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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Οι «Νομοι» του Γιλατωνος. με τους οποίους εγκαινιαζεται
η παρουσα σειρα της «Κλασσικής Βιθλιοθήκης». είναι ισως
ενα απο τα περισσοτερο αμφιλεγομενα και γι” αυτο επικρινο
μενα πλατωνικα εργα. Οι επικρισεις αυτες εστιαζονται κυριως
σε τρια σημεια: (α) 'Οτι οι αναπτυξεις του εργου ειναι συχνα
μονοτονες. Οι γνωμες δηλ. του Αθηναίου. που στο προσωπο
του πολλοι αναγνωρίζουν τον Πλατωνα. παρουσιαζονται
στους δυο αλλους συνομιλητες του επ ριοο. ως κατακτημενη
αλήθεια. και γίνονται συνήθως δεκτες απο αυτους χωρίς
ουσιαστικες αντιρρήσεις. ετσι ωστε ο «διαλογος» αυτος να
χανει τελικα ενα μεγαλο μερος απο το νεαρο και τη ζωντανια
του ια) Επισης, οτι η δομή του εργου εμφανιζει προαλήματα.
διοτι η κατανομή της υλης του σε δώδεκα Θιὀλια. οπως εγινε
απο τον μαθητή του Πλατωνος Φιλιππο τον Οπουντιο μετα
τον θανατο του διδασκαλου του ιπραλ. Διογ. Λαερτιου. Βιοι.
ιι! [Γιλατων]. 37), δεν ὀοηθει ιδιαιτερα στην παρακολουω̃ήση
του ειρμου και στην κατανοηση των λογικων ενοτήτων αυτου
του εργου. ισως μαλιστα απο την αποψη αυτή να ειναι κατα
πολυ επιτυχεστερη η ταξινομηση των περιεχομένων σε κε
φαλαια απο νεοτερους ερμηνευτες του εργουι οπως ιδιως
απο τον Ττενοτ ιι. Θευηαετε στη μεταφραστική του εργασια
για τους «Νομους» (Ριετο, Τπε Δεννε, τιεπει. ννιτπ επ ιπιτοαυειιοπ
ργ Ττενοτ ιι. Βευπαετε, Μιααιεεεκ: Ρεησυιη, 7970. σελ. 5 επ/
(γ) Τελος, οτι και το¬υφος του εργου ειναι πολλες. φορες
¬¬ὀαρυ>> και περίπλοκο, χωρίς τη γνώριμη λογοτεχνική δαναμη
και χαρη παλαιοτερων πλατωνικων διαλογων ιπραλ. ιι̃θ. Βυτγ.
Ιπιτοαυοτιοπ εις Ριειολε Δεννε, Δοηαοη/Οειηοηααε, Τπε Δοεο
Οιεεειοει Διοτετγ, εκδ. Ηειπεππεπη. 7967, σελ. νι! επ. και απο
γενικοτερη σκοπια: Μ. νοπ \λ|ιιεπ¬ο×ινιτ2ῖΜοεΝεπαοπι°. Ριειοπ.
Ηοιπ Δεοεπ υηα εειπε Μ/ετκε, Βετιιπ: Ιλ/ειατηεπη. 79595 [7977]
σελ. 577 επ).

Οι παραπανω επικρίσεις ειναι ομως συναφείς με τη μορφή
και τον τροπο παρουσίασης του εργου. επομενως εχουν
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πολλα περιθώρια θελτίωσης μέσα από μια γλαφυρή και καλο
δουλεμένη απόδοση του έργου σε συγχρονη γλώσσα. Εξη
γουνται, αλλωστε, οι τυχόν μορφολογικές αυτές ατέλειες
από τη γεροντική ηλικία στην οποία ο Πλατων έγραψε αυτό
το έργο (υπολογίζεται ότι το συνέγραψε μετα το θθθ π.Χ.,
δηλ. σε ηλικία 659 ετών και έως το θανατό του, 72 χρόνια
αργότερα) και, ίσως, από τον περιορισμένο χρόνο που
ένοιωθε να έχει στη διαθεσή του για να το ολοκληρώσει,
έστω και χωρίς επεξεργασια του υφους.

Πιστευω όμως ότι εαν προχωρήσει κανείς πίσω και πέρα
από τη μορφή των «Νόμων» προς το περιεχόμενό τους, τότε
οι αμφισθητήσεις και οι επικρίσεις για το έργο αυτό (π.χ.
του τυπου «Οι 'Νόμοι' είναι φανερόν αποτέλεσμα γερον
τικής παρακρουσεως», όπως παρεμπιπτόντως αναφέρει ο Ε.
Αιακακος στο «Ανθολόγιον Στοθαίου», Αθήναι: ί. Ζαχαρόπου
λος, 7θ<ίΟ, σελ. 724 σημ. 7), αρχίζουν να φαίνονται (ακατ)α
νόητες. Και τουτο διότι από μια απλή αναγνωση του έργου
προκυπτει πως οι «Νόμοι» αποτελουν το κατασταλλαγμα της
πλατωνικής σκέψης και παραλληλα τη συμπυκνωση όλων των
επώδυνων πολιτικών εμπειριών που ο Πλατων εθίωσε στην
πολυπλαγκτη ζωή του, κυρίως κατα την προσπαθεια του να
εγκαθιδρυθεί στις Συρακουσες της Σικελίας ένα αρτιο πολί
τευμα (θλ. σχετ. ιεειεεαειηα, στην Ρειυίγε θεείεπογοίορείαίε σετ
οίεεείεοίτεη Αίτεπυητεννίεεεηεοηείτ, θτυίίαεπ: Οτυοκεηπιυίίετ, 40.
Ηειίοοαπα, 7950, στήλη 2573).

Ειδικότερα ο Πλατων, θέτοντας και παλι ως θαση των ανα
πτυξεών του ορισμένες θεμελιώδεις φιλοσοφικές αντιλήψεις,
όπως την κυριαρχική θέση στην ανθρώπινη ζωή του νου
(«Νόμοι» ίθί, 963 ει επ.), του θείκου παραγοντα (Δί 773ε), ”°

των ψυχικών αγαθών (φρόνησις, σωφροσυνη, δικαιοσυνη, αν
δρεία: Α' 6.37 ρ επ.) και του κοινου συμφέροντος (Δ ', 775 ο)
(πρθλ. Ηεηλιία Θοταεπτεηηε, Βείττααε Ζυτ ίητετρτετείίοπ νοη Ρία
ίοηε Νοιηοί, Μυηοί·ιεη: Βεοκ, 7960, σελ. 777 επ.), αναπτυσσει
στο έργο του αυτό όχι πλέον τις Βασικές αρχές ενός ιδεατου
πρότυπου κοινωνίας για τέλειους ανθρώπους, όπως αποπει
ραθηκε να κανει στην «Πολιτεία» του (Πολ. ΕΑ, 477ε επ.),
αλλα τις πρακτικα εφαρμόσιμες αρχές μιας κοινωνίας για
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κοινους ανθρώπους, με όλες τις ατέλειες που οι ανθρωποι
αυτοί εμφανίζουν στο να αντιλαμθανονται και να πραγματω
νουν τα ωφέλιμα γι` αυτους (Θζ 857α) (Μετοεί Ριέτεπ, Ρίετοπ
ετ ία Οίίό ατεοαυο. Τπόοτίε ετ τεέίίτέ αεηε ία Οοηείίίυτίοη αεε
Δοίε», Βτυκείίεε: Ρείειίε ασε Αεεαέπιίεε, 75978, σελ. νίί επ).
Γι` αυτό και ο Πλατων στους «Νόμους» του υποστηρίζει γνώ
μες που ρητα διαφοροποιουνται από εκείνες της «Πολι
ιείας», όπως π.χ. την ιδέα ότι στη θέση της ουτοπικής κοι
νοκτημοσυνης θα πρέπει να εισαχθεί η κατ) ισομοιρία δια
νομή της γης (Εξ 73θο επ.) και την ιδέα ότι στη θέση μιας
κοινωνίας με ελαχιστους νόμους και πολλους εναρετους πο
λίτες (Πολ. Δί, 423ε), διαπαιδαγωγουμενους από τους αρχον
ιές τους στην αρετή, θα πρεπει να γίνει δεκτή η υιοθέτηση
ενός πλήρους νομοθετικου συστήματος, που θα καλείται να
συμπληρώνει με την πειθώ. αλλα όταν χρειαζεται και με τον
καταναγκασμό, το ηθικοποιητικό έργο της παιδείας (ί, θθδε.
7, θθθο) (Ν.Ε. Κουρακη, Ποινικό Δίκαιο και Ουτοπία, εις: «Η
Ουτοπία. Πρακτικα του θου Διεθνους Ανθρωπιστικου Συμπο
ιιίου 7984, Αθήνα: Ελλ. Ανθρωπιστική Εταιρεία, 7986. σελ.
757780: 752).

Από την αποψη αυτή οι «Νόμοι» θρίσκονται κοντυτερα από
ιην «Πολιτεία» στην ανθρώπινη πραγματικότητα και αποτε
λουν κατα καποιο τρόπο τη συγκεκριμενοποίηση και θεσμική
προσαρμογή θασικών φιλοσοφικών αρχών του Πλατωνα στην
καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Ωστόσο και στο τελευταίο
ιωιι αυτό έργο ο Πλατων δεν απομακρυνεται από τον διαπαι
δτιγωγικόχαρακτήρα των υπόλοιπων έργων του. Πέρα από
ιις νομικές διαταξεις, εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσό
ιι:ρο είναι οι ηθικέςφιλοσοφικές αρχές τις οποίες οι διατα
'ι·ις αυτες αποκρυσταλλώνουν. η αιτιολογία δηλ. των διατα
ίιιιιν και η συμθολή τους στην κατευθυνση μιας μεταρρυθ
ιιιοης της τότε κοινωνικής ταξης. κυρίως μέσω της ορθής
ιινιιιροφής και διαπαιδαγώγησης των πολιτώνθ(Ζ' 823α, Α'
ιίίίίω) ή, κατί αλλη έκφραση, μέσω της «αρετοπλασίας» (Κ).
ί\ι:‹›ποτοπουλου, Πολιτική Φιλοσοφια του Πλατωνος. Αθήναι:
Μφιτρλής, 7957, σελ. 39). Επομένως. το περιεχόμενο και οι
τικοιιοί των «Νόμων». όπως επισημανθηκε. είναι ευρυτεροι
ιιιιο ιη συγχρονη εννοια του όρου «νόμος». αν και στην
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ΘΟΧΟΤΟΤΠΤΠ Ο 97999 99Τ9§` σ77μ9Τν<ΐ ΟΚΤ μ9νΘ ΤΤ7 νοί"κή δω· σημασίας για καθε σκεπτομενο σύγχρονο ανθρωπο, κύρίως
Τη̨ξθ ΘλλΟκὁμθ (κΘΤά 7Τεί?ΤΤΤΤωσΤ7) ΤΟ ὲθίμοι Τον ΘΏΤΙΟΚΕΤΤΤΤΚΟ απο τον χώρο εκείνων πού ασχολούνται με τη νομική επιστή
κ9ν9ν9 Τί7ν Τι̃θίκθ 9ΤΤΘΧ9<9ωΟΤ7 77 ΚΟΤ Τ77 ΦΘΟΜΤ7 Τάξη Των μη: Πρώτον, οτι η επιθολή των νομων θα πρεπει να επιχει
πραγματων (ί.. Οετοετ, ίηττοαύστίοη, εις Ρίειτοη, Δεε Δοίε, Οοίίεο ρεττοι Προ Πάντων με την πειθω και τη διαπαιδαγώγηση, όχι
τίοη Θ. θιιαε (Ρίείοπ, Οούντεε οοιηρίετοε, τ. Χ77, Ρατίε: Δεε οοίίεε με τον χοτονονκοομο _ νι° οιιτο και ιδιαίτερη σημασία απο
ίοτττεε. 7957, σελ. Χθίν· πρθλ. Ετ. ννοιί, Θτίεοηίεοηεε Ηεοίττεαοπ οιοοτοι οττο τον Πλοτωνο, οπως αναφερθηκε ήδη, στην αιτιο
κοη, τ. ίν. 2 ίθίετοη, Οίειίοοε σετ τηίίτίετοη ύπα ερὲίτετεη Ζείτ. λονηοη των νομων με ττροοίμια ή αλλες παρομοιες σκεψεις
Βτίθίαί. ίθταακίαιτ αίνίι κίαατατιτταηα. 7979. αελ. 7997997 (Δε 72ο ει ετι· τιρελ. α. οειθειε, τε εοιετιοε θα οτοιι οι οτεοε.

Ρίετοη, Ατίετοτο, Τηεσρητεετε, Ρετίε 7893, σελ, 3334, οπού γί
ΠΟ ΤΟΤ79 ΤὅΤΟΤΤ9 ^ΟνΟ9§`¬ ΟΤ «ΝΟΝΟΤ» δεν ΦΟΤνΟνΤ9Τ ν 9ΤΤΟτ νεται μνεία αντίστοιχων προγενεστερων τασεων για χρησιμο

τελούν απλο απανθισμα διαταξεων απο τις τοτε ισχύσύσες ποίηση της πειθούς και των προοιμίων στην εμπεδωση νομο
νΟίΤΟΘΘΟΤε§ΐ κϋθίως ΤΟΟ ΘΤΤΤΚΟΤ? ὁΤκΘἴΟϋι ΟὐΤ‹9 Πθλὐ Περίσσα θετικών ρύθμίσεων). Δεύτερον, οτι οι νομοι θα πρεπει ν”
ΤΘΟΟ ένα Οϋνονθὐλεϋμο ΕΥΚΤΤΤΣΤΤΤΤΟΡΙΤὲνων Τὁεών Χωρίς ασχολούνται κύρίως με τα σπούδαιοτερα ζητήματα (οι λεπτο
ΘΤΡΤΤ9 ΚΟΤ σΤ7νΟΧ77 μεΤ9ξ9 ΤΟΤΤ9 9ΤΤω§` ϋ7ΤΟ9Τί7ΡΤξ9ν ΤΤ9^9Τ9τ μερειες να καθορίζονται σταδιακα με την πρακτική εφαρμο
Τεθο Οθίσμἑνω 7ΤελεΤΤ7Τὲ§`¬ Ολ/Τά μάλλον ὲνω̃ ΤΤΡωΤ9ΤΤίΤΤΟ κε" γή: ΣΤ”, 722.37 ί·ί', θείθο) και ν” αποφεύγούν την αοριστία (ίΑ',
κατα το δύνατον ολοκληρωμενο προγραμμα νομοθετικών και Θτοο) Τρίτον, οτι οι νομοι ως οργανο διαπαιδαγωγησης και
Τ7ΘΤκΟίΤΟ^ΤΤΤκών 7Τ<9ΤΘρί79Θί9ΤΟεων κόθως ΘΤ9λ9σΤΘί9Θ. Πάν· ως θεσμικο πλαίσιο θασικων κατεύθύνσεων για μια σταθερη
τως, προς το τελος τού και θασιζομενο σύχνα σε σύγκριτικες φύχική διαθεση (Ζ' θθθαο), δεν θα πρεπει να μεταθαλλονται
παρατηρήσεις απο αντίστοιχες νομικες ρύθμίσεις της εποχής ,σμχνα (ΣΤ', 772οα· 77, θαθο ίθί 957 θ)· (πρθλ. Β. Δοννεττ, Τίτο
τού σύγγραφεα (πρθλ. Γί, 702 ο και νν. Κηοοη, Οίε θτταίοεετίτη Οίειίοούεε οί Ρίατο, τ. ίν (ίαννε), Οκίοτα: Οίατοπαοη Ρτεεε, 79647'
ιηύποεπ ίπ Ρίετοηε Νοιποί, ννίεεοααεη: Οττο Ηεπαεεοννίτ2, 79θΟ, , σελ. 74). Τεταρτον, οτι η διαπαιδαγωγική λειτούργία των νο
σελ. 77,23 επ.· θλ. επίσης την παλαιοτερη μονογραφία τού μων μπορεί πραγματι να φερει θετικα αποτελεσματα στη ζωή
τί. Βοιτύιτε, Ούστηοαο Ρίειτο ίπ Δοοίούε ρύοίίοα Ατηοπίεπείύπτ ίπ των πολιτων, διοτι οι ανθρωποι απο τη φύση τούς δεν είναι
ετίτύτα τεερεκετίί, Οίεε. ίνίύηετετ 7997, οπού γίνεται σύγκριση κακοί (Εξ 737ο) και είναι σε θεση να διακρίνούν μεταξύ τούς
των πλατωνικων «Νομων» με αντίστοιχες νομικες ρύθμίσεις τούς καλούς απο τούς φαύλούς (ίΒ”, 959 Ο επ) Και πεμπτον.
τού αττικού δικαίού).

7 οτι ακομη και οι φαύλοι η εγκληματίες μπορούν στις περισ
σοτερες περιπτωσεις να θεραπεύθούν απο την κακία και να

Δεν νομίζω οτι χρειαζεται να επιμείνω ιδιαίτερα στις ειδι θελτιωθούν. μεσω τού ποινικού κολασμού (Θζ 854 αε· ίΑ”
κοτερες θεσεις και προτασεις πού αναπτύσσει ο Γίλατων για 934ει επ.) (για τα είδη τού ποινικού κολασμού θλ. ιδίως τί.
κεντρικα ζητήματα τού εργού τού, οπως η παιδεία, ο νομος Ττιειηταοηγιιοοσύιοε, Οεε Ηοοητεαεηκεη σετ Θτίεοηοπ, ίνίύηοηεπ:
και το εγκλημα, τα πολιτεύματα και τα πολιτικα σύστήματα, Βεοκ, 7985, σελ. 247 επη ΝΕ, ιέούρακη, Ποινική Καταστολή,
77 τταλαταλατα και τα ψαχτκα ανα9α. Τα ζητήματα αυτα τταααα λεηνα· λιν. Σακκοωως, ιεεεε, § 50, σελ. 40 ετι ι. οθιῃει,
σιαζονται με σαφήνεια και θαθύτητα στις διαφορες ενότητες Δε ατοίί ρεηαί σε ία Θτεοε εηοίεπηε, εις: Οοιιεοτιοη αο 7' Εοοιε
τού εργού, οπού μπορεί ν` ανατρεξει ο αναγνωστης αφού Ρταηοαιεο σε Ηοιτιο  79, Ού οίτετίτπεπτ σεπε ία οίτο (Τασία τοηαο,
σύμθούλεύθεί και το εν τελεί παρατιθεμενο, χωρίς αξιωσεις 977 Νονετηοτε 79827, Ρείείε Ρετηεεε, 7984, σελ. 935: 27 επ.).
πληροτητας, «Εύρετήριο Όρων και Εννοιων» πού επιμελήθη
κα. Εδω θεωρω χρήσιμο να εξαρω μονον ορισμενες αρχες 77 αποδοση των «Νομων» στη νεοελληνική γλωσσα απο τον
τού, πού μολονοτι ενμερει διατύπωθηκαν και σε προηγού αναπητο μού διδασκαλο στο Κολλεγισ Αθηνων Βασίλη Μο
μενα πλατωνικα εργα, αποτελούν ομως ιδεες πρωταρχικής σκοθη δεν είναι μια απλή μεταφραση πού ερχεται να προσ
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τεθεί σε όσες αλλες είδαν κατα καιροας παλαιότερα το φως
της δημοσιότητας (αναφερομαι κυρίως στην ημιτελή μετα
φραση των «Νόμων» [εως το Ζ” θιθλίο] και σε δημοτική από
τον Νικ. Σ. Φίλιππα με προλεγόμενα ΚΔ. Γεωργοαλη, Αθήναι:
Παπυρος, 7963ι̃θθθ, και στις ολοκληρωμενες μεταφρασεις

ΟΠΟ Τον κα̨ρ Ζομῃοί Αθἶι̃νω· Φειξης ι̃θι̃ἶ κα! αχ/(Π. Πθθθ,], Οι «ΝΟΜΟί>> είναι το μεγαλατερο σε έκταση και το
σε καθαρευουσα, τ. Α Ε και απο τον Γιαννη Κουχτσογλου, , Πλ, Α λ ί .να

. . ι . ι σημαντικότερο ισως εργο του ατωνος. ποτε ε το εΑθηναι. Εταιρεια Ελληνικων Εκδοσεων[7θθθ,], σε δημοτική). ΠἑμΠΤΟ Της όλης σηγγραφικής πα,9ΟΥωνη§` ΤΟΤΤ μεγάλου
Ο Βασίλης Μοσκόθης, που γεννήθηκε στη Σαμη το 7973, φιλοσόφου και γραφηκε στην τελευταία περίοδο της ζωής

είναι ένας κατσξγωμέι/ος φγλὁλογος κα! λογοῖέχι/ης] με του. Ο Πλατων δεν πρόφθασε να δημοσιευσει τους «Νο

εδραία μόρφωση (πτυχίο από τη Φιλοσοφική Σχολη του Πα ίΤΟΤ#ς» Τη ὅημοσίενση Τονς· Που Περστωθἶίκε Το Βέἔὅ πχ”
νεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακες σπουδες φιλοσοφίας, εηψεληθηκε μεπᾶ Το θὡ/(πό ΤΡΗ Ο μαθηἶης Τοω Φ!/\}ΠΠΟς
παιδαγωγικής και αρχαιολογίας στα Πανεπιστήμια Παρισίων Ο ΟΠΘΠνΤΤΟς ΠΘΤΤ Χώρίυ̃ε ΤΟ ΘΩΥΟ σε! δωδεκα Ιθιθλια και

και Αονδίνου), πείρα 40 ετων στη διδασκαλία των αρχαίων Πρόσθεσε Ο ΤὁΤΟ§`ι Οὐ!Τφωνη με Τη γνωίζη Πολλων Φἰλολοη
ελλήνων συγγραφέων, δυναμική και πολυπλευρη παρουσία νων (Την σωμῃληρωμἀ τον την «ΕΠΗ/Ομω̃σ» καί την ενἶω
σΐον ελληνγκὁ λογοΐεχνγκὁ χώρο με εγκοσπἑσοερσ έργα ματωσε στο κείμενο του δασκαλου του'σαν δεκατο τριτο

ιιυΘιστ0ριτιιατα συλλονές διιτνηματων και ποιητικες σιιλλο αθλιο. Αλλα νία το τωόθλιτιια της ννησιοτιιταε της εἔιτινο
γες, με εντεκα κριτικα δοκίμια, με πολλες σημαντικες φι ίΤἴὁθςῃ θη μωησοϋίΤΘ ΠΙΟ ί‹άΤω Τωρα αρχίζουμε μια συν
λολογικες εργασίες για τη Γραμματική και το Συντακτικό της ΤΟμη Περίληψη Των «ΝόίΤων” νιο να κ¶ΤΟΤΟΠΙσΟ“με Τους
Νεοελληνικής Γλώσσας, με αποδόσεις αρχαίων κειμενων αναννώΟΤΘ€” ίΤης Πάνω ΟΤΟ Περίεχομε*/Ο Τους·
στην καθομιλουμένη (Πλατωνος Κρίτων, 7965· Πλουταρχου, Ο διαλονοη Των «ΝὁίΤων» Πείηέχεί ΤΤ§` ΠΟ^ΤΤΤκες Πωὁσ”
Περί Παίδων Αγωγής περ. «Αρχαιολογία», Δεκ. 7987) και με Υωὶηκἑς ΚΟΤ ηθηώς Τὅἑεη ΤΟΤΤ ΦΤΑΟΟΟΦΟΗ κηθως ΠΟΤ Τοης
πληθώρα τιμητικων διακρίσεων, π.χ. με το θραθείο «Κωστα νημοϋς Πηϋ ΡΤίθμἴζθϋν Τη ζωη Των ΠΟλΤΤων ί"ηη ΟνθΟΤΤκης

Ουρανη» της Ακαδημίας Αθηνων (7977). Οπως αρθα παρατη πολιτείας που δεν υπαρχει, αλλα πρόκειται να ιδρυθει. Το

ρήθηκε, ο Βασιλης Μοσκόθης συνεχίζει με το μεταφραστικό πίο που εκτυλίσσεται Ο δΤΠλΟνΟ§` εΤνΟΤ η κρηΤη ΤΠΤΤ Τη

του εργο την ωραία παραδοση των φιλολόγων  λογοτεχνων διαλενὐμδνη Πιοὁσωηο ΤΡΤΠ” Ἐνης Πνώνυμθη Αθηνωος ζε
στην οποία με τόση επιτυχία εθήτευσαν συγγραφείς όπως νΟ§` ΠΟΠ κΠΤεΤίΘηνεΤ Την όλη ΠϋζηΤησηι Ο κρηῃκὁη κλεωίοἶ
Ο ιωάγγης Γρηῃάρης κο! Ο Θρασύβουλος Σωηροιι  και ο Σπαρτιατης Μεγιλλος. Οι διαλεγόμενοι πηγαίνουν απο

την Κνωσό στο σπήλαιο και στο ναό του Δία, ακολουθουν
Νομίζω λοιπόν ότι η παρουσίαση από τη σειρα της «Κλασσι δηλαδή την πορεία που εκανε Ο Μἰνωςι Ο ὅΠσΤ^ΤΠ§` ΠΟΤ

κής Βιθλιοθήκης», της οποίας την εκδοση υιοθετησε με πο νομοθετης της Κρήτης, για να συναντα τον πατερα του
λυν ενθουσιασμό και αγαπη ο κ. Χαρης Καρατζας, του εργου Δία, που υπήρξε ο μυθικός συμθουλός του για το νομοθε
των «Νόμων» του Πλατωνος σε απόδοση από τον Βασίλη τικό του εργο.
Μοσκόθη, αποτελεί περαν των .αλλων και ενα δείγμα γραφης
για το υψηλό επίπεδο των εργων που θα ακολουθήσουν στην Το κείμενο των «Νόμων» ΜΠΟΡεἴ νη ΧωρΤσΤ<°?Τ σε δνη
ίδια σειρα. μερη; Στο εισαγωγικό που εξεταζει θεωρητικα το πρό

Νεστωρ Ε. Κουρακης
Επίκουρος Καθηγητής Εγκληματολογίας Παν/μίου Αθηνών

Φεθρουαριος 7988
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Θλημα της νομοθεσίας (ΠΩὡΤΟ, ὅΘϋΤ8ΩΟ καί ΤΟΠΟ ὅίὅλίθί της ιδρύσεως της καινούργιας πολιτείας, δηλαδή τη γεωγρα
και στο κύριο νομοθετικό μερος που περιεχεται στα φική θεση, το μαζεμα και την προελευση των κατοίκων,
υπολοιπα θιθλία (από το τεταρτο ως το δωδεκατο). την πιθανή εξελιξη της ζωής μέσα σ' σιπή Αξτζεἰ να Παρα

Ας εξετασουμε, λοιπόν, το πρώτο ή εισαγωγικό μερος Δτηρήσουμε ότι δεν αναφερεται ακόμη συγκεκριμενα ούτε
των <‹Νόμων»: Από τα τρία του θιθλία, μόνο το τρίτο εχει το όνομα, ούτε η τοποθεσία της πόλης, που πρόκειται να
απόλυτη ενότητα και αποτελεί ξεχωριστό κομματι στο ιδρυθεί. Πολύ πιο κατω, στο όγδοο θιθλίο, αναφερεται για
οποίο εξεταζεται το πρόθλημα της γενεσης, της διατήρη πρώτη φορα το όνομα των κατοίκων της: Μαγνη τες σα
σης και παρακμής των πολιτειών. Στο πρώτο και δεύτερο να πρόκειται για καποια γνωστή πόλη που εχει γίνει λόγος
θιθλίο εξεταζονται το νόημα και η αρχή της νομοθεσίας, γι, αυτήν προηγουμενως. Κι αυτή η ασαφεια αποδειχνει
ο στόχος στον οποίο πρεπει να κατευθύνεται, οι ηθικες. πως το νομοθετικό αυτό εργο δεν γραφηκε για να εξυπη
προύποθεσεις για την ίδρυση μιας πολιτείας και τα μεσα ρετήσει μιαν ορισμενη νομοθετική αναγκη, ούτε αποθλεπει
της παιδείας που θα αποτελεσουν τα στερεα ηθικα της σε συγκεκριμενη από γεωγραφική αποψη πολιτεία, αλλα
θεμελια. Μας παραξενεύει εκ πρώτης όψεως το γεγονός ότι είναι απαύγασμα φιλοσοφικής διαθεσεως. «Νόμων ποίησις»,
το μεγαλύτερο μερος του πρωτου θιθλίου και ολόκληρο λοιπόν, θα επρεπε να ονομασθεί πιο σωστα το κύκνειο αομα
το δεύτερο αποτελεί ενα «Λόγον περί οίνου». Θεματα του του τιτανα της φιλοσοφίας.
λόγου αυτού που πιανει πολλες σελίδες είναι τα συμπόσια, Το καθαρα νομοθετικό τμήμα των «Νόμων» δεν αρχίζει
το μεθύσι και η παιδαγωγική σπουδαιότητα της ομαδικής αμεσως μετα την αναπτυξη των γεωγραφικών και ανθρωπο
οινοποσίας. Η σχετική με το μεθύσι μακρα συζήτηση, απο λογικών προύποθεσεων, γιατί παρεμθαλλεται στο μεταξύ
τελεί, τρόπον τινα, το πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται το μεγαλο <<γενικόν προοίμιον» ολόκληρης της νομοθεσίας,
στο δεύτερο θιθλίο για το χορό και το τραγούδι, κι αυτό που μπορεί να χαρακτηρισθεί ίσως, σαν είδος γενικής εκ
εδωσε αφορμή σε πολλούς μελετητες του Γίλατωνος να θεσεως που μας εισαγει στο θεμα. Ο Πλατων, που με το
χαρακτηρίσουν σαν κύριο αντικείμενο του περιεχόμενου μεγαλείο και την ευρύτητα του πνεύματός του δεν αφήνει
του δεύτερου θιθλίου τη μουσική παιδεία. 'Ετσι το δεύτερο ούτε την πιο μικρή λεπτομερεια ανεξεταστη και λαμπικαρει
θιθλίο το χωρίζουν σε δύο μερη. Στο πρώτο γίνεται λόγος και το πιο μικρό σημείο των εννοιών που εξεταζει, εκτός
γενικα για την παιδεία. και στο δεύτερο αναπτύσσεται η από το γενικό αυτό προοίμιο, εγκατασπείρει και ειδικα
εφαρμογή των θεωριών περί παιδείας στο θεσμό των τριών προοίμια πριν από τα μερικότερα θεματα. Το κυρίως νομο
χορών των αρρενων. Και στο σχετικό με τη μεθη τμήμα θετικό μερος αρχίζει από το πεμπτο θιθλίο και ως το τελος
του πρώτου θιθλίου ο λόγος ασχολείται παλι με το θεμα του τακτοποιούνται νομοθετικα τα ζητήματα τα σχετικα με
της παιδείας και τον καθορισμό του θαθύτερου νοήματός τους αποίκους του κατοικισμού, δηλαδή ο αριθμός των
της. Επομενως ο λόγος «περί οίνου» είναι, όπως είπαμε, πολιτών, ο χωρισμός των σε ταξεις, η κατανομή της γης
πλαίσιο της συζήτησης για την παιδεία, αφού είναι γνωστό και των σπιτιών.
ότι στην Αθήνα η συσχετιση της παιδείας με τα συμπόσια, Στο μεγαλύτερο τμήμα του εκτου θιθλίου περιεχεται
τη μουσική και το χορό ήταν συνηθισμενο φαινόμενο. Δ η σχετική με τους αρχοντες νομοθεσία. Από το τελος οχε

. δόν του ίδιου θιθλίου ως το τελος όλου του εργου περι
Αυτα τα λίγα για το περιεχόμενο του εισαγωγικού τμή γραφονται διεξοδικα οι υπόλοιποι νόμοι με σειρα που ακο

ματος των «Νόμων» και τώρα δίνουμε μια επίσης σύντομη λουθεί τις διαφορες φασεις της ανθρώπινης ζωής: στο τε
περίληψη του δεύτερου και μακρότερου μερους, αρχίζον λος του εκτου δηλαδή γίνεται λόγος για τους γαμους και
τας από το τεταρτο θιθλίο. Το θιδλίο αυτό ασχολείται κυ τις γεννήσεις κι ολόκληρο το εθδομο αναφερεται στην
ρίως με τις προύποθεσεις και τους απαραίτητους όρους
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αναΤμαΦη καΤ μαρωωαη Των ΤΤαΤαΤων Τα ανααα κανανἶζω θέλησε να κάμει πραγματικότητα το όνειρο του δασκαλου
τα Θέματα της μετα την παιδική ηλικία μόρφωσης όπως είναι Τον
οι στρατιωτικές ασκήσεις των νέων, οι γυμνικοι αγωνες και ῃώς. Πρέ'[ει να χσρακῖηρκπονν Οι «ΝὁμΟΙ„; ΣνμΠ/χή
εορτές, τα κοινά συμπόσια, ο οικονομικός θίος, και τα προ ρωμα της «ῃολῃείσφ, ή άρνησή της7 ή σωμθιὅασῃκή λύση
αλημαΤα Των ααημωμμνων» δηλαδη Των ΤεΧνΤΤων καΤ Των αναμεσα στο ιδανικο και στην ωμή πραγματικότητα; Το ότι
ΘρΥαΤων Τ μετά το θανατο του Δίωνος και την αποτυχία προσπαθειών

Τα τέσσερα τελευταία ασχολούνται με το ποινικό δί μγας ολόκληρης ζωής) Ο ῃλάΐων κλερπηκε μέσα σΓην Ακα
καιο: το ένατο θιθλίο με τα αδικήματα κατά ατόμων, το ὀημία Πνφαμένος κι Οῃονοητευμἑνοςν δεν Το αμφισΰηπι
αἑκαΤα με Τα αδΤκημαΤα καΤα Των Θεων καΤ Της' θρησκείας κανένας. Μόνο που οι διάφοροι ερευνητές δίνει ο καθένας
με ΤΤιαααΤμΤα Την ΤΤλαΤωνΤκη Θεαλανἴαι Τα ΘναἑκαΤα με Τα δική του ερμηνεία για τη σταση του φιλοσόφου κατά το
ααΤκημαΤα καΤα Της ΤΤΘρΤαμαία§`ι με ΤΤ€` αΤκαναμΤκἑ§` αμναλ· γήρας του απέναντι στο μεγάλο θέμα της ζωής του και
λανέςι ΤΤΤΣ κληιααναμίεςι Τα αΤαζαΥΤα κα! ΤΤΤΣ ψεμααμαίπατ δέχονται σχετικα με τους «Νόμους» μιαν από τις τρεις
ρίες. Το δωδέκατο τέλος θιθλίο ασχολείται με τα αδικήματα Πορωῖάνω ννώμες Μεπι̃φέρονμε εδώ, χωρίς να ῃς Παρα
καΤα Της ΤΤαλΤΤεΤα§`ι Την αηααααη Θμθμνων αΤαμΤ.` αμΧανΤε§`ι δεχόμαστε απόλυτα, τις απόψεις του Γάλλου πλατωνιστή
Τκῖ αχέαεμἐ' με Τα ΘξωΤεΡΤκαι Τκῖ εννμηαωη καΤ αλλα Τα Ζαν Γκιντόν γιατί παρα την απαισιοδοξία του εισχωρεί τόσο
ΤΘλΘμΤαΤΟ καμμαΤΤ Τομ Ταωμ ωαλἴαμ μΤλα νΤα Ταν καρθιωαν θαθια και τόσο ανθρώπινα στο μύθο της ψυχικής του ιστο
ααλλαναντκ ένα θεαμα ηαμ ακαηας Ταμ 8ΤναΤ η εηανματ ρίας και στο απύθμενο θαθος της σκέψης του.
Πνηαη Της ΤΤΤαΤΤις Θςϋαρμανης Των ναμων καΤ η «αωΤημΤα»ι Ο Πλάτων δεν υπήρξε ουτοπιστής αλλα ρεαλιστής πο
η διατήρηση δηλαδή της πολιτείας. λιτικός. Πόσο παραξενο είναι, γράφει ο Γκιντόν, το θιθλίο

του καταπληκτικού αυτου ανθρώπου! Είναι μια μεγαλη αλλα
ἔΤη αανΤαμη κα! αΤΘλη ηθρίληψη Των ηερωχθμὲνων θλιαερή διαθήκη ενός έκπτωτου θασιλια γιατί ο Πλάτων

στους «Νόμους» πρέπει να προσθέσουμε πως ο σκοπός ήθελε να ασκήσει την εξουσία, επειδη η εξουσία είναι ο
του διαλόγου αυτού δεν διευκρινίζεται από την αρχή, όπως πιο σίγουρος τρόπος για να θελτιώσει όλους τους ανθρώ
στα παλαιότερα έργα του Πλάτωνος, αλλα στο τέλος του πους ταυτόχρονα. Αλλά η πολιτική του σταδιοδρομία στά
τρίτου θιθλίου. Εκεί ο Κρητικός Κλεινίας, ένας από τους θηκε μια αποτυχία! Οι «Νόμοι» δεν είναι παρα ένα «Πνεύμα
τρεις συζητητές, λέει πως η πατρίδα του η Κνωσός έδωσε των Νόμων» καπως γκρινιαρικο. Με το θιθλίο αυτό, γίνεται
εντολή σ; αυτόν και σ, αλλους εννέα συμπολίτες του να πρόδρομος των μεγάλων απογοητευμένων: του συγγραφέα
φροντίσουν για την πολιτική και νομοθετική οργανωση της του «Εκκλησιαστή», του Μάρκου Αυρηλίου, του Φενελόν,
νέας πόλεως καμνοντας επιλογή από τους νόμους και τους του Γκαίτε, του Αυγουστου Κοντ. Είναι ο πρόδρομος όλων
θεσμούς της Κνωσού ή αλλης οποιασδήποτε πολιτείας. Εύ εκείνων που θασανίστηκαν από την ιδέα της πνευματικής
καλα αντιλαμθανεται κανένας ότι με την πλασματική αυτή εξουσίας, από την αδύνατη ένωση στο ίδιο πρόσωπο των
αφορμή θέλει να δώσει στο τέρμα του θίου του μια και αρετών του Αρχιμήδη και του Αλεξανδρου, από την ιδέα
νούργια λύση στο πολιτικό πρόθλημα που τον εθασανισε ενός ποντίφηκα  αυτοκρατορα που θα εξασφάλιζε τη σω
σ” όλη του τη ζωή, πιο προσαρμοσμένη στην πραγματικό τηρία του είδους. Αργά ή γρήγορα όλοι αυτοί ανακαλύ
τητα, αφού η ιδανική λύση που αναπτύσσει στην <<ίἸολιτεία» πτουν πως ο θασιλιας  σοφός είτε δεν υπαρχει, είτε τον
απέτυχε και του κόστισε αμέτρητες απογοητεύσεις, φρι κατατρεχαν όλοι, πως οι νόμοι είναι αδύνατοι και πως
χτές ταπεινώσεις, κάθε λογής περιπέτειες και το θάνατο το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να διαλέξει με
ακόμη του πιο αγαπημένου μαθητή του, του Δίωνος, που Τ ρικούς μαθητές να τους μυήσει.
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Ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Αριστοτέλη, γράφει
αλλου ο Γκιντόν, ο Πλάτων μοιάζει με σίθυλλα. Στο θάθος
μένει πάντα αμίμητος, δίχως να εχει μήτε πραγματικό δά
σκαλο, μήτε πραγματικό μαθητή. Σ, αυτό του μοιάζουν ο
Πασκάλ, ο Σαίξπηρ, ο Γκαίτε κι ο Δάντης. Ο καθένας απ,
αυτους στάθηκε μοναδικός μεσα στην παράδοσή μας. Αν
δεν ειχε υπάρξει ο ίησους. ο Πλάτων ασφαλώς θα κατείχε
την υψηλότερη θαθμίδα ανάμεσα στους εμπνευστες της
ανθρωπότητας. Γιατί από τον Πλάτωνα θα μπορουσε να
αντλήσει κανείς το πανί Υπάρχουν μεσα στα εργα του ολοι
οι σπόροι της σκεψης και της ζωής που χρειάζεται το
πνευμα κατά το πέρασμά του από τον κόσμο. Μπορεί η
Ευρώπη να γινόταν πλατωνική, όπως η ίνδία εγινε θουδι
στική κι η Κίνα κομφουκιανή.

'Εχει δίκιο ο Γκιντόν όταν διατυπώνει το αξίωμα πως
«από τον Πλάτωνα θα μπορουσε να αντλήσει κανείς το
παν». Δε συμφωνουμε όμως στο ότι οι «Νόμοι» είναι μια
μεγάλη αλλά θλιθερή διαθήκη ενός εκπτωτου θασιλιά. Οι
«Νόμοι», κατά τη γνώμη μου, είναι η διαθήκη του πιο με
γάλου και του πιο θασανισμενου ίσως πνευματος που φά
νηκε στον πλανήτη μας και τα μεγάλα πνευματα δε φτά
νουν ποτε, όσο κι αν πικραθουν κι απογοητευτουν, στην
απόλυτη άρνηση. Οι «Νόμοι» είναι η διαθήκη που παρέδωσε
στην ανθρωπότητα «κτήμα ες αεί» τροποποιώντας και φερ
νοντας στα μετρα του εφικτου την ιδανική «Πολιτεία». Ο
προσεχτικός μελετητής θα παρατηρήσει πως στους «Νό
μους» δεν απαρνιεται ο φιλόσοφος τις θασικες και θεμελιώ
δεις πολιτικές αρχες της «Πολιτείας». Τροποποιεί, παρα
λείπει ή επεκτείνει μερικες απ) αυτές για να τις κάνει πιο
πραγματοποιήσιμες από τους ανθρώπους, αλλά διατηρεί
ατράνταχτη την πίστη του πως οι νόμοι ανακαλυφθηκαν
και συντάχθηκαν από τους θεους. «Θεός είληφε τήν αἰτίαν
τη̃ς τω̃ν νόμων διαθεσεως». Δεν υπάρχει επομενως άρνηση
και πικρία στο πιο ώριμο από τα εργα του Πλάτωνος, αλλά
προσπάθεια σκληρή κι επίμονη «για να θελτιώσει όλους
τους ανθρώπους ταυτόχρονα», όπως εγραψε ο Ζαν Γκιντόν.
Κι η σκληρή αυτή προσπάθεια προέρχεται απο θαθιά αγάπη,

ι̃θ

από τον περίφημο πλατωνικό ερωτα, στο γενος των θνητών.
Διαθήκη μεγάλη κι ελπιδοφόρα, λοιπόν, είναι οι «Νόμοι»
κι όχι θλιθερή κι απαισιόδοξη.

Πριν τελειώσουμε πρέπει να κοιτάξουμε από κοντά τα
πρόσωπα του διαλόγου: Ο Κλεινίας από την Κρήτη κι ο
Σπαρτιάτης ίνίεγιλλος αντιπροσωπευουν δυο πόλεις που
«ευνομουνται» κατά την κρίση του φιλοσόφου, αλλά πρέπει
να θελτιώσουν τους νόμους των και να τους απαλλάξουν
από μερικες μονομερειες. Ο ανώνυμος Αθηναίος που πρω
ταγωνιστεί και διευθυνει τη συζήτηση είναι ωχρή και μα
κρινή αντανάκλαση του Σωκράτη που παίζει ρόλο αρχηγου
σ” όλους σχεδόν τους άλλους πλατωνικους διαλόγους. 'Αλ
λωστε ο Πλάτων που παρουσίασε τον Σωκράτη πνευματικό
ιδρυτή της πρώτης και ιδεώδους «Πολιτείας», δε μπορουσε
να τον εμφανίσει και εισηγητή της ατελεστερης και δευ
τερης ως προς την αρετή πόλεως των «Νόμων». Ο πραγμα
τικός και πλατωνικός Σωκράτης απεχει τόσο από τον ανώ
νυμο Αθηναίο όσο η «Πολιτεία» από τους «Νόμους».

Μας μενει το πρόθλημα της «Επινομίδος» που, όπως
αναφέραμε στην αρχή, εχει ενσωματωθεί στους νόμους
σαν δεκατο τρίτο θιθλίο. Όλοι σχεδόν οι πλατωνιστες από
τον Διογένη το Ααέρτιο ως τον Γαίγκερ και τον Γεωργουλη
παραδεχονται ότι η «Επινομίς» παρά το πλατωνικό γλωσ
σικό υφος και τις γνήσεις πλατωνικες ιδεες που περιεχει
είναι εργο του μαθητή του φιλοσόφου Φιλίππου του Οπουν
τίου, που αντεγραψε και εξεδωσε τους «Νόμους». Το θεμα
της «Επινομίδος» είναι η απάντηση στο ερώτημα του δω
δεκατου θιθλίου: ποια πρεπει να είναι η μόρφωση των
μελών του «νυκτερινου συμθουλίου». στο οποίο εχει ανα
τεθεί η εποπτεία των νόμων της πολιτείας που πρόκειται
να ιδρυθεί. 'Ετσι αρχίζει η ερευνα για να καθοριστεί ποια
τεχνη ή επιστήμη μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σοφία. Η
απάντηση είναι ότι ο επιστημονικός κλάδος που μπορεί να
συνδυάσει την αρετή με τη σοφία είναι η γνώση των αριθ
μών. Ο αριθμός είναι δώρο που χάρισε στον άνθρωπο ο
επουράνιος θεός. Με τη γνώση των αριθμών, ο άνθρωπος
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παρακολουθεί την κίνηση των θεικων ουρανίων σωμάτων
και αποχτά φρόνηση, κατανοεί δηλαδή τα όντα, ανυψώνεται
στη θεοσεὀεια και κατακτά την ευδαιμονία. Η «Επινομίς»
δεν είναι διάλογος αλλά μονόλογος του ανώνυμου Αθη
ναίου που ανακεφαλαιωνει τα περιεχόμενα στους «Νό
μους» με ασήμαντες διακοπες των δυο άλλων συζητητων.

Η αποκρυπτογράφηση κι η μεταφορα από το αρχαίο
πρωτότυπο στη νεοελληνική γλωσσα ενός τόσο μακρό
πνοου και δυσκολονόητου έργου απαιτεί επίπονη και μα
κροχρόνια εργασία, αδιάκοπη προσπάθεια κι αδιάλειπτη
προσοχή για να εισχωρήσει κανείς στους μαιάνδρους της
σκέψης του Πλάτωνος χωρίς να αλλοιώσει το απαράμιλλο
κάλλος του κειμενου αφου ο συγγραφεας των «Νόμων»
δεν ανήκει μονάχα στους κορυφαίους στοχαοτες αλλά και
στους πιο καταπληχτικους λογοτέχνες των αιώνων. Ας μην
ξεχνάμε τη γνωστή ρήση πως αν οι θεοί καταδεχονταν να
μιλήσουν τη γλώσσα των θνητων, θα διάλεγαν τη γλωσσα
του Πλάτωνος. Ποιος τολμά να υποστηρίξει πως μπόρεσε
να μεταγλωττίσει αψεγάδιαστα ενα πλατωνικό διάλογο;
Πάλεψα σκληρά να αποδωσω στα νεοελληνικά το αρχαίο
πρωτότυπο. Ο καλοπροαίρετος αναγνωστης δε μπορεί να
μην εχτιμήσει την εντιμη αυτή πάλη, εστω και ανεξάρτητα
από οποιοδήποτε αποτελεσμα.

Βασίλης Μοσκόθης

ΕΥΡΕΤΗΡΚ) ΟΡΩΝ ΚΑ| ΕΝΝΟ|ΩΝ
Επιμέλεια: Ν.Ε. Κουράκη

(Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

Αδικία: Στην κοινωνία εκδηλωνε κατανόηση των πραγματων
ται ως πλεονεξία 873· Κριτή 567.
ριο για τη Θαρυτήτα της είναι Αποδυνὀμωση δικαιώματος: 947.
η πρόθεση του δράστη 387. Αποικισμός: Αίτια 257, 337.

'Αδικο: Αόγοι για την άρση του Απόλαυση ‹Ηδονή): Καθε τι που
αδίκου 779. προκαλεί ευχαρίστηση 747·

Αθανασία: Πόθος του ανθρωπου Να τη δοκιμαζει κανείς για να
γι” αυτήν 2.97 επ. την ελέγχει μετά ευκολότερα

Ακρότητες: Οι συναισθηματικές 53.
υτιερθολες να αποφευγονται Απόπειρα: Στην περίπτωση φό
327, 489 επ. νου να τιμωρείται όπως ο φό

Αμάθεια: Ασυμφωνία της λυπηςδ νος 727.
και της ηδονής με την αποψη Αρετή: Συμῷωνία λόγου και συ
της λογικής 205· Χειρότερη η ναισθήματος 97 επ., 959· Πολ
ημιμάθεια 507. λαπλότητα της αρετής 975.

Άμυνα: Απαράδεκτη ως ισχυρι Αρμονία: Στή μουσική συνιστά
σμός στην περίπτωση πατρο συνδυασμο του οξυτονου και
κτονίας 703 και κατά ξενων του θαρυτονου 733.
735· Επιτρετιτή στην περί ”Αρχων: Πρεπει πρωτα να υπηρε
πτωση αδελφοκτονίας 703 και τήσει τους άλλους 237.
γενικό 779, 737 επ. Αστοί: Επινοουν τεχνάσματα

Αναπαράσταση (στην τεχνη): 707· Γίνονται δυσπιστοι και
Στοιχεία 745: ποτε δεν φθάνει εχθρικοί μεταξυ τους 249.
το πρωτότυπο 429· Πρεπει να Αυτοκτονία: Πότε απαγορευεται
ελεγχεται 583, 895. 775.

Ανατροφή: Σκοπός της να δη Αυτονομία ιθουλήσεως): Υπαρ
μιουργεί τελεια σώματα και χει ως προς την κατευθυνση
ψυχες 477. των ενεργειών μας 807.

Ανθρωτιοκτονία  (Φονος): Βίαιη Αυτουργία: Να τιμωρείται και η
αλλ' ακουσια 689· Εξαιτίας ορ εμμεση (μη ιδιόχειρη) όπως η
γής (ως μεση κατάσταση με αμεση επί φόνου 77 7.

ταξυ εκουσιου και ακουσιου) Βασιλείς: Καταστρεφονται από
095, 737. την αγνοια των αναγκών του

Αντιθέσεις: Διευκολυνουν την λαου τους και την μη τήρηση
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των νομων 203. 209. Εγκαταλειψη οπλων: Εκουσια και Ζώα; Να τιμωρουνται για τις ζη αυτες ν” αντλείται η ουσίαΒλαπτικες ενέργειες (το θλα ακουσια 973. μιες και τους φονους που κα 987.πτειν): Να θλατιτουν ολοι 'Εγκλημα: Διακρίνεται σε αίσιο νουν 777. Μεθοδος: Προσαρμογή του ιδαμπορουν  το αντίθετο είναι και δολιο 587· Αιτία η φιλαυτία Ζωή: Αξίζει μονον οταν προσπσ νικου στις περιστασεις 359,δυσκολο 537. 325. η φιλοχρηματία, ο φθονος αει κανεις να γινει οσο το δυ 569.Γάμος: 'Οριο ίίλίκίσς 2977 479” Το και Ο 979999 Της ενΟΧἡ§ 795· νατον καλυτερος 255· Να Μετοαολή: Γενικα είναι επικίνΘὲμα της καταλλιιλης συζύγου 707· Σιινηθισμὲνεε Οι μικρο· υπαρχει καποιος σκοπος 52ι· ειινη 505.439. παραθασεις 477: Καθήκον των Ο σκοπος αυτος να είναι χαριν Μεταρρύθμιση (στις περιουΓυναίκες: Κλειστή η ζωή τους πολιτων αποτελεί η παρεμπο του αυνολου 805 και να συν σίες): Να γίνεται σταδιακα453· Διαψορα των γυναικών διαη του εγκλήματος 327 καιη ὁὲεῖοι με τους ατοχους της 339.απο τους ανδρες 527· Να εκ παροχή Βοήθειας σ` οποιον πολιτείας 977. Μετρο: Αναγκαίο για τη δηπαιδευονται το ίδιο (και στρα δεχεται επίθεση 739. κυρίως ῃνἑνης; ρολος του είναι η συ μιουργία ισορροπημενου σωΤίωῖίκἀ) 599 977 όμως Π ΠΟ9ΟΧἡ Θοἡθείος σφιγξη του ομαδικου πνευμα ματος 375 Λείπει για λὐΥΟϋ9Διαζυγιο: Συνηθισμενο σε περί στους γονείς 885. τος 67· Πρεπει να είναι Φρονι αμαθειας ή μη αυτοελεγχουπτωση ασυμφωνίας χαρακτή Εγκληματίες: Ελαττωμενου κα μας και σὼφρων 259· Επίσης 383.ρων 877 επ. ταλογισμου 689· για την αντι να ειναι τολμηρος 607509· Μοιχεία: Να τιμωρείται μονο ανΔίἀθεσηί Ανἀλθγσ ίίν θϋΤίἹν θεω Νῃὡυίσἠ Τους ΟΠΟ Την πολι Είναι αυτος που υπακουει γίνεται γνωστη 627.ρουμε οτι τα πραγματα πηγαί τεια αλ. λ. «ποινή» για τους στους νομους καλυτερα απ” Μουσική: Φωνή που αγγίζει τηννουν καλα ή ασχημα 709777. παραγοντες που τους παρακι ολους 279287. 377. ψυχή 757.Δίκσίοί κληρθνθμικὐι̃ Να τίθε νουν στο εγκλημα Θλ. λ. «εγ Θεραπεία: ίί δραστική θεραπεία Νεοι: Εξίσου απαραίτητοι. οπωςνται περιορισμοί στη θουληση κλημα». είνοι και οδυνηρή 337_ και οι γεροντες 979.του διαθέτη 857επ. Εγκυμοσυνη: 487 επ. _ Θεώρηση (των πραγματων): Να Νίκη: Γίαραγσντες της τα θαρΔικαστὲς: Πως πρεπεινα εκδικα 'Εθιμα ίαγραψα): Συνδεουν τους γινεται μέσα απο τις εικονες ρος εναντι των εχθρὼνκαι Οζουν περιπτωσεις τραυματι υπαρχοντες νομους με τους τους 7ὅ5·787 Φοθος εναντι φίλων για τηνσμου γονεων 739· Να εξαιρου μελλοντικους 497493. Θηιεισ: ρΟ7_ τυχον ανανδρη σταση μας 87.νται αν εχουν εξετασθεί ως Ειρήνη: Είναι προτιμοτερη απο ίεροσυλοι: 557 επ. Νομική επιοτήμη:Συντείνει ιδιαίμαρτυρες 89Θ·ως συμφιλιωτες τον πολεμο 523. ισύνηνσ; Νο ειναι αναλογική. τερα στην αναπτυξη του33 το εργο τους 955. Εισαγωγες: Να απαγορευθουν σαμφωνη με εκείνο που κατα πνευματος 955.Δίκη: ίδιωτική και δημοσια 953· για πραγματα μη αναγκαία Φη̨ση αρμοζει στον καθενα Νσμσθετης: 'Εργο του είναι οχιΤροπος διεξαγωγής 667 επ. 543. 368] 395. μονο να θεσπίζει νομους. καΔικηγοροι: Να μη παραποιουν τα Εκδίκαση υποθέσεων: Τρεις οι κσλὀν (ῃραίομ Γιατί συμθαίνει θορίζοντας το καλο και τοΥΘΥΟν9ΤΘ 999
 909!Ιοί 957 877 να συγκρουεται μερικες φο κακο 43, 79, αλλοι και να παΔολος: Να μη χρησιμοποιείταισε 'Επαινος: καλυτερα να γίνεται ρὲς με το δίκαιο 675. ρεμθαλλει σ' αυτους ηθικεςαγώνες αρετής 327. με έργα 208· κοινη ννὼμηι επιοφαλεις οι κρι οιοαχες 587· Να καΘορία̃ει ταΔουλοι: Να είναι μετρημενη η Επαιτεία: Να απαγορευθεί 897 σεις των θεατών για την αρμο ορια ίτων σδικηματων).πσινωνσϋμῃερίφορἔλ Προς 997999 επ νία και τον ρυθμο 749. κ.λπ.) 887, 897· Να ααοθλὲίίεί453· Γενικα είναι δυσκολομε Ευτυχία: Είναι η σωστή ποσο κοινωνια: Οι συνήθεις φασεις στην εξασφαλιση ορων ὼστεηταχείριστοι 457. τητα αγαθὼν στον σωστο εεελιξεὼς της 777 επ. πολη να είναι ελευθερη και οιΔυναμεις ίεσωτερικὲς): Οδη χρονο 57· οταν δεν θλα κριῃκὴι Ποτε οδηγεί σε θερα πολίτες Φίλοιμεταξυ τους277.γουν τον ανθρωπο στο καλο πτουμε τους αλλους 589. ῃειο ενος κακου 53. Νομος: Οι λεπτομερειες να κακαι στο κακο 79. Ευχαρίστηση: Στοιχεία της είναι κηνἠνι: 587 επ Θορίζονται θαθμιαία. με τηνΔωροληψία: Να τιμωρείται με η ηδονή. η ορθοτητα και η Λεπτομέρειες; Να λαμθανονται πρακτική εφαρμογή 437. 547,Θἀνωο 949 ωΦέ^ΘίΘ 799 977 σοθαρα υποψη 807803 και απί 953· Να είναι το καλυτερο γρα
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πτο κείμενογνώμονας για τα Ξενοι: Θεωροονται οτι προστα ῃωηΐἑς: Δημιονρνοὐν κάτω από οληθινὀ Ε δεν κωυ̃ερνἀ μόνο
αλλα κείμενα 677, 955καιστοι τεαονται απο ιερα συμθολαια θείο έμπνευση ι̃ξῃ επι 297. ένα ῖμἠμο Της Πόλης 277”273°
χείο ιιαιοειας 587 · Σκοιιος ιοιι 377' 987 επ· Τα εργα τους να μην ερχονται Πολιτικα συστηματα: Δυσχερεια
να είναι η υπερτατη αρετή 39, Ομαδική ζω': Είναι αναγκαία σε αντίθεση με τους νομους στην πρακτική εφαρμογη τους

η η47' Τα ωραια 257. Με Τον νομο ύπαρξή Τηςι ιδιθἰῖερυ̃ι Θε καιρο 577, 289. 55· Ειναι αναγκη να συνδυα
ννιωοιοηοιουνται και ιιοενωι ιτολειιου οσο. Ποινή: 'Οταν νινετιιισιυ̃ιιΦωνσ ιιε ζονται ιι δημοκρατία και ιι ιιο
σ“ εφαρμογή τα στοιχεία που Όρκοι: Για κρίσιμα Θεματα, να μη τον νομο δεν προκαλεί κακο, ναρχια 277 επ., 393· Μονη η

είναι αναγκαία για την Κοινω λαμααναιααι μααψη σας δικες διοτι αποθλεπει να μειώσει μοναρχία οδηγεί στον αυταρ
νικη ουμοίωαη 727 χοιοοκιη 927 την ανθρώπινη κακία 659 και χισμο 229, 247 (αλ. και λ. «πο
ρίζοται ως η οιτακοη οιο οιοι ορῷαναι Ανανκαια η φροντιδα να κανει μισητή την αδικία λίτευμαιη.
χείο της αθανασίας ιιοο οιιοο Τομα 8α7εΠ' 897· Είδη ποινών 687· Να λαμ Πολυτελεια: Οδηγεί τα παιδια
χει μεαα μας 275 χοηοιμοαοι ῃοιοειαι Να ειναι αααχρεωακή θανονται υποψη μ.α. τα κίνη των υπερθολικα πλουσίων στη
τοοο ιτοοκοιμοναιι νο οΠοι 525. Σκαααα Της να νμμναζει τρα 903 και η περιουσιακή κα μαλθακοτητα. Παραδειγμα ο

7 7 7 7
7 '  Σ: ' Ε'νουνται οι πολιτες (ιδιως μετα τον ανθρωπο στην αρετή 77 ῖσσπωη 925 Το μεγεθος της κυρος Κω Ο τερειης ινω

θανατο 577), οοο κοι Προκει και αῖαν ορθό λόγο 777. ι'ρα αυστηροτητας της εξαρταται εξίσου επιζήμια με τη σκληρή
μενου να ψὲγονιαι 43 Σιις Πει κανεις να εκααιαεαεῖαι απο το κατα ποσο με την ίτι μεταχείριση 487.

ποωιμες κοινωνίες οεν ειναι ὴοη Πραῖαα ααμμνιαθει μέσα μωρητεα) πραξη εκδηλώνεται Ποτο: Φερνει ευθυμία και αισιο
απαοαιτητος 777 ιτονικωςι τομ Ο αρθαα λαναα 97 επ ΕΜ μια ανίατη ταση προς δια δοξία 93· Δεν πρεπει να πί
πρέπει να είναι αμοιαοληιος οηον Παέαει να εξειαικεαεἶαι φθορα 323, 883, 907 Οι δρα νουμε ποτε πριν απο τον γαμο

437¬ 505607 955” Μέσο ΒΦΟΡ· κανείς σε κατιαπο μικρος 75 Η στες αδικηματων πρεπει να 445 επ.

μογης του πρωτα η αειθὼ 587] καλμιαρη Παιδεια νινεναιμε Τα επανορθώνουν τη Βλαθη 687, Προοτιαθεια: Να θαδίζει κανείς
747, 763, καιη στήριξη απο την καλο παραδειγμα των μεγαλων 897· Τον δρόμο Που χάραξε χωρίς
κοινή γνώμη 677, και επειτα ο 377· Γενικα οι νεοι πείθονται Πόλεμος: Δίεξἀγεῖω και Ο''ὁ τον συμωθοσμὀ 543·
καταναγκασμος 289· Δεν αρ ευκολα 729. κάθε ὀνθρωῃο από του εξω” Πώληση: Δυνσῖὀῖηω γκι σνς"
κοον καλοί νομοι, χρειαζεται Πειθαρχία: Να υπαρχει χωρίς να ΤΟΟ Του 29”ΟὀνθΟωι“ι09 κατα στροφή της σε περίπτωση
και καλή εφαρμογη των νόμων ομνεΠανεται αδικίες 453, 487, στρεφεται οταν υπερισχυουν κρυμμενων ελαττωμοιτων 454.

877· Σημαντικος είναι α οαλας 493. το αδικο, η ολοζονία και η ελ Σπαρτη: Το πολίτευμα της είναι
του Δικαστή λογω αδυναμίας Περσικοί τιολεμοι: Οι νίκες οφεί λειψη λογικής 873· Ως οργανο στρατιωτικο 7.37 αλλ” ακαθορι
να προθλεφθοον ολες οιπερι λονται στην ψυχική ενοτητα Χθριν Της ειρήνης 35' Ο εε· σῖο 27ί` Είλωΐες 449
πτώσεις 723 και λογω αοονα μοι οιο Πνεμμα Φιλίας μεταξμ θνικος» χρειαζεται, αλλί οχι ο Στοιχεία (των πραγματων): Είναι
μίας των ανθρώπων να συμ των Ελλήνων 297 επ. εμΦωιιΟ§ 87 Π Οϋσίθι Ο Ορισμός και Το
μορφώνονται παντοτε αιοιις ῃλοιη̨ιοοι μια αααν ειναι μενα_ Πολίτες: Ανήκουν κατα πρώτο ονομα 779.

νομους παρα τη Θιη̨̃ληαη ιοας λοοι̃ οιοφθειρει με Τα μαλΘα_ λογο στην πολιτεία 857. Συμθασεις ίουμφωνίες): Πρεπει
865· Η ερμηνεία να γίνεται κοτητα που ενσπείρει στην Πολίτευμα: Η τιμωρία οσων επι να τηροι3νται849.
κατα τη Θέληση του νομοθοιη ιιιμχἡ 845' 359 ΕΠ' Οι Παλλαι χειρσον την ανατροπή του Συμθίωση: 'Οταν είναι συνεχής,
579· Να αφσρσαν στο γενικο ειναι ομοχωιοι οιην αμειμη 663 επ.· Η ανατροπή αυτή μπορεί να επιφερει κορεσμο
καλο 279, 727 και οχι ατο καμ οιιιοιωξἡ Τομ 843 και Ταμῖα επερχεται ως συνεπεία πολε 447449.
ματικο συμφερον 277273, οημιοοονει Ποοολἠμοτα στην μου, φτώχειας ή λιμου 257· Η Συνήθειες: Οι κσκες  συχνα οχι
599· Να αναζητείται η ουσία πολη 597· Χρειαζεται ως με εγκαθίδρυση νεου πολιτεαμα μονο δεν απσρρίπτοντσι,αλλα
των νομων 935· Δεν είναι εφι σον φροντίδας του σώματος .τος απαιτεί τη συνεργασία και υιοθετούνται 707.

κτή η εξαντλητική ρυθμιση και της ψοχης 367 Εξιοομ ενος νομοθετη και ενος με Ταξη: Συμθαλλει αποφασιστικα
απο αυτους ολων των θεματων απευκταίος με τη φτώχεια 775, ῖριοποθοὐθ δικῖὰῖοθσ 265' στην ευδαιμονία μίας Πωψ
633. 375 Είδηπολιτευματων 277· Στο τείας 467.
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Τελείωση: Υπαρχει ταση τοιι αν Διακριση από τον έρωτα 873θρώιτοιι προς οωτήν. Αναλογα ειτ.
με τη δισῃσω̃ογὡγησἠ του Φὀὀος: Διακριση του φοθοιι απόμπορεί να γίνει ο καλύτερος ἡ Τη "ροπή 85 επ
ο χειρότερος 47.9, 457.

Τροία: Η πολιορκία της είχε αν ῳευδομαρωρἰα: Την Τρπη ΦοράΤίκῖυῃο σῖσ κρὀῖη Των ν[κη_ να τιμωρείται με θανατο 907·
τών. Δωριείς 785. Ψυχικό αγαθό: Να τίθενταιΎπνος: Ο ιτολίις  είναι ειτιζἡμιος πρώτα στον τιίνακα των αξιών
535. εναντι των σωματικών και ιιλιΦαρμακεία (φαρμοκωμω̨: 889. κών αγαθών, 43 επ., 229, 367Φιλία: Κατηγορίες φιλίας 878· επ., 827.

Βιρλιλ λε  Ζ'

.ιω



ΒΙΒΛΙΟ Α' Β|Β^|ο Α·

ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΑΛ  _ΟΓΟΥ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ :ΕΝΟΣ ΙἹΡΟΣΟΓΙΑ ΔΙΑΑΟΓΟΥ: ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΞΕΝΟΣ
ΚΑΕΙΝΙΑΣ ΑΓΙΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗκλειΝιΑΣ Απο ΤΗΝ κι=>ΗΤμ

ινιετιλλοε Απο ΤΗΝ ΣΗΑΗΤΗ ινιετιλλοε Απο ΤΗΝ επλι=>ΤΗ

ΑΘΗΝΙιιοε; Θ . „ , . _
,

αῖ:ΞνΙ7ῃι=;ι© Ξυ̃νθραιιιων υμινμω ξένοι, 82_ 624 Ξ ΑΘΙΙΝΑΙΟΣ: φιλοι μου οπο το
ς ν νομων ὅΙαΘεσ8ως; ξένο μέρη, πηρε την πρωτοθουλίο νο Θέσπισέι τουςκλειΝιλε± Θε· Τ  ι ..

ος' ω ξενε· θεος] ως ΥΘ Το δικοιοτοτον νομους γιο μος τους θνητους:
' Θ ' κολέ μου ξένέ, μολιστσ Θεος,εἰπεῖν· παρά ·  ι ,

νίως) ὅθεν ὀἑεέσῖἔω̨̃ν ἦευα̨ Ιἶσρσ δεῖ Αοκεδοιμο ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Κοποιος εος,
ι ΟΙΙΙΟΙ Φονοι Τουτοιις Άιτολ οπως έινοι Θέθοιο πιο δικοιο νο μιλησουμε γι” ουτο το

” ' ένομοθέτησε ο Διος κοι στηλωνο. Ή γάρ
ΜΕΓΤΛΛΟΣ: Ναί 5 Θέμο: στο δικο μος τοπο ,

Σπορτη, οπ” οπου κοτογετοι ο Φιλος μος, οπ“ εδώ, νομιζωΑοΗΝλιοε± Μ· Η ι ..

Μίνω Φοπω̃ἶζοοϋν ζαθ Ομηιἶον ΛΘΥΘΙΟ ὡς τοη̨̃ οτι πιστέοουν οι ιδιοι γιο νομοθέτη Τον Απολλωνο. Δεν
§' προς την του πατρός ὲκάστοτε ιι μιλοω σωστο;συνουσίον δρ Ι Η . ¿

ἐκείνου Φήμας ῖἐἔΤιῖῖιἑλἑῷουςε και κοτο τος· παρ, ΜΕΓΙΑΛΟΣ Νοι
ιν υμιν θεντος τοιζις νο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μη τυχον λοιπον συμφωνεις μεθ τον 'Ομηρο

ΚΑΕ . . , που λέει οτι ο Μίνως εσοχνοζε Τοχτικο κο έ έννιο χρο

ἀ±±:ςιἶον^ἶ×›οε]ο(ἶ;Τδοἶ7ρ ἶ:οῖ5ω·Παρ, ἡμῖν' κσι' δή και τον 5 νιο σε συνοντηση που οριζε ο ποτέρος του κοι χρησιμο
Τό όνομα ᾶκαιὁτσΐοα̃μανθϋν ¬ οκοιιέτε γάρ ποιοιζισε τους χρησμοος που του έδινε εκεινος διοτυπὡ
Φαῖμεν ἄν _ΥεΥΟνένοι._ΤουΤον ούν 625.: νοντος τους νομους στις πολέις σος;

Τά ὸρἔἶες, ἐκ του τοτε διονέ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Κοτι τέτοιο κυκλοφορει θὲθοιο στο μέρη μος:
σὐΐόν εἰληφἑνω ς ΙΟ ως. Τουτον Τον ἐποιινον Κοι οκομη οτι ο οδελφος του ο Ροδομονθυς  που

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κοί κολον έ τό λ .
οσΦολὼΩ έχετε οκοοσέι Τ' ονομο του Η υπήρξε πορο

Πρἑπον .επεἰὀἠ ἔν Νεος ϋἶι Τε Διος μάλα 5 πολο δἰκοιος. Λοιπον, εμεις οι Κρητικοι μπορουμε νο
ΟΏΠΤΟΙΟ ἠθεσι Τέθροφθε ισχυρισθουμέ οτι ουτος δοξοστηκε, επειδη οργονωσε

Τοτε σωστο το θέμοτο το σχετικο με την δικοιοσονη.
ΑΘΙ·ΙΝΑΙΟΣ: Κοι λομπρη εἰνοι ουτὴ η δοξο κοι πολυ τοιριο

ζει στο γυιο του Δἐο. Αλλο επειδη, ο Μέγιλλος κοι συ.
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νομικοῖς ου τε καί όδε, προσδοκῶ ουκ αν αηδῶς ανατραφήκατε μεσα σε τόσο εξαιρετικα νομικα εθιμα,
περι' τε πολιτείας τα νυν και νόμων την διατριαην, ελπίζω ότι με μεγαλη ευχαρίστηση θα συζητήσουμε σή
λεγοντας τε και” ακουοντας αμα κατα την πορείαν, μερα για το πολίτευμα και τους νόμους μιλώντας και
ποιησεσθαι. Παντως δ' ή γε εκ Κνωσου όδός εις τό Β ακουοντας καθώς προχωρουμε στο δρομο μας. Είναι
του Διός αντρον και' Ιερόν, ὡς ακουομεν, ικανή, χωρις αλλο αρκετό μακρυς ο δρόμος από την Κνωσσό
και αναπαυλαι κατα την όδόν, ως εικός πνίγους ως το σπήλαιο και το Ναό του Δια, όπως εχουμε ακουσει,
όντος τα νυν, εν τοῖς υψηλοῖς δενδρεσίν εἰσι ακια και φυσικα υπαρχουν στο δρόμο, τώρα που καμνει με
ραί, καί ταῖς ηλικιαις πρεπον αν ημών εἴη τό διανα 5 γαλή ζεστή, δροσερες σκιες κατω από τα ψηλα δεντρα.
παυεσθαι πυκνα εν αυταῖς, λόγοις τε αλληλοιις Ταιριαζει αλλωστε στην ηλικια μας να αναπαυόμαστε
παραμυθουμενους την οδόν απασαν ουτω μετα συχνα κατω απ“ αυτα, κι ετσι, ανταλλασσοντας κουθεν
ραστωνης διαπεραναι. τες ψυχαγωγικες, θα φτασουμε στο τερμα της πορείας

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Καίμην εστιν νε, ώ ξενε, προιόντι κυπαρίτ μας, χωρίς να νιώσουμε κουρασμενοι.
των τε εν τοῖς αλαεσιν υψη και καλλη θαυμαοια, καί ι: ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Και Θεθαια υπαρχουν, αγαπημενε μου ξενε, κα
λειμω̃νες εν οῖσιν αναπαυόμενοι διατριαοιμεν αν. θώς προχωρουμε και κυπαρἰσσια υψηλα και ωραία στα

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: ,Ορθώς λεγεις. ιερό αλση, και λιθαδια, όπου μπορουμε και να αναπαυό
ΚΑΕ|ΝιΑΣ: Πανυ μεν ουν· ἰδόντες δε μαλλον φήσο μαστε.

μεν. Άλλ' ιωμεν αγαθῇ τυχη. 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ Μιλας πολυ σωστα;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ταυτ' εἴη. Και μοι λενε· κατα τι' τα συσσιτια ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Βε8αια. 'Οταν όμως τα δουμε, θα θεθαιωθουμε

τε υμῖν αυντεταχεν ό νόμος και τα γυμνασια και” περισσότερο. Αλλα ας ξεκινήσουμε και εχει ο Θεός.
την τῶν όπλων εξιν; Α ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας γίνει ετσι. 'Ομως λεγε μου: Για ποιό λόγο

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Οἴμαι μεν, ώ ξενε, και παντι' ραδιον υπο εσυστησε ο νόμος στον τόπο σας τα συσσἰτια, τα γυμνα
λααεῖν είναι τα γε ημετερα. Την γαρ τη̃ς χώρας στήρια και τηνιασκησἑηηστα όπλαἶ)
πασης Κρητης φυσιν όρατε ὡς ουκ εστι, καθα ιι ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Νομἰζω,\αγαπημενεΜι:ιουἙενε, ότι είναι ευκολο
περ η τῶν Θετταλω̃ν, πεδιας, διό δη καί τοῖς μεν να καταλαόει ο καθενας τα δικα μας τουλαχιστον πραγ
ϊπποις εκεῖνοι χρω̃νται μαλλον, δρόμοιοιν δε η ματα. Βλεπετε δηλαδή πως η φυση της χώρας ολακαιρης
μεῖς· η̃δε γαρ ανώμαλος αυ και πρός την τω̃ν της Κρήτης, δεν είναι πεδινή όπως της Θεσσαλίας. Γι”
πεζῇ δρόμων αοκησιν μαλλον συμμετρος. Ἐλαφρα 5 αυτόν ακριθώς το λόγο εκεινοι χρησιμοποιουν περισσό
δη τα όπλα αναγκαῖον εν τῷ τοιουτῳ κεκτη̃σθαι τερο τα αλογα, ενώ εμείς τις πεζοπορἰες. Γιατί η χώρα
καίμή Θαρος έχοντα θεῖν· τῶν δη τόξων και' τοξευ μας ειναι ανώμαλη, αντιθετα από τη δική τους, και πιο
ματων η καιιφότης αρμόττειν δοκεῖ. Ταυτ“ ουν καταλληλη για την εξασκηση στις πεζοτιοριες. Και πρε
πρός τόν πόλεμον ἡμῖν απαντα εξηρτυται, καί πει, φυσικα, σε τετοια εδαφη να εχει κανεις ελαφρα
πανΘ“ ό νομοθετης, ὥς γ” εμοῖ φαίνεται, πρός ε όπλα και να μην εχει θαρος όταν τρεχει. Επομενως,
τουτο αλεπων συνεταττετο· επεί και' τα συσσίτια φαινεται να της ταιριαζει η ελαφραδα των τόξων και
κινδυνευει συναγαγεῖν, όρῶν ὡς παντες, όπόταν των Βελών. Όλα, λοιπόν, αυτα εσυοτηματοποιήθήσαν
στρατευωνται, τόθ, υπ' αυτου του πραγματος για τον πόλεμο στη χώρα μας, και, κατα την γνώμη μου,
αναγκαζονται φυλακής αυτων ένεκα συσσιτεῖν 5 ο νομοθετης, τα συνεταξε όλα αποόλεποντας συ αυτό
τουτον τόν χρόνον. 'Άνοιαν δη μοι δοκεῖ καταγνῶ το σκοπό. Επίσης και τα συσσἰτια, μου φαινεται, ότι τα
ναι τω̃ν πολλων ως ου μανθανόντων ότι πόλεμος οργανωσε, επειδή εὀλεπε ότι όλοι, σε καιρό πολεμου,
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αεί πασινιδια 8ι'ου συνεχής εστι προς απασας τάς αναγκαζονται απο τα πραγματα να τρὼνε ολοι μαζί για
Ποὁειςι Ε! ἶἠ Γφλἑμοω νε όντος φυλακής ένεκα να προφυλασσονται στο διαστημα αυτο. Νομίζω, επομε
ὁε' σνσσπείνι και ῃνος σρὅονῖος καν ἀρχομἑνους ι̃ο νως, οτι κατεκρινε τους πιο πολλους ως αμαθείς, επειδή

ν ζἶιακἶκςσμημενονς είνα! φνὁακας ανπῦν· ΤΟΟΠ3 καί 626 Η δεν εννοουν να καταλαθουν οτι υπαρχει παντα διαρκής
εν εἰρηνῃ ὀρσστεον· Ην γαρ καλοωσίν Ον, Πλείσωί πολεμος σε ολη τους τη ζωή εναντίον ολων των πολεων.
Πνν ἶᾶνθρώπων εἰρἠνηνι του̃ΐ εἴνω μόνον όνομα· Αν λοιπον, σε καιρο πολεμου, πρεπει να υπαρχουν για
τῳ δ ερνῳ πασαις προς πασας τας πολεις αεί πο λογους προφυλαξεως συσσίτια και μερικοί αρχοντες και
λεμον ἀκήρυκἶον κατά Φὐσίν εἶνω· ΚΟ" σχεδόν 5 απλοί πολίτες να γίνονται με τη σειρα φρουροί των, το
άνενρήσεις· Οὐτω σκοῃῶνι Τόν Κρητών νομοθἑτην ίδιο πρεπει να γίνεται και στους ειρηνικους καιρους.
ὡς εις τον πόλεμον άπαντα δημοσία και' ίδία το Γιατί αυτο που οι περισσοτεροι ανθρωποι ονομαζουν
νόμιμα ἡμῖν ἀΠ06λἑΠων σ“ν8ΤἀξαΤΟ= καί κατά ειρήνη, είναι μια κενή λεξη. Στην πραγματικοτητα, ομως,
τοῦτο ούτω φυλαττειν παρεδωκε τους νομους. ὡς Ό ολες οι πολιτείες Θρίσκονται παντοτε σε κατασταση
τῶν ἄλλων ουδενος, ουδέν όφελος ὀν ουτε κτήμα ακήρυκτου πολεμου εναντίον ολων οπως είναι φυσικο.
των επ", ὲππηὀευμάπυνι ἄν μή Τῷ Πολἑμῳ όρο Και δε Θ' αργήσεις ν” ανακαλυψεις, εξεταζοντας απ”
κρατῃ τις, παντα δε το τῶν νικωμενων αγαθα τω̃ν ιιιιιἠ ιη σκοπιά ιο ιιρόινιιοιιιν όιι Ο νομοθἐιης των χρη
νικώντων γίγνεσθαι. 5 τικὼν συνέταξε ολους τους ιδιωτικους και δημοσίους

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καλώς γε, ώ ξενε, φαίνῃ μοι γεγυμνοσθαι νὁμοιις μος έχοντας .ιην ννὡιιη ότι ιιονὲνο ΟΠ· όλο Τ·

προς το διειδενοι τα Κρητών νομιμο. Τοδε δε μοι αλλα πραγματα δεν προέρχεται ωφελεια, ουτε απο τα
φραζε έτι σαφεοτειοον· ον γάρ οοον ἔΘΟίί Τῆς εὐ χτήματα, ουτε απο τα επαγγέλματα, αν Θεθαια δεν είναι
πολιτείιομἑνπς πόλεως, δοκεϊς μοι λενειν ούτω κε· νικητής στον πολεμο, αφου ολα τα αγαθα των νικημενων
ιεοσμημενην οίκείν δεῖν, ώστε πολεμῳ νικαν τος ο νινονπιι χιἠμιι των νιιιηιὼνι
αλλος Πόλεις· Ἡ νάρι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μου φαίνεται, αγαπητε μου φίλε απο τα ξενα

ΚΑίΞίΝ|Α:ῖ: Πανο μεν ουν· οἴμαι δε και' τῷδε ουτω συν ιιὲρην ὀῖι εξιισκιιιθηιιες καλά και ὸιεισδιισες Βιιθειὀ σιο
ὀοκεινι πνευμα των νομων, της Κρήτης. Εξήγησε μου ομως

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Πῶς γαρ ἄν αλλως αποκρίναιτο, ώ Θεῖε. 5 ακόμη πιο καθαρό ιισι Το εξής: Με ιον ορισμό δηλιιδἠ
Λσκεδωμονίων νε ὁσῃσου̃νἶ που εδωσες για την πολη με καλο πολίτευμα μου φαί

ΑΘΗΝΜΟΣ: Πὀῖερ Οὐν δὴ Πὀλεσι μὲν Πρὸς Πόλεις νεται οτι εννοείς πως πρεπει να κατοικουμε πολη με
ορθον τουτ' εστί, κὡμῃ δε προς κὼμην έτερον: τετοιες διαταξεις που να της εξασφαλίζουν την νίκη

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ουδομω̃ς.
` στον πολεμο εναντίον των αλλων πολεων. 'Ετσι δεν εί

ναι;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ασφαλώς. Και νομίζω οτι κι” ο Μεγιλλος εχει

την ίδια γνωμη.
ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Και ποιαν αλλη απαντηση, εξοχε φίλε μου, θα

μπορουσε να δώσει οποιοσδήποτε Σπαρτιατης;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Αραγε ομως αυτο που είπαμε ισχυει μοναχα

για τη σχεση μιας πολης με αλλη πολη, και δεν ισχυει
για την σχεση ενος χωριου με αλλο χωριο;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: καθολου μαλιστα.
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Ώ/ἶἕ||ζ±ἶ\ὲΞἶ·ΝΞἴ\^® ΤΟΜΟΙ; ιο λοινλιλιοε ισχυει οηλαδη το ιδιο;

ΑΘΗΝΝΟΣ: Τί δέ. Πρὸς οίκων Οἱ Ο

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣΞ Βευαιως.

καί Πρός ἄνὅρἐ ἀνδρί ὁκιθἔα̃ων εν τη ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και τωΟα;'Το ιδιο παλι ισΧυει και γιαγενα' σπιτι

κ/\Ε|Ν|ΑΣ: ρ §` Οι ΤΟϋΤΟν ετι, σχετικα με α7;\Ι;\ο σπιτι μεσα στο χωριο και για ενα αντρα

›
σχετικα με α ον;

ΑΘ:;4ἔἑ,ίΟΓΣἑλΞ|Ζἔῖ›/ δδιῖη̨ιτ/ρ)οἹςἐΞΟυ\τον ποὴτερον πολεμίῳ ιί ι ΚΑΕΙΝΙΑΣ; Το ίδιο.

κ^Ε|Ν|ΑΣ: Ώ ξένε ·_η ΟΈως ἔῃ ^ΘΥΘΙΙΘί/ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: κι ο καθεναΩ,πΩεπε'ι να αντιμετωπιζει τον 'αλλο

ὲθἑλοἰπ ὀοκι/Ρ Φἶε Ατῃκαν σαν'εχθρο του εαυτου του; Η τι να πουμε σ αυτη την

Θεοῦ ὲῃωνυμίας λῖς ΥΦΙΙ7 μοι της περιπτωση;

σθω. Τόν γάρ ΖΠ, μας ον ειτονομαζε 5 ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ; Φιλε μου ΑΘηναιε ¬ γιατι δε θελω να σε ονο

σαΦἑσΤερον ώστἔχηἱ/ Ορἔως Οί/ΘΥΘΥΙι)ν μασω εσενα Αττικο, επειδή μου φαινεται οτι αξίζεις να

νω/δή ὑΦ_ ὀρθἕ· ΉΗΩΟΥ ΟνεϋΙ7|ηυ̃ΘΙςΤΟτι σε ονομαζω με επίθετο που παραγεται απο το ονομα

δημοσωῖε ΡΖΖ [ἔτο πολεμιοιις ειναι ι τηε θεος της σοΦίας2 ανε8αζοντ0ιΩ σωστα το λοΥο σε

ι ΙΟ εκασΤΟυ§` αϋΐοϋς ι“ αςίωμα, τον εκαμες πιο σαφή κι) ετσι Θα σου είναι πιο

ΑΘιιΝΑιΟΣ: ῃῶς εωηκσ ώ Θου ,
ι̃Ο ευκολο να. ανακαλυψεις οτι πριν απο 'λιγο σωστα ειπω

ώςὲένε Τὁμασίἶι Θ θηκε απο μαΩ οτι ολοι ως πολίτες Θρισκονται σε εμπο

Πσσῶν νικῶν Πρώἑη καίιἀ νἰκα'/Ιοωἶἦν εἱϋΐον τι ιλεμη κατασταση και σαν ατομα θρισκονται στην ίδια

αυτον ΟΦ, εαυτου παντων Ξϊσι̃η] ΤΡ ὅε ηἶῖασθω· καῖὀστσση με τον εουῖὀ Τους ·ἔχιστον Ιτε αμα και 9.1 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πως το είπες, αειοθαυμαστε ωιλε μου;

όντος Πρός ἡμᾶς Οὐῃεὐ μ 'ἴεν εκασΐοίς ημων 5 ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Εδώ ακομη. φίλε μου ξενομεριτη, το να νικα

ΑΘΗΝΑὉΣ: Τἶη̨̃ν Ι3`ΙΙ|ΟΙνΘΙ., κανείς τον εαυτο είναι Π πρωτη και τι πιο λαμπρή απ”

.επεἰδή γάρ εἶς ῶοί/Ρν Ρναρστἦεψωμεγ ολες τις νίκες, το να νικιεται ομως κανείς απο τον εαυτι'

Πςἐτεμ αν Ογιεν κρειττων αυτ του είναι συγχρονως το αιοχροτερο και χειροτερο απο

ἐχεἑν ΤΟΟ?όνΦωΙΙ_εν οικιαν( τεῇκαυι Β27ε ολα. Κι αυτο θεθαια αποδεικνυει πως διεξαγεται πολε

μἠ Φῶμεν; ΤΟΗΤΟ εν σίποίς ΙΙ μος απο εμας εναντίον του εαυτου μας.

κ^Ε|Ν|ΑΣ: Τὸ κρείῃω ἑαυἴ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας γυρίσουμε πίσω τη συζητησή μας: Αφου

Τήν δ, ἢττω' ης είνα! λεδ/είς Πι/Οι δηλαδή ο καθενας μας. αλλος είναι κυρίαρχος του εαυ

ΑΘΗΝΝΟΣ: Νἐί. 5 τουτου, αλλος δε υποἔἐείριοςϊ θα υποστηρίξουμε οτι

ΚΛ . _
κ εινουν μεσα τους το ι ιο πραγμα και το σπιτι και το

ἶῖη̨̃ὲἶἐῖἐ ἔῖἐἔῖοοα̃θἕη̨̃ ηἔκἶἔΐαπἔνυ ναρ εαπ και χωριο κι ηπολη. Ιη οχι;

Ἑν ωἴὁσσις Υάρι ἀμείνξψε ὥκῖίῖι̃ίς ΠαΑεσιν. ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Μήπως θελεις, να πεις οτι η μια ειναι κυριαρχος

θος καί Τούς χωρους ὸρθῶ. ς Ο"/,ΤΟ ΠΑΠ του εαυτου της κι η·αλλη υποδουλωμενη;

 · (Ϊ αν αϋτη Ιφειττων τε ι̃Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ναι.

.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Κι' αυτή σου η ερωτηση ήταν σωστη. Γιατί πολυ

και παρα πολυ συμθαίνει τετοιο πραγμα κι οχι λιγοτερο
στις πολεις. Σ” οποιαν δηλαδή πολη οι καλυτεροι νικουν
τα πλήθη και τους λιγοτερο καλους, μπορεί αυτή η πολη
να ονομασθεί σωστα ανώτερη απο τον εαυτο της και

ιι
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εαυτη̃ς λεγοιθί ἡ πολις, επαινοῖτό ΤΘ ἄν δίκαίὐΤαΤα επαινείται πολο δίκαια για την νίκη αυτη. Το αντίθετο
τῇ τοιαατῃ νίκῃ· τουναντίον δε, οπου ταναντία. μπορεί να συμθεί, οπου γίνονται τα αντίθετα.

ΑΘΗΝΑίΟἶῖ Τα μέν Ταίναν αίίίαίἑ ὲαίίν ααα Τα Χείραν ί) ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Λοιπον, το θεμα αν καποτε το χειροτερο είναι
ιφετττογ τομ αμείνονος εασωμεν _ μακρ0ΤέΩΟϋ καλατερο απο το ανώτερο, ας το αφησουμε, γιατί απαι
Υαρ λαναα τ Τα δέ ααα ααα κανα!ίεναν Ιίανθανω τεί πολαμεγαλη συζητηση. Τώρα αντιλαμθανομαι αυτο
ναν, ώς ποτε πολίται, συγγενείς καί Τῆς αὐῃἶς Πα που λες: οτι δηλαδη σί οποιαδηποτε πολη συμθεί καποτε
λεως γεγονοτες, αδικοι καί πολλοί συνελθὁιαεςτ 5 πολλοί και κακοί πολίτες, συγγενείς και καταγομενοι
δικαίους ὲλαττους οντος αιασονται δουλοαμενοι, απο την ίδια πολη, να συνενωθοον για να πιεσουν και
καί αΤαν μέν κααΐήαωαίνι η̃ίΐων ἡ Παλίς ααΐη̃ς να υποδουλώσουν τους δίκαιους που είναι λίγοι και κα
αρθῶς αίίίη λἑναίίί αν αμα καί κακήι αίίαα αί αν τορθώσουν να τους υποδουλώσουν, τοτε η πολη είναι
ἡττῶνται, κρείττων τε καί αγαθή. σωστο να ονομασθεί κατώτερη απο τον εαυτο της και

κΛΕίΝ|ΑΣ: Καί μαλα ατοπον, ώ ξενε, το ναν λεγομε 0 κακη. 'Οταν ομως νικηθοαν, θα ονομασθεί ανώτερη και
νον· ομως· δε ομολογεῖν ούτως αναγκαιοτατον. εγη̨ρετη

ΑΘίίΝΑίΟΣἱ Έχε δή καί ταδε ααλίν ὲίίίακεψώμεθα” ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Είναι πολο παραξενο αυτο που λεμε τώρα, αγα
Πῦλλαί ααΘ^Φαί ααα Υἑναίνίί αν ένας ανδρας Τε πημενε μου ξενε. Και ομως είμαστε αναγκασμενοι να
καί μίας αείςι καί δή καί Θαίίίίααίαν αααέν Ταίίς 5 το παραδεχτοαμε σαν απολυτα σωστο.
Πλείαας μέν ααίκαας αὐτῶν νίννεαθαίι Ταας δέ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μια στιγμη, παρακαλώ. Ας εξετασουμε παλι και
ελαττους δικαίους. το εξης: Είναι σωστο πολλα αδερφια που γεννηθηκαν

κΛΕίΝίΑΣ; Οα γαρ ούν. απο τον ίδιο πατερα και την ίδια μητερα, να μη παραξε
ΑΘΗΝΝΟΣ3 καί Οὐκ ἄν Θίη να Πρέααν ὲίίαί Τε καί νευομαστε καθολου οταν οι περισσοτεροι απ” αυτους

ίίίίίν Τααία θίι̃αείίείντ αίί νίκώνίων μέν Τῶν αανητ ίο είναι αδικοι, και οι λιγοτεροι δίκαιοι.
ρῶν ἢ τε οίκία καί ἡ συγγένεία αϋΤη ίίααα ἠίίων Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ: 'Οχι Θεθαια.
ααῃἶς λαναίίί ανι κιαείίίων αἑ ἡίίωίίἑνων' αα ναί) ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και δεν ταιριαζει φυσικα, ουτε σε μενα, οοτε
ευοχημοσανης τε καί ἀυ̃χηίίααανης βη!ίαίων ένεκα ίί σε σας, να υποστηρίζουμε σαν λεξιθηρες οτι, οταν νι
τα ναν σκοποαμεθα προς Τόν Τῶν Παλλῶν λανανι κοαν οι κακοί, τοτε μποροομε να ποαμε πως και το σπίτι
αλλί ορθότητας τε καί αμαρίίας ίίἐρί ναμωνι ίίίίς και ολο το συγγενολοι γίνεται κατώτερο απο τον εαυτο
ποτί εστίν φυσει. του, και ανωτερο οταν νικώνται. Γιατί τώρα εμείς δεν

κ^ίἔίΝί^ἶῖ ί^^ηΘἑαΤαΤα. ώ ξένα λἑναίς 5 σκεφτομαστε για την κομψοτητα, η μη κομψοτητα των
ΜίἔΓί^^Οἶῖ κακῶς μέν αανι ὥς να ὲίίαί αίίναακείνι λεξεων σαμφωνα με την αντίληψη του λαοα, μα για την

το γε τοσοατον, τα ναν. ορθοτητα και τα σφαλματα των νομων, οποια κι αν
ΑΘΗΝΜΟΣ: “ίδωμεν δή καί ταδε· τοιξιτοις τοῖς αρτι Προὲρχονῖοι Οῃὀ Τη Φύση Τους.

λεγομενοις αὅ8λΦαίς νἑναίίί αν ααα Τίς αίκααίήςἰ Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ: Γίολα αληθινα είναι οσα λες, καλε μου ξενε.
κί\ἔίΝίΑΣἱ ίίανα νε ίο ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Πραγματι αληθινα, οπως κι εγώ νομίζω συμφω

νώντας μαζί σου αυτη τη φορα.
ΑΘΗΝΑίΟΣ: Ας κοιταξουμε λοιπον, και το παρακατω: γι”

αυτοος τους αδελφους, που μιλησαμε λίγο πιο μπροστα,
θα μποροοσε να Θρεθεί καποιος δικαστης;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Βεθαιοταται
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ΑΘίιΝΑιΟΣ: Γίοτερος ουν αμείνων, οστις τους μεν
απολεσειεν αυτων οσοι κακοί, τους δε θελτίους
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ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ποιος ομως είναι καλυτερος; Μήπως εκείνος
που θα καταστρεψει τους κακους και θα διατοξει τους

ε , , . . .

_, _,  καλυτερους να εξουσιαζουν, η εκεινος που θα καμει
αρχειν αυτους αυτων προσταξειεν, ή οδε ος αν
τους μεν χρηστους αρχειν, τους χείρους δή εασας

ορχοντες τους καλους και θα αφήσει τους χειροτερους
να ζουν και να εξουσιαζονται με τη θελησή τους; Τρίτο

ν α εσθαι εκοντα ποι'σειεν,· τ ίτον δε που . . . .

ζη ρχ ς η ρ και περισσοτερο σοφο και εναρετο δικαστή δεν θα μπο
δικαστ'ν π ο α ετ'ν είπω εν, εί' τι εϊ τοιουτο 5 . . . . . .

η ρ ς ρ η μ ς η , ς ρουσαμε ισως να πουμε εκεινον που, αφου παραλαθει
οστις παραλαθων συγγενειαν μίαν διαφερομενην,

. ενα συγγενολοι χωρισμενο απο το μίσος, να μη κατα
μηπ ἀῃολεσειεν μηὀενο' ὅιαλλάξος δε' εἔς 8283 στρεψει κανενα, μα να τους συμθιθοσει και, καμνοντας
τον επίλοιπον χρονον νομους αυτοίς θείς, προς
αλλήλους παραφυλαττειν δυναιτο ώστε είναι φί μελλοντικους νομους γι” αυτους, θα είχε τη δυνατοτητα

να, εξασφαλίσει αναμεσα τους διαρκή φιλία;
λους; . . . . .

ΚΑΙΞΙΝΙΑ : λ θ
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Μακρῷ αμείνων γίγνοιτί αν ο τοιουτος δι 5 Σ. Ασωγκρπως . κο υτερος Ο ΠΠ" ενος Τεπῃοςδικαστής και νομοθετης.

καστής τε καί νομοθετής.
ΑΘΗΝΑίΟΣ: Καί μήν τουναντίον γε ή προς πολεμον

αν θλεπων αυτοίς τους νομους διανομοθετοί.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Τουτο μεν αληθές.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι” ομως οχι στον πολεμο αλλα στην αντίθετη
κατασταση θα απεθλεπε, εκεινος που θα υπαγορευε
κατα διαστήματα νομους.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αυτο είναι αλήθεια.Α' , . . , . . , ._
ΑΘΗΝ ΟΣ Π 6 Ο Την Πολ” σωναρμοῇωνί Προς ΠΟ ι̃ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και τώρα τι να πουμε για εκείνον που φερνει

λεμον αυτής αν τον έξωθεν θλεπων τον θιον κο
_ _ „ , , , , , _ , αρμονία σί ολη την πολη; Πρεπει ταχα να αποθλεπει

σμοι μαλλον, η προς πολεμον τον εν αυτῃ γιγνο Ι: , , , ,
στον εξωτερικο πολεμο περισσοτερο για να κανονισει

μενον εκαστοτε, ή δή καλείται στασις; ον μαλιστα
μεν απας αν θουλοιτο μήτε γενεσθαι ποτε εν εαυ
του πολει γενομενον τε ως ταχιστα απαλλαττε

τη ζωή των κατοίκων, ή στον εσωτερικο που ξεσπα,
καποτε μεσα σί αυτήν και λεγεται, οπως ξερουμε, επα
νασταση; Το είδος αυτο του πολεμου δεν πρεπει κυρίως

σθαι. 5 Ι , , _ ,
να επιθυμει κανεις να συμθαινει στην πατριδα του κι

ΚΑΕίΝίΑΣ: Δη̃λον οτι προς τουτον.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ποτερα δε απολσμενων αυ τῶν ετερων

είρήνην τής στασεως γενεσθαι, νικήσαντων δε πο
τερων, δεξαιτ' αν τις μαλλον, ή φιλίας τε καί είρή

αν συμθεί να ευχεται να σταματήσει οσο το δυνατο
γρηγοροτερα.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Είναι φανερο οτι προς αυτο το είδος του πολε

νης υπο διαλλαγῶν γενομενής ουτω τοῖς έξωθεν ί0 μοω Πρἑι̃ι̃ει νο σῃοθλέι̃ι̃ει” Σ

' , ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αλλα θα δεχοταν να σταματήσει η επανοισταση
πολεμίοις προσεχειν αναγκήν ειναι τον νουν;

 ., . . Ο με την καταστροφή της μιας μερίδας και τη νίκη οποιασ
ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Ούτω πας αν εθελοι προτερον ή κεινως

περί τήν αυτου γίγνεσθαι πολιν.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν καί νομοθετης ὡσαυτως;

δήποτε, ή θα προτιμουσε αφου γίνει φιλία και ειρήνη
απο συμφιλίωση, να στρεψει κατ“ αναγκην την προσοχή
της η πολη στους εξωτερικους εχθρους;

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Μ' αυτο τον τροπο μαλλον παρα με τον προη
γουμενο θα ήθελε καθε ανθρωπος να επανελθει η τοιξη
στην πατρίδα του.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τοτε δεν θα επιθυμουσε το ίδιο κι ο νομοθε
Της;

3
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ΚΛΙΞΙΝΙΑΣ: Τί μήν; 5

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: *Αρα ούν οὐ τού αρίστού ενεκα παντα αν
τα νόμιμα τιθείη πας;

ΚΛΙΞΙΝΙΑΣ: Πῶς δ' ού;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τό γε μήν αριστον ούτε ό πόλεμος ούτε

ή στασις, απεύκτόν δε τό δεηθη̃ναι τούτων, εἰρήνη ΙΟ

δε πρός αλλήλούς αμα καί φιλοφροσὐνη, καί δή
καί τό νικαν, ὡς ἐοικεν, αὐτήν αὐτήν πόλιν οὐκ ήν
τω̃ν αρίστων αλλα τω̃ν αναγκαίων· όμοιον ὡς εί 6

καμνον σῶμα Ιατρικής καθαρσεως τύχόν ήγοίτό τις
αριστα πραττειν τότε, τῷ δε μηδε τό παραπαν δεη
Θεντι σώματι μηδε προσεχοι τόν νούν, ὼσαύτως
δε καί πρός πόλεως εύδαιμονίαν ή καί ίδιώτού δια 5

νοούμενος ούτω τις ούτ' αν ποτε πολιτικός γενοιτο
όρθῶς, πρός τα εξωθεν πολεμικό αποὀλεπων μό
νον καί πρῶτον, ούτ, αν νομοθέτης ακριόής, εἰ μή
χαριν είρήνης τα πολεμού νομοθετοίμαλλον ή τῶν
πολεμικών ένεκα τα τής εἰρήνης. ο

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Φαίνεται μεν πως ό λόγος ούτος, ώ ξενε,
όρθῶς είρήσθαι, θαύμαζω γε μήν εί τα τε παρ” ήμῖν
νόμιμα καί ετι τα περί Αακεδαίμονα μή πασαν τήν
σπούδήν τούτων ενεκα πεποίηται. 5

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τόιχί αν ίσως· δει δε οὐδεν σκληρως ήμας
αὐτούς διαμαχεσθαι τα νύν αλλ' ήρεμα ανερωταν, 6282

ὡς μαλιστα περί ταύτα ήμῶν τε καί εκείνων σπού
δαζόντων. Καί μοι τῷ λόγῳ σύνακολούθήσατε.
Προστησώμεθα γούν Τύρταίον, τόν φύσει μεν ΙΟ

“ΑΘηναῖον, τῶνδε δε πολίτην γενόμενον, ός δή μα
λιστα ανθρώπων περί ταύτα εσπούδακεν είπών ότι:

ούτί αν μνήσωμεν ούτ' εν λόγῳ όνδρα τιθεί
μην ούτ' ει' τις πλούσιώτατος ανθρώπων εἴη, Ισ

φησίν, ούτ' εί πολλα αγαθα κεκτημενος, εί
πών σχεδόν απαντα ός μή περί τόν πόλεμον
όριστος γίγνοιτ' αεί.
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Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Και γιατί όχι;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Αραγε δεν θεσπίζει νόμούς για να πετύχει το

καλύτερο;
ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Φύσικα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το καλύτερο, θεθαια, δεν είναι ούτε ο πόλεμος

ούτε η επανασταση  και δεν πρεπει να εύχόμαστε να
καταφύγούμε σε κανενα απ” αύτα τα δύο  αλλα η
ειρήνη κι η φιλοφροσύνη σύγχρόνως μεταξύ των πολι
τών. Και οπωσδήποτε αύτό, το να νικα η πόλη τον εαύτο
της, καθως φαίνεται, δεν ήταν από τα καλύτερα, αλλα
από τα αναγκαία. Μοιαζει με αρρωστο πού, αφού πηρε
φαρμακο, νομίζει πως είναι τελείως ύγιής πλεον και δε
δίνει καμια προσοχή σ” εκείνον πού δεν αρρωστησε πο
τε. Επίσης και όταν κανενας σκεπτεται για την εύτύχία
της πόλης ή και τού ατόμού, μλ αύτό τον τρόπο, ούδε
ποτε Θα γίνει καλός πολιτικός, αφού θα αποόλεπει μο
ναχα και κατα κύριον λόγον στον εξωτερικό πόλεμο,
ούτε εύσύνείδητος νομοθετης, αφού δε νομοθετεί μαλ
λον για τα πολεμικα πραγματα χαριν της ειρήνης, παρα
τα θεματα της ειρήνης χαριν των πολεμικών.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: 'Εχω την εντύπωση, καλε μού ξενε, πως είπες
σωστες γνωμες, θα εμενα όμως εκπληκτος αν τα νόμιμα
τού τόπού μας, και της Σπαρτης ακόμη δεν κατεύθύνούν
όλες τις προσπαθειες τούς προς την πλεύρα τού πολε
μού.

ΑΘΗΝΑΙΟΖ: Πολύ πιθανό. Δεν πρεπει εμείς να λογομα
χούμε καθόλού με τραχύτητα τωρα, αλλα με ηρεμία να
αναρωτιόμαστε, αφού κι εμείς όπως κι εκείνοι παρα
πολύ γι” αύτα αοχολούμεθα σοθαρα. Και σας παρακαλω
να παρακολούθήσετε τα λόγια μού. Ας παρούμε λοιπόν,
για παραδειγμα τον Τύρταίο, πού γεννήθηκε στην Αθή
να, αλλα εγινε σύμπολίτης τού φίλού μας τού Σπαρτιατη
απ” εδω, και πού περισσότερο απ” όλούς τούς ανθρω
πούς εφρόντισε γι” αύτα τα Θεματα λεγοντας:

Ούτε Θ, ανεφερα, ούτε θα λογαριαζα για αντρα
ούτε κι αν ήταν πιο πλούσιος απ, όλούς τούς
ανθρωπούς, ούτε κι” αν είχε πολλα αγαθα (και
τα αναφερει όλα σχεδόν) αν δεν ήταν παντα
αριστσς στα πολεμικό.
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7αυ̃τα γάρ ἀκήκοός Που καί σύ Τά ΠΟΙήμαΤΟ. ὁδε Αυτα Θεθαίως τα ποιήματα τα έχεις ακουσει και συ. Γιατί

μέν γαρ οἴμαι διακορής αυτών έστι. 5
ο φίλος μας ο Μέγιλλος νομίζει οτι ειναι τέλειος κατο

ινιετιλλοε πάνω μεν ουν. Χὀς Τους ι

 τ ΜΕΓἸΛΛΟΣ: Βεθαιοτατα.
ΚΑΕίΝίΑΣ: Καί μήν και' παρ' ήμας έλήλυθε κομισθεντα

ἐκ Λσκεδσίμονοςμ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Και στον τοπο μας φυσικα έφτασαν αυτα τα

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ”|θι νυν ανερωμεθα κοινῇ τουτονι' τον ποιήματα φερμένα απο την Σπαρτη.

Ποιητήν Οιπωσί Πως. «Ώ Τωρωίεγ Ποιητἀ Θεγόππε γο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εμπρος, λοιπον, ας υποθαλουμε ολοι μαζί σ'

 δοκεις γαρ δή σοφος ἡμιν είναι και' αγαθος, οτι ο

τους μέν έν τῷ πολέμῳ διαφέροντας διαφεροντως
εγκεκωμίακας  ήδη ουν τυγχανομεν εγώ τε και
οδε και” Κλεινίας ο Κνώσιος ουτοσί συμφερομενοι”

αυτον τον ποιητή μια τέτοια περίπου ερωτηση: <<ω Τυρ
ταίε, τοσο θεοπνευστε ποιητή, που σε θεωρουμε δίκαια
σοφο και εναρετο, επειδή για τους υπέροχους στον
πολεμο έχεις πλέξει υπέροχο εγκὼμιο και που εγω, ο

· 5 Μέγιλλος και αυτος εδώ ο Κλεινίας απο την Κνωσο,
σοι περι' τουτου σφόδρα, ὡς δοκουμεν· ει δέ περι'
τῶν αυτών λέγομεν ιἑινδρῶν ή μή, Θουλομεθα σα
φῶς εἰδέναι. Λέγε ουν ήμῖν· αρα εἴδη δυο πολέμου
καθαπερ ήμεϊς ήγῇ και συ σαφώς; ή πῶς;» Προς
ταυτ” οἴμαι καν πολυ φαυλοτερος εϊποι Τυρταίου 6

τις ταλήθές, ότι δυο, το μέν ο καλουμεν απαντες
στασιν, ος δή παντων πολέμων χαλεπώτατος, ὡς
έφαμεν ήμεῖς νυνδή· το δέ αλλο πολέμου θήσομεν
οἴμαι γένος απαντες ῷ προς τους εκτος τε καί 5

αλλοφυλους χρώμεθα διαφερομενοι, πολυ πραοτε
ρον εκείνου.

ΚΑΕΙΝΠΑΣ: Πῶς γαρ ου;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φέρε δή, ποτέρους, και” προς ποτερον

συμφωνουμε μαςί σου πέρα για πέρα σ” αυτο το ζήτημα,
θέλουμε να εξακριθὼσουμε αν μιλουμε για τους ίδιους
ανθρωπους ή οχι. Πες μας, λοιπον: 'Αραγε παραδέχεσαι
ξεκαθαρα οπως κι εμείς πως υπαρχουν δυο είδη πολέ
μου; Ή κατι αλλο;>› Σ” αυτα, νομίζω, πως κι ένας ανθρω
πος λιγοτερο έξυπνος κι απο τον Τυρταίο θ” απαντουσε
την αλήθεια. 'Οτι δηλαδή υπαρχουν δυο είδη πολέμου,
αυτο που ονομαζουμε ολοι επανασταση και που είναι ο

πιο φρικτος απί ολους τους πολέμους, οπως το ειπαμε
εμείς τωραδα. Το αλλο είδος πολέμου, και νομίζω πως

θα συμφωνήσουμε, αυτο δηλαδή που χρησιμοποιουμε
οταν έχουμε διαφορές με τους ξένους λαους και τους

έπαινῶν τον πόλεμον, ουτων υπερεπήνεσας, τους ι̃Ο σλλὀΦίίλοϋθι είναι Πολύ Πιο ήρεμο Ο"Ιὀ Τον Πθοηγούμε°

δέ έψεξας τω̃ν ανδρῶν; έοικας μεν γαρ προς τους νο.

έκτος· είρηκας γουν ὡδε έν τοῖς ποιήμασιν, κ^ε|Ν|^Σ· Βεβαίως·
· ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εμπρος, λοιπον, ποιαν απο τις δυο ταξεις των

, ὡς ουδαμως τους τοιουτους ανεχομενος, Θ

οί' μή τολμήσωσιν μεν οραν φονον αίματοεντα,
καί δηίων ορέγοιντ' έγγυθεν ίσταμενοι.

Ουκουντα μετα ταυτα εἴποιμεν αν ήμεϊς οτι «Συ

ανδρὼν και για ποιο πολεμο έπλεξες τοσο υπερθολικο
έπαινο και ποιους κατέκρινες; Φαίνεται δηλαδή οτι εγ
κωμίασες τους γενναίους στους εξωτερικους πολέμους.

· τ Γιατί οτα ποιήματα σου καπως έτσι έχεις πει:
μέν έπαινεις, ὡς έοικας, ω Τυρταίε, μαλιστα τους 5

Ότι δεν ανέχεσαι καθολου αυτους
που δεν τολμουν να ατικρυσουν αιματοκυλισμα

και να χυμήξουν στον εχθρο
και να τον αντιμετωπίσουν απο κοντα.

Παει καλα! Εμείς θα μπορουσαμε έπειτα να απαντήσου
με: «Εσυ Τυρταίε, καθως φαίνεται, επαινείς εκείνους
που αναδεικνυονται στον αλλοεθνή και εξωτερικο πολε
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προς τον οθνεῖον Το κοί έξωθεν Πολομον νιννοοο_ μο>>. Θα απαντοασε αραγε καταφατικα και θα τα παρα

νους επιφανείς». Φαίη ταυ̃τα αν που καί ομολογοί; Δ οεχοΤονἔ

λοιιιἑιλιοε ιιιμετς εε νε ανοοων όντων τοιπων έτι ^ΘΗίν^ίΟΣ Εμείς όμως κι αυτούς Θεωρούμε νενναίους.

φαμεν αμείνους είναι καί πολυ τους εν τῷ μεγίστῳ 10 αλλα πιο αξιολογοιις ακομη νομίζομμε εκείνους που δια

Πολομῳ νἰννομἑνοοο οοιοΤοοο οιοφονω̃ο. οοοπήν 6308 κρίνονται για τήν ανδρεία τομς στον πιο σοθαρο πολεμο.

οέ κοί ὴμοἶο μοοτοο έχομεν' Θοοννγνν οολίἶον Τῶν Κι εχομμε για μαρτμρα μας τον Θεογνι, σμμπολίτη των

ἐν Σίκελίςί Μεγαρέωνι ός Φησινι
Μεγαρεων της Σικελίας, που λεει:

ΠΙοΤοο ονἠο χοοοοο Το κοί οονοοοο Αξίζει να ζυγιστεί με χρυσαψι κι ασήμι, ”

αντερυσασθαι αξιος εν χαλεπῇ,
Κυρνε, αυτος που στη δοσκολη εποχή του

Κοονον οἰχοοῖοοίον 5 εμφυλίου πολέμου μενει πιστος στους νομους.

Τοοἶον δή Φο!ίεν ἐν Πολἑμῳ Χαλείίωτέρῳ αμείνονα Ένας τέτοιος ανθρωπος, λοιπον, νομίζουμε οτι αποδει

οκοίνοο Πομοολο νίννεοθοιν οχοοον οοον ομοίνων κνοεται πολο ανώτερος απο τον αλλο, επειδή ο πολεμος

οἰκοιοοονη κοί οωοοοοονη κοί Φοονηοἰο οἰο Τοο_ είναι πιο δασκαλος, σχεδον οσο είναι ανώτερες η δικαιο

τον ελθοιι̃σα μετ, ανδρείας, αυτής μονον ανδρείας. ισ οονη= η οωοοοοονηι η Φοονηοη ενωμἑνεο με Την Ον·

Πιστός μεν γαρ καί υγιής εν στασεσιν οὐκ αν ποτε οοείοι Ποοο η ονοοοἱο μονοχη Της· Ποῖἰι Ποονμοῖίκὀι

νονοίἶο ονοο οομοοοοο οοοΤη̃ο. οιοοονπο ο οὐ πιστος και ακεραιος, σε ανώμαλες πολιτικές καταστα

κοί μοχομονοι οθέλοντοο οοοθνῇοκοίν ον ῷ Πο_ σεις δε μπορεί να μείνει κανενας χωρίς να κατέχει το

λεμῳ φραζει Τυρταίος τω̃ν μισθοφορων είσίν παμ 5
σύνολο των αρετών. Γιατί, οπως λεει ο Τμρταίος, εκείνοι

πολλοι, ὡν οί πλεῖστοι γίγνονται Θρασεῖς καί αδικοι Ποο οολοον νο Πολομἠοοον νεννοίο και νο Πεθόίνοϋν

κοί οοοἰοῖοί κοί οφοονοοτοῖογ οχοοον οΠονΤωνν στον πολεμο, είναι περισσοτεροι απο τους μισθοφορους,

εκτος δή τινων εὐ μαλα ολίγων. Ποϊ δή τελευτα που οι πιο πολλοί απ, αμτοος γίνονται Θρασείς και αδικοι

νον ἡμῖν οοΤοο ο λονοον κοί Τίφονοοον Ποΐο ΠοΙῆ_ και αλαζονες και πολο ανοήτοι, εκτος απο ελαχιστες

σαι Θουληθείς λέγει ταυ̃τα; δῆλον οτι τοδε,ιὡς ι: εξοιοοοοιοί Ποιο Τολοο ολείι λοιΠον¬ οοῖἠ μος η σϋζἠ·

παντος μαλλον καί ο τῇδε παρα Διος νομοθέτης, τήσή και τι αραγε θελει να αποδείξει με παρομοιες εκ

Ποο Το οὐ κοί ομοοοον οφολοον οὐκ ἄλλο ή Ποοο Φρασεις; Προφανώς το εξής: οτι οπωσδήποτε και ο εμ

Τήν μονίοῖην οοοτήν μο/"οΤο ολἑπων οοί θήοογ πνεμσμενος απο τον Δία νομοθετής αυτοο του τοποιι,

Τοοο νομοοο. ἑοο οο, ὥς φησιν Θεογνις, αὐτή πι 5
και καθε αλλος που έχει και την παραμικρή αξία, δεν

στοτης ἐν τοῖς δεινοίς, ήν τις δικαιοσυνην αν τε έχει αλλο στοχο οταν νομοθετεί, παρα την υπερτατή

λοον ονομοοοιον' Ήν ο οὐ Τοοῖοἰοο οήήνοοον μο_ αρετή παντοτε. Και υπερτατή αρετή είναι, οπως λεει ο

λιστα, καλή μεν καί κατα καιρον κεκοσμημενη τῷ Θέογνις, ή νομιμοφροσιζινη στις κρίσιμες περιστασεις,

ποιητή, τεταρτη μεντοι ομως αριθμῷ τε καί δυναμει Ποο οο μοοοοοοομε νο ονομοοοομε κοοοίίλωμίλ Της Ορε

Τοο Ποίο οἶνο' λονοπ ον οοθοΤοΤο 4 τής. Οσον αφορα τήν αρετή, που εγκωμιασε παρα πολυ

κ^Ε|Ν|ΑΣ Ώ ξένο, Τον νομοθἐτον ἡμῶν οοοοολ/\ο_ ο Τμρταίος, είναι, χωρίς αμφιοολία, ωραία, και δίκαια
τήν εξομνησε ο ποιητής. 'Ερχεται ομως τεταρτη ως προς
τήν αξία και την δαναμή, αν θελουμε να την αξιοποιή
σουμε με ακρίοεια.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Καλο μου ξενε, παραπετοομε το νομοθετη μας
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μεν εἰς τούς Πὁρρω νομοθἑπγςγ Α αναμεσα στους πολὐ μακρινοὐς νομοθετες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οὐχ ημείς γε, ώ αριστε, αλλ, ημας αὐ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οχι αυτόν, αγαπημενε μου, μα τον εαυτό μας,

τοὐς, όταν οἰώμεθα παντα τα τ' εν Λακεὀαίμονι, 5 όταν πιστεὐουμε πως ο Αυκοὐργος κι ο Μίνως όρισαν

καί τα τῇδε πρός τον πόλεμον μαλιστα θλεποντας όλους τους νόμους και στη Σπαρτη και στην Κρητη

Αυκοὐργόν τε καί Μίνω τίθεσθαι τα νόμιμα. αιΤοολειΤονΤαο οαοικα οΤον Τιολεμο ·

ΚΑΕιΝ|ΑΣ: Τό δε πῶς χρη̃ν ημας λέγειν; _
Κ/ιίἶ|ΝίΑΣ.· Αλλα πως επρεπε να σκεφτόμαστε;

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: 'Ώσπερ τό τε αληθές οίμαι καί τό δίκαιον ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οπως το απαιτοὐν, νομίζω, η αληθεια και η

ὐπ' εὐηθείας οιαλεγομενους λεγειν, οὐχ ὡς πρός ίθ οιιςαιοομνηι με μια ομζηΤηοη ηομ Την οιακοινει η αηλο·
αρετης τι μόριον, και' ταὐτα τό Φαυλότατον, ετίθει 0 ΤηΤοιι ο νομοθεΤηο οηλαοη οε νομοθεΤομοε εΧονΤαο
Θ/ιἑηων, αλλα προς πασαν αρετην, καί κατ' είδη στόχο ενα μικρα μερος της αρετης και μαλιστα το πιο

ζητείν αὐτῶν τους νόμους οὐχ απερ οί τῶν νὐν αοημανΤοι αλλα ολοκληρη Την αοεΤηι και οι νομοι Τομο

είδη προτιθεμενοι ζητοὐσιν. Οὐ γαρ αν έκαστος δεν εἔεΤαζαν ΧωοιοΤα Τα οιαοοοα ειοηι ομΤε αμΤα Τα

εν χρεία γίγνηται, τοὐτο ζητεί νὐν παραθεμενος, 5 ειδη Που εηιοημειὼνοιιν και μελεΤομν οι οημεοινοι Ση
ό μεν τα περί τῶν κλήρων καί ὲπικληρων, ό ὁε τη̃ς μεοα οηλαοη οΤαν ΦΤαοει καηοιοο οΤην αΤιολμΤη ανανκη
αίκίας περι, αλλοι ὀε αλλ' αττα μυρία τοιαὐτα· να λμοει ενα ζηΤημαι αμΤο μονον Τιοοοαλλει και εοειιναι
ημείς δε φαμεν είναι τό περί νόμους ζήτημα τῶν ό ένας λόγου χαριν για τις κληρονομίες και τους κληρο

εὐ ζητοὐντων ὥσπερ νὐν ημεῖς ηρξαμεθα. Καί σοὐ θ3ι̃ ει νομοοοι ο αλλοο νια Τιο οιαιοηοανιεοι αλλος νια Χιλιαοεο
την μεν ὲπιχείρησιν της εξηγησεως περί τοὐς νό ηαοομοια ζηΤημαΤα Εμειο ομωο ΤιαοαοεΧομαοΤε οΤι η
μους Πω/ΤάΠασΙν ἄγσμωι Τό γάρ ἀῃ· ἀρετῆς ἄρχε ερευνα για τους νόμους είναι δουλειατων καλών ερευ
σθαι, λεγοντα ὡς ετίθει ταὐτης ένεκα τοὐς νόμους, νηΤωνι με Τον Τοοηο με Τον οΤιοιο αοΧιοαμε Τωοα εμειο
οροον· ότι εε πάνω εις μοριον ἀρετῆς, και πιστα 6 κοι τη οικπ σου ποοοποθειο νο οὡοειο εουπνειο οτουο
τό σμικρότατον, επαναφεροντα ἐφησθ, αὐτόν νο νομομο Την Χαιοομαι ηαοα αολα ι_ιαΤι ειναι αωοΤοι Το
μοθεπτγ, οη̨̃τε ορθῶς έτι μοι κατεφανης λέγων να θέτουμε στα σοθαρα την αρετη και να λεμε οτι ο

τόν τε ὐστερον νὐν λόγον τοὐτον παντα ειρηκα νομοθεΤηο εθεοε Τοιιο νομοιιο νια Χαοη Τηο ιἶκεινο
δια τουτο. πῃ ση ουν σε ετ αν εεουλομην ειελο ουωο που ειπεοι οτι ουτοο νοιυοοετουοε εΦοουοζοντο`ο
μενονλεγει αὐτός τε ακοὐειν; θοὐλει σοι φραζω; Β Τα ΤιανΤα ο¬ ενο μεοοο Τηο αοεΤηο και μαλιαΤα οΤο Τιιο

ΚΛΕΙΜΑΣ: Πάνω μὲν ούν μικρο, αυτό πια δε μου φανηκε πως το είπες σωστα,

ΑθιιΝΑιΟΣ; «Ώ ξενα» εχρη̃ν εἰπεῖν, «οἱκρητῶν νόμοι και γι” αυτό είπα όλον τον κατοπινό μου λόγο. Τώρα,
οὐκ εἰσίν μάΤην δἰαφερόγ/Τως ἐν Πα̃σγν εὺὀόκγμοι λοιπόν, θελεις να σου εξηγησω ποιαν αναλυση θα επι

. Τ Τοῖς Ἐλλησιν ἐχουσιν γάρ ὀρθῶςς Τούς αὐτοῖς 5 θυμοὐσα να μου καμεις καθως μιλας κι εγω να σε ακουω;

χρωμένους εὐδαίμονας αποτελοὐντες. Παντα γαρ κ^ΕίίνίΑΣ' Μολιοῖοι καλο μομ Φιλε
ταγαθα πορίζουσιν. Δίπλα δε αγαθα εστιν, τα μεν ΑΘΗΝΜΟΣ' 'Εηοεαε να Τιειοῖ Οι νομοι Των κοηΤικὡν δεν
ανθρώπινα, τα σε εετο η̃ρτητω 6, εκ τον Θείων Θεωοουντοι χωριο λονο οι πιο υπέοοκοι κοι πιο επιτυχη
θατερα, καί εαν μεν ὁεχηταί τις τα μείζονα πόλις, μενοι αηί ολομο Τοιιο Ελληνες Ειναι οωοΤοι νιαΤι κα·

μνουν ευτυχισμενους εκείνους που τους χρησιμοποι
οαν, τους παρεχουν δηλαδη όλα τα αγαθα. Και είναι τα
αγαθα δυο ειδών: αλλα ανθρώπινα, αλλα θεϊκα και από
τα θεϊκα εξαρτώνται τα αλλα. Αν καποια πόλη παραδε
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κταται καί τα ὲλαττονα, εί δε μή: Φπέρείίἴίί ἀμΦΟίν 0 χεται τα μεγαλύτερα, αποχτα και τα κατωτερα, αν οχι,

Ἐοτι δε τα μεν ελαττονα ών ἡνεἶπίί μέν ίίνίείσι στερείται και τα δύο. Και είναι μικροτερης αξίας τα

καλλος δε δεύτερον, το δε ΤρίΤΟν ίσχὐς είς τε αγαθα στα οποία πρωτο ερχεται η ύγεία, δεύτερο το
ὁρομον καί είς τας αλλος παοας κίνήσείς Τῳ σωῖ καλλος, τρίτο η δύναμη στο τρεξιμο και σε ολες τις
ματι, τεταρτον δε δή πλούτος Οὐ ΤνΦ^ὁ§` ὀίλλί Οίἶω 5 αλλες σωματικες ασκησεις, τεταρτο ο πλούτος, οχι ο

θλεπων, ανπερ οίμ” επηταί φρονήσεί' ὁ δή Πρω τύφλος αλλα εκείνος πού εχει οξύτατη οραση πού θε

τον αύ τῶν θείων ἡγεμονούν ὲυ̃τίν ὁνα̃θῶνι ἡ Φρότ θαίως σύνοδεύεται απο τη Φοονηση. ·

νησις, δεύτερον δέ μετά νθὐ σώΦρων ψϋχη̃ς ἐς [ΜΕΓΙΛΛΟΣ Και ποια είναι τα θείκα αγαθα, φίλε μού;]

ξις, εκ δε τούτων μετ' ανδρείας κρσθἑί/Των Τἦ" ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Απο τα θεϊκα αγαθα, αγαπητε μού, ηγεμονεύει
τον ἄν Θίη δίκίῖίίθσίἔίνηι Τἑπίρίον δέ ἀνὅρείθ· ίο τροπον τινα και ερχεται πρωτο η φρονηση, δεύτερο η

Ταύτα δε παντα εκείνων ἔίίίίροσθεν Τὲτακΐω 6 μετριοπαθης διαθεση της ψύχης σύνοδεύομενη απο εύ
φύοει, καί δή καί τῷ νομοθἑΐη ΤίἸκΐἑον Οίζίἶίως· φύία, απο αύτα δε,_ αφού αναμιχθούν με την ανδρεία,
Μετα δε ταύτα τας αλλος Προσΐάξείς Τοίς Πολίίοίς παραγεται σαν τρίτο αγαθο η δικαιοσύνη, και τεταρτο
είς ταύτα ΰλ8ί“ίΘίίΘΘ§“ Οὐίοίς είί/Οί δίακελευσίἑονι η ανδρεία. 'Ολα αύτα εχούν τοποθετηθεί εκ φύσεως

τούτων δὲ Τά μέν ἀνθρώίίίνθ είς Τά Θείοι Τά δέ 5 πριν απο τα ύλικα αγαθα και ο νομοθετης πρεπει να τα

Θεία είς Τόν ἡνεμὁί/Ο νοίίν σίίμίπίνἶα 8λέΠ8ίνί|Π8ρί παραταξει μ` αύτη τη σειρα, Επειτα απο αύτο, πρεπει

τε νομούς ὀίλλήλΟί€` ὲΠίκΟίνΟϋμένΟίί§ΰ μείεί ῖε να μαθούν οι πολίτες οτι οι αλλες διαταξεις πού τούς
ταύτα εν ταῖς τω̃ν παίδων νΘννήσεσίν καί Τροίβοίς αφορούν εξαρτώνται απο αύτα τα δύο είδη, και αν και

οσοι τε ἄρρενες κυ̃ί ὀσσί Θήλείθίι νέων Τε ὀνΤων Θ τα ανθρώπινα εξαρτώνται απο τα θεϊκα, ολα τα θείίκα

καί επί το πρεοθύτερον ἰὁνΤων |ίἑχρί Υήρωςι Τί” ανεξαιρετως εχούν για ηγεμονα τούς τον νούν. Σύμ

μῶντα ὐρθῶς ὲωμελείσθαί δεί καί ἀΐίμίῖίζονπἶι ἔν Φωνα ίί) αύτα πρεπει να κανονίζούν οι πολίτες τούς
πασαίς ταῖς τούτων ομιλίαις Τάς Τε λίίῃσς σίπων γαμούς και κατοπιν την γεννηση και την ανατροφη των

καί τας ἡδονας καί τάς ὲπίθϋίίίΰίς Ον!ίίίάνίων Τε 5 παιδιων τούς είτε αρσενικο, είτε θηλύκα είναι, και οταν
ερώτων τας οπούδας ὲπεσκεμμὲνον καί Πσρθίίεφίί” 6328 είναι νεοι και οταν μεγαλὼσούν και φτασούν στα γερα
λαχοτα, ψεγειν τε ὸιθθῶς καί ὲῃσίί/είς ὁίί σὐἶων τια, να φροντίζει ο καθενας να μοιραζει δίκαια σί αύτούς
τῶν νόμων· εν ὸρναἶς ΤΘ Οὐ καί ἐν Φὁὅοίςι Οσσί και τις τιμες και τις τιμωρίες. Παρατηρώντας και επιθλε

ποντας σε ολες των τις σύναναστροφες τις λύπες, τις
ηδονες, .τις επιθύμίες και τις ερωτικες εν γενεί ασχολίες
τούς, να τούς ψεγει και να τούς επαινεί δίκαια με θαση
τούς ίδιούς τούς νομούς. Και παλι σε περιπτωσεις θύμού
και φοθού, και σε ολες τις αλλες ψύχικες ταραχες πού
προκαλεί η δύστύχία κι οταν τις αποφεύγούν Βρίσκοντας
καταφύγιο στην εύτύχία, και παλι σε οσες σύμφορες
πού πληττούν ξαφνικα την σνθρωποτητα, επιδημίες, πο
λεμούς, πείνα η και τα αντίθετα... σί ολες αύτες τις
περιπτωσεις πρεπει να διαφωνησεις και να καθορίσεις
ποιο είναι καλο και ποιο δεν είναι, αναλογα με τη δια
θεση τού καθενος.
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ΤΘ δία αυαΤυΧίαν Ταιααχαί Ταίς ψυχαίς Υίννανίαί [ΚΛΕΙΝΙΑΣ Ως αυτο το σημείο, ττρέτιει νο εκτείνονται οι

καί οσαι εν ειζιτυχίαις τῶν τοιούτων ατιοφυγαί, οσα 5 δικαιοοοσίες του νομοθέτη, φίλε μου Αθηναίε;

ΤΘ καΤα ναααυς Τα καΤα Τίαλαμαυς ίί Τίενίας Τί Τα ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Προχωροον και πιο μακρυα, φίλε μου αιτα τη

ΤααΤαίς ὲνανΤία νίνναμανα ΤίιαααίΤίΤίΤεί Ταίς ανθρωτ Στιαρτηί Είναι ακομη αναγκη να τιροφυλαττει τα χρηματα

Τίαίς ΠαθήίίαΤαί αν Τίααίν Ταίς ΤαίααΤαίς Τῆς ακα και τα έξοδα των τιολιτων και να Παρακολουθεί με ιτοιον

στων διαθἐσεως ὀιὀακτεον καί οριστεον το τε καλο Τοοιιο νινονιοι Νο οοιολοῃοι κοθο Φοοο ιιωο ολοι οοε

καί μή ΜεΤα δα ΤααΤα ανανκη Ταν ναμαθαῃίν Τας υ ναλλασσονται η οιαλοουν τις μεταξυτων συμφωνίες

κΤήαΘίς Των ΤΤΟλΤΤων καί Τα αναλωμαΤα Φυλατίείν εκουσίως η ακομσίως και σε ολα αυτα τα ζητήματα νο

οντιν' αν νίννηται τρόΠ0ν. καί Τας Πρας αλλἠλαυς θρίσκει τιοιοί ενεργουν οίκαια και τιοιοί οχι. Και σί εκεί
ιτασιν τουτοις κοινωνίας καί ὁιαλὐσεις ὲκουσίν τε νοοο Ποιι Ποιθοοχοον οἶοοο νοιιοοο νο Ποοοῷοοοι Τιιιοοι

καί ακουαιν καθ' οποίον αν ἐκαστον τιραττωσιν τῶν 5 οε οοοοο οιιωο οον ιιοιθοοχοον νο οιιιοολχοι οονκεκοιε

ΤαίΘαΤων Τίρας αλλήλαυς αίίίακααείνι Τα Τε αίκυίον μένες ιτοινές, μέχρις οτου ερευνήσει ολοκληρη την
καί μή εν οίς έστιν τε καί εν οίς ελλείιτει, καί τοῖς Πολη ως Το ιολοο κοι οει με Ποιον Τοοιιον νινειοι ιι

μέν Θὐιι̃είθέαίν Των ναμων Τίίίας αίίανέυείνι τοῖς κηδεία οσων έχουν τιεθανει και ιτοιές τιμές ιτρετιει να

δέ δϋααείαααί δίκας ΤακΤας ὲίίαίθέναίί μαχρίααρ αιτοοίοει σἶ αυτούς. Αφοα τελειωσει την ετιιθεωρηση

αν Τίρας Τέλος ααααης ΤΤαλίΤ8ίας απεξελθωνι ίαη Ο αυτη ο νομοθέτης, θα ορίσει ετιιτηρητές των νομων,

τῶν τελευτησαντων τίνα δεί τροπον έκαστοις γί ῃοιι αλλοι Θα ενεργοον με φρονηοη, αλλοι με αληθινη

Υνεαθαί Τας Ταωας καί Τίιυας ααΤίνας ααΤαίς ααα γνωμη, σε τροτιο ώστε ναί τα ουνουασει ολα αυτα ο

νἑμείν αεί' καΤίαων δα α θείς Ταυς ναυαυς αίίααίν νους και να τα καμει συνεργατες της σωφροσονης και

ΤΟαΤαίν Φυλακας ὲΤίίαΤἠαΘίι Ταυς ίίαν αία Φρανήτ 5 της οικαιοσονης, οχι ομως του πλούτου και της φιλοδο

αεωςι Ταας αέ αίί αληααας ααξης ίανΤαςι ααως ξίας. Ετσι, φίλοι συμτιοτριωτες, ήθελα και θέλω ακομη

ΤΤανΤα ΤααΤα αυναήαας α ναας ἑ`ΤΤα|ίενα αωφρατ και τώρα να εξετασουμε ιτως ολα τα τιαραιτανω υτιαρ

αανῃ καί αίκαίααανΠ αααωήνῃι αλλα μή ΤίλααΤω χουν στους νομους τιου ατιοοίδονται στον Δία και στον

ίίηαα ΦίλαΤίίίία» ΟίίΤωςι ω ξαναίι ένωνε η̃θελαν αν Πυθιο Αιτολλωνα, ιτου τους νομοθέτησαν ο Μίνως και

αμας, καί ἔτι νυ̃ν αοαλομαι διεξελθείν πῶς εν τοῖς τί τ ο Λιικοορνοοι κοιι ιιωο νο οιιοιηιιοιιοιιοιιιθοον γιο νο

Ταα Δίας λεναίίαναίς ναίίαίς Ταίς Τε Ταυ Πυθίου είναι ευκολονοητοι σε καθε γνώστη των νομων, είτε
ΆΤΤαλλωνας› αας Μίνως ΤΘ καί ^ίίκααρνας ααέίίίνι λογω μορφωσεως, είτε λογω συνἡθειας, ενω σ` εμας
ὲνεστίν τε παντα ταυ̃τα, καί αιτῃ ταξιν τινα είλη τους αλλους τους μη ειοικοοςι δεν είναι φανερο.

ΦαΤα αίααηλα ὲαΤίν Τῷ Παρί ναμων ὲμαείρω Τἑχνῃ 5 ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πως ττρέιτει, λοιιτον, να συνεχίσουμε το λογο
εἴτε καί τισιν έθεσιν, τοῖς δέ αλλοις ἡμίν οιξιααμῶς ιιοον ονοιιιιιο Αθηνοιιοι

ἐστι καταφανη̃. Τ Η
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πρέπει, κατα τη γνὼμη μου, τουλαχιστον, να

κ^ΕίΝί^Σῖ Πως αανι ω ξένα; λἑνείν ΧΡΤΪ Τα ίίεΤα Ταυ“ εξετασσυμε ιταλι ατιο την αρχη, οττως καναμε αρχίζοντας
τα; το λογο μας, πρωταπρωτα απο τα γνωρίσματα της αν

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Εξ αρχη̃ς ιταλιν ἔμοιγε ὅοκείχρη̃ναι αιε ι̃0 δρειιιςι Ἐιιειπι εξειοιζοιιιιε ωιλο μέρος, ιιοιὀιιιν Πάλι

ξελθείνι καθααερ ἠιαξαίίεααί Τα Τῆς αναρείας Τίρῶ“ αλλο μέρος της αρετής, αν θέλετε. Και με οτιοιον τροπο

τον επιτηδευματα, έπειτα έτερον καί αὐθις έτερον ε εξεῖοοοιιιιο Το Πρώτοι θο προσπαθήσουμε να τον

είαας Τῆς αιαεΤη̃ς αίαξίίίενί έαν ααυλίίαθεί απως ὁί έχουμε σαν υιτοδειγμα και κουθεντιαζοντας έτσι για τα

αν Τα ΤίΡωΤαν αίεξαλθωμενι Τωίραααμεθα αυΤα ίία° υπολοιπα θα τα εχουμε σαν ξεκούραση για τη μεγαλη
ραδειγμα θἑμενοι καί ταλλ” οὕτω διαμυθολονου̃ν
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Τες Ποοομοοίο Ποιήοοοθοι Τῆς οοοοι οοποον οο 5 ιτορεια μας. Ἐτιειτα, αφου εξετασουμε την αρετή στο

οοοοἶς Ποοης κοἴ ο νο νονοή οίήλθομον οκοἴσε συνολο της, θα αιτοδειξουμε, αν Θελει ο Θεος, οσα εί
ΰλἑΠονΤο οηοοονοομονι ον Θεος ὲθολῃ τιαμε τωρα δα, εφαρμοσμενα σ” εκείνους.

ΜΕΓΙΛΛΟΣ κολώς λονοίςι κοι Ποίοῶ Ποῶΐον κοίνοο/ 6338 ΙνΙΕΙ”ΙΑΑΟΣ: Σωστα μιλας, καιτιροστιαθησε Πρώτα να κρίνεις
Τόν ΤΟΟ Διος ὲοοινοΐην Τονοο ἡμἶν μτιροστα μας αυτον εδώ τον Μεγιλλο, τον εγκωμιαστή

ΑΘι~ιΝΑιΟΣ: Γιειρασομαι, και σε τε και εμαυτον· κοι ΤΟΟ Διο

νὸε νου Φ λόγος. λέγετε Οϋν' το σνσσίτιά Φσμεν λουινλιοε οα ιιροσπαεησω να ον κρινω, αλλο θα κρινω

κοἴ Το νομνοοιο Ποος Τον ΠολοιΙον ὲξιιοοῆοθοί Τῷ 5 και σενα και τον εαυτο μου, γιατι η συζήτηση ειναι
νομοθετῃ; κοινή. Γιεστε μου, λοιιτον· τιαραδεχομαστε οτι τα συσσι

ινιιΞΓιΛΛΟΣ: Ναι. τια και οι σωματικες ασκήσεις εχουν εῷευρεθεί αιτο το
ΑΘιιΝΑιΟΣ; Και τριτον ή τεταρτον; ισως γαρ αν ούτω νομοθετη για χαρη του ιτολεμου;

χρειη διαριθμἡοασθαι και περι τῶν τη̃ς αλλης αρε ΜΕΠΛΛΟΣ· Μἀλγσῖα
Τῆς δἴἶε μοοῶν εἴΤο οῇι̃ οοΐο κολοἶν Χιοοών ὲοῃι ι̃ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και ιτοιο εφευρεθηκε σαν τρίτο η τεταρτο;
δηλοω̃ντα μονον οι λέγει. Γιατί είναι ισως αναγκη να αιταριθμήσουμε και τα αλλα

ΜΕΓΙΑΛΟΣ: Τρίτον τοίνυν, ἐγωγ' ειτιοιμ, αν και Αακε Β Της ορετής μερη, ή οιτως αλλιως θελει να τα ονομασει
δαιμονίων οστισοιξιν, την Θήραν Πὐρε. κανεις, αρκει μοναχα να καθιστουν φανερα αυτα ιτου

ΑΘιιΝΑιΟΣ: Τεταρτον δε, ή τιεμπτον ει δυναιμεθα, λέεγ
λέγειν ιτειρώμεθα. ΜΞΓΙΑΑΟΣ: Εγω, λοιτιον, και οιτοιοσδήτιοτε αλλος Λακεδαι

ΝιιἔΓιΙ\ΑΟΣ: Ἐτι τοίνυν και το τἑταρτον ἐγωγε πει 5 μονιος, θα λέγαμε οτι εφειζιρε τριτο το κυνήγι.
οῷΙΙον ον λονοινι Το Περί Τος κοοΐειοήοοίς Τῶν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας ιτροσιταθήσουμε να ονομασουμε, αν μιτο

ὀιλνιι̃δονων ΙΙολο Ποο, ἡμἴν νίννομονολζι ἔν Το Τοἶς ροομε, την τεταρτη ή ιτεμτιτη ειτινοηση.
Προς ολλήλοος Τοἶς Χοροί ΙΙοχοίς κοί ον οοτίονοἶς ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Αοιτιον εγώ τουλαχιστον και σαν τέταρτο θα

Τιυ̃ιν διο Πολλῶν Πληνῶν οκοοΐοοο νιννομἑνων” ἔῃ δοκίμαζα να ιτω την αντοχή στους τιονους τιου συνηθί
οἔ κοί κοοίἶἶοιο Τις ονομοζοΤοΙ θοομοοΐῶς ΠολίΙ· ι̃ο ζεται στον τοιτο μας και στις μεταξὺ μας συμιτλοκες με

Πονος Ποος Τος κοοΤοοήοοίςι ΧειιΙώνων Το ονοίίοτ 0 τα χερια και σε μερικα ειδη αριταγής ιτου γινονται καθε
δησιαι και αστρωσίαι και ανευ θεραιτοντων αυτοίς Φορο με Πολλά χῖωῃἡμςῃα κοι̃ὀγ[ιν υγ[ὀρχει και η κρυ

ὲοοΤῶν οιοκονήοοις νοκΐωο Το Πλονωμένων οίο ιττεία μια θαυμασια και κουραστική ασκηση για σκληρα
πάσης τη̃ς χώρας και μεθί ἡμέραν. ἘΤΙ δὲ κον Τοἶς γωγία, το να ιτεριτατα, κανείς το χειμωνα ξυτιολητος, να
γυμνοιταιδιαις δειναι καρτερήσεις Παρί ἡμῖν νι· 5 κοιμαται χωρις στρώμα, να εξυτιηρετειται μονος του χω
γνοι/Τη̨ι Τῃ ίσο ηνινους ρωμῃ διαμαχομενων, και ρις υιτηρετη, να ττεριτιλανὼνται την ημερα ή την νυχτα
Ι”ίοΙΙοολλο ἐΐεοοι οχοοον οοο οὐκ ον Ποοοοίτο Τις σε ολη τη χωρα οι συμιτολίτες μου. Ακομη γίνονται στον
εκαστοτε διεξιών. τοιτο μας φοοερες σκληραγωγίες στους γυμνικους αγώ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ? Εο νο, ώ ^οΙ‹οοοΙΙΙονιο ξένοι λονοίς Τήν Σ νες, οταν αγωνίζονται με υτιεροολικη ζέστη, και ιταρα

ονοοοἴον οέι Φοοοι Τί Θῶμονἱ Ποΐοοον άῃιλῶς Οὐ ΙΟ πολλα αλλα ιτου σχεδον δεν εχουν τελειωμο οταν Θελή
τως είναι Προς φοὀους καιλαιτας διαμαχην μονον, σει κανεις νο Το εξκῇορἠσει όλα

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γιολα καλα μιλας, φιλε μου Στιαρτιατη. Λεγε
ομως ιτοιον ορισμο Θα δίναμε στην ανδρεία; Ειναι αραγε
μοναχα ατιλή ιταλη εναντιον του φοοου και της λαιτης,
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ή καί προς ποθαιίς τε καί ήδονας καί τινας δεινός α ή και εναντίον των παθὼν και των ηδονων και μερικων

θωπείας κολακικας, αί' καί τῶν σεμνῶν οίομενων εἴ ονἰίο”ΙΤων κολοκευΐικὼν Χοἶοολονηυοῖων Που υολοκὼ

ναι τούς θυμοός ποιοοσιν κηρίνους; νουν τις ψυχες και εκείνων που Θεωροόνται αξιοσεαα

ΜΕΠΑΑΟΣ: Οίμαι μεν οότω· προς ταατα σόμπαντα. ΟΤΟι ΚΟΝ Τις ιιεῖϋΰόλλοϋν σε κερί;

λουι×ιλιοε± ει γοον μομνημοοο τους ομποοοοον Λο 5 ΜΕΠΛΛΟΣι Νομίζω ότι αυτή είνσιπ πραγματικοτητα Η ον

νοος, η̃ττω τινα όδε καί πόλιν ἐλεγεν αότήν αότῆς οοείο οηλοδἠ εἰνοι ονὡνοο ενονΐἰον ολων ουῖὡν

καί ανδρα. Ἡ γαρ, ώ ξενε Κνώσιε; ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λοιπόν, αν Θυμηθοαμε τα προηγοόμενα λογια

ις^ΕιΝιΑΣ; καί Πάνω γε. μας, ο φίλος μας απ) εδω ελεγε ότι μια πολιτεία κι ενα

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Νόν οὐν ποτερα λεγομεν τόν τῶν λοπω̃ν ε ατομο γίνονται κατώτερα απο τον εαυτό τους. Δεν είναι

ἠττω κακόν ή καί τον τω̃ν ήδονω̃ν; ἐΤοίι Φίλε οίίο Την Κνωσό; ®

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Μαλλον, ἔμοιγε δοκεῖ, τον τῶν ἡδονω̃ν· καί κ^Ε|ίν|^Σ ΒΘΘΘὉΤΟΤΘ Δ

παντες που μαλλον Λεγομεν τον υπό τω̃ν ήδονῶν ^ΘΗΝ^|ΟΣ' Τὼοοι λοίοονι Τι Ποὲίίει νο λὲυεἐ Μἠοωο οΐι

κρατουμενον τοιι̃τον τον επονειδίοτως ἠττονα εαυ 5 ουῖοο Που νυοέΐοι οοο Πο λυίίες εἰνοι λίνοῖοοο κοκοο

τοό πρότερον ή τόν από τω̃ν λυπὡν. και εκείνος που νικιεται απο τις ηδονες περισσοτερο;

λοωινλιοε το Διοο οον οη κοι ο ποοικοο νομοοοτηο ατο κ/ιΕίΝιΑΣ· Ενώ νομίζω. αυτος Που νικιὲτσι στο τις ήδονὲς

ου δἠπου χωλήν τήν ανδρείαν νενομοθετήκατον, Κι ολοι Θεααια λεμε ότι είναι περισσοτερο κακός αυτος

Πρός τἀργστερά μόνον δω/Ομέγ/ην ἀνῃθοίνεῃ/Ι Πρός που υποδουλὼνεται στις ηδονες, είναι ξεδιαντροπα κα

τα δεξια καί κομψα καί Θωπευτικα αδυνατοιι̃σαν· ή Τὼΐοοοο Του εουΐου Του οοο εκείνον Που λυνἰζει Οίίο

προς αμφότερα; 5 Ήο λυοοο

ΚΑΕ!Ν|ΑΣ: Πρός αμφότερα ἐγωγε αξιῶ, ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επομενως ο νομοθετης που προστατευε ο

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λεγωμεν τοίνυν παλιν επιτηδευματα ποία Δἰοο κοί ο Πυοικοο οε νουοθὲῇισον την ονοοεἰο κΟυΤσιΊι

εσθ' όμίν αμφοτεραις ταῖς πόλεσιν, α γεόοντα τω̃ν ικανή νί αντιτασσεται μοναχα απο τον κίνδυνο που ερ

ήδονῶν καί σο φεογοντα αοτας, καΘαπερ τας λα χεται από τα αριστερα αλλα ανίκανη ν” αντισταθεί απο

πας οόκ ἑφεαγεν, αΛλ'ανοντα είς μεσας, ἠναγκαζε ι̃Ο τα δεξια εναντίον των χαδιων και των κολακευτικων

καί ἐπειθεν τιμαίς ώστε κρατείν αὐτῶν  ποό δή χαϊδολογηματων. Δεν είναι πιο σωστο ότι την οπλίσανε

τοότ” ἐστιν ταυτόν περί τας ἡδονας συντεταγμενον Β οοο Που νγ ονῖίοῖὲκοῖοί Μ οοο Πο ουο Πλουοὲοἐ

εν τοῖς νόμοις; /ιεγεσθω τί του̃τί εστιν ό καί απερ κ^Ε|Ν|^Σ κοΤο Την ννὼυη μου Φυοίκο Την οολίοον κι οΠο

γόζεται υμϊν όμοίως προς τε αλνηδόνας καί προς τις ουο Πλευρέο
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας μιλήσουμε λοιπον παλι ποιες ασχολίες

υπαρχουν στις πατρίδες και των δυο σας, που προκα
λουν τους πολίτες να γεόονται την ηδονή και να μην
την αποφεογουν, οπως ακριαως δεν αποφεαγουν τις
λυπες, αλλα τους τραθουν στη μεση και τους πειθαναγ
καζουν με τιμες να τις νικοόν. Πεστε μου τώρα ποια
διαταξη υπαρχει στους νόμους που αφορα τις ηδονες;
Ας πουμε ποιό είναι αυτό που καμνει ικανοας στον τόπο
σας τους ίδιους πολίτες να είναι στον ίδιο Θαθμο γεν
ναίοι και στον πόνο και στην ηδονή, και νικητες των

4
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ηδονας τους αυτους ανδρείους, νικώντας τε α δει πραγματων που πρεπει να νικουν και οχι κατωτερους

νικαν και' ουδαμῶς η̃ττους ιτολεμίων τῶν εγγυτατα 5 των εχθρὼν που Βρίσκονται πολυ κοντα τους και είναι
ἑαυτῶν καί χα/\εΠωΤάΤων πολυ πιο επικίνδυνοι απο τους πρώτους.

ΜΕΠΛΛΟΣ Οὐῃυ μέν Τοίνυν ώ ξἑνε καθάπερ Πρὸς ΜΕΓΙΑΛΟΣ: Μα την αληθεια, φίλε μου ξενομερίτη, ενω

Τάς ἀλνηὀὁνας εἶχον νὁμοινς ἀνῃΐετανμἑνοως ΠΟλ_ μπορω να αναφερω πολλους νομους που απαγορευουν

λούς εἰῃεἶν οὐκ ἄν Ϊσως εὐηορωην κατά μενάλα τον πονο και τις κακωσεις, ίσως δεν θα εχω' αφθονία

μερη καί διαφανη̃ λεγων περι' τῶν ἡδονω̃ν· κατά δέ 0 οταν μιλησω για τις ηδονες σε μεγαλα και πασίγνωστα

σμικρα ϊσως ευποροίην αν
κεφαλαια. Στα μικρα ίσως υπαρχει αφθονία.

ΚΛΕΗΉΑΣ. Οὐ μήν Οὐὁ, ἄν σνπῦς ένωνε ἐν τοῖς από ΚΑΕΙΝΙΑΣ: κι εγω επίσης δεν θα μπορουσα νί αποδείξω οτι
κρήτην νὁμονς ἐχονμν ὲμφονἑς ὁμοίως Πωεἶν Τό τον υπαρχει καθαρα κατι παρομοιο στους Κρητικους νομους.

Οη̨̃τον 5 ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Αυτο δεν είναι καθολου παραξενο, εξαίρετοι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ώ αριστοι ξενων, καίουδεν γε θαυμαστον. Φίλοι μου. Αλλα αν καποιος κατακρίνει κατι απο τους

Άλλ. ἄν ὀρη̨ ῃς ἡμῶν Περί Τούς ὲκόστων Οϊκο, νό_ νομους της πατρίδας των αλλων δυο, επιθυμὼντας να

ψἑξη ὅοωλὁμενος ἰδεῖν Τό Τε ἀληθές άμα ανακαλυψει ποιο είναι το αληθινο και συναμα το καλυ

καί το Θελτιστον μή χαλεπω̃ς αλλα πραως αποδεχώ ΤΘΟΟ. ΟΩ μην αγαναχτουμε, αλλα να παραοεχομαστε με

μεθα αλλήλων Ι Ι
ιο πραοτητα τις αποψεις ο ενας του αλλου.

ΚΛΗΝΕΑΣ Ὁρθῶς ώ ξἑνε Άθηνσἶε εῷηκσς καί Π8,_ Κ/ι̃Ε|Ν|ΑΣ: Πολυ σωστα μίλησες, ξενε απο την Αθηνα, και

στἑον. 7 Ι πρεπει να σε υπακουσουμε.

ΑΘΗΝΝΦΣ. Οὐ νάρ ἄν ώκλεἰνἰΟ τη/Ήκοἶσὁε ἀνὁράσγν 6 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και θεθαια, καλε μου Κλεινία, γιατί δεν θα

ΠρὲΠΟν Τὸ Τονου̃τον ταίριαζε το αντίθετο σε ανθρωπους της ηλικίας μας.

κ/\ε|Ν|ΑΣ: Οὐ γάρ ούν Κ/\Ε|Ν|ΑΣ: 'Οχι θεθαια. 

ΑΘΗΝΜΟΣ: Εἰ μέν ΤΟΗ/ων ὸρθῶς ή μή ὲηνῃμη̨̃ Τῇ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν δικαια, λοιπον, θρει κανεις ψεγαδια στη

Λσκωννκη̃ Κω. Τῆ κρηῃκη̃ Πολπεία̨ λόνος ἄν ἐτε_ 5 Σπαρτιατικη και Κρητικη πολιτεία, είναι αλλο θεμα. 'Οσα

ρος εἴη· τα δ' ούν λεγομενα προς τῶν πολλῶν ίσως ομως λενε πολλοί ανθρωποι, θα μποροασα να τα ανακε

ὲ ώ αλλον ἐχοιμ' αν υμών αμφοτέρων λεγειν. 'Υμιν Φαλαιωσω ισως εγω καλυτερα απο σας τους δυο. Στον

ἔν ζάὲ εἴΠερ καί μεφίως κοτεσκεὐοσπῃ Τά Τῶν τοπο σας δηλαδη, μολονοτι οι νομοι εχουν θεσπισθεί

νόμων εἶς Τῶν κσλλίστων ἄν εἴη νόμων μή ζητεἶν με συντηρητικο πνευμα, υπαρχει ισως ενας απο τους
Τῶν νέων ἐα̃ν ΠΟΠ] καλώς ΟὐΤῶ\/ῆμή καλώς ι̃ο ΠΟΙΟΤΟΟΟ νομοϋς ΠΟΠ Πίἶοίἶεί Χ/Οι μην εῖΪίΪβεῖἹΞΤ(ζΙί σε

έχε! μιη̨̃ δέ φωνή καν. ἐξ ἑνὸς στόματος Πόντος Θ κανεναν απο τους νεους να ερευνα ποιες διαταξεις αυ

συμφωνείν ὡς παντα καλῶς κείται Θὲντων θεῶν, καί των εινω καλές η οχιι αλλο με μια Φωνη κι ενο σημα
ὲάν ἄλλως λἑγη μή ἀνἑχεσθω Τό Ποράπσν να συμφωνείτε οτι ολα είναι καλοθαλμενα αφου τα νο

ἀκΟὐΟνΤΟς. νἑρων δὲ Τίς Τ, σωννοεἶ Τῶν Παρ ὑμῖν] μοθετησαν οι θεοί, κι αν κανενας εχειδιαφορετικη γνω

Πρὁς ἄρχοντἀ κο". Πρὸς ἡλικνώτην μηὀενύς έναν 5 μη, να μη θελετε με κανενα τροπο να τον ακουσετε.

. .  . . Ι Αν ο ω καποιο λικιω ενο απο σα σκε θει κατι, σε
τιον νεου ποιεισθαι τους τοιουτους λογους. μ ς Ω η μ ς Ω Φ

Κ/\Ε|Ν|ΑΣ ,ορθόππἀ ώ ξἑνε λένενςν καί καθάπερ αρχοντα η συνομηλικο του να ανακοινώσει την γνωμη

. ὰ .  . 6 . του̃ Πθένῖο ανω, 6358 του, χωρις να ειναι μπροστα κανενας νεος.
μω/ῃς' Πων της Τοπ: Ιω/Οἰσς ς ΝΛΕΙΝΙΑΣ: Παρα πολυ σωστα μιλας, ξενε μου. Και ενώ

ησουν τοτε απών, σαν μαντης, μου φαίνεται πως κατορ



52
53

νυ̃ν ὲτῃεικῶς μα δοκεἶς ὲσωχάσθσγ καί σφόδρα θωσες να μπεις θαθεια στο πνεύμα του νομοθετη και

ἀληθη̃ λέγειν' λες πολύ αληθινα πραγματα.

ΑΘΗΝΜΟΣ. Οὐκοη̨̃ν ἡμῇ/Τά νυ̃ν ὲρημία μέν νέωγ/7 αὐτοί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολύ καλα. Εδώ τώρα δεν υπαρχει κανενας

δ” ένεκα γἠρως αφείμεθι ύπο τού νομοθετου δια/Χε 5 νέος και εχουμε, επειδή είμαστε γεροι, την αδεια σαν

γαμενοι περί αύτω̃ν τούτων μονοι προς μονους μη το νομοθετη να συζητούμε μοναχα για τα ίδια πραγματα

δέν ἄν Πλημμελεἶν; χωρίς να κανουμε κανενα λαθος;

Κ/\Ε|Ν|ΑΣ Ἐσῃ ταυ̃τα Ούτω, [εἰς ό] καί μηδέν γε ἀνῇς ΚΛΞΙΝΙΑΣ: Αυτο είναι αλήθεια. Μη διστασεις καθολου να

ὲπιτιμῶν τοῖς νομοις ἡμῶν· ού γαρ το γε γνω̃ναί τι κόιμεις κΟιΤικη σΤΟμθ νὀμομθ μμθ ι_ιι?ιΤι δεν Θινμι Οινέντ

Τω̃ν μή καλών ἄτἰμω/3 ἀλλά ἴσσγν ἐξ Οὐΐοη̨̃ σωμὅαίνεγ γο τιμο να μαθουμε κατι που δεν είναι καλο, οταν συμθαίνει

γίγνεσθαι τῷ μή φθανῳ τα λεγομενα αλλ' εύνοία Ι) απο αυτο να θεραπευθεί τροπον τινα εκείνος πού παρα

δεχομένῳ δεχεται τα λεγομενα. οχι με φθονο, αλλα με ευνοϊκή

ΑθιιΝΑ|ΟΣ: Καλώς· ού μήν επιτιμῶν γε ὲρω̃ τοῖς ναμοις διάθεση

πω. πριν εεοαιωο εις σιινομιν σιασκέψαοοαι, μαλλον /ιΘιιιν^ιΟΣ· ηολμ ωοοιοι 'Ομως οε Θο μιλήσω οκομτι κο

δε απορω̃ν. Ύμῖν γαρ ο νομοθέτης μὁνοις "Ελλήνων 5 μνΟνΤΤ×ι§ κΟιΤικη Των νὀμωνι ημιν Τομιῖ εΕ.εΤιἄσω όσον

καί θαρθαρων, ών ἡμεῖς πυνθαναμεθα, τω̃ν μεγίστων Θέθμιο μῖιορὡ ΘμΘμΤεΟμι η Τιιο σωσΤμι μάλλον ημιν διμ

ήδονῶν καί παιδιών ὲπεταξεν απεχεσθαι καί μή τυπὡσω τις απορίες μου. Είσαστε οι μονοι, μεταξύ των

γεύεσθαι, το δὲ τῶν λυπω̃ν καί φοθων, ὁπερ αρτι ελληνων και Των Θμρθιἶιμωνι ΤΟ ννωθιζομμει σΤΟμ§ ΟιΤΟι·

σιεληλιιοιιμεν, ηγησιπο ει τις εκ παίδων φεωεετιαι ομο ο νομοθοττιο οοο οθοομιοο νο οτιοκοτο οπο τιο μο

δια τέλους, οποταν είς αναγκαίους ἐλθῃ πονους καί 0 νμλμηἔμες νικεθ και να μη δοκιμηζῃε Το σκι?ινδμλισΤικη

φοθους καίλύπας, φευξεῖσθαι τούς εν εκείνους γε ιιιιιχνιδιοιι ενώ ιινιιθὲιωη νιιἶι ιο ζηιημο Της λιιηηθ και

γυμνασμενους καί δουλεύσειν αύτοῖς. Ταύτον δή Τομ Φὀὅθμ. Πθιι Θἔεπι̃υ̃αμε πριν απο λίγο, έκρινε οτι,

τούτζ οίμαι, καί προς τας ηδονας ὲδει διανοετσθαι αν καποιος το αποφύγει απο την παιδική του ηλικία ως

Τόν ωπὁν νομοθἑτην] λέγω/Τα Οὐῖόν Πρὸς ὲαυΐὁν 5 το τελος της ζωής του. οταν προκειται ν” αντιμετωπίσει

ὡς ἡμῖν εκ νεων εἰ απειροι τῶν μενίστων ἡδονῶν οί αναποφευκτους κοπους και φοθους και κακουχίες, θα

πολῖται γενήσονται, καί αμελετητοι γιγνομενοι εν Το θωλει σΤσ Πόδια μιιροσῖιι σΤΟιιη νιιμνοισμὲνομη Οι

ταῖς ἡδοναῖς καρτερεῖν καίμηδεν τω̃ν αἰσχρω̃ν αναγ αυτα και θα γίνει δούλος των. Το ίδιο λοιπον, νομίζω,

κἀζεσθω Ποιεῇ/7 ἕνεκα Τῆς γλωκωθυμίας Τῆς Πρὸς επρεπε να σκεφθεί ο νομοθετης, σχετικα και με τις

τας ἡδονας ταύτον πείσονται τοῖς ἡττωμενοις τῶν τι ηδονὲςι σιιζηῖὡνιιἔις Ο ιδιος με Τον ειιιιιὀ Τομ· ΟΤι δη

φαθων. δουλεύσουσι τροπον έτερον καί έτι αίσχίω λοιδή αν στην πατρίδα μας οι συμπολίτες μας δεν δοκι

τοῖς τε δυναμένοις καρτερεῖν εν ταῖς ὴδοναῖς καί μασουν απο τα νιατα τους τις μεγιστες ηδονες και δεν

τοῖς κεκτημένοις τα περί τας ἡδονας, ανθρώποις έχουν εξασκήθεί να αντιστεκονται στις ήδονες που πα

ενίοτε πανταπασι κακοῖς, καί τήν ψυχὴν τῇ μὲν δού 5 ρησμμομν κμι δεν ΟσΧημΟνΟμν ιωθὐλομ λὸνω ιμμΧικιΊ§

Τ

αδυναμίας, θα παθουν το ίδιο με εκείνους που υποτασ
σονται στο φοθο. Θα υποδουλωθούν δηλαδή με αλλο
τροπο και πολύ πιο αισχρο στους ικανούς να τιθασσεύ
ουν τις ηδονες και κατοχους της μεθοδου για την ικα
ιαπολεμήσή τους, απου είναι καποτε και ανθρωποι κακοί
απο καθε αποψη. Κι ετσι θα εχουν τήν ψυχή ποτε ελεύ

ί
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λην τῇ σε ελειιεεριιν εξοιιοιν, και οιικ άξιοι απλώς Θεοη. πότε υιτοδουλωιιὲντι και δε Θα ειναι Φιᾶιοι να ονο

“
αῖονται απόλυτα γενναίοι και φιλελευθεροι Σκεφθείτε,

. ανδρειοι καί ελευθεριοι εσονται προσαγορεόεσθαι. Μ Ἱ
·

Σκοπεῖτε οὐν εί' τι τω̃ν νιι̃ν λεγόμενων αμῖν κατα Αοίῃὸνι Ον μεῖὐ ΟΠἹ όσο σας λέω Τὼρο σος ΦΘΝΘΤΟΙ ΟΠ

τρόπον δοκεῖ λεγεσθαι. ειπώθηκε όπως πρεπει.

κλειι×ιιλΣ± Δοκει μεν ημτν γε πως λεγομενοιι του λο Θ κΑΕίΝίΑΣ· 'Εχουμε Θὲθσιο αυτό τη γνώμη γισ όσο μας εί

γου· περί δε τηλικοατων εαθιις πεπιστειικεναι πες. Αλλα μηπως το να συμφωνήσουμε αμεσως και με

ραδίως μή νεων τε ή μαλλον καί ανοήτων. ευκολία για τόσα σοθαρα ζητήματα, είναι γνωρισμα νεων

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ”Αλλ, εἰ τό μετα ταιξιτα διεξίοιμεν ών προιι ίσως και ΟνόηΤων Ολω̃θὡθων;

Θὲμεθα, ώ κλεινία τε καί Αακεδαιμόνιε ξενε  μετ' 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αλλ' αν εξετιασουμε το θεμα που θαλαμε δευ

ανδρείαν γαρ δή σωφροσανης περι λεγωμεν  τι τερο στη συζητηση μας αυτη, φίλε μου Κλεινία και συ

διαφερον εν τααταις ταῖς πολιτείαις ή ταῖς τω̃ν είκῇ Αακεδαιμονιε πατριωτη, πρεπει δηλαδη μετα την αν

πολιτευομενων ανειιρήσομεν, ώσπερ τα περί τόν δρεία να μιλησουμε για τη σωφροσυνη, ποια διαφορα

πόλεμον νυνδή; 6362 θα Θροόμε σί αυτα τα πολιτεαματα που να τα ξεχωρίζει

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Σχεδόν σα ραδιον· αλλ, εοικεν γαρ τα τε από εκείνα που φτιαχτηκαν στην τυχη, όπως π.χ. στα

συσσίτια καί τα γυμνασια καλως ηαρη̃σθαι πρός αμ πολεμικό θεματα που συζητησαμε τωραδα;

ΦΘΤέρας. ι
ΜΙΞΓΙΛΑΟΣ: Το θεμα δεν είναι πολό ευκολο. Αλλα η γνωμη

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: “Εοικεν δη̃τα, ώ ξένοι, χαλεπόν είναι τό 5 μου είναι ό.τι τα συσσίτια και οι σωματικες ασκησεις

περί τας πολιτείας αναμφισαήτήτως όμοίως εργῳ καί είναι καλες επινοησεις και για τις δυο αυτες αρετες.

λόγῳ γίγνεσθαι κινδυνεαει γαρ, καθαπερ εν τοῖς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Νομίζω, καλοί μου φίλοι, ότι είναι δυσκολο.

σωμασιν, σα δυνατόν είναι πρσσταξαι τι πρός ἐν Γιατί στα Θεματα της πολιτείας η πραξη δεν είναι το

σωμα εν επιτήδευμα, εν ῷ οακ αν φανείη ταότόν ίδιο αναμφισαητητη με τη θεωρία. Συμόαίνει δηλαδη

τοιι̃το τα μεν αλαπτον τα ήμῶν σώματα, τα δε καί ι̃0 ό,τι και με τα σωματα όπου δεν είναι δυνατόν να επιθαλ

ὼφελοαν. Ἐπεί καί τα γιιμνασια ταυ̃τα καί τα συσσί Ι: λουμε σε καθε ανθρωπινο σωμα την ίδια ασχολία, χωρίς

τια πολλα μεν αλλα ναν ὼφελεῖ τας πόλεις, προς να αποδειχθεί ότι το ίδιο πραγμα, αλλα από τα σωματα

δε τας στασεις χαλεπα  δηλοόσιν δε Μιλησίων καί μας Θλαπτει και αλλα τα ωφελεί. 'Ετσι και η γυμναστικη

Βοιωτών καί Θουρίων παίδες  καί δή καί παλαι αν και τα συσσίτια ωφελουν πολμ τις ευνομουμενες πόλεις,

νόμιμον δοκεῖ τοατο τό επιτήδευμα καί τας κατα 5 αλλα κατα τις πολιτικες ανωμαλίες είναι Θλαθερα. Αυτό

φασιν περί τα αφροδίσια ήδονας σα μόνον ανθρω αποδεικναουν τα παιδια των Μιλησίων, των Βοιωτών και

πων αλλα καί Θήρίων διεφθαρκεναι. Καί τοότων των Θουρίων. Και ακόμη φαίνεται πως αυτη η ασχολία

τας Ειμετερας πόλεις πρώτος αν τις αίτιῷτο και' όσοι παρερμηνεόοντας ενα παλαιό νόμο διαστρεθλωνε τις

τω̃ν αλλων μαλιστα απτονται τω̃ν γυμνασίων· καί είτε ο φυσιολογικες ερωτικες απολαυσεις όχι μόνον των αν

παίζοντα εἴτε σπουδαζοντα εννοεῖν δεῖ τα τοιαιζιτα, θρωπων αλλα και των ζὼων. Και για αυτες τις διαστροφες

εννοητεον ότι τῇ θηλεία καί τῇ τῶν αρρενων φόσει θα μποροιζισε να κατηγορηοει κανείς κατα πρωτο λόγο
τις δικες σας πόλεις και από τις αλλες όσες δίνουν
πολυ μεγαλη σημασία στις σωματικες ασκησεις. Και είτε
παίζοντας είτε σοθαρολογὼντας θελει κανενας να μπει

στο θαθατερο νόημα αυτων των ζητηματων, θα αντιλη
φθεί ότι, όταν η φυση του αρσενικου τρεχει να συναν
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είς κΟινωνί0ν ἰΟΟαη Τῆς νεννήσεως ἡ Περί ΤΟΠΤΟ 5· τήσει τη φυση του Θηλυκου για τεκνσποιία, η σχετική
ηδονή κατα φύσιν αποδεδοσθαι δοκεζ αρρενων δε με αυτα ηδονή φαίνεται οτι αποδίδεται στη φυση, ενω
προς αρρενας η Θηλειῶν προς Θηλείας παρα φύσιν η συναντηση αρσενικων με αρσενικους ή θηλυκων με
καί τῶν πρώτων το τολμημ, είναι δι” ακρατειαν ἡδο θηλυκα είναι παρα φυσιν Βαρυτατο παραπτωμα και
νη̃ς. Παντες δε δη Κρητών τον περί Γανυμηδη μυθον προερχεται απο ακρατεια στις ηδονεςι Για τουτο κατη
κατηγορουμεν ὡς λογοποιησαντων τούτων· επειδη ι̃Ο γορουμε ολους τους Κρητικους, οτι επλασαν το μυθο
παρα'Διος αυτοίς οί νομοι πεπιστευμενοι ήσαν γεγο α για τον Γανυμήδη και τον φορτωσαν στον Δία, επειδή
νεναι, τούτον τον μύθον προατεθεικεναι κατα του υπήρχε η φήμη οτι οι νομοι τους θεσπίστηκαν απ” αυτον
Διος, ίνα επόμενοι δη τῷ θεῷ καρπῶνται καί ταύτην για νδ ακολουθουν ταχα το παραδειγμα του Δία και να
την ηδονήν. Το μεν ούν του μύθου χαιρετω, νομων 5 εκμεταλλευονται και αυτο το είδος της ηδονής. Ας
δε περί διασκορπουμενων ανθρώπων ολίγου πασα παρατήσουμε λοιπον το μυθο. 'Οταν ομως οι ανΘρωποι
εστιν ἡ σκεψις περί τε τας ἡδονας καί τας λύπας διερευνουν τους νομους ολη σχεδον η σκεψη τους
ἐν τε πολεσιν καί εν ίδίοις ηθεαιν° δύο γαρ αύται στρέφεται στις ηδονες και τις κακουχίες ή μεσα στις
πηγαί μεθείνται φύσει ρείν, ών ο μεν αρύτομενος πολεις ή στην ιδιωτική τους ζωή. Γιατί οι δυο αυτες
οθεν τε δεί καί οποτε καί οποσον εύδαιμονεί καί ι̃Ο πηγες είναι ελευθερες απο τη φυση να τρεχουν, και
πολις ὁμοίως καί ίδιώτης καί ζῷον απαν, ο δή ανεπι Θ οποιος αντλεί νερο απο οπου πρεπει και οταν και οσον
στημονως αμα καί εκτος τῶν καιρών ταναντία αν πρεπει, είναι ευτυχισμενος αδιαφορο αν είναι πολη ή
εκείνῳ ζῷη. ί ατομο ή και καθε λογής ζωο. 'Οποιος ομως πίνει χωρίς

ΜΕΓίΛ|\ΟΣ: Λέγεται μεν ταύτα, ώ ξενε, καλῶς πως· ου συστημα και συγχρονως τον καιρο που δεν πρεπει, θα
μην αλλ, αφασία γ” ημας λαμαανει τί ποτε χρη λεγειν 5 εχει αντίθετη ζωή απο τους προηγουμενους.
Πρός ΤΟΠΤΟ, ὅμως ὅ) ἔμΟιν8 ὐρθῶς δΟΚ8ἶ Τό Τάς ΜΕΠΛΛΟΣ: Ε, δεν τα λες ασκημα, φίλε μου Αθηναίε.
ηδονας φεύγειν διακελεύεοθαι τον γε εν Λακεδαί Οπωσδήποτε ομως χανω την ικανοτητα της ομιλίας οταν
μονι νομοθετην, περί δε τῶν εν Κνωσῷ νομων οδε, πρέπει νο απαντήσω στα λεγομενα σου. Εν παση περι
αν εθἑλη, Θοηθησει. Τα δί εν Σπαρτῃ καλλιστ" αν ιττὡσει νομίζω οτι ο νομοθετης της Σπαρτης σωστα δια
θρώπων δοκεῖ μοι κεϊσθαι τα περί τας ἡδονας· ού 637ε τασσει να αποφευγουν τις ηδονες. 'Οσον αφορα τους
Υάρ μάλίσί, ἄνθρωίίθί καί ίίεΥίσΤΟί§` ΠρΟσΠἴΠΤΟϋΟίν νομους της Κνωσου, ας μας Βοηθήσει, αν το θελει, ο
ἡδοναῖς καί ύορεσι καί ανοία πααη, τουτί εξεααλεν φίλος μας απ' εδω. Οι σπορτιατικοί παντως νομοι για
ο νομος ἡμῶν εκ της χώρας αυμπασηςω̨καί ούτ, αν τις ηδονες νομίζω πως είναι οι καλυτεροι σ` ολο τον
ἐιι̃) ἀνρῶν ίδΟις, ΟΕΪΤ, ἐν ἄσΤ8Οιν ὕυ̃ων ΣΠΟΩΤΙΕΪΤΟΙΩ 5 κοσμο. Γιατί εκείνα απο τα οποία παρασυρονται περισ
μελει, συμποσια ουδ' οποσα τούτοις συνεπομενα οοτερο οι ανθρωποι, δηλαδή τις υπερθολικες ηδονες,
πασας ἡδονας κινεί κατα δύναμιν, ουδ' ἐστιν οατις ίίς κΟΤΟΧρἠσεκ) και κάθε λοι̃ίἠς ανοησία όλα Οϋΐἀ ΤΘ
αν ὀιπαντῶν κωμαζοντί τινι μετα μεθης ουκ αν την εξορισε ο νομος μας απο ολη τη χωρα, και είναι αδυνατο
μεγίστην δίκην εύΘύς επιΘείη, καί ουδ“ αν Διονύσιο Β να Θρεις είτε στην υπαιθρο, είτε στις πολεις, που εχουν

αναλαθει οι Σπαρτιατες τη φροντίδα τους, ουτε συμπο
πια ουτε τα επακολουθα τους που διεγείρουν και σε
οπρωχνουν με μεγαλη δυναμη συ ολες τις ηδονες. Ουτε
ιιπαρχει κανενας που θα συναντήσει ενα μεθυσμενο
ιραγουδιστή και δε θα του επιθαλει αμεσως την μεγα
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προφασιν εχοντί αυτον λυσαιτο, ώσπερ εν αμαξαις

εἴδον ποτε παρ” υμῖν εγω, και εν Ταραντι δε παρα

τοῖς ημετεροις αποικοις πασαν εθεασαμην την πολιν

λὐῖερη Τιμωρία. κι ουτε κι αν προφασιοθει οτι γιορταζει
τα Διονυσια θα τον αθωωσει, καθως είδα εγὼ μια φορα

, . . . . ι ι .. . .ι .
στο τοπο σα εσα στ' α α ια. ' ι

περι τα Διονυσια μεθυουσανι παρ ημιν δ ουκ εστ 5
ς' μ μ ξ' Εῃισηἶ κω|σΤον Τορονῖο

υ κατοικουν δικοι σας αποικοι ειδα ολη την πολη

ουδεν τοιουτον.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ώ Λακεδαιμονιε ξενε. επαινετα μεν παντ”

εστιν τα τοιαυτα, οπου τινες ενεισιν καρτερησεις,
απου δε ανεῖνται, ολακικωτερα· ταχυ γαρ σου λα

οοιτ› αν τις τῶν παρ, ημων αμυνομενος, δεικνυς την

τῶν γυναικῶν παρ” υμῖν ανεσιν. Άπασιν δη τοῖς τοι

μεθυσμενη στις γιορτες των Διονυσίων. Στην πατρίδα
μας ομως δεν είναι δυνατον να συμθεί τίποτε τετοιο.

^ΘΗΝΑίΟΣ° Φίλε μου Σπαρτιατη, ολα τα παρομοια είναι
αξιεπαινα, οπου υπαρχουν δυνατοτητες αμυνας. 'Οπου
ομως οι δυναμεις αυτες χαλαρὼνονται, επικρατεί η απο
χαλίνωση. Καποιος, λογου χαριν, απο τους συμπολίτες

ουτοις. και εν Ταραντι και παρ” ημιν και παρ υμιν γ

.
μου θα μπορουσε να σου αντεπιτεθει αμεσως επιδει

δ' ια αποκ ισι απολυεσθαι δοκεῖ του μη κακῶς
ει ιι ιο Φ

5 Ι Ι ,

κνυοντας την ελευθερια που απολαμθανουν οι γυναίκες
εχειν αλλ” ορθώς πας γαρ αποκρινομενος ερει θαυ

μαζοντι ξενῳ. την παρί αυτοῖς αηθειαν ορω̃ντι· «Μη

θαυμαζε. ώ ξενε· νομος εσθί ημῖν ουτος, ισως δι

στον τοπο μας. Για ολα τουτα. λοιπον. που συμθαίνουν
και στον Ταραντα και στον τοπο μας και στο δικο σας_

φαινεται πως μια απαντηση τους αθωὡνει, οτι δεν ειναι
υμῖν περι αυτων τουτων ετερος». Ημιν δ εστι νυν, εσΦολμἑνο όσο , λλ,

Τ . „ ι ι  ι ι  ιι
ινονται α α ' ' _

ω φιλοι ανδρες, ου περι των ανθρωπων των αλλων τι λσδ. Ι Υ σωἶῖο· Σον Οῃονἶησυ δη

. ι
Πι Ο καθενας θα πει σ ενα ξενο που τον ρωτα και

ο λογος. αλλα περι τω̃ν νομοθετῶν αυτων κακιας τε

και αρετής. Ἐτι γαρ ουν ειπωμεν πλείω περι απασης

εθ ου γαρ σμικρον εστιν το επιτήδευμα ουδε

που θλεπει τα ιπαραδοξα εθιμα του τοπου εκείνου. «Μην
Οῃορείςι ξενε |ίΟμ. αυτο είναι νομιμο εθιμο στον τοπο

μ ης.
μας, ενώ στα δικα σας μερη ίσως να ισχυει κατι διαφο

φαυλου διαγνω̃ναι νομοθετου. Λεγω δ” ουκ οινου 5 . . ,ρετικα για τα ιδια πραγματα». Αλλα τωρα εμείς, αγαπητοί
περι ποσεως το παραπαν η μή, μεθης δε αυτης περι,

ποτερον ὡσπερ Σκυθαι χρω̃νται και Περσαι χρη
” ' ” Κ δονιοι καί Κελτοι και ”ι8ηρες

Φίλοι, δε συζητουμε για τους αλλους ανθρωπους αλλα
για τους ίδιους τους νομοθετες απο αποψη κακίας και

στεονί και εῃ αρχη . „ ίλρεῖἡς ΑΩ πΟυμε, λοιπον, περισσοτερα για τη μεθη

και Θ ακε , πολεμικα συμπαντα οντα ταυτα γενη. η
ρ' ς   . ι . 0 γενικό Γιατί η ασχολία αυτη δεν ειναι ασημαντη ουτε

καθαπερ υμεις· υμεις μεν γαρ, οπερ λεγεις. το πα

ραπαν απεχεσθε, Σκυθαι δε και Θρακες ακρατῳ παν

ταπασι χρωμενοι, γυναῖκες τε και αυτοι, και κατα

μπορεί να καμει τη διαγνωση της ενας νομοθετης χωρίς
αξια. Και δε μιλώ καθολου για το αν πρεπει κανείς να

"ίνει κρασί ἡ ΦΧΜ αλλα για την ίδια τη μεθη. αν πρεπει

τῶν ίματιων καταχεομενοι. καλον και ευδαιμον επι 5
. . . νίί Την Χρησιμοποιθμμε Οπως 0ι Σκυθες κι οι Γιεροες,

τηδευμα επιτηδευειν νενομικασι. Περσαι δε σφοδρα

μεν χρῶνται και ταῖς αλλαις τρυφαῖς\ας υμεῖς απο

ααλλετε. εν ταξει δε μαλλον τουτων.

κι ακομη οι Καρχηδονιοι, οι Κελτες, οι 'ιοηρες κι Οι

ίιρακες, που ολοι τους είναι πολεμικοί λαοι. η οπως

ίί”Εἰς: ΑΦΟΟ εσείς. καθως είπες, αποφευγετε τελείως το
ιιρασι, ενὼ οι Σκυθες κι οι Θρακες το πίνουν χωρίς να
ιιι ανακατευουν με νερο. και οι γυναικες τους κι οι
ισιιωι, το πεΩιΧυνΟυν ΟΤΟ ρουχα τους και νομίζουν πως
οιιιιηρουν μια ωραία και αξιοθαυμαστη ασχολία. Και οι
ιιιΖι›ο·ες επίσης επιδίδονται και σε αλλες απολαυσεις που

ίίίίιίίὲ ΟθΟΦεὐγετε. αλλα με περισσοτερη ταξη απο το
ιιιιιιιιγθιιμενθ..
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ΜΕΠΑΑΟΣ: Ώ λῷστε, διώκομεν δε γε ήμείς παντας Μίἕί_ίΑ/ίΟΣ: Όμως, φίλτατε μου, εμείς τρεπουμε σε φυγή

τουτους, οταν οπλο είς τας χείρας λααωμεν. 6386 ολους. αυτους, οταν παρουμε στο χερι τα οπλα.

ΑΘΗΝΑίΟΣ: Ώ αριστε, μή λεγε ταυτα· πολλαί γαρ δή ΑΘΗΝΑΙΟΣ Χρυσε μου ανθρωπε, μην το λες αυτο. Γιατί

φυγαί καί διώξεις ατεκμαρτοι γεγονασίν τε καί εσον πολλες φορες και καταδιωξεις εγιναν και θα γίνονται

ται, διο φανερον ορον τουτον ουκ ἄν ποτε λεγοιμεν, απο ανεξαρτητη αιτία και γι” αυτο δεν πρεπει να θεω

αλλα αμφισοήτήοίμον, περί καλών επιτηδευματων Β ρουμε αυτο σαν ατρανταχτη αποδειξη εις θαρος μιας

καί μή, νίκην τε καίἡτταν λεγοντες μαχής· επεί δή εντιμης ή οχι αοχολίας, αλλα αμφιοθητήσιμη οταν μι

γαρ αί μείζους τας ελαττους πολεις νικω̃σιν μαχο λουμε για νίκη ή για ήττα στη μαχη. Γιατί θεθαια οι

μεναι, καί καταδουλουνται Συρακοσιοι μεν Αοκρους, ίο ισχυροτερες πολεις νικουν στη μαχη τις μικροτερες και

οί! δή δοκουσιν ευνομώτατοι τῶν περί εκείνον τον τις υποδουλὼνουν, οπως οι Συρακουσιοι τους Αοκρους,

τοπον γεγονεναι, Κείους δε Ἀθηναῖοι· μυρια δε αλλα που νομίζεται οτι υπήρξαν οι περισσοτεροι νομιμοφρο

τοιαυτί αν ευροιμεν. 'Αλλα περί αυτου εκάστου ἐπί· νες συ εκείνα τα μερη, και τους Κείους οι Αθηναίοι. Και

τηδευματος πειρώμεθα λεγοντες πείθειν ήμας αυ. 5 αμετρητα αλλα τετοια παραδείγματα θα μπορουσαμε να

τους, νίκας δε καί ήττας εκτος λογου τα νυν Θῶ αναφερουμε. Αλλα για την ίδια την ασχολία πρεπει παν

μεν, λεγωμεν δ' ὡς το μεν τοιονδ' εστίν καλον, το τοτε να μιλουμε και να προσπαθουμε να πείθουμε τον

δε τοιονδε ου καλον. Πρῶτον δί ακουοατε τί μου, εαυτο μας. Τις νίκες και τις ήττες ας τις εξαιρεσουμε

περί αυτῶν τουτων ὡς δεί το τε χρηοτον καί το προς το παρον απο το λογο μας, κι ας πουμε οτι μια

μή σκοπείν. ι̃0 τετοια ασχολία είναι καλή και οτι μια αλλη δεν είναι.

ΜΕΙἹΑΑΘΣ: Πῶς ουν δή λεγεις; Δ
Ο Και πρωτα ακουστε απο μενα πως πρεπει να εξετασουμε,

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δοκουσί μοι παντες οί λογῳ τι λααοντες σχετικα μ” αυτα τα θεματα, το ηθικο και το μη ηθικο.

επιτήδευμα, καί προθεμενοι ψεγειν €ίὐΤὐ ἡ ὲίίυ̃ίνεἶν ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Με ποιο τροπο, λοιπον, εννοείς; 

ευθυς ρηθεν, ουδαμω̃ς δραν κατα τρὐυιῦν, ἀλλά ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Εχω τη γνωμη οτι οσοι θελησαν να συζητή

ταυτον ποιεῖν οίον ει δή τις, επαινεσαντος τινος 5 σουν καποια ασχολία και πηραν αποφαση να την κατα

ηυρους ορὡμα ὡς αγαθον, ευθυς ψέγοι, μή ὅίῦιίι̃υ κρίνουν ή να την επαινεσουν μολις αναφερθεί το ονομα

θομενος αυτου μήτε τήν εργαοίαν μήτε τήν πίΟΘσΦΟ° της, υποπίπτουν σε πολυ σοθαρο σφαλμα. Μιμουνται

ραν, οντινα τροπον καί οίατιοι καί μεθ) ὡν καί οπως εκείνους που, οταν ακουσουν καποιον να επαινεί το

έχοντα καί όπως Πρσοφἑρείν ἔχυ̃ϋσίν Νυ̃ν δή τού Οιταρι σαν θρεπτική τροφή, τον κατακρίνουν αμεσως,

τον μοι δοκουμεν ήμείς εν τοῖς λογοις ποιεῖν' Περί ίί χωρίς να εξετασουν λεπτομερώς μήτε την κατεργασία,

μεθης γαρ ακουσαντες τοσουτον μονον, ευθυς οί μήτε την προσφορα του, μήτε με ποιο τροπο και σε

μεν ψεγειν αυτο, οί οί επαινείν, καί μαλα ατοπως. ποιους και με ποιους και με ποια προετοιμασία του ατο

Μαρτυσιν γαρ καί επαινεταις χρώμενοι επαινουμεν μου και πως πρεπει να το προσφερουν. Μου φαίνεται,

εκατεροι, καί οί μεν, οτι πολλους παρεχομεθα, Θ λοιπον, τωρα οτι το ίδιο κανουμε με τη συζήτηση. Δη

αξιουμεν τι λεγειν κυριον, οί δε, οτι τους μή χρω λαδή μολις ακουσαμε μοναχα τη λεξη μεθη, αμεσως
αρχίσαμε αλλοι να την κατακρίνουμε κι αλλοι να την
επαινουμε, και μαλιστα με τροπο παραλογο. Αφου και
απο τα δυο μερη φερνουμε μαρτυρες και εγκωμιαστες,
οταν την επαινουμε, και αλλοι εχουμε την αξίωση οτι
εχουμε δίκιο, επειδή φερνουμε πολλους μαρτυρες, αλ
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μενους ουτῷ ορῶμεν νικω̃ντος μοχομένους· ομφι λοι δε το οτι θλέπουν νο νικουν στις μοχες οσοι δεν
σθητεϊτοι δέ ου κοι τουτο ημιν. Εἰ μεν δή κοι περί την χρησιμοποιουν. Αλλο κοι γι” ουτο πολι υπορχει ομ
έκοστων ούτω κοι τω̃ν ἄλλων νομιμων διέξιμεν, ουκ Θ φισοητηση μετοξυ μος. Αν, λοιπον, προκειτοι νο συζη
ον ἐμοιγε κοτο νουν εἴη, τροπον δέ ἄλλον, ον έμοί τησουμε έτσι κοι γιο το ολλο έθιμο, δε θο συμω̨̃ωνουσο
φοινετοι δεῖν, έθέλω λέγειν περι' ουτου τουτου, τῆς εγω τουλοχιστον, ολλο θέλω νο προτεινω διοφορετικο
μεθης, πειρώμενος ἄν ορο δυνωμοι τήν περί οπον τροπο μονο γιο το συγκεκριμένο θέμο που μος οποσχο
των τῶν τοιουτων ορθήν μέθοδον ἡμῖν δηλουν, 5 λει, δηλοδη τη μέθη, κοι θο προσποθησω, ον Βέοοιο
ἐπειδὴ κοι μυρίο επι μυρίοις έθνη περί ουτω̃ν ομφι έχω τη δυνομη, νο σος υποδειξω την ορθη μέθοδο που
σὅητουντο υμιν πολεοι δυοῖν τῷ λόγῳ διομοχοιτέον. εφορμοζετοι σ” ολες τις περιπτωσεις, οφου μολιστο χι

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Κοί μην εἴ τινο έχομεν ορθην σκέψιν τω̃ν λιοδες κοι χιλιοδες έθνη δε θο συμφωνουσον με τις
τοιουτων, ουκ οποκνητέον οκουειν. 6398 οποψεις των δυο πολεων σος κοι θο υποστηριζον το

λοππλιοε εκειρωμεεο δή πιτ τῇδε Φεεε εἴ Τις ΟΑ/ών ονῇθεω στη σωζὴῇιση·
τροφἠν, κοί το ζῷον ουτο κτήμο ὡς ἐστιν κολον, ΜΕ|”|/ΧΑΟΣ: Αν Θέθοιο έχουμε κοποιον ορθη σκέψη γιο το
εποινοι, ολλος δε τις έωροκώς οἴγος χωρίς νεμομέ τέτοιο ζητημοτο, δεν πρέπει νο διστοσουμε νο την
νος οιπολου έν εργοσίμοις χωρἴΘις δρώσϋς κακά 5 ακούσουμε
δἰαψἑγομ καί Πα̃ν θρέμμα άι/Ορχον ή μετο κοκῶν ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Ας σκεφθουμε, λοιπον, κοπως ετσι: Αν λογου
ορχοντων ιδών ουτω μεμφοιτο, τον του τοιουτου Χόριν εΠιδΟιἦιμἀσει κθιι̃οιοθ Τἶι̃ν σολ/Τηιἶιι̃ση Των ιωῖιἶιτ
ψογον ηγουμεθο υγιές ον ποτε ψεξοι κοι' οτιουν; κιὡν κοι υποστηριζει πως το ζωο ουτο εινοι προσοδοῷο

ΜΕΙἹΑΑΟΣ: Κοί πῶς; `ρο, κοποιος ολλος ομως, που έχει δει κοτσικιο νο Θο
ΑΘΗΝΝΟΣ: χρησΤὸς δέ άρχων ἐσθ) ἡμῖν εν πλοίοις ι̃θ σκουν χωρίς Θοσκο μέσο σε κολλιεργημενο χωροφιο κοι

πότερον εον την νουτικην έχῃ επιστημην μόνον, ι› νο προξενουν ζημίες, θο τις κοτοκρινει οπως θο κοτο
. ἄντι ούν ναυῃςι̃ άι/Τε μή, ἡ πως ον λεγοιμεν; κρίνει κοι κοθε κοποδι οδέσποτο η με κονένο κοκο φυ
ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Ουδομω̃ς, ον γε προς τῇ τεχνη ἑχῃ /κοι λοκο, πρέπει νο ποροδεχτουμε οτι η κριτικη του εινοι

τουτο το πάθος ο λέγεις. οπωσδηποτε σωστη;
ΑΘιιΝΑιΟΣ; Τι' 6) ορχων στροτοπεδων; οοέον την πο 5 ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Κοι Βεθοιο θο την ποροδεχτουμε.

λεμικἠν ἔχιι̃ ὲπισἠμιι̃ν. ἰκονός ορχειν, κοι” δειλος ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κοι ποιον θο θεωρησουμε κολο ορχηγο στο
ών έν τοῖς δε"/ως [πώ μἑθης ΤΟΟ Φόρου ι/Οπῃη̨̃; πλοίο μος; εκείνον που κοτέχει μονοχο τη νουτικη επι

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Κοι πῶς; στημη, ειτε τον πιονει νουτἰο, ειτε οχι; Τι θ” οποντησου
με;

ΜΕΓΙΑΛΟΣ: 'Οτι δεν εινοι κοτολληλος γι' ουτο το οξιωμο,
ον εχτος οπο την τέχνη που κοτέχει έχει ουτο το ελοτ
τωμο που είπες.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: κοι ποιον θο ορισουμε ορχηγο των στροτοπέ
δων; Είνοι ορογε ικονος νο κυθερνο ένος που κοτέχει
την τέχνη του πολέμου, κι ον οκομη εινοι δειλος μπρο
στο στους κινδυνους κι ο φοθος τον κονει νο ποοχει
ιιιιο νουτίο σο νο εινοι μεθυσμένος;

ΜΙ |`“ι/ιιιιιέζἔῖἔ” Μο πως εινοι δυνοτο νο κονουμε ένο τέτοιο
Νινθρωιιο στροτοπεδορχη;
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ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Άν δέ αύ μήτε έχῃ τήν τέχνην δειλός τε ή; ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν παλι δεν κατέχει την τέχνη του πολέμου

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Πανταπασίν τινα πονηρόν λέγεις, καί ούδα ΙΟ και είναι δειλός;
μῶς ανδρών αρχοντα αλλα τινων σφόδρα γυναικῶν. ΙνΙΙΞΓΙ/Ι/ΙΟΣ: Μιλας για ένα μεγαλο μηδενικό, και όχι για

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τίδ” έπαινέτην ή ψέκτην κοινωνίας ήυ̃τυ/Ο· 0 αρχηγό ανδρών, αλλα για αρχηγό καποιων που μοιαζουν

σούν ή πέφυκέν τε αρχων είναι μετ' έκείνου τε ὡψέ πολύ με γυναίκες.
λιμός εστιν, α δέ μήτε έωρακως είή ποτί όρθῶς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και τι θα έλεγες για καποιον ο οποίος επαινεί

αύτήν αύτή κοινωνοιι̃σαν μετ” αρχοντος, αεί δὲ ὲί· η ψέγει οποιανδηποτε κοινότητα που επρεπε φυσικα να

νσρχσν ή μετα κακών αρχόντων συνούσαν, οίόμεθα 5 έχει αρχοντα και να ωφελείται από την ύπαρξη του, ο

δή ποτε. τούς τοιούτους θεωρούς τῶν ΤΟΙΟὐΤωΙ/ ΚΟΙ· οποίος όμως ούτε την είδε να συναλλασσεται σωστα με

νωνιῶν χρήστόν τι ψέξειν ή έπαινεσεσθαιέ τον αρχηγό της, αλλα την είδε παντοτε να Βρίσκεται

ΜΕΓΙΛΑΟΣ: Πῶς δ' αν, μήὅἑΠΟΤέ ΥΘ ἴὁὁνως μηδὲ ΟΨΥ· σε κατασταση αναρχίας ή να είναι σ' επαφη με κακούς

γενομένους· όρθω̃ς γενομένῳ. μηὅενί Τῶν ΤΟΤΟΤΤΤων αρχηγούς; Μπορούμε αραγε να παραδεχτούμε ότι οι
κωνωνημάῖωνγ . Τὶ τέτοιοι παρατηρητές παρόμοιων πολιτειων είναι ικανοί

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἐχε δή· τω̃ν πολλῶν κοινωνιών συμπότας να κατακρίνουν η να επαινέσουν κατι σαν ηθικό;

καί συμπόσια θείμεν αν μίαν τινα συνουσίαν είναι; ΜΕΓΙ/Ι/ΙΟΣ: Και πως είναι δυνατόν να εκφέρουν σωστή

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Και” σφόδρα γε. γνώμη, αφού ουδέποτε είδαν ούτε ηρθαν σ” επικοινωνία

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ταύτήν ούν μω̃ν όρθῶς γιννομέι/ΠΙ/ ήδη Τίς 5 με καμια πολιτεία που διοικείται με το σωστό τρόπο;

πώποτε ὲθεασατο; καί σψῷν μὲν ἀθοκρἶνθσθω ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολύ καλα! Θαμπορούσαμε να θεωρήσουμε

ραδιον ὡς ούδεπώποτε τό παραπαν ¬ ού Υάρ ὲηίχώτ σαν ένα από τα πολλα είδη επικοινωνίας και τους συμ

ριον όμίν τοὐτο ούδε νόμιμον ¬ εγώ δὲ ὲντεωχηκά ποσιαστές και τα συμπόσια;

τε πολλαίς καί πολλαχού, καί προοἑτι Πάσϋίς ὡς ἔθος ΜΙΞΓΙΑ/ΙΟΣ: Παρα πολύ μαλιστα.
εἰπεῖν διήρώτηκα, καί σχεδόν όλην μὲν Οὐδεμων Το ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μηπως, λοιπόν, δεν έχει δει κανένας ποτέ ως

ὸρθῶς γιγνομένήν έώρακα ουδε ακήκοα̃ι ΙΦΡΤΟ ὅ¶ εἴ Θ τωρα μια τέτοια συγκέντρωση να γίνεται με το σωστό

που σμικρα καί ολίγα, τα Πολλά δέ σὐμθανθι̃ ὡς τρόπο; Και σεις φυσικα οι δυο είναι ευκολο να απαντη
είἴγεἶν δγημορωμένα σετε ότι ουδέποτε την είδατε γιατί δεν αποτελεί ούτε

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πῶς δή ταύτα, ώ ξένε, λέγεις,/εἰιτέ ἔῃ σα· έθιμο, ούτε νόμο του τόπου σας. Εγω όμως έτυχε να

φέστερον· ήμεῖς μέν γαρ, όπερ εἴτίεςι ἀθείρίθ Τῶν 5 ιιαρευρεθὼ σε πολλές και σε πολλα μέρη και ακόμη

τοιούτων, ούδέ έντυγχανοντες αν ίσως ευθύς νε μπορώ να πω ότι τις έχω μελετήσει όλες. Δεν έχω δει
γνοίμεν τό τε όβθὐν καί μή ΥΙΥΙίόμεΙ/Ον ἐν ΟΠΤΟΤΤΣ 6408 ούτε ακούσει να γίνεται καμια σωστα στο σύνολό της,

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εἰκός λέγεις' αλλ, ὲμιϋϋ Φράζοῃος Πεφω αλλα μέρη μοναχα μικρα και λίγα, ενω τα περισσότερα

μανθανειν, Τό μέν γάρ ἐν ΠάσΟΤ§` Τε Οίίνὁὁοω̨ι ΚΟΤ γίνονται σχεδόν όλα με καποια λαθη.
ΙιΑί?ΙΝΙΑΣ: Τι εννοείς μιλώντας έτσι, φίλε μου; Πες μας τα

ακόμη πιο καθαρα. Γιατί εμείς, επειδη, όπως είπες, δεν
κατέχουμε αυτα τα πραγματα, ωστε κι αν ακόμη παρευ
μεθούμε, δε θα μπορέσουμε αμέσως να καταλαθουμε
ιι γίνεται σί αυτα σωστό και τι όχι.

λιιίΙΝΑΙΟΣ.· Μιλας λογικα. Προσπαθησε όμως τώρα που
ι›‹›υ μιλω να μπεις στο νόημα των λόγων μου. Θεωρείς

5
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ς .

7 ι ; 5 επικοινωνιες πομ γινοντοι γιο οποιοδηποτε λογο, νο

εκαστοις άρχοντα ειναι, μανθὀινεις
ΚΛΗΝΙΑΣΞ Πῶς γάρ Οὐ. μπορχει ποντα ενος αρχηγος; ι

: : . Ι ι . } Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Βεθαιο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και μην ελενομεν νμνδή μαχομενων ως ον

ὀρεῖον δεῖ Τόν ἄρχοντ, εἴνω Ι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι? ομως λεγομε πριν απο λιγο' οτι πρεπει νο

Ο

ειναι γενναιος ο αρχηγος των πολεμιστων.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ1 Ηως ὅο οὐ; Δ

ΑΘΗΝΜΟΣ: .Ο : , 6  Ι  δ`λν . : τὅ ι̃ο Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Καιγιατἰ οχι: :

μην αν ρειος των ει ω απο φο ων

ἡττον τεθορώὀηται.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και φμσικο ο γεννοἰος θορμθεἰτοι λιγοτερο

Ια

: 
Ι οπο τοιις οειλοος μπροστο στοιις κινοονοιις. Δ

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Κ ” .
;

 Ο! ΤΟΙΙΤΟ Οωτως Ό σ κλειινιλε; κι αστο ειναι σωστο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εἰ ὁ) ην τις μηχανη μηδεν το παραπαν ὁε

α̃όῖο μηδὲ Θορωὅοὐμενον ὲῃαπῆσω σῖραΐωι̃έδῳ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι ον ιιπηρχε καποιο μεσο, ώστε νο οιοριζομμε


ορχηγο ποιι νο μη φοοατοι καθολομ και νο μη θοριιθει

στρατηγον, ἀρ” οὐ τομτ' αν παντί τροπω επραττομεν,
ΚΛΕΗΉΑΣ: Σφὁδ έν ούν ' 5 ται, δε θα καναμε τα αδύνατο ομνοτο για νο το προγ

Ρ Η
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Νιι̃ν δε γε οα στρατοπέδου περι' λεγομεν [Ιἔ7\ι̃Σ)4Γἔῖ[ηΒσΟωμε'

ορξοντος εν ἀνδρῶν ομιλίοις εχθρών εχθροῖς μετα κ^ ε(ἶωὀΤ¶ΤΟ'

πολεμομ, φίλων δ' εν εἰρήνη προς φίλους κοινωνη
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τωρα ομως δε μιλοομε για αρχηγο ποιι θα

τ | '
ε οωσιο ει το στ ατοπεοο ανο εσα σε σιινοντ'σει ον

σοντων φιλοψ οσων .
Ι

ξ Ι ..ζ Ι Ο Ι μ γ η ςο

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ὁρθως.Ρ ης ι̃ο θρωπων εχθρων με εχθροιις γιο πολεμο„ μα γιο κεινον

ΑΘΗΝΝΟΣ ἘΟΤΠ/ δέ ἡ ΤΟΙΟΟΤ Πω/Ουσία εῃι̃ε που θα είναι αρχηγος φίλων ποιι σιινονοστρεῷοντοι ει

Υ ΙΙ Ο
„ . .Θ , . ν Ἡ .

ρηνικο και ανταλλασσουν ομοιοαιες φιλοωρονησεις.
εοται μετα με ης, ουκ αθορμῦος γαρ, κ^ε|Ν|/ΔΣ Π Ι

ΚΛΕΝΉΑΣ: Π : ,Λ/\, Υ ·ε ι Ν : ο ιι σωστο.

ως γσρΙ Ο Οιμο! Παν ΤΟωνΟῃΙον ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οταν ομως· μιο τετοια σιιγκεντρωση, συνο

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οοκου̃ν πρῶτον μεν και τοιᾶτοις ορχοντος
δεῖ. 5 Ι οεοεται απο μεθοσι, οε μπορει νο μην είναι θορμθωοης.

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Τι' μήν; ὡς οὐὁενί γε πραγματι.
'Ετσι δεν ειναι;

Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: 'Οχι Βεθοιο. Νομίζω πως θα σιιμθεἰ το οκρως

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ποτερον ούν οθορμθον, εἰ ὁμνατον εἴη, ,Θ

τον τοιοῦτον άρχοντα οκπορίζεσθαι δεῖ· αντι Πο” Ο
Ι

Φ Ι
. Ι . Ι Ι


ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τοτε, λοιπον, δεν χρειαζεται και σ οιιτοιις

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πως γαρ οὐ;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καίμήν πε ι'γεΒνι.ινομσι'α ,ω ” , ” ΙΟ ΠρὡῖοΠρω̨̃ῖο'Ορ›ωῖΙγὀςΙ ι Ι Ι ΙΙ

Τὸν όν! Ον εἴνω ἐεἴ_ ί χ/επ" ἔ ςώῖ`Ζ”‹εΤ\ί ΟΠ Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Πως οχι; οσο σε κονενα αλλο πραγμα.

Φρ μ γγ Υ ρ Φ ξ ης Τε 6 ΑΘΗΝΑΙΟΣ; Πρεπει, ον γίνεται, νο Θροομε γιο ορχηγο ενο

οπαρχοοοης φιλίας αὐτοῖς, κοι' έτι πλείονος επιμελη πομ νο μην τομ ορεσομν οι θοριιοοι;
της οπως ἐσται ιδιο την τοτε σμνοιισιον.

κλειινιλε Άληεεσππα. ΙΜΕΙΜΑΣ Φωσικο·
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: και, καθως φαινεται, πρεπει αυτος να φερεται

φρονιμα στις σιιναναστροῷες. Γιατι γινεται φολακος της
ψιλἰος πομ ιιπορχει ανομεσο στοος σμμποσιαστες, και

φροντίζει να μεγαλώσει η Φιλια ομτη στο μελλον οταν

θα ξονασμἰξοιιν.
ΙΙ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Πολο ολη Θινο.
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ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν νήφοντα τε καί σοφον αρχοντα με

θθ

τ _ , . τ , . , ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πρέπει, λοιπον, να διορίζουμε αρχηγο στους

θυοντων δει καθισταναι, και μη τουναντιον, μεθυον 5 , , . . ,

εθυσ ενου ανθ ωπο νηφαλιο και σοφο, κι οχι το αν

των γαρ μεθυων καί νέος αρχων μή σοφὸς, εί μή
κακον απερναοαιτο τι μέγα, πολλη χρῷτ' αν αγαθῇ
τυχη. ··

ίί μ 9 Ο

τίθετο. Γιατί αν επί κεφαλής μεθυσμένων, διοριστεί ένας

μεθυσμένος ή νέος και οχι πεπειραμένος, θα είναι πολυ

τυχερος, αν δεν προκαλέσει μεγαλη συμφορα.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Παμπολλῃ μέν ουν. , ,

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν εἰ μέν γιγνομένων ὡς δυνατον ορ ι̃θ κ^ε|Ν|ΑΣ ῃονῖελως, ὅεὀωα̨ ι

θοτατα τουτων έν ταῖς πολεσι τῶν αυνουσιῶν μέμ
φοιτο τις, έπικαλω̃ν αυτῷ τῷ πραγματι, ταχ” αν ορ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν, λοιπον, κατεκρινε κανείς αυτές τις συγκεν
τρώσεις που γίνονται στις πολεις με τον πιο σωστο, οσο

είναι δυνατο, τροπο, κατακρίνοντας τον ίδιο το θεσμο,

θώς ἴσως μἑμφοποὶ εἰ δέ ὰμαρπ"/ὁμενον ὡς Οἶόν Θ ίσως η κριτικὴ του να ήταν σωστή. Αν ομως κατηγορεί

τε μαλιστα έπιτήδευμα τις ορων λοιδορει, πρωτον
μέν δῆλον ὡς αγνοεί τουτο αυτο γιγνομενον ουκ

μια ασχολία που την θλέπει τελειως αποδιοργανωμένη,
πρωτα αγνοεί ολοφανερα οτι αυτο που συμθαίνει δεν

Οβἶθωἶἑ ε'θ,ΟΠ Παν Τοιἴπἑ) Τῳ Τρ0Πῳ ἶρσνεπω Πονη” γίνεται με τον σωστο τροπο, έπειτα καθε πραγμα που

ρον' εσῃοτοω Τε κο" αρἄοντοἶ νηφοῃος χωρος 5 γίνεται κατω απ” αυτές τις συνθήκες, θα του φανεί κακο,

πραττομενον. Ἡ ου σιιννοεις τουθ”, οτι μεθυων κυ επειδή πραγματοποιείται χωρίς νηφαλιο κυρίαρχο και

θερὶ/ήΤης καί Πᾶς Πω/Τός άρχων ὀῃ/σΤρέΠεΙ Πάνω αρχηγο. Ή δεν καταλαθαίνεις οτι ο μεθυσμένος κυθερ

εἴτε πλοία είτε αρματα είτε στρατοπεδον, εϊθ' ο τι' Βιίι̃ ε νὴι̃ης κο, κὀθε λογής ορχηγὀς οῃοιουδἡποπ Πράγμα,

ποτ' εἴη το κυαερνωμενον υπ, αυτου;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πανταπαοιν τουτο νε αληθές είρηκας, ώ ξέ

νε· τουπί τῷδε δ'\ήμίν λέγε, τί ποτε, αν γίγνηται

τος τα ανατρέπει ολα, είτε πλοία, είτε αρματα, είτε
στρατοπεδο, είτε οτιδήποτε αλλο κυθερνα;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Απο καθε αποψη είναι αληθινο αυτο που είπες,

ΤΟΠΤΟ ὸρθόν πἶ Περί Τάς Πόσεω̨ νόμἰμονί ἀγαθὸν 5 φίλε μου ξενομερίτη. Το λογικο επακολουθο αυτου πες

αν δρασειεν ήμας; οίον, ο νιινδή έλέγομεν, εἰ στρα
τευμα ορθής ήγεμονίας τυνχανοι, νίκη πολέμου τοῖς

μας: Αν τα συμποσια τελουνται συμφωνα με ολους τους
κανονες, ποια ωφέλεια θα έχουμε εμείς; Καθως λογου

ὲἶομἐνοἰς ἄν γἶγνοπα̨ (Ψ σἔῃφόν ἀγοθὸνί ἶσί Τἀλλἱ χαριν σ” αυτο που λέγαμε προηγουμένως, οτι δηλαδή

ουτω συμποσιουῇ δε ορθως παιδαγωγηθεντος τι Β ον ένα στριη̨̃τευμα έχει την τυχη να θρει καλο αρχηγο,

μέγα ίδιωταις ή τῃ πολει γίγνοιτ) αν;
ΑΘΙίΝΑίΟΣ: Τί δέ; παιδος ένος ή καίχορου παιδαγωγη

θέντος κατα τροπον ένος, τί μέγα τῇ πολει φαίμεν

μπορεί να κερδίσουν τη νίκη οι οπαδοί του, που δεν
είναι μικρο αγαθο, και για τα αλλα το ίδιο. Αλλα οταν
ένα συμποσιο πραγματοποιηθεί συμφωνα με τους κανο

αν γιγνεσθαι; η τουτο ουτως ερωτηθεντες ειποιμεν 5 νες Της Πωδογωγικἡς Ποιό μεγἀλο καλώ θο συμ8εἰ

αν ὡς ένος μέν θραχυ τι τῇ πολει νίγνοιτί αν όφελος,
εί δ” ολως έρωτας παιδείαν τω̃ν παιδευθέντων τι'

μέγα τήν πολιν ονίνησιν, ου χαλεπον εἰπεῖν οτι παι

δευθέντες μέν ευ νίγνοιντί αν ανδρες αγαθοί, γενο
μενοι δέ τοιουτοι τα τε αλλα πραττοιμεν καλῶς, έτι

στους πολίτες και την πολη;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και πως; οταν παιδαγωγηθεί ένα παιδί ή ένα

χορωδιακο συγκροτημα οπως πρέπει, τι σημαντικο
πραγμα θα πουμε οτι αποκτα η πολη; και αν μας θέσουν
έτσι το ερωτημα, θα απαντουσαμε οτι απο τον ένα θα

προκυψει μικρή ωφέλεια στην πολη, αν ομως ρωτας για
την παιδεία γενικα ποσο ωφελεί δηλαδή την πολη η

εκπαίδευση των πολιτων, δεν είναι δυσκολο να πουμε

πως αν εκπαιδευθουν καλα μπορεί να γίνουν ηθικοί αν

θρωποι, κι οταν γίνουν τέτοιοι, και τα αλλα μπορουν να
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δὲ καν νικῷεν τοος ηολεμίους μοχὁμενογν ῃωὅείσ εκτελούν καλα. και ακομη μποροαν να νικοον τους

μέν οὐν φερει και νικῃν] νίκη δι ὲνίοτε ἀῃσιὀενσίαν. εχθροας Ἱστη μαχη. Η ιεκπαιδευση, λοιπον, φερνει τη

πολλοι γαρ ααριστοτεροι δια πολεμων νίκος νενομε νἰκηι ιι Νἰκη όμως ΚΕἹΠΟΤΘ Την Οῇϋιδεϋσιϋ Πολλοἰι ΠΡΟΥ

νΟι μορίων αλλων κακών δν ῃὅργν. ὲνεγῖλήσθησανν 5 ματικα. το πηραν απανω τους για τις νικες τους στον

και παιδεία μεν οοη̨̃εῃώτ[Οτε νένονεν κοδμείαν νῖκω πολεμο κι επαθαν απο την αλαζονεία τους αμετρητα

δε ανθρώποις πολλοί δή τοιαιι̃τοι νενονασιν τε και αλλα κακα. Κι ετσι η παιδεία δεν εγινε ποτε ως τώρα

ἐσονται.
Καδμεια, ενώ πολλες νικες Καδμειες εγιναν και θα εξα

κλΕῃ\ῃΑΣ: Δοκεἴς ἡμἴνν ώ φίλε] Τήνὲν τοῖς Οἴνονς ΚΟΠ/ήν ι κολουθησουν να γίνονται στον Κοσμο.

ὅιαψιθήν ώς εις παιδείας μενό/την μοτρσν Τείνονσσν 6 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Νομιζω, φιλε μου, οτι αποδιδεις μεγαλη παιδευ

λενειν, αν ορθώς γιγνητω
 τικη σημασιιαγστις συγκεντρώσεις οπου γινεται ομαδική

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τι μήν;
οινοποσια, οταν πραγματοποιούνται οπως πρεπει.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ἐχοις αν οὐν το μετα τοθτι εἰπεῖν ὡς ἐστιν ΑΘΗΝ/ΜΟΣ? Πσῖἰ ὀλιῖ Η

το νιξιν ειρημενον αληθες; 5 ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Μπορεις τώρα να μας αποδειξεις υστερα απ”

ΑΘι~|ΝΑ|ΟΣ: Το μεν αληθες, ώ ξενε, διισχυριζεσθζῃ
αυτο οτι οσα μας ειπες ειναι αληθινα; `

Ταυ̃τα ούτως ἐχεινν Πολ/τῶν ἀμΦγσὅηΤΟννΤων, ΘΣΟΟ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το να ισχυρισθει κανεις οτι αυτα που ειπα ειναι

εἰ 6 ὀΠῃ ὲμΟ[.Φα[νεΤω ὀεζλἑνεννν Οὺδείς Φθὁν/ος! αληθινα, ενώ τα αμφισθητοαν πολλοι θα πρεπει να ειναι

ὲῃεωερ ὼρμήκομἑν νε Τούς λὁνονς Περί νόμων καί θεος. Αν προκειται ομως να εκθεσω τη γνώμη μου, δε

πολιτείας ποιεισοη̨ιτά νη̨ν_ γο θα το αρνηθώ„ αφου θεθαια αρχισαμε τώρα να συζη

κ^ἔ|Ν|ΑΣ: Τοοτ' αὐτό δή Πεγρώμεθσν Τό σον· ὀοκου̃ν · τοαμε γιατους νομους και την πολιτεια.

περί τω̃ν νιι̃ν ομφισὅητονμὲνων καπγμσθεἶνν Θ Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Αυτο, λοιπον, ας προσπαθήσουμε να καταλα

ΑΘΗΝΑὉΣ: 'Αλλα χρὴ Ποιείν Οντως, ὺμα̃ς Τε ἐΠί Τὸ θουμε: ποια γνώμη εχεις εσυ για οσα τώρα συζητουμε.

μοθειν και εμε ἐπί το δηλῶσαι πειρώμενον ἀμῶς νἑ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καπως ετσι πρεπει να γινει· εσεις να προσπα

πως, συντεινοιν τον λὁνονγ ῃρῶῖον δέ μου ἀκοὐσξπε θησετε να με καταλαθετε. κι εγώ να εκθεσω τις αποψεις

το τοιονὁε. τήν ῃὁδιτν ἀῃανἶες ἡμῶν Έλληνες ὐΠΟ_ 5 μου εντεινοντας ολες τις δυναμεις, για να σας διαφω

λαμθανουσιν ὡς φιλολογος τε εστι και πολυλογος, Τἰσω Ακούστε Πρὼῖο το εξής: όλοι Οι 'Ελληνες έχουν

Αακεδαιρονη̨ η̨̃ἑ καί κρήι̃ην, Τήν μέν ὅρσχύλονονν την εντυπωση πως η πολη μας αρεσκεται στα πολλα

τήν δε πολυνοιαν μαλλον ή πολυλογίαν αοκοω̃σαν· λόλιια και στις συζητησεις, ενώ η Σπαρτη κι η Κρητη,

σκοπω̃ δή μή δόξαν αμῖν παραοχωμοι περι' σμικροιι̃ 642ε θεωροὐνῖοι. η Πρώτη ολιγὀλογη και η δεοῖερη ότι (ασκεί

πολλοιλεγειν, μἑθης Πἑργν σμγκρου̃ Πράνμστοςν ΠΟμ_ ται περισσοτεροστην ερευνα των ιδεών παρα στην πο

μήκη λογον ονακαθοιρομενος. Το δε η κατά Φὐσγν λυλογια. Προσεχω, λοιπον. μηπως σας καμω την εντο

αυτοω̃ ὁιορΘωσις οὐκ ἄν δὐνσπο ἄνευ μονσἰκής ὸρ_ πωση οτι λεω πολλα για ενα μικρο ζήτημα, δηλαδη τη

θοτητος ποτε σαφές οὐδὲ νωνὁν ἐν τοῖς λὁνονς 5 μεθη. προσπαθώντας να το ξεκαθαρισω μ· ενα παρα

οιτολη̨ὅετνν μονσγκή δέ ἄνευ Πωὀε!ος Τη̃ςννάσης οὐκ πολο εκτεταμενο λογο. Καιομως η φυσικη ταχτοποιηση

αν οὐ ποτε δαναιτο· τοιι̃το δε παμπολλων εστίν λο Της δεν είναι δυνσῖὀν νο ΟδηΥἠσΘι Τη σϋζἠῖησὴ μας σε

πληρες και ικανοποιητικα αποτελεσμα χωρις την ορθο

τητα της μουσικης. Και η μουσικη παλι δε μπορει να

πεταχει το αποτελεσμα αυτο, αν δεν εξετασθει σε συ

ναρτηση με τη γενικη μορφώση. Κι ολα τοατα απαιτοαν
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νῶν Ὁ.εεΤε Ομν ΤΤ ΤΤΟΤῶμεν' εἰ ΤεμΤεί μεν εεσωμεν Πορο Πολυ εχτετομενη συζητηση. Προσεχτε, λοιΠον, τι
εν τῷ Ποροντι, μετεκοοϊμεν ὀο εἰς έτερον τινο νομων Β τίρεΠει νο γίνει: Ν” οφησουμε κοτο μερος εΠί του Πορον
Περι λογον; τος το Θεμοτο ουτο κοι νο Περοισουμε σ” ενο ολλο

ΜΕΠΛΛΟΣ: Ώ ξενε Άθηνοῖε, σοκ οἴσθ, ἴσως ότι τυγ κεω̨̃σχωο Των νόμων
χάνει ἡμῶν τί ὲστίσ τη̃ς Πόλεως Οὐσσ ὑμῶν Πρὸξε ινετιλλοε Φιλε μου λεηνωε, ίσως δεν γνωριζεις οτί η

νες Ἰσως μεν ούν ΚΟΤ ήα̃σίν Τεἶε Πίμσίντ εήεω̃άν 5 οικογενειο μος είνοι Προξενος της Ποτρίοος σου. Ίσως,
ἀκεμσῶων ὀΤΤ Τίνὁς εἰσΤν Πόλεως Πμόξενοίι ΤΟμΤ!Ἰ λοιΠον, κοι ολο το Ποιοιο, οτον οκοοσουν οτι είνοι Προ
Τίε εὐνείε εκ νεῶν εμθμε ενὁμεῃμ εκεσΤΟν ήμῶν ξενοι κοΠοιος Πολιτείος, οισθονοντοι ευθος κοΠοιο
Τῶν Τίρεξενῶν Τή Τίὁλείι ῶς δεμΤερε Οϋσή ΤΤΟΤΏΤὉΤ ογοΠη οΠο τη νεονικη τους ηλικίο γι) ουτὴν, σο νο είνοι
μεΤά Τήν ΘΟΤΟΠ ήὁ^Τν' ΚΟΤ' δή καί εμοἴ νυ̃ν ΤεμΤὁ δευτερη Ποτρίοο τους. Αυτο οκριοως εχει συμθεί κοι
ΤΟΠΤΟ εννενενεν Άκομῶν νάμ Τῶν Παίδων εμθμςι Το σε μενο. 'Οτον οηλοοη οκουγο Ποιοί οκομη νο κοτηγο
εἴ ΤΤ μεμΦΟΤνΤΟ ή καί εήείνοἶεν Λεκεδεμμὁνίοί Άθήτ Ο ρουν η νο εΠοινοον οι Λοκεοοιμονιοι τους Αθηνοίους,
νεἴεμςϋ ῶς «Ἡ ΤΤὁ^Τ§' μμῶντ ῶ Μενίλλει» εφεσεντ λεγοντος, Ποροοείγμοτος χοριν, «Η Πολη σος Μεγιλλε,
«ήμα̃ς Οὐ κελῶε ή κελῶς ερρεξε» _ ΤΟΠΤΟ δή μος εττροξενησε το τοοε κολο η το τοοε κοκο» κοθὼς
ἀκεμῶντ καί μαχὁμενεε Πρὸς ωμά μήεμ ὑμῶν ἀεί οκουγο ουτο κοι κουγοοιζο γιο το χοτηρι σος με εκεί
Πρὁς Τούς Τήν Πὁλίν εἰς ψόνεν ἄνΟνΤΟ§`× Πὀσσν εμ 5 νους Που κοτηγοροοσον την Πολη σος, σος συμΠοθησο
νεων εσχεντ κεἴμω νϋνή Τε Φῶνή ΤΤρΟσΦΤ^ή§` μμῶνν με ολη μου την κοροιο, κοι γι” ουτο τὼρο ογοΠὼ τη
Τό Τε μήό ήελλῶν λενεμενονι ὡς όσο! Άθήναίῶν γλὼσσο σος, κοι μου φοίνετοι Πως είνοι Πολυ οληθινο,
εἰσἶν ἀνείθοἴ ὁΤεΦερόνΤῶ§` εἰσίν ΤΟΤΟμΤΟΤτ δοκεῖ ἀλή· ουτο Που λενε Πολλοί, οτι οηλοοη, οσοι οΠο τους Αθη
ΘεσΤΟΤΠ λενεσθεε μενω νάρ ἄνεμ ἀνάνκήε ΟμΤΟ° νοίους είνοι ενορετοι, είνοι υΠοοείγμοτο ορετἠς. Γιοτί
Φμῶςτ Θεἴίι̃ μεἶρει ἀλήθῶς ΚΟΤ' Οὐῃ Π/\σσΤῶ§` εἰσίν 6 μονοχοι τους, χωρίς εξονογκοσμο, οΠο φυσικου τους,
ἀνεθεί Θαρμῶν δή εμεμ νε ενεκο λενοίς ἄν ΤΟ° οΠο κοΠοιο θεϊκή μοίρο, οληθινο κι οχι ΠροσΠοιητο, είνοι
σοιι̃το οΠοσο σοι Φίιι̃ον. ενορετοί. ΜΠορείς, λοιτιον, οσον οφορο εμενο, νο Πεις

ΚΛΗΝΙΑΣ: Κοί μήνμἶδ ξενε, κοί τον Πορ' εμοο λογον με Θη̨ρρος ὸἰτι σου Ορὲσει
ἀκεμσες Τε καί ἀήοὀεξάμενεςτ Θερρῶν ὸῃόσε ὅομτ 5 ΚΛΗΝΙΑΣ: Κοι το οίκο μου λογο, φίλε, οφοο τον οκουσεις
λε! λενε τῇδε νάρ Τεῶς ἀκήκοεε ῶε Ἐήίμενίδής κοι τον Ποροοεχτείς, λεγε με θορρος ο,τι Θελεις. 'ίσως
Υενθνεν ενήμ Θεἶοςτ ός ήν ήμἶν Οἰκεἶοςτ ἐλθὼν δε νο εχεις οκοοσει οτι σ” ουτον τον τοΠο γεννηθηκε ο
Προ τῶν Περσικω̃ν δεκα ἐτεσιν Προτερον Πορ, ὑμᾶς κυνοουμενος των θεών ΕΠιμενίοης, Που ητον συγγενης
κΘΤά Τήν Τομ Θεομ μανΤεἶΠντ θμσίες Τε εθὐσίπό μου, Ο ΕΠιμενίοης οτον ηρθε στην Πολη σος δεκο χρο
ΤΤνε§' ἄς ὁ Θεός ἀνεἶλεν, ΚΟΤ δή καί Φοὅομμενῶν ι̃ο νιο Πριν οΠο τους Περσικους Πολεμους συμφωνο με
τον Περσικον 'Αθηναίων στολον, εἴιτεν οτι οεκο μεν 0 χρησμὡ Τομ Αῃὀλλωνο, εηρη̨γμη̨τοηοίησε μερικες θυ
εΤῶν οὐχ ήξομσίντ ὀΤεΤν δε ελθωσίνι ἀΠσ^^εΤνήσΟνΤεΤ οίες Που Προστοξε ο Θεος, κοι μολιστο, εΠειοη οι ΑΘη
ΤΤΡάξανΤες Οὐὀεν ῶν ήλίμζεντ ΤΤεθενΤε§` Τε ή δρό· νοίοι εφοθουντο την Περσικη εκστροτείο, είΠε οτι σε
σενΤε§` Πλείῶ κακά ΤύΤ Οὐν εξενῶθήσαν ὑμῖν Οἱ μιο οεκοετίο δε Θο ερθουν, οτον ομως ερθουν, θο φυ

γουν χωρίς νο κοτορθωσουν τίΠοτε οΠ” οσο ελΠιζον κοι
Πο Ποθουν Περισσοτερες συμφορες οΠο οσες θο Προξε
νησουν. Τοτε, λοιΠον, φιλοξενἡθηκον οι Προγονοί μος
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ΠΡόνΟνΟί ἡιΤῶν! καί είίνοία̃νίὲκ Τὁσοω ένωνε νί·ΤΤν 5 οπο σος, κοι οπό τότε νιωθομμε σμμποΘειο γιο σος κι

καί Οί ἡ!ίἑΤ£ρΟί ἐχοϋσίν νονη̃ς· 6438 εγω κι” οι πρόγονοι μου.
ΑΘΗΝΝΟΣ Τά μέν ΤΟίνίίν Π!ίέίερσ ἀκοὐείνι ὡς ἐοίκενι ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Νο, λοιπόν, που εισοστε ετοιμοι, κοθως φοἰνε

ἐΤΟί|Τ ἄν είη' Τά 6) ὲμά ὅονλεσθσί μέν ἐΤΟΤμΟι δν” Τ
τοι, ν” οκοώσετε. κι εγω εἰμοι ετοιμος νο το πω με όλη

νοσθοι δέ Οὐ Πάνω ὐάδίῦί όμως δέ ίΤεΤρΟΤέΟν· ίΤρῶ“ ; μομ την κορδιο, όμως δεν εἰνοι πολο εμκολο νο το

Τον δή Οὐν Πρός Τόν λὁνον ὁρΤσώμεθσ Τωἴίὅείαν Τί 5 . διοτμπωσω. Αλλο πρεπει νο προσποθησω. Πρωτοπρωτο,

ΠΟΤΤΙ ὲυ̃Τίν καί Τίνα ὅὐνσίίίν έχεί' δίά Υάρ ιΐαίπης λοιπόν, 619 ορίσουμε, σι3μΦωνο με το Θεμο. τι εινοι ποι

Φίίμέν ίΤέΟν δίνω Τόν ΤΤιΟΟκ£χεΤρΤσμἑνΟν ἐν Τῷ νυ̃ν δεἰο κοι ποιο δώνομη εχει. Γιοτἰ με ομτην ποροδεχόμο

λὁι/Ον ΘΦΤ ἡμῶνι μέχρίίίερ ἄν Πρός Τόν Θεόν ὀΤφίκΤί“ ε στε οτι ο λόγος πομ ορχισομε τωρο εμεις, Θο προχωρη
τοι. σει μεχρις ότομ φτοσει στο Διονμσο.

Κ/\ίἔ|ΝίΑἶι̃ ίίάνϋ μέν Οὐν δρῶμεν ΤΤΠΤΤΤΤ εΤΤΤερ ΟΟΤ νε Το ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Θο οκολομθησομμε οποκλειστικο ομτη την .πο

ηδμ. ρειο, ον σί εμχοριστεἰ. , ,

ΑΘΗΝΑΤΟΣΞ ^έΥΟνΤΟ© Τοίννν έμοί] ΤΤ 'ΤΟΤε' χρὴ φάνε" Ώ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εγώ, λοιπόν, Θο πω τι πεΟιεΧομενο πρεπει νο

ποιδείον Θίνυ̃ίι σκἑψσσθΘ ἄν ἀΡ<°ἶσκΠ Τό λεχθἑν δωσοιιμε στην ποιδειο κοι σεις σκεφτειτε, ον σος ορεσει
Κ/\Ε|Ν|ΑΣΣ /\£=γΟΙΕ,*ἄν. Ο ορισμός μΟι_ι_ ¬

ΑΘΗΝΑίΟἶῖ Λἑνω δή, καί Φημί Τόν ὁΤΤΟΤΤίν ὀίνσθὁν ἄν” Κ/\Ε|Ν|ΑΣ: Μπορείς νο τον πεις.
δρο μελλοι/Το ἔΟευ̃ΘΘίί ΤΘΠΤΟ ΟὐΤὸ ἐκ Παίδων εὺθίἶς 5 ΑΘΗΝΑΙΌΣ: Αεγω, λοιπόν, κοι μποστηριζω ότι όποιος ον

!ίελεία̃ν δείνι Πσίζονπί Τε ΤΤΟΤ σΤΤΟΤίὅΟζΟνΤΟ εν Τοίς θρωπος εχει σκοπό νο γινει ενορετος σε ό,τι τον ενδιο
ΤΟΟ ΠΡάνμΘΤΟς“ ἑκάσίοίς ΠρΟΤἶΤίκΟΤίσΤν· ΟΤΟν Τον φερει, πρεπει νο οσχολεἰτοι οπό την πρωτη τομ ποιδικη

Ιίἑλλονπί ὀίναθὁν ἔσεσθω νεωρνὁν Τί ΤΤνΤΤ Οίκοὀόδ ηλικίο οστειο κοι σοθορο με το σχετικο ζητημοτο τομ
μον, τόν μεν οἰκοδομοὐντο τι τω̃ν ποιδείων οἰκοδο κλὀδοω ΤΟΟ ιΟΠΟιος θὲλειι̃ Ποροδεἱγμοῖος χοριν, νο

μημάἶων ζίαίζείν Χρήι Τόν 6, Οὐ νεωρνΟΤΤνΤΟ; 0 γίνει κολός γεωργός η οικοδόμος, ο δεμτερος πρεπει

κα̃ίὁρνσνο ὲι̃ῦπἑρῳ σμίκράι Τῶν ἀληθίνῶν ί·"ί·Τήί~ΤΟΤΟι7 νο ποίζει χτίζοντος κονενο ποιδιοστικο οικοδόμημο, κι

Πίῖρσσκεϋάζείν Τόν ΤΡἑΦΟνΤΟ. ΟΤίΤ0ἶν ἑκΤΤΤ£ρΟν× κε" ο πρωτος νο κολλιεργει τη γη. Κι οποιος ονοτρεφει τον
δή κοί τῶν μοθημάπυν όσα ὀίνονκσίη̨ ΤΤιΟΟμεμοΘηκε“ κοθενο οπί ομτοώς τους δμο, πρεπει νο τομς φτιοχνει
νοι προμονθάνειν, ΟἶΟν Τἑκωνο· ίΤεΤρἦΤν ὴ·σΤΟθμ6Τ_ 5 μικρο εργολεἰο, οπομιμησεις των οληθινὼν. Επισης όσο

ΟΘΘΝ κΟί Πωιεμίκὁν ίΠΠεΤίείν ΤΤΟίζΟνΤΤΤ Τί ΤΤ Των ΤΟΤΟν”“ μοθημοτο πρεπει νο μοθει, νο το προμελετο. Ο οικοδό
των ολλο ποιου̃ντο, κοί πειροσθοι διο τῶν ποιδιων μοα̨ λόγου χὀρυ/7 να μόω̃ει να χβησιμωι̃οιεἱ Το μὲῖρα
εκεϊσε τρέΠ8ίν Τάς ἡδΟνά§` ΤΤΤΤΤ ὲΤΤΤΘυί·ΤΤΤΤς Των ΠΟΤ η το νημο της στοθμης κοι ο πολεμιστης νο κοθολλι
ὁων, Οί ἀΦίκΟ|ίἑνοϋς Οίῇοὐς ὀεΤ Τέλος ἐχη̨ν· κεω̨̃ά” κεώει ποιζοντος το ολογο η κομνοντος κοτι πορόμοιο,
λοιον δή ποιδείος λένθμεν Τήν ὸρθήν Τροφἡνι Τί ΤΟΟ Το κοι νο προσποθει ο νομοθετης με το ποιχνἰδιο νο στρε

ΠΟίζΟνΤΟ§` Τήν ψϋχήν είς ἔρωπί ὁΤΤ μΤΤ^ΤσΤΟ ἄξα ΤΤ ψει τις οπολομσεις κοι τις επιθμμἰες των ποιδιων εκει
τοοτομ ό δεήσει γενόμενΟν ἄνδρ' Θίπόν Τἑλεω̃ν όπου ότον φτοσομν πρεπει νο τελειωσοον. Βοσικο,.λοι
εἴνοι τη̃ς ΤΟΠ ΠΩάΥ|ίΟΤΟ§` ἀρεῃἶς ὉΡΤΤΤΘ Οὐν εί μέχρί ιιον, σκοπό της ποιδεἰος νομίζομμε την σωστη ονοτροφῇη

ιιομ, με το ποιχνἰδι, θο οδηγησει όσο το δμνοτό οποτε
λιισμοτικότερο την ψμχη τομ ποιδιομ ν” ογοπησει με
ι'ιλη τομ την ω̃πορξη εκείνο, στο οποίο ότον γίνει οντρος,
ιιιι ποροστεί ονογκη νο είνοι τελειος. Προσεχτε λοιπόν,
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οπως σας είπα, αν σας αρεσει αυτο που σας ανεπτυξα
Υ ' μεχρι τώρα.

ΚΛΕΗΉΑΣ Πως γαρ Οωι. ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Και γιατί να μη μας αρεσει;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μη τοίνυν μηδ ο λεγομεν ειναι τιαιδειαν ΑΘΗΝΜΟΣ_ Ας μην οφἠσοωμε λοῃι̃ὀνι̃ χωρίς ορισμό Το θέ

αοριστον γενηται. Νω̃ν γαρ ονειδιζοντες επαινοω̃ν
τες θ' εκαστων τας τροφας. λεγομεν ὡς τόν μεν
τιεπαιδευμενον ἡμῶν οντα τινα, τον δε απαίδευτον,

μα, τι ονομαζουμε παιδεία. Τωρα δηλαδη κατακρίνοντας
και επαινὼντας την ανατροφή του καθενος λεμε οτι
ενας απο μας είναι μορφωμενος. Ο αλλος οτι είναι αμορ

7 ί ” Ι | | Ι „ \/ Θ Ι ι ' .

 ενίοῖε είς Τε καπηλειας και νσωκληριας και (ἶλλω φωτος καποτε και στο εμποριο και στη ναυτιλία και λεμε
τοιοατων μαλα πεπαιδευμενων σφόδρα ανθρωπων·
ου γαρ ταυτα ἡγουμενων, ως ἐοικζ είναι τιαιδείαν
ο ναν λογος αν εἴη, την δε προς αρετην εκ παίδων

τα ίδια για πολλοος ομοιους ανθρωπους που είναι πολο
καλα μορφωμένοι. Γιατί, εχω τη γνὼμη, οτι ο λογος μας
δεν εχει καμια σχεση μ' εκείνους που θεωροον τα πα

ρ _ ° ί ” ' Ο . . , . . .

Πωδείσνι Ποίοωσσν εῃίθωμητην Τε κα! ρασῃι̃ν Τ Μ ραπανω εκπαιδευση. Παιδεια ειναι εκεινη που γυμναζει
πολίτην γενεοθαι τελεον, αρχειν τε καί αρχεοθαι
επιοταμενον μετα δίκης. Ταατην την τροφἠν αφορι

τσν ανθρωπο απο την παιδική ηλικία στην αρετή και του
εμπνεει σφοδρη επιθυμία να την αγαπησει και να γίνει

, . , τ . , ν ν  _ 8

σσμενος Ο Λογος ΟυΓοςι ως εμοι Φαινεται νυν Ου τελειος πολιτης, που να ξερει να κυθερνα και να υπα
λοιτ” αν μόνην παιδείαν προσαγορευειν, την δε είς
χρηματα τείνουσαν ή τινα προς ίΟΧὐνι ή καί Πρός
αλλην τινα σοφίαν ανευ νοιξι καί δίκης, Θαναυσον τ

κουει στους νομους σύμφωνα με το πνεομα της δικαιο
σανης. Αυτο το είδος της ανατροφής καθορίζει, οπως
μου φαίνεται, ο λογος μας και τώρα μοναχα αυτην θελει

ε"/Οί κο! Ονελεωθερον Κω Οωκ Οξιαν Το ΠαρΟΠΟν “ να ονομασει παιδεία. Εκείνην που θαζει στόχο της τα
παιδείαν καλείσθαι. Ἡμείς δη μηδεν ονόματι διαφε
ρώμεθ” αυτοίς, αλλί ό νυνδη λογος ημίν ομολογηθείς
μενετω, ὡς οί γεορθω̃ς τιεπαιδευμενοι σχεδον αγα

χρωματα η εκείνην που αποθλεπει στην αποκτηση πολι
τικης δυναμεως η κανενα αλλο είδος σοφίας, χωρίς σο
νεση και δικαιοσονη, τη θεωρεί θαναυση και ανελεοθερη

Θοί γίγνοντωι καί δε! δή Την Πωὀεἰον μηδἔι̃μοω ἀ,ῃ_ και τελείως αναξια να ονομαζεται παιδεία. Εμείς ομως
αζειν, ω πρῶτον τω̃ν καλλίστων τοῖς αριστοις αν

μ (Ϊ · Ό ας μη διαφωνοομε μεταξο μας για τις λεξεις, αλλα ας
δρασιν παραγιγνόμενον· καί εἴ ποτε εξερχεται, δυ
νατόν δ' εστίν επανορθουοθαι, τουτ” αεί δραοτεον
δια αίου παντί κατα δύναμιν

μείνουμε σταθεροί στο λογο που παραδεχομαστε, οτι
δηλαδη εκείνοι που εχουν παρει σωστη μορφωση γίνον

·
ται σχεδον εναρετοι και οτι δεν πρεπει να περιφρονοομε

κ^Ε|Ν|^Σ Ὁρθῶς· καί σωγχωρουμεν Ο λεγως· 5 καθολου την παιδεία γιατί ερχεται πρωτη στους τελειο
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καί μην παλαι γε συνεχωρησαμεν ὡς αγα τερους ανθρωπους απο ολα τα αγαθα. κι αν καποτε μας

Θῶν μέν ὁνἶων Τῶν δϋναμἑνων ἄρχείν Ούτω*/ι κακων ῇεφεογει, είναι δυνατο να την ετιαναφερουμε στη θεση
δε τῶν μη. της, κι αυτον τον αγωνα πρεπει να κανει παντοτε καθε

κ^Ε|Ν|ΑΣ ^ἑΥεί§` ὸρθύίατα· ανθρωπος οσο. μπορεί σί ολη του τη ζωη.

ΑΘΗΝΜΟΣ: Σαφεοτατον έτι τοίνυν αναλααωμεν τοω̃τ' ι̃Ο ΚΜ|Ν|^Σ. Σωσῖἀ' Κω σωμΦωνΟὐμε σε όσο μας εῇι̃εςῇ

Αθ!ίΝΑίΟΣ: Όμως και πολο πριν συμφωνήσαμε οτι εναρε
ιοι είναι οσοι εχουν τη δοναμη να επιθαλλονται στον
εαυτο τους, κακοί δε οσοι δεν κατορθὼνουν αυτο.

Ναί ίΝ|ΑΣ: Πολυ σωστα μιλας.
ἑΗίίΝΑίΟΣ.· Λοιπον, ας ξαναποομε σαφεστερα τι εννοοομε
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αυτα α τί ποτε λεγομεν. Καί μοι δι' είκονος αποδε 0 γ αραγε με τα λόγια μας αυτα. Και σας παρακαλω να μου
ξασθε εαν πως δυνατός υμιν γενωμαι δηλωσαι το

: επιτρέψετε να σαςπαραστήσω με εικόνα, αν μπορεσω

ΤοίοωΟν· . Θεθαια να σας εκφρασω ετσι αυτό που εχω να σας πω.

κ^Είί\ίί^Σ ^ε.Υε ίίονοί/· ί λιειινιλε: ινιικα μας μοναχα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν ενα μεν ημών εκαστον αυτον τι 5 .

¿ .ΘΗΝΑΙΟΣ Μπορουμε να θεωρήσουμε ο καθενας τον
θωμενί Δ η̨̃ 'εαυτό του σαν ενα συνολο:

κ/\Ε|Ν|/\ΣΖ ΝΕΠ. Ξ ^Ε|Ν|ΑΣ: Ναμ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δυο δε κεκτ ενον εν αυτώ συ αουλωημ  · μ _ ἶ·ΘΗΝΑ|ΟΣ: Και ότι κλείνει μεσα του δυο συμθουλους αν

εναντίω τε καί αφρονε, ώ προσαγορευομεν ηδονην
ἰ τίθετους και ανόητουςι που τους ονομαζουμε ηδονή και

καί λυπην; ξ 4 ι̃Ο λύπη.
ΚΑΕ|ΝίΑΣ: “Εστί ταυτα. ΛΕ|Ν|ΑΣ: Αυτό είναι γεγονός.
ΑΘΗΝΜΟΣ: Πρός δέ Τοίίίοίν αίίῷοίν Οὐ δόξας με/Μαν ἶ ΘΗΝΑΙΟΣ: Και εχτός απ, αυτα τα δυο παλιι δεν κλείνουμε

των, οίν κοινόν μεν όνομα ελπίς, ἴδιον δε, φὸαος
μεν η προ λυπης ελπίς, .θαρρος δε η προ του εναν
τίου· επί δε πασι τουτοις λογισμός α τί ποτ” αυτῶν

ι μεσα μας δυο γνωμες για το μελλον, που εχουν το
± κοινό όνομα ελπίδα, αλλα ειδικότερα, η πριν από τη

οί Μ ι λυπη ονομαζεται φοθος και η πριν από αντίθετο της
αμεινον ή χειρον, ας γενόμενος δόγμα πόλεως κοι
ναν νόμος επωνόμασται.

ΚΑΕ|ΝίΑΣ: Μογις μεν πως εφεπομαι, λεγε μην το μετα

; λυπης θαρρος. Κατι πανω απ' αυτα όλα υπαρχει η κρίση
που υπολογίζει ποιό από αυτα είναι καλυτερο ή χειρό
τερο και που όταν γίνει κοινή απόφαση της πολιτείας

5 ± παίρνει το ξεχωριστό όνομα, νόμος.
ΜΕΠΛΛΟΣ καί ἐν ὲμ ία μήν Ταίπὁ Τοωτοίίάθος ἐνί: ί ΕΙΝΙΑΣ: Με δυσκολία παρακολουθώ τησκεψη σου. Αεγε

' ταυτα ὡς επόμενου.

ΑθίίΝΑίΟΣ: Περί δἴοτουτων διανοηθῶμεν ουτωσί
· ._ ς όμως τα επόμενα για να σε παρακολουθήσω.

Θανμα μεν εκσσΐον ημων ηνησωμεθο. Των ζῳων . ΕΓΙΑΛΟΣ: Κι εγω εχω παθει το ίδιο με σενα.
θείαν. είτε ὡς παίγνιον εκείνων εἴτε ὡς σπουδῇ τινι

Ξ Θί·ίΝΑ|ΟΣ: Ας σκεφθουμε, λοιπόν, για τα παραπανω καπως

σανεαίηκας αν ναί) δη Τον” νε νιννωσκφμεν' Τοὀε ι̃ο Α Ζ ετσι. Ας θεωρήσουμε ότι ο καθενας από μας είναι θεϊκό
δε ἴσμεν. ότι ταυτα τα παθη εν ημίν οιον νευρα η

Θ θαυμα μεταξυ των ζώων που δημιουργήθηκε από τους

σμηρίνθοί τινες ενονσω σίι̃ωσίν Τε ημας καί αλλη Θεους είτε σαν παιχνίδι, είτε σαν καποια σοθαρἠ αΟΧο
λαις ανθελκοίυσιν εναντίαι ουσαι επ” εναντίας πρα

_ λία. Αυτό δε θα το μαθουμε ποτε, γνωρίζουμε όμως το
ξαίαι Θα δη αίωρίαίίεί/ίἹ αρείίί καί κακία κείίαί· Μία ἔ τι εξής: ότι αυτα τα παθη μεσα μας σαν να είναι νευρα ή
γαρ φησιν ο λόγος δεῖν τῶν ελίξεων συνεπόμενον 5 Α συνδετικα νήματα μας συσφίγγουν και μας συρουν ανα
αεί καί μηδαμῃ απολειπομενον εκείνης, ανθελκειν
τοῖς αλλοις νευροις εκαστον, ταυτην δ' είναι την

μεσα τους. σε αντίθετες πραξεις επειδή είναι αντίθετα.
ε εκεί ακριθὼς που υπαρχει η διαχωριστική γραμμή μεταξυ

του λογίσμοίί αδζωγην Χρίίαίίν καί ίερανιιίίι̃ς ίίαλαως 8458 της αρετής και της κακίας. Γιατί η λογική μας υπαγο
κοιναν νόμον ὲπικαλουμενην, αλλας δε σκληρας καί ρευει να ακολουθουμε παντοτε τη μιαν από τις ελξεις: και να μη μενουμε ποτε πίσω απο αυτήν και να φερ

νουμε αντίσταση στην ελξη των νευρων που μας συρουν
ατην αντίθετη κατευθυνση. Και αυτή είναι η χρυσή και
ιερή καθοδήγηση της λογικής που ονομαζεται κοινός
γαμος της πόλεως, και η οποία, ενώ οι αλλες είναι σκλη

Ϊἑἑἶἑζ ·

±τ±
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σιδηρας, τήν δέ μαλακην ότε χρυσῆν ουσαν, τας δέ ρες και σιδερενιες, και εχουν τιολλα και διαφορα σχη

αλλας ιταντοδατιοίς είδεσιν όμοίας. Δείν δή τῇ καλ ματα, αυτη είναι ευλυγιστη αφου είναι φτιαγμένη ατιο

λίστῃ αγωγῇ τῇ του νόμου αεί συλλαμὀανειν· ότε 5 χρυσαφί. Γίρεττει, λοιιτον, με καθε τροτιο να γινόμαστε

γαρ του λογισμου καλου μέν όντος, ιτραου δέ καί τταντοτε Βοηθοί στην αρίστη καθοδηγηση του νομου.

ου θιαίου, δείσθαι υιτηρετὡν αυτου την αγωγην, Γιατί, ετιειδη η λογικη είναι ωραία, ατιαλη και δεν χρη

ότιως αν ημίν τό χρυσουν γένος νικα τα αλλα γένη. σιμοττοιεί ιτοτε Θία, εχει αναγκη ατιό Βοηθεια για την

Καί ουτω δή περί θαυματων ώς όντων ἡμῶν ό μυθος Ισ εφαρμογη της, ώστε να νικα για το δικο μας καλό, το

αρετη̃ς σεσωσμένος αν είη, καί τό κρείττω έαυτου χρυσο γενος τα αλλα .γενη. Κι ετσι ο μυθος της αρετης

καί ήττω είναι τρόιτον τινα φανερόν αν γίγνοιτο μαλ ότι δηλαδη εμείς είμαστε θαυματα της φυσης και το να

λον ό νοεῖ, καί ότι ιτόλιν καί ίδιώτην, τόν μέν λόγον γινομαστε κυρίαρχοι η υτιοχείριοι του εαυτου μας θα

αληθη̃ λαθόντα έν έαυτῷ τιερί τῶν έλξεων τουτων, 5 γινοταν καιτως ιτιο κατανοητό τι θελει να τιει, και ότι

τουτῳ έτιόμενον δεί ζη̃ν, ιτόλιν δέ ή ιταρα θεών τινος με μια ιτολη κι ενα ιδιώτη, ο ιδιώτης θα σχηματίσει μεσα

ἡ ιταρα τουτου του γνόντος ταυτα λόγον παρολα του τη σωστη ιδεα για τις ελξεις αυτες και θα ρυθμίσει

όουσαν, νόμον θεμένην, αυτῇ τε όμιλεῖν καί ταῖς τη ζωη του συμφωνα μ' αυτες, ενώ η ιτολη, αφου τιαρα

αλλαις τιόλεσιν. Ουτω καί κακία δη καί αρετή σαφέ λαθει το λογο ατιό κατιοιο θεό η ατιό εκείνον ιτου τον

στερον ἡμῖν διηρθρωμένον αν είη· ένεργεστέρου δ” ι: εχει κατανοησει, θα τον θεσιτίσει σα νόμο, και θα συνεν

αυτου γενομένου καί παιδεία καί ταλλα έιτιτηδευ νοείται με τον εαυτο της και με τις, αλλες ττολεις. Μ'

ματα ίσως ἐσται μαλλον καταφανῆ, καί δή καί τό αυτό τον τροτιο θα ηταν δυνατο να διατυτιωθεί τιιο κα

ιτερί τη̃ς εν τοῖς οίνοις διατριθῆς, ό δοξασθείη μέν θαρα και η κακία και η αρετη. Και οταν ξεκαθαριστεί

αν είναι φαυλου ιτέρι μη̃κος τιολυ λόγων τιεριττόν 5 αυτό το ττραγμα τιεριοσότερο, τοτε και η ιταιδεία κι οι

είρςημένον, φανείη δέ ταχί αν ίσως του μήκους γ” αλλες ασχολίες ίσως γίνουν ιτιο ευκολονόητες, και μα

αυτών ουκ όιταξιον. λιστα και το θεμα των συγκεντρώσεων για οινοτιοσία,

ΚΑΕίΝ|ΑΣ: Ευ λέγεις, καί τιεραίνωμεν ότιτιερ αν τῆς γε ιιου είναι δυνατόν να θεωρηθεί σαν μεγαλη και ιτεριττη

νυν διατριὀη̃ς αξιον γίγνηται. φλυαρία για ενα ασημαντο τιραγμα, αλλα ιτου μτιορεί νί

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: /ιέγε δή' προσφέροντες τῷ θαυματι τουτω υ αιτοδειχθεί ότι δεν είναι αναξιο μιας μεγαλης συζητησης.

τήν μέθην, τιόίόν τί ποτε αυτό ατιεργαζόμεθα; ίιΑΕίΝ|ΑΣ: Καλα τα είτιες. Κι ας τελειώνουμε οτιδηττοτε

ΚΑΕ|Ν±ΑΣ: Πρός τί δέ σκοιτουμενος αυτό έιτανερωτας; είναι αξιόλογο σ” αυτη μας τη συζητηση.

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Ουδέν ιτω πρός ό τι, τουτο δέ όλως κοινω Αι)ί·ίΝΑίΟΣ: Μίλα, λοιτιον. Αν ιτροσθεσουμε στο θαυμα

νη̃σαν τουτῳ ιτοίόν τι συμτιίιττει γίγνεσθαι. Ἐτι δέ 5 αυτό της φυσης το μεθυοι, τι θα κατορθώσουμε αραγε

σαφέστερον ό θουλομαι ιτειρασομαι Φραζειν. Ε ιι, αυτό;
ρωτῶ γαρ τό τοιόνδε· αρα σφοδροτέρας τας ηδο ίιΑίΙΝΙΑΣ: Που αιτοθλετιεις με το να Εαναρωτας γι' αυτο;

νας καί λυιτας καί θυμους καί έρωτας ἡ τῶν οίνων ηιίίίΝΑ|ΟΣ: Δεν αιτοθλετιω ακόμη σε τίτιοτε, γενικα όμως

ιτόσις επιτείνει; ιίεταζω, όταν αυτό ετιικοινωνησει μα εκείνο, τι θα τιρο

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πολυ γε. ίθ κυψει αιτ αυτη την ειτικοινωνία. Θελω να διατυτιώοω
ιικομη τιιο καθαρα αυτό τιου εννοώ. Ρωτώ δηλαδη το
ιί,ης: Κανει αραγε τιιο δυνατες τις ηδονες, τις λυτιες,
ιιιιις θυμους και τους ερωτες η οινοτιοσία;

ίνι̃ι ΙΝΙΑΣ: Πολυ μαλιστα.

Θ
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ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τι δ” αὐ τας αἰσθήοεις καί μνήμας καί δα

83

. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και παλι τι καμνει τις αισθήσεις, τις αναμνή
Θ

ξας καίφρο,/ήσεις; Πόπρον ὡσσὐτως σφοδροπἑρσς; Σ , σεις, τις γνωμες και τις ιδεες; Αραγε τις καμνει επισης

 Ο πιο ζωηρες ή μήπως ολο αυτα τον εγκαταλεἱπουν τε
ή παμπαν απολείπει ταυτα αὺτον, αν κατακορἠς τις
Τη̃ μέθη γίγνητω. .

Ι λείως οταν το παρακανει στο μεθυσι;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ναί, παμπαν απολείπει.
ΛΕΙΝΙΑΣ: Μαλιστα τον εγκαταλειπουν εντελως.

5

λοππλιοε οοκοον εις πωταν αφικνετπιι τήν τη̃ς ψυ = Θεω̨̃έἶἔοῖοΕ®ἑ;ἔἕ'Βζ`ἕ\:"ἶ)ἔὀνεοἶΞ ἔῖῇἔιἐη̨̃ιο ψ“Χ"‹η καπ"
 „  . .. . .  Ι

ι;

χης εξ” Τῃ ΤΟΤΘ Οτε νεος ην Πως; Ι Λειινιλῖἑ· Χωρις ομφιεοη̨̃ια μ ρ
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Τ' ' ; Ο τ ' , _ __

Ι μην _ Ὁ ΘΗΝΑΙΟΣ: Πολυ λιγο, λοιπον, θα μπορουσε να συγκρατη
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ήκιστα δή τατ' αν αατος αὺτου γίγνοιτο

ὲγκρσῖήςμ ·
ι̃ο τς σει τοτε τον εαυτο του.

κΛΕ|Ν|ΑΣ_ ..Ηκ[σΤα 6468 Ι/ΙΞΙΝΙΑΣ: Βεθαια, πολυ λιγο.

' . ν . ΘΗΝΑΙΟΣ: 'Αραγε δε λεμε οτι ενας τετοιος ανθρωπος
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἄρ' ουν πονηροτατος, φαμεν, ο τοιου̃τος,

Σ γίνεται παρα πολο κακος;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πολύ γε. Κ

^Ε|Ν|ΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οὐ μόνον αρζ ὡς ἐοικεν, ο γερων δις παϊς ' Ρ Η κοκοἦ ε Οια'

γἰγνοιτή αν, αλλα και' α μεθυσθείς. .

,ΘΗΝΑΙΟΣ Οπως φαινεται επομενως δεν ξαναμωραίνεται
5 . . .

ΚΛΕΗΉΑΣΞ ,Ά . . . μοναχα ο γερος, μα κι ο μεθυσμενος.

ρισω εῃι̃ες αἱ ξενε , ΑΞΙΝΙΑΣ: Εξαἰρετα μἰλησες, καλε μου Φιλε. 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τούτου δή του επιτηδεύματος ἐσθ' οστις
λόγος ὲωχεἰρἠσω Πείθεῃ/ ἡμα̃ς ὡς χρὴ γεύεσθω καί Ο ΘΗΝΑΙΟΣ; Υπαρχει, λοιπον. λογος που θα επιχειρήσει να

. γγ, μας πειθει οτι πρεπει να μην αποφευγουμε αυτη την
μή φεὐγειν παντί σθενει κατα το δυνατον,

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ἐοικ” εἴναι· σα γου̃ν φ | καί έτοιμο ἠσθα ΙΟ ζ * ασχολία μεῖὀλες μας Ήςἦωνἀμεις' όσο είναι δυνοῖὸζ

νυνδή λέγειν.
ῃς ς Ζ, ΑΕΙΝΙΑΣ: Φαινεται πως υπαρχει. Εσυ τουλαχιστον το πα

ΑΘΗΝΑΙΟΣ .Αληθη̃ μένω! μνημοὶ/εὐεΙς_ καί νυ̃ν γ. εω, Β ζ ραδεχεσαι και ήσουν ετοιμος πριν απο λίγο να τον υπο

ἐτοιμος, ὲπειδήπερ σφώ γε ὲθελήσειν προθαμως έ ;. στηοιἐειε .

Φατον ἀκοὐεἰν Ι ἈΘΗΝΑΙΟΣ: Πραγματικα, σωστα το θυμήθηκες. Και τωρα

 ' Ο Σ, Βἑθαια ειμαι ετοιμος, αῷοὐ εσείς οι δυο ειπατε οτι θε
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πως δ” οὐκ ακουσομεθα; Καν εἰ μηδενος

αλλου χάριν. αλλα του̃ θαυμαστου̃ τε καί ατοπομ, 5 λετε νο με ακούσετε εωχ0ρίσΤως¦α _ ' . '

_ .. . .. . αγ ΕΙΝΙΑΣ: Και πως δεν θα σε ακουσουμε; Κι αν οχι για
εἰ δει ὲκαντα ποτε ανθρωπον εις απασαν φαυλο

 
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φ _ λ ' · δ ' ; = °

κ^Ε|Ν|ΑΣ Ναἴχης εγεις η γαρ με τη θέλησή του σε μια κατασταση τέλειος εξαθλἰωσης.

 . ι̃ο ζἔῇ|ΗΝΑΙΟΣ: Θα εννοείς Θεθαια την ψυχική εξαθλίωση. 'Ετσι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τι' δέ; σώματος, ώ εταιρε, εις πονηρίαν,

. , . . . , . . ν 'ναι 

λεπτοτητα τε και αισχος και αδυναμιαν, θαυμαζοι 68 ει [Ι

μεν αν εἴ ποτέ τις εκών έπί το τοιοω̃τον αφικνεῖται· Ιι̃λειινιλε Ναι.
› Ο ι τ .

κ^Ε|Ν|ΑΣ: Πῶς γάρ Οὐ; τμιιΑ.οΙ·|ΝΑΙΟΣ: Και για το φυσικο κακο, την ισχνοτητα, την
ασκήμια, την αδυναμια και την σωματικη καταπτωση; Δε
θα παραξενευομαστε αν φτασει καποιος με τη θελησή
του τοσο χαμηλα; ·

×^ἕΙΝΙΑΣ: Σίγουρα θα παραξενευομαστε.
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ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί ουν; τους είς τα Ιατρεία αυτους Θαδίζον ., Ι . . .

τας επι' φαρμακοποσία αγνοείν οίομεθα ότι μετ” ολί
ΑΘΗΝΑΙΟΣ Και λοιπον, οσοι πηγαινουν μοναχοι στα ια

τ τρεία για να παρουν φαρμακο, νομίζουμε πως δεν ξευ
νον ὕστερον κζἔί ὲῃἶ Ποἴυνἶς ἡμἑίἶας ἐα̃ἶωσἰν ταου 5 ρουν οτι υστερα απο λίγο καιρο και επί πολλες μερες
τον το σῶμα, Οιον ει δια τελους εχειν μελλοιεν, ζη̃ν Ι θα θρίσκεται το σώμα τους σε τετοια κατασταση, ώστε,
οὐκ ἄν ὁέξωντοι' Ἡ Τονς ὲΠί Τά ννμνάσισ κσῃῖόνονς Ι αν επροκειτο να μείνει ετσι ως το τελος δε θα ήθελαν
ίοντας ουκ ίσμεν ὡς ασθενείς είς το παραχρη̃μα ξ να ζουν; Και οσοι πηγαίνουν στα γυμναστήρια οπου κου
ΥΙΎΙ/ΟΙ/Τθίί Μ ραζονται δεν ξευρουμε ποσο αδυνατισμενοι γίνονται σε

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Παντα ταυ̃τα ισμεν.
α καποια στιγμή;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καί οτι τη̃ς μετα ταυ̃τα ὼφελίας ένεκα οι ί^Ε|Ν|ΑΣ. Το ξεὐροωμε ὀλ ωπὀ
ΘΚΟΙ/Τεζ ΓίΟρδί1ΟΙ/Τ(Π,” _ ί·Θ|ΙΝΑΙΟΣ: Και οτι πηγαίνουν με την θελησή τους επειδή

ΚΛΕΗΉΑΣ: κάλλιστα ό θα . επειτα θα αισθανθουν καλυτερα; 4

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν χρἠ καί τῶν αλλων επιτηδευματων ς. ^Ε|Ν|/ΔΣ. Ασῷσλὼς

Πιέρ! ὀίονοεω̃θω Τόν αὺῖον Τρο'Ιον; ΘΗΝΑΙΟΣ: Δεν πρεπει, επομενως, να σκεφτομαστε και
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πανυ γε. για τις αλλες ασχολίες με τον ίδιο τροπο;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καί τη̃ς περί τον οίνον αρα διατριθη̃ς 5 Ε|Ν|ΑΣ. Βεθωὀῖσῖο

ὡσαυτως διανοητεον, εϊπερ ἐνι τουτο εν τουτοις ἕΙ·ίΝΑΙΟΣ: Συνεπώς, και για τις συγκεντρώσεις που γίνον
Ορθως ὁισνοηθηνω· ται για οινοποσία δεν πρεπει να σκεφτομαστε με τον

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πῶς ὅ Ου'
· ίδιο τροπο, αν θεθαια είναι δυνατο να υπαρξει σ” αυτή

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Άν αρα τινα ὴμιν ὼφελίαν ἐχουσα φαίνη την Περίῃῖωση συνετἠ σκέψη.
ται μηδεν τη̃ς περί το σῶμα ελαττω, τῇ γε αρχῇ ΙΟ 4. Ε|Ν|ΑΣ. Ι,οτί όχι.

τήν σωμσσκίσν ννω̨̃ Τῷ Τήν μέν μεν ἀλνηὅὁνων εἴ ,||··ίΝΑ|ΟΣ: Αν, λοιπον, αποδειχτεί οτι μας προξενεί κα
ναι, την ὀε μηή: : ποιαν ωφελεια οχι κατώτερη απο τις σωματικες ασκή

ΚΛΙΞΙΝΙΑΣ: 'Ορθως λεγεις, θαυμαζοιμι δίαν εϊ τι δυναί ε . Ι σεις Τὀῖε ΘὲΘΟιο είναι Προῖιμὀῖερη ωι̃ὀ συῖὲ Ο οὐ
_ _  ,

9 Φ

μεθοι Τοἰονῖον εν ωπῳ κΡΤα|:"1Θ8ιν' Οι ασκήσεις προκαλουν πονους κι η οινοποσία οχι.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ΤΟΠΤ, ωπὁ δή νυν· ως ἑοικν ἡμιν ήδη Πε" ΞΙΝΙΑΣ: Σωστα μιλας αλλα θα απορουσα αν μπορουσαμε

ρατεον φραζειν. Και μοι λεγε· δυο φοαων ειδη οχε ν” ανακαλυφουμε μια τετοια σημασία σ” αυτή την περί
δον εναντια δυναμεθα κατανοησαι; 5 Ι ῃΐωσ

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ποία δή;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τα τοιάδε· φοοουμεθα μεν που τα κακα,

προσδοκω̃ντες γενήσεσθαι.
ἔζΨ .

4~

.γ Ιι̃
ΟΗΝΑΙΟΣ: Τοτε, λοιπον, οπως φαίνεται, πρεπει να προσ

ε : έ παθήσουμε τώρα πια να αποδείξουμε το εξής: Και πες
Ζ ι μου, σε παρακαλώ, μπορουμε να αντιληφθουμε οτι

κ^Ε|Ν|ΑΣ Ναί· Δ
υπαρχουν δυο είδη φοθων που είναι σχεδον αντίθετα

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φοαουμεθα δε γε πολλακις δόξαν, ήγουμε Ιιιεταξυ τους;
 νοι ὀοξαζεσθαι κακοί, πραττοντες ἡ λεγοντες τι τῶν ΜΜΑΣ: Ποιό είν. αωῖὀ,

γνώμη, αφου νομίζουμε πως θα μας χαρακτηρίσουν, αν

υ̃οι̃ε.εεᾶι

ΟΗΝΑΙΟΣ: Αυτα περίπου. Φοθομαστε, αν δεν κανω λαθος,
τα κακα οταν περιμενουμε να συμθουν;

ΙίῖίεἐῇΛ!ιΝιΑε.· Ναι.
ἑὶ.ΗΝΑΙΟΣ: Φοθομαστε ομως πολλες φορες και την κοινή

ἴἔιι 7.

πτἑἦφ
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μή καλών. ὁν δή καί καλου̃μεν Τόν Φὁὀον ἡμεῖς γεν 8473 5 καμουμε κατι τιου δεν είναι καλο. Κι αυτο το είδος του

Οἶμω δέ καί Πάγ/Τες, αἰσχὼ/ην' ι φοΘου, νομίζωγ τιως κι εμείς κι ολος ο κοσμος το ονο

κλειι×ιιλε± τι6ι·οι5,· ι ; μὀζει Υτροπἠ·

λουιιλιοε τούτους δη δυο ἔλεγον φοεους· ών ὁ έτε Α κ^ΕιΝι^Σ·” Βέθοιο· Δ

ρΟς\ὲνω/ῃ.Ος μέν ταῖς ἀλγηὁόσίν καί τοῖς ἄλλοις Φὸ_ 5 ¬ ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ Αυτα, λοιπον, τα δυο είδη του φὀΘου εννοου

ὅογςὶ ένω/Τίος δ ὲσῇ τοῖς Π/\£ίσΤως καί μεγίστως ¿ σα. Κι ο δευτερος είναι αντιθετος· στους πονους και

ἡὁογ/ὥς' στους αλλους φοδους, κι ακομη αντίθετος στις τιερισ

κ^Ε|Ν|ΑΣ Ορθόππσ λἑγεἰω̨̃ ; σοτερες και τιιο δυνατες ηδονες.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: *Αρί οὐν ου και νομοθέτης, και πας οὐ ἐξ κ/ιΕιΝιΑΣ°. Πολύ ιἶωσῖέι Το λεα̨
καί Ομικιοὁν ὁΦελ0ςι τοιι̃τον τον Φὁΰον εν τιμῇ ι̃Ο ιν ΑΑΘΗΝ/ΉΟΣ Ειι̃ομενως κι Ο ιω̨̃μοθἶῖηςι και κοθε,σν.θρωΠος

μεγίστῃ σεδει, και' καλών αιδω̃, το τουτῳ Θαρρος Α ἰ Πιἶιι μιιορει να μας ω̨φελησει ειἶιω κιιι Πολυ λιγοι δεν
ὲνσντίον ἀναίδωάν Προσσγορεὐεἰ καί μἑγἰσων σεθεται και δεν τιμα εξαιρετικα αυτον τον φοθο ιτου

κακόν ἰὀίη̨ καί δημοσία πᾶσι νενὸ Ό Ἰ τον ονομαζει αιδὼ, και το αντίθετο σ' αυτον' θαρρος
. Η ζ

Ι

κ/\Ε|Ν|ΑΣ: Ορθώς λἑγας 7 Ξ δεν το ονομαζει αναιδεια και δεν το θεωρει τιολυ μεγαλη

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκοιι̃ν τα τί ἄλλα ιτολλα και μεγαλα ο ” σιιιιῷορόι και Υιο Τι” ιδιωτικό και Το δημόσιο θιο;

φόὀος ημας οὐτος σῷζει, και τήν εν τῷ ιτολεμῳ |ι</ιειΝιΑΣ' Σωσἶο μιλοἦ'

νίκην καίσωτηρίαν ἐν πρὸς ἐν ουδέν ουτως σφόδρα 5 ιι ΘιἶιΝΑιΟΣ°' Δἶ μας σωζἶι ετιισης' ΟΠΤΟΩ 0 Φοθος κι απο

ἡμῖν ἀΠ8ργάζ8Τε“]. δύο γάρ Οη̨̃ν ἐστὁν Τά Τήν νίκην αλλα ιτολλα και μεγαλα δεινα, και δεν τιροετοιμαζει

ἀῃεργαζὁμενσ' Θάρρος μέν Πολεμίων] Φίλων δέ Φό ι υτιερδολικα για μας, οσο τιτιοτε αλλο, τη νικη' και τη

ὅος αἱσχὐνηςΠέρἰ κακη̃ς 5 σωτηρια στον ιτολεμο; Γιατι δυο είναι οι τιαραγοντες

ΚΛΗΝΙΑΣΞ ΕΟΤ! ΪΟΠΤΟ· τιου τιροετοιμαζουν τη νίκη: το θαρρος εναντίον των

ΑΘΗΝΑιΟΣ: Ἄφοδον ἡμῶν αρα δεῖ γίγνεσθαι και φοὀε ι̃0  ι εχθρὡν° και' Ο Φὀθος μιιροσιέι σῖοιις Φιλοιις για την

ρὁν ἐκαστον ὡν δ' ὲκατερον ένεκα, διῃρήμεθα. ο Α ἐινονδρη σιιιση μος·

κλειικιιλε; πανω μεν ούν.
γ ικλειινιλε Ετσι ειναι

ΑΘί·ιΝΑ|ΟΣ: Και μήν ἄφοδόν γε ἐκαστον Θομληθεντες Α Θι_ιΝΑιΟξ" Σιινειιὡἶ Ο καθένας μας οἶβειλει να Υινἶῖοι

ποιεῖν φόθων πολλῶν τινων, εις φοὀον αγοντες αυ σωγχρονως, και ΟΦοθος κςιι Φοθιῖσισρηςί Γιατι τωρα

Τόν μετά νόμοω Τογου̃τον ἀγῖεργαζὸμεθα 5 12 τιρετιει να γινει το ενα η το αλλο, το εχουμε ξεκαθαρίσει.

ΚΛΕΜΑΣ: Φο”/ὁμεθα ι ω̨̃ιλειλιιλε και Πολιτ κωιο μωιιστα.

ΑΘΗΝΑιΟΣ: Τίδί όταν επιχειρω̃μεν τινα φοδερὸν ττοιειν ΑΘΗΝΜΩΣ: και όμως' ενώ' θὲλοωμε να κὀιμοιιμε κάθε ΠΟ

μετα δικης; αρ ουκ αναισχμντία συμααλλοντας αυ Η ί λιῖη οφοθοῇῖον Ρδηγοιιμει με 'Την βοήθεια ιοιι νὀμἶωι

τόν καί προογυμναζοντας νικαν δεῖ ιτοιεϊν διαμαχσ στο νο Φοθαῖσκολλοως Πολλοιις Φοὀους και κσΤοΦερ_

μενον αυτου ταῖς ἡδοναϊς; ή τῇ μεν δειλία τῇ εν ιΟ νοιιμε νο Τον κανουμε Φοθιῖσισρη·
κ/\Ε|Ν|ΑΣ: 'Ετσι φαίνεται.

”ὲζΑΘ|·|ΝΑ|ΟΣ: Και οταν ετιιχειρουμε να καμουμε καττοιον
δειλα στηριζομενοι στη δικαιοσυνη, δεν τιρειτει να τον
Φέρνουμε αραγε σε σύγκρουση με την ξεδιαντροτιια και

δεν τον τιρογυμναζουμε στο να νικα τις ηδονες του
όταν θελει να τις κατατιολεμησει; Ή μἠιτως κατατιολε
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αυτῷ προσμαχομενον καί νικω̃ντα αυτήν δεί τελεον μώντας την εσωτερική του δειλία και κατανικώντας την,
ουτω γίγνεσθαι προς ανδρείαν, απειρος δε δήπου α γίνεται τελειος σχετικα με την ανδρεία, ενώ, αν μενει
καί αγυμναστος ών τω̃ν τοιουτων αγωνων οστισουν αμαθής και αγυμναστος σε παρομοιους αγώνες ο

ουδ' αν η̃μισυς εαυτου γενοιτο προς αρετήν, σώ οποιοσδήποτε, δε θα μπορεσει να γίνει ουτε ο μισος
φρων δε αρα τελεως εσται μή πολλαίς ήδοναίς καί εαυτος του σχετικα με την αρετή; Είναι αραγε δυνατο
επιθυμίαις προτρεπουσαις αναισχυντείν καί αδικείν 5 να καταχτήσει την τελεια σωφροσυνη, αν δεν αγωνισθεί
διαμεμαχημενος καί νενικηκως μετα λογου καί ερ εναντίον πολλών ηδονών και επιθυμιών που τον παρα
γου καί τεχνης ἐν τε παιδιαίς καί εν σπουδαίς, αλλ) συρουν στην αναισχυντία και τήν αδικία και τις νικήσει
απαθής ώνπαντων τω̃ν τοιουτων; με την Βοήθεια της λογικής, της εξασκήσης και τής

κΑΕ|Ν|ΑΣ: Ουκουν τον γο είκοτα λογον αν εχοι. ι̃Ο τεχνής, και στα παιχνίδια και στα σοθαρα εργα, παρα
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί ουν; φοθου φαρμακον εσθ' οστις θεος ε αν δεν γνωρίσει καθολου ολες αυτες τις εμπειρίες;

εδωκεν ανθρωποις, ώστε οποσῳ πλεον αν εθελῃ τις Κ/ίΕ|ΝίΑΣ: Βεθαια, ο τελευταίος δεν μπορεί να κατεχει τον
πίνειν αυτου, τοσουτῳ μαλλον αυτον νομίζειν καθ, ορθο λογο.
εκαστην ποσιν δυστυχη̃ γίγνεσθαι, και φοθείσθαι τα ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αοιπον, εδωσε κανενας θεος στους ανθρώ
παροντα καί τα μελλοντα αυτώ παντα, καί τελευ 5 πους φαρμακο του φοθου, ώστε, οσο περισσοτερο θελει
τω̃ντα είς παν δεος ίεναι τον ανδρειοτατον ανθρώ 6486 να πίνει κανενας απο αυτο, να νομίζει οτι γίνεται, υστερα
πων, εκκοιμηθεντα δε καί του πωματος απαλλαγεντα απο καθε δοση, δυστυχισμενος, και να φοθαται ολα τα
παλιν εκαστοτε τον αυτον γίγνεσθαι; παροντα και οσα προκειται να του συμθουν στο μελλον,

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Καί τί τοιουτον φαίμεν αν, ώ ξενε, εν αν και τελικα να καταντήσει να φοθαται το καθε τι ο γεν
θρωποις γεγονεναι πω̃μα; 5 ναιοτερος απο τους ανθρώπους, αλλα και οταν αφυπνι

ΑΘι·ιΝΑ|ΟΣ: Ουδεν· εί δ' ουν εγενετο ποθεν, εσθ” ο τι σθεί και λευτερωθεί απο την επίδραση του κρασιου να
προς ανδρείαν ήν αν νομοθετῃ χρήσιμον; οίον το ζαναγίνεται παλι ο ίδιος;
τοιονδε περίαυτου καίμαλα είχομεν αν αυτῷ διαλε ΜἔίΝίΑΣ: Και ποιο πιοτο σαν αυτο μπορουμε να πουμε
γεσθαι· Φερε, ώ νομοθετα, είτε Κρησίν είθ' οίστισι οτι θρεθηκε απο τους ανθρώπους, φίλε μου;
νουν νομοθετείς, πρῶτον μεν τω̃ν πολιτών αρ) αν ι̃Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: κανενα. Αν ομως θρισκοταν απο καποιον, θα
δεξαιο θασανον δυνατος είναι λαμθανειν ανδρείας ιι ήταν χρήσιμο στο νομοθετη σχετικα με το προθλημα
τε περι καί δειλίας; ιης ανδρείας; Θα μπορουσαμε, λογου χαριν, να συζητή

×ί¶ΑΕ|Ν|ΑΣ: Φαίη που πας αν δῆλον οτι. ιιουμε μαζί του με ευχερεια γιί αυτο το ζήτημα και να
ΑθΗΝΑ|ΟΣ: Τί δε; μετ” ασφαλείας καί ανευ κινδυνων ιον ρωτήσουμε: Πες μας, νομοθετη, είτε στους Κρητι

μεγαλων ή μετα των εναντίων; 5 κους, είτε σα οποιουσδήποτε αλλους θεσπίζεις νομους,
ΚΑΕίΝιΑΣ: Καί τουτο μετα τη̃ς ασφαλείας συνομολογή ιιιι δεχοσουνα να θρεις πρώταπρώτα ενα μεσο που να

σει πάς_ ιιι; κανει ικανο να ελεγχεις την γενναιοτητα και τη δειλία
ιών πολιτών;

Ναί ΙΑΗΑΣ: Ο καθενας θεθαια θί απαντουσε ναι.
ἢτΞΝίΝΑ|ΟΣ: Πως ομως; Με ασφαλεια και χωρίς μεγαλους

ιιινδυνους ή με τήν αντίθετη μεθοδοξ
#ι=ιἐίΝ|ΑΣ: «Με ασφαλεια» θα δεχοταν να γίνει αυτο ο

ιιιιοιοσδήποτε.
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ΑΘΗΝΝΟΣ χρῷο 6, ἄν εἰς Τούς Φὁθοως Τονωνς ἄνων ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θο μπορουσε όμως νο χρησιμοποιησει τους
καί ἑλἑγχων ἐν τοῖς Παθήμασννι ὡσκ ἀνσνκάζειν φόοους ουτός σε εκείνον που δεν υποκουει σε σενο νο

ὀψοΰον γίγνεσθωι Παροκεκεωὁμενος καί νουθεΐω̃ν Ο γίνει σε όλο όπως τον Θελεις, οδηγὼντος κοι ελεγχοντος
κοι' τιμών, τον δε οτιμοζων, όστις σοι μή πείθοιτο Τον μέσα σῖις σκληρονωνἱες, ώστε να Τον ονονκὀζεις

είνοι τοιουτος οἴον συ τοττοις εν πα̃σιν; κοί γυμνο νο νἰνετοι ἀψοθος κοι άλλον να Προῖρἐτἱεια̨ να σωμ80ω

σάμενον μέν εὐ καί ἀνὅρείως ἀζήμνον ὸΠΟλλάΤΤΟΙς λευεις κοι νο τιμός, κοι ολλον νο εξευτελίζεις. κοι ον

ἄνι κακῶς ὀἑι ζημίον ὲκιῃθείςι ἡ Τό Παράκον οὐκ 5 κονενος εκτελεσει τις οσκησεις σοοορο κοι με γεννοιό
ἄν χρῷοι μηδέν ἄλλο ἐγκαλῶν Τῷ Πώμαῃι τητο νο τον οπολυεις οτιμωρητο, ον όμως δεν οσκηθεί

κ/\Ε|ΝίΑΣι̃ Κυ̃ἰ Πῶς οὐκ ἄν Χρῷίοι ώ ξἑνεἴ κολο, νο του επιοολλεις πρόστιμο. Ή δε θο χρησιμοποι

ΑΘΗΝΜΟΣ: Γυμνοσίο νοη̨̃νι ώ Φίλει Παρά Τά νυ̃ν Θου ουσες κοθόλου ουτό το πιοτό, μολονότι δε μπορείς νο
, μοοτήγροστώνης ον εἴη κοθκ ένο κοι' κοτ' όλίγους Το κοῖηνορἠσεις νιο ΤίΠΟΤε

,καί καθε ὁῃόσους ῃς ἀεί ὅοωοπο' καί εἴῃ: ῃς ἄρο ι̃ο ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Κοι πως δε Θο χρησιμοποιουσε κονείς ουτό το
μονος εν ερημίο, το τῆς οἰσχυνης επιίπροσθεν ποι ιί Πιοῖα Φίλε μοω;

ουμενος, πρίν ευ σχεϊν ἡνουμει/Ος ὸρα̃σθοί μή δεῖν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θο ητον, κολε μου φίλε, οξιοθουμοστη οσκη

ΟὐΤω Πρός Τούς Φὁθοως νωμνάζοποι Πῶμα μόνον ση, με το σημερινό δεδομενο, γιοτί θο διευκόλυνε κι

ἀνἶί μωρίων ΠρανμάΤων Παρασκεωαζόμενοςι ὸρθῶς ενο ότομο χωριστό, κοι λίγους κοι όσους θο ηθελε κο
ον τι προττοι, εἴτε τις εουτῷ πιστευων φυσει κοι' 5 νείς σε κάθε Περἰσῖαση Κω ετωμὲνως ὀῖον κὁνι̃οἱος

μελετῃ κολω̃ς πορεσκευοοθοι, μηδεν οκνοί μετά που Βρίσκετοι μονοχος στην ερημιο εξοκολουθεί νο

σωμῃοτῶν Πκεκύνων νυμνσζὁμενος ὲῃκῖείκνωσθω ντρεπετοι σο νο Βρίσκετοι ονομεσο σε ολλους κοι νομί
Τήν ἐν Τῇ ΤΟΠ Πώμοτος ἀνσνκα̨κ] διαφορη̨̃ δὐναμνν Θ ζει πως δεν πρεπει νο τον δουν πριν οποχτησει κολη

ὐίι̃ερθέων καί κρξπῶνι ὡσἶε ΟΠ, ἀσχημοσννης μηδὲ εμφόινιση, κοπως ετσι γυμνοζετοι ενοντίον των φόθων,
εν σφολλεσθοι μεγο μηδί ἀλλοιθὐσθσί ὅί, ἀρεῃίν· κοι ενο μονοχο πιοτό ετοιμοζει προτιμὼντος το οπο

Πρός δέ Τήν ὲσχάῃίν Πὁσἰν άΠΟλ/ΜΤΤΟΙΤΟ Πρίν ὀκρκ χίλιο ολλο προγμοτο, ενεργεί σωστο, κοι ότον εχει κο

κνεϊσθω· Τἠνίῃάνῖων ἡῇαν Φοὅονμενος άνθρώκκυν 5 νείς πεποίθηση στον εουτό ότι είνοι κολο προετοιμο
του ιτώμοτος. ομενος οπό τη φυση του η οπο μελετη, δεν διοτοζει

κ/\Ε|Ν|ΑΣ: Ναί σωννρονοἶ νάρι ώ ξἑνει καν Ο Τοιοντος ,
κοθόλου νο γυμνοζετοι με περισσότερους συμποσιοστες

ΟΠἸω Πράῃων· κοι νο οποδεικνυει ότι ξεπερνό κοι νικο την δυνομη του

ΑΘΗΝΜΟΣ Πάλἰν δή Πρός Τόν νομοθἑτην λὲνωμεν Τά 8493 ιιιοτου κοι δεν ποροποτό όπως συμΘοίνει ονογκοστικο,
δε' Εἴἑν· ώ νομοθἑται ΤΟΟ μέν δή Φόὅοω σχεδόν ωστε νο μην υποπίπτει σε κονενο μεγολο σφολμο οπό

ιινοίδειο, ουτε νο ποθοίνει κομιον ολλοίωση εξ οιτίος
ιης ορετης που κοτεχει κοι νο οπομοκρυνετοι οπό το
ιιιοτό πριν φτοσει στο τελευτοίο ποτηρι, επειδη φοθοτοι
ιην κοτοπτωση που φερνει σ” όλους τους ονθρὼπους
ιο πιοτό.

ιιΛίτ|Ν|ΑΣ: Νοι, φίλε μου ενος τετοιος ονθρωπος θο ἠτον
ιιοφός γιο νο συμπεριφερθεί ετσι.

ἢειίιΝΑ|ΟΣ: Λοιπόν, ος πουμε πολι στο νομοθετη ουτο:
ίίοει κολο Α ονομφιεοόλως, κυριε νομοθετη, ουτε θεός
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εδωσε στους ονθρωπους φορμοκο γιο το φοοο οιξιτε

οὔτε Θεός ἐδωκεν ἀχ/θρώΠΟΙς Τἶῃθωἶον ἶραρμακῳ/ εμείς οι ίδιοι εχουμε ονοκολοψει κονενο. Κοι Θεθοιο οι

Οὐΐε αὐτοί μεμηχανήμεα̨ἶ _ ἶους γἶφ ἴοηἶσς ουκ μονοι δεν εχουν θεση ονομεσο στους ξενους μος. Αλλο

ἐν θοίνῃ λέγω _ εεε Οφοὅίσς κο! ἶοω Μαΐ θσρ: 5 γιο την οΦοΘιο κοι νιο το υπερθολικο κοι ποροκοιρο
Ωεἴν κυ̃ἴ ἀκυ̃ἴρως Ο μη Χρηι Ποτερον εσῃν Πωμαι η Θορρος, που δεν χρειοζοντοι, υποιρχει πιοτο η εχουμε
Πῶς ^ἑΥΟμενί κοποιο ολλη γνώμη;

κ^Ε'Ν'/ΧΣΖ Ἐστ"/= Φησε! Που τον Ο”/ΟΥ Φρξἶζων' Ι ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βεθοιως, υπορχει, θο πει, εννοὼντος το κροσί.

ΑΘΗΝΝΟΣ Ἡ κσίτοὐνω/Τίον έχε! ΤΟΡΤΡ τῳ,\/ω/_ὀη λεῖ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μηπως ομως ουτο είνοι το οντἰθετο οπο

γομένῳτ' Πἰῶ/Τα Τὸν ἄνθρωπω/ αἔπον Ουῇἶω. Πἶῃεί ι̃ο εκεινο που λεγομε τωρο; Δεν κονει δηλοδη ομεσως τον
Πρὡων Μεων εὐθὐς μᾶλλον ή Προῖερῳ/' κα!) Οῃἶοσῳ Ώ ονθρωπο που το πινει πρώτοπρωτο πιο εοθυμο οπο οσο

ἄν Πλἑω/ ΟΠΤΟΠ γεώηἶω ΤΟΟΟΨΠΡ Πλεφνωη̃ ελ]Πὅω\ί ητον πριν κι οσο πιο πολο δοκιμοζει οπ` ουτο, τοσο

ἀγοθῶν Πλἴἶροἔωθω, κο! (ἶω/αμεως ως ὁξἶξανἕ κἶῃ περισσοτερες κολες ελπιδες οποχτο κοι πεποίθηση στη

Τελεωτω̃ν (ἶη Πασης ,Ο Τοἰοωἶος Πεφρησιη̨ςιως σι̃ἶος 5 δυνομη του; Στο τελος μολιστο σο νο εἰνοι σοφος πι

ών μεσΐωπω βἶεἶι ελεωβερφς' ,ῃσω̨ι̃ς δε,ΟΦ(ἶ ΙΟ? στευει πως κοτεχει οπολυτο την ελευθεροστομἰο, την

ώσῖε εἰπεῖν Τε ἶοκνως ¶ῃ)Ο[ἕν' ωσωπωςζ δε κε" Προ ελευθεριο κοι την οφοοἰο, ωστε κοι νο πει κοι νο προξει
ξω! Πα̃ς ἡμἶνι ΟΨΟΒ ΤΟΝ αν σωγχωρω χωρίς διστογμο οτιδηποτε; νομιζω πως ολοι θο συμφω

ΚΛΘΝΙΑΣ Τί μήν? νήσουν με το ποροπονω.
λοιιΝΑιΟΣ± 'ονομνησθομεν δη τοδει (ζῃ δω εα̨ῖαμἶν κκιειινιλε· λσΦολο›ο.

ἡμῶν ἐν Ψἰς ψωχως νὅεἰν Θερἶ1Πε.υεΟἔω' το μἶν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας θυμηθούμε ομως κοι ουτο: οτι ποροδεχτὴ

ὁ]Ιως ὸῃ μσλἰσἶέ θορρησομεν] ΤΟ δε Τουνω/Πον ΟΠ κομε πως πρέπει δυο πΟοΥμοτο νο κολλιεργοὐντοι στις
μά/ΜΟΤΟ Φοὅησομεθἶἱ ψυχες μος, το ενο πως νο εχουμε οσο το δυνοτο περισ

κΑΕιΝιΑἔῖ «Ά Τῆς Οἰὅοϋς ελεγεςι ως Οἰομἶθος σοτερο θορρος, το δε οντἱθετο πως νο εχουμε οσο το

ΑΘΗΝΝΟΣ κολω̃ς μνημονεὐἶῃε' ΞΕΠε.ιδη δε ἶην Τε δυνοτο περισσοτερο φοθο.

ἀνὅρείσἔκω Τήν ἀ(ΡΟ8!Οὶ/ρῖι̃ν ἶἔιςὲῖἕἶῇνἕνδξἔνκῖἔῖἔ 5 ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Αυτο που, κοθὡς νομίζουμε, ελεΥΘ9 οΧετικο με
μελετοσ οι, σκεπτεον ο Τ ν ωδὡ

ὲνσντιοις θεροπιεὐεσθω δἑον ἄν εἴη· Λο:ιηλιλιοε Εχετε οονοτη μνήμη. Αλλο οοοο η ονορειο
κ^Ε'Ν|^Σῖ Τό Υ ούν εἰκὁς· κοι η ελλειψη φοθου πρεπει νο κολλιεργοοντοι μεσο

ΑΘΗΝΜΟΣ Ά Πσθὸκ/Τες ἄρα Πεφω̃κομενοὀἰοφεθονῖἶυς στους Φοοους τοτε πβεπει νο εξετοσουμε μήπως το
Θορρσλέοι Τ' εἴλ/Οι καί ἔραέεἶῖι ἐν Τοιίτοιςιδεον ξἶν' ι̃ο οντἰθετο πρεπει νο θεροπευοντοι με το οντἱθετο.
ὡς ἔοικι̃ εἴη Το με^8ΤΟν ως ΜΟΤΟ ε""1'®Ϊ®'Οἶ(“`Ϊ” κλειινιλε; λιπο εινοι λογικο οοοοιο.
τοως τε και Θρσσὐῃιϊος γἑμονῖαςῷφοὅερἶως ἶ5ε εἶς Λοι¬ιινΑιοε.· εε οοο οοεη. επομένως, ολοοτὴκομε οοο τη
ΤΟ Τι Τολμη̨̃ν ὲκάστοῖε λέγε" ἢ Πσοχειν η ΜΗ ὀραν Ο ὼυοη νο ειμοστε υπερθολικο Υεννοἰοι κοι θροσεἰςι σ”

Οωχρὁν ὸῃοὐν ιιυτο, οπως φοινετοι, πρεπει νο γυμνοζομοστε νο είμο
κ^Ε|Ν|^Σ? ἘΟ!κεν¿ οτε οσο το δυνοτο λιγοτερο ονοίσχυντοι κοι θροσεἰς,
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οιζικουν τουτο εστι ποντο εν οις εσμεν τοι γεμἀτοι Φὀθο όμως Τολμοὐμε κάθε Τόσο λέμε

ἡ νο ποοχουμε η νο προττουμε οτιδηποτε οιοχρο.
θ%Α!ἔ|Ν|ΑΣ: 'Ετσι φοἰνετοι.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λοιπον, εκεινο οπο το συνοισθἠμοτο που μος
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Οη̨τωγ Θυμός, έρως, υορις, αμαθία, φιλοκερδεια, δει 5

λία, καί ἐτι τοιάδε, πλουτος, κάλλος, ίοχυς, καί πάνθί

οσα δι, ηδονής ου μεθυσκοντα παράφρονας ποιεῖ;

τουτων δέ ευτελη̃ τε καί άσινεστέραν πρῶτον μέν

προς το λαμοάνειν πεῖραν, είτα είς το μελεταν, πλὴν

τη̃ς έν οίνῳ ὀαοάνου καί παιδιας, τίνα έχομεν ήδο· ἹΘ

νήν εἰπεῖν έμμετρον μάλλον, άν καί οπωστιουν μετί Θ

ευλαθείας γίννηται; σκοπὡμεν γάρ δή' ὅυυ̃κόλοϋ
ψυχης και αγρίας, έξ ής άδικίαι μυρίαι γίγνοντάι, ,

ποτερον ίοντα είς τά συμθολαια πεῖραν λαμθάνειν,
κινδυνευοντα περί αυτών, σφαλερώτειοονι ἢ σϋιίγετ 5

νομενον μετά τη̃ς του Διονυσου θεωρίας; ῖί Πρὸς 65”
ταφροδίσια ήττημενης τινος ψυχής θάαανον λαμθά

νειν, επιτρέποντα αυτου θυγατέρας τε καί υεῖς καί

γυναῖκας, ουτως, έν τοῖς φιλτάτοις κινδυνευσαντες,
ήθος ψυχῆς θεάσασθαι; καί μυρία δή λέγων ουκ αν 5

τίς ποτε ανυσειεν οσῳ διαφέρειτο μετά παιδιάς τήν

άλλως άνευ μιοθου ζημιώδους Θεωρεῖν. Καί δή καί

τουτο μέν αυτο περί γε τουτων ουτ” άν Κρη̃τας ουτ` Β

άλλους ανθρώπους ουδένας οίομεθα άμφισθητη̃ααι
μή ου πεῖράν τε αλλήλων έπιεικη̃ ταυτην είναι, το

τε τη̃ς ευτελείας καί ασφαλείας καί τάχους διαφε
ρειν προς τας άλλος θασάνους. 5

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Άληθές τουτο γε.
ΑΘΗΝΑιΟΣ\Τουτο μέν αρ, άν τω̃ν χρησιμωτάτων έν

εἴη, το γνῶναι τάς φυσεις τε καί ἐξεις τω̃ν ψυχών, Α

τῇ τέχνῃ έκείνῃ ής έστιν ταυτα θεραπευειν· εστιν
δέ που, φαμέν, ως οίμαι, πολιτικής. Ἡ γάρ; ῖο

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πάνυ μέν ουν. ι Η

θδ

στήνουν ενέδρες είναι τα εξής: ο θυμος, ο ερωτας, ή

αλαζονεία, η αμάθεια, ή συμφεροντολογία, η δειλία κι
ακομη·ο πλουτος, ηίομορφιά, η ιοχυς, και ολα οσα μας
κανουν να παραφερομαστε σαν μεθυσμένοι απο ηδονή.
Γι' αυτο, λοιπον, ποιά ηδονή φθηνοτερη και πιο αθλαθή
έχουμε νί αναφέρουμε πρώταπρωτα για να αποχτουμε
πείρα κι έπειτα για να ασκηθουρμε, απο τή δοκιμασία και
το παιχνίδι της ανοησίας; Καμια αλλη ηδονή δεν υπαρχει
πιο μετρημένη απο αυτήν κι αν ακομη μας πλησιαζει με
μεγαλη προφυλαξη. Ας προσέξουμε το εξής: Σε μια
ψυχή κακοτροπη και αγρια, απο την οποία προέρχονται
αμέτρητες αδικίες, ποιο είναι επισφαλέστερο, να τη δο
κιμάσουμε ερχομενοι σε συναγωγές και κινδυνευοντας
να ζημιωθουμε, ή να γιορτασουμε μαζί τη γιορτή του
Διονυσου; Ή για μια ψυχή που έχει υποκυψει στις αφρο
δίσιες ηδονές, πρεπει να τη γνωρίσουμε αφου της εμ

τις κορες, τους γιους ή τη γυναίκα μας,
με τετοιο κίνδυνο για τα πιο προσφιλή μας προσωπα
ερευνήσουμε το ήθος της ψυχής αυτου του ανθρω

Και αμέτρήτα αλλα θέθαια μπορεί να απαριθμήσει
για να αποδείξει ποσο· συμφεροτερη είναι η

μορφή παιχνιδιου δωρεαν εξέταση χωρίς ζημιες και
Τα παραπανω, τα σχετικο μ” αυτο το θέμα, δεν

ι. οτιιουτε οι Κρητικοί, ουτε κανενας απο τους
υς ανθρωπους θα τα αμφισθητήσει, οτι δηλαδή δεν
σωστή ή δοκιμή αυτοτου ενος απο τον αλλο, και

υπερέχει απο τους αλλους ελέγχους επειδή.είναι
ασΦ0λήε και γρήγορη Ι·

Αυτο είναι αλήθεια.
· Αυτο επομένως είναι ίσως ένα απο τα πιο χρή

πράγματα: το να διακρίνουμε δηλαδή την φυση και
διαθέσεις των ψυχών με. εκείνη τήν τέχνη που έχει
ιδιοτητα να καλλιεργεί αυτο τα πραγματα. Και ανή
οπως είπαμε, νομίζω, στην πολιτική, έτσι δεν είναι;

Βεθαίως. ρ
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λοιιι×ιλιοε± το ση μετά τοοτο, ως ἐοικε, οκετττεον εε2τ ΘΗΝΑίΟΣ± κατοπιν ση' οσο είπαμε νισ την οινοποσία

εκείνο περίαύτω̃ν, ποτερα τούτο μόνον ογαθον εχει, Α : πρεπει νο εξετοσουμε, καθως φαίνεται, μήπως εκτος

το κατιδείν πώς έχομεν τας φύσεις, ή καί τι μεγεθος , του πλεονεκτήματος να γνωρίζουμε καλο ποιος είναι ο

ὼφελίας ὲίξιον πολλη̃ς σπουδη̃ς ἐνεστ” εν τῇ κατ' ς χαρακτήρας μας, η συνήθεια της ομαδικής οινοποσίας,

ορθον χρεία τη̃ς εν οίνῳ συνουσίας. Τί ούν δή λε 5 .ς οταν γίνεται οπως πρεπει, γίνεται αιτίο και κοποιας ολ

γομεν; Ἐνεσθζ ὡς ο λογος ἐοικεν θούλεσθαι ση τι λης μενολης ωφελειας που αξίζει νο την εξετοσουμε

μαίνειν· οπῃ δὲ καί οπως, ακούωμεν προσεχοντες με πολλή προσοχή; Τι λεμε, λοιπον, γι” αυτο: υπορχει

τον νούν, μή πῃ παραποδισθω̃μεν ύπ” αύτοα ίτ ί η ωφέλεια, κι ο λογος μας απαιτεί, οπως φαίνεται, να

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Λὲγί ούν. .αποδείξουμε την ύπαρξή της. Πού ομως κοι πως, ον

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άναμνηοθη̃ναι τοίνυν ἐγωγε πολιν επι ί ακούσουμε με προσοχή μήπως παροπλονήθούμε απο τη

θυμῶ τίποτε λέγομεν ἡμῖν είναι τήν ορθήν παιδείαν. ι συζήτηση.
Τούτου γαρ, ὥς γε ἐγώ τοποζω τα νύν, ἐστιν εν τῷ 6538 Σ ἔ|Νί^Σ' ^ἐΥετ λοίίίὸν
ὲπιτηδεύματι τούτῳ καλῶς κατορθουμενῳ σωτηρία θἔ, Ζ ΗΝΑΙΟΣ: Εγω επιθυμω νο θυμηθούμε πολι τι νομίζουμε

ΚΑΕΞίΝ|ΑΣ: Μέγα λεγεις. Κ εμείς σχετικο με τη σωστή εκπαίδευση. Γιατί, καθως

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λἑγω τοίνυν τω̃ν παίδων παιδικήν είναι ἡ ζ διοθλεπω τώρα, οπο την ασχολία αυτήν, οταν ασκείται

πρώτην ττιισεησιν ἡσονην καιπωττην, ιωιιεν ως αρετή 5 ι όπως πρέπει εἔοοτα̃τσι η σωτηρία της
ψυχῇ καί κακία παραγίγνεται πρῶτον, ταύτ” είναι, Αθ ΕΙΝΙΑΣ: Μιλάς Πολύ ΐολμηθἀ

Φρονησιν εε και αληεετς σοξος οεεαιοως εοτιιχες Α' οί ίίΝΑίΟΣ· Αένω. λοιπὸν. Φτιη πρώτη αίσθηση των ησιδιὡν

"#®'ί®#ἔἔ<ΉΘ

ὀτῳ καί προς το γῆρας παρεγενετο· τελεος δ' ούν Α είναι η ηδονη και η λύπη και μαζί μή αυτο μπαίνει για
ι ι . . ί . κίσ' Η

ἐστ' ανθρωπος ταύτα καί το εν τούτοις ποντα κεκτη ,πρωτη φορα στη ψυχη τους η αρετη κοι η κα

μένος αγαθο. Παιδείαν δή λεγω τήν παραγιγνομενην Β ζ Α Φίυ̃ὐνηση Ομως κι Οι Οληθίνὲς ΚΟ! ΟΤΟΘΕΟἐς Υνὼμες ΟΠΟ

πρῶτον παισίν ορετἠν· ηδονή δή καί φιλία καί λύπη ί ί τελούν ευτύΧημΟ Ον μίίοϋν σῖίι̃ν ψϋΧἠ κὀίι̃οίοϋ έσΐω και

καί μίσος ον ορθώς εν ψμχαίς ὲγγίγγωγτη̨ι μη,τω ι Ζ, στο γεροματα. Είναι τελειος εν ποση περιπτώσει ο ον

δυναμενων λογον λαμθανειν, λαθοντων δε τον λο ί θρωπος που θα αποκτήσει αυτο το αγαθο κοι οτιδήποτε

ετοι

τα

ί περιέχεται σ” αυτο. Θεωρω επομένως εκπαίδευση την
πρώτη αρετή που μπαίνει στις ψυχες των παιδιων. Η

ηδονή, η φιλία, η λύπη και το μίσος, ον μπουν σωστο

οί στις ψυχες εκείνων που δεν εχει αφυπνισθεί ακομη μεσο
τους ο ορθος λογος, κοι, οταν, αφού συνειδητοποιήσουν

7
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γον, σμμφωνήσωσι τῷ λόγῳ ορθώς εἰθἰσθοι οπο τω̃ν 5 την ντἱορἔἠ ΤΟν° σωμΦωνἠσΟων με ωῇὁν ΟΤΟ ότι ὲχοων

Προσηκὁνῃυν ὲθῶνν Οϋἶη σΘ› ἡ σωμῷωνίσ σὐμνωσο εξοσκηθει σωστο στις ονολογες συνήθειες, ομτη η σωμ

μεν ορετή, το δε τιερί τος ἡδονος κοίλιᾶιτος τεθρομ Φωνιο ανω η Οίἶῃἠ σἶο σννολὀ Της Το κομμύῖι της

μἑνον ωπη̃ς ὸρθῶς ώστε μισεἶν μέν ό χρὴ μἰσείν ομως 'ιτομ οννοτροφηκε σωστο σχετικο με τις ηδονες κοι

ενθώς ἐξ ἀρχη̃ς μέχρἰ Τέλους, σῃἑρνενν δέ ά χρὴ Ο τιςνλωτιες ωστε νο μισει ομεσως οσο τιρειτει νο μισει,

στεργειν, τοι1τ'οι3το οττοτεμών τῷ λόγῳ κοίττοιδείον ΟΠΟ την σρἶςη ως Το Τελοςι Κω νο ανωΙέ1 όσο Πρὲνἱει νι̃

ΠρΟσΟνΟρεώωνν κοτά νε Τήν ὲμήν ὸρθῶς ἄν Προσὼ ογοτιο, ομτο οκριδὼς ον οιτοκοψεις οττο το λογο κοι το

ονομοσεις εκτιοίδεμση, θο κομεις σωστο σύμφωνο με
γορεοοις.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Κο! γάρ, ώ ξένε, ἡμῖν κοιτά ττροτερον ορθώς 5 Τη δικη μον Τονλσχισῖον ννωμη `

σοι τισιδειος πέρι κοι' το νιι̃ν εἰΩη̃οΘοι δοκεῖ. κ^Ε”ν|^Σ κι Οωτὀ ΠΟΠ είΐϊες Προηνοωμὲνωςι κολὲ μοω Φί”

ΑΘΗΝΑὉΣ κο/ως Τοίνννῇ Τονἶων νάρ δή Τῶν ὁρθω̃ς λε, νιο την ττοιδειο, κι ομτο τιομ λες τωρο, μομ φοινοντοι

τεθρομμενων η̃δονὡν κοί λωτιω̃ν ιτοιδειω̃ν οοοῶν χο σωστο'
Λ  › Θ Π Ι 6! θεί εῇῃ Μπά Πολλά ἢΘΗΝΑ|ΟΣ: Κολο λοιτιον. Ατιο τις ηδονες ομως κοι τις λιι
οτοι τοις ον ρω οις κοι οφ ρ

ἐν Τῷ ὅίῳν θεοί ὁἑ Οἰκΐείρανπς Τό Τῶν ἀνθρώνι̃ων ι̃θ τιες ιτοιι ονοτιτμχθηκον σωστο κοι οιτοτελοον την τιοι

ἐΠ,·ΠΟνΟν Πεφνκὁς νένοςν ἀνωι̃αὐλας Τε σωοἴς τῶν 6 δείο, οι τιερισσοτερες χολορὼνομν κοι κοτοστρεφοντοι

Πόνων ὲτάξσνω Τάς Τῶν ὲορτῶν ἀμοιὅάς ΤΟΚ, θεοῖς] στη ζωη των ονθρὼτιων. κοι οι θεοι, οιτο οιχτο στο ον

κοι' Μοώσος 'Ατιολλωνὀι τε μοιισηγέτην κοι'Διονιισον θρὼῃινο νἐνος Που Οττὁ τη Φύση τον Πλώσῖηκε νο ΜΠΟ

σιινεορτοστος ἐδοσον, ϊν) εττονορθῶντοι, τος τε φἑρειι μος εχόρισον σον ὁω̃λεἱμμοτο σῖοως κὁτω̃υς μοςι

Τρονςὀἕς νενομἑνας ἐν Τσἶς ὲορππς μξπά Θεῶν Ὁρα̃ν 5 διοδοχικες εορτες με τοιις θεομς, κοι μος εδωσον τις

ό χρὴ Πότερον ἀληθής ἡμῖν κατά Φνων ὁ λόνος Μοώσες με ορχηννο τομς τον Ατιολλωνο κοιτο Διονιισο

μμνεϊτοι το νυ̃ν, ἢ τιω̃ς. Φησίν δὲ το νέον ειτιον ὡς νιο σωνεορτσσπςι νὶο να ὀιορθωσοων Την Ονοῖροῷη

ἐττο ειτιεῖν τοί τε σώ οσι κοι' τοῖς φωνοϊ ἡσωχίον μος με Ής εοωές Ποω νινονπν με τους θεούς· Πρὲτἱει

όγεἶν οιζι δια̃νοοἔοι, κινἔίσθοι δε οείζητεῖνῖωι φθέγ Τὼρο νο εξεῖοσοωμε· ανν Ο λονος ΠΟΠ εμεις ενκωμιο”

γεσθοι, το μεν ολλομενο κοίσκιρτῶντο, οἴον ορχομ ε ζοωμε Τώρα είναι ΟΠΦ Τη Φύση ΤΟΟ αληθινός ἡ Οχι·

μενα μεθ· ἡδονῆς καί Προσἶπνζοντον Τά δέ ΦΘ8ννὁ_ Σύμφωνο μδ ομτον, ολο εν νενει το νεορο τιλοσμοτο

μενα Πόσος Φωνάς. Τά μέν Οὐν ἄλλο ζῷο οὐκ ἔχειν δεν μτιοροον νο κροτησοιιν σε ησιιχιο οοτε το σωμοτο

· · ι · 
” Ι λλ” ' ' κνομντοι

σἴσθησιν τω̃ν ἐν τοῖς κινησεσιν τοξεων οιιδε οτοξιῶν, οωΤε Τη φωνη τουςι Ο Ο ζηΤΟων ΠΟνΤΟΤε νο ι

Οἴς δή ρυθμός όνομα καί άρμονἰΟ. ἡμῖν δὲ οὕς εἰ; 5 κοι νο μιλουν, κοι ολλο τιηδομν κοι σκιρτοον, ολλο χο
, , , , .λλ .λ

ττομεν τοὺς Θεούς σωγχορεωτάς δεδοσθοι, τοώτοως 6546 ρεϋοϋν ΠδΟνικ0 κοι τιοιζομν μετοξιι τοιις κοι ο ο τε ος

είναι κοι τοιζις δεδωκοτος τήν ἑνριιθμον τε κοι ὲνορ φωνἀζοων με κὀθε λογής Φωνή· Λοῃι̃ὀν· Το ὀλλο ζώο

|νιον οϊσθ σιν εθν 'δον“ ήδη κινεῖν τε ημα̃ς δεν εχομν την οἰσθηση της τοξεως ομτε της οτοξιος
ΙΙΟ Π Ι1 Π ης, ι

κΟίΧΟΡηΥεἶν ἡμῶν Τοὐτομς, ῷδοϊς τε κη̨ιὸρχήσεσιν στις κινησεις τομς, ιτομ το ονομοζοιιμε, κοθως εινοι

ὰλλήλοις σωνείροντος, χοροώς τε ὼνομοκενσι τιορο 5 ννωσῖο· ρωθμο κοι Ορμονιο· Σε μος ομως Ον εοι Που
ιιίιτομε τιως μος δοθηκον σον σμνεορτοστες, μος χορι
ωον την ρμθμικη κοι ορμονικη οισθηση μοζἰ με την ηδο

νη, με την οτιοιο μος τιοροκινομν κοι γἱνοντοι χορηγοί
μος, σμνδιιοζοντος με τρονομδιο κοι χορομς το ενο με

ιο ολλο κοι δἰδοντος στοιις χορομς ομτο το ονομο ιτομ
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Τό Τῆς ΧΟΟΟΟ ἔμΦϋΤ0ν όνομα. Πρῶτον δή τοη̨̃το παραγεται φυσικα από τη χαρα, που αισθανονται. Θέλε

αποδεξώμεθα; θῶμεν παιδείαν είναι πρώτην δια Τει ΑΟιΙ”ΙΟνι νΟ ΠΟΟΟδΟΧΤΟΟμΘ Ι”ΙΟὼΤΟ ΟΟΤΟῖ ΟΤΙ δΙι̃λΟδἠ

Μουσῶν τε καί Απόλλωνος, ή πῶς; η πρώτη εκπαίδευση είναι έργο του Απόλλωνα και των

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ούτως. Μουσών, ή όχι; Ο

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ούκούν ό μέν απαίδευτος αχόρευτος ΙΟ :2κ^Ε|^"^Σ ῃρσνμοῖικα Οἰνω

ήμῖν ἐσται, τόν δε πεπαιδευμενον ἱκανῶς κεχορευ ε,ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αοιπόν, δεν πρέπει να πούμε ότι εκείνος που

κότα Θετεον; Ι, τ: δεν ξέρει να χορεύει είναι απαίδευτος και δε θα παρα

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Τί μήν; δεχτούμε σαν μορφωμένο εκείνον που έχει εξασκηθεί

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Χορεία γε μήν ὀρχησίς τε καί ώδή τό σύ Ϊ αρκετα στο χορό;

νολόν έστιν. ἑΚΑΕΙΝΙΑΣ: 'Ετσι φαίνεται.

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Αναγκαῖον. 5 ἔΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ο συνδυασμός, λοιπόν, χορευτικών κινήσεων

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ο καλῶς αρα πεπαιδευμενος αδειν τε καί ΚΟΙ ΤΟΟνΟΟδΙΟΟ λὲνεΤΟΙ ΧΟΟΟΟ

όρχείσθαι δυνατός αν εἴη καλώς. ἔγκ/ΙΙΞΙΝΙΑΣ: Αναγκαστικα.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ἐοικεν. ἔΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επομένως εκείνος που έχει εκπαιδευθεί σωστα

λοιιινλιοε νεωμεν ση τι Ποτ: εστί το νσν ασ λεγομε θα είναι ικαναα να τααναιιαα και να καααααι ωααιαι

νον. γο ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: 'Ετσι φαίνεται.

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Τό .ποῖον δή: Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας δούμε τώρα τι να σημαίνει αραγε το ερώ

λοιιινλιοε «καλος ασει» φαμἑν, «κατ καλος ορχετ τηιια ιταιι τίθεται παλι.

ται>>· πότερον <‹εί καί καλα αδει καί καλα όρχεῖται» ο κ^ΕΙΝ|^Σ? ΠΟΙΟ δίΙλΟδὴΞ

προσθω̃μεν ή μή; ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οταν λέμε: «αυτός τραγουδα και χορεύει κα

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Προσθω̃μεν. λα» μήπως πρέπει να προσθέσουμε αν τραγουδα ωραία

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί δ, αν τα καλα τε ήγούμενος είναι καλα ΤΟΟνΟΟδΙΟ ΚΟΙ ΧΟΟΟΟΘΙ ωΟΟἰΟΟΟ ΧΟΟΟΟΟΙ ἡ ΟΧΙΙ

καί τα αίσχρα αίοχρα ούτως αύτοϊς χρη̃ται; Θελτιον 5 ΚΛΕΙΝΙΑΣ“ ΠΟὲΙ”ιεΙ νΟ ΤΟ ΠΟΟΟΘἐΟΟΟμΟ

ό τοιούτος πεπαιδευμένος ἡμῖν ἐσται τήν χορείαν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν καποιος τωρα νομίζει ότι τα ωραία είναι

τε καί μουσικήν ή ός αν τῷ μεν σώματι καί τῇ φωνῇ ωραία και τα ασχημα ασχημα, και τα χρησιμοποιεί όπως

τό διανοηθεν είναι καλόν ίκανῶς ύπηρετεῖν δυνηθῇ ΤΟΟΟ Οξἰζειι ΘΟ ΟἰνΟΙ ΟΟΟΥΘ ΚΟΑΟΤΘΟΟ νΟΙΙνΟΟμἐνΟΟ ΟΙΙ·

εκαστοτε, χαίρῃ δε μή τοῖς καλοϊς μηδὲ μισῇ τα μή ΤΟΟ ΟΤΟ ΧΟΡΟ ΙΣΟΙ Τη ΟΟΟΟΙΚΙΊ ἡ ΟκεΙνΟΟ ΙἹΟΟ με ΤΟ ΟίΟΙΑΟ

καλα; η̃ 'κείνος ας αν τῇ μέν φωνῇ καί Τῷ σώματι γο και τη φωνή του μπορεί καθε φορα να εκτελεί ικανο

μή πανυ δυνατός ή κατορθούν ή διανοείσθαι, τῇ δε α ΙΙΟΙΙἹΤΙΚΟ ΟΙΤΙ θεωρεί ωΟΟἰΟι ΟΑΑΟ δεν ΘΟΧΟΟΙΟΤΟΙΤΟΙ με

ήδονῇ καί λύπῃ κατορθοζ τα μεν ασπαζόμενος, όσα ΤΟ ΚΟΑΟΙ ΟΟΤΘ ΙΙΙΟΘΙ ΤΟ μη ΚΟΑΟΖ Ο μὴῃως εκείνΟΟ ΠΟΟ

/ καλα, τα δὲ δύοχεραίνων, απόσα μή καλα; με το σώμα και τη φωνή του δεν είναι τόσο πολα ικανός

κλειινιλε πο/ιο το σιαφερον, ώ εένε, λέγεις της πω να ποανιιαταιιαιαί ιι̃ να ατακαζαται τα ωααια. μα την

δείας. 5 ηδονή όμως και τη λύπη,`το κατορθώνει παραδεχόμενος

καιιι×ιλιοε± οοκοσν ετ μεν το καλόν ῳση̃ς τε κατορχῃ ααα είναι αιααια και ατιακαααανταα ααα δεν είναι:

σεως περι γιγνώοκομεν τρείς αντες, Ισμεν καί Τόν ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Αυτό που λες, ξένε μου, για την παιδεία είναι
πολύ ενδιαφέρον.

ΑΕΙΙΙΝΑΙΟΣ: Αν, λοιπόν, εμείς που είμαστε τρεις διακρί
νουμε την ομορω̨̃ια του τραγουδιού και του χοροα, τότε
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,δ , Θω̃ ,ιεἰ δέ γνωρίζουμε εξ ίσου κολο κοι τον μοοφωμενο κοι τον
Ι οι ευτον ο , , . , , ,

Πεπῃὀεωμενον Τε κΟΙ,ἕἶἹ 6 Ζ έστω ΦΠ ομορφωτο. Αν ομως το ογνοουμε ουτο το θεμο, τοτε
ί Π ίν ε τοω̃το, ου ει τι ποι ε ς  . , . ,

αγνξἶο μἶ Νγ ἔν δω/αίμὲθο ι̃ο δε Θο μπορεσουμε ποτε νο διογνωσουμε ον υπορχει

λακη κο' ΟΠΟΗ Ιαγιγ Π
κοποιος τροπος διοφυλοξεως της ποιδείος, ουτε που

Ἄρ) οὐχ οὕτως; Θ εδρεοει. Αυτή δεν είνοι η ολήθειο;
ΚΑΕίΝίΑΣ: Ούτω μεν ουν. κ^Ε|Ν|ΑΣ Αυτή είνω.

ΑΘΗΝΜΟΣ ΤΟΠΤ) ἄρα μεῖο ΤΟ,ωθ ημῃίαμ καθαῃξἶρ κυῖ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επομένως πρεπει εμείς το μετο οπλ ουτο νο

σίν ἰχνευοὐσως ὅἰἦρἶυνητεονί ,σχημα Ϊε, α̃σλΟν κο! ερευνήσουμε σον κυνηγετικο σκυλιο: δηλοδή το ωροίο

μἑλοἔἶ καί κα! Οξ)χησ"/ςει δε, ΤΟ“_Θ ,η,μ¶ς δω, 5 σχήμο, τη μελωδίο, το τρογουδι κοι το χορο, Γιοτί ον

ΦΟΥΟΥΠ] (ἶ[χηε7εΠἶι',μ,(ΠωΟς Ρ μἶω Ταυθ ημῃἕ τ” οφήσουμε νο μος ξεφογουν, ο λογος μος γιο την

Πωδεκι̃ς Ορθης εἰθ ελληνἰκης επε ὅσρΰαωκης Ο Ελληνική ή τη Θοροορική ποιδείο θο οποτελοοσε μο

γος αν εἰη· ι
τοιοπονίο.

κ^ΕίΝ'^Σ: Ναί· , , ι κλειινιλε· Νμι.

ΑΘΗΝΜΟΣ ἔἴἑίί Τί δὲ (ἶή Τό, κσλόἶ χρη σἶανἶη̨̃” σἶωμσ ι̃ο Λοιιινλιοει ποιει κωιει. ποιο Τελος ιιιινιων οχήμει ή μελω
μελος ειναι ποτε; ιίἶερζι Οι/διΟίκη§` ψίίχηξὲ εκνσῖίη̨̃ἐἔἱς διο Θο πουμε οτι είνοι ωροιο; Αν ποροδείνμοῖος Χὐριν.

‹ἶρ)ἴ¶Ηε\/ης 50! δεω̨̃ης εν τοκ: (Πέτας Τα συ 80”/[Ξ μιο γεννοίο ονδρική ψυχή κοι μιο δειλή δοκιμοσουν τους
ΟΡ ομοια Τα Τε σχημη̨τη̨ κοι το φ εγμοτ μ ίδιους κι ομοιους κοπους, θο μπορέσουν νο διοτηρή

γιγνεισθαἰᾶ , , οουν την ίδιο στοση κοι νο λενε το ίδιο λογιο;
ΚΑΕίΝίΑΣ· Κοι πως, οτε γε μηδε το χρωμοτο, Κ/\Ε|Ν|ΑΣ Π, ,

° , , , , . Οωσικ 5 : ως εινοι δυνοτο νο συμοεί ουτο, οφου ούτε

ΑΘΗΝΝΟΞ κσλωἶ γε' .ω ἶτωθε Αλλ εν Έ/Οἶρθμ όν ΜΖ το χρὡμοτο τους δεν είνοι ομοιο;
και Οχι7μΟΤ¶'μεν Ψ με^η °®ζεσΤ})^ "ερξ ρ“θ μον έν Λοιιινλιοε· πολο κωιο, φιλε μομ, ομως στη μομσικη μπορ

αρμονἰον Ουσης Τη̨ς μοωσἔκηἦί ωσἶε εἕφυ „μ χουν κοι οχήμοτο κοι μελωδίες, οῷοώ η μουσική Βοσί

καἰεὐάρμοσῖονί ευχρωἶ/ δΞρΖἘἶἔΞ(?κΞἕΖἴΖ:ἔ;Ξἔ¿ν ῇετοι στο ρυθμο κοι την ορμονίο, ωστε νο εκφοοσθεί
οπεικοσοντο, ὥσπερ οι Χ “ 7 Ι Ι Ι ·

δέ Τοῦ δειλου̃ καί ι̃ο κονενος σωστο με το νο χοροκτηρισει μιο μελωδιο η

σί ,
ι

,
ΥΟΡΘΕ#8"/'<'·?Χ·ἶ?ι Πἶ μεί/| ἶων ίἶνδίἶείων κῖ αςσ Πολλ, εχουν εφεορει οι χοροδιδοσκολοι. 'Οσον οΦ0Οο ομως

δεἰλων δε Οιοχρα̨ |ῖω,”ἴσ_δη,μη μωφο Φ/Ιἔ ιο σχήμο ή τή μελωδίο του δειλοιζι κοι του γεννοίου

ῃς γίγγηῖἶῃ ῖτεηι Τσυθ ημίν α̨ῇση̃ῖσί αῃλωῖ σῃί) ἶσ είνοι σωστο νο το ονομάζουμε, των Υεννοίων ωροίο κοι

μέν ἀρεῇς ἶκομενσ ψυχης η σωΗαΤΟΡί επε Ρυξεη̨̃ς 5 ιων δειλών οοχημο. Γιο νο μη μοκρολογοιζιμε, λοιπον,

ῖἔἶάἶῃέἔςδῖκκοσνἕἐἔσ:¿ζ1ΠΞἕΙἔῖαι̃);?(5:ι̃ἕΠ(::κα! μ η ιιωλυ γι' ολο ουτο, ος ποροδεχτουμε οτι το σχετικο με

ροκσλη̃ καί Τσυ̃θ, ἡμῖν Οϋΐως ιην ορετη της ψυχης η του σωμοτος, ειτε γιο την ιδιο,
: ρ ως τε π , ι.ίιε γιο κομιο οπεικονισή της ποοκειτοι, ολο, κοι το

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἐτι δή τόδε· πότερον άπαντες ποσοις (',ῖΞ31μΞΞΟΤΞζοἐἔἑἔΐῖἕεξἐί:ἔ‹:Ξνῖῇ;±Ξό·ενω οσο ειναι σχε

ΑΑ! |Ν|ΑΣ: Σωστο μος προτρεπεις κοι ος οποντήσουμε πως
γιιι την ὼρο είνοι ολήθινο.

#ιιΝιΝΑ|ΟΣ: ιδου τὡρο ενο ολλο σημείο: 'Αρογε ολοι οι
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χορείσῖς ὁμοίως χη̨ῖρομεν, ή πολλού δεῖ; ι: ανθρωποι ευχαριστούμεθα με ολους τους χορούς, ή
κλειι×ιιλε± τοι: Παντος μὲν ων. οπὲχοομε πολύ οτι, οοτο:
λομμλιοε τι Ποτ ειν οον λενομεν το Πεπιιονηκος ί‹^ΕιίνίΑΣ· λτιοκοιιιιο κοι ολοτελο ιιολιοτο

ημας είναι; πότερον ού ταύτα εστι καλα ἡμῖν πασιν, ^ΘίίΝΑίΟΣ ΠοΤο ορονε νο ΘΤνοΤ η οΤΤΤο Της ηλονηςι κοΤο
ή τα μεν αύτα, αλλ' ού δοκεῖ ταύτα είναι; ού γαρ 5 Τη ννὼμη μοςἐ Μηηως δεν εΤνοΤ Το ΤδΤο ΤΤΡονμοΤο ωροίο.τίς

Τά τη̃ς κακίας ή αρετῆς για ολους μας, ή μήπως είναι, αλλα δεν μας φαίνονται
καλλίονα χορεύματα, ούδί ὡς αύτός μεν χαίρει τοῖς σαν τετοια; Γιατί κανείς δε μπορεί να πει ποτε ότι οι
τη̃ς μοχθηρίας σχήμασιν, οί δ” αλλοι εναντία ταιᾶτης Χοροί Της κοίοος εΤνοΤ κολοΤεΟοΤ οηο Της ορεΤης οοΤε
Μούση τινί· καίτοι λεγουσίν γε οί πλεῖστοι μουσικής οΐί οοΐος εοΧοΟΤοΤείΤοΤ με ΤΤς μορςλὲς Της ίΤοΧθηρΤος
ορθότητα είναι την ἡδονὴν Τοἴς ψωχοἶς Πορίζοϋυ̃οιν ο και οι αλλοι με καποια Μούσα αντίθετη απί αυτήν. Και
διίναμιν. Άλλα τούτο μεν ούτε ανεκτόν ούτε όσιον θεθαια οι περισσοτεροι νομίζουν πως η αρμονία της
το Παροηον φεὲννεσαω, τόδε σε μελλον εικος πλω ιιοιιοικήο οίνοι η οονοιιτι που ιτοοκολοί η ιτοονίι οτιονα̃ν ἡμᾶς' ψυχες. Αλλα αυτό δεν είναι ούτε υποφερτο ούτε ευσε

ΚΛΕ|Ν|ΑΣ: Τό ποῖον; 5 θες να το προφερει κανείς με κανενα τροπο. Αιτία της
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ,Επειδή μιμήματα τρόπων εστι' τα περί τας ηλονης μος εΤνοΤ Τηθονὼς Το εξης·

χορείας, εν πραξεσί τε παντοδαπαῖς γιννόμενα καί κ^ίἔίίνίΑἕ! ΠΟΙΟ;
τύχαις, καί ἠθεσι καί μιμήσεσι διεξιοντων ὲκαστων, ^ΘΗΝ^|ΟΣ7 Εηεω̃η η Τέχνη Τον Χορού οονίοΤοΤοΤ οΤη μί
οίς μεν αν προς τρόπου τα ρηθεντα ή μελῳδηθεντα Νηοη Χοροίοηρων ηοο νΤνεΤοΤ με κοθε είδους ηροξεης
ἡ καί ωγωσου̃ν χορεωθἑι/Τα ἠ κατά φασιν ή κατα ι̃0 και τυχαία γεγονοτα και οσοι παίρνουν μερος θετουν
ἐθος η κατί αμφότερα, τούτους μεν καί τούτοις χαί Θ ο ενὲΟνεΤο Τις οονηθεοςς κοΤ ΤΤς οΤΤΟκρΤΤΤκἑς Τους Τκοτ
ρειν τε καί επαινεῖν αύτα καί προσαγορεύειν καλα νοΤηΤες δεν είνοι φυσικο νο εοΧοΡΤσΤοονΤοΤι νο ενκωτ
ἀναγκαῖον, Οῖς 6, ἄν παρα φύσιν ή τρόπον ή τινα ιιιαζουν και να θεωρούν ωραία οσα από εκείνα που απαγ
συνήθειαν, ούτε χαίρειν δυνατόν οϋτε επαινεῖν αί νέλθηκον η Τρονοοδηθηκον η ΧορεοΤηκον κοΤο κοηοΤο
Οχρά τε ηροσσγορεμειν. Οίς δ“ αν τα μεν τη̃ς φύ 5 ιροπο, ταιριαζουν με τον χαραχτήρα ή τις συνήθειες
σεως ορθά σμμααίνῃ, τα δε τῆς συνηθείας εναντία, ιους ή και με τα δυο αυτα; 'Οσοι× ομως τα θρίσκουν
ούτοι δε ταῖς ἡδοναῖς τοιᾶς επαίνους εναντίους προ ονΤίθεΤο με Τη Φοοηι Το ΧοΟοΧΤηΟο η κοηοιο οονηθεΤοσαγορεὐοωσἰν. ἠὀἑα γάρ Τομτων ἐκαστα είναι' φασι, 6568 ιους δεν είναι δυνατο ούτε να ευχαριστούνται μ” αυτα
πονηρα δε, καί εναντίον αλλων ούς οῖονται φρονεῖν ΘΠΤΘ νο Το Θνκωίηοζοονι ολλο νο Το ονομοζοον οου̃ίημο
αίσχανονται μεν κινεῖσθαι τῷ σώματι τα τοιαύτα, αί Μ: οσους ομως συμθαίνει οι φυσικες ιδιότητες να είναι

Τ ιιωοτες, αλλα οι συνήθειες αντίθετες, ή οι συνήθειες
ιιωστες κι οι φυσικες τους ιδιότητες αντίθετες, αυτοί
ιιαλι εκφερουν γνωμες στρεφομενες εναντίον των ηδο
νιίιν. Λενε δηλαδή πως το καθενα απ” αυτα είναι ευχα
ριστο αλλα και διεστραμμενο, και μπροστα σε αλλους
ιιιιιι θεωρούν Φρονιμους, ντρεπονται να κανουν παρό\ μωιιις κινήσεις με το σώμα ή να τραγουδήσουν τετοια
ιμαγούδια και να υποστηρίξουν με σοθαροτητα οτι τα
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. Σ Η · ° νο ενοι καλα μετά ιτα αδέ ονται σαν ω αία· τα ατιολα Θανου ' ο ασχυνονται δε ΟὁεΙΥ ως ΟΠΟΪΡΟΙ' Η 5 ρ Χ ρ μ ν Ομως Τ ν
οτιουδῆς, χαίρουσιν δέ παρ αυτοις. είναι μονοι τους.

ΚΛΕΙΜΑΣ ιΟρΘύΤαΤΟ λἑγεγςγ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πολυ σωστα μιλας.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μῶν ουν τι ΘλαΘΠΥ ἐσθί ήντινα ΦΘΟΘΙ Τῳ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μήτιως τυχον ιτροξενουν κατιοια Θλαθή οι ασε
χοίρονῃ Πονηρίη̨ς ή σχήμασιν ή μελεσιν, η ΤΙΥ ωΦε· μνες στασεις και μελωδίες σ” εκείνον τιου του αρέσουν
Μαν Οὐ Τοτς Πρός τοιναντία τας ἡδονας αΠΟδΘΧΟΙΙετ ή κατιοια ωφέλεια τιαλι σ” αυτους τισυ έχουν αντίθετη

ἹΟ γνώμη για τις ήδσνές;
ΚΛΕΙΝἌΣ. Ε!κὁς γε. ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αυτο είναι ειτομενο.
ΑΘΗΝΝΟΣ Ιτὁτερον εἰκος ή καί αναγκαῖον ταυτον Β ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μήτιως δεν είναι μοναχα ετιομενο αλλα κα ι

είναι οιτερ οταν τις πονηροϊς ἠυεοιν συνων καιἶων αναγκαίο οταν καιτοιος ανακατευεται με κακές συνή

ανθρώτιων μή μιοη̃, χαι̃ρῃ δέ οτιοδεχομενΟς8 ΨΘΥΓΙ θειες ανηθίκων ανθρὡτιων να μη τις μισεί, αλλα να τις
δὲ ὡς ἐν Πωὀγα̃ς μοιρα. ονειρώττων αυτου την ιταραδέχεται με χαρα και να τις ψέγει ιταίζοντας, ειτειδή

Ι .  · _ 'ιτου ανα κη ΤΟΥ 5 Θλέτιει στα ονει α του αυτ' τ διαστ ο '; Τοτε κατμοχθῃριονγ τοτε ομοιουσθαι δη ΙΥ) Ω' ή Ω Φή
χαίρογ/Το ὁτγοτἑροις αν χαίρῃ, εαν αρα κακετιαινειν αναγκην γινεται ομοιος μ αυτα που τον ευχαριστουν
αίαχυνηταιι καίτοι του τοιουτου τι' μειζον ΟΥΘΘΟΥ η μολονοτι ντρέιτεται να τα ετιαινεί. Και Βέοαια τιοιο αλλο

. _ Σ Ι   · ι Α Ι νεσθα̃ι; ε αλυτε ο α αθο ' κακο ατιο αυτο τισ ου ε να ισ υκακον φαιμεν αν ημιν εκ πασής ΟΥΟΥΑΓΙΩ Υ Υ ΙΙ Υ Ο Υ Π μ Ο Η Χ
ΚΛΗΝΙΑΣ Δοκῶ μὲν Οὐδὲν ρισθουμε οτι μας συμθαίνει με αιτολυτή Θεθαιοτητα;

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ· Ὁτιου δή νομοι καλώς είσι κείμενθι Π καί 0 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Κανένα αλλο. κατα τη γνώμη μου.
, . .. | Υ 'ν ιτε ίτα Μου ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οτιου, λοιτιον, υιτα ουν νο οι καλα νο οθεεκῖ ΤΟΥ εἴίεπα χρω/Ον εσω/ΤΟ! την Θρ ὲξέςσεσθαι τ ' θα ' ρλλ 'μ θ 'μ· · Ι ε α ενοι και υτια ουν ε οντικα, α ετιιτ ετιεταισας ιταιδειαν τε και τιαιδιαν, οιομ ημ ΩΧ μ Ο

ΤΟΚ. Ποιηῃκοῖς, ὁῃῃερ αν αυτον τον ττοιΠΤΠΥ ἦν στον τομέα της εκιταίδευσης και ψυχαγωγίας με μουσική

τή ιτοιήσει τεριτῃ Ιὕυθμου ἢ μἑλΟϋς ή ρηματος εχο_ 5 και παιχνιδια. οτιδήτιοτε ευχαριστει τον ιδιο τον τιοιητή
ιιενον, τουτο διδασκοντα καί τους τω̃ν ευνομων τται σχετικο με το ρυθμο, ή τη μελωδια, ή τη γλωσσα να το
δος και' νεους εν τοῖς χοροῖς. οτι αν τυχῃ ΟΠΘΡΥΦ διδασκει, 'και να καμει τα ιταιδια και τους νέους των
ζεσθω Πρός ἀρῇήν ή μοχθηρίη̨γ; νομιμοφρονων τιολιτὼν σχετικα με τους χορους, ο,τι

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ουτοι δή τουτο γε λογονέχει· ττω̃ς γαρ αν; θελήσουν οσον αφορα την αρετή ή την κακία;

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Νυν δε γε αυτο ως ἐτιος εἰτιείν εν ΠΟΟΘΙΙΩ Α ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αυτο Θέοαια δεν είναι λογικο. Πώς αλλωστε θα

ταῖς τιολεοιν ἑξεστι δρδν, τιλήι/ ΚΟΤ, ΑΪΥΙΙΠΤΟΥ· ἡΤΟΥΞ
ΚΛΗΝΙΑΣ .εν Αἰγὐῃτῳ δέ δη πῶς το τοιουτον Φῃς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σήμερα ομως αυτο ετιιτρέτιεται συ ολα τα

νενομοθετη̃σθωγ. κρατη μ” εξαίρεση τήν Αίγυτιτο.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θ υμα καί ακουσαι. Παλαι Υαρ δή ΠΟΣΑ] 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Και πως νομίζεις οτι νομοθετήθήκε τέτοιο
ως ἐοικεκἠεἶγνώσθη Παρ, αὐτοῖς ΟΕΙΤΟΘ ὁ λογος ΟΥ ιτραγμα στην Αίγυτιτο;

τα νυν λεγομεν ἡμεῖς, οτι καλο μεν οχήματα, καΑα ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μοιαζει με θαυμα μονο να το ακουσεις. Κατιο
ὁἑ μέλη δεῖ μεωχειρίζεσθαι ταῖς ουνηθειαις ἶυϋς τε, τον τιαλιο καιρο, εγινε σ 'αυτους γνωοτος ο λογος

εν ταῖς ιτολεσιν νέους· ταξομενοι δε ταυτα αττα ιτου τον συζήτουμε τωρα εμεις, οτι δηλαδή οι νεοι των
ιτολεων τιρετιει να συνήθίσουν να χρήσιμοτιοιουν ωραιες
στασεις και ωραιες μελωδίες. Αφου δε καθορισαν τιοια
και τι είδους είναι αυτα, τα εκθέσανε σαν υτιοδείγματα
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ἐστί καί ὁῃοῖ ἄττον ἀῃέφηναν εν τοῖς ίεροίς, καί ι̃θ στους ναούς και δεν επιτρεπανε ουτε στους ζωγροιφους,

παρα ταυτ” ουκ εξήν ουτε ζωνραφοις, οατ' αλλοις Θ ουτε σε αλλους που φτιαχνουν ρποιαδηποτε σχηματα,
Κω, ὁνι̃οϊ, ἄττσ ἀῃερνάζοντων κατι/οτ να καινοτομουν, ουτε να' επινοουν καποια αλλα διαφο

τομεῖν ουδ, επινοεϊν αλλ” αττα ή τα πατρια, ουδε ρετικα απο τα πατροπαραδοτα. και σημερα'ακομη αυτο
ἐξεσῃνἔ Ούτε ἐν Τοὐτοις Οϋῖε έν μοωσικῇ συμ απαγορευεται στον τομεα που ειπαμε, αλλα και σε ολη

Πόση. ΣκΟΠῶν δέ εη̨ρησεις αυτοθι τα μυριοστον 5 γενικα την μουσικη μορφωση. Αν 'δε υπολογισεις, 'θα

ἔτοἐ γεγρη̨μμενα ή τετυπωμενα  οαχ ὼς επος ει θρεις εκει ζωγραωισμενα η λαξευμενα σχηματα ηλικιας
[οσων ἀλλί ὀνπυς Τῶν νυ̃ν ὁεδημιουργη δεκα χιλιαδων χρονων  και το δεκα χιλιαδες δεν ειναι

Πξἶῃην [οὔτε τι καλλίονα οατ, αίσχίω, τήν αυτήν δὲ 6578 τροπος του λέγειν, αλλα πραγματικοτητα  τα οποία

ἔἔἕΰην απειργασμενα. 
δεν' είναινουτε καλυτερα ουτε' χειροτερα απο τα σημε

κ^Ε|Ν|ΑΣ Θσωμσστόν λἑγενς' ρινα, αλλα οτιαγμενα με την ιδια τεχνη.
ΑθιιΝΑιΟΣ; Νομοθετικον μεν ούν καί πολιτικον υπερ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Αυτο πομ λες ειναι αξιοθαυμαστο.

ὅαλλόνῖως Άλλ, έτερο! φαι]/γι ἄν εη̨̃ροις αυτοθι· 5 ΑΘΗΝΑΙΡΟΣ: ίλσφαλως ειναι υπερθολικανομοθετικο και πο
ΤΟΠΤΟ δι Οὐν Τό Περί μουσικήν αληθές τε καί αξιον λιτικο. Υπαρχουν ομως εκει αλλαναναξια λογου. Εν παση

7 νοία ὸῃ δω/στόν ἄρ° ήν περί τῶν τοιουτων νο ομως περιπτωσει αυτο που ρυθμιζει το θεμα της μουσι

ενθετιΞσθαι θεθαίως θαρροιι̃ντα μελη τα τήν ορθό κής και αληθινο και ικανο είναι να μας καμει να σκε
|::Τα Φώνσῇ Παρεχὁμενα ΤΟΠΤΟ δέ θεοι; ἡ θείου τι φτουμε οτιἠταν δυνατο να νομοθετησει κανείς με θαρ
νὁς ἄν εἴη, καΘάΠερ ἐκεῖ Φασγν Τά Τόν ΠΟ/ων τοατον τΟ ρος μελωδιες που μπορουν να χρησιμευσουν λογω της

μέλη Τῆς .νσιὅος Ποιήματα νενο Β φυσεως ως προτυπα. Κι αυταθα ηταν εργο καποιου

νεναι Ώσθ`, ὁπερ ἔλεγον, εἰ δυναιτο τις ελεϊν αυ θεου η θεικου πλασματος, εφοσον εκει λενε οι μελω

τω̃ν καί οπωσουν την ὐρθὸθίΐθι Θθρροὐνω Χρή δίες, που διατηρήθηκαν τοσο μεγαλο χρονικο διαστημα,
ἀγεἰν καί Τάξιν ωπά. ὡς ἡ Τῆς ἡδονῆς: ειναι εργα της ισιδος. Ωστε, οπως ακριθως ειπα, αν

καί λὐῃης ζήι̃ησις του καινῇ ζητεϊν αεί μουσική 5 μπορουσε καποιος να αντιληωθει την 'ορθοτητα τους,
χρη̃σθω σχεδόν Οὐ μεγαλην τινα δυναμιν έχει προς πρεπει με' θαρρος να τα επιθαλει σα νομους' και διατα
Τὁ ὁισφθείραι τήν καθιερωθεῖσαν χορείαν επικα ξεις. Γιατι η επιδιωξη της ηδονης και της λυπης με το
λου̃σσ ἀρχωόῖητα Τήν νοω̃ν ἐκεῖ Οὺδσμῶς ἐεικε να θελει κανεις να χρησιμοποιεί παντοτε καινοοργια

δυνατή γεγονὲ αι διαφθεῖραι, παν δε τουναντιον1 μουσικη δεν εχει μεγαλη δυναμη για 'να καταστρεψει

ΚΛΕ|Ν|ΑΣ: Φαίνεται̃ι ούτως αν ταυτα εχειν εκ τῶν υπο ι̃θ την καθιερωμενη χορωδια με την προφαση ,οτι ειναι
σου τα νυν λεχθεντων. Ο πεπαλαιωμενη. 'Τη χορωδια τουλαχιστον εκεινων των

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: *Αρι ούν Θσρροῃγ/Τες λἑγομεν τήν τῇ τοπων δεν κατορθωσε καθολου να την διαστρεθλωσει,
μουσική καί τῇ Πωδια̃ μετα χθρεἴθς Χρεἴθν ὐρθήν Δ αλλα συνεθη το ακρως αντίθετο.
εἶνω νοἰῶδὲ Τρόῃῳν. χσίρομεν οτανοίωμεθα Κ/ιΕίΝίΑΣ: Φαινεται απο οσα μας είπες τωρα οτι αυτα εχουν

ευ πράττειν, καί ὸποταν Χθίρωμενι Οἰὁμεθα δεὐ 5 γίνει έΤσι'
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μπορουμε, επομενως, να πουμε με θαρρος οτι

η χρησιμοποῖηση της χορευτικής μουσικης και των παι
χνιδιών είναι σωστη κατα τον εξης τροπο: Είμαστε χα
ρουμενοι οταν νομίζουμε πως τα περνουμε καλα και
παλι οταν ειμαστε χαρουμενοι, δε νομίζουμε οτι τα περ
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Πράῇεγν ση μω̃ν οὐχ Ούτως; νοομε κολο; Αυτή δεν είνοι η ολήθειο;

Κ/\Ε|ΝγΑ·¿: Οηῃυ μὲν Ούι/_ Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Αυτή είνοι θεθοιο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κοί μήν εν γε τῷ τοιοοτῳ, χοίροντ99, ΑΘΗΝΑΙΟΣ: κοι φυσικο οτον μος κυριεοει ενο τετοιο συ

ήσυχίον ου δυνάμεθο ογειν. νοίσθημο χορος, δεν μποροομε νο μείνουμε ήσυχοι.
ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ἐστι τοοτο, ΙΟ Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Αυτο είνοι γεγονος;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἄρ' οον οοχ ημών Οί μὲν νέοι ΟΠΤΟΙ ΧΟ· 6 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γι' ουτο, λοιπον, οι πιο νεοι οπο μος δεν είνοι

ρεοειν ετοιμοι, το δε τῶν πρεσὀυτερων ἡμῶν εκεί· ετοιμοι νο στήσουν το χορο κι εμείς οι ηλικιωμενοι δε
νοος οὐ Θεωροοντες διογειν ήγοομεθο πρεποντως, νιώθουμε ευχοριστημενοι, θλεποντος τους, κομορώνον
χοίροντες τῇ εκείνων ποιδιο τε κοι' εορτοσει, τος γιο το ποιχνίδιο κοι τις γιορτες τους, επειδή τώρο
επειδή το πορ' ημίν ήμος ελοφρον εκλείπει νον, 5 μος λείπει η ολοφροδο της νιοτης; Αυτήν επειδή πο
ο ποθοοντες κοι' οσποζομενοι τίθεμεν οοτως ονῶι/ΟΦ θοομε κοι λοχτοροομε, δεν ορίζουμε ογώνες γιο οσους
τοις ουνομενοις ήμος οτι μολιστ' είς την νεότητα μποροον, νο μος ξονοφερουν οσο το δυνοτο πιο κοντο
μνημῃ επενείρειν; Ι ΟΤΙἹ νεὀΐηῖο με Την σνἀμνΙΊσΙι̃Ικ/\Ε|Ν|ΑΣ: ιΑληΘέσπγΤα_ Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: ΓΙολο οληθινο ουτο που λες.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μῶν οον οιομεθο κοι κομιδῇ μάτην τον ΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Μήπως, λοιπον, πρεπει νο θεωροομε περο γιο
νον λεγομενον λογον περί τῶν εορτοζοντων λέγειν Θ περο μοτοιη την γνώμη που υποστηρίζουν σήμερο οι
τοος πολλοος, οτι τοοτον δεῖ σοφώτοτον ηγεῖσθοι περισσοτεροι γιο τους εορτοιζοντες, οτι δηλοδή πρεπει
κοι' κρίνειν νικον, ος ον ημάς εοφροίνεσθοι καί νο θεωρήσουμε πιο σοφο κοι νο ονοκηροξουμε νικητή
χοίρειν οτι μολιστο οπεργοζητοι; δεῖ γορ δή, επεί εκείνον που κοτορθώνει νο μος κομει νο ευφροινομοστε
ΠΘΩ άΦΘἴΙΙεθά ΥΙΡ Παίξε” ἐν τοῖς ΤΟΙΟὐΤΟΙ§`ι Τόν 5 κοι νο χοιρομοστε οσο το δυνοτο πιο πολο; Γιοτί, οφοο
πλείστους κοι' μολιστο χοίρειν ποιου̃ντο, τΟΙἶΙτΟΙ/ Θεθοιο κοτο την τελεση των ογώνων ποροδινομοστε
μολιστο τιμοσθοί τε, κοι' οπερ εἴπον νυνδη, το νι στο ποιχνίδιο, οποιος κομει τους περισσοτερους νο χοί
κητήριο φερειν, Άρ' οοκ ορθώς λεγετοι' τε τουτο ροντοι, κοι μολιστο πιο πολο, ουτος πρεπει νο ποίρνει
κοι” προττοιτί ον, εἰ τοοτῃ γίγνοιτο; ΘΒΒΘ τις περισσοτερες τιμες, κοι, οπως είπο πιο πονω, νοΚ/\Ε|Ν|ΑΣ Τάχι ἄν' ονοκηροσσετοι νικητής, ορογε δε μιλοω σωστο γιο ουτο

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άλλο), ώ μοκοριε, μη τοχο το τοιΟυ̃τ0ν το θεμο, κοι δε θο επρογμοτοποιείτο σωστο, ον γινοτον
κρινωμεν, ολλο διοιροοντες οοτο κοτο μερη σκο μ” ουτο τον τροπο;
πώμεθο τοιῷδε τινι τρόπῳ· τι' ον, ει' ποτε τις οοτως 5 ΙΟΙΙΞΙΝΙΑΣ: 'Ισως.
οπλῶς ὀινω̃νο Θείη οντινοον, μηδεν οφορίσος μήτε ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αλλο, τρισευτυχισμενε μου φίλε, ος μην ερευ
γμμνικον μήτε μουσικον μηθ' ἰππικον, ολλο ποντος νήσουμε θιοστικο ενο τετοιο ζήτημο, ολλο ος το χωρί
ομνογογών τοος εν τῇ πολει προείποι, θείς νικητή σουμε στο μερη του κι ος το εξετοσουμε κοπως ετσι:
ριο, τον Θουλομενον ήκειν ογωνιοομενον ἡδονῆς· Τι τοχο, ον κοποιος οριζε κοποιον οπλώς οιονδήποτε
περι' μονον, ος δ) ον τερψῃ τοος Θεοτος μάλιστα, Ι) ογώνο, χωρίς νο κοθορίσει ον είνοι γυμνικος, ή μουσι
μηδεν επιτοττομενος ῷτινι τροπῳ, νικησῃ δε οοτο κος, ή ιππικος ολλο, οψοο συγκεντρώσει ολους τους

πολίτες κοι ορίσει θροθείο, τους προκήρυττε οτι μπορεί
νο ερθει οποιος θελει νο ογωνισθεί μονοχο γιο την
ηδονή κοι οποιος ευχοριστήσει πιο πολο τους θεοτες,
χωρίς νο οκολουθήσει κονενο κονονισμο, τι θο συμθεί;
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τουτο οτι μαλιστα απεργασαμενος καί κριθῇ τῶν Φοοίκο Θ9 ονοκηοοΧθεἰ νίκίι̃ΐἠο εκείνος Ποο Θο κοΤοο·
αγωνισαμενων ῆδιστος γεγονεναι  τί ποτ' αν θὼσει να ξεπερασει τους συναγωνιστες του σί αυτο το

ἠγουμεθα ἐκ ταύτης Τῆς Ποοιοοἠσεως συμθαίνειν; 5 αθλημα και θα αναδειχθεί ηδονικὼτερος απο αυτους.
ΚΛΘΝΙΑΣ, ΤΟΟ Περί λἑδ/εἰς; Ποιο, κατα τη γνωμη μας, θα ήταν το αποτελεσμα αυτής
ιιοιιιιλιοε εικος τιοιι τον μεν τινα ετιιεεικνιινιτι, κα πιο προκτιρϋξεωςι

θαπερ Όμηρος, ραψῳδίαν, αλλον δε κιθαρῳδίαν, τον κ^Ε|Ν|^Σ' Τι Θννοοἰο μ, οοῖο Ποο λοοἰ
δὲ ΤΗ/Ο Τραγῳδίω/7 Τόν ὀ¬ Οὐ κωμῳὀίαν, Οὐ Θσωμα ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ενδεχεται Θεθαια ενας να επιδείξει, οπως ο

στον δε εἴ τις καί Θαυματα ὲπιδεικνυς μαλιστ' αν ι̃Ο 'Ομίι̃οοο ίοο οοψωοἰοι ολλοο ένο μοοοίκο ὲονο οονοοεοτ
νικαν ἠγοίτο· τουτων δή τοιουτων καί ετἑρων αγω 0 μονο με ίοθοοοι ο Τοἰῖοο κοοοίο Τοονωοίοι ολλοοι Πολί
νιστῶν μυρίων ελθοντων έχομεν είπείν τίς αν νικῷ κωμωοἰοι κο! οο θο Ποοοξονεοομοον ον κονἐνοο Ποοοο
ὀἰκσίως. σίαζε ταχυδαχτυλουργίες και πίστευε πως θα νικουσε

ΚΛΕ|ΝίΑΣλ Ἄτοπον ἠρου· τίς γαρ αν αποκρίνοιτο σοι μ, οοῖὲο Ανι λοοι̃ονι Τὲΐοίοο είοοοο οντονωνίοῖοο κοί
τουτο ως γνους αν ποτε πρίν ακουσαί τε, καί τῶν 5 ολλοί ονοοίθοηῖοί οονκενΐοωθοονι μπορούμε νο Ποομε
ἀθλητῶν ὲκάστων αυτἠκοος αυτος γενέσθαι; ποιος θα επαιρνε δίκαια το Θραθείο;

λοιιι×ιλιοε± τι οιιν εη, εοιιλεσεε εγω τιιρῷν την ατο ΚλΕίΝίΑΣ· Η ερώτησή σου είνσι ιτσοὀλονιι Ποιος θσ μπο
ῃον ατιοκρισιν ταυτην αποκρίνωμαι; ρουσε να σου δωσει σωστή απαντηση σαν κατοχος του

ΚΛΕΙΜΑΣ Π μήν. θεματος πριν μαθει την προκήρυξη του αγώνα και ακου
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εί μεν τοίνυν τα πανυ ομικρα κρίνοι παι ι̃Ο σει με Το ίδιο Τοο Τ, οοοο Τον κοθένο οῃο Τοοο οθληΐοο

δία κρινουσιν τον τα Θαυματα επιδεικνυοντα· ή ΑΘΗΝΜΟΣ' Τί θο νἰνείι λοίοονἱ Μἠοωο θολοῖο νο οοοντ
γάρ_ τήσω εγώ σ” αυτή την παραλογη ερώτηση;

κλειι×ιιλ2± πῶς γάρ ου, τι κΛειινιΑΣ.· Γιατι οχι;
ΑΘΗΝΜΟΣ Εάν δέ γι Οἱ μείζους Παίδες, Τόν ως κωμ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πρώταπρώτα, αν οι κριτες είναι τα πολυ μικρα

ωδίας· τραγωδίαν δε αί τε πεπαιδευμεναι τω̃ν γυ παιδια, θα αραθευσουν αυτον που θα επιδείξει ταχυδα
ναικω̃ν καί τα νεα μειρακια και' σχεδον ίσως το κΐολοοονίοοι οῖοί οον οίνοίἑ
Πλήθος Πάντων 5 ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Ασφαλώς.

κ^Ε|Ν|^Σ. Ίσως δἦῖα ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εαν τα μεγαλυτερο παιδια, αυτον που θα πα

λουι×ιιιιο2± ιετιιιιωἐον σε καλως ιλιτιστι και ιοσιισοειαν οουσιασει τις κωμωδίες. και την τοσνωδίσ οι μορφωμέ
η̃ τι τω̃ν Ἡοιοδείων διατιθεντα, ταχ' αν ημετς Οι νες γυναίκες, τα νεαρα παλληκαρακια και ίσως σχεδον
γέροντες ἠδιοτα ακουσαντες νικαν αν φαίμεν παμ ολο Το Πλἠθοο .

πολυ Τίς ουν ορθώς αν νενικηκώς εἴη, τουτο μετα ι̃0 κ^Ε|Ν|^Σ' Ίοωο οοοοιο
 τ τ . ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τον ραψωδο ομως που απαγγελει ωραία την

ΤΟΗΤΟ” Π γαρ,
ΚΛΕίΝίΑΣ: Ναί. ίλιαδα και την Οδυσσεια ή καποιο ποίημα του Ησίοδου,

ίσως εμείς οι γειροι, αφου τον ακουσουμε με πολυ με
γαλη ευχαρίστηση, θα αποφανθουμε, οτι είναι πολυ
.ανώτερος νικητής. Ποιος, επομένως, θα ανακηρυσσοταν
δίκαια νικητής; αυτο πρεπει μετα απ” αυτο να εξετασου
με. Συμφωνείτε;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ναι.

Β
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ὲσῃν Θ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Είναι φανερο, εγώ και σεις θεθαια, να πουμε

λουι×ιλιοε± Δη̃λον ὡς εικοιι/8 κο" ® ' ' ' '_ θεντας αναγκαστικα οτι αξιοι της νικης είναι οσοι ενεκρίθησανΙ Ι τ ·  ° ετέρων ηλικιωτων κρι . Ι τ Ιφαναι τους υπο των Πιί
ἡ _ ν νυν δή ααα τους ουνομηλικους μας. Γιατι η πειρα των ηλικιω, _ ,ι  · κ ”Θος μιν Τω ι Ι · ·Ορθως αν νικαν. ΤΟ Υαρ 8

Ι τ ί καί μενων Θεωρειται σημερα το πιο πολυτιμο απ° αλα τα
Πάίίῃολω δοκεῖ Τῶν ἐν Τσῖς Πολεσἰν ωωσως 5 πραγματα σί ολες τις πολιτείες και παντου.
πανταχου αελτιστον γίννεσθσί ΚΑΕΙΝΙΑΣ· Χωρίς αμφιθολία.

/\ Ν!/ΧΣ Τ' 'Ψκ ει : ι υπ ι . σοτπον κατ εγω τοτς Αουινλιοε: Συμφωνώ κι ενώ με τους πολλους οτι η μουλουκιλιοε Συνκωρῶ δη Το γε Το ' ' 'μή μέν σικη πρεπει να κρινεται απο την ηδονη πομ προσφερει,
Πολλοῖςι δεῖν Τήν μουσικηΥλΖΙ\δ,Ονῃεκἑἔ\;εΞκεί\;ην είνα, οχι ομως στους τυχαίους ανθρώπους. ιι τεχνη αυτή γίτοι τῶν γε επιτυχοντων. Ο Ο σχ ' ' ί ' 'τι · ὀελτίστους και' ίκανω̃ς ί0 νεται σχεδον ανωτερη απ ολες οταν γοητευει τους αρί
Μουσαν καλλίστην ηΤις Τοϋς '_, , στους και τους πολυ μορφωμενους. και μαλιστα το μο, κ · δε ήτις ενα τον 85Θε , ,πεπαιδευμενους Τερίίείτ μα/\"Πα

ί τα δε ναδικο εκεινο που υπερεχει απο ολους στην αρετή και
αρετῆ τε και παιδεία ὔιΘΦΘΡΟ\/Τα δία πω 6 ί Γ°ὁῃ στην παι εια. ι αυτό λεμε οτι οι κριτές των πραγματων

,  δετσθαι τους τουτων κριτας, Ι, τ τ Ι κ ταρετης Φο!ίεν νήσεως αυτων πρεπει να ειναι εναρετοι, επειδη πρεπει να μετε.Ι  ° ' είναι ει ρατε αλλης με7ΤΟΧΟϋ§` ωποως
 Οκ ε γάρ παρα θεάτρου 5 χουν και στα αλλα είδη της αρετής και Πβοπαντος στην

και' δή καί τῆς ἀνὕρείθθ ΗΤ ' ” ί 'καί ανδρεια. Δηλαδη ουτε απο τους θεατές πρεπει να μαδεϊ τον γε αληθη̃ κριτην κριν ι , , , ,.  θαινει να κρινει ο αληθινος κριτης και να παθαίνει συγ
τ λητταμενον υπο θορυθου τῶν πολλων και Της . Ι Ιεκπ

7 ννώσκοντα δι) ανα χυση απο το θορυθο του λαου και την ελλειψη μορῷὼ, » " , Ι ι Ιαυτου απαιδευσιας. ΘΠΤ Ου ,Περ Τούς σεως του, ουτε παλι, αν εχει γνώσεις, απο ανανδρεία, . ι 7 · · Ι ου . . ι Ι .νδριαν και δειλιαν εκ ῖα̃υτου σἔμ/ατἐοκςτοὐΐου και δειλία, με το ιδιο στομα με το οποιο επικαλεοτηκε, Ι ' κρι
ν Ι κ · κθεους επεκαλεσατο με ων Οὐ γάρ Ό τους θεους, οταν επροκειτο να κρινει, με το ίδιο ναδαμενον αποφαίνεσθαι ,Οθθί'Ρως την κρίσι λ· Ι

· ιι ' δίκαιον Θεατῶν εει ψεματα και να'θγαζει'με μαλθακοτητα μιαν οχιμαθητής αλλα διδασκαλος, ως νε το 7 δίκατη αποφαση. Γιατι ο κριτης δεν παιρνει θεση μαθητή
μαλλον ὁ κρίΐής κσθίζεί· και ενανἶιωἑομἶνοςἶ οδι μεταξυ των θεατών αλλα δασκαλου, όπως το απαιτεί τοτήν ἡδονὴν μή ΠρΟσηκὁνΤωἶ.` ίίηδε Ορἑως ΟἸ δίκαιο, και για να φερει αντίσταση στους θεατές που
δουσι θεαταῖς  γαρ δη Ϊῳ ῖίσλωῳ ἶεἱτῖη̨̃ἰκὁς δεν αποδίδουν σωστα και οπως πρεπει το νοημα της
ληνικῷ νόμῳ τ καθά'[ερ Ο σἰκεὔίκος Τε.κω Οί Τόν ηδονής, συμφωνα με παλαια ελληνικο νομο. Αντιθέτως
νομος νυν, Τῷ Πλήθεί Τῶν θεεπων °ἶΠπρ8Πωνΐ‹ ι σημερα, ο σικελικος και ιταλικος νομος που αναθετειὅιακρίνων χειροτονίαις, την κριση στην πλειοψηφία των θεατών και διακρίνει το
ποιητας αυτους τ Πρός Υάρ την ' ' ' '

κ <· ·ΤΟτ| αυτους οί θεα ο νικητη, με αναταση των χεριών, εχει διαφθείρει και τους
ποιουσιν ουσαν Φθϋληντ ωσΤε ΟΡ α 'δι ιους τους ποιητες, γιατι συνθετουν συμφωνα με ταΙ _ θεατρουα Ι _ Θαρκεν δ αυτου του , .ται παιδευουαιν διεΦ _ν Οὐΐῶν ταπεινα γουστα των κριτών κι ετσι οι ίδιοι θεατές εκπαι. ι ' . · · υτους αει ε τιω τω . . . .τας ηδονας δεον γαρ Ο νυ̃ν σὺ δευουν τον εαυτο τους. Εχει ακομηδιαφθείρει και τις
ἡθῶν ἀκούολ/τας θελῃω την ηδονηί ισχ Ι' .ούν 5 ηδονες των θεατών, αφου, ενώ πρεπει να ακουσουν
Τοἶς δρῶσίν Πα̃ν Τοὐνω/Τίον σωμθαῃ/εἰ' Τι ΠΟΤ παντοτε αυτοί κατι καλυτερο απο τα ηθη τους κατ να

Π τελειοποιουν το καλαισθητικο τους συναίσθημα, μ” αυτα
ιιου κανουν τώρα συμθαίνει το απολυτως αντίθετο οί
αυτους. και τώρα που τελειώσαμε τη συζητηση μας παλι,

ι̃ι̃δ



ι̃ι̃θ ι̃ι̃?

ἡμῖν τα νυν αυ διαπερανθεντα τῷ λογῳ αημαίνειν τι να σ αίνο
θουλεται; σκοπεῖσθί εἰ τοδε.

Κ^ΕίΝίΑΣ: Το ποῖον;
λοιιμλιοε Δοκετ μοι τριτον ιι τέτσιοτον Φ λονος είε

ταυτον περιφερόμει/ΟΦ ήκείνι ὡς ἄρα Παιδεία μὲν

ιίι

ημ υν οσα είπαμεξΐίροσέχτε, μήπως σημαί
νουν το εξής:

.Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Τι πραγμα;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μου φαίνεται οτι για τρίτη ή τέταρτη φορα ο

ΰ λογος μας έκαμε γυρο και ξαναγυρισε στο ίδιο σημείο,
ὲοθ' ή παίδων ολκή τε και αγωγή προς τον υπο του οτι δηλαδή η παιδεία συνίσταται στο να προσελκυουμε
νόμου λογον ορθον είρήμένον, καί τοῖς ὲπιεικεστα ' ' ' ' '

τοις καί πρεαθυτατοις δι) ὲμπειρίαν ΟυνδΘδΡΥίίἑνθν
ως οντως ορθος έστιν· ϊνί ουν ή ψυχή του παιδος

σι

και να οδηγουμε τα παιδια στο λογο που ο νομος εκρινε
σωστο και που οι πιο αρμοδιοι, οι πιο ηλικιωμένοι και
οι περισσοτερο πεπειραμένοι ανθρωποι συμφώνησαν οτι

μή έναντία χαίρειν καί λυπεῖσθαι έθίζηται τῷ νομῳ είναι πραγματικα ορθος. Για να μη συνηθίζει, λοιπον, η

και' τοῖς υπο του νομου πεπεισμενοις, αλλα συνε

ωὔήα̃εί

ψυχη του παιδιου να αισθανεται χαρα και λυπη αντίθε
πηται χαίρουσα τε καί λυπουμένη τοῖς αυτοίς του τε 6ς με τις ιαταξεις του νομου και με εκείνους που

τοις οἶσπερ ο γέρων, τουτων ένεκα, ας ῷδας κα ε πειθαρχουν στους νομους, αλλα να συμθαδίζει και να
λοη̨μεν οντως μέν ὲπῳδαι ταῖς ψυχαῖς αυται νυν
γεγονέναι, προς τήν Τοια̃ὐῖίιν ή ^έΥΟίίεν συμΦω

ευχαριστειται και να λυπαται με τα ίδια με οσα κι ένας
ηλικιωμένος, γιί αυτο το σκοπο εφευρέθηκαν, τα τρα

νίαν έσπουδασμἐναι, δια δέ το σπουδήν μή δυνα γουδια που ονομαζουμε ωδές και που στην πραγματικο
αθαι φέρειν τας των νέων ψυχας, παιδιαί τε και 5 τητα έχουν γίνει τώρα μυθοι ωφέλιμοι στις ψυχές, πλα

ωδαί καλεῖσθαι καί πραττεσθαι, ΚΟΘΦΪΠΘΡ Τοἶς κά° ή ή ή

 

σμενοι για να επιτευχθει η συμφωνια για την οποία μι
μνουαίν τε καί ασθενῶς ἴσχουσιν τα σωματα έν λήσαμε. Επειδή δηλαδή οι ψυχές των νέων δεν μπορουν
ήδέσι τισίν σιτίοις καί πώμασι τήν Χρησῃῖν Πείρῶντ Ι ή Ι ήνα υποφερουν τους κοπους, μιλουν και ασχολουνται με
τω τροψήν ηροσφέρειν οἴς μέλει τουτων, τήν δέ 6803 παιχνίδια και τραγουδια. Το ίδιο γίνεται και με τουςθ | Ι ›

των πονηρων εν αηδέσιν, ίνα την μεν ασπαζωνται, αρρωστους κι οσους έχουν αδυνατα σώματα: οι ασχο
τήν δέ 'μισεῖν ορθω̃ς έθίζωνται. Ταυτον δή καί τον λουμενοι δηλαδή μί αυτους προσπαθουν να τους δώ

ποιητικον ο ορθος νομοθέτης ὲν τοις καλοις ρή σουν την ωφέλιμη τροφή με ευχαριστα φαγ τα και πιοη

.μαοι καί έπαινετοῖς πείσει τε, καί αναγκάσει μή 5 τα, ενω τη θλαθερή μέσα σε αηδιαστικα, για να αγαπή
πείθων, τα των σωφρονων τε καίανδρείων και Παν· σουν την πρωτη και να συνηθίσουν για το καλο του9

τως αγαθών ανδρών ἐν τε ρυθμοῖς οχηματα και ἐν να απεχθανονται τη δευτερη. 'Ετσι ακριθὡς κι ο καλος
αρμονίαισιν μελη ποιουντα ορθως ποιειν. · νομοθέτης θα πείσει τον ποιητή, κι αν δεν πείθεται, θα

ΚΛΕιΝιΑΣ: Νυν ουν ουτω δοκουαίν σοι, προς Διός, ώ Β ' ' ί ' 'τον αναγκασει, να εκφραζει με ωραια και σεμνα λογια,
ξενε έν ,ταῖς αλλαις πολεσι ποιεῖν; εγώ μέν γάρ σωστα τον χαραχτηρα των σωφρονων, των γενναίων και
καθ) οσον αἰσθανομαι, πλήν παρ, ήμιν ή παρά ΛΟ· των απο καθε αποψη εναρέτων ανθρώπων στους ρυθ
κεδαιμονίοις, α ου νυν λέγεις ουκ οιδα πραττομε μους και στις μελωδίες που συνθέτει, αν θέλει να συν
να καινα δέ αττα αεί γιγνομενα περί τε τας ὐρχἠτ 5 θέτει με τον τροπο που πρέπει.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Νομίζεις, λοιπον, φίλε μου, στ” ονομα του Δία,
οτι έτσι κανουν στις αλλες πολεις; Γιατί, συμφωνα με
τις δικές μου πληροφορίες, αν αφαιρέσεις την πατρίδα
μας ή την Σπαρτη, δεν Βλέπω να συμθαίνουν οσα λες
τώρα εσυ, αλλα παντοτε εισαγονται καποιες καινοτομίες
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Ήιεἑῃη

54» ιτε

σεις καί περί τήν αλλην μομσικήν σαμπασαν, οὐχ και στους χορούς και σε ὸλη Την άλλη μοωσικὴι όχι

απο ναμων μεταθαλλὁμενα αλλ” απο τινων ατακτων ετίειδἡ Το μεπιθἀλλει Ο νὸμοςι αλλά κωι̃οιες ΟΧΟλἰνωΤΘΩ

ήὀονῶν, πολλοω̃ ὁεομσω̃ν τω̃ν αὐτῶν είναι καί κατα ηδονές Που Πεἶλν ωι̃έχοων ΟΠΟ Το νο εἰνω ίδιες ΚΟΝ νΟ

ταυ̃τα, ὡς σα κατ' Αίγοπτον ασρερμηνεαειςγ αλλ” ΠρσνμΟΤΟΠΟιΟωνΤω κὀΤω'οΠὀ ὐμοιεἦ σωνθἠκεςι καθως
Οὐδῇι̃οἶε Τῶν Οὐΐῶρ ι̃ο μας εξηγησες οτι σιιμθαινει στην ΑιγωπτΟ_ Με κανενα

. 6 . ,δ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἄριστα γα, ώ Κλεινία. Εἰ ὀί έὁοξα σοι α σα τρωω εν ειναι ι νες·
_

ΑΘίΙΝΑΙΟΣ: Πολω̃ σωστα, καλε μοω Κλεινἰα. Αν σοι; έδωσο
λεγεις λεγειν ὡς νων γιγναμενα, οὐκ αν θαιιμαζοιμι
ει μή σαφώς λεγων α οιανοου̃μαι τοατο εποίησα καί την ενἶὡῃωση Πως όσο εἰι̃ι̃ο· ισλωθἰζομω ὀῖι εΦΘΟμὀζΟν·

ι τσι σήμερα. αυτή τι παρεξήγηση δε με εκπλήσσει γιατι
επαθον· αλλ, α θοαλσμαι γίγνεσθαι περι' μομσικήν,
τσιαιῖιτ” αττα είπον ίσως ὥστε σοί ὁαξαι ταθτα εμε 5 δεν κοτὀῷερο νο εκῷρὀσω κοθορἀ Τις σκέψεις ΜΟΗ

λεγειν. Αοιὁορείν γαρ πραγματα ανίατα καί παρρω Ενώ Βασικα εῇι̃σ Π θέλω νο νἰνεῖω σχεῖικὀ με Τίι̃ ΝΟΟ

Προθεθηκὁω ὰμσρῇος Οὺὁσμῶς ἡὅα ἀναγκαῖον ὁι σικη, και συ νομισες οτι μιλὼ για οσα νινονῖω σΤην

ενίοτε εστιν. Επειδή δε ταυ̃τα σμνὀοκεί καί σοί, α Προνμοῖνώτηῖο· ΠΟΠ δεν είνω καθόλου εωΧὀΟισΤΘ να
   κ Θρίζει κανείς μια κατασταση αθεραπεμτη οι[ΟΠ η Πλονη

φερε, φής παρ, ιιμιν καί τοισὀε μαλλον ή παρα
τοῖς αλλοις Ἐλλησιν γίγνεσθαι τα τοιαοτα; έχει ΦΘΟΟΘ σε Πολύ Προχωρημὲνο σημεία είνω όμωΩ

κ | .
καποτε αναγκαίο. Και αῷοα και συ σμμφωνείς μαζι μομ_

ΚΛΕ|Ν|ΑΣ: Τι μην,
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Τί δ” ει καί παρα τοῖς αλλσις γίγνοιθ” σα 5 Ποροδὲχεσοι ὁτι σἶον ΤΟΠΟ σας κω στον ΤΦΠΟ ΤΟΟ Φἰλθϋ

 ·
μας απί εδώ σιιμθαίνομν καπως καλω̃τερα το Τέῖοιο

τω; πότερον αατα καλλιονως ούτως είναι φαιμεν αν
ν θάἶπ νυ̃ν ι "Τον Ι νόμενα. πραγματα παρα στις αλλες Ελληνικές παλεις;
τι κει ερ νιν Υ για ι

κλειινιλε πολο πω το αιαιρερον, ει καθάπερ Παρα τε κ^Ε”ν|^Σ' Γ"Πι να μη Το Πορσδεχΐωι̃
  ε κ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και αν και στις αλλες πόλεις σωνὲθοινε Το

τοισὁε καί παρ” ήμιν, καί ἐτι καθαπερ ειπες σο νμνὁή
δεῖν εἴνω γίγνοπο· ι̃ο ίδιο; Θα λεγαμε αραγε οτι ειναι πιο καλα' να γινονται

 καπως ετσι η απως γίνονται τωρα;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φερε δή, σμνομολογήσὡμεθα τα νιιν. 'Αλλο

τι παρ) ὑμῖν εν πασῃ παιὁεία καί μοιισικῇ τα λεγα Θ κ^Ε”ν|^Σ·. Θο'οΠΟΤἶλούσειιΘἑΘωΟ= μενἀλη Πρὁοδοι Ον ΤΟ

Υ ι πραγματα ηταν οπως στοιις Σπαρτιατες κω σἶον ΤΟΠΟ
μενα εστι ταδε; τοὺς ποιητας αναγκαζετε λεγειν
ὡς ο μεν αγαθος ανήρ σώφρων ών καί δίκαιος μας· και μἀλισῖο σομῷωνσ με Τον ιδονῃλὀ ΤΡὉΠΟ ΠΟΠ

· × κ κ  κ  κ κ Ι Υ Π μας περιεγραψες πριν απο λίγο. Δ

εμὁαιμων εστι και μακαριος, εαντε μεγας και ισχα
ο ὲαντε ικ ο καί ασθενής ή καί εαν πλομτή 5 ΑΘΗΝ/ῃΟΣ·. Είπφὸς λΟ'Πὀν· ος σωμῷωνὴσοι'με Πάνω Ο,

ρ ς ι× τι ς τι ι . , , . . ι

καί μή. ὲάν δέ ἄρα Πλουτῇ μὲν Κ”/ώρα Τε καί Μ!ὅο αυτα παω λεμε τωρα. Δεν ειναι αληθεια οτι στην Πιῃριδο

   σας ισχιιομν σε ολη την παιδεια 'και τη μονσικὴ Το ΠΟ
μαλλον, ή ὁέ αὀικος, αθλιας τ” εστί καί ανιαρως ζῃ.
Καί «ΟὐΤ ἄν μνησωκμηνςν φησίν ὑμῖν ὁ ΠΟιηΤἠς' εγ_ ρακατω; Αναγκαζετε δηλαδη τοιις ποιητες να λένε ότι

ο εναρετος ανθρωπος, επειδη ειναι σωφρων μοι δικωοςν
είναι ειιτωχισμενος και αξιομακαριστος, ειτε είναι μενἀ
λος και ισχιιρας, είτε μικρας και ανίσχιιροςι εῃε Πλοώ
σιος„ ειτε αχιι Αν ομως γίνει πιο πλοὡσιοςι̃ ΟΙ[Ο Τον κινο
ρα, και τον Μίδα, είναι ομως αἐ5ικος„ τοτε και Οξιοθρὴε
νητος είναι και η ζωη τομ κιιλα ανιαρη_ και Ο Ποιηῇι̃ς
σας λεει, αν εκφραζεται σωστα„ τα εξης: ιῖοιῃε θα Ονὲ
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, .ι . ι Ι Η ι τι φερο, ούτε θο λογάριο ο γιο άντρά εκείνον που δεν
Περ ὸρθω̨ς λεγξἶἰί «ΟΨΤ εν λολγἶρ ἰςι̃ρἔἰἕἑἶἐἔἔἕἢς το εχτελεί κάι δεν οποχτά ἐσά θεωρούντάι κολά με δικοιοός μή Πω/ἶυ̃ Το λεγάμεκυ̃ κσἴἑ ίΐων» ών 66” σύνη» κοι μάλιστο, οτάν εχοντάς τέτοιο πλεονεκτημοτο,
Πεκι̃ἶῖοί κω,κπἔπΟ, 56" ἔη «κΟ.Ι» ἔὲἰκος δέ ών μήι̃ε <<δεν επιθυμεί νά πλησιάσει τους άντιπάλους». Κάι επίαορεδἰοίφ ἶγγωθἶν Ισπἶμεἔἔἔντσ» μήτε νἰκω̃ Θἑων σης επειδη είνοι άδικος δεν τολμά <<νά άντικρύσει οιμο
Τολμω̨ «Ορων (Ρονον ἶῃμ ”λλο ούτω̃ μηδέν τῶν λε τοκύλισμά» ούτε νικά στο τρέξιμο τον <<Θροκικο Βοριά»
”Θρη[κιΟν,ΒΟρ:εην”,» μητἶ Ο Τ. 'ά ὑπό Τῶν Πολ 5 κάι δεν οποκτά ποτε του τίποτε άπί οσο θεωρούντοι
γομένων Ψγαξἶωἶ/ ΥΙΥΥΟΙΤ9 ΠΟΪΖ α τω?/ΞΤΟΙ Λέγεπῃ άγοθά. Γιοτί άυτά που το πληθη ονομάζουν άγοθά εχουνλων λι;ΥΡ|ίεν ΟΥ(ἶθά, οίίἴ Θε? ἑυεῖπερον δὲ

πάρει ουτο το ονομά άδικο. Θεωρεἰτάι. Πάράδείγμοτοςγάρ ως άριΟΤΟιί μεν Πγίω̨νε! Ιι ά σθά λέγεπῃ. χάριν, πρώτο ογοθο η υγείά. δεύτερο η ομορφιά, τρίτοτρίτον δε ίῖίλθϋἶαῖι Ηιΐρἱο. δε Ο 'Ξτάνζά οσο ἐχετοι ο πλούτος κάι άκολουθούν άπειρο άλλο άγάθά.κάί γάρ Οιξϋ ὐρω/,κω
σεκοωεἔ/ ἕῖ έτι δε κάι” το ποι ι̃0 [ΚΛΙΞΙΝΙΑΣ Ανάφερε μος, σε ποροκάλὼ, φίλε μου, κι άλλάτων άιυ̃θησεζθν εωἶἰσθἶιἶ/ωἕπιἔύμη κάι” το δή τελος άπο το θεωρούμενο ογάθά].

ἦῃ/.ΤωρσννΟωνΤἶ1 Ο Π είναι τσ πάντα τούτο κεκτη [ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ευχάρίστως. Αγοθά, λογου χάριν. είνοι κάι] το
Οῖἰσσης μίἶκσριοτηῖος ενό ενον ὀῃ Τἀχγστα ·γ νο εχει κάνείς δυνάτη οροση κάι άκοη κάι νά εχει μεμεγον οθογοτον εινοιόιἐε λιἕγομεν

γάλη ευοισθησίο σε οσο είνοι σχετικά με τις άισθησεις.Ιίδἰίς δε κα! ὲγω̨ ΠΟ“,Τ Ι ισ!ΟΙ ἐνὀράσιν ἄργσῖα ισ επίσης το νά κάνει ο,τι θελει σον άπολυτος κυρίορχοςσυμτιάντσ δικαίως ί{ε'/Ικυ̃μο
·ς πανω άρξάμεγα και σον ›‹οούΦωι±ο ολος της ειιδσιιιονίσς Θεωοείτσι το

κτήμσἶσί .ἀὁιὅοἰἦ δἦ κ9κισΤῖὁσἕ:η̨̃ν καίςὁ ἀκούειν νο γινει το τοχύτερο οθάνοτος οποιος εχει οποχτἡσειοπο της υγιειάς κάι δη κάι
μἐγιστον μέν 0 ολο άυτά. Αλλά εσείς κι εγω φυσικά υποστηρίζουμε,

και ἙἩΟΘἙΉ/ε(ἶθσι και Το ός!/23 ἀθὡ/στον ὀνῖα̃ καί κε νομίζω, το εξης: οτι ολο το ποροπάνω είνοι άριστο οπο
κακωἴ Τον (ἶυμΠω/Τη̨̃χρὁ ενα ἀγαθό Πλήν ὅγκωοση̨ χτημοτο γιο τους δίκοιους κάι ενάρετους ονθρωπους,
κτημενον ῖἰω/Τα Ϊσ .εἴ μ ἐλαΐτον δέ ἄν ὡς ὸλιμ ενω γιο τους άδικους είνοι ολο χωρίς εξοίρεση το χεινης τε κάι άρἶτης άπάυ̃ηςιη̃Πζώ Τσεπἔ δή λέγειν, 5. ροτερο, κοι πρωτοπρωτο η υγείά. Γιοτί πράγμοτικά κοι
γἰἕπον Ο Τοιοωπἶν Βαἶω/Ον ετά 'ηὲὼερ ἐγώ Πε!σετε η οροση κοι η οκοἠ κάι ολες οι οισθησεις κάι γενικά ηΟιμυ̃ιι Τοϋίῖ Παρ “ἔν ΠΟΨ ς' .ΠΟ ἑνοωέρωθμοὐς ζωη οποτελούν το πιο μεγάλο κοκο οτάν κάνείς είνοι
Κω! ὼίσγκασεἶεν Κω εὲΠδΤΡι:_ΖΟΙςΠΖ!δἕὐ8Ιν Οὐπυ Τούς οθάνοτος κοι είνοι κάτοχος ολων άυτὼν που λεγοντοι
Τε κε" ὀφμρνπἶς ΦΠΡ γι ἕνἀΤΞ .Εγώ μέν γάρ λέγω ιι ογάθά εκτος της δικοιοσύνης κάι ολης της άρετης, μι
νεουε ω̨ίωνι, Η ΥΟΡ, ρ. Ρ ὰ Οθά τοῖς ἀδίκοις κροτερη δε συμφορά ον ενος τετοιος άνθρωπος επιζήσεισειψως Τε] μἦν κωφ λεγομἶνῖά ἀγοθά Τοῖς μέν οσο το δυνοτο λιγοτερο χρονιά. Αυτά άκριθὼς που λεω,
ξῃνω' ἶοἰῖ δε α̃κωοκῖ κωῖσίὀἑ κσκοῖς κακά ὀπερ νομίζω πως πρεπει νο πείσετε κοι νο άνογκάσετε τουςἀγαθως Οντως ἀγσθα' Τοἰς ποιητές σάς νο λενε κάι οκομη νο τους άνάνκάσετε.

οφού προσάρμοσουν τους κοτάλληλους σί ουτά ρυθ
μούς κάι ορμονίες. νο μορφώνουν μ” ουτον τον τροπο
τους νεους σος. Δε μιλω σωστά; το Βλεπετε. Εγω δηλοδη
υποστηρίζω ξεκάθάρά οτι το λεγομενο κοκά είνοι γιά
τους άδικους ονθρὼπους ογοθά κάι γιο τους δίκοιους
κάκά, ενω το λεγομενο άγοΘά είνοι πράγμοτικά ογάθά
γιά τους δίκοιους κοι γιο τους άδικους κοκά. Συμφωνού
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ούν ὴρομην, αρα συμφωνούμεν ἐγώ ΤΘ καί ὐμείςί 5 με, λοιπον, εσείς κι εγω η οχι σλ αυτο που σας ρωτησα;
η̃ Πῶς; ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Εγώ τουλαχιστο νομίζω πως σε ορισμενα συμ

κλειλιιλε τα μεν εμοινε Φσινὸμεθά Πως; Τα δα Οὐδστ φωνοομε κατιως, αλλα σε αλλα καθολου.
μῶς' ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ώστε, λοιπον, εκείνος που έχει αποχτησει και

ΑΘΗΝΝΟΣ Άρί Οὐν ὐνίείάν Τε κεκίημἑνον καί Πλοίί” πλούτο και πολιτικη δύναμη ως το τελος του και ακομη
τον κοίτυραννίδα δια τέλους, καίἔῃ ΠΩΟσΤίΘη|Η ὐμίν ίο  προσθετω για χατήρι σας  εξαιρετικη ισχύ και γεν
ίοχύν διαφερουσαν καί ονδρείαν μ8Τί ἀθυ̃να̃σίίος κξίί ναιοτητα μαζί με αθανασία και δεν έχει απανω του κα

μηδεν αλλο αύτῷ τῶν λεγθμὲνων κακών είναί νίννΟ° Θ νενα απο τα λεγομενα κακα, εκτος απο την αδικία και

μενον, αδικίαν δε καί ύαοιν ἔΧΟί/ΤΟ ἐν ΘὑΤῷ Ιίονννι την Θίαιη συμπεριφορα, δεν σας πείθω οτι αυτος ο αν
τον ούτω ζω̃ντα ίσως ὑμᾶς Οὐ Πείθω μή Οίίκ αρα θρωπος, που ζει μί αυτο τον τροπο, δεν είναι ευτυχισμε
εύδαίμονα αλλ” οθλιον γίγνεσθαι σαφώς; νος, αλλα ολοφανερα δυστυχής;

κ/\Ε|Ν|ΑΣ: ιλληθέσῃῃο λέγείς. 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Περα για περα αληθινα αυτο τιου λες.
ΑΘίίΝΑ|ΘΣ: Είεν· τί ούν το μετα τούτ” εἰιι̃εἶν ημας ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολύ ωραία. Τι πρεπει, λοιπον, να πούμε εμείς

χρεών; ανδρείος γαρ δή καί ἶσχίίρὁς καί καλό? καί μετα απ) αυτο; Δεν συμφωνείτε κι εσείς οτι ενας ανθρω
ηλούσιος, καί ποιῶν ὅῃίι̃ερ ὲῃίθίίμοί Τόν Βίον αίίίίί/“ πος γενναίος και δυνατος και ωραίος και πλούσιος, που
τα, ουχ ύμίν δοκεῖ, είπετἰοίδικος εἴη καί ὐὅρίσίηεί 6623 θα μπορούσε να πραγματοποιήσει στη ζωη του ο,τι πο
ὲξ αναγκης αίοχρω̃ς αν ζην; ἢ ΤΟΠΤΟ μέν ίσως αν θεί, θα ζοασε αναγκαστικα με αισχρο τροπο, αν Θεθαια
σμγχωρήσαιτε, το γε αἰσχρω̃ς; ήταν αδικος και υοριστἠς; Ή μηπως συμψωνησετε ίσως

Κ/\Ε|ΝιΑΣ: ῃάνυ μέν Οη̨̃ι/_ μαζί μου σ” αυτο τουλαχιστον, οτι θα ζούσε μια ζωη

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί δε; το καί κακῶς; 5 ντροπιασμενη;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ούκ αν έτι τούθί ομοίως. ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βεοαιοτατα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί δε; το καί αηδῶς καί μή σϋμψερὁνίως ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μηπως και στο οτι θα ζούσε ασχημα;

αὐτῷ; ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Σα αυτο δε θα συμφωνούσαμε τοσο εύκολα.
κΑΕ|ΝίΑΣ: Καί πῶς αν ταύτα Υ, ἔῃ σϋνχωρω̃ίίενἔ ΑΘΙ|ΝΑ|ΟΣ: Τι λοιπον, με αηδία και χωρίς συμφερον θα ζού
λοίιλιλιοε ιοπως, ει Θεος ημτν, ως εοικεν. ώ Φίλοι Ό σε,

δοίη Τίς Οίίμφωνίίἴίνι ὡς νυ̃ν νε σχεδόν ἀίίάδομεν ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Καιπὼς, λοιπον, θα συμφωνούσαμε σύ αυτα;
απ” αλλήλων. Ἐμοί Υάρ δή Φσίνείσί πίίίίσ Οϋίως ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πως; Νομίζω, Φίλοι μου, πως μοναχα ενας θεος
αναγκαία, ὡς ούδε, ώ Φίλε κλείνω, κρἠΐη νη̃σίἶς θα μας εκανε, αν ηθελε, να συμφωνήσουμε, αφού, ως

σαφώς· καί νομοθέτης ών ταύτῃ Πείρῷμην ἄν Τοίίς 5 τωρα, τουλαχιστον, διαφωνούμε σύ ολα σχεδον τα ση
τε ποιητας αναγκαζειν Φθέννεσθοί καίίπάνίας Τοίίς μεία, μεταξύ μας. Γιατί σε μενα αυτα είναι τοσο αναγ
ὲν τῇ πολει, ζημίαν τε ὸλίι/Ου μενίσΐην ὲΠίΤίθείην= καστικα ξεκαθαρα, οσο δε μου φαίνεται, φίλε μου Κλει
αν, εν τις ἐν τῇ χώρςῖ Φθἑνξαπο ὡς είσίν Τίνες νία, πως η κρητη είναι νησί. κι αν ημουνα νομοθετης
ανθρωποί ποτε πονηροί μέν, ἡδὲως ὅέ ζῶνίεςί Ο θα ηθελα να εξαναγκασω τους ποιητές και ολους τους
λυοιτελυ̃ὐνΐθ μέν ἄλλα ἐστί καί κερδσλἑαι ὅίκσίο” πολίτες να εκφραζονται μα αυτο τον τροπο. Και θα επε
ΤΘΡΟ δέ ἄλλοι καί ίίόλλ, ἄίίί ἄν Παρά Τά νυ̃ν λεγα̃ θαλα τη μεγαλύτερη δύνατη τιμωρία, αν τυχον τολμούσε

να προφερει κανείς οτι μεσα στη χωρα υπαρχουν κακοί
ανΘρωποι, που ομως ζουν ευχαριστα, η οτι αλλα πραγ
ματα είναι ωῷελιμα και επικερδη, αλλα ομως πιο δίκαια.
Και για πολλα αλλα παρομοια θα υποχρεωνα τους συμ
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ι ' εοικε πατριὼτες μου να εκφραζονται διαφορετικα απί ο,τι εκ
· · τ '/ιακεδαιμονιων, ως ιυπο τε Κρητων καιμενα ν 5 Φραζονται τωρα, οπως νομίζω, οι Κρητικοί κι οι Σπαρτια, ν  ·

Α Θρωπων, διαφορα πει . , . . .και δηπου και των αλλων Ον γάρ ώ τες, κι αν δεν κανω λαθος, κι οι αλλοι ανθρωποι. Γίεστε
Θ Α αν του πολίτας μοι φθεγγεσ ΟΙ' ερ 7 ' Ι 'Οιμ ς ,  μου, παραδειγματος χαριν, εξαιρετοι φίλοι μου, στα, , . Ι * ” στοι τωνανδρων, , . . .προς Διος τε και Απολλωνος, ω αρ! ὲροϋ ά ονομα του Δια και του Απολλωνα, αν ρωτουσαμε τους

”σσχ/Τε υμίν ΟΠΤΟεἰ τους νομοθΘΤΠ ς Βίος ἠὀιστος ίδιους τους θεους που θέσπισαν τους νομους; ‹,·Αραγε
μεΘΟ θεούς· ‹ΠΑρ' ο δικαιοτατος ν · · · · ·Π ΠΙΟ δίκαια ζωη είναι κι η ΠΙΟ ευχαρίσῖη, Γ] μηίι̃ωςει οίν μενηἡ δυ” ὲστον τινε ιω, ὲροίμεθἶ υπαρχουν δυο ζωές, απο τις οποίες η μια είναι περισσο

.  Ι  Α δή δυο φαιεν, . . ιδικαιοτατος δ ΘΤΘΩΘΨ» ει  5 τερο ευχαριστη κι η αλλη πιο δικαιη;>> Αν μας απαντου
αν ἴσως αυτους παλιν, ειπερ| Ορθως 8ίἹαν:ερωΤῳμεΥ σον Π Ι 6ως υπαρχουν υο, θα τους ρωτουσαμε ίσως ξανα

. ν ε λεγειν, Τθϋς . . , . , .«ποτερους δε ευδαιμονεστεροϋς Χρη  και μ ολο μας το δικιο. «Και ποιους σ αυτη την περί., Ι · ιι Θουντας, , ηδιστον διατον δικαιοτατον η ΤΘϋς Τον Ύ. ἀῖοπος πτωση πρέπει να θεωρουμε πιο ευτυχισμένους, εκείνους
, Ι ×  ΤΟ ,

, Ι , , ν8 ·» Ξι εν δη ΦΟί8ν Τοϋςιον, μ μή ὲΠί που ζουν την δικαιοτατη ζωη, η εκεινους που ζουν την
αυτών ο λόνος ἄν γῇ/νΟ(ΤΟ° Ου Ι ” Ι ΙΚαι αν τυχον μας ελεγαν εκείνους πουι̃ο πιο ευχαριστη,»

_ Ι τ αλλ επι πατερων καιλ εσθαι το τοιουτον,Θεων εν ζουν την ηδονικοτερη ζωη, η απαντηση τους θα ηταν
νομοθετῶν μαλλον, και μοι Το , '\ , , παραλογη.

υ ς  · · δ · Θ . , . .μένα Ποίίέρα Τε και νΟίίοθἑἶην,ηρ(ἶ)/Τ:(ῖἶΞ)ριΞτατ6ἶς· [ΚΑΕΙΝΙΑΣ Και Θεθαια Φιλε μου, θα ηταν παραλογη μια
ΠέΤω ὡς ὁ ζῶν τον ἠδιστον ιον εστι . .οὐχ ὡς τετοια απαντηση].
εἴτα μετα ταυτα ἔνων αν Φωην« ἀῖί διακε ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δεν επιθυμώ ομως να ρωτουμε κατι τέτοιο
ευδαιμονέστατα μες έθουλου ζην, (Ϊ

τους θεους, αλλα θα προτιμουσα να ρωτουσαμε τους
λευὐμενος Οὐδὲν Ηι̃αωου με ωςθ, εἴπ καί πατέρες και τους νομοθέτες. Αν, λοιπον, έθετα τα πα
τ οτ εν εαν ε τιεεμενος ειτε νομο Η · ·α Π μ

· · ος φαίνοιτο του συμ ραπανω ερωτηματα στον πατέρα η το νομοθετη μου, κι, Η Η * ΟΙ[Ορ . Ι Ι ' 'πατηρ ατοπος αν οιμαι ΚΟ!
τ ί 6 αιοτατον αυτος που αποκρινοταν οτι πιο ευτυχισμενος ειναι εκεί, ,  Ι  ί δέ αυ τον ικτω εαυτω λενε” εἰφωνουν ς ,

τ *ναι ζητοί που νος που ζει την ηδονικοτερη ζωη, εγω τουλαχιστον θα. = ' εί , Ι Ι Υ . . ,ευδαιμονεστατον αποφαινοιτο ῖςσνὲν του υπεοαλα υστερα απ αυτο την ερωτηση_ «Πωερα
_ ” Ε › × Οἴ ΟΙ Τι Ππας αν ο ακουων, Μ 7

όμος μου, δε θα ηθελες να ζω οσο γίνεται πιο ευτυχισμένο;
.   · Θὁν τε και κα ον ο ν , . . . .ηδονης κρειττον αγα _ , αλλα, ποτε δεν επαψες να με συμθουλευεις να ζω παντα
έπαινεῖ. Τί ναρ δή δίκοίῳ Χωριζὁμενθνῃδονης αγςμ οσο το δυνατο πιο δίκαια». Όποιος, επομένως, νομοθε
.Θον αν γίγνοιτοΣ φέρει κλἑος Τε, κω̨ εῃω̨νος, Προι̃ τεί μ” αυτον τον τροπο, είτε πατερας είναι, είτε νομοθέ
ὐνΘρώΠων ΤΘ καί θεῶν ἀρι̃ ὲσῃν αγαθον μεν κο της, νομίζω, οτι θα Φανεί παραλογος και δε θα ευρισκε

τροπο να αποδείξει οτι δεν αντιφασκει με τον εαυτο
του. Αν ομως εξέφραζε τη γνωμη οτι η ευτυχέστερη
ζωη είναι η πιο δίκαιη, ο καθένας που τονακουει θα
τον ρωτουσε, νομίζω: Ποιο αραγε αγαθο υπαρχει μέσα
σ” αυτο το είδος της ζωης ανώτερο και καλυτερο απο
την ηδονή, που το επαινεί ο νομος; Γίοιο δηλαδη αγαθο,
ξεχωριστα απο την ηδονή, θα μπορουσε να υπαρχει για
τον δίκαιο ανθρωπο; Παραδείγματος χαριν, η δοξα και
ο έπαινος απο θεους και ανθρωπους είναι καλο κι ωραίο
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, . . Ι · 7 ι/Τία, ”κιστα, ώ 5 πραγμα, αλλα προκαλεί αηδία, ενω η κακη φημη είναικαλον' σηὅεε δε] η̨̃υσκλι̃ιαιξἶλἐα;/οῖ μήΓοηῃνά ἀδι το αντίθετο; καθολου μαλιστα, αγαπητέ νομοθέτη, θαΦιλε νομοθετα, Φησομἶ ' σοο, μῶν ἀηὁὲς μὲν, του απαντησουμε. Αλλα το να μην αδικουμε κανένα,κε" μήῖε, ΨἹΟ Π)/ος ἔι̃ἶἑκἶίε Ο ἡοὲο μέν] οἰσχρά ουτε να μας αδικεί κανείς, μηπως είναι δυσαρεστο, αλλαἀί/Θθὁν δε καλο" Το ετ ρ καλο κι ωραίο πραγμα, τα δε αντίθετα μηπως δεν είναι.δέ καί κοκα̨ _ ιΟ ευχαριστα, αλλα αισχρα και κακα συγχρονως.ι‹λΕιΝίΑΣ: καιγπως, ἡὁο Το Ό Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ: Και πώς είναι δυνατο να μην είναι;ΑΘΗΝ/ΜΟΣ Οωκἶωἶ/ Ο Ηεν μη χί Ξολον Γοθονος γι] ει ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ο λογος, επομένως, που δεν ξεχωρίζει το ευκαί δίκαιον κο! αγςθον Τε κοίοέλεῃ/ ζῆν Τον ὁσιον χαριστο και το δίκαιο και το καλο και το ωραίο θοηθεί,μηδεν έτερον, ποθς το Τίλἔἐὲῖη λογων αν οχι σε τίποτε αλλο, στο να κανει τον ανθρωπο νακαίἕίκωονβἰον' ω(ἶΤε„\/Ομ . Φο Τοω̃τη̨ ουτως έχειντ 5 ζει τουλαχιστον με ευσεθη και δίκαιο τροπο, ώστε γιακαί ενω/ἶ[ωἶΟΤἔ)ς.Ο¶ (ἦν μη ίοεσοω Πράῇεῃ/ ΤοοΤο το νομοθέτη τουλαχιστον, θα είναι ο πιο αισχρος κι οΟὺὀείς γσἔ) ωί εκων εἑελο! Γἱε Θο, Πλέον ἐοοππ Σκο πιο αντίθετος για το σκοπο του εκείνος ο λογος πουοτῳ Ι"Ϊ Το ξωρἶίν ΤΟ” /Σ:/εἰἔρὥμενον Ποοίν Το ὡς δεν θα παραδεχοταν οτι αυτα δεν είναι σωστα. Γιατίἶοὀῃ/Ισ,ν ἶε Τς) Ιἶορα̨ῖοἶ ΠΟ"σ[ΠΟρὲχε,7 νομοθέτης κανείς δε θα μπορουσε να πεισθεί να εχτελεί με τηέπος ειπειν και ἔη ίὀἶί ς|Ον Τοοωο κοτοοΤἡσει, Το θέληση του εκείνο που δεν συμθαδίζει περισσοτερο μεὀι̃ ἡμἰν δΪ)ξω/,εις Τομνωἴῃ Κ ώ ο Πως έθεσι και ,ο τη χαρα παρα με τη λυπη. Αλλα οσα Βλέπει κανείς αποΘκὸως ΟΦ8ἴ`ω\ζι και Ιἶεἰσἶχκἶἔ ρςοἔημο,/ο Τά δίκαιά μακρυα προκαλουν σκοτοδίνη σε ολους γενικα και πε
`=ἶΠΠ[νΟιἶῖ..κω λοἴοἰξἰνοἔὀεἔ Τῶγωο α̃κοίοο ένο,/Τίως ρισσοτερο στα παιδια. Ο νομοθέτης ομως θα τους καμειεσῃ κο! αὁἰκα̨ ΤΟ.με ,ὀίκοο κοί κοκοο οοοτοὐ θεω ικανους να αποχτησουν αντίθετη γνώμη, αφαιρώντας τοφαινομενα, εκ μΘΥ Ο, δκωα ἀηὁἐστοῖοο οκ οο ὀγ 5 σκοταδι, με καποιο τροπο οπωσδηποτε (με τις ασκησεις,ροωμενο, ηὀεαἔ Το (ἶε Ι χ ο ομοοἶερα τους επαίνους και τους λογους) ατι τα δίκαια και τακαίοω Πω/τα̨ Τανω/Πα Πω/Π Πρ ς αδικα είναι δυσκ0λΟἔ8ΧὼΟισται Υιατί τα αδικα Φαίνονταικ^Ε|Ν|ΑΣ: ΦΠ!)/επἶἰς Τ κρίσεως Ποῖορσν χω αντίθετα απ* ο,τι είναι πραγματικα, αφου ενας αδικοςΑΘΗΝΑΙΟΣ Τῖίν 6 (ἶληθἶἰωἴ ηΖ ΤΎ Τῆς χο,οο,/ος ψυ και κακος τα θεωρεί ευχαριστα για τον εαυτο του καιρίωΐἑθωἴ 8"/Ψ Φωμεγ' Ποἶερ η ιο τα δίκαια παρα πολυ αηδιαστικα. 'Ενας δίκαιος παλι ταΧης Π Την της ἦἶλῃονοςζν Τ ἀμείνονοο α θεωρεί ολα αντίθετα και στις δυο περιπτωσεις.ΚΛΕΗΉΑΣ Α]/αγκωο_ν Πἶυ Τη Ύ Ϊἐἔκον Θίον ου μονον ΚΑΕΙΝΙΑΣ: 'Ετσι φαίνεται.^ΘΗἶ\|^||ΟΣ: Αναγεωοἶ/ Ξρἔντη̨̃λλά κοί οηοοοοερον Τῇ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: και ποιαν απο τις δυο γνώμες θα υποστηρί
αισχίωὔω Ηοχ ηξππ ρ Ιἴνω καί οοίοο οίοο. ξουμε πως έχει μεγαλυτερη δοση αληθειας, τη γνωμηἀ^ηθε'® ΤΟ” ὅἰκωου Τε 8 της κσλυτεοης η τη γνώμη της κειοὸτερης ψυχης;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αναγκαστικα τη γνωμη της καλυτερης, αν δεν
κανω λαθος.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άρα, ειναι αναγκη να υποστηρίξουμε οτι η
αδικη ζωη δεν είναι μοναχα αισχροτερη και χειροτερη,
αλλα και πέρα για πέρα πιο αηδιαστικη απο τη δίκαιη
κι ευθλαθικη ζωη.
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, , |  · * ίλοι. 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ “Ετσι είνοι, φίλοι μου, σύμφωνο μ' ουτο πουκλειινιλε κινουνευεικοτο νε?τον Μ/^ΟΥΟν;ωξρ λ,
. λος ι εμε. Θ Τ δε ου τι κοι σμικρον ΘΦ8 Ζ .ΑΘΗἶ\|Α©Σ |ΝΟμΕ)ΤΟε οϋΤως ἐχονν ὡς καί νυ̃ν αγπο ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Ενος νομοθετης πολι, εστω κι οχι πολυ οξιος

8! και μηλ του ., ει̃ῇερ ΤΙ καί ἄλλο ὲτόλμησεν ουτού του τίτλου, κι ον το προγμοτο ουτο δεν ητον
·· τ · ο ο εκ ι

ΔΙῖιρηλ ,Ζγσθῖυ̃ ἶμεὐδεσθαγ Προς τούς νεους, ἐστιν οτι ὅ οκριθως ετσι οπως το συνελοθομε τωρο με τη συζητηση,αν επ , . , . .λυσπελέσπρον ἄν ὲψεὐσοῖο ΠΟΠ; το τολμούσε, περισσοτερο οπο κοθε ολλο, μιλωντος στους
Τοιπἕυ νον μᾶλλον Ποιείν μή Θία̨ ἀλ/\° ὲκοντος ε νεους νο ψευδετοι, γιο το κολο τους, μπορεί νο υπορξει

' υνο εκθί μ,\/Τα ποτε ψεμο πιο ωφελιμο οπο ουτο κοι πιο ικονο νο κομει

Λεα̃ὥιἔιἔς Ζῖιλον μεν ἡ ἀλήθειο ώ ξένει καί μὁνιμον'
ολους τους νεους νο εφορμοζουν, με τη θεληση τους

Κ 1 Πενθειν κι οχι με τη Θίο, ολο οσο είνοι δίκοιο;
έοικε μηψἶἕ] .ρς1(ἶ!Ον,ν ΤΟΟ Σιὅωνίορ μυθολογημο 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ωροίο προγμο κοι στοθερο η οληθειο, φίλε μου.

ΑΘΗΝ/ΜΟΣ εἶεν Το Ιν Οΰἶως. ἀπίθανον ον, κοι' Μονοχο που δεν φοίνετοι Βεθοιο ευκολο νο την πορο
ὐθδίον ὲἴενῃο Πε! ε ' δεχτεί κονείς.
ἄλλα μυριαἶ ΑΘ!|ΝΑ|ΟΣ: Πολύ κολο, Κι ομως ο μύθος του Σιδωνίου

κ^Ε'Ν'ΑΣ: Πη̨̃ῖαι πΟΤἑ ὸδὼ/Των ὸπλίτας έξ εγινε εύκολο πιστευτος, μολονοτι είνοι τοσο οπίθονος,
ΑΘΗΝΜΟΣ ό στἴαρ × · κοθω κοι οπει οι ο οιοι ιύθοι, | τ ἐστί νομοθετῃ πορο ι̃Ο , θ Ο Η ι υτων φυνοι Κοιτοι Ι“ΘΥΟ Υ .Ο ·  · Ι ν Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ: Ποιοι_ Ι Η κ Θειν τος 6648 .

δειγμο του πεισειν ο τι ον ‹ἶΠ0ί:ΘίΡΠ Πε” '78' ι Α
. .ι δεν αλλο ωπον 68! σκο ΘΗΝΑΙΟΣ: Ο μύθος οτι κοποτε, οφού εσπορησον δοντιο,

Των νεων ψυχἶι̃ς' ωοΓἶ ΟΡ Πείσσς μένισῖον ἀγαθὸν ξεφύτρωσον οπί ουτο οπλίτες. Γι̃ορι̃ ολο ουτο οποτελεί
πούντο άνἶϋρίἦκειν η ,Τι δέ ῃέρι ποσον μηχονήν σπουδοίο ποροιδειγμο γιο το νομοθετη, οτι θο κοτορθω
ἑρΥάσσΙΤΟ αν Πολ"/' ΤΟΠΤΟΨ ι Τοιαὐτη συνοικία 5 σει νο γίνει πιστευτος με οτιδηποτε επιχειρηοει νο πείεύρίσκειν οντινο ποπ Τροπθννα̃ὀῃ μόλνστσ Φθέγ σει τις ψυχες των νεων, ωστε δεν πρεπει νο θοσονίζετοι
Πόσα Περί Τοιπἶυν εν κε". Ταέῇοτε ὼδοῖς καί μῃθοις νο Βρει τίποτε ολλο, πορο σε τι, οφού τους πείσει, θο
ΥΟΠ, ἀεί διά νθκἶυ Ρωίῖος εν δοκἐῖ ἢ Τσύῖη Πρός μπορεσει νο προξενησει το μεγολύτερο ογοθο στην ποκοί λογοις. Ει δ ούν αῇλΠ(2η_Τη̃σσΙ Τῶ λόνἑυἱ λη, Γιο νο πετύχει ουτο επιτοεπετοι νο χρησιμοποιεί
Ταυ̃ῖσ Οιἴὀεις Φἔονος σἔιῖιταιηπρὁς νε' Ταυ̃τἐ ὀη̨νη̨ Β κοθε τεχνοσμο, ωστε νο θρει με ποιο τροπο ενος τε¬

ΚΛΗΝΙΑΣΖ Αλλ Ου μο! ἕρωἶ/ , ,ιν Οὺὅέῖερος_ τοιος (συνοικισμος) θο ητον δυνοτο, σύ ολη, τη διορκειο
ΟΘΟΙ ἡμῶν ἶἄμΦ'(ἶ6ηΤἸσ(1|τΓἕ:,ῖνν1ἑμὁν ον εἴη λέγειν. της ζωης του, νο μπορεί νο εκφροζετοι οσο γίνετοι πιο

ΑΘΗΝΑίΟΣΕ Το μετο τοδιἔἑο Τούς ομοιομορφο γιο ολο τούτο, κοι στις ωδες κοι στους
Φημί γαίὶ ὸπα)/Τας „ Ταῖ ψυχσῖς καί ὰῃα/τοῖς 5 μύθους κοι τους λογους. Αν ομως εχετε κοποιο ολλη
χορούς εῃ νεας Ουσως ς γνωμη διοφορετικη, μπορείτε ελεύθερο νο ομφισθητη

σετε το λογιο· μου.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Δε νομίζω πως μπορεί κονείς οπο τους δυο μος

νο φερει οντίρρηση σί ουτο τουλοχιστον.
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Επομενως εχω δικοίωμο νο μιλησω γιο ουτο

που οποτελούν τη λογικη συνεχειο τους, Εχω, λοιπον,
τη γνωμη οτι ολοι οι χοροί, που είνοι τρεις, πρεπει νο
επιοολοντοι με τη γοητειο τους στις ψυχες των ποιδιων

Θ



ι̃θι̃
ι̃3Ο

όσα 5 που είναι νεες ακομη και τρυφερες, και να λενε καλα Α ντα τιτων Παίδων, Τά Τε ἄλλα κο Ο ενο. ς , και τα αλλα ολα, οσα εχουμε εξετασει και θα ξαναεξε
δίε^η^ὐΘαμἑν Τε καί ἔῃ α̃έλθοἰμεν ἄν' Τὸ ἕε κεφσῖ τασουυε ίσως. αλλα Πρεπει να επιμένουμε στο εξής που
λαιον αυτων τουτο εστω' τον αυτον ἢδίσΐον ,Ϊ αποτελεί το ουσιωδες σημείο: Αν τους α̃ῖθοίωσομμε ὀμἄριστρν υπο Θεων θιον λεγεσ\ἶ:ίνΦ::ΖΖν?νςιοἶη̨̃ςη ο ίδιος τροπος ζωης θεωρείται απο τους θεους και ηδο
ΟΤΘΤΘ Θμομμεν αμα καί μα νικοτερος και καλυτερος, θα πουμε μια μεγαλη αληθεια
τιείθειν ἡ ὲάν ἄλλως Πως 'φθεννωμεθο ενο" ς' και συγχρονωρ θα πείσουμε περισσοτερο αυτους που

ΚΑΕΙΝἌΣΞ ΣμΥΧωιΟηΤἑΟν ό ἴ\ενε[ἦΜ πρεπει να πείσουμε, παρα αν τους εκθεταυε διαΦορετι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πρῶτον μεν τοίνυν ο ουσ Ϊ κό'

δίκὁς ὸρθὁῖαν ἄν Ποίο! Πρωωἶ ΤΟ,Τξ)ΙΟυΤ6.ἶ είςλω 5
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πρεπει να παραδεχτουυε αυτα που λερ..

μέσον ίἄσὁμενος ἀηάσῃ |σΠΟμὁῃ, κο! ΟΝ] ΤΠ ΠΟ_ειί ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠρώταΠρώτα, λοιπον, θα ἠῖαν πολυ σωστο να
ν , . . _ ΠαιαναδὲῖμΤεμΟ§` δε Ο μεχμί Τρί¶ὕΟρνΤΟ εΤωνι Τον Τε . εισαχθεί πρωτος ο παιδικος χορος των Μουσων. για να

επικαλουμειίσρ μάιπμμμ Των ἄενομἐἕόἕν ἶγλεἕἑἕἑἔ ψαλλει στη μεση και μπροστα σ' ολους τους πολιτες με
Πἑμί καί Τοίς νείἶίς 'ιλεων πει Ο Υν πολυ σεθασμο ολα αυτα τα αποφθεγματικα τραγουδια.
επευχομενος. Δει δε ου μαι εμ Τρπονς Ϊονςνὅεἰα̃ Δευτεροςι̃ οχορος των ανδρων μεχρι ηλικίας τριαντα
τριακοντα μεχρι των ΘῖἶυκμνΤμ νεὸνοἕοἔη̨̃ἶσΐἑ χρονων. που θα επικαλείται τον Παιανα σαν μαρτυρα
Τομ? δε μεπί Ταμῖσ _ ων _να·Ον_εἶι 9 θρίο για την αληθεια αυτων που λεγονται και θα ευχεται να
ωὁάς τ μμθολὁνρμς Περί Των Ομΐων ηθων ΙΟ 8 ς είναι στιλσχνικος και πειστικὀς στους νεους. Πρεπει
φήμης καταλελειωθαι. ομως κι αλλους χορους τρίτους στη σειρα απο ανδρες

Κ/\ΕίΝίΑΣΞ ^8Υεί§' δει ω ξενἶτ Τίνος Τονἶ ς ς „ ηλικίας ανω των τριαντα και ε ι εξ'ντα ον'_ μ ΧΟ Π ΧΟ ων νο
ρονς Τούς Τρπονς; Ον γαξ) ἴἶΟνω.σω/Ιεμεν σαφως Ο θαζουμε να τραγουδουν. 'Οσους εχουν περασμενα τα
τίποτε ὅρυλεί Φμμζείν Ομτων Περἰ· εξηντα, επειδη δεν είναι πια ικανοί να τα καταωερουν

ΑΘΗΝΑΙΟΣ καί μήν είσίν νἦονἶοἰ σχεδον ων χαρἰν ΟΙ ι̃ο στο τραγουδι, να τους αωησουυε να λενε μυθουρ Υυρω
πλεῖσΤΟι Τῶν ὲμμμοσωεν ερρη§ησἶ1ν|λΟνων'7 απο τα εθιμα τους, εμπνευσμενους απο τους θεους για

Κ|\ίἔιΝίΑἶι̃ Ομῃω μεμσθηκαμενι Ολλ εῃ σσφεζῇ ρ τους εναρετους ανθρωπους.
πειρῶ Φράζείν λ. ΚΑΕΙΑΗΑΣ: και τι εννοείς, Φίλε μου, μιλώντας γι' αυτους

ΑΘΗΝΝΟΣ Εἴπομενι εί μεμνημἶΘΟι|κΟΤ ακἶχσς Τωνΐο τους τρίτους χορους; Γιατί δεν καταλαθαίνουμε πολυ
Υωνι ως ἡ Φμσίς ἀῃἀντων Των νεωνἕκνῖνἦος ΖἘΞΞ καθαρα τι θελεις να πεις γι, αυτους.
ἡσυχιίσν οὐχ είε Τε Οι/είν Ουτε και̃νἶ ἶ®_σ(¦'μΟ καί ΑομινΑιοΣ· κι ομως για χαρη κυριως αυτων των χορών.
κΟΤά Τήν ωωνην είητ Φθεννοιἶο 6 98! αω̨̃κῖως _ εγιναν οι περισσοτερες απο τις προηγουμενες συζητη
Πηδῷ¦ τάξεως δ' αίοθησιν τουτων αμψοτερων, των

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ουτε και τωρα μας φωτισες. Προσπαθησε να
μας τα διατυπώσεις' ακομη πιο καθαρα. Π

ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Είπαμε, αν θυμαστε, στην αρχη του διαλογου
μας οτι η φυση ολων των νεων, καθως είναι ολο φωτια,
δε μπορεί να μείνει ησυχη, ουτε στο σωμα. ουτε στη
Φωνη και οτι θέλει αδιακοπα να μιλα και να πηδα χωρίς
καμια ταξη και προσθεσαμε ακομη οτι την αίσθηση τα
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, , . Ι Ι | · δή ' Θ ώπου εω ω π ο τα δυο αυτα, δεν την έχει κανένα απόαλλων μεν ζῳων ομὀεν ΣΦΟΠΤΡΙΨΙ η τἶ αν ρ , Ε 9 ς .ρ ς . . . . .έ μόνη ΤΟΟΤΟ. Τη̃ δη της κτνησεως ταξει τα αλλα ζωα, παρα μοναχα ο ανθρωπος. Και ακομη οτι
(Ρυἕιςὁ χὀνομη̨ εἴη Τη̃ δέ Οη̨̃ της φωνής, τοιι̃ τε θθ5ε η ταξη της κινήσεως ονομαζεται, ρυθμός, κι η ταξη τηςΚἶ“,μ ς, καί θαβέοἔ. συγκεραννυμένων, αρμονία φωνής που προέρχεται από την αναμιξη του οξυτόνου
ἶξεος Ομοσο ΟρεύοῃΟ χορεία δέ το συναμφατερον και του θαρυτόνου, μπορεί να ονομασθεί αρμονία και
Ολ/Ο|ὲἘίΗ[ρΘεΟδ,3ς δέ ἐφὀμεν έλέοιι̃ντας ἡμᾶς ΟΙΙΥΧΟ ότι τα δυο μαζί μποροαν να ονομαοθουν χορωδία. Είπα
κεΖΤάς .Τε καί χορηγούς ημίν δεδωκέναι τον τε Α 5 με, ακομη ότι οι θεοί από ευσπλαχνία για μας, μας εδω
Ζὁλλωνα καί Μομσας, καί δή καί τρίτον ἔΦΟμεν× εἰ σαν συγχορευτές και χορηγοας τον Απόλλωνα και τιςνήμεθσ Δ,όν“σΟν Μοόσες, είπαμε μαλιστα ότι μας έδωσαν και τρίτο, ανκ^ἔΗὥΑΣ_ ῃῶξ δι Οὐ Δεμνήμεθα· θυμαστε καλα, το Διόνυσο. ι

ΑθιιΝΑιΟΣ· 'Ο μέν τοίνυν τοα ,Απόλλωνος καί των ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Γιὼς δεν θυμόμαστε;
Μοωσῶρ χορός εὶρηι/ται, ταν δέ ΤΩἴΤΟν καί Τόν λα” Β ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Για το χορό, λοιπόν, του Απόλλωνα και των
ῃόν χορον αναγκη του̃ Διονασου Λέγεοθαι

, .. Μουσων εχουμε μιλήσει. Επομένως αναγκαστικα ο τρί
κ/\Ε|Ν|ΑΣ ῃῶς δή λέγε μαλα γαρ ατοπος ΥΪΥΥΘΙΤ Ον τος χορός που μας μένει πρέπει να αποδοθεί στο Διό

_ , Ι 7 ι · ' ὅεϋΤω̃ν νυσο.Π ε αιΦνης ακουσσνῃ Δ'®*/"σο" Πρῖεσ .
. . . , .ωἔ ἔε είξαμα οί απέμ τμιακοντα καί ΠΘΙΤΠΚΟΥΤΟ δε 5 ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Εξηγησε μας πως ειναι δυνατο να γίνει αυτό.ξεεοῦὀτες έτη μἑχρτ εξήκοντα αὐτῷ Χθρεὐσοϋσῃ/Ο Γιατί θα παραξενευόταν καποιος που ακουει ξαφνικα

ΑΘΙιΝΑ|ΟΣ: 'Αληθέστατα μέντοι λέγεις. Αανομ δή ότι ο χορός του Διονασου ανήκει στους γέρους, αν
ό Τσυ̃πτ Οτμω ὁηῃ τουτο ευλογον 0μΤω Υίγί/Ο θέθαια τον χορέψουν αντρες που έχουν περασει ταΖ/Ξν ἄν. γίγ,/οπο. τριαντα και τα πενήντα χρόνια και φτανουν τα εξήντα.κ/\ἔ|Ν|ΑΣ Τί μήν. ι̃ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γιολό αληθινα είναι θέθαια αυτα που λες.

ΑΘΗΝΜΟΣ Άρ: Οη̨̃ν ημίν τα γε έμπροσθεν ὁμΟλΟΥεΙ Οφείλω, λοιπόν, να σας εξηγήσω πως είναι δικαιολογη
μένο να γίνεται έτσι αυτό το πραγμα.κ^Ε|Ν'|ΑΣ ΤΟΟ Πα". 0 ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Φυσικα, πρέπει να μας εξηγήσει.

ΑΘιιΝΑ|ΟΣ: Το δεῖν παντί ανδρα καί παῖδα, έλεμθεμον ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πρώταπρώτα, συμφωνοαμε σε όσα είπαμε
και σοωιον, Θηων τε και αρρενσι καί Ο^ζΙ Τῃ,ΓἶΟλ8Ι. προηγουμένως;
όλην Τήν Πόλιν αὐτήν αὐτῇ ὲπαδουσαν μη Ιἶθμεσθω ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Για ποιο ζήτημα;
Ποτε ΜΟΤΟ ό ὰεληλη̨θσμεν, αμὼς γέ πως ΟΘΙ μεία 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Για το ότι πρέπει καθε αντρας και παιδί, ελεα
ὅη̨λλαμενα καί παντως παρεχὁμενθ Ποίκίλἰαν· ωσῃἶ θερος και δοαλος, θηλυκός και αρσενικός, και όλΠ η ν και Ι Ι ν ν .αηληατίαν είναι τινα των υμνων ΤΟΙΟ Οδοωσί πολη να μη παυει ποτε να ψαλλει για τον εαυτο της
, . ομαδικα τα διδακτικα αοματα για τα οποία έχουμε μιλήηὀΟνην° _ Η  τΙΟ οὐΤω Ι Ἰ ν . 0 Ικ|\Ε'Ν|ΑΣ ῃῶς δι οὐχ ομολογοιτ αν δειν ταυ

: σει, επιφεροντας σ αυτα παντα οπωσδηποτε καποιεςάῇεσθω. μεταθολές και ποικίλλοντας τα, ώστε να μη χορταίνουνΑΘΗῖ1Α|ΟΣ ΠΟΠ δή Τοη̨̃θή ἡμῖν τα αριυ̃ΤΟν Τῆς Πολεως· 6 ποτέ αυτοί που τραγουδοαν τους αμνους και να αισθα
νονται ηδονή καθως τους τραγουδοόν.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Γιὡς να μην παραδεχτεί κανείς πως έτσι πρέπει
να γίνονται αυτα; ι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σε ποια περίπτωση όμως η εκλεχτή αυτή με
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Ι ὁν Τῶν ρίδα της ιτόλεως, τιου και λόγω ηλικίας και λόγω φρονι
ἡλίκίἶῃς Τε κωΐσμα Φἔονἶι̃σεσἰν Π! |ω/ωἶαῃ ,ξε ά μαδας κατεχει μεγαλατερη τιειθώ αιτό τους αλλους τιο
ὲν Τῃ ,Πολεἔί ἶὁονιπ] ἴαλ/ΥΟΤΟ μ.ΐ;γΙσΤ,Ο\ἴ 8 ερνγ ὁ λίτες, θα μτιορουσε τραγουδώντας τα ωραιότερα τρα
ζΟίΤΟ ΘΥΘΘΟί”η ἶοϋἶἕϋ Ονοηἶως Οιπως Ψφησομ Ι ι 5 γουδια να προσφερει τα μεγαλατερα αγαθα σε μας; 'Η
κυριώτατον αν ειη των καλλιστων τε και ωφελιμωτα μήπως Πορσμελἡσουμε ωι̃ὀ ονοησίο ωπὀ Θέμο

των ῷδων; Ι Ύ τιου εχει μεγαλυτερη στιουδαιότητα κι αιτό τα τιιο ωραία
ΚΛΕ|ΝίΑΣ: Άλλα αδυνατον το μεθιεναιι ως Υε Τα νω Κω Πιο ωφέλιμο Τραγούδια;

λεγομενα· Κ _ . Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: 'Εχοντας σαν θαση αυτα τιου είιταμε τώρα, είναι
ΑΘΗΝ/ΜΟΣ Πῶς οὐκ ΠρέΠΟν ἄν εἴη Τοωῖο; Οροἶε ει αδυνατο να ιταραμελἡσουμε αυτό το θεμα.

Τῃὀε ι̃ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ Πως θα ειτρειτε, λοιτιόν, να γίνει αυτό; Προσε
κ^Ε|Ν|ΑΣ Πῃ ὀηι ι „ ξετε μηττως ιτρετιει να γίνει με τον εξης τρότιο;
ΑΘΗΝ/λίοἶῖ Πα̃ς Ποίί Υίγνομενος Πρεσὅωῖερος Οκνοἴ/ Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ· Με ττοιον δηλαδή”

Πρὸς τάς Φὀαο μεσταα καίχαίρξί Τἔ ἡτἶοἴ "ρἔἶα̃ω Θ Αουινλιοὲ: καθε ανερωποςαν δεν κανω λαεος, οσο νερ
ΤΟΘΤΟ καἴἀνῷ/κί7§` ΥίΥνθ|ίενης Οίσξω/ΟΠ αν ίέσνεὲἔΐ ναει, τόσο μεναλατερο δισταγμό αισθανεται όταν ιτρό
όσῳ Πἦεσὅϋῖἶροἦ ία" ΡἶωΦθΟνεσΤερΟς„ γγ 7 κειται να τραγουδήσει. κι όχι μοναχα ευχαοιστείται λι
ΤΟσῳ°ίίσλλξῦν· Αξ) Οιίχ Οωΐωςι 5 γότερο όταν κανει αυτό, αλλα κι αν θρεθεί στην αναγκη

κ^Ε|Ν|^Σ: Οωτω ίἔεῆουν· | , να τραγουδήσει, θα ντρετιόταν ακόμη τιερισσότερο, όσο
ΑΘΗΝΜΟΣ: Οὺκοω/ 'ΣΥ Θἶαἔεῳ 1/Σ κἔ:\λΓἔ:/νἶ1ῖω̨̃ΞνΞ[ῖ_ῖ ιτιο ψρόνιμος και τιιο γερος είναι. Ή μἠτιως δε γίνεαι

θρώιτοις αδειν ἑστως ορ ος ετι μ έτσι.
ἄν” καί Τωτά Υ, εἰ καθάἶἰερ 9! ΠΕΡΙ νικηἶ ἶωρω κΑειινιΑΣ.· ιετσι γινεται.
ἀγωνΙζὁμε\/Ο! ,ἶεΦωνΩισκηκ¶Τες Ισχνοἔ Τε Ϊω! Οσἰἶοἕ ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Ετιομενως και μεσα σε θεατρο θα ντρετιόταν
ἀναγκάζο"/.ἶο ςἶὁεἰν Ο! Τἶῃοωἶοἰί Πω/Τἶἰηασ"/|ΠΟω 07 ι̃ο ακόμη τιερισσότερο να τραγουδα όρθιος μτιροστα σε
δῶἶ Τε κο' ωσχω/Τηλως Ωὁοντες ΟΠρΟθυμως αν καθε λογης ανθρὡτιους. Και μαλιστα αν αναγκασθουν

κ^ἐῇ\ἘΖΞΡΔ/ΰἔο/ι‹νἕ!(ἔ.ΤΟΤσ ανθρωιτοι τόσο ηλικιωμένοι να ψαλλουν, ότιως ακριθὼς
'_ οι χοροί τιου εχοντας ασκηθεί τραγουδουν για τη νίκη,

ΑΘί·ίΝΑίΟΣγ7 Πως θϋν ἦωω̨ωἶ Ιἶαθσμωἔησομεἕἕτἶἴἔεθἔν δε θα το εκαναν αυτό με αηδία και ντροτιἠν αΦου είναι
μοως ε"/Ο" Προς ως ἔὁσς, :ρΙ ῖἔω̃νἕμὸοκΐωἑι̃ωιδἐκα και αδυνατοι και τιεινασμενοι;

· ' ' α . , , ι ,

ΠΡωΤΟ\/.μεν φως Πῳ εη̨̃εἐθἶι̃ΐ δω̃άσκοντες ὡς Οὐ 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ετσι τιρετιει ακριθως να ειναι οτιως τα λες.
ΤΟ ΠΟΡΟΠΦ/ Ο"/Ου μη Υ, 826 Τό σώμα καί Τήν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πως, λοιτιόν, θα τους ιταρηγορησουμε και θα

“ “ επι' ιτυ ό ετευειχρη Πυρ ρ ν ι εφε” Πορεὐεσθω τους κανουμε να δείχνουν τιοοθυμία για τα τραγουδια:
'ν, ιτ ίν ἐπί του πονους εγχ ι . . , . . ιψθχίἶ ρ ς νέων. μετά ὅἑ Δε θα ηταν σωστο να καθορίσουμε με νομο ιτρωταττρω

την εμμανη ευλα εἐι̃υμενσ Ο ται τα τιαιδια ως δεκαοχτώ χρονών να μη θαζουν οότε
_ ο οίνου έν γευεα αι τ . . . ι .τουτ Πολωοωίσς Τό Παρά Ὁ σταγονα κρασι στο στομα τους, διδασκοντας τους πως

Τρἰη̨κοντο ετωνι μ ης δεν ιτρετιει να διοχετευουν στη φωτια καινουργια φωτια
μεσα στο σὼμα και στη ψυχή τους, τιριν δοκιμασουν να
τιροχωρησουν στους κόιτους, που κατατιραὐνουν τις ορ
μητικες διαθεσεις των νεων; Μετα την ηλικία αυτή να
γεόονται το κρασί με μετρο, ως τα τριαντα τους χρόνια,
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Ι ·  ι λλα να απέχούν απολύτως οι νέοι απο το μεθύσι και|  = ·  δέ επιοαι Οπαν τον νέον απεχεσθαι τετταρακοντα
νογ/Τα ἐτῶν ἐν Τοτς σησσιτιοις εύωχηθεντα, καλεϊν την καταχρηση τού κρασιού. 'Οταν πατησούν τα σαραν

, αλλους θεούς κατ δη και Διονύσον παρα τα, να γλεντούν στα σύσσιτια, και να προσκαλούν καιτού τε α , . τ .

λἔτγ ει την τω̃ν ιτρεσαύτῶν τέλετην αμα και' 5 τούς αλλούς Θεούς και προπαντος τον Διονύσο στην
κο 6 ι Ο_ ἀνθρώγι̃ογς ὲῃίκούρον της τού γή τελετή αύτη πού είναι σύγχρονα και διασκέδαση τωνπαι ιαν, ην τ ις . . Ι . .

τ ν Ν λικιωμενων. Τη διασκεδαση αύτη την δωρισε ο Διονύ
~ · ι ακον ωστε ανη ηρως αύστηροτητος εδωρη/ΦΟΤΟ ΦΟΡΑ ι , . ,6 . _ κη̨ί δωσθωμίαξ λήθη γίγνεσθαι μαλακώτε σος στούς ανθρωπούς σα Θοηθητικο φαρμακο για κατααν ημας, _ .

ρογ ἐκ οκληροτέρού το της ψύχῆς ήθος, καθάπερ ο πσλέμηση της σκληροτητας των γηρατιὼν, ώστε να ξα
. _ δηρω/ ὲνΤεΘἑγ/Το γιγγομενον και' ούτως νανιωνούμε και να ξεχνούμε την κακη μας διαθεση, καιεις πύρ σι ·

, λ . ρον είναι. Ηρώων μέν δή δγσῖεθείς Οὐ να μαλακωνει η ψύχη πού έχει σκληρύνει απο τα χρονια,εύπ αστοτε 7

. Ι  · 'δερο πού οταν το Θαλούμε στη φωτια γινεταιι· ι · ιζ ° Θύμοτερον τε και σον Το Οι ιτως εκαστος αρ ούκ αν εθελοι προ
_ ν Οί ω/ὁμεγος ούκ έν πολλοίς αλλα έν με 5 πιο εύπλαστο. Αφού, λοιπον, αποχτησει προηγούμένως
ητἶο ἐν ἀλλόφίοἰς ἀλλν ἐν Οἰκεγως ἀὁεγν τέτοια διαθεση, δε θα ηθελε κανένας απο τούς ηλικιω

, ούκ › , . , τ .τριοιςί εἰρήκσμεγ έπαδειν; ,
μενούς με μεγαλύτερη προθύμια και λιγοτερη ντροπη,

κ/\ἐἶΝΤ/ἸΙΣ Κω, Πολύ οχι μπροστα σε πολλούς, μα σε σχετικα περιορισμένο
λΘιιι×ιΑιΟὲ· Εἰς μέν νε το προαγέιν τοίνύν αύτούς ακροατήριο κι οχι σε ξένούς, αλλα σε δικούς τού ανθρώ

. εψ . Ϊν ὡδη̃ς Οὐἶος ὁ Τρότγος Ούκ ἄν Πω/Τά ιο πούς, να τραγούδα και οπως είπαμε πολλές φορές, να
μεπχ γίγνοπο 6 γοητεύει με τα τραγούδια τού;πασιν α  , ·ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πολύ πιο εύκολα θα γινοταν αύτο πού λες.ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ούδαμως.ΑΘΗΝ/ΜΟΣ Ποίον ὁἑ η̃σοησιν οι ανδρες φωνήν η ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αύτος, λοιπον, ο τροπος δε θα ήταν καθολού

 τι δῆλον ότι Πρἑποηση̨γ η̨η̨τοἰς δεῖ γε τινα· ααχημος για να παρακινούμε τούς γερούς να σύμμετεμούσαν; η ι

κΛΕιΝ'ΑΣ Πῶς γαρ ού· 5 χούν με μας στα τραγούδια.
ι Σ ι . \

ι „ 7 . Θ ΟΙ ἀνὀρἀσγν; ἀρ· ΚΑΞΙΝΙΑΣ: Καθολού.
ΑΘ|ῖ¶Νβἶ|Οἶ Ζἔρῖϋἶ/_Οων ΠρεΠΟΙ ει ς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ποιο τραγούδι ομως ἡ μούσικὴ θα ψαλλούν οιαν των , , , ,

ιςλΕιΝΠΔιΣ· 'Ημείς γούν ώ ξένε καί οϊδε ούκ αλλην ανδρες; Η μηπως δεν ειναι φανερο οτι πρέπει να ψαλ
, . . „ ,. , _ _ _ ά λούν καποια πού τούς ταιριαζει;

Ζιἔμἔγσσἶι|×ηΖ±:θς?δ(ἕιἶηγ/εΖοΖ\ενει;Τως χοροις εμ ι̃0 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βέύαια, καποια πού τούς ταιριαζει.
ΑΘΗΝΜΟΣ: εἰκόἶως γε ὀγτως γαρ ούκ έπηθολοι γε ΑΘΗλ|Α!ΟΣ:· Ποια, λοιπον, ταιριαζει σε οεικούς ανθρωπούς,

. Τ κη̨λλίσΐης ῷδη̃ι_ Στρατοπέδού γαρ πολι ε μηπως αραγε η μούσικη των χορων,
ΥΟΪ/(Πἶ ης ,/Μ. ,κ ἐν ἄστεσγ κστωκηκοτων, αλλ' ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Εμεις τούλαχιστον οι Κρητικοι κι αύτοι εδω οι
Ξῖ:/νάεἔἔἔἔυῖ Πώΐχἔυς ἐν ἀγὲλῃ νεμομένούς φορ Σπαρτιατες, καλέ μού φίλε, δε Εἶα μπορούσαμε να'ψαλ
ὅάὁσς Τούς νέους κἑγσησθε λη̨οών 6, ύμῶν ούδείς λούμε αλλο τραγούδι, εκτος απο αύτο πού σύνηθισαμε

να ψαλλούμε στούς χορούς.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Είσαστε δικαιολογημένοι Θέὀαια, γιατι πραγμα

τικα δε κατορθωσατε να φτασετε στο ωραιοτερο ειδος
τού τραγούδιού, επειδή έχετε πολίτεύμα στρατιωτικο
και οχι για ανθρωπούς πού κατοικούν σε πολεις και
Θαζετε τούς νέούς σας να Βοσκούν, ολούς μαζι σαν
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τόν αυτου, Παρα Τῶν ΟϋννὐίΤων Τπἴάσας σφόδρα 5 πουλαρια, που θόσκουν με την αγέλη. Κανένας όμως
αγριαίνοντα καί αΥΟν6ι̃κΤΟϋνΤΘι ΤΤΤΤΤΟκὁμΟν Τε ὲΠἑ“ από σας δεν παίρνει τον δικό του από τους συντρόφους
στησεν ίδία καί παιδευει ψηχων τε καί ημερών, καί του, όσο υπερθολικα κι αν αντιστέκεται κι αν αγριευει,
παντα προσἠκαι/ΤΟ ἀΠΘδΤδΟΤΤς Τίἶ ΠαΤδΟΤρΟΦίς1 687 Θ για να τον παραδώσει σ” ιδιαίτερο ιπποκόμο και να τον
όθεν Οὐ μόνον ἀναθὁς' ἄν ΟΤΦΤΤΤΤΤΤΠΟ εἴη; Πό/νν δὲ αναθρέψει χαϊδευοντας και εξημερὼνοντας τον και χρη
ΚΟΤ ἄσΤη ὁϋνάίΤενος ὀίωκεἶνι ὁν δή ΚΟΤ. ἀρχάς εἴ° σιμοποιωντας όλα τα μέσα της παιδαγωγικής, ωστε όχι
πομεν τω̃ν Τυρταίου πολεμικών είναι πολεμικώτε μονάχα νο νίνεγ κσχὀς σι̃ροτιὡτηςι̃ αλλά Κω γκονὀς νο
ρον, τἑΤαρΤΟΩ αΩΘΤη̃Ω ὐλλ, Οὐ ΤΤρω̃ΤΟν Τήν ἀνὀρείαν 5 διοικεί την πόλη και την πατρίδα του. Με αλλα λόγια
κῃἶμα ΤΤ!Τω̃νΤΠ ὀίεἴ καί ΤΤΟνΤΤΤΧΟὐι ΤὅΤώΤω§` Τε καί να γίνει πολεμικότερος από τους πολεμιστές του Τυρ
συμπασῃ πόλει. ταίου που αναφέραμε στην αρχη και να θεωρεί την αν

κΑἔίΝίθΣ3 Οὐκ Θἴδ, ἡμῶνι ώ ξένει ὁΠΠ Πάλίν Οὐ πως δρεία, όχι σαν πρωτο, αλλα σαν τέταρτο απόκτημα παν
νομοθἑτας Φαυλἴζεις. τοτε και παντου και ιδιωτικως και μπροστα σε όλη την

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκ, ὼγαθέ, προσέχων τουτῳ τόν νουν Πόλη'
ὁρῶ ΤΟΠΤΟ¦ εἴΤΤερ” όλα ὁ λόγος ὁΠἴί Φέρεμ ταύτῃ ι̃ο ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Καλέ μου φίλε, δεν καταλαθαίνω για ποια αιτία
Τίορεωώμεθα εἴ ΰοΰλεσθῦ· ΕΤ Υάρ έχομεν μου̃σθν εξευτελίζεις παλι τους νομοθέτες μας.
Τη̃ς Τῶν Χορῶν καλλίω καί Τῆς ἐν Τοῖς κο"/Οἴς Θεά” ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δεν το κανω επίτηδες, αγαπητέ μου, αν θέθαια
τροις, ΠΘΙΩΦΝΘΘΟ ἀίΤΘδΟὐνΘΤ Τοίποίς οὕς φαμεν Ό το κανω. Αλλα ας ακολουθήσουμε το δρόμο στον οποίο
εκείνην μέν αίοχυνεσθαι, ζητείν δέ, ήτις καλλίστη, μας οὁηνεί η σωζὴηση, Ον θὲχεπν Αν δηχοδὴ ωῃἀρχει
ταυτης κοινωνεῖν. μουσικη καλυτερη από τη μουσικη των χορών, κι από

ΚΑΕΤΝΤΑΣ Πάνω νε' αυτην που τραγουδιέται στα δημόσια θέατρα, ας προσ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν πρῶτον μέν δεί τόδε νε υπαρχειν 5 ιπαθησουμε να την χαρίσουμε σι̃ εκείνους που είπαμε

απαυ̃ιν ὕυ̃θίς σϋμΤΤΟρἑΤΤεΤαί ΤΤ? Χάρίςι ἡ ΤΟΠΤΟ ωπὁ ότι ντρέπονται, γι” αυτην που αναφέραμε και επιζητουν
μόνον αυτου τό σπουδαιότατον είναι, ἡ τινα όρθό νο σωμμεῖἀσχοων σε μα] κσλώῖερην
τητα, ἡ τό τρίτον ὼφελίαν; οίον δή λέγω έδωδῇ μέν Κ^Ε”ν|^Σ. Πολύ σωσῖὀν
καί Πόυ̃εί ΚΟΤ Οϋμῃάσῃ ΤΏΟΦΤΤ ΤΤΟρἑΠεσθσί μέν Τήν ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Πρωταπρώτα, λοιπόν, σε όλα τα πραγματα που
χάριν, ἦν ἡδθνἠν ἄν ΠΏΟΘΘΤΤΤΟΗΤεν” ήν δέ ὸρθὁῃπά ι̃ο συνυπαρχει καποια ευχαρίστηση πρέπει να περιέχονται
ΤΘ καί ὼΦε/Πανί ὁΤΤερ ὐΥΤεΤνὸν Τῶν ΤΤρΟσΦ8ρΟμἑνων Ο και τα εξης: η δηλαδη η ίδια η ευχαρίστηση σαν κυριό
λέγομεν έκαοτοτε, τουτ” αυτό είναι εν αυτοίς και Τερο Πχεονὲκῃ|μη̨ Του, ή καποια ορθότητα η σαν τρίτο,
Τό ὸρΘὁΤΟΤΟν καποια ωφέλεια. Εγω, λόγου χαριν, υποστηρίζω ότι στο

ΚΛΕΤΝΤΑΣ Πάνϋ μέν Οὐν φαγητό, στο πιστό και σε καθε είδους τροφη συνυπαρχει
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καίμήν καί τῇ μαθἠοει παρακολουθεϊν μέν 5 κἀῇοισ ευχορίςῇηση ΠΟΠ θο μΠΟροὐσε να Ονομοσθεἱ

Τό νε Τῆς Χάρποςΰ Τήν ἡδονήλ/× Τήν δέ ὸρθόῃι̃το ηδονη. Σχετικα όμως με την ορθότητα καιίτην ωφέλεια,
καθε φορα που λέμε ότι ένα από τα φαγητα που μας
προσφέρονται είναι υγιεινό, αυτό εννοω σαν πιο σωστό
μεταξυ αυτων.

Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ: Βεθαιότατα.
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Βέθαια και τη μαθηση συνοδευει η ηδονη, που

είναι ένα είδος ευχαρίστησης, εκείνο όμως που αποτελεί
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_ _ _ _ _ _ .._ τοθα ' οιείοτ οθοτ ατ οο ια κα
καί τήν ωφελιαν και το ευ και το καλως την αλη (ἶικο σῖ ης ,Ο ΙΊΤΘ9 κ'ί ης μ' ΟΦ Ω 'Ι

_ _ _ _ του καθε καλου Που υΠαρχει στη μαθησή, ειναι η αλη
θειαν ειναι την αιτοτελοιισαν. Θεια

ΚΛΕΝΑΣ Ἐἶῃν. Οιἶτωἶ' . _ . _ ._ _ κλιειινιλε ετσι ειναι.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τι δε τῃ των ομοιων εργασια οσαι τεχναι ι̃Ο

είκαστικαί· αρ ουκ αν τουτο εξερναζωνται το μεν 6 ΑΘΗΝ/"ΟΣ Τι θα Ποωμεί Ομωςί γιο Την κσἶοσκεωη των
ἡδονὴν αὐῖοἶς 'γίγνεσθαι Παρεπὁμενον ἑάν γί_ ομοιωματων με την οΠοία ασχολουνται οι εικαστικες τε

χάρἰν από ὁ”‹ωὁΤαΤΟν ἄν εἴη χνες; Δεν θα ήταν Παρα Πολυ δίκαιο, την ευχαρίστηση
, ' Που τις συνοδευει, αν Πετυχουν το σκοΠο τους, να την

ρεωεἰνί _ 5 ονομαζουμε ηδονή;
: Ναι.

ΚΛΕΙΜΑΣ _ _ _ _ _ _ _ _ ΚΑΞΙΝΙΑΣ: Ναι.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Την δε νε ορθοτητα Που των τοιουτων η

_ _ ._ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Την ορθοτητα ομως Που υΠαρχει στα Πραγ
ισοτης αν, ως ειτι το Παν ειιτειν, εξεργαζοιτο του

_ . ματα αυτου του ειδους θα την Πετυχαινε Προηγουμε
τε τοσουτου καί του τοιουτου Προτερον, αλλ” ουχ νως, για να μιλησουμε γενικα, η ισοτητα και Ποσοτικα
ήδονή. _ _ _ _ΚΛΗΝἌΣ καλώς ι̃ο και Ποιοτικα, οχι ομως η ηδονη.

Ι · _ _ . ._ _ _ _ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Π ' λ'.
ΑΘΙίΝΑ|ΟΣ: Ουκουν ήδονῃ κρινοιτ αν μονον εκεινο ολυ κο Οι

ὸ θῶ 6 .Τε ῃνά ὼῷελίσν μήτε ἀλήθεων μήΐε ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ΕΠομενως, δε θα μΠορουσε να κριθεί σωστα
ὁρωὁῖ Τσμἔι̃ε σζὁ Πσρἑχεπῃ μηὅ. Οὐ με θαση μοναχα την ηδονή εκείνο Που οταν Πραγματο
ὅἕάὅηα̃ ἀλλζ Οη̨̃ζου̃ ἔοὐῖου μόνον ἐ\;εκΟ¬γίγνΟΠ_Ο Ποιείται δεν Προσφερει ουτε ωφελεια, ουτε αλήθεια,

συἑ”ΤαρεΠΟμἑνΟω Τοῖς ἄλλως Τῆς χάρπος ήν ουτε ομοιοτητα, ουτε θλαθη, αλλα γίνεται μοναχα για
δή κάλ/Μοτό ὸνομάσω ἄν ἡὅὀνήν ὀἶσν μηοδέν χαρη αυτου του ιδίου Που είναι φυσικο εΠακολουθο των

αυτή τουτων ετιακολουθή· 7
5 αλλων, για χαρη δηλαδή της ευχαρίστησης, Που θα μΠο

κ^Ε|Ν|'ΑΣ .Αὅλσὅη̃ λἑγεις ἡδονὴν μόνον· ρουσαμε να ονομασουμε καλλιστα ηδονή, οταν δεν την

ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Ναί καί Παιδιαν γε είναι τήν αυτήν ταυ σωνοδεώει Τἰῃοἶε απ από'
λἑγὲυ τὁἐε ὀῖσν μή” 8/\άΠΤη μήΤε ὼφελῆ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Θα μιλας μοναχα για την ηδονή Που δεν Προκα

_ ._ _ ' ._ : : κει ελειεη.
δ Α  _ _ ·

ΚΛἕ:\ῇ:`Σἶ]ς,ΑἸ\ηἕἔΞ:σ:ΙἕΙΞἔγεΙς ι̃ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ναι. Και Πρσσθετω ακομη οτι ή ιδια ειναι και
ΑΘΗΝΑἱΟὲ_ Ἄρ. Οὐν Οὐ Πα̃σαν μίμησἰν Φσἶμεν ἄν ἐκ διασκεδαση, τοτε μοναχα οταν δεν Προξενεί μήτε ωφε

τῶν νυν λεγομένων ήκιστα ήδονή τιροσήκειν κρίνε λεια μἡῖε Θλση̨̃η σοβαρή ΠΟΠ ν) Οξίζει νο μιλἠσοη̨με γι,
_δ_ .ἀλ θ_! .ὀ_ _ _ ._ 6683 αυτην.

Ζῖσξ/Ξἑῃεἴοτἶἐη̨̃ ἔἔκεῖἶἠ ῖή κῇἐ χΖ;36ἔΙ Ζἰσστη̨ἰῖἔτη̨̃ον ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Τα λογια σου Περιεχουν μεγαλη αλήθεια.
ἴσον οὐδὲ Τὸ σὐμμεφον ἄν εἴη σὐμψὲΐρον όλως' ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δε θα μΠορουσαμε, λοιΠον, να υΠοστήρίξουμε,

με θαση αυτα Που λεμε τωρα, οτι καθε μίμηση και καθε
ισοτητα εΠίσης δεν ΠρεΠει να κρίνεται με θαση την
ηδονή και την οχι εξακριθωμενη σαν αληθινή γνωμη του
καθενος; Γιατί το ίσο δε θα ήταν ίσο, ουτε το συμμε
τρικο καθολου συμμετρικο, αναλογα με τη γνωμη Που
εχει κανείς, ή αν ευχαριστείται ή οχι αΠο αυτο, αλλα



ι̃ιίἔ ι̃έιξἰ

ἀλλά Τῷ ἀλιι̃θει ΤιιἶινΤωι/ |ιιῖιλισωι ήκισπι δέ ὁΤῳΟΟν μονο αν συμφωνεί προπαντων με την αλήθεια και ελα
αλλῳ; 5 χιστα με οτιδήποτε αλλο.

κΛΕιΝιΑΣ: Πανταποιοι μεν ουν. ι ις^ΕιΝιΑΣ_ Βεθωὀῖστα
ΑΘι·ιΝιλιΟἔι̃ Οιικθϋιί ΙιΟιισικήν Υε ιια̃σάν Φαιιεν εικομ ΑΘΗΝΑΙΟΣ; Δεν παραδεχομαστε πως η μουσική στο συ

στικήν Τε Θἶι/Οι ία̃υ̃ἴ ίιιιιι7ΤιιίΤίι/ιι νολο της είναι και εικαστική και μιμητική;
ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Τί μήν; ΚΑΕΙΜΑΣ· Τι αλλο μπορεί να είναι;
ΑΘΗΝΝΟΣ3 ”ι·ικιΟΤ› ἄρθ ὁΤΘν Τις μοϋσιιίἠν ἡδονῇ Φῇ ιο ΑΘ|·|ΝΑ|ΟΣ.· Άρα, αν πει κανείς οτι η μουσική πρεπει να

ιφιι/Θσθαιι ΤΟιἶ'ΤΟ®ν ιἶιΤιΟδι?ι‹ΤέΘν Τόν λὁι/Ον. ι‹ΟιζιἹΤΤΙ κρίνεται με θαση την ηδονή, δεν πρεπει να δεχθουμε
τεον ήκιστα ταυιτην ὡς σπουὅαἰα̃νι ει! Τις ἄρα Γιοιι Ό καθολου τον ισχυρισμο του και ελαχιστα σπουδαία θα
και ΥιΥνΟιΤΟι ἀλλι̃ ὲιίεινιι̃ν Τήν ἐχοιισαν Τήν θίιοιὁτ πρεπει να θεωρήσουμε αυτή τη μουσική. αν μπορεί φυ
ΤΤΙΤΟ Τῷ Τοῦ καλοι? μιίιἠμΘΤι σικα να χαρακτηρισθεί σπουδαίο ενα τετοιο είδος μου

ΚΑΕίΝίΑΣ1 ιΑληΘἑΟΤΘΤΟ σικής. αλλα εκείνη που μοιαζει να είναι μίμηση του
Αθ!ίΝΑ|ΟΣ: Καί τοιυτοις δή τοῖς τήν καλλίστην ὼδήν 5 ωραίου

τε ζητοϋυ̃ι και ιίιΟὐΟΟι/ ζιἹΤιι̃ΤέΟι/ι ὡς ἐοικενι οὐχ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πολυ αληθινο αυτο που είπες.
ήτις ἡδεἶα ὐιλλ, η̃Τι§` ὸρθή' Ιιιμιἔίσεως' Υάρ ἠνι ὡς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: κι εκείνοι, φυσικα. που αναζητουν το ωραιο
εφαμεν, ορθὁτης, εἰ Τό μιμηθέν ὁοΟν Τε και Οιον τερο τραγουδι και την ωραιοτερη μουσική, δεν πρεπει
ήν αποτελείτο. να αναζητουν, καθως Φαίνεται, οχι την ηδονική, αλλα

ΚΑΗΝΙΑΣ: Πῶς γάρ Οὔ; ιο τη σωστή. Γιατί η ορθοτητα της μίμησης συνίσταται στο
ΑΘΗΝΑίΟΣ: Καί μήν τουτο γε πας αν ομολογοί περί ον οοΤο Ποο θολἠοοομο νο μιμηθοθμο] Πληοιοζοι Το

Τη̃ς ιιοιισικη̃ςι ὁιι Πάνια Τά Περί αὐτήν έστιν Ποιἠ” πρωτοτυπο και στο μεγεθος και στην .ποιοτητα
ματα μίμησίς τει καί απεικασία· καί τουτο γε μῶν κ^Ε|Ν|ΑΣ Ποτι οχι;
ουκ αν συμπαντες ομολογοίεν ποιηταί τε καί ακροα ο ΑΘΗΝΑΌΣ. κοι Φοοικο ολοι μος θο Ποοοοοχομοοῖο γγο
τοι' και υποκριτοί; την μουσική οτι ολα τα σχετικα μ” αυτήν δημιουργήματα,

κ^ιἔιΝι^Σι̃ και ιιὀιλια είναι μίμηση και απεικονιση. Κι αυτο τουλαχιστον δε θα
ΑΘ!ιΝΑ!ΟΣ: ΔΘΪ δή ΚΟΘἹ ἔι‹€ιΟ”Τὁι/ γε, ὡς ἐοικει γιγι/ώ” παραδεχονταν ολοι, κι οι ποιητες. κι οι ακροατες κι οι

σκειν τῶν ποιηιιατων οτί ποτ' εστίν τον μελλογτα 5 ηθοποιοί;
εν αυτῷ μή αμαιρτήσεσθαι· μή γαρ γιγνώσκων την κ^Ε|λ||ΑΣ. κοι Πολο μολιοτο
ουσίαν, Τί ΠΟΤΘ ιΰΟὐλΘΤΟι και ὁΤΟιι ΠΟΤ, ἐστιν δικών ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Πρεπει ομως. καθως φαίνεται, να γνωρίζει κα
ὁι/Τωςι Οχολῇ Τήν Υε ὸρθὁτηπι Τῆς ὅοωλἠσεως ή νείς ποιο είναι το θαθυτερο νοημα των δημιουργηματων,
Και άιιΘρΤι|Θν ΘιιιΤΟι? διϋιΥι/ώσεπιι· αν δε θελει να καμει λαθος στην κρίση του. Γιατί αν

κ^ιἔιΝι^ἶι̃ ἶχολῇ' Πῶς δ, Οϋἔ ιο ` δεν ννωρίζει τἶι̃ν ουϋία του έργου. τι δηλαδή θελει να
ΑΘΗΝΝΟΣΞ Ὁ δέ Τό ὐρθῶς μή Υιγνώσκων ἀρ, ἄν ΠΟΠ: 6 μας πει και ποιου πραγματος ακριθὼς είναι απεικονιση.

¬ τό γε ει? κΟίΤΟ κακῶς δω/(ιΤὁ§` εἴη διογνῶναιἶ λέγω πολυ δυσκολα θα διακρίνει, αν εκφραζει σωστα αυτο
που ήθελε να εκφρασει ή αν δεν πετυχε το στοχο του.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βεθαίως,πολυ πιο δυσκολα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εκείνος ομως που δεν γνωρίζει το σωστο, είναι

ικανος αραγε να καταλαθει ποιο είναι φτιαγμενο καλα.
και πιο κακα; 'ίσως να μη μιλώ πολυ καθαρα, αλλα ίσως



ΙΔΔ

δέ ου πανυ σαφώς, αλλ' ώδε σαψέστερον ίσως αν
λεχθείη.

ΉΙ5

θα Ιπίοροοσε αυτο το πραγμα να ειπωθεί πιο καθαρα
ως εἔησ

ΚΑΕΙΝΙ Σ: Π · 5
Α ωἶᾶ _ _ . .. ι _ , κλειλιιλε· πως

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εισιν δηπομ κατα την οψιν ημιν απεικα Ι'

^ΘΗΝ^|ΟΣ ΥΠΘΟΧΟΚΝ. νομιζω, αμέτρητες απεικονίσεις
σίαι μυρίαι. προσιτές στην οραση μας.

ΚΑΕ Ι Σ: '.'ΝΑ Ναι! 7 „ , _ , _ _ κλειλιι/ιε± Ναι.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τι ουν ει τις και εν τουτοις αγνοοι των

Ι ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Και λοιπον; Τι θα γινοταν αν κανείς σ” αυτές
μεμιμημένων ο τί ποτ, έστίν ἐκαστον τῶν σωματων; ΙΟ

αρ' αν ποτε το γε ορθώς αὐτῶν είργασμενον γνοίη;
λέγω δέ το τοιονδε, οίον τοας αριθμούς του̃ σώμα _

τος καί έκαστων τῶν μερών τας Θέσεις εί έχει, οσοι
τέ είσιν καί οποία παρ” οποία αυτών κείμενα την προ ε

σήκουσαν ταξιν απείληψεν, καί έτι δη χρώματα τε
καί σχήματα, ή παντα ταυ̃τα τεταρανμενως είργα
σται· μῶν δοκεῖ ταιζιτ” αν ποτε διαγνω̃ναί τις το
παραπαν αγνοῶν ο τί ποτί ἐστί το μεμιμημένον 5

ζω̃ον;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Καί πῶς;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί δ” εί γιγνώσκοιμεν οτι το γεγραμμένον

η το πεπλασμένον εστίν ανθρωπος, καί τα μέρη
_ ' ' ατα α α καί σχήματα θθθει

τις απεικονίσεις δεν γνωρίζει ποιο ακριθὼς είναι το πρω
τοτυπο του καθε σώματος που έχει μιμηθεί ο καλλιτέ
ΧἩΙΩ2 Θα μπορεί αραγε να διακρίνει ποιο απ” αυτα είναι
δουλεμένο σωστα; Και εννοω το εξης: αν, παραδείγμω
τος χαριν, καποιος κατέχει τις αναλογίες του σώματος
και τις θεσεις του καθε μέρους του, και ποιές είναι οι
αναλογίες αυτες και ποια απο τα μέρη, τοποθετημένα
κοντα στα αλλα, εχουν καταλαθει τη θέση που τους
πρεπει, οπως ακομη και τα χρώματα και τα οχηματα, η
αν ολα τουτα έχουν φτιαχτεί και τοποθετηθεί φυρδην
ΙΙίγδην” μθίίως νομίζετε οτι μπορεί κανείς να τα ξεχωρί
σει. αν δεν γνωρίζει τέλεια ποιο είναι το ζώο που έχει
αναπαραχθεί με τη μίμηση απο την τέχνη;

παντα τα ὲαυτου και χρωμ μ ΚΛΕΗΉΑΣ
_ : αι πως ειναι υνατο;

απείληφεν απο τη̃ς τέχνης; αρα γε αναγκαιον ηδη
_ _ , _ . . . ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εαν τωρα ξευρουμε πως το ζωγραφισμένο ἡ

τῳ ταυτα γνοντι καί εκεινο ετοιμως γιγνωσκειν,
είτε καλον είτε οπῃ ποτέ ελλιπές αν εἴη καλλους;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Παντες μεντ αν ὡς έπος εἰπεῖν, ώ ξένε, τα 5

καλα τῶν ζώων έγιγνώσκομεν.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ορθοτατα λέγεις. Ἄρ” οὐν ου περί έκα

στ ν είκονα, καί έν γραφικῇ καί έν μουσικῇ καί

λαξευμένο ζωο είναι ανθρωπος και οτι ολα τα μέρη,
καθως και τα χρώματα και τα οχηματα του έχουν απο
δοθεί σωστα απο την τέχνη τι θα συνέθαινε; Δεν είναι
αραγε αναγκαίο εκείνος που κατέχει πλέον αυτα να
αναγνωρίσει αμέσως αν το έργο είναι ωραίο η οτι καπου

η ν ,

παντῃ, τον μέλλοντα ἐμφρονα κριτην έσεσθαι δεῖ υσῖερει σε (ἶμορψια
_ .. Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Σε τετοια περιπτωση, Φιλε μου, θα ξευραμε, που

ταυ̃τα τρία ἔχειν, ο τε εστι πρῶτον γιννωσκειν, ε ΙΟ

πειτα ω ορθώς, ἐπειθί ὡς ειἶι, το τρίτον, είργασται Β
λέει ο λογος, ποια απο τα ζώα είναι απεικονισμένα.

§` , ι . ,
_ _ , . _ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολυ σωστος ο λογος σου. Δε θα επρεπε για

των είκονων ἡτισουν ρήμασί τε καί μελεσι και τοις
ρυθμοίς;

καθε αναπαρασταση στη ζωγραφική και στη μουσικη και
σ” ολες τις τέχνες, εκείνος που θέλει να γίνει συνετος
κριτης να έχει τα εξης τρία προσοντα, πρώτον να γνω
ρίζει τι είναι αυτο που παριστανει, έπειτα ως πιο σημείο
η απεικονιση είναι πιστη, και τρίτο ποιαν αξία έχουν
αυτές οι αναπαραστασεις οι επεξεργασμένες με λογια,
με μελωδία και ρυθμοος;

ΙΟ
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Β ΚΛΕΙΝΙΑΣ: 'Ετσι φάἰνετάι περίπού.
ΚΛΕ|Ν|ΑΣ3 Ἐθικε νοη̨̃ν· Ι , ι 5 νά ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας μη φοθηθούμεγ λοιπον, νά πούμε ποιά δύ
ΑΘΗΝΜΟΣ: Μή τοίνυν ἀΠείΠωμε\ῖ λέγω/ἶες Το Πἶ;ρ[.ῃι̃ν σκολιά πάρούσιάζει Π μούσικἠ. Επειδή δηλάδή γίνετάι

μοϋσικἠν ή χσλεηόν ὲπεἰδή γ¶ρ|ωμνε(Τα,ι Περ!,σωΤηΥ πολύ περισσοτερος λογος γι) άύτἠν πάρά γιά τις άπει
ὅ!ΘΦ·®ρόνῖως ή Τάς ἄλ/Ϊαἶἶ ε”«ἶνας° ειἴλσυ̃ειῖᾶς ῖἶη κονίσεις των άλλων τεχνών, χρειάζετάι μεγάλύτερη προ
ὀεϊτάι πλείυ̃ΐης Πθσων ἶικονων· /χμσρτων Τε ρ ς σοχη οτάν την εξετάζούμε. Γιάτι άν κάνει κάποιος λάθος
μ8ν'ΟΤ) ἄν ὅλάῃῖοπα ηθη κξἶκα, Φυω̨φρονοιἴμενοςγ στην περιπτωση άύτη, θά θλάψει πάρά πολύ τον εάύτο
Χάλεπώτάτάν τε άἰσθεσθάι διο Τς Τούς Ποἰηἶοὅὺφοἔ τού, δεἰχνοντάς οτι διάκειτάι εύνοϊκά στις κάκες σύνἠ·
λοΐἑροϋς εἰνω Ποἰητος εἶυΐων των Οἔσωνμστε Υ, θειες. πράγμο πολύ δύσκολο νά το νοιωσει κάνείς
ἄν ὲκεϊνσί γε ὲξαμαρτοω̃/|ΠΟΤἶ Τοσοωΐω/ω |ρΓΖ_ 5  επειδη οι ποιητες είνάι κάτὼτεροι δημιούργοἰ άπο τις
Ι"Πα ἀνδρῶν Ποιησοσω Το χρωμα|γωνωκζ:Ν κε" με Μούσες. Γιάτί εκείνες δε θά επεφτάν ποτε σε τοσο
λος ἀἴἶοὀου̃νωι καί μέλος ὲζ`ευθερω|ν ΟΠ κε" ἶ7χη_ σοθάρο σφάλμά ὼστε πλάθοντάς λογιά πού τάιριάζούν
μάτά σύνθεἶσσι Ιη̨̃ϋθμοιἕς δοωλΐυν κῳ ἀΥελε9/ἶερἕἶν ; σε άντρες, νά τούς δἰνούν χρὼμά κάι μελωδίά πού θά

.ΠΡΟΟὉΡΙΙὁΐΐεἰνν Οὐἔη̨ αωἔη̨̃ωἔμους κα! (ἶχημΪ] 8 ειἰ ε ·θ τάίριάζε σε γύνάίκες, ούτε πάλι σύνθετοντάς μελωδίες
ρων ΠΠΟΘΘΪΟΘΘΙ μελος Π ζονον ὲνΐῃ/ΠΟΥ σΠΟδ(ἶω/(Η ἔν κάι κινήσεις ελεύθερων άνθρὡπων νά τά σύντάιριάσούν
Τοἶς ὐϋθμοἶς ἔῃ δέ Θηρῃων φωνας: κσἰγὀῃἴθρἶυωθν ό ξ με ρύθμούς δούλων κάι άνελεύθερων, ούτε επισης
καί ὸρνάνων καί ΠΟ*/Τας ψοῷἶως εις ΤαωΤΟ|Οω¦‹ έν εχοντάς Βάση ρύθμούς κάι κίνηση πού τάιριάζούν σε
Ποΐε σω/Θεῖενι ὡς ἐν Π μἕμοωἔἀενσἔ Ποιηπῃ ὀε αν ελεύθερο άνθρωπο νά τά επενδύσούν με μελωδἰά η
θρώπινθι σΦόὁρα Τά Τωαωπι̃ εμπλεκονἴεἶ και ΟΗΥ λογιά άντιθετά με τούς ρύθμούς. Ακομη ούδεποτε θά
κϋκῶνἶες ἀλὁνωςι νἑλωΐι̃ ἄν 'ἶαρασκεἔωφἰεν Ταἔν εθάζάν μάζι φωνες θηρίων κάι άνθρώπων κάι οργάνων
ἀνθρώπων οσους Φηςίν ,ορωυἶ λαχειν ιωρον Της' 5 κάι κάθε λονπς κρὀτοως γισ νο εκΦοἐισονν ένα μονο
Τἑρψιος Τσὐἴά ΤΘ νάρ ὁρῶσ! Πῳ/ΤΟ, κωκαἶμενα̨ και πράγμά. Αντἰθετά οι ποιητες πού εἰνάι άνθρὼπινά πλά
ἐτι διάσπῶσιν Οἱ Πθιητθἴ βνθμον μεν κο! σχἶἶμεπο σμάτά, άνάκάτεύοντάς πάρά πολύ άύτά τά πράγμάτά
μἑλοϋς Χωρίς] λόγους ψιλοὐς εἰςῖ μετρα ῖιθεῃεςῖγ κάι μπερδεύοντάς τά Χωρίς λονικἠι θά προκάλούοάν το
μέλος 6, Οὐ καίβωθμόν ἄνευ ρημΟἶων'Τψ!^Π κἰθαρἴ Θ γελιο των άνθρὡπων γιά τούς οποίούς ο Ορφεάς λεει
σει τε και Οὐλἠσει Πρςοχρώμενςϋ εν ως δη Τπἶνχζ" πως τούς ελάχε ο κλήρος <<νά άιοθάνοντάι την ομορφιά
λεῃον ἄνευ λόγου γἰγνὸμενον ρωθμῳἴι Τε ἶω Πρμ? στην άνοιξιάτικη εποχη της». Ὁλά, λοιπον, άύτά τά Βλε
νίυ̃ν νιννώσκων ό Τί Τε ΘΟΜΠΟΙ κο! Οἶῳ ἶῖωκε Τἕυν . πούν άνάκάτωμενά κάι εχτος άπ* άύτο, οι ποιητες διά
ἀξιολὁνων μιμημάτω*/_ ἀλλά ὑπολσὅεἰν Οι/Ογκωον Ο Ύ σπούν τον ρύθμο κάι τις κινήσεις άπο τη μελωδιά, Θά

ζοντάς λογιά εμμετρά χωρίς μελωδἰά, κι άπο το άλλο
μερος, χρησιμοποιὼντάς μελωδιά η ρύθμο χωρίς λογιά,
μετάχειριζομενοι σκετο τον ἠχο της κιθάράς η τού άύ
λού, πράγμάτά δηλάδἠ με τά οποἰά κάτάντά εξάιρετικά
δύσκολο νά άντιληφθεἰ κάνεις τι άράγε θελούν νά εκ
φράσούν ο ρύθμος κάι η άρμονἰά πού δεν σύνοδεύοντάι
άπο λογιά, κάι με ποιο προτύπο μοιάζούν οσες άπο τις
μιμησεις εἰνάι άξιολογες



ι λε
Δε

ΙΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: 'Εχεις δίκιο, καλε μου φίλε. Πεφτουν σε τετοια
οτι το τοιουτον γε πολλής ὐΥθΟικἱ(ἶ'ς με(ἶΤὀν Πογι σφαλματα οι ποιητες].
οποσον ταχους τε καί απταισίας κΟι Φωνης θηαωῖ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ΙΕπομενως είναι αναγκη να παραδεχτου ε οτι]ιι
οους σῳοορο οικον ωσι αιιλπσει νε Χθιὲςθθία̃ῖἑ μια τετοιου ειδους μουσική είναι Φοοτωμἐνπ απο ιιενὀιλή
κίθορἰσείίῖλυν ὁΘΟ\Ι ὐίίς ὀΟΧΙι̃σἰν Τε κωῳ ηνἦμ ¿ χωριατια, γιατί ευνοεί παρα πολυ καποια θιασυνη και
ὅ” ὲΙ‹ΘΤἑΡῳ Πα̃σό Τίς ὰΙΙΟΘΘΌ κυ̃ἴ ΘΘΙΙΙΙΟΤΡΙΙΡΥΙΡ γίῖ δεξιοτεχνία και αγαπη για τη φωνή των θηρίων, ωστε
γνοιτ” αν τῆς Χρήσεως ΤΘΠΤΘ μέν =ῖἔΧεΙ Τθϋτἴί λίἶι/ΟΥ να χρησιμοποιεί τον αυλο και την κιθαρα μοναχα οταν
ήμείς δε γε ουχ ὁ ΤΙ ΙΙΙΙ δεί Τθίς Μοϋίἶοίς ημων συνοδευουν τογχορο και το τραγουδι. Η χρησιμοποίηση,
πρου̃χρη̃σθαί Τους ηδη Τρίςικονΐςϋίθςθκαί λοιπον, αυτων των δυο οργανων απομονωμενων δείχνει

ι ' ε α ατήκοντα πέραν γεγονΟΤΘς σκοῃοωμ · ελλειψη μουσικου συναισθήματος και μοιαζει με επί
ποτε δεί. Τοδε μεν ΟΙ” εκ Τοωῖων Ο λογος ηψν δειξη ταχυδαχτυλουργίας. Αυτή είναι η γνώμη μου πανω

  _ ουσ οτιδοκει μοι σημαίνειν ήδηι Της ΥΘ Χςρίκης Η ης σί αυτα τα θεματα, εμείς ομως δεν εξεταζουμε εδώ ποια
Πεῃωὁεη̨σοαι δεῖ οελΤιΟν Τςϋς Πω/ΤηκΟνΤΟωΤΟς, μουσική δεν πρεπεινα χρησιμοποιουν εκείνοιπου εχουν

· ' ' Θ “ν καιοσοισπερ αν αδειν πβου̃ήκίι̃ Τωννγαρ ριἴ μω πατήσει πια τα τριαντα χρονια κι εχουν πε ασει τα περ
τω̃ν αρμονιῶν ἀνΘΥκςἶΟν Οωτοίς εσῃν εωωσθητοἶς νήντα, αλλα τη μουσική που πρεπει να ψαλλουν. Νομίζω,
ἔχειν και γιγνώσκειν° ή Πῶς Τίς Τήν ΟΡΘΟΤΙΪΤΘ Υνω: λοιπον, οτι η συζήτησή μας γι` αυτο το θεμα καταλήγει
σεται τω̃ν μελών, ῷ Προση̃κεν ς ΙΙή Πρςσςκεν ΤΟΙΙ 5 στο παρακατω συμπέρασμα: οι πενηνταρηδες πρέπει να
δωριστί, καί του ρυθμοιι̃ ον ο ποιητής αυΤῳ ΠΙΟΟΟΙΙ εκπαιδευτουν περισσοτερο στη χορική μουσική, οσοι
ιμεν, ορθώς ή μυ; ` εχουν θεθαια κλίση στο τραγουδι, γιατί είναι απαραίτητο

ΚΛΕ|ΝιΑΣ: Δη̃λον ὡς Οὐδα̃μω̃ς να εχουν ευαισθησία και να γνωρίζουν τους ρυθμους
ΑΘΙιΝΑίΟΣ2 Γελθἶος Υάρὀδ/Θ Πολύς όχλος ηγἶωμενος και τις αρμονίες. Διαφορετικα, πως θα μπο ουσε ναρ

. ἹΟ . | | . |
' νῶ ιγνωσκείν Το Τε ευαρμοσῖον κα! εωρυθμον καταλαθει κανενας αν μια μελωδία ειναι σωστη, σε ποια[κο Ο γ 8 , ,ν (ΠΘ

τ Ι ιν ε και μή, οσοι προσςίὅείν Οα̃ὐλῳ 56" ξἶἰνξ: ρσυ̃μ δηλαδη ταιριαζει ο δωρικος τροπος και αν ο ποιητής
μῷ γεγονασι διι”ΙνΘΥκΟσΙΙΘνΟΙι ΟΤΙ δε ὁρωσίν εταίριαξε σωστα ή οχι το ρυθμο σζ αυτον τον τροπο;
τα ὐΥνΟΟί:^/Τες αὐτῶν ἐκασΤΟι 90 σωἶλογξἶν Ω ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Βεθαίως, δε θα μπορουσε.
ται. Το δε που προσήκοντα μεν εχον παν με Ος ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Συνεπως είναι γελοίοι οι θεατές που οι περισ
ὸρθῶς έχει, μή προσήκοντα δε ημαρΤΙἹΙΙεί/ως· σοτεροί τους ανήκουν στον οχλο οταν νομίζουν πως

ΚΙ\Ε|ΝίΑΣ: )ΑναγκαιὁΤΟΤΘ Μ είναι δυνατο να γνωρίζουν καλα ποιο είναι το αρμονικο
ΑΘΗΝΜΟΣ: Τί ουν ὁ ΙΙηδ, 6 Τί ΠΟΤ3 έχε! γη/νωσκων; 5 ή το ρυθμικο και ποιο οχι, επειδή πολλοί απ' αυτους

συνήθισαν με τη θία να τραγουδουν με συνοδεία αυλου
και να θαδίζουν ρυθμικο, και δεν καταλαθαίνουν οτι τα
εχτελουν αυτα χωρίς να γνωρίζουν την πιο μικρή λεπτο
μερεια τους. Ουτε θεθαια, το οτι καθε μελωδία είναι
σωστή οταν περιεχει τα στοιχεία που της ταιριαζουν και
λανθασμενη, οταν περιεχει αυτα που δεν της ταιριαζουν.

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Αναγκαστικα. Ι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τι θα κανει, λοιπον, αυτος που δεν ξευρει ουτε
τι είναι αυτα τα στοιχειωδη πραγματα; Θα μπορεσει



ιῦο ι τει
Ϊ

αρα, οτιπερ εϊπομεν, ὡς ορθώς γε αυτο έχει, γνώ σρογε σε κξιιιοιο ιιεριιιιωσιι νο ιιοθει οιιιο Ποο οιιι̃ομει
αν δηλαδη μια μελωδία είναι σωστη;

σεταί ποτε έν οτῳοὐν; ι
,

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Και' τίς μηχανη; ι ” οι Ποιο μεθοδος μπορεί να υπαρχει για αυτο;
Ι Υ ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Μα αυτο ισιαισια, καθως φαίνεται Θέλουμενα

ΑΘΙίΝΑιΟΣ: Τοιῖιτ' οὐν, ὡς ἐοικεν, ανευρισκομεν αυ τα
  ι ανακαλυψουμε τωρα παλι: οτι δηλαδη οι τραγουδιστές

νυ̃ν, οτι τοῖς ῷδοῖς ἡμῖν, σας νυν παρακαλουμεν και ιθ
,.δ έ Ι γε μας που περασαν τα πενηντα τους χρονια, τους οποίους

έκοντας τινα τροπον αναγκαζομεν α ειν, μ χρ
τοσοατου πεπαιδειι̃οΘαι οχεδον αναγκαίον, μέχρι 6 Τωριι ιιοοοιιΐολοοιιο κοι Τοοο ονονκοζοομε ΤοοΠΟν τινα

του̃ δυνατον είναι συνακολουθεϊν έκαστον ταῖς τε νο Τρἶιινοιιοοιιν με τη θέλησή Τθυς, είναι αναγκη, κατα
ὅάσεσω Τῶν βωθμῶν καί Ταίς χορὀαϊς ταῖς Τῶν μ8_ τη γνωμη μου, να έχουν εκπαιδευτεί σε τέτοιο Θαθμο,

λῶν, ίνα καθορῶντες τος τε αρμονίας καί τοας ρυθ ωσιε Ο κοθένοο Τοοο νο οινοι ικονοοι κοιθὡο ΠοοοκολΟυ·

μοας εκλέγεσθαι' τε τα προσηκοντα οἴοί τ' ώσιν α 5 θοιιν Τις ιιοιιονιοο κοι ιοιιο οοθμοὐο. νθ διΟλὲγ0υν αυτα

τοῖς τηλικοατοις τε καί τοιοατοις αδειν πρέπον, και Που Τοιριόιζοων σιην ηλικιο κοι σῖη θέση Τοιις νο Τοοτ
_ ι γουδοαν. Και έτσι να τραγουδοαν και καθως τρσγου

χρημα ασινείς ηδωνται και' τοῖς νωτέροις ηγεμονες δοιιν= κι οι ιοιοι νο νιὡθοον τη οἶινιιὴ εκεινη οννὴ ηδονή
·  ·  ·κΟ`/Το ί νωνπῃ Θ Ϊ και στους νεωτερους να γίνονται οδηγοί, ωστε να δεί
ηθων χρηστων αοπασμου προση ς γγ

ν ί Η χνουν αυτοί την σωστη αγαπη για τα χρηοτα ηΘη_ Αν η
μέχρι δέ τοσοατου παιδευθεντες ακριαεστεραν αν

' “ ' ' ι ασ εἴεν μετακε εκπαιδευση τους Φθοοει ωο Το οημοιο οοΤὐι Θα αποπαιδειαν της έπι το πληθος φερο ης
χεἰρἰσμἑνοἰ και. τη̃ς Περί Τούς Ποιηῖάς σὐῖοώς' Τό χτουσαν τελειοτεη̨̃ρη παιδεία απο εκεινη που εχουν τα

γαρ τρίτον οαδεμία αναγκη ποιητῇ γιγνώακειν, είτε 5 ¿ἐ± Γιλιι̃θη κι Οκὁμη κι Οι ίδιοι οι ποιητές. 'Οσον αφορα το

καλον εἴτε μη καλον το μίμημα, το δέ αρμονίας και' ιοιιο θομοι Ποονμοΐικοι ον οηλοοἠ οινοι οι`ιιΤοΧημονη ἡ

ρυθμοω̃ σχεδον αναγκη, τοῖς δέ παντα τα τρία της ἶ οχι, η Ριιιιηοη οον οινοι ονονκη νο Το ἔοοει ο Ποιιι̃ΐἠοί
“ ” _ λλ' καί δευτέρου η μηδέ `· ι ι ενω ονιιθέΐωο οινοι οΧοοον ονονκοιο νο ξοοοι ολο ΤΟὲκλογης ένεκα του κα ιστου , ι

ποτε ίκανον έπῳδον γίγνεσθαι νεοις προςιαρετην. Βι̃ιε οΧΘΤικ0, με την αρμονία και το ρυΘμο. Οι ηλικιωμένοι
ί α ί έοουλ'Θ την τω̃ οιιωο ειναι υποχρεωμένοι να τα ξεαρουν και τα τρία,καί οπερ ο λογος εν ρχα ς η η, ,

του̃ Διονύσου χορῷ αοηθειαν έπιδεῖξαι καλῶς λεγο νιοι *νο μῃοοοον νο οκλονοον Τον οιοιοΤο κοι Τον οοιποοο
Οπώ εθα δι εἰ ΤΟΟΘ· κατ αξιαν, διαφορετικα ουδέποτε θα κατορθὼσουν μεμένην, είς δύναμιν ειρηκενι σκ μ η

οὕτω γέγονεν. Θορυοωδης μέν που ο σιξιλλογος ο 5 ιιἶι διδοιιιικο Τοονοοοιο Τοιιο νο Ποοοελκοσοιιν τους
τοιοῦτος έξ αναγκης προϊοιζισης της ποαεως, έπί νεοιις σιην οοοιὴ ε

μαλλον αει” συμοαίνει γιγνομενος, οπερ απεθέμεθα Σ Αωιοιλοιῃονιῃοο θολιι̃οο νο οι”ιοοοιξοιοΠο ΤηνοοΧἠο
κατι αρχας αναγκαῖον είναι γίγνεσθαι περί τω̃ν ναν × λογος μοοι οτι οιι̃λοοἠ Π Θοἠθεια του διονυσιακοα χοροα

οίίτως αδωσιν, και' αδοντες αὐτοί τε ηδονας το παρα

=¬

λεγομένων. ιι γ εινοι οικοιολογημὲνη. ΤΟ κατορθωσε οσο καλατερα μπο
ρουσε. Ας εξετασουμε, ομως, αν αυτο έτσι συμοαίνει στην
πραγματικοτητα. Μια τέτοια συγκέντρωση είναι χωρίς Ομ
φιθολία θορυοὼδης και οσο προχωρεί η οινοποσία σωμ

ι Βαινει να γινεται παντα ακομη πιο θορυθώδης και οσο προ
, Χωρει η οινοποσία συμθαίνει να γίνεται παντα ακομη πιο

Θοοοθὡοιι̃οι πραγμα που οπως είπαμε στην αρχη, συμοαί
νει αναγκαστικα και στις συγκεντρώσεις για τις οποίες

ι λεμε τωρα.
ι η̨̃ιὲ ιι
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τΚΛΗΝΙΑΣ: Άνόγκη' ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Είναι μοιραίο να συμθαίνει αυτο.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πας δέ γε αύτος αύτού κουψοτερος αίρε ΑΘΗΝΑΙΟΣ Εκτος απ” αυτα, ο καθένας νιώθει τον εαυτο
ται καί γἐγηθεν τε καί παρρησιας ὲίίήίίίῖίλαῖαί καί. του πιο ελαφρο, γίνεται χαρούμενος, νομίζει πως είναι

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Τί μήν;

ανηκουστίας εν τῷ τοιούτῳ τω̃ν πέλας, αρχων δί 5 απολύτως ελεύθερος να λέει ο,τι Θέλει και γι” αυτο δεν
ίκανος αξιοῖ εαυτού τε καί τῶν αλλων γεγονέναι. Ξ, μπορεί να ακούει τους γύρω του έχοντας την εντύπωση

οτι έγινε ικανος να κυθερνα τον εαυτο του και τους
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ούκούν ἐφαμεν, οταν νίννήίαί Τααῖαι κα αλλους.

θαπερ τινα σίδηρον τοις ψυχας τῶν πινοντων διαπυ ; ΚΛΗΝΙΑΣ Κω Πώς;

οονο νιννομένας μαλθακωτέρας νίννεσθαι καί νεω· · ΙΟ Αοίιινλιοε· Μα δεν ειηαμε, λοιαον, Πως όταν συμεαινοιιν
Τἑραςν ὥαίὅ Θαανώναας ααμααίνείν Τῷ ααναμἑνῳ Τα αυτα, οι ψυχές αυτών που πίνουν φλογίζονται σαν ένα
καί ὲήίαίαμἑνῳ ήαίαεαείν Τε καί ήλαίῖείνι καθααερ Ο κομματι σίδερο και γίνονται πιο μαλακές και πιο νέες,
οτ' ήσαν νἑαι; τσύτσνὅίεἴνθί Τόν ήλααίήν ταν ααίαν ί ώστε να είναι πιο εύπλαστες γι” αυτον που ξεύρει και
ώσήερ Ταίει Τόν αναθαν ναίίαθἑῖήνι αα ναμαας αίναί οι μπορεί να τις διαπαιδαγωγήσει και να τις διαμορψώσει,
δεῖ συμποτικούς, δυναμένους τον εύελπιν καί Θαρ ζ , ακριθώς οπως οταν ήταν νέες; Αυτος ο πλαστης είναι
ραλέον έκεῖνον γιγνομενον καί οναισχύντοτερον 5 να , ακριθώς ο ίδιος, οπως τοτε, δηλαδή ο εναρετος νομο
Τθα δέανίαςι καί Οακ ὲθἑλανῖα Ταξίν καί Τα κατα θέτης, του οποίου οι νομοι οι σχετικοί με τα συμποσια
μέρας αίνής καί λαναα καί ῖίααεως καί μαααής ααα” πρέπει να έχουν την δύναμη να επαναφέρουν στην ταξη
αἑνδίνι ὲθὲλείν ήαίείν ήανία Τααίαίς Τανανίίαι καί αυτον που ῷουσκώνει απο ελπίδες και γίνεται θρασύς
Θίαίανῖί Τῷ Ιίή καλῷ θαρρεί Ταν καλλίαῖαν δίαμαχα· και περισσοτερο απ” οσο πρέπει ξεδιαντροπος, και που
Ιαίεναν Φαααν είαήέίίῖίείν αίαας Τί είναί μεία αίκήἐΰ α δεν εννοεί να μπει σε καποια ταξη και δεν έχει την
ὅν Οἰδῶ ΤΘ καίαίαχανήν θείαν Φαααν ώναμακαμενί υπομονή να περιμένει τη σειρα του για να σωπασει, να

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ἐστιν ταύτα. , Ι μιλήσει, να πιεί ή να τραγουδήσει, και να τον πείθουν
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τούτων δέ γε Τῶν νόμων Θίναί ναίίαφαλατ να κανει τα αντίθετα απί ολα αυτα. Και οταν εισχωρεί

κας καί αανδήμίαίίιαναας ααῖαίς Ταας αθαρίίααας καί 5 ί μέσα του το κακώς νοούμενο θαρρος να είναι ικανοί οι
νήΦανΤα€` Τῶν μή νήΦανΤων αῖιααῖήνααςι ών δή Χωτ ίδιοι οι νομοι να του εμπνέουν με την δικαιοσύνη τον
Ρία μἑαή αίαίίαχεαθαί αείναίειααν ή ήαλείίίαίς είναί πιο ωραίο απο τους φοθους το θεϊκο φοθο που έχουμε
μή ίίεῖα αρΧανΤων αθορααωνν καί Ταν αα ίίή αανα° , ονομασει αιδώ και αισχύνη και είναι αντίπαλος του θρα
μενον εθέλειν πείθεσθαι τούτοις καί τοῖς ήνεμὁαιν ι̃θ σοως;
τοῖς τού Διονύσου, τοῖς ύπέρ έξήκοντα έτη γεγονο ε· ί κ^Ε|Ν|ΑΣ ·ΕΤσι είναι
σιν, ίσην καί μείζω την Φίσχὐνην Φέυειν ιί τὸν τοῖς α Αοίιινλιοε: Αυτών, Φύσικα, των νομων Πρεπει να υπαρχουν

νομοφύλακες που να έχουν συνεργατες ανθρώπους
ήρεμους και νηφαλιους, σαν αρχηγούς των μη νηφαλίων,
γιατί χωρίς αυτούς είναι πολύ πιο δύσκολο να πολεμήσει
κανείς εναντίον της μεθης, παρα εναντίον εχθρών που
δεν έχουν ψύχραιμους αρχηγούς. Και ο” αυτον που δε
μπορεί και δε θέλει να πειθαρχεί στους νομοφύλακες
και στους αρχηγούς του Διονύσου, σ” εκείνους δηλαδή
που έχουν περασει τα εξήντα, να του επιθαλλουν οση
ή και μεγαλύτερη τιμωρία απο εκείνον που παραθαίνει
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του Άρεως απειθουντα αρχουσιν. τις διαταγές των αρχηγών του στρατου.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν ει' γε εἴη τοιαυτυ μὲν μέθη· ΪΟ" 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν, επομένως, καθοριζοταν τέτοιο το μεθυοι
αυτη δέ παιδια, μῶν ουκ ὼφεληθέντες ἄν Ο[,ΤΟ!ΟωἶΟΙ και τέτοια η διασκέδαση, δε θα είχαν καμια ωφέλεια οι

συμποται, και μαλλον φιλοι ἢ ιιρΰῖερθν θῃθλλίῃῖ συμποσιαζοντες μ” αυτον τον τροπο και δε θα αποχω

τοιντο αλληλων, αλλα ουχ ώσπερ τά νυ̃ν Θχἦροίι κοπο' ρουσαν περισσοτεροι φίλοι απο πριν και οχι, οπως συμ

νομους δέ ποσαν τήν συνουσίαν σϋΥΥ<Θ/Ομενοί κἶ" 6728 θαίνει τωρα, σαν εχθροί; Και δε θα γινοταν ολη η συγ

ακολουθησαντες, οποτε αφηγοιντο οί ι/ΠΦΟ\/Τες Τοίς κέντρωση συμφωνα με τους νομους, αφου θα τους τη
μἡ ΜΦΟΠΟΜ ρουσαν καθε φορα που οι ξεμέθυστοι θα κατευθυναν

κΑίΞιΝιΑΣ: Ὁρθῶς, ει' γε δη εἴη τοιαιιΤΠ Οἴθν νων λελζείς σωστα τους μεθυσμένους;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μή τοίνυν εκείνο γα ἔιι Τῆς ΤΟΟ Δφνωἶἶοω 5 Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ: Βεθαίως, αν η συγκέντρωση γινοταν με τον
ὁωρεας ιμέγωμεν απλώς, ως έστιν κυ̃ικιι καίζείς Πολἕν τροπο που την περιγραφεις τωρα.

ουκ αξία παραδέχεσθσι. και γαρ έτι πλειω τις αν ΑΘΗΝΑΙΟΣ Επομένως, ας μη κατηγορησουμε ξανα το

έπεξέλθοι λεγωνι ὲπεί καί το μὲΥισΤΟν ΟΙΥΟΘΟΥ 9 δωρο του Διονυσου επιτιολαια, λέγοντας οτι ταχα είναι

οωρειται λέγειν μέν οκνος εις τους πολλους δια ΤΟ θλαθερο και αναξιο να το καθιερώσει μια πολη. Θα μπο

κακώς τους ανθρωπους αυτο υιιΟλ0ΘΘιν Κω Υνωλ/Οί ι̃ο ρουσε να πει κανείς πολυ περισσοτερα, μα την αληθεια,
λεχθἑν' Ό για το κρασί, αν και ο πολυς κοσμος δισταζει να μιλησει

κ/\Ε|Ν|/ό\Σ Τό Ι[οίον δή; για το μέγιστο αγαθο που μας δωρισε ο Θεος, επειδη

ΑΘιιΝΑιΟΣ: Λογος τις αμα καί φήμη ὐυθρρεἶ Πωθως υπαρχει φοθος να τον παρεξηγησουν οι ανθρωποι και

ο Θεος ουτος υπο τη̃ς μητρυιας Ἡρας ιἶιΘΦΟΕἶηΘη να μη καταλαθουν σωστα αυτο που θα ειπωθεί.
Τῆς ψυχῆς την γνωμην, διο τας τε ΰα̃κχὅιθς ΑΟ! Πας 5 ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Τι θέλεις να πεις;
σον Τήν μω/Μήν εμααλλει χορείαν τιμωΩΘϋμελ/ος' ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κυκλοφορεί λαθραία καποια παραδοση και

οθεν και τον οἴνον έπί τουτ” αυτο δεδώιΟΠΤΟί ἦγω φήμη μαζί, οτι ο Διονυσος έπαθε συγχυση φρένων απο

δέ τα μέν τοιαυτα τοις ασφαλές ηγουμἑλ/Θίς 89/ω τη μητρυα του την Ήρα και για να εκδικηθεί θαζει μέσα

λέγειν περί θεῶν αφίημι λέγειν, το δέ τοοονδε οιδα, μας τις θακχείες και τους καθε λογης οργιαστικους χο

οτι παν ζῷον, οσον αυτῷ προσήκει ι/Οϋν ΘΧΞΙΥ Τἦ/\εω_ Ο ρους. 'Αρα και το κρασί γι” αυτο τον ίδιο λογο μας έχει

θέντι, τουτον και τοσουτον ουδέν ἐΧΟν ΠΘΤΘ Φϋεπἶί' δωρίσει. Αλλα εγω κατι τέτοια τ' αφηνω σ” αυτους που

έν τουτῳ δη τῷ χρονῳ εν ῷ μήπω κέκτΠΤθι την νομίζουν ομως μπορουν να μιλανε χωρίς ευλαθεια για
Οικειαν φρονησιν, παν μαίνεται τε καί σοζι ἀΐϋκΐωςι τους θεους. Το μονο που ξέρω είναι οτι καθε ζωο ποτέ
καί ὁων ὸκταινωοῃ έαυτο τάχιστα, ατακτως ΟΝ 5 δεν γεννιέται έχοντας απο τη φυση του τοσο μυαλο,
Πηὁη̨̃ν ·/.Ή/ΠμγῃσΘω̃μεν δέ οτι μουσικῆς τε και ΥϋιΗ/Ο οσο έχει οταν φτασει στην ωριμοτητα. Και θέθαια, στο
σῃκη̃ς ἐφη̨μεν αρχας ταυτας είναι. μεταξυ χρονικο διαστημα που δεν έχει αποκτησει ακομη

κ/\Ε|Ν|ΑΣ Μεμνήμεθσ. Τί δ· Οὐ; τη φρονηση που του χρειαζεται, φέρνεται σαν τρελλο
και θγαζει αναρθρες κραυγές και χωρίς λογικη παλι πηδα
μολις σταθεί στα ποδια του. Ας θυμηθουμε οτι είπαμε
πως αυτα, κατα τη γνωμη μας, είναι οι αρχές της μου
σικἠς και της γυμναστικής.

ΚΛΙΞΙΝΙΑΣ: Το θυμομαστε. Γιατί οχι;
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ΑΘΗΝΑιΟΣ: Ουκουν και' οτι τηνρυθμου ΤΘ Κυ̃ἴἔίρίίθί/ἶας ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και δεν υποστηρίξαμε ακομη οτι η αρχη αυτη
αίσθησιν τοίς ανθρώποις ημίν ὲνοεδωκεναιτην αι0| εχει Βαλει μεσα σε μας τους ανθρώπους την αίσθηση
Χιι̃ν ταυτην ὲΦαμεν, 'Απολλωνα δε και Μουσας ΚΟ! του ρυθμου και της αρμονίας, και οτι γι' αυτο μεταξυ
Διονυσον θεών αίτίους νεγονεναι; των θεών πρωταίτιοι είναι ο Απολλωνας, οι Μουσες και

κλειλιιλε: πως γαρ Οὐ: . , Ο Διὀνυσοςί
ΑΘΠΝΜΟΣ Καί δη καί τον οἴνον γε, ως εοικεν, ο των 5 ΚΑΕίΝ|ΑΣ: Και θεθαια το συζητησαμε.

άλλων λόγος, ίνα μανώμεν, φησίν επι Τιμωιθιςι̃ Τοἴν ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Και ειδικα για το κρασί, η φημη που διαδίδουν
ανθρώπων δεδοσθαι· ο δε νυν λενὐμεί/ος ΗΦ ημοἴν οι αλλοι υποστηρίζει καθώς φαίνεται οτι δοθηκε για τι
Φάρμωω̃ν επί τουναντίον φησίν αίδοιἄς μεν ψωχηςγ μωρία στους ανθρώπους. Όμως, αυτος ο λογος που
κτίισεώς ένεκα ὁεδοσθαι, σώματος δε υγιειας τε και λεμε εμείς τώρα, υποστηρίζει, αντιθετως, οτι είναι φαρ
Ζσχώοςγ μακο, που δοθηκε για νο αποχτησει η ψυχη το αίσθημα

ΚΑΕιΝιΑΣ: Καλλιστα, ώ ξενε, τον λονον ΟΠΘΜ/ίἹμΟνεω“ της αιδους και το σώμα δυναμη και υγεία.
ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πολυ καλα, φίλε μου, θυμασαι τη συζητηση,

ΑΘΗΝΝΟΖ: Καί τα μὲν δή Τῆς Χοίλείος ηιω̨σεα ΕἩΟΠΪΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και οσον αφορα τα σχετικα με το χορο, εχουμε
ρὼ/Θω. Τά ὁ· ἡμισεα, όπως αν έτι οοκιιι Γίερω/Ο'·'μεν εξετασει τα μισα, Τα αλλα μισα θα τα ερευνησουμε ηἡ κε". ὲάσθμενγ θα τα αφησουμε κατα μερος; Ποια είναι η γνώμη σας;

ΚΑΕιΝιΑΣ Ποία δη λεΥει©ι Κω Πῶς ἑκξπερσ ὀίωρων; ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ποια εννοείς ακριθώς και πώς ξεχωρίζει το ενα
Δ τι · ί ”ΑΠ Πσίδεωσίς ην απο το αλλο·λοίιινλιοε ολη μεν Πω Χῳείε' Ο, . , Ι ιἡμτν Τοητομ δ” συ το μεν ρυθμοί τε και αρμονια̃ιι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κατα τη γνώμη μας Θεθαια ο χορος στο συνολο

Τὸ κ¬ΟΤά Την Φωγ/ήν του ταυτίζεται με την ολη παιδεία. Και το μερος του,ΚΛΕΙΝΙΑΣ Ναί που εξεταζει τη φωνη, περιεχει τους ρυθμους και τις
λοιιι×ιλιοε± το σε νε κατα την του σωμσἦος κ"η_σΙ ι̃Ο αριιονίεε

ριιειιον μεν κοινών τη της Φωνη̃ε είχε Κ"/ζισείι Οχημα κλειινιλε· Ναι.
δε ίδιον. Εκεί δε μελος η της Φωι/ης κίνησίς· ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το αλλο τμημα που ασχολείται με την κίνησηΚΛΗΝΙΑΣ ¬/γληθἑσωἶσ, του σώματος, είχε κοινο χαρακτηριστικα με την κίνηση
ΗΝΑΙΟΣ Τα μεν τοίνυν της φωνης μέχρι Τῆς ψϋτ της φωνης τον ρυθμο,> ιδιαίτερο ομως το σχήμα, ενώ

ΑΘ τ ι _ ' ετη̃ς παιδείαν, ουκ οίδί οντινα Τρόίίον το πρώτο μερος, που αφορα τη φωνη, εχει ιδιαίτεροχηςί ως Ορ  5 γνώρισμα τη μελωδία Ὁαμεν μουσικην.
·Κ/\ἔΉἶ:ἕ_ ,Ορθώς μέν ούν ιωειινιλε πολυ σωστο.

ΑΘΗΝΑιΟὲ: Τα δέ γε του σώματος, α παιζοντων Οιἶχιι̃ῖ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Και την επίδραση της φωνης που αγγίζει την
εἴηομεν ἐὰν μέχρι της του σώματος Ορεἶηςγ Γί' ψυχη και την προσελκυει στην αρετη την ονομασαμε,

Ο ιαυτίι κίνησης γίγνηται, την ἐντεχνον ὐΥωΥην εζίί δεν γνωρίζω με ποιο τροπο, μουσικη.
Το ίιΑΕ|Ν|ΑΣ: Πολυ σωστα.

Αι)ΗΝΑ|ΟΣ: 'Οσον αφορα εκείνα που είναι σχετικα με το
σώμα, αυτα δηλαδη που τα ονομασαμε ορχησιν εκείνων
ιιου διασκεδαζουν, αν η κίνηση αυτη ρυθμίζεται με
ιροπο που να τελειοποιεί το σώμα, τοτε την τεχνικη
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Τό Τογοη̨τον αυτου γυμναστικήν προσείπωμεν. ι̃Ο αγωγή που εχει στοχο της ,αυτο, ας το ονομασουμε
. . γυμναστικη.
ίἔυ̃θἕεστῖιἶς μουσικη̃ς, ο νυνδη σχεδον ήμισυ Β ΚΛΕΙΛΗΑΣ: Παρα πολυ σωστα.

διεληλυθεναι τη̃ς χορείας εϊπομεν και' διαπεπεραν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αυτο, λοιπον, το μερος της μουσικής, το μισο
καί νυ̃ν Οωως εἰρήσθω. Τό ὁ° ημισυ λεγωμεν, δηλαδή του' χορου που τωραδα'είπαμε οτι εξετασαμε

ἢ Πῶς κο", Πῇ Ποἰηῖἑον; και το τελειωσαμε, ας παραδεχτουμε τωρα οτι το εχουμε
ΚΛΕΝΉΑΣΞ Ώ ἄρισἶεγ κρηοίν καί Λακεδαιμονίοις διαλε 5 εςαντλησει. Για το 'αλλο μισο θελετε να μιλησουμε η

· γομενος, μουσικής περι διελθοντων ἡμῶν, ελλειπον Πως και με Πθίο Τίλουο νο Πθοἶἐωρησςἶϋμε
των δε γυμναστικής, τι” ποτε οϊει σοι ποτερον ημων ΚΛΕΙΝΙΑΣ: λρυσε μου ανθρωπε, οταν|κανεις διαλογο με
αποκρινεῖσθαι προς ταυτην την ὲρώτηυ̃ιν; Κρητικους και ἶπαρτιατες ποιαν απαντηση αραγε περι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άποκεκρίσθαι ἐνων, αν σε Φθἴυν Οχεὀον μἦλ/εις συι̃ν ερωυι̃ση σου (ΠΟ μθθ ΤΟΠΟ δϋθι ΟΦΟΟ |ιΠ
ΤΟΠΤ. ὲρὁμενον σωρῶςα̨ καί μω/θάνω ὡς ὲρώῖῃσις ο λησαμε διεξοδικα' για την μουσικη και δεν ειπαμε λεξη
ουσα αυτη τα νυν αποκρισίς τε εστιν, ως είπον, και Υιῦί Τη Υϋμνθσυκηίρ

Πρὁστη̨ξις η̨̃ιοπερανασθαι τα περί γυμναστικης. ΑΘΙ|Ν%ίίΟΣ: Εγω τουλαχιστον θα ελεγα πως μου απαντησες
κ/χΕιΝιΑΣ; Άρισθί υπελααες τε καί ουτω δή ποίει. πολυ καθαρα, επειδη μου εθεσες|αυτο το ερωτημα. Και
ΑΘΗΝΜΟΣ; Ποιῃτεον· ουδε γαρ πανυ χαλεπον εστιν 5 καταλαθαινω οτι η! ερωτηση αυτη είναι συγχρονως και

εἰπεῖν ὑμῖν γε ἀμΦΟΤἑρΟΙς γνώριμα Πολυ γαρ εν απαντηση, οπως ειπα, και ακομη διαταγή να εξαντλη.
ταυτη τῇ τεχνη πλεον εμπειρίας ή εν εκείνῃ μετε οουμε ως το τελος το θεμα της γυμναστικής.
χετε:

 Κ/ιΕ|Ν|τ:λΣ: Θαυμασια μπήκες στη σκεψη μου και σε παρα
ίίΛΕ|ΝιΑΣ: Σχεδον αληθη̃ λενεις. καλω να καμεις αυτο που ειπες.
ΑΘι.ιΝΑιΟΣ Ουκουν αυ ταυτης αρχη μεν τη̃ς παιδιας ι̃Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ας γίνει ετσι. Δεν είναι δα καθολου δυσκολο

το κατα φυσιν πηδαν ειθίσθαί παν ζῷον, το δε αν α να μιλα με σας για πραγματα γνωστα και στους' δυο
θρωπινον, ὡς εφαμεν, αἴσθησιν λααον του ρυθμου σας. Γιατι στην τεχνη αυτη, δηλαδη τη γυμναστικη, ει
εγεννησεν τε ορχησιν καί ετεκεν, του δε μελους σαοτε πολυ πιο πεπειραμενοι παρα στη μουσικη.

κοἰὲγείρογ/Τος τον ρυθμον, κοινω ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Σχεδον λες την αληθεια.
εἑντ ωιληλοις χορειυν κατ Παίδων ὲτεκετην. 5 ΑΘΗΝΝΟΣ° Οπως ειπαμε. λοιπον. η αρχη της ψυκσνωγισε

ΚΛΕΝἩΑΣ .Αληθἑσωῖα αυτης είναι η φυσική συνήθεια που εχει καθε ζωο να
ΑΘΗΝΜΟΣ: καί Τὸ μὲν] Φομἑνγ ήδη διεληλυθαμεν ου πηδα. Ο ανθρωπος ομως οταν απεκτησε το συναίσθημα

του, το δε πειρασομεθα εφεξής διελθεῖν. του ρυθμου εκυοφορησε και δημιουργησε την ορχηση.
ΚΛΕΙΝἌΣ Πάνω μέν ούν' Και απο τη μελωδία που υπενθυμίζει και αφυπνίζει τον
ΑΘιιΝΑιΟΣ: 'Επί τοίνυν τῇ τη̃ς μεθης χρεία τον κολο ι̃Ο ρυθμο, ενώθηκαν τα δυο μεταξυ τους και γεννησαν τη

χορωδία και την διασκεδαση.
ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Γίερα για περα αληθινα.
ΑΘΙίΝΑ|ΟΣ: Και το ενα μερος της χορωδίας, οπως είπαμε,

το συζητήσαμε πλατεια. Το αλλο θα προσπαθήσουμε να
το εξετασουμε με τη σειρα του.

Ν/ιΕ|Ν|ΑΣ· Συμφωνοι απολυτως.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πρώταπρώτα, ομως σαν κορυφωμα της συζή
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εἰ καί σφω̃ν σω/δοκεῖ. θ τησης μος ος Θέσοιιμέ τον τροτιο που τιρέιτέι νο χρησι

καί Τίνα λἑγεις; μοτιοιοιιμε το μεθιζιοι, ον σομφωνειτε κι οι δοο σος.
ΑΘΗΝΑιΟὲ ει μέν τις Πόλις ὡς οὐσης σιτοωδη̃ς τῷ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ποιο εινοι ουτο το κορώφωμο κοι τι εννοεις μ'

”, _ _ , . ν Ι Ι οιιτη την έκφραση;, 680 (Πι τῳ νων ειρημενῳ χρησετοι μετο νομων
εππη μ ώ Ονεϊν ένεκα μελέτης χρω_ 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Αν κοιτοιο ιτολιτειο θελει νο κομει χρηση τηςκοι τάξεως, ς ρ λ. . . , .

ΙΜένη και Τῶν ἄλλων ἠδονῶν μή ὀιφέξετοι ὼσοιη̨̃τως οσχο ιος τιοο ειτιομε τωρο, σομφωνο με τοιις νομοος
ι 7 . ών αὐτόν λό Ον ΤΟΠ κρατεἶν αὐτῶν ἕνεκσ κοι την τοξη, σο νο ητον κοτι σοΘορο κοι σο νο ηθελεκοι κοτο τ γ Οι . . .

μηχσνωμἑνη ΤΟΟτΟν μεἐν τον τροπον α̃ῃη̨σι Τοη̨πῃς νο την χρη ιμοτιοιησει σον οσκηση γιο τη σωφροσωνη
εἑ δ, ὡς Πωὅἰα̃ κσίὲξἑσπῃ Τῶ 6.ΟυλΟ_ κοι ον, με τον ίδιο τροιτο κοι γιο τον ίδιο σκοτιοι δενχρηστ , ι ι . . . ·· . . .ΰοὐλ καί μεθ. ών ἄν ὅούληπῃ το οτιεχει οτιο τις ολλες ηδονες, ονοκολιιτιτοντος τροτιοιιςμενῳ κ η . . . ,

τιίνειν μετ” έτιιτηὀεωμοτων ὼντινωνου̃ν ἄλλων, οὐκ 6748 νο τις σωγκροΐει (ΠΟ σωσπ) μεἶροι Πρεΐἱει να ΧιῦησιιΙΟ·
,. Θ ί ΤΟΠΤ τ,ν ψη̃φον] ὡς δεῖ Ποτε μέθη τιοιει γιο ολο τοώτο την ιδιο μέθοδο. Αν ομως χρησιμοον τι εμμη η τι  , , λ, . ,δ ,

_ Θω Τση̨τῃν την πόλιν ἡ τοιι̃τον τον ονδρο ολλ, τιοιομσε οοτη την οσχο ιο σο νο ητον ιτοιχνι ι κοι εδινεσ ι , ι ι . . . .ὅρη λλον Τ Κ Τῶν και Λακεδαιμονίων χρεἰος το δικοιωμο σ οτιοιον Θελει νο τιινει με οτιοιοιις Θελειο ης .ΟΠ . . ι . .Ζἔοἔθείμην ἄν ῃῶ Τῶν καρχηὀονίων νόμῳ] μηὅἑΠΟΤε 5 κοι οτιοτε Θελει, σιινδιιοζοντος το τιιοτο με οιτοιεσδη
δένο έπί στρατοπέδου γεὐεσθοι τοιᾶτοο του̃ πώ Ποῖε άλλες ασχολίες· δεν θσ ψἡῷιζο ωῃέρ Της Χρησιμομἔῖο ἀλλ. ὑδρ,ΟΠΟσ[σ[ς συγγίγνεσθω ΤΟυ̃ΤΟν Τόν τιοιήσεως των σιιμιτοσιων οτι, οιιτην την ιτολη η οιιτον

|Ι ςι
Ι Ι . ι .  ' θ .Κ ” ' , ' 'ΘΠΟ/Ἡν |:"1Τε ὀοωλην Ηηπ τον ειν 'ρωτιο οι οἕομη τιερισσἕτερο οιτο το ε ιμο των

δου̃λον γεὐεσθαι μηδεΠΟι̃8, μηδε ορχοντος τοιιτον ρη ικων κοι των τιορτιοτων Ιο ιτροτιμοοσο το νομο
μηδ, Οὐ κωὅεω/ήΤσς Ό των Κορχηδονιωντιοιι οιτογορεοει νοδοκιμοςει κονεις

ἐνεργοὐς ὁχ/Τσς Οἴνοω γεὐεσθω Τό το τιιοτο στον Βρισκετοι σε εκστροτειο, ολλο νο ιτινει
ῃη̨ρἀηον] μηδ” όστις ὀοιιλευσὁμενος εἰς Θοολἠν σρ Ολη τη'διορκε'ιο της νερο, κοι μεσο|στη τιοιιη νο μη
ἀξίσν Τ"/ά λόγω] σωνἑρχεπῃ, μηδὲ γε μεθ ἡμέραν ιτινει ιτοτε κροσι δοιιλος 'η δοιιλη, οιιτε οι ορχοντες

Τό Ποράῃον εἰ μή Οωμασκίσς ἡ νόσων ένεκα, 5 κοτο τον χρονο της εξοιισιος τοιις, οωτε οι κιιθέρνητες
δ· Οὐ νύῃω όπῃ/ ὲῃινοη̃ τις ποιὁος ιτοιεῖσθοι των κοροιὶιιωνι οιιτε οι δικοστες, οτον δικοζοον νο δο

:Ζήρ ἢ καί γω/Γ? καί ἄλλα δέ Πάμῃολλσ ἄν Πς λέγω κιμοζοιιν κοθολοιι κροσι.
Οἴ τοῖς νοῶν καί νόμον ἐχοοσιν ὸρθόν οὐ |ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Σωστές κοιιτροσεγμένες οιδιοτοξεις τοιι νομοιι

ς των Κορχηδονἰωνι φιλε μοιι Αθηνοἰε. Μηιτως ιτροθλέττει
κι ολΛες τιεριιττωσεις ιτοιι οιτογορεὼετοι η οινοτιοσίο;]

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Βεθοίως, φιλε μοιι Κρητικε. Ατιογορειζιετοι ετιι
σης το κροσι σέ εκείνον ιτοω σιιγκολεἰτοι σέ οιτοιοδηιτοτε
σιιμθομλιο γιο νο εκφροσει τη γνὼμη τομ, οώτε ετιιτρε
τιετοι νο ιτἰνει κονεἰς οιτωσδηττοτε κοτο τη διορκειο της
ημέρος τιορο μονον ον θέλει νο διινομωσει το σωμο
τομ η ετιειδη είνοι ορρωστοςι οώτε τιολι τη νώχτο στον
έχει στο νοιι τομ νο κομει τιοιδιοι ειτε οντρος είτε γο
νοικσ είνοι. Κι ολλες ιτομιτολες ιτεριτττωσεις μιτορει κο
νένος νο οιτοριθμησέι στις οτιοίες οσοι εχοων μιιολο κοι

ι̃ι̃



ι̃θΖ
ι̃θθ

 Θ ι σωστό νόμο δεν πρεπει να πίνουν κρασι, ὼστε συμφωνα
ποτεος οἶνος· ὥστε κατα τόν λόγον τουτον ουδ, 0

αμπελων ἄν πολλῶν δεοι ουὁό ῇτινι Πΰλειτ τακτά δέ
τό τή ἄλλ” αν εἴη γεωργήματα και' πασα ἡ δίσπθι καί
δή τα γε περί οἴνον σχεδόν απαντων ὲμμετροτατα
καί όλἰγιστα γίγνοιτ, ἄν. Οὐτος, ῶ ξένοι, ἡμῖν, εἰ 5

συνδοκεῖ, κολοφών επί τῷ περί οἴνου λόγῳ βηθένῃ
εἰρήσθω.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Καλώς, καί συνδοκεῖ.

μ` αυτή τη Βαση, δεν θα χρειαζονται ουτε πολλα αμπέλια
σε καμια πόλη και πρέπει να ειναι καθορισμένα και τ'
αλλα γεωργικό προϊόντα καθὼς και όλα τα είδη διατρο
φής. Περισσότερο πιο μετρημενα και πιο λιγα πρεπει
να είναι τα οχετικα με το κρασι. Ας θεωρήσουμε, φιλοι
μου. σαν επιστεγασμα τής συζήτησής μας για το κρασι,
αν συμφωνειτε και σεος, τα παραπανω.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Πολυ ωραία τα ειπες, και είμαστε συμφωνοι με
σενα.



ειελιο ιτ ΒίΒ^ίο ί”

ΑΘΗΝΜΟΣ 7ΟΠΤΟ μέν ούν δή πιιιτῃ· πολιτείας δε 6768 ΑΘΙίΝΑ|ΟΣ: Έτσι, λοιπόν, είναι αυτα. Ποια όμως θα υποἀρχἠν Τίνα Ποπ Φῶμεν γεγονἑναγγ μῶν οὐκ ὲγθὲνδε στηρίζαμε ότι υπήρξε η αρχή του πολιτευματος; Μήπως
τις αν αὐτήν ραστα τε και' καλλιστα κατίδοι; αραγε θα μπορουσε κανεις να την νιωσει ευκολότερακ/\Ε|Ν|ΑΣ Πὁθεν; και καλυτερα απ“ αυτή τη σκοπια;

ΑΘιιΝΑιΟΣ: "Οθενπερ και' τήν τω̃ν πόλεων ὲπίδοσιν είς 5 ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Από ποιαν;
αρετἠν μεταααίνουσαν αμα καί κακίαν εκαστοτε ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Από αυτήν ακριθως από την οποία θα μποθεαπξον. ρουσε κανείς να παρατηρήσει σαν θεατής καθε φορα

ΚΛΕ|Ν|ΑΣ: Αεγεις δέ πόθεν; την πρόοδο των πολεων με τη θοήθεια της αρετής και
ΑΘΗΝΝΟΣ; Οἴμη̨ι μὲν από χρόνου μήκους τε και' απει συγχρόνως την καταπτωσή τους με την κακία.ρίας καί Τῶν μεπγὀολῶν ἐν τῷ τοιουτῳ. Ό ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Από 'ποιαν αποψη, επί τελους, εννοείς;κ/\Ε|Ν|ΑΣ: Πῶς λἐγειςν. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Απο τον προσδιορισμό, νομίζω„ του ανυπολό
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φερε, αφ' οὐ πόλεις τί εἰσίν καί ανθρωποι γιστα μακρου χρονικου διαστήματος και των μεταθολων

πολιτευόμενοι, δοκεῖς αν ποτε κατανοη̃σαι χρόνου που συνεθησαν κατα τη διαρκεια του.
πλῆθος όσον Υἑι/Ονεν; 5 ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Πως το εννοείς;

·κ/\Ε¦Ν|ΑΣ: Οϋκοω/ βη̨̃ὀγον γε Οὐὀσμῶα̨ ΑΘ|ΗΝΑ|ΟΣ: Πρόσεξε· μπορείς ποτε να υπολογίσεις ακρι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τό δε γε ὡς όπλετόν τι και αμηχανον αν θως πόσος χρόνος εχει περασει από τότε που υπήρχανεἴη;

τ πόλεις και ανθρωποι οργανωμενοι μεσα σ” αυτες;
κΛΕ|Ν|ΑΣ: Πάνω μέν ούν ΤΟΠΤΦ γε ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Αυτό, θεθαια, δεν είναι καθόλου ευκολο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μῶν οὐν μυρίαι μεν επί μυρίαις ἡμῖν γεγό ἹΟ ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Μπορείς όμως να νιώσεις, με τη φαντασία σου

νασι πόλεις εν τουτῳ τῷ χρόνῳ, κατα τόν αυτόν δε τουλαχιστο, ότι ο χρόνος αυτός είναι παρα πολυ μεγα
Τοπ ῃληθους λόγον ουκ ὲλαττους εφθαρμεναι; πε 0 λος και ότι είναι αδυνατο να μετρηθεί;
ηολιτευμεναι δα αι? πασας πολιτείας πολλακις ὲκα ΚΛΕΙΜΑΣ: Αυτό θεθαια μπορώ να το φαντασθω.
σταχοη̨ς· καί Τότε μεν εξ ὲλαττόνων μείζους, τότε δί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μήπως ταχα δεν χτίστηκαν από μας στη διαρ

κεια αυτου του χρόνου μυριαδες και μυριαδες πόλεις
και μήπως παλι δεν καταστραφηκαν στο ίδιο διαστημα
όχι λιγότερες αριθμητικα απ” αυτες; Και καθε μια από
τις πόλεις αυτες δεν θα εχει κυθερνηθεί πολλες φορες
με όλα τα είδη των πολιτευματων; Και δεν εχουν γίνει
αλλοτε από μικρότερες μεγαλυτερες, αλλοτε από μεγα



ι̃θθ

Ο °λ' καί εί ου εκ θελτιόνων

ι̃θ?

λύτερες μικρότερες και χειρότερες από καλύτερες, και
ἐκ μειζὀνωγ 8 Οῇουςι Χ γρ ς 5 καλύτερες από χειρότερες;
γεγόνασι καί θελτιους εκ χειρονων.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: 'Αναγκαίον
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ταύτης δή πέρι λαθωμεν, εί ὀυναίμεθα, τη̃ς

μεταθολη̃ς τήν αἰτίαν· ταχο γάρ ἄν ίσως ὅείξἶίεν
ἡμῖν τήν πρώτην τω̃ν πολιτειω̃ν γενεσιν καί μεταθα

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αναγκαστικα έτσι θα εγινε.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, να συλλαθουμε

την αιτία αυτης της μεταθολἠς, αν φυσικα μπορεσουμε.
Γιατί πολύ πιθανό αυτη θα μας όείξει την αρχική γένεση
και τη μεταθολη των πολιτευματων.

ἹΟ
σ"/· ο | . .ι Κ/ιΕ|Α|ίΑΣ: 'Ομορφα τα λες, και πρεπει να φανούμε πρόθυ

κλειι×ιιλε± εα λεγεις, και τιροΘιιμεισΘαι ζει! εε μεν Ο

ὁιανοῇ περί αύτῶν αποφαινόμενον, ημας δε συνεπο
μενους.

μοι, εσύ να μας εκθεσεις τι σκεπτεσαι γι) αυτα, κι εμείς
να παρακολουθήσουμε τη σκεψη σου.

, ,λωθ 6773 ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Πιστεύετε λοιπόν, ότι οι παλιοί μύθοι εχουν
ΑΘΗΝΑΙΟΣ *Αθ Οὐν Πμίν Οἱ Πσλαίοί λογο! Ο η εκ" καποιο πυρ'να τ ,αλ'θεια

εχειν τινα ὁοκούσιν;
ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Ποιοι δή;
Αοππλιοε τα πο/υιας ανθρωπων ΦΘΟρΟ<τ Υεγοι/εναι
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ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ποιοι αραγε;
ΑΘΗΝΑίΟΣ: Το ότι εχουν συμθεί πολλες καταστροφες αν

_ , θρωπων από κατακλυσμούς, επιδημίες κι αλλα πολλα,
κἶπακλωσμοῖς Τε κε" νἶσοις καἶ αλλως Ιἶολλοιςί εν 5 που εξ αιτίας τους έχει λιγοστεψει το γενος των ανθρω
οις Θραχυ τι τῶν ανθρωπων λειπεσθαι γενος.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Γίανυ μέν ούν πιθανόν τό τοιουτον παν παν

Τί.
Αοιιι×ιλιοε± φερει δή, νοιτσωιιεν μίαν τῶν ΠΟ^^ων ΤΟΠ

πων;
ΚΑΕΙΑΗΑΣ: Κατι τετοιο είναι απόλυτα πιστευτό στον καθε

να. `

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Εμπρός λοιπόν ας αναπαραστἠσου ε ιαν
την τήν τῷ κατακλυσμῷ ΠΟΤΘ Υενομἑνην ι̃ο Ι _ Ι 3 ] Ι . Ι μ ι μαπο τις πολλες καταστροφες, αυτην που εγινε καποτε

 ε Ι ' “ διανοηθεντες;
ιιτιιει::Οιι:ὁ±ιτ;±ιε:;:τιεςΟχι ι με

· ςς εἴεν ἐν κορυφαῖς ΠΟΠ ΚΑΕ|Ν|ΑΣ.· Τι δηλαδη να φαντασθούμε γι” αυτη;

Ον Οἔῃἔω̨ Τ"/ες Π Τῶν ἀνἔἔγἶῃωγ ὁιααεσωσμενα ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οτι όσοι σωθηκαν τότε από τον αφανισμό θα
” σμικρα ωπυρα το Ι . . Ι . .

γενους.
ηταν σχεδον καποιοι ορεινοι και νομαὁες ποιμενες που

ΚΛΕΠΉΑΣ Δη̃λον 6 διασὡσανε στις κορφες των θουνὡν μερικες σπίθες από

λοιιι×ιλιοε± και ση τους τοιοιποιις γε ανανκιι που τῶν Το ®νθρὡἶἹ'ν® γἑνοἶ·
αλλων απείρους είναι τεχνών καί τῶν έν τοῖς αοτεσι κ^Ε|Ν|ΑΣ·· ειναι ολΟΦ¶νερΟ

ἀλλήλους μηχανών εἴς Πλεονεξίας καί ΦΙλΟ_ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καιἰ ορισμενως, οι τετοιοι ανθρωποι δεν ειχαν
νικίσς καί ὸΠόσ, ἄλλο κοκουργἠμσω Πρὸςἀλλήλους φυσικα καμια ιδεα απο τις αλλες τεχνες και απο τις

γο μηχανορραφιες που χρησιμοποιουν οι ανθρωποι των πο

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Εἰκός γοιι̃ν.
λεων αναμεταξύ τους για λόγους είτε πλεονεξίας, είτε

ΑΘΗΝΜΟΣ. Θῶμεν δή Τάς έν τοῖς πεὀίοις πόλεις καί ο εριστικης διαθεσης, καθως και από όλα τ` αλλα κακουρ

Πρός θά/χάτῖῃ κστοικοασας αρὀην έν τῶ τότε χρονω γἠματα που επινοούν ο ενας εναντίον του αλλου.

αιαφεειγἰεσεαι;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Φαίνεται πολύ πιθανό.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Ας υποθέσουμε τώρα ότι όλες οι πόλεις οι

χτισμενες στις πεὸιαδες και στα παραλια καταστραφη
καν τελείως εκείνη την εποχη.



ιεε ΤΘΘ

Θῶμεν ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ας το παραδεχτουμε.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ομκοιζιν όργανα τε παντα απολλυσθαι, και 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δε θα πρέπει επομένως να παραδεχτουμε οτιήν ὲχόμενον σΠΟωὀω,ως ηώρῃμενον ή την ιδια εποχη' χαθηκαν ολα τα εργαλεια και ο,τι αλλο

πολιτικῆς ή και' σοφίας τινος ετερας, παντα ἐρρειν ·“ἶΤΧε εΦενρεΘε,Τ νω να εξνΤΤΤ)ρεΤησεΤ ΤΤο8σρ‹ΤΤην ΤεχνηΤαὐτα ἐν Τῷ Τύπ χρόνῳ φἠσομεκ. Πῶς γάρ ἄν] ώ η την πολιτικη η καποιαν αλλη σοιρια; Γιατι, αγαπητε
αριστε, εἴ νε ἐμενεν ταδε ούτω τον παντα χρονον μου, αν αυτα τα' πραγματα εμεναν ολο αυτο τον καιρο
ὡς δἰοκεκόσμηπῃ] ΚΟΠ/ὁν άνηωρίσκῇὁ Ποπ καί γο ταχτοποιημενα οπως ειναι τωρα, πως Θα ηταν δυνατοὸῃοὐν; να εφευρεθει τιποτε καινουργιο;

κΛΕ|Ν|ΑΣ: Τοιι̃το ότι μεν μυριακις μαρια ετη διελανθα ιι Κ/ΤΕΙΝΙΑΣ: Θελεις να πεις δηλαδη οτι ολ” αυτα επι αμετρη
νεν ἀρα̃ Τούς Τὸπ] χίλια ὀἐ αφ' οι] νεγονεν ἡ δις τες μυριαδες χρονιαπαρεμεναν αγνωστα στους ανθρω
ΤΟΟΟΠΤΟ ἐΐη] Τά μέν Δωὅάλῳ κη̨ταφανη̃ γενονεν, πους που εζησαν τοτε και'οτι μολις πριν 'απο χιλια η
Τά δέ Ὁρφετ, τα αὲ Παλαμἡδει, τα δε περι” μουσικην δυο χιλιαδες' χρονια εφευρεθηκαν αλλα απο τον|Δαιδα
Μαρσαα και” Ὁλαμπῳ, περίλμραν δε Άμφἰονι, τα δε 5 λα Ολἶλο (ΤΤΤο Τον Ο#ἶΦεσ: Ολλα ΟΤΤΟ'ΤΟν ῃολομηδηι Τα
αλλα αλλοις παμπολλα, ὡς· έπος εἰπεῖν χθες και ΟΧΤΞΤΤΚΟ μἶ; Τη μοωςἶικη ΟΤΤΤΤ Τον Μοιἶσωσ κωΤΟν ΟλνμῃἶλΠρώην γεγονότα τα σχετικα με τη λυρα απο τον Αμιριονα, και παρα πολλα,

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Άριστῇ ώ Ιίλεινια, τον φιλον ότι παρελιπες, ΧΙΤΟ ρνοοχ ιἕλησοἔιἶλιὲευ σϋνΐομιϋι ΘΧΟΤΝ ΘΦΘΤΙΟΞΘΘΤ ΧΤΘΩ
, , _ ι . η π τ ς απ α ς.

κ^ἔἶ\ῃΑΟΣῖε);ἄ((ΞΞ ἱἑΖΖἘεἴΞν(ἐ|:[ἶὔΞΣξὀηνγ_ ,Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δεν αντιληφθηκες, Κλεινἰα, οτι ξεχασες ν” ανα
ΑΘΗΝ/ΜΟΣ Ναί! Τοη̨τον· ηολα γαρ αμϊν απερεπηδησε ε Φερεις τον φίλο σου αυτον που έζησε κυριολεκτικα

τῶ μηχανηματι τούς σαμπαντας, ώ Φίλε, ὁ λὁνῳ ΙΙέν χτεςἩσίοὀος ὲμω/Τεὐετο Παλαι, τω̃ δε ἐρνῳ εκείνος ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Μηπως εννοείς τον Επιμενίδη;
ΙἀΠεΤἑλεσε\/Ι ὡς ὑμεῖς Φατε ΑΘΗΝΑΙΟΣ:· Νιαλιστα, αυτον εννοω. Γιατι ξεπέρασε' ολουςΚ/\Ε|Ν|ΑΣ: Φαμἑν γάρ Οὐν' 5 σας μαζι, ιριλε μου, με την εφευρεση του που επροθλεψεΑΘΗΝΜΟΣ Οὺκου̃ν ΟὐΤω δή λέγωμενγ έχε” ΤόΓε, ὁΤ· θεωρητικα ο Ησιοδος, ααλλα εκεινος την μετουοιωσε σεἡ Φθοράἰ Τά Περί Τούς ἀγ/Θρωπους πραγμα πραξη, οπως εσεις οι ιδιοι το παραδεχεστε.

Φοὅεράν ὲρημίω/Υ γη̃ς δ¬ ἀΦθὸ_ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Και πραγματι το παραδεχομαστε.
Πλη̃θος Πάμῃολυγ ζῷων δὲ Τῶν άλλων ὲρρὁγ/τω,/Υ, ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας υποθεσουμε, λοιπον, ατι, τοτε που εγινε ο

ὅουκολι, αττα, και εἴτι' που αἰγῶν περιλειφθέν ετών ι̃Ο κσΤσκλωΤἶμ0ςι Το Ονθρωωνο ΤΤρΟΤνιΤΟΤΟ ὲΦΤσσαν σε Τὲ°
χω/εν γένος σπάνιο και Ταμτα νεμομσιν εἴναι ζη̃ν τοια περιπου κατασταση. Εθασιλευε μια απεραντη καιΤότε καῖ. ἀρἄάς; 6788 τρομακτική ερημια, πολυπληθεἰς εκτασεις εμεναν χωριςΚ/\Ε|Ν|ΑΣ: Π μήν; κατοίκους και, επειδη είχαν εξαφανιστεί τα'αλλα ζωα,ΑΘΗΝΜΟΣ: Πόλεως δέ καί ΠΟ/\ΙΤείΠς Πἑρ! κο! ,/ΟμΟΘε_ τα'λιγα κοπαδια των Θοδιων και των κατσικιων που τυσἰας] ών νυ̃ν ὁ λόγος ἡμῖν Παρἑστηκενγὁρ ὡς ἐΠΟς χαια διασωθηκαν, αραια και' αυτα, αποτελουσαν στην

αρχη το μοναδικο μεσο επιθιωσης των ανθρωπων.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Γιατί οχι;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: νπηρχε αραγε, κατα την γνωμη μας, καποια

εστω και αμυδρή αναμνηση σχετικα με την πολη, το
πολίτευμα και τη νομοθεσία γενικα, στα οποία περιστρε
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,  τ · απαν; 5 εται τὡ α συ ' σ' α ;εἰπεῖν οιομεθα και μνημην ειναι το Παρ Φ Ο η ζηΐη Π μ Ω
Οὐδσμῶς ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Απολύτως καμια.

Σ/ἐἶι|ΠΑίΟὲ: Ούκούν έξ εκείνων τω̃ν διακειμένωκ ΟΙΪΤΦ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δεν προήλθαν, επομένως, απο τους ανθρώ
. _ ἑγογ/εν ημίν σαμπαντα πολεις τε και πολι πους που έζησαν σε τέτοια πρωτογονη κατασταση, ολαυν Ι , .  . . . . .Τον Οζ Τέχγαι καί νομοι καί πολλη μεν πονηρία οσα υπαρχουν τωρα σε μας, δηλαδη οι πολεις και τα

ΤΡΙΟ! , . . Υ. Φο πολιτευματα κι οι τεχνες κι οι νομοι, αλλα κι η μεγαληπολλη δε και αρεῃίι
_ λ. 7. κακία και η μεγαλη αρετή;

οείἔῖιἕθα, ώ Θαυμααιε, τούς τότε. ατίεί· Ό ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πώς το εννοείς;
οντας πολλῶν μέν καλών τω̃ν κατα ΤΟ ΟΟΤΙΙΙ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μα είναι δυνατο να υποθέσουμε, καλέ μου

ροωἶ _ δέ καί τω̃ν εναντίων, τελέους προς ἀβείην ανθρωπε, οτι οι ανθρωποι εκείνης της εποχής, που δεν
ἴἶολ ω̨ν . Ξ Ο,/ένω' είχαν ιδέα απο τα πολλα αγαθα, αλλα και τα πολλα κακαη προς κακιαν Υ Υ · . 5 Τ Ι Ι ο λενεις των πολεων, να είναι τέλειοι στην αρετή ή στην κακία;ειμιλε καλως ειπες, κο! μθνθω/Ομεί . _ . , . Ι .Σ/ἐΗΝΑ|ΟΣ Οὐκου̃ν” Προιόντος μέν του χρονου, ΠΑΠ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ. Ωραια τα ειπες, και καταλαθαινουμε τι θελεις

. . ε  · λ αντα τα νυν κα· να πεις.
Θώω/ΤΟΟ ὁ ημων Του γενωἴς: εΙς Π ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Αοιπον καθω πε νούσαν τα ονια και πλ'Θεστηκοτα προεληλυθεν παντα, · Ι θ Ο ΧΟ ΠὉρθὸππα θυνε το ανθρώπινο γένος, δεν πρέπει να υποθέσουμε

8 ω είκος κατα σμίκρον ΦοΟὐκ ὲξΟίΦ\/ης Υ ς , πως προχωρούσαμε και καταχτήσαμε ολα τα σημερινα
σε ἐν παιιπολλῳ τινί χρὁκῳ Προγμοἶσί έ

. ,  _θ' ούτως. Ο ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πολύ σωστα.κλειμιλε: και καλο Πρεπεί ΤΟ" , εστω καωεαι Αομινλιοε· ιο ι Ι · · ι ε
, .  ·  ι . χι α κα, λοιπον, αλλα σι ασι α κι υστε αλοιιινλιοε εκ γαρ των ΙΙψη^ων είς Τ? Π . ξ Φνι γ Υ ρ,  Ι Η 8 ε ονει. απο πα α πολύ και ο, οπω είναι υσικο, τασα ε στονε”/7 Οιμαι, πασιν .φοαος εναυλος Υ Υ Ο Ο Ο Φ Φ μ

_ δι σημείο που θρισκομαστε σήμερα.
ού): ασμενοι μέν εαυτούς Θωρωιί ΦΙ 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Έτσι ακριθως πρέπει να εξελίχτηκαν τα πραγμα

.  Ι ° “ ν τον ονον, πορείυ̃ τα.
Οὔ”/ἶτηἶα̨ ἐντἔᾶμἶλἔιῖρἰτἶύῖῖινξορεύεσἔὲιι κατα γῆν ή ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Νομίζω επίσης οτι οι ψυχές τους έτρεμαν απο
δε' ῳστ. εΠ Ο η · ς τ ' ναις ὡς ἔίίος επίεῖν το φοθο οταν ήθελαν να κατεθούν απο τα ψηλα θουνακατα θαλατταν, συν ΤΟΝ Τεχ| , ,λλ.λΟΙ .

ί δον απωλωλει; συμμισγειν ουν α Ο στους καμπους.
Ποἶνῃἶ ω̃εε πε οι αυνατον σίδηρο: ναο καικσλ· ίο ΚΑΕΙΙΥΙΑΣ και Πώς να μη τοὲμουν;
Οιἔκ η\/.ΟΙΗΦ σΦ(ἶ ρεωλλεἶσ σηγκεχυμένα ἠΦάΥίσΤ0= (1 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Αραγε δεν έθλεπε ο ένας τον αλλο με ευχαμος κίἶι παντα ΪΟ μη/

τού ανακαθαίρεσθαι τα τοιαύ ρίστηση, αφού εκείνους τους καιρούς ήταν λιγοστα και
ωσῖε εῃορἰσιῃσσῖ ηεί ον σπανιν. Εί γαρ πού τι καί τα μέσα της συγκοινωνίας αναμεσα τους και κατα ξηραν
Τα ὀρωοπἶμισς ἐξ/Ον ἐν ὁρεσι, ταύτα Ι1ἑΥ Τσχύ και κατα θαλασσανί είχαν ολα σχεδον εξαφανισθεί με
Περιγεγονος ην Οργ τις τέχνες της κατασκευής τους; Το να σμίγουν λοιπον,

μεταξύ τους δεν ήταν πολύ εύκολο. Γιατί το σίδερο, ο
χαλκος και ολα τα μέταλλα είχαν μπερδευτεί κι
είχαν εξαφανιστεί, ώστε ήταν εντελως αδύνατο να ξεχω
ριστούν παλι, και η υλοτομία ήταν σπανια. Αφού, κι αν
ακομη είχαν διασωθεί τίποτε εργαλεία στα θουνα, γρή
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τ , ,. ·_ γορα φθαρτηκαν και χαθηκαν, και αλλα δεν ήταν δυνατό
κσΤαΤρΙ8ἑ\/Το ἠΦάν!(ἶΤΟ,αλλα δε Οω.κ εμε/ῖ:‹εΟῖΤἴ)ε\:ς 5 να κατασκευαστουν πριν οι ανθρωποι μαθουν ξανα τηνσεσθαιι Πρίν ΓΙά^Ιν η Των μεΐσλλεἰων ΟΦ τέχνη της επεξεργασίας των μεταλλων.ἀνθρώπθϋς Τέξί/η·” ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βέθαια, πώς θα μπορουσαν να φτιαξουν εργαΚΑΗΝΙΑΣ: Γίῶς γαρ Ον? _ . λείο;

ΑΘΡΙΝΑΙΟΣ Γενεαἶς δή πὁσως ϋσπρον Οἰομεθσ ΤΟΗΘ ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι υστερα από πόσες γενιές έχουμε την ιδέαΟϋι̃ίως Υεγονὲνωἴ ι Θ ότι κατορθώθηκε αυτό;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ Δη̃λον ὁῃ ΠΟμΠΟ/Ἄαἰς Τωἶἔν 6· 00 τ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ύστερα από παρα πολλές γενιές φυσικα.ΑΘΗΝΜΟΣ Οὺκου̃ν καί Τἶχνω) ιοσσῃἶερτ Οι νηζόν Ι: ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἀεν τιρέτιειι λοιπόν, να υποθέσουμε ότι κι οιδεονται καίΧεΙ^κΟυ̃ καί Τωιν Τοιῳῖων ωἶσνπΐιχείεν

Ι τεχνεη που έχουν ανανκη απο σίδερο και χαλκό και ολααὐΤὐν Χρόί/Ον καί ἐῃ Πλεἄονα ηφω/Ισμεναι Ο Ο 5 Ι τα όμοια μέταλλα, να είχαν εἕαΦανιστεί συ όλο αυτό τοἐν Τῷ Τζἶεἴ χρονικό διαστημα κι ακόμη περισσότερο;κλΕΙΝΙΑι̃± Ι μηια , . Ι '_ ι . κλειινιλε· εεεαιστατα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ καί Τοῇ/ων σῖάσἰς άμα κωΠΟλεμΟς σῃτωλω

.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και επομένως οι επαναστασεις και συναμα οιΑεί κσΐά Τόν Τὸῖε χρόνον Πολλαχῃ'

4 ` πόλεμοι είχαν εξαλειφθεί εκείνη την εποχή, για πολλουςΚΜΞΙΝΙΑΣ Πῶς; .   ·. και διαφόρους λόγου .
^ΘΗΝ^'ΟΣ Πρῶτον μέν .ἶίγσπων ,ΜΗ ὲΦ[ἴ\ΟΦρΟν9ιἴ ι̃ο ί κ/ιειινιλε Για Ποια αιτιεῇαλλήλοϋς δίν ὲρημίσνι εἶι̃επα̨ Οζἰ Περηἔαχηῃἶς τισιν 8796 Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γίρώταπρώτα αγαπουσαν ο ένας τον αλλο καιΤοἶς ἡ τΙ9οΦή. Νομίἶς γἶι̃ρ Ρωκ ηΥ σΠανὲἶὲἔΖ:Ιηὲν Τῶ _ ιυ συμπεριφέρονταν ευγενικα μεταξυ τους επειδή ητανκατ' αρχας ίσως, η δη ἶο Π/ΨΙΟΤΟΥ ουδαμῶς εν Θ πολυ λίγοι, έπειτα δεν υπήρχε λόγος να μαλώνουν γιατότε χρόνῳ' Υάλακΐος γἔρ Κω κξ)εω\/,λ ,δι ὸλἰ_ την τροφή τους. Γιατί δεν υπήρχε έλλειψη 8οσκηματων,ὅεεἶς ήσαν” ἐῃ δέ Θηρεωονἶες ΡΜ ,Φου ην ΟΠ 8 καί 5 εκτας ίσως σε μερικους στην αρχή, τα οποία αποτελουΥην ΤΙΟΟΦΙΙΙ/ Παρείλοντο· κε" μην_ΟμῖΙε)Γι̃:νΖἶ/ ζε καί Ι σαν την κυριώτερη τροφή τους εκείνη την εποχη. Γιατί

(πρωμνῆς κοἶί Οἰκησεἔυν Κω σκἶωἐν ::ί ό:αι πλεκτι “ δεν είχαν καθόλου ελλειψη από γαλα και κρέας κι ακόμηαπυρων ηυπσρουν αί„ΓΙΑΟσΤ'κσ'! γ ρ αδ» Ου 'ταυ̃τα το κυνήγι τους προμήθευε αφθονη και καλής ποιότηταςκαίτῶν Τεχνων Οωὀε ἦν Προσἦεοἴτσ! ηρίζἑιν τοῖς ι τροφή. Είχαν επίσης αφθονα ρουχα και κλινοσκεπαδέ "όντα Τούῖω τω̨̃ Τεχἶ/Ο Θἶος εδφκενπἕξορίαν ἐλ ί› σματα και κατοικίες και σκευη μαγειρικα και αλλα. κιανΘρώΓΙΟΙ§`= ίν |ὸΠΟΤε εΙ.ςιῃ7ν Τοιαυἶητῶν ανθρώπων Ζ Ο αυτό επειδη οι κεοαμοπλαστικές και οι πλεκτικές τεχνεςΘοιεν. ἔχω ωσσίην Ψ' εἶῃῷσιν Τ? όδ Ο οὐκ δεν είχαν καθόλου αναγκη από σίδερο. 'Ολί αυτα τα
γένος° Πἑνητες μἑη̃ δηἔίσ Το Τἶῃοωτΐἕγἔἔσρἔι εαυ έδωσε ο θεός στις δυο τεχνες για να τα προμηθευουνῆσονι Οὐὁ, ΠΠΟ Πω/Ιαἔ: Οναγἴαφμη̨̃ννο Ποτε ὲγένοντο 5 _ στους ανθρώπους ουτως ώστε, όταν τους συμθαίνει με
τοῖς ὲγίγνΟνῃἶ',Π4Ουσ!Οι ουκ 6 Τύπ: ἐν ἐκείνοις Α1 γαλη φτώχια ή στεναχώρια, να μπορουν να ξαναγενἄχρυσοί Τε κα! σνσργυροι Ο)/τεἶι̃ λοη̨̃τος σω/Οἰκη̃ νιουνται και να προοδευουν. Κατω απ” αυτές τις συνθηΠα̃ρη̃ν ἩΙ δ|ἄ\/ΠΟΤ8 σωνοὶκια̨ μητε Π ' κες δεν ήταν παρα πολυ φτωχοίι ουτε ήταν αναγκασμέ

νοι να έρχονται σε συγκρουση μεταξυ τους λόγω φτώ
Μ χειας, ουτε παλι μπορουσαν να γίνουν ποτέ πλουσιοι

αφου τους έλειπε το χρυσαφί και το ασήμι που δεν
Ι υπήρχε εκείνο τον καιρό. Γιατί πραγματι σί όποια κοινω

Μ τέλια
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μήτε πενία, σχεδον εν ταύτῃ γενναιοτατα ίίθη Υί: νία δεν ύπαρχει ούτε πλούτος ούτε φτώχεια, σ” αύτην
ννοίτί αν· ούτε γαρ ύαρις ούτ' αδικία, ζηλθί τε ού ακριθως θα μπορούσαν να αναπτύχθούν οι πιο εύγενικοί
καί Φθόγ/Οι οὐκ εγγίγνονται. Άγαθοί μέν δη δίίἶ Ο χαρακτηρες, αφού εδω δεν είναι δύνατο να γεννηθούν
Ταύτα τε ήσαν καί δια την λεγομὲνίίν είίἠἦείοἕ/” Ο ούτε η αλαζονεία ούτε η αδικία, ούτε επίσης οι ζηλοτύ
γαρ η̃κούον καλα καίαίοχρα, εύήθεις ονΤε§`_ηΥΟω/Το πίες κι οι ψθονοι. Εξ αιτίας, λοιπον, ολων αύτων των
αληθεστατα λεγεοθαι καί επείθοντο. Ψεύδος γαρ λογων. ήσαν εναρετοι αλλα και γι' αύτο πού λεγεται
ύπονοείν ούδείς ἠπίστατο δια σοψίον. ὡσύερ Τε] νυν: 5 αγαθοτητα η ελλειψη πονηρίας. Επειδη οσα καλα ἡ κακα
αλλα περί θεῶν τε καί ανθρωπων τα λενὁίί<°ἕί/Ο αλύθίί ακούγαν, αφού ηταν απονἡρεύτοι. τα πίστεύαν νομίζον
νομίζοντες εζων κατα ταύτα· διούορ ήσυ̃ν ΤΟίΟίπο! τας τα περα για περα αληθινα. Κανενας δηλαδη δεν
πανταπασιν οίούς αύτούς ἡμείς ὲίρτί δίελίίλὐθαμεν μπορούσε να ύποψιασθεί το ψεμα, επειδη δεν το εγνω

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ἐμοί γούν δή καί τῷδε Ούτως ΜΟΤΟ σω/δΟ° ριζαν, λογω μορφώσεως, οπως σημεραγ αλλα, πιστεύον
κεῖ 6 τας αληθινα ολα τα σχετικα με τούς θεούς και τούς

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ. Οὐκου̃ν ετῃωμεν ὁτιγενεαίδισΘιΟΘΟΟίΠΟλτ ανθρωπούς, ζούσαν σύμψωνα μ” αύτα. ιδού, γιατί ηταν
λαί τούτον τον τροπον των προ κατακλύσμοὐ ΥΘΥΟ· απο καθε αποψη τετοιοι οπως τούς χαρακτηρίσαμε πριν
νοτων καί τῶν νύν ατεχνοτεροι μεν καί αμσθέσΐείῦθί απο λίγο.
προς τε τας αλλας μελλούοιν είναι τέχνας και ΠΩΘ9 5 ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Εγώ τούλαχιστο κι ο φίλος μού απο εδώ σύμφω
τας πολεμικας, οσαι τε πεζαί καί οσαι κατα θαλατταν νούμε με οσα είπες.
γίγνονται τα νύν, καί οοαι δή κατα πολιν ιίονον ΟΝ ΑΘΙ|ΝΑ|ΟΣ: Γίαραδεχθηκαμε, λοιπον, σύμπερασματικα οτι
τού, δίκαι καί οτασεις λεγομεναι, λονοίς ΘΩΥΟΙΩ ῖε πολλες γενιες ανθρωπων ζώντας μ” αύτο τον τροπο ηξε
μεμηχανημεναι πασας μηχανας είς το κακούρνειν Θ ραν λιγοτερες τεχνες και ήταν λιγοτερο μορψωμενες
Τε ἀλληλούς καί αδικείν, εύηθεστεροί ίἶε καί Ον και απο εκείνες πού εζησαν πριν απο τον κατακλύομο
δρειοτεροι καί αμα σωφρονεστεροι καί συμύίἱύ/ΤΘ δίτ και απο τις σημερινες· δεν εγνὡριζαν θεθαια τις σημε
καιοτεροι; το δε τούτων αἴτίον ήδη δίεληλϋθσμεν ρινες τεχνες και ιδίως τις πολεμικες, με ποιο τροπο

Κ/\Ε|Ν|ΑΣ. Ὁρθῶς λἑγετς_ 5 δηλαδη διεξαγονται τώρα και στη ξηρα και στη θαλασσαγ
ΑΘΗΝΜΟΣ: Λελεχθω δή ταύτα ημίν καί τα τούτοις σύ ούτε εκείνες πού γίνονται μονο μεσα σε μια πολη και

νεπομενα έτι παντα εἰρήοθω τούδί ένεκα, ίνα Ινοη ονομαζονται δίκες και στασεις, με τις οποίες οι ανθρω
σωμεν τοῖς τοτε νομων τίς ποτί ήν Χρεία καί Τίς ην ποι εχούν εψεύρει, με λογια και με εργα, τού κοσμού
νΟμΟθἑΤης. αὐτοῖς 6803 τα τεχνασματα για να προξενούν κακο και να αδικούν

ο ενας τον αλλον. Ήταν ομως πιο απονἠρεύτες και
γενναιοτερες, και ούγχρονως πιο οὼφρονες και δικαιο
τερες απο καθε αποψη; Ποια είναι η αιτία τού φαινομε
νού αύτού το εχούμε εξετασει λεπτομερώς.

κκιειίνιλε· Σώστε μιλας.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ολα τα παραπανω τα είπαμε και θα πούμε και

οσα αποτελούν τη λογικη σύνεπεια τούς γι” /αύτο το
σκοπο, για να νιωσούμε ποια ηταν αραγε η χρησιμοτητα
των νομων στούς ανθρὼπούς εκείνης της εποχής και
ποιος ήταν ο νομοθετης τούς.
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κ^Ε|Ν|ΑΣ, καί καλώς γε ειῃηκη̨ς, ι ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Κι αύτα πού είπες είναι καλα.
,Δ,ΘιιΝΑιΟΣ; *Αρ' ούν εκείνοι μεν ούτίεδεοντο ν0μΟΘ8· Α ΑΘΙ|ΝΑ|ΟΣ: Δε μπορούμε αραγε να σύμπερανούμε οτι

Τῶν Ούτε πω εφίλει κατά τούτούς τούς Χρόι/Οϋς ούτε: εκείνοι είχαν αναγκη απο νομοθετες, ούτε οτι ήταν
γίγνεσθαι το τοιούτον: ούδε γάρ γρἀμμυ̃πι̃ ἔσῃ Πω 5 ακομη εύχαριστο εκείνη την εποχή να γίνεται κατι τε
Τοἴς ἐν Τοώἶῳ Τῷ μέρει Τῆς περιοδού γ8ΥΟί/όσίνι τοιο; Γιατί θεθαια ούτε η γραφή ήταν ακομη γνωστή σο

αλλ` ἐθεσι καί τοῖς λεγομένοις πατρίοις νομοις επο εκείνούς πού εζησαν στο διαστημα αύτο της χρονικής
με,/ΟΙ ζώων περιοδού, αλλα ζούσαν σύμφωνα με τα εθιμα και τούς

ΚΛΕΙΜΑΣΖ Εἰκὁς γοῦν λεγομενούς πατροπαραδοτούς νομούς.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολιτείας δε γε ήδη καί τροπος εστίν Τίς ἹΟ ΚΑΕΙΑΗΑΣ: Αύτο είναι 8εΒαια λογικο.

Οἰπος' ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Ναι αύτο, αν δεν κανω λαθος, είναι ήδη ενα
κ/\Ε|Ν|ΑΣ: 7ίς; είδος πολιτεύματος.
ΑΘί·ίΝΑίΟΣ: Δοκούσί μοι παντες την εν τούτῳ Τῷ Χρονῳ Ό Α, ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ποιο;

πολιτείαν δύναστείαν καλεῖν, ἠκαίνύν ἔΤι ΠΟΑΑΟΧΘΠ έ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κατα τη γνώμη μού, ολοι εκείνη την εποχή
καί εν Ἐλλησι καί κατά οαραάρούς εστίν· λέγει δή ονομαζούν το πολίτεύμα δύναστεία το οποίο ιοχύει
αύτήν πού και Όμηρος γεγονεναι περί την Τῶν κϋ· ἔ ακομη και σήμερα σε πολλα μερη και αναμεσα στούς
Κ/\ώΠων Ογκησγν] εἰ,[ών ι 'Ελληνες και στούς Θαροαρούς. Το αναφερει μαλιστα κι

ο 'Ομηρος σαν γεγονος οταν μιλα για την πολιτική ορ¬
τοῖσινδίούτογοραίαούληφοροι ΟὐΤΘ ΘὲίίίΘΤε§`ι γανωση των Κύκλὼπων, με τούς παρακατω στίχούς:
ἀλλι Οί γ' ύψηλω̃ν ορεων ναίούσι κάρηνα Αύτοί δεν εχούν σύνοδο γεροντων
εν σπεσσι γλαφύροϊσι, Θεμιστεύει δε έκαστος μήῃ; δικες
παίδων ηδ' άλοχων, ούδ' άλληλων αλέγούσιν. 0 αλλά των ύψηλών Θούνών τις ράχες κατοικούνε

σε λαξεμενα σπήλαια, και ο καθείς δικάζει
Α

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ἐοικὲν γε ο ποιητής ύμίν ούτος γεγονἑναι μονος γύναίκα και παιδιά,
χαρίεις. Καί γάρ δη καί άλλα αύΤΟὐ δίεληλὐθσμἦν κι άλλον δεν λογαριάζει.
μαλ' αστεία, ού μην πολλά γε· ού γαρ σφόδρα χρω ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Αληθινά, φαίνεται πως ο ποιητής σας αύτος
μεθα οί Κρήτες τοίς ξενικοίς ποιημασιν. 5 · ήταν πραγματικα χαριτωμενος. Κι εχούμε Θεθαια διαθα

ΜΕΠΑΑΟΣ: 'Ημείς δ” αύ χρώμεθα μεν, καί ἔοικέν Υ8 , σει κι αλλα εύχαριστα αποσπασματα απο τα ποιήματα
κρατείν τῶν τοιούτων ποιητών, ού μέντοι Αακωνικον Α τού, οχι ομως πολλα. Γιατί εμείς οι Κρητικοί δεν πολύ
γε αλλά τινα μαλλον ίίωνικον οίον διεξἑρχῃαί ἑκσῖ 6 χρησιμοποιούμε ξενα ποιήματα.
στοτε. Νύν μήν εύ τῷ σῷ λὐίίῳ ἐοίκε ίίαρΐϋρείνι Το . ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Ε είς, 'θ
α στον αστών επι την ὀινριὸτιιτσ διά Ανθολογίες

' 

μ αντι ετα, τα χρησιμοποιούμε και μού
ρχ ἦ φαίνεται οτι αύτος ο ποιητής είναι ο καλύτερος απο

ὲΠω/ενεγκών. τούς επικούς ποιητες, αν και παντα περιγραφεί, οχι τον
ΑΘΗΝΑίΟΣ: Ναί: σύμμαρῃίρεἶ Υάρι καί λάὀωμὲν γε Οὐ Θ Σπαρτιατικο τροπο ζωής, αλλα μαλλον τον ίωνικο. Τωρα

ομως φαίνεται να επιαεοαιὡνει τα λογια σού με τον
καλύτερο τροπο, αφού με τη Βοήθεια τού μύθού των
Κύκλὼπων μας ξαναζωντανεύει την αρχεγονη εποχή με
ολη της την αγριοτητα.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Ναι, τα ενισχύει περισσοτερο. Κι ας χρησιμο

Ολ
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τόν μηνυτήν ότι τοιαύται πολιτεῖαι γίγνονταί ποτε. Ποιησονμε Τη μαρτυρία του σαν απόδειξη ότι τετοια

ΚΛΗΝΙΑΣ καλώς.
ΤΤ0λΤΤεΙΙΙΙΘΤΘ Θμῷανίζονται πότεπότε.

 Τά [αν Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Παει καλα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μω̃ν ούν ούκς εκ τούτων των κα μ

Σ   › · ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μηπως, λοιπόν, τα πολιτεαματα αυτα προέκυ
οϊκησιν καί κατα γενος διεσπαρμενων υπο αποριας

' _ ° ' ' ' α'τατον αρχει ψον ΟΤΤΟ εκεΤνΟϋς Που. επειδη οι καταστροφές είχαν
τη̃ς εν ταις φθοραις, εν αις το πρεσ υ

δια τό την αρχήν αύτοῖς ἐκ πατρός καί μητρός γε ε αρωωσει Τς ςνθρωΐηνο νένος. ζούσαν σκορπισμενοι σε

τ Υ . τ . „ Θ ὰ ἑλ μίαν συνοικισμους και οικογενειες, στις οποίες ήταν αρχηγοι
γονεναι, οις επομενοι καθαπερ ορνι ες γ η

ποιἠσουσι, πατρονομούμενοι καί Θασιλείαν παοῶν οι γερΟνΤΟΤεΟΘΙ ηθϋ Πηοαν την εξουσία από τον πατερα

ν

κα Ι Ι .
Ι Τη μηΤερςΙ Τθυς, και που οι αλλοι ακολουθωντας

δικαιοτατην Θαοιλευομενοι;
7

5 Τονς σαν ηουλια Φτιαχνουν ένα κοπαδι και ζουν σαμ
ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πανυ μέν ουν.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μετα δε ταύτα γε είς τό κοινόν μείζους Φωνς με Τους ΙΤςΙΤΟΟΙὉρὐδθΐθυο νόμους ιδραοντας μ'

ποιούντες πόλεις πλείους συνερχονται, καί επι' ΞΟΤΟΖ Τον ΤΡΟΠΟ Την δΙκΟΙὀΤΘΟη Οηὀ όλες ΤΤς άλλες
κ

ασι εία·
γεωργίας τας εν ταῖς ύπωρείαις τρἑπονται πρωτας, ¬

περιαόλους τε αίμασιώδεις τινας τειχω̃ν ερύματα 68ι̃ε : ΚΛΗΝΤΑΣ” Βεθωὐῖατα.
ν τ . , ν ν Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επειτα όμως σχηματίζουν μεγαλύτερες ομα

τω̃ν Θηρίων ένεκα ποιούνται, μιαν οικιαν αυ κοινην
~

δες ΚΟΤ δημω̃ϋρνθὐν περισσότερες πόλεις και επιδίδον
καί μεγαλην αποτελουντες.

ι ι: ι
ΤΟΙ σΤη νεωρνἰστ καλλιεργὼντας πρωτα τις υπώρειες των

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Τα γούν είκός ταύθ ουτως γιγνεσθαι.
Α 7  · 5 Βουνων, κατασκευαζουν σαν περιφραγματα αγκαθωτα

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τι' δὲ; τόδε αρα ουκ εικος;
κλειι×ιιλε± το Ποιον;

ΠερΙΤεΙ×ΙσΙ±στα αντί για τείχη για ιτοοΦ0λα€η από το

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τῶν οίκησεων τούτων μειζόνων αύξανομε , θηριο· κςι ςΙΤοΤελοὐν Πάλι ΙΤ” ςΤΙΤὀν Τον Τρὀηο μια κΟΙνη
και ε αλ κατοικία.

νων εκ των ελαττόνων καί πρώτων, εκαστην τῶν ι· μ ν

σμικρῶνπαρείναι κατα γένος εχουσαν τόν τε πρε Ξ Τ/ξ^Ε|Ν|ΑΣ·' Ε'νωΠΡλυ λογικό Το γίνοῃςι ὲΤσΤ Το ηορϋηὐνω.

σαύτατον αρχοντα καί αύτῆς ἐθη αττα ίδια δια τό ΙΟ γὲ ΘΗΝΑὉΣ' κςΙΤωΟΘΞ Μηηως δεν είναι λογικό και το αλλο;
 έ Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Ποιο·

χωρίς αλλἠλων οίκείν, ἐτερα αφ” ετερων όντων των Ώ
Υ'

· Η · · τ ΘΗΝΑΙΟΣ: Το οτι, οσο οι κοινότητες εγίνονταν μεγολη̨Τε_
γεννητόρων τε καί Θρεψαντων, α ειθισθησαν περι

θεούς τε καί εαυτούς, κοσμιωτερων μέν κοσμιώτερα ρες ΟΤΤΟ' ΤΤς Ιῃκρὀΐεβες και ΤΙΩ Πρώτες, καθε μια από

καί ανδρικῶν ανδρικωτερα, καί κατα τρόπον ούτως ΤΤς Ιηκρες Ιεἔϋκθλουθοὐσε σαν Οικονὲνεω̃ νΘΙ δΙςΙΤηΟεΤ

εκαστους τας αύτω̃ν αν αίρεοεις εἰς τούς παίδας·5 ςςν ςρΧηνΟ Της τον νειυ̃θνΐὀΐερο ΚΟΤ ΙΤερηώ Ιδω̃ἰι̃εοα

αποτυπουμένους καί παίδων παίδας, ό λεγομεν, εθῳς ΤΤΟΤΙ ΘΤΧΘΙ εηΘΙδη ζούσε Χωβω̃ῖὐ Οηὀ ΤΙς ςλλες

η̃κείν έχω/Ταζ ω̃ίοως νόμους εἰς Τήν μείζονα σω/ΟΡ αφου διαφορετικοι̃ ηταν κι εκείνοι που τις επινόησαν

κίη̨ι/_
ΚΟΤ ΤΤς ςνὲΙΤΤΤΙςΟν£ _ μιλούμε για εθιμα τα σχετικα με

Ο Τους θεούς και τον εαυτό τους  και τα οποία ηταν
ςνηρεηέσῖεοα τωνευπρεπὼν και ανδροπρεπεστερα των
ςνδροηρεηὡν ΚΟΤ Ν” αυτό τον τρόπο, αποτυπὼνοντας
δηλαδη Ο καΘἑνας τις δικες του πεποιθήσεις στις ψυχές
των παιδιών ςτουῃκαι των παιδιων των παιδιών του, εφτα
σςν¬ ςηως ωηςμετ σΐην πλατύτερη κοινωνία κρατώντας
Τους δΙκΟύς τους νόμους ο καθενας.
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κ/ἙΙΝΙΑΣ; Πῶς γάρ σύ; ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Βεθαια, ετσι ειναι,
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και μην τούς γε αύτω̃ν νομούς άρεοκειν ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και ειναι φύσικά ανάγκη να παραδεχτούμε οτι

εκάοτοις άναγκαιον πού, τούς δε τῶν άλλων ύστε , Ζ στον καθενα» αρεσούν πρωτα οι δικοιτού ΙΙΘΝΟΙ Κω κο·
ρούς. ' τοπιν οι νομοι των αλλων.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ; Ούτως, ΚΑΕΙΝΙΑΣ: 'Ετσι ειναι. .

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Αρχη δη νομοθεσίας οἴον ὲμὀάντες ελά 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Να, λοιπον, πού φτάσαμε, χωρις να το πάρούμε
θομεν, ως ἐοικεν. Ι ειδηση, στην αρχη της νομοθεσιας, οπως φαινεται.

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πάνύ μεν ούν. . Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Δεν ύποιρχει αμφιθολια γι” αύτο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το γούν μετά ταύτα άναγκαϊον αιρεϊσθαι ` ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το·λογικο επακολούθο, επομενως, των παρα

τούς σύνελθάντας τούτούς κοινούς τινας εαύτῶν, πανω ειναι το εξης: 'Ολοι οσοι εχούν σύγκεντρωθει σε
Οι δη τα Πάντων Ιὁοντες νομιμα, τά σφισιν ὀιρε ΙΟ μια κοινοτητα, πρεπει να εκλεξούν αντιπροσωπους των,
σκοντα αύτω̃ν μάλιστα εις το κοινον τοῖς ΙἹΥΘΙΙὁσι οι οποιοι αφού εξετοσούν τα εθιμα ολων των οικογε
και' άγαγούοι τούς δημούς οιον θασιλεύσι φανερά νειων, εκεινα πού θα τούς αρεσούν περισσοτερο, επειδη
δειξαντες ελεσθαι τε δοντες, αύτοι' μεν νομοθεται ά εξύπηρετούν τα κοινο σύμφεροντα, αφού τα εξηγησούν
κληθησονται, τούς δε άρχοντας καταστησαντες, άρι καθαρά στούς αρχηγούς και τούς δημογεροντες, σαν
ΟΤΟΑΟΘΤΙΘΙ/ ΤΙΙ/ά έκ Τῶν δω/ΘσΤεΙῶν ΠΟΙΙΙΘΟΙ/Τες ἢ να ειναι Βασιλιάδες, διδοντος τούς το δικαιωμα της επι
και' τινα Θασιλειαν, ἐν ΤΟύΤΗ ΤΠ ΑΘΤΟΘΟΑΙΙ Τῆς Πολιτ λογης, οι ιδιοι ειναι σωστο να ονομασθούν νομοθετες
τειας οικησούσιν. 5 κι οι άλλοι, αφού τούς διορισαν, άρχοντες. 'Ετσι θα

Ι‹^ΕΙΝΙ/λἶῖ ,ἔΦεξη̃© ΥΟΟΙ/ ἄν Οϋΐω ΤΘ κυ̃ἴ ΤΟΙΙΤΠ ΥΙΥΙΙΟΙΤΟ δημιούργησγούν απο τις παλιες δύναστειες μιαν αριστο
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τρίτον τοινύν εἴπωμεν ἐτι πολιτείας οχη̃μα κρατια η και θασιλεια, και θα ζησούν σύμφωνα με τη

γιγνομενον, εν ῷ δή πάντα εϊδη και παθἠματα πολι νέα ωπἡ μορῷἠ Τοη Πολιτεη̨μΟΤΟΩΏ

τειω̃ν και άμα πολεων σύμπίπτει γίγνεσθαι. . ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Αύτο τον τροπο και την κατεύθύνση πού περι
ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Το ποιον δη τούτο; Θ γραφεις θι ακολούθησαν τα πραγματα.
'ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ὁ ΙΙεπι Τὸ δειπερον και ὉΙΙηρος ἑΠεσΙΙ , ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας ανοιφερούμε τωρα κι ένα τρίτο σχημα πολι

Ι"ΙΙ/Οΐοι ^ἑΥων Τό ΤΡΙΤΟΙΙ Ούτω ΥΘΥΟΙ/ἑνσϋ «κτίσσε τεύματος μεσα στο οποιο σύμπιτιτει να ύποιρχούν ολα
δε Δαρδανιην» γάρ πού φησιν, τα ειδη των πολιτεύματων και σύγχρονως ολα οσα ύπο

«επει ούπω ”Ιλιος ιρη εν πεδιῳ πεπολιοτο, 5 , μὲνοην Το Πολῃεη̨μιῃο Κω Οι Πύλας
Πὐλις μεβὁΐιωι/ ἀΙ/θΙΟώΠωΙ/Ι ἀλλ, ἔθ, Ιἄηωρείσς { ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Και ποιο ειναι, λοιπον, αύτο το τριτο σχημα;
ῷκούν πολύπιδάκού ”Ιδης.». Ϊ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Αύτο πού και ο 'Ομηρος εχει επισημάνει λε

^ἑΙ/ει Υάρ δή ΤΘΙΪΙΤΟ Τά ἔιι̃η και ὲκεῇ/Οι ό Περί Τῶν 6828 γοντας πως δημιούργηθηκε ετσι: «Ἐχτιοε τη Δαρδανια»
Κύκλωπων ειρηκεν, κατά θεον πως ειρημενα και' ςκυ̃ηγειῖω κωἱοω

κελιά Φὐσιν' ΘΘΪΟΙΙ Υάρ Οὐν δή κσἴ Τό Ποιηῃκὐν <<επειδη το ιερά 'Ιλιο στα πεδινά δεν χτίστηκε,
ενθεαστικον ον γένος ύμνῳδούν, πολλῶν τῶν κατι πολη Θνητών ανθρώπων, τ' ειχαν ακομη κατοικιά

τα ύψώματα της Ίδης».
Τούς παραπάνω στιχούς θεθαια και εκεινούς πού ειπε
σχετικά με τούς Κύκλωπες, τούς ειπε ισως εμπνεύσμε

, , , , . , .. .νος απο το θεο και τη φύση. Γιατι οι ποιητες ειναι θεικο
γενος και οταν σύνθετούν ιζιύνούς κύριεύμενοι απο την

ιι \

τε
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αλήθειαν γιγνομενων σύν τισιν Χαρισιν καί Μού
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εμπνευση, με καποια θοηθεια των Χαρίτων και των Μου
σὡν, θίγουν καθε φορα πολλα από τα πραγματικα γεγο

ΟΟΙΟ ΞΦΟΙἹΤΣΤΠΙ ΘΚΟΟΤΟΤΞ. νὀῖσ
ΚΑιΞιΝ|ΑΣ: Και” μαλα. „ _ ` ΚΑΞΙΝΙΑΣ: Παρα πολλα.
ΑΘΗΝΜΟΣ εἰς ὀή Τό Πρἶη̨̃σθεν ῖτροέλἔω̨ἰεν εῃι ΤΟΗ Η ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αοιπόν, α π ο ω ησου ε ακό πιο πολύ στα

.  Ω Ο Χ Ο μ μη
νι” ὲΠελΘό\/Τος ημἰν μωθοω Τοχσ γορ (ἶν σημνηνεἰε προηγούμενα από το μύθο που περασε τώρα από το
τι τη̃ς ἡμετἑρας περί θουλήσεως. Ούκουν χρπ,

Ό μυαλό μας. Γιατί ίσως μας δείξει καποιο σημαδι σχετικό
Κ/\Ε|Ν|Α : Πανω μεν Ωω/'| _ _ , μ” αυτα που θελουμε, τι λετε; Δεν συμφωνείτε πως πρε
λοιιλιλιοε κοτῳκιοεη ση, φαμεν, εκ των ωιιιιλων εις Πει να κάνω ε έτσι

. ., , ν . μ Ξ _

μεγα τε καί καλόν πεδιον Ιλιον, επι λοφον τινα ουχ .

αψηλόν καί έχοντα ποταμούς πολλούς ανωθεν εκ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ. Βεθαιοτατα.
. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αοιπόν, είπαμε ότι το Ίλιον από τα ψηλα μετα

Της |δης ωίἶμημἔνους' φερθηκε σε μια μεγαλη και όμορφη πεδιαδα επανω σύ

ΚΛΕΗΉΑΣ: Φσσἰ γοω/° _ ενα λόφο όχι ψηλό που είχε πολλούς ποταμούς οι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άρ' ούν ούκ εν πολλοίς τισι χρονοις τοις Οῃοίοι είχον Πηγές ψηλό Ίδη

μετά Τόν κ®'ΤΟκ^“σμὁν ΤΟΠΟ Οἰομεθα γεγονενωί Α . κλειινιλε: ετσι λενε τοωιαχιοτο.
κ/\Ε|Ν|ΑΣ:”Πῶς δ οὐκ ἐν Πολλοία̨ Ύ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δεν θα πρεπει να υπολογίσουμε αραγε ότι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δεινή γουν εοικεν αύτοις λήθη τοτε πα

ὸθ, Οϋΐω ωἴό ὲ αυτο εγινε πολλα χρονια υστερα απο τον κατακλυσμο;
ρε"/Οι Της νων εγομενης (Ρ ΟΡ ς' _, ς , Ι ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πως θα ήταν δυνατό να συμθεί υστερα από μι
ποταμούς πολλοας καί εκ των υψηλων ρεοντας πο =¬ ι . ὁ ονικὀ διὀσ ,

λιν ύπεθεσαν πιστεύσαντες ού σφόδρα ύψηλοίς τι Ι ρ χρ Τημο Τεῖο ρογμο;
σιν λόφοις

ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Φαινεται, λοιπον, οτι οι ανθρωποι είχαν λησμο
_' _ , , . νησει την φριχτὴ καταστροφη για την οποία μιλησαμε

ΚΛΕΙΝἈΣ Δηλον Οωί ως Πω/ΤΟΠΟΟΙ ΤΗ/Ο μοκρον 5 ὶ τώρα. αΦ0ύ τοποθετησαν .την πόλη τους κατω από
απείχαν χρόνον του τοιούτου παθους.ΤόΤε καἶῷκοω/ πολλα ποταμια που είχαν ψηλα τις πηγεςτομς κι εμπι

ἀνθρὡἴῖων στευθηκαν την ασφαλεια τους σε μερικους οχι ψηλους
Ι μὲ λόφους.

κ/\Ε|Ν|ΑΣ Τ! μην;  . ι̃ο ἔ ± ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Είναι πραγματικα φανερό ότι είχε περασει πολύ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αί' γε που καί επεστρατεύσαντο αύτη, και

Πω/Των χρωμἑ_ μεγαλο χρονικό διαστημα από τότε που επαθαν αυτη
κατα α ατταν ε: ισ ς, Φ Ω Π Τη σωμῷορὀ.
νων τη̃ Θαλαττη·' ι ' ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κατα τη γνωμη μας, εκείνη την εποχη πλεον

ΚΛΕΙΜΑΣ Φοἰνεπῃ' ι . , ι θα χτίζονταν κι αλλες πολλες πόλεις επειδη αυξανόταν
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Δέκα δα ετη που μείναντες Αχαιοι την Ι Ο ο πληθυσμός των ανθρωπων.

Τροιαν αναστατον εποιησαν. . γι κ^Ε|Ν|/ΔΣ: Τι Φυσικό:

›.

ΐατἄα̃εἐ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι αυτες, φυσικα, θα εξεστρατευαν εναντίον
της, ίσως και από τη θαλασσα, αφου τη θαλασσα την
χρησιμοποιούσαν τώρα πια όλοι χωρίς φόθο.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: 'Ετσι φαίνεται. Η

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οι Αχαιοί αφού παρεμειναν δεκα περίπου χρό
νια στην Τροία την κατεστρεψαν.



ξ :

τετ ι εε

κ/\ΕιΝιΑΣ¿ καί μάλα 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Και μαλιστα τελείως.
ΑΘί·ίΝΑίΟΣ: Ουκουν ὲν τουτῳ τώ χρονῳ, οντι δεκέτει, ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και σ” αυτο, θέθαια, το δεκαετές χρονικο δια

ον το ”ίλιον έπολιορκείτο, τα τών πολιορκουντων στημα, που κρατησε η πολιορκία του ίλίου, πολλές συμ
εκαστων οίκοι κακα πολλα συνέθαινεν γιγνομενα φορές συνέθησαν στις πατρίδες του καθενος απο τους
περί τας στασεις τών νέων, οί καί αφικομένους τους πολιορκητές, απο τις εξεγέρσεις των νέων, κι έτσι οταν
στρατιώτας είς τας αυτών πολεις τε καί οίκίας ίθ ι οι στρατιώτες έφταναν στις πολεις και τα σπίτια τους,
ου καλώς ουδέν υ̃ίκῃ υπεδέξαντο, αλλ“ ώστε θανα ουτε καλα ουτε δίκαια τους υποδέχτηκαν, αλλα πολλοί
τους τε καί σφαγας καί φυγας γενέσθαι παμπολ Θ ί θανατώθηκαν και περισσοτεροι σφαγηκαν ή εξορίστη
λας° οί παλιν έκπεσοντες κατη̃λθον μεταθαλοντες Η καν. Εκείνοι που είχαν εξοριστεί γυρισαν παλι με αλλο
ονομα, Δωριής αντί ”Αχαιών κλήθέντες δια το τον Η ονομα, αφου ονομαστηκαν Δωριείς αντί Αχαιοί, επειδή
συλλέξαντα είναι τας τοτε φυγας Δωρια. Καί δή αυτος που συγκέντρωσε τους τοτε εξορίστους ήταν Δω
ταυτα γε ήδη πανθ' υμεῖς, ώ Αακεδαιμονιοι, ταν 5 ριευς. Κι ολα αυτα θέθαια που έγιναν τοτε, εσείς οι
τευθεν μυθολογεῖτέ τε καί διαπεραίνετε. Σπαρτιατες τα αναφέρετε στους μυθους σας και τα ανα

ΜΕΠΛΛΟΣ: ῃ· μήν; ι ι πτυσσετε λεπτομερώς.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ὁθεν δή κατ, αρχας έξετραπομεθα περί ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Βέθαια.

νομων διαλεγομενοι, περιπεσοντες μουσικῇ τε καί Β ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Να, απί εδώ ακριθώς αρχίσαμε την παρέκθαση,
ταῖς μέθαις, νυν έπί τα αυτα παλιν αφίγμεθα ώσπερ ι̃Ο ενώ μιλουσαμε για τους νομους, παρασυρμένοι απο τη
κατα θεον, καί ο λογος ήμῖν οίον λαοήν αποδίδω μουσική και τα μεθυσια. Και τώρα παλι, με τη Βοήθεια
σιν· ήκει γαρ έπί τήν είς Αακεδαίμονα κατοίκησιν του θεου, ο ίδιος ο λογος μας δίνει λαθή να ξαναγυρί
αυτήν, ήν υμεῖς ορθώς ἐφατε κατοικεῖσθαι καί 6838 σουμε στο θέμα μας, επειδή έχει φτασει στο σημείο
Κρήτην ὡς αδελφοῖς νομοις. Νυν ουν δή τοσονδε του αποικισμου της Σπαρτης, που είπατε σεις, οπως και
πλεονεκτουμεν τῇ πλανῃ του λογου, δια πολιτειών για την Κρήτη, οτι έγιναν σωστα επειδή έχουν συγγενείς
τινων καί κατοικισμών διεξελθοντες· έθεασαμεθα νομους. 'Ομως τώρα απο την παρέκθασή μας αυτή, με
πρώτην τε καί δευτέραν καί τρίτην πολιν, αλλήλων, 5 το να εξετασουμε λεπτομερώς μια σειραπολιτευματων
ώς οίομεθα, ταῖς κατοικήσεσιν εχομένας ένχρονου και ιδρυσεως πολεων, αποχτήσαμε το εξής μεγαλο πλεο
τινος μήκεσιν απλέτοις, νυν δέ δή τεταρτη τις νέκτημα: Είδαμε μια πρώτη και δευτερη και τρίτη πολη
ἡμῖν αυτή πολις, εί δέ θουλεσθε, έθνος ήκει κατοι που χτίστηκαν, κατα τη γνώμη μας, διαδοχικα η μια μετα
κιζομενον τέ ποτε καί νυν κατῳκισμένον. Ἐξ ών την αλλη σ” ένα απέραντο χρονικο διαστημα. Και τώρα,
απαντων εί' τι συνεῖναι δυναμεθα τί τε καλώς ή μή Β λοιπον, έφτασε η σειρα αυτής της τέταρτης πολης μας
κατῳκίσθη, καί ποῖοι νομοι σώζουσιν αυτών τα ή του έθνους, αν θέλετε, που καποτε αρχισε να ιδρυεται
σῳζομενα καί ποῖοι φθείρουσι τα φθειρομενα, καί και τώρα έχει οργανωθεί πλήρως. Αν απί ολα αυτα, μπο
αντί ποίων ποῖα μετατεθέντα ευδαίμονα πολιν ι ρέσουμε να καταλήξουμε σε συμπερασματα, ποιο έχει
ἀῃεργάζοιτί ἄν, ώ Μὲγιλλέ τε καί Κλεινία, ταῦτα 5 καλή οργανωση και ποιο οχι, και ποιοι νομοι συντελουν
δη πάλιν οίον ἐξ αρχης ήμῖν λεκτέον, εἰ μή τι ΤΟΚ; στη διατήρηση οσων διατηρουνται και ποιοι καταστρέ

φουν οσα καταστρέφονται, και ποια με ποια αφου αντι
καταστήσουμε, μπορουμε να καμουμε μια πολη ευτυχι
σμένη, αγαπητοί μου Μέγιλλε και Κλεινία, αυτα ολα
πρέπει να τα εξετασουμε παλι απ” την αρχή, αν δεν



είρημενοις εγκαλουμεν λόγοις.

ἹΒΘ ι̃87

υπαρχει καμια αντίρρηση σε οσα εχουμε συζητήσει.
ινιιετιλλΟΣ: Ει νουν. ῶ ξένει τις υμιν ὐῃὸσχοπο Θεὸς Μειτιλ/ιοε.· Αν καποιο θεο , Φιλε ου, υ ·ς ς μ μας ποσχοταν

ὡςι ὲἀν επίχείρησωμεν Το ὅευῖερείν ΤΠ Τἶίς \ἴΟμΟ_ Ο ότι, αν επιχειρήσουμε για δευτερη φορα την ερευνα για
Θείας ακεψει, τῶν νυν είρημενων λογων ου χειρους
ουδ” ελαττους ακουσόμεθα, μακραν αν ἐλθοιμι ἐ
γωγε, καί μοι Θραχεί' αν δόξειεν ή νυν παρουσα

τους νόμους, δε θλ ακουσουμε χειρότερους ή κατώτε
ρους λόγους από εκείνους που είπαμε, εγώ τουλαχιστο
θα μπορουσα, να περπατήσω πολυ και μαλιστα η σημε

ἡμἑρα Υίγνεσθσί· κοποί σλἕεὁολ/_ Υ εσἶἰν η 5 ρινή μερα θα μου φαινόταν μικρή, μολονότι Βρισκόμαστε
εκ Θερινω̃ν είς τα χειμερινα του Θ8Οϋ ΤΡΘΠΟί#ενΟ'·'·

ΑΘ|~ιΝΑ|ΟΣ: Χρή δή ταυτα, ώς ἐοικεν, σκοπειν.
ΜΕΓΙΑΑΟΣ: ίι̃ανυ μεν ουν.

σχεδόν στην εποχη που ο θεός ιτρεπεται από το θερος
στο χειμώνα.

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Νομίζετε, λοιπόν, ότι πρεπει αυτα να εξετα
ΑΘίίΝΑ|ΟΣ: Γενώμεθα δή ταις διανοιας εν Τῳ Τοπ σθοωχ

χρόνῳ, ότε Αακεδαίμων μεν καί ΥΆΏΥΟΟ καί Μεσ ι̃ο ινιεπλλοε· και εεεαια.
υ̃ήι/Π Κω ΤΘ μεΐά Τούἶων υΠΟχε'ρ“] ΤΟΚ: Προγονοις ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Πολυ καλα. Ας γυρίσουμε, λοιπόν, με τη φαν, , 6
υμών, ώ Μεγιλλε, ἱκανῶς εγεγόνει' τό δὲ δη ||ίεπι̃
τουτο έδοξεν αυτοίς, ὡς γε λέγεται Τό ΤΟΟ ΙΜΘΟΜ

τριχῇ τό στρατευμα διανείμαντας, τρείς πόλεις κα
Μ ' Α δαί ονα

τασία μας στην εποχή που η Σπαρτη, το 'Αργος, η Μεσ
σήνη κι οι γειτονικες περιοχες, ήταν στην απόλυτη εξου
σία των προγόνων σας, Μεγιλλε. 'Επειτα αυτοί πήραν

Τθικίζεινι ἌΡΥΟ9 εσσηλ/ην· (Με μ · απόΦασΠ, όπως τουλαχιστον αναΦεΩουν οι μυθοι. να
7 ί

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Γίανυ μεν ουν.
ΑΘΙίΝΑ|ΟΣ: Καί Βασιλευς μεν 'Άργους Τήμενος εΥί°

γνετο, Μεσσήνης δε Κρεσφόντης, Αακεδαίμονος
δε Προκλης και' Ευρυαθενής.

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Πῶς γαρ ου;

μοιρασουν σε τρια μερη τα στρατευματα τους και να
ιδρυσουν τρεις πόλεις, το 'Αργος, τη Μεσσήνη και τη
Αακεδαίμονα..

ΜΞΓΙΑΑΟΣ: Πολυ σωστα.
. , „ . . ι̃ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και Θασιλιας του 'Αργους εγινε ο Τήμενος, της

καί Ϊι̃είλ/Τες: ΤΟυἶοις Οι ι̃ῖοτε Μεσσήνης Ο κρεσῷὀνῖης και της Ο

6οηΘησειν, εαν τις την Βασιλειαν αυτων διαφθειρῃ.
ΜΕΠΑΑΟΣ: Τί μήν; ν

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Βασιλεία δέ καταλυεται, ώ προς ΔΙΟΩ η
καί τις αρχή πώποτε κατελυθη, μὼν υπό τινων αλ

κι ο Ευρυσθενης.
ΜΕΓΙΑΛΟΣ: Βεοαια,
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και τότε όλοι οι συγχρονοί τους εδωσαν όρκο

ότι Θα τους Βοηθήσουν, αν τυχόν κανείς επιχειρουσε
  ι  · ι ι · τι Θ , .τι τι,ιφιιιιιιιιιιιι:2ι,ιειιε:,ιιΟι,:ιιρΟ:,:: 5 νο ιιΤ Τ ι Ι Ι

ὲτίθεμεν, νυν δ' ὲπιλελήομεθα; Η

ΜΕΠΛΛΟΣΞ καί Πῶς;
ΑΘΙιΝΑ|ΟΣ: Ουκουν νυν δή μαλλον Θεααιωσόμεθα τό

τοιοι7τον° περιτυχόντες γάρ ἔρι/Οίς Υενοίίενοίςι ως

ΜΕΠΑΑΟΣ· Γιατι οχι;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αλλα μήπως ταχα, για τί όνομα του Δία, καμια

Βασιλεία ή αλλη εξουσία καταργείται ή καταργήθηκε
ποτε από αλλους ή από τον ίδιο τον εαυτό της; Ή
μήπως τωραδα, πριν από λίγο, που η συζήτηση μας πε
ριστραφηκε σλ αυτα τα Θεματα δεχτήκαμε πως ετσι είναι,
τώρα όμως το λησμονήσαμε.

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Πώς είναι δυνατό να το λησμονήσουμε;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Τώρα, λοιπόν, θα το επικυρώσουμε ακόμη πε

ρισσότερο. Γιατί, αφου αναφερθήκαμε, όπως φαίνεται,



ιεε ιθθ
ε

ἑοικεν, επί τόν αὐτόν λόγον, εληλύθαμεν, ὥστε ού ι̃Ο σε πραγματικα γεγονότα, επιστρεψαμε ξανα στην ίδια
περί κενόν τι ζητήαομεν [τόν αύτόν λόγον], αλλα συζήτηση, ώστε δεν πρόκειται να διερευνήσουμε με κατι
περί γεγονός τε και εχον αλήθειαν. Γεγονεν δή ΘΒΜ κούφιο και αφηρημενο το πρόθλημα μας, αλλα με Βαση
ταδε· Θασιλείαι τρείς Θασιλευομεναις παλεσιν τριτ συγκεκριμενο και αληθινό γεγονός. 'Ετσι δηλαδή συνε
ταίς ώμοσαν αλλήλαις εκατεραι, κατα νόμους ούς θησαν τα γεγονότα: Οι τρεις θασιλείες στις τρεις θασι
εθεντο του τε αρχειν καί αρχεσθαι κοινούς, οί μεν λευόμενες πόλεις ορκίσθηκαν μεταξύ τους η καθε μία
μή Θιαιοτεραν τήν αρχήν ποιήσεσθαι προϊόντος Ξ  σύμφωνα με τους κοινούς νόμους που είχαν νομοθε
τού χρόνου καί γενους, οί δε, ταύτα εμπεδούντων τήσει σχετικα με τους αρχοντες και τους νόμους που
τῶν αρχόντων, μήτε αυτοί τας αασιλείας ποτε κα είχαν νομοθετήσει σχετικα με τους αρχοντες και τους
ταλύσειν μήτ” επιτρεψειν επιχειρούσιν ετεροις, αρχομενους  οι μεν πρώτες να μην καταστήσουν την
αοηθήσειν δε ὀασιλής τε Θασιλεύσιν αδικουμενοις Ώ εξουσία τους θιαιότερη καθως περνούν τα χρόνια και
καί δήμοις, καί δήμοι δήμοις καί ὀασιλεύσιν αδι πληθαινει το γενος τους, οι δε δεύτερες ότι, εφόσον
κοωμἑνοκ,_ Άρι οὐχ Οη̨̃ῖωςῃ θα τηρούσαν οι αρχοντες τους όρκους των, μήτε οι

ΜΕΠΑΑΟΣ: Ούτω μεν ούν. ίδιοι να καταργήσουν ποτε τις Βασιλείες, μήτε να επι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ούκούν τό γε μεγιστον ταίς καταστασε 5 τρειμουν σε αλλους, να τις καταστρεψουν, αν αποπειρα

σιν τῶν πολιτειῶν ύπήρχεν ταίς εν ταίς τρισί πόλεσι Ϊ θούν, να θοηθήσουν δε οι θασιλιαδες τους αδικούμε
νομοθετουμεναις, είτε οί αασιλής ενομοθετουν είτί νους Βασιλιαδες και λαούς, και οι λαοί τους λαούς και
αλλοι τινες; τους θασιλιαδες, αν αδικούνται. 'Αραγε δεν είναι ετσι

ΜΕΠΑΑΟΣ: Γίοίον; Ν Το ΠΟΘΥΜΟΤΘΞ ,

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Τό αοήθούς νε είναι τας δύο επί τήν μίαν ΙΟ ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Και θεθαια ετσι είναι.
αεί πόλιν, τήν τοίς τεθείσιν νόμοις απειθοιι̃σαν. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Στην εγκαθίδρυση, λοιπόν, των πολιτευματων

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Δήλον. που εθεσπίζοντο σ' αυτες τις τρεις πόλεις δεν υπήρχε
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καί μήν τουτο νε οί πολλοί προοταττου ι: το εξής σημαντικότατο πλεονεκτημα, ασχετα με το αν

σιν τοῖς νομοθεταις, όπως τοιούτους θήσουσιν νομοθετες ήταν οι θασιλιαδες ήλ καποιοι αλλοι.
τούς νόμους σας εκόντες οί δήμοι καί τα πλήθη ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Ποιο;
δεξονται, καθάπερ αν εί τις γυμνασταίς ή ίατροίς ἕί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το να είναι σύμμαχοι παντα οι δυο πόλεις
προσταττοι μεθλ ήδονής θεραπεύειν τε καί ίααθαι εναντίον της τρίτης που δεν ήθελε να πειθαρχήσει
τα θεραπευόμενα σώματα. 5 ΟΤΟΘΩ καθορισμένο'Ὁ νόμους

ΜΕΠΑΑΟΣ: Πανταπασι μεν ούν. ι ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Αυτό είναι ολοφανερο.
ΑΘΙιΝΑιΟΣ: Τό δε γ' εστίν αγαπητόν πολλακις εἰ καί Α ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και όμως οι περισσότεροι δίνουν θεθαια στους

νομοθετες την εξής εντολή: να επεξεργαζονται τετοι
ους νόμους που να τους δεχονται με ευχαρίστηση οι
δήμοι και τα πλήθη, όπως ακριθώς θα πρόσταζε κανείς
τους γυμναστες ή τους γιατρούς να γυμναζουν ή να

Α γιατρεύουν τα σώματα που περιποιούνται με ηδονή.
ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Απολύτως σωστα είναι αυτα που είπες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θα ήταν όμως κανείς πολύ ευχαριστημενος αν



ἹΘΟ ι̃θι̃

τις μετα λιζιπης μή μεγάλης δὐνσπο εὐεκῃκά Τε μποροιζισε να φτιαξει σωματα καλογυμνασμενα και υγιη
και' αγιη̃ σώματα απεργαζεσθαι. χωρίς να προκαλεσει πολυ πονο.

ΜΕι·ι/οιοει τι· μήν; το Μειτιλλοε τυιιαικα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και ταδε γε ετι τοῖς τότε ὐτίη̃ρχεν Οὐ 6 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Υπηρχε ομως και το εξης πλεονεκτημα, οχι

σμικρον εἰς ρςιστώνην Τῆς θέσεως Τῶν νόμων μικρης σημασίας, εκείνο τον καιρο για να διευκολω̃νει
ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Το ποῖον; τη θεσπιση των νομων.
Αοιιλιλιοε: σοκ ήν ιατς νομοθεταις η μονίοτο τῶν ινιειτιλλοε: ποια αηλαεη;

μομψοωνι ίοοττιτο οοτοίο τινο κοτοοκοοοζοοοιν 5 Αοωιινλιοε· τα ατι δεν υπηρχε φααος να ηραααψει κανεις
Τῆς Θὐσίαςι ήΠΘιΟ ὲν ἄλλως νΟ|ΙΟΘΘΤΘΗΙίἑνθίς Πὁτ στους νομοθετες, οταν κατορθωναν να επιθαλλουν κα
λεοι πολλοίς νίννετοιι οον τις ζτιτη̃ νης το ιη̨̃τη̃οιν ιιαιαν ιαατηια της ιτεοιαυαιαο, την Πιο Φαοεοη κατηγο
κινεϊν καίχρεω̃ν διαλυσιν, ὸρῶν ὡς οιζικ αν δυναιτο , βίο' ὀῃως σκρω̃ὡς γίνῇω σε Πολλές άλλες Πόλεις' Οἱ

ἄνΘϋ ΤΟὐΤων νενέσθαί ΠΟΤέ Τό ἴσον ἱκανῶς” ως οποίες θεσπίζουν νομους, αν καποιος νομοθετης θελη
έΠίΧΘίρΟυ̃νΤί δή νομοθἑηι̃ κίνεἶν Τῶν Τοίοὐπυν Π σει να μετακινησει την κτηματικη περιουσία η να προθεί
Πα̃ς ἀΐΐσνΐᾶι λένων μή κίνεἶν Τά ἀκίνηἶαι καί ὲΠῖ1“ Θ σε αποσθεση χρεὼν, επειδη θλεπει οτι χωρίς αυτα τα
ρθω! νη̃ς ΤΘ ἀναδθσμοὐς εἰσηνοὐμενον καί χἦεξυν μετρα δε θα μποροοσε να εφαρμοσθεί ικανοποιητικα η
ἀποκοτι̃άοι ὥσΐλ είς ἀίῖορίαν κσθίστασθσί Πά*/Τ Ον ισοτητα. Πραγματι, αν ο νομοθετης δοκιμασει να μετα
ὅρα Τοἶς δέ δή Δωρίεὐσί καί ΤΟΠΘ, Θὐι̃ίως ὐίίη̃ρχεν ι κινησει τίποτε απί αυτα, ο καθενας τον αντικροασει λε
καλῶς και” ανεμεσήτωςι Υη̃ν Τε ἀνομφισὅητήι̃ωε διο” 5 ` γοντας. οτι δεν πρεπει να μετακινεί τα ακίνητα και τον
νεμεσθαι, καί Χοέο μενάλθ καί Πσλσίά Ούκ ην· καταριεται οταν εισηγείται αναδασμους της γης και

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Άληθη̃. ατιοσθεση των χρεων, ωστε οποιοσδηποτε ανθρωπος να
ΑΘΗΝΑιΟΣ: Πῇ δη ποτε οὐν, ώ αριστοι, κακῶς ουτως μη ξέρει Ἡ να κάνει ΣΤους Δωριεἰς όμως κι Οωπη̨̃ς Οκὀμη

ΘὐΤΟἶ§' ὲχώρησεν ἡ κατοίκησίς Τε καί νομοθεσία". γινοταν με καλο τρόπο, και Χωρίθ δυσσβὲσκειεςι ώστε
ινιιΞτιΛλΟΣ: Πῶς δη κοίτίμομΦοιιονος οίπω̃ν ^ἑνειςί, 8858 μτιοοοοααν να μοιοααααν`τη νη κωοίο Φιλονεικίο2. και
ΑΘΗΝ/λίοἶἱ ΌΤΙ Τρίῶν νονομἑνων Τῶν Οίκήσεων Τα δεν υπηρχαν μεγαλα και παλαια χρεη.

ὀοο οοτῶν μοοτι τοιχο τον το ιτολιτείον καί Τονἦ ινιεπ/ιλοε.· λιιτα ειναι αληθινα.
νομοοο οιοοθοιιοονι το οο ον μονον ἔμοινενι Το λομινλιοε τοτε, λαιιιαν, αναιιηιαι φι›ιαι,_ιιιι›ς ιιηρε τααα
τη̃ς υμετερας πόλεως. 5 κακη κατευθυνση η κυθερνηση κι η νομοθεσία τους;

ΜΕΠΑΑΟΣ: Ου πανυ ραδιον ερωΤᾶ€`· ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Πως δηλαδη και σε τι κατακρίνοντας τους, λες
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άλλα μήν δεῖ γε ημαςτου̃το εν τῷ ναν συῖο ΠΟΠ λες;

ΟκΟΠΟὐνΤα§` καί ὲξεΐάζονωςι Περί νόμων Παίζω/_ Α`ΘΗΝΑ|ΟΣ: Στο οτι, ενω δημιουργηθηκαν τρεις πολεις, τα
τας παιδιαν πρεσαυτικήν σώφρονα, διελθεῖν την δυο μέρη Τοως ,αποστρὲψον γρήγορο και Το Πολίῖεωμο

και τους νομους τους, και μοναχα το ενα εμεινε, δηλαδη
η δικη σας πολη. ι

ΜΕΠΛΛΟΣ: Δεν είναι πολο ευκολη η ερωτηση που μου
υποθαλλειςι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι ομως εμείς θεθαια με αυτο που τωρα εξε
ταζουμε και ερευνοαμε για τους νομους, σα να παίζουμε
ενα φρονιμο γεροντικο παιχνίδι, ας συνεχίσουμε το



ι̃ΘΞ

τήν συσταθεϊσαν σύνταξιν εὁεδισαν οί τοτε. Μεγα
γαρ έγκλημα προς ΦΤΤΤΟΘΦ Τι Τῆς Τροίας ωωσίς Το
δευτερον ενενὸνει· Τῆς αρχής νάρ Τη̃ς ὲκείνων ήν

Μεεεεμεεωεαεα̨εεκνεεεεωχ
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ΤΘ Β

δρομο μος, χωρίς στενοχωριο. οπως είπαμε οταν αρχί¬
οδον αλύπως, ὡς ἐφαμεν ήνίκα ήρχομεθα ΤΤΟΡΘΘΞΤ ι̃ο σαμγε νο περπατούμε.σθω'

Ό ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Γιατί οχι; Πρεπει να γίνει οπως το λες.
ΜΕΙἹΑΑΟΣ: Τί μήν; καί ποιητεον γε ὡς λέγεις. . κ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ποιον. λοιπον, καλύτερο τροπο μελετης ΘαΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τίνί ούν αν σκεψιν καλλίω ποιηυ̃α̃ίμεθυ̃

Σ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τους νομούς, αποπερί νόμων ή τούτων οί ταύτας διακεκοσμήκασιν; το να εξετασουμε τα προσωπο που τους προσαρμοσανε
Τί πολεων περί τίνων εύδοκιμωτερων τε και μ8ιζΟ· 5 στις πολεις; Ή, προκειμενου περί πολεων, για ποιεςνων κη̨τοικήσεων σκοποίμεθί αν; αλλες πιο μεγαλες και πιο ψημισμενες θα είχαμε ναΜΕΓΙΑΑΟΣ: Ού ραδιον αντί τούτων ὲτἑρας λἑνείν· σκεψθούμε πως δημιουργήθηκαν;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ούκούν οτι μεν διενοούντό γε Οί ΤΦΤΘ , ΜΕΓΤΛΛΟΣ: Δεν είναι εύκολο να αναφερουμε αλλες στη
' κατασκεύ'ν ταύτην σύ Γίελοποννἠυ̃ῳ μόνον

Τ θεση τους.
ἔἔεσθαι θοηθἔν ίκανήν, σχεδον δήλον. αλλα καί Ὁ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αοιπον, είναι σχεδον εύνοητο οτι οι ανθρωποιτοῖς Ἐλλησιν πασιν, είί τις· τῶν Θαροαρων ΘΘΤΡΘΟ Ω ιι εκείνης της εποχής ενομιζαν οτι η οργανωση αυτή δεναδικοί, καθαπερ οί περί το “Ιλιον οίκούντες Τρῃἶ. Θα ήταν χρήσιμη μοναχα για την Γίελοποννησο, αλλαπιστεύοντες τῇ τῶν 'Ασσυρίων δυνάμεί Τῇ Περί ΜΤ και για ολους τους Ελληνες, ον καποιος απο τους Θαρ¬νον γενομενῃ. ΘΡΘΟΦινὁμενοι τον πὁλ8μΟν ἠνεφαν ἔ Βαρους δοκίμαζε νο τους αδικήσει. οπως ακριΘως κοτον ἐπί Τροίαν. Ἡν γορ έτι τα Τῆς ἀρχη̃ς ὲίἶείνίίς 5 ποτε εκείνοι που ζούσαν γύρω οπο το Ίλιο, Βασιζομενοι
σχήμα Το σῳζομενσν ού σμικρὁνι καθάύερ νω/,Τον .Ϊ Τ στη δύναμη των Ασσυρίων που ήκμαζαν οταν Θασίλευεμέγαν Θασιλεα φοὅΟίἩΤΘΘΘ ἡμεἶςτ καί Τὁἶε εκείνην ο Νίνος, με το θρασος τους προκολεσαν πολεμο εναν

τίον της Τροίας. Γιατί το γοητρο του κρατους που δια
τηρείται ακομη δεν ήταν μικρο. Και οπως τώρα εμείς
φοθομαστε τον Μεγα Βασιλεα, ετσι και οι λαοί εκείνηςμοριον. Προς δή ταύτ' ήν παντα ή τού ΟΤρΟΤΟΠε· της εποχής φοθήθηκαν την συνοπισμενη εκείνη δύναμη.δού τού τοτε διανεμήθείσα είς Τρείς Τίὁλείς κατα Και η, για δευτερη φορα, αλωση της Τροίας προκολεσεσκευή μία ύπο Θασιλεων αδελφών, παίδων Ήρα· η̨̃ σφοδροτατη επίκριση εναντίον τους, γιατί η Τροία αποκλεους, καλως, ως ὲδοκει, ανηϋρημἑνη καί κοταίἶυ̃ 5 ° τελούσε μικρο τμήμα του κρατους των. Σχετικα, λοιπον,κοσμήμἑνη καί διοφεροντως τής ε7Τί Τήν Τρἶῦίθν με ολα αυτο το γεγονοται η ενιαία συγκροτηση εκείνουαφικομενής. Πρῶτον μεν γαρ ΤΟΠΟ Ἡροκλείἶος του στροτεύματος που μοιροιστηκε τοτε σε τρεις πολειςτῶν Πελοπιδῶν αμείνους ήγούνΐθ ἀρχὸνΐων αρ: απο αδερφούς Θασιλιαδες, τα παιδια δηλαδή του Ηρα

Χολ/ΤΘ§` ἐχείνι ἐίΤΘίΤ, Οὐ Τό σΤραΤὁΠεὁΟν Τουἶο Του κλή, φαίνεται πως είχε εφευρεθεί και κανονίστηκε καλαἐπί Τροίαν αφικομενού διαφέρειν προς ἀρεΐίίνί νετ Θ ι και οτι ήταν ανώτερη απο την συγκροτηση του στρατούνικηκενοι γαρ τούτους. ἡΤΤα̃ΟΘΟι δν ὐίίὁ ΤΟϋΤίίζ¦ν που πολέμησε στην Τροία. Πρωταπρωτα επειδή θεωεκείνούς, Αχαιούς όντας ύπο Δωριὼν. Ἄρ ούχ Ου· ρούσαν τους Ηρακλείδες αρχηγούς ανώτερους απο τους
ίι̃ελοπίδες και δεύτερο οτι ο στρατος τους ήταν γεν
ναιοτερος απο εκείνον που εξεστρατευσε εναντίον της
Τροίας. Γιατί οι Αχαιοί είχαν θεθαιο νικήσει τους Τρωες

ε

αλλα νικήθηκαν απο εκείνους. δηλαδή οι Αχαιοί απο
τους Δωριείς. 'Αραγε δεν πρέπει να νομίζουμε οτι οι
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ι τ ανθρωποι εκείνου του καιρου οργανώθηκαν ετσι ξεκι, . Ι Ι ' κατασκευαζε 

Τως Οίομεθα καί ΤΜ ὅιω/Οια̨ Τοιωπῃ νωντας απο μια τετοια σκεψη;, . 5
ΟΘΟΙ Τοϋς ΤΟΤεἔ ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Βεθαιότατα.

ΝΙΕΓΙΑΑΟΣ: Πανυ μεν ουν. _ . ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δεν είναι επίσης δικαιολογημενο και το να πι. _ Ι · Α Θαι ταυθΑΘΙΙΝΑΙΟΣ: Ουκουν και το Θεθαιως οίεσ
. .. Ολὐν μέ 8888 στευουν με σιγουρια ότι η κατασταση αυτή θα ήτανὲξειν είκός αὐΐοϋς και ΧΙΘΟΙ/Ρν ῃν (ἔν Π. ων καί σταθερή και θα διατηριόταν πολα καιρό, αφου είχαν

νειν, ἄΐε κεκοῃ/ωνηκ0ἶσς|μεν Ποὁ/ι̃ωΥ ΠΟΥ 6 παρει μερος σε πολλες ταλαιπωρίες και κινδυνους μαζί,
κινδύνων ἀλλήλοίςι ΙΞΙΠΟ ΥΘΙ/ους δε ενος Τωὁν 5062 και αφου είχαν οργανωθεί από μια γενια θασιλιαδων
λἑωνδαἶΘλΦω̨̃ζΤἔ|ἴ)ἶ:έ ,ἶὲῖ/ῖΞΖἶἰ|ἑΖ:Ιῖ:ΙΙἑΖ:ϋΞ είναι 5 που ήταν αδερφια και εχτός απ, αυτα, επειδή είχαντοις ετι και · · ·, συμθουλευθει πολλους μαντεις και τον Δελφικό Απόλ
τοῖς τε ἄλλοις και ,τῳ Αελφικῳ Απολλωνι, λωνο;

ΜΙΞΓΙΑΛΟΣ Πῶς δι̃ Οωκ εἰκοςΙ, δ '_ ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Πώς δεν είναι δικαιολογημὲνο;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ΤΟΠΤΟ δή Τά μεγαῆσ Ουτωἔί Παἶσ ἶκω λἔ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι όμως, οι τόσο μεγαλες προσδοκίες, όπως

μενα δΙἑΠΤΘΤ(λ ὡς ἐοἕκεχ Τοπ Τσὅϊἐε 'ι̃λ?ἕνἶ;ἶΞ Β φαίνεται, αποδείΧτπκαν τότε ΥΟΙΉΟΡΘ μάταιες, ΙΙ, εξαίεϊπομεν νϋνδη ΟΙ"ΚΑΡΙΙ μερουῖ ΤΟΙΙ δὐίἐ
Ο ρεση μοναχα ενός μικροα μερους, καθώς είπαμε πριν

Τερον Τόῃονι και ΤΟΟΤ9 δη Προςττα ' νυν· ὲπεί από λίγο, του σχετικου με το δικό σας τόπο. Κι αυτός
λεμοίἶίν Οὐ Πώποτε Πεἶἰαυπῃ Ηεχρι Το . Ο εἰ θεθαια δεν έπαψε ποτε μεχρι σήμερα να διεἔαγει πολε
ΥΘΙ/Ομένη γε ΙΙ ΤὸΤε δία'/Οκἶ και σ'ἰμΦωνηῖ¶ἶ_Ιὸλεἶ 5 μους εναντίον των δυο αλλων μερών. Και όμως, αν γι
ἐνι ἀνυῃόσῖαῖον ἄν Τ"/Ο δω/α̨μιν εσχε κα Ο νόταν πΟαΥΙΙατικότητα εκείνη η σκεψη και είχε προκαψειΜΕι|ιῖ|νλΟΣ ΜΞῖΞ;:1·\τἔἑι, θ‹α εδινε ακὲτἶμαχητη δυναμη για τον πόλεμο.

· Ι, , Υ . Ι Ι' : ωρίς αμφι ο ία.
ΑΘΙΙΝΑΙΟΣ: Πῶς σιἸν_ι‹αι πῃ#διω2Ζι̃Ξ)ΙνΘέ)ὐσῖ:Ζαοἶ;:ἕ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πώς, λοιπόν, και γιατί χαθηκε η δαναμη αυτή;ὲπισκοπειν καί ΤΟΙ ι̃ο Δεν αξίζει τον κόπο αΟαΥε να εξετασουμε ποια τύΧΙἹ

ΠΟΤ8 ΠΙΧΙΙ Ι , _ „ ..  κατόρθωσε να καταστρεψει ενα τόσο ισ υ ό και σημαν
ΜΙΞΓΙΑΑΟΣΞ ΣΧΘΑΪΙΔΙ/άίἶ οωί δη τις ἶχν αλλἰἕἔἕἔἔἐἰζ Ο τικό συνασπισμό; Χ ρ

· Ιἶ Ι/όμοϋς ἢ Πολίΐείίἶς αλλος' Θεασαιτο .Ιον
ΜΙΞΓΙΑΑΟΣ: Θα ήταν πραγματικα πολα δόσκολο να ερευνακαλά καί μεγάλα Πρςγμαῖσ, η κω·ΤΟυνω/Ζτων Οί Ύ κανείς αλλο μερος, ή αλλους νόμους και πολιτευματα

Ο Φθειρούσσς τό Ποφαἶαν, ει ἀἐιελησειειτο ῶ ἐι̃ως ~¿; για να δει ότι διατηρουν τα ωραία και σημαντικα καθε
ΑΘΗΝΑΙΟΣ Τούτο αρα' ως,εΟικ”ῖ:ν' ΘΗΤΗΧ ς 5 στὼτα ή και ότι αντίθετα τα καταστρέφουν ολοκληρωτι

ὲμΰεὅήκαμέν γε ἶῃς ἴνσ σκεψιν Ικσνην κα, αν τα παραμελήσουν.
ΜΕΙ_Ι^^ΟΣ: Πάἶυ Ιἐεν ῖοω/° λ λ.θσ εν ἄνθρω_ ἶ, ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Να, επιτελους, που αυτή τη φορα από καποια
ΑΘΗΝΜΟΣΞ Άρ ςωί' ω_θσ“}ωσ"ἶ' 83] ὀἶῃ έν ὲκά_ καλή σύμπτωση, όπως φαίνεται, θρήκαμε ενα θεμα ση

ΠΟΙ Πά'/Τες, κε" Τα]/ων ἶη ὴμεις, Ρἰομε ϊθαυμα μσνῖικό
στοτὲ τι καλόν ὸρσν Πραγμσ γε'/Ομενον κα Μεπλλοε εεεαιότατο, πολο σημαντικο.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μήπως ταχατες, θαυμασιε φίλε μου, όλοι οι
ανθρωποι, και θεθαια κι εμείς τώρα, πεφτουμε, χωρίς
να παίρνουμε είδηση, στο σφαλμα να νομίζουμε πως
θλεπουμε ότι καποιο πραγμα είναι σπουδαίο και μπορεί

εΑι·#×ωε¬αειεε9ΙΙ
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ει· τι αρα ιιιιιστιιθη καλώς

ι̃θθ τοτ

υ̃Τἄί ἄν ὲρνσσάμενονι ς ι _ να εχει Θαμμαστα αποτελεσματα, αν καποιος Θεθαια κα
, “ _ Θαι κατα τινα τροπον. Τό δε νων νε ημείς 6Θιϋΐῳ Χρησ διω/ΟΟί_ τορθωνε να το χρησιμοποιήσει σωστα με οποιονδήποτε

ΤΦΪΧ, ἄν ίσως Πθρί ΤΟΗΤΟ ΟΗΤΟ ΟΜΤ Ορ ως 1 ε τροπο; Και μήπως κι εμείς τωρα δε θα μποροοσαμε ίσως
μεθα οίίτε κατα φασιν, καί δή καί Περί_Τά αλλο
παντες παντα, περί ὡν αν ούτω διανσηθωσινἰ

ΜίΞΓίΛΛΟΣ: Λεγεις δε δή τί, καί περί τίνος σοι φωμεν 5

μαλιστί είρῆσθαι του̃τον τον λὁνονἰ
λομινλιοε ισγαεἑ, και αυτός ὲιωντοϋ νννδη κἔ"8“

γελασα. Άποὀλεψας γαρ προς τοατον τον στολον
ου Περι οιαλεγομεθα. ἐδοξέ μοι πάνκσλοἶ Τε δίνω
καί Θαιιμαστον κτη̃μα παραπεσείν τοῖς ίδλλησιν, ι̃0

οπερ είπον, ει' τις αρα Θίὐΐῷ Τότε καλῶς ελρησοἶο·
ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Οακοαν εὐ καί ὲχοντως νοιξιν σα τε Πα̃νΐα Θ

είπες καί επῃνεσαμεν ἡίίεἶςί
λοι=ιι×ιλιοΣ± τιοως εννοω νε ιιιιν ὡς τια̃ς ός ἄν ίίἶῃ Ϊί

μεγα καί δαναμιν ἔΧΟν Πολλήν καί βὡίίην είζθως
ἐγῃθε ΤΟΠΤΟ7 ὡς είπερ επίσταιτο ο κεκτηίίενος 5

αοτῷ χρη̃σεαι τοιοιιτῳ τε αντι καί τιιλικοὐτῳ Θαν

μαστ' αν καί πολλα κατερνσσάίίενος είίίἶωμω̨/Οί·
ινιετιλλοε οιικοον ορεον και τουτο; τι πως λενείἶί 68"
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σκοπει δή ποί αλεπων ο τον επαινον τομ

το`ν περί εκαστοιι τιθείίενΟ§ «ὸρθῶς λἑγε")'_Πρωῖ
τον δε περί αὐτοῦ του̃ ναν λενοίίένοίίι ίἶωςι εί
κατα τροπον ήπιστήθησαν Τάξσί Τό σΤίἔσΤ?ΠεδΟν 5

οί τοτε διακοσμοὐντες, τοι? κυ̃ίροὐ Πως Ον ΕΤΗΧΟΥ;

αρα οὐκ ει σιινεστησαν τε ασφαλώς Οὐῖὁ ὅίἑἶῳζον
τε είς τον αεί χρονον, ώστε αὐτούς Τε ἐλεωθεξἶους
είναι καί αλλων αρχοντας ῶν Θοωληθείεν, καί ολως

εν ανθρώποις πᾶσι καί Ἐλλησι καί ὅαιοὅάροίς ΠΡΠΡ Ό

να το εξετασοαμε σωστα οατε σαμφωνα με τη φαση,
οπως φιισικα και ολοι οι ανθρωποι για ολα τα αλλα
ζητήματα τα οποία θα μελετοασαν μ” αιιτο τον τροπο;

ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Τι, λοιπον, Θελεις να πεις και σε ποιο ζήτημα
να ιιποθεσομμε οτι αναφερεται ο λογος σοιι;

ΑΘί·ίΝΑ|ΟΣ: Αγαπητέ μοιι φίλε, και τον ίδιο μοιι τον εαμτο
ξεγελασα τωρα· αποθλεποντας δηλαδή σ” αιιτο το στρα
τεμμα για το οποίο σιιζητοομε, ενομισα οτι ήταν παρα
πολο καλο και θα αποτελοοσε θαμμασιο αποχτημα στα
χερια των Ελλήνων, οπως είπα, αν καποιος τοτε φυσικα
το χρησιμοποιοασε με σωστο τροπο.

ΜΙΞΓίΛΑΟΣ: Μα δεν τα είπες εσο ολα αιιτα καλα και φρο
νιμα και δε σε επαινεσαμε εμείς;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γίιθανον. Καταλαοαίνω ομως οτι ο καθενας που
θα δει κατι μεγαλο ποιι εχει και μεγαλη δοναμη και
ρωμαλεοτητα, θα παθαινε αμεσως το ίδιο: Θα ελεγε δη
λαδή οτι αν ο κατοχος τομ ήξερε να μεταχειρισθεί ενα
τοσο σποωδαἰο και σημαντικο πραγμα, θα πετοχαινε
πολλα και θαιιμαστα πραγματα και θα ήταν εμτιιχισμε
νος.

ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Μήπως κι αιιτο δεν είναι σωστο; Ή μήπως σκε
φτεσαι διαφορετικα; λ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γίροσεξε, λοιπον, για να δεις ποα πρεπει να
αποολεπει εκείνος ποω χαρίζει για καποια αιτία αιιτον
τον επαινο, δηλαδή τη φραση «σωστα μιλας». Και πρωτα
πρωτα γι” αμτο το σημερινο μας ζήτημα: Πως θα πετα
χαιναν αιιτο πομ επρεπε εκείνοι που θα κμθερνοιισαν
τοτε το στρατεμμα, αν εγνωριζαν να το τακτοποιήσομν
με το σωστο τροπο; Δεν θα πεταχαιναν, αν το τακτοποι
οοσαν με σίγουρο τροπο και το διατηροασαν ετσι ολον
τον καιρο, ωστε κι οι ίδιοι να είναι ελεοθεροι και να
γίνοιιν αρχοντες οσων αλλων δεν ήθελαν, και γενικα,
μεταξα ολων των ανθρωπων και των Ελλήνων και των
θαροαρων, να πραττοιιν ο,τι επιθιιμοον κι” οι ίδιοι κι” οι



ιεε ε ι̃θθ

ωῃοί καί Οἱ έκγονομ. μω̃ν απογονοι τους; Δε θα επρεπε αραγε να τους επαινει
. . . ,  ι. κανεις για τα παραπανω;επαινοιεν αν, . ,

Μει¶ιλλῖ:ωἔωπἐ(ει5Ν|:εν ουν Α
Ι

ε Μετιλλοε παρα πολυ εεεωο.
ΑΘΗΝΝΟΣ Ἄρ. ούν καί ός ἄν ίὀών Πλοὐΐον μέγαν 5 : ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επομένως, λοιπον, κι αν αυτος που θλεπει με

ἠ ῃμάς ὁγσφεροῃσσς γένους, η και' οτιουν τω̃ν γαλα πλουτη η ανωτερες τιμες σε μιαν οικογενεια, ή
τοιούτων εἴηη Τσὐτά ΤΟΠΤΟ Προς τουτο Θλεπων και οτιδήποτε παρομοιο, πει τα ίδια, θα ποαμε οτι τα

ειπεν ως διατουτο αυτώ γενησομενα ω̃γ αν επι είπε αποθλεποντας σο αυτο, οτι δηλαδή εξ αιτίας του
Θωμη̃γι̃όντα ἡ Τα Πλετστη̨ Ιωίοοο αξιώτατα λογου; πλοιζιτου και των τιμών μπορεί να ικανοποιήσει ολες, ή

ΜΕ|_|./\λΟΣ ἘΟΜΞ γοῦν. ' γο τις πιο πολλες και πιο αξιολογες επιθυμιες του;
Νλιοβ; Φ' 6' παντων ανθρώπων εστι' κοινον ι; ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Μα θέθαια, ειναι ολοφανερο.

Η 3 τ Ι ι . , , . .

Αθὲπιθυμημα Ξῖετι τΖ νυν υπο του λογου δηλουμενον, Μ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Παει καλα. Και τωρα πες μου: Δεν εχουν ολοι
ώς αὐτός Φησἰν ὁ λόγος. Ι οι ανθρωποι μια κοινή επιθυμια, που την επιθεθαιωσε

ΜΕΠΛΛΟΣΪ Τὸ Πὸἶον; τωρα η συζήτηση μας, και την επικυρὼνει η ίδια η λογι

λουλιλιοε το καιει την τη̃ς αυτου̃ ψυχῆς ὲιτίτσξιν 5 Ο κη;`
. Ι , , .. ›  ΜΙΞΓΙΑΑΟΣ: ΓΙ ; Ι

τα γιγνομενα γιγνεσθαι, μαλιστα μεν απαντα, ει δε Ϊ Οια
μή Τά ἀνθρώῃινα Α ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Η επιθυμια να πραγματοποιουνταιοσα πραγμα

Μ`ΕΓ|λ^ΟΣ ΤΙ. μήν, Δ γ τοποιουνται συμφωνα με τη θέληση της ψυχής, κι ανΘΗΝ/ΜΟΣ., ΟὐκΟυ̃.ν ὅὸυ/\ὁμεΘα παντες το 5 είναι δυνατο ολα, ή τουλαχιστο τα ανθρώπινα.
Α θἶ Ι ¬ Ι

τοιουτον αει' παίδες τε ὀντες καί ἄνδρες Πρεσὅη̨̃ ι̃ο ΜΕΠΛΛΟΣ Νωι Θεθοιο·
Τε" ΤΟΟΤ· ωῃό κη̨ί ευχομεθ' αναγκαίως δια τέλους; το ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αφου, επομένως, επιθυμουμε παντοτε ολοι αυ

ΜΕΓιΑΛΟΣ± δή οὐ· Ο

το, κι οταν ειμαστε παιδια, κι οταν ειμαστε ηλικιωμενοι
ΑΘΗΝΜΟΣ κωμήν ΐοῖς; γε Φίλοιςπου συνευχοίμεθ, 6 ανθρωποι, δεν είναι απαραιτητο να ευχομαστε το ιδιο

..  .. ι η̨̃ Δ  Ι  Ι , ε 'λος μας;αν ταυτα απερ εκεινοι εαυτοισιν. Ξ ,Δ ως Το Τε
ΜΕΠΛΛΟΣ, Τί μήν; . Σ ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Και γιατι οχι;

λουλιλιοε· Φιιλος μεν ως πατρι, πως ών αγορι. · ` ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Και Φυσικα μαζι με τον εουτὀ μας ευχὸμσστε
ΜΕΠΛΛΟΣ Πῶς 6 Οὐ. ι 5 Ι για τους φίλους μας τα ιδια που κι εκεἰνοιευχονται για

λοιιι×ιλιοε± κωμην ών γι ο ποιο ὲϋκετσι ὲ0υτῷ_ νιννε· Ι αλόγου Τοως

σθαι πολλα ο πατήρ απευξαιτ' ἄν ΤΟΚ” θεοῖς μη· Δ } ΜΕΠΛΛΟΣ Βὲθωο·
ὁη̨μω̃ς κατα τας του υἐος εὺχας γίγνεσθαι. οι 5, ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και δεν ειναι φιλος ο γιος με τον πατερα, ενω

ΜΕΠΛΛΟΣΞ ..Οταν ἀνὁηἶος ών καί ἐῃ νέος εϋχηται, εκείνος ειναι παιδι κι αυτος αντρας;
λέγεγς; ι̃0 ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Ασφαλως.

ΑΘΗΝΝΟΣ; και όταν γε ο πατήρ ών γερων ἢ καί σφο ` Ξ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι ομως απ” οσα θα ευχηθεἰ το παιδι να του
συμθουν, πολλα απ` αυτα ο πατερας θα προσευχηθει

ε στους θεους να μη συμθουν καθολου συμφωνα με τις
ευχες του γιου.

ΜΙΞΓΙΑΑΟΣ: Θα θελεις να πεις, οταν ο γιος ευχεται, ενω
Ϊ είναι αμυαλος και νεος ακομη.
θ Ϊ, ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μαλιστα. Και οταν, αντιθετως, ο πατερας ειναι
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δρο νεονίος μηδεν τω̃ν κολω̃ν κοι' των δικοίων ε νοοοο ἡ Ποοο Πολο νέος κοι δεν ννωοἰζοί Τίῖι̃οῖο οΠο

γιγνώσκων εϋχητοι μολο προθομως εν ποθημοοιν το κολο κοι δίκοιο ξεστομίζει φοοερες κοτορες, σον

οδελφοῖς ών τοῖς γενομενοις Θησεῖ προς τον ὅυ εκείνες που μεσο στις συμφορες του ξεστομισε ο Θη
 ιλ ὁ δέ Ποτ ιγνώ 3 σεος γιο το γιο του ιππολυτο που είχε τοσο οτυχο τελος,στυχως τελευτήσοντο Ἱππο υτον, Ω Υ

σκη Τύπ; δοκεἶς Πως Ποτρί σωνεηξετωγ 5 ι, κοι που ητον μυολωμενος, νομίζεις οτι σε μιο τετοιο
ΜΕΠΛΛΟΣ: Μονθονω ο λενεις. Αεγειν γορ μοι δοκεῖς

ως οὐ τοῦτο εοκτεον οοδε επεικτεον, ἐπεσθοι
ποντο τῇ εουτοω̃ Θουλήσει, την οοολησιν δε μηδεν
μολλον τῇ ὲουτοιι̃ φρονησει· τουτο δε κοι πολιν

ί

τἔπξῇε

περιπτωση Θο συμπεσουν οι ευχες του γιου με τις ευχες
του ποτερο;

ΜΕΠΛΛΟΣ: Κοτολοθοίνω ουτο που θέλεις νο πεις. Νομίζω
δηλοδη πως εχεις τη γνωμη οτι δεν πρεπει νο ευχομο

κοι' ένο ημών έκοστον κοι' εϋχεσθοι δεῖν κοι' σπεο ι̃0 οτ στε οοτε νο επιδιώκουμε νο γίνοντοι ολο σομφωνο με
δε”/7 ὀΠως νου̃ν έξω ι ξ ι τις επιθυμίες μος, κι οι επιθυμίες μος, κι οι επιθυμίες

λοιιιγιιιο2± Ναι, και οη και πολιτικον νε ἄνδρα νομο 6888 ῖ ῖ , μος πολι νο μη Εειτεονοίιν το όριο της Φοονησεὡε μος
Θἑτην ὡς ἀεί δεῖ Πρός ΤΟΟΤΟ 8/\έΠΟ\/Το ῃθὲγ/Οι της Ρ κι ουτο το προγμο η πολη κι ο κοθενος οπο μος πρέπει

τάξεις τῶν νομων, ουτος τε εμνησθην κοί ομος ς νο εοχετοι κοι νο επιδιώκει, πως δηλοδη θο οποκτησει
επονομιμνῇσκω, κοτ” ορχόις εἰ μεμνἠμεθο Τά λε ἕῖ }, μυαλό·
χθεντο, οτι το μενσφῷν ἦν ποροκελευμο ως χρεών 5  Η : ΑΘ|·|ΝΑ|ΟΣ: Μολιστο. κοι οτι ιδιοιτερως ο πολιτικος κι ο

εἴη Τόν ἀγαθὸν ι/Ομοοετην ποντο πολεμου χοριν ι { νομοθετης πρεπει ν” οποολεπει σ” ολο ουτο, οτον θε
το νομιμο τιθενοι, το δε εμον έλεγον οτι του̃το Ἀ ελ σπίζει τις διοτοξεις των νομων. κι εγω ο ίδιος Θυμηθηκο,
μέν Πρὸς μιον ορετην οοσω̃ν τεττορων κελειιοι κοι το θυμίζω κοι σε σος, οσο είπομε στην ορχη ον

τίθεσθοι τοος νομους, δεοι δε δη προς ποσον μεν Ἱ θυμοστε, πως δηλοδη η προτροπη των δυο σος ητον
Θλεπειν, μολιοτο δε κοι προς πρώτην την της συμ Β οτι χρεος του κολσο νομοθετη είνοι νο διοτυπωνει

“ ον σι δ' εἴη τοὐτο κοι ολους τους νομους χοριν του πολεμου, ενω η τοπεινοποοης ἡγεμονο ορετῖιοι Φο Π Ο

,„„4»ωιιι¬„εετοοϋίἌ!ἔ“

νοη̨ς κηιὁοξο μετερωτος τε κοίεπιθυμίος τοοτοις τητο μου υποστηρίζει οτι εσείς προτρεπετε, ενω ολες
ἑΠΟμἑ\/ης· Ἡκεἰ δή Πάλγν ὁ λόγος εις Τη̨η̨τὸν, κοι ι, οι ορετὲς εινοι τεσσερις, νο γίνοντοι οι νομοι με κριτη

.

ο λεγων ενώ νυ̃ν λέγω πολιν οπερ τοτε, εἰ μέν

Ιἔοὲϋθοωῖ

ριο μιο μονοχο, ενω επρεπε νο λοοουμε υπ” οψη το
ΰοη̨λεσθε ὡς ηοιζων, εἰ δί, ὡς σπουδοζων, οτι δη Δ Δ σίινολο των ορετων, κοι προποντων την πρωτη, την κο

φημι εοχῇ χρη̃σθοι σφολερον εἴνοι νοον μη κεκτη ι ρυφοίο ολων γενικο των ορετὼν, κι ουτη είνοι η φρο
μενον οιλλο τονοντίο τοῖς Θουληοεσίν οίγίγνεσθοι. νηση κι ο νους κι η γνωμη μοζί με την επιθυμίο που

ι

γί

ι ι

τις οκολουθουν. Νο, λοιπον, πολι που ξονογυρίζει η συ
ζητηση μος στο ίδιο σημειο, κι εγω που το είπο, υποστη
ρίζω πολι ουτο που ελεγο τοτε, είτε ποίζοντος, ον το
προτιμοτε, είτε σοθορολογὼντος, οτι δηλοδη οποτελεί
σφολμο το νο κονει ευχες χωρίς νο εχει μυολο κοι οτι
πετυχοίνει το οντίθετο οπο ο,τι επιθυμεί. Αν θελετε
τὼρο νο ποροδεχθείτε οτι μιλώ σοοορο, ποροδεχθείτε
το.

[ΜΕΓΜΛΟΣ Το ποροδεχομοστε, κολὲ μου φίλε].
ΑΘΗΝΑΙΟΣ; Ελπίζω οτι τὼρο θο σος δω νο ποροκολουθείτε
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.  ·| Θεναι Θούλεσθε, τίθετε· ο με περισσοτερο ενδιαφερον το θεμα που θεσαμε πριν
Σἶουὀαζονῃἶ ὁ” εἐσἐι̃κἔ νυ̃ν ὑμᾶς εη̨ρηαειν, τῷ λίγο, οτι δηλαδή της φθορας των Βασιλιαδων και ολουπανυ ναρ ουν ¬Ἐν

ἐμηροσθε προυθεμεθα, του συστήματος τους αιτία δεν είναι ή δειλία, ούτε τολοΥῳ ἶΠ‹ἔ48ΐΞἔ:)ν Φθορα̃ς καί ολου τού διανοἠ οτι οι αρχρντες και οι αρχομενοι αγνοούσαν τα πολεμικα
τ ασ „ . . . . . . .της των Ο δειλίσν Ου̃σσν την αἰτίαν, ουδ) οτι 5 πραγματα, αλλα καταστραφηκαν απο ολα τ αλλα τους

ματος νο ν Πόλεμον Οη̨κ ηπίσταντο αρχοντες τε ελαττώματα, και κυρίως απο την αμαθεια γυρω απο τα
ί τον  , . . . .Τα,Πε.Ρι Π οση̃κεν ἄρχεσθαι, τη λοιπῇ δε πασῃ κα . μεγιστα προθληματα της ανθρωποτητας. Το οτι συνεθη

κῳ ους θρ ένα και μαλιστα' τη̃ περί τα μέγιστα σαν ετσι οσα αφορούσαν εκείνη την εποχή, και γίνονται
ΜΡ δἔεἔ Ζεἔνωνγ[ρσνμάΤων αμαθία Ταύτ' ούν ὡς και τώρα, αν γίνονται. σε καποια μερη, και θα γίνονταιν · . . . . .πὕζωσ ἑεονε Περί Τά Τὁῖε, καί νύν, εἴ που, γίγνεται, 6 στο μελλον με οχι διαφορετικο τροπο, θα προσπαθήσω.
ο Υτύν χρόνον ούκ αλλως συμόήσεται, αν συμφωνείτε στη συνεχεια της συζήτησης, να το θρω
κἶ" Ζς λ σθε Πειράσομαιίών κατα τον εξής λόγον και να το δείξω και σε σας, οσο μου επιτρεπουν οιυ . . . . . .εαν ΟΌΚΞΝ Τε και αμτν δηλοιι̃ν κατα δύναμιν ως ὸυναμεις μου, επειδη εισαστε φιλοι μου.
ωίευρι 5 ι ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Το να σύ επαινεσουμε με λογια, φίλε μας, είναιν ι . . . . . . .
ἕἶ|Ν(ἰΔ`ΣἶΡ Λόνω μέν Τοίνυν σε, ώ ξὲνε, ὲπαινειν επα πιο κουραστικο. Θα σ επαινεσουμε ομως παρα πολυ με

ΚΛ Θ. _ Ον ὲρνω δὲ σφόδρα επαινεσομεθα· προ τα εργα μας. Θα παρακολουθήσουμε δηλαδή με προθυτε . . . . . . . . . .›ἑ|ετ:) ρἀρ Τοῖς λενομἑνοις ὲπακολουθήσομεν, εν μια τα λεγομενα σου γιατι αυτος ειναι ο καλυτερος
ἔμ ις ἔ ὲλεὐθερος ὲηαινω̃ν καί μή μαλιστ' εστίν , τροπος για να φανεί αν ενας ελεύθερος ανθρωπος επιο . . .ῖἕτσφἔνής δοκιμαζει η οχι.

ΜΕΠΛΛΟΣ· Ἄριστ” ώ Κλεινία, καί ποιῶίίεν ὅ λένεις. ε ἶ ΜΞΓΙΑΑΟΣ: Υπεροχα, Κλεινία. Ας κανουμε οπως το λες.·
κ/\Ε|Ν|ΑΣ ,.ΕσΤωΤαυ̃Τα7 ὲάν Θεος ὲθελῃ./ιεγε μανον. ξ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Αυτο θα γίνει, αν θελει ο θεος. Μίλα μοναχα
ΑθΗΝΑ|Οὲ. Φσμέν δή νων καθ, οδόν ίοντες τήν λοι γ και μη σε μελει. ι

.ν Τοὀλόνου Τήν μενίσῃΙν αμαθίαν τοτε εκείνην Ϊ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Συνεχίζοντας, λοιπον, την πορεία της συζήτη
ΠΓ7 δύναμιν ἀηολὲσαι καί νυ̃ν ταύταν τούτο πεψυ 5 7 σης μας, λεμε οτι η πολύ μεγαλη αμαθεια αφανισε τοτεν  . ιν ἰ . . . Ι . .ττἐνω Τόν νε νομοθετην, εἰ τουθ ου } εκεινη τη δυναμη και ειναι φτιαγμενη απο τη φυση της
κ ” ει πειματεον ταῖς πολεσιν φρονησιν μέν .Β να κανει και τωρα το ίδιο. Επομενως ο νομοθετης του
ῖωςνεἔυνωόν ὲμποιεῖν τήν δή ανοιαν ότι μαλιστα Α λαχιατον, αν ετσι είναι τα πραγματα, πρεπει να αγωνι
(ἶἕἔἰρεῖν . σθεί για να Θαλει μεσα στις πολεις οσο το δυνατο πε

ΚΛΕΗΉΑΣ Δη̃λονν 5 ρισσοτερη φρονηση και να διωξει οσο μπορει, την ανοη
λοππλιοὲ τις οιιν τι μενίσπι δικαίως ἄν λέγοπο 6898 σω

α αθίατσκοπεϊτε εί συνδοξει καί σφῷν λεγόμενον· ” ίι ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Είναι ολοφανερο.
.μώ έν δή Τήν Τοιάνδε Τίθεμω”

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ποιο, ομως, είδος αμαθειαςθα μπορούσε δί
ΚΑΙ?/Ν|Α|ἐ_ Ποίο"/_ καια να χαρακτηρισθεί σαν το μεγαλύτερο; Γιροσεξετε,
ΑΘΙίΝΑιΟὲ: Τήν ,οταν τῷ τι δοξαν καλον ή αναθὁν 5 ν αν συμφωνείτε και σεις οι δυο σ' αυτο που θα πω. Εγω,

είναι μή Φιλῆ τούτο αλλα μισῇ, το δέ πονηρον και ιν λοιπον, σαν μέγιστη αμαθεια θεωρώ την εξής:
' Χῇ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ποιαν;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εκείνην που οταν καποιος ανθρωπος, ενω θεω
ρεί κατι ωραίο ή καλο, δεν το αγαπα αλλα το μισεί,

;‹ ΡΝη̃Ν#ῇ
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εκείνο δε που θεωρεί κακο και αδικο το αγαπα και το
αδικον δοκουν είναι Φιλῆ ΤΘ καί ἀσΤΤάζηΤςί, Τςίίπίν λατρευει. Αυτή την ασυμφωνία αναμεσα στη λυπη και
την διοφωνίαν λυπης τε και' ἡδονῆς Πρός Τήν ΚΟΤΟ την ηδονή σχετικα με τη λογική γνωμη, εγω την Θεωρω
λογον δοξαν αμοιθίαν φημί είναι Τήν ὲσΧςΤΤΙνι με σαν την εσχατη και πιο μεγαλη αμαθεια, γιατί κυριαρχεί
γίοτην, δε, οτι του πλήθους εστί τῆς ψϋχη̃ς! Το ι̃ο στο μεγαλυτερο κομματι της ψυχής. Γιατί το κομματι

ΚΑ

γαρ λυπουμενον και' ήδομενον αυτη̃ς οΤΤΘΡ δημὁς Ό αυτο που λυπείται και ευχαριστείται είναι ο,τιλείναι ο
τε καί πλήθος Πὁλεώς ὲσῃν ὉΤΘίν Οὐν ὲΤΤίσΤήμςίς δήμος και ο λαος μεσα σε μια πολη. Όταν, συνεπως η
ή δοξοις ἢ λύνῳ ὲνΟνΤίῶΤς"ι Τςἶς Φὐσεί ςρχίκοἶςι ψυχή αντιτασσεται στις επιστήμες ή στις γνωμες ή στη
η ψυχή, τουτον ἄνοιυ̃ν ΤΤΟΟΟΘΥΟΡΘΤίωι Πόλεως Τὀἴ λογική, που εκ φυσεως είναι προορισμενα να αρχουν,
οταν αρχουσιν και νομοις μή ΠΗΌΠΤΟΤ Τό Πλη̃θςςι 5 αυτο εγώ το ονομαζω ανοησία και της πολεως, αφου
ΤΟὐΤόν, κςί δή καί ἑνὸς ἀνδρὸς: ὁΠὸΤςν καλοί ἐν το πλήθος δεν πειθαρχεί στους αρχοντες και τους νο
ψυχῇ λόγοι ὲνόνΤ8ς μηδὲν Τίοίῶων Τίλἑςν ἀλλά δή μους, αλλα και ενος επίσης ατομου, οταν οι καλοί λογοι
Τουτοις παν τουνοντίον, ταΠΤΟς Τίάυ̃ςίς ςίίίςθίςίς Τάς που υπαρχουν μεσα στη ψυχή του δεν τον ωφελουν
πλημμελεοτατας ἐνων, ἄν θείην Πὁλεώς Τε κςίὲνὁς Ο καθολου, αλλα κανει το εντελως αντίθετο. 'Ολα αυτα
εκαστου τω̃ν πολιτῶν, αλλα οὐ Τςς Τῶν δημίονρνωνι τα είδη της αμαθειας θα τα θεωρουσα ως τα πιο φριχτα
εἰ αρα μου καταμανθανετε, ώ ξενοι, ο λέγω και για την πολη και για καθενα απο τους πολίτες, αλλα
ΕίΝ|ΑΣ: Μανθανομεν τε, ώ Φίλε, καί Οίϋνχωροϋμεν οχι και την αμαθεια των τεχνιτων στη δουλεια τους, αν
ά λἑγεἰς_ 5 θεθαια, φίλοι μου, καταλαθαίνετε το νοημα των λογων

ΑΘΙίΝΑ|ΟΣ: Τουτο μεν τοίνυν ουτω κείσθω δεδογμἑ μου,
νον κςίλενὁίίενΟνι ὡς Τςἶς ΤΘΤΠΤΥ ἀμςθςίνςνσί Τῶν Κ/ίΕ||ν|ΑΣ: Και το καταλαθαίνουμε, φίλε μου, και συμφω
πολιτῶν ουδέν επιτρεπτεον αρχης εχομενον καί νουμε με τα λεγομενα σου,
ὡς ἀίίςθἑσίν ὸνείδίίπἑονι ἄν καί Πάνίί λςνίσῃκοί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας θεωρήσουμε, λοιπον, σαν αποφασισμενο
τε ώσι καί παντα τά ίωμψά καί ὁσσ Πρός Τάχος ι̃ο 7 και δεδομενο, οτι οσοι πολίτες είναι τελείως αμαθείς σ”
Τῆς ψνχη̃ς ΤΤεΦϋκςΤΘ δίςΤΤεΤίΟνΤ7μἑνΟί ἄΤΤςίνΤς, Τούς 6 αυτα τα πραγματα, δεν πρεπει να τους αναθεσουμε τί
δε τοὐναντίον εχοντας ΤΟὐΤων ὡς σΟΦΟὐς Τε ποτε που να εχει σχεση με την εξουσία, αλλα αντιθετως
προσρητεον, αν και' το λεγομενον μήΤε Υιςάμίίςἶς πρεπει να τους περιφρονουμε για την αγνοια τους, κι
μΤἶΤε νεἶν ἑΤΤίσΤωνΤΟίι καί Τάς ἀρχάς δΟΤέΟν ξυς αν ακομη είναι πολυ λονικοί και εἔασκημενοι καλα σε
ἐμφροσιν. Πῶς γαρ ἄν, ώ Φίλθίι ἄνευ συμφωνίας 5 ολα τα χαριτολογήματα και σί εκείνα που οδηγουν στην
γενοιτ' αν φρονήσεως καί το σμίκρὸΤςΤΟν εἴὅοςἔ , ευκινησία και δυναμη διεισδυτικοτητας της ψυχής. Αυ
ουκ εστιν, αλλ' ή καλλίστη καί μονίοΐη Τῶν σνμφω τους ομως που είναι αντίθετοί τους πρεπει να χαρακτη
νιῶν μεγίστη δικαιοτατ” αν λὲνςπο σΟΦίςι ής ς μέν ρίσουμε σοφους κι αν ακομη, οπως λεει η παροιμία, δεν
κατα λογον ζῶν μέΤΟΧΟςι ὁ δέ ἀίΤΟλΘίΠόμενΟς Οί ξερουν ουτε το αλφαΒήτα, ουτε να κολυμπουν, και να

τους παραδίδουμε την εξουσία επειδή είναι σωφρονες.
4 Γιατί πως είναι δυνατο, καλοί μου φίλοι, να υπαρξει,
Ψ χωρίς συμφωνία, και το ελαχιστο είδος φρονήσεως;

Αυτο είναι αδυνατο. Και είναι παρα πολυ δικαιολογημε
νο, η ωραιοτερη και μεγαλυτερη συμφωνία να θεωρείται Μ
η μεγίστη σοφία, στην οποία είναι μετοχος οποιος ζει

ι
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κοφθόρος καί περί πόλιν ούδαμῇ σωτήρ αλλα παν ΙΟ

τοὐναντίον αμαθαίνων είς ταύτα εκαστοτε φανει
ται. Ταύτα μεν ούν, καθάπερ ΘΪΠΟΙΙεν ἄρῃ· λελεγ” Θ

μενα τεθήτω ταύτῃ.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Κείσθω γαρ ούν.
λοίικλιοε Άρχοντας ὀε ότι καί α̃οκομἐνονς ΜΟΥ·

καῖον ἐν ταῖς πόλεσιν είναί που. 5

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Τί μήν;
λοίιι×ιλιοε± εισν· σξιωμστα σε δή του̃ τε αρκειν και Με

αρχεσθαι ποῖα εστι καί πόσα, ἐν τε πολεσιν μεγα
λαις καί σμικραῖς ἐν τε οίκίαις ὼσαύτως; αρ Οίίχί
ἐν μεν τσ τε Πστρὸς καί μητρὸς: καί ὅλως Ιίονεθς
ὲκγανων αρχειν αξίωμα ὐρθὁν ΠΟΠΟΧΟΠ ἄν Θἴηἰ 5

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Καί μαλα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τούτῳ δε γε επόμενον γεννυ̃ίοϋς ΟΙ/ενῖ

νω̃ν αρχειν· καί τρίτον έτι τούτοις συνεπεταιῃτο
πρεσθυτερους μὲν αρχειν δεῖν, νεωτερους δε ΘΡ
χεσθαι. ι̃ο

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Τί μήν;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τεταρτον δώ αύ δούλους μεν αρχεσθαι, ιι

δεσπότας δε αρχειν.
ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πῶς γαρ ού;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πεμπτον γε οίμαι τό κρείττονα μεν Ορ

χειν, τόν ἠττω δε αρχεσθαι. 5

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Μαλα γε αναγκαῖον αρχήν είρηκας.
λοιικλιοει κσι πιισιστην γε ἐν σιίμπσσιν τοῖς ζὡοις

ούσαν καί κατα φύσιν, ὡς ὁ Θηβαίος ἐΦη”ΠΟΤε
Πίνδαρος. Τό δε μἑγισῖονι ὡς ἐοίκενι ἀξίωμσ εκι̃Ον
αν γίγνοιτο, ἐπεσθαι μεν τον ανεπιστήίί,ΟΙία κε' ΙΟ
λεύον, τόν δε φρονούντα ήγεῖοθαι τε και αισχείν.
Καίτοι τούτό γε, ώ Πίνδαρε σΟΦώΤαΤει σχεθον θωκ 0
αν παρα φύσιν ἐγωγε φαίην γίγνεσθαι, κατα φύσιν

2Ο?

σύμφωνα με τη λογική, ενώ εκείνος που του λείπει αυτή
θα αποδειχθεί καταστροφεας του σπιτιού του και ποτε
δε: θα γίνει σωτήρας της πόλεως, αλλα εντελώς το αν
τίθετο, όταν φανεί πως είναι αμαθής σί αυτα τα πραγ
ματα καθε φορα. Αυτα, λοιπόν, ας τα θεωρήσουμε, όπως
είπαμε πριν από λίγο, παραδεδεγμενες αρχες.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Και θεθαια ετσι θα τα θεωρήσουμε.
ΆΘΗΝΑΙΟΣ: Στις πόλεις, φυσικα, είναι αναγκη να υπαρ

χουν, μπορούμε να πουμε, αρχοντες και αρχόμενοι.
ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Βεθαίως.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Έστω. Αλλα ποια ακριθώς και πόσα είναι τα

αξιώματα του αρχοντος και του υπηκόου, και στις μεγα
λες πόλεις και στις μικρες, καθώς επίσης και στις οικο
γενειες; Μήπως το πρώτο αξίωμα δεν είναι του πατερα
και της μητέρας, και γενικα, δεν θα ήταν σωστα να
ισχύει παντού το αξίωμα να εξουσιαζουν οι γονιοί τους
απογόνους των;

κΛειινιΑε. πσρσ πσκο σωστο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ύστερα απ' αυτό ερχεται σαν δεύτερο αξίωμα,

το να κυθερνούν οι ευγενείς τους μη ευγενείς. Και στη
συνεχεια ερχεται τρίτο, το να εξουσιαζουν οι γεροντό
τεροι και να εξουσιαζονται οι νεώτεροι.

κΛιΞιινιΑΣ.· Ασφσκωσ.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τέταρτο παλι είναι το αξίωμα να κυθερνιούνται

οι δούλοι και να κυθερνούν οι κύριοί τους.
ΚΛΞΙΝΙΑΣ: Γιατί όχι;
ΑΘί·ίΝΑίΟΣ: Πεμπτο θεωρώ θεθαια το να αρχει ο ανώτερος

και να αρχεται ο κατώτερος.
Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Είναι πολύ αναγκαία αρχή αυτό που είπες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Βεθαια. Και μαλιστα υπαρχει σε όλα, χωρίς

εξαίρεση, τα ζώα και είναι σύμφωνο, με τη φύση, όπως
είπε καποτε ο Θηθαίος Πίνδαρος. Αλλα το πιο μεγαλο
αξίωμα είναι, όπωςφαίνεται, το εκτο, που διατασσει να
ακολουθεί ο αμαθής, να προηγείται δε και να αρχει ο
κατοχος της σωφροσύνης. Και θέθαια αυτό τουλαχιστο
το αξίωμα, σοφώτατε, Πίνδαρε, δε θα μπορούσα να το
θεωρήσω αντίθετο προς τη φύση, αλλα σύμφωνο μ' αυ
τή, αφού από τη φύση της η εξουσία του νόμου επιθαλ
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λεται στους ανθρωπους που με τη θέλησή τους υπακοο
5 ουν σ αυτην.

κλειλιιλε ισρεοππο λενεις ° ι

λοππλιοε Θεοφιλη̃ δέ νε καί ενΐνχῆ Τ"/Ο λεγω/Τες
εεεομην αρχήν, είς κλῆρόν Τ"/Ο Προάγομενι Κω

ῖἑ ι ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Πολο σωστα μιλας.
ἶ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και ένα έαδομο αξίωμα που το Θεωροομε αγα

,\/Τα ἄρ ×  πητο στους Θεους και ζήτημα τοχης ας το Θαλουμε σε
λϋίχὁνἶα μέν ἄρχΕΜ ὁωσ^5λη!ρΟω/Το δε ΟΠΙΟ κλήρο, κι οποιος κληρωθεί ας εξουσιαζει και σ” οποιον
χεσθαι το ὅίκαίὐπίἶον ἶε"/(Ή Φσμενί ι ,Ο δεν τυχει, αφου φογει, να εξουσιαζεται γιατί αυτο λέμε

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Άληθἑυ̃ωτο λεγεἔς· μοθἑω Ο , πως είναι το πιο δίκαιο.
λοππλιοε «'Ορα̃ε δα» Φωμεν Ον] "ω `/Ο 7 ί Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ Αυτο

| Θ' ίοντων γ : είναι πολο αληθινα.
Ι · _ έπί ναμων εσιν ,προς τινα παιζοντες των

ιη
ι ‹

καί γ ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: <<Βλέπεις, λοιπον, φίλε νομοθέτη», θα μπο
ραδίωςι (όσα ὲσῃ ΠΟΟΘ Ορλοί/Ταζ εἴ μ άι ρουσαμε να πουμε αστειευομενοι σε καποιον απο εκεί
οτί ΠΘΦΘΚΟΤΟ Πρός ΟλληλΟ|ενΟ\/ῃοἴς' _\/ωίνγὀἕῖσε 5 νους που απερίσκεπτα έρχονται να νομοθετήσουν
στασεων Πηνἡν Τ"/Ο Ονῃωρηἶαἶμεν ημεαςακἴἐψαι πῶς «Ποσα αξιώματα αρχοντων υπαρχουν και είναι εκ φο
Θεραπεαειν. Πρωτον δε μεἔ ημευναν σεως αντίθετα μεταξιζι τους; Τώρα ομως εμείς ανακαλο
τε και” τί παρα ταυταλαμυ̃ρἶονεἔς Ξβἔεἕσί 1 ψαμε καποια πηγή των διχονοιών, που πρέπει να θερα
καί Μεσσήνην ΰασι ηῦ ΟΜΤΟ

Ζ ε '
ι *ίιίί,ιι

ἐν Τῷ Τὁῖε Ἀ ν πευσεις εσο. Πρώταπρώτα σκέψου μαζί μας αναδρομι
έἔλλἠνων δίἔίναμίν Οωσωἴ Θεἶωμα̨στη , Ο"/Τἑ Τὸν γο κα, πως και σε τι έσφαλαν παραθαίνοντας αυτα, οι Βα
Χρὸλ/ῳ= ὁ'ἑΦθ'ε!ρΟν' ,Αρ Οω,κ Οῃφἶἕυ ΤΟΞ Πω/_ Θ σιλιαδες του Άργους και της Μεσσήνης και καταστρέ.Ησίοδον ορΘΟΤΟΤΟ ^·®?ΥΟ\/ΤΟ' ως ΤΟ Γζμ όλον , ψανε συγχρονως και τον εαυτο τους και τη δοναμη των
Τὁς Πολλόκίς ὲἶῇ Πλεἶυ̃νίς ἶῃοπῃ/ Ζ ῖζνμ αὸῖε Τὸ Ελλήνων που ήταν αξιοθαύμαστη, εκείνο τον καιρο. Μή
λυ̃ίίὅάνείν ζημίωδεἐΐ Το ημίσιΐ με ρ ·· Ιειναν αν πως επειδή αγνοησαν τον Ησίοδο που πολο σωστα λέει
μέφίον ΤΟΟ ἀμἑΤρΟϋ Π^εΟν ΓΙΥΙἹΟΟΤΟΙ Ομ οτι το μισο πολλές φορές είναι περισσοτερο απο το
χει'ρονος.>> ολοκληρο; Γιατί, ενώ οταν είναι επιζήμιο το να παίρνεις

ΚΛΕ|ΝίΑΣ; Ορθοτατα νε; το ολοκληρο, σου αρκεί το μισο, τοτε αυτο που σου
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠὐΤΘρΟν Οω/Ι Οἰομεθο \ΠρὁΤε_ αρκεί το Θεώρησες περισσοτερο απο εκείνο που δεν

ταω̃τέ ὲννίννὁμελ/Ον ΣΚΟΟΤΟΠ (ἩΟΦ εφ γτ μπορεί να μετρηθεί, γιατί εκείνο είναι καλύτερο κι αυτορον, ή εν τοίσιν δημοις; γ ι Φ ·
. . ν  ν · λί οω̃τ” Θθι̃ιι γγ Ν, χειροῖερο·

ί

κλειπιλε το μεν εικος και ΤΟ ΠΟΜ· ὅσοι εων Τ ·

Μ Η Υ

δ . ωῷάς ® έκ/ΗΞΙΝΙΑΣ: Παρα πολο σωστο.
Δ

ειναι νοαημα υπερηφανως ζωνῖων 22050 ἱόἶε “ί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Εχουμε αραγε τη γνώμη οτι, οταν γίνει αυτολοπλιλιοε οοκοον οη̃λον ως πρωτον ·, .  γ το σφαλμα, καταστρέφει περισσοτερο καθε φορα τουςρ Η ν _ “ τεθεντων νοΘοσγλης εσχον, το πλεονεκτειν των

Ήίγ,
φ

°

, τι
ίί ι

υχνοτερο είναι, η αρρὼστεια
να αυτή να πιανει τους οασιλιαδες, επειδή ζοοσαν περή

, ς φανα μέσα στις ασωτείες τους.
:λΘΗΝΑ|ΟΣ.· Δεν είναι, λοιπον, φανερο οτι οι Θασιλιαδες
υ εκείνου του καιροο έκαναν πρωταπρωτα αυτο το σφαλ

ο,τι είχαν παραδεχθεί με λογο και με ορκο δεν το τή
Ν" μα, να καταχρωνται δηλαδή τους κειμένους νομους, και
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ἀλλά ἡ δΙΟΦωνίσ ὡς ἡμεἶς Φσμεν, ρησαν τιιστα; 'Ετσι η ασυμφωνία με τον εαυτο τους,ν σα Ι | . ' Ι . Ι

Φἶ) η ,μσθίο Σεγἰστη ὁοκοη̨̃σα σοφία ΠάνΓ° οπως ΪΟ οῃοκοίλοωμξ) εμείς, ΠΟΠ είνσί η Πίο μεγολη Ομο
Οωσα . Ο γ ί Ι Ι , Ι Ι Ι

, , , . Ι θεια, αλλα θεωρειται σοφια κατεστρεψε ολα εκεινα απο
,  · · τ ν τιικραν ·

εκείνα διο Πλημμελείον κα! αμοωσἰαν η γο εσφαλμένη αντίληψη της ττραγματικοτητας και τέλεια
ὁίεφθεἰρενι Ι έλλειψη παιδείας.

ἴτῖυδνίί Τον νομοθέτην ἐδει τοτε τι Β τ κ^Ε|Ν|ΑΣ Ετσι Φσίνεῖσι Πως σωνὲθη'
Περί ΤΟΟ ῃάθοως Τῆς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολυ ωραία. Ποια μέτρα, λοιτιον, ο νομοθέτης

εντα ε Ι . χ

η · η̨̃η (Ξ τι ος θεῶν νυν μέν ουδέν σοφον εκείνου του καιρου ετιρετιε να λαθει τιρολητιτικως για
γενεσεωςι Ρ ›δΡ χαλεπὁν ει δέ ιτροϊδείν να μη γεννηθεί αυτο το κακο; Μἠττως, για ονομα των

“ τουτο ου ειιτ ινα"/Ο! · Ι , ι Ι . Ι Ι
δέ ἄν ήν ἡμῶν ὁ Προὶδών. 5 θεων, τωρα θεθαια δεν ειναι ουτε σοφο να το γνωριζει
ην, Το Ι Ι 7 . Ι Ι

ΑΟΣ Τ' “ δη λέγεις· κανεις, ουτε δυσκολο να το τιει, αν ομως ηταν δυνατο
ΠΑ ο ποιον|ιΣι(ΞΗΝΑ|ΟΣ: Παβ) ἐ_ να το τιροθλέψει καιτοιος τοτε, θα ήταν σοφοτερος ίσως

 , ι Υ ε , _' ατιο μας;
 6: νωναι και γνοντα ειιτειν ἶῖ ._

Ξἶίἔιοἴ/ωέ ἕΞΤἔ€ἔἐει̃)\;ενἔσθω τι ζ ΜΙΞΓΙΑΑΟΣ: Τι ακριθως θελεις να τιεις;
Ο .λέγε' ι̃ο ί ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τωρα είναι δυνατο, καλέ μου Μέγιλλε, να ρί
ΝΑΙΟΣ. Τοιόνὁε ξουμε μια ματια στα γεγονοτα της πατρίδας σας, για να

ΑΘΗ : ο τοινυν · Ι ι
 το καταλαθουμε. Κι αφου το καταλαθουμε είναι ευκολο

ΜΕΠΛΛΟΣ Το Ποιον'  _ ι Ο ε , να τιουμε τι έτιρετιε να γίνει τοτε.
λουλιλιοε ιεσν τις ιιειζονσ ὀιὅῳ τοκ: ὲλάττοσι Ιόν

ι ι ἑΤ Πλοίοἰς ἱσῖία καί σώ_ , ΜΙΞΓΙΑΑΟΣ: Πες τα ακομη τιιο καθαρα.

Σῖἔσίκν] Ωαἔἐἔζ ἶ‹ῖΉΗψυῖ(αῖ€,ΥαρΧαΟ ανατρἑτιεταί που ¿ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ε, λοιτιον, το τιιο καθαρο θα ηταν αυτο ιτερί

Πἀνω' καί ὲξωΰρἴζω/Τα Πἶ μέν εἰς Υὁσἕ)υῖ5 ἔεβοτἔ
5 ΜΙΞΓΙΕΪ/[ίΑΟΣ.· Ποιο;

δἱ εἰς ἔκίίονθν 06Ι3εως| αβἰκκἶνίοι̃κϊἔη̨̃. Ζ (Ζίλω τι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν κατιοιος υτιερθαίνονταα το μέτρο Προσθέ
/Ἐεγομενἰ αρα)/8 Το ἶοιονἑεί Ποΐέ όλη/ἡσεϊα, , Ο σει σε μικροτερα τιρανματα μεναλυτερη δυναμη. λογου
ωἴδρεςί .θνἴπηἕ ψω̨ἔηςώῖἔἰσἰςἀἔχήςν φέρων νέα καί Ζ χαρη τιανια στα τιλοία, τροφή στα σώματα, εξουσία στις
ἔα̃/ΖΓ::8ύγἑῖἶ/Ζζ (ἕσἶἔ :ή Τη̃ςςμεγἰσῇι̃ς νόσοω ἀχ/Οίας 6 /τς ζ ψυχές, ολα θέθαια αυτα ανατρέπονται και ατιο τον υτιερ

ιτληρωθείσα αυτής τήν διάνοιαν μίσον ἑχείν Πρός Δ:
Α Φορῖισμο αυτο Το σωματα ωΠοκωΠΤοων σε ορρὼσῖειες

, Χ γ εν , και τα αλλα στην αδικία τιου είναι γέννημα της υτιερθο
ἶνγγ:(Ξἕ1Τ:α̃‹ἔ::)ξήἶ/ΥΞΪΪ/Ξἶἴενἠῖἕἔὥἑἑῖφἕῖη̨̃ι̃ς.. ί λικἠς δυναμηςς Που θελουμε τωρα να καταλήξουμε;

Τοη̨η̨̃ ουν ευλαω̃ηθη̃ναι γνοντας το μέτρισν μεγα 5 Νίητιως στο εςης; οτι δεν υτιαρχει, φίλοι μου, θνητη
ψυχη τιου η φυση της, οταν είναι νεα και χωρίς συναί
σθηση ευθυνης, να έχει τιοτέ τη δυναμη να θασταξει

1 τη μεγαλυτερη εξουσία μεταξυ των ανθρὡτιων χωρίς να
φορτωθεί το μυαλο της με την τιιο μεγαλη αρρὼστεια,

ζ δηλαδη την ανοησία, και να τρέφει μίσος για τους ττιο
ί συνετους φίλους της, γεγονος, τιου οταν συμθεί. γρη

ι γορα την καταστρέφει και αφανίζει ολη της την δυναμη;
ι Η τιρσφυλαξη, λοιτιον, ατι” αυτα κι η εφαρμογή του μέ
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γ , 6, Τύπ: ενόμεχ/Ον νυ̃ν τροω εινοι εργο μεγολων νομοθετων. Πως, επομενως.
λων νομοθεἶων· Ως ίἶϋν η _ "Υ , 7 σμνεθησον τοτε το προγμοτο εινοι εοκολο νο το ερμη
ἐσῃν μετζ_[ΐυΤσῖα τοῃοσω Το ὅ εοἰκεν ανω νεοσοομε. ξυ̃οἱνετοι ομως πως σμμθοίνει...

ΜΕΠΛΛΟΣ: ο ποιον; ξ ΜΗ|^^ Σ Π [Οζ

ΑΘΗΝΜΟΣ: Θεός Θἰνυ̃ι κιι̃ὁὁμενοξς ὑμῶν Πβἴ Οςῇῖχ/
ο; ΑΘιιιγΑ|(ἐΣ_· ΤΞ εξης: 'Οτι μπορχει κοποιος Θεος πομ φρον

μἑλλοντα Προοίἶων' ὅκἶωμον ωμἰν (ΡωΤειἴσας| η. ` τίζει γιο σοςκι ο οποιος, επειδη προθλεπει το μελλοντο„
Τῶν ὅσσιλἑων γεγεσῃ/ εκ μω̨/Ογε)/Ουςἶ' εἰἶ Τοη̨ἴπἶ

Θ
Φοτεψε στη χωρο σος διδμμη τη γεννηση των Θοσιλιο

Τριοἔ/ μα/\λ(ἶν συνεστεἰλἶ ΚΖΙ |ἶ1εΤανἶἶ;]Τ:άεξῖ Φκατῖ δων κι ιὀΧι μονογενἠγ κοι προσἀρμοσε πεβισσοτερο Την
ΤΙ§`_σνΘιῖ)ωΪ"νη}μεμεΙΥμενη εἰα̨ῃ „ μ Ιεί εξομσίο τους στο μετρο. Κι επειτο εκτος οκομη ΟΠ.

ὅουσα̨ ωμων,ΤηΥ αρχηἴ φλεγμαῃίοωσσν ΕΡ' μ άγ έ ομτογ κοποιο ονθρωπινη φοση ονομεικτη με θεϊκή δονο
σῃ/ Τη}/θη̨ἑἔσἔ¿)7:,ἶ;ςΤῖ|(\^:¶)Γ5υ̃ἶ/νΞκἶἔ)νΞ(:|Ι\ἑἴ}ῖΖ(:Ο\:ερἔν_ 6928 μη, επειδη κοτολοθε πως οι Θοσιλιοιδες σος οσκοοσον
νος ομ οι ι . Ι μἑγἰσΐσ Τη̃ Τῶν Θοσίλἑων με κοποιο μτιερθολη την εξομσιο τομς„ ονοκοτεοει τη
των ισ ι

ὁωιεμει Ὁ εε τριτο σωτήιὲ ιμινοἔἐό ἔιῖΞΣ1“ε"ὀἶη”ἐ?'ΞξῖἔνἴΞιξἶ“ὲ.ῖ;ῖοἘζξιῖἔιέζμῖζησῖβἔἔῖἱἱἔ
σπι̃ργωςωζ και θωμ(ἶυΗενἶἹν ΠΓ/ (ἶρχῃν Ορἔἶ/ζ/Ο ίν 5 των εικοσιοχτω γεροντων, ισοψηφο με τη δονομη των
Ψάλἰον ἶνεθολεν (ἶωηι̃ Την! Τοῖη̨̃ν εἶὺορωἶ κἕί κἔπἑ Β Θοσιλιοδων, οσον οφορο το πιο σημοντικο ζητημοτο.
Ξδ;|γ[;Ξυ̃:Ζἶ/ Ι;/ὲζἶρἕῖὀτἔξνΟἡγἔη̨οἐἴλείἔ:/Ξἔεφη̨̃μἶν ἐξ ών Ϊ Κοι ο τρίτος σωτἠρος σος Βλεποντος πως η εξομσἰο

γενομένη κΟ[μέΤρΟν ὲχΟ“σΟ, σω_ σος ητον οκομη εξημμενη κοι οχολινωτη πορενεθολε

Θεἶσα ωπή σωτηρίας Τοτς ἄλλοις γεγονεν οιτιο. σον ψολἰδι τροπον τινο τη δονομη των εφορων που την

Ἐπεί ἐπί γε Τημενῳ κοι Κρεσφοντῃ κοι τοῖς τοτε Β Ε έῷεἴἶἶ κςἶῃὀ ἶπη διἶνομη Πω' δἶνει Ο κλἠροἦ· Χάρη·
νομοθὲπῃςα̨ Οἴῃνες ἄρα ήσαν νΟμΟΘεΤΟυ̃\/Τες, Οὺδ λοιπον, σ ομτο τομετρο, ο θεσμος της Βοσιλειος σος,

Άριστοδἠμου μερίς ὲσώθη ΠΟΤ. ἄν Οὐ γάρ οφοω ονομιχΘηκε με το στοιχειο ποο επρεπε'κοι εχοντος

ἱκανῶς ἠσον νομοθεσίας έμπειροι· σχεδον γορ οοκ σον κονονο το μετρο, σωθηκε κι εγινε οιτιο σωτηριος
. . .Θ ὁ κας μεφιάσω ψωχήν νἑω/Υ 5 κοι στομςιολλομς. Διοοορετικο, ον εμιμοωντο το πορο

αν Π(ἶΤ η, ζ Η Ι Ύ τω σννίὁσ γε_ δειγμο τομ Τημενομ κοι τομ Κρεσφοντη κοι των τοτε
λξἕὅουσσν αΡχηΥ ξἶξθης: Ζἴον 268! καί δεῖ νομοθετων, οποιοι κι ον ητον οωτοἰ, δε θο σωζοτον οοτε
ἔἶη̨̃σἶἕξ/ Σεζἔἔσἰνομάἶΐἕἶσ ἀρχήν γίγνεσθω. Τό δέ το μεριδιο τομ Αριστοδημομ. Δεν ητον, οπως κοτολο
Παρ, ἡμῶν γἰγνώσκεσθω ΤΟΠΤΟ ὀΠερ εἴῃον ἐμ,Ιρο Ω Θοίνετε, νομοθετες με ορκετη πείρο. Αλλιως δε Θο τους

σθεγ/¦ νυ̃ν μέν γενόμενοι/ οοδὲν σοφον  εκ γορ περνοοσεη ιδεο οτι θο ητον ποτε δονοτο νο σμγκροτη
τις σομν με ορκοως την ορμη μιος νεονικης ψωχης ποω

Μ κοτειχε ενο οξίωμο που μποροοσε νο εξελιχθει σε τω
ροννἰο. Τωρο ομως ο θεος μος εδειξε ποιο επρεπε κοι

' πρεπει νο εἰνοι στην προγμοτικοτητο η εξομσἰο πομ
θελει νο διοτηρηθεί πολο.

ξ [ΜΕΓΙΛ/ΙΟΣ: Πολο ωροἰο κοι διοφωτιστικο μίλησες, φίλε
ο μου Αθηνοἰε, γιο το πολἰτεμμο της ποτρίδος μομ].

γι ; ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το νο οντιλομθονομοστε ομτο το προγμοτο
τωρο, δεν οποτελεἰ, οπως σος εἰπο κοι προηγομμενως,
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. . ' ' ' ' ' θολου δυσκολο‹ _ . ι λεπον Ε καμια σπουδαια σοφια, αφου δεν ειναι κα
ηαραδειγματος οραν ΥεΥΘνΟΤΟ§` Οϋὅεν ΧΟ , . .

, 6, Τ ών Τόῖε ΤΟΠΤΟ καί ὀωνάμενος να τα παρατηρησει απο καποιο συγκεκριμενο γεγονος.
εἰ ην ς ρ ρ  _ Ι 5 Αν ομως υπηρχε τοτε καποιος που να μπορουσε να τα ιι

Ι · · κ · τ ι α ι ιιετ ιασαι τα α χας και μιαν εκ τριων ποιησαιι Τ Ι Ι | γ

μ ρ Θένταςανῖαλα τοτε παντα απεσωσε καί ουκ Προθλεψει και να μῃοροωσε νο Φερει ΟΤΟ Ο σΤΟ μεΤρΟ ιο ”τε νοη

Οὐὅείς ἶἶῖολος α̨ν ωΡΗησε| κοταφρονησ ς ς νομοθετηματα που είχε επινοἡσει και ποτε ίσως ο Περ
Των ημω)/ ὅρσὅεοῖ αξιων” · γο σικος η αλλος στρατος δε θα τολμούσε να επιτεθει

κ^Ε|Ν|ΑΣ Αλῃθη ὁεγεἰἶ” , ι ι Οὐ ώ κλεμ 6 εναντίον της Ελλαδος, επειδη θα μας περιφρονουσε και
ΑΘΗι\!ΑιΟ|ῖἱ ακἶχρωε Υονϋν ημγω/(ἦντο Ϊωτκῶνῖἐἑ Οἱ θα υποτιμοώσε την αξια μαε.

`/Ψ' Το ἶῖ Οκἶχμἶν λεἴω Οωἶζἑἶ Οω Η κο/Με νενβ Δ κΛειινιΑΣ.· λες την αληεεια.
πἶῖε κα! Ϊωπἶ Υ;/ζ/'κἶω καωαισο Ζἶκτῖο/τ' ειναι τόδε Δ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οπως και να το πει κανείς, Κλεινία, οι 'Ελλη
κηκοσἰ Αίσχος Ο Ο 9 φἶ]μΙ| χρ _ Πόλεων ,Τριών 5 νες τους αποκροασανε με αισχρο τροπο. κι οταν εκφρα
λἶγοἶ' Τομ Πρῳι̃Ρν μἶν .εκεἰἶ/ἑυν Τἔωῷνω τῶ δὲ δύο ζομαι ετσι, δεν εννοώ οτι οι προγονοί μας δεν εκερδισαν
Οωσφν μἰξι̃ν ΗΠΞΞ/ΟῖηἐνεῖνλἐοσρμοἕνἕμὼσΤὲ ἡ μὲν και λαμπρες νίκες και στη ξηρα και στη θαλασσα. Αλλα χρη

:ιΖι}ῖ‹0ἐδαῖ:ἕιῖ)εἶ διεκωλυεν επαμανειν αὐτῇ, πολε σιμἶπἱοιὡνῖοἶ Τη λέξη αωσχιοός» Την Οὴοδίδω σῖκἶ εἕἡς
Οη̨ση̨ αὐτῇ κατα κρατος η δ' αιι̃ πρωτευουσα εν πραξεις: Πρωταπρωτα στο οτι, ενω εκεινες οι πολιτειες

μ · να Τήν ὀνσνομήν ἡ Περί γο ηταν τρεις, μοναχα η μια ανελαθε να υπερασπισει την
Τῳἶ Τοτε χρονοις Τοἰς ρ, ι Τόν Θἑρΰορον Θ Ελλαδα. Οι αλλες δυο ηταν τοσο πολυ διεψθαρμενες
τον Αρι/ας, Παρακαὁονωιῖζενη αμαν)/8/ξλά λέγων ἄν ωστε η Μεσσήνη παρειιποδιζε τη Σπαρτη να Θοηθὴσει
ουθ υπηκουσενναϋτ ημωνἶωἴμ Ρ ν Τόν Πὁλεμον Χ την Ελλαδα, πολεμὼντας την με ολη της τη δοναμηγ
Πε ΤΡ ι̃οἶε γενςμενα̨ Πεη̨ί εξω"/νη̨̃ ἄν κστηνοροἶῖ και η αλλη που στα χρονια εκεινα της διανομής ηταν
της Ε/Ἐλεἶδξἶς Ο“ὁαμω9 εωσὅἔἔἶάὁα λέ ων ὸρθῶς 5 η πρωτη, δηλαδη το Αργος, ενω προσκληθηκε να αμυν
(ἶωὀ ,Ου σ|ἶἙ|/ζ/ΡσἔαἰιΤἘνΤἔεΆΘηνα[ων ΜΣ· Τό ^Οικε_ 5 θεἰ εναντίον των Βαρθαρων, ουτε απαντηση εδωσεν

ἐξ/ιι|ῖι\ΞΣΞι±νΟκοινῖ; ἴἔἶανοημα ῆμυνεν την ὲηιοη̨ση̨ν ουτε εθοηθησεν Θα μπορουσε κανείς πολλα να αναωερει

δουλείαν, σχεδον αν ήδη παντ' ἡν ρεμεη/μένα Το ρθω Δ ζ και να κατηγορησει την Ελλαδα οτι 'σε κεινο τον πολεμο
Τῶν .Ελλήνων γένη ἐν ἀλλήλονςν καί ΰάρὅορο ἐν εγιναν πραγματα που δεν ειναινκαθολου προς τιμην της.
„ . . γι , ι Θὥνερ ών ι Ουτε εκεινος που θα ισχυριζοταν οτι η Ελλαδα απε
ΕΑ/\Πσι κο! ελλἴ]ν"*Ο| εἴ ὅαρὅοροἰς' α̃ῖα κΟίσωμ_ κρουσε τον εχθρο θα ελεγε την αληθειαἶ Γιατι αν οι
Πἕνη̨̃ἔεἐι̃ἴέι̃ἔνἔἔζἔἑ:ΤΞσῖ;]\;)|ἶ;1νΖεῖΞΞἔ:ῖ‹ἱϊΤαΙ ΤαὐΤ¬ 5 Μ Αθηναίοι κι οι Αακεδαιμονιοι με κοινη αποφαση δεν απε

ώ τι
ο Αα κι οι Θαρθαρες με τις Ελληνικες και οι Ελληνικες με τις

Θαρθαρες, οπως ακριθως οι φυλές που κυθερνουν τυ
τ ραννικα τωρα οι Περσες, που, είτε διεσπαρμενες ειτε

συγκεντρωμένες, κατοικουν χωριστα η μια απο την αλλη
τι και ζουν κατω απο ελεεινες συνθηκες. Για αυτα, καλε

× Δ μου Κλεινια, και Μεγιλλε, μπορουμε να κατακρινουμε
±



2ι̃θ οι̃?

Πόλο! ΠΟ/χιῃκοτς λεγορενοις κοί νομοθέτοις κοι' κοι τους λεγομενους πολιτικούς κοι νομοθέτες της πο
Τοῖς νυ̃ν Η/Ο Τάς αἰτίας, αὐτῶν ¿1,/αζηι̃Οὐ,/Τεςς ἀνερ λιος εποχής, ολλο κοι τους σημερινοος, ώστε ερευνών
ρίσκωμερ τί Παρά τουτο ὲὁει προττειν ολλο· οίον Ώ τος τις οιτιες του κοκοο, νο ονοκολύψουμε τι ολλο
δή καί Τό παρόν εὶῃομεν ὡς ἄρο οὐ δεῖ μενολος έπρεπε νο κονουν, εκτος οπ” ουτο που έκονον.
ἀρχος ουὁ' οὐ ομεικτους νομοθετεϊν, οιονοηθεν ζ [ΜΕΓΙΛ/ιΟΣ: Ποιο, λοιπον, έπρεπε νο προσθέσουν στο οσο

τος το τοιονοε, οτι πολιν έλευθέρον τε είνοι δει τς έΧοιιν κομει οι Πολιοι κιοι νέοι νομοθὲΐεοἦ
κοι' έμφρονο κοι' έουτη̃ φίλην, κοι' τον νομοθε 5 ι ΑΘΗΝ/ΜΟΣ' Ποοοοοινμοΐοο Χοιοινι οΠωο ειΠοιιο Τὡροτ δεν
τοιι̃ντο προς τοιι̃το ὀλεποντο οεϊ νομοθετεῖν. Μη ΠοοΠει οοοολὡο νο νοιιοθειοον Ποοο Πολο ιιενολεο
Θουμοσωμεν οε ει πολλοκις ηδη προθεμενοι οττο, εξουσίες, οοτε κοι ομιγείς, λομοονοντος υπο οψη τους
ειρήκομεν οτι προς τοιι̃το οεϊ νομοθετεϊν ολέποντο οιι Π Πολη ΠοέΠει νο εινοι ελοοθοοη κοι Φοονιιιιι̃ κι οι
τον νομοεὲτην τά εε ττροτεεεντε οο τουτο ημτν ο τιολιτοο Φιλοι ιιετοξο τοοοι κοι οτι ο νοιιοθοτηο πρέπει
φοινετοι εκάστοτε· ολλο ονολογίζεσΘοι χρἠ, οτον νο νομοθειοι οΠοολοΠονΤοο ο) οιιιο Α9 μην οΠοΟοομε
προς το σωφρονεϊν φῶμεν οεῖν Θλεπειν, προς . ον πολλές φορές ως τώρο, κοθώς προτείνουμε κοτι,
Φρὁνηστν ή φιλων ὡς ἐσθ' ούτος ο σκοπος οὐχ 3 λέμε κοι ξονολέμε οτι ο νομοθέτης, οτον νομοθετεί,
έτερος ολλι ο οιᾶτόςϋ κοι ολλο δή πολλο ηρη̨̃ς τοτ 5 τι πρέπει νο οποθλέπει σο ουτο, γιοτι οσο προτεινομε
οὐτο ον γίγνητοι ρήμοτο μή οιοΤοιοο”ι”ΤἑΠιι

εοοτονεοτ

προηγουμένως δε μος φοινοντοι κοθε Φορο το ιοιο. Το
ΚΛΕΙΜΑΣ Πεφασὁμεθσ Πωεῖν Ούτως ὲΠω/ιόι/τες λ μονο που πρεπει νο οουλεοουμε στο μυολο μος, οτον

τοιᾶς λογους· κοι νιι̃ν δη το περι' τῆς φιλιος τε κοι λέμε οτι ο νομοθέτης πρεπει νο φροντιζει νο σωφρονιζει
φρονησεως κοι έλευθερἰος προς ο τι Θουλομενος τους πολιτες η νο οποθλέπει στη φρονηση η στη φιλιο,
ἐμελλες λέγε" δεη/ στοχοζεσθοι τον νομοθἑτην, 1 εινοι οτι ο σκοπος μος εινοι ο ιδιος κι οχι οιοφορετικος,
λέγε.

ΑθιιΝΑιΟΣ: Ἄκουσον οή νυν. Εἰσίν πολιτειων οιον
κοι επομενως οσο περισσοτερες πορομοιες εκφροσεις
κι ον λέγοντοι, ος μη μος ενοχλοον. Π

μητέρες ειτε τινες, εε ών τάς ἄλλες νενονεναι _ Κ/ιΕιΝιΑΣ: Θο ποοοποθηοοομε νο κογοιιιτο οιτωο λο: κο
λέγων ἄν ῃς ὸρθῶς λέγω, κοι' την μεν προσογο ι θώς θο ονοθεωρουμε τις συζητησεις. ιίοι τωρο, λοιπον,
ρεοετν, μονορχιον ορθον, την οο οὐ δημοκροτίον. πες μος ουτο που επροκειτο νο πεις: Τι οηλοοη εννοοο
καί Τῆς μέν Τὸ Περσών γένος α̃κρον ἐχειν. τῆς δέ σες σχετικο με τη ώιλιο, τη φρονηση κοι την ελευθέριο
ημος· οι ο` ολλοι οχεοον οποσοι, κοΘοπερ εἴπον, οιον ελεγες οιι Ποοιιει νο Τις ΘΧει οΐο νοο Τοιι ο νομοτ
εκ τοοτων εισι' οιοπεποικιλμένοι. Δεϊ οη ούν κοι' ' ΠΚ οοΐηο
ονονκοϊον μετολοοεῖν οιιΦοϊν τοοτοιςτ ΘιΠερ ὲλευο ΑΘΗΝΑΌΣ Άκουσει λοιῃὀνι Τὼρο· γΠοοΧοιιν οιιο οιοη Ποτ

¬

λιτευμοτων, σον μητέρες τροπον τινο τω ποιι
οποιος Θο ελεγε οτι το υπολοιπο πορονοντοι οπο ουτο Π
θο μιλ οσε σωστο. Κοι το ένο εινοιμσωστο νο το ονομο
ζουμ μονορχίη̨̃οι το ολλο ςἑημοκροτῖἶοὕι̃ην πρώτη
χρησιμοττοι̃ῖτμι την οκροἰο τἠ”ς””ι̃ι”°οοἱὔἦ το Γιερσικο
έθνος, την ολλη εμείς. 'Ολο σχεοον το ολλο πολιτεομο
το, οπως οκριθώς είπο, εινοι πορολλογές των ουο ου
τών. Συνεπώς, εινοι πρέπον κοι ονογκοιον νο πορει κι
οπο τις ουσ στοιχείο, ον προκειτοι νο υπορχει θεθοιο



Ζι̃θ

θερία τε εσται καί Φίλἶα̃ μῃά Φρονἡσεως' ὁ (ἶή
αούλεται ημίν ο λογος προσταττειν, λεγων ως ούκ ε

αν ποτε τούτων πολις αμΟί©Ο§` γε*/Ομενη Πολπεψ
θη̃ναι δύναιτ” αν καλώς.

κλεικιιλε πως γαρ αν: , , 5

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἡ μεν τοίνύν το μοναρχικον, 'η δε τι̃ο

ελεύθερον αγαπήσασα μειζονως η εδει μονον, ού

δετερα τα μετρια κεκτηται τούτων, αι δε ϋμεἶερωἰ
ῆ τε λακωνικη καί κρηΐικἠι βάλλον Αθφ/Οἰοί
κε". Πέρσα! ΤΟ μεν παλαι ούτω πως, το νύν ε
ἡῖτον, Τα δ” αίτια διελθωμεν' Π Υαρί

ΚΑΕΙΝΙΑΣ; Παντως, εἴγε πού μελλομεν ο τιρούθεμεθα
περαίνειν. ,

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ”Ακούωμεν δή. Γίερσαι ναρ, οτε μεν το

μετριον μαλλον δούλείας τε καί ελεύθεριαςηηγον 5

επί κύρού, πρῶτον μεν ελεύθεροι εγενοντο, επειτα
δε αλλων πολλῶν δεσποται. 'ΕλεύθεΩίθθ,Υ6ἶρ”αρ”
χοντες μεταδιδοντες αρχομενοις και“επι το ισον

ανοντεςι μαλλον Φίλοι τε ἦσαν στιΘΟΤίωΤΟί ΟΤΡΟΤΠ

γοίς καί προθύμούς αύτούς εν τοις κινδύι̃νοις πα7

ρείχοντο· καί εἴ τις αύ φρονιμος ην εναύτοις 'και

ὀούλεύειν δύνατος, Οὐ Φθονεροω ΤΟΗ ὅασἰλεω̨ς
οντος, διδοντος δε παρρησἴθν καί τιμωντος τούς

είς τι δύναμἑνούς ούμΰούλεύειν,7κΟίνην Τηλ/'Του 5

φρονείν είς το μεσον παρείχετο δύναμιν, και παντα

δή τοτε επεδωκεν αύτοίς ὀί, ελεωθερἰσν Τε και
φιλίαν καί νού κοινωνίαν.

ιςλΕιΝιΑΣ; Ἐοικεν γε πως τα λεγομενα ούτω γενονε
ναι. , . οι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γίῇ δη ούν ποτε απωλετσεπι Καμούσἐύ .

καί παλιν επί Δαρείού Ολεὁὸν Θσωθη; Θούλεσ ε

Ζι̃θ

ελεύθερία και φιλία μαζί με φρονηση. Κι αύτο ακριθὼς
θελει να μας επιθαλει η σύζὴτηση μας, οταν καταληγει
στο σύμπερασμα οτι καμια πολη δε θα μπορούσε να
κύθερνηθεί καλα, αν δεν εχει μερίδιο στα δύο αύτα
στοιχεία.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βεθαια δε θα μπορούσε.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αφού, λοιπον, η μια αγαπησε μοναχα το μοναρ

χικο πολίτεύμα και η αλλη την δημοκρατία περισσοτερο
απο οτι επρεπε, καμια απο τις δύο δεν πετύχε να κατα
χτησει το μετρο, ενω οι δικες σας, η Σπαρτη και η
Κρητη, το πετύχαν τιερισσοτερο. Ακομη οι Αθηναίοι κι
οι Περσες παλιοτερα το είχαν καπως πετύχει, ενώ ση
μερα πολύ λινοτερο. Ας εξετασούμε τώρα τα αίτια αύτὼν
των φαινομένων. Το εγκρίνετε;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Οπωσδήποτε, αν προκειται φύσικα να τελειω
σούμε αύτο πού θεσαμε σαν στοχο μας στην αρχη.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ας ακούσούμε, λοιπον. Οι Περσες δηλαδη οταν
διατηοοιισσν ταεσαατὐ ιιετοααιινὀιιιεσαεατη §9..ιι,λ.εία.κει.ι..
ι̃Ξ_1Χ„©,ζκἐ_μιθ,ἐΩ_@__εΠ,ί_Μθ_αο.ιλείας τούικύρούἐ, πρώταπρώτα
οι ίδιοι εζούσαν ελεύθεροι και επειτα εγιναν κύρίαρχοι
πολλων αλλων λα οι αρχοντες εδιναν ελεύθε
ρία στούς ύπηκοούς των και τούς θεωρούσαν σχεδον
ίσούς των, οι στρατιώτες ήταν πολύ φίλοι με τούς στρα
τηγούς και προσφεραν τον εαύτο τούς με τιροθύμία
στούς κινδύνούς. Και παλι, αν ύπηρχε μεταξύ τούς κα
ποιος σύνετος και ικανος να δωσει σύμθούλη, επειδη ο
θασιλιας δεν ηταν φθονερος, εδινε το δικαίωμα να μι
λούν ελεύθερα και τιμούσε εκείνούς πού μπορούσαν
να τον σύμθούλεύσούν σε κατι, εχαριζε σε ολούς τη
δύναμη να σκεφτονται φρονιμα σύμφωνα με το μετρο,
και γι* αύτο ακριθὼς το λογο ολα σημείωσαν τοτε
προοδο στη χωρα, χαρη δηλαδη στην ελεύθερία, τη φι
λία και την ανταλλαγη γνωμὼν.

κΑΕ|Ν|ΑΣ.· Φαίνεται πως καπως ετσι εγιναν οσα λες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πως λοιπον, παλι σταθηκε ποτε δύνατο να χα

θούν ολα οταν ήταν Βασιλιας ο Καμθύσης και να επανελ
θούν σχεδον ολα οταν εγινε θασιλιας ο Δαρείος; θελετε



ΖΖΟ , Ζἔι̃

οἴον μαντεία διανοηθεντες χρώμεθα; να Χρησίμοιῖοιἠσουμε σϋλλογίσμὀ Που να Θ'ιμίζεί μοντ
κΑΕιΝιΑΣ: Φερει γοὐν ἡμῖν (εἰς) ακεψιν τουτο εφ τική ικανότητα;

ΑΘ

ΚΑ

ὀῃερ ὡρμήκαμεγ/_ Β Ξ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αυτό το ζήτημα τουλαχιστο στο οποίο φθασαμε
ΗΝΑΙΟΣ: Μαντεὐομαι δη νυν περί γε Κὐρου, τα μας οδηγεί οί αυτό τον τρόπο της εξετασεως.
μεν αλλα αυτόν στρατηγόν τε αγαθόν είναι καί Φι ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τώρα, λοιπόν, μαντευω σχετικα με τον Κυρο
λόπολιν, παιδείας δε όρθη̃ς οὐχ ήφθαι το παραπαν, ότι ήταν κατα τα αλλα καλός στρατηγός και φιλόπατρις,
οικονομία τε οὐδεν τον νουν προσεσχηκεναι. αλλα δεν είχε καθόλου καλή μόρφωση και δεν εδωσε
ΕιΝιΑΣ: Πῶς δή τα τοιοὐτον φω̃μεν; ιο ως καμια προσοχή στα οικογενειακα του ζητήματα.

ΑΘΗΝΑιΟΣ: Ἐοικεν εκ νεου στρατεὐεσθαι δια αίου, 6 ἴξ/ . ΚΑίΞ|Ν|ΑΣ: Καιπώς θα το εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο; ;

ταῖς γυναιξιν παραδοὐς τους παῖδας τρεφειν. αι ΑΘΗΝΑΙΟΣ Φαίνεται πως επειδή από τη νεανική ηλικία ι /0
δε ὡς εὐδαίμονας αυτους ἐκ Τῶν Παίδων εωθυς ι εκανε σ ολη του τη ζωη εκστρατειες, ειχε παραδώσει 1 ,κης

και' μακαρίους ήδη γεγονοτας και' επιδεεῖς ὁνΤΘ§` στις γυναίκες τα παιδια του να τα αναθρεψουν. Αυτες
τοὐτων οὐδενός ετρεφονι κωλὐουσαι δε_ως ουσιν 5 παλι, τα αναθρεψαν σαν να ήταν κιόλας ευτυχισμενα
ἱκανῶς εὐδαίμοσιν μήτε αὐτοῖς ὲνανΤιΟυΟΘΟί μη· τι αμεσως από την παιδικη τους ηλικία και να είχαν κερδί

, , ι , . , . ;:χτε.υδενα εις μηδεν, επαινειν τε αναγκαζουσαι' ιτανταε ι σει την μακαριότητα και σα να μην ειχαν καμιαν αναγκη ι ίζ
Τό λεγόμενον η̃ πραττόμενον ὐπί αυτων, εθρεψυ̃ν κανενος απ” αυτα. Κι επειδή εμποδιζαν οποιονδήποτε Ή
Τογούτους Τ"/άς ι να εναντιωνεται σ αυτα, για οποιοδηποτε πραγμα, κι /

κ^Εῃ\ῃΑΣ; Καλήν, ὡς εοικας, τροφήν είρηκας. ίο εξαναγκαζαν όλους να εγκωμιαζουν καθε τι που ελεγαν Ύ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γυναικείαν μεν οὐν αασιλίδων γυναικων Θ · ή εκαναν αυτα τα παιδια, τους καταντησαν με την ανα , ι

νεωστί νενονυιῶν πλουσίων, καί ἐν ἀνδρῶν ἐρημία̨ι ΤρΟΦἠ Τὲΐοίοϋθ Που ξέρουμε Ἡ

δια τό μή σχολαζειν ὐπό πολεμων καί πολλῶν κιν· ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ωραία, μα την αλήθεια ανατροφή τους εδωσαν,
δω/ων, τους παίδας τρεφουσῶν. ι όπως λες.

ΚΛΕΗΉΑΣ. Έχε, γάρ λόγω/_ 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πες καλυτερα θηλυπρεπή, από θασιλικες γυ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ο δε πατήρ γε αὐτοῖς αὐ ποίμνια μεν Α ναίκες, νεόπλουτες, που επειδή απουσιαζουν οι αντρες

και προαατα και” αγελας ανδρών τε καί ἄλλων Πολ; τους, αφου τους κρατα μακρυα ο πόλεμος κι οι πολλοί
λω̃ν πσλλας εκτατο, αυτους δε οἴς ταὐτα παρυ̃δωτ κίνδυνοι, ανατρεφουν αυτες τα παιδια τους.
σειν εμελλεν ἠγνόει τήν πατρώαν οὐ παιδευομε 6958 ι Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Υπαρχει μια δικαιολογία σ“ αυτα.
νους τεχνήν, οὐσαν περσικήν  ποιμενων όντων , ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ο πατερας τους παλι, από τ” αλλο μερος, απο
Περαῶν, τραχείας χώρας εκνόνων τ σκληράν καί α κτουσε πολλα κοπαδια και πρόθατα και αγελες ανδρών
ίκανήν ποιμενας απεργαζεσθαι μαλα ίσχυροὐς καί και πολλών αλλων ζώων, αγνοώντας που αυτοί στους
δυναμενους θυραυλεῖν και' αγρυπνεῖν καί εἰ ατρα 5 οποίους επρόκειτο να τα παραδώσει δεν είχαν εκπαιδευ
τεὐεσθαι δεοι στρατεὐεσθαι· διεφθαρμένην δέ Πω θεί στην πατρικη τεχνη, την περσική  αφου οι Περσες
δειαν υπό τη̃ς λεγομενης ευδαιμονιας Τήν μηδίκἠν Χ ήταν θοσκοί, παιδια μιας τραχειας γης  μια τεχνη
περιεῖδεν υπό γυναικῶν τε και' εὐνουχων παιδευ· , σκληρη και ικανή να ανατρεφει ποιμενες πολυ δυνα

τους, ικανους να ζουν στην υπαιθρο και να ξενυχτουν
λ και να πηγαίνουν στον πόλεμο όταν ήταν αναγκη να

εκστρατευοουν. Και δεν πήρε στα σοθαρα το γεγονός
ότι αφησε σε γυναίκες και σε ευνουχους να μσρφώσουν

ι

κ
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Θἑντας αατοιξι τσας αεϊς, οθεν ονένονΐο οἴοοο ήν Το Παιδια του συμφωνα με το εκπαιδευτικο σαστημα
αοτοας εἰκος γενέσθαι, τροφῇ ανεπιπλήκτῳ τρα Ό των'Μήδων, που ήταν διεφθαρμένο γιατί Θασιζοταν στη
φέντας. Παοολαοοντες ὅ” οὐν οί παίδες τελευ|ΤΠ· λεγομενη ευδαιμονία. Ήταν, λοιπον, φυσικο να γίνουν
Πω/ως Κύρου τροφής μεστοί καί ανεπιπληξιας, τέτοιοι που έγιναν αφοα ανατραφηκαν χωρίς να τους
ποω̃τον μέν τον έτερον ατερος απέκτεινε τῳ ιοιμ επιπληξει κανείς. Ἐτσι, Θέθαια, οταν παρέλαθαν το Βα

αγανακτῶν, μετα δέ του̃το αυτος μοίνο!ίονος οπο 5 οίλείο μΘΤο ΤΟΥ ΘονΟΤ0 του Κυρου, οι γιοί του, αναθρεμ
μεθης τε καίαπαιδευσίας τήν οοχήν οοώλοσεν νῃο Ι μονοι με μονολη μολθοκοΐηῖο κοί μη ονΘΧομενοι καμια
Μηὁων τε καί του λεγομένου τοτε ευνουχου, κο Ω ι παρατήρηση, πρωταπρωτα, ο ένας εσκοτωσε τον αλλο
Τη̨φρονήσαντος τη̃ς Καμὀασσυ μωρίας. Δ μη θέλοντας να υπαρχει αλλος ίσος του, κι έπειτα αυτος

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αέγεται δή ταυ̃τα γε, καί έοικεν σχεοον Ο · ο ιδιος καταντησε μανιακος απο το μεθασι και την αμορ
Οὐτω Πως γεγο,/ένω φωσια κι έχασε την εξουσία απο τους Μήδους και απ`

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καί μήν και' παλιν εἰς Πἑροοο ὲΑΘοίν Την Ουτον που τον λέγανε τοτε ευνοαχο που περιφρονησε
αρχήν δια Δαρείου καί τω̃ν ὲιτΐο λονοΤοί Που , Τον κομθυση για τη μωρία του.

ΚΑΕίΝ;ῇιἔὲ Τἔμήνἔ_ λόγω ΔΟ Υ ῖ κ^ἔἔν|ΑΣ· Αλήθεια, ετσι λένε, και φαίνεται πωο καπως ένι
ΑΘΗΝ : εωρωμεν . ι· Ξ ν ν αυτα.

ρεϊος γαρ Θασιλέως σοκ ήν οοςι ,Ποίίδείο ἶε (Ψ ι ἶ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λέγεται ομως οτι περιήλθε ξανα η εξουσία
οίοΐοοίοώοῃ Τοθοοίἔίἐένοςι °'·ἔ\ἕΙἶΞἕΤἶ) Ζ στους Πέοοεο απο τον Δαρείο και τους εΦτα οπαδους
καί λαὀών αὐτήν έ ομος, ι ι ἦ του.
μοιιενΟ<:ι ών καί νυ̃ν ἔτι σιιιιφο ονείοοἶο ^έ^8ί"Τἶ"ι ι̃ο γ κλειινιλε· και εεεοιια.
καί νομουο ἠξἴοο θέ!ίονοο οἰκεῖν 'σΟΤηΤσ”κΟξνη,ν ἶ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ας παρακολουθήσουμε, λοιπον, με τη λογική τι
τινο Θἶοίοοοωνι καί Τόν ΤΟΟ κώροω ὅασμὁνἰ Ον Ππεέ 6 ¶ „ έγινε κατοπιν. Ο Δαρείος πραγματι δεν ήταν γιος 8ασι
οΧοΤο Πέοοοίοι οἶο Τον νομον ὲνἑδεἢ Φ!/ναν Πορϋ ἶ λια και δεν ανατραφηκε με μαλθακοτητα και τρυφή.

, ζωγ και' κοινωνίαν Πα̃οιν Ποοοοίςι Χίἶημοσ' Κω δω Ϊ 'Οταν ανέθηκε στην εξουσία και την κατέλαθε έθδομος,
ιοοοἶο Τον Ποοοῶν δῆμον Πιοοοονοίίονος” ΤΟ”/Ο” ξ την εχωρισε σε εφτα μέρη, απο τα οποία και σήμερα
οοον οοΐῷ Το οΐοοΐοομοι̃ίο μετ εω/Ρκἶς Πἦοσᾶ 5 έ ακομη σώζονται αχνα σαν ονειρα, απομειναρια. Και αφοα
κΤήοοΤο Χώοοο οοκ ολοποος ών κΟΤελ!Γἶε κυίἶος' εθέσπισε νομους θεώρησε δίκαιο να εισαγαγει καποιαν
Μοτο δέ Δοοοἶον ο Τῇ οοοίλίκῇ κο! Τρνφῖυσῃ Γἶαλἰν ισοτητα κοινή σε ολους, και την φορολογία, που είχε
Ποιδεοθοἰς Ποίοοἰο ἔἑοξηο τ «Ώ Δαρε'ει»|ε'Πε}ν , υποσχεθεί ο Καρος στους Πέρσες την περιέλαθε στο
έστιν δικαιοτατον ἴσωοι «ος Το κοιοοο κοκον ουκ νομο εξασφαλίζοντας έτσι τη φιλία μεταξα ολων των
.ἔμοθοοι ὲθοοψω οο Ξέοξην ὲν Τοἶο αυτοις ηθοω̨̃ν ι̃ο Περσών, φέρνοντας με το μέρος του τον περσικο λαο
έν οίσπεο κοοοο κομοοοην» Ι Ο δε· Οπἶ των ἶ1ωΤω_ν, με χρήματα και δώρα. Εξ αιτίας της αγαπης που ενέ
ποιδοιῶν Υονομονοο ἔκνονος Ποροῃλησἰσ ωῖεῖε ί πνευσε στα στρατεύματα κατέκτησε χώρες οχι λιγοτε

ρες απο εκείνες που αφησε. 'Υστερα απο τον Δαρείο,
ο Ξέρξης που είχε λαοει Βασιλική, δηλαδή μαλθακή μορ

οο φωση  <<Αχ, καήμένε Δαρείε», θα είχε ίσως καθε δι
θα ΰ καίωμα να του πει κανείς <<που δεν σωφρονίστηκες απο
1 το παθημα του Κύρου, γιατί ν” αναθρέψεις τον Ξέρξη

με τον ίδιον τροπο που ανέθρεψε ο Κορος τον Καμοο
ση;>=. Ο Ξέρξης, λοιπον, επειδή ήταν δημιουργημα του

εεομ
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, Σ · ·| ' ι τικ ' 'π ' τα ίδια ε 'νλεει τίς Καμὅὐσευ ,ΠΟΘιιωσιῇ,;Ξ¿,η̨̃η̨̃υὁἱἔγη̨̃ε ὲἶιξῖἔἔΖ”ἱἱἶιἶἔιισηΟξἶ ἔζἶ ἕχἱἔξΐἶιἶε ἑἔνδεοωἔῖἕ
ΥΘ Τθυ̃θϋτου θασιλ909 ἦν Περἶωἶ ΤΖ ὅν Οἴῃον 5 στηκε στην Περσία κανενας πραγματικα «μεγαλος Βασιὲι̃ζγέι̃ζονεν ἶ1λη,θοἔς',Πυ̃`η,ν γε Ξἔῖμὁ ὲω̃κὁς ὅίος ὁν λιας» παρα μοναχα επειδή εφερε αυταν τον τίτλο. Και
Οἱ] ἶυχηςί ως Ρ εμος λἕἔεἶὁν καίῖωράννων Πατὀες 6968 η αιτία δεν ήταν, κατα τη γνωμη μου, η τύχη, αλλα η
Οἴΐων ὀω̨ῷἶροψωἶ Π , | ΠΟ” γἑνηπῃ Πως καί κακή ζωή που διαγουν συνήθως τα παιδια των υπερθο
Τα Πολ/Ψ ζφσιν 90 ΥΟΡ μη Τ Τροψη̃ς α̃οζρέρων λικα πλούσιων και των τυραννων. Γιατί ουδεποτε είναι
ἀνὴρ ζω! Πἑωἶέ?/ς Τἔι̃ομοθἑτη σκεΠΤὲΟν7 Ι δυνατα να υπαρξει παιδί ή αντρας ή γερος που να εχειηρρς(αρετΠΥ·

ηζ Φ μ Ια 'όνῃ Δίκζἑων μήν' ώ 5 γ τα παρει τετοια ανατροφή και να διακρίνεται για την αρετή
Ι κα! ημιν ζε εν Τἔυ ανω/ [Ϊ Ξὁλεμώμῶν ἀΠΟδ[δὁ,/ω,

Ο του. Αυτα, θεθαια, φρονούμε ατι πρεπει να σκεφθεί ο
Όακεὀσἔμονφμ ΤΟΗΤΟ γείῖἴἐἰωκίσ καί ὅοσίλεω ὁγσ νομοθετης, κι εμείς στην τωρινή περίσταση. Παντως εί>
οτί Πεῃα̨ κΟ“,Πζ\9“Τῳ κεαῷἰῃ ιν Καί Τροφήν νἐμεπγ ναι δίκαιο, φίλοι μου Σπαρτιατες, αυτα τουλαχιστο να
¶ἶερΟ}]σ(ἶΙν 00,6 ηνῖῃνςυ Θ:?Ον Παρά Θεοω̃ ὅγεμσν Ώ αποδώσουμε στην πολη σας, οτι δεν προσφερετε καμια
Ος,μη ΤΡ ΚΟΤ ἀῖἔςς ἶ1μ(ἔ| δεῖ καπ, Πόλα γε εἴ,/ΟΙ εξαιρετική τιμή και ανατροφή σε πλούσιο ή φτωχα, σε
Πἶυσαπἶ Τῃἴος' Η Ϊ/αρ Ζῃ Τί ὲσῃν Πλοὑτω δια ιδιωτη ή θασιλια, εκτος απο αυτες που ο θεαπνευστοςτας τιμας υπερἶχουθοςι καλός ἡ ωἑωρὁς νομοθετης σας καθιέρωσε απο την αρχή και που του
Φέρω*/= ἶΠεΙ, Οωἶ Οΐἶ .ἶαὅως βη Τ ἄν σωῷροσὐνη 5 τις υπηγορευσε καποιος θεος. Γιατί, μα την αλήθεια,
ἄνἶυγῃνος αρετης' Οωὸ Ορῃης ης δεν πρεπει, σε μια πολη τουλαχιστο, να μοιραζονταιαπῃ Π Το ώ ξἐνε λἑγειςγ. εξαιρετικες τιμες σε καποιον που ξεχωρίζει για ταΜΕΓΙΑΛΟΣ, ,ως ταϋ

ι , ό ,ἐν ἀρετῆς ἐν; πλούτη του, ή επειδή είναι καλος δρομεας ή ωραίος ή
ΑΘΗΝΜΟΣ ΑΣ/δρεἔα ΠΖ9 μ ρ δυνατος, χωρίς ομως να εχει καποια αρετή, ούτε κι αν

Ζῖῖ‹ΖἔἔεΤΖ[\;υν Οὐως Τό,/λόγον ἀκοη̨ση̨ς το ακομη θα είχε καποιαν\αρετή στην οποία δεν συνυπαρ_

εϊ σοι δεξαι' αν σιίνοικον τί ΥΘΙΤΟΙ/Ο Θἴι/Οί Τ"/Ο σφό Η χει κι η σωΦρ,οσωνη\}Δ . . .
'νανδρεῖον μή αώφρονα δε αλλρκολαστον. ΜΞΙΙΑΑΟΣ: Τι θελεις' α πεις μ αυτο, φιλε μου;

Μεῖΐἶ/\μἔΣ: Εὐφήμεἐ' ο Ντ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: |Η·ανδρεια μηπως δεν ειναι ενα μικρο μερος

ΜΕ?_ἶ/Ὁ\Ο(ἑ/Σῖδεὸὐδαμῶς' ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κρίνε, λοιπον, μοναχος' το λογο μου: αν δεχο
,Αλλά ήν Τὸ δίκωον Οὐ Φύεω, χωρίς 5 Ι ί σοιὲνα δηλαδη για συγκατοικο η γειτονα εναν που θα

ΑΘΗΝΖΜΟΣ εἴνμ ήταν πολύ ανδρείος, και δεν θα ήταν σωφρων αλλα
ινιεἶ(ἶΙιζλῖααἕρΙ(3ι‹Σ/ϋς γαρ ἄν: . Ι · θκόλθσῖοςι . . , ., 3 ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Αποφευγε, σε παρακαλω, τετοια παραδειγματα.

· ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ενταξει, θα Δδεχασουνα ενα τεχνίτη σοφα στην
, ειδικοτητα του αλλα αδικο;

Α Μεπκιλο2.· Με κανενα τρωω.
ει ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι αμως η δικαιοσύνη δε φυτρώνει εκεί που

` δεν υπαρχει σωφροσύνη.
Δ

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Πώς θα ήταν δυνατο να φυτρὼσει;
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λοιιι×ιλιοε± οααἐ μην αν γε σοφὸν ιϋμείς νιινδή Πρωί ,

Θἑμεθο, τον τας ήδονας καί λυπαἶς κεκτημενον ΙΟ

ααίιΦωναιι: τοῖς ὸρθοίς λὁνοις καί εθομενας· Ι

ΝΙΙἔΙ_Ι/ΧΑΟΣ: Ου γάρ Ουγ.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἐτί δή καί τοδε επισκειίιωμἶ Ο Τω

ταίς πολεσιν τίμήσεων ένεκα, ποίαι τε οΙ7ΘΘΙ καί μη
γίγνονται εκαστοτε. · 6

ΝΙΙΞΓΙΑΑΟΣ: Το ποῖον;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σωφροσανη ανευ παοης τηςῃαν ης Ρ

τῆς εν ψυχῆ τινι μεμονωμένη ΤΙἩΙΟΙί ΙΙ ΟΤΙΙΙον γι”
, ” . ι 5γνοιτ' αν κατα δίκην,

ΝΙΕΓΙΑΑΟΣ: Ουκ έχω οπως είπω.

λομιιλιοε και μήν ειρτικάο νε ίιετριως' είθων Ιίθρ δη
ών ηρομην οποτερονοθν, παρα υέλθς ἔΙεΙΟΙΥ, ἄν ὁΟ“

κείς φθεγξασθαι.
ιιλιετιλλοε καλως τοίνυν νενονοε αν ΕΠΙ ,

λοηίιλιοε είεν· τα μεν ότι τιρὁσθημα Ψ ΤΙΙΙΟΙ Τε ἴί"
αῃμίοι ου λογου, αλλα τινος μαλλον αλογου ΟΙΥΠΟΙ Θ

αξίον αν είη.
ινιετιλλοε Σωφρααιινην μοι Φαινῃ λει/είν·
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ναί. Το δε γε τω̃ν αλλων πλειστα ημας

ὼγρελοη̨ν μετά της προσθήκης μαλιοτ” αν τιμώμε· 5

νον ορθοτατα τιμῶτο. καί το δευτερον δευτερως
καί οίίτω δη κατα τον εξης λὁΥΟΙ/ Τάς ὲΦΘξη̃§` ῃμάς
λογχανον ἐκαστον ορθώς αν ΑΟΥΧΟΙ/ΟΑ

,. . θινιετιλλοε εχει ταατῃ. "

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί οὐν: οὐ νομοθετου και ταυτα αυ Φησο”
μεν είναι δίανεμειν;

ινιετιλλοε± και μαλα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Βοιζιλει δή τα μέν ἄπυ̃νΐυ̃ και εφ εκαατον 5

έργον καί κατα ομίκρα εκείνῳ δῶμεν Ι/ἦίμῖῃι Το δε
Γρίχῇ διελείν, επειδή νόμων εσμεν και αυτοι πως

22?

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οατε επομένως είναι σοφος αμτος για τον
.οποίο μιλήσαμε πριν απο λίγο, εκείνος δηλαδή που οι
λύπες κι οι ηδονες συμφωνούν και ταιριαζουν με τον

“ορθο λογο.
ΙνΙΙΞΙ”Ι/ΙΑΟΣ: Πραγματικα, οώτε αυτος δεν είναι.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας εξετασουμε ακομη κι αυτο: Ποιες τιμες εί

ναι σωστες και ποιες οχι, απο εκείνες που απονεμουν
οι πολεις καθε φορα;

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Ποιο δηλαδή;

ψυχη και χωριστει απ ολα τα αλλα ειδη των αρετων
θα ηταν δικαιο η ψυχη αυτη να θεωρειται αξια τιμης η
να στερείται και των πολιτικων της δικαιωματων

ΜΕΓΙΑΑΟΣ Δεν ξερω τι ν απαντησω
ΑΘΗΝΑΙΟΣ κι ομως εδωσες μια μετρημενη απαντηση μ

αυτο που ειπες Γιατι αν απαντουσες στην ερωτηση μου
με τον ενα η τον αλλο τροπο νομιζω πως η απαντηση
θα εμοιαζε με παραφωνο ήχο μουσικής.

ΙνΙΕΙ”ΙΑ/ΙΟΣ: Καλα, λοιπον, εκανα που δεν απαντησα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Βεθαίως. Το στοιχείο, λοιπον, που πρεπει να

προστεθεί στα πραγματα που είναι αξια τιμης ή ατιμίας,
δε θα αξιζε να το συζητήσουμε, αλλα θα ήταν προτιμο
τερο να το αποσιωπήσουμε.

ΙΙ/ΙΕΙ”ΙΑ/ΙΟΣ: Μου φαίνεται πως εννοείς τη σωφροσανη.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ναι. Αλλα οσον αφορα θεθαια αυτο που μαζί

με την προσθήκη μας ωφελεί πολο περισσοτερο απο τα
αλλα, οσο κι αν το τιμοασαμε, πολο σωστα θα το τιμοα
σαμε. Κατα δεατερο λογο, θα τιμοιζισαμε το δεατερο
κατ” αξίαν και οατω καθ” εξής με την ίδια αναλογία θα
παίρνει σωστα τις τιμες που δίκαια θα επρεπε να παρει.

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Τα πραγματα είναι οπως τα λες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επομενως, δε θα παραδεχτοαμε πως είναι

εργο τομ νομοθετη και το να μοιραζει αυτα;
Ινιεπλλοε εαεαιατατα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θελεις, λοιπον, ν” αφήσουμε σί εκείνον να τα

κανονίσει ολα, και στο σονολο και στις λεπτομερειες
του το καθενα, κι εμείς, επειδή είμαστε εραστες των
νομων, να επιχειρήσουμε να καμουμε την τριχοτομηση

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν η σωφροσιξινη απομονωθεί μεσα σε μια

2/



228
228

_ , | _ ξεχωρίζοντα πρώτα τα μεγαλυτε α σε σπουδαιότητα κι
ὲῃιθωμητοίί Πειραθῶμενί ῖδκπεμεἰν χωρἰς Τα Τε με έπειτα τα δἐυτερο και τα τρίτα; ρ
νιστσ καί δεύτερα καί Τρίἶθί ' γο Μετικιλοε: ινιωιιστα. Θελω.

ΜΕΠΛΛΟΣ: Πάνμ μέν ομν· . ἐοικεν Τήν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Υποστηρίζουμε, λοιπόν, όπως φαίνεται, ότι μια
λσμι×ιλιοε± Λενομεν τοίνυν Ο? ἦί®^"^ ωἶ εἰ' δύ_ Ό πολη που Θελει να διατηρηθεί και να ειιαοκιμήσειι σσο

μέλλουσανί σῷζεσθαί ἶε κἶ"ιεωδσἔὀἐΞ\\;η:Ζ2/ς Τςἐκαί είναι ανθρωπίνως δυνατό, πρέπει και είναι αναγκη να
ναμίν ἀνθρωἶ"γην δε! _κω_,ανΟγκὀ, , θω̃ ἄρα ῃ_ μοιραζει σωστα και τις τιμές και τη μη Οῃονομή Τομθ
ἀῃμίας διανεμειν ὀρθως ,εσῖῃί Ορ α αθα Και Φυσικα είναι σωστό να θεωρουνται πολυτιμότατα
μίώτσἶμ μέν καί Τίμῶπἶ Τα Πεἦι Τηνσἔἔἔηἔευζερα 5 και πρώτα στην αξία τα αγαθα που· στρέφονται γυρω
κεῖσθαι, υ̃ωΦΡΟσμνης “Π¶ρχ(ἶ“ἶΙηςθ, ι̃ξἐί Τρί” Τά από τη ψυχή όταν ενυπαρχει συ αυτήν Π σωΦοοσυνή.
δε τα περί Τό σωμα κσἴία Κω ξἶγα̨ Ο' ὐτων δέ δευτερα αυτα που εχουν σχέση με το σώμα, και τρίτα
Περί Τήν Ομσίαιακυ̃ἴ Χρημμἶσ λἦἶἴίἑη̨̃ἴα ει̃: ῃμάς ἡ τα σχετικα με την περιουσία που ονομαζονται και Χμἠ·
αν έκτος Τις ααινῃ νθμθθεῖης (Π ζεί ματα. Αν, επομένως, καποιος νομοθέτης ή πόλη εκτρο
χρήμεπα Προάγοωσα η ωστεθω Ζῃκὁν ἄν Ω χιαζεται δείχνοντας προτίμηση κατα την απονομή των
Οθεν Τίμσῖς Τάῇουσαα̃ουθ Ρσιξθ/ Οιξπε Πἶ _ τιμών, ή στα χρήματα ή σε καποιο από τα τελευταία,
δρῷη Πρᾶι̃ίμσ Εἶμήσθέυ Τμμἶα η Πως (Ζμινι τοποθετώντας τα μπροστα στην απονομή Των Ήμὡνι δε

ΜΕΠΛΛΟΣ: Πάἴυ μεἶ Οω/,εΙρη9Θ¶) σἔω̨ἶ ὴἶέον ὲΠΟίη_ θα εκανε ουτε ευσεθή. ουτε σωστή πολιτικὴ πραἔη. Τα
ΑΘΗΝΑὉΣ2 ΤΟΗΤΘ μεν ΤΟ"/Ψν η̨̃μσς ΘΠΙ Πολπείας. 5 είπα καλα ή μήπως διαψωνείτε σε κατι;

·

σεν ειπεϊν ἡ Πεεσφν Πεθί„ὁ'®®κἶψ'ς Ἐη̨̃τοὐς γεγΟ_ Μετι/ι/ιοΣ± περα πολυ καθαρα τα είπες.
ανΘϋρίσκομεν δἦ ἦῖη ὲπἰ 'ἶτη ὅειρζἶυελευθερον λίαν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αυτα, λοιπόν, μας έκανε να τα εκθεσουμε κα
νόΐαςι Τήν δέ αἕῃσἶ/ Φσμεγ, ΟΠ Το εκόν 6' επαγα έ πωΩ πιο πλατια Π εἔέταση του πολιτευματος των Περ
αφελαμενοι του δημομι Το δεοποη νἀπώ/\ε_ σών. Και Βρίσκουμε πως χρονο με το χρόνο γίνονταν
Υόνῖες μᾶλλον του̃ Πρἶσηἴοντοςί Το Φἰδίἶ φθσρῶ/_ 6 χειρότεροι, είπαμε δε πως αιτία του φαινομένου ήταν
σαν καί Τό κο"/ὁν ὲ\/,Τῃ Πολει ΤΡΗΤΟἩ ὰε Ο ένων ζἶ το οτι, αΦου αΦαιΩέσαν τη μεγαλη ελευθερία απο το
ΤΟΟ, Οὐθ) ἡ Τῶν ἀρχωίῖων Τἶῆἱ, Ζωῶν λαό και εφαρμοσαν τον δεσποτισμο περισσότερο απ,

καί Του̃ῇήμου ἦΟυλεωἶΤσι,λ.Ον ὲεκάσΤΟΤε ἡγῶγ/Το! όσο επρεπε, καταστρεψαν τη φιλία, και την ενότητα
ἀρχῆςι Ϊ” Π και σμῃφῳ/ Π 8 έν Πόλεις. ἀνάσι̃στα 5 στην πόλη. κι όταν δεν υπαρχουν αυτα, ουτε η Βουλή
ἐσεσθσι σφισινί ὼίαοΐσῖουςκμ ντε έ όρώς τε καί τ των αρχόντων παίρνει αποφασεις ευνοϊκές για τους υπη
δε έθνη Φιλία Πμμί καΤσΦΘἶ:'ρΟ· „ς' ἱε εἰ χρείαν κόους και το δήμο, αλλα για να διατηρήσουν την ίδια
ἀνηλεήπυς μισοω/Τες μισρυντω̨ Οἕα̨νου ἀςφἰκ,/ῶν_ τους την εξουσία, κι αν ακόμη νομίζουν ότι θα έχουν
του μάχεσθσί Γίερί ὲωἔτω̨/ Τἶυςεῖἔϊτροἔυμίσς Του̃ ι, έστω και ελαχιστο κέρδος καθε φορα. Και αω̨̃ου αναστα
Τω' Οὐδὲν κοινοκί έν ΟΗΤΪΜ',συ μθω ἀνευρίσκουσιν, Ο τωσαν πόλεις και φιλικα έθνη, αφανίζοντας τα με τη
ὲθἑλειν κινδυνευειν κα! μσχεσ Δ Φωτια, μισουν και μισουνται εχθρικα και αδιαλλακτα. Κι

όταν φτανουν παλι στο σημείο να ζητήσουν τη Βοήθεια
του λαου για να σώσουν τον εαυτουλη τους πολεμώντας
εκείνοι, δεν έχουν τίποτε το κοινό μα αυτους ώστε να
θέλουν με προθυμία να κινδυνευουν και να μαχονται·

ζ αλλα, ενώ έχουν στην εξουσία τους μυριαδεςανθρώ
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_ πους .που δε θα μπορουσε κανενας να τους μετρήσει
κο! λ τους εκαμαν να είναι αχρηστοι για πόλεμο, και σα να

ὼἶρήοτἶως εἰς Τίὸλῆἔον Πάσος ἶ‹ἑκΤηνΤἶΠ'|κα[ εχουν ελλειψη από στρατιώτες, πληρωνουν ξενους, νο_
Θαπερ ενδεεϊς ανθρωπων μισθουμενοι, υπο μισθω

_ _ _ _ ασε” 5 μίζοντας πως μπορεί να σωθοόν από μισθοφόρους και
Πἐν κσἐὸἔνεἔἶν ἀνἔζώῃοὲν Ξἔεἴνἐῖῖἰ ἔῖεῖἶ/κἶ:ἐΟ\7ΤΟΙ αλλοεθνεις. Και εκτός από αυτα αναγκαζονται να επιδει

. ο ε τουτ ι _ _ _ _ _

Ξ,ω\/Τ ρχ ὁῃ λε ΟμΠ ὁ χρυσὁν κω_ἄρ_ 898 κνυουν την αμαθεια τουςι διαδηλωνοντας με τα κατορ
ελ/Ο ες ργς ηρςρς _ _ εισα ι οι ιε 'στ Θ ι

_ . _ _ _ λ _ τίμια καλα ωμ Ϊ ΤΟΝΕ: ΟΤΙ ΠΟΤ ΠΟΠ σε ΚΟ. Ξ Πεβἱ Οση εωρΟΠ\|·
γϋβθν εσἶιν ΣΚΠΟἹΟΤΕ Τα εγθμἑἶν _ _ _ _ _

κατα πόλιν.

ΗΝΑΙΟΣ: Τα μεν δη περι' νε Περσων, ὡς ουκ ορθως

ται για μια πολιτεια πολυτιμα και ωραια ειναι κενη φλυα
_ ρἰα σε συγκριση με το χρυσαφι και το ασήμι.

ΜΕΠΛΛΟΣ Πω/Η μεν ουν' , _ 5 ως ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Βεθαιότατα.
_ _ ΗΝ : ' ” ' , ' λ '

_ ὁ _ _ _ὁ 6 λεων κα! ΑΘ ΑΙΟΣ Και λοιπον το θεμα των Περσων οτι δη αδη
' ν διοικειται ια τ ν σ ο ου ι Η _ _ _

Το νω |η Φ ρ σημερα δεν κυὀερνουνται σωστα, ενεκα της υπερθολι
δεσποτειαν, τελος εχετω. ~: _ τ· τ _τ ι _κης δουλειας και της απολυταρχιας, ας θεωρήθῖ:ῖ”Τε=”

ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Πανυμεν οὐνἑ ὀῃ το 9
ΑΘιιΝιΔιιΟΣ:_ Τα 'δε περι αττικης αμ πολιτειας το ΜΕΠΛΛΟΣ Μἀλισῖο'

μεω ΤΟ_ωΤΟ ω̨(ἶσυ_Τως ηβη̨̃ςἶ ὅιἶξεὁθειν χρἶωνξ ωςῃ δ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σχετικα τώρα με το αττικό πολίτευμα, είναι
Παντελης και ΟΤΙΟ ἶΙΟ(ἶωΥ Ψἶχων 8/Ἐεωθεραἶ Της μει̃ ἐο αναγκη να το εξετασουμε με όμοιο τρόπο, για να δουμε
τρον εχοώσης αρχης αφ ετερων ου σμικρῳ χειρων
. ἶν ά καΤ_ ὲκεἶνον Τὸν χρόνον ὁῖε ἡ Περσών ότι η απολυτη και χωρίς κανενα περιορισμό ελευθερία
ημ Υ ρ _ 7 _ __ _ είναι πολυ χειρότερη από μια μετριοπαθή εξουσἰα, που
επίθεσις τοις Ἑλλησιν, ἴσως δε σχεδον απασιν τοις
τ'νΕι3 ώπην οἰκοιι̃σιν ἐΥἰΥνετο πολιτεία τε ἦν πα ιό ασκούν ωρεῖοἰ ὀρχονῖες' είναι ολἡθειο Πως σι̃ εμάς
η ρ 7 , _ ' _ _ 5 την εποχη που εγινε η επίθεση των Περσών εναντίον

λαια και' εκ τιμηματων αρχαι τινες τετταρων, και
_ _ _ _ _ _ __ _ _ των Ελλήνων, και ίσως εναντιον όλων σχεδόν των κατοι

δεσποτις ενην τις αιδως, δι ην δουλευοντες τοις ' _ γ , _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ κων της Ευρωπης, υπηρχε ενα παλαιό πολιτευμα και
τοτε νομοις ζην ηθελομεν. Και προς τουτοις δη το

_ _ _ _ _ _ _ την εξουσια ασκουσαν τεσσερις φορολογουμενες τα
μεγεθος του στολου κατα τε γην και κατα θαλατ γι τη ακόμη
ταν γενόμενον, φόὀον απορον εμόαλόν, δουλείαν 1 η̃ϊ ” ' ς

ετι μείζονα ἐποίησεν ημας τοῖς τε αρχουσιν και' Μ

μθϋς, ΠΟΠ ΥΚ] χοβη Της ημασἶσν Τἱρθθυμοι νο ζουμε
Ο _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ . _ Φ σαν υπηρετε των νομων. Μαζι με τα παραπανω ο κο
τοις νομοις δουλευσαι, και δια παντα ταυθ ημιν ι ς

_ λοσσιαιος όγκος του στρατευματος που μας επιτεθηκε
συνεπεαε προς ημας αιζιτοας σφόδρα φιλια. Σχεδόν

εν 5 ι
αφίκετο Δατις Περοικόν στόλον αγων, πεμψαντος

_ _ _ _ _ _ _ πε ισσότε ο στου α όντε και του νό ου σαν πι
Δαρείου διαρρηδην επι τε Αθηναιους και Ερε ρ_ ς ρχ ς ς μ' ς

_ _ _ γε στοι υπηρετες, και να αναπτυχθει εξ αιτιας ολων αυτων
εἴτριας, εξανδραποδισαμενον αγαγειν, θανατον αυτῳ
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απόλυτη φιλια αναμεσα μας. 'Οπως είναι γνωστόι δεκα
σχεδόν χρόνια πριν από τη ναυμαχἰα στη Σαλαμινα είχε
ερθει ο Δατις επικεφαλής Περσικου στρατου, εναντιον
των Αθηναίων και των Ερετριεων με την ρητή εντολή
να τους υποδουλὼσει και να τους φερει πίσω σιδεροδε
σμιους, με την απειλή θανατωσεως αν δε το κατόρθωνε.
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προειπών μή πραξαντι ταυτα. Καί ο Δατις τους μεν κοι Ρ Δὀςΐις μέσα σε ελθΧιίἶΤΟ Χρθνίίώ. δίὀσΐηι[Ο Δενίκίι̃σε.ερετρια̃ς ἐν Τιν! ὅραχετ χρονῳ πανταπασιν κατα κατα κρατος τους Ερετριεις με πολλες μυριαδες στραἶ
κρατος τε είλεν μυριασι συχναῖςι κσίτίνθ ^όΥΟν εἰς (1 Τἦω καί οω̨̃ησε γο διοδοθει σῖυν Πολη 'μος η ηἶοθερητήν ἡμετέραν πολιν αΦη̃κεν Φοὅερόνι ὡς Οὐδείς ἔ Φηιιη Οι̃ϊι δε μιιορεσε να γλυτώσει κανενας απο τους.ερετρἰῶν ωπὁν ἀῃοῃεςῦευγώς εἴη, σω/άψω/Τες Ερετριεις: Ενωσαν ταχα οι στρατιώτες του Δατιδος τα
γαρ αρα τας χείρας σαγηνευσαιεν πασαν τήν Ἐρε χερια κι επιασαν σαν'μεσα σε διχτ|υ ολη τη περιοχη.
Τριχήν οί στρατιῶται του Δατιδοςζ Ὁ δή λογος, είτ) διαδοση, λοιπον, αυτη ειτε'αληθινη ειτε πλασμενηαπο
αληθής είτε καί οπῃ αφίκετο, τους τε αλλους Έλ καποιους, και τους αλλους Ελληνεςγπερισσοτερο ομωςληγ/ος χω· δή και Άθηνη̨ίους εξεπληττεν, καί ιτρε ] Ω τους Αθηναίους, ετρομοκρατησε. Οταν ομως αυτοι
σθευομενσις αυτοίς πανταχοσε θοηθείν ουδείς ή εστελναν παντου πρεσθευτες για να ζητησουν Βοηθεια
θελεν πλήν γε Λακεδαιμονίων· αυτοι δε υπο τε του 0 κανενας δεν εδειξε προθυμία εκτος απο τους Σπαρτια
προς Μεσσήνην οντος τοτε πολεμου καί εί δή τι ' τες. Αλλα κι αυτοί απασχολημενοι με τον πολεμο που
διεκώλυεν αλλο αυτους  ου γαρ ίσμεν λεγομενον ι είχαν τοτε εναντίον των Μεσσηνίων ή για καποιον αλλον_ ὕστεροι ὀ° ουν αφίκοντο τη̃ς εν Μαραθω̃νι μαχής λογο, δεν ξερουμε ποιον ακριθώς, εφτασαν μια μεραγενομένης μια ήμερα. Μετα δε τουτο παρασκευαί 5 αργοτερα μετα τη μαχη στο Μαραθώνα.
Τε μεγαλοι λεγομεναι καί αιτειλαί εφοίτων μυρίαι ἐς [ΜΕΓΙ/ιΛΟΣ: Οι λογοι που εμποδισαν τους συμπολεμιστες
παρα θασιλεως. Προίοντος δε του χρονου, Δαρείος μου να φτασουν αργα, φίλε μου Αθηναίε, θα ηταν πολυ
μεν τεθναναι ελὲχθηι νέος δέ καί σΦΟὀΡός ὁ ὑός

Ξ β ΟΟΒΟΘΟΠ
αυτου παρειληφεναι τήν αρχήν καί ουδαμῶς αψί , Μ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: [Ίσως]. κατοπιν ομως αρχισαν να κυκλοφορουν
στασθαι τής ορμής. Οί δε ,Αθηναίοι παν τουτο 6998 ι φήμες για μεγαλες προετοιμασίες κι εφθαναν συχνες
ῷοντο επί σφας αυτους παρασκευαζεσθαι δια το < απειλες απο μερος του θασιλια των Περσών. 'Οταν πε_
Μαραθῶνι γενομενον, καί ακουοντες 'Άθω τε διο ζ ρασαν μερικα χρονια εγινε γνωστο πως πεθανε ο Δαρυττομενον καί 'ίἔλλήσποντον ζευγνυμενον καί το Ϊ, ρείος και πως ο γυιος του που είχε καταλαθει την εξου
τω̃ν νεῶν πλήθος, ήγήσαντο ουτε κατα γῆν σφίσιν 5 < σία, νεος και ορμητικος, δεν είχε καθολου την προθεσηεῃ/Οι σωτηρίη̨ν Ουτε κατα θαλατταν· ουτε γαρδθοή ¬ να παρατησει τα σχεδια του πατερα του. Οι Αθηναίοι,θήσειν αυτοίς ουδενα  μεμνημενοι ὡς ουδ' ατε το φυσικα, καταλαθαιναν οτι ολες αυτες οι προετοιμασίεςπρότερον ήλθαν καί τα περί 'Ερετριαν διεπραξαν

`¿ , είχαν για στοχο την πολη τους γιί αυτο που είχε γίνειτο, αφίσι γε ουδείς τοτε εθοήθησεν ουδ” εκινδυ στο Μαραθώνα και, επειδη πληροφορηθηκαν οτι ο 'Αθωςνευσεν συμμαχομενος· ταυτον δή προσεδοκων καί ι̃θ διανοίγεται για να σχηματισθεί περασμα κι ο Ελλησπον
τοτε γενήσεσθαι το γε κατα γῆν  καί κατα θαλατ# Ώ ξ τος ενώθηκε με γεφυρα, καθώς και ποσο μεγαλος ηταν

·
Ψ ο στολος, ενομισαν πως δεν υπαρχει γι* αυτους σωτηρία,

Ϊ, ουτε απο την ξηρα, ουτε απο τη θαλασσα. Γιατί δεν
επροκειτο να τους θοηθησει κανείς  επειδη δεν είχαν
ξεχασει, οτι, οταν είχαν ερθει οι Περσες για πρώτη φορα
και καταστρεφαν την Ερετρια, αυτους τουλαχιστον κα
νενας δεν τους είχε θοηθησει τοτε, ουτε θελησε να
διατρεξει κινδυνους πολεμώντας πλαι τους. Επομένως
το ίδιο περίμεναν οτι θα συνεθαινε παλι απο τη ξηρα

σι
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ταν δη αδ πασαν απορίαν εώρων ΟωΤΠρἴΟ§`ι νεῶν Χ" σίγουρα αλλα κι απο τη θαλασσα δεν εθλεπαν ουτε απο
λίων καί ετι πλεονων επιφερομενων. Μιαν δη σωΤπ κει καμια ελπίδα σωτηρίας αφου ερχονταν εναντίον τους

υ Σ61

Ώίαν συνενοουν. λεζίΐήν μὲν καί ἀἴίορονι μόνην ὁ χίλια και περισσοτερα πλοία. Σκεφτηκαν, λοιπον, οτι
σαν, θλεψαντες προς το πρότερον νενοίείἶνοντυ̃ ως 5 τους απεμεινε μια ελπίδα σωτηρίας, απίθανη και απελ
ἐξ ἀῃὁιοων καί Τότε ὲΦΘίνεΤΟ νενἑσθω Το "κησω ία πιστικη, αλλα και μοναδικη, αφοο ελαθαν υπ, οψη τους
μαΧΟμὲνΟυ€;· επι' δε τῆς ελπίδας ὸχΟϋίίενθί Τσνῖηἶ το προηγοομενο γεγονος, οτι δηλαδη και τοτε ενίκησαν,
ηαρισκον καταφυγην αυτοίς είς Οὐΐθϋςἔίίονονς 'εν καθως φαίνεται, πολεμωντας χωρίς καμια ελπίδα. Στηρί
ναι και' τοας Θεους. Ταδτ' οὐν αυτοίς πΟνΤΟ"Φί^ίΟίν Ο ζομενοι σ” αυτη την ελπίδα ευρισκαν οτι καταφυγιο για
αλληλων ενεποίει, ο φοαίϋςτ ὁ Τότε Πἶίρων Ο Τἦ εκ τον εαυτο τους ηταν οι ίδιοι και οι θεοί. 'Ολα αυτα ηταν
τω̃ν νομων τω̃ν έμπροσθεν γεγοι/ώς. Ολ/ ὕθϋαενΟν_

Ν φυσικο να τους εμπνευσουν φιλία μεταξυ τους, δηλαδη
τες τοῖς προσθεν νομοις εκεκτηνΐίἶι ην Οίὀω ΠΟ/\” ο φοθος που προκαλεσε ο Ξερξης και ο φοθος εκείνος
λακις εν τοῖς ανω λογοις εῃτομεν, ῃ και δουλευειν 5 Ποω Πολλές Φορές σῖη σωζἡῖησή μας ονομἀσομε ωδώ
ὲφαμεν δεῖν τους μελλοντας ὀίνσθοὐς ἐσεσθω ης

....;ἶΝ›

Στην αιδω είπαμε οτι πρεπει να πειθαρχουν τυφλα εκεί
Φ δειλός ελευθερος καίαΦΟΰΘΩ`” ὀν εἰ Τύπ (ἶἑΟς νοι που επιθυμουν να γίνουν εναρετοι ανθρωποι και
ελαὀεν, ουκ αν ποτε συνελθών ἠμὐνοῖοι (ἱίίίἶ ημω οποιος την φοθαται είναι ελευθερος και αφοθος. Γιατί
νει/ τεροίς τε και' ταφοις καί πατρίδι και τοιςραλλοις εκείνος που δεν ενιωσε τοτε αυτον τον φοθο, δε θα
οίκείοις τε αμα καίφίλοις, ώσπερ Τὐΐῃεθωίθησενι ι̃ο , ® ηταν δυνατο να συνασπισθεί με τους αλλους και να
ἀλλά κεπά σμικρά ἄν ἐν τῷ τοτε ημῶν εκαστος σκε 6 ἔξ αμυνθεί, οοτε να υπερασπίσει τα ιερα και τους ταφους
ὁοσειείς αλλος αλλοσε διεσπαρη. και την πατρίδα και συγχρονως ολους τους αλλους δι. .

ΜΕΙἹΛΛΟΣ: Καί μαλα, ώ ξενε, ορθώς τε ειρηκας και

σαυτὼ τε και' τῇ πατρίδι πρεποντως
' „ γ Ρ . τ ί ' η̨τ

ΑΘί·ίΝΑίΟΣ: Εστί ταυτα, Μεγιλλε προς νατη̨̃ῶἶ/ΘΠΖΉ

εν τῷ τοτε χρόνῳ Υενομεναι κο"/ωνον ΤΠ
. ε · · ί ειν. ἘπισκοπειΤερων γεγονοτα φυσει, δικαιον λεν
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κους του και φίλους, οπως τους εθοηθησε τοτε, αλλα
θα χωριζομασταν τοτε ολοι μας σε μικρα τμηματα και
θα σκορπιζομασταν αλλος εδώ κι αλλος εκεί.

ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Πολυ σωστα μίλησες, φίλε μου, και οπως ται
ριαζει σε σενα και την πατρίδα σου.

μην καί συ και' Κλεινίας εϊ τι προς Τήν νομοθείἶζω/ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αυτη είναι η πραγματικοτητα, Μεγιλλε. Κι εί
ηροοηκοντα λεγομεν· οὐ γαρ μύθων ενεκα διἶξερ ἶζ ναι, θεθαια, δίκαιο να πω σε σενα οσα εγιναν εκείνο
χομη̨τ, οδ λεγω δα ένεκα. Ὁρατε γαρ' Θίἶείὀη Τίνα Θ ,τι τον καιρο, γιατί αισθανεσαι εξ αιτίας φυσικα των προγο
τρὸπον τσὐτὁν ἡμῖν συνεὀεθτίκει παθος Οπερ ΗΘΗ· Α νων σου Φιλια γιο την λεηνε. πρόσεξε ομως τωρα και

' ε ί πασαν δουλείαν αγουυ̃ίν Τονσαις. ὲκείνοις μεν πι
, Ι ν συ κι ο Κλεινίας αν λεμε πραγματα που εχουν σχεση

δῆμον. ἡμῖν 6, Οὐ Τοὐνσνῇον επ' Πσσσν ελεωβερἰσ Ϊ με τη νομοθεσία. Γιατί θεθαια δεν μιλὼ για να εξιστορὼ
Θ _ δ' καί τι λεγωμενΠροτρεπουσι τα πλη π, πως Γί Η μυθους αλλα για το ζητημα που σας είπα. Και προσεξτε

τουντευθεν οί προγεγΟνὐΤΘ§` ίΰμίν|εί·ίΠρΟσΘεν Ο , για να δείτε. Επειδη το ίδιο παθημα κατα καποιον τροπο
γοι τροπον τινα καλω̃ς είσιν ειρημενοί·

ι
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συνεθη και σε μας και στους Γίερσες  σί εκείνους
επειδη επιθαλανε στο λαο τους απολυτη δουλεία σ” εμας
παλι επειδη αφησαμε απολυτη ελευθερία στα πληθη 
αν κατορθώσουμε να πουμε πως εγινε αυτο και αν μπο
ρεσουμε να καταληξουμε σε καποιο συμπερασμα, τοτε
η προηγουμενη συζητηση μας εχει καποια αξία.
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 · Τ ον ι τν τοοει τί ινιειτιλλοε το ιι· π τε ι 
ι

ινιει·ιλλοΣ± λενεις εν· παρω 6 ετι σοφεσ ερ ηιι ± ι±οοΦσ ιι σε οοσιτσ ήσε οιιωή νο μας δώ
σημη̃νω Τό νη̨̃ν λεγόμενον' σεις να καταλαθουμε πιο καθαρα αυτα που λες.

ΑΘΗΝΜΟΣ: ἘΟΤΟΙ ΜΟΤΟ' Ούκ ήν, ώ Φίλοι, ήμίν επί γε ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θα γίνει εκείνο που θελεις. Στην εποχή που
τῶν παλαιών νομων ο δήμος τινων κύριος, αλλα ίσχυαν οι παλαιοί νομοι, Φίλοι μου,  δεν ήταν
Γρὁι[Ον τινα εκων εδούλευε τοῖς νομοις. Θ κυρίαρχος κανενος, αλλα, κατα καποιον τροπο, ήταν με

ινιετιλλοε ιτοιοις ση λένεις, · · τή θέλησή τους δούλος των νοιιωνι,
ΑΘΗΝΜΟΣ: τοῖς Περί Τήν μομσικην πρῶτον την τοτε, ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Ποιους νομους εννοεις;

Ζινα ἐξ ἀρχη̃ς ὁιέλαωμεν τήν τού ελεύθερου λίαν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γιρὼτα¬πρὡτα εκείνους που ήταν σχετικοί με
ἑῃίδοσιν θίου' Δωρημἑνη γάρ δή Τύπ ήν ημίν η τη μουσική εκείνου του καιρού, αν θελεις να εξετα κ
μουσἰκή κατά εἴδη Τε ἑαωτῆς ἄΐπγ κσίοχήμσπι, και το σουμε απο την αρχή την μεγαλη προοδο του Φιλελεύ
Π ήν εἴὀΟς ὼδη̃ς ειη̨̃ιχαί προς θεούς, ονομα δε ύμνοι Ι: θερου Θίου. Γιατί πραγματικα τοτε η μουσική σε μας
επεκωιοοντο· και τούτῳ δή το εναντιον η̃ν ῳὀής ήταν χωρισμένη στο διήΦτ>ι><τ είδη τή: και οχήιττττσ κο
ἐτερον ετδος _ Θρήνομς ὁὲ τις αν αυτούς μαλιστα τε θορισμενα. Ενα ειδο δης ηταν οι ευχες στους Θεους,
ὲκαλεσεν  καί παίωνες έτερον, και' αλλο, Διονύ ΠΟΠ Θνομὀζονΐαν νοίἶ Σ Οϋῖὀ Το είδος Πάλι ϋΠἠΟΧε

5σου γενεσις οίμαι, διθὐρσμὅος ^εΥὸίίενοἐλ Νόμους
τε αυτο τούτο τούνομα ὲκαλουν, ωδήν ώς τινα ετε
ραν· επελεγον δέ κιθαρῳδικούς. Τούτων δή δίΠΤε“

αν

ενα αλλο ωδής αντίθετο, πουμοςα μπορούσε να το απο
καλέσει κανείς πετυχημένα 'Αλλο είδος ήταν
οι παιανες κι ενα αλλο που τ ίζω δημιούργημα του

Τσγμένων καί ἄλλων Τ"/ών, Ούκ ὲξη̃ν ἄλλῳ εἰς ἄλλο Διονύσου. και που ονομαζεταιἰδςιαύραμαος. ο ίδιο αυτο
καταχρη̃σθαι μέλους είδος· το δε κύρος τούτων 0 είδος αποκαλούσαν και νομους, σα να ήταν_,ιη̨̃ΕἶΠἶἶ,.Ϊ9|ῳ\~Ζἔ,ῃ

γνῶναι' τε καί αμα γνοντα δικασαι, ζημιούν τε αυ ωδή και προσθεταν το χαρακτηρισμο ίαθαρωδικούαι
τον μή πειθομενον, οιζι σύριγξ ήν ουδε τινες αμου Αφού, λοιπον, αυτα και μερικα αλλα είχανίτακτοποιηθ·ε·ί”
σοι αοαί πλήθους, καθαπερ τα νύν, ούδί αύ κροτοι δεν επιτρεποταν να χρησιμοποιεί κανείς παρανομως
ὲπαίνους αποδιδοντες, αλλα τοῖς μεν γεγονοσι 5 αλλο είδος μελωδίας. Κίκη εξουσία που απεθλεπε την
Περι, ῃη̨ιὀευσιν δεδογμενον ακούειν ήν αύτοῖς μετα εφαρμογή των παραπανω και που αφού ανεκαλυπτε τον
σιγής ὁια τέλους, παισί δε καί παιδαγωγοίς καί τῷ παραθατη τον δίκαζε και του επεοαλλε τιμωρια δεν ήταν
Πλείστῳ· ὁχλῳ ράΰδοω κοσμούοης ἡ νουθετησις ουτε τα σφυρίγματα, ουτε οι αμουσες κραυγες του
ὲ ί νετο. Ταύτ' ούν οατω τεταγμενως ἠθελεν ἄρτβ (Ι κ οχλου, οπως τωρα, ούτε επίσης τα επαινετικα χειροκρο

ί=αήΜήτ

χεσθαι τῶν πολιτῶν το πλήθος, καί μή τολμαν κρί τήματα, αλλα είχε θεσπισθεί να ακούουν ως το τελος
νειν δια οοριιεου· μετά σε τουτο, τιττοιοντος Τἔυ̃ σιωτιήλοί οι δισκοινὸιτενοι ντο τήν κστήοτισή τρωει στο
χρόνου, αρχοντες μεν τη̃ς αμουσου παρανομιας τς δε παιδια και τους παιδαγωγους και στον πολυ οχλο η
Πογηι̃Οί ὲγίγ,/Οι/Το φύσει μέν ποιητικοί, αγνώμονες 5 ταξη επιοαλλοταν με τη σωφρονιστική ραθδο. Επειδή,

ωνκαιω.›ω

ι

λοιπον, αυτα ήταν τακτοποιημενα μ” αυτο τον τροπο,
το πλήθος των πολιτών ήταν προθυμο να εξουσιαζεται
και να μη τολμα να κρίνει με θορυαο.

[ΜΕΓΙΑΑΟΣ Θαυμασια ήταν ταχτοποιημενα, Φίλε μου Αθη
ναίε, καθως λες, τα σχετικα με τη μουσική].

ΑΘ|ι'ΝΑ|ΟΣ: [Ναι] “Επειτα ομως με τον καιρο αρχηγοί της
αμουσης παρανομίας εγιναν οι ποιητές, που αν και ήταν
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δὲ Περί Τό ὁἴκσίον Τῆἔ Μοὐσης κοίπη̨̃ νὁμίμον· ΘΟΚ απο τη φυση προικισμενοι με ταλεντο, αγνοουσαν καθε
χευοντες κσίμἔιλλθν ΤΟΟ δἑοντος κατεχόμενα ΟΦΖ τι που αφορουσε το δίκαιο και τους νομους τής μουσι
ἡδονη̃ς, κεραννυντες δέ Θρήνοϋς Τε νμνοίς καί κής. Αυτοί δηλαδή οταν τους επιανε θακχική μανία και

παίωνας διθι1ρἄιμὅΟκ;Η κα̃ἴ Οὐλῳὅίας δή τοῖς κίθΟρ_ υποδουλὼνονταν περισσοτερο απ” οσο επρεπε στην
ῳδίαις μιμουμει/Οι, καί Πόι/ΤΘ είς Πάνω σωνάνον' Θ ηδονή, ανακατευαν τους θρήνους με τους υμνους, τους
Τες, μουσικής ακοντες υπ, αι/Οἴσς κω̃ΐαψεωὅὸμενίἶί παιανες με τους διθυραμθους, νοθευαν τα τραγουδια

ὡς ὸρθὁΐηἶο μέν οὐκ ὲχοί Οὐδι̃ ἡνῃνου̃ν μονσνοἶι που συνοδευονται με αυλο μυ εκείνα που συνοδευονται

ἡδονῇ δέ Τῇ ΤΟΟ Χσίρονΐοςι εἴῖε Θε/\Τ[ων εἴ” χε" με κιθαρα και ανακατευοντας γενικα χωρίς ταξη ολα με

ρων αν εἴη τιςι κρἴι/ΟΙΤΟ ὸρθὁωῖα ΤΟΜΠΤΟ δή 'Τον ολα, χωρίς να το θελουν, απο αμαθεια εκαμαν τους
Οη̨ι/Τες Ποιήματα, λογους τε ὲίΠλὲΥΟνΤε§` Τοίοίνσ 5 αλλους να σχηματίσουν ψευτικη εικονα για τη μουσική,
τους. ΤΟΪΟ ΠΟλλΘἶΟ ὲι/έθεσαν Παιοανομίθν είς Την οτι δήθεν δεν εχει τίποτε το σωστο και οτι μοναχα απο

μουσικἡν καί τολμαν ὼς ίκανοίς ουσιν κρίνειν· οθεν Την ηδονή εκείνου που τήν απολαμθανει μπορεί να κρι

δή Τά θέξπρσ ἐξ ἀΦώι/ων Φωνήενν ὲνἑνονφιςὼἶ Ἡ" 2' θεί δίκαια αν είναι καλυτερη ή χειροτερη. Γραφοντας,
ὲιίαΐΟι#ΤΟ ἐν μοὐσαίς Τό Τε καλόν καί μήι κο! ανὴ , επομενως, τετοια εργα και διαλεγοντας αναλογους στί

ἀρίσΐοκρθτἰας ἐν ωπῇ θεΟΤρΟκρΟΤίΟ Τίς ΠΟνηρἶ1 ι χους εμπνευσανε σε πολλους λαθεμενες ιδεες, για τη

ΥὲΥΟνΘν Εἰ Υάρ δή καί δημοκραῇα ἐν αὐτῇ Τίς μο” ” μουσική και την τολμή οτι ήταν ικανοί να την κρίνουν.

ι/Ον ὲΥἑλ/ΘΤΟ ἐλεϋθὲρων ἀνδρῶν Οὐδὲν ἄν Πάνω νε 5 ` νι Εξ αιτίας, λοιπον, αυτών, οι θεατες απο σιωπηλοί, εγιναν
δεινον ἠν τα ΥΘ3/Ονὁσ' ι/Ον δὲ ἠρξε μέν ἡμίν εκ φωνακλαδες, σαν να ήταν ειδικοί στο τι είναι ωραίο ή

μσσσικῆσ κι πάντων είς Πάνω σοψίας δόξα Μ” Πἶ” ὶ οχι στη μουσική και τη ειεση της μουσικής σοιστσκσσ
ρανομία, συνεΦεσπ8ΤΟ δέ ὲλεϋθερία ἌΦΟΘΟ' νἶι̃ρ τίας, πήρε μια κακογουστη θεατροκρατία. Γιατί θεθαια

ὲΥἴΥνΟνΤΟ ὡς εἰὀὁΐεςι ἡ δὲ ἄδεἰσ ἀνωσχννῃσν αν κυριαρχουσε στη μουσική μοναχα μια δημοκρατία
ενέτεκει/° Τό Υάιο Τήν ΤΟΟ ΰελΐίονος δόξαν μή Φο ¬ ελευθερων ανθρωπων, δε θα ήταν τοσο Φοθερο αυτο
Θείσθαι δια Θρασος, τουτ, αυτο εστιν σχεδον ή πο Ό ι Το γεγονός Τὼρο Ομως στον τό,[Ο μας άρχισε ΟΠΟ Τη

νηρά ἀνυ̃ισχϋι/Τἴσι διά δή τινος ελευθερίας λίϋν μουσική να επικρατεί η εντυπωση, οτι ολοι είναι σοφοί
αποτετολμημενης. . ἶι σε ολα και η παρανομία, και την ακολουθησε ή ελευθε

ΜΕΠΛΛΟΣ ίολίίθἑσία̃ΐυ̃ λἑινείς ° ρία. Πραγματικα, εχοντας την πεποίθηση πως είναι παν¬

ΑΘΗΝΝΟΣ ,ΕΦεξη̃§` δή ΤΟΟΤΠ τῇ ὲλεωθερία̨ ἶου μης 5 τογνωστες, εγιναν ὁιΦοΘοι, κι Π ελλειψη Φὸθου ενεννησε
ὲθὲλειν ΤΟἶ§` ἄρχοϋσί δθί'λὅὐείν νίννοπ αν καί την αναίδεια. Το να μή Φοθαται δηλαδή κανείς τη γνώμη

ὲίίομένη ΤΟΘΤΠ ΦεὐΥείν Πατρός καί μηΤρ|Ο§` κἶ" ι του καλυτερου του αυτο αποτελεί το ακρο αωτο της
ιτρεσὀυτερων δθϋλεἴαν καί νοϋθέῃίσίνι κο' ενννς αναισχηντίας, κι αυτο είναι αποτελεσμα μιας ελευθερίας
του τέλους ουσιν νομων ζητεϊν μή υπηκοοις ειναι, Ποω ξεῃέροσε κάθε λογικό όριο

Ζ ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Αυτα που λες είναι πολυ αληθινα.
` ΑΘΙ|ΝΑ|ΟΣ: Σαν συνεχεια, λοιπον, αυτου του είδους της

ελευθερίας, ακολουθεί η ελευθερία του να μη θελει να
ζω υπακουει κανείς στους αρχοντες, και υστερα απ` αυτήν

να αποφευγει τη σκλαθια και τις νουθεσίες του πατερα
ί _, του, της μανας του και των ηλικιωμενων κι οταν φτα

ε±ινισ×‹ιι#+σ·νσι
›είεΜαωνωεε

ι σουν πια. κοντα στο τερμα της ελευθερίας να μη σκοτί

·ι2,
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π ο αυτώ δε ήδη τῶ τελει ὀρκων καί πίστεων καί ι: ί. ζονται κοθὸλον νια Τους όρκους και νιο Το λογο Της
ρ ς · ι για τιμης τους και για τους θεους, επιδεικνυοντας και αντο παραπαν Θεων μή φροντίζειν, τήν λεγομενην

παλαιαν Τιτανικήν Φυσιν επιδεικνυσι καί μιμουμέ ΉΥρἀΦΟνΤΟ§ ΤΟ κθμὡμοπλ Των μωθίκών Τπἀνωνι Κω
_ αφου ξαναγυρισουν στην ιδια μ” εκείνους κατασταση.νοις επί τα αυτα παλιν εκεινα αφικομενους, χαλε

_ ' ,_ . . · _ , _ ι να ουν ια ω' ελεειν' που τα θασανα τ δεν ε ουνπον αιωνα διαγοντας μή λήξαι ποτε κακων. Τινος 5 ζ Ιμ ζ η η ης 'Χ
_ ν ει τελειωμο. Για ποιο σκοπο. θα με ρωτησετε, τα ειπαμεδή καί ταυθ' ήμίν αὐ χαριν ελεχθη; δειν φαινεται Α

ἔμοιγε οἴονπερίππον τον λογον εκαστοτε αναλαμ ολ” αυτα; Εγώ τουλαχιστο νομίζω πως πρεπει καθε τοσο

θανειν καί μή καθαπερ αχαλινον κεκτήμενον το Α ἑἶ να Τροω̃ὡ Το χολινορι Τον λὐνονι σο να εἱνω σλονοι
' _ τ Ι . «για να μη πέσω», οπως λεει η παροιμία, <<απο το γαιδαστομα, Βία απο του λογου φερομενον, κατα την πα

ροιμίαν απο τινος ονου πεσεϊν αλλ” επανερωταν το ιι Α ρο” Πσρσσυρὀμενος οῃὀ Την επιθωμίσ νο μιλώ· Νο νιοἶί
. , . . , ,Ι τι .  Ι ί σας υποθαλλω παλι το ίδιο ερώτημα που σας ρώτησανυνδη λεχθεν, το τινος δη χαριν ενεκα ταυτα ελε

κθιι:
ινιιειιλλοε± καλος.

πριν απο λίγο. Το «για ποιο σκοπο τα είπαμε ολί αυτα;>>.
ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Πολυ σωστα.

_ . „ , , „ 5 Ϊ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αυτα, λοιπον, τα είπαμε παίρνοντας αφορμηΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ταυτα τοινυν ειρηται εκεινων ενεκα.
. . τι απο εκείνα. ΜΕΠΑΑΟΣ: Τ ; ·

[νων   γ γέ ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Ποια εκείνα;ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἐλεξαμεν ὡς τον νομοθετην δει τριων
Ξ

στοχαζὁμενον νΟμΟθετείν όπως ἡ νοίίΟθετουμένΠ ία ^ΘΗ|νΑ|ΟΣ Ενι̃ομε πως Ο νομοθέῖης Πρέτϊει νο σῖοχὀζεπν
7  Ι  .Ϊ τρία πραγματα πριν νομοθετησει: πώς η πολη για τηνπολις ελευθερα τε έσται καί φίλη εαυτῃ και νουν

έξω Ταυ̃ϊι η̃ν_ ή γάρ; γο εἴ οποια αἶτιαχνει τους νομους να ειναι ελευθερημκι οι

ινιιετιλλοε: πάνω μεν ουν. Α

κατοικοι της να ειναι φιλοι μεταξυ τους, και πως να

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Τουτων ένεκα δή πολιτείας τήν τε δεσπο Θ έχει μνσλὸ· Αυῖὀ εῇι̃σμε· Δεν είν, έῖσιι
τικωτατην προελομενοι καί τήν ὲλευθερικωτατην, ινιειτιλλοε λκριεως.
ὲΠ[σκοΠΟΠμεν νυνί ΠΟΤέρα Τοὐὶων ὸρθῶς Πολμ ἶῇ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εξ αιτίας, αυτων, λοιπονγ επροτιμἠσαμε το πιο

 ι ν  Ι απολυταρχικο και το πιο φιλελευθερο απο τα πολιτεοτευεται· λαθοντες δέ αυτων εκατερας μετριοτητα
τινα τῶν μέν του̃ δεσποζειν τω̃ν δεττου̃ ελευθε 5 μΟΤΟ> και Τώρα ονιχνεύσομε Ποιο ΟΠ) Οωῖὀ Το δυο Πολλ

ριασαι, κατείδομεν οτι τοτε διαφεροντως εν αυταις
εγενετο ευπραγία, επί δε το ακρον αγαγοντων ὲ
τερων, τῶν μεν δουλείας, τῶν δέ τοὺναντίου, οὐ
συνήνεγκεν οίίτε τοις οϋτε τοις.

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: 'Αληθεστατα λεγεις. 702"

·`.ι

α

 τευεται σωστα. Και αφου πηραμε απ) το καθενα καποια
κα μετριοπαθη μορφη, του ενος σχετικα με το δεσποτισμο,

του αλλου σχετικα με την ελευθερία, φθασαμε στο συμ
πέρασμα οτι μ' αυτο τον τροπο θασίλευε και στα δυο
μια χωρίς προηγουμενο ευημερία, οσο ομως προχω

_ Ι ί ρουσε προς τα ακρα το καθενα, το πρωτο στο εσχατοΑΘΗΝΑΒΟΣ: Καί μήν αι7των·γί ένεκα καί το Δωρικον
, ν Ι Α ε × 2 ο ιο τ δουλεία , το αλλο στο αντίθετο, κανενα καλοεθεασαμεθα κατοικιζομενον στρατοπεδον και τας ί ρ ης

_ δεν.προκαλεσε ουτε στους πρωτους, ουτε στους δευτου Δαρδανου απωρείας τε καί τήν ὲπί θαλαττῃ κα

α

Δ.

εμ.

τερους η αποκλιση αυτή απο το μετρο.
ΜΙΞΓΙΑΑΟΣ: Αυτο είναι πολύ μεγαλη αληθεια.

. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και για τον ίδιο αυτο σκοπο ερρίξαμε μια ματια
και στην εγκατασταση του δωρικου στρατοπεδου και
στους προποδες του Δαρδανου και στην εγκατασταση

ι̃θ
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' σιν και τούς πρώτους δή Τούς Περιλ"[είς Υ8 5 του στην παραλια, καθώς και στους πρώτους εκείνους
Τοικἶι · . . „ που σώθηκαν απο τον κατακλυσμο, κι ακομη για τοννομενους τῆς Φθορας, ετι δε τους εμπροσθεν

,  ιδιο λογο συζητησαμε για τη μουσικη και το μεθυσι καιτουτων γενομενους ημιν λόγους περι τε μουσικης
. „ ν  Ι 'λα τ” αλλα που ειπαμε πριν απ, αυτα. Όλι αυτα| | τ α. Ταυτα γαρ για Ο

και μεθης και Τα_ Τουΐωἴ εῃ Προῃἶρ  ·ι ελ δηλαδή ειπώθηκαν Υια να αντιληιιϋθουμε καλό Πως θαπαντα ειρηται του κατιδειν ένεκα πως ποτ αν πο ις
, ν , Ὁ. πώ ἄν τις Θέλῃσπ, Τὸν σὑ_ Ὁ ηταν δυνατο αραγε να κυθερνιεται μια πολιτεια και κυ” οι ,καιι ι ι . . . . . .Ορἰσπἶ ΟΙΚ η ,Ω , ς, . ι ριως πως θα μπορουσε να ζει κανεις οσο το δυνατοτοϋ αιον διαγαγοι ει δε δη τι πεποιηκαμεν προυρ

. . ι _ Ι <  , λυτερα μεσα σι αυτη. Πώς θα ελεγξουμε τώρα, Με· ι ι· ι ιν π ο ημας κογἶυ' ἶις ΠΟΤ (ἔν ἶλεγὅος Υ”/νοπον ημ ερ. ς Ώ γτλλε και Κλεινια, εμεις οι ιδιοι τον εαυτο μας, αν ωφεαυτους λεχθεις, ω Μεγιλλε τε και Κλεινιαι
,Ε . Ο ώ ξἑνε μοι ὅοκω̃ κατανοεῖν 5 ι λησαμε σε κατι, με οσα εχουμε πει;τιν

κ/\ἶὲΝ|ΑΣ: Τὐχην ῃνά ἡμἑν Τά Τῶν λόγων Τούτων οι Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Εγώ, φιλε μου, νομίζω πως εχω θρει καποιοοικεν κα . . . .

παντων ών διεξήλθομεν γεγονεναι· σχεδον γαρ εις τροπο ελεγχου. Φαινεται πως συνεθη να μιλησουμε γι)
. . ν έ ιὲλνλυθα Τά νυ̃ν κσίκαω Π,/Ο αυτα τα πραγματα απο καποια καλη συμπτωση. Γιατι

χρεἰαν αυτω Υ Υ η α λλ τυχαινει να εχω οχεδον αναγκη, εγώ τουλαχιστον, αυτηςαὐ καιρον σα τε παρσΥἑΥΟνΘ§` ἄμσ και Μέγι ος
„ , . . ν . ν νυ̃ν ὲ Οί σ“μ_ Ο της συζητησης, και συ κι ο Μεγιλλος απο εδώ εχετε
068' Ου γσἦ ωἶΟκρ9ψΟΗω ,σΦω Το  μ Ἡ Ι ερθει στην καταλληλη στιγμη. Γιατι δε θα σας αποκρυψωααϊνον, αλλα και προς οιωνον τινα ποιουμαι ναιο
λ .  Κ ι ὲῃιχειρειτινα αποικιαν ποιησα τι μου συμααινει τώρα, αλλα θα σας το πω γιατι τοτη . ._ τ Δ . ι . .

Ζθῖισῖαἶηξροἐη̨̃ατἶει τοῖς Κνωσιοις ὲιῖιμεληθη̃ναι θἑω̨εἶῳ.,.κς1λΟ.ἔἶἔζια̨¬±ε...ὲΓΟ Πιο μεγαλο δηλαδη κομμοῖι Της
, _ , Ι 9 ι · διαζει να δημιουργησει μια αποικία κι ανε κ κ πολι εμοι τε και 5 ρηι̃ης σχε

ἶοω Πρα)/μΟ,Τ¶ςζ,ὴ δε,Των, νἔυωων ε ς 'Θ  .θεσε στους κατοίκους της Κνωσου να φροντισουν γιααλλοις εννεα αμα δε και νόμους των τε αυτο ιι ει
, , ν Ι  ν αυτη την υπόθεση, κι η πολη παλι των Κνωσιων ανεθεσεα α εσκουσιν, τιθεσθαι κελευει, και ει τι ιΤ"/ες ἡμ ς ρ , , . Ι σε ενα λλ Κμηδεν ωῖολονἰζομενους Το ξενῃων μ και σε α ους εννια το ζητημα. αι συγχρονως

νες ρ ' _ ι ν Ι καί ιμας εδωσε εντολη να χρησιμοποιησουμε νόμους κι αποαιζιτῶν, αν ὀελτιους Φαίνωνται. Νυν ουν εμοι τε
ι ν ν ι ι ν

· , , _ › × ι ,_ ςῖΟι) \/ΪΟΠΚΟΠ , Οσοι Ο Ο εσΟι.Ι\| ΚΟΙ νο ΟΠ 8 ενο!) 1ι _ _[_αύΤ ν ὀῶμεν χσρ"/. εκ Των εἰρημενων εκ/\ε (3 / ς ς μ ς ρ μ ς Φ ς
ωμιν Ι] ι _ ιαπ” εξω, χωρις να επιρρεασθουμε απο τη ξενικη τουςξαντες, τω λόγῳ ουστησώμεθα πόλιν, οιον εξ αρ

 ιν οὐ ζ τουμεν Ϊ προελευση, αρκειννα φαινονται καλυτεροι. Τώρα, λοιπον,χης κατοικίζοντες, και αμα μέν ἡμ η
επιακεψις γενησεται, αμα δε ενω ταχ Ον Χρηνσσιτ
μην εις την μελλουσαν πόλιν ταυτῃ τῇ αυσταυ̃ῦι

Κβ

δοστε και σε μενα ατομικα και σε ολους μαζι αυτη τη
χαρα: Αώου δηλαδη καμουμε μια επιλογη απο εκεινα

ΑΘι·ιΝΑιΟΣ Ου πόλεμον νε επαγγελλεις ώ Κλεινια· ειπου ειπαμε, ας ιδροσουμε θεωρητικα μια πολη, σα να

αλλ, ει μη τι Μενιλλω πρόσαντες, τα παρι εμου̃ νε .θεμξελιὼνοωμε Οῃὀ Την α̨ρχἠ· Έτσι και θο διερευνήκσπἑ νου̃ν ωῖάρχεἰν εἰς δύναμιν οουμε το πραγμα για το οποιο συζηταμε κι απο την
Κ|\Ε|Ν|ΑΣ: Εὐ λεγεις. αλλη μερια πιθανον εγω να χρησιμοποιησω στην πολη

που προκειται να γινει αυτα που θα μου συστησετε.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δε νομιζω οτι μας αναγγελλεις κηρυξη πολε

μου, καλε μου, Κλεινια. Αλλα αν ο Μεγιλλος δεν εχει
καμια αντιρηση, ας εχει τη πεποιθηση ότι ειμαι συμφω
νος μαζι σου με ολες μου τις δυναμεις.

ιιΥιΕ|Ν|ΑΣ: Μι αρεσει ο καλος σου λογος.
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ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Κοί μην κο! το παρ' εμοω. ι̃θ ¥ ΜΕΠΛΛΟΣ κ ¬¬ . ΘΙΘ νν ζ. σου
ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Κςι̃λλισϊεἰρἠκατον. 'Ατάρ πειρώμεθο λόγῳ Θ _ ι εγω ἶωσ σωμφω ω μα ι 'Ι

 καῖοἰκίζειν ΤΎ Πόλιν μυ Μ ΚΛΕΙΝΙΑΣ Ωροιο το ειττοτε κι οι δυο σος. Ελατε, λοιπον,

πρωων ν η . Ἀ φ ος προοτκοθήσουμε νο ιδρώσουμε πρώτοπρώτο Θεωρη
Μ τικέι την πολη.
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ικοι¬ι×ιΑιοε± οερε οη, τινα οει ειανοηοηνοι ποτε την τοι Η ζ ΑΘΗΝ/νοἕι Α9 δούμε. λοιτιὀν ηοιοιι ειδοιιε ιιρέτιει νο Φον

τιολιν εσεσοοι; Λεγω οε οοτι τοονομο οοτη̃ς ερω Τἴ τσστοιϋιιε οτι θο εινσι σιιτὴ η Πολη; Κοι γιο νο μη δη

τῶν ὁ τι' τιοτ” ἐστι το νιζιν, οοδε εἰς τον ἐττειτο χρό ιΗΟΤΤρνηθοί Ποοεξηνηοηι δε Οοο οωΤὡ ΤΤοΤο εἰνοι Το ση

νον ο τι δεήοει κολεῖν οιζιτήν  τοῦτο μεν γάρ τάχ) ” μεοΤνο Τηο ονομοι οοΤο ιΤοΤο ονοιιο ηοοηϋ νο Τηο οὼ·

ον ισως κσι' ο κοτοικιομος οοτη̃ς ἡ τις τοπος, ή πο 5 οοομε μελλοντικο. Γιοτἰ οωτο θοι εξορτηθει οιιο την ιδιο

τομοιζι τινος ή κρήνης ή Θεῶν ειτωνομίο τῶν εν τῷ Την ἱοοοοη Τηο η κοηοιο Τοηοθοοἰο η Το ονομο κοηοιοιι
τοτιῳ, τιροσΘείη τήν οοτω̃ν φήμην κοινῇ γενομενῃ ΤΤοΤοιηοιἔι η ηηνηο. η οηο Την οηωνομἱο οιΤΤΤοΤΤΤων θεών

τῇ τιολει Θ τοδε δε ιτερι' οοτῆς εστιν ο Θοιιλομενος Β ιι Ποο θο οὼοοον Το Φηιϋομὲνο ονομο Τοοο οΤην κοινοοοτ
μᾶλλον ειτερωτῶ, τιοτερον ειιιθολοττιδιος ἐοτοι τις ξὲ νΤοΧΤΤομονη Πολη Μο Την οοὼΤηοη μου θέλω ΙΤολλον

ή χερσαία ςτ νο μοθω ον θο χτισθει κοντο στην θολοσσο ὴ στο εσω

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Σχεδον, ώ ξενε, οτιεχει Θολοττης γε ἡ τιο Τοοικο Τηο Χὼοοο
Αις, ής Περι' το νονδη ΛεχΘεντο ἡμῖν, εις τινος 5 # ΚΑΞΙΝΙΑΣ: Η τιολη γιο την οτιοἰο μιλἠοομε προ ολίγου, φιλε
ὸγδοήκογ/Το σταδίοωςγ μοω, οιτεχει ογδοντο τιερἰιτοω στοδιο οιτο τη θολοσσοι.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τιδε,·λιμενες ἀρδειοίν κοτο τοοτο οοτη̃ς, ΑΘΗΝΑΌΣ” Κω οο μοο οἔηνοιοῖ έχει ὁιοοιγε λιμιἑινιοι Προς

ή Τό Παράγων ἀλγτμενος; τη μεριο της θολοσσος ἡ δεν εχει κοιθολοιι;

ΚΑΕ|ΝιΑΣ: Ειιλιμενος μεν οὐν τοὐτῃ γε ὡς δονοτον κ^Ξ|Ν|^Σ' Αηο Τη ιιοοιο Πο'Τ λοο Θἑοοηο οΧοΤ Πολύ ωοοἰο

ὲοτιν μολιοτο, ώ ξενε. ι̃θ λιμονισ, ιτοο τιιο ωροἰο δεν είνοι δωνοτο νο ιιττορχοιινι

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ; Ποτιοί, οίον λεγεις. Τί δε Περί οοτήν ἡ ο ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Θεέ μου, τι λογο ξεστομισες! Κοι τιὼς εἰνοι το

χώρο; ιτοτερο ιτομφορος ἡ κοί τινων ειτιδεής; 3 ΤΤοοΤΧωοο Τηο; Ποοονοον ολο Το ιΤοοΪονΤο η μηηωο

κΛειι×ιιΑε± εχεοον οοοενος εωοεης. ιιιτὀοκει έλλειψη σιτὸ μερικοι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γείτων δε οοτη̃ς τιολις ἀρ” ἑστοι τις ιτλη κ^Ε|Ν|^Σ” Δον έΧοον ολλοηϋη οΧΘοον οιιο ΤΤΤΤΟΤΘ

στον; 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ; ντιἐιρχει μἡιτως κοιμιο πολη γειτονική εκει
ΚΑΕ|ΝιΑΣ: Οο πονο, διο κοι' κοτοικίζετοιι τιολοιιο γορ ιο κονΤο Τηοἰ

τις εξοίκηοις εν τῷ τοτιῳ γενομένη τήνχώρον τοο Κ/ιἔ|Ν|ΑΣ° 'Οχι κσι τιολὡ κοντινὴ κοι γι” σωτο χτίζετοι εκεί.

Την ἐοημον ἀηειρνοστοι χρόνον ομήχονον οσοι/_ Ειτειδή τιοιν οιτο κοιοο εγινε μετονοιοτεοση οιτο σωτο

Αοωι×ιΑιοε± τι οε πιεοιων Τε και όρων και ωιης; Πῶς τον τὸιτοι έχει μεινει ιτ κὡοσ σκστοικητη ειιι κοονικο
μέρος ὲκάσΐων ἡμῖν εῃχηχεν; το Τ διιἐιοτημοι ιτοιι δε μτιοροομε νο ωτιολογίσοιιμε.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γι̃ες μοο οκομη: Σε ιτοιο ποσοστο οτιοοχοιιν
Τ σ` οιιτὴ θοιινοι, ιτεδιοδες κοι δοση;

νοονιωωο
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  Μ κ οτ οσο ιι κλειλιιλε Η 6 6ΚΛΕΙΜΑΣ Προσέοίκε Τῃ Της (5 ης ρη ης φ : φύση της εν ιαφερει καθολου απο τη φύση
όλη της υπολοιπης. Κρήτης.

ΑΘιῃήλιοε; Τραχυτεραν αύτήν ή πεδιεινοτεραν αν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θελεις, να πεις χωρίς αλλο οτι είναι περισσο
λεγοις.

Ο

ΚΑίἔίΝίΑΣ: Πανυ μέν Οὐν.

ΜεΜ....Ντε

Ι τερο ορεινή παρα πεδινή.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αυτο ακριθὼς.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ού τοίνυν ανίατος γε αν είη προς αρετής ΑΘΗΝΑΙΟΣ Επομένως δεν είναι εντελώς αδύνατο να απο
κτήσιν. Εἰ μεν γαρ επιθαλαττία τε ἑμελλεν είναι καί Ξ κτήσει την αρετή. Αν δηλαδή ήταν παραλια και με καλα
εὐλίμεγ/ος και μή ῃάμφορος αλλο ὲπιδεής πολλῶν, λιμανια και οχι πολύ εύφορη, αλλα να εχει ελλειψη απο
μεγαλου τινος ἐδει σωτη̃ρος τε αύτῇ καί νομοθε ί πολλα πραγματα, τοτε θα χρειαζοταν καποιο μεγαλο σω
τῶν θείων τινῶν, είῷή πολλα τε ἐμελλεν ήθη καί ίθ τήρα και καποιους θεῖκους νομοθετες, αν δεν ήθελε να
Ποικίλα και φαολα ἐξειν τοιαύτη φύσει γενομένη ί αποχτήσει καθε λογής ταπεινες συνήθειες, αφού απο
νύν δε παραμγύθιον έχει το τῶν ογδοήκοντα στα τη φύση της εγινε τετοια. Τώρα έχει για παρηγορια την
ὀίωγχ Ἐγγοτερον μέντοι τού δέοντος κείται της ¦ αποσταση των ογδοντα σταδίων, είναι θεθαια πιο κοντα
θαλαττης, σχεδον οσον εύλιμενωτέραν α̃ὐῖήν Φής 705 Η 8 απ” οσο επρεπε στη θαλασσα και λες πως εχει και καλα.
είναι, ομως δε αγαπητον καί τούτο. Ι”Ιρόυ̃0ικΟς Υθρ λιμανια. Μ” ολα τούτα ομως ας είμαστε ικανοποιήμενοι.
θαλαττα χώρα το μεν παρ' ὲκαστην ἡμέραν ἡδὐι Ι Ι Γιατί το να είναι πολύ κοντα|στη θαλασσα μια χωρα
ΙΙαλα Υε ΙΙήν οντως αλμυρον καί πικραν Υείῖὐνημσ” είναι πραγμα γλυκο για· καθε μερα. Στην πραγματικοτητα
ὲμηορίας γαρ καί χρηματισμού δια καπηλείας ε 5 ομως η γειτνίαση αυτήείναι αλμυρή και πικρή. Γιατί την
μπιμπλασα αύτήν, ήθη παλίμθολα καί απιστα ταῖς

τμ»

παραγεμίζει με εμπορους και κερδοσκοπους που θελουν
ψμχαῖς εντίκτουσα, αύτήν τε προς α̃ὐι̃ῖήν Τήν Πόλίν ¿ να αποχτήσουν χρήματα και γεννα μεσα στις ψυχες των
απιστον καί αφιλον ποιεῖ καί προς Τούς ἄλλοϋς ἀν

. ί Ι · ί · ° _ αθρωπους ωσαυτως. Γῖαραμυθιον δε δη ίἶροἐντωἐῖ
καί το παμφορος ειναι κεκτηται, τραχεια δε ομοια

ΜιεεεκωωϋιωαεΜ

ανθρωπων συνήθειες ίευμεταθολες και αναξιοπιστες, κι
ετσι η πολη αυτή καταντα να μην εμπνεει εμπιστοσύνη
και να μην αισθανεται Φιλία στον ίδιο της τον εαυτο,

δῆλον ὡς ούκ αν πολύφορος τε εἴη καί ῖίάΙΙΦΟρΟ§` Β . οπως επίσης και στους αλλους ανθρώπους. Εκτος απ'
αμα· τούτο γαρ ἐχουσα, πολλήν ὲξανωνήν ἄν Παρε θα αυτα αποτελεί παρηγορια το οτι παραγει ολα τα προϊον, ι  ε _ ' Ο..χομενη, νομισμα̃ῖος Πρνϋροϋ καί χρἴυσἶυ Πσλἶν
ντεμπίμπλαιτ' αν, ου μειζον κακον ως επος ειπειν

±¬ι=.ιωνωοκ×››ε±ι»±,κ›ι

τα, αλλα, επειδή είναι ορεινή, παραγει θεθαια απ* ολα,
οχι ομως και σε μεγαλη ποσοτητα. Γιατί αν είχε το τε

πολει ανθ) ενος ἐν ούδεν αν Υίννοίῖο είς νενναίων 5 λευταίο πλεονεκτημα, με το να κανει αφθονες εξαγω
καί δικαίων ήθῶν κτη̃σιν, ὡς ἔΦαΙΙενί εἰ Ιίεμνήμεθαι
εν τοῖς προσθεν λογοις.

γες, θα γεμιζε χαρη σ” αυτες με αργυρα και χρυσα νο
μίσματα μεγαλύτερο κακο απο τα οποία, οπως ξερουμε

ΚΑΕίΝίΑΣ: Άλλα μεμνήμεθα, καί υ̃ίΙΥΧωΙΘΟΠΙΙ8ν Τότε 1 ολοι, είναι απολύτως αδύνατο να υπαρξει, αν θα ήθελε
λεγειν ημας ορθώς και' τα νύν. να αποχτήσει ευγενικα και δίκαια ήθη, οπως είπαμε, ανλοθυλιοε τε εε δή: νσϋαηνησωις ϋλης ὁ Τόπος ° ίί θυμόσαστε, στην ποοήνουμὲνή μας συζήτησή
ήμῖν τη̃ς χώρας πῶς έχει;

Ο ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Φυσικα θυμομαστε και συμφωνούμε πως και
ΚΑΕίΝίΑΣ: Ούκ ἐστιν ούτε τις ἐλάτη λὁνοίΙ ἀξἴα ΟΗΤ τοτε και τωρα τα είπαμε σωστα.

εννοω

ετ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και τώρα θα ρωτήσω κατι αλλο: Πώς τα παει
η χώρα σας απο αποψη ξυλείας για κατασκευή πλοίων;

ΙΜΙΞΙΝΙΑΣ: Δεν υπαρχουν ούτε ελατα, ούτε πεύκα σε αρ
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αυ πευκή, κυπαριττος τε ου πολλή' Πἶτϋν Τ) αα και κετή ποσοτητα, ουτε κυπαρισσια πολλα. Κουκουναριες
πλατανον ολιγην αν ευροι τις, οἴς δή Πρός Το Παν 5 παλι και πλατανια σπανια θα συναντήσει κανεις, τα οποια
ὲῃός Τῶν Πλοιων μερη αναγκαιον τοῖς νααΠιΊΥΟις χρειαζονται οι ναυπηγοι καθε τοσο για να κατασκευα
χρη̃σθω ὲκάσππεγ ζουν τα εσωτερικα των καραθιὼν.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καιταυτα ουκ αν κακῶς ἔχω ΤΠ Χωρα Της ^ΘΗΝ^|ΟΣ' και σΧΘΤικα μλ αυτα δεν ειναι κακή η φυση

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μιμήσεις πανηράς ιΠιΙεἶαααι ,Τααα Πα/λε ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γιατι ειναι ευτυχημα για μια πολη να μη μπορει

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Εις δή τι των ειρημενων αλεψας ειαες Ο Σ ι(ΛΕ|Ν|ΑΣ: Σε τι απ, οσα ειπαμε αποαλεποντας, ειπες αυτο

ωσεωο της χὡσσσ
ΚΛΕΝΑΣ Τί δή). ιο κλειινιλε· Γιατι αηχααη,

μίοως μη οαδιως δυνασθαι' τινα πολινανθθον α να μιμείται ευκολα τις κακες συνήθειες των εχθρων.

λἑγείςέ το λογο;
λομπλιοε το ααιμανιε, φιιχατιε με εις τσ και Ορχας ΑΘΗΝΝΟΣ ινισι εμλσνήμενε. ιτισσσεχε μει χωρίς να ξεχνας

ειρημενον αποθλεπων, το περι Των καηἶω̨̃ων αυτο που ειπαμε στην αρχή νιο Τοιιιῖ κρηῖικοὐς νομους.
νομων ως προς εν τι Θλεποιεν, και δή και τουτ ελε
γετήν αυτο ειναι σφω το πρὸς Ταν Πα/λεμανι εγαἶ δε
οιιολααων ειπαν ως οτι μεν εις αρετήν ποι' Βλεποι

τα τοιαυτα νομιμα κει!ιεναι καλώς ὲχοἕι Το ,δε ΡΠ
Πρός μερος αλλ) ου προς πασαν σχεδον, ου πανυ

ΰ

_ με

'Οτι δηλαδή αποθλεπουν σε ενα πραγμα, και μαλιστα
εσεις οι δυο ειπατε οτι αυτο ειναι τα πολεμικα πραγμα
τα. εγω δε σας αντεκρουσα λεγοντας οτι εφοσον οι
τετοιοι νομοι αποθλεπουν στην αρετή, ειναι καλοι. Δια
φωνω ομως τελειως αν δεν αποαλεπουν σ“ ολοκληρη

συνεχωρουν° νυν ουν ϋλμεἶς ΝΟ! Τῆς ααραααας νοῖ Θ οι Την αρετή. αλλα σι ενα μοναχα μερος της.
μοθεοιας αντιφυλαξατε επαμενθιι έαν αρα Π μη |λ”/ιΕ|Ν|ΑΣ.· Ναι, θυμομαστε πως διεφὼνησες με μας.]
Πρὸς ορετήν τεινον ή προς αρετής ισωρισν ν_Οιιξἶαα Αθ!ιΝΑ|ΟΣ: Τωρα, λοιπον, και σεις παρακολουθώντας με
τω̃. Τουτον γαρ δή τιθεσθαι τον νομαν αρθωσ ΜΙΟ τη σειρα σας προσεχτικα, κοιταξτε μήπως στην παρουσα

δικ ν τοξοτου εκαστοτε στοΤίθεμογ μόνον] ός αν η . νομοθεσία νομοθετω κατι που δενέχει στοχο του την
χαζήται τουτου οτῳ αν συνεχως Τααααν αει κα Ον ' αρεῖἠ ΟΤΟ σύνολα Της. αλλα ένα μικρο μερος της μονα
τι συνεπήται μονω, τα δε αλλα συμπαντα παρα·

, Η '  · Ἡ “ αλλων
λ εαντε τις πλουτος εαντε αρα Π Των

χα. Γιατι νομιζω οτι εκεινος μοναχα ο νομος θεσπιζεται
επῖῃ ¿ ο οποίος σαν τοξοτης, σημαδευει αυτο μονο που εχει

τω̃ν τοιουτων ον· τυγχανῃ ανευ Τῶν Πρσειιοιιμενωλ/· έ επακολουθο του, συνεχώς και χωρις διακοπες, παντοτε
Τήν δε δή μίμησιν ἑλεναν Τήν Τῶν Ποαεμἰων Την 5 κατι ωραιο, παραλειποντας ολα τα αλλα ειτε πλουτη
κακήν τοιανδε γίγνεσθαι, οταν οἰκἴι ιαεν Τις Προς ειναι αυτα, ειτε οτιδήποτε αλλο ακομη που συμθαινει
Θαλαττιιι λσαῆπῃ δα 'Μα Πολεμιωνι Φον _ φὔασω νσ μήν εχει σχεση με όσο είιι̃σμε πσοηνσμμενως. Σχε
νσισ σϋτι μνιισικσκειν αοωλόμενας ,αμα Ϊ "/ως ιικσ τὡσσ με την κακή μίμηση των εχθσὼν για την αααια
γάρ ὁή ποτε τους οικουντας Την Αῇιιἶην 'Παρα ι':λεγα πριν λιγο, αυτή συμθαινει οταν ενας λαος κατοικει
στήσατο εις χαλεπήν τινα Φοοαν ὕασμθϋι δϋνσιΗν

ια
ἐ¿›±κυ:μ›εεαε»ιιωα̃~σει

κοντα στη θαλασσα αλλα παθαινει ζημιες απο τους
ιχθρους οπως παραδείγματος χαριν  και μη σου περα
ιιει η σκεψη οτι το λεω απο μνησικακια για σας  ο
Μινως που καποτε υποχρεωσε πραγματικα τους κατοι
ιιους της Αττικής να του πληρωνουν δυσθασταχτο Φορο,
κιιειδή ειχε αποχτήσει μεγαλη θαλασσινη δυναμη, ενω
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αυτοί δεν είχαν ακόμη ούτε πλοία πολεμικα, όπως τώρα,
ούτε στη χώρα αφθονη ναυπηγήσιμη ξυλεία, ώστε να
μπορούν να αποχτήσουν με ευχέρεια στόλο. Έτσι, λοι

τήν Χώραν πλήρη ναυπηγησἴίΙων ξύλων ὥσἴ εὐμω παν, δεν κατόρθωσαν να γίνουν αμέσως οι ίδιοι ναύτες
· ” υν οἴοί τ'ρω̃ς ναυτικήν παραοχέσθαι δυνσμίνι Οϋρκο αντιγραφοντας την τέχνη των εχθρών τους και να του

εγἑνοντο δια ίίίίίησεως ναωῃκη̃ς αυτο! ναωτω γε, . Ι Ι · ίου α ύνασθαι.νομενοι ευθυς τοτε ΤΟΠΟ Πολείέ ς μ _

Ἐ α αν πλεονακις επτα απολεσαι παιδας αυτοις

Οαντικρούσουν. Και για το λόγο αυτό θεωρούσαν πιο συμ
φέρον τους να χανουν καθε χρονο εφτα νεους επί αρΠ Υ ρ κετό διαστημα, μέχρις ότου από μόνιμοι πεζοί οπλίτεςι Ι · Ι _ ί τῶν ονί ων ναυ ι:  ι Ισμνηνεγκεν, πριν αντι πεζων οπλι ίί μ γινουν ναυτικοι κα θῃκοὐς γενομένους έθισθη̃ναι, πυκνα αποπηδῶ

ι.   · ναη̨ς ταχύ παλιν αποχωρεινι
νταςί ὀρΟ!“κως εις ως ι ν ' τολμω̃ντας

ι συνη ισουν να κανουν γρήγορα απο
θασεις και να ξαναγυρίζουν αμέσως στα πλοία τους,
έχοντας την πεποίθηση ότι δεν κανουν τίποτε αισχρό

καί δοκειν μηδέν αίοχρον ποιει μΠ με το να μη πεθαίνουν μένοντας στη θέση τους όταν
αποθνήσκειν μὲνονΐας ὲΠίΦεΡΟμ·®ῇ/ων Πολεμἰωνι 5 ἶθ
ωικ εικυιας αυτοί: γίγνεσθαι Προφάσείς καί σφό

ν × ὁ ί 
δρα ὲτοιμας όπλα τε απολλυσιν και Φῖίι̃ίουσί Ιη ἔκ

τους επιτι ενται οι εχθροί και Βρίσκοντας πολλές ευλο
γοφανείς προφασεις με μεγαλη ευκολία όταν πετούν τα
όπλα και το θαζουν στα πόδια καποτε μπροστα στον

νας ούκ αίσχρας, ὡς φασιν, Φογἶίς σωἶα γαρ εχθρό, χωρίς να θεωρούν, όπως λένε, αιοχρή τη φυγή
ναυτικής οπλιτείσς βήματα Φίλε! σωμὅωγεῃ/' Ρωκ _ Τους
ἄξια έπαίνων πολλάκις μϋρἴωνι ἀλλά Τοω/Ο)/ῃιονξ ι̃ο [ΚΛΕΙΝΙΑΣ Είναι φοθερός ο ξεπεσμός των ανθρώπων αυ
ἐθη γαρ πονηρα ουδέποτε εθίζειν δεί, κο! Τωἰτίἶ Το 6 τών, φίλε Αθηναίε. Είναι δυνατό να λένε τέτοια πραγμα
τω̃ν πολιτών εελτιστον μερος αν δε ΠΟΠ Τωἶο γἶ τσ;1

`

καί παρ, 'Ομήρου λα8εῖν, ὀτιΙτὁ εῖι_ΠΤήζεί#μΟ ην Πἶ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τέτοιες κουθεντες είναι πολύ συν θισ έη μ νες)Τοιου̃[Ον Οὐ καλών, 'Οδυσσεϋς γαρ αωτῳ λωὀορει αναμεσα στους ανδρες του πολεμικού ναυτικού που δεν   ι ° ί _ ΤρώωνΑ τοτε υπο τωνταν Άγαμέμνονα, των χαιων αξίζουν Θέθαια αμέτρητους επαίνους, αλλα το αντίθετο.καῃέχομένων τῇ μαχῃ, κελευοντα Τσς ι/Οϋς είς: Τηλζ Γιατί δεν πρέπει ποτε να εξοικειώνεται κανείς με αιδ° λεπαίνει τε αύτω καιθαλατταν καθέλκειν, ό ε χα . σχρές συνήθειες και μαλιστα αυτοί που αποτελούν τηνλεγα πιο εκλεχτή ταξη των πολιτών. Το ότι αλλωστε τετοιεςΙ · · · ε . , τ .ός κέλεαι πολεῖμοιο συνεσΤΟΟΤΘ§“ κο" αϋτης συνήθειες δεν νο ιζονταν κ θ λ, .ί τ λλνη̃ας ὲυσελμους αλαδ ελκειν, ΟΪΡΡ εἶί μα” Ον
τρωσί μέν εύκτα γένηται εελδομενοισι ΠΕΟ, εμίίηἦ

, , , ,ίλ Θ ὲπι ἑγῖη Οὐ γαρ Αχαιοι

μ α ο ου ωραίες, μπορεί να
το πληροφορηθεί κανείς και από τον Όμηρο. Στην
ίλιαδα δηλαδή ο Οδυσσέας κανει δριμείες παρατηρήσειςημιν 6 αιπυς ο ε ρος ,σρ .› στον Αγαμέμνονα, ο οποίος, σε καποια στιγμή που οι

Οχήσουσιν πολέμοϋ νηῶν ἄλαδ ελκομεναωνί Α ' δχαιοι εν τα θγαζανε πέρα στη μαχη με τους Τρώες,
έδινε εντολή να σύρουν τα πλοία στη θαλασσα, εκείνος
όμως θύμωσε μαζί του και του λέει:

Προσταζεις μεσ' στον πόλεμο και της φωτιας τη ζαλη
στη Θαλασσα. να ρίξουμε τα λαξευτα μας πλοία,
να) ρθει στον τόπο η καρδια των Τρωων παραπανω,
σε μας δε μαύρη συμφοραἱ Γιατί πια ο στρατός μας
δεν στέκεται να πολεμα, οταν αυρθούν τα πλοία,
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αλλί άποπαπτανεουσιν, ερωησαυαι δὲ ΧάρίΤης” αλλά θα γίνει πιο δειλός, τη μάχη θε ν” αφήσει.
ἐννθα κε ση θουλη δηλησεται, οί, ἀνορεώείς 707" Κι η συμθουλη σου συμφορά θα φερει.
τη̨η̨Τ° ουν εγίγνωσκε καί εκείνος, οτι κακον εν θα Τ' είναι τουτο;
λοττῃ τριηρεις οπλίταις παρεστῶσαι μάχομενοίθ” Αυτα, λοιπον, τα γνώριζε κι ο Όμηρος, οτι είναι δηλαδη
καί λεοντες άν ὲλάφοϋς ὲθω̃θεἶεν Φευνείν Τοίοωῖ ἔτ κακο για τους οπλίτες που μοχονται να εχουν μπροστα
τοις εθεσι χρώμενοι. Προς δε τουτσις αί διά Τα 5 ι τους, κοντο στη θάλασσα, πλοία. Γιατί και λιοντάρια
ναυτικά πολεων δυνάμεις άμα υ̃ωΤΠρἴΟ ΤΤ!ως Ον Τῳ ακομη, θα μπορουσαν ν” αποχτησουν παρομοιες συνη
καλλίστῳ τω̃ν πολεμίκῶν ἀΠΟδΤδὁσσΤν” δώ κϋὅερῖ θειες και θα το εθαζαν στα ποδια μπροστα σε ελοψια.
νητικη̃ς γάρ καί πεντηκονταρχίας καί ὲΟεΤΤκῆ§` κε" Ό Εκτος τουτου, οι ναυτικες δυνάμεις των πολεων, σε
παντοδαπω̃ν καί ου πάνυ σπουδαίων άνθίἸώΤΤων ν'” Ό περίπτωση σωτηρίας, δεν αποδίδουν τιμες στον πιο γεν
γνομενης, τος τιμάς ὲκάσΤΟΤ§` οὐκ ἄν δύνωπἶ ὸίἶ ναίο αναμεσα στους πολεμιστες. Επειδη δηλαδη η σωτη

ν <

θῶς άποδιδοναι τις. Καίτοι πῶς άν ἔΤι ΠΟΝΤΘΤΘ ΥΤ . ρία κατορθωνεται με τη συμμετοχη και των πεντηκον
γνοιτο ορθή τουτου στερομενη; ταρχων και των κωπηλατων και γενικο καθε λογης αν

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Σχεδόν αδυνατον. Άλλά μήν, ώ ξἑνει Τίίν 5 θρὼπων, οχι πολυ σπουδαίων, θα ηταν αδυνατο να μοι
γε περί Σαλαμίνα ναυμαχίαν τῶν Ἑλλήνων Πθθς ροσει κανείς τις τιμες που αξίζουν στον καθενα με δι
Τούς Θσροορους γενομενην ημεϊς γε Οίκρη̃πς Την καιοσυνη. Και φυσικα πώς θα μπορουσε να θεωρηθεί
Ελλάδα φαμεν σῶσαι. ενα πολίτευμα σωστο αν στερηθεί ακομη κι αυτο;

λουλιλιοε και νάρ Οι πολλοί τῶν 'Ελλήνων Τεκει  κλειινιλε· ειναι οχοοον αουνατο. ·ομωο, καλο μου Φιλε,
Θαρθάρων λεγουσι ταυτα. Ἡμεῖς δέ, ώ Φἴλει ένω Τε 0 εμείς οι Κρητικοί τουλάχιστο λεμε πως η ναυμαχία των
καί οδε, Μεγιλλος, φαμέν Τήν Πεζήν μάχην Την εν ι Ελληνων κατα των θαρθοιρων που εγινε στη Σαλαμίνα
Μαραθῶνι γενομενην καί εν Πλαταιαῖς, Τήν μέν ἄίἶ εσωσε ολη την Ελλαδα.
ξαι τη̃ς σωτηρίας τοῖς Ἐλλησίι Τήν δέ Τέλος ὲΤΤΤθεί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Βεθαια πολλοί 'Ελληνες και θοιρθαροι το ίδιο
ναι. καί Τάς μέν Θελτίονε τους Έλληνας ποιησαι, 5 υποστηρίζουν Εμείε ομως Φίλε μου. δηλαδη εγω κι ο
τάς δε συ θελτίους, ἴν, Οὕι̃ίως λἑνωίΤεν Πείἶι Των Ξ Μεγιλλος απ* εδω, ισχυριζομαστε οτι η πεζομαχία στον
τοτε συσσωσασῶν ημάς μαχῶν' Πρὸς Υαρ ΤΠ Περί Αγ Μαραθώνα και στις Πλαταιες, η μεν πρωτη μπορεί να
Σαλαμίνα την περί το Ἀρτεμίσιον σοι προσθησω
κατα θάλατταν μάχην. Άλλο γάρ άποθλεποντες

ασε·ηλνκιιιααιειωαν

¿.,.

 χι θεωρηθεί σαν αρχη της σωτηρίας των Ελληνων, η δε
αλλη σαν ολοκληρωση της. Και ισχυριζομαστε επίσης

νυν προς πολιτείας άρεΤἠν. κυ̃ίχὡρας Φὐσίν Οίαἶ” (1 ¬ οτι οι μαχες αυτες εκαμαν τους 'Ελληνες καλυτερους
' θα καί νο ων ταξιν, ου το σωζεσθαι τε και ειΠουμε μ . και οι ναυμαχίες οχι καλυτερους, για να εκφραστουμε

ναι μονον ανθρωποις τιμιωτατον ΤἹΥΟΤΤίΤΘνΟΤι|καθΟ| ετσι γενικα σχετικα με τις μαχες, που μας εσωσαν ολες
8 λ ' ί νεσθαι τε και · · · ·  Τπερ οί πολλοί, το δε ὡς ε τιστους Υ Υ

ααα..·
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μαζι τοτε. Γιατι στη ναυμαχια της Σαλαμίνας θα προσ
θεσω για χατηρι σου και τη ναυμαχία στο Αρτεμίσιο.
Αλλα τώρα εμείς, επειδη εχουμε στοχο την αρετη του
πολιτευματος, ερευνουμε και τη φυση της χώρας και
τις διαταξεις των νομων, αφου δε νομίζουμε σαν πολυ
τιμοτερο αγαθο για τους ανθρωπους μοναχα το να σω
ζονται και να υπαρχουν, οπως νομίζουν οι περισσοτεροι,
αλλα το πως θα γίνουν οσο το δυνατο καλυτεροι και
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είναι τοσουτον χρόνον οσον αν ώσιίί” είΏί7ΤΟί δί 5 ἔαςδιοζῃι̃ίϋηθοὐν Τἶίθίοί θί όλη Τοϋθ Τη ζωή ἘΧί:ί είίίω·
. ἶν Οἴμω καί ΤΟΠΤΟ ἐν τοῖς Προσθεν ει, νομιζω, κι αυτο απο μας αναμεσα σ εκεινα που

κ/\ἔΐ'ΙΝ|ΑΣ ,Π μήχ/_ συζητησαμε προηγουμενως.
ΑΘΙίΝΑίΟΣ· Τοιι̃το τοίνυν σκοπώμεθα μονον, εἰ κατα ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Βεθαίως.

την αυτήν οδόν ὲρχομεθα Θελτίστην οὐσαν πολε ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επομένως ας εξετασουμε αυτο μοναχα: αν δη
κατοιἀἠσεων Πἑρι και ,/Ομοθεογῶν, ίο λαδη ακολουθοομε την ίδια πορεία που είναι η καλυτερη

Κω. Πολύ γε για την ίδρυση πολεων και για την διατοπωση νομων.
Αθ!ίΝΑίΟὲ· ΛἑΥε δή τοίνυν το τουτοις ὲξη̃ς” Τίς ὁ κο Θ κ^Ε|Ν|^Σ·” και πολύ μἀλίω̃ο

τοικιζομ'εν0§` ὑμῖν λεώς ἔσται; ποτερον εξ απασης Αθ!ίΝΑ|ΟΣ: Πες μας, λοιπον, το σχετικο με τα παραπανω ί
Κ 'της ο ὲθελων, ὡς ὅχλου τινος εν ταῖς πολεσιν ζητημα: Ποιος θα είναι ο πληθυσμος που θα εγκαταστηἑεἔσπῃς Πλείονος ή κατα την εκ τῆς σετε εσείς; Θα μπορεί απο ολη την Κρητη να ερχεται
γη̃ς Τροφήν. Οὐ γάρ που τον Θουλομενον γε Ἐλλή: 5 οποιος θελει, αν τυχον εχει αυξηθεί σε καθε πολη ο
νων συναγετε. Καίτοι τινας υμίν ἐκ τε ,Άργους ορω πληθυσμος περισσοτερο απ“ οσο μπορεί να διαθρεψει
κΟίΑἱγί\/ης κσίἄλλοθεν τω̃ν 'Ελλήνων είς τήν χω η γη τους; Γιατί δε νομίζω πως θα μαζεψετε ολους

κσΤωκΙσμὲνΟυς Τό δέ δή Παρόν ημίν λέγε πο 708 ιι οσους θελουν να ερθουν απο ολη την Ελλαδα. Και ομως
Ζεν ἔσεὀθω φής στρατοπεδον τω̃ν πολιτών τα νυν; Βλεπω οτι στον τοπο σας υπαρχουν κατοικοι και απο

Κ/\Ε|Ν|ΑΣ: Ἐκ Τἐ κρἡἴης σωμποσης ἐοικεν γενήσε το Άργος, και απο την Αίγινα και απο αλλα μερη της
σθαι καί τω̃ν αλλων δε 'Ελλήνων μαλιστα μοι φαι Ελλαδας. Πες μας ομως, για την ωρα, απο που κατα τη
νονἐω Τούς απο Πελοποννήσου προσδέξασθαι συ 5 γνώμη σου θα μαζευτεί ο μεγαλος ογκος των πολιτών

Ι κ ι ει 6 νυν ση λενεις, αληθές Φρὀιζειει τὡοα;
Ση̨οιἔἶξωἶαργζἰυζ ἔίσίν καί το γε μαλιστ, ευδοκιμαυν λ“ΛΕ|Ν|ΑΣ: 'Οπως δείχνουν τα φαινομενα θα μαζευτουν
ΤΞ νυ̃ν ὲνθόδε νἑνος, το γορτυνικον· ὲκ Γὁρτϋνθς αποικοι απ, ολη την Κρητη, αλλα κι απο την Πελοποννη

ά Τυγχανει απωκηκος ταυτης τη̃ς Πελοποννησια· σο. Και θεθαια αυτο που είπες τωρα δα, είναι αληθινο,
Ση̃ἔ ' ι̃ο οτι δηλαδη υπαρχουν πραγματικα Αργείοι και οτι η φυλη

ΑΘΗΝΜΟΣ Οὐ Τοῇ/ων εύκολος ὁμοίως γίγνοιτί ἄν Β που ευημίερεί περισσοτερο τώρα εδω είναι οι Γορτυνιοι.
ὁ κεποῃξγσμός ταῖς πολεσιν, οταν μή τον τῶν ἑσμῶν Γιατί εχουν σχηματίσει εδω αποικία απο την Γορτυνία
ι ν ται τροπον ἐν γένος απο μιας ίον χώρας Οί της Πελοποννησου.

κίἔ. Ζαι Φίλον παρα Φίλων, στενοχῳρία τινί πολιαρ· ία ^ΘΗΝΑ|ΟΣ: Εν παση περίπτωσει, δε θα μποροοσε να αποι
κηἔέν ,γῆς η̃ τισιν οίλλοις τοιουτοις παθήμα̃υ̃ίν 5 κισθεί μια πολη το ίδιο εοκολα, οταν ο αποικισμος δε

¬=×‹¬ι×›«‹±ιε±ιο·×¬±

/

, Ι · ι ·· ' 'σεσιν Βια ο εναναναγκασθεν. Εστιν δ οτε και στα 'ζ μ'
ὀνονκὀζοιτ” αν ετερωσε αποξενουσθαι πολεως τι

, . ί  · ”λις τινῶν· · ° δε ποτε και συναπασα πομοριον ηδη .

.εεΜοιι›Με

ἔ

γίνεται με ομαδικο τροπο, οταν δηλαδη δεν μετανα
οτεοει μια ολοκληρη φυλη απο τον ίδιο τοπο, σαν φίλη
απο φίλους, επειδη Βρεθηκε σε αδιεξοδο απο στενοτητα

.. Ι ' νι κ ατ θεισα πολεμῳ χωρου η απο αλλες παρομοιες αναγκες. Καμια φοραεῷπνεν, αρδην κρειττο Ο η
Ε ,
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επίσης είναι ενδεχομενο να αναγκασθεί να εκπατρισθεί
μια ολοκληρη μερίδα πολιτων σπρωγμενη απο τις θιαιο
ιιραγίες των εσωτερικων ταραχὼν. Και ολοκληρη ακομη
ιιολη καποτε ταναγκαστηκε να εκπατρισθεί με ολο τον
ιιληθυσμο της, επειδη νικηθηκε κατα κρατος απο ισχυ

ί?
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ε  ι Ο Ί ρότερο εχθρό. Από μια αποψή, λοιπόν, όλα αυτα καθι
Ταυτι̃ οόν παντ” εστί τῃ μεν ραω κατοικίζεσθαι τε
και' νομοθετεῖσθαι, τῇ δε χαλειτώτερα. Τό μεν γαρ οιοιιν ιον οιιοικιομο μοι τη νομοθὲιηοιι̃ οο μιο Πολη

ι · ι ·· Ι πολυ εκολότερο, από αλλη όμως δυσκολότερο. Γιατί το
ἐν τι είναι γενος όμόφωνον και ομονομον εχει τινα

 ιι ·  τ ι να είναι μια η φυλή με την ίδια γλωσσα και τους ίδιους
φιλιαν, κοινωνόν ίερων ον και των τοιουτων πα

ντων, νόμους δ' ετερους και' πολιτείας αλλας των 5 νομομς οιινοοοιοι με κοιιιοιομς οοομοος Φιλιοις οιιοιοἡ
 Υ τ · συμμετεχει στις ιεροτελεστίες και οι όλα αυτα τα παρό

οϊκοθεν οακ ευπετως ανεχεται, τό δ ενιοτε πονη
ρία νόμων εστασιακός και' δια συνήθειαν ζητου̃ν μοιοι οον ονοΧεΤοι ομως οοκολο ολλομς νομοιις κι οιλλοι

ιν ' _    Ι τ ·· · ι πολιτευματα διαφορετικα από εκείνα της πατρίδας της.
ετι χρησθαι τοις αυτοις ηθεσιν δι α και πρότερον

 Ι Θ _ Και επειδή καμια φορα εξακολουθεί από συνήθεια να
εφθαρη, χαλεπόν τω κατοικίζοντι και νομο ετουντι

αι
καί δυσπειθες γίγνεται· το δι αι] ιταντοδαπόν ες α οιιιζηιοι νο Χοηοιμοιιοιοι οκομη Το ήθη μοι Τοιις κοκομς

ταυτό συνερρυηκός γενος υπακοὐσαι μεν τινων
νόμων καινῶν ταχα αν εθελήσειε μαλλον, ΤΟ δε
συμπνεὐσαι, και καθαπερ ίππων ζευγος καθ ενα

νόμους που προκαλεσαν και τις εσωτερικες ταραχες
που υπήρξε θυμα τους και καταστραφηκε εξ αιτίας τους,
δυσκολα υπακουει και πειθαρχεί σ' αυτόν που φροντίζει

εις Τωῃόγγ Τό λεγόμενον, συμφυση̃σαι, χρόνου 5 για την εγκαταστασή του και στο νομοθετη, δυσχεραί

πολλοιι̃ καί παγχαλεπον. Άλλ” όντως εστίν νομοθε * νονιοις Το οονο ιοιις ^ι”ιο Την ολλιι̃ οιιοιμη Πολι¬ οιον
σια και” πόλεων οικισμοι' παντων τελεωτατον προς ι οιιοοοομοομν οιιο οιοοοοοι μοοιι̃ κοθο λονἠς Φιιλος ιοως

 φανουν προθυμότεροι να θελήσουν να υποταχθουν σε
αρετήν ανδρων.

κλειλιιλε εικος· ὁπῃ 67 σε ελεπων τοστ ειρηκας, ι μερικούς καινοιιονιουε νόμους, αλλα το να σιινεονα
ιο γφραζι έτι σαφεατερον. σθουν και να συγχρονίοουν τις αναπνοες τους σαν ενα

λθιιΝλιΟΣ: Ώγαθἑγ ὲοικα περι' νομοθετω̃ν επανιων ε ζευγαρι αλογα, όπως λεει η παροιμια, απαιτεί πολυ

και σκοπών αμα ερεῖν τι και φαιι̃λον' αλλι εαν πρός Χοονο κοι εινοι ιιοοο ιιολμ οοοκολο Ποοινμοιι ιι̃ νομο·
° Υ 'δή ι' ιτι αν ετι. θεσία και ο αποικισμός των πόλεων πρεπει να γίνεται

καιρόν τινα λεγωμεν, πραγμ ου εν γ γνο
καιτοι τι ποτε δυοχεραινω; σχεδόν γαρ τοι παντα από ανθρωπους που είναι οι τελειότεροι απι όλους όσον

οατως εοικι εχειν τα ανθρώπινα. 5 οοοοο Τιι̃ν οοοιἠ
κΛΕιΝιΑΣ; Του δή περι λεγεις; ί Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Αυτό απαιτεί η λογική. 'Ομως πες μας παλι πιο

λθιιΝΑιΟΣ; Ἐμελλον λέγειν ως οαδείς ποτε ανθρω 70€ι.ι καθαρα σε τι αποθλεπεις λεγοντας αυτα;

ηων Ουδέν νομοΘετεῖ, τυχαι δε και συμφοραί πα ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αγαπητε μου φίλε, μου φαίνεται πως τωρα που

ντοῖαι πίπτουσι παντοιἶως νομοθετοθσι τα παντα : επανερχομαι και εξεταζω συγχρόνως το θεμα των νομο

ἡμιν. Ἡ γαρ πόλεμος τις αιασαμενος ανετρεψε πο ι θετὡν θα πω κατι το εξευτελιστικό για αυτους. Αλλα αν

λιτειος και' μετεααλε νόμους, ή πενίας χαλεπη̃ς μ λεμε κατι την ωρα που πρεπει, δε μπορεί πια να μας
ςημιωσει καθόλου Και θεααια γιατί να στεναχωριέμαι;
'Ολα σχεδόν τα ανθρωπινα πραγματα φαίνεται πως ετσι
είναι.

ιιΛΙΞ|Ν|ΑΣ: Για ποιο λόγο μας τας λες αυτα;
ΑΟΗΝΑΙΟΣ: Μου ήρθε στο νου να σας πω πως κανενας

ανθρωπος δε νομοθετεί ποτε τίποτε, αλλα τα τυχαία
ιιεριστατικα κι οι καθε λογής συμφορες που πεφτουν
στο κεφαλι μας με καθε τρόπο είναι εκείνα που νομο
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ἀτἴορίσ. Πολλά δέ καί νόσο! Φ/ΟγκάζΟωσ[,κἶ1ΙνΟ)ἶἶ)_ δ θετοαν αντι Υια μας. Δηλαδἠι ἡ καποιος πολεμθθ ανεὶη̨̃ε
  Σ · ε π πο υν . Ι _„„....| ,  κι Σ.μειν, λσιμων τε ἶμιι̃ιπτ/ρλντων κἑιἐὲῖβῖἔον .ΪΟΣἹΤΟ τρεπει...με_τηβ_ια„_.ταῳ_τιρΚλΕ4τη̃εΝυματα_`ι@ΙΞς.μΉετ]α'θαλλῇειῃτοιιςικ

ενιαυτων πολλων πο ακἑς/ εἰἴἴεἶε ρ :νὀμ¬οῇυΞξΔ<η_"οι”ιΡ›ο”θ›ερεςωδἩυ#σκ“ολιες που προκαλειι̃η̨ηγγωτωχια.
Πω/Τα Προἰὅων ῃς α̨ξειεν δέν Το ι̃ο Σε πολλα επισης και οι αΟϋἰυ̃›στειὲΩΟνιἶιαΩ”ἶὲἔαναΥκαζουν

· · τ Ι : ν . · . . . . .
δη. Τα θΐνητον μηδενα ΣΞΙ/ΙΞ Ι:[ΖάγμαΤΟ' · να καινοτομουμε, καθως και οταν πεφτουν επιδημιες
χας δ εἰνω σχε Ον σΠω/ΤΡ ρ 8 .ν καί Ϊ και οταν συμθαίνουν διαρκώς: επι πολλα Χρονια κακοκαι
ΤΟ δ ‹°ἶΟΤΙν ΙΤΘΡΙ Τε ναυἶι/ΉαΥν::ιΤΖ“ΠΤ'ἶρεἰΖόνΞα Ν: ριες. Αοιπον, αν λαθει υπ οψη του κανεις ολα τα παρα
ΙΟΤρ"‹ην κε" σφοἶηγικην ΠΟ ο Οί Τὁὀε ἐσῃν ε πανω, θα κατεληγε να πει αυτα που λεω εγω τώρα, οτι

 Τ Ι ι ' ' ° ' κ Ι . . . . . . .κειν Θϋ ΑΘΥΘΝΑ αλλα ΥΟΟ ΘΙΙΟΙως_Ο“ 5 δηλαδη κανενας θνητοί) δε νομοθετει τιποτε. αλλα ολα
· τ : › _ ° τ . . . . . .

λεγονΐσ εμ λἶγειν εν ΤΟΚ; Ουῖω̨ς ΤΟ ς σχεδον τα ανθρωπινα πραγματα οφειλονται σε τυχαια
Τ¶ΩΠΟἑΟ\ζΙ περιστατικα. Το ίδιο μπορεί να πει κανεις και να θεωρη

Α Σ ς εος μεν Παὲ/Τα θα μ_ χη θει ατι μιλα σωστα και για τη ναυτιλία και για τη διακυ
κω κωροςι Τε"/θρωΠ"/Ο [Οκω ερνωσι ΨΜΠΟ Τα Θερνηση των πλοιων και για την ιατρικη και για τη στρα
Ἡμερώτερον μήν Τρίτον συγχωρῇσαι Τοωπῃς δεῖν 0 5 τηγικὴ, αλλα μπορεί επίσης να πει εξ ίσου σωστα και
ἐπεσθαι τέχνην· καιρῷ γαρ χειμωνας συλλαὀεσθαι εξής ίδιο Οωῖὀ ΠρἀγμσΤσ:
κυθερνητικήν ή μή, μεγα πλεονεκτημα ἐγωγγ αν κ^ε|Ν|ΑΣ Ποιο Πρσγμσ;

Θείην' Ἡ Πῶς" ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οτι αλα αναξαιρετως τα ανθρωπινα ο θεος
Ι. ΤΟΪ ἄλλο! ὡσαύῖω καπι̃ 5 θα και μαζι με το θεο η τυχη και ο καιρος τα κυθερνουν.

. . _. ιίἶ‹ΟΗ.ν καλό ΟΕ καί ός. καί νομη̨̃θεσία̨ 'Ομως είναι πιο ανθρώπινονα παΟαδεΧτοὐμε οτι πβὲπει
ΤΟΥ 6ΪυΤΟν_Ον Ξἑῖἶἑονη̨γῖοἐν ἄλλωην σ“μΠιΠΤό\/Των να ακολουθεί αυτα σαν τρίτο στη σειρα η τεχνη. Γιατι
ἔΖΖπἑἔῖ ΞΞΣΖΟ σω/Τωχεῖν εἰ μέλλω Ποτέ εὐὅωμἀ εγώ σε περίπτωση τρικυμἰας θα θεωρουσα μεγαλο πλεο

νω οἰκήσειιἴ τον νομοθετην αληθείας εχαμενον ι̃Ο νὲῃημσ Τη σωνεργσσίο ἡ μη της Μω̃ερνηῖικἠς Τέχνης
ς . Υ εσεῖν ὲκάΟ_ΤΟΤε Πό/\εΙ δεῖν των πλοίων με την τυχη. Δεν ειν, ετσι;

Τῃ Τοιοιπῃ ΠαρΟΠ  ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: /Ετσι είναι.
Ζ/ἐἶ|||[1!:ἐὲ_Αὲἔῖἕἔεαἔσγἐεἔἐἕἑ ἐκσσώνῇῃ Τῶν εφη 6 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επομενως και στα αλλα πραγματα το ίδιο επι

μἑνων έχων τήν τέχνην καν εὐξασθαί που δαναιτο σης σωμβσίνεἔ για Τον ίδιο λόγο Κω 'Φωσιἶώ και για Τη
ὸρθῶα̨ Π. Παρόν ωπῷ δἰά Τὐχης' Τῆς Τέχνης άν νομοθεσια πρεπεινα πραδεχτουμε το ιδιο. Οταν δηλαδη

ὲωδἑοι; συντρεχουν οι αλλοι οροι, οσοι πρεπευνα συντρεχουν
μέν Οὼ/| 5 σε μια χωρα, αν' Θελει να κυθερνηθει καποτε μεευδαι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οἱ. ἄλλο! γε δή Πὡ/Τες Οἱ νω/δή βηΘἑ_ μονια, πρεπει παντοτε να συμπεσει να υπαρχει σ αυτην
και νομοθετης που σεθεται την αληθεια.

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Γιερα για περα αληθινα είναι οσα λες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εκεινοςγ λοιπον. που κατεχει μια τεχνη για

ολες τις περιπτωσεις που αναφεραμε, δε θα μπορουσε:
και να ευχηθεί σωστα. να του τυχουν τετοια περιστατικα,
ωστε να χρειαζεται να ασκεί μοναχα τη τεχνη του;

ΑΑΕΙΝΙΑΣ: Μιλας πολυ σωστα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και ολοι οι αλλοι. φυσικα. που αναφέραμε



 τ τ τ  Η προηγοιιμενως, δε θο ελεγον τη δικη τοιις ειιχη ο κο
ντες, κελειιομενοι τήν άάτων εμχην ειπεινγ ειποιεν
άν. Ἡ γάρ;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Τίμήν;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τάάτον δή κοι” νομοθέτης οἴμσι δράσειεν.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ἐγωγο οἴμοι.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: «Φερε δή, νομοΘετο,» προς άάτον φῶ

› .

θενος, ον τοιις ποροκινοοσομε; 'Ετσι δεν είνοι;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βεθοιο.

γο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το ίδιο νομίζω οτι θο εκονε κι ο νομοθέτης.
ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Εγω τουλάχιστον εχω τη γνωμη οτι ετσι θο εκο

νε.

μεν «τί σοι κο! πῶς πάλιν ἐχοιισον δῶμεν, ά λσοων ε ί ι ΑΘΗΝΑΌΣ' «Πες μος λοἱοονι νομοθοῖη» θο Τον οωῖἠοομτ
  τ · · # με, «Ποιο πολη κοι με ποιομς οροιις θελεις νο σοιι

ἑ·ξεις ώστ' εκ των λοιπων οάτος την πάλιν ικονως

Φο

   ·  Ν τ ἐς ποροδὼσοιιμε, ώστε, οφοο την πορολοθεις, νο μπορε
διοικησομ» Τι' μετά τοιιτ) είπειν ορθως εστιν; ορο
του̃ νομοθετοιι φράζομεν τοοτο, ή γάρ; σεις, οπο εδώ κοι περο νο κμθερνησεις μονάχος οομ

κ/\Ε|Ν|ΑΣ Ναί. 5 ομτη την πολη;>> Τι θο ητον σωστο νά οποντησει κονείς

ΑΘΙίΝΑ|ΟΣ: Τάδε· «Τυροννοιιμὲνην μοι δοτε τήν πο σο Οωῖοἶ ΝΟ Το Ποώμε εμείς αντί για Το νομοθέτη ἡ οχι?

λιν,» φήσει· «τάροννος δί έστω νεος κοι μνήμων οι ΚΑΕ|Ν|ΑΣ.° Νοι.
κοίεὺμοθής κοίἀγὀρεἶος κω·μεγαλΟΠρ8Πἡς Φώσεγι ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Ας οποθεοοιιμε οτι μος λεει το εξης. <<Δωστε

  ·τ μοιι την πολη με τιιροννικο πολίτεμμο. κι ο τοροννος
ά δε κοι' εν τοις προσθεν ελεγομεν δειν επεσθάι

    | τ   _ γο της ος είνοι νεος, με κολη μνημη κοι επιδεκτικος μοθη
σάμποσιν τοις της ορετης μερεσι, κοι νιιν τῃ τιι
ράννοάσῃ ψμχῇ τοιξιτο σιινεπεσθω, εάν μελλῃ τω̃ν 7ι̃0α
ἄλλωγ ΠΠΟρχόγΤωγ ὁΦελΟς ετγω· Π), τη φοση τομ. Κι εκείνο που είπομε στο προηγοομενο,

κλειλιιλε εωφροσιινην μοι οοκειφροζειν, ώ ινιεγιλλε, ότι πρέπει νο σκολουθεί ολο το είδη της σοεττι̃ςι Φωτο

δεῖν είνοι την σμνεπομενην ο ξενος. Ἡ γάρ; κοι τωρο πρέπει νο σιιμπορεοετοι με τη ψιιχη τομ τιιρον
ΑΘΗΝΜΟΣΞ 7ήγ δημώὅη γεγ ώ κλεγγίογ καίοὐχ ήγ ῃς 5 νομ, ον φιισικο επιθυμεί νο ωφεληθεί κάπως οπο το

σεμνάνων άν λεγοι, φρονησιν προσονάγκάζων είνοι

σεως. Ακομη νο είνοι γεννοίος κοι μεγολοπρεπος οπο

άλλο προοοντο που διοθετει».

το σωφρονεῖν, άλλο οπερ εάθάς πάισίν κοι θηρίοις, κ^Ε|Ν|^Σ” Νομίζω Πως ο Φίλος μος Μογίλλοι εννοεί Πως
~  · ι · πρεπει νο σμμπορεοετοι μοζί με το ολλο η οωφροσονη.τοις μεν οκροτως ἔχειν προς τάς ηδονος, σμμφμ

τον επονθεῖ, τοῖς δε εγκράτω̃ς· ο κοι' μονοιιμὲγνον ΑΘΗΝΜΟΣ' Νοε κολὲ μομ κλοινίοι Π οωΦοοοονη ολλο
ἐφομεν τῶν πολλῶν άγοθῶν λεγομένων οὐκ άξιον Ώ οοως Την κοΤολοοοἰνοί ο λοος κοι οΧί με Την οννοιο
εἴγε" λόγου Έχετε γάρ ὁ λέγω Ποωγ πομ θο της έδινε κονείς ενδεικτικοτερο, επιμενοντος

κ^Ε|Ν|ΑΣ ῃάγυ μἑγ Ο¿,γ_ οτι η σωφροσονη είνοι φρονηση. Η σωφροσονη δηλοδη

ΑΘΗΝΑίΟΣ: Τσάτην τοίνμν ἡμῖν ο τάροννος την Φάσιν εκείνη Πομ Φομνΐὡνει μοοο οΤο Ποίοίο κοι Το ζώο ομο

ὲχετω προς εκείνοις τοῖς φάσεσινγ εἰ μέλλει πολις 5 Τη Φοοη Τομς μολις Υοννηθομνι κοι ολλο Το κονοί νο

ὡς δονοτον εστι τάχιστά κοί άριστο σχήσειν πολι κμνηγοον οκροτητο τις ηδονἑς. ενω άλλο το κάνει σιιγ
κροτημενο. κοι οτον, οπως είπομε, οπομονωθεί οπο το
πολλο ογοθο, οπως το λένε, δεν οξίζει νο γίνετοι λογος
γιο ομτην. Κοτολοοοίνετε νομίζω οιιτο πομ θελω νο πω.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πάρο πολο κολά.
ΑΘ|·ι'ΝΑ|ΟΣ: Αυτο. λοιπον, το φμσικο χάριομο ος εχει ο

τοροννος μοζί με τ` ολλο τομ προτερημοτο, ον προκετοι
η πολη νο οποκτησει πολίτεμμο οσο το διινοτο πιο γρη
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_ , . κ · ' ί ί , ζήσει, _, 6 Τα ὅιοξειγ Θιτττωγ γορα και καλυτερα και, αφου το αποκτησει να
τεἰον ΠΥ λΟΘΟη̨̃ἶ;ι.»Ξ'νωῖ[|:ι(ο\λἶτἶεἘ1ς διαθεσις ουτ' έ μια ζωη παρα πολυ ευτυχισμενη. Γιατί δεν υπαρχει, ουτεΙ κα

. . . . .γαρ Ταὺζἶηἕν Ποτε γενοιτο. θα μπορουσε .να υπαρξει ποτε ταχυτερο και καλυτερο
ΚΛΞἶίξί\ίΑ(ἔ Πω̃ δή καί τίνι λογω τουτο ώ ξενε, λέγων 0 είδος πολιτευματος απ' αυτο.

“, θέ λέγε” Οω̃ΐὁν γγεγθω.
σε ΚΑΙΞΙΜΑΣ: Πώς ομως και με ποια επιχειρήματα, φίλε μου,ῇη̨ἔἔἕρ .ρἶδ ών Που ΤΟΠΤΦ γε ,/Οετν ὲστ· ώ κλει

Α υποστηρίζοντας αυτο καποιος θα μπορουσε να πείσει: ι · . . . . . .Αθ , . Ξσἰν ὡς ἐσῃ ΤΟΟΘ· Ο¿ιΤω· · τον εαυτο του οτι μιλα συμφωνα με τον ορθο λογο,
κΛἔἶ|ἶ|γ|:ἕΤἶ.|(Ρ λέγεγς. εἰ Τώρα,/νος γένοιτο φής 5 , ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μα είναι, νομίζω, ευκολο να αντιληφθεί και̃ ως ι ' ι ' . . . . . . ., , . τ  · _ Κλεινια οτι δηλαδη ειναι φυσικο να συμθαιΙ ΟΘ μνημων| Ονὀρειοςκ μεγα Ποίος αυτο, ,

Χεἰςίεἶω̨ω̨ρων εωμ ης νουν ετσι τα πραγματα.
ΑΘΗῖ×ι%ῇΟΣη̃ςὲυτυχυ€ Πρὁσθες μή κῦίΐί αλλο, αλλα το ΚΑΕΙΝΙΑΣ· Μα τι εννοείς; Αν Θρεθεί, οπως λες, ενας τυραν

γενέσθὼ Τε ὲΠ¬ όὐτοη̨̃ νομοθέτηγ άξιον επαίνου, νος νεος, σὼφρων, επιδεκτικος μαθησεως, με δυνατή
καί τινα τυχην είς ταυτον αγαγεῖν αυτῷτ Υελ/Οίίένοϋ (1 μνἠμηι Υεννοίος και μεγολΟΠρεΠἡςἔ

' ί ου παντα σχεδον απείργασται τῶ θεῶ .. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γίροσθεσε και «τυχερος», οχι σε τίποτε αλλο,ἴορ Τἶἔεἶν ὲοωληθη̃ δγαφερὁι/Τως ειη̨̃ τιραξαί τινα αλλα τουλαχιστο στο να εμφανισθεί στην εποχη τουπε ο ,
, , . .Ζὁλἶν Δεὑῖερον δέ ὲάγ ιτοτιη̨̃ τινες δυο αρχοντες ενας αξιεπαινος νομοθετης και να το φερει η τυχη να

' . αι τοιουτοι γτρίτον δ” αυ καί κατα λογον 5 συναντήσει ο ενας τον αλλο. Γιατί οταν γίνει αυτα, ολαενωντ .
. . . . . . . .

έσσώτως ὀσω Πλεωυςγ ὀσῳ ὅ· ένο σχεδον θα εχουν τελειωθει απο το θεο οταν εχει παρει
. ένω/Π.ως την αποφαση να καμει να ευτυχησει υπερθολικα μια

Κ/\ἔἶ[ξ;ἶΑὲ. Εκ Τωρττγγιίὁος αρίσΤΠγ Φής Υενέσθσί Πὁτ πολη. Δευτερευουσα ομως τυχη είναι, οταν συμθεί ναἄνὡς φωνη μετά νομοθέτοιι γι; ακρου καίτυ Βρεθουν ποτε δυο τετοιοι αρχοντες, τρίτη παλι τυχη
άνγ/Οι, κοσμίοιγ καί ρζιστά τε και ταχιστ” αν μετα ι̃Ο και σε αναλογία χειροτερη είναι, οταν υπαρξουν περισ

Ζαλεϊν είς τουτο εκ του τοιουτου δευτερον δε ὲξ σὸΐεροί ακόμη ΟίὉίονΐεςι Κω ΟνΤίσΤΟὀΦω9 όσο λίΥὀΤε°
, . Η  λἑ εἰ Ι _ και τό τρίτον εκλδη Θ ροι είναι, τοσο το καλυτερο.

Ζ/οί!/Ξα)ἰι̃ίῖςς η Πως Υ ς
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Μ' αλλα λογια, φρονείς οτι απο την τυραννία

λοππλιοε· οιιεοιιῶς αλλί ἐκ τνρσννίϋος μὲν πρῶ· μῃορεί νο δημ£9ΗιΘ.ι119.ἐίε9ζυί±ίε. ωνεῖω η καλύτερη Πόλητον δειιτερον δε εκ αασιλικη̃ς πολιτείας, τρίτον δε οταν εχει η̨̃ιδαυφαίο νομοθετη και τυραννο μετριοπαθη
ἐκ τινος δημοκρατίας. Το δε τεταρτον, ολιγαρχία. 5 και οτι μ' αυτο το συνδιυαΰμοιςπιο ευκολα και πιο γρή
τ'ν του τοιουτου γενεσιν χαλεπωτατα δυναιτ' αν ΥΟΟΟ εΠἑΟΧεΤΟί η μεΐοθολὴι Μι̃ἴἀ δεὐἶερο λόδίο ΟυὐΠἶἐοσὁἑξσσθαγ. Πλετστοι γαρ εν αυτη̃ δυναοται γί την ολιγαρχία  καπως ετσι δενἦλες;  και κατα τρίτο
γγογται Αἑγομεν δή ταυτα γίγνεσθαι τοτε, οταν λογο απο τη δημοκρατία. ι γΰι

ί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καθολου μαλιστα. Αλλα απο την__τυραννία κατα
πρωτο λογο, απο το ¦ κατα δευτεροσ
και τρίτο απο καπῳεί μ0ρφῇ__ . Σχετικα με
το τεταρτο, .την οααίρχίαἶρ με πολυ μεγαλη δυσκολία
θα μπορουσε να τηψ δεχτεί κανενας, αφου σ” αυτην
υπαρχουν οι περισσοτεροι δυναστες. Λεμε, λοιπον, οτι
αυτα πραγματοποιουνται τοτε μοναχα, οταν παρουσια

„|/
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αληθής μεν νομοθετης γενηται φύσει, κοινη δε σθείενας γεννημενος απο τη φυση αληθινος νομοθετης
ωῇῷ ῃς συμὅῇ βώμη προς τούς εν τη πολει μεγι· ι̃θ και οταν συμθει να του δοθει η ιδια δυναμη με εκείνους
ΟΠ” δω/η̨μέι/Ορς· ού δί αν τούτο αριθμῷ μεν θρα 7" Η που εχουν τη μεγαλοτερη ισχο στην πολη. Και οπου
χώΓΟΤΟι/7 Ιρχυροτατον δε, καθαπερ εν τυραννίδι, αυτοί είναι αριθμητικως πολο λίγοι και εχουν πολύ με
γἑγητη̨ιγ ταύτῃ καί τοτε ταχος καί ραστωνη της με γαλη δαναμη, οπως ακριθως συμθαίνει στην τυραννία,
Τσὅθλῆς γίγνεσθω Φἰλεἴ' τοτεγσυνηθως η μεταθολη επερχεται με ταχύτητα και

κλειιαιλε πως; ού γαρ ιιανααναμεν 5 ε®κ®^®®·
ΑΘΗΝΜΟΣ καί μήν ειῃητσί γ' ημίν ούχ απαξ αλλ οι γι ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Με ποιο τροπο; Γιατι δε σε καταλαθαινουμε.

μαι πολλακις· ύμείς δε ταχα ούδε τεθεασθε τύραν Η ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι ομως το εχουμε πει. οχι μια φορα. αλλα
νουμἑνην Πόλγν. πολλες, νομίζω. Εσείς ομως ίσως δεν εχετε δει ακομη

ιςλΕιΝιΑΣ; Ούδε γε επιθύμητης εγωγί είμί τού θεαμα πολη με τυραννικο πολίτευμα.
ΙΟ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Κι οοτε επιθυμω εγω τουλαχιστο να δω τετοιο

λουπλιοε και μήν Τοὐῖὁ Υ, ἄν ἴὀθίς ἐν αὺἶῇ Το Ό . Θέαμα
νω/δή λεγόμενον ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κυομως θα μπορούσες τουλαχιστο να εθλεπες

ΚΛΕΙΜΑΣ Τὸ Ποίο" αυτο που λεμε τωρα εδώ μεσα σο αυτη.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ούδεν δεῖ πονων ούδε τινος παμπολλού ἶἴ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ποιο;

χρονου τῷ τύραννῳ μεταθαλείν θουληθεντι πο 5 . ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το οτι ενας τύραννος δεν χρείαζεται ούτε να
λεως ήθη, πορεύεσθαι δε αύτον δεί πρῶτον ταύτγη κοπιασει, ούτε να σπαταλησει παρα πολύ χρονο, οταν
οπῃπερ αν εθεληση, εαντε προς αρετής επιτηδεύ θελησει _να μεταθαλει τα έθιμα μιας πολης. Πρεπει
ματα, προτρὲπεσθαι τούς πολίτας, εαντε επι τού πρώταπρωτα ο ίδιος να θαδίσει προς την κατεοθυνση
ναντίον, αύτον πρῶτον παντα ύπογραφοντα τω που θελει, είτε επιθυμεί, να προτρεψει τους πολίτες
πραττειν, τα μεν επαινούνται καί τιμω̃ντα, ταδε αμ 0 στις συνήθειες της αρετης, είτε προς το αντίθετο, γινο
προς ψογον αγοντα, καί τον μη πειθομενον ατιμα μενος πρώτος αυτος τύπος και υπογραμμος με τις πρα
ζονω καθ ὲκάσπγς Τῶν Πράξεων. ξεις του, επαινωντας και τιμωντας αλλα, κατακρινοντας

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Καί πῶς οίομεθα ταχύ σύνακολουθησειν παλι αλλα, και επιθαλλοντας τιμωρίες σ“ αυτον που δεν
Τούς ἄλλους πολίτας τῷ την τοιαύτην Πείθω ΚΘΙ 5 υπακοοει για καθε μια απο τις πραξεις του.
άμα Θίσν εἰληςρόῃ; ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Και με ποιο τροπο νομίζουμε οτι οι αλλοι πολί

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μηδείς ημας πειθετω, ώ φίλοι, αλλη θατ τες θα ακολουθὴσουν γρηγορα εκείνον που χρησιμο
τον καί ραον μεταθαλλειν αν ποτε πολιν τούς νο ποιεί την πειθὼ και τη θία συγχρονως;
μους ή τη τῶν δυναστεύοντων ηγεμονία, μηὅε νωί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας μη μπορεσει, φίλοι μου, να σας πείσει κα
γε αλλη γίγνεσθαι μηδί αύθίς ποτε γενήσεσθαι. Και ι̃ίί νείς, πως υπαρχει αλλος τροπος για να μεταθαλλει τα
γαρ ούν ημίν ού τούτο εστίν αδύνατον ούδε χαλε· χατερα και ευκολοτερα σε μια πολη τους νομους, απο

πως αν γενομενον· αλλα τοοί εστι το χαλεπαν νε: 0 τα καλα ααααααινιια των ηνεμανων τηα. αατε και αααααα
νεσθαι, καί ολίγον δη το γεγονος εν τῳ ΠΟΑλῳ μπορεί να γίνει αυτο με αλλο τροπο, ουτε και στο μελ
Χβύνῳ, οταν δε συμθῇ, μυρία καί παντί ἐν ΙΙΟΑΘΙ λον. Πραγματικα ομως για μας αυτο δεν είναι ουτε αδυ

νατο ούτε καπως δοσκολο να γίνει. Το δυοκολοτερο και
εκείνο που συμθαίνει σπανια και σε μεγαλα χρονικο
διαστήματα, και, οταν συμθεί προσφερει απειρα η πιο

ῖι
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σωστα ολα τα αγαθα στην πολη στην οποία θα συμθεί,
αγαθα απεργαζεται ἐν ῇ ποτέ αν έγγένηται. είναι εξής

Κ/\Ε!Ν|ΑΣ· Το Ποἰοΐ ὁη λεγἶῃς· , ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ποιο ακριθως είναι το πραγμα για το οποίο μι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: “Οταν ερως θειος των σωφρονων τε και λὀ

ι , ι ι 7 Ψδικαίων επιτηδευματων εγγενηται μεγαλαις τισιν
δυναστείαις, ή κατα μοναρχίαν δυναστευουσαις ή

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οταν υπαρχει έμφυτος ο θεΐκος έρωτας για
_, τις σὼφρονες και δίκαιες ασχολίες στις ψυχές μερικων

κἶπά Ιἶλοιπων Ψἶερῶχσἶ δἰοφεροωσἶῃς η γἶνωνἦη μεγαλων δυναστων, ή αλλων που κυθερνουν συμφωνατην Νεστορος εαν πιοτε τις επανενεγκῃ Φϋσίνι Ον Θάν με, το μοναρχικο πολίτευμα, ή που διακρίνονται απο
_ _ Ι ° ' ' ' ν ιεν  , , , ι , ,ἔη ΤΟΟ λεἔξἶίννρἐἔίῖζῃἕρἔη̨̃ Πι̃ἴἔἕν δἰσψἑἔεῃ/ ΤΟΠΤ, υπερθολικο πλουτο, η απο την υπεροχη της καταγωγής
ἦω'ἶωΥ Π| 80 φρ ὲφ, ,” δὲ τους, ή αν κανείς μπορουσε να ξαναφέρει πίσω τα φυ

Οω/ εῃ! μεη̃ηἶοαἶςι ω̨ς Φη̨σιιμγεγἶ) ', ημ _ σικα χαρίσματα του Νέστορας, για τον οποίο, ενω λένε
Οὐδαμῶἶι Ε! δ Οων γίεγονεν η κο! γενησεΐω ΤΟΙΟΨ 5 οτι ξεπερνουσε ολους τους ανθρωπους στη δυναμη τουτος ή νυν ημων έστιν τις, μακαρίως μεν αυτος ζη

' λογου, διακρίθηκε πολυ περισσοτερο, για τη σωφροσανη
Ι | ° ' · _ Α ου σω ονουν Ι . . ι .μοκαρωἰ δε Ο! σωνηκοοἰ Των εκ Τ ,Φρ , Πάς ; του. Αυτο, λοιπον, συνεθη στην εποχη του Τρωικου ποστομστος ιοντων λοιγων. Ωσαυτως δε και συμ 

_, , ` λέμου, οπως λενε, σε μας ομως, καθολου. Αν ομως
σης δω/αμεως ὸ_αωΤΟς Πεα λΟγΟ_ςί ως Οταν εἰς ϊ υπήρξε ή και θα υπαρξει τέτοιος ανθρωπος ή αν υπαρχειταατον τω̃ Φρονειν τιε καί σωφρονειν ἡ μεγίστη ου Ἡ? ιι

ι ,Ο ι τώρα καποιος αναμεσα μας, ζει ο ίδιος ευτυχισμένος
7 ° τ Α πο ιτει . . . . .ναμις εν Φ/θ£ἶωΠῳ σωμτωσῃζ ΤΟ” . .ς ης τι και ειναι αξιομακαριστοι εκεινοι που ακουνε τα λογιααρίστης και νομων ιτω̃ν τοιουτων φυεται γενεσιςΟὐν κσθοζ που θγαίνουν απο το συνετο του στομα. Το ίδιο μπορεί

α ως ε ου μη Π  να ειπωθεί και για καθε λογής εξουσία, 
Περεἰ μωἶος Τις λεχθυ̃είς κεχρησἔῳ ης, ω ι συμθεί να κατακτήσει τη μέγιστη εξουσία ένας ανθρω ξδείχθω τῃ μένχαλεπιον ον το πολιν ευνομον γιγνε
σθαι, τῇ δα, εϊπερ γέινοιτο ο λέγομενι Πάλ/Των Τάχίς

¬ι...ιιιι».¬».....„...ιι....,„.ε.¬ιιι.".αι ..„¬..„ι.ι.ιιι,.,ε.ι.. , .....ιι'Μι¬¬×Μι=·“~···~<··τ·· ¬¬ εμ. ει ιν¬ι Μι ·

πογςκὶη̨η̨ῃργονιμος και ὀὥω̨̃βων, τοτε
νει το τελειοτοερο πολίτευμα” κι οι τελειοτεροι νομοι,

στον τε Ρσί Οα̃στον ιιισκρῷ Αδἶα̃δ”δξἔἔἦἄίῖ5”ῇῶξί”"δϋ8`ὲπ“α̃ιεπ±πσΰἔιι̃7ἄΨἔ'ι7ι7ἦΘι̃ι̃ΐΑοοτα:τεκλειλιιλε _ ·ως· Ό ἐς λοιπον, ας τα θεωρήσουμε οτι ειπώθηκαν σαν μαθος μεΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πειρώμεθα· προσαρμοττοντες τῃ πολειλόγω τον τροπο που λέγονται οι χρησμοί, κι ας δοκιμασουμε
ή _ = ” ι π αττειν τω Α . . , . . . ,σα: καἔατἴερ Πωδεςι Πρεσ στα ι να αποδειξουμε οτι απο το ενα μερος ειναι δυσκολοτους νομο υς.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: "ίωμεν δή κσιί μή μελλωμεν έτι. 0
μια πολη ν” αποκτήσει καλους νομους, κι απο το αλλο,

ΑΘΗΝΜΟΣ Θ ι ἄν ι . ς Πόλεως ΚΟΠ] Η τι αν γινοταν πραγματικοτητα αυτο που λέμε, θα ήταν
: εον η ιπρος την τη _  ι Ι . .

σκευήν έπικαλὡμεθαι· ο δε ακουσειέν τε, καί ακου το πιο ευκολο και το πιο γρηγορο πραγμα του κοσμου.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πως;
ΑΟΗΝΑ|ΟΣ: Ας προσπαθήσουμε να πλασουμε με το λογο

τους νομους, σαν γέρικα παιδια, προσαρμοζοντας τους
στην πολη σου.

λΑ!ἔ|Ν|ΑΣ: Εμπρος, λοιπον, κι ας μην αργουμε περισσοτε
ρο.

Αί3ι|ΝΑ|Ο.Σ: Αοιπον, ας επικαλεσθουμε τη θοήθεια του
ίιιιιου για τη διαρρυθμιση της πολεως. Εκείνος είθε να
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σας ιμιεως ευμενής τε ήμίν ἐλθοι συνδιακοσμήσων ί Ζ μας εισακουσει και αφου μας εισακουσει μπορεί να μας
Τήν Τε Πόλιν καί Τούς νόμοως σπλαχνισθεί και να γίνει προθυμος θοηθος μας για να

κ/\Ε|Ν'ΑΣ. Ἐλθογ γάρ Οὐνγ διακοσμήσει σε μας την πολη και τους νομους.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άλλα τίνα δή ποτε πολιτείαν ἐΧΟμΘν ἐν ίίί . ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Είθε να ίρθειί

νῷ τῇ πολει προσταττειν; Φ Ξ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Συμφωνοι. Αλλα τι είδους πολίτευμα εχουμε
κλειινιλε οίον οή τίλὲνεκ: Θονλιτθείε: Φράζ” έτι σας στο νου μος νο ειτιθὀλουυε στην πολη;

φεστερον. Οίον δήμοκρατίαν τινα ή ὸλινυ̃ρχίθίί ἡ

αριστοκρατίαν ή Θασιλικήνἔ Οὐ Υάρ δή]“ραννίὀα
γε που λεγοις ἄν, ὥς Υ, ἡμεἶς ἄν Οἰηθείημεν·

ΑΘΗΝΜΟΣ; φέρε δή τοίνυν, ποτερος υμών αποκρίνα ί* να μιλήσεις για τυραννία απ' οσο εμείς θα μπορουσαμε
σθαι προτερος αν εθελοι, τήν οίκοι πολιτείαν είπών Έ νο σιιμΠεριη̨̃ινομμε_
Τίς Τοιπων έστω; Ξ: ·: ή ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ελατε, λοιπον, ποιος απο τους δυο σας θελει

ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Μῶν ουν τον πρεσθυτερον εμε δικαιοτε θα ν' απαντήσει πρωτος και να μας πει ποιο απ, ολα αυτα
ρον εωεἶν Πρὁπρονγ ίίί _ τα πολιτευματα εχει ή πατρίδα του;

ΚΛΕΗἩΑΣ. γσως. 6 ΜΕΓΙΑΛΟΣ: Μήπως θα ήταν πιο σωστο να μιλήσω πρωτος
ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Καί μήν συννοῶν γε, ώ ξενε, τήν ἐν ^Θκε· . εγω σαν γεροντοτερος;

δαίμονι πολιτείαν ουκ εχω σοι φραζειν ΟὕΤω§' ῆτ *Ε ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ίσως.
ντινα προσαγορευειν αυτήν δεῖ. Καί γαρ τυραννίδι ΜΕΓΜΛΟΣ· Κι ομως, καλε μου φίλε. αν και κατεχω τελείως
δοκεῖ μοι προσεοικεναι ~ το γαρ τω̃ν ὲΦὁρων Θα!'_ Β ἶ το συνολο του πολιτευματος των Αακεδαιμονίων δε
μαστον ως τυραννικον εν αυτή Υέγονε “ καί Τίς . μπορω να σου εξηγήσω τοσο καλα τι ονομα πρεπει να

ὲνἴΟΤὲ |ίοί ΦΘίνεΤΟί Πσσῶν Τῶν Πόλεων δη!ίοκρατ του δωσουμε. Δηλαδή και με τυραννία φαίνεται να μοια
τουμενη μαλιστ” εοικεναι. Το δί συ μή Φὅινα̃ί ἀρί· ζ ζει  γιατί ο θεσμος των εφορων εχει γίνει μεσα σί αυτο

απασιν ατοπον καί

Μι"Ακι

; Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ.· Τι δηλαδή θελεις να πεις; Πες το πιο καθαρα.
Α Παραδείγματος χαριν καμια δημοκρατία ή ολιγαρχία ή

αριστοκρατία ή θασιλεία; Γιατί νομίζω πως θα ήθελες

στοκρατίαν αυτήν είναι παντ ' ¿ζ εξαιρετικα τυραννικος  καποτε παλι μου φαίνεται οτι
μέν δή ὅασίλεἴα ΥΘ δίά ΰἴοϋ Τ, ὲσῇν ἐν σίπῇ καί 0 'ί ί είναι η πιο δημοκρατική απο ολες τις πολεις. Θα ήταν
αρχαιοτατη παοω̃ν καί προς παντων ἀνθρώῃων κε" ε ομως εντελως ξενο προς την πραγματικοτητα να μην
ήμῶν αυτών λεγομενη. 'Εγώ δε ουτω νυν ὲξΟἴΦί/ης πω οτι είναι αριστοκρατία. Αλλα και θασιλεία ισοθιος
αν ερωτηθείς, οντως, οπερ είπον, ουκ ἔχω δίορίτ υπαρχει επίσης αρχαιοτερη απ' ολες συμφωνα με τη
σαμενος είπείν τίς τουτων εστίν τω̃ν πολιτειῶν. !> γνωμη ολων των ανθρωπων και τη δική μας. Επομενως

κΛΕίΝίΑΣ: Ταυτον ΟΟΙ ΠΦΪΙΘΟΟ, ώ Μέγίλλει ΚΟΤΟΦΟΠ/Οε εγω, καθως ρωτήθηκα ετσι ξαφνικα, οπως σου είπα, δε
μαι πεπονθεναι· πανυ νάρ ἀίι̃ορῶ Τήν ἐν κνωσῷ ΠΟ° Ξ μπορω να ορίσω με ακρίθεια σε ποιο απ” ολα τα πολιτευ
λιτείαν τουτων τινα διισχυριζομενος εἰπεῖν. ματα ανήκει.

λΘυι×ιΑιΟΣ± “Οντως νότιο. Φ ἄριστα. Πολιτειών μετέκε· ξ κλειινιλε; το ιοιο με σενα. Μεγιλλε, νομιῳ οτι εχω Ποεει
.ι . . Ι  Υ · · τ '_ ιιτε· ας δε ωνομακαμεν νυν, ουκ εισιν πολιτειαιι ΠΟ ί

·9_ῖ

ἔε
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κι εγω. Γιατί Βρίσκομαι σε πολυ δυσκολη θεση να πω
με θεθαιοτητα σε ποιο απ”αυτα ανήκει το πολίτευμα της

τι Κνωσο υ Ϊ
^ΟΗΝΑ|ΟΣ Αυτο συμθαινει εξαιρετοι φίλοι μου γιατί με το

ιεχετε σε αληθινα πολιτευματα Αυτα που αναφεραμε/
ί προηγουμενως δεν ειναι πολιτευματα αλλα τροποι διοι

Ζ ί Μ

γι
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ν . Ι · ' ιιλεων δε οικησεις δεσποζομενων τε και δουλευο

ΣΪΞΪΒ

Φ Ι ι Ι ι Ι ι
. . . ε κησεως πολεων, Που αλλα τμήματα τους κυθερνουν,_ . .  ι  τ κα 7ί3.ι

Δ

σων μερεσιν εοιπων ΠΟ" ΤΟ Του δἶσΠΟΤΟ[ί δε ε αλλα κυθερνιουνται, και που Π καθεμία από τις πόλεις
στη προσαγορευεται κρατος. Χρην δή. ΕΝΤΕΡ ΤΟΗ

.  αυτες Παίρνει τί όνομα της από το κόμμα Που θρίσκεται
Ι × · τι ι ' θαι το τουυτ υ τ ν Πολιν εδει επονομαζεσΤρίο Ο η ί _ ιι· στην εξουσία. Θα ήταν όμως σωστό, αν υπήρχε αναγκη,

ι · ε ι Π Α ' δεσπόζοντος θεου ὲτ . . . , . . . .αληθως των τον νουν εχοντων

Με

απο καπου να παιρνει τ ονομα της μια Πολη να ονομα.. Ι 4 5 ίΟνομα λεγεσθσἔ· ζεται από το όνομα του θεου, ο οποίος είναι αληθινα
Κ/\Ε|ΝίΑΣῖ Τίς Οῖθεοςἕ κυρίαρχος όλων των συνετὡν ανθρώπων.
Αθιίίλίθίοἶῖ Άιο Οων μωθῳ σμῃφα Υ εἴ! ΠρΟ.χρῖ| ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Και ποιΟς είναι αυτός ο θεός;

· ι ° _ δ λ σαι το νυνστεον, ει μελλομεν εμμελως Πως Π ω . .

ερωτώμενο ν;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Μηπως θα Πρεπει να χρησιμοποιήσουμε για

λίγο ακόμη το μυθο, αν θελουμε να διατυπώσουμε πιο
κ^Ε|ΝὶΑΣ Οὐκοω/ χρη ΤεωΤῃ_ὀρΟν” . . .. ,Ο ωραία αυτό Που με ρωτατε τώρα;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πανυ μεν ουν. Των γαρ δή πολεων ων εδἰήλθομεν ἑῃ Πρίπέρα Ό ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Μα είναι αναγκη να γίνειαυτό Που προτείνεις;

Π οσ ε ιί:Ου̃Των λἐγεπῃ. ἀρχὴ καί Ο,.κησ,ς ί Αουλιλιοε· και μεγαλη μαλιστα. λιιο τις Πολεις δηλαδη
Ι Ο ἐ_ ,_ Που Προηγουμενως εςετασαμε τους τρόπους της διακυγεγονεναι επί Κρόνου μαλί ευδαίμωνι ἡς |ί |"Ἡ1 θερνήσεὼς τους Πολυ Πιο Προ ενεστε ό λ', _ ¿ , γ ρη, Πως ενε οι

Χοωσά ὲσῃν ηῃς Των νυν Ορἰσω Ο”‹ε.πσ}” _ . μυθοι υπήρξε ή πόλη Που χτίστηκε και κυθερνιόταν μεκλειπιλε Σφοαρ αν, ὡς εοικ. επι περι αυτης δεον 5 τι Πολ. . . . .

ΠΚΟί18ί\/.

ελελει

υ ευτυχισμενο τροπο στην εποχη του Κρόνου και
. . . Που απομίμησή της αποτελεί οποιαδήποτε από τις Πό

ΑΘΗΝΜΟΣ: ΕΗΟΙ .γοων ΞΞ_"ΪόΤ;Ζ[ςδΙΟ και Παρηγαγον ἶῇ λεις Που διοικείται σήμερα με τον καλυτερο τροπο.αυτήν εἰς το μεσον τ . . .καί Τόν γε ὲξῆς Πε_ ι ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Τοτε, λοιπον, όπως φαίνεται, είναι απολυτως
. , . Ιλ ¬ γο ; αναγκαιο ν ακουσουμε όσα σχετίζονται μ“ αυτήν.

ρα”/ων αν μἶίθον' εῃερ Προσηκων ΣΟΤΜ μα 05 Ο Αουινλιοε κι εγω εχω την ιδια γνωμη. τις ιιιιιο την εΦεοι·ι
θώς ἄν Πωοἱης' ι στη μέσα της συζήτησης μας. · ι λ Ι 8, Φημην τοινυν Παρα __ ί

ΑΘ:Ν:}ΟῖΘΞ[τ¶σΤτῖΞιἴ τῖῦςτεῖἔαῖἔαρίας ζωῆς ὡς ἄΦθονα ± Ζ!
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Κι επραξες πολυ σωστα. Αν μαλιστα εξιστορου

8 ἶτη̨̃ειυτόμἔῖα παντ” εἶχεν Ἡ δε τουτων αίτία λε αν σες ως Το Τέλος Το μύθο· εῷὀσον Θέθοιο οχεἶἰζεῖω μετε κ  ι

γεται τοιάδε τις. Γιγνωσκων ό Κρόνος όροι 5

ωιιιιιιεεκιλεεψι

το θεμα ημας, θα εκανες ακόμη καλυτερα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Πρεπει να πραξω όπως μου λετε Υπα ει λοι ·  Ι ί Α θ ωπεία φυσις °. ξ · · ρχ ι

καθσῃερ ημεἰἶ ἶἐελἀηα̃θυρθἕἔἶ/Σ (ἔἱςἶῖἔἕςυ̃η̨̃α αὐτοκρὥ ν τα πόν, Παραδοση για την πανευτυχή ζωή της εποχής εκεί

Οωὀεἔἔ/;:Ο ουχ ὐθρεώς τε καί αδικίας μεατοιη̨̃ νής, τοτε Που ολα τα αγαθα ηταν αφθονα και το απολαμ
Ξἐἔ, ΤΟΠΤΖ Ζην διανοούμενος εφίστη τότε θασι Θανε ο ανθρωπος χωρίς να δουλευει. Ο Κρόνος γνωρί

' ιιλεας τε και αρχοντας ταῖς Πόλεσιν ημων, Οϋκ Ον

εεεει

ζοντας, φαίνεται, όπως ακριθὼς είπαμε κι εμείς, ότι κα

θρωπους αλλα γενους θειοτερου τε καί αμείνονοςι ἔ νἐνος ωι̃ολώῖως ὀνθρωτἱος δεν είναι ῃωνὀα̨ (Μό Τη
±

φυση του, να διοικεί σαν απόλυτος αρχοντας όλες τις
ανθρώπινες υποθέσεις, χωρίς να φουσκώνει από αλαζο
νεία και αδικία, αυτα, λοιπόν, δουλευοντας στο μυαλό
ιου, διόρισε τότε Βασιλιαδες και αρχοντες στις πόλεις
μας, όχι ανθρωπους, αλλα δαίμονες, που ανήκουν σε
θείκότερο και ανώτερο είδος, όπως κανουμε τωρα εμείς,

ἹΒ
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ε  | για τα κοπαδια και τις αγελες οσον ήμερα κι αν είναι
· * ει δ ω εν τοις ποιμνιοισι

δωμονας' Οἰον νων ημ. ςἱλ ρ (Ξ) ὅου̃ς ὅοῶν οὐδὲ τα ζωα. Δεν θαζουμε δηλαδη θοδια να κυθερνουν τα” "ιναεατ . . . . . . .και οσων Ρμἶρω ασ Υ _ ΟΠΤΟΪΟΙ Τ"/ας ἀλλ· 5 θοδια, ουτε κατσικια σε αλλα κατοικια, αλλα τα εξουσιααἴγα αί ων αρχοντας ποιουμεν Ι . . .ἡμεἶἔ σὲ/Τῶν ὲκείνων γένος· ζουμε εμεις, επειδη ανήκουμε σε ανώτερο είδος. Το

γεια αμε3ιΟι.ηιι€υι ειιιστη Το Τωχλεειςειἔγἶγ ___ ειιμώνων, με Πολιτ. άνεση γι οιιιοις. αλλά γιαπολλιις μεν αυτοις ὑ¶σ|Τω\/ης· ΠΟ ηἶὁ Κω. ἑὐνα Θ μας, ανελαεαν να μας <ι>ι>οντίζοιιν_›‹0ι>ίζ0ντας μας ειρή
με^(ἶ“με\/(ἶν, ημωχίί εφἶι̃νην Τε κοἔ Ο! ω Υ σ[Ο_ νη, το αίσθημα της ντροπής, ευνομία και αφθονη δικαιο
νΟμ[Ον|κΞιΖἕἕῖ_ῖΞΣ:1\;(ἶ”;(Ἐι̃ Ζῆ/ΖΖ)ἕὑΟ:1ἶ\`:ΟἀἌ:ρἶ|ΤΞζεΤΟ συνη. Μ* αυτο τον τροπο κατορθωσαν να απαλλαξουνστα και τ .Λ, δ, . νυ̃ν ούτος, ὁ λόγος αληθεία το ανθρωπινο γενος απο εσωτερική ταραχή και να τογένη. εγει η και ι ι , .„ , . . . . κανουν ευτυχισμενο.
ἕρωμεἔοξἑὁῖς Οἶἰωἔση̨̃ἴ/ Ζἕὲῖυ̃ΰναἔἔοἔῖεεη̨̃δῖλἔἐνἶἐἶ/ 5 [ΚΛΕΙΝΙΑΣ Ποιο δίδαγμα προκυπτει, φίλε μας Αθηναίε, απ'αρχῃ ν , · . .

ἀνάΦ[^ἶ'ς·|ἀλἴ\ά| μἰμἶἶσθω̨ ὁεῖχ ἡΗα̃ςν¿)\ῖει̃ἐ;ὲνΠά:Ζ. Αθῖλἶ/?|5Ξ.·μι̃9οθ(δἔδαγμα αυτου του μυθου που ισχυει και
ἔηχανῃ ΪΟΥ ετ” ΤΟΟ/‹ρἶνΟω εἔη̨̃ῖἶ) ΠεΙθΟμἑζ/Οως σημερα ακομη, είναι οτι σε οσες πολεις δεν κυθερνο
Οσθν ελ/ ημί)/ναἔαίω̨̃σαἶς ἶνἶσῃι ἶωίτὀ Πόλεἰς ὀἰοἰ "Δ" θεος αλλα θνητος, δεν είναι δυνατο να μην υπαρχουνδηἔοσίθ καίίὅίθ ΪΟΘΤ Ο”‹|ησ<“ἶΙς 'ζΖ\/Τα δυστυχίες και κοποι. Και θελει να μας διδαἔει ακομη
κε”/'_ την Του νου, α̃ἶῃζομην εἴἰονομεἰ . ός Οζ οτι πρεπει εμείς με καθε μεσο να γίνουμε μιμητες του
εἴ (5 σνἔροὶπος ως η Ολ!)/ΟρχΙΐ1,ΤΙς' η κε” .ημΟΟρἑ_ θίου που η παραδοση αναφερει οτι είχε γίνει πραγματι
ΠΟ ψω̨ςην εχοιἰσα ἠδονΐυν και εΠ©υμ[ωἴ75ἔεΟγυἔΟν 5 κοτητα στην εποχή του Κρονου, και πειθαρχώντας στο
ἕι̃ν ἶι̃". Π/ἙΖΞἶ):ῖθε:7Τῖἴ‹Ξῖἰ)ΣΠἶ`ἶἠη̨̃ῖ)νΖὲϋ‹ω̃ νἔσήμαῃ στοιχείο της αθανασίας που υπαρχει εντος μας, να διοι
ΟΖ;ἐοι̃ἐῖην, ἄρἴἔεἰ δή Πόλεως ἡ _"/ος ἰὁιώωυ κα κουμε συμψωνα μ” αυτο σαν πολίτες και σαν ιδιώτες τα

Τοὐ νὁ ὁ νω/δή ὲλέ_ σπιτια μας και τις πολεις, δινοντας στην τακτοποιηση
Τα„αΤησ(ἶς (Ζ Τοἰωπος. ς μ | Σκοτἴεἴν δή δεῖ αυτη που εγινε με γνωμονα τον νουν, την ονομασια
ζἔἐῖἕἰ/ ΐἕἶ/ ῖ\Ζ:Οῖωἔ:ἕἑαςώμ|Ζξ:\;?ἐμ Πὁτερον αὐτῷ Μ, νομος. Και αν τυχον ενας ανθρωπος, ή μια ολιγαρχία ή

, ' Ό και δημοκρατία που η ψυχή της ορεγεται τις ηδονες
Πεισομεἔσ Πως §ρασΟμεΥ και τις επιθυμίες και νιώθει την αναγκη' να κορεσθεί απο

κ/\Ε|Ν|ΑΣ: Θ/αγκηε ὅηῖωιἰ Πεἰέεσθαἰὲ Ή ΠΟΠ/ εμ αυτες, ανίκανη να συγκρατήσει τίποτε, αλλα κατεχεται
ΑΘΗΝΜΟΣ: Εννοεἰς Οων ΟΠ νομων 8! η Τ"/ες Φ απο συνεχὲἐ; και απληστο κακο νοσηιία, αν, οπως; λεΥα|ίε

πριν απο λίγο, ενας τετοιος ανθρωπος γίνει κυριος μιας
πολεως ή ενος ατομου, αφου καταργήσει τους νομους,
δεν υπαρχει τοτε κανενα μεσο σωτηρίας. Πρεπει ομως
να εξετασουμε προσεχτικα εμείς αυτο το μυθο, Κλεινία,
για ν° αποφασίσουμε αν πρεπει να υπακουσουμε σ` αυ
τον ή μήπως πρεπει να κανουμε κατι αλλο.

ΝΛΙΞΙΝΙΑΣ: Νομίζω πως είναι αναγκη να υπακουσουμε.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Περνα απο το μυαλο σου, λοιπον, οτι μερικοί
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νοι τοοουτο οσοπερ πολιτειῶν πολιτειων δε ορτι δι [ΟΧϋρίζΟΥΤοι Πως λπἱὀρλοϋν Τόσα είδη νὁμωνι Οσο κοι
εληλυθομεν οσο λεγουσιν οι πολλοι; μή δή φουλου 5 πολιτευμοτων; κοι το ποσο ειδη πολιτευμοτων λενε οτι
Πέργ ,/Ομίσης ,Ξῃ/Οι Τήν γυγ ομφισοήτησιν, περι' δε υπορχουν οι πολλοί ονθρωποι, το εξετοσομε λεπτομε
ΤΟΠ μεγίσὼω. Τό γάρ δίκαιοι/ κοιοδικθν Οἶ Χρή ὅλέ· ρὼς πιο πονω. Κοι μη σου περοσει η ιδεο οτι προκειτοι
πειν, πάλιν ημτν ομοισεηιουιιενον εληλυοεν. ουτε νσ σνζπτήσσσμσ τὡσσ νισ ενσ σσήυσντσ Θεσσ. σλλσ νισ
γάρ Πρός Τόν Πόλεμοι/ Ουτε προς ορετήν όλην ολε το σπουδοιοτερο οπο ολο. Γιοτἰ με τη κουθεντο ξονογυ
πειν δεῖν φοοι τους νομους ολλ, ήτις ον κοθεστη ο ρἰσομε πολι στο σημειο νο ομφισοήτουμε που Θρισκετοι
κυῖο ῇ πολιτείο, τουτῃ ἰδεῖν το συμφέρον, ὕυως το δίκοιο κοι το οδικο. Γιοτι, λενε, μερικοι οτι οι νομοι,
ἄρξει τε σει' κοι' μή κοτολυθήσετοι, κοι” τον φυσει δεν πρεπει νο οποολεπουν ουτε στον πολεμο, ουτεστην
ὀρον του δικοιου λεγεσθοι κολλισθλ ουτω. ΟΟΘΤΠ 'σον Οϋνθλοι Ολλο Ονίλλθγο με Το κοθεσῖως νο

ΚΛΗΝἌΣ: Πῶς; · 5 οποθλεπουν στο συμφερσν του, πως δήλοδή θο κροτή
λουπλιοε ιιοτι Το του κσειττονοσ συμφέρον εστιν. Θεινισ πσντσ στήν σξσνσίσ κσι δε θσ κστσσνήθσἰ πστσ.
ΚΑΕ|ΝιΑΣ: Λεγή ετι σοφεστερον. κοι οτι ο ουσικος ορισμος του δικοιου εινοι πιο σωστο

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ώδε. Τίθετοι δἠπου, φοσίν, τους νομους νο διΟΤϋΠωνεΤω ως εξηςῖ
εν τή πολει εκάστοτε το κροτουν. Ἡ γάρ; κ^Ε|Ν|^Σ·” ........σε¬

νὲεε

ΚΛΕΙΜΑΣ Άληθη̃ λἑγεις το Ξ ΑΘΗΝΑ|ΟΣ.τ,ἑιΑἰκοιο εινοι τοι̃συμνφερονντου πιο ισχυρου.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άρή ουν οἴει, φοσίν, ποτε δῆμον νικήσει τι κ^ἔ|Ν|^Σ? ΜΜΟ ΠΙΟ κοθοαρἀ

ντο, ή τινο πολιτειον ολλην, ή κοι' τυροννον, Θήσε ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ιδου. Υποστηριζουν οτι τους νομους νομοθε
σθω ἑκὁγπι προς ἄλλο τι πρώτον νομους ή το συμ Α τουν. στήν πολη κουε φορο εκείνοι, που κροτουν στο
φέρον ὲοωτῷ τη̃ς ἀρχη̃ς ΤΟΟ μέ,/είν; Α . χεριο τους τήν εξουσιο. 'Ετσι δεν εινοι;

ΚΛΘΝΙΑΣ: Πῶς γάρ ἄν; 5 ν ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Αες την ολήθειο.
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Ουκουν κοι ος ον τουτο το τεθεντο πο ΛΘΗΝ/ΠΟΣ Νομίζεις. λοωὸνι ισΧϋρἰζΟνΤΟ! ὁΐι Θἰνω δϋνΘΤὀ

ροὀοινῃ, κολοσει ο θεμενος ὡς οδικουντο, δίκοιο νο νικήσει ποτε κοποιοςι, ειτε ο δήμος, ειτε οποιοδήποτε
εῇ/ΟΙ ΤΟΟΤ ὲπο,/Ομάζω,/7. ολλο πολἰτευμο, είτε κι ενος τυροννος, κοι νο φτιοξει

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ἐοικε γουν. με τη θελήσή του νομους που νο οποθλεπουν κοτο
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Τουτ' ορο ὀιεί κοι! ουτω κοι” τουτῃ το δί ι̃ίι πρώτον λογο σε οτιδήποτε ολλο κι οχι σο ουτο που

κοιον ον εχοι. συμφερει τον ιδιο, νο διοτήρηθει δήλοδή γιο ποντο στήν
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Φησι' γουν ουτος ο λογος. εξουσία
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Ἐοτι γορ τουτο ἐν εκείνων τῶν οξιωμο Α'ΑΕ|Ν|ΑΣ· Πως θο ήτον δυνοτο; .

των ορχη̃ς περι. 0 #ζ® ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επομενως, εκείνος που ορισε ουτους τους νο
μους, ονομοζοντος τους δίκοιους, δε θο επιοολει τιμω
ρἰο σο οποιον τους ποροθοινει επειδή δήθεν διοπροιττει
οδικιο; ι

ΑΑΙΞΙΝΙΑΣ: Αυτο εινοι Θεθοιο ολοφονερο. . τ

ΑΟΗΝΑ|ΟΣ: 'Αρο οι νομοι θο εχουν ποντοτε κοι οπωσδή
ποτε το δικοιο με το μερος τους;

ΑΑΙΪΙΝΙΑΣ: Αεγετοι οτι ουτος ο λογος εινοι σωστος.
ΑΝιιΝΑιΟΣ: Αυτο Θεοοιο οποτελεί ενο οπο εκεινο το οξιω

ιιοτο που ονοφεροντοι στήν εξουσίο.
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κλειλιιλε ποιων ση; Σ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τῶν α τοτε επεσκοποαμεν, τίνας τίνωνέν ἐκ ὸνων ποιοί δηλαδη πρεπει να εξουσιαζουν και ποιους. Και
αρχων δω Κω εφη̨νη η γονεας μ Υ 7  5 Φανηκε πως δεκτηκαμε οτι πρεπει οι γονιοί να εξουσια

4τερων δε πρεσθυτερουςι Υενναίοϋς δέ ἀνεννωντ

; ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Απο ποια δηλαδη;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Απ' αυτα που ερευνησαμε προηγουμενως

. . . τί ζουν τα παιδια τους οι γεροντοτεροι τους νεὼτερους
ν . , „ Τ Ν › › τ δια ετ. ' 'και συχν αττα ην αλλ, ει μεμνημεθα. καί 8!ΙΠΟ . .

· _ . οι ευγενεις οσους δεν ειναι απο ευγενικη γενια, και
ετερα ετεροισι· και” δή καί εν ήν αατων τουτο, και
„ , . ΠΟΠ/ Τόν Πίνδορον ἄγεἰν ὀ"‹ω_ ι αλλα πολλα παρομοια που είπαμε, αν θυμοσαστε, καθως
εςίἶαμενι Ποω ΚΟΤΟ Φ και μερικα που ερχονται σε συγκρουση το ενα με το
ουντα το Θιαιοτατον, ως φαναι. "Β ·ί

, , αλλο. Και αλιστα ενα απ“ αυτα ηταν και το ε ' , που
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ναί, ταιᾶτί ην α ΤΟΤ8 ΘΑΘΧΘΠ μ εης
ΑΘΗΝΜΟΣ Σκῶγεγ δή ΠΟΤὲρΟις ῃσιν η πολις ημιν υποστηρίζει, αν δεν κανω λαθος, ο Γιίνδαρος, οτι δηλαδη

ὁ συμφωνα με το νομο της φασης ισχυει το δίκαιο του
εστιν παραδστεα. Γεγονεν γαρ δή μϋρίόκίς ἡ η Τὸ

_ „ .λεων 5 ισχυροτερου.
Τοίοωἶον εν ῃἔί Ϊ'® · ,ι κλειλιιλε Ναι. Αυτα ειπώθηκαν τοτε απο μας

ΚΑΕ|ΝιΑΣ: Το ποιον,
. , τ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σκεψου, λοιπον, σε ποιο απ' ολα πρεπει να

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ”Αρχων περιμαχητων γενομενων, Οι νίκη  . .

σαντες τα τε πραγματα κατα την πολιν οιζίτως ι παραδωσουμε εμεις την πολη. Γιατί Βεθαια εχει συμθεί
, , . .. ,  , , _ 3 κατι τετοιο αμετρητες φορες σε μερικες πολεις.
εσφετερισαν σφοδρα, ωστε αρχηςι̃μηδ ΟιιΟίίν Ιίἦ Ξ κ^Ε|Ν|ΑΣ_ Ποιο;
ταδιδοναι τοῖς ηττηθεῖσιν, μήτε αυτοις μητε εκγο

, . , .  Ν 1 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οσες φορες η εξουσία γίνεται αντικείμενο
\/ως· Ποραψωλοῖῖω/Τες δε Ολληλοως ζωσιν] Ρῖἴως

Ώ διαμαΧης)ι Τοτε οι νικητές ΟΦετεΟίζονται τοσο πολυ τα
μή ποτε τις εἰς αρχήν ὐφίκὁμενος ὲῃω/ΟσΤῃί®με”

. _ Τ ν . δημοσια πραγματα, ώστε δεν παραχωροαν ουτε ελαχι
μνημενος των έμπροσθεν γεγονοτων κακων» Ου·

. . ,   „ , εῇ/ΟΙ Πολπείας ἶῖ· στο ίχνος εξουσίας στους νικημενους οατε στους ίδιους
τας δηπου φομεν ημεις νυν Οϋΐ · _ . . , . . αλ ουτε στους απογονους τους, και σ ολη τους τη ζωη
οὐτ` ορθοας νομους οσοι μή συμιι̃ἄίσίι̃ς της ΠΟ εως
ένεκα τοιι̃ κοινοα ετεθησαν· οίίδ” ένεκα τινων στα Ετ Ποροῷωλὀῇοων Ο ένος τον άλλον μὴι̃ι̃ως Τωχόν κόῃι̃οιος

σιωτας αλλα σα πολίτας ΤΟὐΤΟϋ§` Φο!ίἑν] κε" Το ΤΟΜ

δέ Του̃δ. ένεκα Τσυ̃θ. ἡμῖν ὡς ἡμεἶς Τη̃ ση̃ Πόλε, 5! παρελθον. Εμείς ομως τώρα θεθαια εκφραζουμε κατηγο
. . .. . .. . . , . ν ν ν ρηματικα τη γνωμη οτι αυτα δεν είναιπολιτευματα, ουτε

αρχας ουθ οτι πλουσιος εστιν τις δωσομεν, ουθ _

ατι τῶν τοιοατων αλλο οαδεν κεκτηίίενος' ίσχαν ἢ 0 Ϊ9 σωσΤο[ εκεινοι Οι νόμοι Που δεν ορίσθηκον για νο εξω
πηρετησουν το κοινο συμφερον ολοκληρης της πολης.
Ὁσους δε εχουν νομοθετηθεί για το χατηρι ολίγων μο
ναχα, τους ονομαζουμε φατριαστικους και αντιδημοκρα
τικοας, και εκείνα που ισχυρίζονται οτι είναι δίκαια,

αποκτησει καποτε καποια εξουσία και επαναστατησει και
_ _ . Α [; παρει εκδίκηση για τα κακα που θυμαται οτι εγιναν στο

κ ·ι Τ Αεγεταιτων δικαια α φασιν είναι, |ίαΐην είρησθοί ..

ἔτ
ἐκ;

ἔτι
ΟΣ

ε.

τις .ιηι¬

.εεεωιε„ι..,:ι±±±°τ:,·2

εμείς τα θεωρούμε ματαιους λογους. Και αυτα τα λεμε
για τον εξης λογο:

|ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Για ποιον, φίλε μου Αθηναίε;]
ΑΟ!|ΝΑ|ΟΣ: Γιατί εμείς, θα ορίσουμε στην πολη σου, [καλε

μου κλεινία,] αρχοντα, οχι επειδη είναι πλουσιος, ουτε
επειδη κατεχει καποιο αλλο ομοιο προσον, δυναμη η

›
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μεγεθος η̃ τι γενος° ος δ, αν τοῖς τεθείσι νομοις ιμηλο παραστημα, η επειδη καταγεται απο μεγαλη οικο
εύπειθεστατος τε ῇ καί νικα ταύτην την νἴκην ἔν τῇ γενεια. Αλλα σ” αύτον πού θα πειθαρχεί απολύτως στούς
πολει, τούτῳ φαμεν καί την τῶν θεῶν ύπηρεσίαν κειμενούςνομούς και θα επιθαλλει αύτη την πειθαρχία
δοτεον είναι την μεγίστην τῷ πρώτῳ, και δεύτεραν 5 στούς πολιτες, σ αύτον σαν πρωτο νικητη, επιμενούμε
τω̃ τα δεύτερα κρατούντι, καί κατα λογον ούτω τοῖς, οτι πρεπει να ανατεθεί η πιο σημαντικη ύπηρεσία των
εφεξης τα μετα ταύθ` εκαστα αποδοτεον ειναι. νομων, η δεύτερη στη σειρα να δοθεί .στο δεύτερο νι
Τούς δ“ αρχοντας λεγομενούς νύν ύπηρετας τοίς κητη και με την ίδια σειρα να δοθούν αναλογως οι αλλες

, 6νομοις εκαλεσα ούτι καινοτομίας ονοματων ἕνεκα ύπηρεσίες στούς ύπολοίπούς. Αύτούς δε πού λεγονται
αλλ” ηγούμαι παντος μαλλον είναι παρα τούτο σῳ ι αρχοντες, τούς ονομασα ύπηρετες των νομων οχι για
τηρίαν τε πολει καί τούναντίον. 'Εν ἡ μεν γαρ αν να χρησιμοποιήσω καινούργιες λεξεις, αλλα επειδη νο
αρχομενος ῇ καί ακύρος νομος, φθοραν ορῶ τῇ μίζω οτι πανω απο καθε τι αλλο, απο αύτο μπορεί να
τοιαύτῃ ετοίμην ούσανι εν ῇ δε αν δεατιότης Τῶν 5 σωθεί μια πολη η να καταστραφεί. Σ' οποιαν δηλαδη
αρχοντων, οί δε αρχοντες δούλοι τού νομού, σωτη· πολη ο νομος ύποτασσεται και ακύρωνεται απο τούς
ρίαν και' παντα οσα θεοί πολεσιν εδοσαν αγαθα γι αρχοντες, θλεπω πολύ γρηγορη την καταστροφη της.
γνομενα καθορῶ. :ζ Σ” οποίαν ομως πολη ο νομος είναι απολύτος κύρίαρχος

ΚΑΕ|ΝΙΑΣ: Ναί μα Δία, ώ ξενε· καθε ἡλίκἴα̃ν Υόρ ὸξὐ 1 των αρχοντων και οι αρχοντες δούλοι τού νομού, Βλεπω
ι̃Οθλεπεις.

λοιικιλιοε ινεος μεν γαρ ών παο ανθρωπος τα τοι· ι οωοιοι οι εοοι οιιο ιιολοιο.

τνειιθιιιιιοια̃ιιιαιιιιιιοι

Σ” καθαρα οτι ύπαρχει σωτηρία κι ολα τα καλα πού εχούν

αύτα αμθλύτατα αύτος αύτού αρα, γέρων δέ ὸξὐ· ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ναι, μα τον Δία, φίλε μού· γιατί λογω της ηλικίας
ΤΟΠΟ, Θ σού, η ματια σού εισχωρεί θαθεια.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Άληθεστατα. , ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Φύσικα, γιατί καθε ανθρωπος οταν είναι νεος,
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί δη το μετα ταύτα; αρ“ ούχ ηκοντας μέν

καί παροντας θω̃μεν τούς εποίκούς, ταν δ, ὲξη̃ς
αύτοϊς διαπεραντεον αν εἴη λαγον; 5

ΚΑΕ|ΝίΑΣ: Πῶς γαρ ού; τς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ποιο θεμα τωρα θα εξετασούμε ύστερα. απ)
ΑΘ|·ίΝΑ|ΟΣ: «Ἄνδρες» τοίνύν Φῶμεν Πρός Οίπούςι «Ο αύτα; Δε θα ηταν καλο να ύποθεσούμε οτι εφτασαν και

μεν δη θεος, ω̃στιερ καί ο παλαιος λόΥΟ§`ι ἀρχήν Τε ¿ ¿] είναι μπροστα μας οι μεταναστες. Δεν πρεπει επομενως

ειιιιύω¬ὲι>=ιειαειεω̃ιεαοειεεωιοκοοεοννιεῳοΜε

αύτού τού είδούς τα πραγματα τα θλεπει σύγκεχύμενα,
οταν ομως γερασει τα θλεπει με μεγαλη οξύδερκεια.

ΚΑΗΝΙΑΣ: Παρα πολύ σωστα. .

καί Τελείπήν καί μέσα Τῶν ὀί/Των ἀπάί/Των έχων ,Μ ι¿ς να τούς απεύθύνούμε το λογο και να τούς πούμε κατι;
εύθείσ τιερσίνει κατά Φύσιν περιπορευὸμενοα τῷ Μι· ί τη̨̃ ιτλειλιιλε· κοι γιοιιι οχι;
δε αεί σύνεπεται δίκη τῶν απολειπομενων τού ΑΘιιΝΑ|ΟΣ,· Ας πούμε, λοιπον σι̃ αύτούς: <<Αγαπητοί μας
Θείαύ νύμθϋ Τίμωρόθι η̃ς ὁ μέν Θὐδθίμονήσείν μέ^_ φίλοι, ο θεος θεθαια, καθως το αναφερει και μια παλια
λων εχομενος σύνεπεται ταπεινος καί κεκοσμημε Παράδοση εγι̃εω̃ἡ κροπὀει στο χέριο Του την αρχή] Το

αειιωιιο

Φ

ωωινε,ειμαι

Ε
±

\Σ

τελος και το μεσον ολων γενικα των οντων, τελειωνει
την πορεία τού Βαδίζοντας κατ) εύθείαν καιιτιεριθαλλον
ιας τα σύγχρονως προστατεύτικα οπως το απαιτεί η
ψύση, Και δεν παύει να τον ακολούθεί παντοτε η δίκη
ιιού τιμωρεί τούς παραθατες τού θείκού νομού, και την
οποία εκείνος πού θελει να εύτύχησει την ακολούθεί
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νος, ο δε τις έξαρθείς ὺιι̃ὁ μειω̃λσμχίθςτ ἡ Χμήμθτ 5 πιστα με ταπεινοφροσυνη και κοσμιοτητα. Αντίθετα αν

σιν επαιρομενος ἢ τιμαῖς ἢ καί Θώμθίος εμμορφίίἦ  καποιος το έχει παρει απανω του επειδη έχει μεγαλη
αμα νεοτητι καί ανοία, Φλέν8ΤΟί Τηνφψμλην μεθ 3 ιδέα για τον εαυτο του, η περηφανευεται για τα χρημα
η̨̃ὅρεως, ως οὐτε αρχοντος ούτε ἶίνίἶς ίἶγεμονος τα, η τις τιμές, ἡ τη σωματική ομορφια και συγχρονως
δεομενος, αλλα καί αλλοις ίκω/Ο§` ων ηγείσθσίςκἔίζ επειδη είναι νέος και επιπολαιος φλογίζει τη ψυχη του
Ταλεἴίίεΐῦίί έρημος θεοὐι κεπαλείφθείἶ δε κἶ" ετ! Ὁ με υθριστικἠ συμπεριφορα λες και δεν έχει αναγκη απο

ἄλλΟμ© ΤΟίΟμΤΟμ€` Πμοσλμὅων σκίρῖα̨ |ΤΟρΟΤΤω\ἴ κανένα αρχοντα ή οδηγο, αλλα νομίζει πως είναι ικανος
Πάί/ΤΟ άμα καί Πολλοίς Τίσίν ἐὁοξεν είναι Πςι μεἶα αυτος να γίνει αρχηγος των αλλων, τοτε εγκαταλείπεται
ὅἑ Χμόί/Ον Οὐ Πθλμν μίίοσχών Τίμωμίείν ἶω μεμΓίΤη|ν μοναχος απο το θεο. και αφου εγκαταλειφθεί και τρα
τῇ δίκῃ εαυτον τε καί οίκον και πολιν αρὅην Οι/Ο 5 Θηξει κι αλλους ομοιοος του, αποσκιρτα απο το σονολο,
στατον έποίησεν. Πρὸς Τμμζ Οὐν ἦμἶω (ἶίΟἶεΤ(ἶγ“ ι προκαλωντας την εντοπωση πως αξίζει κατι. Δεν περνα
μενα τί χρὴ δραν ή διανοεϊσθοι και Τί μη τον εμ ομως μεγαλο χρονικο διαστημα και τιμωρείται δικαίως
Φροι/Ο,»_ τι οπως του αξίζει, αφοο έχει καταστρέψει απο τα θεμέλια

κοίἔίίλίίθῖι̃ Δῆ/\Ον δή Τθμΐό Υε” ὡς Τῶν σμνἔίκολοίαθηζ ι και τον εαυτο του και το σπίτι και την πατρίδα του,
σόι/των ὲσομενον τῷ Θεῷ δεῖ δίμί/Οηθηναί Πανω Μ) Μπροστα, λοιπον, σ' αυτές τις καταστασεις που δημιουρ
ἄνδρα γηθηκαν έτσι, τι πρέπει να κανει η να στοχαζεται ένας

ΑΘίίΝΑίΟΣ: «Τίς οὐν δή Πμα̃ξίς Φίλη ΚΠΙ Οίἶολοίαθζἶς Ο συνετος ανθρωπος και τι οχι;>>

Θεῷ; μία, καιίἐνα λὁι/Ον ἔΧΟμΟΘ ΘμΧΟίΟνι ΟΠ ; Κ^Ε|Ν|ΑΣ: Είναι φανερο πως θα σκεφθεί αυτο: οτι πρέπει
ομθἴῳ Τὸ ὁμοίον ϋί/Τί μεῖμίῳ Φίλον ἄν είηι Τα ὅ Ο ιι ο καθενας να αποφασίσει νί ανηκει σε κείνους που ακο

„ , . τί   τ Ο δή εμ . .

μετρα ουτε αλληλοις ΟΜΤΘ ΤΟΝ Θμμεῖροίςζ λουθουν το θεο.
Θεός ἡμἶν Πάνΐων ΧΩί7μάΤων μετμον αν είίί μσλίζ ί) Ξ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: «Ποια πραξη, λοιπον, είναι φιλικη στο θεο και

ΟΤΟΕ καί Πθλὐ μάλλω/ ίί Πομ Τίςι ω§`“ φασίνι Ρ"/θρω” συμφωνη με τη θέληση του; Μια μοναχα και στηρίζεται
πος· τον οὐν Τῷ ΤΟίΟμΤῳ Προσίμίλη Υενίίσομείίονι σί ένα αρχαίο γνωμικο που λέει οτι: τ_ρ,„,ο„μοια„στ,ο„.ο,μοιο

είς δμνμμίν ὁῃ μάλίσπί καί σὐίὁν ῖοίίἶωτοίί Ο"/Οζ _ είναι αρεοτοἶμοταν δΕιΔι„ἔ.ιΞι13.ιο,ι¿οι“τρ“μέτ_ρ_οω,`ενω αυτα που

Υκϋἶον ΥίΥί/Θσθμίι καί ΚΟΠ] ΤΟΠΤΟν ὅη τον λογω/ Ο 0  δεν τηροον το μέτρο, δεν είναι αρεστα ουτε αναμεσα

ω̨̃ειε

μέν σώφρων ἡμῶν θεῷ Φίλος, ὅμΟίΘ© ἶὅέ μή Ξ' τους οοτε σ” αυτα που το τηρουν. Για μας πανω απο ια

σώφρων ανομοιος τε καί δίάΦΟμΟ§` ΚΟ" (9) σὅίκοἶ· · ολα τα αλλα μέτρον ολων τωΕι;ιΕ,ο,χΔιὲἐΠῳιΥ ΠΟἔΠἕίι̃ίΩ,.είΝΟ.ίι„υ./

ετμε

καί τα αλλί ούτως κατα τον ΟϋΤΟν λΟΥΟν Θχεί Νοίί εἰ  ρίσσοτεροίαπ` οτι,_ε.ίνειἶεααν·θ°ρ°ὥι̃°Γο°ςτ,ιΜ/τι/ί

σωμεν ὁή τούτοις έπαμενον είναι τον τοιονδειλο !› Ξ ὸΠως ωτίοσῖηρίζοων·β··ἑ~Ξἶ;‹τὀἶ““ιΟ““““““ΠΟ[Ος' λοιῃὀψ θέλει νο

γον, απαντων καλλιυ̃ΤΟν κθίἀληθέσίσἶον Οίμω Λο” ι γίνει προσφιλης στο θεο είναι απαραίτητο να εντείνει ”

ολες του τις δυναμεις για να γίνει οσο μπορεί ομοιος ί

του, αφοο, συμφωνα με το παραπανω γνωμικο οποιος
απο μας είναι σὼφρων, είναι αγαπητος στο θεο γιατί
ιιίναι ομοιος του. Αντίθετα αυτος που δεν είναι σωφρων
ι:ίναι ανομοιος και διαφορετικος και αδικος και τα αλλα
ιιυμθαίνουν με την ίδια αναλογία. Ας αναλογισθουμε,
λοιπον, οτι απ” ολα αυτα θγαίνει το παρακατω λογικο
ιιυμπέρασμα, που νομίζω πως είναι το πιο ωραίο και το

ι ; ἔί

ρ/
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γων ὡς τῶ μεν αγαθῶ θαειν καί προσομιλείν αεί πιο αληθινό απ” όλα τα διδαγματα, ότι δηλαδή για τον
Τοἶς θεοῖς εὐχοἶς καί ἀναθήμασιν Κω· σωμῃάσῃ Θε εναρετο ανθρωπο οι θυσίες στουςθεους, κι η' συνεχής
ροτἴεία̨ Θεῶν κάλλἰστον καί ἀργστον καί ὰ,/ΠΟγμώπτ επικοινωνια μαζι τους με προσευχη και αφιερωματα και
τον πρός τον εόδαίμονα θίον καί δή καί διαφερό ε καθε ειδους ιεροτελεστια ειναι το ωραιοτερο, το καλυ
ντως πρεπον, τῷ δε κακῷ τοιᾶτων ταναντία πεφυκεν. ΤΘΟΟ ζω θίίλίομο ΤΡ Πιο Οῃοΐελεσίίσΐίκο Κω Τοίίίο ΤσίΆκάθορΐος γάρ Τήν ψυχὴν ὁ γε κακὁςς καθαρός δέ ριαστο απ ολα τα αλλα για να περασει ευτυχισμενη ζωη,
ό εναντίος, παρα 'δε μιαροω̃ δῶρα ούτε ανδρ” ανα για τον κακο ειναι φυσικα να συμθαινουν τα αντιθετα.
Θὁν Ούτε Θεόν ἐστιν ποτε τό γε όρθόν δεχεσθαιι 7ι̃7ιι Γιατί ο κακός είναι θεθαια ακαθαρτος στη ψυχη, ενω ο
μάπμ/ ούν Περί Θεούς ὁ ΠΟ/ως ἐστι Πόνος Τοτς ἀνο εναρετος καθαρός. Κι' από ακαθαρτο ανθρωπο ουτε
σίοια̨ Τοἴσίν δέ ὸσίοκ: ὲγκα,ρὁἶ0ΤΟς ὀΠΟσῃ/' Σκο εναρετος ανθρωπος ουτεθεος 'ειναι ποτε δυνατο 'να
ῃός μὲν οὐν ημίν ούτος οὐ δεί στοχαζεσθαι· αέλη δεχθει δωρα. Ματαιη επομενως ειναι η μεγαλη φροντιδα
δε αυτοιι̃ καί οίον η τοίς Βελεσιν ἐφεσις τα ποίί αν 5 των ασεθὼν για τους θεους που θελουν να αποσπασουν
λει/όμενα όρθότατα φεροιτ'αν· πρω̃τονμεν φαμεν, την ευνοια τους, ενώ για τους ευσεθείς είναι παντα
ῃμάς Τάς μετι ,Ο/ιυμπίους τε καί τούς τήν πόλιν έ ί καλοπρόσδεχτη. Αυτός λοιπόν, είναι ο στόχος που πρε
χογ/Τας Θεούς τοτς χθονίοις αν τις θεοῖς αρτια καί ί πει να σημαδεόουμε. Ποια όμως λόγια θα ταίριαζε να
δεὐῖερσ καί ἀριστερά ,/ὲμων ὸρθότοπγ Τοπ Τῆς εη̨ ονομασουμε θελη και ποια, που λεει ο λόγος, εκτοξευ
σεὅείας σκοῃοω̃ τυγχανοι τα δε τουτων ανωθεν καί ίπ τικες μηχανες, που θα πετόχαιναν ασφαλεστερα τοΠερπἶά καί, ἀντίφωνα τοῖς ἑμἴἴροσθεν βηθετστν στόχο τους; Να τι θα μπορουσαμε να αποκριθοόμε:
νω/δή, Μετά Θεοιίς δε τοασδε καί τοίς δαίμοσιν ό πρωταπρωτα μετα τις τιμες στους ολυμπίους και στους
γε ἐμφρων ὸργίάζοίτί αν .ήρωσιν δε μετα τοατους. πολιουχους θεους της πόλεως, θα πετυχαινε κανεις να
Ἐπακολουθοί δ' αυτοίς ίδραματα ίδια πατρῷων 5 αποδείξει την ευσεθεια του, προσφεροντας καθως είναι
θεῶν κατα νόμον όργιαζόμενα, γονεων δε μετα σωστό, στους θεοός του Άδη τα ζυγα και τα δευτερο
ΜΟΤΟ ῃμω· ζώντων ὡς θέμγς ὸςρετίλοντα αποτίνείν και τα αριστερα, και στους πρώτους θεους που αναφε
τα πρῶτα τε καί μέγιστα όφειλήματα, χρεών πα ραμε προηγουμένως τα πιο πανω απ, αυτα, δηλαδή τα
ντων πρεσθιίτατα, νομίζειν δέ, α κεκτηται καί ἔχει, περιττό και τα αντίθετα από τα αλλα που προσφεραμε
Πάντα εῇ/στ τω̃ν γεννησαντων καί θρεψαμὲνων ο στους υποχθόνιους θεους. 'Υστερα από αυτους τους

±«ι<>ωειτωαιω

κ

ὅ

ἶ

θεοός, ο συνετός ανθρωπος θα πρεπει να τιμήσει τους
δαίμονες και κατόπιν τους ήρωες. κ

|ί‹/ιΕίΝίΑΣ: Σε πολυ σωστη σειρα τακτοποιείς, φίλε μου
Αθηναίε, τις ιεροπραξίες. Μετα από τους δαίμονες και
τους ήρωες ποιοι πρεπει να τιμηθουν;]

^Θί·ίΝΑίΟΣ: Πρεπει να επακολουθήσουν οι ιεροπραξίες για
ιους ιδιαιτερους πατρικους θεους, που τελοόνται συμ
φωνα με τους νόμους, και επειτα οι τιμες για τους
γονιοός που ζουν ακόμη. Γιατί είναι δίκαιο να πληρωνει
κανείς τα πρωτα και τα πιο μεγαλα χρεη, που προηγουν
ιαι απ) όλα τί αλλα χρεη, να νομίζει επίσης ότι όσα εχει
ιιιιοχτήσει και κατεχει, είναι χτήμα εκείνων που τον γεν
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προς το παρεχειν αατα είς οπηρεσίαν εκείνοις νησαν και αναθρεψαν, ωστε να τα προσφερει, μ” ολες
κατα δαναμιν πασαιν, αρχομενον απο της ουσίας, . του τις δυναμεις, για εξυπηρετηση τους, αρχίζοντας απο

δεατερα τα του̃ σώματος, τρίτα τα τῆς ψυχῆς, ὐΠΘ· την περιουσία, συνεχίζοντας με τη σωματικη του δυναμη
Τίνογ/Το δονεισματα επιμελείας τε καί απερπονοα· και τη δυναμη της ψυχης του, ξεπληρωνοντας τροπον
ντων ὼδίνας παλαιαις επί νεοις δανεισθείσας, αποδι τινα τα δανεικα για τις δυναμεις, για τις φροντίδες και
ὀὸγ/Τα δέ Πολαγοτς ἐν Τῷ γηρα σφοδρα κεχρημε τους υπεθολικους πονους που υπεφεραν παλιοτερα
νσις, Παρα δε παντια τον οίον ἔχειν τε καί ὲσχηκε ι οταν τον γεννησαν και τον μεγαλωσαν, και ανταποδίδον
ναι χρη προς αυτιοιι̃ γονεας εαφημίαν διαΦεΩὐ· τας το παλιο χρεος τωρα που γερασαν και το εχουν
ντως, διοτι κοαφων καί πτηνών λογων 8αρυΤάΤΠ ζη· Μ μεγαλη αναγκη. Σ” ολη του τη ζωη κανείς πρεπει παντα
μία ε πασι γαρ επίσκοπος τοῖς περι' τα τοιαιᾶτα ιι ζ να μιλα με εξαιρετικα σεθασμο προς τους γονιοας του,
ὲῖάχθη Δίκης Νέμεσις αγγελος  θυμουμενοις τε

τη αφοα για τους ελαφροας και χωρίς σοθαροτητα λογους
οὐν ιᾶπείκειν δεῖ καί αποπιμπλασι τον Θυμον, εαντί η̨̃ επιθαλλεται πολο Βαρεια τιμωρία, επειδη επιθλεπει και
εν λογοις εαντί εν ιεργοις δρὡσιν το τοιοὐτον, σαγ

5γιγνωσκοντα ὡς είικατως μαλιστα πατηρ ὑεἴ δοξά
ζων αδικείσθαι θυμοίτ” αν διαΦ8ρόνΤω§` Τελεωἶητ

;απεεὲ×κε¬»·Μ

παρακολουθεί ολα αυτα η Νεμεσις που είναι ο αγγελιο
Φορος της Δικαιοσυνης. Πρεπει επομενῳς να υποχωρεί
κανείς οταν θυμωνουν και ξεσπανε, είτε με λογια, είτε

σαντων δε γονεων ταφή μεν η σωφρονεστατη καλ
Ἀ με εργα κανουν κατι τετοιο, να τους συγχωρεί γιατί

λίστη, μητε απεραίροντα των είθισμενων όγκων Μ? πολο δικαιολογημενο είναι να θυμωνει υπερθολικα ο

μητι̃ ελλείποντα ὡν· οί προπατορες Τούς ωπω̃ν γεν”
νητας ετίθεααν, τάς τε αιἶι κατα ενιαυταν τω̃ν ηδη 0 και,_ογταγ±_ε“θ`αιλουν ο
Τέλος εχοντων ωσαιᾶτως επιμελείας τας κοσμον ε λΩπεισῃργεγπεγστερηχωρίς οταἙο”ς”““τους νἱΐἔεπερνα σε ογκο

ε 

ει πατερας οταν νομίζει πως αδικείται απο το γυιο του.
ι γονιοί η πιο καλη κηδεία είναι η

φερούσας αποδιδοιναι· τῷ δε μη παραλείπειν μνή· τα ουνηθιιῇίείἔἶδζζἔἶαποΜεκείνα
μην ὲνϋελεχῆ πσρεκόμενο νι τούτῳ μαλιστί αεί Πρε "Η ·· που εκαναγωοτι., ,πρσπατορες „γ,ια`„ῖἘὸυςτ;τ5,ικῖϋζιις·~ΨΘιιςειγω

σαεω̃ειν, δαπανης τε τη̃ς διδομενης απο τυχης το Μνῖο“αςί,η“Μεπἶσης πρεπει να τελεί καθε χρονο μνημοσυνα
μετριον τοῖς κεκμηκοσιν νεμοντα. Ταιι̃τί αν ποιοιἶι·

ἐ ¬!Υιἶἕἶἔ..„Ἐ9ιἔ9. γἔίἰβΟ!ἔς.,ι,.Ωὲ;,τ„έ3Ν,δΘιἔη Τ}μἠ§_ ΕΚΘΝΟ ὐμωΩ ίι̃ὸϋ
ντες καί κατα ταυ̃τα ζω̃ντες εκαστοτε ἑκαστοι την πρεπει να φροντίζει περισσοτερο απ” ολα παντοτε, είναι
αξίαν αν παρα Θεῶν καί οσοι κρείττονεε ἡμῶν κίἶ Ε) ναμη παραλείπει να διαιωνίζει τη μνημη τους, καθως
μιζοίμεθα, εν ελπίίσιν αγαθαῖς διαγΟι/Τες Τὸ Π^εί° ξ επίσης, να παραδεχεται πως ενα μερος απο τα αγαθα
σΤΟν ΤΟΟ 6ίΟω»_ Β που του εδωσε η τυχη το χρωστα σ` αυτοας που πεθα

α.ἔιιιιιιι.ι.„κι‹×›ει.«εε›ιει‹εκ±±¬ἐι·α̨>>=4ιι%#ιεε»

έ

ναν. Λοιπον, αν κανουμε αυτα και ζούμε μί αυτον τον
τροπο παντοτε, ολοι θα λαθουμε την ανταμοιθη μας
απο τους θεοας και τους ανωτερους μας και θα περα
σουμε με καλες ελπίδες το μεγαλύτερο μερος της ζωης
μος

|#§/ίΕ|Ν|ΑΣ· Πολυ ωραία, φίλε μας απο την Αθηνα, μίλησες
για τις τελετουργίες των ευσεθων ανθρωπων προς τους
θεοας και τις υποχρεωσεις των παιδιων στους γονιοος
των.'Εχεις να μας πεις κατι για τις σχεσεις με τους
συγγενείς, τους φίλους και αλλα προσωπα,]

/Ε

κ ' λί]
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ὲκγόνοως κε". Φίλους ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αναφορικα με τις υποχρεωσεις μας προς τα
 ι παιδια, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συμπολί

| ι ·· ' ' θεων θεραπευματακαι πολιτας, οσα τε ξενικα προς  Ι, _ Ι τες μας, καθως και για την περιποιηση των ξενων, οπως| ι Ι · · ελουντα τον ίΟκαι ομιλίας συμπαντων τουτων αποτ , , ,
. ,  προσταζουν οι θεοι, και τις σχεσεις μας με ολους αυ.  ι  κοσμειναυτου Βιον φαιδρυναμενον κατα ι/ΟίΙον . . .

, . | τους που πρεπει να εκπληρωνονται οπως ορίζει ο νομος,  Ι 3  · ι ειθουσα ίπ .δει, των νομων αυτων Π δίεξοὁοςι Το μεν Π ι Ι
, δ. , ωἶείκοντσ Πεγθοτ Τῶν ηρω̃ν οία καί δίκη για να γινεται πιο χαρουμενη η ζωή μας στους νομους

τα ε μη · ·^·ζ ήν Πόλιν ημίν συμθουληθεντων θεῶν αρμοζει να τα κανονίσουν λεπτομερώς, ποτε με την
κο α ουσα, τ ί Ι ι

, _ ., Ι Ι Ι πειθω, ποτε τιμωρωντας με τη Βία και τη δικαιοσυνηι· ' 'δαίμονα αποτελει· α δε Χρη μενμακαριαν τε και ευ
, .. Η Υ · εκείνες απο τις συνήθειες που δεν θελουν να υποχωρήτ · ι _ ° _ θετην οστις απερ ΘΥω 5αυ και αναγκαιον ειπειν νομο . ε θουλες και να καμουν την πολη, , λεγα σουν μπροστα στις συμ ,διανοειται, εν δε σχημαΐι νθμθϋ Ονσρμοσπί

_ Ι μας αξιομακαριστη κι ευτυχισμενη με το θελημα τωνενα τουτων περι δοκει μοι ὅεθίμο Προενεγκω/Ταμ ι ω ε θεών 'Οσα παλι είναι αναγκη να πει ο νομοθετης ο.  ε › · Τ Θετἠσει τα λοιπα · ιαυτῳ τε και εκεινοις Οίς νομο ι ι ι τ ν

πανω εις ευναμιν ὸιεξελθὸντα. το μετά
ΤΟΠΤΟ ὀρ_ 0 οποιος σκεφτεται ακριθως οπως εγω, και δεν πρεπει

, Ἐσῃν δέ δή Τά ΤΟ,_ ομως να παρουν μορφη νομου, γι αυτα μου φαίνεται
τ ε ν νο ων. . . . . . .χεσθω Της θεσεως Τω ,μ . . Οὐ Πάνω οτι αρκει να δωσει εκ προοιμιων ενα δειγμα και για τοναυτα εν τίνι μαλιστα οχηματα κειμενα.Θ, εἰπεῖν ΟΩΤΟ Οἶόν ΤΜ εαυτο του και για εκείνους που για χαρη τους νομοθεΗ ° ° ° α οντ . . . . .ρῷα̃ον εν εν! Περἰ λ .Β ἄν Π ὀω_ 5 τει, και αΦου εἔετασει λεπτομερωθ. οσο του ειναι δυνα

τυπω αλλο ουτωσί τινα Τρόίἶον Ο ωμενι·ι 8 8 .σασθω το, ολα τ' αλλα, ν” αρχισει επειτα τη νομοθεσία. Αλλα
Ι ” ° _ ε αιω . . . . . . .νωμεθσ Περ' Οιπωνἐ , σε ποια μορφη μπορουν να διατυπωθουν αυτα καλυτε

ΕΙΝΙΑΣ: Λενε το ποιον.
ΑΘΗΝΝΟΣ Βουλοίμην ἄν αυτους ως ευπειθεστατους ρα; Δεν είναι παρα πολυ ευκολο να τα συμπεριλαθουμε

„ .  συνοπτικα ολα καπως σ” ενα τυπο. Αλλα ας τα κοιται · ι Υ ” δῆλον οτι πειρασεται τουτοπρος αρετην ειναι, και . . . . .  θεσία γο ξουμε μ ενα τετοιο τροπο, μηπως κατορθώσουμε ετσι
ο νομοθετης εν απασῃ ποιειν τῃ νομο ,

(1 να θρουμε γι αυτα κατι το συγκεκριμενο.
κΛΕΙΝιΑ · ως γαρ 00;

_ , . . .. . | ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Πες μας ποιο είνί αυτο;
ΑΘΗΝΝΟΣ: Τά ἶΟΙνΗν ξηε /\ἶἔ,ἶεἔγῖ(1Πη̨ερῖιῖιἶΞνμήι πἕιἶἔ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θα επιθυμουσα αυτοί οι ανθρωποι να είναι οσο

Προωργου ὅἔχῃ/ ε[ς.ΤΟ Π . ι Ιόν Τε ἄν τοη̨̃δυνατο πιο πειθαρχικοί στην αρετή και είναι φανεροταπασιν ωμης· ψυχης λαὅομε*/Οι ημερωτ ρ
 ώσῖε εἰ κσίμή μέγα Π 5 πως ο νομοθετης αυτο θα προσπαθήσει να πραγματο,κουειν και ευ ενεστε ι ¿, . . . . .

Ο . δὲ Τί; ἀκούο,/Τα ὀῃερ Φησίν εὐμεγ/έσΤε_ ποιησει σ ολο το νομοθετικο του εργο.σμικρον ι ί

. 7 · ι ' _ ¬πανρον γιγνομενον ευμαθεστερον απεργαα8Ταιι

"καιτ4‹ν=

ίί/ιΕ|Ν|ΑΣ: Γιατί οχι;
, Ο. . Πολλή ῃς εῃῃἑτεια ουδε αφθο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Συνεπως, οσα είπαμε πριν απο λίγο, μου φαί

αγαπΠ_Τον. υ γαρ ὡ ἀρίστων ότι μαλιστα Δ
νεται πως θα ωφελουσαν καπως, αν δεν απευθυνονται

"Ο Των Προθυμουμε ς σε μια ψυχή ολως διολου ακαλλιεργητη, και θα εκαναν
τον κατοχο της να μας ακουει πιο ήρεμα και πιο ευνοϊκα.
Ωστε, κι αν ακομη δεν καμουν τον ακροατή παρα πολυ
ιιυνοϊκο και επιδεκτικοτερο για μαθηση, οπως είπαμε,
αλλα εστω και λίγο, παλι κι αυτο είναι αρκετο. Γιατί δεν
ιιίναι πολυ ευκολο, ουτε είναι αφθονοι, εκείνοι που θα

± ιἱδειχναν προθυμία να γίνουν αριστοι οσο το δυνατο

ι̃θ
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ιδρὡτο Θεοί προποροιθεν ἐθηκσν ι

οθονοτοι, μοκρος δέ κοί ορθιος οἴμος ες οιιΐηνι
κοι τρηχος το πρῶτον· επην δ” εις οκρον ικηοιγ 7ι·ι ιι

ρηιδίη δη ”πειτο Φερειν, χολεπή περ εοιισο.

κλειπιλε κοι καλος γ° εοικεν λὲνοντι
'Ο δε προογων λογος Ο ΥεΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πονμ μεν ούν.

μοι οπείργοστοι, Βοολομοι ομιν εις το μεσον οοτο ιι

Θεῖνοι.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Τίθει δη.
ΑΘιιΝΑ!ΟΣ: Αεγωμεν δή Τῳ νθμθ Π_ Θετ διολεγομενοι

τοδε· «Είπε ἡμῖν, ώ νομοθετοι εἴπερ ὁ ΤΙ Χρη ΠΡΟΤ

τειν ημος κοι' λεγειν ειδείης, ορο οο δῆλον οτι κοι' ι›

ον ει'ποις;».
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: `Ανογκοῖον.

_ ' δ' π οσθεν ορο οιικ ηκοιζι
ΑΘΗΝΝΟΣ1 «Σμικρῳ μεν η ρ

Κ

Κ/\Ε|Ν|ΑΣ1 Ποιο;

οομεν σοο λεγοντος ὡς τον νομοθετην οιζι δει τοις Η

ποιητοϊς επιτρεπειν ποιεῖν ο ον ομτοῖς Π ΦΙΑΟΨ ΟΠ

Υορ ἄν εἰδεϊεν τί ποτ) ενοντιον τοῖς νομοις ἄν λἑ·
γοντες ολοπτοιεν την πολιν».

Αἱἔ!Ν|ΑΣ1 ,Αληθῆ μένΤΟι λἑγεἱς
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ῖΑΥπερ δη τω̃ν ποιητων εἰ τάδε λεγοιμεν ιιι

προς οιιτον, ορ ον το λεχθεντο εϊη μετριο;

λ ' ιι̃θος ώ νομοθετο. οπο ‹.
λοιλιιικιοε± τάδε· «πο οιος ιι ι

τε οοτω̃ν ἡμῶν οεί λεγομενος εστιν κοι τοις ἄλλοις

ποσιν σιινδεδογμενος, οτι ποιητής, ὸΐιὁΐωζ εν Τῳ

τριποδι της Μοοσης κοθίζητοι, τοτε σοκ εμφρων

εστιν, οἴον δε κρἠι/Π ΠΟ Τὸ ὲἴῃὁν βεἶν ὲΤΟἰ|Ιω? ὲῷ 'ι

κοι' τη̃ς τεχιης Οϋσης μἰμήσεως άναγκάζεπῃι ένα

τι
Σε

Ζθι̃

? περισσοτερο κοι γρηγοροτερο. Κοι τον Ηοἰοδο τον θεω

κοίὼς τάχιστα γίγνεσθωο Τόν δε Ησκἶὀω̨/ Ψ Γἶολλω Θ ι οι ρομν οι πιο πολλοι σ0Φο, επειδή ειπε οτι Π οδος πομ

ΟΟΦὸν ἀδἴοφαίνοωσἰ λέγω/ΤΟ|ὡς ηςμεν "Π την κο: οι οδηγει στην κοκἰο εινοι ομολη κοι την περνο κογεις
ΚΦἩΊΤΟ ὸδὁς λεία κο" ἀνιδἰῃ Πωἶεχῇ Πζἶρευεσθω' το ζ χωρίς νο ιδρώνει, γιοτί είνοι πολο ομντομη, ενώ γιο την
μολο οροχεϊο οὐσο, τῆς δέ ὀιρῇηςι Φησ"/7 ζ Ορὲτἠ λέει:

ι γγ ` Μπροστά οι οθονοτοι θεοι” ιδρωτο εχουν Θολει.
Είνοι μοκρος κι ονωφερής ο δρομος της
στο πρώτο κοι δοσκολος.
Αλλ) οτον πιο στην κορμφήν ονεοης,
γινετοι τοτε εοκολος κοι δοσκολος ον είνοι.

Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Σο νο το λεει κολο κοθὼς μομ φοινετοι.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: κοι πολο κολο μολιοτο. Αλλο επιθιιμὡ νο σος

κομω γνωστο σε ποιο σημειο μ” εχει φερει ο λογος πομ
ορχἰσομε.

ΚΑΕΊΝΙΑΣ: Γνωστοποἰησε μος το, λοιπον.
ΑΘΗΝ/ΜΟΣ: Ας μποθεοομμε λοιπον, οτι λεμε, ομζητὼντος

με το νομοθετη, οιιτο: <<Πες·μος, νομοθετηι Αν γνὼριζες
Θεθοιο τι πρεπει' νο κονομμε κοι νο λεμε, δεν εινοι
φονερο, οτι θο μποροοοες κοι νο μος το πεις;>>.

κΑΕ|Ν|ΑΣ: Ανογκοστικο. ”

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: «Όμως λγἰγο πιο πριν δε σ' οκοοοομε πομ ελε
γες οτι ο νομοθετης δεν πρεπει νο επιτρεπει οτομς
ποιητες νο κονομγ ο,τι ορεσει οτομς ίδιομς; Επειδη ισως
δε Θο γνὼριζον ποοο θο ζημἰωνον την πολη λεγογτος
κοτι οντἱθετο με τομς νομομς».

κΑιἕ|Ν|ΑΣ: Αμτο που λες εἰνοι οληθινο περο γιο περο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν ομως λεγομε 'το εξης σ” ομτον μπεροσπι

ήοντος τομς ποιητες, δε θο ητον σμμφωνο με το μετρο
ιο λογιο μος;

ιιλιι̃ιλιιλε· τιοιο;
ΑΗ|·|ΝΑ|ΟΣ: Αμτο: «Υπορχει ενος πολιος μοθοςγ νομοθετη,

ιιομ τον λεμε διορκὼς κι εμεις οι ιδιοι κοι τον εχομν
ιιοροδεχτει ολοι οι ολλοιῃοτι δηλοδη οτον ο ποιητης
ιιοθετοι στον τριποδο της Μοοσος, τοτε δεν εινοι στο
λογικο τομγ,ολλο θμμιζει μιο Θροση τιομ οφηνει ελεο
ιΙι:ρο νο τρεξει σον νερο η εμπνεμση τομι Κι οφοο η

ιιἔχνη εἱνοι μίμηση, ονογκοζετοι, οτον πλοθει ονθρὼ
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ντίως αλλήλοις ανθρὡιτωις Πθιῶν δίῦι̃ίίθείίἑνοϋςι πούς με αντίθετες μεταξύ τούς διαθεσεις, να λεει πολ
ὲνΟνΤἴΘ λένείν Θίἶπῷι Πολλάκίςι Οἴὀεν ὁἑ Οϋίι̃ εἰ Ζ λες φορες πραγματα αντίθετα προς τις πεποιθήσεις τού,
ταύτα ούτ' εί Θατερα αληθη̃ τῶν λεγομενων. Τῷ δε Μ' και δεν ξερει ούτε αν αύτα, ούτε αν τα αλλα απο τα
νομοθετῃ τούτο ούκ ἐστι ποιεῖν εν τῷ νόίίῳι δίίΟ ΰ λεγομενα τού είναι αληθινα. Αλλα ο νομοθετης δεν εχει
περί ενος, αλλα ενα περί ενος αεί δεῖ λὐνῦν ἀίι̃θτ Ζ Ξ το δικαίωμα να κανει κατι παρομοιο στο νομο, να διατύ
φαίνεσθαι. Σκεψαι δή εξ αύτῶν τῶν ύπο σού νύνδη̨̃ πὼνει δηλαδή δύο γνώμες, για το ίδιο πραγμα, αλλα
λεχθεντων. Ούσης γαρ τΘΦίἶ§` Τῆς μέν ὑΠεΡΘεὅ^η παντοτε μια για καθε πραγμα. Βγαλε σύμπερασμα απ”

μενης, τη̃ς δε ελλειπούσης, τη̃ς δε μετιυ̃ίας, Τήν 5 αύτα πού είπες πριν απο λίγο. Δηλαδή ενώ εχούμε τριών
μίαν ελομενος σύ, τήν μὲσηνι Ταὐι̃ίιν Προστάττείς ειδών κηδείες, την ύπερθολικα πομπώδη, την ανεπαρκή
και επῇνεσας απλώς· εγώ δε, εί μεν γύνή μοι δια και τη σύμφωνη με το μετρο, εσύ προτίμησες την μια,

Φἑροϋσο εἴη Πλοὐΐῳ καί Θάίπείν Θίἔίῃἶν δίσκελείίτ τη σύμφωνη με το μετρο, κι αύτήν επιθαλλεις και την
Οιτο ἐν τῷ ποιἠματι. Τόν ὐΠΘρΘά^λΟνΤΟ ἄν ΤάΦΟν Θ επαίνεσες χωρίς επιφύλαξεις. Εγώ ομως αν παρούσίαζα
ὲπαινοίην, φειδωλος δ” αύ τις καί πενης ανἠβ Τόν 1, σε εργο μού μια γύναίκα πολύ πλούσια πού θα μού
κεπαδεα̃τ μὲΐρθν δὲ Οὐσἴοθ κεκΐίι̃μἑνος καίίίέΐρίος παρήγγειλε να τη θαψω, θα επαινούσα την ύπερθολικα
αύτος ών τον αύτον αν επαινεσαι. Σοί δε ούχ ούτω

.ωιωωε

πομπώδη κηδεία, ενώ, αν ο ήρωας πού θα παρούσίαζα
ρητεον ώς νιι̃ν είπες μετριον είπων, αλλα τί το με 5 ± σῖο έργο μου ήταν Φιλὀργωρος και Φτωχὀς θα ,εῃσμ
ΤρίΟν ΚΟΪ ὁΠὁΟΟν βηῖὲἶθν, Τόν ΤΟΙΟΠΤΟΥ λὁι/Ον γοη̨̃ση̨ τη Φτωχῃςἠ ιςηδε[η̨_ κι ον Ο ἡρωη̨ς είχε μέτριο
μἠπω σοι διανοού γίγνεσθαι νομον». , περιούσία κι ήταν κι ο ίδιος ανθρωπος μετρημενος, θα

ΚΛΕ|ΝίΑΣ: 'Αληθεστατα λεγεις. επαινούσα την μετρια κηδεία. Αλλα εσύ δεν εχεις το
ΑΘΗΝΝΟΣ Πὁΐερθν ούν ἡμῖν ὁ ΤΘΤΘΥΙιἑνος ὲίίί Τοἶς ¬ δικαίωμα, να εκφραζεσαι ετσι οπως τώρα οταν μίλησες

νόιωίς μηδέν ΤΟίΟὐΤΟν ι“ίρΟΘνΘιΟΘὐΠ ἐν ἀρχῇ Τῶν ίίί για το μετρο, αλλα να μας εξηγήσεις καθαρα τι πραγμα
νὁμωνι άλλ, Θίἔίθὐς ὁ δεί Ποίεἶν κοἴμή Φράζη Τει καί θ είναι το μετριο και ως ποιο σημείο φθανει, διαφορετικα
επαπειλήσας τήν ζημίαν, ἐπί ἄλλθν Τρέιίηΐσί νὁμονι μη διανοηθείς ακομη να διατύπώσεις σε νομο ενα τετοιο
παραμύθίας δε καί πειθούς τοίς νομοθετούμενοις 77ιιιι γή λὀγο»_ τ

μηδε ἐν προσδιδῷ; καθαπερ ιατρος δε τις, Ο μὲν Δ

εεε

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αύτα πού λες είναι απολύτως αληθινα.
ΟὕΤω§Β ὁ ὅ, ὲκεἶνως ἡμᾶς εἴωθεν ὲκόσίοπ? ΘΘΡΟ· 1 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πρεπει, λοιπον, εκείνος πού εχει ορισθεί να
Πεὐείν _ ἀναίιίίίνῃσκώίίεθα δέ Τόν Τρόῃον ἑκάἶετ ζ θεσπίσει τούς νομούς να μην ανακοινώσει εκ των προ
Ωθντ ίνα ΤΟΟ νΟιιΘΘέΤΟϋ δεώιιεθυ̃ι ΚΟΘΦΪΠΘΡ ΌΤΩΟΠ Ξ) τερων τίποτε τετοιο στην αρχή των νομων, αλλα αμεσως

ἐτ
ἐε

ι

ἔ

να λεειτι πρεπει να καμούμε, χωρίς να δίνει καμια
εξήγηση, και αφού μας επισείσει την επιθολή της τιμω
ρίας, να προχωρεί σε αλλο νομο, χωρίς να προσθετει
τίποτε για να δώσει θαρρος, και να πείσει εκείνούς πού
για χαρη τούς νομοθετεί. 'Οπως ακριθώς οι γιατροί, απο
τούς οποίούς αλλοι σύνηθίζούν καθε φορα να μας θε
ραπεύούν αλλοι με τον ενα κι αλλοι με τον αλλο τροπο.
Και ίσως πρεπει να θύμηθούμε τη μεθοδο θεραπείας
πού εφαρμοζούν κι ο ενας κι ο αλλος για να παρακαλε
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δεοιντο αν παίδες τόν πραότατον αυτόν θεραπεύ
ειν τρόπον εαυτούς. Οίον δή τί λεγομεν; είσίν ποα
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σουμε το νομοθετη, οπως τα παιδια παρακαλούν το για
τρό, να τα γιατρεύει με τον πιο ανωδυνο τροπο. Τι,

_ . _ λοιπόν, θέλω να σας πω; υπαρχουν φυσικα, καθώς νο
τινες ίατροί, φαμέν, καί τινες ύπηρεται των ιατρων,
ίατροας δε καλούμεν δήπου καί τούτους.

ΚΑΕ|ΝίΑΣ: Πανυ μέν ούν.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἐαντε γε ελευθεροι ώσιν εαντε δουλοι,

κατ, επίταξιν δε τῶν δεσποτῶν καί θεωρίαν καί κατ”

μίζω καποιοι γιατροί, όπως επίσης και καποιοι Βοηθοί
των γιατρών, που κι αυτούς παλι τους ονομαζουμε για

Ώ .
_ τρους.

ΚΛΞΙΝΙΑΣ: Βεθαίως.
_ , _ δέ _ Ϊ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ασχετα αν είναι ελεύθεροι η δούλοι, μαθαί

εμπειριαν την τεχνην κτωνται, κατα φυσιν μή,
, . , , , , . .. νουν την ιατρικη τεχνη συμφωνα με τις υποδειξεις των

καθαπερ οι ελευθεροι αυτοις τε μεμαθηκασιν ουτω 5
_ . „ _ ¬ κυριων τους και θεωρητικα και πρακτικα, και οχι συμ

τούς τε αύτῶν διδασκουσι παιδας. Θειης αν ταυτα
_ ° φωνα με τη φύση, απως ακριθώς τη μαθαίνουν οι ελεύ

δύο γενή των καλουμενων ίατρων,
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πῶς γαρ ού;
ΑΘί·ίΝΑ|ΟΣ: Ἄρ' ούν καί συννοεϊς ότι, δούλων καί

ελευθέρων όντων τω̃ν καμνόντων εν ταῖς πόλεσιν, ι:

τοας μέν δούλους σχεδόν τι οί δούλοι τα πολλα ία
τρεαουσιν περιτρέχοντες καί εν τοῖς ίατρείοις πε
ριμένοντες, καί ούτε τινα λόγον έκαστου περι νο

±ιιε›ε»×ν¬»×·›ιειωικσ

θεροι ανθρωποι και την διδασκουν με τον ίδιο τροπο
στα παιδια τους. Γίαραδέχεσαι ότι αυτα είναι τα δυο
είδη εκείνων που ονομαζουμε γιατρούς;

ΚΛΞΙΝΙΑΣ: Δεν υπαρχει λογος να μην τα παραδεχτώ.
ΑΘίίΝΑίΟΣ: 'Εχεις επίγνωση επομένως και του εξης: αφού

οι αρρωστοι μέσα στις πόλεις είναι δούλοι και ελεύθε
_ _ . , _ ν γι ροι, ολους σχεδόν τους δούλους τους γιατρεύουν οι

Ξ _σήματος έκαστου των οίκετων ουδεις των τΟι0ι_ι· 5

των ίατρῶν δίδωσιν ουδ* αποδέχεται, προσταξας δί νδ, δούλοι περιῷερόμενοι ως επί το πλείστον στις πόλεις

, _ ν ν , , _ . . _ ι ν ιζ και πε ι ένοντα στα ιατ εία, και κανενα απ` αυτού
αυτῳ τα δοξαντα εξ εμπειρίας, ως ακριαως ειδως, ρ μ ς ς' Ο·

. , , ,. . Ι ¿ ,Α τους γιατρους δεν δινει ουτε δεχεται κουθεντα για την
καθαπερ τυραννός αυθαδῶς, οιχεται αποπηδησας
πρός αλλον καμνοντα οίκετην, καί ραστώνην ούτω αρρώστεια του δούλου, αλλα αφού τον διαταξει, υπερο

_ _ Ο πτικα σαν τύραννος, να καμει εκείνα που έχει μαθει
τῷ δεσπότῃ παρασκευαζει των καμνόντων της επι 1

_   6 απα την πείρα του σα να είναι τέλειος γνώστης της
μελείας· ό δέ ελεύθερος ὡς έπί το πλείστον τα των

_ως×

ει̃ἰίϋ

δουλειας του, σηκώνεται με αγερωχο τροπο και φεύγει
έλευθερων νοσήματα θεραπεύει τε καί έπισκοπει,
καί ταύτα εξεταζων απί αρχής καί κατα φύσιν, τῷ ιτ,

_ _ ιι τον κυριο σχετικα με την περιποιηση των αρρωστων.
καμνοντι κοινουμενος αυτῳ τε καί τοις Φίλοις, αμα

για να παει σ αλλο δούλο ασθενη, διευκολύνοντας ετσι

_ , .ι ,) Αντίθετα ο ελεύθερος γιατρεύει ως επί το πλείστον τις
μεν αὐτός μανθανει τι παρα των νοσουντων, αμα .

δε καί καθ” ασον οίός τε έστιν δίδασκε [Τόν ἀσθε_ Ά αρρώστειες των ελευθέρων ανθρώπων, τους παρακο

_ Ι ιι λουθεί και εξεταζοντας από την αρχη το ιστορικό της
νουντα αυτόν, καί ου πρότερον έπεταξεν πριν αν πῃ

, , . , _ ι . . . ασθενεια σύ ωνα ε τ ύσ , και ανακοινώνοντα
συμπεισῃ, τοτε δε μετα πειθους ημερουμενον αει ς μΦ μ Φ η

, , _ _ _ _ _ τι στον ασθενη και στους φιλους του τα συμπερασματα
Π(_`ίρΠσκΣΠ(1ζων Τον Καμνθὶ/Τα, είς Την Ογίδίθίν Πγων

ι:,=εεεα_ε¬ω»_ει,

ιέ;ιι
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του, κι ο ίδιος κατι μαθαίνει και συγχρόνως κατατοπίζει,
όσο μπορεί, τον ίδιο τον ασθενη, και δεν του διατασοει
τίποτε αν δεν τον πείσει προηγουμένως με οιονδήποτε
τραπο. 'Επειτα με την πειθώ καθησυχαζει τον ασθενη,
τον προδιαθέτει ψυχολογικα και αγωνίζεται να τον για
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αποτελείν πείραται; πότερον ουτως ή ὲκείνως ία 0 , τρεψει οριστικα ξαναδίνοντας του την υγεία του. Ποιος
τρώς τε Ιὡμενος αμείνων καί γυμναστης γυμναζων· αραγε είναι ο καλυτερος γυμναστης ἡ γιατρός, αυτός

ι διχῇ την μίαν αποτελών δυναμιν, η̃ μοναχῇ καί κατα που γιατρευει η γυμναζει με τον πρώτο ἡ με το δευτερο
τό χείρον τοῖν δυοίν καί αγριώτερον απεργαζόμε Ι, , τρόπο; Και ποιο είναι ωφελιμότερο; να κανει χρηση καινοα̨ 5 ,Α των δυο μεθόδων για να πετυχει το· σκοπό του, ή την

ΚΑΕ|ΝιΑΣ: Πολυ που διαφερον, ώ ξενε, τό διπλῇ. μια και μαλιστα τη χειροτερη και πιο αγρια από τις δυο;
ΑΘΗΝΑὉΣ; Βοηλει δη καί θεασώμεθα τό διπλουν ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πολυ ενδιαφέρουσα θα ηταν, φίλε μου, η χρη

τουτο καί απλουν εν ταίςτνομοθεσίαις αυταίς γι σιμοποίηση και των δυο μεθόδων., .γνόμενον). ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θελεις, λοιπόν, να ερευνησουμε αυτη τη διπλήΚΛΕΙΜΑΣΣ Πῶς γάρ Οὐ Θοηλομω; ιο Ἀ αλλα και την απλη μεθοδο πώς εφαρμόζεται σί αυτες
Αομινλιοε φέρε δη προς Θεῶν, τιν, ορο πρῶτον νο· τιο νοιιοθοοίοο;

μογ Θεττ° αν ό νομοθέτης; αρ) ου κατα φυσιν την ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Και γιατί να μη θελω;
ηερίγενεσεως αρχήν πρώτην πολεων περι κατακο τη ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εμπρός, λοιπόν, για τί όνομα των θεών, πεςσμήσει ταῖς Τάξεων: ?2ι̃ ιι ± μου, ποιο νόμο αραγε θα διετυπωνε πρώτο, ο νομοθεΚΛΕΗΉΑΣ Τί μήν; της; Δεν είσαι της γνώμης πως είναι φυσικό να ρυθμίσει

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ,Αρχη δί ἐστί τῶν γενεσεων πασαις πόλε πρώτοπρώτο το θεμα το σχετικό με την αρχή της δη
ση/ ἀρ° οὐχ η τών γόμων συμμειξις καί κοινωνία; μιουργίας των πόλεων;

ΚΑΕ|Ν!ΑΣ: Πῶς γαρ ου; 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Συμφωνώ μαζί σου.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γαμικοί δή νόμοι πρώτοι κινδυνευουσιν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αρχή όμως της δημιουργίας σ” όλες τις πόλεις

ῃρἑμεγ/Οι καλώς αν τίθεσθαι πρός ορθότητα πασῃ δεν είναι η επικοινωνία και το σμίξιμο με τους γαμους;Πόλα ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Χωρίς αμφιθολία.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Παντόπασι μὲν Οὐν. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Επομένως οιὰνόμοι που πρέπει προφανώς να
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ:_, Λεγωμεν δή πρώτον τόν απλουν, ἐχοι δ” ι̃θ τακτοποιηθουν πρώτοι σε μια πόλη είναι οι σχετικοί μεἄν Πως ἴσως ὡδε. τους γαμους για να ορθοποδησει αυτή, αν διατυπωθουν

ταμετν σε έπεισαν ἐτῶν η̃ τις τοιοίκοντοι μοχιοι ο οωοτο
ὲτω̃ν πέντε καί Τρίάκω/Τσι εἰ δὲ Ιίήι ζημίου̃σθω κ^Ε|Ν|^Σ·” ^σΦσλὡθ
χρήμασίν Τε καί ἀῃμίη̨, χρημασι μεν τόσοις καί τό γ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας μιλήσουμε, λοιπόν, πρώτα για τον απλό γα
σοις, τῇ καί τῇ δε ατιμία. μο, που μπορεί να διατυπωθεί ετσι περίπου:

'Ο μεν απλους έστω τις τοιουτος περί γάμων, ὁ 5 Να παντρευεται κανείς από τα τριαντα ως τα τριαντα
δε διπλους όδε· πεντε του χρόνια, διαφορετικα θα τιμωρείται με πρόσ

Γαμείν δε, επειδαν ἐτῶν ῇ τις τριάκοντα, μεχρι τιμο και με στέρηση τιμών, με πρόστιμο τόσο και τόσο
των πέντε και' τριόκοντα, διανοηθεντα ώς ἐστιν η

Η και με στερηση τιμών αυτή κι αυτη.
τό ανθρώπινον γένος φυσει τινίμετείληφεν αθανα ί και ο απλός νόμος για τους γαμους ας διατυπωθεί
σίας, Οη̨̃ καί ηεφυκεν επιθυμίαν ίοχειν πας πασαν· ο ετσι. Ο διπλός με τον εξης τρόπο:

Ἱ Να παντρευεται κανείς από τα τριαντα ως τα τριαν
τα πεντε του χρόνια, εχοντας υπ” όψιν του ότι το αν
ίιρώπινο γενος συμφωνα με καποιο φυσικό νόμο μετε
χει στην αθανασία, και γι” αυτό είναι φτιαγμενος από
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το γορ γενεσθοι κλεινον κοίμή ονωνυμον κεισθοι Τη Φύση Του κάθε σνθρωΠος νο κοτἑχεῖω ΟΠἹ Οωων

τετελευτηκοτο του τοιουτου εστίν επιθυμια. Γενος Τον Πὀθο Το γένοα̨ λοιῃὀν, των σνθρὼῃωψ είνα ΟΜΗ
| · _ εἔι . . . , , ,

Οιη̨̃ν ονθρωτιων εστιν Τι ΟιιμΦϋες τον Παντοἶἶ χρο οι φοσμενο τροΠον τινο με το χρονο γενικο, στο οτι τον
ι/Ου, ὅ διο τέλους ουτῷ συνέπετοι και ουνεψετοι, 5 ως οκολουθεί κοι θο τον οκολουθεἰ ως τη συντελειο των
τουτῳ Τῷ Τρὁιῖῳ ἀθάναΐον ὁνι Τῳ Πωδας Πωὅων κἶν οιωνων κοι γἰνετοι οθονοτο μ” ουτο τον τροτιο, οφηνον
τολειιτομενον. ΤΠὐΤὁν καί ἔν Ον σαι νενεσεἰ Τη_ς ξ τος δηλοδη Ποιδιο κι εγγονιο. Ετιειδη δε εἰνοι Ποντοτε
διθθνυ̃σἴσς μεΐει/\ηΦὲνΟι” Τονἶον ὁή ἶα̃ῃοσἶεβων ο ένο κοι το ουτο κερδιζει με τη γεννηση οΠογονων την
ὲκὁι/το .ὲουτον ουδἑΠΟΤΘ όσιονι ἐκ ΠρΟνΟ'Ο'ς δὲ ΟΠΟ_ 4 οθονοσίο. Το νο στερει! λοιΠον, κοτιοιος θελημοτικο τον
στερεϊος ον τιοιδων κοιγυνοικος ομελῇ.ΓΙειΘομενος ιιι τ εουῖὸ ΤΟΟ ΟΠἸ ωπὀ Το Πρὀγμο δεν εωτελεί εωσεΰὴ

μεν οὐν τῷ νὁμῳ ἀζήμω̃ς ἀΠΟλλάΤΤΟιΤ|Ο αν' (1 ι Προξη κοι εκ Προμελετης κομνει ουτο οΠοιος οΠοφευνει
μή Πειθομενος δε Οὐ. μηδὲ νομῶν έτη Ϊω̨α̃κονἶα νο Ποντρευτεί κοι τεκνοτιοιησει. Υτιοκοοοντος, εΠομε
γεγονὡς κοί ΠἑνΤΞι ζηιΗονσθω μέν ΚΟΤ' ενκἶνἶον νως, στο νομο, οΠολοσσετοι κονεις οΠο την τιμωριο, ον
τοσῳ κοι τοσῳ, ἴι/Ο μή ὀοκῇ Τήν μονονλισν ΟΙ νεα ἶι̃ ομως δεν Πειθορχησει, μητε οτον φτοσει στην ηλικιο
δος κοι ροστώνην φερειν, κοι μή μεἶεχιῇω δε Τι” ιι των τριοντο Πεντε χρονων, Θο ΠρεΠει νο τιμωρειτοι με

σ „ , Ι ι  · η̨τε = . . . . .

μων ων ον οι νεωτερθι εν ΤΠ Πολεἰ τους Πρεσὅ · ετησιο Προστιμο τοσο κοι τοσο, γιο νο μη θεωρησει Πως

ΩΟΘΩ αὐτῶν Τι!Ιῶσιν ὲκάσΤΟΤε· _ ν η εργενικη ζωη μΠορει νο του Προσφερει κερδος κοι
ΤΟΠΤΟν δή Παρ) ὲκεἶνον Τόν νομἶν Οκονἶσνπι̃ ι χουζουρι, κοι νο μη Ποιρνει μερος στις τιμες με τις

ἔξεσῃν Περί ἑνὸς ὲκάζπϋϋ ὁιΘνΟηΘιἹνΟἔι Πἶπερον οΠοιες οι νεωτεροι μεσο στη Πολη τιμουν τους νερον¬
ουτους διτιλοὐς ΟὐΤω δεῖ νἴννεσθοι τω μηκει το ι̃ιι τοτερους σε κοθε Περιστοση.
Ομικροτοτον] διο τό ΠΞἴθειν Τε ἄμσ και ¶Πεν\εΙνι 0 Σ: Αφου λοιΠον, οικουσει κοιΠοιος ουτον τον νομο
ή Τῷ ἀἴϋῦιλεἶν μόνον χρωμἑνονς ἀτἴλοω̃ς νιννεσθω κοντο στον ολλο, έχει Το δικοιωμο νο σκεΦθεί νιο τον
τοις μἡκεσιν. ο κοθενο οιτο τους δυο: Οι νομοι ουτοἰ Πρετιει νο χρησι

ΜΕΠΛΛΟΣ Πρὸς μέν ΤΟΟ Λοκωνέκον ῃἶοῃονι ξενἶ' μοΠοιουν το διΠλο τροΠο με κοθε συντομιο, Πεἰθοντος
το το ΘΟΩΧΠΤΘΡΟ ἀεἶ Προῃμαν' ἶοϋἶω̨ν μην Των Δ) κοι οτιειλὡντος συγχρονως η τον οΠλο κοι συντομο τρο
νρσμμὀπων εἴ τις κρπἠν ἐμὲ κελενοἰινἰννεσἔω ΠΟ ι Πο. ΧριΊσιμοΠοιὡντο§ μονοΧο την οιτειλἠ;

Δ

Τερα Θθϋλω̃μην ἄν έν Τῇ Πόλει μα νεγρεἶμμενσ Τετ ῖ ΜΕΓΖΑΛΟΣ: ΑκολουθὼντοΩ τη λοκωνικὴ νοοτροτιιο, κολε
θη̃νοι, το μοκρὁτερ, ἄν ὲλοίμηνι κε" δη κο! Των! Π μου φίλε, ΠρεΠει νο Προτιμουμε Ποντο το λιγοτερο λο
ΠΘνΤό§` νόμου κατά ΤΟΟΤΟ Τό Παρσδἶἰνμσ· ἶι νν Ἡ” ” οι γιο. Γι” ουτὲς ομως τις γροΠτές διοτοξεις, ον κονενος
ννοπο ὲκάπροι Τωπὁν Τοντ, ἄν αἱροἰμην' ΟΡ μην μου ζητουσε νο οΠοφοσἰσω εγω Ποιες Προτιμώ νο θεσΠι
ολλο Που κοι κλεινω Τῷδ, ἀρἑσκε"/‹δεῖ_Τα ννν νο σθουν γροΠτως στην Πολη μου, θο Προτιμουσο τις εκτε
ΗΟΘΘΤΟΟΙΙενα Τοὐΐον νάρ ἡ Πὁλἰς η ννν ΤΟΚ: τον τῇ νεστερες. Αλλο κοι γιο κοθε νομο, ον μου Πορουσιοζο
ΟΘΤΟΚΙ νόμοις Χρη̃σθω δ"1νΟΟν|;Ιενη°  ' 3 τον στιςνδυο μοΩΦεΩ. οτιως στο ΠΟρΟΠονω Ποθοδεινμοι

Κ/\ΕιΝιΑἶι̃ Καλώς νι ώ Μένἰλλει ενῖες° ζ ιο ιδιο οκριθὼς θο¬διολεγοιΠολι. Αλλο κοι στον Κλεινιο
Π ισως ν” ορεσουν ουτο Που νομοθετουμε τὼρο, εφοσον

η δικη τους Πολη σκοτιεοει τὼρο νο κομει χρηση ουτων
ο ιων νομων. ι

Μ Ν/ιΕ|Ν|ΑΣ: Μἱλησες Πολυ ωροίο, Μεγιλλε1
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λοι¬ιι×ιλιοΣ± το μὲν ούν περι Πωνιῶν ἡ ωινων νρσμ· ΑΘΗΝ/ν(ἶΣ” Μωνστοτ αλλά Το νο ῳζηῖἶνμε ν'®, Τη σύ)/“Τόν λόγον Μα εὐηθες Τά γάρ τομη ηςεκτενη διατυιτωση των νόμων ειναι ιτολυςαφελες
Οἶμω Θἑλτιστη̨ αλλ' ου τα ὀραχυτατα οὐδὲ τα μήκη ι› Ϊ γιατι δεν ιτρετιειςνα εκτιμουμε τουςσυντομοτερους
τιμητὲον  τα δ' εν τοῖς νυνδἠ νόμοις ρηθεῖοιν οιζι α η εἶκΤενεσΤεἦους νομους μα τον'Ρ κολωῖερουἶῖ “_ αλλο
ὁιπλῷ θἀπρσ Τῶν ὲΐἑρων διαφορα μόνον εις αρε ι ατισ τα' δυο ειδη νόμων τιου αναφεραμε τωραδα, ο' ενας,
Τήν Τῆς χρείας, ἀλλι ὁπερ ερρἠθη νυνδή, τό τῶν  0 διτιλος, δεν ειναι ανωτερος μοναχα ατιο τισακτικη αιτο
δῃΤῶν ιατρών γένος όρθότατα παρετεθη. Πρός 5 ψη, αλλα επειδη συνδεεται ιτολυ με το τιαραδειγμα τιου

δέ οὐδεί ἐοικε ὀιανοηθη̃νω ΠὡΠΟΤε Τῶν νο
ι είπαμε τιροηγουμενως για τα δυο είδη των γιατρων. Κι

ΤΟΖ Τῶν ώ ὲξἐν ὀωοἶνχρη̃σθω Πρός Τάς νομοθε όμως κανενας αιτό τους νομοθετες, καθώς φαίνεται,571: Πειὲοἕκαί ΰία̨ καθ: όσον Οἰὁν τε επί τόν αιτει Ύ
δεν ελαθε υτι) όψιν του αυτό: ότι δηλαδη, ενώ είναι στη

ον ,παιδείας όχλον, τῷ ετερῳ χρω̃νται μόνον· οὐ διαθεσή 'μας να Χρη'αιμ0Παιἡ.Οο'αμε δωα αρανμαῖα (Πα
ρ Ι Θ _ αννυντε ανάγκην νομοθετου̃οιν, ‹: νομοθεσια, την ιτειθω και την Θια, αυτοι οσο το δυνατο

ἔξιάΐωκεἔνον Τη̃ Θἶα̨ Ενώ δι ώ μακαριοι, και' Χ χρησιμοποιουν το ενα στο αιταίδευτο όχλο. Γιατί, δεν
Ξρίῖον Ξῃ Ηεἔί Τούς' νόμους ὸρῶ γίγνεσθω ὀέονς νομσθετουν αναμιγνυοντας τον καταναγκασμό με την
Οὐδη̨μη̃ Τά νυ̃ν νιγνόμενον. ιτειαω, αλλα χρησιμοτιοιωντας μοναχα την καθαρη όια.

κ^Ε|Ν|ΑΣ': Τό Ποῖον δή λἑγειςς.
Ύ 5 Εγωμομως, αξιομακαριστοι φιλοι μου, Βλεπω οτι τιρειτει

ΑΘΗΝΜΟΣ: 'Εξ αιᾶτω̃ν ῶν νυ̃ν διειλεγμεθα ἡμεῖς κατα να γινει κι ενα τριτο' ακομη σχετικα με' τους νομους
Θεόν τινα γεγονός. Σχεδόν γαρ εξ όσου περι' τω̃ν ι τιου τωρα δεν εφαρμόζεται σε κανενα μερος.
νόμων ἠργμεθα λέγειν, ἐξ εωθινοιι̃ μεσημὅιαία τε κ^Ε||ν|ΑΣ Ποια ακριθαἶα ειναι ααῖα ααα ενναεια;
γέγονε καί εν ταύτῃ ιταΥκαλΠ ανατταὑλῃ τινί Υ8Υὁ ^ΘΗ|ν^|ΟΣ' κανι 'Παω εχει Πρακαψἶῖι αΠ| ααα ααζνΐαι̃ααιαεΟὐδὲν ἀλλ. ή Περί νόμων δγσλεγὁμερογς νό το Πριν, με τη Βοηθεια καιτσιου θεου. Ατιο την αρχη σχεδον
μους δέ αρτι μοι δοκου̃μεν λέγειν αρχεσθαι, τα δα 6 Παα'αρΧιαααε Την κααθεναῖι Υια Τααα ναι[ααα ααα Τηνέμπροσθεν ήν Πὼ/Τα ἡμῖν Προοίμια νόμων. .τί δὲ αυγη δηλαδη, εγινε 'μεσημερι και οθασαμε σ αυτη την
τοστ, ειρη›‹α,· τόδε ειπετν εοωιηεεις, ότι λόγων τισνει±οοΦτι τοτι0Θεσιαι για τιιτοτε αλλο δε ιιιλςιιιιε τισοσ
παντων καί όσων φωνή κεκοινώνηκεν ιτροοίμια τἑ Υια ΤΟΝΟ ναμααα'κι αμωα ααλια Τωρα ααα Φαινεΐαι Πως
ἐστιν καί σχεδόν οἴόν τινες ανακινἠσεις, ἐχουσαι” 5 αρχισαμε να μιλαμε για νομους, ενω ολα τμ αλλα που
τινα ἐντεχνον ὲπιχείρησιν χρήσιμον προς τό μελ ειπαμε ιτροηγουμενως ηταν τιροοιμια των νόμων. Γιατιλον περαίνεσθως καί δή που κγθορῳὅἰκη̃ς. ὼδη̃ς λε σας τα λεω αυτα; Θέλοντας να σας ιτω το εςἠς: 'Οτι σ“
νομενων νόμων και πάσης μουσης ιτροοίμια θαυμα κ όλες τις συζητησειςρκαι σε οσα ειτικοινωνουμε μεταξυ
στῶς ὲστιουδασμενα πρόκειται· τω̃ν δε όντως νό 0 ααα με Τη φωνη αΠαΟΧααν και Πρααιμια και ανα ειδαα

ιιροετοιμασιας, ας το τιουμε ετσι, τιου τιεριεχουν κα
ιιοιαν εντεχνη τιρσσιταθεια, χρήσιμη γι, αυτό τιου τιρό
κειται με τις συζητησεις να φθασουν σό ενα τελος. Και,
κατα τη γνώμη μου, και στους λεγόμενους νόμους του
ιραγουδιου με συνοδεία κιθαρας και όλης της μουσικης
ιιροηγοόνται ιτροίμια δουλεμενα με θαυμαστό τρότιο.
Αλλα για τους τιραγματικους νόμους, που τους ονομα

»τα εενεα

›=ει
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μων οντων, σας δη πολιτικούς είναι' φαμεν, Οὐδεἴσ ,Ξ ζουμε πολιτικούς, κανείς ποτε ως τώρα δεν είπε κανενα
πώποτε ούτ` είπε τι προοίμιον οοτε συνθεΐησ Υἦτ ι προσίμιο, ούτε κανείς γεννημενος συγγραφεας εφερε
νόμενος .ὲξἡνεγκεν εις Το φως, ως ούκ(οντΟς|Φίίτ στο φως,'κατι τετοιο, σα να μην ταίριαζε στη φύση τους.
σει. Ἡμϊν δε η νύν διατριοη ΥεΥσνσίσι ως ἶίἐο' δΟ_ ι Πσ μσσ σμωσ ἶωσσι η μσκσσσ συζητηση ησσ σΧ<®ῖί Υίνσιι
κεί, σημαίνει ως οντος, Οἴ Τέ Υσ ση σίίῖίλοίεὀοἶαν οπως μου φαινεται, αποδεικνύει οτι ταιριαζει το ίδιο στη
νυνδη μοι λεχθεντες νομοι ούκ είναι απλως ουτω φύση τους, και οτι οι διπλοί αυτοί νομοι, οπως τους
πως διπλοί, αλλα δύο μεν τινε, νομος τε κοιττρΟΟι· απεκαλεσα νομιζω πως δεν είναι στην πραγματικοτητα
μιον τού νομου· ο δη τυραννικον επίταγμα απεικα τη̨̃: διπλοί, αλλα δυο ξεχωριστα πραγματα: δηλαδη ο νομος
σθεν ερρηθη τοῖς επιταγμασιν τοῖς τῶν ιατρων σσς πό ·' ¿ και το προοίμια του νομου. Και η προσταγη, λοιπον, που
εῃι̃ομεν ἀνελευθέρους, τούτί είναι νομος σκίσσἶκσς: την χαρακτηρίσαμε τυραννικη και την παρομοιασαμε με
το δε προ τούτου ρηθεν, πειστικον λ8χΘ,Θν σησ τις διαταγες των γιατρών που είπαμε δουλοπρεπείς,
τούδε, οντως μεν είναι πειστικον, προοιμίσσ μην αποτελεί τον καθαρο νομο, ενώ αυτο που προηγηθηκε
τού περί λογους δύναμιν εχειν. "ίνα γαρ Θμμενωσι 5 στη συζητηση και θεωρηθηκε πειστικο απο αυτον εδώ
και' δια την εύμενειαν εύμαθεστερον, Την εί“ίίΤσξίνι το φίλο μας το Μεγιλλο, είναι πραγματι πειστικο αλλα
6 δη εστιν ο νομος, δεξηται ῷ τον νὁμσν Ο λ/Οσο επεχει θεση προοιμίου σε μια συζητηση. “Ολη δηλαδη
Θῇης λέγει, Τοητου χαριν εἰρησθαί μοι κσΐεςϋσνη αυτη η συζητηση που απεκαλεσε πειστικη εκείνος που
πας ο λογος ούτος, ον πείθων είπεν ο λενωκ' σίσ την εκανε, μου Φαίνεται οτι εγινε για να παραδεχτεί με αν
δη κατα γε τον εμον λογον τούτ' αυτο, Πρσσίίίίονζ Ό Φιλικη διαθεση και εξ αιτίας τησ Φίλίκησ σσῖησ διαθε, „

αλλο ού λογος αν ορθώς προσαγορεσσσσ είνε" του σεως, με μεγαλυτερη ταση για φιλομαθεια, τη διαταγη
Δ

νομου. Ταύτί ούν είπών, τί το μετα τουτο αν μσι που είναι νομος, εκείνος στονοποίο ο νομοθετης απευ οι

θουληθείην είρη̃σθαι; τοδε, ὡς τον νομΟ|ΘσΤην ΠΡΟ θύνει το νομο. Γιί αυτο ακριθώς, συμφωνα Θεθαια με
παντων τε αεί των νομων χρεών εστιν μη σμσίροίίἦ Ο τη δικη μου αντίληψη, το ίδιο αυτο πραγμα, θα ηταν
αυτούς προοιμίων ποιεῖν καί καθ, εκαστον, Π σίσίτ σωστο να επονομαζεται προοίμια του νομου, και οΧι .

σουσιν εαυτῶν οσον νυνδη τω̃ν λεχθελ/Τε ὅπμ/8· : νομικος λογος. Αφού, λοιπον, σας είπα αυτα, τι θα ηθελα ,

γκὀπην να λεχθεί κατοπιν; το εξης: οτι ο νομοθετης παντοτε
ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Το γίεμον ούκ αν ἄλλως νσμσθείείν δίσκεζ και πριν απο ολους τους νομους γενικα και πριν απο Ό

λεύοιτο .ἡμῖν τον τούτων επιστήμονα. 'Ι' ° καθε νομο ειδικα είναι απαραίτητο να μη τους αφηνει
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: καλως μεν τοίνυν, ώ Κλεινία, δοκεις μοι ο χωρίς Προοίμια γιοἶί μ· ωῃὀ θα Τοως κἀμεγ να υγίερέ

το γε τοσούτον λεγειν, οτι πασίν γε νσμσίσ εσῃί χουν τοσο πολύ απο τον εαυτο τους, οσο υπερείχαν ο
προοίμια καί οτι παοης αρχομενον νο!ίοθεσίσσ Χρη ενας απο τον αλλο οι δυο τροποι που είπαμε πριν απο

ὶι λίγο.
Δ ξ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: 'Οσο εξαρταται απο μενα, ποτε δε θα συμθού

ἶ λευα αυτον που είναι ειδικος σ” αυτα να νομοθετεί δια
φορετικα.ἶ Μ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καλα, λοιπον, μου φαίνεται, φίλε μου κλεινία,
οτι τα λες στο σημείο αυτο, οτι δηλαδη σ` ολους τους
νομους υπαρχουν προοίμια και οτι ο καθενας που αρχί
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προτιθεναι παντός τουλόγου τό πεφυκός ττροοί ζει να νομοθετεί, εχει χρεος να προτασσει πριν από
μιος εκαοτοις  ου γαρ σμικρον τα μετα τουτο 5 καθε νόμο το προοίμιο που ταιριαζει ετον καθενα. Γιατί
εστιν ρηθησομενον, ουδίολίγον διαφερονἠ σΘΦω§` αυτό που πρόκειται να λεχθεί κατόπιν δεν είναι ασή
η̃ μή σαφως αυτα μνημονευεσθαι  τό μέντοι μες μαντο πραγμα, ουτε είναι μικρή η διαφορα, αν αυτα
γαλων περι λεγομενων νόμων καί σμικιοῶν Θ! εκτεθουν με σαφήνεια ή χωρίς σαφήνεια. 'Οτι όμως και
ὁμοίως ττιοοοίμίάζεσθω ΠιΟΟσΤάΤΤΟί|ίενι Ούκ ἄν ὸρτ στους λεγόμενους μεγαλους νόμους και στους μικρους
Θῶς λεγοιμεν. Ουδε γαρ ασματος ουδε λόγου Παν ίο πρεπει να προτασσουμε όμοιο προοίμιο, ίσως ν' αποτε
τας δεῖ τό τοιοῦτον δραν  καίτοι πεφυκεν ΥΘ είναι ίί λουσε σφαλμα. Ουτε θεθαια πρεπει να κανουμε κατι
πασιν, αλλί ου χρηστεον απασινῶ  αυτῷ δε τῷ τε τετοιο, για όλα τα τραγουδια και για όλους τους λόγους.
ρήτορι καί τῷ μελῳδῷ καί νομοθετῃ τό τοίοϋτον Μολονότι ταιριαζει στη φυση όλων αυτων, δεν πρεπει
ἑκάστοι̃8 ὲτῃΐρεῃῖἑογ να το χρησιμοποιουμε σε όλα χωρίς εξαίρεση, αλλα να

ΚΑΕ|ΝίΑΣ: Άληθεστατα δοκεῖς μοί λένείν ,Αλλά δή 5 το αναθετουμε καθε φορα στον ρήτορα, το μουσικό και
μηκὲτ; ώ ξενε, σιαιριεην πλετω τῆς μελλιίσεως το νομοθέτη
ποιώμεθα, επί δε ταν λόγον ὲπανελθωμεν καί απ' ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Νομίζω πως τα λόγια σου είναι περα για περα
εκείνων αρχωμεθα, εί σοι φίλον, ὡν ουχ ὡς Ποοοί· αληθινα. Όμως, φίλε μου, ας μη χρονοτριθουμε περισ
μιαζαμενος, είπες τότε. Παλιν ουν, οἴόν φασιν οί = σότερο για να ολοκληρώσουμε το θεμα μας, κι ας ξανα
παίζοντες. αμεινόνων ἐξ άρχη̃ς δείπἑρων ὲπσναποτ Θ γυρίσουμε στο λόγο μας, αρχίζοντας, αν σου αρεσει,
λησωμεν, ως προοίμιον αλλ' ου τον τυχόντο λὐνθν από εκείνα που ελεγες πριν λίγο, μη εχοντας συνειδη
περαίνοντεςγκαθαπερ αρτι· λαθωμεν δλ αὐτῶν άρῖ τοποιήσει ότι αποτελουσαν προοίμιο. Ας επαναλαθουμε,
χήν ὸμολογοσντες προοιμιαζεσθαι. Καί τό μέν Περί λοιπόν, όπως λενε οι διαφοροι παίχτες, από την αρχή
θεῶν τιμη̃ς προγόνων τε θεραπείας, καί τα νυνδη 5 τη δευτερη παρτίδα που είναι και καλυτερη, θαζοντας
λεχθεντα ίκανα· τα δ'ῶ εξη̃ς πειρωμεθα λέγοινγ μέ· στόχο μας το προοίμιο, αλλα όχι σαν τυχαίο θεμα, όπως
χριπερ αν σοι παν τό προοίμιον ἱκανῶς οἰρῆσθθί πριν. Ας αρχίσουμε, αφου πρωτα συμφωνήσουμε κι οι
δοκῇ. Μετα δε τουτο ήδη τους νόμους αυτους ὅτε τρεις μαζί ότι πρόκειται για προοίμιο. Και όσον αφορα τη
εε! λέγων, λατρεία των θεων και την φροντίδα για τους προγόνους,

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν περί θεῶν μὲν καί Τῶν μἦτά 724" ἶγ είναι αρκετα όσα είπαμε πριν από λίγο. Ας επιχειρή
Θεοὐς καί Υονέων ζώντων Τε Πέρί καί ΤΘλ=°?ϋΤησαν° τς, οουμε τωρα να πουμε, αυτα που ακολουθουν, εως ότου
των τότε ἱκανῶς Προοίμίασάμεθαι ὡς νυ̃ν λένομεν” νομίσεις ότι το θεμα για το προοίμιο 'εχει εξαντληθεί.
τα δε απολειπαμενον έτι του τοιουτου φαίνῃ μοι συ Ύστερ, από αυτό προχώρησε πλεον στην εξεταση των
διακελευεσθαι τα νυν οίον προς Τό Φώς ὲίπίνάνείν· 5 ίδιων των νόμων.

ΚΑΕίΝ|ΑΣ: Πανταπασι μεν ουν. ΑίΝ·ίΝΑ|ΟΣ: Αοιπόν, όπως είπαμε τωρα, για τους θεους
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: ,Αλλα μήν μετα γε τα τοιαυτα, ὡς χοπ το γι

περί τας αυτων ψυχας κοί τά σώμθΐθ καί Τάς Οὐ°

_είσειεωτωπεωει

ιινωτερους και κατωτερους και για τους γονιους που
ζουν ή εχουν πεθανει, αρκετα ειπωθηκαν σαν προοίμιο.
ίωρα μου φαίνεται πως εσυ με παρακινείς να φερω στο
φως εκείνο που υπολείπεται απ” όλα αυτα.

ΚΑΙ |Α||ΑΣ.· Ακριθως.
Α

ἈΗΝΝΑΙΟΣ: Κι όμως μετα απ' αυτα θεθαια πρεπει να διε
μκυνήσουμε το πως πρεπει καθως φροντίζουμε για τις

2Ο



ΒΟΘ
30?

_ Σ ψϋΧὲς και τα σώματα και τις περιουσίες μας να ενολλἀσ
σίας σπουδη̃ς τε πέρι καί ανέσεως ἴσχειν, προση
κόν τ' ἐστί καί κοινὁτατον αναιτεμιταζομένους τόν ισ

Λ ' ' ου ακσυοντας παιδείας γίγνεσθαι
σςἶυμε 'Τη σοθσρὀΐηῖσ με την ανεση πραγμα τιου ενδια
Φερει ολους Υενικα. Και ιτρετιει να το σκεφθουμε (3080

τε εγοντα και τ ς
 + Γ   ·  ± α κι αυ ” ' · ,

Ο ι τος τιου μιλα κι εκεινοι που τον ακουνε, για
ατά δυνα ιν ὲιτηὀὁλους· ταιι̃τ ουν ημιν αυτα μετ

Κ μ 5

ὲκεῖνα όντως ὲστίν οητέα τε καί ακουστἑα. ` 4 νο' μτἱορεσοωμε να γινοωμε κἀΤοΧΟι ὐσο ΤΟ δϋνΘΤὀ ΟΟ

ΚΛΕΙΜΑΣ: Ὁρθὁῖστο λέγεις' 5 .
τιωτερηθ μορῷωσηἔ Αυτα, τιραγματιι τιρειτει να λεχθουν

Δ
μετα απο εκείνα και να τ' ακουσουμε μεταξυ μας

ι

Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Μιλας πολυ σωσΤη̨_



ι

Β|ΒΛ|Ο Εἶ
ι Β|Β^|ο Ε.

ΑΘΗΝΜΟΣ Ά Ο κο! δή Πἀς. ὁσγ[ερ νω/δή τα περι' Ἡιιιι Ϊ ΑΘΗΝΑΙΟΣ; Ας προσέξουν, λοιπον, καλο ολοι οσοι οικουσαν
: κ υ  , . . .η̃κοωε καί Τῶν Φίλων ΠρΟΠαΤὁρων. πό,/Των αυτα ιτου ειιταμε πριν για τους Θεους και τους αγαπη

'σημάτων μετά Θεούς ψυχή Θε,όΤα_ τη μενους τιρογονους. Γιατί ατιο ολα οσα κατέχει ο ανθρω

αφορα

ὀν Τά δ, ΟΠΤΟΠ ὀίῇά Πω/Τι ἐστί ι 3» τιος η ψυχη ειναι, μετα τους θεούς, το ιτιο θεϊκο τιραγμα, ιι

, . Ι ¬ ' λειστικοι δικο του Και ολα τα δικα, , , ὀεσποζο,/Τα ι, γιατι ειναι και ατιοκ .πασιν. Τα μεν ουν κρειττω και αμεινω
_  ι ι _ Ι , ' δὼν σ” ολου του ανθρὼτιου . Και ατι” '. .ι , . . δε_ του, ειναι δυο ει , ς ς ςτα δε ηττω και χειρω δουλα των ουν αυτου τα

ει:
δηατηη̃ ΠΗΤΨ1 ψω̨ἔην Ηετσ θεοωἕ: (ἐνῖαη̨̃ἑ ων ὀευ_ 77", ”; τιρὼτα. Επομένως, καθε ανθρωπος ιτρειτει τιοντοτε να
κε" τους Τοιἕτως εῃομεω̨υς ῃμτα̨ν “ τ γἐπο ει τιροτιμα τα κυιΞ›ία8Χα κι οχι τα υιτοδουλα. Ετσι, λοιτιον,
Τεθωίὶ (ἶρθω9δΠἶ1ρἕκΞ?ῦε“ῖ5|:)(:ὲϊ θεἶἕΰγάρ Ξγα οταν λέω οτιτιρέτιει κανείς μετα τους θεσυς, ιτου είναι
Ζἔίν/ :ι|οΙΖ)ντῖ:ή,εἐῶνρδέςκακῶν ουδέν τίμιον, ο δ' Οιιολυτοι κυρἰαρχοι, τους δαίμονες 'και τους ηρωες,. να

. . ,. ιλὁ Οι ή ὁώρρις αυτήν αϋξειν η ιι ι τιμα δευτερη τη ψυχη του, σωστα συμθιουλευω. 'Καιηγοω̨ίενεἶς η Πσ ὁἑτ 62/χῃτω δέ ὲκχεἰρονος αυτήν εξ „ τολμώ να τιω, οτι κανενας απο μας δεν την τιμα οσοτἄιΓσἐι;ηυ:ἑἔ|ἶΖῖ2/ἑ]μΖμα̃ν ΤΟΠΤΟ Οὐ της τιρετιει, αλλο 'νομίζει' μοναχα τιως τιμα. Γιατι η' τιμη
ὀαμῶς_ Αυτικα ιταῖας ευθύς· γενομενος ἄνθρωιτος ειναι οεοαια θεικσαγαθο, και κανενα απο τα κακα δεν

ἱκω/ός είναι γἰγνώσκειν' καί Τμ τη ειναι αξια τιμης. Οτιοιος δε νομιζει οτι η με κατιοια
Πξἶς ηἴ _ ι ι ΟΠ ψω νν καί ΠρΟΘ“_ Ι, ιγ λογια η με δωρα ή με μικρουιτοχωρησεις θα την ωφελη
μωἴ οΙεΤωὲἶΤ?αΙἔ(;:ἕ[· ὁ Π ἑθέλῃ] Τό δὲ , σει, χωρις να κατορθώνει να την κανει σε τιτιοτε καλυ
ΰεεἴιἱγἔρενανρεστιν ως σρῶν πιστα αλάπτει καιω ε ἑ ιεοιι σιτὸ χειρότερη ιτοιι ιἢτιιιν. ιτιστεὐειι ότι την τιιιιι,
ῃμη̨̃ δεῖ δέ, ώς Φη̨μεν, μετα γε θεους δευτἑραν. ο

αλλα καοολου δεν ιτραγματοιτοιει κατι'τετοιο. Γιαραδειγ
Ουδεῖ νε” οταν ανθρωπος τῶν αυτου εκαστοτε 'ι όει μαῖος λοίἶινι Ηολις ενο' Παιδι Υινει Οιντιϋος σχημσΐιζει
άμη̨ρτηματων μη εαυτον αἴτιον ἡγη̃ται και' τῶν ιην ιδεα οτι ειναι ικανος να τα ξερει ολα και νομιζει

οτι τιμα τη ψυχη του με το να την ετιαινει και να ιτρο
θυμοιτοιείται να της ειτιτρειτει να κανει οτιδἠιτοτε θέλει,
ιινὼ, συμτιεριφερομενος ετσι, δεν την τιμα αλλα την
ιζημιωνει, οτιως λέγαμε λιγο πιο ιτριν. Και τιρέτιει, οτιως

,Ξ ιιιιοστηριξαμε, να την τιμα δευτερη μετα τους θεους.
οι Ουτε τιοιλι τιμα την ψυχη του ο ονθρωιτος που δεν Θεω

τιεταυ̃·



3ι̃Ο

.  ι · ι ι ” ° τονλειστων κακων και μεγιατωνι αλλα αλλοϋς εσυ

Βι̃ι̃

ρει τον εαυτο του υπευθυνο για τα καθε ειδους σφαλ
π ί ώ  ματα του, ουτε και για τις πιο πολλές και πιο σοθαρές
δε αεί αναίῃαν ὲξαίρίίι Τίμων Την αυτου Ψωχηνί ς απο τις κακές του πραξεις, αλλα τους αλλους, και προο
6' δ κεί ο δέ πσλλου δεῖ δραν τουτο· αλαπτει γαρ. 0

η 0 ι Οθἑ παθεί παντα να θγαίνει αθὼος, τιμὼντας τη ψυχη του,
Ουδ, αί`ίόΤαν ἡδονσίς Παρα λογον Τον Του νομ _ οπως Βέθαια νομίζει, ενώ πολυ απέχει απο το να κανει

νον α ίζηται τοτε ουδαμῶς τιμα αΤί·του καί ἔπαί Χ Ρ ι _ κατι τέτοιο, αφου ουσιαστικα την Θλαπτει. Ουτε οταν
μαζέι δε κακών καί μΘΤαμελΣίΘ§` ὲμῃίμῃλας αωτην· _) καποιος παρασυρεται απο τις ηδονές, αψηφώντας τις
Οὐδὲ Υε ΟΠΟΠΝ Ωω Τοπ"/ΠΟ_ΤΟ“ς ἔΠα_ μ _ ι συμθουλές και τους επαίνους του νομοθέτη, και τοτε

'νου καί φοαους καί αλΥηδΟνΟ§` καί λυΠΟ§` μη δία”ΠΟ Ο _ _κων δεν την τιμα καθολου, αλλα αντιθέτως την ατιμαζει,
  ι ι ι ι | ι υπει · ¬ . . . . . .

πανῃ καρΐερων αλλα υΠε"‹ῃι Τοπ Ου_ῃμα̨ _ τη̨̃ γιατι την παραγεμιζει με κακα και τυψεις. Ουτε οταν
_ ἔ#“ῃῃ Ον α αυτήν απεργαζεται δρων τα τοιαυτα συμ

α μ Υ Ρ , _ παλι αντιστροφως δεν υποφέρει με καρτερικοτητα τους
7 · · · ι _ το ζαν παντως αγαθαν Μ . .

ΠΟΠΟ Οωὁ ΟΠΟΠ” ηγἴίπ"_ η _ ι . μοχθους και τους φοθους και τους πονους και τις λυπες
τ Ο, Π ετ ἀῃ άζει 6 αυτην και τοτε τα γαρ ί ιειν , Μ., μ ( Ξ που επιδοκιμαζει ο νομοθέτης, και τοτε δεν την τιμα

ὲι/Άίδοω Πράγμαω Πω/Το κα̨κα ηγ_Οϋμε\/ης της ἦ επειδη αποφευγει ολα αυτα, αλλα την καθιστα ατιμη
_ είναι υπείκει καί ουκ αντιτείνει διδασκων τε

Χης ι ε τηρώντας τέτοια σταση. κι οταν ακομη νομίζει οτι η ζωη
· · τ Ι ° ία ν ουδ” εί ταναντια πεφυκεν τι . . · . . .

καίε/\ΘΥΧων ως ουκ Ο' 8 _ . ειναι μεγαλο αγαθο, δεν την τιμα ουτε σα αυτ' τ νη η
ι ε ι · · τ του ί . . . . . . .

μεγίσῖσ 8"/Οί Πω/Των ογΟθων_ηΗ"/ ἶω̃ η̨̃εἦῃ ςζ › ι περιπτωση, αλλα την κανει αναξια τιμης. Γιατι οταν η
θ8Οι]ς ΤΟΠς ὲκεἶ. Ουδὲ μην Προ Ορεῃἶς ΟΠΟ3αν (ἶω

ι ” τι καλλσ τοιξιτί ἐστιν ουχ έτερον Π ἡ Της
ι ψυχη του ανθρώπου αυτου νομίζει πως ολα τα πραγματα

ΠΟΘΤ ΝΟ Ο ςι _ του Αδη ειναι κακα, αυτος υποχωρει και δεν αντικρουει
ιι _ οντως καί παντως ααμία ψυχης ΥΠΟ σωμαψ Χης _ δώ ιἶ τη γνώμη της διαφωτίζοντας και πείθοντας της οτι δεν

ὲνῃμὁἶερθν Οίποςἑ Ο Μἶγοἶ Φησῃζ 8”/Ψ' ψεἕ] μ γνωριζει αν αυτα που συμααίνουν με τους θεους του
νο  Οιισεν γάρ νιινενες Ολιιμπιων ειαιμοΐερονι °'ς _ὡ Θου Άδη είναι αντιθέτως τα μεγαλυτερο αγαθα που μας
ιαλλ) ο περί ψυχηθἄλλέιίς ξοξοζἢίνθοη̨φεἰε ἔπόων δόθηκαν απο τη φυση.ωίει_ οταν παλιΜκ_α_πρια.ς„,__ι1_ρΒἙ_ι_μα

ΗΟΟΤΟΟ ΤΟΗΤΟΗ ίσημαι̃ος αμε/\εΙ' Η 8 γ ¬ την ομ_ααῳα__α_ιια__τ ναρετη,_ αυ_τ_ο___δε σημαινει τίποτε
. εη̨εε ... „„„„„„„„.ε.........,.ε,...ε

Δ θινο. Γιατί κανένα απο τα γηϊνα δεν αξίζει μεγαλυτερη
τιμη απο τους Ολυμπιους θεους, κι οποιος έχει διαφο¬

Σ ρετικη γνωμη για τη ψυχη δεν έχει συναισθηση τι πολυ
τιμο και θαυμασιο αποχτημα είναι αυτο που παραμελεί.

|Κ/ΗΞΙΝΙΑΣ: Πολυ σωστα και παραστατικα, φίλε Αθηναίε,
μας τανισες την αξία της ψυχης και μας διαφωτισες πως
πρέπει να της αποδίδουμε τις τιμές που της αξίζουν.

Φ Απο ποιους ομως αλλους κινδυνους πρέπει να την προ
φυλαττουμε;] θ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: [Ναί] ουτε οταν καποιος επιθυμεί να κερδίσει
ιι χρηματα με οχι έντιμο τροπο η οταν τα αποχτησει έτσι,

ι

__ ωαΩ1ὥΠΜ.ίΣἰΕ_ ολοκληρωτικιῇ ατίμωση
της ψυχης. Γιατί αυτος υποστηρίζει πως το σνιἶι̃Ϊἄ`“ετνσιι'

Φ8. ..„.......„_,„.........,_________`4

ετ πιο πολυτίμρ απο τη ψυχη πραγμα που δεν είναι αλη

Κ
6

τ,
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η̨̃ιἕ, Οῖά Τίς ὲρᾶ κτᾶσθω μή καλώς, ῆ μή ὀυσχερῶς ἦ δεν στενοχωριεται, ούτε και τοτε τιμα με δώρα τη ψυχήἱἔἶημ Τώμενοςζ ὀώροἰς ἄρα ῃμᾶ Τὸ]8 Τήν αιῃοη̨̃ 728 ;ι ί ι του, αφού αυτή δεν εχει αναγκη απο τετοια. Είναι πολύε ῃ κ ί ι , , , , ,Πρ ,ν Παντός μέν Οὐν λείπει  το γαρ αυτης τι λιγο το χρυσαφί για να εξαγορασθει η τιμη μαζι με τηνψ χη „ καί καλόν ἀΠΟδίδΟΤω σμγκρου̃ Χρηστου ομορφια της. Γιατί ολο το χρυσαφι που υπαρχει πανωα ι , . . , . ,μἰἶν (5) 6 Τ, ὲηί γη̃ς καί η̨ῃὸ γη̃ς χρυσος αρετη̃ς ,ι στη γη και κατω απ αυτην δεν αξιζει οσο η αρετη. Καιπας ν
τι , , . , ,ἀντάξἰος .Ως δέ εἰπεῖν συλλήὅδην, ός ἄπερ αν 5 για να μιλησω με συντομια, Οποιος δε θελει να απεχει

, 4, . Ϊ ί Η Ι ε ' ' οαπο οσαον οθετ θεω είαπα ιθ ώννομοθετης αισχρα ειναι και κακα διαριθμοίἕμενθς μ καθε ΤροΠ| ομ Ξἱτω ἔεν Τρλείἶτάττη καί τούναντίον αγαθα και καλα, των μεν ἙΟΩ ΤΟ Οιοχρσ Ο' Κ ικοί Ο 'Ι Θ Ο. Χ Θ Η
, /εσθω μή ὲθἑλη Πάση μηχονη̃ Τά δὲ ὲπιτηδεύ ολες του τις δυναμεις οσα εκεινος θεωρει αγαθα καιαπεχ . . · ι , , , , .αν σὐμ,[Οσον καπη̨̃ δύναμιν, ούκ οίδεν εν τουτοις , καλα, αυτος αανθρωπος, οποιοσδηποτε κι αν ειναι, δεν

Πα̃σγν Πα̃ς ἄνθρωῃος ψυχὴνθειοτατον ον ατιμο Β ι γνωριζει οτι μ αυτη του τη σταση μεταθαλλει τη ψυχηδἰαῃθείς Τήν γάρ λε_ του, το θεϊκοτερο απί οσα κατεχει, στο πιο ατιμο καιτατα ' _ , ί . . ,δίκην Τῆς κσκουργιας Τήνμεγίσι̃ην Οῃδεις · πιο αισχρο πραγμα που υπαρχει. Γιατι κανενας δε λογα
Υ ὲτως εἰπεῖν λογίζεπῃ έσῃν δ· ἡ μεγίσΤη Τό ριαζει την πιο μεγαλη καταδίκη, οπως τη λενε, που επιξυς ί

οι;Ψ Ι , ν ί Ιομοιούσθαι τοῖς οὐσιν κακοίς ανδρασιν, Ομοίοίίμετ 5 θαλλεται οταν' διαπραξει κανενας κακούργημα: Κι η πιονον δὲ Τούς μέν ἀγαθούς φεύγειν ανδρας καί λα Δ; μεγαλη καταδικη ειναι το να γινεται καποιος ομοιος μεκαί ἀΠΟσχίζεσΘω| τοῖς δέ Προσκολλᾶσθαι
ε τους κακούς ανθρωπους, κι αφου γινει, να αποφευγει

ὀγώκοι/Το κατά τας συνουσίας· προσπεφυκοτα δε τους εναρετους ανθρώπους και λογους, να αποσχίζεταις ΤΟΙΟὐΤΟΙς ἀνάγκη Ποιεῖν κσίῃάοχεῃ/ ό ηεφύκα ι: απο αυτους, και να προσκολλαται στους κακούς επιδιωΤΟΙ
ι . . ι .σιν αλλήλους οί τοιούτοι ποιεῖν καί λέγειν. Τσυτο κονπι̃ς να σίἔνονοσῖρεῷεῖοί μαζί Τους Η Προσκολλησηούν δή Τὸ Πάθος δίκη μὲν οὐκ ἐσῃν _ καλόν γάρ του με τετοιους ανθρωπους τον κανει κατ, αναγκην

Τό γε δίκαιον καί ἡ δίκη ε τιμωρία δε, αδικίας ακα να πραττει και να υπομενει εκείνα ,που είναι φυσικο ναλοωθος Πάθη ής ό Τε τυχών καί μή τυγχανων α 5 κανουν και να λενε μεταξύ τους. Κι αυτο θεθαια τοΘ/Μος ὁ μἑγ/,οὐκ ἰοτρεωόμει/ος ὁ δε, ίνα ἐτεροι παθημα δεν είναι δικαιοσυνη ¬ αφου μοναχα η .δικαιοΠολλὁί σώζωνπῃ ἀΠΟλλη̨μενος. Τιμή δί εστίν ἡμῖν, σύνη και το δίκαιο είναι ωραίο πραγμα ¬ αλλα η τιμωρία
ώ Τό ὀλβν εἰ,Ιεἶν ΤΟΚ μέν αμείνοσιν ἐπεσθαιι τα που ακολουθεί μετα τις αδικες πραξεις, και την οποίαὅἔχείρονσ γενέσὲω δέ ὅελῖίὼ δω/σῖά Τοη̨ι̃τ αυτο κι εκείνος που την υφίσταται, κι αυτος που κατορθώνει
ὡς ἄριστα αποτελεῖν ιιι ι εε, να την αποφυγει, ειναι δυστυχισμενος, ο δευτερος γιατι

δεν γιατρεύεται κι ο πρωτος επειδή καταστρεφεται για

εεε¬Με

,Ϊ να σωθούν αλλοι πολλοί παραδειγματιζομενοι απο την
Μ τιμωρία που του επιθαλλεται. Με λίγα λογια λοιπον: Τιμη

για μας σημαίνει να ακολουθούμε απο τη μια μερια τα
καλύτερα, κι απο την αλλη να αγωνιζομαστε να διορθω
σουμε με ολες μας τις δυναμεις τα χειροτερα, εφοσον
ιιπτιδεχονται θελτίωση. ι

ίΚ^ΕίΝίΑΣ: Φυσικα οι συναναστροφες με τους κακούς αν
Ηρωπους είναι θλαθερες για μενα τουλαχιστο. Και πι

ἑἱ ιιτεύω, πως κι ο Μέγιλλος απί εδώ εχει την ίδια γνὼμη].
«\
ωι”
Ἡ



ψϋχής Οὐν ἀνθρώήῳ ῃῆμα Ούκ ἐσῃν εὐ(Ρ“ἑ”| ή [ΜΕΙΤΙΛΛΟΣ Μα ειναι δυνατο νο μη συμφωνώ κι εγώ με
στερον εις το φυγεϊν μεν το κακον, ιχνευσαι δε και ιι όσο εωε Ο Φίλος μας Ο Αθηναἰοα̨]

ελειν το παντων αριστον, και ελοντα αυ κοινη ΟΝ· ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λοιπον, ο ανθρωπος απο τη φυση του δεν κα
νοικειν τον επιλοιπον αιον· διο δευτερθν ὲἶάχθη ¿ τεχει κανενα αποκτημα ανώτερο απο την ψυχή για νο

ΤΤΙΗΤ Τό δέ ΤΟίΤΟν τ Πᾶς ἄν ΤΟΠΤό νε νιϋήθειεν ῖ τον Θοηθο νο αποφευγει το κακο και νο ονιχνευει και
τήν του σώματος ειναι κατα Φυυ̃ιν Τιμήν” ΤΟς_δ αν 5 ` να διαλεγει το καλυτερο απο ολα. Κι αφου το διαλεξει
ΤΤ!Τάς δει σκΟΠειν= καί Τωπων ΤΗ/ες ἀληθεις κω̨ Τ παλι να θελει να ζει την υπολοιπη ζωή του εχοντας το
οσοι κἴὅὅήλοιι ΤΟΠΤΘ δὲ νΟμΟΘέΤΟϋΤ Μηνὐεινι̃ δη ἶίς για συντροφο του. Για αυτο ολο της δώσαμε την δευ
μοι φαίνεται τασδε και τοιασδε τινας αυτας ειγαι, ἑι Ϊερη θέση σῖην ςωονομἠ Των Ήμὡψ και Την Τρῇη ε
Τἴμιον ειναι σῶμα Οὐ Τό καλόν Οὐδὲ ἴσχϋρον Ονδξ κι οπως ειναι ευκολο να το αντιληφθει ο καθενας ¬ θα
ταχος ἐχον ουδε μένα Οὐὅέ νε Τό ὐνιεινὁν _ ιωιῖ ι̃ω γι την απονειμουμε, οπως ειναι φυσικο, στο σώμα. Ποιες
τοι Πθλλοἶς ἄν ΤΟΠΤὁ νε ὅΟκΟἶ τ και μήν Οὐὁἶ Τα Θ Τ ¿ και τινος ειδους ειναι αυτες οι τιμες, νομιζω πως πρεπει
τουτων γ” εναντια, τα δ” εν τῷ μἑσῳ ἀῃάσης Τοϋτης ιν, να τις εξαγγειλουμε ενδεικτικο: σώμα που να του αξιζει
τής ἐξεως εφαπτομενα αωφρονεστατα αμα Τε απονομή τιμών δεν ειναι ουτε το ωραιο, ουτε το δυνατο,
αυ̃ΦΟλέΟ”ΤΟΤΟ ειναι μυ̃κρῷ” Τά μέν νάρ Χαν*/Ο“|ς)ΤΟς ουτε το γρήγορο, ουτε το μεγαλο, ουτε αυτο που εχει
ψυχὰς και Θρθσείσς Ποιεἶι Τά δέ ΤσΤΤΘΤνά§` κθιθνετ 5 καλή υγεια _ ιΤολονοτι πολλοι έχουν αυτή τή ννώμή τ
λευθερους. 'Ως ὅ” ©ιυΤω© ή Τῶν Χρήμὀπων και ΠΠ” ήτ και θεααια ουτε τα αντιθετα τους, αλλα τα σώματα που
ματων κτη̃σις, καίτιμήσεως κατα τον αυτον ομθμθν ι κατεχουν στο σωστο μετρο ολες αυτες τις ιδιοτητες,
εχει· τα μεν υπέρογκο νάρ ἑκάξπων Τωπων εχθιἶαἶ ῖ αυτα ειναι το σωφρονεστερα και συγχρονως τα πιο
και στασεις απεργαζεται ταῖς πολεσιν καί ιδια, τα δ 720 ιι ι σσηςολἡ σχετικό με Τη μοκροὅκῇητο |[επί Το ΠρὡΤΟ

ελλειποντα δουλειας ώς το πολυ. Μή δή Τις φιλο αποχαυνώνουν τις ψυχες και τις αποθροσυνουν και το
χρημονειτω παίδων Υ, ένεκα, Ζήνα ὁῃ Π/ἔουῇσωὶῖὥ δευτερο τις κανουν ταπεινες και ονελευθερες. Συμθαι
ΤΟΘΘ κΟΤΟλ[ΠΤι” ΟϋΤε γάρ ὲκείνως Οὐ” ΟΠ Τη ΠΟ/χε! νει δήλαδή το ιδιο που συμθαινει με τήν αποΧτήσή Χρή
ἄμεινον Ἡ νάρ Τῶν νέων ἀκΟ^€ἶκεϋΤΟ§` Οὐσια ἶων Η  ματων και κτηματων που η εχτιμησή τους γινεται με
δι αναγκαιων μή ενδεής, οὐΤή Ποσῶν μονσικωΐοἶη την ιδια αναλογια. 'Οταν δηλαδή το καθενα απ” αυτα
τε και αριστη· συμφωνουσα γαρ ἡμῖν και συι/αΩμΟΤτ ειναι υπερογκα προκαλουν εχθρες και ταραχες στις πο
τουοα εις αποντα αλυπον τον Θιον απερναζεπι̃ι , λεις, κι αναμεσα στους ιδιώτες, η δε ελλειψή τους προ
Γιαιυ̃ιν δὲ Θἴδῶ Χρή ΤΤΟλλήνι Οὐ Χρνσόν καωλείῃειν· Ό γι κολει συνήθως δουλοπρεπεια. Ας μη γινεται, λοιπον,

κανεις φιλοχρήματος για ν” αφήσει οσο μπορει πιο
πλουσια τα παιδια του, αφου ουτε για τα ιδια το παιδια

Τ ουτε για την πολη ειναι το καλυτερο. Γιατι η περιουσια
Τ των νεων που δεν προκαλει κολακειες, χωρις να τους

στερει τα απαραιτητα, ειναι η πιο αρμονική κι η πιο
καλυτερη απ` ολες, αφου συμφωνοντας μαζι μας και

ι ταιριαζοντας με ολα κανει να περνουμε τη ζωή μας
χωρις λυπες. Στα παιδια του πρεπει νι αφήνει κανεις
πολλή αιδημοσυνη και οχι χρυσαφι. 'Εχουμε ομως τη

« γνώμη πως Θ` αφήσουμε στους νεους την αρετή αυτή

+ ι



Βι̃θ 3ι̃7

 ε  με το νά τους κάνουμε πάράτηρησεις οτάν φέροντάιωιομεθά δέ επιιτληττοντες τοις νεοις άνάισχυν
_ . ιι . ι  με άνάισχυντίά. Αλλ” άυτο δεν κάτορθὡνετάι με τη συμτουσιν τουτο κάτάλείψειν· το δ εστιν ουκ εκ του

_ _ ι , .ι Θουλη που δίνουμε τὼρά στους νέους, λέγοντάς τουςνυν πάράκελευμάτος τοις νεοις νινί/Ομενονι Ο Πο·
 ι ι ε Θ 5 οτι ο νέος πρέπει νά σέοετάι το κάθε τι. Κι ομως οράκευλευοντάι λενοντες ὡς δει πάντά άισχυνεσ άι

ισ

 6 έ_ σωφρων νομοθέΤΠο, στους ηλικιωμένους θά έπρεπετον νέον. Ὁ δέ ἐμφρων νομοθέτης τοις πρεσ υτ
_ λ ι Ι ὐνεσθω Τούς μάλλον νά κάμει συστάσεις νά ντρέποντάι τους νέουςροις άν μάλλον πάράκε ευοιτο άοχ

νέους] κοιῃάι/Των μάλιστα ευλάοεισθάι μή ποτέ τις κάι προ πάντων νά προσέχουν μηπως τυχον κάνεις άπ
_  Ι λ _ άυτοος δει η άκουσει κάποιο γέρο νά κάνει η νά λέειάυτον ἴδῃ των νέων ή κάι” ὲπάκουσῃ δρωντά η 8

_ _ . Η ι  ·_ Ο τίποτε άιοχρο, γιάτί οπου οι γέροι είνάι άνάίοχυντοι,γοντά τι των άἰσχρων, ως οπου άνάισχυντουσι γε
 ι Υ 6 εινάι άνάγκάίο κι οι νέοι νά φέροντάι εκεί με πολο μεροντες, άνάγκη κάι νεους έντάυθάεινάι άνάι ε

στάτους πάιδείά γάρ νέων διάφέρουσά έστιν άμΟ γάλοτερη άνάίδειά. Γιάτί το κάλυτερο είδος διάπάιδάγω
ι _ _ . , _ , , .ι .. ιι τ 'σεω των νέων άλλά κάι των ίδιων των λικ έκάι εάυτων ου το νουθετειν, άλλ άπερ άν άλλον νη ς η Τωμ νων

νουθετῶν εἴποι τις, φάίνεσθάι τάιξιτά άυτον

Μωκῳωω

δεν είνάι το νά δίνει κάνείς συμοουλές, άλλά νά φάίνε
δρῶντά διά Θίου. Σϋννένειάν δέ κάί ὁμοννίων θεῶν η Τς" Πως οϋ ολη Τη διάρκεια Της ζωης Τομ κομνοι ηοοξηι
κοινωνιάν πάσάν τάοτοο φοσιν άίμάτος εχουσάν τι

οκ”

οσά άκριοως λέει νουθετωντάς τους άλλους. 'Οποιος
_ Ν ι Θλ· 0 Τ πάλι τιμά κάι σέοετάι τους συγγενείς κάι τους προστάμων τις κάι' σεοομενος, ευνους άν γενε ιο ς

Θεους εἰς πάίδων άυτοὐ σποράν ἴσχοι κάτά λογον. Τες θοομς Της οικονένομἰις Τομι ηομ ΤΤοοοΤοΤο'οομν ολη
Κάι' μήν το γε φίλων κάι” έτάίρων προς τάς εν ὅίῳ 6 Τη νονιο ηομ οΧεΤ Το Τοιο οΤμοι ομίομ ΦμοΤκο νο έΧοΤ
ὁμγ/μας εὐμενετς ἄν Τις κτῷτογ μειζους μεν κάί σε ευνοικους τουςἶγενεθλιους 'θεους οτάν σπερνει τά πάι
μνοτέράς τάς εκείνων υπηρεσίάς εις άοτον ἡγου ί οΤο Τομ ΣΧοΤ'Τκο με Τομς Φιλομς κομ Τομς ομνΤοοΦομς
μενος ή ”κεϊνοι, έλάττους δι” άι] τάς άυτοιξι διά οΤΤς κοινωνμίος'ομνονοοΤοοΦεςι θο οΤοΤηοεΤ κολές οΧοτ

5 Ο ινοούμενος εἰς τους φίλους χάριτάς άυτω̃ν τῶν
φίλων τε κάι' έτάίρων. Εἰς μην πολιν κάι πολίτάς

Ντ;Με

σεις άν Θεωρεί μεγάλυτερες κάι σοοάροτερες τις υπη
ρεσίες τους, οί άυτον άπ' οσο τις θεωρουν εκείνοι, κι

μάκρω̃ άριστος οστις προ τοϋ ίΟλυμπι'άσιν κάί οηο Τ, ολλο μὲοος με Το νο θεωρεί μμίοοοοοος Τις οΤκος
άπάντων άγωνων πολεμικῶν τε κάι' ειρηνικω̃ν νικάν Τομ εκοομλεμοοις οΤομς Φἰλομς κομ Τομς ομνΤοοΦομς
δέξάιτ“ άν δοξη υπηρεσίάς των οϊκοι νομων, ως Τομ 'Οοον οΦοοο_Την Πολη κοι Τομς ομμηοληος Τομ
υτιηρετηκώς πάντων κάλλιστ' άνθρώπων άυτοϊς ε πολυ κάλυτερος είνάι εκείνος, πουι πάνω κι άπο τους
έν τῶ οίω. Προς δ” άὐ τους ξένους διάνοητεον ὡς Ολμμηίοκομς κομ ολομς Υονμώ Τομς ηολεμμωμς κομ εμ
άγιώτάτά συμὀολάιά οντά· σχεδον γάρ πάντ' εστί οηνμωμς ονὡνοςι θο οεΧοΤον νο Φονεί νΤκηΤης οΤην
Τά Τῶν ξένων καί εἰς, Τούς ξένους ἀμσρἠματο εξυπηρέτηση των νομων της πάτρίδάς του, οτι δηλάδη

έγινε πιστος υπηρέτης τους σ” ολη του τη ζωη περισσο
τερο άπ” ολους τους άνθρὼπους. Γιά τους φιλοξενου
μενους πάλι άς νομίζει οτι τους προστάτευουν τά πιο
ιερά συμοολάιά. 'Ολά δηλάδη που άφορρον τους ξένους
κι ολες οι άδικίες που γίνοντάι σε Θάρος τους άπο τους
πολίτες έχουν μεγάλοτερη εξάρτηση άπο εκδικητη θεο.
Γιάτί, άφου ο ξένος είνάι έρημος άπο συγγενείς κάι
φίλους προκάλεί περισσοτερη λοπηση κάι στους άνθρω



οι 8 αι Θ

'ὶ

πορο το τω̃ν πολιτών εις θεον ονηροι̃μἑνα Τίμωραν 5 πους κοι στους Θεοος. Εκεινος, επομένως, που έχει τη
μα^λΘν 'Ερημος Υαρ ών α ξένος ἑταίρων τε καί δυνομη νο τιμωρήσει περισσοτερο, τον θοηθεἰ με μεγο
συννενῶν έλεεινοτερος ἀνθρώποις κοι”θεοϊς·οδυ λοῖερη Προθυμίον αλλά πιο Πολλἡ δύναμη στν όλους
ναμενος Οαν Τίμωρεἶν μαλλον ααηαεί αραθνματε” έχει ο προστοτης θεος ἡ δοἰμων της φιλοξενιος του
Ρον! ααναίίαί αὲ δίαφεραντως α ξένίας ὲκασίων κοθενος που πιστεοει στον Ξένιο Δίο. Αποιτείτοι, λοιπον,
δοιμων κοι' θεος τῷ ξενίῳ συνεπομενοι Διί. Πολλη̃ς 730 ει Β μενὀλη Προσοχή, και ωι̃ὀ εκείνον που δεν είναι πολύ
σον εολοοείος, Φ κα̃ἴ σμιιφὁν Πιααμηθείας μα“ Ζ προολεπτικος, ωστε νο μη κομει κονένο σφολμο ονοφο
δὲν αμαιοῃι̃μα Περί ξένους αμαρίανία ἐν Τῳνὅίίἴ Οικο με τους ξένους σο ολη την πορεἰοτης ζωης του.
Πρός Τα Τέλος ααΤΟα Πορεαθῆναί Ξενίκῷνναν αν ἔν 'Ομως το πιο μενολο οπο το σφολμοτο οπένοντι των
κοι ὲπιχωρἴων αμαρΐηιίαΤων Τα Περί Τααα ίίἶείας Φιλοξενουμένων κοι των συμποτριωτὼν μος είνοι, γιο
μένιΘΤΟν νίννεΐαί αιίαρίημα ὲκααίαίςί μεθ Ον γαρ ολους τους ονθρωπους, το σφολμο το σχετικο με τους
Ικετεοσος μορτυρος ὁ ἰκἑΐης Θεαα έταχεν αμαλα ικέτες, εκείνους δηλοδη που προκολουν νο τους Βοη
γιῶν, φολοξ ὁιοφέρων ούτος ΤΟΟ ΠΟΘὁνΤΟ§` νιννἶτ θησουμε. Γιοτί ο θεος, που ο ικέτης επικολέσθηκε την
τοι, ώστίουκ ον ποτε οτιμώρητος πάΘΟι ὁ Τιιχων ων προστοσἰο του, εξοποτηθηκε με την μη εκτέλεση των
ἐποθε. ,Ξ υποσχέσεων που του δοθηκον, ουτος ο θεος γίνετοι

Τα μὲν Οαν Περί νονἑαίῖ Τε καί ὲααίαν καί Τα τι έξ υπέροχος ψολοκος του ξένου, ωστε είνοι οδυνοτο νο
έουτοιζι περι' πολιν τε κα̃ί Φίλους καί αϋννἑνείαν ξα  μείνει ονεκδίκητος οποιοσδήποτε γιο οσο έποθε.
νικά Τ9 καί ὲλι̃ίχώρία αίεληλαθαμεν Θχεδόν αμίλα [Κ/\Ε|Ν|ΑΣ: Πολυ σωστο μος ονοπτυξες το δικοιο της φιλο
μαΐαι Τα αέ Ποίας ΠΟ ών ααΐας αν καλλίαία αίαναῖ ξενιος που προστοτης εἰνοι ο Ξένιος Δἰος. Τι ολλο πρέ
νοι τον οίον, έπομενον τοοτῳ διεξέλθεϊν· οσο μη 5 Πε, όμως νο κάνει κανείς νων νο Περἀσει καλό Τη ζωὴ

νομος, ολλί έποινος ποιδεοων κοι' ψογος έκοστοος Του;

εια̃ιινίονς μα̃λλον και εὐμενεις τΟῖς τεθήσευ̃θοι ίδο ιιιειιλλοε· ελπιςουμε πως οο μος μιλήσεις κοι νι ουτο,
ιιέλλοιισιν νὀμοισ ἀπερνάζετσιι Τοντ” ἐστιν ΗΘΤΟ καλέ μας φιλει. 

τοιι̃το ἡμῖν ιϋιιτέον Άλἠθεία δή Πάντων μένανα ι ΑΘιιΝΑιΟΣ.· [Με μενολη μου ευχοριοτηση.1 Το σχετικο,
Θω̃ν Θεοῖς ἡγεϊτοι, πάντων δὲ ἀνΘρώΠΟί§" ης α νε” Ο ασ λοιπον, με τους γονείς κοι τον εουτο μος κοι το δικο
νησεσθοι μέλλων μα̃κάριὁς Τε καί εαααίμων αρ μος προολημοτο, κοι το ονοφερομενο στην πολη, στους

ιχῆς ευθύς μἑΤΟΧΘ© είηι ίνα ὡς Πλείαίαν χρονον Αν Φίλους κοι συγγενείς, κοι τις σχέσεις μος προς τους
ξένους κοι τους συμποτριωτες, υποθέτω πως το εξετο
οομε σχεδον ολο. Σειρο έχει τὼρο νο διερευνήσουμε
ποιές ιδιοτητες πρέπει νο έχει κονεἰς γιο νο περοσει
οσο νινετοι πιο ωροίο τη ζωὴ του. Κοι οστερο οπο ουτο,
Θο πρέπει νο πουμε οσο δεν κοθορἰζει ο νομος, ολλο
η επιδοκιμοσιο κοι η κοτοκριση που διοποιδογωγουν
ιον κοθένο κοι τον κονουν πιο πειθηνιο κοι κολοπροοἰ
ρετο οπένοντι των νομων που προκειτοι νο Θεσπισθουν.
Γο πρωτο οπ' ολο το ονοθο κοι γιο τους θεοος κοι γιο
ιους ονθρωπους εινοι η οληθειο. κοι ο” ουτην ευθυς
οπο την ορχη πρέπει νο μετέχει οποιος θέλει νο κερδι
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ἀληθής ών ὁιαειοἰ. Πιστός γαρ ὁ δέ ἄΠίσΤΟ§`τ ῷ Φἶ· ί ἶ σει τη μακαριοτητα και την ευτυχία για να ςήσει οσο
λον ψευ̃δος εκουσιον, ὀτῳ δέ ακοασιον, ανους. Ών !τ ειναι δυνατο πιο πολλα χρονια σαν αληθινος ανθρωπος.
Οη̨ὁέτερον ζηλωτον. 'Άφιλος γαρ δή πας ὁ γε απι Γιατι αυτος ειναι αξιοπιστος: Αναξιοπιστος ειναι αυτοςίἀ αθ . χρόνου δὲ προιόντος γνωσθείς, ιν, που αγαπα 'το ψεμα με τη θεληση του. Οποιος παλι' το
σἶος βσ μ της _ ι τον αατω̃ πᾶσαν κατε ι αγαπα χωρις να το θελει, ειναι ανοητος. Αλλα κανενα
εις πἶ Στ/οειἔιῖίντἔλἶισεοερἔἔυ ὥστεζώντων καί μή θ από Το δυο Οϋΐἀ δεν αξίζει να Το ζηλέψει κανείς Ποῖί
Ξῖἐἕευἶγ καί Παίδων σχεδον ομοίως ορφανον αυτῷ τι Θεθαια καθεαναξιαπιστος ή αμαθής δεν μπορεί να εχει
γενέσθαι τον Θίον. Τίμιος μεν δή καί ο μηδεν αδι Φιλους. και οταν τον παρουν ειδηση με το 'περασμα του
κών, ο σε μηοι εττιτρετιων τοτς ασικοοσιν αοικετν . καιοουτνεκει εταιιισσει νια τον εαυτο του δυσκολα νηοα·
πλἑον ἢ ὅιΠλΟσἴΘί£ Τίμη̃ς ἄξίος ὲκεθ/Ου· ὁ μέν γαρ ι τια, ενω πλησιαζει πια στο'τελος της ζωης του, την
ἑνὸς, ὁ δὲ πολλῶν ἀνῖάξιος ἑτἑρωὶ/Ι μηνὐων Τήν ι, Ζ τελεια δηλαδη μοναξια, γιατι ειτεα̃ζουντα παιδια του κι
τῶν αλλων τοῖς αρχουσιν αδικίαν. Ὁ δὲ καί συγκο οι συνομηλικοι του, ειτε οχι, σχεδον το ιδιο ορφανεμενη
λάζων εἰς δυναμιν τοῖς αρχουσιν, ο μέγας ανήρ εν θα κυλοι, η ζωη του. Αξιος τιμης ειναι θεθαια' εκεινος
Πόλα καί Τέλειος Οὐως ἀνη̨νορευεσθω, νικηφορος που δεν αδικει καθολου, αλλα' ειναταξιος διπλασιας και
ἐν εΤη̃_ Τόν αυτον δή τοιι̃τον ἐπαινον καί περί σω ο μεγαλυτερης ακομη τιμης απο αυτον, εκεινος που δεν
Φη̨̃οόὐνης χρή λένεγν καί Περί φρσνησεως, καί όσα , επιτρεπει στους αλλους να διαπραττουν αδικίες. Γιατί
ἄλλα αγαθα τις κεκτηται δυνατα μή μονον αυτον 0 ενας αξιζει οσο ενας μοναχα ανθρωπος, ενω ο αλλος

ἀλλά κε", ἄλλοις μετσδἰδὁνω. καί Τόν μέν με ισοδυναμει με πολλους επειδη' καταγγελλει στους αρ
ταδιδοντα ὡς ακροτατον χρή τιμαν, τον δ' αὐ μή !› τ χοντες τις 'αδικιες που 'διαπραττονται εις 'θαρος των
ευντιμενον, ὲεελοντα δε, εαν δευτερον, τον οε αλλων Αυτος τιον Θοηθα με ολη τον τη δυναμη τους
Φθονοη̨νΐη̨ καί ὲκόντα μηδενί κοινωνον δια φιλίας αρχοντες να επιθαλλουν τιμωρια, ας ανακηρυχθει μεγα
γιγνόμενον ἀγαθῶν Τ"/ων αὐῖόν μέν ψἑνεγνἄ τό δὲ “ λος και τελειος πολίτης και νικητής στην αρετή. Τον
κτη̃μη̨ μηδεν μαλλον δια τόν κεκτημενον ατιμα Πιτ , ίδιο ακριθὼς επαινο να δίνουμε και για τη σωφροου
ζειν, αλλα κτασθαι κατά δυναμιν. Φιλονικείτω δε νθ Κω Υιο Τη'ΦΡὸνησίι̃ Κω Υιθ όσα αλλα αγαθα κατέχει
ἡμῖν Πα̃ς Πρός ἀρεῖήν ἀφθὁνωα̨ Ὁ μέν νάρ τον καποιος, αλλα οεν τα 'κρατα για τον εαυτο του μοναχα,
οῃι̃ος Τάς πόλεις αιζίξει, αμιλλώμενος μεν αὐτός, μα θελει να τα μεταδίδει και στουςἰαλλους. Και αυτον
τούς αλλους δε ου κολοαων διαθολαϊς· ο δέ φθο ιι Η ιιουρτα μεταδιδει πρεπει να τον τιμα σαν τον ανωτερο

απ' ολους, αυτον δε παλι που δε μπορει να τα μεταδίδει,
λ ιιλλα θελει, να τον αφήνουμε δευτερο. Το φθονερο
ι ομως που με τη θελησή του αρνείται να καμει κανενα
ι μετοχο στα αγαθα που εχει με φιλική διαθεση, αυτον

ψυσικα πρεπει να τον κατακρίνουμε, αλλα δεν πρεπει', να περιφρονουμε καθολου το αγαθο που κατεχει, μα
να προσπαθουμε να το αποχτοαμε οσο το επιτρεπουν
ι›ι δυναμεις μας. Ας επιτρεψουμε στον καθενα να συνα

. γωνιοθεί μαζί μας για την αρετή χωρίς φθανο. Γιατί ο
` ιιϊιοιος ανθρωπος ουντείνει στο μεγαλωμα των πολεων

ιιψου θα αμιλλαται για το καλο, χωρίς να εμποδίζει με

λ, ετ
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ὐΠε_ συκοφαντίες να κανουν το ίδιο κι οι αλλοι. Ο φθονεροςγερός, Τῃ Των Ο ων .

ρεχειν αυτος τε ἡττον συντείνει προς αρ8Τήν Τήν
αληθῆ, τους τε ανθαμιλλωμἑνους εἰς ἶίθυμιαν κιἐ κσῖἀκτηση αρετής
θίστησι τω αδίκως ψεγεσθαι, και' δια ταυτα ανυμν

ομως, επειδή νομίζει πως πρεπει να γίνει ανώτερος απο
τους αλλους με συκοφαντίες, κι ο ίδιος αγωνίζεται λιγο

Ό αμιλλώνται μαζί του τους απογοητευει με το να τους
στον την πολινρληνεις αἔλλαν/α:Ξ3ἶἑΠέ°ωΤΟΠ μέρος κατακρίνει αδικα. Και με τη σταση του αυτή κανοντας
.κροπρσν αντην Προςεϋ _ΟξίΟ_ ολοκληρη την πολη του να μη γυμναζεται στην αμιλλα
ἀῃεργἀζεἶω”δω̨̃υμοι̃ἶἰημἔἶ:/σι̃ἶ1η ΞΓ(ἕηγάἘω:υ̃ν όλλἐν , για την αρετή, καταφερνει να μειώσει την καλη της
είναι, πραον ε ως . ι , , , , , . .

Ι ι  ·× Ι · ' ί ' αδι 5
ΧΦΜΘΠΟ και δυσίσπ' η και Το Πσφαζι̃αν σ_`/[ατο . ε ζη̨̃ <<πρεπει να το λεει η καρδια του» αλλα να είναι και οσο
κήματα ουκ ἐστιν αλλως ὲκΦϋνείν η μθχομενον και
αμυνομενον νικῶντα καί τῷ μηδέν Θίνίεναί ΚΟ/λαζοντ
τα, τουτο δε ανευ Θυμθὐ Υενναίοϋ ψϋχη Ποσα

φημη, οσο του περνα απ το χερι του. Καθε ανρθωπος

το δυνατο πραος. Γιατί τα επικίνδυνα και¬δυσκολογια
τρευτα ή και τα τελείως αθεραπευτα ελαττώματα των

_ , αλλων, δεν είναι δυνατο να τα αποφυγει κανείς διαφο, .  Ι Υ Τ ιι εν,αδμνατας δραν. Τα δ αυ των οσοι αδικουσιν μ
_ , ,.  . ι.δ ρετικα παρα μοναχα νικώντας τα, πολεμώντας και αμυ, Ι Ι  ~ α ιιατα δε, γιγνωσκειν χρη πρωτον μεν οτι πας Ο

, _ ._ νομενος, και τιμωρωντας χωρίς να δείξει καθολου επιεί
κος ουχ εκών αδικος· των ναί) |ίενίσΤων κακων ΟυΠολύ κεια  αυτα ομως δεν μπορεί να τα κατορθώσει μια ψυχή
δείς Οϋδαμοϋ Ονδεν εκων ΚΪΜΤΠΤΟ [μέ] ή ὁ, Η 5 που δεν εχει καρδια γενναία. Απο την αλλη μερια παλι
δέ ῆκἰσπι̃ εν τας Των εωποω ῃἔῃωππο χ_ .Ϊ ` οσοι αδικουν, αλλα σε πραγματα ευκολοθεραπευτα, είνως ειπομεν, αληθεια γε εστιν πασιν τιμιωτατον

Τ  Ι · · Ι ° ' (κωνουν τῳ τιμιωτατῳ το μεγιστον κακον ουδεις ε
ξ Ψ

μή ποτε λαθῃ καί ζῇ δια θίου κεκτηί[ένος Οωῖὀ·
Ἰ ν 7 Ι < · " ” ' Φ ό. 6 ΕΠΑλλα Θλεείνοθ μεν ΠσνΤω(ἶ|ο,Υε Οδιἶος κακο Τ Ϊ αποχτήσει ενα απο τα μεγαλυτερα κακα, πολυ δε λιγοκακά έχων, ελεειν δε τον μεν ιασιμα εχοντα ενχωτ
ρεϊ καί ανειργοντα τον θυμον Πραϋνείν κο! μή

 ειειειι,,.

ίναι αναγκη να ξερουμε, πρώταπρώτα οτι ολοι εκείνοι
που αδικουν, δεν αδικουν με τη θελησή τους, αφου
κανενας ποτε και πουθενα δε θα είχε τη διαθεση να

τερο μεσα στα πιο πολυτιμα πραγματα που του ανήκουν.
Και, καθώς είπαμε, το πολυτιμοτερο θεθαια για ολουςακραχολουντα γυναικείως πικραινομενον διατε

λεῖν, τῶ δ' ακρατως και' απαραμυθήΤως Πληίίμε είλ _ ,) ζ ειναι η ψυχη. Μεσα, λοιπον, στο πιο πολυτιμο κομματι
. 6 1 _ι· του εαυτου του κανενας δε θα επιθυμουσε ποτε να

καί κακω ὲφιεναι δει Τήν ὸρνήν” ὀίό δή θωμοεἰ η, 6 _ όν εισχωρήσει με τη θελησή του το πιο μεγαλο κακο, και, ν . ΤΠρεἴῖδίι/ ΚΟ! ΠΩΟΟΥ Φθίμεν ΘΚΟΟΤΟΤΣ είναι είν
ς να ζει σ” ολη του τη ζωή μ” αυτο. Και είναι θεθαια οπωσ

ἀναθον _ δήποτε αξιολυπητος ο αδικος κι αυτος που είναι γεμα

4 Δ Ἀ
Ι

εε τος ελαττώματα, αλλα οποιον σηκώνει θεραπεία, επι
τρεπεται να τον λυπηθουμε και να κατευναζουμε το
θυμο που μας ανεθαίνει στο κεφαλι και να μη διατη
ρουμε την πίκρα και την μνησικακία σαν τις γυναίκες.

Ξ Μοναχα σ) αυτον που είναι αδυνατο να συγκρατηθεί και
εμ

.

δεν υπαρχει ελπίδα να διορθωθεί, οπως και στον κακο
ανθρωπο, πρεπει να αφήνουμε να ξεσπα ο θυμος μας.

ι θε Γι' αυτους τους λογους είπαμε οτι ο εναρετος ανθρωπος
, .

ι
ι
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Πάντων δε μεγιοτον κακῶν ανθρὡποις τοῖς πρέπει να|εἰναι, αναλογα με την περίσταση και ευεξα
Πολλοϊς ἐμψωτον ἐν τοῖς ιμυχαῖς εστιν, οὐ πας ι̃ιι ιρ πτος, αλλα και μειλιχιος.

, .Ι ων ἀῃοςὺωγἠγ Ουδεμιαν μηχα · |ΚΛΕ|Ν|ΑΣ. Συμφωνουμε, αγαπητε μας Φιλε, πως και ηααΤῳσμΥννωμδην”εΧΙν αὐτῷ Θ πραατητα και η οργή πρεπει να χρησιμοποιουνται οταννἴιἔι̃τςταιἄνἔῖυ̃ιέυτἔος ΦΖΖΓΘΙ έχει Τὸ πρεπει. Υπαρνει 'ομως κι'αλλο κακα στις ανθρώπινες
δεῖν εμ/Ο! ΪΟΙΟΠΤΟΜ τό δε αληθεια γε παντων ι ψυΧες και ποιο ειναι'αυτο,]Ἰ
άμορτημάῖων διά την σφοδρα ἑαυτοὐ Φιλίαν αϊτιον ,Ξ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το πιο μεγαλο απ ολα τα7κακα ειναι εμωυτο

γ®”?°! ἑ°ΪάσΨ”° "^ἴἑ®Ἑ”1ἔῖῖά”Ξῖ;ἐΖ ῖΞἰῖς"ἕἔ[ΞῖῖζΖΖἰῖ ἕἕἔῖἰἑῖἕἔἕἕἕῖζΐἑεῖ' ῖῷἰἶιἰνθἰῖ
Φἰἦουμῖἔεχέ ῖσῖα̨ἔωἴἑρζἴιἶεἶε Ζ: ααῖἔιζι προ του̃ αλη να Βρει κανενα μεσο για να ξεφύγει απ' αυτα. Ειναι
Ζῖἔω̃ξσαει' τιμαν δἕϊν ἡγοαμενος· ούτε γαρ εαυτον 7117” Ἀ ΟΟΤΘ ααα λένε ἔπι κθξἶε ϋνθρωθος Θἰνθι ΟΠΟ Τα Φωἶη
οὔτε Τα ὲαϋΐοὐ Χρή Τόν να ,αέναν ανδρα εσομενον Η ζ του φιλαυτος και οτι ειναι δικαιολογημενο να ειναι 'τε
οτεργειν, αλλα τα δίκαια, εαντε παρ' αατῷ ὲαντε τις τοιος. Στην πραγματικοτητα ομως, η υπεραολικη αγαπη
ῃη̨ρλαλλῳ μαλλον πραττομενα τυγχανῃ. Ἐκ ταατοιᾶ , για τον εαυτο μας γινεται παντοτε αιτια7ολων των
δέ ἀμωπήμσἶος τούτου καί Τό Τήν ἀμαριη̨γ ιι σφαλματων. Αυτος δηλαδη που αγαπα τυφλωνεται απο

την παρα αὐτῷ δοκείν σοφἰαν είναι γεγονε πασιν· ± το αντικειμενο της αγαπης του, ωστε να κρινεμκακως
ὀθεν οὐκ ειδὁτες ὡς έπος εἰπεῖν οαδεν, οἰαμεθα τα Μ τα 'δικαια και τα καλα και τα ωραια, επειδη νομιζει οτι
Πάὴα εἰδἑντωγ οὐκ ὲΠ[ΤρέΠΟνΤες δέ ἄλλοις α μη πρεπει να τιμα περισσοτερο την ατομικοτητα τομ απο
ὲπιοταμεθα πραττειν, αναγκαζαμεθα αμαρτανειν ι› τι την αληθειαριἔκεινος ομως που φιλοδοξει τουλαχιστο
Ούτω· Πράττοντεςχ Δια παντα ανθρωαθν Χρή Φεὐτ , να γινει μεγαλος δεν πρεπει ναγυπεραγαπα ουτε τον
γειν το σφόδρα φιλεῖν ααταν, ταν δ' εαυτού Θελτιω 3_ εαυτο του, ουτε,τα δικα'·του,|αλλα τα δικαια, ειτε ετυχε
διώκεἰν ἀεί] μηὅεμίσν Τῷ τοιουτῳ Ξ να τα πραξει ο ιδιος, ειτε καποιος' αλλος. Απ'αυτο το
πρασθεν ποιοαμενον. ι, ιδιο γσω̨̃αλμα προηλθε και το τοτι ολοι θεωρουν σοφια

Ά δέ Ομικρότερα μεν τούτων και λεγαμενα γι ιην αμαθεια τους. Και για τουτο, ενω δεν ξερουμε τι
πολλακις ἐστιν, χρήσιμα δε τοατων οαχ ἡττον, χρὴ Ξ ποτε, για να χρησιμοποιησω αυτην την εκφραση, νομι
λἐγεἰν ὲωπόν ἀναμγμνῇσκοντα Ώσῃερ γαρ τινος ζουμε πως τα' ξερουμε ολα, και, επειδη δεν εμπιστευο
ἀΠΟρρἑΟ\/ως ἀεί δεῖ Τοὐνσγ/Τίον ὲῃγρρετγ ἀγάμνη Δ γ μαστε στους αλλους αυτα που δεν ξερουμε εμεις, αναγ
σις δ, ὲυ̃ΐἰν ὲιι̃ιρροή Φρονήαεως απολειποασης· διο ιιι καζομαστε να τα κανουμε λανθασμενα οι ιδιοι. Πρεπει,

ιιιτομενως, καθε ανθρωπος να αποφευγει να αγαπα
ιιιιερθολικα τον εαυτο του, και να επιδιωκει να Βρίσκει

ς ιιαντοτε τον καλατερα του, χωρίς να νιὼθει καμια
ντροπη καμνοντας αυτα που είπαμε.

θ:~ Καποια ομως πραγματα που εχουν μικροτερη σημασία
ιιιιο τα παραπανω και τα λεμε πολλες φορες, δεν είναι
λιγοτερο χρησιμα απο εκείνα και πρεπει να τα λεμε,
ιιιιενθυμιζοντας τα στον εαυτο μας. 'Οπως δηλαδη εκεί

ε ιιου εκρεει κατι, πρεπει παντοτε αντιστροφα να εισρεει
Ζ κατι καινοαργιο ετσι και η αναμνηση είναι η εισροή οταν

ι 
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Ι _ , . . Έ. η Φρόνηση έχει εκρευσει. Γι” αυτό, λοιπόν. πρέπει να
 ιι δα ολ ε ει εσθαι η των εξαισιων και

ὁή 'γε ωτων Τ .ργ δ.χρω/Π. Πω/Τ. ἄνδρα καί αποωευγουμε και τα υπερθολικα γέλια και τα υπερθο
κρωωνι Πσίἶσγγελλείἔ/ Ξ ,Π . Υ. Πεμ λικα δακρυα, να συμθουλευει δε καθε ανθρωπος τον
όλην περιχαρειαν πασαν αποκριπίΐρμελ/Ον κεἶί ἀλλ . . .λ .

ο να ειναι συγκρατημενσς στη μεγα η χαρα και στη
ρίωὁω/Ιον εωσχημοἱ/8” Πεἰρσσθἶπικαἶσ Τε ευῃραί 5 μεγαλη λυπη και να προσπαθεί να είναι αξιοπρεπἠρ.
γιίας ίσταμενου του δαίμονος εκαστρϋι κρίί ΚΘΤΟ

ι . ν που π ω ενα α ν
Τὐχθς ®ἴ®ν Πρός Πψηλά καί άνω/τη ὀ6ἶιμ.Ο`ἶων ΪΝΘ” ἔιἶιῖἕηὲ ῖἔιμἕτιη̨̃ςμεναλἔἐθεμυἰἶπἶ.ΞεΠιΪαιροτ|ΐε μεκΐαξεἔεσῖἔ

στυχίες (γιατί οι δαίμονες είναι αντίθετοι σε μερικές
πραξέις που σημαδευουν υψηλους στόχους και ξεπερ
νουν το κανονικό μέτρο). Να ελπίζει επίσης ότι ο θεός

σταμένων τισίν πραξεσιν, έλπίζειν δ αει τοις νε
αγαθοϊσι τόν θεον α δωρείται πόνων μεν έπιπιπτόν
των αντι” μειζόνων έλαττους ποιήσειν τω̃ν τ αυ'νυν
παρόντων επι' τό θελτιον μεωΰρλάςι Περί δε Τα αδ.__ . . . . .

, . . . _ _ › _ _ .. με τα δωρα που χαριζει παντα, στους εναρετους τουλα
λ Θ' α εναντια τσυτων αει παντ αυτοις ιταρανε

αιια̃σειεανω·ιεεαιιε.

='ὲ

Ογσ Ο Τ _ . . _ ι _ χιστο, θα ελαφρωσει το θαρος των κόπων που πέφτουν
νησεσθαι μετ αγαθης Τϋχης Ταωτθίς δη πῃς ε^Π(“

_ . Ι) ι στο κεφαλι του και από μεγαλυτερους θα τους καμει
ΟἩ/ ἐΚΟΟ”ΓΟ\/ ζην ΚΟ! Τη̨ίς ΟΠΟΙΩΝ/ησδΟ”ί ΠΟ\/Των

. , . . _ ι .τῇ μικρότερους, θα μεταθαλει δε προς το καλυτερο την
τω̃ν τριριιΐωνι μηδεν Φείὁομὅνρνι σλλ αει κατα τε τωρινή κατασταση. 'Οσον αΦορα όρωρ τα αντίθετα από

αυτα αγαθα θα του έρχονται παγτοτε με τη Βοηθεια
εωπον σΟ‹Ρως°_ _ _ .   της καλης του τυχης. Μ” αυτές λοιπόν, τις ελπίδες πρέ
παιδιας και' σπουδας αναμιμν/ισκΟνΤρι Θΐερον Τε και

Νυν ουν δη περι μεν επιτηδευματων, οια χρη
_ . . __ Ο Δ πει να ζει ο καθένας και με τις υπομνἠσεις όλων αυτων

ἐἴῃηὁεη̨εινγ και περι' αυτου εκαστου ποιον τιναι
ι

χρεών είναι, λέλεκται σχεδον όσα Θεἶά ὲσῃι Τά δέ
ανθρώπινα νυν ημιν ουκ ειρηται, δει δε· ανθρωποις
γαρ διαλεγόμεθα αλλί ου θεοῖς. Ἐστιν δη ιρυσει αν

θρωπειον μαλιστα ηδοναι και λυπαι και επιθυμιαι

των πραγματων χωρίς να είναι φειδωλός σε τίποτε, αλλα
_ . ι παντοτε και στις διασκεδασεις και στις μελέτες του να

τα υπενθυμίζει ξεκαθαρα και στον εαυτο του και στους
. Η αλλους. [Συμφωνείτε φίλοι μου. με όσα σας είπα η όχι;]

. . ι _ _ . _  _. |Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Συμφωνουμε κι ο Μέγιλλος κι εγω σ' όλα τα
ἐξ ών ἀνσγκη ΤΟ θνηων Παν ζῳον ἕπεχνως αφ/ αγ. παραπανω. Ποιό θέμα θα εξετασουρε τώρα]

ό ό 7

ὲξηίπη̃σθθί Τε καί ὲκκρεμη̨μενον 8”/Ρ” (ἶηοωὅω̨ς Λοιιινλιοε· τωρα λοιπον μιλήσαμε για τις ασχολιεε ποιες
' ταῖς μεγίσταις· δει δη τόν καλλιστον αιον ειταινειν,

μή μόνον ότι τῶ Οχήματι κρατεί πρός ευδοξίανγ Πρέπει να είναι Κω ἶίοιἶι̃ Πρἐῇει να εἱνοἔ η συμἶι̃ερκυ̃ορὀ
. . . . ,. ' , . . θα! κοίμή νέος ών Ιϊιι ιι ~¦ του καθενος σχετικα μ αυτες και εξετασαμε ολες οχε_

αλλο κε" ωςι αν ῃς εθελῃ γευεσ δόν που αναφέρονται στα θεϊκα πραγματα. Για τα αν
θρώπινα δεν είπαμε τίποτε και πρεπει να πουμε. Γιατί
η συζητηση μας απευθυνεται σε ανθρωπους και όχι σε

ῖ“ Οεους. Είναι πραγματι συνυῷασμένες πολυ στενα με τη
Ξ. φυση του ανθρωπου οι ηδονές, οι λυπες κι οι επιθυμίες.
Ζ” από τις οποίες εξαρταται αναγκαστικα τροπον τινα καθε

Ονητό ον και είναι συνδεδεμένο μ' αυτές με τους πιο
ισχυρους δεσμους. Πρέπει επομένως να επιδοκιμαζει
κανείς τον ωραιότερο τρόπο ζωης. επειδη όχι μοναχα

ι τι
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ιι.
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υπερέχει εξωτερικα από την αποψη της καλης φημης.
ιιλλα και επειδη, αν θέλει καποιος να τον απολαμθανει
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Φϋγάς ἀΠ, αὐτοῦ γένηται] κροῖεἶ Κω· Τογῃῳ ὁ Παν και να μην τον αποφευγει οταν είναι νεος, υπερεχει κι
ζηι̃ἰου̃μεν, Τῷ χοίρεἰν Πλείω τὲλάῇω δέ λωῃετ. ως προς αυτα που ολοι μας επιδιώκουμε, να χαιρομαστε

. σθαγ Πορά Τόν ὅἰον ἄΠαι/Τα 'Ως δὲ ἐσται τουτο σα δηλαδη περισσοτερο και να εχουμε λιγοτερες λυπες 'συ
Φές' ἄν γεύητοίῃς ὸρθω̃ς] ὲτοίμως κοίσψὁδρη̨ φα 5 ολη τη διαρκεια της'ζωης μας. Το οτι ετσι ακριθως
νἠσεῖωγ Ἡ δὲ ὸρθὁτης τις; τουτο ηδη παρα του συμθαινουν τα παραπανω, θα αποδειχθει ευκολα και ξε
λὐγοϋ Χρἡ λομθὐνθντο σκοπεῖνι εϊτε ουτως ημιν καθαρα, οταν τον απσλαμθανει κανειςσωστα. Και σε τι
κατα φυσιν πεφυκεν ειτε αλλως παρα Φυσιν, θιον ουνισταται ομως αυτος ο σωστος τροπος; Αυτο τωρα
χρη παρα θιον ηδἰω και λυπηροτερον ὼδε σκοπεῖν. πρεπει να το παρουμε και να το εξετασουμε συμφωνα
'Ηδονήν Θουλομεθα ἡμῖν εἴναι, λυπην δε ουθυ αἱ ι̃θ με'τη λογικη. Θα πρεπει, επομενως, θαζοντας τον ενα
ροὐμεθο Ούτε Θουλύμεθσγ Τὸ δέ μηὀἑπρον αντι' ι› τροπο ζωης πλαι στον αλλο, τον πιο ευχαριστο δηλαδη
μεν ηδονής ου θουλομεθα, λυπης δε αλλαττεσθοι και τον πιο θλιθερο, να εξετασουμε αν ο ενας ειναι
6ουλομεθα·λυπηνδ'ελαττω μετα μείζονος ἡδονῆς συμῷωνος με την ανθρώπινη φυση η αν διαφορετικα
Θοωλόμεθα! ἡδονὴν δι ἑλάττω μετα μείζονος λυπης είναι αντίθετος μ' αυτη. 'Εμεις θελουμε να εχουμε την
Οὐ Θου/χόμεθαγ ισα δε αντί ισων εκατερα τουτων 5 ηδονή, ενώ την λυπη ουτε την προτιμουμε, ουτε την
οὐχ ὡς ὅοωλὁμεθα ἐχοἰμεν ἄν ὁγσσσφεῃ/_ τη̨ιῃα δε ι θελουμε. Την δε ουδετερη κατασταση, δεν τη θελουμε,

ὲσῖίν Πλήθεγ καί μεγεθει καί σφοδροτησιν αν προκειται να παρει τη θεση της ηδονης, την θελουμε
ἱσοτησίν τε, και' οσα εναντια εστίν παοι τοις Ιτοιου
Τοις προς αουληοιν, διαφεροντα τε και μηδεν δια

«εεε

ομως οταν προκειται να απαλλαγουμε απο τη λυπη. Θε
λουμε, ακομη, λιγοτερες λυπες με περισσοτερη ηδονη,

φέροντα προς αιρεσιν εκαστων. Ουτω δή τουτων ο αλλα δε θελουμε περισσοτερη λυπη με λιγοτερη ηδονή.
ἐξ ἀνάγκης διακεκασμημενων, εν ῷ μεν Θιῳ ενεστι Στην περιπτωση ανταλλαγης ισων με ισα, και για τα δυο
πολλα εκατερα καί μεγαλα και σφοδρα, υπερθαλλει αυτα, δεν θα μπορουσαμε να πουμε καθαρα, τι θα επι
δε τα τω̃ν ἡδονῶν, αουλομεθα, εν ῷ δε τα εναντία, θυμουσαμε. 'Ολα αυτα ομως απο αποψη ποσοτητας, με
ου Θουλομεθα· και' αυ εν ῷ ολίγα εκατερα και' σμι 5 γεθους, σφοδροτητας και ισοτητας, οπως και ολα τα
κρα καί ἠρεμαῖα, υπερθαλλει δε τα λυπηρα, ου αντίθετα με αυτα, σχετικα με τη θουληση, μπορουν να
θουλομεθα, εν ῷ δε ταναντἰα, Θουλομεθα. Εν ῷ δ” επιδρασουν η να μην επιδρασουν σ, εκείνο που θα δια
Οη̨̃ Θίῳ ἰσορρωι̃εἶ, καθάπερ ἐν Τοτς Πρὁσεεν δεί λεξει ο καθενας. Εφοσον, λοιπον, αυτα είναι κατ, αναγ
δκῃ/Οεῖσθω. Τὁνἰσὁρροπον αιον ὡς τω̃ν μεν υπερ κην ετσι τακτοποιημενα, σε εκεινο το είδος της ζωης

‹

που ενυπαρχουν σε μεγαλη ποσοτητα και μεγεθος και
σφοδροτητα το καθενα απ› αυτα τα πραγματα, υπερε
χουν ομως τα σχετικα με τις ηδονες, το θελουμε, σ`
εκείνο δε που υπερεχουν τα αντίθετα, δεν το θελουμε.
και παλι σ' .οποιο υπαρχουν λιγα κι απο τα δυο ειδη σε
μικρο αριθμο και ενταση, υπερεχουν δε τα θλιθερα, δε
ιο θελουμε, σ” εκείνο ομως που υπαρχουν τα αντιθετα
ιο θελουμε. Σ, εκείνο το είδος της ζωης οπου τα στοι
χεία αυτα ισορροπουν, θα πρεπει να κανουμε την ίδια
ιικεψη οπως και στα προηγουμενα. Θελουμε τον ισορρο
ιιημενο τροπο ζωης με τον ορο να κατεχουν πρωτευοντα
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Θολλοντων τῷ φίλῳ ημίν θουλομεθο, τῶν δί οὐ_τοίς ιι ι̃ θέση ουτά Ποω μας σρὲσοων! ὀπγν όμως ωῃερισχοοων

Βξἑι̃

ὲχθροίς οὐ Θουλομεθο. Ποντος δή δεί διονοεισθοι οωῖἀ Ποω δε μας ορέσουν, δεν Τον θἑχοωμε ῃρὲῃειγ

τοος Θίους ἡμῶν ὡς εν τούτοις ενδεδεμένοι πεφο
κοσιν, κοί δεῖ διονοεϊσθοι ποίους φύσει Θουλομε

νε...ι.Μγ.¬ο.ι.ι.ι.

λοιπον, ολοι μος νο συνειδητοποιήσουμε οτι οι ζωές
ολων μος είνοι οπο τη φύση τους στενο δεμένες μ”

θα εἰ δέ Τι Παρα Τυ̃ὐΐα αρα Φαμέν αααλεσθω= ὁίά 5 ι έα ουτές τις ψυχολογικές κοτοστοσεις κοι πρέπει οκομη
τινο ογνοιον κοί οπειρίον τῶν οντων οίων οιζιτο λε να σκεῷθοὐμε Ποιος Τρὀ,Ιος ζωής σῃὀ τους δυο ταιριάζει
νομεν. τ στη φυση μος. Αν υπορχει κοι κοτι ολλο που θέλουμε,

Τίνες δή κοί ποσοι εἰσί Βίοι, ών πέρι δεί προελο έξω οτι* ουτους, ουτο το λέμε επειδη ογνοοομε κοι δεν
μενον το Θοολητον τε κοί έκοοσιον οὀοολητον τε έχουμε κομιἀ εμιι̃ειρία Των Προγμςπικών Τρὸῃων ζωής

κοί ἀίωΰαίαν ἰαανἶα εἰς ναμαν ὲαίπῷ Ταξαμενονι Τα ι̃ω [Κ/ΗΞΙΝΙΑΣ: «Ποιοί κοι ποσοι είνοι οι τροποι ζωης, ογοπητέ
φίλον ομο κοί ἡδο κοί οίριοτον τε κοι' κολλιοτον Θ μας Φίλεζ]

ὲλὁμενανι ζη̃ν ὡς' αἶαν Τ, ὲααν αι/Θρωίίαν ίίακαιαίώ° [ΜΕΓΙΑΛΟΣ Κοι πως Θο μπορέσει νο διολέξει κονείς εκεί
ΤΟΤΟΙ λἑΥωίίεν δή αὡΦιαανα αἰαν ένα αἴναί καί Φρα“ νος που του τοιριοζει;]
νιμθν ἔι/Ο καί ένα ταν ανδρεία*/ι καί Τόν Πγίε"/ὁν ΑΘΗΝΑΙΟΣ· [Σ ουτές σος τις ερωτησεις, Κλεινίο κοι Μέ
Θίον ἔι/Ο Ταξώμεθα' καί ΤααΤαί°§' ααα" ΤέΤπ1ρσ"/ 5 ` γιλλε,] θο οποντησω ομέσως. Ποιοι, λοιπον, κοι ποσοι
ὲνανἶίαας αλλους Τἑΐΐαιαααι αῷραναι αείλὁνι ακό” η̨̃ι είνοι οι τροποι ζωης, οπο τους οποίους ένος ονθρωπος
λοστον, νοσὼδη. Σώφρονο μέν οὐν οίον ὁ Υίιίνώτ πρέπει νο διολέξει εκείνο που Θέλει, το εκουσιο, οπο

Οκων θηαεί Πρααν Θα! Παλ/Τα κα' ηρεμωος μεν /Ψ ουτο που δεν θελει, το οκουσιο, κοι νο το θεσει σον
πος, ὴρεμοίος δε ἡδονος, μολοκος δε επιθυμίας 73^ ιι δικο του νομο στον εουτο του, κοι, 0ιΦ0ι3 επιλέξει ουτο
κοι' έρωτος οὐκ έμμονεις πορεχομενον, οκολ‹1υ̃ΤΟν που του ορέσει κοι που είνοι συγχρονως κοι ευχοριστο
δέ, οξον έπί ποντο, κοί σφοδρος μέν λοπος, ΟΦΘ κοι το πιο τέλειο κοι το πιο ωροίο οτι' ολο, νο ζει οσον
ὕιθας δὲ ἡαανααιίαανῖαναας δέ καί Οἰστρώὅεἰς ὲῃϋ είνοι ονθρωπίνως δυνοτο πιο ευτυχισμένο; Ας δεχθούμε
Θυμίοσ τε κοι' έρωτος ὡς Οίὸν Τε ὲμμανεωαίαίζς 'ι λοιπον, οτι ενο: τροῃοε ζωής είναι 0 σὡΦοων. άλλος
Παρεχαμενανι ααερααλλαασας δὲ ἐν μέν Τῷ σω: είνοι ο φρονιμος, τρίτος ο ονδρείος κι ος Θολουμε τέ
Φιαανί αἶῳ τας' ἡαανας Τῶν ἀχθηδὁνωνι ἐν δέ Τἶμ τορτο τον υγιεινο. Σ” ουτους τους τέσσερεις, ος οντιπο
ακΟλααΤῳ Τας λαααα Τῶν ἡδονῶν μεγέθεί καί Πλα ροθέσουμε ολλους τέσσερεις: τον ονοητο, τον δειλο,
θε! καί Πακναῖησίν· Ὁθεν ὁ μέν ἡὀίων ἡμῖν των οι τον οκολοστο, κοι τον Φιλοσθενο. Κι ουτος φυσικο που

*Ώ

σε

έ ι

Η

γνωρίζει τον σὼφρονο θο τον χοροκτηρίσει προο σε
ολο, ψυχροιμο στις λοπες, ψυχροιμο στις ηδονές, κοθὼς
κοι με οπολές επιθυμίες κοι οχι μονιὼδεις έρωτες. Τον
οκολοστο Θίο θο τον περιγροψει οκροτητο σε ολο, με
θίοιες λυπες κοι Θίοιες ηδονές, έντονες κοι ποροφορες
επιθυμίες κοι έρωτες οσο γίνετοι πιο ποροιφορους. Θο
προσθέσει οκομη οτι στο σωφρονο οι ηδονές είνοι πιο
υπερθολικές οπο τις στενοχὼριες, ενω στον οκολοστο
οι λοπες υπερτερουν οπο τις ηδονές κοι ως προς το
μέγεθος, την ποσοτητο κοι τη συχνοτητο. Συνεπως ο
ένος οπο τους Θίους ουτους είνοι πιο ευχοριστος, κι ο
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ὅἴωνι ο οο λοΤΤηοοΤοιοοο οξ ονονκηο οομοοίνοί κοπο Ό Το ολλος ονογκοστικο πιο θλιθέρος οπο τη ωμση τομ, Κοι
φοονν νίννεοθοϋ κοί Τον νο οοολομονον ἡοοωο ζη̃ν φυσικο οποιος θέλει νο ζει ειιτμχισμένη ζωή, δεν τομ
ΟΠΜΪΤΤ ΤΤοοοο‹οΤ οκονΤο νο οκο/\οοΤω§` ζῆνι ολλνἠοη επιτρέπετοι πλέον νο ζέι οκολοστο με τη θέλησή τοιι
οη̃λον ὼοι εἰ Το νον λονομονον οοθονι Ποο οξονον τομλοχιστο, Αλλο έγινε Φονέρο, οτι, ον ομτο πομ λέμε
κηο οκων οοΤίν οκο/\οοΤοο' Τἶ νοιο ον ομοοἴον Τ? ον 5 ι τωρο έἱνοι σωστο, κοθε ονθρωπος ονονκοστικο έίνοι
οκοοΤδΤον ἡ ον ομΦοΤοοοι Τοο οωοοονοἶν ὲνοοἠο οκολοστος χωρἰς νο το θέλει. Γιοτι οι ονθρωπινοι οχλσι
ών ζῇ ο Πος ονοιοώΠΤνο§` οχλοο ΤοοΤο οἑ Ποιοί νο ζούν χωρις σωφροσιινη ή οπο ομοιθειο, ή οπο έλλειψη
οώοοοο Το κοίοΥΤεΤνοο οἴοο οΤονοηΤοονι ὡς ἐχοοοἰ έγκροτέιος ή κοι οπο το δοο μοζίι Με τον ίδιο τροπο
μὲν ἡοονοο κοί λοοοοι οΤΤοοοο^λοοοΤ δέ ἡοονοί πρέπει νο διέρέμνήσοιιμέ κοι τον φιλοσθενο κοι τον
μέν λοπος έν ογιέιο, λω̃ποι δέ ήδονος έν νοσοις. ι̃ιι ωῃεἱνὡ θίογ ΟΤΙ δηλαδή κι Οι δυό ὲχοων .ηδονὲς κο,
Ἡμιν δέ ἡ ὅοὐλησις τῆς αἱρέσεως Τῶν οἴων οοχ Τνο 0 λοπές, ολλοι στον μγιεινο μπερισχοομν οι ηδονές οπο
Τὐ λοοηρον οΤΤΘιοοολ^Π' οΤΤοο οη̃ οΤΤΘροολλοΤοΤι τις λοπες, ενω στον φιλοσθενο εινοι περισσοτερες οι
ΤΟοΤΟν Τον οίον ἡοίω κοκοίκομον 'Ο δή οώοοων λοπές οπο τις, ηδονές. Η δική μος ομως θέληση στην
τοιι̃ οκολοστομ κοι' σ φρονιμος του̃ οφρονος, φοῖ εκλογή Τρὀῃοω ζωής εινω νο μην ,Μερὲχει η χώτἱηι̃ και
μεν ἄν. ΚΟΤ ὁ Τῆο ονοοοἴος Τοο Τῆς οοἰλίοο ολάτ 5 γιζ ομτο έκρινομέ σον το πιο έμχοριστο τροπο ζωής εκει
ΤΟι/Ο ΚΟΤ ΟμΤκΩοΤΘ,ΘΘΤ ΚΟΤ μονοΤοοο έχων ομφοΐεοοι ο οπου η λοπη νικιέτοι οπο την ηδονή. Μποροομέ, λοιπον,
τῇ τω̃ν ἡδονῶν έκοτερος έκοτερον οπερὀολλων, τῇ ° να κοῖσχἡξοη̨με ΟΤΟ σωμω̃ὲροσμσι̃ ὀἶι Ο σὼῷρων και Ο

Τῆς ^οΤΤη§` οκοἴνων οΤΤοιοοο^^ονΤων οοΤοοο ο μέν φρονιμος κοι ο ονδρείος, επειδή περιέχουν λιγοτερο
ονὅρεἴιυ̃ς Τόν δειλὐνι ὁ δέ ΦιΘονΤμο§` Τον οοοονο νο ά κοι σε μικροτερο Βοθμο κοι σπονιὼτέρο ομτο το διιο
κῶυ̃ινι ὥΟΤε ἡδἴοος Θἶνιῖο Τοος οίοοο Τῶν οίωνι οώ_ στοιχείο, οπο τον οκολοστο, τον οφρονο κοι το δειλο,
Φρονα̃ ΚΟΤ ονδρεἶθν κοἶ Φοονψον κο!! ονοοίνον οεἰ κοι ιιπέρτεροον ο ένος οπο τον ολλο κοτοι σέιρο οπο
λοο κοι' οφρονος κοί οκολοστοω κοι' νοσώδσμς, κοι' Οωῖοώς εδώ ως Προςα̃ην ηδονή] ενώ Ο, δεωεροι ωῃερ
Ουλλήΰὕην Τον οιΟΘΤῆ© ὲχομονον κοΤο οῶμο ή κο!! 5 τέροον ως προς τη λοπή, γιΤ οιιτο ο ονδρειος, νικο τον
ΚΘΤΦΤ ψοχήν Τοο Τῆς μοχοηιοἶοο οχομἑνοο οίοο ἡοίω δειλο, ο φρονιμος τον οφρονο, ωστε ο σωω̨̃ρων τροπος
τε εἴνοι κοι” τοις ολλοις οπερέχειν έκ περιττοιι̃ κολ ζωής κο, Ο Φρὀνιμος και Ο ονη̨̃ρειος κοι ο μγιέινος νο
λΘΤ ΚΟΤ οιοοοΤΤΙΤΤ κοἶ οοοηἶ κοί οοοοξίοι ώοΤο τον είνοι πιο έιιχοριστος οπο τον δειλο κοι τον οφρονο κοι
ἔχΟνΤΟ ΘοΤον ζη̃ν εοοοΤμονοοΤοοον οοοονοζοοθω 0 τον οκολοστο κοι τον φιλοσθενο. Με λιγο λογιο: ο τρο
ΤΟΘ ὲνονῇοο Τῷ ΤΤονΤἴ κοί ολῳ πος ζωής που οκολοιιθεί σωμοτικο κοι ψμχικο την ορέτή

Ύ κοἰ Το μὲν Ποοοἰμιον Τῶν νομων ὲνκωθοῖ λε εἰνοι πιο ειιχοριστος οπο εκείνον ποιι ιιποδοιιλωνέτοι
Χθὲν Τῶν λονων Τέλος οΧοΤω¬ μξπο δὲ Το Ποοοίμιον στη μοχθηριο, εινοι δε κοι κοτο πολο ονὼτερος τομ κοι
ονογκοῖον ποιι νομον έπέσθοι, μολλον δέ το νε ιι σι όλο το ολλο, δηλοδή στην ομορφιο, στην ορθοφροσο

νη, στην ορετή κοι στην κολή φήμη, ωστε νο κοθιστο
οιιτον ποιι τον κοτέχέι ικονο νο ζει πιο εμτμχισμένο
οπο κοθε οποψη οπο τον οντἰθέτο του.
Κοι το προοιμιο των νομων πομ ονοπτύξομέ πιο πονω
ος τελειωσει σΤ ομτο το σημειο της σιιζήτήσεως μος.
Επειτο ομως οπο το προοιμιο εινοι ονογκοἰο νο προ
Βοομε στη διοτοπωση του νομομ, ή πιο σωστο, γιο νο

ι
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λ ι

ὀι/ιηΘἑς νομους ττω̃λπεἴδς δΠδΥρδΦεΙν ΚδθδΠερ Θρισκομοστε τιιο κοντο στην οληθειο, νο κομουμε ενο
οὐν δή τινο συνυψη̃ι̃ν ἢ κδἰ Πλέι/μι̃ δλλγ δῃου̃νι ΟΗΚ ως διογρομμο των νομων του ιτολιτεομοτος. 'Οτιως δηλοδη
εκ τω̃ν ουτω̃ν οἴον τ' εστίν τήν ΤΘ ὲΦϋΦήν καί Τον έ ” σ” ενο υφοντο η κοι σε οποιοδηποτε ολλο τιλεχτο δεν
στημονο οηεργοζεω̃θδιι δΙΟΦὲΡ8!ν δη̨ δι/δΥκδἶδν Τό ¿ἰ είνοι δυνοτο νο κοτοσκευοζοντοι με το ίδιο υλικο το
Τῶν στημονων ιτροῦς ορετἠν γένος ~ ἰδχϋρδν Ιΐε ι̃ο υφοδι κοι το στημονι, ολλο τιρετιει νο είνοι ονὼτερο
γορ κοι τινοι Θε8οιιοΤΠΤδ ἐν Τδἶς ΤρδΠΟ#ς εἰ/Ν7Φδ§`ι 735 ·' ιτοιοτικὼς με το υλικο του στημονιου  γιοτί ουτο τιρετιει
Τό δὲ μσλοκώι̃εροι/× κοι' ὲπιεικείο τινι' δικοἴδ Χρώμετ Ϊ νο είνοι γερο κοι οτιοιτεί κοτιοιο στοθεροτητο στις με
νον _ ὅθεν δή Τοη̨ζς τος ορχδς ἐν Τδἶς Πδλδδιν Ορος Χ τοτροιτες, ενω το υφοδι εἰνοι τιιο μολοκο κοι χρειοζετοι
ξοντος δεῖ διδκρἰινεσθδί ΤΗ/Ο ΤρύΠΟν ΤΘΗΤΠ ΚΟ! Ϊ; > δικοιολογημενο κοτιοιο ελοστικοτητο  κοτο τετοιο
τοος σμικρη̨̃ τιοιδεἰιδ δδδδνιδθἑλ/Τδς ὲκδδτοῖε κεπά 5 ι τροτιο τιρετιει νο ξεχωρίζουμε ουτοος τιου θο κοτολο
λογον. Ἐστον γορ δή δδδ Πδ^ΙΤ<®?ἴδ§` εἴδη Τδ δέν Θουν το μεγολο οξιὼμοτο στις τιολεις, κοθὼς κι εκείνους
ορχῶν κοτοστοσεις? ·ἑκάσΤΟ!§Σ Τδ δὲ νδμδι Τδις δρ Ϊ ` τιου εχουν υτιοστει τη δοκιμοσἰο μιος κοτωτερης εκιτοι
χσἶς ἀῃοδοθέι/Τες_ δευσης γιο νο χρησιμοτιοιηθοον σο ονολογες Θεσεις.

Το δε Προ τοι1τΤων άιι̃δνΐων δεί διδι/Οεἶδθδἰ Τα Γιοτί δυο εινοι το Θοσικο στοιχείο των ιτολιτευμοτων
τοτε» Πἀσον ἀγελην Ποκιν κοιΰοωλος τε ιι το με
φευς τε ϊτιτιων κοιἴ ὅσα δλλδ Τδιδϋπι̃ Πδρδλδδωνι κοι το ολλοςη ονοθεση των νομων στους ορχοντες ου
ουκ άλλως μή ποτεε επιχειρηση Θεροιι̃εὐειν ἢ Πιδῶ τους. Πριν  ρεπει νο εξετοσουμε
τον μεν τον ὲκοσττη τιροσηκοντο κοθορμον ΚΟΘΠΡΠ το εξης: οτον ενος Θοσκος τιροθοτων η Θοδιων η ιτιτιο
τη̃ συνοικησει· διο2λέξος δε το τε Οι/Ιη̃ κδἴ Τδ μή καί 5 τροφος, ιτορολοθει μιον οτιοιοδητιοτε ογελη κοι οσο
Τὸ γενι/στα καί ἀγειννη̃, το μεν οτιοιτέμψΘ# Πρὸς ά/\_ ολλο ομοιο υτιορχουν, δε θο δοκιμοσει τιοτε νο τιερι
λος τινος ογὲλος, ττο δε θειΟΟΠΘὐυ̃ΘΙι διδι/Οδδμελ/ος ιτοιηθεί με διοψορετικο τροτιο το ζωο, ον ιτροηγουμενως
ως μοτοιος ἄν ο τι̃δνδς εἴη κδί δνήνϋΐδθ Περι Τε δεν το ξεκοθορίζει οτιως τοιριοζει στην κοθε ογελη. Κι
σω̃μο κοι' ψυχος] ὀι̃ς φυσις και Πδι/Πρδ ΤΡΟΦΠ δω Ο οφοο ξεχωρίσει το υγιη οιιο το ορρωστο κοι το ευγενι
φθορκυϊο Προσοπὥλλϋυ̃ιν Τδ Τῶν δι/ιών κδἴ δκηρδτ κης ροτσος οτιο το οχι ευγενικης, ολλο θο εξοτιοστειλει
των ηθών τε κοί οι̃ωμδΐων Υδνδς ἐν ὲκάδῖοἰς Τῶν σε ολλες ογελες, ενω ολλο θο το τιεριτιοιηθεἰ, λογοριο
κτημοτων, ον τις πό ὐΐιδρχδι/Τδ μή διδκδθδ#ρηΤδ! ζοντος πως θο ητον μοτοιος κοι χωρίς οτιοτελεσμο κο
Το μεν δή τω̃ν ολλιων ζῷων ὲλάῇων ΤΘ δΠΟιιδή κδἔ ἔι τιος γιο το σωμο κοι τις ψυχες τιου η φοση κι η κοκη
τιοροδειογμοτος ἐνιεκδ μόνον ἄξἰδ Πδρδθἑδθδι Τῳ διοτροφη εχει διοφθεἰρει, κοι οι οτιοιες συντελουν ετσι
λοι/ῳι το δε τω̃ν ου/θδώῃων στἴδϋδη̃ς Τῆς μειἴἰδΐης στην κοτοστροφη του ικοθενος οιτο το ζωο της ογελης
τῷ τε νομοθετῃ διιερεϋνδσθω καί Φρδδειν ΤΟ Πρδο τιου εχουν υγιη κοι ομολυντο ηθη κοισωμοτο, ον κονεις
ση̃κον ὲκοστοις κκι̃θδρμδδ Τε Πὲρι κδι δϋμδδσων δεν το κοθορισει το τιρωτο. Κοι ονοφορικο με το ολλο
Τῶν ἄλλων Πράξεων. Αυτικο γάρ Τό Περἶκδθδρμδδς Ι" ζωο το ενδιοφερον είνοι μικροτερο κοι μονοχο χοριν

τιοροδείγμοτος το θεωρησομε οξιο νο το ονοφερουμε
στη συζητηση μος. Το ονθρωιτινο ομως είνοι οξιο της
μεγολυτερης στιουδης κι ο νομοθετης τιρετιει νο το
ερευνο εμιτεριστοτωμενο κοι νο ονοτιτυσσει τιοιο ειδος
κοθορμου τοιριοζει σε κοθε περιπτωση κοι ολους τους
ολλους τροτιους Θεροιτείος. Νο, ιτως ιτρετιει, τιοροδειγ



τι
ε

εεε
ἔ 337

Πόλεως ώδ' ἐχον ον εἴη· πολλῶν ουσῶν τω̃ν δισκο τί μοτος χοριν, νο γίνετοι ο κοθορμος των πολεων: επειδη
Θάρσεων Οι μἑνρη̨ους εισίν, οί δε χολεπώτεροι, κοί υπορχουν πολλοι τροποι κοθορμοο, ολλοι ευκολοτεροι
Τάς μέν Τὐραννος μέν ών καί νομοθἑῖης ὁ Οπως] κι ολλοι δυσκολοτεροι, τους δοσκολους που είνοι κοι
όσοι χολεποι' τί είσίν κοι” οριστοιί δονοιτ) ον κοθῆ οι οριστοι, μονοχο ενος τώροννος που θο είνοι συγχρο
ιοοι νομοθέτης δέ ονευ τυροννίδος κοθιστος πολι 5 νως κοι νομοθετης¦ θο μποροοσε νο τους προγμοτο
τείον κοινἡν κοι' νομους, εἰ κσί τον πρΩὁτΟΤΟν Τῶν Ποιἡοοί Ενοο ομωο νομοθέτης) Ποο οεν θο οἰΧο Τοοοντ
κσθορμω̃ν κη̨θἠρειενγ ογοπωντως ον κοι' το τοιοιι̃ νικη εξουσίο κοι θο κοθιερωνε κοινουργιο πολιτευμο
τον δράσεων Ἐσῃ η̨̃° ὁ μεν οριστος ολγεινος, κοι νομους, κι ον οκομη εφηρμοζε τον πιο ηπιο τροπο
κοοοπερ οσο τῶν φορμοκων τοιουτοτροπο, ο τῇ ζ κοθορμοιζι, θο επρεπε νο προοεί με τον πιο μολοκοδίκη μετά Πμωρίος εις Το κολοζειν ογων, θονο Θ τροπο σε μιο τετοιο προξη. Ο οριοτος τροπος κοθορμου
Τον ή φωγἠν Τῆ ῃμωρία Τό Τέ/ως ὲηιτιοείς· τοος είνοι οδυνηρος, οπως κοι το οποτελεσμοτικο φορμοκο.
νορ μέγιστο εξημορτηκοτοςγ ονιοτους δε οντοςτ
μεγίστην δε οὐσον ολοοην πολεως, οπολλοττειν
είωθεν. Ὁ δὲ προοτερος εστι τῶν κυ̃θα̃ιθμων ο
τοιοσδε ἡμῖν· οσοι διο την τῆς ΤΩοΦη̃§` οηοοίον

··:5±ε.±ω..εεε

Είνοι ουτος που μετο δίκοιη κοτοδικοστικη οποφοση
οδηγεί στον κολοσμο, κοι επιοολλει στο τέλος το θονοτο
η την εξορίο. Γιοτί εκείνους που διοπροττουν το φοθε
ροτερο εγκλἡμοτο κοι δεν είνοι δυνοτο νο θεροπευ

τοῖς ἡγεμοσιν επι” το τῶν ὲχοντων μή έχοντες ετοί θθὐν. είίείδἡ η ολοοη Ποο Ποοξονοον οΤην Πολη είνοι
μους οιζιτοος ὲνδείκνυντοι πορεσκευοκοτες ἐπε· Πόρο Πολύ μενοληι ὲΧοι εοίκοοἶὴοοί οονἡθοιο νο Τοοο.

ολεω ε πεφυκοτι, δι” 730 τι ξεφορτωνοντοι μιο κοι κολη. Ο πιο ήπιος κοθορμος είνοισθοι, τοοτοις ως νοσημοτι π ς μ
εοφημίος οπολλογήν, ονομο οποικίον τιθέμενοςκ

›ωε...»¬±.±

κοτο την γνωμη μου ο εξης: 'Οσοι οπο στερηση τροφής]
εὐμεγ/ὡς ότι μάλιστα εξεπεμψοτο. Ποντι' μεν ούν δείχνοντοι προθυμοι κοι ετοιμοι νο οκολουθησουν τους
νομοθετοιι̃ντι τοιι̃το ομως γε πως κοτί ορχάς δρο

“κε

Πρωγοως, ως Οίῖἶθβθί ενΠ\/ΤΙΟΨ Των είἀῖι̃θβων, ΟΠΤΟΗς,
, , Ι ἔτ . ν , , .στεον, ημιν μην ετι τουτων οτοπωτερο το Περί τι ἔι οον οΩοωοΤΘίο Ποο ονοοκηψε οΤίι̃ν Ποληι Ποοοοί οι οο

 7 › Ι · ·  τι Ι ί ' οντε νο του στελνουν ε τον ευ ενικοτε ο τ οποτουτ εστι συμοεοηκοτο νυν ουτε γορ οποικιον ἑἑ Χ 9 Ω' Η Υ ο Ο
οὐτ' ὲκλονήν τινο κοθορσεως δείμηχονοσθοι προς σε ολλο τοπο δινοντος του το ονομο οποικιο. Ο κοθε
ΤΟ Παρόν Οτον δέ Πγ/ων σωρρεὁι/των εκ πολλῶν το νοςι λοιπον, που νομοθετεί, τετοιο περίπου πρεπει νομέν Πηγών Τά δέ χειμάρρων εἰς μίαν λίμγ/ην] ὀινη̨γ ισ κομει. Αλλο εμείς εχουμε νο κονουμε με πιο οπλο προγ
κοίον προσεχοντος τον νοιι̃ν φυλοττειν οπως οτι μοτο οπο ουτο που εξετοζουμε τωρο. Προς το πορον
καθη̨ρώῃῃον ἔσω! Το συρρεον οοωρ, το μεν εξον δηλοδη ουτε οποικιο θο στείλουμε, ουτε τροπο κοθορ
Τλοη̨ι/τας το 6° οπονετεοοντος κοι' ποροτρεπον μου είνοι ονογκη νο διολεξουμε, ολλο, σο νο κοτοστο
ως Πονος δί ως ἐοικεν κοί κίνδυνος εστιν εν ιι λοζουν πολλες πηγες κοι χείμορροι σε μιο λίμνη, είνοι
Ποση κοτοοκευη̃ πολιτικῇ. Το δ' επείπερ λογω νο ονογκη νο προσεξουμε πολύ κοι νο εχουμε το νου μος
εστίν το νω̃ν ολλ' σοκ ἐργω προττομενο, πεπε πως νο μείνει οσο το δυνοτο πιο κοθορο το νερο που

τ

μοζεοετοι, κοι ολλου νο το οδειοζουμε, ολλου νο το
διοχετεοουμε κοινο το οπομοκρονουμε στρεφοντος την
κοίτη του σε διοφορετικη κοτεονΘυνση. Κι υπορχει, κο
θως φοίνετοι, κοπος κοι κίνδυνος σε κοθε εγκοθίδρυση
πολιτεομοτος. Αφου ομως τὼρο εμείς το συζητουμε ολ'
ουτο με λογιο κοι δεν προκειτοι νο το κομουμε προξη,

5 22
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_ Ι ι ας τελειώσουμε την εκλογή μας κι ας υποθέσουμε πως
ρανθω τε ημίν ή συλλογή καί κατα νουν ἡ καθαρο

, _ . Ύ ἴ ο καθαρμος της πολεως εχει πραγματοποιηθεί. Απο
της ωπης εσΤω συμθεὅηκωο τους γαρ κακοως Τω. Π) οσους δηλαδή Που θα δοκιμασουν να εισχωρὴσουν σανὲπιχειρουντων είς την νυν πολιν ως πολιτευσομε

, ι πολίτες στη πολη αυτή, τους κακσυς που τους εχουμε
“ _ ασ καί ίκανω ονῳ διαθα 7 , , ,νους συνιεναι πειθοι π ῃ . ΧΩ ωτἱοὅολει σε εξῃοσ Θ

, _ , , Π Χρησιμοποιωντας κα ε πειστικοσανίσαντες, διακωλυαωμεν αφικνεισθαι, τους δ _ , ,

αγαθους είς δυ_ναμιν ευμενείς ίλεῷ τε προσαγώμε
Θα. 5

Ταδε δε μή λανθανετω γιγνομενον ημας ευτυ
χημα, ότι καθαπερ είπομεν τήν τω̃ν 'Ηρακλειδών
αποικίαν ευτυχείν, ὡς γη̃ς καί χρεών αποκοπη̃ς καί

τειοεικιιεωικενεαωκιε

εττ 1;

μεσο και για πολυ χρονικο διαστημα, θα τους εμποδί
σουμε να ·εγκατασταθουν, ενω τους εναρετους θα τους
δεχθουμε με τη μεγαλυτερη ευμενεια και στοργή [Ε,
τι λετε;]

|ΚΛΕίΝίΑΣ: Πολυ ωραία μας εκθετεις, φίλε, τα σχετικα με
. ν | , . .. . Ι ι τον καθα ο και τον τ απο αποικίσεω των πολεων.νομη̃ς περι δεινην και επικινδυνον εριν εξεφυνεν, _ Ρμ ρ ς

_ _ Υ ν  Εγω τουλαχιστον δεν διαφωνω σε τιποτε με σενα.]ήν νομοθετεισθαι αναγκασθείαῃ πολει των αρχαιων
ι _ ι ά |ΜΕί”ίΛΛΟΣ: 'Εχω την ίδια γνώμη με τον Κλεινία. Μήπωςουτε εαν οίον τε ακίνητον ουτ” αυ κινειν δυνατον

εστί τινα τροπον, ευχή δε μονον ως επος είπείν

·*'°®ὲἐΦι·

μπορείς να μας φέρεις καποιο παραδειγμα επιτυχημενου
, . ί .Θ · ιλαθι ἐν Πολλῷ αποικισμου;]

λειἶἶύεαέἑ “Τειἕἔἰκεἴαἔἶἔἕζοαωῖἑἶνεἴῆὁε. ηξῶν Κ"/Οω/_ ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Μαλιστα. Ας μη μας ξεφευγει το ευτυχημα που
χρο · μ ρ μ _ Ι ι ι 5 συνεθη ως εξής: 'Οτι, δηλαδη, οπως είπαμε, η αποικίατων αεί κεκτημενων μεν αυτων γην αφθονον υπαρ

ειν κεκτημενων δε καί οφειλετας αυτοίς πολλους 3 των Ηροκλεἰδὼν είχε Την κολἡ Τὐχηι νο ξεΦ0νει Τη ΦΟχ ' _  ` θερή κι επικίνδυνη φιλονεικία της κατανομής των γαιώνεθελαντων τε τουτων πῃ τοις απορουμενοις δι
επιείκειαν κοινωνείν τα μεν αφιεντας τα δε νεμο και Της σῃοσθὲσεως Των χρεὡνι για Την Οτἱοίοι όσες

_ ]_ Ι , ν ι Θ φορες μια απο τις παλιες παλεις Βρεθεί στην αναγκημὲι/ους, αμῃ γε πῃ της μετριοτητος εχομενους και
νίαν ἡγουμενους είναι μή το τήν ουσίαν ελαττω νο νθμοθετήσει, δε μπορεί μήτε να την αφήσει αμεταπε κίνητη μήτε παλι είναι σε θεο να τ ν ετακιν'σει κ'ποιεῖν αλλα τα τήν απληστίαν πλείω. Σωτηρίας τε ι η η μ 'η Ο

γαρ αρχή μεγίστη παλεως αυτη νίγνεται, καί επί πως, και το μονο που της μενει ειναι να εκφρασει, τρο
ταυτης οίον κρηπίδος μονίμου εποικοδομείν δυνα !› "ον Τινἀ· ευχή και νο Προα̃ννει με Προσοχή Κω σιγά “
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σιγα, σε μεγαλο χρονικο διαστημα στην εξής μετατροπή:
εκείνοι που ευνοουν αυτή τη μετατροπή πρεπει οι ίδιοι
να είναι κατοχοι μεγαλων εκτασεων και να εχουν πολ
λους χρεωφειλετες, και να θελουν ακομη να παραχωρή
αουν απο φιλανθρωπία ενα μεγαλο μερος απο τα χτή
ματα τους σί αυτους που στερουνται και να χαρίσουν
στους χρεωφειλετες οσα τους χρωστουν.
Μ' αυτο τον τροπο θα καθιερὼσουν ενα είδος μετρου
σχηματίζοντας τη γνωμη οτι Φτωχεια δε σημαίνει να
ελαττώνει κανείς την περιουσία του, αλλα να την μεγα
λὼνει με την απληστία του. Αυτή πραγματικα είναι η
ιιιο θεμελιώδης αρχή για τη σωτηρία της πολεως, και
ιιανω οί αυτήν, οπως σε στερεή κρηπίδα, είναι δυνατο
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τον οντινο ον ύστερον εποικοδομῇ τις κοσμον πο Τ νο χτίσει κονείς οργοτερο οποιοδηποτε είδος πολιτεύ
λιτικον προσἠκοντο τῇ τοιούτη κοτοστοσει· τούτης μοτος κοτολληλο γι' ούτἠ την κοτοστοση. Ὁτον ομως
δε σοθρος ούσης τη̃ς μετοοοσεως, ούκ εοπορος η

μετο τούτο πολιτικη προξις ούδεμιο νίγνοιτί ἄν ?37¬ι

πολει. Ἡν ημείς μεν, ώς φομεν, εκΦ8ὐΥΟ|Τεν” όμως

νεεεεοεω̨κΝεΜεε

η μετοθοτικη Τούτη περίοδος στηριχθεί σε σοθρες Θο
σεις, δεν προκειτοι νο κορποφορησει σε κομιο πολη
οποιοδηποτε πολιτικο μετρο κι ον ληφθεί. Τον κίνδύνο

σε ειρη̃σοοι νε οροοτερον, ει και μη εξεφεονομεν, οντο εμείς τον οποοὺνομει οπως είπαμε 'Ομως κι ον
ὀΠη Ι[Οτι ἄν ὲῃοιοη̨μεθη̨ αὐτῆς την φύγην. Είρησθω ν δεν τον οποφεύγομε, το πιο σωστο Βεθοιο θο ητον νο
δή νυν ὕΤί διά ΤΟΟ μή Φ!/\ΟΧρημΘΤΘἶν μΘΤο δίκης, 5 ί πούμε, με ποιο τροπο θο μπορούσομε νο τον οποφύγού
ολλη δ” ούκ ἐστιν ούτ” εύρεῖο ούτε στενη της τοι
ούτης μηχονη̃ς διοφύνη· κοί τούτο μεν οίον έρμο

=×:±±ωωι¬·υο×«ω‹#×ι›<<ΦποσΦ×υο¬

με. Ας πούμε, λοιπον, πως ο τροπος ούτος είνοι νο μην
ογοπούμε ύπερθολικο το χρἡμο ολλο, σύμφωνο με τις

Πόλεως ἡμἶν κεἴϋθω Το νυ̃ν. Άνενκλητούς γορ δεί Ι: “ οποιτἠσεις της δικοιοσύνης κι ος προσθεσούμε πως δεν
Τάς Οοοίος προς ολληλούς κοτοσκεύοζεσθοι ομω̃ς ύπορχει εξω οπί ούτο ολλος δρομος, ούτε φορδύς, ούτε
νἑ Πως] Τί μή προϊὲνοι προτερον είς τούμπροσθεν στενος, γιο νο γλύτὼσει κονείς. Ας ποροδεχθούμε πως
εκοντο είνοι της ολλης κοτοσκεύη̃ς οίς ἠ πολοιο το ποροπονω μπορούν νο οποτελεσούν, κοτο κοποιο
εγκλημοτο προς ολληλούς, [κοι] οσσις νού κοίσμι 5 τροπο, το «ερμο» της πολεως. Γιοτί, η κοτονομή των
κρὁν μετῇι οίς δε, ὡς ημίν νύν, Θεος έδωκε κοινην περιούσιὼν πρεπει νο γίνετοι με τετοιο τροπο, ωστε νο
τε πολιν οίκίζειν κοι” μη τινος έχθρος είνοί πω προς μη ΤΤρΟκΟλΟύνΤΟΤ ΘνΤενκλἡσεΤς μΘΤΟξώ Των κΟΤὁΧων
ἀλληλομς, τούτσύς εχθρος οιύτοίς οίτίούς γενε τούς, διοφορετικο οσοι εχσύν μετοξύ τούς ποροπονο
Οοο! ὅιά την ὁιονομην της γη̃ς τε κοί οίκησεων ούκ οπο τον πολιο κοιρο, κι οσοι δεν εχούν κοθολού μύολο,
ονθρώπινος ον είη μετο κοκης ποσης ομοθίο. ίίι δε θο θελούν νο προχωρούν με τη θεληση τούς σε

Τίς ούν δη τροπος ον είη τη̃ς ορθής διονομη̃ς; ο ολλες πολιτικες μετορρύθμίσεις. Σε οσούς ομως, κοΘως
πρώτον μεν τον ούτω̃ν ονκον τού οριθμού δεί το σ” εμος τωρο, εύδοκησε ο θεος νο τούς ονοθεσει νο
ξοσθοι, ποσον είνοι χρεών· μετο δε τούτο την διο οποικίσούν μιο νεο πολη κοινο μην εχούν δημιούργηθεί
νομην τῶν πολιτών, κοθί οποσο μερη πλήΘει κοί οκομη ονομεσο τούς οντεγκλησεις, ον ούτοί προκολού
οπηλίκο διοιρετεον ούτούς, ονομολογητεον· επι” δε Ι» σον 8ΧΘΟὁΤΤΙΤες ΥΤΟ Την κΟΤΟνΟίΤἠ Των νωὼν ΚΟΤ Των
Τη̨η̨ῃ; την τε γην κοι' τος οίκησεις οτι μολιστο ίσος κοτοικιὡν, θο ξεπερνούσον κοθε ονθρὼπινη κοκίο κοι
επινεμητεον. “Ογκος δη πληθούς ίκονος ούκ ολλως Ομὰθενἱι̃

ι

ι

ε

οι

εἴ
ι

ι

Λοιπον, ποιος Θο ητον ο τροπος της δίκοιης διονομης;
Πρώτο  πρώτο πρεπει νο κοΘορισΘεί ποσος χρειοζετοι
νο είνοι ο οριθμος των κοτοικιων. 'Επειτο οπί ούτο,
πρεπει νο σύμφωνησούμε στο θεμο της κοτονομης των
πολιτών, σε ποσο δηλοδη μερη Θο τούς χωρίσούμε οπο
οποψη πληθούς κοι εκτοσεως πού θο κοτοικησούν. κοι
με Βοση ούτο το στοιχείο θο πρεπει νο μοιροσούμε τη
γη κοι τις κοτσικίες, σε οσο περισσοτερο ίσο μερη μπο
ρούμε. Ο ικονοποιητικος, λοιπον, ογκος τού πληθύσμού
δε θο ἡτον δύνοτο νο προσδιορισθεί σωστο με ολλο
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ορθώς γίγνοιτ' αν λεχθείς ή προς τήν γήν καί Πρὸς τ ἰ τροπο, παρα μοναχα σχετικα με την εκταση της' πολης
Τάς Τῶν Πλησἰοχώρων Πόλεων γῆ μέν ὸῃὁση Πό_ Ο και τις γειτονικες χὡρες. Η εκταση της γης πρεπει να
σους σώςρρονσς ὁνπι̃ς [Κω/ή Τρέφεῃ/7 Πλείονος δέ είναι τοση, οση αρκεί για να τρεφει τοσους πολιτες

ουδεν προσδεϊ, πλήθους δε, οποαοι τουςπροαχώ ἐς ποΟικιΟμενους με αωφροσονη, μεγαλυτερη δεν χρειαζε

ρους αδικου̃ντας τε αυτοας αμυνασθαι δυνατοί καί ι Τσι κσθὡλοϋ Ο Πληθυσμός εῃίσηιῖ Πρὲίι̃εί νο εἰνοι Τὡσοςι

γείτοσιν ἑαυτῶν αδικουμενοις οοήθήσαι μή παντα 5 ξ ὼσΤε νο ὲΧεί Τη δὐνοί"Ί νο Οῃοκροὐει ΤΟΠΟ νεἰΐονες
Ποσἰν ἀῃὁρως δω/Ο"/Τι ἄν· ΤΟΟΤΟ δέ] ἰδὁγ/Τες Τήν οτον τον οδικουν και να μην είναι τελείως ανίκανος για

χώραν καί τους γείτονας, οριοομεθα ἐργῳ καί λο ,ἐς να θοηθήσει τους γείτονες του οταν αδικουνται. Αυτο
γοις· ναν δε σχήματος ένεκα καί απογραφής, ίνα .τι θα τα ορίσουμε και με εργα και με λογια, αφου διερευ
περαίνηται, προς τήν νομοθεσίαν ο λογος ϊτω. νήσουμε τη χωρα και τους γείτονες μας. Τωρα ομως

Γίεντακις μεν χίλιοι ἐστωσαν καί τετταρακοντα, ε για να τελειωσουμε τη συζήτηση μας σχετικα με τη
αριθμοα τινος ένεκα προσήκοντος, γεωμοροι τε καί τα νομοθεσία, ας καμουμε ενα σχεδιαγραμμα και μια γενικη
αμυνοαντες τῇ νομῇ· γή δε καί οίκήσεις ὡσαοτως , περιγραφή, τ. . Αςκςπροσδιορίοουμε σε πεντε..χιλιαδ_ες. ,Ϊ
τα αοτα μερη διανεμηθήτων, γενομενα ανήρ καί Μ σαρανταιἄίδθὥἑπειδή ο αριθμος αυτος μας εξυπηρετεί .

κλήρος συννομή. Δυο μεν δή μερη τοιι̃ παντος 5 . στους υπἶἢαγίσμους μας για τη διανομή των γαιών, τους
αριθμοιι̃ το πρῶτον νεμηθήτω, μετα δε ταυ̃τα τρία γεωργους που δικαιουνται να μετασχουν στο μοίρασμα
τον αιζιτον· πεφυκε γαρ καί τετταρα καί πεντε καί της γης. Κατα τον ίδιο τροπο, στον ίδιο αριθμο μεριδίων, ν

μεχρι τῶν δεκα εφεξής. Δεί δή περί αριθμῶν το γε ας μοιρασθουν η γη και οι κατοικίες κι ας αντιστοιχεί
τοσουτον παντα ανδρα νομοθετοιι̃ντα νενοήκεναι, 738" στη διανομή ενας κλήρος σο ενα ανθρωποι 'Επειτα ας
τίς αριθμος καί ποίος πασαις πολεσιν χρησιμώτα το διαιρεθεί ολος αυτος ο αριθμος σε δυο μερη και εν Δ

τος αν εἴη. Αεγωμεν δή τον πλείστας καί εφεξής συνεχεία σε τρία. Γιατί απο τη φυση του ο ίδιος αριθμος
μαλιστα διανομας εν αατῷ κεκτημενον. 'Ο μεν δή μπορεί να διαιρεθεί και σε τεσσερα και σε πεντε μερη
πας είς παντα πασας τομας είλήχεν· ο δε τῶν τετ 5 και ουτω καθ” εξής ως τα δεκα. Είναι, λοιπον, απαραί
ταρακοντα καί πεντακισχιλίων είς τε πολεμον καί τητο, οταν προκειται για αριθμους, εκείνος που νομοθε
οσα κατ' είρήνήν προς απαντα τα συμθολαια καί 8 τεί να γνωρίζει καλο αυτο το πραγμα τουλοχιστο, ποιος
κοινωνήματα, είσφορῶν τε περι καί διανομών, ου και τι είδους αριθμος δηλαδή θα του είναι πιο ευκολο
Πλεἴῦϋς μίᾶς δεοϋσῶν ὲξἠκθνΐα ὅὐνωἴ ἄν Τέμνε· χρήαιμοποίητος σε ολες τις πολεις. Ας θεωρήσουμε σαν
σθαι τομῶν, συνεχείς δε απο μιας μέχρι τῶν δέκα. Ό τετοιο τον αριθμο αυτον που επιδεχεται τις περισσοτε

ρες και μαλιστα διαδοχικες υποδιαιρεσεις. Επειδή, λοι
πον, κανενας αριθμος δε μπορεί να επιδεχεται ολες τις
υποδιαιρεσεις, μολονοτι ο πεντε χιλιαδες σαραντα
(5040) δεν επιδεχεται περισσοτερες απο πενήντα εννεα,
αλλα συνεχείς απο το ενα εως το δεκα, και στις εποχες

1 πολεμου και σε ειρηνικους καιροος, είναι ο πιο χρήσιμος
ὅ για τη σοναψη συμθολαίων και για τις δοσοληψίες ανα
ἶ μεσα σε ατομα, οταν προκειται για είσπραξη φορων και
οι για μοιρασιες. Αυτες, επομενως, τις ιδιοτητες των αριθ
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Ταυτα μεν ουν δή καί κατα σχολήν δεί αεααίως

Με«ων

μών πρέπει να τις κατέχουν σταθερα και σοθαρα, εκείνοι
λααείν, οίς αν ό νόμος προσταττῃ λαμαανειν· έχει Δ που ο ναμος προσταζει να καταπιανονται με τέτοια θέ
γάρ Ούι/ οὐκ ἄλλως ή ταύτῃ, δεῖ ὅέ σὐἶά ρηθῆγ/Ο! ματα. Γιατί έτσι συμθαίνουν τα πραγματα κι όχι διαφο
τῶνδε ένεκα κατοικίζοντι πόλιν. Οατ' αν καινήν έξ 5 , Ρεῖίκύ Πρὲΐῖεί δε νο ΟνΟΠΤϋΧθΟὐν λεΐίΐομερὡθ ΟΤΟν
αρχής τις ποιῇ ουτ' αν παλαιαν διεφθαρμένην επι ίδβϋΐὴ Των Πόλεων νία Τους Πσροκόΐω λὁνοϋθῖ Θἰΐε
σκευαζηται, περί θεῶν γε καί ίερῶν, αττα τε έν τῇ Χῖίζει (πώ Την ΟρΧὴ μίο κωνοορνίο Πὀληι είι̃ε ει̃ι̃ισκεϋὀτ
πόλει έκαστοις ίδρυσθαι δεί καί ὡντινων έπσνομα θα ζει Πιο Πολιὀ και κΟΤΟσΤρΟμμὲνίἹι σε Οῖίδἠτίοῖε σΧεΤίζε
ζεσθαι θεῶν ή δαιμόνων, ουδείς επιχειρήσει κινείν τω με Τοως θεούς και τους νοοὐς ΠΟΠ πρέπει να κτι
νουν έχων όσα εκ Δελφων ή Δωδώνης ή παρ, `Άμ
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σθουν στην πολη, καθώς και στο ονομα ποιων θεών ή
μωνσς ή τινες έπεισαν παλαιοί λόγοι όπῃδή τινας δαιμόνων θα πρέπει να τιμαται ο καθένας απί αυτους,
πείσαντες, φασματων γενομένων ή έπιπνοίας λε κανένας ανθρωπος μυαλωμένος δε θα τολμήσει να αγ
χθείσής Θεῶν, πείσαντες δέ θυσίας τελεταίς ουμ γίξει οσα είπαν τα μαντεία των Δελφών ή της Δωδώνης
μείκτους κατεστήσαντο είτε αυτόθεν έπιχωρίους 5 ή του 'Αμμωνος ή εκείνα που έχουν υποθαλει μερικοί
εἴΐ) Οὐν Τϋρρηνίκάς ΘἴΤ8 κυπρίας εἴτε αλλοθεν παλιοί χρησμοί, που καταφεραν να πείσουν καποιους με
όθενουν, καθιέρωσαν δέ τοίς τοιουτοις λόγοις φή οποιοδήποτε μέσο, με εμφανίσεις δηλαδή φαντασματων
μας τε καί αγαλματα καί αωμους καί ναους, τεμενή ή επιφοιτήσεις δήθεν θεών. Και αφου επείσθησαν αυτοί,
τε τουτων εκαστοις έτεμένισαν· τουτων νομοθέτῃ αρισαν θυσίες, συνδυασμένες με τελετές νταπιες, ή
τό σμικρότατον απαντων ουδέν κινήτέον, τοῖς δέ ι̃Ο Τυρρηνικές ή Κυπριακές, είτε φερμένες απα οποιοδή
μέρεσιν έκαστοις Θεόν ἠ δαίμονα ή καί τινα ήρωα 6 ποτε αλλο τοπο, και με τη Βοήθεια αυτών διαδασεων,
αποδοτέον, έν δέ τῇ τής γής διανομῇ πρώτοις καθιέρωσαν χρησμους και αγαλματα και θωμους και
εξαίρετο τεμένή τε καί παντα τα προσἠκοντα απο ναους, φτανοντας στο σημείο να αφιερώσουν σ' αυτα
δοτέον, όπως αν συλλογοι εκαστων τω̃ν μερών ορισμένους ταπους, πουτα̨ςαρακτήρισαν ιερα τεμένη.
κατα χρόνους γιγνόμενοι τους προσταχθέντας είς 5 Ουτε το παραμικρό απ* αυτα δεν πρέπει να μετακινήσει
τε τας χρείας έκαστος ευμαρειαν παρασκευαζωσι ο νομοθέτης, αλλα σε καθε μέρος να εγκαταστήσει ένα
καί φιλοφρονω̃νταί τε αλλήλους μετα Θυσιω̃ν καί θεο, ή ένα δαίμονα, ή και καποιον ήρωα. 'Οταν κανει
οίκειω̃νται καί γνωρίζωσιν, ου μείζον ουδέν πόλει ο ι διανομή της γης θα πρέπει να δώσει πρώταπρώτα τα
αγαθόν ή γνωρίμους αυτους αυτοίς είναι. “Οπου πιο ωραία τεμένη και αλα τα απαραίτητα για αυτα, για
γαρ μή φῶς αλλήλοις έστίν αλλήλων έν τοῖς τρό να γίνονται συγκεντρώσεις, στο καθε μέρος σε ορισμέ
ποις αλλα σκότος, ουτί αν τιμής τη̃ς αξίας ουτλ αρ νες ημέρες, να προετοιμαζουν με ανεση τη λυση των
χων ουτε δίκης ποτέ τις αν τη̃ς προσηκουσης αρ 5 ζητηματων τους και να αναπτυσσουν φιλικές σχέσεις

αναμεταξυ τους καμνοντας θυσίες και να συνδέονται
και να αλληλογνωρίζονται, γιατί δεν υπαρχει μεγαλυτερο
αγαθα μέσα σε μια παλη απα τη γνωριμία του ενος πο
λίτη με τον αλλο, Γιατί, απου δεν υπαρχει φως στις
ανθρώπινες σχέσεις, αλλα σκοταδι, δεν είναι ποτέ δυ
νατό να σχηματίσει κανείς σωστή γνώμη, για την τιμή
και για τις εξουσίες και για τη δικαιοσυνη που αξίζει
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θώς τυνχαναί' δεἴ δή Πάντα ἄνδρα ἐν Πρός έν στον καθενα. Πρεπει, λοιπόν. καθε ανθρωπος σε όλες
τουτο σπευδειν ἐν πασαις πόλεσιν, όπως μήτε αυ Ής Πςλειςν Θὴμς Προς θἡμς] ςωῖς νς εῃιςιὼκει: Πως
Τός κίὅδηλός ΠΟΠ? Φανεἴπῃ ὁΤῳΟυ̃ντ ἀῃλου̃ς δέ καί δηλαδή ουτε ο ίδιος να φανεί ποτε κίθδηλος συ όποιον
αλήθἠς αεί. μήτε ἄλλΟς ΤΘίΟΠΤΟς ών Οίῇόν ὅίαῃεκ 'δήποτε, αλλα παντοτε ειλικρινής και φιλαλήθης, και να
τήσει. Ώ _ ι̃ο προσέχει μήπως τον εξαπατήσει αλλος που εχει αντίθετο

Ἡ δή τό μετά ΤΟΠΤΟ ΦΟΡά, κθθάθερ Πεῇῶν ἀφλ 739" χαρακτήρα. Το επόμενο σταδιο για τη διατυπωση των
ίερου̃ι Τῆς Τῶν νόμων κθτςίσκεϋη̃ςι άήθης Οὐσα νόμων, επειδή είναι ασυνήθιστο, όπως ακριθὼς η ιερή
Τάχλ ἄν Θθϋμάσαί Τόν ςίκΟὐΟνΤΟ Τό Πρω̃ΤΟν Ποίήτ γραμμή στο παιχνίδι των κυθων, ίσως θα εκανε να απο
α8ι8ν° Οὐ μήν ἀλλ, ἀνθλςνίζομἑνῳ καί Πείιοωμἑνῳ ρήσει εκείνος που θα το ακουγε. πρωτη φορα. 'Οταν
Φανεῖται δευτὲρως ἄν Πὐλίς Οἶκςἶσθσί Πρός Τὸ θέ/Η 5 ομως το αναλογισθεί και προσπαθήσει να το αξιολογήσει
τιατον. Ταχα δν Οὺκ ἄν τις Πρςσδέξθπο αὐῃἶν δίά μόνος του, θα του φανεί ότι η πόλη εχει ίσως πολίτευμα
Τό μή σύνηθες νο!ίΟθέΤΠ μή Τϋραννου̃νῃ” Τό δλ ἐ“ κατὼτερης ποιότητας από αυτο που θεωρείται αριστο.
σῃν ὸρθόππςν Θἰθεἶν μὲν Τήν ἀρίσΐίι̃ν Πολπείθν Δεν αποκλείεται ακόμη να μη παραδεχτεί κανείς αυτή
και” δευτεραν καί τρίτην, δουναι δε είπόντα αίρεσιν Την Πόλη] 8][ειδἠ δεν έχει! ςγ[ως συνηΘίζεΤςι, νςμςΘςΤη
ὲκόσΐῳ Τῷ Τῆς σϋνοίκἠσςως κϋρίῳ Ποίωμεν δή Ό τυραννο. Το πιο σωστό, επομενως, είναι να πει κανείς.
κατα τοὐτ0ν τόν λὐνθν καί Τά νυ̃ν ημείςτ επίονῖες ποιο θεωρεί αριστο πολίτευμα, ποιο δευτερο και πιο
αρετῇ πρώτην πολιτείαν καί δευτεραν καί τρίτην· Τρίῖς ως Προς την ςξἰςν κςιν ςῷςὐ Τς ςξηνἠσειν νε ςῷἠσει
τήν δέ αίρεσίν κλείνἴθ τε άίτοδίδῶμεν Τά νυ̃ν καί εἴ το δικαίωμα της εκλογής στον καθενα από εκείνους που
τις αλλ0ς αεί ΠΟΤΕ ὲθελήσείεν ὲκίί Τήν Τῶν Ταού 5 έχουν αναλαθει να ιδρυσουν υπευθυνως την αποικία.
των εκλονήν ἐλθὼν κατα τόν εαυτου τρόπον απο Ας ενερνἠσςωμεγ λςω̃ςνν μ ςωτς τον Τρςῃς Τώρα, κςῖς_
νείμααθαί τό ΦἴλΟν Οὐτῷ Τῆς ΟΠΤΟΠ Παἶρίὅος· νομαζοντας το πρωτο σχετικα με την αρετή πολίτευμα

Πρώτη μέν τθἴνϋν Πὁλίς Τέ ὲσῃν καί Πολπεία και κατόπιν το δευτερο και το τρίτο. Και το δικαίωμα
καί νόμοι ὲίριστοι, όπου τό παλαι λεγόμενον αν γί 0 εῃιλονἠς ςνςμεσς σῖς Τρίο, ςς Το δώσςςμε Τὡρς σῖςν
ννήται κατά Πα̃σαν τήν Πὁλίν ὁτί μάλίσπί λἑνεωί Κλεινία, και επειτα σε οποιονδήποτε αλλο που προσκα
όέ ὡς όντως ἐστί κοινά Τά Φίλων ΤΟΟΤ, ούν εἴῖε λουμενος να καμει την εκλογή του, θα διαλεγε αναλογα
παυ νυ̃ν ἔστιν Θἴτλ ἔσΤΟί ΠΘΤἑ _ κοίνάς μέν νννακ με την νοοτροπία του, το πολίτευμα της πατρίδας του
κας, κοινούς· δε είναι παῖδας, κοινα δε χρήματα ίι εῃειδἠ ςωι̃ς Του αρέσει.
σὐμθθνπί τ καί Πάσίί μηχθνῇ Τό λενόμενον ἴδίον

Υ Πρωτη, φυσικα, στην αξία ερχεται η πόλη, και πρωτο
πανταχόθεν ἐκ ΤΟΠ Θἴοϋ ἄθθν ὲξῇρηπῃι μεμηχάνίκ . επίσης το πολίτευμα και αριστοι οι νόμοι της  εκείνη

· στην οποία τηρείται απολυτως ο παλιός παροιμιὼδης
λόγος που καθορίζει ότι «οι φίλοι έχουν πραγματι τα
παντα κοινα». Αυτό, λοιπόν, είτε υπαρχει καπου τωρα,
είτε γίνει καποτε πραγματικότητα, να είναι δηλαδή .κοι
νες οι γυναίκες και τα παιδια, κοινα επίσης όλα τα υπαρ
χοντα τους, και είτε με καθε μεσο εχει εξαλειφθεί από
παντου ολοκληρωτικα και με καθε τρόπο αυτό που ονο
μαζουμε «δικό μου», είτε όσο είναι δυνατό, με οποιοδή
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ται δή είς το δυνατον καί τα φύσει ίδια κοινα αμῇ γε

μιειωει

ελα

ποτε παλι μεσο εχουν γίνει κοινα κι αυτα που απο τη
πη γεγονεναι, οίον ομματα καί ὡτα καίχείρας κοινα ~ φύση είναι ιδιοκτησία ατομική του καθενος, οπως παρα
μεν οραν δοκείν καί ακούειν καί πραττειν, επαινείν α δείγματος χαριν τα ματια και τ” αυτια και τα χερια, ὼστε
τ) αύ καί ψεγειν καθ, ἐν οτι μαλιστα σύμπαντας επί οι πολίτες να νομίζουν οτι θλεπουν, ακούνε και εργαζον
τοίς αύτοίς χαίροντας καί λυπουμενους, καί κατα ται απο κοινού, και να επαινούν και να κατακρίνουν το
δύναμιν οίτινες νομοι μίαν οτι μαλιστα πολιν απερ καθε τι, και οτι ολοι χωρίς καμια εξαίρεση είναι δυνατο
γαζονται, τούτων ύπερθολη̃ προς αρετήν ούδείς 5 να χαίρονται και να λυπούνται για τα ίδια πραγματα·
ποτε ορον αλλον Θεμενος ορθοτερον σύδε θελτίω τοτε και οι νομοι, που εξυπηρετούν στο μετρο του δυ
θήσεται. 'Η μεν δή τοιαύτη πολις, είτε που θεοί ή νατού και οσο μπορούν περισσοτερο την ενοτητα της
Ποτὅες Θεῶν αὐτήν οίκούσι πλείους ενος, ούτω δια πολεως, δε θα μετακινηθούν, και κανενας δε θα προτεί
ζω̃ντες εύφραινομενοι κατοικούσι· διο δή ὶπαρα νει ποτε αλλο νομο πιο σωστο και πιο τελειο απ” αυτούς
δειγμα γε πολιτείας ούκ αλλη χρή σκοπείν, αλλ” ε για να φτασει η πολη στην κορυφή της αρετής. Μια
εχομενους ταύτης την οτι μαλιστα τοιαύτην ζητείν τετοιου είδους, πολη, πραγματι, είτε την κατοικούν θεοί
κατα δύναμιν. Ἡν δε νύν ημείς επικεχειρηκαμεν, ή παιδια θεών περισσοτεροι απο ενα, ζώντας τετοια ζωή,
εϊη τε αν γενομενη πως αθανασίας ὲγγύτατα καί τι την κατοικούν με χαρα και καλή καρδια. Γι, αυτο δεν
μία δευτερως· τρίτην δε μετα ταύτα, εαν θεος 5 υπαρχει λογος να ψαξουμε να θρούμε αλλού υποδειγμα
εθελῃ, διαπερανούμεθα. Νύν δ” ούν ταύτην τίνα τουλαχιστο πολιτεύματος, αλλα αφου νιωσουμε το μη
λἑγομεν καί Πῶς γεγ/Ομέ,/ην ἄν Τοιη̨ρτην; νυμα της να επιδιωξουμε με ολες μας τις δυναμεις να

Νειμάσθων μέν δη πρῶτον γην τε καί οίκίας, φτιαξουμε κατι που να του μοιαζει, οσο Θολεί, περισσο
καί μη κοινή γεωρνούντων, επειδη το τοιούτον 7ι1ιι.ι τερο. Αυτο που τωρα εχουμε επιχειρήσει να καμουμε
μείζον ή κατα την νύν γενεσιν καί τροφην καί παί τώρα εμεἰθ. ΘΟ ΘΝΟΙ, Ον Υἰνει Πραγματικότητα, το πλη
δευσιν είρηται· νεμεσθων δή ούν τοιαδε διανοία σιεστερο στην αθανασία και δεύτερο ως προς την αξία.
πως, ὡς αρα δεί τον λαχοντα την λη̃ξιν ταύτην νο Αν ευδοκησει ο θεος, θα ασχοληθούμε αργοτερα και μί
μίζειν μεν κοινην αύτην της πολεως σύμπασης, πα ιι ενα τρίτο πολίτευμα. Για την ωρα ομως, ποιο είναι αυτο

το πολίτευμα που συζητούμε, και πως θα μπορούσαμε
να το καμουμε πραγματικοτητα;

|Κ^ΕίΝίΑΣ: Σ' ευχαριστώ, αγαπητε μου Αθηναίε, που μου
ανεθεσες να καμω επιλογή του πιο καλού πολιτεύματος],ιἔγ ,

|ΜίΞί`ί/ΜΟΣ: Κι εγω, φίλε μου, σου εκφραζω το θαυμασμο
μου για την περιγραφή της ιδανικής πολιτείας]

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: [Κι εγώ σας ευχαριστώ, Κλεινία και Μεγιλλε,
που με παρακολουθείτε με τοση προσοχή. Αλλα ας συ
νεχίσουμε τη συζήτησή μας.] Πρωταπρώτα, λοιπον, ας
μοιρασθούν μεταξύ τους τη γη και τα σπίτια οι αποικοι,
και ας μη καλλιεργούν απο κοινού τη γη επειδή εχουμε
πει πως τετοιο πραγμα, θα ξεπερνούσε τις δυναμεις
ιινθρὡπων που γεννήθηκαν, ανατραφηκαν και μορφὼθη
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τρίδος δε ουσης της χώρας θεραπευειν αυτήν δεί καν οπως τώρα οι δικοί μας. Στο μοίρασμα ομως της
μειζονως ή μητερα παίδας, τῷ καί δεσποιναν θεον γης ας πρυτανευει τουλαχιστο μια σκεψη σαν αυτή
αυτήν ουσανθνητω̃ν οντων γεγονεναι, ταυτα δή ε περίπου: Πρεπει δηλαδή αυτος που του ετυχε ενα κομ
χειν διανοήματα καί περί τους εγχωρίους θεους τε ματι γης, να το θεωρεί σαν κοινο κτήμα ολοκληρης της
ἄμσ «Οί δαίμονας, ι ίο ἱτ πολης, εφοσον η χώρα είναι η πατρίδα του και πρεπει

"Οπως δ” αν ταυτα είς τον αείχρονον ουτως ε Β να την φροντίζει περισσοτερο απ” οσο μια μανα τα παιδια
χοντα υπαρχη, ταδε προσδιανοητεον, οσαι είσί τα ές της, για τον προσθετα λογο οτι είναι θεα, σεθαστή μη
νυν ήμίν ὲστίαι διανεμηθείσαι ταν αριθμον, ταυτας τερα θνητών ανθρώπων. Αυτα τα αισθήματα πρεπει να
δεῖν αεί τοσαυτας είναι καί μήτε τι πλείους γίγνε γγ τρεφει συγχρονως και για τους εγχωρίους θεους και
σθαι μήτε τί ποτε ελαττους. 'Ωδή ουν αν το τοιαυ· 5 ιζ τους δαίμονες.

.

τον θεθαίως γίγνοιτο περί πασαν πολιν· ο λαχων και για να παραμείνουν τα ίδια σ” αιώνα τον απαντα
τον κλῆρον καταλειπετω αεί ταυτης τής οίκήαεως τα πραγματα αυτα, πρεπει να σκεφθουν ακομη και του
ενα μονον κληρονομον των εαυτου παίδων, αν αν το: οσες είναι οι εστίες που μοιραστηκαν τώρα στον
αυτῷ μαλιστα ή φίλον, διαδοχον καί Θεραπευτήν καθενα, τοσες πρεπει να μείνουν παντοτε, και μήτε να
θεῶν καί γενους καί πολεως τῶν Τε ζὡι/Των κυ̃ἴ ίθ μεγαλώσει, εστω και λίγο, ο αριθμος τους, ουτε και να
οσους αν ήδη τελος είς τον τοτε χρονον εχη· τους 0 μικραίνει ποτε ουτε στο ελαχιστο. Και να, πως θα εξα
δε αλλους παίδας, οίς αν πλείους ενος γίγνωνται, σφαλισθεί κατι τετοιο σε καθε πολη. Εκείνος που θα
Θηλείας τε εκδοσθαι κατα νομον τον επιταχθησο του λαχει ο κλήρος, θα ορίζει παντοτε κληρονομο αυτής
μενον, αρρενας τε, οίς αν της γενεσεως ελλείπη της κατοικίας, το ενα μοναχα απο τα παιδια του, αυτο
των πολιτών, τουτοις υείς διανεμειν, κατα χαριν μεν 5 που αγαπα πιο πολυ για διαδοχο του, και για να αναλαθει
μαλιστα, εαν δε τισινελλείπωσινχαριτες, ή πλείους τη φροντίδα, της οικογενειας και της πολης, και για
επίγονοι γίγνωνται θήλεις ή τινες αρρενες εκα τους ζωντανους και για οσους εχουν πεθανει οταναυ
στων, ή καί τουναντίον οταν ελαττους ώσιν, παίδων τος γίνει αρχηγος της οικογενειας. και τα αλλα παιδια,
αφορίας γενομενης, παντων τουτων αρχήν ήν αν τί αν υπαρχουν περισσοτερα απο ενα, τα μεν θηλυκα θα
θώμεθα μεγίστην καί τιμιωτατην, αυτη σκεψαμενη τα παντρευουν συμφωνα με το νομο που θα καθορισθεί
τί χρή χρη̃σθαι τοίς περιγενομενοις ή τοῖς ελλεί κατοπιν, τα δε αρσενικο να τα δίνουν σο εκείνους τους
πουσι, ποριζετω μηχανήν οτι μαλιστα οπως αί πεν πολίτες που δεν εχουν αποκτήσει παιδια για να τα κα
τακισχίλιαι καί τετταρακοντα οίκήσεις αείμονον ε Β νουν γυιους των, και μαλιστα με σειρα προτιμήσεως.
σονται. Μηχαναίδ' είσίν πολλαί· καί γαρ επισχεσεις 'Οπου δεν υπαρχουν προτιμήσεις ή οταν υπαρχουν πε

ρισσοτερα θηλυκα παιδια παρα αρσενικο σε καποιες οι
κογενειες, ή οταν, αντιθετως, γεννιουνται λιγοτερα, απο
ελλειψη γονιμοτητας, για ολα αυτα θα ασχοληθεί η ανω
τατη και πιο αξιοσεθαστη αρχή που θα διορίσουμε, η
οποία αφου μελετήσει το προθλημα εκείνων που περισ
οευουν, ή εκείνων που λείπουν, ας ανακαλυψει τροπο
ώστε να παραμείνουν, οσο είναι θολετο μοναχα οι πεντε
χιλιαδες σαραντα κατοικίες. κι υπαρχουν πολλοί τροποι:
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γενέσεως Οίς ἄν είίρομς ῇ γενεσις, καί τοοναντίον γιατί και περιορισμος των γεννήσεων, οποιι υπαρχει
επιμελειαί καί σποωδαί πλήθοιις γεννηματων είσίν· αΦοΟνία'Τοκνωνι ααοοεί να οαίολίιοείι και ανοθοαιἶο
ῃματς Τε καί ατιμίαις καί νοιιθετήσεσι πρεσαωτω̃ν πολλα μεσα φροντιδας και ενδιαφεροντοςγια την αμ
περί νεοος δια λογων νοιιθετητικῶν απαντω̃σαι, ο ξηση των γεννησεων. Αιιτο πομ λεμε ,μπορει ναμτο πετα
δανανται ποιεῖν ο λεγομεν. Καί δή καί το γε τελος, χει κανεις με την απονομη η την στερηση τιμων και με
αν πασα απορία περί τήν ανίσωσιν τῶν πεντακισχι νοοθοοίοο Των ηλίκίωοὲνων Ποοο Τοοο νὲοοο με οομοοοτ
λίων καί τετταρακοντα οίκων νίγνηται, επίχιιοις δε λεμτικα λογια. Τελικα ομως, αν φθασομμε στο σημείο
η̨ῃερὅαλλοοοα ημίν πολιτών δια φιλοφροσανην την 5 , να γίνει τελείως ακατορθωτο πραγμα η διατηρηση των
τῶν σονοικοαντων αλλήλοις σιιμααίνῃ καί απορώ ι ± πέντε χιλιαδων σαραντα οίκων, και εχουμε' προθλημα
μεν, το παλαιον που απαρχει μηχανημα ο πολλακις ξ μπερπληθμσμοιζι, εξ αιτίας της φιλίας πομ γεννιέται απο
είπομεν, εκπομπή αποικιῶν, φίλη γιγνομενη παρα  » τη σμγκατοικία των πολιτών μετοιξιζι τοος, και θρισκομα
φίλων, ών αν επιτη̃δειον είναι δοκῇ. Ἐαν τα αα καί στε σε αδιεξοδο, μπαρχει η παλια μεθοδος που την
τοὐναντίον έπελθῃ ποτε καμα κατακλυσμον φερον ι̃ίί έχοομε πολλες φορές αναφερει, το να στελνοιιμε δη
νοσων, ή πολέμων Φθοραι ὲλαίίοοο οο αολα Τοο Ἡ" ·' λαδη αποικίες, που επειδη αποτελοονται απο φίλομς
τεταγμενομ αριθμοα δι, ὐρΦανἴας νονωνίαίι ὲκον° διακεινται φιλικα μεταξύ τοος, σε οποιοναριθμο θεω
τας μεν οα δεί πολίτας παρεμαάλλείν ναθῃ Παίοεία ρείται πιο καταλληλος. κι αν παλι, αντιστροφως, πέσει
πεπαιδειιμενοιις, αναγκην δε οαδε θεος είναι λένε πανω μας καποτε ενα κώμα πομ φέρνει κατακλμσμο απο
Τα, δω/σἶός ΰίάζεσθαί 5 αρρωστειες η ένας πολεμος προκαλέσει φθορα του πλη

Ταατί οαν δή τον ναν λεγόμενον λονον ἡμῖν θιισμοο και μειωθεί ο αριθμος των κατοίκων σε θαθμο
Φῶίίεν Παοαίνεἶν ^οΥονΤα' Ώ ΠανΤων ανοίοῶν αίοίῖ πολο κατωτερο απο τον κανονικο, επειδη σκοτώθηκαν
ΘΤΟΔ Τήν οίίοίαΤηΤα καί ἶοοΐηία καί Τα Ταοἶον καί πολλοί, δεν πρεπει να κουθαλησομμε με τη θέληση μας
ομολογοαμενον τιμῶντες κατα φύσιν μή ανἰΘΤΘ στην πολη πολίτες απ) εξω, που εχοον ανατραφεί με
κατα τε αριθμόν καίπασαν δοναιαίν Τήν Τῶν καλών Ι" νοθη εκπαίδευση, αλλα στην αναγκη, οπως λεει κι η
καγαθῶν πραγματων· καί δή καί ναν Τον αοίθμον Ό παροιμία οιξιτε ο ίδιος ο θεος μπορεί να φέρει αντίσταση.
μεν πρῶτον δια αίοιι παντός Φολαξαῃῖ Τον Θἰοημἑ Ας ιιποθεσοιιμε, λοιπον, οτι η σμζητηση πομ κα
νον, είτα το τη̃ς οασίας αψος τε καίμέΥΘΘΟ©ι ο Το νοωμε τωρα θελει να μας δωσει τις παρακατω σμμθου
πρώτον ενείμασθε μετριον ον, μή αῃίίαοηίο Τῷ Το λες: <<'Ε, σεις ανθρωποι που είσαστε οι αριστοι απ'
ὼνείσθαι καί τῷ πωλείν προς ἀλλήλοαο τ οὔτε ναο Η ολοιις, μη παιζιετε να τιματε, οπως διατασσει η φαση,
ο νείμας κλη̃ρος ών Θεος ὑμῖν υ̃ὐμίίαχοο οὐκ ο νο την ομοιοτητα, την ισοτητα, την ταμτοτητα και την σιιμ
μοθετης  ναν γαρ δή πρῶΤΟν Τῷ ααοίθοονα νο' φωνία, ως προς τον αριθμον και την επίδραση που

ασκοιζιν στη δημιουργία ωραίων και καλών πραγματων.
Και ειδικως τωρα, να διαφμλαξετε πρωταπρωτα σ' ολη
σας τη ζωη, τον αριθμο που είπαμε, επειτα μη περιφρο
νησετε το οψος και το μεγεθος της περιουσίας σας που
μοιραστηκατε στην αρχη και πομ δεν ξεπερνα τα ορια του
ιιετροιι, κανοντας αγοραπωλησίες μεταξο σας, γιατί οοτε
ιι θεοςκληρος που εκαμε τη διανομη, οατε ο νομοθέτης
ιης θα είναι σομμαχοί σας. Γιατίθέθαια αμτο είναι το

28
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Προεῃών ὲΠ[ Τοὐωἰς κληροη̨̃σθω πρώτο που προστοζει τὼρο ο νομος σ' οποιον δείχνειμος προ ι . . . .
, ὲθελοῃα ή μή κληροη̨̃σθω ὡς Πρῶῖον μὲν Τῆς 0 ονυποκοη, εφοσον ειχε προειδοποιήσει οτι οποιος επιτον τ ι . . . . , χ

γῆς ίερος οὐοης τω̃ν ποντων Θεῶν, είτο ίερεων τε θωμειι θο Πορει μίἶρος στην κληρωση μ (Ντους Τοως
κοι' ίερειῶν εω̃χος ποιησομὲνων επι' τοῖς πρώτοις ὀροωςι διαῷορεἶικἀ νο μη Πέ1ρει° 'ΟΉ δηλαδή ετϊειδἠ η

_ ν ι γη εινοι ιερη προστοτευετοι πρωτοπρώτο οπο ολουςθομοσι κοί δευτεροις κοι' μεχρι τριων, τον Πριομεἀῃοδὁμενον ών ἑλσχεν Οἰκοωἑὁων ἡ γηΠἑ_ Η τους θεούς, επειτο οπο τους ιερείς κοι τις ιερειες πουνον ~ . . .θο κονουν προσευχες κοτο την τελεση της πρὼτης τηδων το επί τοοτοίς πρεποντο πάσχειν ποθη· γρο · ς
ὅἑ ἐν ΤΟΚ ἰεροἴς Θἡσοωσἰ κ“ΠΟρ[ΤΤίνΟς δευτερης κοι τρίτης θυσίος, κοι θο ευχηθουν οτι οποιος
εἰς Τόν ἐῃεπα χρόνον καωγεγρομμένας ονοροσει ή πουλήσει οσο του ετυχον στον κλήρο του

προς τοιζιτοις δ' έτι φυλοκτηριο τούτων, όπως ον οικοπεδο η χωροφιο, νο ποθοινει ουτο που πρεπει νο
καΤασΤἠσΟωσΙν ἐν ΤΠΠΠἹ Τῶν ἀρχῶν η̃Πς Ο ποθοίνει εκείνος που διοπροττει τετοιο εγκλήμοτο. Κιγιγνητο , . , . , . .ὸξὐππον ὁρᾶν ὀοκη̃ Η/Ο ΟΖ Παρά ΤΟΠΤΟ ἑκὥ ι οφου χοροξουν πονω σε ξυλο κυπορισσιου ονομνηοτικες

οτοτε πορογωνοι' γιγνομενοι μή λανθάνωσἰν ΟΠ πινοκιδες γιο τις μελλοντικες εποχες, θο τις τοποθετή
. , , , . ,  ,. . . οουν μεσο στους νοοος, κοι εκτος οπ' ουτο, θο εξοοφοτους, ολλο κολοζωοι τον οπειθομντο ομο νομῳ κοι

Τῷ Θεώ ..Οσον γάρ δή Τό νυ̃ν ὲΓΠΤΟΤΤὁμε\/Ον ἀγΟ_ 5 λιοουν τη διοτηρηοη τους, ονοθετοντος τη φυλοξη τους
Θὀν ός/ Τυγχάνεἰ Πςάσως Τσἴς Πεἰθομένως Πόλα", οί εκείνη οπο τις εξουσίες που θεωρείτοι η περισσοτερο

οξυδερκής ὼστε νο μη της ξεφεογουν οι ποροθοσειτην ὲηομενην κοτοοκευην προολοοον, κοτο την · ς
Ή Η που γινοντοι κοθε τοσο, ολλο νο επιθολλει ποινες ενπολοιον ποροιμίον οοδείς εϊσετοί ποτε κο ος ων,

| ι , . ,. . _ ί ονο οτι του νο ου κοι του θεοο σ” ουτον που δεν πειολλ' έμπειρος τε κοι επιεικης εθεσι γενομενος μ Ιμ '

χρημοτιομος γορ οὐτ' ἐνεοτιν οφοδρο εν τῆ τοι Θ ,
Θορχει. Το ποσο μεγολη σπουδοιοτητο οποχτο στην

οοτῃ κοτοοκευῇ ουνεπετοί τε οιζιτῇ μηδὲ δειν μηδ”
ἐξεϊνοι χρημοτίζεσθοι τω̃ν ονελευθερων χρημοτι
σμῶν μηδενι' μηδενο, κοθί οσον επονείδιοτος λεγο
μενη Βονουσίο ήθος οποτρεπει ὲλεοθερον, μηδὲ ίι

ιιεεωεεειν

προγμοτικοτητο ουτή η διοτοξη που ονοφερουμε τώρο,
γιο ολες τις πολεις που πειθορχοον σο ουτήν, οτον πορει
τη μορφή που της τοιριοζει, δε θο μπορεσει νο το κο
τολοθει κονενος ον είνοι κοκος, οπως λεει κοποιο ποροι

  ι ι μίο, πορο μονο οτον οποκτήοει πείρο κοι σεμνο ήθη. Κιτο ποροπον οξιουν ἐκ των τοιοοτων ουλλεγεινχρήμοῖα οληθινο σε 'μιο τετοιου είδους ουστηρή διοτυπωοη νο
Πρὸς Τοώτοἰς ὅ, ἐῃ νόμος ἐτἰεῖω Πη̨̃σ, Τοὐτοἰςι̃ μου δεν υπορχει τροπος χρημοτιομοο κοι συμθοδίζει μή

_ ,.  Θ Μι, ουτην κοι το οτι δεν επιτρεπετοι νο εχει κονείς δουλομηδί εξεινοι χρυοον μηδὲ οργυρον κεκτησ οι μη ι ιι
δἑνα μηδενίἰὅ(ώΤη νὁμἰσμη̨ δὲ ένεκα ἀλλαγη̃ς Τῆς πρεπείς δοσοληψίες πλουτισμοο με κονενο, εφοσον η

'Υ _ επονείδιοτη, οπως λεγετοι, χειρονοκτική εργοσίο διοκοθ” ημερον, ην δημιουργοις τε ολλοττεσθοι οχε

εεεεταωμε±ει¬ι·κ·±›¬=‹.

στρεθλὼνει ενο φιλελεοθερο χοροκτήρο, κοι δεν εχει
κομιον οπολοτως οξίο νο μοζεοει κονείς χρήμοτο με
τετοιο οιοχρο μεσο.

Σον προσθήκη σε ολο ουτο οκολουθεί ολλος νομος:
νο μην επιτρεπετοι σε κονενο ιδιώτη ν” οποχτήσει οοτε
χρυσοφι, ουτε οσήμι, ολλομ νο , οιμοιτιιοιειίῳιοιιπηνιιικο'Μ"Μ
θημερινή ουνολλογή>οἶ¬ν‹ο`Δ  είνοι, μπορούμε νο ι Δ/Φ
ποομε, ονογκοίο στοῦζξτεχνίτες, κοθὼς κοι σε οσους ι 1 τη

ὀι ὶ
Με. Κ/Η ε οι . Τη̃ῳιί 7.

τ?
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δον αναγκαίον, καί πασιν οποσων χρεία των τοιου

35?

_ _. _ , 5 εχουν αναγκη οιι° αυτοι για να πληρώσουν μισθγους
των μισθους μισθωτοις, δουλοις και εποικοις. απο
τίνειν. Ών ενεκα φαμεν το νομισμα κΐηΐὲον αίἔωις

χ ι Γι' αυτους υποστηρίζουμε οτι πρεπει να αποχτήσουν
μεν εντιμον, τοις δε αλλοις ανθρώποις αδοκιμον
κοινον δε 'Ελληνικον νομισμα ενεκα τε στρατειων

7 στους μισθοφορους, στους δουλους και στους εποίκους.

_ ί νομισμα επειδή η χρησιμοποίηση του είναι απαραίτητη,
_ . . Τ γ ενώ για τους αλλους ανθρωπους δεν εχει καμια αξία.

καί αποδημιων είς τους αλλους ανθρωπους, οιον
_ γο Σχετικα ομως με το κοινο για ολους τους 'Ελληνες νο

πρεσθειων ή καί τινος αναγκαίας αλλης Τη πὁλεί
κηρυκείας, εκπεμπειν τινα αν δεῃ, τουτων χαριν τῇ μισμα για τις εκστρατείες και τα ταξίδια σε αλλες χώρες

ιι ιι .
_ _ ιἔ για πρεσθειες ή για καποια αποστολή κηρυκων αναγκαία

αναγκη εκαστοτε κεκτησθαι τη πολει νομισμα Ἐλ
λ , .|ὁ!ώΤ δέ ἄν ἄραἶι̃οΐἐ ἀνάγκη Πς γίγνηωἰ τι ἶ.¿ για την πολη ή οταν πρεπει να σταλεί κανενας στο

νικον. ί . . . . . ι
η · Π . _ εξωτερικο, για χαρη αυτων μοναχα ειναι αναγκαιο να

αποδημείν, παρεμενος μεν τους αρχοντας ΩΓΙΟΘΠ

μείτω, νομισμα δε αν ποθεν έχων ξενικύν Οἴκα̃ὕθ
αφίκηται περιγενομενον, τῇ πολετι αυτο καταιΰαλ
λετω προς λογον απολαμαανων το επιχωριον·
ίδιουμενος δε αν τις φαίνηται, δημοσιον τε γιγνε
σθω και' ο συνειδως καί μη φραζων αρα καί ονείδει

5
” εχει στην κατοχή της η πολη Ελληνικο νομισμα. Αν τυ
_ χον καποιος ιδιώτης είναι αναγκη να ταξιδεψει στο

= εξωτερικο, ας φυγει αφου πρώτα παρει την αδεια των
” αρχοντων. 'Οταν ομως επιστρεψει στην πατρίδα εχοντας
= ξενο νομισμα που του εχει περισσεψει, θα είναι υπο

_ ,. „ . ε ι Ι γο χρεωμενος να το παραδίνει στην πολη ανταλλασσονταςμδἶά ΤΟΟ ΕΪΥΠΥΟΧ/ΤΟζ ει/ΟχΟς' Ξίἶἶω, ΚΟ! Προς
_ . Ο το με ίσης αξίας εγχώριο νομισμα. Αν αποδειχθεί οτι

τουτοις μη ελαττονι του ξενικου κομισθεντος νο
_ Τ Ϊἐ. καποιος το οικειοποιείται, το μεν νομισμα θα δημευεται

μίσματος. Γαμουντα δε καί εκδιδοντα μήτ` ουν δι
_ . . κι εκείνος που το ξερει και δεν το καταγγελειι θα θεω

δοναι μήτε δεχεσθαι προικα το παραπαν μηδ ηντι
νοὐν μηὅἑ νόμἰσμο ΠσρακΟΤΠΤίθεσΘω ὀτω μή ῃς ρηθεί συνενοχος αυτου που το εφερε και εχτος απο

ι  ι ΰι ι ι Θ
. _, . , . ι . ._ . . . . τ ν καταρα και τ ντ οπ που α υποστεί, θα του επι

πιστευει, μηοε δανειζειν επι τοκῳ, ως εξον μη απο 5 ι η η η
_ . τ . τις θληθει και προστιμο οχι μικροτερης αξιας απο το ξενο

διδοναι το παραπαν τω δανεισαμενῳ μήτε τοκον
μήτε κεφαλαιον· ταυτα δ' οτι Θελτιστ” εστίν πολει

εΉ

νομισμα που εχει εισαχθεί λαθραία. Επίσης, οταν παν
τρευεται καποιος ή πατρευει την κορη του ουτε ναεπιτηδευιιατα επιτηδευειν, ὡδε αν τις σκοπων αρ

, , . ._ . Ι 6 παιρνει, ουτε να δεχεται την παραμικρή προίκα με
εξθως αν αυτα διακρίνοι, επαναφερων εις την αρχην

_ _ .. οποιαδήποτε μορφή, ουτε να αφήνει σαν παρακαταθήκηαεί και' την αουλησιν. Ἐοτιν δη του νουν εχοντας
Ξ νομισμα σ οποιον δεν εχει κανείς εμπιστοσυνη, ουτε

πολιτικου Θουλησις, φαμενγ ουχ η̃νπερ αν οί πολλοι
_ ι να δανείζει με τοκο. επειδή είναι στο χερι του χρεωφειφαιεν δείν Θουλεσθαι τον αγαθον νομοθετην, ως

_ ν  ι _ λετη να μην επιστρέψει στο δανειστή ουτε τον τοκο,μεγίοτην τε είναι την πολιν ῇ νοων ευ νομοθετοι ουτε το κεφαλαιο. Το οτι αυτοί οι θεσμοί είναι οι ωφε
λιμοτεροι για μια πολη, μπορεί να το αντιληφθεί κανείς
σωστα, αν τους συοχετίζει καθε φορα με την αρχική
σκεψη και τη θουληση του νομοθετη. Υποστηρίζουμε

ι δηλαδή οτι οι στοχοι του μυαλωμενου πολιτικου. δεν
° είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ακριθώς οι πολλοί, οτι
Ϊ δήθεν ο καλος νομοθετης πρεπει να καμει μεγαλυτερη
_ την πολη με τους νομους που θεσπίζει, και οσο είναι

Λ δυνατο πιο πλουσια. και να φροντίζει ακομη πως να εχει
α

ι
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καί ότι μαλιστα πλουσίαν, κεκτημενήν δ” αυ χρυ
σεια καί αργυρεια, καί κατα γήν καί κατα θαλατταν
αρχουσαν ότι πλείστων· προσθείεν δί αν καί ως
αρίστήν δεῖν θουλεσθαι τήν πόλιν είναι καί ως ευ
δαιμονεστατην τόν γε όρθως νομοθετουντα. Του ι̃Ο

των δε τα μεν δυνατα εστιν γίγνεσθαι, τα δ” ου ε

δυνατα· τα μεν ουν δυνατα θουλοιτ” αν ό διακο
σμών, τα δε μή δυνατα αυτί αν θουλοιτο ματαίας

Βδθ

ασημι και χρυσαφί, καθώς και πως να κυριαρχεί, όσο
περισσότερο μπορεί και στη ξηρα και στη θαλασσα. Σ'
όλα αυτα όμως θα επρεπε να προστεθεί, ότι αυτός του
λαχιστο που νομοθετεί σωστα θα ήθελε κυρίως η πόλη
του να είναι η καλυτερη κι η πιο ευτυχισμενη απ) όλες.
κι από όσα απαριθμησαμε πιο πανω, αλλα είναι δυνατό
να γίνουν πραγματικότητα κι αλλα όχι. Επομενως αυτός
που κανονίζει τους νόμους θα πρεπει να αρκεσθεί συ

 · · Υ λαυτα που υπαρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθουν,θουλήσεις ουτ) αν επιχειροι. Σχεδόν μεν γαρ ευ
δαίμονας αμα καί αγαθους αναγκη γίγνεσθαι  5 και τα μη πραγματοποιἠσιμα αποτελεί ματαιοπονία να
ΤΟΟΤΟ μέν Οὐν ὅοὐλοπι ἄν Πλοωσίους δι Οὐ σΦὁ_ τα επιδιώκει, ουτε να ετιιχειρεί να τα καμει πραξη. Γιατί
δρα καί ἀγαθοὐς ἀὁώνατογ/7 Οὐς, γε δή Πλοωσίους Οί ολοι σχεδον οι ευτυχισμενοι ειναι συγχρονως αναγκα
ιτολλοί καταλεγουσι λεγουσιν δε τους κεκτημενους
εν όλίγοις τών ανθρώπων πλείστου νομίσματος αξια 5

κτήματα, α καί κακός τις κεκτῇτ' αν. Εί δί εστιν
τουτο ουτως εχον, ουκ αν εγωγε αυτοίς ποτε 743"

στικα και εναρετοι  κι αυτό συνεπώς πρεπει να επιδιώ
κει  ενώ οι υπερθολικα πλουσιοι (αυτους τουλαχιστο
που το πλήθος κατατασσει αναμεσα στους πλουσιους)
είναι αδυνατο να είναι εναρετοι. Αληθεια, νομίζουν

 γγ πλουσιους τους λίγους προνομιουχους, που εχουν δικασυγχωροίήν ταν πλουσιον ευδαίμονα τῃ αληθεία
γίγνεσθαι μή καί αγαθόν όντα· αγαθόν δε όντα δια
Φορως καί πλουσιον είναι διαφερόντως αδυνατον.

Ι ι.
 Φ τους πραγματα που αξίζουν πολλα χρηματα, που μπορεί

όμως να τα εχει στην κατοχή του κι ενας κακός ανθρω
 ί πος. Αν αυτα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,«Τί δή;» φαίή τις αν ίσως. ”Οτι, φαιμεν αν, ή τε εκ 5

δικαίου καιΖαδίκου κτη̃σις πλεον διπλασία εστίν
τής εκ του δικαίου μόνον, τα τε αναλωματα μήτε
καλώς μήτε αίσχρω̃ς εθελοντα αναλίσκεσθαι τω̃ν

εγώ τουλαχιστον δε θα συμω̨̃ωνουσα ποτε ότι ο πλου
σιος είναι πραγματι ευτυχισμενος, αν δεν είναι μαζί και
εναρετος. Επίσης πιστευω πως ενας ανθρωπος που ξε

καλω̃ν καί είς καλα εθελόντων δαπανασθαι δι χωρίζει Πολύ (Μό Τοως άλλους γισ την ορει̃ἡ Του· ὸεν
πλασίῳ ελαττονα· οακουν ποτε αν τῶν εκ διπλα ίι
σίων μεν κτηματων ήμίσεων δε αναλωματων ό τα
εναντία τουτων πραττων γενοιτ, αν πλουσιώτερος.
Ἐστιν δε ό μεν αγαθός τουτων, ό δε ου κακός όταν
ἡ φειδωλός, τοτε δε ποτε καί παγκακος, αγα 5

ξεχωρίζει πολυ από τους αλλους για την αρετή του, δεν
ξεχωρίζει πολυ από τους αλλους για τα πλουτη του.
<<Γιατί, λοιπόν;>> θα μπορουσε ίσως να ρωτησει κανείς.
«Επειδη», θα του απαντουσαμε <<η απόχτηση χρηματων
που γίνεται συγχρόνως και με δίκαιο και με αδικο τρόπο εί
ναι υπερδιπλασια από την απόκτηση χρηματων με δίκαιο
μοναχα τρόπο, και τα εξοδα εκείνων που δεν θελουν να
τα ξοδευουν ουτε για καλες, ουτε για κακες πραξεις,
είναι σε διπλασιο θαθμό μικρότερα, από τα εξοδα των
καλών ανθρώπων που θελουν να τα δαπανουν για καλες
πραξεις. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό, όταν ενα αποκτα
διπλασια χρηματα και ξοδευει τα μισα, να γίνει πιο
πλουσιος από εκείνον που κανει το αντίθετο. Άρα, ο

ενας απ) αυτους είναι εναρετος, ενώ ο αλλος δεν είναι
κακός, αλλα μοναχα φιλαργυρος. Σε ορισμενες όμως
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θος δε, οπερ είρηται τα νύν, ούδεποτε. Ὁ μεν γαρ περιπτωσεις γίνεται παρα πολύ κακος, αλλα εναρετος,
δικαίως καί αδίκως λαμὀανων καί μήτε δικαίως ι οπως είπαμε τωρα, δε θα γίνει ποτε. Δηλαδή αύτος πούμήτε αδίκως αναλίακων πλούσιος, οταν καί φειδω αποχτα χρήματα με δίκαιο και αδικο τροπο, και δεν ταλος ῇ, ο δε παγκακος, ως τα πολλα ών ασωτος, , ξοδεύει ούτε δίκαια ούτε αδικα, είναι πλούσιος, οταν
μαλα πενης· ο δε αναλίσκων τε είς τα καλα καί ί0 Ό είναι σύγχρονως και φιλαργύρος, ο αλλος ομως είναικτωμενος εκ τω̃ν δικαίων μονον οιζίτ' αν διαφερων ‹: παρα πολύ κακος, γιατί με το να είναι πολύ ασωτος,
πλούτῳ ραδίως αν ποτε γενοιτο ούδ” αύ σφοδρα είναι ύπερθολικα φτωχος. Εκείνος ομως πού ξοδεύει τα
πενης. Ώστε ο λογος ἡμίν ορθος, ως ούκ είσίν οί χρήματα τού για καλα εργα, και τα αποχτα μοναχα με
παμπλούσιοιαγαθοί· ει' δε μή αγαθοί, ούδε εύδαί δίκαια μεσα, ούτε παρα πολύ πλούσιος θα γίνει ποτε,μονες. 5 αλλα ούτε και παρα πολύ φτωχος. Ώστε ο σύλλογισμος

Ἡμίν δε ή τω̃ν ναμων ύποθεσις ενταύθα εὀλε μας, οτι οι παρα πολύ πλούσιοι δεν είναι εναρετοι, και
πεν, οπως ως εύδαιμονεστατοι εσονται καί οτι μα εφ) οσον δεν είναι εναρετοι δεν είναι ούτε εύτύχισμενοι,
λιστα αλλήλοις φίλοι· είεν δε ούκ αν ποτε πολίται αποδείχτηκε σωστος. Δε νομίζω να εχετε καμια αντίρφίλοι, οπού πολλαί μεν δίκαι εν αλλήλοις είεν, πολ

ι¿ ρήση σε οσα είπα.
λα!! δέ ἀὀίκία̃ί, ὀίλλν ὁΓίΟί1 ὡζ ὁΤί σμίΚ,ΟὁΤΟΤΟί ΚΟΙΙ (Ϊ [Κ/\Ε||\||ΑΣ_· καμιά η̨γτίρρησηι̃ογσῃητὲ Αθηγς1[ε]'
ὸ^ἴΥίσΤΘί ^ἑΥΟίίεν δή μἡΐε Χβϋσὁν δεἶν μή” ἄιογίί· [ΜΕΓΙΛΛΟΣ Και σε μενα αρεσε ο τροπος της διανομής των
Οον ἐν ΤΪΙ Πόλείι μή” Οὐ Χρηίίαἶίσμὁν ΠΟ/ων δίά θα κλήρων με Βαση τον αριθμο πεντε χιλιαδες σαραντα κι οιΘαναύσίας καί τοκων μηδε θοσκηματων αίσχρὼν, ι~ διαταξεις οι σχετικες με τη χρήση τού νομίσματος]
άλλν όσθ ΥΘωρΥἴΟ δίδωσί καί Φἑρείι καί ΤΟὐΤων 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το σχεδιο θεθαια πού καταστρὼσαμε εμείς γιαοποσα μή χρηματιζομενον ανανκασειεν ἀμελεἶν ών τούς νομούς αποθλεπει στο πως θα γίνούν περισσοτεροένεκα πεφύκε τα χρήματα· ταύτα δ” εστί ψύχή καί εύτύχισμενοι οι ανθρωποι και οσο το δύνατο πιο φίλοισώμα, α χωρίς γύμναστικη̃ς καί τη̃ς αλλης παιδείας μεταξύ τούς. Αλλα ούδεποτε θα είναι φίλοι σ“ ενα τοπο
οὐκ ἄν ΠΟΤΘ Υὲί/Οίΐο ἄξίυ̃ λὁΥΟϋ Δίὁ δή Χρημὀίΐων Θ πού γίνονται πολλες δίκες μεταξύ τούς, και μεγαλες
ὲίίίίίέλείον οὐχ ἄίπίξ είρἠκσίίεν ὡς Χρή Τε/\εϋΤΘἶΘν αδικίες, αλλα εκεί πού γίνονται¬οι πιο μικρες, κι οι πιο
Τίμα̃ν' ὁί/Των Υάρ Τρίῶν Τῶν ἀίίάί/Των Περί ά Πα̃ς ἄν λίγες οσο είναι δύνατο. Υπσστηρίζούμε, λοιπον, οτι δεν
ΘΩΦΠΟΟ σίωϋὅάζείι ΤΘ/\εϋΤΘἶΟν κοἴ Τρίίοίί ὲσΐἴν ἡ πρεπει να ύπαρχει στην πολη ούτε χρύσαφι ούτε ασήμι,

_ ούτε επίσης πολλες χρηματικες,δοσολήψίες με θαναύ
σες ασχολίες και τοκούς, ούτε με ασχημα κοπαδια, αλλα
οσα προσφερει και παραγει η γεωργία, κι απο αύτα παλι
οσα δε θα αναγκασσύν καποιον να κερδοσκοπεί και να
παραμελεί εκείνες τις ασχολίες χαριν των οποίων εφεύ
ρεθηκαν τα χρήματα. Κι ο λογος πού εφεύρεθηκαν τα
χρήματα είναι η φροντίδα για το σώμα και τη ψύχή, πού
χωρίς τη γύμναστική και την αλλη εκπαίδεύση δε θα
αξιζαν ποτε να τα σύζητήσούμε. Γι, αύτο εχούμε πει, κι
οχι μια φορα μοναχα, οτι πρεπει να κατατασούμε τελεύ
ιαία τη φροντίδα μας για τα χρήματα. Γιατί, αφού απ”
ολα τα πραγματα, τρία είναι εκείνα για τα οποία δείχνει

›

Ω
ι·
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Τῶν ΧΩΠμόΤων ὐρθῶς σίἶοωδοζομἑνη σΠ(ἶ®ὁή· 5 ενδιοφερον κοθε ονθρωπος, τρίτο κοι τελευτοίο ερχετοι
ΝΟΤΟΟ δὲ Πἑρί μέση] Πρώτη ὁιἑ ἡ Τῆς ψυχης· κο! ὁη η σωστή χρησιμοποίηση των χρημοτων. Δευτερο είνοι
καί νυ̃ν η̃νη̨̃ δίεξερχόμεθθ ΠΟ^ίΤείΟνι εἰ μὲν Τάς Τί Ϊ η φροντίδο γιο το σωμο κοι πρωτο η φροντίδο γιο τη
μάς ΟὐΤω Τάττεπῃι ὸρθῶς νενομοθῇηἶω' εἰ δε Πς ψυχή. Κοι το πολίτευμο ειδικο που συζητουμε τωρο, ον
Τῶν Πρθσΐσῇομἑνων Οίπὁθί νομων σωΦρΟσω/ης ιερορχεί ετσι ουτο που εχτιμουμε, εχει νομσθετηθεί σω
έμπροσθεν υγίειον εν τῇ πολει φονεϊτοι ποιωνι̃τι 'Μίίιι (Πα Αν όμως κονὲνος ΟΠΟ νὀμοως Πρ.ΟΤεί“

μἴυ̃νι ή ΠλΟΠΤΟν Ογίείας καί ΤΟΟ ξπίἔφεῖονεἶνι Ουκρρκ νουμε εδω, τοποθετεί μεσο στην πολη την υγείο μπρο
Θῶς ἀνΟΦΘ^/εἶΐθί Τίθἑμενος ΤΟΗΤ Οω/ ὁίί Πολ/Ψκἰς δὴ στο οπο τη σωΦΟοσυνη θεωρὡντος την πιο πολυτιμίι̃ ἡ
ὲ7ΤίσημΘϋ/Θσθσί Χρή Τόν \/Ομοθετην _, 77 Τε ὅοωὁο τον πλουτο μπροστο οπο την υνείο κοι τη σωφροσυνη,
ΗΘΗ Κω εἴ |ίοί σωμὅαίνεί ΤΟΟΤΟ ἡ κε" ΟΠΟΠΛ/χανω 5 τ δεν πρεπει νο δεχθουμε οτι το ιερορχεί σωστο. ΙΤ ουτο,
του σκοπού; ~ κσί Θὕτω Τάχν ἄν ίσως ἐκ Τῆς νθμθτ λοιπον, ο νομοθετης πρεπει συχνο νο υποθολλει στον
Θεσἶσς αίπός Τε ὲκθσίί/Οί καί ΤΟΠς”ἀ^ί\Οως ἀΓἶΟλ_ εουτο του το ερωτήμοτο: Ϊ Τι επιδιώξεις εχω στο νου
λάΤΤΟίγ κε", ἄλλον δέ Τρώω” 096 ΟΥ ε\/Οκ_ΠΟΤε'Ἰ μου;>> κοι «Αν συμθεί ουτο που θελω, μήπως δεν πετυχω

Ὁ δή λαχών κεκἶήσθωι Φαμδνχ ΤΟν κληρωί ΒΙΤ! το σκοπό μουί» ΜονοΧο μ” ουτον ίσως τον τροπο θο
ΤΟΘΤΟΝ Οἶς είρήκσμεν· Ἡν μὲν δή καλόν κζἶί Πἶλλσ Ό προγμοτοποιουσε τη νομοθεσίο του σ ίδιος κοι θο οπολ
ίσο Πάί/Τ) ἐχωἄτσ ένα ἑκΟσΤΟν ἐλθεῖν είς την αῃέμ λοσσε τους ολλους οπο ουτο το εργο, κοι με κονενο
κἴσν' ὲίίείδή δέ Οὐ δυνατόν· ἀλλν ὁ μέν Τίς Πλείω ολλο τροπο δε θο κοτορθωνε νο το πετυχει.

τοι ' οτο ο δ” ελοττονο δείκεκτημὲνος ἀφίξε χρημ ι Υ' Είπομε, λοιπον, πως ουτος που πετυχε τον κλήρο, νο
δή Πολλῶν ένεκα Τῶν Τε κοπη̨̃ Γἶὸλίν κἶῃρζω̨/ Ισοἶη 5 τον κροτήσει συμφωνο με τους ορους που εχουμε ονο
Τος ένεκα, ῃμήξίσπι̃ ἄῃσἔί Υενεἶθοβ ἕνα (ἶρὅω Τε Φερει. Θο ήτον θεθοιο ωροίο, εκείνος που ερχετοι στην
κοι' είσΦ0ρσί κοι διονομοι την της αξιας ἐκθω̃οίῖ ωιοικω νο εχει κοι ολο τι ωιλο οινοοει ίσο με τους
ῃμήν μή κατ, σρετην μα/ΟΥ Την ,Τε ἴτρογω̨/ω.ν Κω ολλους. Επειδή ομως κοτι τετοιο είνοι οδυνοτο, οφου
Τήν ΠΟΤΟΙΖ μηδὲ καἶά σωμεπων Ισχως/Φ! ,εωμοξι̃μ ο ενος θο ερθει εχοντος περισσοτερο χρήμοτο κι ο

Φως' ἀλλά καί κσπη̨̃ Πλοιποω χρη̃ξἶῃζ κἔῃ Πεῃω/Υ, τας Μ ολλος λιΥοτεΩΟ είνοι ονοΥκίἹ Υιο πολλους λΟΥ0υ§ κοι
ῃμάς Τε καί ἀρχάς ὡς ἔσαπαἶα Τῳ Ονἰσῳέωμμεἶρῳ 0 ειδικοι γιο νο υποΟΧει ισοτητο στις ευκοιρίες που προσ
δέ ἀΠΟλσμὅάνΟ\/Τες μη ὅ!ΟΦερω\/Τω' Τοη̨των χαρἰν φερει η πολιτείο, νο επιθληθουν ονισοί Φοροι, κι ουτο

'θε τ” ουσίο τιμήμοτο ποιεϊσθοιΤέῇαρσ μεγε Ι ης ς γιο νο μοιροζοντοι οι εισφορες κι οι εξουσίες κι οι πο
υ κοί δευτερους κοι' τρίτους κοι τεΧρεών· Πρώτο ς ροχες ονολογο με την τιμή που τοιριοζει στον κοθενο,

κι οχι με μονοδικο κριτήριο την ορετή των προνονων ή
κοι τη δική του, ουτε με τη σωμοτική δυνομη κοι ομορ
φιο, ολλο κοι ονολογο με τον τροπο που χρησιμοποιεί
το πλουτη ή την φτωχιο του, ωστε οπολομθονοντος τις
τιμες κοι τις εξουσίες οσο το δυνοτο ίσες σε συνορτηση
με τη συμμετρη ονισοτητο, νο μη φιλονεικουν μετοξυ
τους. Γιο νο πετυχουμε το ποροπονω, θο ποροστεί
ιινογκη νο χωρίσουμε τους πολίτες σε τεσσερεις τοξεις
ιινολογο με το περιουσιοκο τους στοιχείο κοι θο τους
ιιιιοκολουμε πρωτους, δευτερους, τρίτους κοι τετορ
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ταρτους, ή τιοιν αλλοις προσαγορευομενους ονο 5

εωτωωα
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τους ή με καποιες αλλες ονομασίες, και οταν μενουν
καί Α στην ίδια κοινωνική ταξη και οταν γίνονται απο φτωχοί

” ' σιν εν τω αυτω τι . . _ , , .μασ"/' Ξων Τε μενω, _ ' Ζ ἑκμἴἔχουσίων α πλουσιοτεροι η απο πλουσιοι φτωχοι, να ανήκουν στην
“ ” ε οι εκ πεν των και . .ΟΠ” Π ΟΜΟΠΘΤ ρ _ , ταξη που του αρμοζει.
πενητες γιγνομενοι μεταααινωσιν εις το προση̃κον οι έ , ς
ἐκαστοι εαυτοίσιν τίμημα.

Τοδε δή επί τουτοις αυ νομου σχημα εγωγε αν

Μετα το διαχωρισμο αυτο, εγω τουλαχιστο θα προ
„ τεινα σαν συνεχεια του τ`ο εξής σχεδιο νομου: πρεπει

, , δηλαδή, οπως είπαμε, οτι σε μια πολη που θελει νατιθείην ὡς επομενον. Δει γαρ εν πολει που, φαμεν,
“ _ · ' οσ' ατο ου εθε ουσ . ο δια 5 „ , , , _

Τῃ ΤΟ” μεγἰσωω νθ ημ ς, ξλ Ὁἔσἰ ,Τε ι εη̨̃ιι ονομαςεται σταση, αλλα που θα ηταν πιο σωστο να ονο
” ' ο οτε ον αν ει κεκ , . . _ . . , .στσσἰν η σπχσἰν ρ Ρ η η_ μη_ _ μαζεται διασταση, οεν πρεπει να υπαρχει ουτε παρα

πενίαν την χαλεπήν ενειναι παρα τισιν των πολιτων

αποφυγει το μικροθιο της πιο φοθερής αρρὼστειας, που

_ πολυ μεγαλη Φτωχεια σε ορισμένους απο τους πολίτεςμήτε αυ πλουτον, ως αμφοτέρων τικτοντων ταυτα
_ _ _ Ι _ της, αλλα ουτε και πολυ μεγαλος πλουτος, γιατί αυτααμφοτερα νυν ουν ορον δει τουτων εκατερου τον :ί τ τα δυο προκαλουν και τη σταση και τη διασταση Πρεπει

νομοθεῃι̃ν Φραζε"/' Εστω ὅη Πω/Ιος μεν Ορος η Ι επομένως ο νομοθετης να ααλει απο τω α ενα ο ιο σε γι_ _ . „ „ , ι , ° /του κλήρου τιμή, ον δει μενειν και ον αρχων ουδεις ε· ι . . ι , Ο ,ρ ×αυτα τα δυο. Ας θεσουμε λοιπον σαν οριοτ ,ουδενί ποτε περιοψεται ελαττω γιγνομενον, των τε Δ , , Α , '¬¬.„.την αξιανκλπρου που πρεπει να παραμείνει αναλ
αλλων κατα ταυτα ουδείς οστις φιλοτιμος επί α τ2
αρετῇ. Μετρον δε αυτον θεμενος ο νομοθέτης δι λοιωτος, και που κανενας αρχων δε θα αφήσει απο αμε

_ _ , , Φ· λεια να γίνει ποτε μικροτερος για κανενα πολίτη. Με
πλασιον εασει τουτου κτασθαι καί τριπλασιον και ι

_ , ) θαση τη διαταξη αυτή κανενας απο τους αλλους πολίτες
μεχρι τετραπλασίου· πλείονα δ” αν τις κταται του
των, ευρων ή δοθεντων ποθεν ή χρηματισαμενος, ή
τινι τυχῃ τοιαυτῃ κτησαμενος αλλῃ τα περιγιγνο ι̃ιιιιι

τ που τιμουν την αρετή, δε θα ανεχθεί να γίνει κατι τε
τοιο. Αφου, λοιπον, καθορίσει ο νομοθετης τον κλήρο

_ ,_ , . . _ , σαν κατώτατο οριο, θα επιτρεπει στον καθενα να αποχτα
μενα του μέτρου, τη πολει αν αυτα και τοις την

_ , _ . το διπλασια και το τριτιλασιο και το τετραπλασιο ακομη. ί

πολιν ἐχουσιν θεοις απονεμων ευδοκιμος τε και
_ _ _ _ Αν ομως καποιος κατορθώσει να αποκτήσει περισσοτερα

Α

αζήμιος αν είη· εαν δε τις απειθῃ τουτῳ τῳ νομω,ίσεσί ὁ απ' αυτα, ή επειδή τα θρήκε, ή επειδή του δοθηκαν απο
(Ρω/εἰ μἶν ΟΠ Ομενοῖ ΠΠ ,τας η̨̃μ _ ν' , _ Α καπου, ή επειδή τα κέρδισε απο εμπορικές συναλλαγες,
οφλων αλλο τοσουτον μερος αποτεισει της αυτου

, , ιιίτε τα αποκτησε με καποιο αλλο τροπο οσα ξεπερνουν
κτησεως, τα δα ημίσα τω̃ν Θεων. Ἡ δε κτησις χωρις¬ ῖἕα̃ Ι ι . _' νιο μετρο, αν τα παραδωσει ολα αυτα, στην πολη καιτου κληρου παντων πασα εν τῳ φανερῳ γεγραφθω ιίί

ι ® °;παρα φυλαξιν αρχουσιν οις αν ο νομος προσταξῃ,
οπως αν αί δίκαι περί παντων, οσαι είς χρήματα, ιι
ραδιαί τε ω̃σι καί σφοδρα σαφεις.

τα

τι

ι
›

ε..

στους θεους που την προστατευουν και δοξα θα απο
κιήσει και δε θα υποστεί καμια ζημια. Αν ομως παραθεί

< ί Ι » › ι κιιυτο το νομο, θα τον α̨ιανερωσει εκεινος που θελει να
ιιαρει τα μισα απο τα περισσευουμενα και ο ενοχος θα
πληρωσει αλλα τοσα σαν προστιμο απο την περιουσία
ιου, ενω τα αλλα μισο ανήκουν στους θεους. Ολοκληρη
τι». η ιδιοκτησία του καθενος, εξω απο τον κλήρο, ας
ιιιιταγραιιοεί δημοσία και ας δοθεί για φυλαξη στους αρ
χιιντες που θα ορίσει ο νομος για να διεξαγονται με
ιιικολία και μεγαλη σαφήνεια οι δίκες οι σχετικές με
ιιι ιιεριουοιακα στοιχεια.



Το δή μετά τούτο ττρω̃τον μεν τήν ιτολιν ίδρύ
σθαι δεί τη̃ς χώρας οτι μάλιστα εν μεσω. καί ταλλα
οσα προσφορα τιολει τω̃ν ύτιαρχοντων έχοντα το
πον εκλεξάμενον, α νοήσαί τε καί είτιεῖν ούδεν ί

χαλεπον· μετά δε ταύτα μερη δώδεκα διελεσααι,
Θεμενον 'Εστίας τιρώτον καί Διος καί 'Αθηνας ίε
ρον, ακροιτολιν ονομαζοντα, κύκλον περιαάλλοντα,
αφ, ού ,τά δώδεκα μερη τεμνειν τήν τε τιολιν αύτήν ι.

και” ιτασαν τήν χώρανι 'ίσα δε δει γίγνεσθαι τα δώ
δεκα μερη τῷ τα μεν άγαθής γής είναι σμικρά, τα
δε χείρονος μείζώ. Κλήρους δε διελείν τετταρα
κοντα καί ιτεντακισχιλίούς, τούτων τε αύ διχα τε ί

μεϊν εκαστον καί συγκληρω̃σαι δύο τμήματα, τού τε
εγγύς καί τού ιτορρω μετεχοντα εκατερονι το προς
τῇ ιτολει μερος τῷ ιτρος τοῖς εσχατοις είς κλήρος.
και' το δεύτερον απο ιτολεως τῷ ατιί εσχάτων δευ7 ι

τερῳ, καί ταλλα ούτως ιταντα, Μηχανασθαι δε και
εν τοῖς διχα τμήμασι το νύνδή λεγομενον φαύλο
τήτος τε καί αρετής χώρας, ειτανιοούμενους τῷ πλη
θει τε καί ολιγοτητι τής διανομής. Νείμασθαι δε δή
καί τούς ανδρας δώδεκα μερη, τήν τη̃ς αλλης ού
σίας είς ίσα οτι μάλιστα τα δώδεκα μερη σύνταξα
μενον, απογραφής παντων γενομένης» και δή και
μετα τούτο δώδεκα Θεοίς δώδεκα κλήρούς Θεντιιι·
επονομαααι καί καθιερω̃σαι το λαχον μερος εκασιιιι
τῷ Θεῷ, καί φύλήν αύτήν ειτονομασαι. Τεμνειν Πι ι

αύ και” τα δώδεκα τής ττολεως τμήματα τον αύτωι

Εκείνο που ερχεται πρώτο μετα το παραπανω είναι
το οτι ο νομοθετης πρεπει να φροντίσει να κτισθεί Π

"όληΒῖἔΡα Ϊ Ρἔἔι.ίἕ?„Υ;ξἕ_ζ5Ξ1.5Ξε±εε×±τοο.ιαττιε,ιχὼοσει ΟΦ Ο 0
ϋπλλὲἔεί ένα μεροςδπου να προσφερει ολες τις ανέσεις
που πρέπει να εχει μια ιτολη, και τα οποία δεν είναι
δύσκολο να τα αντιληφθούμε και να τα εκφρασουμε·
'Επειτα πρεπει να την χωρίσει σε δώδεκα μερη, αφού
χτίσει ναο της Εστίας, του Απολλωνα και της ΑΘηναΩ,
που θα ονομασθούν ακροπολη και θα τα περιθαλει με
τείχος, απο το οποίο θα αρχίζουν τα δώδεκα μερη στα
οποία θα διαιρεθεί η πολη κι ολοκληρη η χώρα και
πρεπει να γίνουν ίσα, τα δώδεκα αυτα μερη, με το να
είναι μικρα οσα εχουν εύφορη γη και μεγαλύτερα όσο η
γη τους είναι λιγοτερο εύφορη. Να χωρίσει επειτα Ο
νομοθέτης πεντε χιλιαδες σαραντα κληρους και τον κα·
Οενα απο αυτούς να τον υποδιαιρεσει σε δύο και νΟ
σχηματίζουν ενα κληρο δύο τμήματα, που το ενα ΘΟ
Βρίσκεται κοντα στην πολη και το αλλο μακρυα απο αυ·
ιην. Θα αποτελεσει δηλαδη ενα κληρο το τμημα πού
ίια Βρίσκεται κοντα στην πολη με το τμημα που Θρίσκε·
ιαι στο πιο μακρυνο σημείο της πολεως, και το δεύτερο
σε αποσταση απο τη πολη, μί εκείνο που Βρίσκεται δεύ·
ιερο απο την ακρη της πολεως, κι ολα τα αλλα Θ” απο·
ιελεσουν ενα κληρο κατα τον ίδιο τροπο. Να καταδληθεί
προσπαθεια ώστε και στα χωρισμένα σε δυο κομματια
ιμηματα να εφαρμοζεται αυτο που είπαμε πριν για την
ιτύφορη και λιγοτερο εύφορη γη, και να επιοαλλεται με
ιο να εχουν μικροτερη εκταση τα πρώτα και μεγαλύτερη
ια δεύτερα. Πρεπει επίσης να μοιρασει και τους ανδρες
οι: δώδεκα τμήματα, αφού τακτοποιήσει σε δώδεκα μερη
μι: οσο το δυνατο περισσοτερη ισοτητα και τα αλλυ̃
ιιι:ριουσιακα στοιχεία και αφού καμει προσεκτική απο·
γραφη ολων αυτών. Και επειτα απί αυτο ακομη αφού
ίιχωρίσει δώδεκα κληρους για τους δώδεκα θεούς, ΘΘ
ιιιιιιερώσει στον καθε θεο τον κληρο που του ελαχε
ῇίνωνῖσς σ` αυτον τ” ονομα του και επονομαζοντας τον
ιιιιιλή. Και με τον ίδιο τροπο που μοίρασε ακριαώς και
ιην υπολοιπη χώρα, θα χωρίσει και το δώδεκα τμηματα
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τροπον ονπερ κοί την οίλλην χωρον διένεμον· κοί ί της πολεως. Κι ο κοθένος θο λοοει δυο κοτοικίες, την
δοο νέμεσθοι έκοστον οίκἠσεις, τήν τε εγγύς τοιι̃ μιο κοντο στο κέντρο κοι την ολλη στην οκρη της πο
μεσοο κοί την τω̃ν έσχοτων. Κοί την μέν κοτοίκησιν έ› λεως. Κοπως έτσι θο ολοκληρωθεί το Θέμο του ουνοικι
ούτω τέλος έχειν. τι σμοο.

Δ

Ἐννοείν δέ ἡμος το τοιονδε έστιν χρεών έκ ^ Είμοστε ομως υποχρεωμένοι νο Θολουμε με κοθε
Ποντος τροπου, ὡς το νον είρημένο ποντο ούκ ον τροπο στο νού μος το εξης προγμο: οτι ολο ουτο που
ποτε είς τοιοοτοος κοιροος σύμπέσοι, ώστε συμ είπομε τὼρο δεν είνοι ποτέ δυνοτο νο σύμπέσουν με
Θη̃νοι κοτο λογον ούτω οομποντο γενομενο, ον ίιι τέτοιες ευνοϊκές περιστοσεις, ώστε νο γίνουν ολο έτσι
δρος τε οί μη δυσχερονούσι την τοιούτην ομνοι ίίιιιιι οπως το λογοριοζουμεα̨νο θρεθούν δηλοδἠ ονθρωποι
κίον, ολλ' ύιτομενοιι̃σιν χρημοτο τε έχοντος τοκτο που δε Θο δυστροπηοουν οί ουτο το είδος συνοικισμού,
κοί μέτριο διο οίού ποντος κοί ποίδων γενέσεις ος κοι νο ορκεσθοον νο έχουν ορισμένο ποσο χρημοτων
εἰρἠκομεν έκοστοις, κοί χρύοοιι̃ οτερομενοι κοί κοι μέτριο σε ολη τους τη ζωὴ κοι τον οριθμο των
έτέρων ὡν δῆλος ο νομοθέτης· προστάξων ὲστἰν ἐκ ίι ποιδιὡν που θέλουμε νο έχει ο κοθένος τους, κοι νο
τούτων τω̃ν νυ̃ν είρημένων, έτι δέ χώρος τε κοί ο ~ οτερούντοι το χρυσοφι, κοι οσο ολλο είνοι φονερο πως
στεος, ως ειρηκεν, μεσοτητος τε κοί έν κοκλῳ οί Θο τους προστοξει ο νομοθέτης σύμφωνο με εκείνο που
κήσεις πονϊῃτ σχεδόν Οἶον ὸνείρσΐο λὲνωντ ή Πλδῇτ είπομε τώρο μολις. Ακομη θο οχημοτίσούν τη γνώμη οτι
των κοθοπερ έκ κηροδ τινο πολιν κοίπολίτος. Έχει ολο οσο οφορούν την οποιθρο χώρο κοι την πολη κοι
δή το τοιοδτο ού κοκῶς τινο τροπον εἰρημἑναχρή Ό τις κοτοικίες στο κέντρο κοι στο οκρο, οπως το έχει
δ, ὲίι̃σναλαίίΰάνείν Ποὁς ΘὐΤὐν Τά Τοίάδε ῃάλίν Ε πει ο νομοθέτης, το λέει σχεδον σο νο το είδε στο
ορο ἡμῖν ο νομοθετῶν φροζει τοδεο «Ἐν ΤΟΟΤΟΙΩ Σ ονειρο του, ἡ σο νο πλοθει οπο κερί μιο πολη κοι πολί
τοῖς λογοις, ώ φίλοι, μηδ' οοτον δοκεῖτέ με λελη· ιες. Κοι πρέπει νο ποροδεχθοομε πως τέτοιου είδούς
θένοι το νυ̃ν λεγόμενον ως οληθῆ ὅιῦξέρχεπίἴ Τίνη̨ Ρ· γ κ ποροτηρησεις δεν στεροοντοι ερείσμοτος κοι χρειοζετοι
τροπον. Άλλο γορ έν έκοστοις τῶν μελλόνΤων ἔϋε· ιι νομοθέτης νο το λέει κοι νο ξονολέει οπο μέσο του
οθοι δικοιοτοτον οἴμοι τοδε είνοι, τον το πορο 6 ιετοιο προγμοτο. κοι γιο μιο ολλη φορο οκομη, λοιπον,
δειγμο δεικνοντο οίον δεῖ το ὲπιχειροιᾶμενον νί~ τιιιτος που νομοθετεί θο μος πει το εξης: «Φίλοι μου,
γνεσθοι, μηδέν ὀιπολείπειν των κολλίστων τε κοί , μη νομίζετε πως διοφεύγει την προσοχη μου οτι σ' ουτο
οληθεστοτων, ῷ δέ οὅὐνΟΤὐν Τί σϋμὅωνεί Τούτων Ν' ιιού συζητούμε τὡρο υπορχει κοποιο δοση ολἠθειος.
Υἰννεσθσίι ΤΟυ̃ΤΘ μέν Οὐΐὐ ὲκκλίνείν καί μή Πρἀἶτ ίπ , Αλλο στο κοθένο οπ"οσο προκειτοι νο σύμοούν, το πιο
ΤΞίνι ὅ Τί δέ ΤΟὐΤΟ“ Τῶν λοίῃῶν ὲννὑππά ὲσῃν κῃί οίκοιο νομίζω είνοι, νο μη πορολείπει τίποτε οπο το πιο
σύγγενέστοτον έφύ τῶν Πρθσηκόνωλν Πράῖἶείνι π ωροίο κοι το πιο οληθινο εκείνος που πορουσιοζει το
τοῦτο οοτο διομηχονοσθοι ὅπωοἄν Υἶννηἶϋϋ Τόν  ιιιιοδειγμο σύμφωνο με το οποίο θο προγμοτοποιηθεί
νΟ|ίοθὲΐἡν ὅ, ὲα̃ση̨ί Τέλος ἐίἶίθεἶνσί Τῇ ὅοϋλήσδί Λι ~ ιιιιτο που επιχειρούμε νο φτιοξούμε. 'Οποιος ομως δεν
Υενθμένοϋ δέ Τοὐΐοϋι Τόΐϋ ήδη κοίνῇ Ιίετύ ἐκεἰνοίί ιὲχει τη δύνομη νο κονει κοτι τέτοιο, ος το οποφογει κι

ιις το πορολείψει κι ος περιορισθεί νο ψοχνει νο Θρει
\ ιιιιο το ολλο προγμοτο εκείνο που το προσεγγίζει περισ

Β ιιοτερο κοι είνοι οπο τη φύση του ομοιο του. Κι οφού
ιιι Βρει, ν' οφησει το νομοθέτη νο το ολοκληρώσει σύμ
φωνο με τη θέληση του. 'Οτον γίνει κι ουτο, τοτε πιο

δ γι 24
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σκσπειν ο τι τε συμφερει των ειρημενων και τι ι

Βἶι̃

_ . ι _ ι ι  Ι ι οι μαζί μ` εκεινο να εξετασει ποιο απ` ολα που εχουν ειπῳ
Πρὸσω/Τες εῃοηῖω Τῆς νομοθεσίας, Τό γάρ ὸμο/\Ο_ ι θεί είναι συμφερον για τον τοπο, και τι εχει ειπωθεί

, , ι . _ _   · _ ± αντίθετο με τη νομοθεσία. Γιατί οποιον παραδεχομαστε
γοωμενον ωπο αυῖῳ δε! ΠΟΠ Πω/Ταχῃ ωἶερἴοζε δ ιου ο και του πιο ασ' αντου π α ατο κι ανσθαι και τον του ΦΟϋ^ΟΤάΤΟυ δη!ΗΟϋΩΥΟν Θξιθν ΰ ι ημ ργ ημ ρ γμ ι εἴ·
εσομενον λογου».

_ _    χρεος να το επεξεργασθει ως την τελευταια του λεπτοΝυν δή τουτο αυτο προθυμητεον ιδειν μετα Την

ακομη δεν αξίζει να γίνεται λογος γι' αυτον, εχει ήθικο

δοξαν τη̃ς τών δώδεκα μερών διανομη̃ς, το τινα ι μερεκἶ"Τβὁἶι̃ον δῆλον δή Τά δώδεκα μέρη] Τῶν ἐντὸς σΟ_ Η Τωρα, λοιπον, μετα την παραδοχή της κατανομής
Πλείστη̨̃ς έχω/Τα δω"/Ομάς Κω Τά Τοὐπῃς, συ_ ' σε δώδεκα μερη, να, ποιο είναι ακριθώς που πρεπει να

νεπομενα και εκ τουτων γεννώμενα, μεχρι τω̃ν τετ
ταρακοντα τε και πεντακισχιλιων  οθεν φρατριας
και δήμους και κώμας, και προς γε τας πολεμικας
ταξεις τε και αγωνας, και ἐτι νομίσματα και μετρα
ξηρα τε και υγρα και σταθμα  παντα ταυτα εμμε

_ ι ε Ι οτ τους δήμους και τα χωρια και επι πλεον τις ταξεις τωντρα τε και αλλἠλσις συμφωνα δει τον γε νσμον τατ

οικωΜε

εξετασουμε προσεχτικα: Με ποιο τροπο δηλαδή, τα δώ
δεκα μερη, που περιεχουν πλήθος υποδιαιρεσεις μεσα
τους, κι αυτες παλι ακολουθουνται απο αλλες κι αλλες,
ως τον αριθμον πεντε χιλιαδες σαραντας Απ” αυτες δη

_ ι ζι̃ πολεμιστών και τους αρχηγους των εκστρατειών καιτειν, Προς δε τουτοις ουδ' εκεινα φοθητεα, δει
σαντα τήν δοξασαν αν γιγνεσθαι σμικρολογιαν, αν , τη

 υγρών και των στερεών,  με ποιο τροπο, λοιπον, ολατις προσταττῃ παντα οποσ' αν σκευή κτωνται, μή
ακομη τα νομίσματα και τα μετρα και τα σταθμαγτων

_ ,_ _ _  λι  ^ αυτα πρεπει να τα τακτοποιήσει ο νομος ώστε να είναιδεν αμετρον αυτων εαν ειναι, και κοινῳ ογῳ νομι
σαντα προς παντα είναι χρήσιμους τας τω̃ν αρι 
μών διανομας και ποικιλσεις, οσα τε αυτοι εν εαυ

_  ι να διστασει να δωσει διαταγή να καταμετρηθουν ολατοις ποικιλλονται και οσα εν μήκεσι και εν οαθεαι
ποικιλματα, και δή και εν φθογγοις και κινησεσι

ἔἔἕ»

Β _,
_ ,. τι λαδή που θα πρεπει ο νομος να ορίζει τις συνοικίες και

Θ Ἡ” „ συμμετρικα και συμφωνα μεταξυ τους. Εκτος απο αυτα
δεν πρεπει, απο φοθο μήπως αυτο φανεί μικρολογία,

τα σκευη των πολιτών ώστε να μη ξεπερνουν το μετρο,
_ . , Μ ” και γενικα αφου παραδεχτεί σαν κοινο κανονα οτι οιταις τε κατα τήν ευθυπσριαν της ανω και κατω ΦΟ

_ _ _    υποδιαιρεσεις κι οι ποικιλίες είναι απο καθε αποψη χρήρας και της κυκλῳ περιφορας Προς ΥΘΟ ΤΘΝΠΟ
_ ι ι σιμες, τοσο αυτες που επιδεχονται οι ίδιοι, οσο κι εκείπαντα δει αλεψαντα τον γε νσμοθετην προσταττειν

_ _   · ι λ · ι̃ νες που συνδυαζονται με τα μήκη και τα θαθή, κι ακομητοις πολιταις πασιν εις δυναμιν τουτων μη απο ει
πεοθαι τη̃ς συνταξεως. Προς τε γαρ οικονομιαν και ι› ι με τους φθογγους και τις κινήσεις, καθώς κι εκείνες
προς πολιτειαν και προς τας τεχνας πασας εν ου που κατευθυνονται προς τα πανω ή προς τα κατω, σ,

λ ευθεία γραμμή κι οσες διαγραφουν κυκλική τροχια. Αποδεν ουτω δυναμιν εχει παίδειον μαθημα μεγἔι ην,ὁ Το Θλεποντας σ' ολα αυτα, λοιπον, ο νομοθετης, πρεπει ναὡς η περι' τους αριθμους διατριθἠι το ε μὲΥ Ο νι διαταξει ολους του πολίτες να π οοπαθουν οσο πο
Ἡ

_ ι ι ι · , η̨̃υ̃εῖοτι τον νυσταζοντα και αμῦιθη Φϋσεί ειιείρεί και ήι , ,ς Ο μ

ι

ι

Ισ

ει

ή

ρουν, να μη φανουν κατωτεροι μιας τετοιας οργανωσης,
Γιατί, αληθινα, και ο,τι αφορα την οικονομια, το πολίτευμα
κι ολες τις τεχνες, κανενα απο τα μαθήματα που διδασκον
ται τα παιδια, δεν εχει τοσο μεγαλη αξία οσο ή μελ_ε_τή_„η̨̃ττ
των αριθμών. Και το σημαντικοτεροεπίτευγμα της είναι
οτι και το νυσταλεο κι αυτον που δεν ειναι φιλομαθης
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εαρααη̃ καί ρνίίμανα καί ανχίνααν αΤΤερναζεΤαίι Ϊ απο τη Φυση του, τον ξυπνα και τον κανει να μαθαίνει
Τίαρα Τήν ααΤαα Φααίν ὲίΤίαίαανΤα Θεία Τἑχνίί εοκολα και να αποκτα μνημη και αγχίνοια ώστε να ση
ίααΤα δή ΤΤανΤαι έαν μέν αλλαίς ναίίαίιῖ Τε καί ὲαίτ μειώνει προοδο αντίθετα απο τη φαση του χαρη σε
Τηαραρααίν αΦαίρη̃Ταί Τίς Τήν ανελεααερίαν καί Φίο καποια θεϊκή παιδαγωγική μέθοδο. 'ΟΝ αυτα τα ωραία
λαχρίι̃ραίίαν έκ Τῶν Τίίαχῶν Τῶν ρρλλανΤων ααΤα ί" ἶ και ωώελιμα ειτιτευγματα της μορφώσεως Θα πραγματο
ίκανῶρ Τε καί ανίι̃αίρωρ καἶαεαααίι καλα Τα Παρ Ω ως ποιηθοαν μοναχα, εαν με αλλους νομους και ασχολίες
οεοματα καί προσηκοντα νίγνοιτί αν' εἰ δὲ μήν Τίίν αφαιρεσει, απο τις ψυχες εκείνων που προκειται να τα
καλααρένην αν Τίς Τίανααρνίαν ανΤί αααίας ααερτ αποκτησουν, την ανελευθερη νοοτροπία και τη φιλοχρη
ι/η̨σομενος λαθοιγ καθαπερ Αίναπίίθϋς καί Φαίνίκαρ ματία. Διαφιορετικα χωρίς να το παρει είδηση, αντί της
καί πολλα ἐτερα απειρνασμενα γενη νιξιν ἐστιν ίοείν ίι ρ σοφίας θα αναιτταξει την πανουργία, οπως εγινε με τους
ααα Τῆς Τῶν αλλων ὲΤίίΤίἹαεαραΤων καί κΤΤίραΤων Αιγαπτιους και τους Φοίνικες και πολλα αλλα ειίνη, που
ανελευΘ8ρί€ις, ΘΪΤΘ Τίς ναρααἑαίρ ααΤαίΤ.` Φααλας  ϊ μπορεί να δει κανείς σε ποια καταπτωαη εφααοαν, λογω
αν νεναρρναἐ' <°ἶξίἹρναααΤα Τα ΤΟίααΤα είΤΘ ΧαλΘΤΤΤί των ανελεαθερων θεσμών και της πλεονεξίας για την
Ταχη Τίραααρααααα είΤε καί Φααίς αλλη Τίς Ταίαααί (τί αποκτηση κτηματων είτε επειδη καποιος κακος νομοθε

καί ναρι ώ Μένίλλἑ ΤΘ καί Κλείνίαι ρηαἑ Τααθί της επεξεργαστηκε τετοια πραγματα, είτε επειδη τους
Τίρας λαναανέΤω Περί Τααων ὡς αακ είαίν αλλαί Π α . Βρήκε καμια κακοτυχία, είτε καποια παρομοια ώυσικη
νες διαφἔροντες αλλων τοπων προς το γενναν αν Ονωι̃οδιὀγ

αρώααας αρρίναας καί Χείρααςι αίρ ρακ ὲνανΤία ίί ίΚΛΕ|Ν|ΑΣ: Ώστε, κατα τη γνωμη σου, η σπουδαιοτητα της
νομοθετητεον· οίμἑν νἑ που δια πνεύματα παντοῖα μελέτης Των σρω̃μὡν είνω Πολύ μεγάλη Κω γἱῇ την

καί δί) Θίλήαείς αλλακαΤαί Τα είαίν καί ὲναίσίοί Οὐ” Ξῖ καλη νομοθεσία και την παιδεία και καΘε τι ανθρώπινο;
τῶν, οί δε δι, ύδατα, οί δε καί δι, αὐτήν τήν εκ τῆς ΑΜὁ δεν ιιηοστηρίζεις η κανω λαΘος;]
νη̃ς τροιίιτι̃νι ἀναὀιὅοασαν Οὐ μόνον Τοίς σώίασίν Δ λοινλιλιοεα̨· ιιγαι, Φιλε μου κλεινω, και το αερα αυτο Θα

αμείνω καί Χείρωι Ταἶς δὲ ψαχαίς ααχ ἡῇαν δω 0 3 το εξετασοαμε παλι] Αλλα τώρα ας σανεχίοουμε τη αυ
ναρένην ΤΤανΤα Τα ΤαίααΤα ὲμααίείνι Τααπαν δα Οὐ ζητηση μας. Αληθεια, Μεγιλλε και Κλεινία, ουτε τη δικη
ΤΤανΤων ρἐνίαΤαν αίαφέραίρν αν Ταααί Χώρας αν αίς Τ σας προσοχη πρεπει να διαφεύγει το Θὲμα του γεωγρα
αρία Τίς ὲίΤίίΤναία καίααίίίανων λήξείς είανι Ταας αεί φικοιζι παραγοντος, ατι δηλαδη υπαρχουν τοποι που απο

λ τη φυση τους διαφερουν απο αλλους επειδη γεννοαν
καλύτερους η χειροτερους ανθρώπους και επομενως
δεν πρεπει να νομοθετεί κανείς αντίθετα μείτην ιδιοτυ

Κ ιιία τους. Γιατί παραδείγματος χαριν, αλλοι απο τους
λ καθε λογης ανέμους, αλλοι απο τη δυνατη ζεοτη γίνον
: ° ιαι κακοτροποι η ευγενικοί. Άλλοι παλι απο τα γερα και

Ξ: την τροῷὴ που παραγει η ίδια η γη τοας, αν είναι καλα
.Δ τερη η χειροτερη, επηρεαζονται οχι μονο τα σώματα
αχ αλλα και οι ψυχες τους και υφίστανται αγαλογες μετα

Βολές. Απ, ολους, λοιπον, αυτοος τοας τοπους, είναι
ιιολα ανώτερη νη τοποθεσία της χώρας οπου πνεει κα
ιιοια θείκη ααρα και υπαρχουν κληροι γης που ιτροοταε
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κοτοικιζομενους ιλεῳ οεχομενοι κοι τοὐναντίον.
Οῖς ο γε νοιι̃ν έχων νομοθέτης, ειτισκεψομενος ὡς
ἄνθρωπον οῖον τ” εστίν σκοπεῖν το τοιουτο, οὐτως
ιτειρῷτ, ἄν τιθἑνοι τοὺς νομους. "Ο ὁή κοί σοί ποιη
τεον; ώ Κλεινίο· πρῶτον τρειττέον ἐπί το τοιοιι̃το
μελλοντι” γε κοτοικίζειν χώρον. Δ

ΚΛΕ|ΝιΑΣ: Άλλζ ώ ξενε Άθηνοϊε, λεγεις τε πογκολως
ὲμοί τε οϋτως ποιητεον.
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τευουν Θεοτητες κοι οἐχοντοι με ευμενειο ποντοτε τους
ν οποικους ἡ οντιθετως. Αφου, λοιπον, μελετήσει κολο

ολο το ποροπονω ο συνετος νομοθέτης, οσο το επιτρε¬
πουν οιονθοὡπινες ουνοτοτιητες, τοτε νο προσποθὴσει
νο νομοθετἠοει. Αυτο οκοιθὼς πρέπει νο κομεις κοι συ,
Κλεινιο· σ' ουτο το προγμοτο πρέπει νο στρεψεις την
προσοχή σου, οφοο Βεθοιο σκοπευεις νο οποικισεις
ουτἠ τη χώρο. ι

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Φίλε μου Αθηνοιε, κοι συ το λες πορο πολυ
ωροιο κι εγω Θο προσποθὴσω νο το προγμοτοποιἠσω
ετσι οκριοὼς.
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ΑΘΗΝ/\|Οἶῖ Ἀλλὰ μήν μετά νε Πάνπι̃ Τά νυ̃ν εφη· κι Ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ειτειτα ατι) οσα ειπαμε, λοιττον, τώρα τουλαχι
μἑνα σχεδον ἄν ἀοχῶν εἶἑν σοι κΘιΤΟΟΤόΟΘιΩ Τῇ Πὁ· στο, καιρος ειναι, νομιζω, να εγκαταστησοομε στην τιοληλει. σοι: τις αρχες.

ΚΛΕ|Ν|ΑΣ: "Εχει γάρ οὐν οὕτω. Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Βὲθαια, αοτο ειναι τα σωστο.
ΑΘΗΝ/·\|ΟΣι̃ Δύο εἴδη ΤΟΟΤΘ Περί ΠθλιΐΒίας κόσμθν 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Αυτα τα διιο πραγματα, ατταιτοώνται για την

νιγνὁμενα τυγχάνει, ΠΩῶτΟν μέν κοτα̃σΐάυ̃εις άρτ ἰ οργανωση ενος ιτολιτεμματος: Πρωτο η εγκατασταση
Χῶν ΤΘ καί ἀρξὁνΐωνϋ ὀσας' Τε Θνΐάς εἴνἔῃ δεῖ καί μι των αρχών και των ιτροσὼτιων τιοιι θα τις αναλααουν,τροηον οι/τινα κη̨οτσταμὲνας· έπειτα οϋτω δή τούς 4 ¿,ῖ ιτοσεο δηλαδη να ειναι οι αρχες και με ποιο τροπο θα
νόμους· ταῖς· αρχαῖς εκάσταις αποδοτεον, οὐστινάς καθορισθοὡν. Επειτα, με τον ιδιο τοοτιο, να καθορισθεί
ΤΘ Οὐ καί ὅσοιΙς καί Οἴονθ ·ὲ`κάΟ_ΤῦΠΟ ἀΐἴοδοτέονι 'Ο ξ ιτοιοως και τιοσοιις νομαιις σε καθε.μια ατιο τις εξοωσίεςοὐστινας τε οὐ και' όσσας και οἴοως Ποοσῆκον ἄν Ό λ ττρετιει να τιροσδιορισοιιμε που θα ταίοιαζαν στην καθε
ὲκάσταις Θἴηι ἕμικβὐν δέ ὲΠιΟΧόνΤΘς Πρὁ Τῆς Οἶρέ· μια αιτ αωτες. Αφοιι ομως σταματησοομε λιγο ττριν τιοο
σεως, ειττωμεν προσἠκοντά τινα λόγον ΠΘρἴ ΟὐΤη̃ί; Θοώμε στην εκλογη, ας ιτοομε λιγα. λογια τιοιι αξιζει ναοηθη̃ναι. λεχΘοι3ν σχετικα μ' αωτην.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Τίνα δη τοω̃τον; ἴἴ |§ΛΕ|Ν|ΑΣ.· Για Ποιο τιραγμα Θελεις να μιλησομμε;
ΑΘΗΝΜΟΣ: Τονδε. Παντἰ που δῆλον το τοιοῦτον, ότι ΑΘΗΝΑΙΟΣ; Για το εξης: Στον καθενα Φυσικα είναι γνωστομεγαλου τη̃ς νομοθεσίας όντος ἔργου, του̃ Πόλιν οτι, ενω το εργο της νομοθεσίας εχει εξαιρετικη οτιοωεὐ πορεσκεωαομενην αρχάς ανετιιτηδείους ὲτιι δαιοτητα για την καλη διοργανωση της τιολεως, ομως,

στη̃σαι τοις εὐ κειμεῖνοις νομοις, οιἰ· μόνον οὐδὲν Ξ αν ταττοθετησει κανείς σε μια ττολη τιροετοιμασμἐνη με
Πλέον Θὐ Τεθένΐωνι Οὐὁν ότι Υὲλως ἄν Πάμῇολϋς Π) καλοιζις νομοιις ακαταλληλοιις αοχοντες, οχι μοναχα οισαμυ̃αίνοι, σχεδον δε Θλαοαι καέλω̃ὀοι πολύ μέγι ι: νομοι δεν ωφελσών σε τίποτε, αλλα εκτος τοι; οτι τιμο
σται ταῖς· τιολεσιν νίγνοιντ, αν εξ αὐτῶν, Ϊ καλοαν το ειρωνικο γελιο ολων, μτιοοει να φεροων τιςΚΛΕΙΝΙΑΣ; Πῶς γαρ οὐ; ξ μεγαλιζιτερες ζημιες και σμμφαοες στις ιτολεις.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τοιι̃το τοινιιν νοἠσωμὲν σοι ιτερίτη̃ς νυ̃ν, λΛΕ|Ν|ΑΣ: Πώς είναι δυνατα να μη γινει αυτο;
ώ Φίλε, ΠΟ^ιΤείΟ§` ΤΘ καί Πόλων? Ο_ϋ!ιὅσἶνθνῖ Ὁιοη̨̃ς Η ζ ΑΟΗΝΑΙΟΣ.· .ιλωτοι λοιτιον, ας ψαντασθοώμε, φιλε μου, πως
γάρ ότι τιη̨οω̃τον μεν δεῖ τούς ορθώς ἰὐνταςι ὲιτί Τάς σιιμὀαινει τὼοα στο δικο ααα τιολιτεμμα και την πολη
τῶν αρχών δμναμεις α̃ασανον Ζκονην αὀιτοιᾶς τε και” σου. Βλεπεις, λαιττον οτι πρώτα  τιοὡτα αιιτοι τιομ ανα

 λαμΘανουν.δἰκαια τη δύναμη της εξομσίας, ττρετιει
ιιροηγοωμενως να ὲχοιιν οτιοῦληθεί σε αοστηρη δοκιμα

°<Φϋ§Θ·Β·πΦ ι

¬|

Ι τον
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γενος εκαστων ἐκ παίδων μεχρι τη̃ς αίρεσεως είναι
δεδωκοτας, επειτα αὐ τοὺς μελλοντας αίρήσεσθαι

3?Θ

σια κι οι ίδιοι κι η οικογενεια τους, απο την παιδική
ηλικια ως τη στιγμή της εκλογής τους, Επειτα κι αυτοί

Τεθραφθε" τε εν ηθεσἰ Ϊ/Ομων ευ ΠεΠωδε“μ‹ἶνΟως Ή που προκειται να εκλεξουν πρεπει να εχουν ανατραφει
πρωτους δυσχεραινοντας τε και αποδεχομει/ΟΙΙΩ Α σομφωνα με τα νομικα εθιμα και να εχουν εκπαιδευτεί
ορθῶς· κρίνειν καί αποκρίνειν δυνατοας γίγνεσθαι
τσιᾶς αξίους εκατερων· ταυ̃τα δε οί νεωστί συνελή
λυθοτες οντες τε αλλἠλων αγνω̃τες, ετι δ” απαί

καλα για να αποκτοον την ικανοτητα να απορρίπτουν ή
να αποδέχονται εκείνους που αξίζουν ή δεν αξίζουν.
Όμως στη δική μας περιπτωση, οι καινουργιοφερμενοι

ὅωποἰι Πῶς αν ΠΟΤΞ δω/(ΝΤΟ Ομεμπῖωςι Ταζ: Ορχυ̃ς 5 που είναι και αγνωστοι μεταξυ τους, και επί πλεον αμορ
αίρεῖσθαι;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Σχεδον σοκ αν ποτε.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Αλλα γαρ αγώνα προφασεις φασίν ου

φωτοι, πως θα μπορουσαν ποτε να εκλεξουν τους αρ
χοντες με αψεγαδιαστο τροπο;

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Κατα τη γνωμη μου δε θα μπορουσαν να καμουν
πανω δεχεσθαι· καί δή καί σσί τοὐτο ναν καί εμοῖ κὀῖι τέῖοιο
ΠΟ"ΙΤ°ἶΟνι|ὲΠε[”ερ σα̨μὲν δή την Πσζλἰν αἴΐίεστης Μ] ΑΘΗΝΑΙΟΣ Στον αγωνα, ομως, οπως λεει η παροιμία, δεν
κρηῖων εθνει Προθη̨μως κατοἰκιεω ὅεκατος Ωω Θ επιτρεπονται προφασεις· και το ίδιο ακριθὼς ισχυει τωρα
ως· ως Φῃς· Τά Ι/“νι εγω 6 Ου σοι συλληψεσθω 75? " και για σενα και για μενα, αφού Βεθαια εσυ μεν υποσχε
κατα τήν παροιι̃σαν ἡμῖν τα ναν μυθολογίαν. Οὐ θηκες με Προθυμω ὀΠως λες νο οΠΟ"‹ἱσε[ς γω Το κρη
κουν δήπου λεγων γε αν μαθον ακεφαλον εκών κα τικό έθνος ωπἡ την Πόλη Τώρα ἀλλοως οννιὀ

ἶΩλίΠΟ!μΙ. Πλἔ"/ώμενος γάρ άν άπάηντῃ ΤΟΙΟΠΤΟΩ ών Γ
λίτεἔ σου, κι εγώ παλι σου υποσχέθηκα να σε Θοηθὴσω

σμΟρΦΟς Φα"/Οποι Ο στη συζήτηση που κανουμε αυτήν την ωρα. Κι εγω του
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: 'Άριστ' εῖρηκας, ώ ξενε. λαχιστο δεν εχω καμια διαθεση να παρατήσω με τη Θε
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οὐ μονον γε, αλλα καίδρααω κατα δυνα λησή μου Τη σωζἡἶηση μας (ΠΠ μέση η̨Φὴν0νΤΟς

μιν οιζίτω. ακεφαλη. Γιατί, αν την παρατοασα ετσι, οπου κι αν πή
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πανο μεν οὐν ποιω̃μεν ἡπερ και λεγομεν. γωνε δε θο είχε καμιά μορῷἠ Οωε κονένσ σκοῃὸ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἐσται ταω̃τ", αν Θεος εθελῃ καί γήρως ΙΙΙ κ^ε|Ν|ΑΣ_ Μίλησα: Θοωμἀσιο Ογοΐἱηῖέ Φίλε

ὲπικραἶω̃μεν Τό γε ΤΟΟΟΠΤΟΥΙ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οχι μοναχα τα λογια μου αλλα και τα εργα
ΚΛΕΙΝΜΣ: Άλλ, εἰκόἔί ὲθἔλεγῃ/° Ὁ μου θα προσπαθήσω να ειναι τετοια οσο το επιτρεπουν
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εῖίκας γαρ ουν. Ιἔπομενοι δε αμτῳ λααω οι δω/ὀμεις μου

μεν καί τοοε.
ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Το ποῖον;

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ας πραγματοποιήσουμε, λοιπον, οσο μπορουμε,
αυτα ακριαὼς που λεμε.

ΑΘΗΝΜΟΣ: (Ως ἀνὁρείως καί Πορακεκἰνὀωνεωμένως Ξ” ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ετσι θα καμουμε αν θελει ο θεος κι αν αντε
ὲν τῷ ναν ἡ πόλις ἡμῖν ἐατε κατῳκισμενη. ξουν τα γηρατεια μας σε μια τοσο μεγαλη προσπαθεια.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Είναι φυσικο να το θελει ο Θεος.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Είναι πραγματι φυσικο να το θελει. Με την

καθοδήγηση του, λοιπον, ας εχουμε υπ” οψη και το εξής:
ΙΟΙΙΞΙΝΙΑΣ: Ποιο;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οτι χρειαζεται μεγαλη τολμη και γενναιοτητα

να ιδροσουμε την πολη κατω απο τις σημερινες περι
στασεις.
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ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Περι' τι Θλειτων κοι τιοι” μοιλιστο ουτο ειρη
κος το νυν;

.

ΑΘΗΝΜΟΣ: 'Ως ευκολως κοι' οψοοως οτιείροι ονδροσι

ΘΒἹ

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Σε τι οιτοθλειτεις κοι γιο τιοιον οκριθὡς λογο
μιλος τὡρο μ” ουτο τον τροτιο;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ευκολο κοιοφοθο, νομίζω, νομοθετουμε γιο
α̃όξονταί Τούς νυ̃ν ι̃ο τιρωτοτιειρους ονθρωτιους, χωρίς νο σκοτιζομοστε ιτως

μ ' ' . . Μ Τ , θο δεχτουν τους νομους τιου ετιεξεργοζομοστε τωρο.τεθεντος νομους. Δῆλον 08 ΤΟ ΥΣ Τοσωπονι ω
Κλεινιο, ττοντέ σχεδον κοι” τῷ μή ιτονυ ΟΟΦΩΦ. ΤΟ Νη Είνοι ομως φονερο Βεοοιο, Φιλε μου Κλεινιο, σε κοθε

 ι τ 0 ονθρωτιο που δεν εινοι τιορο τιολυ σοφος, οτι τιοτε ουτοιροδίως γε ουτους μηδενος ιτροοδεξεσΘοι κοτ ορ
χος, εἰ δε μεινοιιμεν πως τοσοοτον χρονον έως οι
νευσομενοι ττοιδες τω̃ν νομων κοι σιιντρΟΦἑνΤε§`
Ικονω̃ς συνήθεις τε ουτοῖς νενομῖενοι τω̃ν ορχοιρε

δε θο δεχτοον με ευκολἰο τους νομους στην ορχὴ, ολλο
ον τιεριμενομε κομιτοσο κοιρο ωστε το ιτοιδιο τους,
οῷου τους δοκιμοσουν κοι μεγολωσουν ορκετο σώμ

. . Γ Τ φωνο με τους νομους κοι τους συνηθίσουν, τοτε νοσιων τῃ ιτολει τιοσῃ κοινωνησειον· γενομενου γε μην ο

οὐ λεγομεν, εϊτιερ τινι τροτιῳ κοι' μηχονῇ γίγνοιτο
ορθώς, ιτολλην ένωνε οσψολειον οιμοι κοι μετα τον
τοτε τιοροντο χρονον ον γενεσθοι του μεινοι την
ιτοιδογωγηθεῖσον οϋτων ιτολιν.

Π

τιορουν μερος στις ορχοιρεσιες ολης της ιτολεως. Οτον,
λοιτιον, γινει ουτο ιτου λεμε, ον κοτορΘωσουμε νο γινει
σωστο με κὁιτιοιο τροιτο κοι τεχνοσμο, εγω νομιζω πως
θο οιτοτελεσει γερη Βοση, ωστε, μετο την μετοοοτικη

_ , τ ουτἡ ετιοχῇ, νο διοτηρηθεί η τιολη τιου θο εχει εκτιοιδευ!&Αι;|ΝιΑε: ἔχει νουν λρνον. Ο θεί μ. ωπό Τρὀῃο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ἰδωμεν τοινυν προς τουτο ει ιτῃ τινο ιτο¬

ρον ικονον ιιορίςοιμεν ον κοτο τοδε. Φημί γάρ. ώ
Κλεινίο, λίνωσιους χρη̃νοι τω̃ν ολλων οιοφεροντως

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Αυτο τουλοχιοτο φοίνετοι λογικο.
ΑΘ|·|ΝΑ|ΟΣ: Ας δουμε, λοιτιον, μἠιτως, γιο την τιρογμοτοκρηῖῶν μή μόνον ἀΦΟσΙώσασθω Περί Τῆς χώρας. ήν 5 τιοίηση των τιοροττονω, κοτορθωσουμε ν` ονοκολοψουμε

νυ̃ν κοτρικίζετε, συντονως ὅ, ὲιτιμεληθη̃νοι τος
πρώτος ορχος εἰς ὅυνομιν οιτως ον στωσιν ὡς
οσφολεστοτο κοι άριστο. Τοις μεν οι.7ν αλλος κοι

κοτιοιο ευκολιο. Σκειττομοι δηλοδη, ογοιτητε μου Κλει
νιο, οτἶ εἰνοι οιτοροιτητο οι Κνὼσιοι, σε ιτολυ μεγολο
τερο Βοθμο οτιο τους ολλους κρητικους, οχι μονοχο νοὅραχώπρον έργον νομοφύλοκσς ὅι ὑμῖν ΠρώΤΟυς Θ οφοσιωθουν στη χωρο ουτη τιου τὼρο οτιοικιζετε, ολλοι

οἰρεϊσθοι ιέινογκοιοτοτον οιτοσῃ οττουδῃ.
ιέΑΕιΝ|ΑΣ: Τίνο ούν ετιί τουτῳ ιτορον κοι λογον ονευ

ρίσκομεν;

νο φροντισουν με ολη τους τη δυνομη ωστε οι ττρὼτοι
ορχοντες νο εγκοτοστοθοον με τον τιιο κολο κοι τον
τιιο σιγουρο δυνοτο τροιτο. κοι γιο τους ολλους οιρχονΑΘΗΝΜΟΣ Τὁνδε Φημί ω̃ Παῖδες κρηῖῶν χρῆς/Ο" 5 τες το εργο της εκλογής τους οτιοιτει μικροτερο κοτιο,

Κνωσίους, διο το ιτρεοοειᾶειν τῶν ιτολλῶν πολεων, οι νομοφυλοκες ομως είνοι μεγολη ονογκη νο διορι
_ _ . . 7 Ι · 4 σΘουν ιτρωτοι με κοθε τιροσοχη.κοινῃ μετά των οφικομενων ειςττην συνοικησιν

τοοτην εξ οοτιὐν τε κοι εκείνων οιρεῖσθοι τριοι
κοντο μεν κοι' ειττο τους ιτἐιντος, εννεο δε κοι δεκο

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ποιο, λοιιτον, ευκολιο ἡ εξηγηση Θο δωσουμε
γι” ουτο το σκοτιο;

ΑΘ|ι'ΝΑ|ΟΣ.· Το εξής: 'Εχω τη γνωμη, ιτοιδιο της Κρητης,
οτι οι Κνωσιοι, ετιειδἡ ιτρωτοστοτουν μετοξυ των ολλων
τιολεων, μοζί μλ ουτοος τιου Θο ερθουν σλ ουτη την
οιτοικἰο, πρέπει νο εκλεξουν συνολικο τριοντο εψτο (37)
οτιο τους δικους τους κοι οτιο τους οτιοικους. Ατι” ου
τοος οι δεκοεννιο ςι̃θ) Θο εἱνοι οιτοικοι κι οι υτιολοιιτοι
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έκ τῶν εποικησαντων, τους δέ αλλους έξ αύτη̃ς ι̃θ απο την Κνωσο. Αυτούς ας τους δωσουν οι Κνωσιοι για
κνωσθὐ” Τοὐἶθϋς Οί ΚΥ/ώσίοί Τῇ ίῖόλξἔί σΟί δόὶ/_ 7531! χοῖὴρι της Πόλης σου, ος κἀγοη̨ν κοι σένα τον ίδιο
των, καί ααταν σε πσλίτιι̃ν Θίναί Τααίης Τῆς αααίτ πολίτη αυτης της αποικίας και έναν απο τους δεκαοχτώ
κίας καί ένα τῶν ὸκτοκαίὅεκαι Πθίααναῖς ίί Τῇ με ίι̃θι, αφού σε πείσουν η σε εξαναγκασουν με οχι πολύ
τρία δυναμει Βιασαμενοί Βίαιο τροπο.

κίλίἔίίλίίθἶἱ Τί αη̃ία Θα καί αίί Τα καί α ίνίὲνίλλαςι ώ ξἑ· 5 ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Γιατί ταχα και συ κι ο Μέγιλλος να μη μετασχετε
νε, εκοινωνησατην ἡμῖν τη̃ς πολιτείας; στη διαμορφωση του πολιτεύματος μας;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μέγα μέν, ώ Κλεινία, φρονοασιν αἱ Άθη̃ ΑΘΗΝΑ|Ο.Σ: ίια τον εξης λογο, Κλεινία: Η Αθηνα και η
ναι, μέγα δέ καί ἡ ἕίίαιαίηι καί μακραν αίίαίκαυ̃αίν Σπαρτη είναι πολύ περηφανες για τον εαυτο τους και
έκατεραι· σοι' δέ κατα παντα έμμελῶς έχει καί Ταία απέχουν πολύ απ' εδω που Βρισκομαστε. Ενω για σένα
αλλοις οίκισταίς κατα ταύτα, ὥσπερ τα Περί ΟΟΠ ίο ολα είναι Βολικα καθως και για τους αλλους αποίκους,
ναν λεγομενα. 'Ως μὲν Οὐν ΥένΟίΤ' αν ὲαίείκἑαίαία ίλ για τους οποίους ισχυουν αυτα που λέμε τωρα για σένα.
έκ τῶν Οπαρχόντων ἡμίν Τα ναν] είαήαθωι ίίραελτ Ας υποθέσουμε, λοιπον, οτι, με Βαση τα σημερινα δεδο
Θοντος δε χρονου και μεινασης τῆς πΟλίΤ8ίΟς. αί μένα, αυτος είναι ο καλύτερος τροπος να ενεργήσουμε.
ρεαίς αὐτῶν ἔαίω ίαίαδε Τίς” Πανίες ίίἑν καίνωτ 'Οταν ομως περασει καιρος και στερεωθεί το πολίτευμαγ
ναανίωνίη̃ς Τῶν αρχανίων αίρὲαεωα αίίαααίίίεια αν 5 ας κανουν εκλογες με τον εξης τροπο: να έχουν δι
απλα ίππικα ή πεζικα τιθῶνται και πολέμου κεκοι καίωμα υποιμηφιοτητας για την εκλογη των αρχοντων
νωνήκωσιν έν ταῖς σφετεραις αατῶν τῆς ἡλικίας ολοι οσοι φέρουν οπλο πεζων η ιππέων και έχουν λαθει
δυναμεσιν· ποιείσθαι δε τήν αίρεσιν έν ίερῷ ὅπερ μέρος σε πολεμο, οσο το επιτρεπει η ηλικία κι οι δυνα
αν ἡ πόλις ὴγη̃ται τιμιώτατον, φέρειν δί ἐπί τον Θ μείς τους. Η εκλογη να γίνεται σε κείνο το ναο που η
του̃ θεού Βωμαν ἐκαστον είς πινακιον γραψαντα πολη τον θεωρεί σεμνοπρεπέστερο, καθένας δε να προ
ίαίίναίία ίίαίραθεν καί Φίίλῆς καί δή!ίαίί αίίαθεν αν σέρχεται στο Βωμο του θεού με μια πινακίδα οπου είναι
δημοτεύηται, παρεγγραφειν δέ καί το αύτού κατα γραμμενο το ονομα του υποψηφίου της προτιμησεως
ταύτα ούτως όνομα. Τῷ Βουλομένῳ ὁί έξέστω τῶν 5 του με το ονομα του πατερα του και τη φυλη και το
πινακίων ὀτιπερ αν φαίνηται μή κατα νσαν αύτῷ γε δημο οπου είναι γραμμένος, να προσθέσει δε πλαϊ τους
νραίίίίὲναν ανελανΐα είς αναιααν Θείναίμἠ ἐλαίίαν και τα δικα του στοιχεία με τον ίδιο τροπο. Και να
Τιαίακανία ἡίίερῶν Τα δέ Τῶν αίνακίων κρίθένία αν επιτρεπεται σ' οποιον θέλει, αν καποια πινακίδα του
πρώτοις μέχρι τριακοσίων δείξω Ταίία αιαχανίας φανεί πως δεν είναι γραμμένη οπως θα έπρεπε, να την
ίαδίν ί”ίααΠ τῇ ααλείι Τήν δὲ ααλίν ὡααίίίωα ἐκ Ταατ ίί παρει και να την εκθέσει στην αγορα για ένα διαστημα
Των Φέιαείν ααλίν αν αν έκααίας ααα/λίίίαίι Ταίίς δέ οχι λιγοτερο απο τριαντα μερες. 'Οσες πινακίδες ερθουν
Τα δεαίεραν ἐξ αὐίῶν Γίιαακιαίθένίαα ὲκαίαν δείξαί πρωτες ως τον αριθμον τριακοσια, οι αρχοντες πρέπει
παλιν απασιν. Το ὀέ τρίτον φερέτω μέν ἐκ Τῶν ὲκα να τις εκθέσουν για να τις δει ολη η πολη, η δε πολη
Ταν α ὅαίίληθεία αν αν ααίίληΐαί δία Ταίίίων ΠΟ 5 με τον ίδιο τροπο θα εκλέγει παλι απί αυτές οποιον
ρείίαμεναίῖ” ὲαία δέ καί Τρίακανίαι Οία αν ίίλείαίαί θέλει ο καθένας, απί αυτούς δε τους πρωτους εκατο

που εκλέχτηκαν για δεύτερη φορα να τους εκθέσουν
παλι σε ολους. Την τρίτη φορα οποιος θέλει, ας εκλέξει
εκείνον που προτιμα απο τους εκατο, Βαδίζοντας ανα
μεσα στα ιερα σφαγια. Αφού τέλος ξεχωρίσουν απο
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γενωνται ψηφοι, κρίναντες αΠοφηνάντων άρχον
τας.

Τίνες ουν, ώ Κλεινία καί Μεγιλλε, Πάντα ἡμῖν
ταυτί εν τῇ Πολει καταστἡσουσι τω̃ν αρχών τε Πε ε
ρι καί δοκιμασιῶν αυτών; άρα εννοουμεν ως ταῖς
Πρῶτον ουτω καταζευγνυμεναις Πάλεσιν ανάγκη
μεν είναι' τινας, οίτινες δε είεν αν Προ Πασω̃ν τω̃ν
αρχών γεγονοτες, ουκεστιν; δεῖ μήν αμω̃ς γε Πως, 5

καί ταυ̃τα ου φαυλους άλλο οτι μάλιστα ακρους.
,Αρχή γαρ λεγεται μεν ήμισυ Παντος εν ταῖς Παροι
μίαις έργου,.καί το γε καλώς άρξασθαι Πάντες εγ
κωμιάζομεν εκάστοτε· το δ' εστιν τε, ὡς εμοί φαί
νεται, Πλεον ή το ήμισυ, καί ουδείς αυτο καλώς γε 754 .ι

νομενον εγκεκωμίακεν ίκανω̃ς.
ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ὁρθοτατα λεγεις.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μή τοίνυν γιγνώσκοντες γε Παρω̃μεν

αυτό άρρητον, μηδεν διασαφἠσαντες ἡμῖν αυτοίς 5

τίνα ἐσται τροΠον. ,Εγώ μεν ουν ουδαμῶς ευΠορῶ
Πλήν γε ενος είπεῖν Προς το Παρον αναγκαίου καί
συμφέροντος λογου.

Κί\Ε|Ν|ΑΣ: Τίνος δή;
ΑΘΗΝΜΟΣ: Φημί ταυτῃ τῇ Πολει, ῇν οίκίζειν μελλο ι̃υ

μεν, οίον Πατερα καί μητερα ουκ είναι Πλήν την κα
τοικίζουσαν αυτήν Πολιν, ουκ αγνοῶν οτι Πολλοί ί›

τῶν κατοικισθεισω̃ν διάφοροι ταῖς κατοικησάσαις
Πολλάκις ενιαι γεγονασίν τε καί ἑσονται. Νυν μήν
εν τῷ Παροντι καθάπερ Παῖς, εί καί Ποτε μελλει
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εκείνους Που Πηραν τους Περιοσοτερους ψήφους τους
Πρώτους τριανταεφτα, ας τους αναγορευοουν αρχοντες.

ί\οιΠον, φιλοι μου Κλεινία και Μεγιλλε, Ποιοι Θα είναι
εκείνοι Που θα εκτελεσουν ολα οσα είναι αναγκαία για
την εγκατασταση και τις δοκιμασίες των αρχοντων στην
Πολη; Η γνωμη μας οτι στις Πολεις Που για Πρωτη φορα
μΠαίνουν στο ζυγο του νομου, είναι αναγκη να υΠαρχουν
καΠοιοι ικανοί γι) αυτη τη δουλεια, είναι σωστη, αλλα
δεν είναι καθολου ευ κολο να τοτιοθετουν άρχοντες Πριν
αΠο ολους τους αρχοντες. ΓιρεΠει ομως με καΘε τροΠο
να λυσουμε αυτο το Προαλημα και να Πουμε Πως αυτα
τα Πραγματα ΠρεΠει να τα αναλαθουν οχι αυτοί Που δεν
αξίζουν τίΠοτε, αλλα οι οσο το δυνατο, καλυτεροι. Γιατί
συμφωνα με την Παροιμία «Η αρχη είναι το ημισυ του
Παντος», ολοι μας εγκωμιαζουμε Πραγματι την καλη
αρχη σε καθε Περίσταση. Αλλα εγω εχω τη γνωμη, Πως
η αρχη είναι κατι Περισσοτερα αΠο το μισο, και κανενας
δεν την εχει εγκωμιασει οσο της αξίζει, οταν γίνεται
καλα. ί

ΚΛΕΠΝΙΑΣ: Πολυ σωστα μιλας.
ΑΘί·ίΝΑ|ΟΣ: Αφου, εΠομενως, το αναγνωρίζουμε, ας μη το

αΠοσιωΠησουμε χωρίς να κανουμε λογο γι” αυτο και
χωρίς να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλο μας με Ποιο τροΠο
θα το καμουμε Πραγματικοτητα. Εγω, Παντως, δεν εχω
να Πω για την τωρινή Περίσταση Πολλα λογια εκτος αΠο
ενα μοναχα λογο Που τον Θεωρω αναγκαίο και συμφωνα
με το συμφερον της Πολεως.

. Ι υ .. _ . 5 , ΚΑΕίΝίΑΣ: Ποιος είναι λοιΠον αυτος ο λογος;διάφορος ειναι τοις γεννήσασιν, εν γε τῃ Παρουσῃ
. . . . . . . ί  ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φ ονω οτι στ ν Πολ αυτ' Που σκοΠευου εδεια αΠ ι οτε ει τε και στε εται υΠο των Ο η η Π μΠΟ" ε 9 ΟΡ Ο ΟΥ ΡΥ

γεννησάντων, καί φευγων άεί Προς τους οίκείους, να ιδρυσουμε, είναι σα να μην υτιαρχει αλλος Πατερας
και μητερα Παρα η Πολη Που την αΠοικίζει, χωρίς να
Παραγνωρίζω οτι Πολλες αΠοικίες είχαν και θα εχουν
καΠοιες διαφορες, Πολλες φορες, με τις _μητροΠολεις
τους. Τώρα ομως, Προς το Παρον, οΠως το Παιδί, εστω
κι αν αργοτερα γίνει διαφορετικο αΠο τους γεννητορες
του, για την ωρα τουλαχιστο, εΠειδη δεν εχει καΠοια
μορφωση, αγαΠα τους γονιους του κι αγαΠιεται αΠῖ αυ
τους, και καταφευγοντας Παντα στους συγγενείς του,

25
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αναγκαίους μόνους ευρίσκει συμμάχους· ό δή νυν τους Βρίσκει μοναχα αυτους σίγουρους συμπαραστατες,
φήμί Κνωσίοις δια τήν έπιμέλειαν προς τήν νεαν Αυτη, λοιπόν, τωρα η σχέση, νομίζω, πως είναι έτοιμη
πόλιν καί τῇ νέα πρός,·Κνωσόν υπαρχειν έτοίμως ι̃Ο νο σϋνΘΦθεί Οθὸ Την Κνωσό με ΤΠ Φίϋονΐἰδθ Της νιο
νενΟνόΤα , Ο την πόλη τους και για την πόλη προς την Κνωσό.

χιἑνω δή, καθάῃερ εἴῃον νρνη̨̃ή, _ δίς γαρ τό Υποστηρίζω δηλαδη όπως είπα πριν από λίγο  αφου
νε καλόν ρηθέν ουδέν Θλαπτει  Κνωσίους δεῖν το καλό δε θλαφτει θέθαια καθόλου, αν το πουμε δυο
επιμεληθη̃ναι παντων τουτων κοινῇ, προσελομέ Φορές  ότι οι Κνωσιοι πρέπει να ενδιαφερθουν όλοι
νους τω̃νείς τήν αποικίαν αφικομένων, τους πρε 5 Α μαζί για αλ' αυτα, αφου διαλέξουν από όσους έρθουν
σθυτατους τε καί αρίστους είς δυναμιν έλομένους, σΤην Οίῖοίκίθ Τους ΠΙΟ ηλίκίωμὲνονθ Κω Πιο κθλἴπερονθ
μϋή έλαττον έκατόν ανδρῶν· καί αυτών Κνωσίων έ κατα το δυνατό, όχι λιγότερους από εκατό. κι από τους
στωσαν εκατόν έτεροι. Τουτους δέ έλθόντας φήμί ίδιους τους ίίνωσίους αλλους εκατό. Υποστηρίζω δε ότι
δεῖν είς τήν καινήν πόλιν συνεπιμεληθη̃ναι όπως αί πρέπει να ρθουν στη νέα πόλη καινα φροντίσουν μαζί, πως
τε αρχαί καταστῶσιν κατα νόμους, καταστασαί τε 6 να εκλεγουν οι αρχοντες συμφωνα με τους νόμους και
δοκιμασθῶσι· γενομένων δέ τουτων, τήν μέν Κνω πως θα διακυθερνησουν αφου εγκατασταθουν. Αφου γί
σόνίτους Κνωσίους οίκείν, τήν δέ νέαν πόλιν αυτήν νουν αυτα, οι Κνὼσιοι θα επιστρέψουν στη Κνωσό κι η νέα
αυτήν πειρασθαι σῷζειν τε καί ευτυχείν. Οί δέ δή πόλη θα προσπαθήσει να διατηρηθεί και να γίνει ευτυχι
γενόμενοι τῶν επτα καί τριακοντα νυν τε καί είς 5 σμένη. Οι τριανταεφτα, που είπαμε, και τωρα και έπειτα
τόν έπειτα συμπαντα χρόνον επι” τοίσδε ἡμῖν ῇρή στον αιωνα τον απαντα θα εκλέγονται από μας για τους
σθωσαν· πρῶτον μέν φυλακες ἔστωσαν τῶν νόμων, εξης λόγους: Πρώταπρώτα να είναι φυλακες των νόμων,
έπειτα τῶν γραμμάτων ὡνἶ αν έκαστος απογραψῃ έίίείΐο Των Ορχῖἰων οπου κάθε Πολίτης θα έχει δηλώσει
τοῖς αρχουσι τό πλῆθος τῆς αυτων ουσίας, πλήν ό στους όιρχσντες το ποσό της περιουσίας του, εκτός από
μέν μέγιστον τίμημα έχων τετταρων μνῶν, ό δέ τό ι̃ίι τέσσερεις μνας εκείνος που ανηκει στη δευτερη, δυο
δευτερον τριῶν, ό δέ τρίτος δυοίν μναίν, μνας δέ ο ο τρίτος, και μια ο τέταρτος. Αν καποιος αποδειχθεί ότι
ὁ ΤέΤη̨ρΤΟς_ Εάν δὲ τις έτερον Φαινῃτη̨ι τι παρά τα κατέχει και κατι αλλο εκτός από εκείνα που έχει δηλω
γεγραμμένα κεκτημένος, δημόσιον μέν έστω τό σει, όλο το περίσσευμα ας δημευθεί και επί πλεον
τοιουτον όίπαν, πρός τουτῳ δέ δίκην υπεχέτω τῷ όποιος θέλει, θα μπορεί να τον παραπέμπει σε δίκη,
αουλομένῳ μετιέναι μή καλήν μηδ' ευώνυμον αλλ) 5 ουτε ωραία, ουτε που να του φέρνει καλό όνομα, αλλα
η̨η̨̃σχράν, ὲάν άλίσκῃπῃ διά Τό κέρδος Τῶν νόμων ατιμωτική, αν αποδειχθεί ότι περιφρόνησε τους νόμους
κη̨πιΦρΟνῶν_ Αισχροκερὁείσς Οη̨̃ν αη̨ΐὁν γραψαμε για να κερδίσει κατι. Ας τον καταγγείλει λοιπόν, όποιος
νος ό αουλήθείς έπεξίτω τῇ δίκῃ έν αυτοίς τοῖς νο θέλει για αισχροκέρδεια κι ας διεξαχθεί η δίκη μπροστα
μοφυλαξιν· έαν δ” ό φευνων όφλῃ, των κοινω̃ν κτη στους ίδιους τους νσμοφυλακες. Κι αν καταδικασθεί ο
ματων μή μετεχέτω, διανομή δέ όταν τῇ πόλει γί 7ι›ωι κατηγορουμενος, ας μη μετέχει στα κοινα αγαθα, κι
γνηταί τις, αμοιρος, έστω πλήν γε του κλήρου, γε όταν γίνει στην πόλη καποια διανομη, αυτός δε θα με
γραφθω δέ ὼφληκως, έως αν ζη̃, όπου πας ό Θου τέχει, εκτός αν πρόκειται για κληρο. Κι η καταδίκη του
λόμενος αυτα αναγνωσεται. Μή πλέον δέ εἴκοσιν ας γραφεί, ενόσω ζει, σε μέρος που θα μπορεί να την
ἐτῶν νομοςνη̨λξιξ ἀρχἑιτω, Φερἑσθω δι εις την αρ ιι διαθασει όποιος θέλει. Παντως ο νομοφυλακας δεν παίρ

νει αυτό το αξίωμα πριν γίνει πενηντα χρονων και δεν
πρέπει να παραμείνει στην αρχη πανω από είκοσι χρόνια.
Αν την αναλαθει εξήντα χρονών, τότε ας την διατηρησει
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χἠν μή ἐλοττον ή Πενῖήκονΐα νενονώς ἐτῶν έξη έ μοναΧα δεκα Χρόνια, και ούτω καθ“ εξής με την ίδια
κονωνῖης δέ ὲνεχθείς δέκα μόνον ἀρχἑτω ὲΤη° καί ι αναλογια. Αν κανενας ζει αφού Πέρασε τα εθδομηντα
καῖά Του̃ων Τόν λόνΟν Οὐπυς ἄν Πς Πλέον ώΠὲρ τού χρόνια να μην ελπίζει ότι θα μΠορεσει να διατηρη

ι› ὲ ί'τα ὲΰδομήκοντα ζῆ, μηκέτι εν τούτοις τοῖς αρχούσι

ΐέἐι̃ε

σει μια τόσο σΠούδαία εξούσία αναμεσα στούς αρχον
τήν τηλικαύτην αρχήν ὡς αρξων διονοηθήτω. τες

Τά μέν ούν Περί Τῶν νομοφνλάκων ΤΟΠΤΟ εἰ Ϊ [Κ/ΗΞΙΝΙΑΣ: Βασικός, λοιττόν, ο ρόλος των νομοφύλακων,
ρήσθω Προοτάγμθπί Τρία Προϊὁῃων δέ εἰς Τονμί ανοιπητε Αθηναίε, στη οιατηρηση και εφαρμογή των νυ̃
ιτροσθε τω̃ν νόμων έκαστος Προσταξει τούτοις τοῖς 5 μων σῖη νέο Πύλη

ἀνὁράσίν ὡνῃνων ωῇονς δεῖ Πρὸς ΤΟΚ: νυ̃ν εφη ΜΕΓΙΛΛΟΣ: Σύμφωνω αΠολύτως μαζί σού, Κλεινία. Μίλησε
μενοις ττροσειτιμελεϊσθοι· νύν δ' εξη̃ς αλλων αρχών μος όμως κο, νισ την εκλονὴ Των άλλων Ορχὀνῖωνγ αν
αίρεσεως Περι λεγοιμεν αν. Βἑθοιο υῃἀρχοων]

Δεἶ νάρ δή Τά μετά ΠἸΠΤΟ στροπηνονς αἶρεἶ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: [Πολύ εύχαρίστως, φίλοι μού], ωστόσο οι τρεις
σθαι, καί τούτοις εἰς τόν Παλεμον, οἴόν τινας ύτιη ο ο Πορωι̃ἀνω διοῖὀεεις νιο Τονς νομοφύλσκες ος είνοι Ορ

ρεσίος ἰητίάρχους κο" Φνλάρχονς καί Τῶν Πεζων . κετες και όσο Προχωρούμε στην ανατιτύξη των νόμων
Φνλῶν κοσμητάς Τῶν Τάξεωνζιοἶς ΠρἑΠΟν ἐν/,εἴη ο καθενας θα Προσταξει αύτούΩ τούς: ανιρὡτιούθ Ποια
τούτ” αύτό τούνομα μαλιστα, οιον καί οί Πολλοι τα
ξιαρχούς αύτούς ειτονομαζούσι. Τούτων δή στρ

¿.;

αλλα Πραγματα Πρεπει ετιί Πλεον να εΠιμελούνται εκτός
η̨ ; Ι

αΠό αύτό Πού εχούμε Πει τωρα δα. Τωρα όμως ας Προ
Τηἶγοϋς μεν εξ Θϋἶης της ῖίΟ^:Θως ΤαίίΤίἸ§` Οί νομο ΖΞ χωρησούμε στον τροτιο εκλονηθ Των ωι̃ολοῃι̃ων ΟΡΧων
Φωλη̨κες Προὅαλλεσθων· Οίρείσθων 6 εκ Των Πρ‹ἶ” ί 3 Γιατί ΠρεΠει Βεθαια μετα ατι” αύτούς να εκλεξούμε
Θληθἑντων παντες οί τού Πολεμού κοινωνοι γενο

. ἶ στρατηγούς και σαν θοηθούς των, τρότιον τινα, στον
Ηενοἱ νεεν ἶως ηωκἕως καν νἰννομενζἔ Ζἱσσἶοἶε' Πόλεμο τούς ιΠΠαρχούς και φύλαρχούς και τούς κοσμη
Εαν δε ῃς αρα ὁοκῃ ΠνΙτΤων μη Προ 8 ημενων τορες Πού θα διοικούν τις ταξεις των Πεζὼν φύλὼν,
αμείνων είναι τῶν Προΰληθεντων τινος, ετιονομα

τι στούς οΠοίούς ταιριαζει Παρα Πολύ αύτό το ίδιο όνομα,
, , ., ., ,  , , ὁ

σας Ονθ ΟΤΟΗ Ονῃνσ Προὅσλλεπῃί ΤΟνΤ ΠΟΤ, δηλαδη ταξιαρχοι, οτιως αλλωστε τούς ειτονομαζούν οι
ομνύς αντιττροθαλλεσθω τον έτερον· όποτερος δ Περισσότεροι ΑΠ, όλούς αύτούς τούς στρατηγούς αςι ε . .

αν ὁοξῃ ὁω̃χῇροἶονἶνμενοςί ως την ωρεσἰν εν ί τούς ύΠοδεικνύούν οι νομοφύλακες μεσα αιτ αύτην την
έ ικρινἐσθω. Τρείς δέ, οις ἄν ἡ Πλείστη χειροτονια γι
± .ε 

ἕ Δ

ε

ί
ἱ

τ.
ἶε

αιτο εκεινούς Πού Προταθηκαν, αφού δηλωσει Ποιον

αΠό τούς δύο Προτιμηθεί κατόΠιν ψηφοφορίας με ανα
εξι

Μ

τι

Πόλη, και αΠό τούς ύτιοδειχθεντες ας εκλεγούν όλοι
όσοι Πηραν μερος στον Πόλεμο κατα σειρα ηλικίας κι
ετσι θα μπορούν να Παίρνούν καθε φορα Πού το αΠαιτεί
η τιερίσταση. Αν όμως κανείς νομίζει ότι καποιος ατιό
όσούς δεν εχούν Προταθεί είναι καλύτερος αΠό καΠοιον

Προτείνει στη θεση τού και θεθαιωνει αύτό με όρκο, ας
τον ύτιοδείξει για αντικαταστατη τού αλλού. 'Οιτοιος δε

ταση των χεριών, ας περιληφθεί στον καταλογο των
ύΠοψηφίων. Οι τρεις Πού θα σύγκεντρωσούν τούς Περισ
σότερούς ψηφούς, να είναι στρατηγοί και εττιμελητες
των Πολεμικών ύηοθεοεων, αφού Πρωτα Περασούν τη
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ι ιδιοι πουγνήται τοὐτους είναι στρατήγοὐς τε καί επιμελητας Ξ ί δοκιμασία οπως ακριθώς οι ανομοφυλακες. Ο '

τῶν κατα πόλεμον, δοκιμασθεντων καθαπερ οί νομο ζ ] θα εκλεγουν στρατηγοί θα προτείνουν μεταξυ τους δω

φὐλακες· ταξιαρχους δε αὐτοῖσι προοαλλεσθαι μεν δεκα ταξιαρχους. εναν απο καθε φυλή και ή αντιπρο
τοὐς αίρεθεντας στρατηγοὐς δώδεκα, εκαστῃ ε ταση θα γινεται καθώς και στους στρατηγους. με τον
φυλῇ ταξίαρχον, τήν δί αντιπροόολήν είναι καθα ία ίδιο τροπο. Επίσης και η χειροτονία κι η εκλογή. Προς
περ τῶν στρατηγῶν εγίγνετο τήν αὐτήν καί περί . το παρον, και πριν εκλεγοὐν οι πρψυτανεις και η Βουλή,

Τῶν Ταξίάρχωνι καί Τήν ἐίίίχείιοοϊονίον καί τήν κρί την συνελευση αυτή ας την σίιγκαλεσουν οι νομοφυλα
σιν. Τον δε σὐλλογον τοὐτον εν τῷ παροντι, πρίν 5 γ κες σί ενα τοπο οσο το δυνατο ιερο και πιο ευρυ
πρυτανεις τε καί οουλήν ήρῆσθαι, τοὐς νομοφὐλα Γ χωρο κι ας τοποθετήσουν χωριστα τους οπλίτες, χώρια
κας συλλεξαντας εἰς χωρίον ὡς ίερώτατον τε καί Ψ τους ιππείς, και σε τρίτη κατα σειρα θεση ολους οσους
ἶκΟνώΤΟΤΟν κοθίοαίχωρίς μεν τοὐς οπλίτας, χωρίς ί είναι ικανοί για επιστρατευση. Τους στρατηγοας και

δέ Τούς ἱῃπἑαἐι̃ Τρίΐον δα ὲΦεξη̃§' ΤΘὐΤΟίς Πᾶν ὀσθν ιῖ .ζ τους ιππαρχους ας τους εκλεγουν ολοι με αναταση των
εμπολεμιον· χειροτονοὐντων δε στρατηγοὐς μεν ι̃θ Ξ χεριών. τους ταξιαρχους οσοι κρατουν ασπίδα. τους φυ
κσί[ΠΠάρΧΟϋ§` Πάνΐεςι Ταξίάρχθϋς δὲ οί τήν ασπίδα Ω γ λαρχους παλι ας τους εκλεγεί ολο το ιππικο, και τους
τιθεμενοι, φυλαρχους δε αὐ τοὐτοις παν το ίππικον 756 τι αρχηγοος των ελαφρα οπλισμενων πεζών ή των τοξοτών
αίρείσθω, ψιλω̃ν δε ή τοξοτω̃ν ή τινος αλλου τῶν ή αλλου σώματος ας τους διορίζουν οι στρατηγοί. Μας

ὲμίἶολείίἴων ὴνεμόνος Οί υ̃τρατήνοί ὲαυτοῖς καθι Μ απομενει ακομη να μιλήσουμε για την εκλογή των ιππαρ
σταντων. 'ίππαρχων δή καταστασις αν ήμίν ετι χων. Αυτοοςγ λοιπονγ ας τους προτείνουν εκείνοι ακρι
λοίῃἠ νίννοπο· ΤοωΟί'§` Οὐν Πρθὅαλλὲσθων μέν 5 θώς που προτεινα και τους στρατηγους, και η εκλογή
Οίίίερ καί Τούς ΘΤΩΘΤΠΥΟΠΩ προυθαλλοντο, τήν δε και η αντιπροταση γι) αυτους που γίνεται οπως στην
αίρεσιν καί τήν αντι(προ)6ολήν τοὐτων τήν αὐτήν περίπτωση των στροτηγων.

ακοή

νἴννεσθσί καθάῃερ ἡ Τῶν σΤρΟΤηνῶν ὲνίννεΐοι Χεί· Ας τους εκλεγεί με αναταση των χεριών το ιππικο μπορ
ρΟΤΟν8ἴΤω δέ Τό ἶίίπίκόν ωἶῖοὐς ὲναντίον ὐρώντων στα στα ματια των πεζών κι οι δυο που θα συγκεντρώ
τῶν πεζών, δὐο δε οίς αν πλείστη χειροτονία γίννή ί› σουν τους περισσοτερους ψήφους, ας είναι αρχηγοί
τω· τούτους ἡνεμόνας εἶναι παντων τω̃ν ίππευον ολων των ιππεων. Οι ισοψηφίες στις ψηφοφορίες, θα
των. Τας δε αμφισοητήσεις τῶν χειροτονιῶν μεχρι ουζητουνται ως δυο φορες μοναχα. Την τρίτη φορα αν

ὅνοἶν εἶναίί Τό δέ Τρίι̃ίον ὲάν ΟμΦίσ6ίἸΤῇ Τίςι δίαψίί· υπαρχει καμια αμφισθήτηση. η τελική αποφαση για το
Φἴζεσθοί τούτους Οἶσίῖερ Τῆς ΧείρΟΤΘνίΘ© μἑΤΩον 5 ποιος εχει περισσοτερους ψήφους απο εναν αλλο, θα
ὲκάστοίς ἐκασΤΟν ήν παίρνεται απο εκείνους που καθε φορα είναι υπευθυνοι

Βοϋλήν δέ Θἴνσί μέν Τρίάκονΐα δωδεκάδας τ για τον υπολογισμο των ψήφων. Η Βουλή θα αποτελείται
ὲξἠκοντα δὲ καί Τρίακὁσίοί νἴννθίνΐο αν πρεποντες απο τριαντα δωδεκαδες Θουλευτες  τριακοσιοι εξήντα
Ταἶς ὀίανομαἶς _ μέρη δέ ὀίανεωονΐες Τἑΐπίρα είναι οτι πρεπει ακριθώς για τις υποδιαιρεσεις  που θα
κατα ενενήκοντα τον αριθμόν τοὐτων, εξ εκαστου ο μοιροοοοον σε τέσσερα τμήματα, απο ενενήντα το κα
Τω̃ν Τί!"Ἡίάΐων Φέρείν ὲνενἠίξονπί Θονλεϋω̃ς θενα, και καθε φορολογική κατηγορία θαρθγαζει ενε
Πρῶων μέν ἐκ Τῶν μενίοτων τιμηματων απαντας νηντα Θουλευτες. Πρώτα  πρώτα οσοι ανήκουν στις
Φέρείν ἐξ ἀνάνκηςι η̃ ζημίοη̨̃σθυ̃ί Τόν μή Πείθόίίετ μεγαλυτερες φορολογικες κατηγορίες πρεπει να ψηφί
νΟν Τῇ δοξάαίι̃ ζημἴθί ὲίίείδάν ὁ, ὲνεχθῶσϋ Τοὐτοϋς 5 ζουν ολοι υποχρεωτικα, κι οποιος δε συμμορφώνεται θα
μέν ΚΟΤΘΟΠΙίἠνασθαίι Τῇ δέ ΠΟΤΘΡΦὉ Φέρειν εκ τιμωρείται με αναλογο προστιμο. Μολις εκλεγουν οι ενε

νήντα Θουλευτες, θα καταγραφουν και την επομενη θα
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τῶν δευτερων τιμηματων κατα ταοτα καθατιερ τῇ ί νινοι ψιΊΦοΦοοιο ιιοιοἔο οιιιΐὼν ι`ιοιι οινὴκοιιν οιιι̃ οοο·

ιι ε

ιτροσθεν, τρίτῃ δ' εκ τῶν τρίτων τιμηματων φέρειν Τοοιι̃ κοιηνοοιοι με ιον ιοιο Τοοιιο Ποιι ὲνινε νιο Τοιιομεν τον εοολομενον, ὲπαναγκες εε ειναι τοτς τον Ξ ¿ ιτοεηνουιιενειιε Την τριτη ιιεεει Θε ψηΦισει εκείνος Πεντριῶν τιμηματων το δε τεταρτον τε και σμικρατα τΟ Θέλει οιιι̃ο Την Τοιιη κοιιηνοοιοι Οι δε ψηιι̃ϋοοοοοι οινοιτον ὲλεη̨θερον ξωετσθαι της ζημίας, ος αν αὐτῶν υτιοχρεωμενοι να ανηκουν σε μια ατιο τις τρεις κατηγο
μη οοιίληται φερειν. Τεταρτῃ δε φερειν μεν εκ του̃

'ΐηῇε

ρίες. 'Οσοι ανηκουν στην τεταρτη και τιιο μικρη κατηγο
τεταρτομ καί σμικροτατου τιμήματος απαντας, ρία να ατιαλλασσονται ατιο το τιροστιμο, αν κανείς τιου
οζήίιιον ο) ειναι Τόν ὲκ του̃ Τεταρτου καί τρίτου τι ιι: ανηκει σ“ αυτην δε θελει να ψηφίσει. Την τεταρτη μερα
μηματος, εαν ενεγκεῖν μη οοοληται· τον δ” εκ του̃ ι̃5 ; θο ψηῷιζοιιν ολοι οοοι ονἡκοιιν οιην Τοιοιοιη κοιι ιιικοοδευτἐρομ και' πρώτου μη φεροντα ζημιοὐσθαι, τον , τεοη οικοιιιι̃ κοιιι̃νοοιοιι θο οιιολλοοοειοι οιιωο οιιο τομέν έκ τοιι̃ δευτερομ τριττλασία της πρώτης ζημίας, ι Ποοοιιιιο οιι̃οιοο οιιο την Τοιιη κοι Τοιοιοιη κοιιι̃νοοιοτον οι εκ τοι: Πρώτου τετραη/ιοσιο. ιτεμπτῃ σε ιι δε Θελει να ψηΦισει 'Οτιοιοε Φιιωε τηε δεύτερης η Πεὡ·

¬οω̃_ωΩΜα̨«“ 

ημερα τα κατασημανθεντα ονοματα εξενεγκείν μεν γ της κατηγορίας δε ψηφίσει θα τιμωρείται, οτιως είτιαμε,
τοος αρχοντας ἰδεῖν τιασι τοῖς ττολίταις, φερειν δί . οκοινοο μεν Γιοιι οινοι Τιι̃ο οούιοοηο. κοιιι̃νοοιοο με Τοεκ τοιπων οὐ Πανω ανδρα η ζημιοοσοαι τη πρωτη τεειτιλέισιο ιτεοστιιιο. Την ιτειιτιτη ιιεοε οι Φοκοντεε: Θεζημια· ονοοηκονω σε και εκατόν εκλεξοντας αφ 5 ε τι εκθεσευν το σΦοεινισι±ενει ονὸιιστσ δημοσιο, νιε νει τειἑκάατων τῶν τιμηματων, τοας ημίσεις τοιζιτων απο δουν ολοι οι ττολίτες, κι αιιο αυτα τταλι θα ψηφίσουν
κληρώσαντας δοκιμασαι, τοατους δι είναι τον ενι ῖξ ολοιι οιλλιώο θο Τιιιωοιι̃θοον ιιο Το ιιοὼιο Γιοοοΐιιιοη,ωπὁν Θοωλειπάς Αφου δε εκλεξουν απο καθε κατηγορία εκατον ογδοντα

Ἡ μεν αίρεσις ούτω γιννομενη μεσον αν ἑχοι · κοιι οιΦοο οιιιο οοιοοο οιοιλοξοον με κλἡοο Τοιιο μιοοοομοναρχικη̃ς καί δημοκρατικής ιτολιτείας, ης αει' δεί ι̃Ο και τους δοκιμασουν, αυτοί θα είναι οι θουλευτες εκεί
μεσεὐειν την ιτολιτείαν· δοολοι γαρ αν καί δεσιτο νιι̃ο Της Χοονιοο 'Οιον ιι̃ εκλονἠ ιιοο νινοιοι ιι οιιΐοται οοκ αν τιοτε γενοιντο φίλοι, ουδε εν ἴσαις τιμαίς 757 τι έ Τον Τοοιι̃οι οοιοκοιοι οιιι̃ ιιὲοη Γιοοιιιοιι Τοιι μονοοΧικοοδιαγορευομενοι φαὐλοι καί σιτουδαίοι  τοῖς γαρ κιῖιι οιι̃μοιιοοιικοιι Πολιιεοιιοιιοοι 'κι οοιὴ ιη ιιεοοΐιι̃ῖοἀνίσοις Τά ιισα ότι/ισα γη/νοιτγ αν, ει μη τυγχανοι τοιι̃ τιρειτει να διατηρει ιταντοτε το δικο μας ιτολιτευμα. Γιατιμετρομ  δια γαρ αμφοτερα ταυ̃τα στασεων αίττοΔ εἴ δε θα ηταν ποτε μτιορετο να γινουν οι δοολοι κι οιλπεῖω Πληρου̃νπῃμ ῃαλωὁς. γάρ λόγος ἀληθής 5 ι κυρίαρχοι φίλοι, οοτε κι οι τιτιοτενιοι με τους στιουδαί
ών, ὡς ἰσοτης φιλοτητα αιτερναζεται, μαλα μεν ορ της ους, εστω κι αν καταλαοουν ίσα αξιώματα,  γιατι στους
θῶς είρηται καί εμμελῶς· ητις δο εστί ποτε ἰσοτης ί ονιοοοο οινθοωιι̃οιιοι η ιοοιιι̃ιο Θο νινοἶον οινιοοιιι̃ιο.
η τοιζιτο αοτο δυναμενη, δια το μη σφοδρα σαφης αν δεν τηρείται το σωστο μετρο. Και ιτραγματικα ενεκα
είναι σφόδρα ημας διαταραττει. Δυοϊν γαρ ίσοτη Των οοο οιιιὼν οικοοιἠιωνι Τηο ιοοιηιοο οιι̃λοοὴ κοιτοιν οὐσαιν, ομωνομοιν μεν, ἐργῳ δε είς Πολλα Β ι ιηο ονιοοιηΐοοι Το ι”ιολιΤεομοΤο εινοι νομοιο ΤοιοοΧοο

υ

,ει

Γιατί είναι αληθινη η ιταλια τιαροιμία τιου λεει οτι <<η
ισοτητα δημιουργεί τη φιλία» και τιολιζι σωστα και αρμο
νικα εχει λεχθεί. Ετιειδη ομως δεν είναι ξεκαθαρη η

ὶι̃ν
ἐιῖ..ιι
ετ

εννοια αυτης της ισοτητοις ηου φερνει τη φιλία, μας
προκαλεί μεγαλη αιτορία. Γιατί υιταρχουν δυο ισοτητες,
ιτου εχουν το ίδιο ονομα, αλλα στην πραγματικοτητα
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εδὁν ένσνίίοίν Τήν μέν ὲίέρσν είς τάς τιμάς είναι σχεδον αντίθετες σε πολλα, και τη μια μπορεί νασχ ι
. . , . . 4πασα Πολις ίκανη παραγανείν καί πας νομοθετης, την εφαρμοσει καθε πολη και καθε νομοθετης στηνήν μἑίρω ίσην καί σίαθίίω̃ καί ἀρίθμῶ κληρω απονομή των τιμών. Προκειται δηλαδη για εκείνη πουτ , ι ιἰ ' . . . .απευθυνων είς τας διανομας αυτην· τήν δε αληθε Β συνισταται στα μετρα, τα Βαρη και τους αριθμους, ανκαί ἀρίσίην ίσόίηπί Οὐκἑίί ράὁίον ῃη̨ντι την μοιρασει με τη Βοηθεια του κληρου σε ολους εξ.δείν Δίός γάρ δή ίφίσίς ἐστί· καί Τοτς ἀνθρώποις ίσου. Αλλα την πιο αληθινη και αρίστη ισοτητα δεν είναι

αει' σμικρα μεν επαρκεί, Παν δέ οσον αν επαρκεσῃ καθολου ευκολο να την δει ο καθενας. Γιατι η κρισηίλεσίν ἡ καί ίδίώπίίς ίίίίνί ὀίγσθά ἀίίεργάζει̃Οι: . της ανηκει στο Δία, και στους ανθρωπους παντοτε δίπο
7

. . . . ί .μέν γάρ ίίείζονί Πλείεωί ίω̃ ὁ ὲλάίτονί σμικρο ι: νεται σε μικρη ποσοτητα, αλλα οση δοθει στις πολειςΤέρκ νἑμεί μἑίρίοί ὁίδου̃σίί Πρός. Τήν αὐτῶν Φύση/ η τους ιδιώτες, προξενεί καθε ειδους αγαθο. Δηλαδηἑκοίἑρω καί δή καί Τίίίάς ίίείζοσί μέν Πρὸς ἀρετήν μοιραζει στο μεγαλυτερο περισσοτερα και στο μικρο
. .μείὲὀυς ίοίς δέ Τοὐνσνίίον ἐχοίίσίν ἀρετῆς Τε · τερο λιγοτερα, αποδίδοντας στον καθενα απο τους δυοαει . ί . . , . ,καί ίπίίὁείσς Τό ίίρὲίίοίί ἑκοίίέροίς ἀῃονέμεί κοω 5 αυτο που ταιριαζει στη φυση του και ειδικα σχετικα μελόγον .ίἕσῃν γάρ ὀήίίοίί καί· Τό Πολιτικών ημίν αεί τις τιμες απονεμει μεγαλυτερες σε οσους υπερεχουν
ΤΟΠΤ. Οίίίό Τό δίκσίοί/_ Οὐ καί νυ̃ν ἡμᾶς ὸί)εγΟίίἑ_ στην αρετη, συ οσους παλι είναι αντιθετοι ως προς την

 ί , . ν ε ε Τ τ θα α ετ' και τ ν παιδεία. απονε ει στον καθενα αναλο ωνους δει και προς Τυ̃ϋΐην την ίσΟΤίἸΤαι ωίκλε"/“ἶι Ο ίη η γἀΠΟ6λἑΠΟί/Τσκ Τήν νυ̃ν Φίίοίίἑνίίν κοίοίκίζεη/ ΠΟ τι εκεινο Που του αξιζει. Και κατα τη γνωμη μου η Πολιτικη
λ Ἄλλην τε αν ποτε τις σικίζη προς ταυτα τουτο ί αν είναι παντοτε αυτο ακριθως το πραγμα, το δίκαιον. πουιν. .¬

. . . . ίσκοπουμενον χρεών νομοθετείν, αλλί ου Προς ολι και τωρα εμεις πρεπει να επιθυμουμε και αποθλεπονταςἠίίρός ἐκ/κή καίκράίος ὀήίίοίί Τί] σ” αυτο το είδος της ισοτητας. φίλε μου Κλεινία. ναου
. . . . .Υ ίς δἑρτὸ ὀίκίίίον ἀεί ΤΟΟΤΟ ὅ· ἐστί Τό νω/δή λε ιι χτισουμε την Πολη που αποικιζεται τωρα. Κι αν καποτεΠρος ι

. . . . . ,
ι χεεν το κατά φασιν των αντσοις εκάστοτε αοεεντ οποικιζοι κοποιοο ολλτι πολη. εκει οποχοοωοη νο νομοἀί/αγκκίὁν μήν καί Τοὐίοίς ίίαρωνίίμίοίσί· ΠΟΠ; θετεί εχοντας στοχο του αυτο τον ιδιο σκοπο και οχι
Προσχρήσασθω Πόλη/ η̨̃ηη̨σανί ει μέλλει στασεων Πως να ωφελησει λιγους τυραννους η και εναν, ουτε για
ὲαυτη̃ μή προσκοινωνησειν κατα τι μερος ε το γαρ να αυξησει τη δυναμη του δημου, αλλα εχοντας στοχο

ί ές καί σὐγγνωμον ίοη̨̃ ίελἑοίί καί ἀκρίθοη̨ς ιι ί το δίκαιο για το οποίο μιλησαμε λίγο πιο πριν, και Πουεπιεικ ι . . . . .Παρά ὀίκην Την ὸρθην εστιν παρατεθραυμενον. τ συνίσταται στο να αποδιδουμε καθε φορα την ισοτηταὁίαν γίγνηίοί δίὁ Τῶ ΤΟΟ κλήροω ισῳ αναγκη ε στα ανισα συμφωνα με τη φυση. Και είναι θεθαια αναγ
Γί Οσχρἠσοσθογ δυσκολίας τω̃ν πολλῶν ένεκα. ῖ καίο μια ολοκληρη πολη να χρησιμοποιησει καποτε μεθρ. καί ἀγσθήν Τίίκίίν καί· ίὁίε ἐν είίχσἶς ὲίΗχοι” ·. ξ τρα που να μοιαζουν καπως με την ισοτητα, αν δε θελειεον Ι

. . . , . .ἀίίορθοὐν Οίίίίοίίίί Τόν κλη̃ρον Πρός Το να επαναστατησει ενα μερος απο τους κατοικους της
 γιατί η επιείκεια κι η συγγνωμη αποτελουν οποτεδη
ποτε εφαρμοζονται καταπατηση της τελειοτητας και της
δικαιοσυνης. οταν αντιθαίνουν στο σωστο νοημα της
δικαιοσυνης. Για να αποφευχθεί, λοιπον, η δυσαρεσκεια
των πολλων θεωρήσαμε απαραίτητο να μοιρασουμε

ή ίσουτ κλ' ου , κα νοντα επικλ'σει και π οσευ ε9 μ § Ω Ο Χ Ο

νωοκωε»
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έν στο θεο και στην καλη τοχη να διευθετησουν το θεμα
δικαιοτατον. Οατω ἔη ἶχρηατεον |αναΥ ,ςὸλίΐ κλἡροω όσο γίνετε" δίκη̨ιο
τοίν ίσοτητοιν αμιφοιν, ως δ ΟΤΙ μα/ΪΙΟΤΟ εΠ Υ 758" [ΚΛΕΙΝΜΣ Γίολα ωραία, φίλε Αθηναίε, ανεπτυξες τα σχε
στοις τῇ ετὲρυ̃ίι ΤΠ της ἶϋχηῖ δ<®ἶΪμδ\ἴ!Ἱ τικα με τις δυο ισοτητες και εδωσες την πρωτη θεση

ΤΟΟΤΟ Οὐΐως ιδια Τη̨ωἶοι ω|φΙ Οἰῖ Ο\/ΟΥ _ σα αυτην που ανηκει στο Δία. Ποιαν απο τις δυο πρεπει
μελλουσαν σῳζεαθαι δραν πολιν επεἔῖηὀεἶτοιι̃ακυεῇ να χρησιμοποιουμε περισσοτερο;]
τε εν θαλαττῃ πλεαυυ̃υ̃ Φϋλοκης ηίίερ ς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: [Νομίζω, εγω τουλαχιστον, οτι πρεπει να χρησιι ι ι ρ · ί ί ' νι των αλνυκτος αει, πολις τε ωσαυτως εν κλωὅἔθ

. ε τ ιν επι ουλων πολεων διαγῶίίενίι̃ κο" Πω/ΤΟὀΟΠωσ

ιεωιεω

μοποιουμε αναγκαστικα και τα δυο είδη της ισοτητας,
δή (Ἡ, αλλα οσο μποροαμε σπανιοτερα να κανουμε χρηση της

λαίς οικεί κινὁυνευουσα α ισκεσ αι, δεατερης, αυτης δηλαδη που εχει αναγκη της τυχης]
ἡμέρας' Τε εἰς νὐκἶα καί εκ νωσος σω/ΟΠΪΘΨ ρτἔ Ό Αυτα, φίλοι μου και γι” αυτοώς τους λογους πρεπειΪ, ἑρω/ ἄρχογ/Τας αρχουσιν, φρουρουντας . . ι ι

τ ι οντα τι , . , . , ΙΦΟΟΗΡΟΘΟΝ/ ὁίοὅεχομενοως Θε! κα! Παρα' ς ακριθως το πλοιο, οταν ταξιδευει στη θαλασσα χρειαι ι _ ί ° τον ο εω ι ::ε . . . ίμίιὁεΠΟΤε λί7Υείν Π/ἙΠΘΟΘ ὅἦ Ου 62/50 δἔ
Ϊ ζεται να φρουρειται παντοτε και την ημερα και τη νυχτα,

ΟὐὁἑΠΟΤε Οὐὀεν ΤΟ_“Τ(ἐν :ρσΤ(ΞῖΞΓΠ.Τό¿/Πλεἶσΐον 5 ετσι κι η πολη που απειλείται απο τους κλυδωνισμους
Ι · λλοῃ των ου ευττους μεν πο ς φ; των αλλων πολεων και κινδυνευει να θουλιαξει απο καθε

ΤΟΟ χροι/ΟΠ εα̃ν ΕΠΙ Τοίς' Πί|Τω\/ ίὀ!ΟίΟἹ μδι/Οι/Τω̃ς είδους επιθουλες, χρειαζεται, απο την μερα ως τη νυχτα,
εὐθημονεἴσθσί Τα καπἔ Τ(ἶς|η̨υ|Των Οἰκἶ, ς' , κι απο τη νυχτα ως την ημερας οι αρχοντες της να
δωδεκατον μερος αυτων επι δωδεκα μηνας ι/Θίμαντ

τμ Β να πραττει μια πολη που θελει να διατηρηθει. 'Οπως

| ι ίπ εναλλασσονται καθ ε ινὼ , διαδεχομενοι παντοτε οι
Ι ί ' υλακα ιοντι τε

· ημ ρ ςτες. ἐν ὲΦ εν! Πορεχῇν Οωιω̨ως _ ς , ι. φρουροί τους φρουρους και να μη παψουν ποτε να την
τινι ποθεν αλλοθιῦν είίε κε" εξ Οωἶης της Ποὁεως
ὲΐωμως ὲωτωχετνγ αντε αγγἑλειν θοαληται τις
εαντ” αα ιτυνθανεσθαί τε, καί ερωτήσασαν ετεραςἰ
αιιοσεεασεσι ως αποκρίσεις καί ὅή καί Των κθἶθ
πολιν εκαστοτε νεωτερίσμὡν ένεκα ΠΟ"/ΤΟὁἶ1Πω\ἴ
είωθοτων αεί γίγνευ̃θα̃ίι ὁίίως ἄν μάλίσπί μεν μη

ει>Δνὲ#ιι|±Θωιεωκ!¦¬ι×#τ9·ι=»εφίῖ~#ϋ§ί·Ψ#

παραδίδουν για φροαρηση ο ενας στον αλλο. Αλλα το
μεγαλο πληθος δεν είναι ποτε δυνατο να καμει με οξυ
δερκεια τίποτε απ) αυτα. Είναι αναγκη επομενως τους
περισσοτερους θουλευτες να τους αφησουμε να ασχο
λοανται και να τακτοποιοαν τις ιδιωτικές τους υποθε

Θ . . ., σεις, και να μοιρασουμε το ενα δωδεκατο τους στον
,  ι τς η ο εν 1ι , . ι . . .ΥίΥ\/ωί/Τσίι Υενομιενων δει ΟΠ Τσχἰσἶη̨ ωσγ μ ης

ε καθενα απο τους δωδεκα μηνες και να εκτελουν επιΤῆς Πόλεως ἰαθῇ το γενομενον· διο συλλογων τε
ι ±¿ ενα μηνα με τη σειρα τους οι ίδιοι καθηκοντα φυλακων,

. ι _  τ ' ” Ο ι . . , ι . . .αει δει τουτο ειναι το προκαθημενον της Π Ο ωστε, και οταν ερχεται καποιος απο μιαν αλλη πολη η

·ι¬.ιτιτκιμε

ι

κι απο τη δικη μας είτε για να αναγγείλει κατι, είτε για
να ζητησει πληροφορίες για οσα ταιριαζει σε μια πολη
να απαντησει στις αλλες και να δεχθεί ερωτησεις και
απαντησεις, να είναι ετοιμος να τους δεχθουν, ωστε η
πολη να είναι ενημερωμενη για τις καθε λογης ταραχες
που δε σταματοιζιν ποτε να Εεσποινε στις πολεις„ κι ετσι
να τις προλαθει πριν γίνουν„ η αν γίνουν, να τις παρει
είδηση πιο γρηγορα και να τις γιατρέψει. ίδοα, για ποι
σας λογους οι αρχες που είναι ετιί κεφαλης της πολεως
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κύρίον καί διαλύσεων, τω̃ν τε κατα νομους των τε 5 Πρὲῃεί να έΧΟι;`ν Την Θξοϋσἰσ νοθϋγκολοὐν ἡ να διαλο
ὲξοιφνηε Προεῃιττοωεῶν τί Πόζε'° Ζῖῖῖη̃ἔἰῖιηοϊἐ   Ξῖξἔοἰῖίῖῖἐἶ ίἶΞιῖἶὲῖίσῖἶ;Ξ'Ζ.ἕΞ'ἐῖὲἱξοζῖἰ' .ῖἔξὶἐῖἐιἶἕἐΠάνω Το _ὅωδε|κ(ἶΤΟγ αν μερος ὁηἑνον ΤΟΟ ὲνίαω

Α Αρτα, λοιπον, ολα, πρεπει να τα κανονίζει το ενα δωδε
ὀΙΟ.κΟ(ἶμΟΨν7 Τα ἶἐὀεἔῖαατ/οΞιἴῖί(λλ|ων αρχών δεί τας κατο της θουλἠς και τα αλλα τμήματα να αναπαύονταιΤιἑοἐιἕἑἔγς Φείλάῇεἰν ΤΟΠΤΟ Τό γο τους ενδεκα μηνες του χρονου. Το ίδιο αυτο μερος της

ο ιον τῆς Θουλη̃ς αεί. ςι εφ θούλης θα πρεπει μαζι παντοτε με τις αλλες αρχες να
μ ρκ . Τά έν από Πὁλῃ/ Ούτως ἔχω/Τα ρετρίως » φροντιζει για τους .φρουρούς που θα αποτελούν ασφα
ἄν εη̨̃ίδιατἔτσγμἑνσ. τη̃ς δε αλλης χώρας πάσης ε λεια για την πολη.
τίς επιμέλεια καί τίς ταξις; αρα ουχ ἡνίκα πασα μεν ι και Το εσωῖείϋικσ Της θοληςι αν γινθων Οίι̃ωθ Περι·

, , δέ ἡ χώρο ,από δώδεκα μερη που ειπαμε, θα ειναι σωστα ταχτοποιημενα. Αλλα τωρα
η Πολκἔ σωμῃο _ , Τ ὁδῶν καί Οίκή για την υπαλοιπη χωρα ποια φροντιδα και ταξη πρεπειδίανενεμἶῃἶῃ' Της Ζι̃ολεω̨ςλ ωἔ\/Ζι̃ καί ἀγορα̃ς καί 5 να ληφθεί; Μηπως δεν θα πρεπει, αφού η πολη κι σλα
σεων_κω Οἰκοῖη̨̃ομἰΐυν κα!  Ιμῖαί [Ε ῶρ καί ,[άι/Των κληρη η χωρα είναι χωρισμενη σε δώδεκα μερη, να διο
κίἶηνωκ Ιἶω ὅητκω Τεμε)/ωδ “ τιναρ αποδεδείγμε5 ρισθούν καποιοι σαν επιμελητες των δραμων, των σπι
Των Τοξοωτωνί εΠιμεληΤας ει ς τιὡν, των δημοσίων κτιρίων, των λιμενων, της αγορας

κ^ἕἶ\(ΠΞ`ἕ:!ν|(ἔὲς γάρ Οὐ; και των κρηνὡν, ακομη, δε και των τοπων προσκύνημα
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λεγωμεν δή τοίς μεν ίεροίς νεωκορους 759" ρ, τος και των ναων και ολων των ομοιων πραγματων,

καί ἱερέας καί ἱερείας δεῖν γίγνεσθαι ὸδων ,δε ΚΛΕΙΝΙΑΣ Χρειαζεται και ρωτημα,
καί οίκοδομιῶν καί κοσμου τού περί τα τοιαῦτα, αν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας πουμε, λοιπον, 'οτι στους ναο'ιις πρεπει ναΜ] μή ἀδἰκῶσιν, καί Τῶν ἄλλων θηρίωγ, υπαρχουν νεωκοροι και ιερεις και ιερειες. ια τους δρο

. ι  8 Τῶ Τ Πόλεως Περω̃όλῳ καί Προασΐείῳ 5 1 μους, τα δημοσια οικοδομηματα και την ταξη που απαι“ἶν ΟΗΤΪΪ) Τ , ' ης. όλεσῃ/ γίγνηπῃ ὲλέσθαί τείται σε τετοια μερη, και για τους ανθρωπους, ωστεΟίίΐὐς α̨ν Τς' ΠΡΟ¶ηκΟνΤΟ”ἔ πε ί εν το νυνδή λε να μην αδικούν, και για τα αλλα ζώα, και για να παίρνον
δει,Τρ[,Ο μεν,αρχΟ\/ἶων Η ηὲονἴα μτό δέ Περί ἀγο ται τα μετρα που ταιριαζουν σε πόλεις, τοσο μεσα στονχἦεν α̨σῖωνα̃ἔοές ΞΖΞ;/Ξὔἕ νερών δέ ίερέος, Οἰς αν περίθολο της παλεως οσο και στα προαστια, για αλα

εῖἕίἶτμτῖατριἔιΐερωσυναι καί αίς, μη κινείν· εί δε, Β αύτα πρεπει'να εκλεγούν τρία' είδη αρχαντων, απο τους
, , ῶτον κστοἰκιζομἑ,/Οκ; εἰκός γίγνεσθσί οποιους εκεινοι που θα φροντιζουν για οσα ειπαμε τωρα

ΟΙΟΥ ΤΡ ἴω̃τα ,. μηὀενίη̃ ΠΟΠ/ ὸλίγως, Οἶς μή κα δα θα επονομαζονται αστυνομοι κι εκεινοι που θα επιΖ,ΞΖ;ἐῖΟι̃ο:‹σΤαἐΤΖτέΟν καί ἱερείας νεωῖ θαλλουν ταξη στην αγορα, αγορανομοι_ ,Όσον αφορα
κύρους γίγνεσθσί τοῖς θεοῖς. Τούτων δή παντων τα Η ομως τους ιερεις και τις ιερειες των ναων που εχουν

ι πατροπαραδοτο επαγγελμα την ιεροσυνη, να μη τους
αγγίζει κανενας. Αλλα εαν, οπως είναι επομενο να γίνε
ται κατι τετοιο σε πολεις που ιδρύονται για πρωτη φορα,
δεν υπαρχούν τετοιοι ιερείς η ιερειες, η υπαρχούν κατι

εξ λίγοι, θα πρεπει στούς ναούς που δεν ύπαρχουν εξ
επαγγελματσς ιερείς, να τοποθετούνται ιερειες και ιε
ρείς σαν φύλακες για χαρη των θεὼν. 'Οσα σχετίζονται

.×ω×¬.»Μ..
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ΔΟΟ

εν αίρετα χρη τα δε κληρωτα εν ταίς καταστασεοι

Δθι̃

ίΤ Τ με τους θεους, ας αφήσουμε στον ίδιο το θεο να δια
νίγνεοθαι, μειγνυντας προς φιλίαν αλληλοις δημον ‹ λεξει αυτο που τον ευχαριστεί κι ετσι η θεϊκή ευνοια
καί μη δῆμον εν εκαστῃ χώρα καί πολει, όπως αν Θ δ λ θ ι ι Ι ί ί ι

μαλιστα ομονοῶν εἴη. Τα μεν ουν τω̃ν ίερεων, τῷ
Θεώ επιτρεποντα αυτῷ το κεχαρισμενον γίγνεσθαι, ί

φα

ί

α εκ η ω ει με τον κληρο Θα δοκιμαζεται ομως παν
τοτε μπροστα αυτος που εκλεγεται αν είναι αρτιμελής

Η τ ι Ι . . ν

. και γνησιο τεκνο των γονιων του, επειτα αν καταγεται
κ^ηρΟω/ ωπω ΤΠ Θεα] τωχῃ ωι̃οδίὸονἶαἱ ὀοκἰμοζεῃζ 0 Τ απο οικογενεια οσο το δυνατο πιο αψεγαδιαστη, κι αν
δε τον αεί λαγχανοντα πρῶτον μεν ολοκληρον και
ννησιον, επειτα ως οτι μαλιστα εκ καθαρευουσων

ακομη είναι ακηλίδωτος απο φονο και απο ολα τα οχε
τικα με τους θεους παρομοια αμαρτήματα, κι οχι μοναχα

οίκησεων, φονου δε αγνον και παντωντων περι τα Ο ίδιος, αλλά κι Ο Παῖὲρας η μητἐρο να έχουν ζήσει
τοιαυτα είς τα θεία αμαρτανομενων αυτον και πα ιι

τερα καί μητερα κατα ταυτα Θεοιωκοτας. Ἐκ Δελ
με τον ίδιο τροπο. Πρεπει επίσης να φερουν απο τους
Δελφους νομους οχετικους με τη θρησκεία και αφου

Φῶν δὲ Χιοή ί/ὁμοως Περί Το Θείο Πω/Το κΟ|ῖΗσΟμξἶ_ ορίσουν ερμηνευτες των νομων αυτών, θα πρεπει να
νους καί καταστηοαντας επ” αυτοίς εξηγητας, του
τοις χρη̃σθαι. Κατ, ενιαυτον δε είναι καί μη μακρο ιι

τους χρησιμοποιουν οπως πρεπει. Καθε ιεροσυνη να
διατηρείται ενα μοναχα χρονο κι οχι περισσοτερο, κι

τεοςν πίν ίερωσὐντιν ὲκαστπν, έτη δέ μή ξλατίἦν εκεινος που Θελει να ιεοουρνεί σίιι±Φωνα απολυτως με
εξηκοντα ημίν εἴη νεγονώς ο μελλων καθ ιερους τους ιερους νομους, δεν πρεπει σε μας να είναι πιο
νομους περί τα θεία ἱκανῶς αγιστευσειν· ταυτα δε μικρος απο εξήντα χρονών. Οι ίδιοι νομοι θα ισχυουν
καί Περί Τῶν ἰερείὡν έστω Το νομωα· Τοωἔ δε ελξη Τ' ,ι και για τις ιερειες. Τους ερμηνευτες ας τους προτείνουν
ητας τρίς φερετωσαν μεν αί τετταρες φυλαι τετΥ ανα τεσσερις φυλες με τρεις ψηφοφορίες απο τεσσερις

ταρας, ἐκαστον εξ αυτών, τρείς δε, οις αν πλειστη
εν ται ψ”φο δοκιμασαντας εννεα πεμπειν είς

καθε φορα, εναν απο καθε φυλή, κι αφου δοκιμασουν
Υ Τι ΤΙ Οι ι τους τρεις που θα συγκεντώσουν τους περισσοτερους
Δελφους ανελείν εξ εκαστης τριαδος ενα· την δε ε ψήφους, θα στείλουν τους αλλους εννια στους Δελ
ὁοκίίίσσίείν Οίῇω̃ν κο! του χρονομ Την ηλικἰαν Ξ"/ΟΙ Η φους, για να εκλεξει η Γίυθία εναν απο καθε τριαδα.
καθαπερ τω̃ν ίερεων. Ουτοι δε εστων εξηγηταί δια
Βίου, τον δε γε λιποντα προαιρείσθωσαν αι τεττα

Και η δοκιμασία και το ζήτημα της ηλικίας να γίνουν
οπως γίνονται με τους ιερείς. Οι ερμηνευτες ομως να

Ωες' Φϋλαί' ὁθεν ἄν εκλπίῃ· Ταμίας δε δη Των Τε Ιεἶ ἶ είναι ισοθιοι. Σε περίπτωση ομως που θα πεθαίνει κα
ών ατων εκαστοις τοῖς ίεροίς καί τεμενῶν και ΤιΡ Χρημ ποιος, θα εκλεξουν οι τεσσερις φυλες αντικαταστατη

καρπών τουτων και μισθωαεων κυρίους αιρεισθαι του απο την ίδια φυλή στην οποία ανήκε. Σαν ταμίες
ι ·.  · τ _ ° · ί '  ιι . , . . . .μεν εκ Των ίίεγίσΐων ῃμημαΐων Τρεω̨ ἶἰς ῖσ Ηἶγἰ ' ί των ιερων χρηματων, σε καθενα απο τους ναους. και

στα ίε α δυο δή ει' τα σμικροτερα, προς δε τα εμΡ ί ς Το ἑι των τεμενών και των εισοδηματων απ” αυτα και των
μελεστατα ενα· τήν δε αίρεοιν τουτων καί την δο ,ν μισθώσεων, ας εκλεγουν τρεις απο τις ανώτερες οικονο
κίμοσίθν Υίγνεσθω _κΟθΟΠεΡ_η των ΟΤΩΟΤΠΥΘ/ εγμ μικα ταξεις για τους πιο μεγαλους ναους, δυο για τους
νετο Καί τα εν αυ περί τα ιερα ταυτα νιγνεοθωΥ  ΙΤ ° μικροτερους, και για τα πιο ασήμαντα ιερα, εναν. Κι η

'Αφρουρητον δε δη μηδεν εις δυναμιν εστω. Χ! ,κτ.. εκλογή κι η δοκιμασία των να γίνει καθώς γίνεται η
Πόλεως μὲν Οὐγ Οἱ φροωροί Πέιω Τωπῃ γη/νἐσθω . εκλονἠ των στρατιι̃νὼν. Τα αναΦεΩομενα, λοιπον, στη

Θρησκεία ας γίνουν ετσι. 

Τιποτα, οσο ειναι δυνατο, να μη μενει αφρουρητο.
κκ Οι φρουρες, λοιπον, της πολεως ας γίνονται μλ αυτο τον
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σαν, στρατηγω̃ν επιμελουμενων και ταξιαρχων και' Τρόποι θε την ετιιμἐλεισνῖων σΓρστηνὼνι Τω̨ν ΤοξιὀρΧ0ἶν›
ἱῃνι̃άρχων καί Φωλάρχων καί Πριπάνεωνν καί δή καί των ιππαρχων,|των φυλακων και των πρυτανεων, καθως
αστυνομων και' ιαγορανομων, οποταν αἱρεθέντες ι› και των αστυνομων και των αγορανομωνἱ οταν αποκτη
ἡμἶν κατοστῶσίν Πνες ἱκανῶς. Τήν δέ ἀλληνχώρον σουμε αρκετους με κανονικες εκλογες. Ολη 'την αλλη
Φωλάνΐενν Πα̃σανν κατά Τάδε. Δώδεκα μέν ἡμῖν ἡ χωρα θα πρεπει να την φυλαττουμε με τον εξης τροπο:
χώρα πασα εις ὁιυναμιν ἴσα μορια νενεμηται, φυλή (ἶλη η χωρα μας εχει μοιρασθει σε, οσο το δυνατο, ίσα
δε μία τῷ μοριῳ ιὲκαστῳ επικληρωθεϊσα κατ” ενιαυ 5 ιῖΙερη¬ 'μια δε Φυλη σῷον εΧε[ Ιωτσλεω̃ει δν) κληρους
τον παρεχετω πεἰντε οἴον αγρονομους τε και φρου ενα μερος ας παρεχει καθε χρονο πεντε μελη που θα
ράρχωγςΙ Τοιῃοιςς 6' εστω καταλεξασθαι τη̃ς αυτών ονομαζονται αγρονομοι και φρουραρχοι, και που ο καθε
Φυλη̃ς ὲκάσΤῳ δνώὀεκσ Τῶν Πέντε ἐκ Τῶν νέων] μή νας τους θα εχει το' δικαιωμα να στρατολογησει απο τη
ἐλαττον η̃ πεντιεε και' εικοσιν έτη γεγονοτας, μή Ο Φυλη του δωδεκα νεους, πουν η ηλικια τους να μην ειναι
Πλετον δέ ἠ Τρἰἀικοντα. Τουτοις δε διακληρωθἠτω ουτε μικροτερη των εικοσιπεντε χρονωνρουτε μεγαλυ
Τά μόρια Τῆς χώρος κατά μήνα ἔκοσπι̃ ἑκάσΐοιςν τερη των' τριαντα.'Στον καθενα απ αυτους τους νεους
όπως ἄν Πάσης πῆς Χώρος ἔιιΠΘιρΟί τε καί ἐπιστἠ θα δονθουν με κληρο εναλλαξ καθε μηννα, οι περιοχες
μονες γίγνωνται παντες. Δυο δ' έτη την αρχήν και' 5 θ Της λωροςτ με το σκθπο να σΠΟΧΤ®Ρνν Πειρο Ρλοι και να
την φρουραν γινινεσεαι Φροιιροτι: τε και ειρχουσιν. ἐ ιισθαινοιιν καλο ολοκληρη τη χωρα Η διαρκεια της
Ὁνι̃ως 6. ἄν Τό ῃἶρω̃νον λάχωσἰν Τά μέρη' Τούς. Τῆς. ασκησεως' των καθηκοντων και για τους φρουρους και
χώρας τοπους, μιεταλλαττοντας αει' τον εξη̃ς τοπον δ για τους αρχοντες ας ορισθει δυο χρονια. Οποιαοηποτε
ἑκάσπω μηνός ἡνεἶσθω Τούς Φρονράρχονς ὲῃί 6 κι αν ειναι η περιοχη πουνθα τους πεσει με τον κληρο
δεξιά κυκλῳ· το δ” επι' δεξια γιγνέσθω το προ ἐω. την Γφωῖη λἶἔορἶι̃ι Οι Φρ(?ωρορΧΟι Πρεπει να 'αλλαζουν
ῃεριελθὁι/Τος δερ του ενιαυτου, τῷ δευτέρῳ έτει, διαρκως κατα' μηνα πηγαινοντας προς την' επομενη πε?
ἴνο ὡς Πλεἶσῖο, Τῶν Φροιιρω̃ν μη μονον έμπειροι ριοχη κυκλνικως προς τα δεξια. Ας θεωρησουνμε δεξια
Τῆς χώρας νίννωνπ" καΐά μίαν ὥρσν τον ἐνγαντου̃ν 5 την 'πλευρα που Θλεπει προς την ανατολη. ,Οταν δε
Πρός Τῆ χώρα δνέ άμα καί Τῆς, ώρας ἑκάσῖης Περί περασει ο πρωτος χρονος, τη δευτερη χρονια, για να
ἐκαστοι/ τον τὁητον το νιγνομενον ὡς πλεϊστοι κα Υ μη γνωριζουν οι φρουροί τα κατατοπια της χώρας μια
Τσμάθωσννν Οἱ Τόι̃τε ἡνοὐμενοι Πάλἰν ἀΦηνεΙ·σθωσαν εποχη μοναχα του χρονου, αλλα για να μαθουν καλα,
εις Τόν ευώνμμων αει' μεταὀαλλοντες τοπον, έως οσο το δυνατο πιο πολλοι 'απο τους Φρουρους, τι, εκτος
ἄν Τό ὅεώΐερον νὀἰεξέλθωσιν έτος. Τῷ Τρῇῳ δέ ἄλ_ Θ απο την φυση του, συμθαινει εκει σε ολες τις 'εποχες
λους ἀνρονόμοως Οἰρεῖσθω καί Φρονράρχους Τούς του χρονου, οι τοτε αρχηγοι τους ας τους νοδηγουν αυτη
ῃἑι/Τε τῶν ὁώδεικα επιμελητας. Ἐν δε δή ταῖς δια τη φορα προς τα αριστερα διαρκως αλλαζοντας θεση,
Τργὅστς Τῷ τὁηιῳ εκαστῳ τήν επιμελειαν ειναι ωςνοτου συμπληρώσουν το δευτερο χρονο. Και τον τρίτο
Τοιάι/δε τινα· πραῶτον μεν οπως ευερκής ἡ χώρα ι› Ϊ χρονο ας εκλεξουν αλλους πεντεναγρονομους και ερρου
προς τους πολεμιίους οτι μαλιστα ἐσται, ταφρευον ΡΟΡΧΟὉΩ ,σον εθιμεληΐεθν των δωδεκον νεων ΚΟΠ] νην
τας τε οσα αν τιουτου δεῃ καί αποσκαπτοντας και ι̃ Παθϋμθνηνΐοϋθ σε κοθξ ΤΟΠΟ θθ Φθονῖιζθϋν νιο Τονεξηἐῖῖ

πρωταπρωτα για να ειναι η χωρα οσο γινεται καλυτερα
περιφρουρημενη απο τους εχθρους, να ανοιξουν τοιφους
παντου οπου είναι απαραίτητο και να σκοιψουν χαρακὡ

η̨̃ ματα και να υψὡσουν οχυρὼματα, ωστε να εμποδίσουν
ιτ
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ενοικοδομήμοσιν εις δυνομιν ειργοντος τους επι τ κοτο το δυνοτο τους εχθροος νο κομουν οτιδηποτε κοκο
 <  τ τ · · τ στη χώρο κοι στο χτημοτο τους· νο χρησιμοποιοον δεχΣιρΟΠι/Ταζ ΟἹἹΟΠΥ Την χωβσι/ και ΤΟ ΚΤημΠΤΠ ΚΠ

 τ ·  · τ το γι' ουτο το εργο υποζογιο κοθὼς κοι τους ντοπιους δουκουρνειν, χρωμενους δι υποζυνιοις κοι τοις οικε
   τ · τ ξ λους που θο το εκτελοον, ενώ οι ίδιοι θο επιθλεπουν,τοις τοις εν τω τοπῳ εκοστῳ προς τουτο, δι εκει

 · _ . διολενοντος οσο εἱνοι Βολετο, τις ώρες που δε θο είνοινων ποιουντος, εκείνοις επιστοτουντος. των οι ι̃θι̃ ει

 τ οποσχολημενοι με τις δικες τους δουλειες. Πρεπει επίκείων εργων ουτων οργίος οτι μολιστο εκλεγομε
νους. Δυσθοτο δε δή ποντο ποιεῖν τοις εχθροίς,
τοῖς δε φίλοις ότι μολιστο ειζιοοτο, ἀνθρώποις τε

Μ....Με.„.ι„.

σης νο κομουν δυσκολοπεροστο ολο το μερη στους
εχθρους, κοιιοντἰθετο οσο μπορουν πιο ευκολοδιοθοτο

 5 στους φίλους (οχι μονοχο στους ονθρὼπους ολλο κοικοι οποζυγίοις κοι Θοσκήμοσιν, οδων τε επιμελου
μἑνους ὀΠως ὡς ἡμερώωπῃ ἐκοσπῃ γίγνωῃω καί 5 .ν στο υποζογιο κοι στο κοποδιο τους) κοι νο φροντίζουν
των εκ Διος οδοιτων, ινο την χωρον μη κοκουρνῃ,

ωιωωεωωεΜε

ωστε οι δρομοι νο εινοι οσο το δυνοτο ομολοτεροι. Κοι

μολλον δι ωφελη̃ ρεοντο εκ τω̃ν οψηλω̃ν εις τος εν οι νιςι νο μη ηροςενοην ζημιές στη Χώροι Οι ΘρΟΧὲς ηοιι
τοῖς ὅρεσι νοπος ὅσοι κοῖλοι, τάς εκροάς ουτῶν Β ι ιι στέλνει Ο Διςιςι ςλλο μάλλον νςι Την ωιυελοον καθώς θα
ειργοντο οἰκοδομήμοσι' τε κοι' τοψρευμοσιν, όπως ρεουν οπο το ψηλὼμοτο στις κοιλοδες που Θρισκοντοι

 · · ονομεσο στο Βουνο, οφοο εμποδίσουν με φρογμοτο κοιον το πορο του Διος ὐδοτο κοτοδεχομενοι κοι πι
  7  Ι τ  τοφρους τις εκροες τους, νιο νο χωνευουν κοινο πινουννουσοι, τοις υποκοτωθεν ονροις τε κοι τοποις πο

   ι 5 το νερο της Θροχης, νο δινουν σε ολους τους χομηλοσιν νομοτο κοι' κρήνος ποιουσοι, κοι τους ουχμηρο
τοτους τοπους πολυυδρους τε κοι' ευυδρους οπερ  τερους ογροος κοι τοπους, πηγες κοι κρηνες, ωστε νο

 7· · τι Ν μετοοολουν κοι τους πιο ξεροος τοπους, τοπους πουνοζωντοι· το τε πηγοιο ὐδοτο, εοντε τις ποτομος
 τ · τ θο ξεχειλίζουν οπο πολλο κοι γοργορο νερο. κοι τοεοντε κοι κρήνη ῇ, κοσμουντες φυτευμοσι τε κοι

οἰκοδομήμοσιν ευπρεπεστερο, κοίσυνογοντες με ο νερό Των ηηνὼν¬ ειιε Ινινονισι Γιςιςιι·ιιςι¬ ειιε ςρησεςςι
τολλειοις νομοτο, ποντο οφθονο ποιῶσιν, υδρείοις διοκοσμωνῖος Το με διαφορα Φωτο και Ομορῷοινοιπος
τε κοθλ εκοστος τος ώροςῃ ει' τι που άλσος ή Τέμε το με οικοδομημοτο, κοι μοζευοντος ολο ουτο το νομοτο

 Υ · < · › · σε υπογειο ουλοκιο, θο το εχουν μπολικο. κοι Θονος περί τουτο οφειμενον ῃ, το ρευμοτο οφιεντες
    · › 5 υδρευοντοι σ ολες τις εποχες του χρονου. κι ον Βρισκεεἰς ουτο το των Θεων ἱερο, κοσμωσι. Ποντοχῃ δε εν

 Ι Ι · · ιι Ϊ τοι εκεί κοντο κονενο ιερο ολσος η προσκυνητορι, Θοτοις τοιουτοις νυμνοσιο χρή κοτοσκευοζειν τους
  · ν ομορφηνουν τις κοτοικίες των Θεών στρεφοντος τονεους ουτοις τε κοι τοις γερουσι γεροντικο λουτρο

ιΙ ι ,

ιΘερμο πορεχοντεςν ϋλην ποροτιθεντος οϋην κοι'
ξηρον οφθονον, επ) ονἠσει κομνοντων τε νοσοις ι

ρευμο των νερών προς το μερος τους... Ποντου δε σε
τετοιο μερη οι νεοι πρεπει νο φτιοχνουν γυμνοστηριο

τι .

 · _ γιο τον εουτο τους κοι Θερμο λουτρο νιο τους γερους,κοί πονοις τετρυμενο γεωρνικοις σωμοτο δεχομε
   Ϊ εφοδιοσμενο με οφθονη κοι ξερή κουσιμη ξυλειο. κοινους ευμενως, ἰοτρου δεξιν μή πονυ σοφου Θελ

τίονο συχνῳ. νο δεχοντοι με Φιλοφρονηση οσους ερχοντοι γιο νο

Του̃το μεν ούν κοι το τοιου̃το ποντο κοσμος τε 5 νιοιτρὲψοων Το εεονιλημὲνσ Οιηὸ Τις ορρὼσιειες κοι κο
κοί ὼφελιο τοῖς τοποις γίννοιτ, ον μετά ποιδιος ου κοηοιθημένςι ςιιιὀ Τις Θηρειές νεωρνικςς δουλειές κορμιςι

Μ
τους, προνμο που θο τους κομει μεγολυτερο κολο οπο
τις φροντίδες ενος γιοτροο οχι κοι πορο πολυ σοφοο.

” Το ποροπονω κοι ολο το ομοιο τους εργο θο οποτε

ιιἶ

λεσουν το στολισμο κοι Θο οξιοποιησουν τις διοφορες



ιιοε λοτ

δομη ειχαριτου σιιομοη σε Περι πιστα η̃σε έστω. τους τ0ιτ0Θεσιες, δημιοωοχὼντσς τους και ιιις εφιςριστιι στις
εξηκονπι ὲκιιετους τον αιτιών τριτον φμλαττειν, σκςληση. Η σοθσοή όμως εργασια νι αυτα να Ποια Πρέ
μή μονονιτολεμίωνἐνεκα αλλα καίτω̃νφίλωνφασκον Τιει νο ειιιίιιἰ ιι̃ κιιθε Οιιιιὕο Των εἔιἹνΤΟ θιι Φιϋοιιρει Τον

των είναι· γειτόνων δέ καί τῶν αλλων τιολιτῶν ήν ι̃ιι δικο Της ΤΦΤΤΟ ὡΧι ΙιΟνὀΧΟ ενι?ινΤιΟν Των εΧθΟὡνι ιἔιλλζι

αλλος αλλον αδικῇ, δου̃λος ἢ ελεύθερος δικαζον ε και εναντιον εκείνων τιου μας κανουν το φίλο. κι αν

τας τῷ αδικεισθαι φασκοντι, τα μεν σμικρα αυτούς ι‹ιι\ιει§ (Πιό Τοιιἔ ΥειΤΟνεςΣ και Τοιις άλλους ιΤΟλιΤε§ι ειΤε
τους Πεντε άρχοντας, τα δέ μείζονα μετα τῶν δω δουλος είτε ελευθερος, αδικεί ο ενας τον αλλο, Θα ατιο

δεκα τούς ειττακαιδεκα δικαζειν μεχρι τριω̃ν μνῶν, διδοιιν ΤΠ δικοιοσὐνιι̃ ΟΥ Οιπὁν Τιοιι Οδικειωιιι για Τι§

οσα αν έτερος ὲιερῳ ειιικοιλῃ. Διιωστην σε και αρ 5 μικρές υτιοθὲσεις Οι Πέντε ςοκοντες. και για τις μεγαλο
χοντα ανυιτευΘυνον ουδενα δικαζειν καίαρχειν δεῖ Τερεςι ὐιιως ιι̃ ζιι̃ιιιιἶι ιΤΟιι ισΧιιΟιζεΤΟι Θ ένΟ9 ὐΤι Τοιι
τιλήν τῶν το τελος ὲτιιτιθεντων οἴον Βασιλέων· καί ὲιιιῖιμε Ο ἐιλλοιῖ Φθάνει ω§ Τις Τρειἔ μνιἔις θει διιώζοιιν
δή καί τους αγρονομους τούτους, εαν ααρίζωσί τι οι Πεντε μαζί με τους δώδεκα δηλαδή και οι δεκαεφτα.
ιτερί τοας ών επιμελου̃νται, τιροσταξεις τε ιτροσ Κανενας δικαστής δεν θα ιτρετιει να δικαζει, ουτε αρχον
ταττοντες ανισους και ετιιχειροιι̃ντες λαμαανειν τε 769 ιι τας να ασκεί εξουσία χωρίς να λογοδοτεί για τις τιραξεις
και εαν δεχωνταί τι κολακείας ένεκα διδοντων, ή του, με εξαίρεση εκείνους που Θγαζουν τελεσίδικη ατιο

καί δίκας αδίκως διανἐμωσι, ταῖς μεν Θωιτείαις φαση οηως, λογου χαριν, οι Βασιλιαδες. Και φυσικα και
ατιείκοντες ονείδη φερεσθωααν εν ιτασῃ τῇ ιτολει, οι ίδιοι οι αγρονομοι, αν τιαραθουν κατι τι σχετικα μ”

τῶν δε αλλων αδικηματων ὁ τι αν αδικῶσι τους εν 5› εκείνους ηου εχουν αναλαδει τη φροντίδα τους, ετιιααλ
τῷ τοτιῳ, τῶν μεχρι μνας εν τοις κωμητη̨ις και γει λοντας τους ανισες ετιιοαρανσεις και τιροστιαθὼντας να
τοσιν ατιεχετωσαν ὲκοντες δίκας, τῶν δε μειζονων αρτιαξουν και να οικειοιτοιηθουν γεωργικα προϊοντα χω

εκαστοτε αδικηματων ἡ καί τῶν ὲλαττονων, εαν μή ρίς τη συγκαταθεση των ιδιοκτητών, κι αν σε περιπτωση
Ἡελωσιν υιτεχειν, ιτιστευοντες τῷ μεθίστασθαι ιι ι ιτου τα δεχονται οταν τους τα δίνουν με μορφή δωρου
κατα μη̃νας εις έτερον αεί τοπον φεαγοντες ατιο ι για να τους κολακευσουν, ή αν εκδίδουν οχι δίκαιες
φευξεϊσθαι, τοατων τιερ λαγχανειν μεν εν ταις κοι αιτοφασεις, για μεν την υτιοχὼρησή τους στα καλοτιια
ναις δικαις τον αδικοαμενον, εαν δι ἐλῃ, τήν διτιλαε σματα θα υιτοοαλλονται στην τιμωρια του εξευτελισμου
σίαν τιραττέαθω τον ατιοφεαγοντα καί μή ὲθελή ιι μτιροστα σ' ολοκληρη την τιολη. 'Οταν ιτροκειται ομως

για αλλα αδικήματα που εχουν διαιτραξει εναντιον των
κατοίκων της Περιοχής τους, εφοσον το αδίκημα φθα
νει ως το ιτοσο μιας μνας, ας δεχθούν να δικασθουν
με τη Θελησή τους μτιροστα στους χωριανους και
τους γειτονους τους, για τα αλλα ακομη μεγαλυτερα
ή και μικροτερα αδικήματα, αν δεν θελουν να δωσουν
λογο, τιιστευοντας οτι με την καθε μήνα μετακίνησή
τους ιτηγαινοντας σε αλλο τοιτο τιαντοτε, θα ατιοφυγουν
τη δίκη, τοτε αυτος τιου αδικειται θα έχει το δικαίωμα
να τους καταγγέλει στα κοινα δικαστήρια, κι αν κερδίσει

~ την υτιοθεσή τους, θα εχει τη δυνατοτητα να εισιτραξει
το διτιλασιο τιροστιμο ατιο εκείνον τιου τιροστιαθησε να
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σαντα αιτοσχείν ὲκοντα τιμωρίαν. ἔεΦὐνει και δε Θέλησε νο ιιιιοσιει `ιιΊν ιιιιωριει με Τη
Διαιτασθων δε οί τε άρχοντες οι' τ' ανροναμοι θέλησή ΤΟΝ

τα δύο έτη τοιονδε τινα τροτιον· Πρῶτον μέν δή ῖ ίκ^ΕιΝ|/ιΣ Θοιιιιιἶισιο Το σιισΐηιιο της ΟΧιιρώσεωθ Της) Πό
καθι έκαστους τοας τοπους είναι συσσίτια, έν οἶς ι λεως και ιτολυ καθαρα διατυτιωμένα τα καθήκοντα των
κοινῇ τήν δίαιταν ιτοιητέον αιτασιν· ο δε ατιοσυσαι ο αρχσντων. Τι λες και συ, Μεγίλλε;
τηοας καν ἡντιναου̃ν ἡμέραν, ἢ νακτα ατιοκοιμη ί ΜΕΓἸΛΑΟΣ· Κι εγω, ιίλεινία, τα Βρίσκω λαμτιρα σχεδιασμέ
Θείς, μή τω̃ν αρχοντων ταξαντων η τιασης τινος ι να. Πως αμως θα διαιτὼνται οι αρχοντες, αγατιητε Αθη
αναγκης έτιιτιεσουσης, εαν ατιοφἠνωσιν αατον οί ναίε;]
Πεντε, καί γραψαντες θὡοιν έν αγορα καταλελυ Η γγ ΑΘ|·ίΝΑ|ΟΣ: Οι αρχοντες και οι αγροναμοι κατα τα δυο έτη
κὁτα την φρουραν, ονείδη τε εχέτω την τιολιτείαν ε της εξουσίας τους θα ζουν κατα τον εξης τροτιο: ιτρωτα
ως τιροὁιδοας το έαυτοὐ μέρος, κολαζέσθω τε ιτλη τιρωτα σε καθε ταιτο θα υτιαρχουν συσοίτια, στα οτιοία
γαίς αιτο τοιι̃ς σιιντυγχανοντος καί εθέλοντος κο ι θα τρέφονται αλοι μαζί. 'Οτιοιος ατιουσιαζει ααα τα συσ
λαζειν ατιμωρἠτως. Τῶν δέ αρχοντων αὐτῶν έαν ιι σίτια, έστω και μια οιτοιαδηττοτε μέρα, ἡ ξενοκοιμηθεί
τις τι δρα τοιοιζιτον αατος, ειτιμελεϊσθαι μεν του̃ μια ναχτα χωρίς διαταγή των αρχαντων, η χωρίς να τια
τοιοώτου τιαντας τοας έξήκοντα χρεών, α δέ αί ρουσιασθεί κατιοια έκτακτη αναγκη, ας τον καταγγεί
σθὸμενὁς Τε καΙ·Πωθὁμἑ\/ος μή ὲῃεξγών ἐν τοις αα ι λουν οι τιέντε αρχοντες, και„ αφου γραψουν το ονομα
τοις ένεχέσθω νομοις καίιτλείονι τω̃ν νεων ζημιοα ι› ι του, και το εκθέσουν στην αγορα, σαν ιταραθατη του
Οθω. Περί Τάς Τῶν νέων αρχας ἠτιμασθω τιαοας. .ιι καθἡκοντος της φρουρησεως της τιολεως, ας εξευτελι
ἹΟὐἶων ὁέ Οί νΟμΟΦὐ^Οκες ἐγῃσκοῃογ ἀκριὅεις ε

¬ 5 οθεί σαν ιτροδατης της Πολιτείας καιαςέχει το δικαίωμαὸῃως ἡ μή γίγνηῖω τήν ἀρχὴν ή γιγνομενα να τον μαστιγωσει οτιοιος τυχει και' οτιοιος τυχει 'και
Τη̃ς ἀξισς δικης τργχανῃ, Δεί δη τιαντι ανδρα δια 0 Δ οτιοιος θελει, χωρις να υτιοστει καμια τιμωρια Αλλα κι
νοείσθαι περί ατιαντων ανθρώτιων ὡς ὁ ίιή ὁοιιλεὐτ ΟΠΘΙΤΟΘΩ ιἦιοιιθ Τους ιἶιΟΧΟνΤεςι Ον ιςιἶιιιοιοθ κόινει κιἶιιι
σας οιᾶδι αν δεσττοτης γένοιτο αξιος ετιαίνου, καί τι Γιειίϋοιιοιοι <'ἶΧΟιιν ιιΠΟΧΟὲωσι”ι νο ιῖισΧΟίιιΊθΟιιν όλοι Οικαλλωωζεσθοἰ χρὴ Τῷ καλώς δουλευοαι μαλλον ἢ εξηντα, εκεινος δε τιου αντιλαμθανεταιη τιληροψορείται
Τῷ καλώς ιη̨̃ιρξη̨ιγ Πρῶτον μεν τοῖς νομοιςγ ως ταυ ιι ῖ γγ; το τιαρατιτωμα αυτο και δεν το καταγγελει, να θεωρηθεί
Την τοις Θεοτς Οιζισαν ὁουλείαν, ἐιτειτι αεί τοῖς Προ ένοχος ατιέναντι των ναμων και να τιμωρείται τιολα τιιο
σαυτέροις τε καί έντίμως αεαιωκοσι τούς νέους. Θιιισιιι̃ρέι Οιιιὀ ιοως νἐοως Ολων Οιιιὼν Οι νοιιοῷωιιῖικεθ

ἔὲἶ τιρέτιει να γίνουν αυστηροί ετιοτιτες, για να μη συμθεί
τίτιοτε τέτοιο στην αρχη, ἡ, αν συμθεί, να τιμωρείταιι ατιως του αξίζει. Γιρέτιειι λοιτιαν, καθε ανθρωτιος να σχη
ματίσει την εξης γνωμη για ολους τους ανθρωπους.

ν Ὁιτοιος δεν εξετέλεσε σωστα την υτιηρεσία του, τιοτέ
δε θα γίνει αξιος ειταίνου αταν αναλαθει καιτοιο αξίωμα
και τιρέτιει να νιωθει περήφανος ιτερισσοτερο για το οτι
εξετέλεσε καλα την υττηρεσία του, Παρα για το οτι
υπήρξε καλας αρχοντας, τιρωτατιρὼτα ατιέναντι των να
μων, γιατι αυτα σημαίνει υτιακουη στους θεσας, και

Ἐ .Ἱ ει |ετιειτα αν ιτρακειται για νέο, ατιεναντι των ηλικιωμένων

έεἔἐζ

Μωιιαεωιε

ιπιοι
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Τ Μετα δε ταὐτα τη̃ς καθ) ἡμέραν αΤαΤΤης αεί Τη̃ς Τα” και εκείνων που εζησαν τίμια. 'Υστερα απ' αυτα, εκείνος
πεινη̃ς καί απὐοαυ νενρρρένρν είνα! Τά δρα ἐΤη ί που εγινε αγρονομος πρεπει κατα τα δυο χρονια της
ταὐτα τον τω̃ν αγρονομων νενρνὁπι̃ Εζίαὁαν ναρ Η' υπηρεσίας του να τρώει λιτα και αμαγείρευτη τροφή.
δή ίαῃαλενω̃σίν Οί ὅώὀεκαι αανελθανῃἶς ρεΤα Τῶν Γιατί πραγματι, μολις στρατολογηθούν οι δώδεκα και
πεντε, Θουλεὐέυ̃θωυ̃ῦιν ὡς αἴαναερ ΟἶΚἑΤαΤ Οαχ Τα συναντηθούν με τους πεντε, θα το παρουν αποφαση
ἐξρρων ααΤΟΤς αλλαας ΟίκέΤας Τε καί αααλααςν 763 ·® ' οτι αφού κι οι ίδιοι είναι υπηρετες δε μπορούν να εχουν
οὐδί εκ τών αλλων γεωρνῶν Τε καί κωίίΤἸΤῶν Ταἶς για υπηρέτες και δούλους των αλλους, ούτε θα χρησι
εκείνων ὲζίί ΤΘ ἴδία ΧρΤίαΟνΤαΤ αΤΤηρεΤΤίραΤα αίακατ μοποιήσουν για προσωπικούς λογους τους δούλους των
νοις, αλλα μονον οσα είς τα δημοσια· τα δί αλλα ί αλλων γεωργών και χωρικών, παρα μοναχα για τις αναγ
αὐτοί δι' αὐτῶν διανοηθίίαρααν ὡς αίωααρρναί αία“ 5 κες του δημοσίου. Κατα τα αλλα χρειαζεται να θαλουν
κονοὐντες τε καί διακονοὐμενοι εαυτοίς: Πρός αἑ καλα στο νού τους οτι θα ζήσουν υπηρετούντες και
ΤΟΠΤΟΤΟ Τίασαν Τίίνχώραν αίεξρρερνώρενρίθὲραας ` υπηρετούμενοι αναμεταξύ τους, και εκτος απ' αυτα
καίχειμω̃νος σὐν τοῖς οπλοι© Φαλακη̃ς Τρ καί Υνωτ πρεπει να εξερευνοὐν ολοκληρη τη χώρα, χειμώνα 
ρίσεως ένεκα παντων αεί τω̃ν τοπων. Κινδυνεύει τι κολοκωρμ με Το ὀτἱλο Τουα̨ Κω γιο να Τη Φροωροὑν
γαρ οὐδενος ἐλαττον μαθημα είναι δι, ακρίαεἴας και για να γνωρίζουν παντοτε ολες τις τοποθεσίες. Γιατί
επίσταοθαι παντος την αὐτῶν χώραν· Οὐ δή Χάρίν το πιο σπουδαίο απί ολα τα μαθήματα είναι η ακριθής
κυνηγεοια καί την αλλην Θήραν Ορχ ῆΤΤΟν ὲΤΤΤΤΤί_ ι και τελεια γνώση της πατρίδας απο τον καθενα μας. Γι`
δεὐειν δεί τον ἡθω̃ντα Τί Τῆς αλλης ἡὀανη̃ς αμα καί 5 : αυτο το σκοπο ακριθὼς πρεπει οι νεοι μας να ασχολούν
ωφελίας τη̃ς περί τα τοιαὐτα νιγνΟμἑνης Τίααίν· ται με τα κυνήγια και τα αλλα είδη της θηρευτικης
ΤΟὐΤΟρς ούν] αὐΤΟρς Τε καί Τα ὲΤΤΤΤήὁεαραι εΤΤε Τίς τεχνης, παρα για την ευχαρίστηση και την ωφελεια που
κρυπτοὐς είτε αγρονομους εἴθί ὅ τι καλών Χαίρείι προσφερουν σε ολους οι ασχολίες αυτου του είδους.
τοὐτο προσαγορεὐεων, προθὐμωτ; Πας ανήρ εἰς Ο Τ Αυτούς λοιπον, δηλαδή τους ίδιους και τις ασχολίες
δύναμιν επιτηδευετω, όσοι ρἑλλαααί Τήν ααΤω̃ν τους είτε τους ονομαζει κανείς κρυπτούς (οπως στη
Πόλη/ ἱκανῶς σῷζειν Σπαρτη) είτε αγρονομους, είτε τους αποκαλεί με οποιο

Το δε μετα τοὐτο αρχοντων αἱρέσεως ανρρατ αλλο ονομα του αρεσει, πρεπει καθε ανθρωπος που
νόμων Τίέρί καί ασῃίνόρων ήν ἡρἶν ὲΤΤαρενρν Έ” ίι θελει να διατηρηθεί αρκετα η πατρίδα του, να αναλαμ
πΟινΤΟ δι̃ αν ἀνρρνὁρως νε ασΤρνόρΟΤ Τρείς έξΤἶ° θανει να τους εκπαιδεύει προθυμα με ολες του τις δυ
κοντα οὐσιν, τριχῇ δώδεκα ρρρίί Τῆς Πόλεως αίαλατ Τ ναμεις.
αοντες, μίρραρρναί ὲκείνρρς Τῶν Τρ ρδῶν ὲαιρρτ κατοπιν είπαμε πως ερχεται το θεμα της εκλογής
λοὐμενοι τω̃ν κατα το αστυ καί τω̃ν εκ τῆς Χωρῦίς Ντων αγορανομων και των αστυνομων. Μετα τους αγρο
λεωφορων είς τήν πολιν αεί τεταμενων και' τῶν οί ίιι Τ νόμους που είναι, οπως είπαμε, εξήντα, καλο θα ήταν
κοδομιὼν, ίνα κατα νομούς Υίννωνπῃ Τίασαίι καίαή (Ι Τ, να ακολουθούν τρεις αστυνομοι, που, αφού χωρίσουν
καί τω̃ν ὐδατων, οποσ) αν αὐτοῖς πεμπωσι καί παρα τα δώδεκα μερη της πολεως σε τρεις τομείς, οῃως έκο

·ί ναν εκείνοι, θα αναλαθουν την επίθλεψη των δρομων
της πολεως και των λεωφορων που εχουν παντοτε κα
τεύθυνση απο την ύπαιθρο στην πολη, καθώς και των
οικοδομών, για να χτίζονται ολες σύμφωνα με τους νο
μους. Πρεπει ακομη να φροντίζουν και για τα νερα, οσα



της "Β

διδω̃σιν οι φρουροω̃ντες τεθεραπευμένα, οπως εἰς θα τους στέλνουν και θα τους παραδίδουν οι φρουροι
Τάς κρήι/ας ικανά και καθαρα πορευομενα, κοσμῃ περιποιημέναγ για να χυνονται αφθονα και καθαρα στις
Τε ἀμσ κη̨ιὼφελη̃ την πολιν. Δεϊ δή και' τουτους δυ θρυσές και ουγχρονως να στολιζουν και να ωφελουν
γη̨τρας τε είναι και σχολαζοντας τω̃ν κοινω̃ν επιμε την πολη. Πρέπει επομένως κι αυτοι να ειναι προικισμέ
λετσθη̨ι· δισ πρσααλλέσθω μέν πας ανήρ έκ τω̃ν με νσι με ικανοτητες και να έχουν ολο τον καιρο να φρονίστων Πμημάτων ἀστμνσμον αν αν οουληται, δια τίζουν για τα κοινα. Γι” αυτο, ο καθένας που ανηκει
λῖειροτονηθεντων δέ και αφικομένων εις έξ οἴς αν ε· Ν στην ανὼτατη οικονομική ταξηι ας προτεινει για αστυ
πλεἴστοι Υιδ/νωνταιι ΤΟΘΩ Τρεις αποκληρωσαντων ἐν νομο οποιον νομιζει, κι αφου διενεργηθεί ψηφοφορια
Οἴς Τογπων ὲτῃμελέςγ δοκιμασθέντες δέ αρχοντων ¬± και φθασουν τους έξη αυτοι που θα ουγκεντρωσουν τηνκαἶά Τούς Τεθέντσς ωποἶς νόμοως πλειοψηφία, εκεινοι που έχουν τη φροντιδα για αυτα ταΆγορανόμοως δν ὲξη̃ς Τογῃοις αιρέισθαι μέν έκ 5 πραγματα, ας εκλέξουν με κληρο τρεις, οι οποίοι, αφου
τω̃ν δευτερων και” πρώτων τιμηματων πεντε, τα ὅ ι δοκιμασθουν θα αναλαθουν τα καθηκοντα τους συμ
αλλα αυτών γίγνεσθαι τήν Οῷεσιν καθῶι̃ειο ἡ Των φωνα με τους νομους τους οχετικους μα αυτα τα ζητη
αστυνομων· δέκα έκ τω̃ν αλλων ΧειρΟΤΟ\/ηθένῖσς μοῖα·
Τους ῃἑι/Τε αποκληρῶσαι, και δοκιμασθέντας αυ

„ χ [τω δέ Πιἶιζ' ιίι ”

Μετα τους αστυνομους έρχεται η σειρα των πέντε
α „ ι α ο ανο ων που θα αν'κουν στ ν π ωτ και δεατε τΤους η̨ρχσντας αποφηναι. ειροτονε ι Υ Ο Μ Π Π Ο Π Οι

α̃ἄἔὔιἐτ

παντα· ο δέ μή οθέλων, έαν εἰσαγγέλθῇ προς τοας 7θιι τι οικονομικη ταξη και η εκλογη τους θα|γίνεται ακριθως
αρχονταα ἔιιιιιοωσεω Πεντιυ̃κονπι ὀρσκμοιο προς οπως τι εκλςνιτ των σστυνοιιων: ειΦΟν δηλαδη ψηΦι
τω̃ κακός εἴναι δοκεϊν. "ιτω δα εις έκκλησιαν και τον σ σθουν με αναταοη των χεριων οι δεκα πρωτοιῖ θα τρα
κοινον σιξιλλογονο Θουλομενος, έπαναγκες ὅἐστω θηξουν με κληρο τους πεντεγ που αφου περασουν τηκο! Πρώῃυν ῃμηματων, δέκα 5 νομιμη δσκιμασια, θα ανακηρυχθοιυν |αρχοντες.| Ολοι
δμα̃χιιθἶς ζηιΗουμἑνῳ έαν μή παρών έξεταζηται τοις παντως θα εχουν το δικαιωμα να ψηφιζουν για ολουςσωλλόγωςγ Τρῇῳ δέ ῃμήμοῃ καί Τῷ Τεΐάρτῳ μη Κι οποιος αρνιεται, αφου καταγγέλθει στους αρχοντες,
ὲΠάνΟγκες7 ἀλλά ἀζήμιος αφεισθω, έαν μη τι παραγ θα'τιμωρειται με προστιμο πενηντα δραχμων και συγ
γείλωσιν οἱ αρχοντες πασιν ἐκ τιι/Ος ἀλ/άΥκη§` Πω/Ιε“ χρονως 90 Χἶ1ροκΤηρ[9θει και κοκος Π9λ[Τηςἶ· ΔΡ Πηγα"Τούς δέ δή ἀγορω/ώμους Τόν Περί Την αγο ι› νει, λοιπον, οποιος θελει στην εκκλησια του δημου και
ραν κοσμον διαταχθέντα απο ναιΙων Φυλαττεινι και τις κοινές συνελἶυσεις, αλλα ἕσοι ανηκουν στη δευτερη
ιερών και' κρηνων επιμελεισθαι των κατ αγοραν, και πρωτη φορο ογικη ταξη, α πηγαινουν υποχρέωτικα
ὁΠω§` μηδέν αὅικῇ μηδείς, τον αδικοιι̃ντα δέ κολα και θα πληρωνει προστιμο δέκα δραχμές οποιος αποδει

 Ι ι · τ τ ζ ένον, ιι θεια οτι απουσια ει απο τι δ οσιε συ κεντ ὼοει .
ζειγ, πληγαις μεν και οεσμοις δουλον και, ξ ἐξ Χ ζ §| ημ Υ §ἐὰν δ, ὲωχώριος ών Πς Περί τά Τογωπο η̨κσσμη Για οσους ανηκουν στην τριτη και τεταρτη προστιμο.

Φαν

εε

τι

έ

εκτος εαν οι αρχοντες διαταξουν να παρευρισκονται
ολοι για λογους καποιας αναγκης. Οι αγορανομομ λοι
πον, θα ειναι υπεαθυνοι για την τηρηση της ταξης στην
αγορα συμφωνα με τους νομους, και θα προσέχουν τους
νασυς και τις κρηνες που ειναι κοντα στην αγορα, ωστε
να μη προξενει καποιος την πιο έλαχιστη ζημια σε κανέ
ναν. Αν καποιος ομως καμει ζημια έχουν δικαιωμα να



ν
§

Δια 3 ΜΒ

μἑχργ μέν ὲκαι̃αν αραχμω̃ν νομίσματος αατοας εἴ › τον τιμωροον με μαστίγωμα και με φυλακιση, αν είναικωρίους δΤσδΤκάζΟι/Ταςγ μέχρι δε διπλασίου δουλος η ξένος, αν δε καποιος ντοπιος καμει τέτοια
ΤΟΤΠΟυ κοκ/ῇ μετα αατανομων ζημιου̃ν δικαζοντας ο αοχημία θα μπορουν να του επιθαλουν οι ίδιοι προστιμο.
Τα ααικοανιι. τα ααα: εε και ασωναμοις εστω ζη μέχρι εκατο δραχμές και οταν τον δικὀιζονν μαζί με τους
μίὼματα τε και κολασεις ἐν Τίἶ ὲθϋίω̃ν ἀρχίἶι μέχρι αστυνομους έχουν το δικαίωμα να ανεθασουν το προσ
μἑν μγ/ας ααωας ζημιαοντας, την διπλασίαν δέ τιμο ως το διπλασιο ποσο. Τα ίδια δικαιωματα θα εχουν

· μεΤά άγορανόμων Η και οι αστυνομοι σχετικα με την επιθολἠ ποινών και
Μουσικῆς δέ το μετα τοιζιτο καί γυμναστικῆς προστίμων κατα την ασκηση των καθηκοντων τους, επι

ὀρχω/Τας καθκῃααθαι πρέπον αν είη, διττοας εκα θαλλοντας μονοι τους το προστιμο μεχρι του πρσου της
τέρων, τοώς μέν παιδείας αυτών ένεκα, τοας δέ μιας μνας, και το διπλασιο οταν δικαζουν μαζι με τους
αγωνιστικής. Παιδείας μεν ὀοὐλεται λέγειν ο νομος Ογοθονομοϋθ
γυμνασίων καί ὀω̃οσκαλείων ὲωμελητας κααμου ιιι ίἐτι|ε6ιτ_α\`θα ειναι πρΤεπον.ν.α:διορισθουν αρχοντες
και ηαιοέμσεως αμα καί τη̃ς περί ταιι̃τα επιμελείας 6 ΤΠΩ  κΟί Της ίἑίλ!ίςίὀσΐίκἠςίγ 600 Υίθ Την καθεμιά, ι
τω̃ν φοιτἠσεών τε περι και οίκήσεων αρρένων καί οι δυο για την οι αλλοι δυο
Θηλειῶν κορω̃ν, αγωνίας δέ, ἔν ΤΘ ΤΟΪΟ Υϋμνίκοἶς γιο Την ἔ§ὕ..Π$ΞΠιι.ι.ἘΩ.ΗΤ.ίἔ.ίὲἔ.μΩ~ῖΩΩι.ΟΤΟΗΩ Ολίωνες
ΜΗ· Περί· Τήν μοασγκήγ αα/\αΘ.έτας αθληταίς, διτ Στις λέξεις «αρχοντες της παιδείας» ο νομος περι
ωὐς Οὐ Τοατοαςγ Περίμουσικην μεν έτέρουςΤ περί ιι λαμθανει εκείνους που φροντίζουν για την ταξη στα
αγωνίαν δί αλλους. ,Αγωνιστικής μέν οὐν ανθρώ γυμναστηρια και στα διδασκαλεία και συγχρονως για τηνκαί Τ.ΠΠων Τούς ΟΟΤΟΟΤΤΤ μουσἰκῆς δέ ὲΐἑε εκπαίδευση και την τακτική φοίτηση και την διαμονη
Οθϋς μέν τούς περίμονῳδίσν Τε κσίμιμητικήν, οίον ε των αρρένων και θηλέων σ' αυτα. 'Οσον αφορα τους
ραιμῳδῶν καί κιθαρῳδῶν καί ααλητῷν καί παντων 0 γυμνικοος και τους μουσικοας αγώνες, αρχοντες ο νο
Τω̃ν Τοιααἶωγ αθλααέτας έτερους πρέπον αν είη μος εννοεί αυτους που απονέμουν τα θραθεία στουςγίγνεσθω Τῶν δέ Περι χαρῳδίαν αλλους. Πρῶτον αθλητές και που είναι κι αυτοί δυο ειδών: αλλοι για τη
δή Περί Τήν Τῶν χορῶν Πωὀγάν Παίδων Τα και αν μουσικη κι αλλοι για τους αγωνες. Για τους αγωνες των
αρῶγ και Θηλαιῶν κορῶν εν ορχήσεσι καί τῇ ταξει Μ ανθρωπων και τις ιπποδρομίες ο 'νομος απαιτει τους
Τῇ ἀΤΤάσΤΤ ΥΤΥΤ/Ομἑνῃ μοωσγκῇ τούς αρχαι/τας αίρεί ιδιους αθλοθετες, για τους μουσικους ομως αγωνες προ
ΟΘΟΤ χρεώΤ/_ Τκω/ός δέ εἶς ἄρχων Οὐΐοτςγ μή ἐε η̨̃ τιμα να διορίζονται αλλοι για τη μονωδία και τη μιμητικη
λαττον τετταρακοντα Υεγολ/ώς ὲῖῶν Κίκσνὁς δέ Κω ζξ ΠΟΠ ΟΦΟΡὉ λὸλίοω Χόριλί Τοϋς Οοψωδοὐςἰι Τοως ΚιθαρωΠερί μονῳὁίσν εἴα̨ μή ἐλατταν ή τριακοντα γεγο 7ιι·ι ιι δοος, τους αυλητές και ολους που ανηκουν σ) αυτο το
νως ετών, είσαγωγεος τε είναι καί τοῖς αμιλλωμέ είδος] και αλλοι για τη χορωδία. Πρώτοι, φυσικα θα
ναις την διακρισιν ίκανω̃ς αποδιδοὐς. Τον δή χορών ί πρέπει να εκλεγουν οι αρχοντες που ρυθμίζουν τα οχε

ί τικα με τους διασκεδαστικους χορους των παιδιων, των
ανδρὼν και των κοριτσιών που εκτελούνται με ορχηστι
κές κινησεις και συνοδείιονται ολοι απο μουσικη. Γι'
αυτους είναι αρκετος ένας αρχων που να μην έχει ηλικία
μικροτερη των τριαντα χρονων, που θα εγκρίνει αυτους
που θα λαθουν μέρος και που θα αποδίδει στον καθένα
που παίρνει μέρος στους αγωνες τη διακριση που του
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αρχοντα καί διαθετηρα αίροίυ̃θαί Χρη Τοίον 8 Τ"/Ο

ε

»..ιω.ιιιν›¬.υ_

Ρ

4ίί7

_ . . δ ν τί ταιριαζει. Ο αρχων κι ο οργανωτης των χορων πρεπει
Ι 5τρόπον. ”Οσοι μεν φιλοφρονως ὲσχίίκσσί Περί Το να εκλεγεται μί αυτον τον τρόπο: 'Οσοι ευχαριστοονται

, . . . . μ” αυτα τα πραγματα, ας πανε στη συγκέντρωση, κι ανΤοιεωω, εις τον οωι/ιογον ιιωσαν. επιζημιοι εαν μη
_ δι δεν πανε να τιμωρηθουν με πρόστιμο, κι αυτα ας τοίωσιν ¬ τοιίτου δε οί νομοφυλακες ίφίίοί Τοίςδεν ὲΠά\/Ογκες ἔσω) αποφασίσουν οι νομοφολοικες  και οι αλλοι, που δεΗ ° Ι ί ° ται,

· ι . . . .Ολλωςί εονἔηλ .ΟΖ .ων. .ἔἔύμῇ/Ον ἐκ Τῶν ὲμπει_ Ώ ι θελουν, δεν υπαρχει λογος να τους υποχρεωνουμε ναΚαί την προ ο ην η τον Οι
Ι ι ι. . Η πηγαίνουν. Αυτοι που εχουν δικαίωμα εκλογής πρεπειό ” ” δοκιμασία κατηγορημα εν ιιρων ποιητεον, εν τε τη ,

. . ._ . . .ν . να τιροτεινουν ανθρωπους πεπειραμενους και η δοκιματουτ, έστω καί απηνὁρηίίυ̃ι Των μεν ως Οίίείρος Ο
., . ,. ι , Ξ σία θα είναι απλη, αφου η απόρριψη η εγκριση του προλαχων, των δί ως ἐμπειροςι ος δ αν εις εκ Προχείτ

ροτονηθεντων δεκα λαχη, δοκιμασθείς, τον ενιαυ τεινόμενου θα Βασίζεται στην ανικανότητα η στην ικα
νότητα του. Θα τιροκριθουν δεκα κι ο ενας που θα εκλετον των χορων αρχετω κατα νόμον. Κατα ταυτα δε

τουτοις καί ταυτῃ ο λαχών, ΤΟν ελ/Ιοίίἶον 8
κεῇ/Ον γεί με κληρο, αφου υποστεί τη δοκιμασία, Θα είναι υπευ

_ . Β θυνος των χορών, ενα χρανο. Με τον ίδιο ακριαως τρότων αφικομενων είς κρίσιν μονῳδιων τε και συναυ
, λ ν , πο, θα εκλεγεί για εναι χρόνο ο αρχων των μονωδιωνλιων αρχετω, είς τους κριτας αποδιδους ο Οχων

_ . . . .Θλ Θἑ_ Ο και των συναυλιών που θα κληρωθεί αναμεσα στουςτην κρίσιν. Μετα δε ταυτα χρεων αγωνίας α Ο.ρεἶσθω τη̃ς Περί Τά γυμνάσω̃ 2.ΠΠων κοίἀν αλλους υποψηφίους συμφωνα με την απόφαση των κριτας αι
ι ι ιΘ .Πων ἐκ Τῶν Τρῇων Κω. ἐῃ Τῶν ὀεωτέρων Ἡ των. Στην συνεχεια πρέπει να εκλεγουν οι αθλοθετεςρω 

ν . .για τους αθλητικους αγωνες των ίππων και των ανθ ώμηματων· είς δε την αίρεσιν έστω μεν επαναγκες Η ί
ί ρ

ίς τιοιαί ποοευεσθαι τιίίίίμασι το σμικροτατον δε 5 ί Πων· ΟΠΟ ανθρωῇοως Της Έρπης και οκομη Της ὀεω̃ῖερηςΤο ι
. . .. φορολογικης κατηγοριας. Στην εκλογη θα πηγαίνουναζημιον αφείσθω. Τρεις δ” ἐστωσαν οί λαχοντεςι

ν υποχρεωτικα όσοι ανηκουν στις τρεις πρωτες ταξεις, κιτων προχειροτονηθεντων μεν είκοσι, λαχοντων δε
_ _ οχι όσοι ανηκουν στην τεταρτη ταξη, χωρίς να τουςεκ των είκοσι τριων, σας αν καί ιίιηψος η των δοκι

_ . (1 επιθαλλεται πρόστιμο. Θα κληρωθοιῖιν τρεις, δηλαδη θαμαζοντων δοκιμασῃ εαν δε τις αποδοκιμασθη καθ
, . Θ κληρωθουν οι τρεις από τους είκοσι, που θα υποΒληΘοονηντιναουν αρχης ληξιν καί κρἴσίνι άλλοϋς αν Οί

. , . . στη δοκιμασία του ψήφου εκείνων που θα τους εγκρίρεισθαι κατα ταατα καί την δοκιμααιαν ωσαυτως
. νουν. Αν όμως αποδοκιμασθεί καποιος είτε κατα τηναυτων περι ποιεισ αι. . . .ένα . ἶν ὁ ,Ἰ κληρωση, ειτε κατα την τελικη επικαρωση οποιασδήποτεΛοιπός δε αρχων περί ΤΟ Προείρίι̃μ ημὲΠ[μεληΤής·Πάσης Κω. Φο αρχης, ας εκλεγεί αλλος στη θεση του με'την ίδια δια

δικασια και να επικυρωνεται με τον ιδιο τροπο η εκλο '
_ Τ . . ν . ν Ν ν ·

”  ι γηρενων. Εις μεν δη και ο τουτων αρξων εστω κατα
νόμους, ὲτων μὲν νεγονως μη ελαττον η πεντηκον
τα, παίδων δε γνησίων πατηρ, μαλιστα μεν υεων και Υτιολείπεται ο αρχων που, σομφωνα με όσα είπαμε

εμείς θα είναι ο επιμελιιτης όλης της εκτιαιδεασεωΘυγατερων, είδε μη, Θατερα· διανοηθητω δε αυτός ίιί ` Ἡ ία Γ ¬ “ ςν· υ Νἄτε ο προκριθείς καί ο προκρίνων ως ουσαν ταυτην των θηλεων και των αρρενων. Οι νομοι ορίζουν και στον
τομεα αυτό ο αρχων να είναι ενας, όχι μικρότερος των
πενήντα χρονων, πατερας νομίμως παιδιων, κατα προτί
μηση αγοριών και κοριτσιών, ειδεμη του ενός η του.τν νΑι αλλου ιτσυλου... και θα πρεπει να οαλει καλα στο νου
του κι εκείνος που θα προκριθεί πρωτος κι εκείνος που

ιο
`ι



Με ΜΘ

Τήν ἀρχὴν τω̃ν εν τῇ πολει ακροτατων αρχών πολο θα τον πνροκρίνει πρώτα οτι η αρχη' αυτή είναι η πιο
μεγίσΐηνν ῃα,/Τὁς γάρ δη Φμτοο ή πρώτη Βλαστη ί σημαντικη απ ολεςντις ανωτατες αρχες της Ιπολης. Γιατι
καλώς ὸρμηθεἶσον Πρός ἀρῃήν Τῆς αὐτοῦ Φνσεως Ϊ αποτελει γεγονοςἰ οτι, αν στο πρωτο ολασταρι καθε φυ
κυριωτατη τελος επιθείναι το προσφορον, τω̃ν τε 5 ί Του δοθει η κατευθυνση που' του πρεπει, ωστε να αναῖ
αλλων φυτών καί τω̃ν ζῷων ὴμερων καί αγρίων καί ΠΤ'ίἔει ΉΩ Ορῇες Της Φϋσεωἦ Τοντ θα' είναι ίι̃ Θοθικη
ἀνθρώῃων ἄνθρωτ[ος δέ, ώς φαμεν, ήμερον, ομως αιτια, για να αποδωσει πολλους καρπους και στα αλλα
μήν παιδείας μεν ορθής τυχον καί φύσεως εοτυ 76ι› .ι ΦΟΤΟ Κω ΟΤΟ ημερα Κεν ΘΤΟ Ονρισ ζωα δω σῖθϋς Ονθθω·
χου̃ς, Θειοτατον ὴμερώτατον τε ζῷον γίγνεσθαι φι Πους. Ο ανθρωπος, οπως ειπαμε,ν ειναι ημερα' ζωο,
λεῖν μή ἱκανῶς δέ ή μη καλως τραφεν αγριώτατον, να αν ,δε διαπαιδαγωγηθει' με το σωστο τροπο και ειναι κι
οποσα φάει γῆ. 'Ων ένεκα ου δεοτερον οοδε πα Ϊ: ωῖίο Τα Φνση ΠλΟνσιθίῖίΘρΟΧΟ ΠρΟνΪισμενΟ9ι·ΥινΘΤΌι| ΟΧΘ
ρερνον οεί τήν παίδων τροΦήν τον νομοοετην εαν 5› νι δον παντα το πιο θεικο και το πιο ημερο απρ τα πλασμα
νίννεσθω, Πρῶπῃ/ δέ αρξασθαι χρεών τον μελ ντα. Αν ομως δεν διαπαιδαγωγηθει αρκετα και με οχι
λοντα αὐτῶν επιμελήσεσθαι καλω̃ς αίρεθῆναι, τω̃ν σωἶι̃ῖο ΤρΟΠο= γινἶπω Το 'Πιο Ογριονσῃο Τα οντθ Ποθἐν τή Πὁλει ός ἄν ἄρἰστος εἰς ΠάνΤσ ήν Τοη̨̃ων ,από τρενφει η γη. Για ολα αυτα ο νομοθετης δεν πρεπει ν
δώναμιν οτι μαλιστα αοτοίς καθισταντα προστατ ι› θΦΠε78ι να θεωρηθει ή ανατροωη των παιδιωννπαρεργο
τειν επιμελητήν. Αι πασαι τοίνυν αρχαί πλήν Βου Π θεμα δευτερευουσης σημασιας: Αντιθετως εχει υπο
λής καί πρυτανεων εἰς το του̃ Άπολλωνος ἰερον Χρεωση να οιαλεξει με τη μεγαλυτερη προσοχη αυτον
ὲλθοὐυ̃υ̃ι ΦΘ.ΟὁνΤων ψη̃ΦΟν κρὐὅδην, τῶν νομοφυ ί που' θα αναλαθει τη φροντιδα τους, οριζοντας επιμελητη
λακων ὅνΤιν, ἄν ἐκασως ἡνῆπν κάλλιυ̃τί αν τῶν 5 εκειννον απο τομς πολιτες που θα ειναι αψεγαδνιαστος
Περί Πσιδείαν ἄρξω νενομένων. ῷ 6) ἄν Πλεἴσπῃ Ξ 0 σε ολα. Ολες,' επειτα, οι αρχες 'της πολεως, εκτος απο

δοκνμασθείς ὺΠὁ·Τω̃ν ἄλλων ἀρ_ ε τους Θουλευτες και τους Ιπρυτανεις, θα πανε στο ναο
χοντων τῶν ελομενων, πλήν νομοφυλακων, αρχετω ί ί Τοωνβλπολλω̨νο κε" θα εκθεξουν με μωσῖικηνψηῷοῷοθιο
έτη πέντε, ἐκτῳ δε κατα ταοτα αλλον επί ταιᾶτην ο ἶκεινον ἶλῃο Τοως νοἦοφυλοκεθῃου Ο κοφενοθ νομιζειΤήν ἀρχὴν Πἰρεἴσθω

Ξ οτι θα ειναι ο περισσοτερο καταλληλος λογω των προ
.Εάν δέ ὀημοσίαν ἀρχὴν ἄρχων ἀηοθάνῃ Πρίν . σοντων του για να διευθυνει την ολη εκπαιδευση. Αυτος

εξήκειν αυτῷ τήν αρχήν πλείον ή τριακοντα επιδεο που 90 Πορει Τους ἶίερισἶοἶερουε ψηφους ΟΦΟΠ ΠΠΟΟΤΪΙ
μενην ημερών, τον αιξιτον τροπον .επί τήν αρ Ι› ἶζ Τη νθμιμη δοκνιμασια απο τους αρχοντες που τον εψη

.ν ἄλλον καθνστάνω Οἴς ἦν Τούτο ΠρΟσηκό,/Τως φισαν, με εξαιρεση τους νομοφυλακες, θα διατηρησει
χηλ 'Κ νὲόν ὁ ανω̃ν ὲΠίΤρΟΠΟς Τελειπήση Τις το αξίωμα του επί πεντε χρονια και τον εκτο χρονο θα:ἶΠΖΣσή:ἰΉ/Τες Ζ: ἐΠΙδημΟΠνΤες Πρός Μπρὸς καν εκλέγεται με τον ίδιο τροπο αλλος για να καταλαθει το

2 ίδιο αξίωμα. >
τ Αν καποιος απο τους αρχοντες πεθανει, ενω ασκεί

την εξουσία του, τριαντα μερες και περισσοτερο, πριν
. συμπληρώσει τη θητεία του, πρεπει να διορίζεται με τον
Α ίδιο τροπο στην αρχή αυτη αλλος, απί αυτοας που είναι

Α αρμοδιοι να ρυθμίζουν τετοια ζητήματα. Κι αν πεθανει
ί 5 κανενας κηδεμονας ορφανών, οι συγγενείς απο πατερα
¿ και μητερα, που κατοικούν η ετυχε να Βρίσκονται στην
Ζι̃:

.ιγεκεωω

γ..ζί,
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μητρος μεχρι ονεψιῶν ιτοιδων ολλον κοθιστοντων Μ 'διὀλιιι 5ιὲΧΟι Των ιδιιιιδιὼν Των εἔιιδὲρψωνι Πρἐΐιει να διο
εντος δεκα ημερών, ιι ζημιοιιιιοων έκαστος οριιχμη ιι οισονν μέσα σε δέκα μέρες ολλον κηδεμὀνοι. ολλοιὡιτ
τῆς ομερος, μεχριπερ οιν τοῖς ποισίν κοτοστήσωσι θα Πλιι̃ρὼνει Ο κιιθὲνἴις ιιρόσἶιι̃ιο μια διΜΧ!ιἡ Τιι̃ ιιὲροιι
Τόν ἑΠ[ΤρΟΠΟν ι ώσπου θο διορισουν τον κοινοορνιο κηδεμονο γιο το

Ποσο δέ δήποω ιτολις οπολις ον γἰγνοιτο, ἐν ἡ Παιδιώ
δικοοτιη̨̃ριο μη κοθεστω̃το εἴη κοτο τροπον” οιρω 5 κάθε Πὐλιι̃ Φιισικἴιι ιιὀνι) Πόλη δε θα ὴῖιι̃ινι Ων δε
νος δι οὐ δικοστἠς ἡμῖν κοι” μή πλείω τῶν οντιδίκων ειὶέε δικιῖισιἠρκιι ιιοιι 'νει ὲἔιἰοιιν ιιικιοιιοιηθει ὀιιωιῖ Πρέ
εν τοῖς ονοκρισεσι φΘεγγομενοςι κοθοτιερ ὲν τοις πει. Αν πολι ο δικοστης εἰνοι Θοωθος κοι δεν λεει περισ
οιοιζτοις, οὐκ ον ποτε ικονος γένοιτο ιτερἰ τήν τών ΟΘΤΘΩΘ ΟΠΘ Τοιις Εινιιδικοιις; σιις Ωιιωιφισειιῖ Τοιιι κςιιυ̃ὡς
δικοίων κρίσιν· ών ἐνεκο ούτε πολλοιᾶς οντος γίνετοι στις διοιτησιες, δε Θο γινοτον ποτὲ ικονος νο
οοδιον εὐ δικοζειν ούτε ολιγοος φαη̨ιλοως_ Σοφές Μι εκδώσει δίκοιη οποφοση. Σιινεπὼς, δεν είνοι εύκολο

οει το ομιριοοητοιᾶμενον χρεών γιγνεσθοι τιορι ιι ούτε οτον εινοι πολλοί νο δικοζοον, οοτε κι οτον εἰνοι
ἑκοῃὲρωνγ η̨̃› ος χρόνος ορο κοι' το Θροδιζι το τε λίγοι κοι ονικονοι. κοι εινοι ποντοτε ονογκη νο γίνετοι
Πολλάκίς άι/σκρίνεἔν Πρός Τό φω/εράν ι/|·γν·εσθοι σοῷες οοτο γιο το οποιο κοτοφογον στο δικοοτηριο οι
Τήν ἀμα̨ῃυ̃ὅήΙησγν ση̨μφορον Ών ἐνεκο πρῶτον διοδικοι κι οπο τις διιο πλευρές κι ο Χρονος κι η κοθιι
μὲν εις γείτονος ιενοι χρἠ τοος ιὲτιικολοιι̃ντος ολ ιι Οἶὲριι̃σιι κι Οι ιιολἶιεΩ ιινιἶιιφισειςι σιινιΘινοιιν ΟΤΘ νθ
λἠλογς κη̨ί Τούς φίλους Τε και σι_ιι/ειϋὁτας ότι μοι ξεκοθοριζετοι η οιτοθεση. Γι' οοτοως τοιις λογοιις, εκει
/Μσἶο Τάς ἀμψισὅπτουμὲνος Πράξειςγ ὲη̨ν η̨̃° ἄρα μη 7ι5ι .ι τι νοι που κοτηγοροον ο ένος τον ολλο, πρεπει νο σιιμοοιι
εν τούτοις τις ίκονην λομοονῃ, προς ἄλλο δικο λειιθνιυ̃ιι ιιρὼιιλ Τοιις Υειιὁνοιιιἔ κιιι Τοιιιἔ Φιλοιις και
σἠρων. ῇω. Τό ὅέ Τρ¿Γοι/7 ἄν Τά δύο ὁγκω̃σγἠρια μή οιιτοος ποο Ξέρουν οσο γινετοι κολοτερο τις διοφιλονι
ὁονητειι διολλοξοι, τέλος επιθἐτω τῇ δικῃ. κοομενες τιροξεις. κοι σε περιπτωση ποο η γνωμη τους

Τροτιον δη τινο κοι' τω̃ν δικοστηριων οι κοτο ιι , δεν τοιις ικονοτιοιει νο πηγοινοον σε ολλο δικοοτηριο.
οτοοεις ορχοντων εισιν οιρεοεις· ποντο μεν γορ Κοι ον οιιτο το διιο δικοστὴριο δεν κοτορθὼροοον νο
ορχοντο ονογκοϊον κοι δικοοτήν εινοι' τινων, δικο ιοιις σιιιιῷιλιὼσοιινι εις Βόλει Τέριιιι σιιι̃ν ιιιι̃ὀθιῖσιι̃ ὲνιι̃ι

τριτο δικοστηριο. [Επομένως οι σωστοσεις των δικοστη
ρίων είνοι, κοτο κοποιο τροτιο, εκλογή ορχοντων. Γιοτι
κοιθε ορχων, εινοι προγμοτι οποροιτητο νο εινοι δικο
στης οτον ονοφοοντοι κοποιο θεμοτο, ενώ ενος δικο

ι στης μπορεί νο μην εινοι ορχων, ολλο κοτο κοποιο τροπο
` ορχων κοι μολιστο οχι χωρις κομιο οξίο, την ημερο

εκεινη ποω κρίνοντος μιο ωποθεση Βγοζει την οποῷοση
τοο. (Σιιμφωνειτε μ” οιιτο το σιιλλογιοιιο τοιι;)

ΚΛΞΙΝΙΑΣ: Γιολο σωστος, είνοι, φιλε μοο, γιοτί κοτι τέτοιο
το ζοομε κοθε μερο. Τι λες κοι σο, κολέ μοιι Μεγιλλε;

ΜΕΙἹΑΛΟΣ: Το Θέμο της δικοιοσονης είνοι θέδοιο σοδορο.
Αλλο πιο σοοορο κοι το πιο σημοντικο οπλ ολο εινοι το
Θεμο της ορθής ποιδειος γιο την διοτἡρηση κοι προοδο
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στἡς δέ ούκ αρχων καί τινα τροπον αρχων ού πανυ Ϊ Της Πὐλης. 'Ομως Τι θλλθ έχεις νο ΗΟΩ ΠΘΙΩ ὲἔΟΧε ΑΘΗ·

φαύλος γίγνεται τήν τοθ, ἡμέραν ῇπερ αν κρίνων νσίει Υίο ΤΟ δίκσσΐὴρίϋἰί ί

τήν δίκην αποτελῇ. Θέντες δή καί τούς δικαστας ι̃θ Ζ ^ΘΗΝ^|ΟΣ” ΑΦΟΕΒ λοιῇὀνι ΠΟροδ8ΧΤἠκΟμε Πως κι Οι δικο·
ώς αρχοντας, λέγωμεν τίνες αν είεν πρέποντες καί ίι ι̃ (Πές εἰλίοί ἀρΧΟνΤεΩ¬ Ως Ποὐμε Τί λογής ὀνθβωίι̃οί ΘΟ

τίνων αρα δικασταί καί ποσοι εφ, έκαστον. Κυριω είναι, ποιές υποθέσεις αραγε θα δικαζουν και ποσοι θα

τατον μέν τοίνυν έστω δικαστήριον οιτερ αν αύτοί είναι σε καθε Περἰιπωση. Ας δεχθούμε. λΟίΠὐν, πως ΤΟ

έαυτοῖς αποφήνωσιν έκαστοι, κοινή τινας έλομε καλύτερο δικαστήρο είναι εκείνο που θα διορίσουν οι
νοιι δύο δή τῶν λοιπῶν έστω κριτήρια, το μέν οταν 5 ὲῖ ίδιοι οι διαδικοι για τον εαυτο τους, αφού διαλέξουν
τίς τινα ίδιώτην ίδιώτης, έπαιτιώμενος αδικεῖν αύ απο κοινού τους δικαστές. Για τις αλλες υποθέσεις ας

τον, αγων είς δίκην Θούληται διακριθήναι, το δή υπαρχουν δυο ειδών δικαστήρια, το ένα οταν καποιος
οποταν το δημοσιον ύιτο τινος τῶν πολιτών ἡγήταί Φ, ιδιώτης, κατηγορώντας αλλον ιδιώτη οτι τον αδικεί, του
τις αδικεῖσθαι καί ὀουληθῇ τῷ κοινῷ Θοηθεῖν. Λε κανει δίκη για να θρει τι δίκαιο του, και το αλλο οταν
κτέον δ” οποῖοί τ' είσίν καί τίνες οί κριταί. Πρῶτον ο καποιος πολίτης, νομίσει οτι το δημοσιο αδικείται απο

δή δικαστἡριον ἡμῖν γιγνέσθω κοινον απασι τοῖς το καποιον και θελήσει αυτος να υπέρασπισθεί το κοινο
τρίτον αμφισοητούοιν ίδιώταις προς αλλήλους, γε συμφέρον θα πρέπει ομως να πούμε ποιοί και τι λογής
νομενον τῇδε πῃ. Πασας δή τας αρχας, οτιοοαι τε είναι οι δικαστές. Ας παραδεχθούμε ολοι εμείς σαν
κατί ένιαυτον καί οποσαι πλείω χρονον αρχουσιν, 5 πρώτο δικαστήριο το κοινο για ολους τους ιδιώτες που

έπειδαν μέλλῃ νέος ένιαυτος μετα Θερινας τροπας Σ έρχονται για πρώτη φορα σε αντιδικία μεταξύ τους και
τῷ έιτιοντι μηνί γίγνεσθαι, ταύτης τη̃ς ἡμέρας τῇ που θα αχηματισθεί μα αυτο τον τροπο: 'Ολοι οι αρχον
προσθεν παντας χρἡ τούς αρχοντας συνελθεῖν είς τες που η θητεία τους διαρκεί ένα χρονο ή και περισσο
έν ίερον καί τον θεον ομοσαντας οίον απαρξασθαι ιί τερο, την παραμονή της ημερας που αρχίζει ο καινούρ
πασης αρχής ένα δικαστἡν, ος αν έν αρχῇ έκαστῃ γιος χρονος  ένα μήνα μετα το θερινο ηλιοστασιο 
αριστος τε είναι δοξῃ καί αριστί αν καί οσιώτατα να συγκεντρωθούν σ” ένα ναο, κι αφού ορκισθούν στο
τας δίκας τοῖς πολίταις αύτῷ τον έπιοντα ένιαυτον θεο, θα διαλέξουν σαν είδος απαρχής. για να χρησιμο
φαίνηται διακρίνέιν. Τούτων δέ αίρεθέντων γίγνε 5 ποιήσουμε αυτήν την έκφραση, απο καθε αρχή ένα δι
σθαι μέν δοκιμασίαν έν τοῖς έλομένοις αυτοίς, έαν καστή, που θεωρείται οτι ασκεί την εξουσία του με αρι
δέ αποδοκιμασθῇ τις, έτερον ανθαιρεῖσθαι κατα στο τροπο, και που θα φανεί οτι συγκεντρώνει ολες τις
ταύτα, τούς δέ δοκιμασθέντας δικαζειν μέν τοῖς προϋποθέσεις για να αποδώσει, κατα τον αρχομενο χρο
ταλλα δικαστήρια φυγούσι, τήν δέ ψη̃φον φανεραν νο, τη δικαιοσύνη στους συμπολίτες του οσο το δυνατο
φέρειν· έπηκοους δα είναι καί θεατας τούτων τῶν ε· πιο σύμφωνα με τον ανθρώπινο και θεϊκο νομο. Μετα
δικω̃ν έξ αναγκης μέν Θουλευτας καί τούς αλλους ί την εκλογή τους θα περασουν απο τη νομιμη δοκιμασία
αρχοντας τούς έλομένους αύτούς, τῶν δέ αλλων μπροστα στους εκλέκτορες, και αν αποδοκιμασθεί κα

νείς, να εκλέξουν αλλο στη θέση του με τον ίδιο τροπο.
Εκείνοι δε που θα εγκριθούν, θα δικαζουν εκείνους που
έχουν καταδικασθεί απο τα αλλα δικαστήρια ψηφίζοντας
φανερο. Ακροατές και θεατές σ' αυτές τις δίκες θα είναι
υποχρεωτικα οι θουλευτές και οι αλλοι αρχοντες που
τους εκλέγουν, απο δε τους αλλους πολίτες οσοι θέ
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τον Θοιιλομενον. Ἐσν ὀὲ τις ὲιτσιτια̃τοί τινο ιἑκοντο ἔ λοιιν. Αν κσνὲνοις κστηνοοεί κοτιοιο οικσστη οτι ὲἐὶγσλε
σὀίκως κρίνσι την δίκην, είς τούς νομοφολσκσς ίων 5 οδικη στιοῷσση εν γνωσει τοω_ ος τον κοτεινγειίκει στοος
κστηγορείτωι ο ὀέ οφλων την τοισοτην ὁίκην οσε ° νομοωολιοιιες. Κι ον ο δικοστης σιιτος κοιτοιοικιοισθεί σε
χεἐτω μέν τοι? Θλσα̃οιις τω σλοφθέντι το ἠμισο τί μιοι τέτοιου είοοιις δικη, Θο ονογκσσθεί νο πληρωσει οι
νειν, ὲον δέ μείζονος άξιος είναι ὁοξῃ ζημίσς, εκείνον τιοιι ζημιωθηκε το μισο της ζημιος ιτοο οτισθο,
ηροστιμα̃ν τοος κρίνσντσς την δίκην ο τι χρη προς κι ον οτιοφοισισθεί οτι τοιι οξίζει μεγολοτερη ηοινη, οι
τοιζιτω ιτσθείν σοτον η οιτοτίνειν τῷ κοινῷ κσί τῷ ιίι δικοστιῖς τιοιι θο τον δικοζοιιν θο κρινοιιν ιτοιοιν ιτορον
την οίκην δικοσειιιὲνῳι Περί δε τῶν ὅημοσίων ἐν τιονίσιο τιοινη θο του ειτιθοιλοιιν η τιοσο ιτοοστιμο θο
κ/ιημάτων ονογκοίον τιριη̨̃τονμἑν τῷ τυιηθειμετσὅι ιι ιτληρωσει στο κροτος κοι σε κείνον τισιι τομ ιιττιἑοολε
οονοι της κρίσεως  οί γορ οδικσιι̃μενοι ιτσντες εἰ 768 ιι μηνοση/Οτσν τιροκειτσι γισ εγκλημοιτσ κοτοι της ιτολι
σίν, οσοτον τις την τιολιν οδικη, κσίχσλειτὼς άν ὲν τείος είνοι τιονω ση” ολο οιτσιροιτητο νο ττοοει μέρος
ὅίκῃ ῷοροιενἀμοιροι γιγνομενοι των τοιοοτων δισ στη δίκη ολος ο λοιος γιστί ολοι είνοι θομοτο της
κρίσεων  ολ/Υ ορχην τε είναι χρη της τοιοοτης Δ οδικίος ττομ οισιτροττει κοινεις ενοντίον της ηολειως κιιι
οίκης κσί τελειιτην είς τον δῆμον οτιοοιὀομιῦνην, 5 θα ονσνοικτοιισσν ον τοιις σγνσσιισον στον ιτοίρνοντσι
την δέ Θοσσνον εν τοις μεγίστσις ορχοίς τρισίν, ος τἐτοιοιι είοοιις οττοφοσεις. Ο λοος, Λοιτιονι ιτριἐτιει νο
ἄν ο τε φειᾶγων κοί ο οιωκων σιινομολογῆτον· ὲον ' ορχίσοι κσι νο τολειωσιει μιο τιἑτοιο δίκη, ολιιο τη οιεξσι

μή ὁονησθον κοινωνη̃σσι τη̃ς· ομολογίος οοτοί. γωνη της Θσ σνσλοοοιιν τοετις στιο ονωτοτες ορχιἐς, τις
την ὀοιιλην ὲτιικρίνειν οοτω̃ν την οίρεσιν ιὲκστο οιτοιες Θο τισροοεχθοον κι ο κειτηγσρος κι ο κοτηγοροο
ροιιι Δεί δέ ὁή κσί τῶν ίοίων οικω̃ν κοινωνείν κστο ιι γγ μενος. κι ον οι οιιο τοιις δεν μιτσροον μονοι τοιις νο
ὅονσμιν οιτοντσς· ο γάρ οκοινωνητος ών ὲξοοσίος γο κΟΤΟλὴξΟιΝ σε Οϋμῷωιίίο ωίι̃ Προς ωπὐι ίι̃ Θθϋλὴ θα
τοι] σωνδικοζειν ηγείτοι το ιτσροιτον της τιολεως σο : οτιοωοσίσει τελεσίοικο σνοιμεσο στην εκλογή τοιι ενος
μέτοχος είνοι Διά τοστ' οιῖιν ὁη κσί κοτο φιιλος κοι τοω ολλοιιι Γι̃ρὲηει ομως κοι στις ιδιωτικές δίκες νο
ονσγκοῖον δικσστηριο τε γίγνεσθαι κοιί κληρῳ ὀικσ 5 ιτοίρνοιιν μερος, ον είναι δονσιο ολοι. Γιοτί οιιτος ιτοιι
σπη̨̃ς ἐκ τοη̨̃ ηοροχρη̃μο οὁισφιθοροιις τοῖς ὁεήσεσι δεν μετέχει στο οικοίωμο νο τισρίστστσι στις δικες σχη
ὁικσζειν, το δὲ τέλος κρίνειν ιτοντων των τοιοοτων “τ μστίζει την εντοττωση οτι στερεἰτσι των τιολιτικων τοιι
ὲκείνο το ὅικοστἠριον, ο φοιμεν είς γε ονθρωιτίνην . δικοιωμοτων. Γιο σιιιτοοςι λοιτιονι τοιις λογους είνοι
ὁονομιν ως οίον τε: οοισφθορωτστο ιτσρεσκεωσσοσι σνονκη νει ιιτιοιρχοιιν κοι σε κοθε φιιλη οικοστηι:ιι‹;ι και
τοις μή δω/Οίιἑνοις μήτε ὲν τοίς γείτοσι μητε .ὲν ιι δικοστὲς σιδιοφθοροι σου Θσ εκλιἐγοντσι με κληρο, κειι
τοῖς φιιλετικοίς δικοστηρίοις οιτσλλοττεσθσι. ° ΠΟΠ νο δικόιζοϋν Ομἑσως Χωρίς νο σϋΥι‹ι\ίΟὐν`ίΘι Οιι̃ὐ

Νω̃ν ὀη ιτερίμὲν δικαστήριο ημίν  ο οη φσμεν ιτοιροκολισγ ολλο την τελεσίδικη σιτοψσση γισ ολο οιιιτο
Οὐθτ ὡς ἀρχάς Οηΐε ὡς μή ρςα̃ὅιογ ειῃὁνΠ] ἀνιιμφι θο εκοίοει εκείνο το οικοστηριο, ιτοο ηρὲτιει νο είνοιι

έτοιμο νο λειτοιιργεί με τον τιιο οοιοφθορο τροιτο, οσο
το ετιιτρὲιτει η σνθρωιτινη φοση, γιο νο εξιιιτηρετεί εκεί
νοιις τιοιι δεν μτιοροον νο Θροιιν το δίκιο τοιις οοτε
οτον κστοφεογοιιν στοιις γειτονοιις των οοτε στο φιιλε·
τικο ὁικσστηριο.

'Οσον οιιιοοο, λοιτιον, το δικαστήριο μος  τιοο οτιωςξ είιτειμε, οεν είνσι εοκολο νο ιιιτοστηρίξοιιμε; εινσμφισθη
ἐ; 7ι ρ ¿
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σθητήτως ειρηκεναι  περι μεν ταυ̃τα οῖον περι 5 τητα οτι ειναι αρχες ή δεν ειναι περιοριστηκα να σας
ΥΙ7ΘΙΦἠ ΤΙΟ έξωθεν ΠΘΩΙΥΘΥΙΟΟΗΙΙέΙ/Γι Τά μέν ειιυ̃ηκενι καμω γιλ αυτα μιαν απλή εξωτερική, ας ποομε, περιγρα
τά δήαπολείπει σχεδον· προς γάρ τελει νομοθεσίας Ι φήγ με την αηαια ειπώθηκαν αριαμενα πραγματα, αλλα
ή δικῶν άκριθής νομων θεοις αμα και διαιρεσις αρ ομως παραλειφθηκαν σχεδον τελειως. 'Οταν ομως φθα
θοτατα νίννοιτι αν μακρῷ. Ταὐταις μέν οὔν Θἰρή· σουμε στο τελος της νομοθεσιας, θα αναπτυξουμε διε
σθω προς τῷ τελει περιμενειν ήμας· αι δε περι ιι ξοδικα και με ακριθεια τα σχετικα με τους νομους που
τας ἄλλας αρχάς καταστάσεις Οχεὅόν Τήν Πλεἰυ̃τήν διεπουν τις δικες και θα μιλήσουμε συγχρονως και για
ειλήφασιν νομοθεσιαν, το δε αλον και ακριθες περί 5 την διαίρεση των δικων. Σ, αυτες επομενως ας πουμε
ενος τε και παντων τῶν κατα πολιν και πολιτικήν να μας περιμενουν προς το τελος. Σχετικα με τον καθο
πάσαν διοικήσεων οὐκ εστιν γενεσθαι σαφες, πριν 5 ρισμο των αλλων αρχων νομιζω πως διατυπὼσαμε τους
αν ή διέξοδος απ, αρχής τα τε δεύτερα και τα μεσα νομους με Θαση τους οποιους θα εκτελουν τα καθή
και πάντα μερη τα εαυτής απολαθοιι̃σα προς τελος κοντα τους. Το σονολο ομως κι οι ακριθεις λεπτομερειες
άφικηται. Νθν μήν εν τῷ παροντι μεχρι τη̃ς τῶν αρ για την καθε μια και για ολες τις αρχες της πολεως και
χοντων αἱρεσεως γενομένης τελευτή μεν των εμ ε την πολιτική διοικηση, δεν ειναι δυνατο να ξεκαθαρισθει
προσθεν αιζιτη γιγνοιτ, αν ικανή, νομων δε θεσεως τελείως, πριν η διεξοδική περιγραφή ξεκινώντας απο
αρχή καί αναθολῶν αμα και οκνων οιιδεν ετι δεο την αρχή, προχωρήσει και στα δεατερα και στα μεσαία
μενή.

ετων"κα

και περιλαμθανοντας χωρίς εξαίρεση ολα τα μερη της
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πάντως μοι κατα νοιι̃ν, ώ ξενε, τα εμπρο 5 φτασει στο τελος. Αλλα τωρα που φθασαμε προς το

σθεν εἰρηνικώς, τήν αρχήν νθν τελευτῇ προσάψας παρον ως το θεμα της εκλογής των αρχοντων μποροομε
περι” τω̃ν τε ειρημενων καί τω̃ν μελλοντων ρηθήσε να το θεωρήσουμε σαν τελος ικανοποιητικο της προκα
σθαι, ταυ̃τα έτι μαλλον εκεινων ειρήκας φιλιως. ταρκτικής μας συζήτησης και να αρχισουμε να μιλουμε

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καλώς τοίνυν αν ήμϊν ή πρεσθυτω̃ν εμ 769.ι για το θεμα των νομων που δε χρειαζεται ουτε αναθο
φρων παιδια μεχρι δειἰιρι εἴη τά νιι̃ν διαπεπαισμενή. λες: ουτε δισταγμους.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Καλήν τήν σπουδήν έοικας δήλοθν των αν Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: 'Οσα είπες ως εδω, Φιλε μου, ειναι απολύτως
δρών. σομφωνα με τη σκεψη μου, αλλα τωρα, που συνεδεσες

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εικος γε· τάδε δ“ εννοήσωμεν ει σοι δο 5 την αρχή με το τελος σχετικα με οσα εχουν ειπωθει
κει καθάπερ εμοι. και οσα προκειται να ειπωθοον, αυτο το δεχομαι με

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Το ποῖον δή και περι τινων;  μεγαλοτερη φιλική διαθεση απο εκεινα που ειπες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οἴσθ) οτι καθάπερ ζωγράφων οιιδεν πε ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Αρα, καλα παιχτηκε μεχρι τωρα το φρονιμο

ρας ἔχειν ή πραγματεία δοκεῖ περι εκάστων των γεροντικο μας παιχνιδι.
ζωων, άλλ” ή τοιι̃ χραινειν ή άποχραινειν, ή οτιδή ΙΙΙ Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Αυτο το ονομα φαινεται πως δινεις στην ομορφη

και σοθαρή απασχοληση για αντρες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ιι̃ιθανο. Ας σκεφθοομε ομως αν εσο κι εγω

εχουμε την ιδια γνωμη σχετικα με το εξής:
Κ/ΙΕ|Ν|ΑΣ: Για ποιο πραγμα μιλας και περι τινος προκειται;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ξερεις οτι η δουλεια των ζωγραφων, για να

χρησιμοποιήσουμε αυτο το παραδειγμα, στην απεικονιση
οποιουδήποτε ζωου φαινεται σα να μην εχει ποτε τε
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ποτε κο/ιοοσι το τοιοοτον οι ζωγράφων τιοϊδες, οὐκ ισ λιειωμο, οὲιλο ειτε χρηοιμοιιοιοον ζωηρο χοὼιιοιο., ειτε
άν τιοτε; ὁοκεϊ τιοι1οοσΘοι κοσμοι3οο, ώστε: ὲιτἰδοσιν ιιιο ειιιολιἰι. ειτε κονοων κιέιτι, ιιοιι δεν ξέρω πως το λενε,
ιιηκιέτ” ἔχειν εις Το κολλιω τε και ψονερωτερο γι ` οσοι στιοιιδοιιζοιιν ζωγροφικἠ, μοιοζοων οο νο μη Θὲλοιιν
ννεοθαι το νεγρομμὲνο.  νο οιτομοτὴοοον ποτὲ νο την τελειοποιοιξιν, ωοοιιοιι νο¬

ΚΜΞΙΝΙΑΣ: Ξχεὲι̃ον εἑννοὼ οκοιιων και ούτος ιτοιιξιτο 5 ι μίσοων τιωε; ο η̨̃ωνροιφικοο ιιινοκος δε ιπιοοεί νοινινει
άι /ιένειιῃ ὲτιει' ιἐντρια̃ής νε οὐὁοιμω̃ς γεἐγονο τῇ τοι ο κολὐιεροο κοιι νει εκφροιζει πιο ζωντονο ειιπο ιιοιι Θὲλει.
ωῃιῃ Τἑχι/ῃ_ ΗΛΞΙΝΜΣ: κι ακομη, τιομ δεν κι:ιΤειλιιι3οίνω ιτιιιοτε οιιο

ΑΘΗΝΜΟΣ: Κο! οιἑὅὲν νε ὲθλὀιθιις. ΧρησώμεΘο γε; ι οιιτὴ την τὲχνηι ονοτιιιοιμθτὲινομοι οιπιιετιἐι κολο οιιτο τιοω
μιξιν τῷ νιι̃ν Πειροιμχοικτι ιτερί ιὲιὺιῆς ἡμῖν λονῳ το ' λεη̃ι
τοιονδιετ) ὡς εἴ ιιιοτὲ τις ὲιιινοἠοιειε νράψοιι τε ὡς ι̃θ ΑΘΗΝ/¬ιι'ΟΣ.· Μη φοθἐιοειι κειι δεν ὲιιοθεο κοιμιιἱι ἔημιο. Εμείς
κολλιστον ζῷον και τοιι̃τ” οὐ μηὁέιιοτε ἐπί φοιιλο ιι: ομως εις χοηοιμοτιοιὴσοιιμε, οφομ ιἑτωχε νο Το εινοῷὲ
τιερον ὀιλλ, ἐπί ιο θὲλτιον ἴοχειν τοι] ὲπιοντος ἀεί Ξ ροωιιε τιω̨̃ρτι οιιιη σιιζὴιηοιῆ μεις οιιιο το τιοοέιὁεινιιει: ον
χροι/Οιι: σωνι/οεις ὸιι Θιιητος ών' ει μή τινο κοτ‹;ι δηλαδή κοιιοτε ὲθιιζε κὀιτιοιος στο νοιι ιοιι νο ζωνμοφιν
.λείψει ιδιοιὀοχον τοι] ὲιιιονοοθοιιν τε, ὲάν τι οφιἀλ σει Τον πιο ωραιο ιιινοικο της ζωής του κοι οκομιι νο
λητοι το ζῷονιιιιο χρονων] κσί Το ποραλειψιθένιξιιτο ἱι μη ζωνοοῷἰσει Ποτέ τομ πιο κἐιιι κολιιτερο οτι” ομιον
τη̃ς ιὲοθενειος· τῆς ὲοιιτοὐ προς τήν τέχνην Οιὁς τε οι ιαλλιῦι ιιὀιντοτε νει ιὲον Θελτιωνει με το ιιὲροομει τοιι κοι
εις το τιροοθεν ἐοιοι φοιὁριινων Ποιείν ὲιιιὅιὀονοιι, ροὼ κοι ετιιειδὴ, οτιως κειιτολοιϋο.ίνειι¿, εινοι Θνηιιιοα̨ ον
ομικμον τινοι χρονον οιζιτῷ ιιονος ιιειροιμενεϊ ιιομ” δεν οφὴοει διάιδοχο του γιο νο διορθώνει τις ζημιές,
ῃολως; οιῷοιι με Το χοονιο ο Πίνοικέις μτιοριτι νοι ιιοθει ι:ιλλοιὼ

κΛΕιΝιρ„Σ; νι/ιηΘη̃_ ιιι σεις, και ο οιιοιος νο εινειι ικοινος νο τελειοποιιειι ο,τι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τι” οὐν; ἀργ οι) τοιοιι̃τον δοκεῖ οοιιτο τοι] ιι έχει μείνει οιτειιιιἐτ; οιιο δική τομ τεχνική οὀιινι1ι.ι€ι:ι ιαν

νομοθἐτοιι 6°οι7λημ”.εἱνοι; πρῶτον μέν νμειψοι ιούς νοι ξονου̃ωσει στον ιιίνεικιι την ιοιρὼιη ιιοιι ιι:ρε:ιὲικιιἐιι·ι,
νομοιις προς τήν οκρίῦεισιν κατά ὀώνοιμιν ιιιοινω̃ο \|ΟμἰζΘιΩ Πως ο Τοσο ιιΠι2ρΘολικ‹έ›ι¿ ιιοιιοις θιι ἕιι„ιι11„›ι±ι;ι;ιι.ι
ἔτιειτο προιὁνιος τοι) χρονοιι κοί ιών ζι̃οξάντων πολο μικρο διιἰιοιτημο;
ἐρνῳ πειρω̃μενον, άρ, οιει τινά οϋιως ιἱιφρονο νε~ !› κ^Εἶι'Ν!.#ιἑἶ: Αιπο ειναι ειλἡῶειο.
νονἐνοι νομοθιἑτην, ώοτ) ογνοεῖν ότι πάμτιολλο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ιῖι̃ ερωιὼ, 7ιοιι¬ιὀ›ν; νοιιιζειε; κι εοέι Πως κι η
ιῦνιἔινκη ττοιρολείτιεοθοιι τοιοιιιτοι, ά δεί τινο οιινετιο ιιοοθεοη ιοιι νομοθὲτη ιτινειι ιιὲτοιο ιιιιἔιινωκια̃ιτιο: ιιοιἰ›ιτι;ι
μενον ὲιιονομθοιι̃ν, ϊνο ιιιιιδοιιῇ χείρων Θελτιων ὁέ ·  ιι̃μιίπτι νο κειτοιγρἐιψει ιουε; νοιιοιιι; με: εικι2›ιΒε:ιο κοι
ἡ πολιτειοι και ο κόσμος ὀιει νίννητοι περι' τήν ῷκιι με Οσο Το ὀωνστο μενολμιεριι̃ ιι̃ληροτηιο. Ἐιιει·τι;ι„ με
ομένην οιζιτῷ Πόλιν; ι: Το ιιὲροσμο τοιι κιιιοοιι κοι οῷοώ ὁοκιμέιοει οοτι ειχε

οχεἱἐιια̃σει με το νοιι ιὲοιι, έχει ιη γνώμη πως μπορεί να
ι ωιιἐιιιξει ένος νομοθὲτης τοσο ιὲινοητοο, ώστε νο ι:ιννοὴ· 

σει οτι ιτινοι ονοτιοῷιειικτο νει έχει ιι̃ορσλείψετι ένα ιιλὴ
θοιη̃ ι;ιιι® ιιιιτιἑι, τιοω ιιρὲιιιει κιἱιιιοιι:ις όμιλος νο ιο ι·ιι:ιοοκο

ι λο _ Ε και νο τοι α̃ορθὼνει νιο νο ιιιη νινοον με κοινεῖνο
ι̃οοιιο χειρο·ιε:ρο κοι ιο ιοιολιιειιμο κοι ιι τοξη ιιοιι Θοοικ
λειὲει σιιιν ιιοιιιι ττοιι έχει ιομι±θει„ οιλλο ιοιοντοτε τοι

ιι ιι ι‹ειλι3τι±τι2ιι·:ι;
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ΚΛΕΙΝΆΣ Εἰκὁς ε Πῶς γάρ ου;  αουλεσἔἐαι παντα ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Είναι λογικο  και πως δε θα ηταν;  καθε
οντινουν το τοιουτον. ανθρωπος να επιθυμεί κατιιτετοιο.

ΑΘΗΝΜΟΣ: Ουκουν ει' τις τινα μηχανήν ἐχοι προς ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Επομενως, αν Θρισκοταν καποιος που ανακα
ΤΟΟΤΟ, ἐργῳ καί λόγοις τινα τροπον διδοξειεν αν 5 λυπτε ενα μεσο για να φθασει σ αυτο το σκοπο,'δηλαδηέτερον εῇε μείζονα εἴτε ἐλάῃω Περί ΤΟΠΤ> ἔχειν να διδαιἶει με εργα και με λογια εναν αλλο, ανωτεραη
έννοιαν, όπως χρή φυλαττειν και ὲπανορθουνυ νο και' κατωτερο απο' τον εαυτο του, να ννοιαζεται πως
μους, ουκ αν ποτε λεγων απείποι το τοιουτον πριν Πρεπει νο 'διΟΦϋλΟἶΤΘι ΚΟΕ νο ΘΘλἩωνΘι Τους λίομοϋςι
επί τελος ἐλθεῖν; θα κουραςοταν ποτε να λεει' και να επαναλαμθανει το

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Πῶς γαρ αν; 770 ιι μεσο|αυτο που εχει ανακαλυψει ωσπου να πετυχει το
 ' ” τ νυν πα οντι ποιητεον έμοί σκΟΠΟ ΤοϋἱΑΘῖἑ:„Αὲἔ(ἶ)ν ἶἔεῖἐν ἐν ῳ ρ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Δε χρειαζεται συζητηση αυτο το πραγμα.ΚΛΕΜΝΑΣ' Τό Ποἶον δή λἑγεἰα̨. ΑΘ|·|λιΑ|ΟΣ: λοιπον, δε' νομιζετε στι κι εγω κι εσεις οι δυοΑΘΗΝΜΟΣ Ἐἴῖείδή νομοθὲῃα̨τν μεν μελλομεν, ῇρην 5 πρεπει επι του παροντος να κανουμε το ιδιο;

ται σε ημτν νομοοαλακεςι ιιμετς ὅ' ἐν δνσμσῖς ΤΟΟ κ^ε|^"^Σ' ΠΨΟ δἢλοδη 'εννοειςἔὅίοω, Οἱ δι ὡς Πρός ἡμᾶς νέα' ἄμσ μὲν, ὥς Φαμεν, ΑθιΙΝΑΙΟΣ: Επειδη προκειται νεζζἶπαξουμε νομους,
δεῖ νομοθετεῖν ημας, αμα δε πειρασθαι ποιεῖν και' Θλοϋι18 εκλεἔξἶι νομοῷϋλςἶκες κι εΗει§ ΤΰΘτ9
τουτους αυτους νομοθετας τε και” νομοφυλακας Τελος Της ζω̨ης μσεῖι ΘΦΟΟΟΥ ΜΠΟΡΧΦΝ \ίεωΤεΡΟ!' ΟΠΟεις το δυνατον. ιη μας, πρεπει οπως ειπαμε, απο τη μια μερια να νομοθειαειιιικε ττ μήν; ετπερ οιοι Τε να ὲσιιέν ικανῶς. ι> τοιιμε εμεις κει συγ×ρΟνωε 0 κσνειιιτειΑΘΗΝΖΜΟΣ: Άλλ, ουν πειρατεα γε και προθυμητεα. &ΠΩΗ§.Ξίἔ.!!Ξ.,.Ξἔξ9]_{,ΞΜ¶ἘΕ__|:[ἱἶ,ξἶ,ξἕ.ιἙΞ?,!ἐ,„,δὲ!ΜΩιτ,Ο.ι.ια!ι̃.§!,£.,§έ9ιἔἑ9©±*ἕῖ,ιι

κλειπιλε πῶς γαρ οὐ; Ϊες κο' νομἶηἦύλακειςἔΑΘΗΝΜΟΣ: Λέγωμεν δή Πρός αὐτούς. Ώ φίλο! σωΤη̃ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: 'Γιατι οχι; αρκει μοναχα να ειμαστε ικανοι να το
ρες νόμων, ἡμεϊς περί εκαστων ών τίΘεμεν τους ὅ κοῖορθἕοσοιἔμε
νόμους Πάμῃολλα ῃαραλεἰψομεν  αναγκη γαρ” ΑΘΗι\|Αι'Οὲ: Παντως, ας δοκιμασουμε κι ας καταοαλουμε
ου μήν αλλ, ὅσα γε μή σμικρά καί το όλον εἰς ου καθε δι'νοῖἴι Προσπσθἦια̨·
νσμγν Ούκ ἀνῃσομεν αηεριήγητον καθάπερ τινι' πε ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Γιατι να μην κανουμε αυτο που προτεινα;ρἰγραφῇ. Τούτο δέ δεἠσει σμμηληρουν υμας το πε ΑΘΗΝΑ||ΟΣ: Ας πουμε, λοιπον, σ αυτους:'<<Αγαπημενοι μας
ριηγηθεν. 'Όποι δε Θλεποντες δροσετε το τοιοιι̃ 0 σωῖηρες Τῳν νομωνι εμεις για καθε ΤΪΡΘΥΗΟΝΙΥΙΟ Το ΟΠΟΙΡ
τον, ακουειν χρή. Μεγιλλος μεν γαρ καί εγώ και τ νομοθετουμε, θα παραλειψουμε, Ζοπως ειναι' φυσικο,
Κλεινἰας ειρἦκαμεν τε αυτα αλλήλοις ουκ ολιγοκις, παρα πολλα. Μολαταυτα, οσα τ|ουλαχιστο δεν ειναναση
ομολογουμεν τε λεγεσθαι καλώς” ὑμᾶς δέ ἡμῖν μαντα και το συνολο, οσο μαςεπιτρεπουν οι δυναμεις

μας, δε θα τ” αφησουμε ανεξεταστο και θα χαραξουμε
ενα διαγραμμα αυτών των νομων. Αυτο το διαγραμμα
Θα χρειαστει να το συμπληρώσετε εσεις. Πρεπει, επομε
νως, ν` ακουσετε ποιους στοχους θα εχετε, οταν κατα
πιαστείτε μ” αυτο. Γιατί κι ο Μενιλλος κι εγώ κι ο Κλει
νίας τα εχουμε πει, οχι λιγες ψορες, μεταξυ μας, κι
εχουμε σχηματίσει τη γνωμη οτι τα είπαμε σωστα. Αλλα

ε
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θουλόμεθα συγγνωμονας τε αμα καί μαθητας Υἶτ 5 θἐλουθε και σεις νθ θθμῷωνἠσεἶε μθζἶ μας θα να Υίνεἶεγγ/εσθω, ὅλἑτἶο,/τας Πρός πωΐα εἰς ¿ῃ[ερ ἡμετς αμ συγχρόνως μαθητες' μας αποθλεποντας σε οσα κίεμεις
νεχωρήσαμεν αλλἠλαις τόν νΟμΟΦύλακα τε και νο σϋμςίϋωλίησθμε μεΐσξω μίἶθι ΟΉ Πρεΐΐει λίο ΠΡΟΟΘΧΘΕ Ο
μοθετην δεῖν θλεπειν. Ἡν δε ή συγχώρηοιις εν ἐκ νο!Ιοθϋυλοἶςξι̃θ κι Ο ἶίομοθεῖηθΙ Η συ!!Φω*^Ο#μΟθτθ'Ο εθίε
χουαιι κεφιινιαιοιι, ειιως Ποτε ανηρ αγαεεε, γιγνοιτι οσιεαη ιιί ενο σημειο κεΦαλ<ιιω̨δον<: στιιιιτισιαεἰ Πως δη·
αν, τήν ανθροζιπῳ πρόσἠκουσαν αρετήν τη̃ς· ψυχής ιι λαθη ΘΟ Πι̃ίαν Ποτε καταρθωτο να γίνει ενας ανθρωπος
έχων ἐκ τινος επιταδεμματαα̃ ή ΤΝ/ΟΦ η̃θθϋς ἡ ε\|σρἦΤοθι εχογῖαςῖἦκείνη Τηλζ ΟΩΒΤΪἹ της ψωχης ΠΡΟΠοω̃ς ῃἠσεως η̃ ὲωω̃ωμἱισς ἡ ὅὁξης ἠ μαθηματων ταιριαζει σε καθε ανθρωπο, ειτε απο καποια ασχολια,
ποτε τινων, εἴτε αρρην τις τῶν συνοικούντων οὐαα είτε από καποια συνήθεια, είτε σαν απόκτημα, είτε επι
ὴ Φη̨η̨τς εἴτε θήλεια, νεων ή νερόντων, όπως είς ιι θυμία, είτε γνωμη, είτε από καποια μαθήματα, είτε ανήΤαὐἶὁν ΤοἐῃΟ /ιὲι/Ομεν τεταμενη σπουδή πασα κουν στον αρσενικό ή θηλυκό πληθυσμό της πόλεως,
αται δια παντός τοι] θίου, τῶν δα αλλων απόσα εμ είτε είναι νεοι ή γεροι, πώς, επαναλαμθανω, η προσπα
„,ώξ,!Π ΤΟΟΙΟΚ: μηὁἐῃν Προῃμω̃ν φανείται μηδλ όοτι Ζ. θεια του καθενός θα τείνει σ” όλη του τη ζωή σΪαυτό
σααν, τελευτω̃ν δε και πόλεως, ἐὰν αναστατον ι~

αναγκη φαίνηται γίγνεσθαι πρίν εθελειν δουλειον

ωιι.εωιιιιειια.

το σημείο, πως θα μπορούσε δηλαδή να κατακτήσει την
αρετή. Από όλα τα αλλα όσα αποτελούν εμπόδια στον

ἱχγΙίιμετιιη̨σα ζμνόν αρχεσθαι από χειρόνων, ή Αεί . παραπανω σκοπό, να μη φανεί ότι προτιμα όποια απ'
Πεμ/ φωτ/ῇ την παλι»/· ως παντα τα ταιαιι̃τα αρ, εσθλ αυτα, και τελικα, αν η πόλη αναγκασθεί να επαναστατή
ωἶΟμ,:,',εΤέΟ,/ ,.„.ῇσχΟνι¬ΙΜι ῃβτν ὀυιλη̨ξασιῖιιπι παλι ἐ› σει, να το εγκρίνει, παρα να δεχθεί να υποστεί το ζυγό
1ε¿Ον ἦ χεέρους αι/ει̃ρωπους πεφυκε ποιεῖν. Ταιι̃τα της δουλείας και να κυθερνιεται από κατωτερούς του,
ἡμετς τε έμπροσθεν συνωμολογησαμεθα, καί ναν ή' να εγκαταλείψει την πόλη αυτοεξοριζόμενος. Γιατί
α,μεις ημων είς ταυ̃τα εκατερα θλεποντες επαινεϊτε ειναι προτιμότερο να υποφερουμε μευπομονη .ολα αυτα
κω· ψέγεἶω Τομς νόμους όσαι μή ταατα δυνατοί, ιίι ιι ι τα κακα παρα να αλλαξουμε το πολιτευμα μας, μ) ενα
τόιζις δε δανατοας· ασπαζεσθε τε καί φιλαφρόνως
ιϋεχαμενοι ζη̃τε εν αυτοίς· τα ό” αλλα επιτηδεύματα
καί πρό” αλλα τείνοντα τῶν ἀ'ι/θθών λδγθμένων

.αμε.ΜιιιεεζμεΦεεε

καθεστως που από τη φύση του κανει χειρότερους τους
ανθρωπους. Αυτες τις θασικες ιδεες αποδεχθήκαμε
εμείς προηγουμενως, και τώρα εσείς με τη σειρα σας

χαιῃεινγχρή πρασανσμεύειν. 'ι ¿ στρεφοντας την προσοχή σας στο ενα και στο αλλο,
αρχη ὅἑ έστω των μετα ταύτα ημίν νόμων ῆδε είναι στο χεριγσας να επαινείται ή να κατακρίνετε τουςΜ; ἀφι ἱεἔθω̃ιν ἠργμὲι/η. Ταν αριθμόν γαρ δει νόμους που δεν εχουν τη δύναμη να φερουν αυτό το

πρῶτον αναλ αθείν ήμαι; ταν των πεντακιαχιλίων και αποτελεσματα, αυτούς δε που μπορούν, να τους αγαπατε,
.Γε.,.ΪΠράκΟ„ιΤ,17 ὀοη̨η̨ εἰχεν τε καί έχει τομαι; προα και αφού τους παραδεχθείτε με φιλική διαθεση, να ζείτε
ψτη̨̃ιραμς α τε όλος αμα καί ό κατα φυλαιςπ Ο ὅθ Τϋιί

αααιωεανμεοι.
.».ι..ιιιι»ε6ιιι»ιιιιε‹×ι±ι±

συμφωνα μή αυτούς. Τους αλλους θεσμούς που οδηγούν
δήθεν στην απόκτηση αλλων αγαθὼν πρεπει να τους
αποχαιρετήσετε για παντα».
Ας κανουμε όμως τωρα ύστερα από αυτα αρχή των νόμων
μας αρχίζοντας από τα θρησκευτικα ζητήματα. Αλλα θα
πρεπει να καταπιαστούμε ξανα με τον αριθμό πεντε χι
λιαδες σαραντα και όλες τις υποδιαιρεσεις που μας
εδωσε και θα μας δώσει και στο σύνολό του και χωρι

28
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παντός ἐθεμεν δωδεκατημόριον, ἐν καί είκοσιν εἰ σι[ένος σε Φϋλέθι δηλαδή σῖο δωδέκοτὀ Τουι όπως Το
κοσακις όρθότατα φύν. “Εχει δε διανομας δώδεκα θέσαμε, χρησιμοποιώντας πολύ σωστα το παραγωγό του,
μέν ὁ Πη̨̃ς ἀρἰθμός ἡμῇ/7 δώδεκα δέ καίὁ Τῆς ΦΠ.. δηλαδή τον αριθμό εικοσιένα είκοσι φορές ί2ι̃›‹2Ο).
λῆς· έκαοτην δή την μοίραν διανοεισθαι χρεών ὡς ελ Ολόκληρος ο αριθμός έχει δώδεκα υποδιαιρέσεις και
σύσανίεραν θεού δῶρον έπσμένην τοῖς μησίν καί δὡδεκο είίίσης Ο ΘρἱθίΙός Της Φυλής κἀθει λωθὁνι
τῇ τού παντός περιόδῳ. Διό καί πασαν πόλιν αγει τμήμα πρέπει να το θεωρούμε ιερό δώρο του θεού, που
μέν Τό σὐμψιπον ἱερου̃ν αιπάς ἄλλο, δέ ἄλλων ἴ_ συνοδεύει τους μήνες και την περιστροφή του σύμπαν
σως όρθότερσν ένείμαντό τε καί εύτύχέστερον τος. Γι) αυτό και καθε πολιτεία την οδηγεί το φυσικό
ὲθείωσαν Τήν διο"/Ομήν. ὴμεἶς δέ ούν νυ̃ν Φαμεν 0 ένστικτό της να καθαγιαζει τις υποδιαιρέσεις αυτές, μο
όρθότατα προῃρη̃σθαι τόν τῶν πεντακισχιλίων καί
τετταρακσντα αριθμόν, ός πασας τας διανσμας ε

λσνότι αλλοι ίσως να έχουν καμει με πιο σωστό τρόπο
από αλλους τη μοιρασια και να εχουν καθαγιασει με

μέχρι Τῶν ὁώὅεκσ ἀτἴὁ μἰᾶς ἀρξάμε,/ος πλῆν ἐν μεγαλυτερη επιτυχία τη διανομή. Εμείς παντος τώρα
δεκαδος  αύτη δ” έχει σμικρότατον ίαμα· επί θα Ε›

Γε,ρα γαρ ύγιἠς γίγνεται δυοίν έστίαιν απονεμηθεί
σαιν  ὡς δ” εστίν ταύτα αληθως όντα, κατα σχο
λήν σύκ αν πολύς έπιδείξειεν μύθος. Πιστεύσαντες
δη τα νύν τῇ παρούσῃ φήμη καί λόγῳ, νείμωμέν τε ιι

ταύτην, καί εκαστῃ μοίρα Θεόν ή θεῶν παίδα επι
φημίσαντες, θωμούς τε καί τα τούτοις προσἠκσντα
απσδόντες, θυσιῶν πέρι συνόδους επ' αύτσίς
ποιωμεθα δύο τού μηνός, δώδεκα μεν τῇ τη̃ς φύ 5

λη̃ς διανομῇ, δώδεκα δέ αύτῷ τῷ τη̃ς πόλεως δια
μερισμῷ, θεῶν μέν δη πρῶτον χαριτος ένεκα καί
τῶν περί θεούς, δεύτερον δε ἡμῶν αύτῶν σίκειότη
τός τε πέρι καί γνωρίσεως αλλήλων, ὡς φαϊμεν αν,
καί όμιλίας ένεκα πασης. Πρός γάρ δή Τήν Τῶν Υά· Η

μων κοινωνίαν καί σύμμειξιν αναγκαίως εχει τήν α

υποστηρίζουμε ότι διαλέξαμε παρα πολύ σωστα τον
αριθμό πέντε χιλιαδες σαραντα, που επιδέχεται όλες τις
υποδιαιρέσεις ακριθώς από το ένα έως το δώδεκα εκτός
του ένδεκα που η μικρή του ατέλεια εύκολα θεραπεύε
ται. Γιατί, αν αφήσουμε έξω από τη μοιρασια δυό οικο
γένειες ξαναγίνεται ακέραιος και από τις δυό πλευρές.
Το ότι τα παραπανω είναι αληθινα, θα μπορούσα να σας
τα αποδείξω μ' ένα μικρό παραδειγμα, αν είχαμε καιρό.
Αφού όμως επί του παρόντος πήραμε για Βαση αυτή
την αρχή και όσα συζητήσαμε ώς τώρα, ας κανουμε τη
διανομή, και αφού επικαλεσθούμε για καθε τμήμα το
όνομα ενός θεού ή ενός παιδιού των θεών, και τους
αφιερώσουμε θωμούς και όσα τους ταιριαζουν ας πραγ
ματοποιούμε συγκεντρώσεις δυο καθε μήνα, δηλαδή
δώδεκα φορές το χρόνο για την υποδιαίρεση σε φυλες
και αλλα δώδεκα για τα τμήματα της πόλεως, πρώτον
για να εξασφαλίσουμε την εύνοια των θεών κι αυτών
που είναι κοντα τους και δεύτερο για να αποκτοόμε
οικειότητα και να γνωριζόμαστε αναμεταξύ μας, όπως
θα λέγαμε, και γενικα για να συναναστρεφόμαστε ο ενας
με τον αλλο.

[ΚΛίΞ|Ν|ΑΣ: Ασφαλώς, φίλε Αθηναίες, θα έχεις υπ) όψιν, λέ
γοντας αυτα, τη γνωριμία κυρίως μεταξύ των νέων και
τη σύναψη επιτυχημένων γαμων].

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: [Ακριθώς, αγαπητέ μου Κλεινία]. Είναι θέθαια
απαραίτητο για τη σύναψη σχέσεων και για τα δεσμό



εεε Τ 437

γνοιαν εξαιρεϊν παρ' ών τε τις ανεται καί α καί οίς του γαμου, να γνωρίζει κανείς καλα την οικογένεια της
εκδίδωσι, περί παντος τιοιοαμενον ότι μαλιστα το νιξιῷης και την οικογένεια του γαμπροιξι, φροντίζοντας
μή σφαλλεσθαι μηδαμω̃ς εν τοίς τοιουτοις κατα το 5 με καθε τροπο να μη γίνονται λαθη, οσο είναι θολετο.
δυνατον. Τῆς οὐν τοιαατης σιτουδῆς ένεκα χριη̨̃ καί σε τέτοια ζητήματα. Γι' αυτο μαλιστα το σκοπο πρέπει
τας ιταιδιας ιτοιεῖσθαι χορεαοντας τε καί χορευοιξι να διοργανώνονται οι διασκεδασεις στη διαρκεια των
σας κορους καί κορας, καί αμα δή θεωροαντας τε 772.ι οποίων τ' αγορια και τα κορίτσια να χορευουν και να
καί θεωρουμένους μετα λογου τε καί ηλικίας τινος Θλέπονται ταυτοχρονα σε καπως ώριμη ηλικία και με
ὲχοασης είκυίας προφασεις] νυμνοιίς καί γυμνας δικαιολογημένες προφασεις, και να θλέτιονται γυμνοί
μεχριπερ αιδοας σώφρονος εκαστων. Τοιᾶτων δ“ και γυμνές ως το οριο ομως της φρονιμης ντροπαλοσα
έπιμελητας παντων καί κοσμητας τοας τῶν χορω̃ν 5 νης. 'Ολων αυτών επιμελητές και κοσμητορες πρέπει
αρχοντας γίγνεσθαι καί νομοθέτας, μετα τῶν νομο να είναι οι αρχοντες των χορών κι ο νομοθέτες με τους
φυλακων οσον αν ἡμείς εκλείπωμεν ταττοντας· νομοφολακες. που θα συμπληρώνουν οσα εμείς έτυχε
αναγκαίον δέ, οιτερ είιτομεν, περί τα τοιαατα παντα να τιαραλείψουμε. Και είναι φυσικο. οπως είπαμε, ολα
οσα σμικρα καί ττολλα νομοθέτην μέν έκλείπειν, αυτα τα μικροπραγματα. που δεν είναι λίγα, να τα παρα
τοας δί έμιτείρους αεί κατ, ένιαυτον γιγνομενους ιι λείπει ο νομοθέτης. 'Οσοι ομως φροντίζουν καθε χρονο
αυτων, απο τη̃ς χρείας μανθανοντας, ταττεσθαι καί για αυτο ατιοχτὼντας πείρα απο την εφαρμογη τους,
ετιανορθομμένους κινείν κατ” ενιαυτον, έως αν πρέπει να τα τακτοτιοιοαν και να τα θελτιὼνουν απο
ορος ικανος δοξῃ τω̃ν τοιοατων νομίμων καίέιτιτη χρονια σε χρονια. έως οτου οι νομοι κι οι διαταξεις
δευματων γεγονέναι. Χρονος μεν οὐν μέτριος αμα 5 αυτές έχουν καθορισθεί με απολατως ικανοτιοιητικο
καί ικανος γίγνοιτ° αν της εμπειρίας ι5ει‹α8Τηρις Θα τροπο. Λογικα και συγχρονως αρκετο? χρονικο διαστημα
σιῶν τε καί χορειῶν, έπί παντα καί ἑκαοτα ταχθείς, ΥΤΘ Την ιΤΩΘκΤΤκἠ ΘΦΘΟΜΘΉἹ ΟϋΤὼν Των θνσιὡν και Των
ζῶντος μέν του̃ ταξαντος νομοθετοιι κοινῇ. τελος ο ομαδικὡν χορών είναι μια δεκαετία και για το συνολο
ὅέ Οχὁι/τος, οιη̨̃ιτιέις ἑκάσκις ως αρχάς εις τοος νο των νομοθετηματων και για τις λεπτομέρειες του καθε
μοφιίλακας είαφεροοσας το τταραλειιτομενον τη̃ς νος. Αν υποθέσουμε οτι ζει ο νομοθέτης που τα έχει
αὐτῶν .αρχῆς έιτανορθοιζισθαι, μέχριπερ αν τελος θεστιίσει, η δουλεια αυτη θα εκτελείται απο κοινοο. αν
ἔχειν ἐκαστον δοξῃ τοα καλώς έξειργασθαι. τοτε 5 ομως έχει πεθανει, η καθε αρχη μονη της θα αναφερει
δέ ακίνητα θεμενους, ήδη χρῆσθαι μετα τῶν αλλων στους νομοφολακες ποιο πραγμα τιου αψορα τη δικαιο..
νομων οίίς έταξε κατ' αρχας ο θείς αατοις νομοθέ δοσία της έχει τιαραλειφθεί, και πρέπει να διορθωθει,
της· ών περι κινείν μένέκοντας μηδέτιοτε μηδέν, ει ωσπου να θεωρηθεί οτι το καθε τι γίνεται τέλεια. Και
δε τις αναγκη δοξειε ποτε καταλααεινγ παοας μεν τοτε πια θα τα θεσπίσουν σαν αμετακίνητους θεσμοας
τας αρχας χρή συμθοαλους, παντα δέ τον δῆμον ιι και θα τους χρησιμοτιοιοαν μαζί με τους αλλους ισχοονε
καί ιτασας θεών μαντείας έιτελθοντας, έαν συμψω ΤΟΟ νύμοϋςι ΤΟΠΟ ΟΤΤΟΤΟΟΩ εθὲισθίσε ΟΤΤΦ Την ΟΟΧΤἹ Ο

νομοθέτης που τους έχει διατυπώσει. Και κανένας δε
θα έχει το δικαίωμα να μεταθαλει θεληματικα τίποτε απ”
αυτους· αν δε καποτε θεωρηθεί απαραίτητο να γίνει
καποια αλλαγη, τοτε πρέπει να καμουν συνέλευση ολοι
οι αρχοντες κι ολος ο λαος και, αφου ερωτηθοαν τα
μαντεία των θεών. και συμφωνησουν ολοι, τοτε θα αραγε
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νω̃σι παντες, ούτω κινεῖν, αλλως δέ μηδεποτε μη μοΐοοοοι̃οοί Π ολλονὴ ΔίοΦοοεΠκο νο μη μεῖοοολλετοί
ὁαμῶς, αλλα τον κωλαοντα αείκατα νομον κρατείν. μοοἶο με κονὲνο Τοοοο ιο οοοίοο ὲΧεί ονοθοοι̃ ννὼμιι̃

Ὁιτοθεν τις οὐν καί οιτηνίκα τω̃ν πέντε καί εἴ 5 θο Τίμωοείῖοί ΠονΤοΤο οομῷωνο με Τον ιοΧοονΤο νομο
κοσι γεγονότων έτη, σκοπῶν καί σκοπουμενος υπ' Αῃο οοοίοοίι̃οοΐει λοίοονι Τοξο ίο ον οοοοοχοῖοί κονοίο
αλλων, κατα νου̃ν εαυτῷ και' πρεποντα είς παίδων κοί ομμοληοώοοί Το οίκοοίοονῖο Τομ Χοονιοι νομἰοει.
κοινωνίαν καί γενεσιν εαυτῷ καί πρειτοντα εἰς παί οΦοο οἔεΤοοοι κοί Θἔοῖοοοεἰ ιο ο ίοίοο οοο ολλομοι οο
οων κοινωνίαν καί γενεσιν εξηυρηκεναι πιστευει, έχει οοελ Το οοοοωοο οομ Τομ Τοίοίοζοί κοί οἰνολ οἩ
γαμείτω μεν πας εντος τω̃ν ιτεντε καί τριακοντα ι̃Ο Τομ Χοοίοζοῖοί Υίο νο Το Πονΐοομΐοἰ κοί νο νοννἡοεί
ετών, το δε πρέπον καί το αρμοττον ὡς χρή ζητεῖν, ε Ποιδιοι οο οοοοΧωοἠοοί οΤο νομο ὡοοομ νο Φῖοοοί οἶο
πρῶτον ειτακουσατω· οεῖ γαρ, ώς φησιν Κλεινίας, ηλμοο Των Τρίονΐο οἐνΐο Χοονων Αοοκοοοοί ομως
έμιτροσθεν του̃ νομου προοίμιον οἰκεῖον εκαστῳ Πρώτο με Ποιο Τοοοο οοἑοει νο Τοίοίοζοι νο ονοκολοψοί
ιτροτιοεναι αυτην που θα γίνει γυναίκα του. Γιατί, οπως προτείνει

κ^ἔίΝίΑΣ: κάλλιστα, ὥ ξένε, οιεμνημονευσας, ἐλαοες 5 ο Κλεινίας, μπροστα απο καθε νομο πρεπει να τοποθετεί
τε τοο λογου καιρον καί μαλ' εμοί οοκοὐντ' είναι κονοἰο Το οΰίοοκο οοοοἰμιο
συμμετρον. ·

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Θαυμαοια, Φίλε μου, το συνεκρατησες στη
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εὐ λεγεις. Ώ παϊ, τοίνυν φῶμεν αγαθών μνήμη Θου. κι αριταἔες κατα τη γνώμη μου, την πιο

πατερων φυντι, τους παρα τοῖς ἐμφροσιν εοοοξους 773 ιι καταλληλη ευκαιρία, για να μας το υπενθυμησεις.
γαμους χρή γαμείν, οί' σοι παραινοϊεν αν μη ιρευ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Συμφωνώ μαζί σου. Ας παμε, τώρα σο ένα Θλα

γειν τον τω̃ν πενητων μηδὲ τον τῶν πλουσιων ὁιώ σταρι ευγενικης οικογενείας κι ας του ποαμε: Παιδί μου,
κειν οιαφεροντως γαμον, αλλ' εαν ταλλα ισαςη, τον πρέπει να καμεις γαμους που να εγκρίνονται απο αν
υιτοὀεεστερον αεί τιμῶντα είς την κοινωνἰαν συ 5 Θοὼοοοο οοομοομὲνομο με οοθοΦοοομνη κοί οομ θο
νιεναι. Τῇ τε γαρ ιτολει συμφορον αν εἴη ταυτῃ ταῖς σε συμθουλευαν να μην αποφεογεις το γαμο με φτω
τε συνιοιᾶσαις ὲστίαις· Το γάρ ὁμη̨λὁν και συμμε χοος, οοτε να επιοιὼκεις σώνει και καλα το γαμο με
τρον ακρατου μυρίον διαφέρει προς αρε;την_ κου τους πλούσιους, αλλα, αν ολα τα αλλα ισοψαρίζουν, να
σμίων τε πατερων χρη προουμετσοαι γιγνεσμη̨ι κῃ ιι προτιμας παντοτε να έρχεσαι σε γαμου κοινωνία με γυ
δεστἠν τον αυτῷ συνειοοτα ἰταμώτερον αμα και' ναίκα κατώτερη σου Γιατί αυτο συμφερει στην πολη
θαττον τοο ὁεοντος προς πάσας τας πραξετς φε και τις οικογενειες που συνοεονται μεταξυ τους, αφού
ρομενον· τον ὁ° εναντιως πεφυκοτα επί τα»/αντιο το ομαλο και το συμφωνα με το μετρο είναι σχετικα με
χρή κηοευματα πορεαεσθαι. καί κατα πανιος είς 5 την αρετη αμετρητες φορες ανώτερο απο εκείνο που
έστω μω̃θος γαμου· τον γαρ τῇ ιτολει δεί συμφε δεν δεχεται καμια προσμειξη. Και πρεπει με προθυμία
ροντα μνηστευειν γαμον ἐκαστον, ου τον ἠοιοτον νο νίνοΐοί κονοἰο νομοοοο κοομἰων νονοων οῖον ἐυ̃έοί

συνείδηση του εαυτοα του οτι σε ολες του τις πραξεις
φερνεται με τροπο θιαιοτερο απο οσο πρέπει και σογ
χρονα πιο θιαστικο. 'Οποιος δηλαδή εχευαντίθετα φυ
σικα πρεπει να επιζητεί συμπεθερικα με αντίθετο χαρα
κτηρα. Και για ολους γενικα τους γαμους ας ισχυει ενας
κανονας: Ο καθενας πρέπει να συναπτει γαμο, οχι αυτον
που θεωρεί ηδονικοτερο για τον εαυτο του, αλλα αυτον
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ούτῷ. Φέρεται δε πως πάς άεί κατά φύσιν προς τον πού οποθλεπει στο σύμψερον της πολεως. 'Ολοι οι άν
ομοιοτοτον ούτῷ, άθεν άνώμολος ἡ πόλις όλη γίε Θρωποι κοτά κάποιον τροέπο ελκοντοι οπο εκείνους πού
Υλ/ΘΤΦἩ Χρήίιίοσἴν Τε κάί τρόπων η̃θεοιν· εξ ών ά μή ο 3 τούς μοιάζούν οπο φύσικού τούς περισσοτερο, κι οπο
άούλομεθο σύμθοίνειν ἡμῖν, κοίμάλιστο σύμάοίνει ξ: ούτο επικροτούν σ” ολη την πολη ονωμολίες σχετικά με
τοῖς πλείστοις πολεοι. Τούτο δή διά λάγού μεν το πλοοτη, το ήθη κοι τη σύμπεριφορά, πράγμοτο δη
νομῳ προστάττειν, μή γοιμεϊν πλούσιον πλούσίού, λοδη πού δε θελούμε νο σύμοοίνούν σε μος, άλλά πού
μηδὲ πολλά δύνάμενον πράττειν άλλού τοιούτού, 5 σύμοοίνούν σε μεγάλο Θοθμο στις πιο πολλες πολιτείες.
Θάττούς δε η̃θεσι προς ὀροδύτερούς κοι Θροδύτέ Αύτά ομως πού είπομε προφορικά, νο μη ποντρεύετοι
ροϋς Πρός Θοττούς άνάγκάζειν τῇ τῶν γάμων κοι δηλοδἡ ενος πλούσιος, πλοοσιο γύνοίκο, ούτε ενος πού
γωνια πορεύεσθοι, προς τῷ γελοιο εἴνοι θύμον άν μπορεί ν' οποκτηοει πολλά νο ποιρνει γύνοίκο οπο
ὲγείροι πολλοίς· ού γάρ ράδιον εννοεῖν οτι πάλιν ομοιο οικογενειά, κοι νο ύποχρεωνοντοι οι οπο χορο
ειναι δεί η̨̃ικην κροτη̃ρος κεκρομενην, ού μοινομε τί κτηρο γρήγοροι νο ποντρεύοντοι Θύγοτερες γονιών πού
νοςη̨̃ μὲν Οῃ/ος ὲγκεχωμένος ζεί, κολοζομενος δέ είνοι πιο ονοποφάσιστοι οπο τούς ίδιούς, ον ολο ούτά,
ύπο νήφοντοςὲτερού Θεού κολήν κοινωνίον λάθών το επιοολλομε με νομούς, οχι μονάχο θο ητον γελοίο,
άγοθον πὡμο κοι μετριον άπεργάζετοιι. Τούτ" ούν ολλά Θο προκολούσε ίσως κοι την οργη πολλων ονάμεσο
ΥιΥνάμ8νΟν έν τῇ τῶν παίδων μείξει διοράν ὡς έπος 5 στούς πολιτες. Γιοτί δεν είνοι εύκολο νο κοτολάθει κο
είπεῖν δύνάτος ούδείς· τούτων δή χάριν εάν μεν νείς οτι η πολη πρέπει νο μοιάζει με κροτηρο, οπού το
νομῳ τά τοιούτο άνογκοιον, επάδοντά δε πείθειν κροσί σκετο φλογίζετοι, οφρίζει κοι χύνετοι εξω, άλλά
πειράσθάι τήν τῶν ποίδων ομολοτητο άύτῶν ούτοϊς οτον ονομειχθεί κοι ονοκοτωθεί με νερο ως εκεί πού
τη̃ς τῶν γάμων ίσάτητος άπλήστούς χρημάτων ού ε πρεπει οπο κάποιον άλλο νηψάλιο θεο, γίνετοι πιο ωφε
σης περι' πλείονος ἐκοστον ποιεϊσθοι, κοι' δι” ονεί λιμο κοι μετριοσμενο. Κοι τολμώ νο πω οτι κονενος δεν
δούς άποτρεπειν τον περί τά χρήμάτά εν τοῖς γά είνοι σε θεση νο προθλεψει πως μπορεί νο γίνει κάτι
μοις εσπούδοκοτά, άλλά μή γροπτῷ νάμῳ ὅιοζάμε τετοιο στο σμίξιμο των ποιδιων. Γιο το χοτηρι οκριθὼςνυ̃ν 5 ούτων είνοι οποροίτητο νλ οψηοούμε ολο ούτά μοκρύά

τε

Περι γάμων δη τούτ εστω πορομύθιο λεγομε
νο, κοι δή κοί τά εμπροσθε τούτων ρηθεντά, ὡς
χρἠ τη̃ς άειγενούς φύσεως άντεχεσθοι τῷ πάῖδος

οπο το νομο, άλλο νο προσποθησούμε νο πείσούμε με
ποιητικες διδοχες τον κάθε πολίτη νο δίνει μεγολύτερη
σημοσίο στην ομολη ζωη των ποιδιων τού πορά στην

ποίδων κοτολείποντο άει τω Θεῷ ύπηρετος άνθλ 5 ιοοτητο της προίκος πού δε χορτοίνετοι με το γάμο κοι
ούτού ποιροδιδονοι. Πάντο οάν τούτο κοι” ἔτι πλείω 774 τι νο οποτρεψούμε εκείνον πού δίνει μεγάλη σημοσίο στο

γτ

χρἠμοτο, οτον ποντρεάετοι, επιπληττοντάς τον, ποτε
ομως νο μην τον εξονογκάζούμε ν' οποφεύγει ενο τε
τοιο γάμο με γροπτο νομο.

Αύτες, λοιπον, τις νούθεσίες είχομε νο πούμε σχε
τικά με τούς γάμούς, κοι Θοσικά ούτά πού ειπὡθηκον
προηγούμενως, οτι πρέπει δηλοδη κάθε άνθρωπος νο
ενδιοφερετοι γιο. τη διοιωνιση τού είδούς κοι νο οφηνει
πίσω τού ποιδιά κι εγγονιο, πού Θο το προσφερει ποντοι
στην οπηρεσίο των θεών σον οντικοτοστάτες τού. 'Ολο
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τις αν είποι περί γαμων, ως χρή γαμείν, ΠΩΟΟΙΙΝΟ· τα παραπανω, λοιπον, κι ακομη περισσοτερα θα μπο
ζόμενος ορθώς· αν δ' αρα τις μή πείθηπι̃ί ὲκώνι ἀλτ , ρουσε να αναπτυξει κανείς σχετικα με τουςη̨̃γαμους,
Λστριον δε αὐτον καί ακοινώνητον ἐν τῇ πόλει ἔχῃ πως πρεπει να γίνονται, αν ηθελε να καμει σωστο προοί
καί αγαμος ὥν γένηται πεντεκαιτριακσντοὐτής, ζή ἴ› μιο. Αν ομως δεν υπακουσει καποιος με τη θέληση του,
μιουσθω κατ, ενιαυτον έκαστον, ο μεγιστον μέν τί κρατώντας τον ευατο του ξενο και ακοινώνητοι μεσα
μήμα κεκτημενος εκατον δραχμαῖς, ὸ δέ τό δ8ὐΤ6° στην πολη και μενοντας αγαμος φτασει στην ηλικία των
ρον εοδομήκσντα, τρίτον δε εξήκοντα, ο δε το τε· τριανταπεντε χρονών, ας πληρώνει προστιμο, καθε χρο
ταρτον τριακοντα. Του̃το δα εστω τής Ἡρας ἰερὐν. νο, εκατο δραχμες οποιος ανηκει στην ανώτατη Φορο
Ὁ δε μή εκτίνων κατ' ενιαυτον δεκαπλασιον αφει ιι λογικη ταξη, εθδομηντα δραχμες οποιος ανηκει στη
λετω· πραττεσθωδε ο ταμίας τη̃ς Θεσσ, μή εκπρα δεατερη, εξήντα αυτος που ανηκει στην τρίτη, κι εκείνος
ξας δε αὐτός αφειλετω καί εν ταῖς ειζιθαναις του̃ που ανηκει στην τεταρτη τριαντα. Το χρήμα αυτο θα
τοιούτου λογον απεχετω πας. Είς μεν ούν χρήματα αφιερώνεται στη θεα Ήρα. Κι οποιος δεν πληρώνει καθε
α μή “Θελων γαμείν ταυ̃τα ζημιουσθω, τιμῆς δε ἴι χρονο το προστιμο αυτο, να χρεώνεται με δεκαπλασιο
Παρά Τῶν νεωτει̃ρων ἄτιμος πασης εστω, καί μήδεἴς που θα εισπραττει ο ταμίας της θεας. Αν ο ταμίας δεν
απακουετω μηδεν αὐτῷ εκών τῶν νεων· εαν δε κο φροντίζει για την είσπραξη του, θα χρεώνεται ο ίδιος
λαζειν τινα επιχειρῇ, πας τῷ αδικουμενῳ Θοηθείτω μ° αυτο και θα λογοθετεί υπευθονως για ο,τι καμνει.
καί αμυνετω, μή ὀοηθω̃ν δε ο παραγενομενος δει Όποιος, λοιπον, δε θελει να παντρευτεί, θα τιμωρείται
λὸς τε αμα καί κακός απο του̃ νόμου Πολῇη§“ εἶναι Ο με το προστιμο που είπαμε, θα στερείται καθε τιμή απο
λεγέσθω ί τους νεώτερους, και κανενας απο τους νεους δε θα

Περί δε προικος είρηται μεν καί πρότερον, εἰ τ τον υπακουει με τη θεληση του στο παραμικρο. Κι αν
ρήσθω δε πάλιν ως ίσα αντί ίσων εστίν το μήτε λαμ επίσης θελει να τιμωρήσει καποιον, ο καθε πολίτης, ας
Θανοντι μήτί εκδιδοντι δια χρηματων απσρίαν γή ἴι τρεξει να θοηθησει και να υπερασπισθεί αυτον που αδι
ρασκειν τους πενητας· τα γαρ αναγκαία απαρχοντά κείται. Κι αν καποιος που θρεθεί κοντα δεν τον Θοηθη
εστι πασι τῶν εν ταιίτῃ τῇ πολει, υ̃θρις δε η̃ττσν γυ σει, ας στιγματισθεί απο το νομο σαν δειλος και κακος
ναιξί καί δουλεία ταπεινή καί ἕινελεὐθερος δίό . ¿ί Πολἰΐηθ

'

ΧρἠίΙΘΤΟ Τοἶς Υήίίασί Υἰιίνοίΐο ἄν καί ὁ μέν Πείθὁτ 6 Για την προίκα μιλήσαμε και πιο μπροστα, αλλα ας
μενος εν τῶν καλῶν δρωη τοιι̃τ' αν· ο δε μή πειθὁ ι επαναλαθουμε οτι ισοτητα σημαίνει το να μη παίρνει,
μενος ἢ διδοὐς ή λαμαανων πλεον ή πεντήκονι̃Ο " ουτε να δίνει κανείς, οοτε οταν παντρευεται ο ίδιος,

ούτε οταν παντρεοει την κορη του γιατί δεν είναι δίκαιο
ιῖ να μενουν αγαμοι οι φτωχοί επειδη δεν εχουν χρηματα.

Γιατί ολοι οι πολίτες εχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν,
“ και εκτος αυτου οι γυναίκες που δεν εχουν προίκα φερ

ι νονται με λιγοτερη αυθαδεια κι η συμπεριφορα των αν
α τρών που θα τις παντρευονται, για την προίκα τους, θα

ηταν λιγοτερο ταπεινωτικη και δουλοπρεπης. Κι οποιος
υπακουει σί αυτα, θα μπορεί να περήψανευεται οτι
εκαμε κατι ωραίο αυτος που δεν υπακοσει ή παίρ

* νει για προίκα φορέματα που αξίζουν πανω απο πε
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_ _ Ξ _   Ϊ νηντα δραχμές, ή πάνω απο μια μνα ή πάνω απο μιάμισηαξια δραχμών εσθητος χάριν, ο δε μνας, ο δε Τρίων
_ _ ι ν Ι κ τς μνα ανάλογα με την οικονομική τάξη που ανήκουν ¬ ήήμιμναίων, ο δε δυοιν μναιν, ο το μεγιοτσν τιμημα ι

_ ι  πάνω απο την αξια δυο μνων οποιος ανήκει στην ανώκεκτημενος, οφειλετω μεν τω δημοσιῳ τσσσυτσν
έτερον, το δε δοθεν ή ληφθεν ἰερον έστω της Ή_ Β τατη τἀἔηι θα γίνεται χρεωφειλετης του δημοσίου για

_ ι ι ι Δι διπλάσιο ποσο, και το ποσο που ελααε ή πήρε θα αφιερας τε καί του Δίας, πραττοντων δε οι ταμιαι του
τσιν τοιν Θεοιν, καθάπερ ερρήθη των μη Υαιωϋν_ _  ι · 0 Ϊ Σ: ρώνεται στην Ήρα και στο Δια κι ας το εισπράττουν οι

Υτων περί τους ταμίας εκπράτΤΕΝ ὲκάσἶοτε Τοὐζ. ταμίες των δυο αυτών θεών με τον ίδιο τροπο που
_ _ · · είπαμε πως εισπράττουν οι ταμίες της Ήρας τα προστιματης Ἡρας η παρ' αυτων εκάστσυς την ζημιαν εκτι

νειν. των αγάμων, διαφορετικά θα πληρώνουν οι ίδιοι το προσ
Ἐγγυην δε είναι κυρίοιν πατρος μεν πρῶτον, δευ ίι ΰ τη10 του καθενός·

τεραν παππου, τρίτηνδε αδελφών ομοπατρίων, εαν ε ε Το δικαίωμα του αρραοώνα ασκεί πρώτος σ πατεραςγ
ι · · · δευτερος ο παππους και τρίτοι τα αδερφια απο τον ίδιοδε μηδε είς ῇ τουτωνγ την προς μητρος μετα τουτο

Θ πατερα. Αν δεν ζει ουτε κανείς απο αυτουςι το λογο εχειεἶναι κυρίαν ωσαυτως· εάν δ' άρα τυχη Τις ἀή ης
σημερινη, τους εγγυτατα γενους αεί κυριους ειναι ίίι επίσης η μητερα. Στην σπανιώτατη περίσταση που δεν

_ . _ υπάρχει ουτε αυτή, το δικαίωμα περιερχεται στους πιομετά των επιτροπων.
Όσα δε προτελεια γάμων ή τις ἄλλη Γίερἴ Τά ΤΟ!

αυτα ίερουργία μελλοντων ή γιγνσμενων ή γεγο· Μι

_ στενσυς συγγενείς μαζί με τους κηδεμονες. Για τα πρηο
ῃι καταρκτικά των γάμων και για τις άλλες ιερουργίες που

 · είναι πρεπον να γίνονται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετάνοτων προσήκουσά εστιν τελεισθαι, τους ὲξηγητας
ὲρωτω̃ντα χρη καί πειθομενον εκείνοις εκαστον το γάμο, πρέπει να ερωτά κανείς τους εξηγητες και να

_ _ . _ _ 1 Θ είναι πεπεισμενος πως, υπακουοντας τους, Θα πάνε ολαηγεισθαι παντα εαυτῳ μετριως γιγνεσ αι
. _ _ _ ι „ ι  · ι καλά ι” αυτου 6 ' ωνα '· . Στ σ Περι δε των εστιασεων, φιλους μεν χρη και φιλος ί› Υ #Ω ΚΟΝ Ιϋμφ με ΤΟ ΗΘΤΟΟ Π ϋνε

μή ΠλαΟως Πέγ/Τε ὲκστὲρων σωγκσλεἶν συγγενῶν στιαση δεν πρεπει να προσκαλουνται φιλοι περισσοτεροι
δε και οίκείων ὡσαυτως τσσουτους άλλους εκατέ
ρων· αναλωμα δέ μή γίγνεσθαι πλεον ή κατά την

των πεντε απο το σοι του γαμπρου και της νυφης χωρι
στά, και άλλοι τοσοι συγγενείς και δικοί κι απο τα δυο

_ Ι ι  πάλι μερη. Κανείς ομως να μη ξοδεψει περισσοτερα αποουσίαν μηδενί, τῳ μεν εἰς χρηματα μεγιστῳ μνανι
_ _ _ _  ι· Η οσα του επιτρεπει η οικονομική του κατάσταση. Δηλαδήτῳ ο' ήμισυ του τοσουτσυ, τω δί εφεξης Οϋτων ΚΟ ί

θαπερ υποάεδηκεν ὲκάστῳ, το τίμημα. Καί τον μέν Ώ εκείνος που ανήκει στην πλσυσιοτερη τάξη, να ξοδευει
_ _ ι ι · δι μια μνα, ο δευτερος το μισο ποσο και ουτω καθ) εξής,πειθομενον τῳ νομῳ ειταινειν χρη παντας τον ε

_ ι 2 · _ καθώς κατεθαίνει στην πιο φτωχή φορολογική τάξη. κιάπειθουντα κολαζοντων οί νομοφυλακες ως απει
ροκαλον τε οντα καί απαίδευτον τῶν περι' τας νυμ αυτον που πειθαρχεί στο νομο πρεπει να τον επαινουν

ι  ιθ ι· ι·λ_ ι, ολοτ, ενω αυτον που δεν πειθαρχεί Θα τον τιμωρουν οιφικας Μουσας νομων. Πίνειν σε εις με ην ουτε οι

λοθί που πρεπει, πλην εν ταίς του τον οινον δω/τθς νσμοφυλακες σαν άνθρωπο ακαλαίσθητο και απαίδευτο
θεοι] ὲορωτς7 ουδ, ασφαλες, ουι” ουν δή περί γα_ οσον αφορά τους νομους τους σχετικους με τις Μουσες,
μους εσπουδακοτα, εν οίς ἐμφρονα μάλιστα είναι

ωκαω»ω×›ι_›ιω

έ

που προστατευουν τους γαμους. Το να πινει κανενας
μεχρι που να μεθυσει, ουτε πουθενά αλλου επιτρεπεται,
εκτος απο τις γιορτες του Διονυσου που μας εδωσε το
κρασί, ουτε είναι ακίνδυνα και μάλιστα για κείνον που
Θεωρεί σοδαρή υποθεση το γάμο) αφου τοσο η νυφη
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ια ιτι ·

, ν  Ι · ° ιι ' ' 'πει α ν Θ αν σ αντι 'πρεπει νυμφήν και νυμφιον μεταθολήν ου σμικραν ι: 000 ἕιλιἶ Υαιιιιραα αρα ν Τα γεωρα δια!ι κη. , .ι Ι ι ι · τ , ι επει και ταιου μεταλλαττοντας, αμα δε και το γεννωμενον ἦν εἰ ιιεια Ο ιι̃ θα ζωης ιαιις' κα αιιΧααιίωα 'η Ια
όπως ότι μαλιστα εξ εμφρονων αεί γίγνηται· οχε παιδι που θα γεννηθει πρεπει να συλληφθει απο γονιους

ι . .ι ι ι Ι ι  · κ · ι ί ο ' ' ποια εὁον γαρ αδήλον οποια νυξ ή φως αυτο γεννήσει Ξι̃εμεθμ\)στοι¿)ς'Και εινἕιι αγνωσἑ πἕια νυχταθη μ ρα
,  ι ι ι  ι  ι 5 ιι ασ τοπι, ετ ο εου. αιεπμετα θεου. Και προς τοιιτοις δει μή Των Θωιιαΐωιί ι τι ιι ΠΦ ει α ι ιι ιι ιἹ εια Ταα ι(Μό μέθης γίγνεσθαι την παιδουρ πλεον δεν πρεπει να σπερνονται παιδια απο σωματα

γίανι αλλι ευπαγες απλανες ήσιιχαίον τε εν μοίρα ί Γιαραλιιιιενα αι`ιΟ ΤΟ ιιεθιιαιι αλλα ΤΘ Θ!ιαβιια να αχιι̃ιιατσωνίσωσθογ Τό Φωόμει/Οι/_ Ὁ δέ ὁιῳνωμενος αατας τι τιζεται με σταθεροτητα, ακινησια και σε καλες στιγμεςΦἑρεπῃ Πὡ/Τη καί Φέρει, λωΐτῶν κατά τε σῶμα γι ησυχιας. Ο μεθυσμενος ομως κουνιεται ο ιδιος περα
κσί ψωχἠν. σπείρεγν ούν ῃαράφορος αμα καί κακος ιι Ἰ δωθε και τραθα προς ολες τις κατευθυνσεις, λυσσασμε
α μεθαων ώστ” ανώμαλα καί απιστα καί οαδεν εα ναα αια αωιια και αιη ψιιΧιΊ Ειιαιιενωα αιιαρναντας κατθὼι̃ορὸν ἠθος οὐδὲ σῶμα ἐκ Τῶν ε¿κὁΤων γενγῷῃ ποιος παιδια οταν ειναι μεθυσμενος, σε μια κατασταση

, „ ι _ ι ιι · ι · ι Ι δ λαδ' πα α κακία ,θ ' αν αποτελεσ αποτ αν. Διο μαλλον μεν ολον τον ενιαυτον και αιον ιΊ ααιιϋαθ ς και α' α εΧει α ιι'χρὴ μά/ΠΟΤΟ δὲ ὸΠόσΟγ ἄν γει/να χρόνον, εαλα ί› φυσικο να γεννησει παιδια ανωμαλα και με οχι σταθερο
αείαθαι καί μή πραττειν μήτε όσα νοσώδη εκοντα Χαρακιἠααι ααναιιιι̃ιια και αιηιί ψιιΧι:Ι και αἶα σώμα ιἶιΐ
είναι μήτε όσα ϋθρεως ή αδικίας εχομενα  είς γαρ αυτο πρεπει ολο το χρονο κι ολη του, αν ειναι δυνατο,

. _ . , , . ι  τ ω', αλλα ίω τον και οτ ο ιία ναπ οτας των γεννωμενων ψυχας και σωματα αναγκαιον ζ Π καρ α . Ρ ης ἶεκν Για α .Ρ
ὲξομοργναμενον εκτυποασθαι καί τίκτειν παντῃ σεχει καθε ανθρωπος να μη κανει τιποτε το νοσηρο με

. ι Μ κ ι ·| τ θελσ' υ,οατεοσαεονσεσ εθιαιοττα'Φαυλοτερα  διαφεροντως δε εκεινήν την ημεραν ιι ιι̃ ιι ιι̃ Τα Χ ιι Π ιι ιι
καί νακτα απεχεσθαι τω̃ν περί τα τοιαατα· αρχή γαρ αδικια τ Υιαΐι καια Φααικιι̃ αιίαλίκαιαΐιι̃ια ιὲιαχωίααιιν καικαί Θεός ἐν ἀγ/ΘρώΠΟις ιδρμμενή σῷζειγπαντα, τι αποτυπώνονται ολα αυτα στιςπμυχες και στα σώματα
μη̃ς ἐἀν Τῆς Προσηκοη̨σης αι;τη παρι εκαστου τῶν των μελλοντων να γεννηθουν, ωστε να γεννιουνται απο

ι 7
5 ι καθε απο παιδια α ιοθ 'ν τα. Ε αι ετικὡ , λοιπον,κρωμενων λσνχανπ· ' τι . ψη .ξ ρη η Ο ς ι ιΝομίσαντα δείναιχρή τον γαμοιιντα ταιν οικιαιν την ημερα και τη'νυχτα εκεινη πρεπει να αποφευγειτων ἐν Τῷ κλήρῳ Τήν ὲτέρω/ Οἴον νεοηῷν ὲγγἑγ 7ιιι ιι ιὶ κανειςγτετοιαατοπηματα. Κι αληθινα η'καλη αρχη μοιαζει

γηση/ και ιροφήν, χωρισθεντα απο πατρος και μή ι; με θεο που εχοντας εγκατασταθει μεσα στους ανθρω
τρος τον Υαμον εκεί ποιείσθαι καί Τήν Οἴκηαιιί και Γιαααι αὼζει ια ιιαιίΤαι αιία καθένας ααα 'Ταν ι”ιρααΤα`ιεατ
τήν τροφήν αατοα καί τω̃ν τέκνων. Ἐν γαρ ταις φι ει, του απονεμει τις τιμες που του οφειλει.
λίαις εαν μεν παθος ενῇ τις, κολλα καί συνδεί ίι Ὁιιοιαα ιι̃ανἶρεαιἐιαι Παὲαει εαιαἔι̃α να θααιαὴῖἶι

_/ Ι ε × ι ι “_ ι ΟηΘη„ κοτακορης δε Πω/ουσια και ουκ ι ναγκαιο στι απατα υο σπιτια του ηρου το ενα' α
γινει φωλια του οπου, αφου χωρισθει απο τον πατερα
και τη μανα του, θα καμει το γαμο του και θα στήσει

1 το σπιτικο του, για να ζήσει εκει και να αναθρεψει τα
παιδια του. Γιατί απου υπαρχει αγαπη, αν γίνονται επι

ι Θυμητα και τα πρόσωπα που απουσιαζουν, αυτα στερεώ
νει και αποτελεί το συνδετικό κρίκο των μελών της οι
κογενειας. Ενω η διαρκής συμθίωση, που δεν συνοδεαε
ται απο αίσθημα της επιθυμίας που προκαλεί η απουσία

ι
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σχουσα τον δια χροονου ποθον απορρεϊν αλληλων Ὁ του αγαπημένου προσώπου ορισμένο χρονικο διαστημα,
Πογεἴ 0,Ιερὀολατς Γηλησμονη̃ς, Ών δη χαριν μητρί ί επιφέρει κορεσμο και συντείνει στην ψυχική απομα„
καί πατρί καί τοῖς ιτῆς· γυναικος οίκείοις παρέντας κρυνση του ενος απο τον αλλο. Να, λοιπον, για ποιο
χρὴ Τάς αὐτῶν οίκκήσεις, οίον είς αποικίαν αφικο ίθ λογο πρέπει νί αφήνει κανείς το σπίτι του πατέρα και
μένους αυτους επιτισκοπουντας τε αμα καί έπισκο ίι . ε, της μητέρας του καθώς και των γονιών της γυναίκας

· = .Ι ι · _ ' ' ζ ” του και να κατοικεί ονο στο δικο του σπιτι σα νπουμενους οικειν, νεννωντας τε και εκτρεφοντας Μέ ς 'α
παίδας καθάπερ λλαμπαδα τον Θίον παραδίδοντας ¿2.. πηγαινει σε αποικία κανοντας και δεχομενος, οποτε θε
αλλοις έξ αλλων, Θεραπευοντας αεί Θεους κατα

ίιἔὲιϋίωί

λει, επισκέψεις απ° αυτους και να γέννα και να μεγαλώνει
νόμους.. γγ τα παιδια του, για να διαιωνίζει τη ζωή σα μεταλαμπα

Κτήματα δέ το μωετα τουτο ποία αν τις κεκτημέ

ο.

δευομενο φως απο χέρι σε χέρι και να λατρευει διαρκώς
νος έμμελεστατηνν ουσίαν κεκτῇτο; τα μέν ουν τους θεους οπως ορίζουν οι νομοι.
Πολλά Ουτε νοησααι χαλεπον ουτε κτησασθαι, τα Ως προς τα κτήματα τώρα, ποια Θα πρέπει να απο
δε δη τῶν οίκετῶνιχαλεπα παντῃ. Το δ” αίτιον, ουκ ο ι κτήσει κανείς, για να πει πως έχει μια σεααστή περιουὸρθῶς καί ῃνω Τρόῃον ὸρθῶς Περί αὐπυ̃ν Μό" σία; Και οσον αφορα τα πολλα, δεν είναι δυσκολο ουτε
γομεν. ένω/ῃ·Ο γέάρ Τατς χρειωςγ και κη̨ΐά Τάς να τα αντιληφθουμε, ουτε να τα αποκτήσουμε. Το ζή
χρείας αυ, ποιουμεεθα περι' δουλων καί τα λεγομε τημα ομως των δουλων είναι απο καθε αποψη δυσκολο.
να. 5 ιι Αιτία του Φαινομένου αυτου είναι επειδή μιλουμε, γι”

ΜΕ''ΛΑΟΣ ῃω̃ς δσὐη ΤΟΠΤΟ λέγομενγ Ου γάρ Πω μον αυτους με τροπο που απο μια αποψη είναι σωστος κι
θανσμεν, ώ ξένε, τι τα νυν φραζεις. απο αλλη δεν είναι. 'Οσα δηλαδή λέμε για τους δουλους

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ίέαίμαλαι νε, ώ Μεγιλλε, είκοτως· σχεδον είναι εν μέρει αντίθετα και εν μέρει σὐμίίλωνο με την
γαρ παντων τω̃ν Ἐἔλληνων Λακεδαιμονίων είλω ι, ιδέα Που έχουμε για τη χρησιμοτητα τους.
τεία πλείστην απορρίαν παρασχοιτ” αν καί έριν τοῖς ι̃ίι ΜΕΓΜΛΟΣ: Πώς δηλαδή μιλουμε παλι γι, αυτους; Γιατί δεν
μεν ως ευ, τοῖς δδί ὡς ουκ ευ γεγονυία έστιν  ι έχουμε καταλαθει ακομη, Φίλε μου, τι θέλεις να πεις.
ὲλάττω δέ ή τε 'ιιροακλεωτω̃ν δουλεία της τω̃ν Μα

.εεααιαα

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Και είναι παρα πολυ λογικο αυτο, Μέγιλλε.
ριανδυνῶν καταδοιιυλώσεως· έριν αν ἐχοι, το Θεττα 6 · Γιατί αναμεσα σί ολους σχεδον τους Έλληνες, ο θεσμος
λω̃ν τα αυ πενεστικκον έθνος  είς α καί παντα τα
τοιαυτα Βλέψαντασς ἡμᾶς τί χρη ποιεῖν περί κτη
σεως οίκετω̃ν; ο δη̃η παριών τῷ λογω ἐτυχον είπων,

των ειλώτων στη Λακεδαίμονα προκαλεί παρα πολλές
συζητήσεις και αντιγνωμίες αφου αλλοι υποστηρίζουν
οτι καλώς έχει νομοθετηθεί και αλλοι οχι. Με λιγοτερη

καί συ με είκοτως ττί ποτε φραζοιμι ηρώτησας, τοδε ί› ἶι Θιαιοτητα διαφιλονικείται η δουλεία που επέθαλαν οι
εστίν. ”|σμεν οτι πιιου παντες είποιμεν αν ὡς Χρή . Ηρακλεώτες, στους Μαρυανδινους καθώς και η κοινω
δουλους ὡς ευμεενεστατους έκτῆσθαι καί αρί νική ταξη των πενεστών της Θεσσαλίας. Αποθλέποντας,
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λοιπον, εμείς σε ολα τα παραπανω τι σταση πρέπει να
παρουμε στο ζήτημα των δουλων; Εκείνο, επομένως,
που έτυχε να θίξω τυχαία στη συζήτηση μας και συ
δικαιολογημένα με ρώτησες τι αραγε εννοουσα, αυτο
ήταν. Ξέρουμε πώς ολοι λίγο  πολυ θα υποστηρίζαμε
οτι πρέπει να έχουμε δουλους οσο το δυνατο πιο κα
λους και συγχρονως πιο Φιλικα διατεθειμένους απέναντί
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Οπως. ΠΟ/ΜΟΙ. γάρ ἀὀελῷω̃ν ήδη δού/\ΟΙ ώέων μας. Γιατί πολλοί δουλοι, σε περασμένους καιρους, απο
Πσίν κρείΐἶοως Πρός ἀρετήν Πα̃σω/ γενὁμενοἰ, σε δειχτηκαν για μερικους πολυ ανώτεροι ως προς την

ι στν δεσηοτας καί κτήματα τας τε οίκήσεις αυ ε ι αρετή απο τ' αδέρφια και τα παιδια τους, κι έχουν σώσειοωκαόλας ΤΟΟΤΟ γάρ ἴσμεν Περί δοὐλων λεγα τους κυρίους και τα αγαθα κι ολη τους την οικογενεια.
'Εχουμε ακουσει, νομίζω, να λέγονται για δουλους τέμενα. ,

, . τοια πραγματα.ΜΕΠΛΛΟΣ: Τι μην;
αν ,

ΑΘΗΝΜΟΣ Ουκουν καί τουναντίον, ὡς υγιές ουδέν 5 υ ΜΕΠΛΛΟΣ Βε8Ομως·
ψυχης δουλης ουδε πιοτευειν ουδεποτ“ ουδέν τῷ τ ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Δεν λέγεται ομως και το αντίθετο; οτι ταχα

ε _ . . . ν _ _ . τιποτε το υ ιέ δεν υπα ει έσα στ υ 'ενο δουγένει δει τον νουν κεκτημενονγ ο δε οοφωτατος _ γ ς ρχ μ η ψ χη Ω
 , . ν ι ι  · λου, και οτι οποιο έ ει υαλο δεν π έπει να έ ει κα ιαημίν τω̃ν ποιητων και απεφηνατο, υπερ του Διας Ο μ Ο Χ μ

. Σ. ώς η̃μἰσυ γάρ νόου Φησίν ἀΠΟμ8[ρε_ τι ¿ εμπιστοσυνη σο αυτο το νισαφι; κι ο πιο σοφος αποαγορ υω , ι ι
±

Ζ 6 Ξ δ κατα δουλιον 77ι.ι Τομς Ποὶηῖες μι, ε , ,  .ι .τ . Ι Ι τ Δ ι ' λὼντας για το Δία εγνωμοδοτησε οτι:
ἶω ευἔἕοἔσ εως αν ρων Οως αν η Του παίρνει τη μιση αρετή ο Διας ο παντεποπτηςα .

Δ , , . , 

ημ Ρίαυἔι δη διαλαδοντες έκαατοι τοῖς διανοημασιν Τομ μνθμωμομι μομ η δομλικη ημερα θα μμοτμξει·
. ν ν , | , . 7 . . Λαθαίνοντα , λοιπον, υπο οψη του αυτα, ο καθέναοι μεν πιστευουσι τε ουδεν γένει οικετων, κατα δε ςἶ ς Ω

Θηρίων φυοιν κέντροις καί μαστιξιν ου τρίς μονον 5 σνολμγσ με Τη γνώμη Πομ (ἶχημοτίζειι ἑἶλλοι δεν έχουνΠολλάκἰς ἀῃεργάζονπῃ δούλος Τάς ψωχάς καμια εμπιστοσυνη στο νισαιμι' των δουλων και σα να
τω̃ν οίκετῶν· οι δ, αυ ταναντία τουτων δρὡσι παν Προμεπςμ γἱμ θημιμι με Ιθομκεμτμες κμι μμσῖιγω̃ι Οχι

Ες μοναχα τρεις, αλλα πολλες φορες κανουν πιο δουλικές
ΜΕἶ.ῆ1λ^ΟΣ Π μήν; έ τις ιμυχές των υπηρετών τους. 'Αλλοι παλι πραττουν τα

ιι ι
(Ρείἶομωἴων Οωτΐυἐεζῖερἐ ἶ1ηΞΟ7|:(ῖἔΖ|Ζ.εἶυς_ Τῶἔ 62: έ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Τι πρέπει, λοιπον, να καμουμε εμείς απ” ολα
Ζ|:)ῖς}ΙἐΤ;ἶ Τε κῖη ς μ

Υ αυτα, καλέ μου φίλε, που τοσο διαφέρουν μεταξυ τους
λοιιι×ιλιοε±|τι 6; ώ κ/ιεινια; εη̃/τον ως ετιειεη ειισκο ι) λέιιἦξη δική μας Χώρο σχεῖικἀ με ἦην Οῃὀκῖηση των

δ, , ν , „ καί Π ό Των Φ/Ογ_ ου ων και συγχρονως για τις τιμωριες τους;Ζἔἔἀῖσἐἰόῷἶσἶα̃εἕἔἶῖἔἔἶἕἕΤεςἐργῳ δΐοἕίζεησθω καί ΑΘΗλίΑ|ΟΣ: Τι αλλο, Ικλεινία; Αφου 'είναι ολοφανερο πως
ὲλεύθερον καί ὅεσΠόΤὴν) Οὐὀομῶς ευχρηστον ο ανθρωπος Ιειναι ένα δυσκολοεξηγητο ον, αναγκαστικα
έθελειν είναι' τε καί γίγνεσθαι φαίνεται, χαλεπον δή και Ο Ομισμος Τομἶινω δμσκολοςι ,Κω Ο διμχωμἔσμοςἶ
Τό κῃἶμσ' ἐργῳ Υάρ Πθλλακις ὲπιδέδεικται περί Τάς Ω ι στην πραξη του δουλου απο τον ελευθερο και κυριαρχα
Μεσσηνίων συχνας εἰωθυίας αποστάσεις γίγνεσθαι, Ξ μγθρωῃο με μῃορει να θρεθει ΟμΤε να χμησιμομοιηθει
καί Περί γε Τάς Τῶν ἐκ μαη̨̃ς φωνής Πολλούς Οἰκέῖας [Κ/ιε!ἔ|ῖ|ι̃ἕι\Ξ.: 'Ετσι Φαίνεται].

γῇ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δυσκολομεταχεἱριστο λοιπον αποκτημα ο
Ἀ δουλος. 'Αλλωστε έχει αποδειχθεί πολλες φορες με γε

γονοτα οπως οι συνηθισμένες πια αλλεπαλληλες επανα
ές στασεις των Μεσσηνίων και οι πολεις που συμθαἰνουν

γ πολλές Φορές έπειτα να αποχτουν πολλους δουλους

ἔ
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κτωμενων πόλεις, όσα κακα σύμθαίνει, καί έτι τα πού μιλούν την ίδια γλώσσα, καθώς και οσα εκαναν κι
τῶν λεγομενων περιδίνων τῶν περί τήν Ἰτα 5 επαθαν οι λεγόμενοι <<περίδινοι>> πειρατες, οι οποίοι πε
λίαν γιγνομενων παντοδαπα κλωπῶν ἔργα τε καί ριφερομενοι στις ακτες της Ιταλίας διεπραξιαν καθε λο
παθήματα. Πρός α τις αν παντα Θλεψας διαπορή γης κλοπες και τιμωρηθηκαν για όσα εκαναν. Αν λοιπον,
σειε τί χρή δραν περί απαντων τω̃ν τοιούτων. Δύο ρίξει καποιος μια ματια σ” ολα αύτα, θα Βρισκοταν σε
δή λείπεσθον μόνω μηχανα, μήτε πατριώτας αλλή απορία πως πρεπει να φερθεί οταν προκειται ν) αντιμε
λων είναι τούς μελλοντας ραον δοιιλεύσειν, ασύμ 0 τωπίσει παρόμοιες καταστασεις. Δύο μοναχα τροποι
ΦώνΟύς Τε είς δύναμιν ὅΤι μαλιστα, Τρἑψειν ὅί αύ ενεργειας ύτιαρχούν κατα τη γνώμη μος; πρώταπρώτα
τούς ορθώς, μή μόνον εκείνων ένεκα, πλεον δε να μην είναι σύμπατριὼτες μεταξύ τούς αύτοί πού θε
αύτῶν προτιμώντας· ή δε τροφή τω̃ν τοιούτων μήτε λούμε να μας δούλεψούν χωρίς να δημιούργούν δύσκο
τινα ύθριν ύθρίζειν είς τούς οίκετας, ήττον δέ, εί ίι λίες και να μη μιλούν κατα το δύνατο την ίδια γλώσσα
δύνατόν, αδικείν ή τούς εξ ϊσού. Διαδηλος γαρ ὁ και δεύτερο να τούς φερνομαστε με καλο τροπο, οχι
φύσει καί μήιπλαστῶς σεθων τήν δίκην, μισω̃ν δε μοναχα για δικο τούς καλο, αλλα περισσοτερο για το
όντως το αδικον, εν τούτοις τω̃ν ανθρώπων εν οἴς δικο μας σύμφερον. Κι η σωστη ούμπεριφορα απεναντι
αύτῷ ραδιον αδικείν· ο περί τα τω̃ν δούλων ούν των δούλων σύνίσταται στο να μη χρησιμοποιούμε Βία

·τῶν δούλων ούν ήθη καί πραξεις γιγνόμενός τις ίίί και να τούς φερνομαστε οσο μπορούμε λιγοτερο αδικα
αμίαντος τού τε ανοσίού περι καί αδίκού, σπείρειν ο Παρα στούς ίσούς με μας. Γιατί ο ανθρωπος πού απο
είς αρετής ἐκφύσιν ίκανωτατος αν εἴη, ταύτόν δλ τη φύση τού σεθεται ειλικρινα κι οχι επιφανειακα τη

· ἐστ” εἰπεῖν τούτο ορθώς αμα λεγοντα ἐπί Τε δε· δικαιοσύνη και μισεί πραγματικα την αδικία, θα το απο
σπότῃ καί τύραννῳ καί πᾶσαν δύναστείαν ὅύνα δείξει σ“ αύτούς τούς ανθρὼπούς πού τού είναι εύκολο
Ο“ΤΘΰΘνΤί Πρός ἀσθενέΟΤΘιΟΟν ὲσϋΐου̃ κολάζείν Η να τούς αδικεί. Εκείνος, σύνεπως, πού αποδεικνύεται
νε μήν ἐν δίκῃ δΟὐλΟύς δεί, καίμἠ νΟθΘ8ΤΟΠνΤας με τη σύμτιεριφορςξι και τις τιραξεις τοι; όσον αα̨ιορα
ὡς ελεύθερούς θρύπτεσθαι ποιεῖν· τήν δέ οίκέτού τούς δούλούς ακηλίδωτος σλ ό,τι είναι αδικο και ανοσιο,
προσρησιν χρή σχεδόν επίταξιν πασαν γίγνεσθαι, αύτος θα ήταν ικανοτατος από καθε αλλο να σπείρει
μή προσπαίζοντας μηδαμῇ μηδαμῶς οίκεταις, μήτί Ἡϋιι το σπορο της αρετής, και το ίδιο θα μπορούσε να πει
ούν θηλείαις μήτε ἐίρρεσιν, α δή προς δούλούς φι κανείς σωστα κι οταν προκειται για δεσποτη η τύραννο
λούσι πολλοί σφόδρα ανοήτως θρύπτοντες χαλε και γενικα για καθε ανθρωπο πού εχει στην εξούσία τού
πώτερον απεργαζεσθαι τόν θίον εκείνοις τε ἄρχε πιο αδύνατούς απο τον εαύτο τού, όμως, οταν το απαιτεί
οθαι καί εαύτοϊς αρχειν. ίι η δικαιοσύνη, πρεπει να τιμωρεί κανείς τούς δούλούς

. τού και να μη περιορίζεται σε νούθεσίες σαν να ήταν
ελεύθεροι γιατί τούς κανει αναιδείς. Και γενικα όταν
απεύθύνεται καποιος σε δούλο να τού μιλα παντοτε σα
να τού δίνει διαταγή και να μην αστειεύεται με κανενα
τρόπο μί αύτούς, είτε αρσενικοί, είτε θηλύκοί είναι,
πραγμα πού σε πολλούς αρεσει να το κανούν, πολύ
ανόητα, διαφθείροντας τούς και κανοντας πιο δύσκολη
τη σύμθίωση και για τούς δούλούς στο να ύποτασσονται
και για τον εαύτο τούς στο να κύριαρχούν.
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ΚΑ ΕΙΝΙΑΣ: Σωστο μιλος.
τ : Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν ψοντοσθοομε, λοτΠον, οτι εχουμε τοκτοΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ὁρθως λεγεις. ι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οιζικου̃ν ότε τις οἰκετοις κοτεσκευοσμε ΠΟΙΙΙΟΘ Οσο ΤΟ δϋλίοΐὀ ΠΙΟ κονΐὐ σΐην εκῃλἠρωση Των
ονο κών μος το ζητημο των οουλων κοι ως Προς τοννος εἰς ὁονομιν εἴη Πλήθει κοί ετιιτηδειότητι Πρός ς Υ

ὲκοστος τος τω̃ν έργων Ποροοοηθείος, το δή μετο ΟΟΙΘΙΙὸ Τους Κω ως: Προς Την ΙκΟνὀΤΙἹΤὐ ΤΟΙΙΩ ΥΙΟ νυ̃
_ τ ἐξ ο Προσφέρουν Βοηθειο σε κοθε λογης εργοσίο, δεντουτο οἰκήσεις χρἠ οιογροφειν τῳ λόγῳ; ΙΙΙ ΙΙ 9

Ζ

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πονυ μέν οὐν. Πρετιει μετο οΠ“ ουτο νο σχεδιοσουμε με το λογιο Θεθοιο
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κοί συμΠοσης γε ως ἐΠος είΠείν ἐοικεν κοι τις ΚΟΤΟΜΙΘΩ ΤΟΟΩ;

_ ο Α ' ° 7 Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: κοι Θεοοιο ΠρεΠει.της οίκοὁομικης Περι την γε ὀή νεον κοι οοικητον
εν τῷ Πρόσθεν Πόλιν ὲΠιμελητεον εἴνοι, τίνο τρό ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φοίνετοι Πως σχετικο με τη νεο Πολη, Που

πον εκοοπι εεει τοιιτων περιτο ιερο κοιίτειχη. ιτο 5 εινοι μέχρι τὼρο χωρις κατοικίες. Πρετιει νο ασχολη
σε

μων 6: ἠν έμπροσθεν Τη̨οτσ, ώ κλεινω, νιη̨̃ν 6: ἔηει Θοομε με ολο σχεδον το οικοδομημοτο, Που λεει ο λο
Περ λόγῳ γίγνετοι, κοι μολ” εγχωρεί τουτῃ γίγνε νος. Πως ὸηλοδη Θο κοτοσκευοσθεἰ το κοθενο οΠο ουτο
σθοι το νυ̃ν· έργῳ μήν ότον γίγνητοι, τοιι̃τ” ἐμιτρο κοι ειδικοτερο με το ιερο κοι το τείχη. Αυτο, φιλε μου
σΘ,<;ν τῶν γάμωνγ ὲον Θεός ὲθἑλῃ, ηοιηση̨ντες, Κλεινίο, εΠρεΠε νο το μελετήσουμε Πριν οΠο τους γο
εκεϊνο η̃οη τοτε επί τιοσιν τοῖς τοιουτοις οτιοτε Ι0 η̨̃ἶ μους. ΙἔΠειῦη ομως τὼρο χτἰζουμε Θεωρητικο την Πολη,
λοιι̃μεν. Νυ̃ν δε μόνον οσον τινο τυΠον ουτω̃ν δι, ο εΠιτρἐ:Πετοι νο συνεχίσουμε τωρο με τον τροΠο ουτο
ολίγων ὲΠεξελθωμεν. την ερευνο μος. 'Οτον ομως το λογιο μος γίνουν εργο,

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Πσνυ μεν ούν. ουτο, οῷου ρυθμισουμε Πριν οΠο τους γομους, ον θελει
ΑΘΙΙΝΑΙΟΣ: Το μεν τοίνυν ίερο Ποσον Πέριξ την τε ΙΕ ο θεος, κοι το εκτελεσουμε με ολες τις λεΠτομερειες,

ογορον χρἠ Δκοτοσκευὀιζειν κοί την Πόλιν όλην εν 5 σον κορυφωμο τους, θο τελειώσουμε το λογο μος μλ

κιᾶκλῳ Πρός τοῖς οψηλοίς τω̃ν τόΠων, ευερκείος τε εκείνους. Τὼρο ομως ος το εξετοσουμε σοντομο κοι σε
κοι' κοθορότητος χοριν· Πρός δε ουτοῖς οικησεις τε γενικες γρομμες.
ορχόντων κοι' ὀικοστηρίων, εν οῖς τος οίκος ὡς ίε Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: Ας γίνει κι ετσι.
ρωτοτοις οὐσιν λήψοντοί τε κοίὀωσουσι, το μεν ως ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τους νοους, λοιΠον, Πρετιει νο τους κοτο
όσίων Περι, το δε κοι” τοιουτων Θεῶν ίόρομοτο, κοι' ιι σκευοσουμε γορω οΠο την ογορο κοι την Πολη 'ολο
εν τουτοις ὁικοστηριο, εν οίς οι' τε τῶν φόνων Πρε κληρη κυκλικο στο ψηλο μερη γιο λογους οσφολειος
Πουσοι οίκοι γίγνοιντλ ον κοίόσο Θονοτων οξιο οόι κοι κοθοριοτητος. κοντο σλ ουτο Θο κοτοσκευοσουμε
κἡμοτο. Περί δε τειχών, ώ Μεγιλλε, ἐγωγ” ον τῇ το οικημοτο των ορχοντων κοι το οικοστηριο, μεσο στο
ΣΠορτῃ συμφεροίμην τό κοθευὁειν ὲον εν τῇ γῇ 5 οΠοΙο ετιειοη είνοι το Πιο ιερο μερη, Θο εκοικοζοντοι οι

υΠσθεσεις κοι Θο οττσδίοετοι η δικοιοσονη, κοι εΠειοη
Προκειτοι γιο ζητημοτο θρησκευτικου δικοίου, κοι
εΠειδη εἰνοι ιδρομοτο των θεών. Ανομεσο τους θο Θρί
σκοντοι κοι το οικοστηριο Που είνοι ορμοδιο γιο νο
εκοικοζουν τους φονους κοι οσο εγκλημοτο εἰνοι οξιο
της Ποινης του Θονοτου. Ως Προς το τείχη, φίλε μου
Μεγιλλε, εγω τουλοχιστο θο συμφωνοοσο με τη ΣΠορτη
νο τ° οφησσυμε νο κοιμηθουν στη γη κοι νο μη το
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κατακείμενα τα τειχη καί μή ὲπανισταναι, τῶν δε ΧΤιοοιιμε νιο Τομο οἔἠο λονομοῖ Εινοι ωοοιοο ο λονοο
είνεκα. Καλώς μὲν καί ο ποιητικος ύπέρ αὐτῶν λο Τομ ΤιοιΤι̃Τὴ νι, ομΤο ΤΤομ μοιοζει με ύμνοι οΤι οιι̃λοοὴ Το
γον ύμνείται, το χαλκα καί σιδηρα δείν είναι τα ΤΘΤΧΤΙ Τιοοίιοι νο Θινοι μολλον οίιο Χολκο κοι οιοεοο Τιοοο
τείχη μαλλον ή γηινα· το δ” ἡμὲτερον έτι προς χωματὲνια. Αλλα εκτος αυτού θα προκαλούσε παρα
τούτοις γὲλωτ” αν δικαίως παμπολυν αφλοι, το κατ' ε πολλα γέλιο Το οΧοοιο μοοι νο οΤὲλνοιιμο οιι̃λοοἠ κοθοὲνωυῖόν μέν ἐκῃἑμηεἰν εἰς Τήνχώραν Τούς νέους, χρονο τους νέους οί ολη τη χώρα είτε για να σκαψουν,
τα μὲν σκαψοντας, τα δὲ ταφρεασοντας, τα δὲ καί ΘΤΤΘ νιο νι̃ ονοιἔομν Τοοοομοι ἡ νιο νο Θμίιοοιοομν Τομο
δια τινων οικοαομήσεων ειρξοντας τοιις τιοιιε εχθμεμο με καποια ποοτεικιαματα. με την πεποίθησημίονςν ὡς δή Τῶν όρων Τῆς χώρος οὐκ ὲάσοντος 5 οτι δε θα τους επιτρέψουν να πατησουν τα σύνορα της
ὲπιααίνειν, τείχος δὲ περιααλοίμεθα, α πρῶτον μέν Χὼοοο μοο Μο ΤοΤε νιοΤι θολομμε νο Τιοοιοολομμε μεΠρός ὺνίεἰσν Τατς Πόλεων Οὐδαμῶς συμφέρει! τείχος την πολη, που πρωταπρωτα δεν είναι καθολου
προς δὲ τινα μαλθακην ἐξιν ταίς ψυχαίς τω̃ν ὲνοι ωοολιμο νιο Την μνοιο Τηο Τιολοωοι κοι οιοοο ΤομΤοιι
κοαντων είωθε ποιείν, προκαλοαμενον είς αύτο κα κομνοι ομνἡθωο Τιο ψμυ̃έοο Των ΤιολιΤὼν μολθοκέοι οῷοο
ταφευγοντας μη ·αμυνειτΘαι τους τιολεμιους, ιιηαε ιιι τομι: προκαλει να καταοεύνομν στη δικη τομ: προστασία
τῷ φρουρείν αεί τινας ὲν αατῇ νύκτωρ καί μεΘ' 770" και να μη αίιοκοομοομν Τομο εΧθοομοι ομΤο νο Φοομτ
ἡμέραν, τοατω τη̃ς σωτηρίας τυγχανειν, τειχεσι δέ οομν οοιοκοοο Την Πολη Τομο νμΧΤο τ μὲοο ὼοΤο νο
καί παλαις διανοείσοαι φραχθὲντας τε καί καθεα εἔοοοολιζομν Τιι̃ οωΤΤΙοιο Τομο μἄ ομΤο Τον Τοοίιοι ολλο
αοντας σωτηρίας όντως .ιεξειν μηχανας, ως ιειτι τα να σχηματιζομν την πεποίθηση οτιι αν ειναι ττοοοιιλανμή Πονεἶν νενΟνὁΤας] ἀννοου̃ντας ὁ· Οὐ Τήν ι) μονοι πίσω απο τείχη και πύλες και να κοιμωνται ακομη,
ραστωνην ως οντως ὲστίν ὲκ τω̃ν πονων· ἐκ θο ὲΧομν ονοκολμψει οινομοομο Τοοίιομο οωΤΤιοιοοι οορΩσΤώνης δέ νε] Οἴμομ Τῆς αἰσχρα̃ς Οί Πὁνογ χω να έχουν γεννηθεί για να μη κοπιαζουν και σα να μη
ρςιομμιτις ττεφιικασι γιγνεσοαι τιαλιν. Άλλα ει ση ννωμιζομν οτι η πραγματικα ανατιαμση ειναι αποτελεσμα
τείχος νο τι χρεών ανθρωποις είναι, τας οίκοδομίας ιι Τομ μοΧθομ ^νΤιθοΤωοι ενώ ΤομλοΧιοΤονι οΧω Τη ννώμη
χρἡ τας τῶν ίδίωιν οίκήσεων ούτως ἐξ αρχῆς ααλλε οτι απο την απρεπη αναπαυση και την τεμπελια είναι
σθαι, οπως αν ἠ πασα ἡ πολις ἐν τείχος, ομαλοτητί φυσικο να προέρχονται καινούργιοι κοποι. Αλλα αν είναι
τε καί ομοιοτησιν είς τας οδούς πασω̃ν τω̃ν οίκη ονονκιι̃ να υπαρχει τείχος για τους ανθρωπους, πρέπει
σεων ἐχοωσω̃ν 8ὐἑρκεΙΟν7 ἰδεῖν Τε οὐκ ἀηδἑς μιᾶς ι, το χτίσιμο των ιδιωτικων κατοικιών να γίνεται απο την
οικίας σχημα ὲχςιισης αὐτῆς, εις τε την τη̃ς φυλο αρχη με τετοιο τροποι ὡατε ολη η πολη να σκηματιζει
κῆς ραστώνην ολῳ καί παντί προς σωτηρίαν γί ένα για να είναι ολα τα σπίτια ασφαλισμένο, φτιαγμένα
ίγνοιτ” αν διαφοριος. Τοατων δέ, ὡς αν μὲνῃ τα κατι με τροπο ομαλο και ομοιομορφο με οψη προς τους
αρχας οίκοδομηΘὲντα, μολειν μιζν μαλιστα τοίς δρομους, γιατί δεν Θα είναι ασχημο το θέαμα της πο
ὲνοικούσι πριἑποιν αν είη, τοας δέ αστυνομους ὲπι ιιι λεως οταν έχει το σχημα μιας οικίας, και εκτος αυτοὐι
μελείσθαι καί προσαναγκαζοντας τον ολιγωρούντα ι: θα διευκολύνεται η φρούρηση της και θα είναι ασφαλί

σμὲνοι σε μεγαλο Θαθμο ολοι. Γι) αυτο, αφού χτιστούν
τα πρώτα οικοδομήματα, πρέπει να τα φροντίζουν κυ
ρίως και αυτοί που κατοικούν μέσα, αλλα και οι αστυνο
μοι πρέπει να έχουν την επιμέλεια τους και να επιθαλ
λουν προστιμο σι οσους παραμελούν την συντηρηση



458 Αδθ

ζημιουντας, καί παντων δή τῶν κατα τό ἄστυ ΝΘΘΟ τους. Θα φροντίζουν επίσης και για τη γενικη καθαριο
,οοτητος τη επιμελεῖσθαι, καί οπως ίδιωτης μηδείς τητα της πολεως και να μη καταπατησει κανείς ιδιωτης
μηδεν των τής πολεως μήτε οίκοδομήμασι μήτε οτιδηποτε ανηκει στην πολη χτίζοντας οικοδομες η
ουν ορυγμασιν επιλήψεται. Καί δή καί υδάτων τῶν 5 ανοίγοντας ορυγματα. Θα φροντίζουν ακομη οι αστυνο
εκ Διος ευροίας τουτους επιμελεῖσθαι χρεών, καί μοι για την καλη διοχετευση των νερών της Βροχης που
οσα εντος πολεως ή οποσα εξω πρέπον αν Οίκείν στελνει ο Δίας και για ολα τα μερη μεσα και εξω απο
εἴη· ταυτα δε παντα συνιδοντες ταῖς χρείαις οί νο την πολη, που πρεπει να κατοικουνται. 'Ολα αυτα αφου
μοφυλακες επινομοθετουντων καί τῶν αλλων ιί τα μαθουν καλα και εξασκηθουν στην εῷαρμογη τους
ὸῃόσο ἄν ο νομος εκλείπῃ δι' απαρίαν. Ὁτε δέ οι νομοφυλακες, θα συμπληρωσουν οσα απο αθλεψία
ταυτα τε καί τα περί αγοραν οίκοδομήματα καί τα εχει παραλείψει ο νομος. Τωρα λοιπον, που εχει τελειω
περί τα γυμνασια καί παντα οσα διδασκαλεῖα κατε σει η κατασκευη και των γυρω απο την αγορα οικοδομη
σκευασμενα περιμενει τους Φοιτητας καί Θεατας 5 ματων και των γυμναστηρίων και ολων των διδασκαλείων
Θεατρο, πορευωμεθα επί τα μετα τους γαμους, τη̃ς και περιμενουν αυτα τους Φοιτητες και τους θεατες,
νομοθεσίας εξής εχομενοι. ας προχωρησουμε στα ζητηματα που προκυπτουν μετα

κΑίΞίΝ|ΑΣ: Γῖανυ μεν ουν. τους γαμους, συνεχίζοντας τη νομοθεσία μας.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γαμοι μεν τοίνυν ήμῖν εστωσαν γεγονο ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Ας γίνει οπως λες.

τες, ώ Κλεινία· δίαιτα δε πρό ΠΘίδΟΥΟνία§` οὐκ Π] ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας υποθεσουμε λοιπον, Κλεινία, οτι εγιναν οι
ελαττων ενιαυσίας γίγνοιτ) αν το μετα τουτο, ήν δή 0 γαμοι για τους οποίους εκαμαμε λογο. Και εφοσον δεν
τίνα τροπον χρή ζήν νυμΦίΟν καί νὐμφην ἐν Πόλεί προκειται να γεννηθουν παιδια πριν περασει ενας χρο
διαφερουσῃ τῶν πολλῶν εσομενῃ εε το δή τῶν νυν νος περίπου, ας κοιταξουμε με ποιο τροπο πρεπει να
είρημενων εχομενον  εἰπεῖν ου παντων ευκολω ζουν ο γαμπρος και η νυΦη σε μια πολη που θα πρεπει
τατον, αλλα οντων ουκ ολίγων τῶν ἔμπρου̃θεν Τοίτ Ια) να είναι ανωτερη απο τις αλλες  αυτο ερχεται σαν
αυτων, τουτο ετι εκείνων τῶν πολλῶν δυσχερεστε συνεπεία αυτων που εχουμε πει τωρα  πραγμα που
ρον αποδεχεσθαι τῷ πλήθει. Το γε μήν δοκουν ορ δεν είναι και τοσο ευκολο να το πουμε, Αλλα, αν, σε
Θον καί αληθές είναι παντως οήτεον, ώ Κλεινία. οσα ειπώθηκαν προηγουμενως δεν ηταν λίγες οι δυσκο

ΚΑΗΝΙΑΣ: Πανυ μεν ουν. λίες που συναντησαμε, αυτο είναι πολυ πιο δυσκολο
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ὁστις δή διανοεῖται πολεσιν αποφαίνε ῖίίιιιι απο εκείνα για να το παραδεχθεί ο πολυς κοσμος. 'Ο

σθαι νομους, πῇ τα δημοσια και' κοινα αυτους χρή μως, φίλε μου κλεινία, πρεπει να λεγεται οπωσδηποτε
ζήν πραττοντας, τῶν δε ἰδίων οσον αναγκη μηδε εκείνο που θεωρείται σωστο και αληθινα.
οίεται δεῖν, εξουσίαν δε εκαστοις είναι τήν ήμεραν κΑΕίΝίΑΣ: Βεθαιοτατα.
ζήν οπως αν εθελῃ, καί μή παντα δια ταξεως δεῖν ίι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λοιπον, οποιος μελετα να υποδείξει νομους
γίγνεσθαι, προεμενος δε τα ίδια ανομοθετήτα, στις πολεις πως δηλαδη πρεπει να ζουν οι κατοικοι κα

νονίζοντας τις δημοσιες υποθεσεις και τα κοινα ζητη
ματα τους, αλλα νομίζει πως δεν είναι εξ ίσου απαραί
τητο να κανονίζει και την ιδιωτικη ζωη των πολιτών και
πως ο καθενας εχει το δικαίωμα να περνα την ημερα
του οπως θελει και δεν πρεπει ολα να γίνονται με ταξη,
και δεν περιλαθαίνει την ιδιωτικη ζωη στους νομους,
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ηγείται τα γε κοινα καί δημοσια ὲθελἠσειν αυτους εχοντας την ιδεα ίσως οτι ολοι οι πολίτες θα συγκατα
ζη̃ν δια νομων, ουκ ορθω̃ς διανοεῖται. Τίνος δή χα

νοωῇκ

Ξ
τεΘουν νο ζουν συμφωνα με τους νομους που ρυθμίζουν

ριν ταυτα είρηται· τουδε οτι φἡσομεν δεῖν ἡμῖν Το κοίνα̃ Κω Τίς δημόσιες ωίίοθέσείίῖι δεν σκἑῷῖεἶοί
ΤΟΘΟ νϋμφἴοϋς μηδέν δίΟΦΘ,ΘὐνΤως μηδὲ η̃ττον ἐν ιο σωστα. Για τιοιονλογο ειτιομε τα παραπανω, Για τον εξης:
σνσσπίονς Τήν δίοπαν Ποἰεἶσθω Τον Πρὁ Τῶν νά_ Ὁ Για να υτιοοτηριξουμε οτι τιρειτει οι νιοηοντροι νο ζουν
μων χρονου γενομένου. Καί τουτο μεν δή θαυμα στα συσσιτια καΘολου' διαφορετικο ατιο τον καιρο ιτου
στόν ὀν ὀΤε κατ ἀρχάς Πρῶτον ὲνένεπ) ἐν ΤΟΚ ι τιροηγηθηκε ατιο το γαμο τους. κι αυτο Θεθαιο τιροκα
Παρ, ὑμῖν Τόι̃νονς Πολέμου ῃνός ανω̃ν ὥς, ν εἰκὁςν λεσε οτιορία· και κατατιληξη, οταν εφαρμοστηκε για
νομοθετησαντοςῆ τινος ετέρου τήν αυτήν δυναμιν 5 Πρὼῖη Φορά σῖο δικά σας μέρη· Δεν Οτίοκλείεῖο' νοἔχονως Πράνμαως ἐν ὸλίνανθρωωως Π,Ιὁ Πολλη̃ς καθιερώθηκε, οτιως είναι φυσικο, οτιο κατιοιο τιολεμο η
απορίας εχομενοις, γευσαμενοις δε καί αναγκα κατιοιο αλλη ισοδυναμη αιτία, σε τιεριοτασεις δηλαδη
σθεἶσιν χρήσσσθω Τοῖς σνσσπίως ἐὅοξεν μένα τιου υτιαρχει ελίλειψη ονθρὼιτων και οντιμετωττίζεται
διαφέρειν είς σωτηρίαν το νομιμον, καί κατέστη δή

εεωεω“φοτο

τιολυ μεγαλη δυστυχία. Αφου ομως εδοκίμασαν το θεσμο
Τρὁῃω Πνί Τοιοίπω Τό ὲῃπήδενμσ ὑμῖν Τό Τῶν Ο αυτο και αναγκαστηκαν να χρησιμοτιοιησουν τα συσσί
συσσι τίω ν.

Μ”

τιο, τους φανηκε οτι το συστημα αυτο Θοηθεί ιταρο
Κ/\Ε|Ν|ΑΣ Ἑωκε νου̃ν πολυ στη σωτηρία της τιολεως, κι ετσι, με τιαρομοιο
ΑΘΗΝΜΟΣ. Ο δή ἐλενον ὁῃ Θανμσσῃῦν ὁν Τοϋἶὁ , τροπο, ετιεκρατησε σε σος ο θεσμος των συσσιτίων.

Ποπ καί Φοὅερὁν ὲτῃτάξω Πσίν, νυ̃ν οὐχ ὁμοίως ¿, ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Αυτο τουλαχιστον είναι το τιιθανοτερο.
` τώ Προσταττοντι δυυ̃χειθές αν εἴη νομσθετεϊν αυ ΑΘΗΝ/ΗΟΣ: Α'·Πὀ= λο"[ὀνι Που έλεγα· ότι κύΠΟΤε Προκό

Τὁ_ Τὸ δν ἑξη̃ς τΟὐΤω Πεφωκὁς Τε ὸρθω̃ς, ἄν ν¿ννε_ λεσε κατατιληξη στον ιτολυ κοσμο και ήταν ετιικίνδυνο
νσθω νἰννὁμενον νὁν Τε, Οὐὅαμη̃ νἰννὁμενον ὸλἰς να το ειτιθαλει κανείς στους αλλους, τώρα δε θα ηταν
νου τε ηοιουν τον νομοθετην 'το τῶν ιταιζοι/των εξ ίσου δυσκολο να το θεστιίσει ο νομοθέτης τιου θα
είς πυρ ξαίνειν καί μυρια ἐτερα τοιαῦτα ανήνυτα ιιι Το ήθελε Αλλὐ ΤΟ Θίι̃ὐμενο μέτρο, τιου ατιο τη φυση

Ι Ι Ι α ι ΙΠοιοὐντα δρα̃ν Ον ράδἰον Οϋτι εωεἶν ΟὐΤ εἰτἴὁντη̨ του ειναι τιλοσμενο να ιτετυχει, αν εφαρμοσθει σωστα,
ὀνῖοῖελεἶνν ` Η και που τώρα δεν ουμοαίνει σε κανενα μερος, και σχε

κΑΕιΝίΑΣ· Τι' δή τουτο ώ ξενε εηιχειρω̃ν λέγειν ἐοι ; δον κανει το νομοΘετη, οτιως λεει η παροιμία «να ξαίνει
κας σφόδρα ἀῃοκνεῖν.

Α μαλλί στη φωτια» και να κανει μυρια αλλα τιαρομοια
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άκουοιτ' αν, ίνα μή πολλη ὁιατριὅἠ γι: χωρίς τελειωμο, δεν είναιευκολο ουτε να το τιουμε,

ννηπν Περί Τοντ, ωπὁ μάτην Πα̃ν μέν νάρν ὀῃΠερ ι, ουτε αν το πουμε, νο το ιτραγμοτοιτοιησουμε.
`α̃ Ι Ι ι 'ἄν Τάξεως καί νόμον μετἑχον ἐν Πόλε! νίννητον Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ. Μα ιτοιο 'ειναι ετιιτελους, φιλε μου, ουτονιτου

Πάντα ἀγαθά ἀῃεργάζετη̨ι, τῶν δε ατακτων η̃ τῶν αν και, ιτροσιταθεις να το ττεις, φαινεται πως δισταζεις
κακῶς ταχθεντων λυει τα πολλα τῶν ευ τεταγμὲ Πορο Πολωἶ .

ἄλλα έτερο Οὐ δή καί νυ̃ν ὲφἑσΐηκεν Πέρ, Τὸ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ακουστε το για να μη χασομερουμε αδικα

ω̨̃ωωωα

ι

Η.

τιολλὴ ωρα γι' αυτο: καθε τι τιου γίνεται μεσα στη τιολη
συμφωνα με την ταξη και τον νομο, είναι φυσικο να
φερνει ολα το αγαθα, ενὼ εκείνο τιου δεν εχουν ταξη
η εχουν νομοθετηθεί κακώς, διολυουν ιτολλα αλλα απο
εκείνα τιου είναι τακτοτιοιημενα. Κι ακριοως σ” αυτο το
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λεγόμενον. 'Υμίν γαρ, ώ Κλεινία καί Μἑγιλλε, τα ίο καίριο σημείο έχει φτασει η συζητηση μας. Σε σας θε
μεν περί τους ανδρας συσσίτια καλῶς αμα καί απερ Θ θαίως, Κλεινία και Μεγιλλε, τα συσσίτια των ανδρών
είπαν, θαὐμαστως καθεστηκεν εκ θείας τινος αναγ ωραία και θαυμασια, όπως ακριθὡς είπα, και επικρατη
κης, τό δε περί τας γυναίκας οὐδαμω̃ς όρθῶς ανο Ἡ" ι σανε καποια θεϊκη αναγκη, αλλα τα γυναικεία συσσίτια
μοθετητον μεθείται καί οὐκ είς τό φῶς ἠκται τό τη̃ς που κακώς δεν εχουν περιληφθεί στη νομοθεσία και
συσσιτίας αὐτῶν επιτηδευμα, αλλ” ό καί αλλως γε ποτε δεν είδε το φως της δημοσιότητας ο κανονισμός
νος ημων τῶν ανθρωπων λαθραιότερον μαλλον καί της συσσιτησεώς τους. Αλλα επειδη, ακριθώς, το γυκαι
επικλοπωτερον ἐφὐ, τό Θη̃λὐ, δια τό ασθενες, οὐκ 5 κείο φυλο είναι από τη φυση πιο κρυφό και πιο πα
όρθῶς τουτο είξαντος του νομοθετου δὐοτακτον νουργο από μας τους αντρες, επειδη είναι πιο αδυνατο,
αν αφείθη. Δια δε τοὐτου μεθειμενοιι πολλα ὐμίν δεν έπραξε σωστα ο νομοθέτης να υποχωρήσει και να
παρερρει, πολυ αμεινον αν έχοντα, εί νόμων ετα το αφησει εξω από τους νόμους. Εξ αιτίας αυτης της
χεν, η̃ τα νὐν· οὐ γαρ ημισυ μόνον εστίν, ως δό παραλειψης πολλα εχουν ξεφυγει από την προσοχη σας,
ξειεν αν, τό περί τας γυναίκας ακοσμητως περιο ι̃ίι ενώ η κατασταση τους θα ηταν τώρα πολυ καλυτερη
ρωμενον, όσῳ δε η θήλεια ημίν φὐοις εστί πρός Β ξ αν είχαν περιληφθεί στο νομο. Γιατί δεν αποτελεί, οπως
αρετηνχείρων τη̃ς των αρρενών, τοσοὐτῳ διαφερει θα νόμιζε κανείς, το μισό μοναχα του όλου θεματος
προς τό πλεον η διπλασιον είναι. Τοὐτ” οὐν ὲπανα που μας απασχολεί το να παραλείψουμε να τακτοποιη
λαθείν καί επανορθώσασθαι καί παντα σὐνταξασθαι ι σουμε τις γυναίκες, αλλα όσο η γυναικεία φυση είναι
κοινῇ γὐναιξί τε καί ανδρασιν επιτηδεὐματα δελ 5 , ί από την αποψη της αρετης κατώτερη από την ανδρικη
τιον πρός πόλεως εὐδαιμονίαν· νὐν δε οὐτως ἠκται Ξ Γ τόσο μεγαλυτερη είναι η διαφορα τους από το διπλασιο.
τό τῶν ανθρώπων γενος οὐδαμω̃ς είς τουτο εὐτυ Για την ευτυχία, λοιπόν, της πόλεως, το καλυτερο θα
χω̃ς, ώστε ουδε μνησθη̃ναι περί αὐτοὐ εν αλλοις γ' ηταν να αναλαθουμε να διορθώσουμε και να τακτοποιη
εστίν τόπαις καί πόλεσιν νοὐν ἐχοντος, όπου μηδὲ 0 σουμε από κοινου για αντρες και γυναίκες όλους τους
συσσίτια ὐπαρχει τό παραπαν δεδογμενα κατα πό θεσμους. Τώρα όμως το γενος των ανθρώπων εχει φτα

`λιν είναι. Γίόθεν δῆ τίς γε ἐργῳ μη καταγελαστως αει ατυχώς σε τετοιο ξεπεσμό ως προς αυτό το ζητημα,
επιχειρήσει γυναίκας προσθιαζεσθαι την οίτων καί ώστε σε αλλους τουλαχιστον τόπους και πόλεις που δεν

Δ ποτῶν αναλωσιν φανεραν θεωρείσθαι; τουτου γαρ ίι υπαρχουν συσσίτια σαν επίσημος θεσμός, να μη τολμα
οὐκ ἐστιν ό τι χαλεπωτερον αν ὐπομείνειεν τοὐτο κανείς να καμει λόγο γι' αυτα, αν εχει μυαλό. Επομενως,
τό γενος· είθισμενον γαρ δεδυκός καί σκοτεινόν με ποιο τρόπο θα επιχειρησει κανείς εμπρακτως, χωρίς
ζη̃ν, αγόμενον δείς φῶς αία πασαν αντίτασιν αντι να φανεί γελοίος, να εξαναγκασει τις γυναίκες να τρώνε
τείνον, πολυ κρατησει του νομοθετου. Τοὐτ” οὐν και να· πίνουν μπροστα στα ματια όλου του κόσμου;
αλλοθι μεν, ότιπερ είπον, οὐδ' αν τόν λόγον υπο ιί Γιατί δεν υπαρχει τίποτε αλλο εκτός από αυτό που να
μείνειε τόν όρθόν ρηθεντα ανευ πασης αοῆς, ἐν το ανεχεται δυσκολότερα το γυναικείο φυλο. Συνηθί

ιἔ σμενο, πραγματι, να ζει στη σκια και στο σκοταδι, αν
λ τολμησει καποιος να την φερει δια της θίας στο φως,

θα αντισταθεί με όλες της τις δυναμεις και θα υπερι
σχυσει πολυ περισσότερο από το νομοθετη. Αυτό, λοι
πόν, που είναι και θεωρώ σωστό, αλλου μεν δε θα ανε
χόταν ουτε καν να το ακουσει η γυναίκα χωρίς να ξεφω

 ω%×τΙ»<~Φ“Κ
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θαδε δε ϊσως ἄν. Εἰ δη δοκεῖ λόγου γ ενεκα μη νίσει με όλα της τα δυνατα, εδώ όμως ίσως να το ανεἀτωχη̃ Τόν Περι πάσης τη̃ς πολιτείας γενέσθαι λο χόταν. Αν. λοιπόν, νομιζετε ότι η σχετική με το πολίγονγ εθελω λεγειν ὡς αγαθον εστι και πρεπον, ει ιι τευμα συζήτησή μας δεν έχει ξεφυγει γενικα από τοκαί σφῷν σω/δοκεῖ ἀκούεγκ εἰ δέ μή] έαν. στόχο της, τουλαχιστον θεωρητικα, ειμαι πρόθυμος ναΚΑΕ|Ν|ΑΣ: ”Αλλ" ώ ξενε. θαυμαστω̃ς το γε ακουσαι σας αποδείξω πόσο καλό και τιρεπον ειναι αυτό, αν θέ.νῷν Πῶ/.Γως Ποω σω/δοκεῖ. θαια θελετε να με ακουσετε και οι δυο, αλλιώς. ας τοΑΘΗΝΜΟΣ ·/.ικοὐωμεν δη. Θαυμασητε δε μηδεν εαν αφήσουμε κατα μερος.ὑμῖν ἄνωθέν Ποθεν ὲγΠχεγρετν ὀόξω σχολῆς γαρ ε ΚΑΞΙΝΙΑΣ: Μα τι λες, φιλε μου; Επιθυμούμε παρα πολυ νααπολααομεν και” οαδεν ἡμας εστι τα κατειτεϊνον το σε ακουσουμε και οι δυο οπωσδήποτε.μή Πάντῃ Πάνῖως σκοηετν τα περι τους νόμους. ΑΘΙ|ΝΑ|ΟΣ: Ας ακουσουμε, λοιπόν. Μην απορήσετε ομωςΚΑΕ|ΝιΑΣ: Ὁρθω̃ς ειρηκας. καθόλου αν φανει οτι προσπαθω να ξαναγυρισω σεσκαἰΑΘΗΝΑΙΟΣ: Παλιν τοίνυν επι' τα πρῶτα επαναχωρἠσω 5 ποιό σημείΟ ΟΠΦ ΤΟ Προηγούμεναιιεν λεχθενπι. ετ νσρ ότι τό νε τοσοιιτον και Πάντα .5ΞΒ..Ξἔ.ῖΕΞΤε..ἶ.ῖΜε..ὲιέι5ῖ.±<ε.ε..<ιι.ειτε....2.ε;ι.Η3..ΖΞε.ε.×ινιισειιιιε.τ.9..Η9.σνσσσ σσννσειν, ὡς ιι τῶν ανθρωπων νενεσις τι τὸ σετιεοςιιιω̨̃ειτ1.<.ι.ιιεειιιε..ιε.ει.ι...ειτι.9...ι599ε
ιΠἔ8ΞΗ.ΕὶΞι;γ_γγ1ς

Κ τι
Παράῃσν ἀρχὴν ουδεμίαν ειληχεν ουδ, ἑξει ποτε νε ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Σωστα μιλησες.

ΑΤελευῖἠνγ άλλα ἠν τε αει' καί ἐσται παντως, ἡ μη̃κος 787 ιι ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ας επιστρεψουμει λοιπον, Ισ” αυτα που ειπαμε.Π Τῆς ἀρχη̃ς ἀφτ Οὐ γἑγονεν αμἠχανον αν χρόνον στην αρχη. Πρεπει δηλαδη καθε ανθρωπος να θαλειἄν εἴη
καλα στο νου του το εξης;Το@„Π„μιΒυ“Βγζ¶ ω̨κλιειι×ιιλε± τι μην;

'Κ ΣἩΡΔΔΧΕΥ5ἶἕΥειΧε.ΠΡΤἱ.'ῖθΗ!5Ξ.9θ2Ω1ι..9Ζ±Ζι.ῖἐ...!3.„'ἔ1ἹΞ.ὶέΡλσιιιιλιοε τι σον; πσλσων σσστσσσις κσι φεσρσς. κσι ι› Ή .±Ξςι....π_αχη̃τ9τε“ς κ_αι_...9α .ιι.ιτα,ι>ςχειγωδιεςκφεζ ιι̃ |0τι Ο χρανοε πουὲῃῃηὅεῃμωΟ Πανιοτα ταξεως τε και αταξίας, και εμφανιστηκε για πρωτη φορα ειναι τοσο μακρια απο τοΘρώσεως και' πωματων τε αμα και αρωματων ὲιτιθυ· σημερα, ωστε ειναι αδυνατο να τον υπολογισει κανεις.μἠματα παντοδαπα, παντως και' περι' τιασαν τήν Υη̃ν Κ/ιἔ|Ν|ΑΣ' ΕΤσι Φθινεΐωἀρι οὐκ ΟτὁμεΘα γεγονεναι, καίστροφας ωρών παν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δεν εχουμε επομενως το δικαιωμα να πιστεαΤοιη̨ςγ εν η̨ἰς τα ζῷα μεταθαλλειν αατω̃ν παμπλη ι̃ιι ουμε ότι πανω σα όλη τη γη εγιναν καθε είδους αποικιθείς μεπω̃ολάς εἰκὁςγ. ιι σμοί και καταστροφές πόλεων, και παντός είδους πολιΚΛΘΝΆΣ: Πῶς γάρ Οὐ; τικα συστήματα που επεθαλαν την ταξη ή προκαλεσανΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Τίοὐν; πιοτευομεν αμπελους τε φανῆναι αταξια και συγχρόνως οσον αφορα την τροφή πασηςποα ποτε πρότερον ουκ οασας; ὡσαυτως δε και φύσεως ορεκτικα ποτα και φαγητα, και ποικίλες διακυὲλάη̨ς καί τά Δήμητρας τε και' Κόρης δῶρα; Τρι¬ ιι μανσεις εποχών, που στη διαρκεια τους όλα τα ζώα,πτολεμόν τε τινα τω̃ν τοιουτων γενεσθαι διακονον; όπως ειναι φυσικό, υπεστησαν πολυπληθεις μεταθολες
· του οργανισμου τους;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Δεν υπαρχει αμφιθολία.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και λοιπόν; Δεν πιστευουμε αραγε ότι καποτεσε καποιο μερος εμφανίστηκαν τα αμπελια ενω πρωταδεν υπήρχαν; Και το ίδιο δεν συνεθη με τις ελιες καιτα δωρα της Δήμητρας και της Περσεφόνης; Και ότι οΤριπτόλεμος τα εκαλλιεργησε και μας πρόσφερε μερικα

ΒΟ
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, _ . ε ι Η | απ' αύτα; Και δεν εχούμε τή γνώμη ατι στο διαστημαεἴ ῳ ὁε μη Τωπἰ] ηλζ ΤΘ) Χροιῖΐί πού δεν ύπήρχαν αύτα, τα ζώα αλληλοτρώγονταν μεταξύζῳα καθοῃερ νων' ΠΠ Την Ο η ω τούς όπως σύμθαίνει και τώρα;σθωι” γο κλειινιλε: πώς οχι;
ΚΛΕΙΜΑΣ Τ! Ηηνἶ . ι ι ί ιλ\ |λΟΠςἐΠ Ω 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και το να θύσιαζούν θεθαίως οι ανθρωποι ο'Δ`ΘΗ|\λΑ|φΣ Το δε μηνὸθ[ΞΖ:Σἶ)3(;)\(Ζ2Ψἰ:| ἐἔὐναυ̃ῇον.

1 ενας τον αλλον Θλεπούμε οτι και σήμερα διατηρείταικαι νύνπαρίῖίμευιη̨̃ολνοί Ο ἕπε οὐδὲ ΰοὁς ετολμῶμεν σε πολλα μερη. Και αντιθέτως ακούμε οτι σε αλλούςΟῃἶυομεν ελ/ Ο| ς' , ,  Θ _ “Ο Πἑλω/Οι ταπούς δεν τολμούσαν να τρώνε ούτε Θαδια και αύταγἶωεσθῳλ θ.υμΠΤΟ Τε Οωλ ηἔἑολς ,εολσἰ ῖἶϋίί ΤΟΙΠΠΤΟ ἦ πού πΩοσέΦεΟαν σαν Θύσία στους θεούίζ δεν ήταν τα(ἶε καἔ Ηε/ἕἶλ βἕρἴἑῖ κα̃ἶν εδλἦμἐἕἐίχονΐο ὡς οὐχ Υ ζώα, αλλα γλύκίσματα και καρποί θρεγμενσι με μελι καιςἶ/Μο Θιἴματοὺὅἑ ζω) Τῶν θεῶν Θωμοὐς ΟΡ παρομοια αγνα θύματα, και αποφεύγανε το κρεας, πιΟσἰον ΟΚ 80 Ιεἔν , , ςι Λ 0 ενο! Βία ί η̨̃ στεύοντας οτι δεν σύμφωνούν με το θείο δίκαιο να ταματι μιαινειἴν, αλλα Ορἶωκοἰ, Πλ/εςν ελ:/μὲχόμενοἰ γεύονται ούτε να λερώνούν μ' αύτα τούς θωμούς των ε Δελΐἰγνολ/Πἶ ημ.ων ΤΟΙΡ Τοἶελ Οψωχωἀνἔων ἀΠεχόμε_ γο θεών, αλλα οι ανθρωποι τοτε ζούσαν τη λεγαμενη σρ κζῖῖἔ/παντων, εμψύχων δε τούναντιον π Τρὥ\7ὀῖ\ἦΞξ.„„ὅι̃ξιἶεἶη̨̃1Ἐἶα̃Τὥ 
νΟΙ

··„¬~··· τ~·····¬·~¬:Η····τ . „.„..ι.ε.....„..ι.σ,.„..........„ι¬ι~·ι
· 

Κ/\Ε|Ν|ΑΣΘκΟ[ Ζφι̃ἔρα̃ λενόμενί αττ' είρηκας και ΠΙ·
. ΚΑΔἐἴλῖΐἔἔἶε9ίἕίπἘςἑ©ῖιίἶαΥΤίΪατῖἕψπυοχύ)_και πολύ διαδίδονται καιστεύεσ οι πι α .

. . Κ .λετιιλα τα τα τή ι ιΘΖ°ΞαΞὲἶι̃ίῖιΟῖἑΞι έῖιἔἔνΖ'ἰῖἕΞ;ιῖΞἐΞὶῖιΠΟ.Οιι να
κκἔἶἕιὴλεἑρἔοι̃ρθἐλῶἔοὐἴτιἐλλαὅεςι ώ εενε. λὀγ® ε["ὡθ".'“" Οωἶἀί , ,

ΑΘ|ἶΝΑλΟΣἰ καί του̃/ων, ἐὰν (ἶὐνωμωλ Τά Τοὐῖοἰς εξης,
λ λἶπη̃ἕαῖ, μαεν Πμρποολρῖεΰἑοτλ Κα̨λεἶνίἔἶιθα προσπα„ω κλε"/"1ῇΠεΙρ(ἶ?ΟμΟΙ Φροζε"/λ

Ι θήσω να εξηγήσω τι σκεφτομαι για αύτα.
κ/\ἶί|Πλη̃ἔ)ἑ·^ἶ:ἔΟἑιΞ (ιἶτἕίντα τοῖς ανθρώποις ἐκ τ.Οιττῆ§` ίίι ι κ^Ε|Ν|^Σ Εξἡγησἑ Τα λοωὀν· Ψ

ΑΘ›‹ιοειος και ἐίιεωιιιεις ιῦρτημενο, στα ών αρετή τε ου ^ΘΗλίλίΟΣ' Εἦλῇω ότι όλα τα ανθρώπινα πραγματα εξορΤη̨ἶς ἀγομἑνογς ὸρθῶς κατ τούναντίον αποααίνει κα τωνται απο τριπλη αναγκη και τριπλη επιθύμια, με τις
κῶς αχθεϊσιν. Ταύτα δλ εστίν εδωδή μεν καί ποστς 3Θ ε οποίεςγ αν τούς δοθεί σωστή κατεύθύνσηγ αναπτύσσεταιήν Περίἄῇασαν πα̃ν ζῷον ἐμΦυ_ τ η αρετή και αν τούς δοθεί λανθασμένη κατεύθύνση,
τον έρωτα ἐχον, μεσταν οἴστρού τε εστιν καί ανη σύμθαίνει το αντίθετο. Αύτα δε είναι το φαί και το πισταἄλλο δεῖν Πράῇεἰν Πλήν πού ερχονται μολις γεννηθεί, και για τα οποία καθε

. Υ ς ΤΟΟ ἶκολ/Τοςί . Ι .ί Το Τσυ̃ῖα 5 ζωντανο πλασμα ανεξαιρετως, εχει εμφύτο ερωτα, καιἶας ηὁολ/Ο.ς κη̨ἰλεἶῃθυμἰος Τἕἶῖάἔερλ ἕἔαἔεἴν είναι Υεματο παΟΟιΦΟΩα και δεν ακούει κατοπιν εκείνονΞ:ΞΞ±25ξ;ὅἶῖρίΤ:Πἔἕ καί μελζ/ἶσΤη χρεω καί ἔ_ πού τον σύμθούλεύει να κανει κατι αλλο εκτος απο τορως ὸξύΐατος ϋστοῖος μέν ὁρμἀτσβ ὅιαῃμρωτάτούς 781ι.ι να ικανοποιει απολύτα τις ηδονες και τις επιθύμιες τις
περιστρεφομενες σ' αλα αύτα, και ατι πρεπει να τούς
απαλλασσει παντοτε απα καθε λύπη. Η τρίτη κι η πιο
μεγαλη απο τις αναγκες μας, πού αποτελεί και την πιο
σω̨̃ορδή επιθύμία μας και πού αν και εκδηλώνεται τελεύ
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δε τοας ανθρώπους μανίαις απεργάζεται παντως, ό 1 ταία κανει την ανθρώπινη ψυχή να φλογίζεται υπερθο
περί τήν τοι] γενους σποραν ὐθρει πλείστῃ καόμε λικα από καθε λογής μανία, είναι η επιθυμία να, σπερνει
νος. Ἄ δή δεί τρία νοσήματα, τρεποντα είς τό αελτι κανείς παιδια για τη διαιών α, που τον κα
στον παρα” τό λεγόμενον ήδιστον, τριοί μεν τοις 5 τακαίει με αφανταστα θίαιο τρόπο. Αυτα ακριθώς τα
μεγίστοις πειραοθαι κατεχειν, φόαῳ καί νόμῳ καί τρια μεγαλα παθη, κατευθυνοντας τα προς το καλυτερο
τῷ αληθεί λόγῳ, προσχρωμενους μεντοι Μουσαις κι όχι σε κείνο που λεγεται ηδονικότερο, πρεπει να
τε καί αγωνίοισι θεοῖς σὀεννυναι τήν αίίξην τε καί ζ αγωνίζεται να τα υποτασσει με τρια παρα πολυ δραστικα

ιο ἔι μεσα, δηλαδή το φόθο, το νόμο και τον ορθό λόγο, και
Παίδων δε δή γενεοιν μετα τους γαμους θῶμεν, χρησιμοποιώντας επί πλεον τις Μοασες και τους θεοός

επιρροή ν.

ε
:ἔ

.¬,

καί μετα γενεοιν τροφήν καί παιδείαν· καί ταχ' αν τους προστατες των αγώνων για να σθήσει την επίδρασή
ούτω προϊόντων των λόγων ό τε νομος ήμιν εκα ,ι τους και να σταματήσει την επεκτασή τους.

5 5 Αατος περαίνοιτο ῶς τοϋμπροσθεν επί συσσίτια
Θ

Μετα τους γαμους φυσικα, θα τοποθετουμε τις γεν
ήνίκα αφικόμεθα  τας τοιαυτας κοινωνίας είτε νήσεις των παιδιών και μετα τις γεννήσεις την ανατροφή
αρα γυναικῶν είτε ανδρῶν δεί μόνων γίγνεσθαι, Δ και την εκπαίδευσή τους. Και ίσως, καθώς προχωρεί μλ

προσμείξαντες αυτοίς εγγαθεν ίσως μαλλον κατο αυτό τον τρόπο η συζήτησή μας και ο καθε νόμος μας
ψόμεθα  τα τε επίπροσθεν αυτῶν, ἔτι νυ̃ν όντα ιι θα φθανει σ) ενα τελος, όπως προηγουμενως όταν φθα
ανομοθετήτα, ταξαντες αυτα επίπροσθεν ποιησό ο σαμε στα συσσίτια  αν πρεπει να γίνονται οι συγκεν
μεθα, καί όπερ ερρήθή νυνδή, κατοιμόμεθα τε αυτα τρώσεις αυτες χώρια για τους αντρες και χώρια για τις
ακριαεοτερον, μαλλον τε τους προσήκοντας αυ γι γυναικες, ισως θα τα νιωσουμε καλυτερα οταν καταπια

,±Φ°ι#ιί±?

τοίς καί πρεποντας νόμους αν θείημεν. Η στουμε με αυτα από πιο κοντα  και τα πριν απ” αυτα
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: 'Ορθότατα λεγεις. 5 που είναι ακόμη ανομοθετητα, θα τους δώσουμε προτε
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φυλαξωμεν τοίνυν τῇ μνήμῃ τα νυνδή λε ¿ ραιότητα αφου τα προσδιορίσουμε λεπτομερώς, και

χθεντα· ίσως γαρ χρείαν ποτ' αὐτῶν παντων ἐξο όπως είπα τώρα δα, θα το δουμε με πιο μεγαλη ακρίθεια
μεν. „ . και θα μπορεσουμε ίσως να επεξεργασθουμε για αυτα

ΚΑΕίΝιΑΣ: Τα ποία δή διακελεαῃ; Ϊ νόμους που θα τους ταιριαζουν και θα είναι πιο καταλ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Α τοῖς τριοί διωριζομεθα ρήμασι· θρῶσιν ιο γ ληλοι γι* αυτα.

μεν ελεγομεν που, καί δεύτερον πόσιν, καί αφροδι .Α ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Μιλας πολυ σωστα.
σίων δε τινα διαπτόηοιν τρίτον. Ο ΑΘΙίΝΑ|ΟΣ:φΑς κρατήσουμε, λοιπόν, στη μνήμη μας καλα,

ΚΑΕΙΝΙΑΣ· Παντως, ώ ξενε, μεμνησόμεθα που αττα όσα είπαμε τώρα δα. Γιατί ίσως καποτε να τα χρεια
ναν διακελευῃ. ι σθοαμε κι αυτα.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καλῶς. Ἐλθωμεν δα επί τα νυμφικα, δίδα ΚΑΞΙΝΙΑΣ: Ποια ακριθώς νομίζεις ότι πρεπει να θυμόσαστε;
ξοντες τε αατοας πῶς χρή καί τίνα τρόπον τους 5 γι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οσα προσδιορίοαμε με τρεις κουθεντουλες:

ἔκ νομίζω πως πρώτα είπαμε για το φαγητό, επειτα για τοΙ

ι
ἑ
ΰ
ί:

›..ιεαε

ί
ἑ

γ.ιἕειγε πιοτό και τρίτο για τις αφροδίσιες ορμες.
τι ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Να είσαι θεθαιος, φίλε μου, πως θα θυμόμαστε

όλα όσα μας υποδεικνυεις.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολυ ωραία. Ας ερθουμε τώρα στους νιόπανε

τρους, κι ας τους διδαξουμε πώς και με ποιο τρόπο



470 4?ι̃
%

_ _ πρεπει να κανουν τα παιδια κι αν δεν 1 ς.__1_τε.ια,%¿με
παιὁας ποιεισθαι, και' εαν αρα μη πείθωμεν, απει  _,_._..ι_ι_

Θα..,:το_υς πεισουμε με καποιους νομους
λἠαοντές τισιν νομαις α α α

Κ/\Ε|Ν|/λΣ: Πῶς;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Νυμφην χρή διανοεϊσθαι και νυμφιον ώς

κ/ἶἑιλιιλε· πως;
ΑΘΙιΝΑ|ΟΣ: Πρώταπρωτα κι ο γαμπρος κι η νυφη πρεπει

οτι καλλίστους καί αρίστους εις ουναμιν αποοειξο ιιι νο θὀλοων καλώ στο μωσλὀ Τοωςι ότι Πρὲῃει να δώσω”
α _ _ Η

α στην πολη, οσο τους ειναι μπορετο, πιο ωραια και πιο
μὲνους παιοας τῃ πολει. Γιαντες οι̃ ανθρωποι κοι Θ

νωνοι πασης πράξεως, ἡνίκα μεν αν προσεχωσιν γερα παιδια. 'Ολοι οι ανθρωποι αλλωστε που παίρνουν
_  _ _ _ _ ι μερος σε οποιαδηποτε πραξη, οταν προσεχουν μι̃ ολη

αυτοις τε και” τῃ πραξει τον νουν, παντα καλα και
αγαθα απεργαζονται, μη προσεχοντες οε ἡ μή ἐ τους τη δυναμη και τον εαυτο τους και την πραξη που

_ _ _ 5 κανουν, ολα τα κατορθὼνουν ωραια και καλα; αν οθμιωγς
χοντες νουν, ταναντἰα. Προσεχετω οή και ο νυμ

_ _ _ _ _ _ δεν προσεχουν η ειναι αμυαλοι, συμθαινει το αντιΘετοΪ
φἰος τῃ τε νυμφῃ καί τη παιδοποιια τον νουν, κατα

_ _ Ας συγκεντρώσει λοιπον ο σοζυγος ολη του την προ
τουτο σε και' ἡ νυμφη, τουτον τον χρονον διαφε

_ _ σοχη και στη γυναικα του και στην τεκνοποιία, με τον
ροντως ον αν μήπω παιοες αυτοις ὡσιν νεγσνοτες. 784 .ι

_ _ ίδιο δε τροπο να προσεχει κι η γυναίκα, ιοιαιτερως μα
'Επίσκοποι ογ ἐστωσαν τουτων ας ειλομεθα γυναι

_ ,. . _ λιστα κατα την χρονικη περιοδο που οεν εχουν ακομη
κες, πλείους εἴτ' ελαττους, τοις αρχουσιν οποσας
.. . _ _ _ _ _  _ _ _ αποκτ'σει παιοιοι. Θα ασ ισθοον, λοιπον, σαν επο
αν οοκῃ προσταττειν τε και οποταν, προς το της η γ' Ο

πτριες, γι αυτα οι γυναικες που οιολεξαμε, λιγοτερες
Εἰλειθυίας Ιερον εκαστης ἡμέρας συλλεγομεναι 5

_ _ η περισσοτερες  το ποοες θα ειναι αυτες, Θα το απο
ιε ι ιιι ιτου με ους ώρας, οι οἠ ουλλεχθεισαιιΙ ΧΟ Θ _

_ Υ φαοιζουν καθε φορα οι αρχοντες  οι οποιες θα συγκεν
οιαγγελλοντων αλλἠλαις εἴ τις τινα ορο προς αλλ

_ τρωνονται καθημερινως στο ναο της Ειλειαυίος (της
αττα Θλεποντα ανδρα ή και γυναικα τω̃ν παιοοποι

_ 7 _ _ προστατιοας των τοκετων) το ενα τριτο της ημερας,
ουμενων ή προς τα τετανμενα υπο των εν τοις ναι

 _ _ (τεσσερις περιπου ωρες) και αφου συναθροισθουν εκει
μοις Θυσιῶν τε και' ίερων γενομένων. Ἡ δε παιοο ιι

_ _ _ „ να πληροφορουν η μια την αλλη μηπως καποια εἰοε
ποιία και φυλακή των παιὅοποιουμἐνων οεκετις ε

__ εναν αντρα η μια γυναικα που πρεπει να κανουν παιδια
στω, μή πλείω οε χρονον, οταν εϋροια ῇ της γενε
σεως· αν οε αγονοί τινες εἰς τουτον γιννωνται τον να ασχολουνται με αλλα πραγματα κι οχι μ` εκεινο που

_ , _ ι _ _ επιοαλλουν οι γαμήλιες τελετες και θυαιες. Η τεκνοποιια
χρονον, μετα των οικειων και αρχαυσων γυναικων ιι
ὅἰαζεὐγνυσθω κο”/ῇ ΰοωλρωομἑνω̃ωο ως Τά Πρὁα ξ και η επιτήρηση αυτων που κανουν παιδια ας οιαρκεἰ

_" | , '_ _ ῖ οεκα χρονια, οταν μαλιστα υπαρχει πληθώρα γεννήσεων.
Φορο ὲκατεροις. Εαν ο' αμφιοαητησις τιςι γιννηται

_ ι _ _ τα Αν ομως μερικοι μενουν αγανοι κατα το οιαστημα αυτο,
περι των εκατεροις πρεποντων και προοφορων,
δεκα τω̃ν νομοφιιλακων ελομενους, οἴς αν επιτρε να παιρνουν οιαζυγιο, αφου ουσκεοθοον με τους γονεις

. . _ _ ι _ _. _ , και τις υναικες που τουι επιολεπουν, απο ασιἴοντας
ψωοιν οι οε ταξωσι, τουτοις εμμενειν. ιὲισιουσαι ι. Ϊ γή γ _ ς· ἰφ ι 7ι

_ _ , _ . _ ·· ο,τι ειναι στο συμφερον για τον καῶενα απο τους ουο.
ο' εἰς τας οικίας των νεων αι γυναικες, τα μεν νου
Θεταασαι, τα οε και απειλοιι̃σαι, παυοντων αυτους

Μωωαω

έ

ῖ

ἔ

ἑ,

Σε περιπτωση που θα προκύψει οιλονικια σχετικα με
οσοι πρεπουν και σιιμφερουν στον καθενα, ας εκλεξουν
δέκα απο τους νομοφολακες κι ας ουιιμορφωθουν σε
ο_τι εκεινοι επιτρἐψουν και οιαταξουν. Όταν μπαίνουν

ἑ , _στα σπίτια των νεονυμφων οι γυναίκες ¬ εποπτριες,
ποτε με νουθεοιες, ποτε με απειλες, να τους ογολουν
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τής αμαρτίας καί αμαθίας· εαν δ' αδυνατῶσι, πρός από την αμαρτία και την αμαθεια. Αν δεν το κατορθώτους νομοφυλακας ίουσαι φραζόντων, οί δ' είργόν 5 σουν, να σπευδουν να ειδοποιησουν τους νομοφυλακες,
των. Ἄν δε καί εκείνοί πως αδυνατήσωσι, προς τό κι εκείνοι θα τους τιμωρουν. Αν αποτυχουν κι αυτοί με
δημόσιον αποωηναντων: αναγραψαντες τε καί τη σειρα τους, θα τους καταγγελλουν δημόσια αναγρα
όμόσαντες ή μήν αδυνατείν τόν καί τόν θελτίω ποι φοντας το όνομα τους και παίρνοντας όρκο ότι σταθηκε
είν. Ὁ δε αναγραφείς ατιμος εστω, μή ελων εν τι αδυνατο να φρονηματίσσουν τον ταδε και τον ταδε πο
δικαστηρίῳ τους εγγραψαντας, τῶνδε· μήτε γαρ λίτη. 'Οποιου δε αναγραφεί το όνομα και δεν κερδίσει
ατα γαμαας ττω μήτε είς τας των παίδων επιτελειω τη δίκη εναντίον αυτων που τον κατήγγειλαν, θα στερη
σεις, αν δε ίεη, πλήγαῖς ό Θουληθείς αθῷος αυτόν γ θεί από τις εξής τιμες: Να μην εχει δικαίωμα να πηγαίνει
κολαζετω. Τα αυτα δε καί περί γυναικός εστω νό 5 στους γαμους και στις γιορτες για τη γεννηση των παι
μιμα· τω̃ν εξόδων γαρ τω̃ν γυναικείων καί τιμών καί διὼν, κι αν τολμήσει να παει, όποιος θα μπορεί, ατιμω
τω̃ν είς τους γαμους καί γενεθλια παίδων φοιτή ρητος να τον δερνει. Οι ίδιες νομικες διαταξεις θα
σεων μή μετεχετω, εαν ακοσμουσα ὡσαυτως ανα ισχυουν και για τις γυναίκες. Αν δηλαδη μια γυναίκαγραφή και μή ελῃ τήν δίκην. "Οταν δε δή παίδας ε καταγγελθεί δημοσία και δεν κερδίσει τη δίκη, δε θα
γεννήσωνται κατα νόμους, εαν αλλοτρία τις περί τα μετεχει στους γυναικείους περιπατους και στις τιμες,τοιαυτα κοινωνῇ γυναικί ή γυνή ανδρί, εαν μεν παι ± ουτε και στις συγκεντρώσεις που γίνονται για τους γαδοποιουμενοις ετι, τα αυτα επιζήμια αυτοίς εστω μους και τα γενεθλια των παιδιων. Αλλα κι όταν ακόμηκαθαῃερ Τατς ἐῃ γεννωμενοις είρήται· μετα δε 5 ενα αντρόγυνο γεννα παιδια συμφωνα με τους νόμους,
ταυτα ό μεν σωφρονῶν καί σωφρονουσα είς τα τοι αν καποιος εχει τετοιου είδους σχεσεις με ξενη γυναίκααατα ἐατω Παντα ευαακιμας, α δε τουναντίον εναν ή γυναίκα με ξενο αντρα, αν συμθαίνει αυτοί να είναι
τίως τιμασθω, μαλλον δε ατιμαζεσθω. Καί μετρια σε ηλικία που να μπορουν να τεκνοποιουν, να επιθαλ
ζόντων μεν περί τα τοιαυτα τῶν πλειόνων ανομο 785 ιι λονται και σ” αυτους οι ίδιες τιμωρίες που επιθαλλσνταιΘἑῃ,ΤΟ Ο(γῇ κείσθω, ακοσμοαι/Των δέ γαμαθατῃ σε εκείνους που είπαμε ότι κανουν ακόμη παιδια. Γιερα
θεντα ταυτῃ πραττεσθω κατα τους τότε τεθεντας απίβ όλα αυτό, εκείνοςκι εκείνη που περνουν τη ζωηνόμους' Βίου μέν αρχή Τοα ῃαι/Τας ὲκααῖαις α

. τους φρόνιμα από της πλευρας αυτης, θα είναι ευυπόλη
Πρῶτος ὲγιαατας· αν γεγραφθαι χρεών εν ίεροίσοι 5 τι πτοι σε όλα, ενὼ ο αντίθετος θα στερείται υποληψεωςΠαφῷογς ζωῆς ἀρχὴ καρῳ και καρῃ Παραγεγραψαω τ η πιο σωστα θα θεωρείται ατιμος. Και εφ' όσον η πλειο

ι δ° εν ταιχῳ λελευκωμενῳ εν παση φρατρία τόν αριθ νότητα τηρεί το ορθό μετρο γυρω απί αυτα τα ζητήματα,
μόν των αρχόντων των επί τοῖς ετεσιν αριθμσυμε ΠΩ Τα Θθοσιωίι̃ἠσει Ο νομοθἑῖηθ Αν όμως Παρεκΐρέίι̃οντνων· τής δε φρατρίας αεί τους ζῶντας μεν γεγρα ται, τότε ας περιληφθουν στη νομοθεσία κι ας εφαρμό

ζονται συμφωνα με τους νόμους που θα θεσπισθουν
τότε. Και αρχη της ζωης για τον καθενα ανθρωπο είναι
ο πρωτος χρόνος, που εχει την υποχρεωση να τον κα
ταγραψει κανείς στα ιερα των προγόνων ετσι περίπου
«αρχη ζωης καταγραφει του γυιου η της κόρης». Γίλαϊ
σ' αυτα, πανω σε ενα ασθεστωμενο τοίχοι σε καθε φα
τρία, θα αναγραφεται ο αριθμός των αρχόντων που από
το όνομα τους αριθμουνται τα χρόνια. Τα ζωντανα μελη

ι
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φθαι ττληοίον, Τθὐιῖ 67 ΟΠ°ἕκΧωΡΟὐνΤΟς ΤΟΕ' ΰίοω' Ό της φρατρίας τιρὲτιει να είναι γραμμένα το ένα κοντο
ὲξαλ8ἴΦ8ιν Γάμου ὅἐ ὁρον είνα! κόρῃ μέν ἀῃό έκ ' στο αλλο, και να σθηνονται οσα έχουν φυγει ατιο τη
καίὀεκο ἐτῶν είς εὶκυ̃υ̃ιτ Τόν Ιίακρύπίΐθν χρόνον ζωη. 'Οριο του γαμου για την κορη ας είναι τα οεκοξη
οφωρισμένον, κορῳ δέ ἀίι̃ὁ Τρίάκονίἴο μέχίΉ Τῶν ως τα είκοσι χρονια, για να καθορίσουμε το ανώτατο
Πέντε και' τριακοντατ εἰς δέ αρχάς' νϋναίκίμὲν ΤεΤ“ 5 χρονικο οριο, και για τον αντρα ατιο τα τριαντα ως τα
ταράκοντο, ανὁρί δέ τριάκοντα ἔτη' Πρός Πόλεμον τριανταιτὲντε. 'Οταν τιροκειται να καταλοθει κανείς κα
οὲ ανορί μὲν είκοσι μέχρι τω̃ν .ὲξηκοντα ὲτῷν' νυ· ποια εξουσία, για τις γυναίκες οριο ηλικίας θα είναι τα
νοίκι” δὲ, ήν ἄν ὅῦκῇ χρείαν δεῖν Χρη̃σθυ̃ί πρός Τά οαραντα και για τον αντρα τα τριαντα. Ξχετικο με τον
Πθλεμίκάι ὲθείδάν Παἶὅυ̃ς νεννήσῃι Τό δϋνσἶὁν καί τιολεμο για τον αντρα στρατευσιμη ηλικία θα είναι απο
πρέπον ὲκὀιαταις ιτροστέιῇΘιν μέχρι Τῶν Πε'/Τη Ν] τα είκοσι ως τα εξήντα, και για την γυναίκα, αν θα κριθεί
κοντΩ ἐτῶν. καταλληλη να χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικές υιτηρε

σίες, αφοο τεκνοτιοιησει, θα ορίσει ο νομοθέτης ο,τι
είναι δυνατο και ταιριαστο ως τα ιτενηντα χρονια της
ηλικίας της.
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ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γενομενων δὲ παίδων αρρένων καί θη 788 ει ΑΘΗΑίΑ|ρΣ' Αῷού Υξἶννηθοίίν τα Πωδιὀι Οίἶσενικἀ ίωί Θηλυ
λειω̃ν, τΩΟΦἠν μέν που καί παιδείαν τό μ8τό ταιι̃τα 4 κο. ειναι 'Πιο Πολϋ σωσΤθιν~·Πῖ9ΧΟληΘΟϋμε εμείς με Την
λέγειν οροοτατί αν νίννυ̃ιθί ἡμῖν, αν είναι μὲν αρ Ξ 9,Χ§η̨̃ΕΩ9ΦΠι,ἕῳ .,ἶἶἶΪ{,.„ἶκῖίῖ^Ρἶ3,§Η,ίἶηῖίτοωςι 'ἶοω εινω ἶε^ε'ἔ®θ
ρητόν παντως αδιίνατον, λεγόμενη δὲ διδαχῇ τινι αδυνατο να παραλειψουμε, αλλ αν μιλησουμε γι αυτην,καί νοϋθεῖἡσεἰ μα̃λλον ή νόμοἰς εἰκωῖ· ἄν ἡμῖν Φοί 5 θα ηταν προτιμοτεροζ κατα τη γνωμη μου, να το κανουμε
νοιτο. Ἰδία γαρ καί κατ” οίκίας πολλα καί σμικρα καί ωτῖο, ΤἔἔΠἔἔΧ..Οιυιμί3οαληςι|και διδαχης μαλλον παραῇνυπο
ουκ ὲμφανη̃ πασι γιγνόμενα, ραδίως [ΜόΤη̃θ ὲκά· Γιοὴ εφοσον (ἶΤην ιδιωΉΪ‹η Κω ἶ)[κΟγε_λωἴης κη̨ίἡὁονη̃ς καί ὲΠ!θυμίος ἐτερα παρα Β νειακη ζωη, συμθαινουν πολλα και μικρα γεγονοτα και
Τοο τοι; νομοθιη̨̃του ουμαουλας παραγενόμενα, παν ι οχι γνωστα σε ολους, ευκολα θα εισχωρηοουν εκειΤοὅωἶά καί οὐχ ὀμογα ἀλλἠλογς οῃεργαζοιτ) αν τα πραγματα διαφορετικα απο τις συμθουλες του νομοθετη
τῶν πολιτών ήθη. Τοιι̃το δέ κακόν ταῖς πόλεσιν· καί γ αναλογα με τη λυση, την ηδονη και την επιθυμια του
γάρ ὁἰά σμἰκρύτηω Ποτῶν κο!! Ποκνοτῃτα ὲιτιζήμια 5 καθενος, που υπαρχει κινδυνος να προκαλεσουν μια
τιθεντα ποιεῖν νόμους απρεπες αμα καί ααχημον, τ διαφοροποίηση και διασπαση στα ηθη των σπιτιων. Κι
α̃ιαφθείρει δε καί τους γραφῇ τεθὲντας νόμους, ὲν αυτα είναι κακα για τις παλεις. ίῖιατί, επειδη είναι πραγ
τοίς σμικροίς καί πυκνοῖς εθισθεντων τῶν ανθρώπων ι ΜΟΤΙ Τοσο μικρο κο! |ΘΠΟνΟλΟμΒΟ\ίΟνΤω ,ΤΟΟΟ ,σϋΧνΟ|δεν
,Παρω/Ομεῇ/Π ΏσΤε ἀΠΟρία μέν Περί αὐτά νομο Ο αξιζει 'και δεν ταιριαζει να επιθαλει γι αυτα ποινες ο
Θετείν, σιγαν δε αδυνατον. Ἄ δε λέγω, δηλω̃σαι νομοθετης, και συγχρονως καταστρεφουν τους γρα
Πεγροἶέον οίον οοίγμοτα εξενεγκόντα είς Φῶς· νυ̃ν πτους νομους, αψου οι ανθρωποι εχουν συνηθισει να
γορ Αεγομενοις ἐοικε κατα τι σκότος. γπαρανομουν στα μικρα και στα καθημερινα ζητηματα.

ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Άληθεστατα λεγεις. 5 “Ωστε υπαρχει δυσκολία να νομοθετησουμε γι` αυτα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οόκοαν ότι μέν σώματα καί ψυχας την γε αλλα δε μπορουμε και να τα αποσιωπησουμε. και το τι

ὸρθήν Πάντως δεῖ Τροφήν φως/εσθη̨γ δω/Ομἑγ/ην ὡς εννοω, πρεπεννα προσπαθησω να7το ξεκαθαρίσω φερῖ
κά/\/ΜΟΤΟ καί ἄργσπι̃ ἐξεργοζεοΘαι, του̃το μεν όρ νοντας κατα καποιο τροπο παραδειγματα στο φως. Γιατιθώς εῃοηῃῃ. τωρα φαινεται μιλαμε καπως στα σκοτεινα.

Ξ ΚΑΕΙΑΗΑΣ: Μιλας πολυ σωστα.
έ ΑΘίι'ΝΑ|ΟΣ· Το ατι, λοιπον, η σωστη ανατροφή πρεπει να
ἶ αποδεικνυεται ατι εχει οπωσδηποτε τη δυναμη να δη

μιουργεί τα σωματα και τις ψυχες οσο το δυνατο πιο
καλα και πιο ωραία, νομίζω πως εχει Θεθαια λεχθεί σω
στα.

ί
ί
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ΚΛΕΗΜΑΣΞ ῃμήνί τΟ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βεοοἰως.
ΑΘΗΝΑΕΟΣ: Σωμοτο δε κολλιστο, οϊομοι, το γε οι , ΑΘΗΝΑ|Ο.Σ: Αλλο, φρονω, οτι το ωροιοτερο σωμοτο, γιο

η̨ΠλΟη̨σΤαΤΟν, ὡς ορθοτοτο δει νεων οντων εοθος νο μιλησω πολο οπλο, ονοπτοσσοντοι οσο το δυνοτοΦύεσθω Τῶν Πσίὁων' πιο κονονικο κοτο τη διοιρκειο της πρώτης νιοτης.
κλεπολε±ιτοπνμενοσν. Ξη̨̃ κ^ΕἩω^Σ:^σΦΟ^ὼε
,×±\Θι¬ιΝΑιΟΣ; Τι' δὲ; τοδε ουκ εννοουμεν, ως ἡ πρωτη 5 ¿ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κοι λοιπον; Δεν ποροτηροομε οτι η πρωτη

Βλάστη Πα,/Τὁς ζῷοω ΠΟ/χλή μεγτστη κοι' πλείστη ζ ονοπτυξη κοθε ζωου νινετοι οπο τη φοση της τοσο πολοΦὐεΠῃ| ώστε Κω, ἐρἰν Πολ/τοῖς ῃορὲσχηκεν μή γι υπεροολικἡ κοι δυνοτη, ωστε κοι πολλοἰ φιλσνικησονε
γνεσθοι το ν” ονθρωπινο μήκη διπλάσιο οπο πέντε μετοξυ τους, γιο το οτι το ονοστημο του ονθρὼπου,ὲπυ̃ν ἐν Τοἶς λΟ,ΠΟΪς εἴκοσῃ/ ἐῖεση/ σῃξανὸμενσ, οσο ουξονει στο πεντε χρονιο, δεν διπλοσιοζετοι στο

ΚΛΕΝΉΑΣ, Άληθη̃ ι̃θ κοτοπινο είκοσι χρονιο;
ΑΘΗΝΝΟΣ: Τι' ούν; πολλή οὐξη οτον ὲπιρρεῃ πονων Α ΚΑΕΜΙΙΑΣ: Αυτο εἱνοι ολήθειο.

χωρίς Πολ/χῶν και συμμετρων, σοκ ϊσμεν οτι μυρίο 789 ιι ΑΘ|·|ΝΑ|ΟΣ; Γιολο κολοιτ Δεν ξερουμε οκομη πως στον η
κοκο εν τοίς σωμοσιν οτι̃οτελεἴ; υπεροολικη ουξηση του ονοστημοτος προγμοτοποιειτοι

ΚΛΕΗΉΑΣ, Πάνω γε·
τ · χωρίς νο συνοδεοετοι οπο πολλους κοι συμμετρικοος

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οὐκοον τοτε δεῖτοι πλείστων ιτονων,  κοτιους, προκολεἰ οπειρο κοκο στο σωμοτο;
όταν ἡ Π/χειχηη Τροφή τιρσσγέννητοι τοῖς σωμοσι. 5 ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Βεοοιοτοτο.

κΛΕ|Ν|ΑΣ: Τί δη̃τδ, ώ ξενε; ή τοῖς ορτινενονοσι κοί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Η περίοδος, λοιπον, που οποιτει νο κοτοθολΠλείστους Προσπι̃ξομεν; λοντοι περισσοτεροι κοποι εἰνοι εκείνη που το σωμοτο
ΑΘΗΝΝΟΣ Οη̨ὅαμῶς νε, ολλ, έτι κοι' προτερον τοῖς ποἰρνουν τη μεγολοτερη ονοπτυξη.

ὲ\/Τὁς Τῶν αὐτῶν μηἶἑρων Τρεςρομὲνοις_ ΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Ε, κι επειτο; Τι θελεις νο πεις ,φίλε μου; Μηπως
κΛΕ|Ν|ΑΣ: Πως λενεις, ώ λῷστε; ἡ τοῖς κυουμενοισι ΙΟ οτι' πρεπει νο επιοολλουμε 'στο νεογεννητο κοι στουςΦράζως; νεωτερους πορο πολλους κοπους;
ΑΘΗΝΑὉΣ: Ναί. Θαυμσστον δ) οοδεν εστιν οννοείν Ώ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κοθολου μολιστο, ολλο κοι πιο νωρίς οκομη,

η̨μη̨̃ς Τήν των τηλικοοτων γυμνοστικήν, ήν Θουλοί ρω κοι σ' εκείνους που μεγολωνουν στο κορφο της μητερος
ν ον ιζι ϊν κοιπε οτοιτον οὐσον δηλω̃οοι. ,Ξ ΤΟ''Θκ^ἔἴἶ\"ΑΣ, ἔάνω μέ,/Ζὐν' Ϊ_ ΚΑΕ|Ν|Αξ: Μο τι λες τὼρο, εξοιρετικε μου φίλε; Μηπως

ΑΘΗΝΜΟΣ: Ἐσῃ τοίνυν Παρ' ἡμῖν μᾶλλον το τοιοω̃ Ι› εννοεις κοι ουτους που Θρισκοντοι στις κοιλιες των μο
ον κοτονοεϊν διο το το ποιδιος οὐτὐθ! ΙΙεἰζὁι/ως' νἀδων Τοωςἶζ”/άς Πσίζεῃ/ ή δεί Τρὲσἶοωοτ γάρ δη παρ, ἡμῖν οο Ϊ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μολιστο. κοτ δεν οπορω κοθολου που εσεις

μόνον ποῖδες ολλά κοι' πρεσθοτεροί τινες ὸρνίθων ογνοειτε τη γυμνοστικη που τοιριοζει σ) ουτη την ηλικιο,
που, ον κοι εινοι ποροξενη, θο επιθυμουσο νο σος ονο
πτοξω.

Ϊ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Εἰμοστε οπολοτως συμῷωνοι.
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Αυτο, λοιπον, εἰνοι πιο ευκολο κοτονοητο στον

τοπο μος γιοτί εκεί το ποιχνιδιο ποιιζοντοι με μεγολυ
τερη οφθονιο οπ' οσο πρεπει. Γιοτἰ στην ποτρἰδο μος,
οχι μονοχο το ποιδιο ολλο κοι μερικοί ηλικιωμένοι ονο
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Θρέμμστο, έπί τος μάχος τος”προς ολληλο. Ά τρέφουν μικρο πουλιο, κοι το γυμνοζουν γιο νο μοθουν
σκοιι̃ντος το τοιου̃το τῶν θηρίων πολλοῦ δή δέου ι̃θ νο μοχοντοι μετοξυ τους. Επομένως, πολο οπέχουν οπο
σιν ήγεῖσθοι τους πονους οοτοῖς εἴνοι τούς προς 0 το νο νομίζουν οτι πρέπει νο είνοι μέτριες οι κοπώσεις,
οίλληλο μετρίους. ἐν Οίς αὐίἐί ανακίνοααί ναμνα τ στις οποίες το κοτοοολλουν γιο νο το γυμνοσουν διε

` ζοντες· προς γορ τοοτοις λοθοντες ΠΠΟ μαλης γείροντος το πολεμικο τους μένος. Εκτος ουτου, το
έκοστος, τοος μέν έλοττονος εἰς τος χεἴραςι αεί· ί

ζοως δ° οπο την ογκολην έντος, πορειξιοντοι περι
ποτου̃ντες στοδἰους πομπολλους ένεκα τῆς εὐε·

Ε περποτοιζιν πορο πολλοι χιλιομετροι οχι γιο νο διοτηρή
ξίας ααα Τῆς Τῶνααίῶν σωίίαίωντ αλλα Τῆς Ταίίΐων σουν σε κολή φορμο το δικο τους σώμοτο, ολλο το ζώο
Τῶν ΘΡε|ί|ίαἴωνι καί Τα νε Τααααΐαν ὅηλοίίσί Τῷ δν που ονοτρέφουν. Κι έτσι οποδεικνυουν σί οποιον μπορεί
ναμένῳ καΤαμαΘείνι ὀα Τα αώμαία Παντα ναό Τῶν νο το κοτολοοει, οτι ολο το σώμοτο ώφελοοντομ χωρίς
αείαμῶν ΤΘ καί κίνήαεων κίναίίίίενα ἄκοαα ὸνί 6 νο νιώθουν κοοροση, οπο ολο το τινοιγμοτο κοι τις κινή
νοτοι πάντων, ὁσο'ΤΘ από ὲαίπῶνι ή καίὲν αίώραίς σεις„ κοι οσο κινοοντοι μονο τους ή μετοφέροντοι με
ή και κοτά Θάλοττον, ἡ κοί εφ' ίππων αχααμὲνων ί οχήμοτο, ή στη Θολοσσο, ή πονω σε οιλσγοι κοι με οποιο
κοί ὡπί ολλων οπωσου̃ν δή φερομένων τῶν σωμά δήποτε ολλο μέσο, μετοφέροντοι γιοτί χοιρη σί ουτο

5των, κινεῖτοι, κοί διο του̃το τος τω̃ν σίτων τροφος
_ _ Ο έίον κοί κολλος κοί

.".ι.....ν.»μμ

ποίρνει ο κοθένος κοιτω οπο τη μοσχολή του, το πιο
μικρο στο χέριο, το μεγολυτερο στην ογκολιο τους, κοι

οπορροφουν τις θρεπτικές ουσίες των τροφών κοι των
κοι' ποτων κοτοκροτουντο, γ πιστών κοι γίνοντοι ικονο νο μος χορίσουν υγείο κοι ο

 δ ” ” τι πο οδιδονοιι Τι'

χω...

την ολλην ρωμην ήμιν υνοτα Θα Ρ  μορφιο κοι κοθε ολλου ειδους ρωμολεοτητο. Λοιπον,
νούν ον φοῖμεν έχοντων Οϋτω ΤΟὐΤων Τα μεία ΤΟΠΤΟ ι οφου ουτο συμοοίνουν κοπως έτσι τι πρέπει νο κομουμε

ἡμᾶς ὀείν Παίείνί ὅααλεσθε αμα Υέλωτί Φράζωμενι Θ ί μετο οπ' ουτο εμείς; Θέλετε νο το πουμε γελώντος κοι
τιθέντες νόμους Τήν μέν καααααν Περίίίσίείνι Τό νο νομοθετήσουμε οτι πρέπει η έγκυος νο περποτο κι
νεναμεναν δὲ Πλαίίείν Τε οίον κήιαίναν, ἕως ίίνρόί/× ξ οτον γεννήσει νο φορμορει το ποιδί σον ον είνοι οπο
καί μὲχιαί αααίν ἐίαίν αααρνανανἰ καί δή καί Τάς ί κερί, εφοσον έχει ελοστικοτητο, κοι νο το φοσκιώνει
τροῷσύς ἀνονκαζωμεν νόμῳ ζημίαυ̃νἶες Τά Πσίὀία 5 μέχρι νο ποει δοσ χρονών; Κοι θέθοιο δε θοι ονογκο
ή προς ογροιι̃ς ἢ Πρός ίααα η̃ Πρός' αίκείανίῖ ἀεί ΠΠ ζουμε κι ουτές που το ονοτρέφουν με επιοολή του νο
Φὲιαείνι μέχρίαερ ἄν ίκείνῶς ίαίασθσί δω/(Πά γίγί/η” μίμου προστίμου νο πηγοίνουν ποντοτε το ποιδιο ή στις
τοι, κοί τοτε, διευλοοουμένος έτι νέων οντων μή εξοχές ἡ στους νοοος ή στους συγγενείς, ώσπου νο
ΠΠ ὅία ὲίἶερείδαμἑνων σΤρέΦηΤε" Τά κῶλα ὲΠίΠο” μπορέσουν νο στοθουν στο ποδιο τους; Κοι τοτε πολι
νείν Φειααααας ἕως αν ἠαίεῖἑς αααίελεαθῇ Τό να ίί) νο προσέχουν. μήπως επειδη είνοι οκομη νεορο στηρί
νὁμενθν; είς δαναμίν δέ ίαχαρας ααίάς είναίχρεων ζσντοι κοπου με πίεση κοι στροθώνουν το σκέλη τους,
καί μή μίαν! ὲαί δέ Τααίαίς ὲκααΤαίατ αν μή νίννη° 79"·® νο το κροτοών οπο το χεροκι ώσπου το νεογέννητο
Ταίι ζηίίίαν Ταἶα μή Παίαααί νραίίλωμενιί ἡ ΠΟ^^ΟΠ νε ι συμπληρώσει το τρίο του χρονιοι; Κοι πρέπει οσες εκτε
αείέ Τα Υαρ αρα αηθέν νίνναίίί ἄν πολύ καί ὀίΦθΟ° ι λοον χρέη τροφοο νο είνοι οσο το δυνοτο γερές κοι
νον. οχι μονοχο μιο. Κι έπειτο οπ` ουτο, ον δεν πετιζιχουμε

το σκοπο μος, δεν πρέπει νο επιθολουμε τιμωρίο στις
τροφοος που οπέτυχον; Ή μήπως δεν πρέπει νο διονοη
θοομε κοθολου νο κονουμε τέτοιο προιγμο; Γιοτί ουτο
που είπομε πριν οπο λίγο Θο συμθοίνει τοχτικο κοι σε
μεγολη κλίμοκο.

3ι̃
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κ^Ε'ΝΙΑΣ: Τό Ποἶνἶ ἡμᾶς Πρός Τω̃ 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το οτι θα γελοιοποιήθουμε πολυ εκτος τουΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το γε ωτα ανπο υν ι , , . . Ι·
μή εθελειν αν πειοθεσθαι γυναικειο τε καί δουλεια
ιΰΘτι τροΦῶι× _κλεικιιλε Άλλα τινος ση χάριν ἐ‹ι>σμεν Ούτε δω/ Ρη να διοωῃωθοών; τ

θῆνωἶ κο". ὲ^εωΘέ_ τς ΑΘ|·|Α|Α|ΟΣ: Για τον εξής: αν μαθει κανείς τις συνήθειεςΑΘΗΝΜΟΣ: Τοωδξἶ ΤΠ δεσἶπἶπἴν , , , Ό
Ξ των κυριαρχων και ελευθερων ανθρωπων σε καθε πολη,ρων ἐν Ταῖς Πολεσἰν ηθη Τω̨ζ (ἔν σκοιἴσσἕ/Τ(ἶ εἰς θα καταλήξει ίσως στο εξής σωστα συμπερασμα, ατι ανσο"/Οιαν ὰῷίκωῖ) ἄν Τήν Ορθην' Ψηχωρις ἶης ἰὁαἶς α Ζ δεν Ουθμιστοον οπως πρεπει τα Θέματα τα σχετικα μεδιοικήσεως εν ταις παλεσιν αρθης ΥΙΥι/Ομελ/ης μα·

Τ ν ἄν Τά κο"/ά ῃς Οτο![Ο έξετν τινα αεααιοτητα
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Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Ποιο πραγμα·

οτι δε θα θελήσουμε να υποταχθουμε στις γυναικείες
και δουλοπρεπείς συνήθειες των ντανταδων.

Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Μα για ποιο λογο αποφασίσαμε οτι αυτα πρεπει

την ιδιωτική ζωή των πολιτων, αδικα θα ελπίζουμε ατιΠ
, , , „ 5 τα κοινα θα αποκτήσουν καποια σταθεροτήτα με τουςΘεσεως νομων, και' ταυτα εννοων, αυτος νΟμΟις Ονεὐ Τήν ναμους. Κι οποιος Θαλει καλα στο μυαλο του το παρατοῖ νυν ρη εισιν χρῳτο. ι · · · ·

ς εὐὁωμο Μ πανω, κι ο ιδιος θα υιοθετήσει ισως τους νομους πουοικιαν και πολιν αμα την αυτου ιοικω . _ . .
Α .ειπαμε τωρα, κι αν τους εφαρμοσει, Θα διοικεί σωστανοϊ.

·και το σπιτι και την πολη του συγχρονως και θα ἴήσειΚΑΕΙΝΙΑΣ: καί μαλ” εικοτως ειρηκας. εωῖωχισμὲνος'
Ἱ

.  · λ ι τοιαυτής „ , , _
Αουι×ιΑιοε.|τοιναρ,οιιν μππιυ |τιΪἶἔιι|ει;άτπἶ|ωχάς κ^Ε|Ν|ΑΣ ΠΟΜ λογικο μιλησα

νομοθεσω̃ςι Πρ” αν κα Τα ρ ς _ ν ΑΘΗΑ|Α|ΟΣ: Ας μή σταματήσουμε λοιπον, τήν νομοθεσίαπανυ νεων παίδων επιτηδευματα αποδωμεν κατα
.. ,. Θ _ Περίπι̃ σώ_ ι_ μας μεσα σα αυτα το χωρο, πριν εξετασουμε και τατον αυταν τροπον ονιτερ ηργμε Ο Των

ι Ι Ι Ι

ματα μυθων λεχθεντων διαπεραίνειν. Θεματα που αφορουν την αναπτυξη των ψυχων των παρα
_ , πολυ νεων παιδιων, με τον ιδιο τροπο που καταπιαστήΚΑΕ|Ν|ΑΣ: Πανυ μεν ουν ορθως. Ο Α ι Ι Ι_ _ , ι Ξ καμε απο την αρχη να μιλήσουμε για τήν αναπτυξη τωνΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λααωμεν τοινυν τουτο οιον οτοιχειον επ ι 

, . η̨̃, σωματων τους.ὰμφόπρας σώμη̨ΐος τε και ψυχης των πανυ νεων
ΚΛΗΝΙΑΣ Αυτο θα ήταν πολυ σωστο. ”τήν τιθήνησιν καί κίνησἰν γη/νθμἑνην ὁῃ μά/ΜΟΤΟ 'ΑΘΗΑ|Α|ΟΖ· Ας παρουμε λοιπον σαν Βασικα στοιχείο γιατ ι · Μ ι οι ,ὼ εστισὐιωορος Σ . ' , Α , . _ ,

διο Πη̨σης νωσος Τε κΟΙὅηΗερ_ς „ ς εωΤάΤΟΙσ[ καί Ιω τη ψυχή και το σωμα των παρα πολυ μικρων παιδιων το·· · · ” ο οτι ν ι ετ . . , , ,
ΟΠΘΟΙ μενι ουχ ηκ[σΤΟ 8 Τ Ις _ δ, ι Θηλασμα και την κινΠση που Υινεται οσο το δυνατο πε_.οἰκειν, εἰ δυνατον ἦν. ΟἶΟν ἀεἴ Πλέονπἱς” νων ως

, _ , ρισσοτερο ολη τη νυχτα και τη μερα, παραδεχομενοιι ι ι “ ι ι τα νεο ενη ιται τι „ , ,ει/ΥΠΤΟΤΟ ΤΟΠΤΟΠ Ποἰεἱν δε! Περ Υ _ πως ειναι ωφελιμη και σε ολους τους αλλους, κυὁων Θρεμματα. Τεκμαίρεαθαι δε χρή καί απο των
, , , ριως ομως στους παρα πολυ μικρους που θα επρεπε,Ι 7 Ι ' Α ' ' ασι και ε νωκασιν

_ , . ,δει ως ἐξ εμΠ<°?#ιΟ!Ος αωπἶ εἰληῷ Υ, . Ι αν ήταν δυνατο, να λικνιζονται συνεχως σα να ζουσαναν χρήσιμον αϊ τε ΤΩΟΦΟΙ Των σμικρων ΚΟ! Οί Περ! μεσα σε ενα πλοίο. Να, λοιπον, ποιος ειναι ο ιδανικος
τροπος ανατροφής τον οποίο πρεπει να μιμήθουμε οσο
καλυτερα μποροαμε σ“ ολα τα νεογεννήτα παιδια. Μερι
κες ενδείξεις εξ αλλου μας κανουν να συμπεραινουμε
ατι η μεθοδος αυτή απεκαλυφθη εκ πείρας και Θεωρή
θηκε χρήσιμή απο τις παραμανες των μικρων παιδιων
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ί
_ _ , .. _ ι Ι ν γ ί κι απο τις γυναίκες που γιατρευουν την αρρώστεια τωντα των Κο υθαντων ιαματα τελουσαι ηνικα γαρ αν 5 ῖ

ρ _  Ξ Κορυθαντων. Οταν, πραγματικα, θελουν να κοιμησουνπου αουληθωσιν κατακοιμίζειν τα δυσυπνουντα
Τῶν Πωὀίων αἱ μηἶἑρες Οη̨χ ηουχίαν αὐτοῖς προσ οι μητερες τα παιδια τους που είναι δυσκολο στον υπνο,

7  › |
_ δεν τί αψηνουν στην ησυχία τους, αλλα αντιθετως ταφερομσιν αλλα τοὐναντίον κίνησιν, εν ταις αγκα

λ δ Θ κουνοον και τα πηγαινοφερνουν αδιακοπα μεσα στηνλαις αει' σείουοαι, και οα σιγην αλλα τινα με ῳ ιανι
και ατεχνω̃ς οίον καταυλοὐσι τω̃ν παιδιων, καθαπε
ρεί τω̃ν εκψρονων Θακχειω̃ν, ιασει ταατῃ τῇ της κι

αγκαλια τους, και δεν σωπαίνουν, αλλα τους λενε και
καποιο νανοαρισμα. Στην κυριολεξία μαλιστα καμια φορα

γησεως αμα χορεία και μοαση χρώμεναι ξεκουφαίνουν τα μωρα τους οπως οι κατεχόμενες απο
ΚΛΗΝΙΑΣ: Τίς οὐν αιτία τοατων, ώ ξενες μαλιστα εσθί 5 .μανια ιερειες του Βακχου, χρησιμοποιώντας σαν θερα

ἡμἴν πευτικο μεσο την κίνηση αυτη με συνοδεία χορου και
ΑΘΗΝΝΟΣ: Ου πανυ χαλεπἠ γιγνώσκειν. μουσικης.

4

ΚΛΕΗἩΑΣ Πῶς δή; ΚΛΕΙΜΑΣ: Και ποια είναι η θαθυτερη αιτία„ φίλε μου, αυτών

γο Τοπαθη, και” ἐστι δείματα δι” ἐξιν φααλην της ψυχης
„ _ „ _ 7  | · ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Πώς δηλαδη;Ο Θ ε τοις τοιου

Τ”/Ο Τον Οων εξω εν ἶίς ΠΩΟΟΦ ρη τι ' 7Θι̃ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Και το ενα και το αλλο παθος είναι φοθος, καιτοις παθεσι σεισμον, η των έξωθεν κρατει κινησις Π

Προσφερωγένη Τήν ἐι/Τὁς Φοη̨̃εράι/ Οὐσαν καίμανι οι Φοθοι αυτοί προερχονται απο καποια ταπεινη συνη
κην κίνησιν, κρατησασα δε, γαληνην ησυχίαν τε ἐν ί

θεια της ψυχης. Όταν, λοιπον, ση αυτα τα παθη, προσ
Τῆ ψωχη̃ Φοίνεσθω ἀηεργασα̃μἑνη Τῆς Περγ Τά Τη̃ς θετει κανείς απ) εξω καποιο κλονισμο, η εξωτερικη κί

' ' _ | 5 νηση επηρεαζει και νικα τη φοθερη και μανιακη εσωτε
' ι

καρδίας χαλεπης γενομένης εκαστων πηδησεως
πανταπασιν αγαπητον τι, τοας μεν ιζίπνου λαγχα γ ρικἡ' κίνηση· κι (ἶῖον την νἱκἡσει· Φσίνεῖῃ ότι χορίζἶι

_ , , . . . γαληνη και ησυχια στη ψυχη του καθενος που την τανειν ποιει, τοος δ εγρηγοροτας ορχουμενους τε
καί αυλουμενους μετα θεῶν οἴς αν καλλιεργου̃ν ροζον Οι Τρομεροί Παλμοί Της καρδιάς· ΑΠ, Ποτό Προέρἐκσσωἰ Θύωσ! κξῃηργάσατο (Ἡ/Τίμονἰκὼν ἡμῖν χονται λοιπον μεγαλα ευεργετικα αποτελεσματα: Εκεί

' 4 ι ὁ · Ό ς νοι δηλαδη που εχουν αϋπνία κοιμούνται, κι εκεινοι πουδιαθεσεων ἐξεις εμφρονας ἔχειν. Και ταυτα, ως ια
αραχεων γε οιζίτως εἰπεῖν, πιθανον λογον έχει τινα.

ΚΛΗΝΙΑΣ: Πανυ μεν οὐν.
ΑΘΗΝΜΟΣ: Εἰ δε γε ούτως τοιαατην τινα διζιναμιν ἐ

„,.„.„...„_„ι.4ιΜ¬.›¬«¬

αγρυπνουν, χορεοοντας κι ακοαοντας μουσικη με τη
Βοηθεια των θεών, στους οποίους ο καθενας προσφερει
με καλούς οιωνους απσθαλλουν τις μανιακες διαθεσεις

_ _ . ι 4 4 ν 5 και επανερχονται στις φρονιμες συνηθειες. Κι αυτα, οσοχει ταυτα, εννοεινχρη ταδε παρ αυτοιςι ως ηηηοη

Μμωω

ψυχή ὀείμσσἰν σω/Οὐσο ἐκ νέων μη̨̃λλον ἄν ὅγά Φὸ_ συντομα κι αν τα είπαμε, αποτελουν μιαν αρκετα πιθανη
` αων ἐθίζοιτο γίγνεσθαι· τοω̃το δε που πας αν φαιη 4 εξηγηση

δειλίας ασκησιν αλλο οὐκ ανδρ./ας γίγνεσθαι. Κ/\Ε|Ν|ΑΣ Βεθωοῖοῖο·
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν ομως αυτες γενικα οι ταραχες εχουν τοσο

μεγαλη δυναμη, πρεπει να νιώσουμε καλα εξ αιτίας αυ
τών και το εξης, οτι δηλαδη ίσως καθε ψυχη απο την
παιδικη της μαλλον ηλικία συνηθίζει να κατεχεται απο
φοθους. Κι αυτο θεθαια, ολος ο κοσμος θα παραδεχθεί,
οτι ειναι ασκηση στη δειλία και οχι θεθαια στην ανδρεία.
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Πῶς γάρ Οὐ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ποιος αμῷιθαλλει γι” αυτο;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Το δε γε εναντίον ανδρείας αν φαῖμεν εκ ι: › ΑΘΗΝΑ|ΟΣ και Φωσικἀ Το ανῖίθετο έργο της Ονδρείος

νεων εαθμ ὲπιτἡδευμα εἶναι το νικαν τα ιτροσπι αμέσως (Μό την Παιδική ηλικία μι̃ι̃οροὐμε να Ποώμε ΦΠ
ΠΤΟ\/Θ, ἡμῇῖ δείμαἶά καί Φἐὅοως' είναι το να υπερνικοι τους ξαφνικοος τρομους και Φο

, _ Θους.

καί τούτο εἰς ψυχῆς μοριον αρε 5 ΚΛΗΜΑΣ Μιλάς Πολύ σωστά·Π . . , ι
Τῆς, Τήν Τῶν παντελώς παιδων γυμναστικη̃ν εν ταις ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Παραδεχομαστε επομενως οτι συντεινουν σε
ΚΗ/,σεων έ .μἴν Φῶμεν σωμὅάλλεσθω μεγαλο θαθμο οι γυμναστικες αυτες κινησεις στο να

Υ η Ι . .Κ/\Ε|Ν?/Ὁ Πάἴ/Η μέν Οὐν. αποκτησει η ψυχη των πολυ μικρων παιδιων ενα μερος
_; ' ' ' ” δ ' Λ εν υχῇ και' ἱ ῖης ορετης· °ΑΘΗ?/ὲ'ἶσἰ Ζνσἔῖκἔῖῦ :1ΖὁρΐΞ:Οε¿ἰΣωχ!ιΟἔ] καί κα γο κκιειινιλε και Παρα Πολυ μαλιστα.Τ . Ι ν ι νκοψυχίας ἑκάτερον γη/νὸμενον γίγνοπ. άν Έ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Απο την αλλη μερια, η ευχαριστη και δυσαρε

κ/\Ε|Ν!ΑΨΖ Πῶ 6, Οὐ στη διαθεση της ψυχης, αναλογα με το ποιο απο ταΔ.ΑΘΗΝ/ΜΟΣ ΤΞ/Ο Οὐνγἄν ΤρὁΠΟν εὐθὐς ὲμψύοἰθι ἡμῖν (1 δυο θα επικρατησεμ συντεινουν αρκετο στην αποκτηση
οπατερον θουληθεῖμεν τῶ νεογενει, Φραζειν δή ι της γεννωξπηῖος και Της δειλίος·

, , '. .. . ε Ι ι· ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Γιατι οχι;πειρατεον οπως τις και καθ οσον ευπορει τουτων.ΚΛΕΙΝἌΣ Πῶς γάρ Οὐ'
¬ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πρεπει, λοιπον, να εξηγήσουμε με ποιο τροπο

Τό Παρ. ἡμῖν 5 ΚΟΙ ΠΟΟΟ μἴῖθβει ΚΟΧΙΞΙΟ ΧΙΟ ΠρΟγμΟΪΟ”|ἹΟιηΟΣι ΤΟΠΤΟΞ

τρυφή δύσκολα και ακραχολα και' σφόδρα απο σμι δηλοδὴ νο Ὁεμῖι̃νεὺσουμε σῖη ψυχή ΤΟΗ νεογὲννηῖου
” νοαμενα τα τῶν νεων η̃θη απεργαζεται το ΟΠΟὉ θελοωμε ΟΠΟ Τα δυο (Ηπακρων κι ιδέ Τοἰπων ένω/Τίον ἡ Τε σΦΟδρά κσίἀγρία δού/\ω_ ΚΑΞΙΝΙΑΣ: Χωρίς αμφιθολία.

ΤΠΠΘΗ/Οὐς καί] ἀνελευθὲρομς και μισανθρω ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Υποστηριζωγ λοιπον, τη γνωμη του τοπου μας,
πους ποιοιι̃σα ανεπιτηδείους ουνοικους αποτελεί. ιι] ότι δηλαδή Π μολθακἠ Ονοῖροφἡ κσμνει Τοως χαροκτἡ`

κΙ\ΕιΝιΑΣ· Πῶς ούν δή χρη τα μἠπω φωνης συνιὲι/Τα Θ ρες των νεων δυστροπους και οξυθυμους και παραφο
μηὁέ Πωὀείος Τῆς άλλης δω/Ωω γεὐεσθσί Πω ρους χωρίς να υπαρχει σοθαρος λογος, το αντίθετο
Τρἐφεἰν Τήν Πὁλῃ/ ἄῇασω/_ ομως, μια σκληρη και κτηνωδης υποδουλωση, τους Φερ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ώὅέ φθέγγεσθω Που μετά 8Οῆς νει στο σημειο να γινονται χαμερπείς, ανελευθεροι, μι
εη̨ους παν ειωθεν το γενομενον και οὐχ ἠκιστα το 5 σανθρωποι καθως επισης και τελειως ακοινωνητοι.

ἀνθρώἴἶων γένος καί δή καί Τῷ κλάεῃ/ Πρός Τῇ ἔτ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Γι̃ὼς πρεπει' αραγε να ανατρεαιει ολοκληρη η
ὅοῇ μᾶλλον Τῶν ἄλλων σω/ἑχεΤω γι ς πολη τα παιδια αυτα που δεν καταλαθαινουν ακομη'τη

κΛΕιΝιΙΧΣ: Πανυ μεν οὐν. γλωσσα και δεν ειναι ικανα να αποχτησουν καμια μορ
φωση;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καπως ετσι; 'Οπως ξερουμε ολοι καθε νεογεν
νητο αρχιζει αμεσως να φωναζει δυνατα, και μαλιστα το

ι ανθρώπινο γενος. Και δεν περιορίζεται μονο στο να φω
ναζει αλλα, περισσοτερο απο τ” αλλα, τα ξεφωνητα του

7 συνδέονται και με κλοιματα.
ιζ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βεθοιἰως.
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ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οὐκοαν αῖ τροφοί σκοποὐσαι τίνος επιθὐ ΑΘΗΝΑΙΟΣ; Οι παραμανες, λοιπον, προσπαθωντας να κατα
μεῖ, τοὐτοις αὐτοῖς εν τῇ προσφορα τεκμαίρονται· 7928 λαθουν τι θελει το μωρο. χρησιμοποιοὐν καθε ενδειξη
οὐ μεν γαρ αν προσφερομενου σιγα, καλώς οί στο να μαντεψουν τι πρεπει να του προσφερουν. 'Οταν
ονται προσφερειν. οὐ δί αν κλαίῃ καί όσα, οὐ καλώς. σωπαίνει δηλαδή, καθώς του προσφερουν κατι, συμπε
Τοῖς δη παιδίοις το δηλωμα ών ερα καί μισεί κλαυμο ραίνουν οτι καλα του το προσφεραν, οταν ομως κλαίει
ναί καί αοαζ σημεία οὐδαμῶς εὐτυχη̃· εστιν δε ο 5 και φωναζει σημαίνει πως δε θελει αυτο που του εδω
χρονος οὐτος τριῶν οὐκ ελαττων ετων, μοριον οὐ σαν. Στα παιδια, επομενως η αποδειξη για τα ποια πραγ
σμικρον τοὐ Βίου διαγαγεῖν χεῖρον ή μή χεῖρον. ματα αγαπουν ή δεν αγαπουν είναι τα κλαματα και οι

ΚΑΕΞΙΝΙΑΣ: ,Ορθώς λεγεις. φωνες, σημεία καθολου ευχαριστα. Κι η περίοδος αυτή
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ὁ δη δὐσκσλος οὐδαμῶς τε ίλεως αρ”οὐ δεν διαρκεί λιγοτερο απο τρία χρονια. ενα οχι πολὐ

δῶκεἶ Οῷῷν θρηνώδης Τε εἶναι καί ὸδυρμῶν ὡς ἐπί Ό Ζ μικρο μερος της ζωήςγ για να το περασει κανείς εμχα
το πολὐ πλήρης μαλλον ή χρεών εστιν τον αγαθον; ριοτα ή δμσαρεστα

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ἐμοί γοὐν δοκεῖ. Κ/ΙΕΙΝΙΑΣ: 'Εχεις δίκιο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί οὐν; Εί' τις τα τρι” ετη πειρῷτο πασαν › ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λοιπον, ο ιδιοτροπος και καθολου πραος. δεν

μηχανήν προσφερων οπως [το τρεφομενον] ἡμῖν 5 νομίζετε κι οι δυο σας οτι κλαίει και οδὐρεται παρα
ὡς ολιγίστῃ προσχρησεται αλγηδονι καί φοθοις καί πολυ περισσοτερο απο τον καλο ανθρωπο;
λὐπῃ πασῃ κατα δὐναμιν, αρ' οὐκ οίομεθα εὐθυμον κ/ΙΕΙινιΑΣ· κιῃα τη γνώμη μου, ναί Ι

μαλλον τε καί ίλεων (αν) απεργαζεσθαι τηνικαὐτα ΑΘΗΝΑΙΟΣ Αν υποθεσουμε, επομενως, οτι, στα παιδια των
τήν ψυχήν τοὐ τρεφομενου; τριων χρονων, προσπαθήσει κανείς να θρει ολα τα δυ±

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Δη̃λον δη, καί μαλιστα γ' ανγ ώ ξενε, εί' τις ΙΟ νατα μεσα για να τα αναθρεψει με οσο μπορεί λιγοτε
πολλας ηδονας αὐτῷ παρασκεὐαζοι. Φ ρους πονους και φοθους και καθε λογής λυπη, δε νομί

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τοὐτ' οὐκετ” αν εγω Κλεινία συνακολου Ι ζουμε αραγε οτι θα κατορθώσουμε ετσι να καμουμε τη
Θήσωμ, ἄνι ώ Θθϋμάσίε ἘΟΤΙΙ/ Υάρ Θὐν ἡμῖν ΙΙ ΤΟΙ· Ι ψυχή αυτοὐ που ανατρεφουμε πιο γαλήνια και πιο ευ
αὐτη πραξις διαφθορα μενίστη ποσών· εν αρχῇ γαρ Ι σῃλοχγικὴ;
νίννετσι εκαστοτε τροΦιι̃ς 'Ορῶιιεν δὲ εἴ τι λένο· 5 Ι κλειινιλε· Αοφαλως. και πιο σιγουρα ακομη, φιλε μου, αν
μεν. ! του προσφερουμε πολλες ηδονες.

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Λεγε τί φής. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σί αυτο πια εγω δεν μπορω να συμφωνήσω με
ΑΘΗΝΑΙΟΣ Οὐ ΟΙΙΙΚΙΟΟΙ] Πἑρί Ι/Ον Θῇ/ΟΙ Ι/ῷν Τόν λόΥΟΙ/ Σ τον Κλεινία, ω θαυμασιε παιδαγωγε. Γιατί αυτή η πραξη

ΌΙΟΘ δέ καί Οὐ] ΟΘΙ/είπκρίνέ ΤΘ ἡμη̨̃θι ώ ΜἑΥΙ^λΘ Ὁ μας θα προκαλεσει τις μεγαλὐτερες καταστροφες απο
μὲν Υάρ ὲίΙός δή λόΥΟ§` Οϋθἡδονάς ΦΓΙΟΙ ὅεἶν ὀίώτ Ιω καθε τι αλλο, οταν γίνεται καθε φορα στην αρχή της
κείν τόν ὸρθὁν ΰίον ΟΑ", Οὐ Τό Πίίίϋὀίζίαν Φεὐγείν ανατροφής. Ας δοὐμε αν αυτο που λεω είναι σωστο.
τας λὐπας, αλλ' αὐτο ασπαζεσθαι το με α κ^ΕιιγιΑΣ Εξἠγησὲ μας τι εννοετα̨

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οτι τωρα η συζήτηση μας περιστρεφεται γὐρω
απο ενα πολὐ σοθαρο θεμα. Προσεχε και ου Μεγιλλε,
και παίξε συγχρονως ρολο διαιτητή σε μας τους δὐο.
Η θεση δηλαδή που υποστηρίζω πραγματι εγώ, είναι οτι
ο σωστος τροπος ζωής δεν πρεπει ουτε να επιδιώκει
παντοτε τις ηδονες, οὐτε παλι να αποφεὐγει απολὐτως



ΔΘ
ί
ι
ί

έ

Ο Τίθι̃
.. , ιΝ¬%“Πὐἔιἑ 7

ι' ι

σθνι 6 νΤίνὁἠ ΤΤΟΟσεἴΤΤΟν ὡς Μεων ὸνΟμάΟΘςι Τιν δη τις λίιπες, ολλοι νο προτιμο τηνἶμεσοτητοἶ που πιο μπρο
ὁιοθεσιν κα̃ι ΘΘΟΤΤ κΟΤΤ?Τ ΤΤνΘ |ΤΘνΤεΤΟς ΦΤΠΤην εν με στο εχοροκτηρισο επιεικειο κοι που ευστοχο ολοι ονο
ΤΤΤώΧω§` ΤΤάνΤΘΤΞ ΤΤρΟσΟνΟΡενΟ|ΤΘν ΤΘὐΤΤΙν Τήν ἐξίν μοζουμε κοι Θεϊκή διοθεση συμφωνο με κοποιο μοντικη

τι ιδιωκειν Φημί δεῖν ἡμῶν κοί τον μελλοντο εσεσθοι ι  Φὴμιι Σ ουτη τη διοειεση πρεπει, κοτο τη γνωμη μου,
θειον, μήτί οὐν ουτον προπετη̃ προς τος ἡδονος γι

........,„

νο τείνει οποιο οπο ιο Θελει νο ίνει θεϊκο ονθ ω9 ιίι̃ Ο

ννὁίιενΟν ὀλωςι ὡς γονδ ὲκΤό§` λίΤΤΤών ὲσὁμενονι πος, κοι επομενως δεν πρεπει νο είνοι τελείως εκδοτος
ΙΤΤ?ΤΘ ὁλλθνι ΥἑΡΟνΤΘ Τ? νἑΘνι ἐη̨̃ν Τίάσχείν ΤΘὐΤὁν στις ηδονες, γιοτί τοτε δε θο μπορεσει νο μενει ποντοτε
ΤΟΟΘΨ ΤΠνἶνι ὁρρενεί ή Θη̃λϋνι ὁΤΤΤάνΤων δέ ῆκΤΟΤΟ εἰς μοκρυοι οπο τις λοπες, ουτε κονενος ολλος νεος η γε
δΘνΟμΤν Τόν ἀρῇως νΘΟνΘνΤἶ' κϋιΘΤώΤΘΤΟν νότο Οὐν Θ ρος, ορσενικος η θηλυκος, νί οφηνει τον εουτο του νο
ὲ|±ΦΤΤΘΤΘΤ Πάω ΤΘΤΘ Τό Πάν ἠΘΟς δώ ἔθος ἘΤΤ δη̨ ἐτ ποθοίνει το ίδιο, κοι πολο λιγοτερο οσο είνοι δυνοτο
νωνῦι εἰ μή ΙΤἑλλονΤΤ ὁὁξεΤν Ποἴζείνι Φϋἴην ἄν ὁεἴν το νεογεννητο. Γιοτί, Θεθοιο, σί ουτη την ηλικίο, εμφυ
κυ̃ἴ Τάς ΦΘΡΘΘΟΘΟ ἐν ΥΟΟΤΡΤ Ποσῶν Τῶν νννωκῶν ι τευετοι σε ολους μος με οποφοσιστικο τροπο, λογω
μολιστο θεροπευειν εκείνον τον ὲνιουτον, οπως #› σιινἠθειοςι Το ήθος όλης μας Της ζωής Ακόμη εγώ ιοιγ
ιΤΤἹΤΤΘ ἡὀθνυ̃ἴς ΤΤΟΤ ΤΤΟ^^Θἴς ἄιΤΘ καί μάρνοίς ΤΤΘΟΟ λοχιστον, ον δεν φοοομουν μηπως φονὡ οτι οοτειεοο
ΧΡΤΪΟΞΤΘΤ ἡ κὐθϋυ̃α ΙΤΤΪΤΘ Οὐ ^ὐΤΤΟΤ§`ι Τό δὲ λεἶον καί μοι, θο ελεγο οτι πρεπει τις εγκυες γυνοίκες νο τις
Θὐμενἑς Πρςἶίὁν Τε Τῳῶσῦι̃ ὅΤΟζήυ̃ΘΤ Τόν ΤὸΤε Χρὁτ προσεχουμε περισσοτερο οπο ολες τις ολλες εκείνο το
νον. χρονο, πως νο μη οπολουσουν πολλες κοι εξολλες συγ

ΚΑΕΞΙΝΒΑΣ: Ουδεν δεῖ σε, ώ ξενε, Μέγιλλον ονερωτον 791.» Χρὸι/ως ηδονὲςι ιιο Ούιε και λιιιιεςι αλλά σλ όλο ιο
ΤΤΟΤερΟς ἡμῶν ὸρθἔπερυ̃ν είιωι̃κεν' ὲνώ νάρ ΟΟΤΦΘ Ϊ διοστημο της εγκυμοσυνης τους νο προτιμουν μιο ζωη
σοι συγχωρώ τον λοπης τε κοι' ἡδονῆς οκροτου ήσυχη, γολήνιο, κοι ευχοριστη.
ὅίθν Φεὐι/ΘΤν ὅεἶν ΠάνΤΘΩ ΙΤἑΟΟν δέ,ΤΤνΘ Τέμνείν ἔ Κ/ΗΞΙΝΙΑΣ: Δεν εχεις κομίον ονογκη, φίλε μου, νο ρωτος
ΤΪΤΘΤ καλώς Τοἴνϋν Θῷηκάς Τε ΚΟΤ ἀκΤ?κΟΟς ἀμα '· τον Μεγιλλο, ποιος οπο τους δυο μος μίλησε σωστο.

ΑΘΗΝΑὉΣ Μό/Μ μὲν Οὐν ὸρθω̃ςι ώ κ^είν[Ο Τὁὁε Γιοτί εγω ο ίδιος συμφωνώ μοζίλσου ,οτι ολοι πρεπει νο
τοίνυν επι” τουτοις τρείς οντες διονοηθω̃μεν. οτιρωἑιχγιομιμε τη ζωη της οκριοίοω̨ςἑῆω̨πης κοι της οκροίος

ΚΛΕΙΝΜΧΣ: Το ποίον; __ηδ_ονη̨̃ς,.„.κοικν”Δοίκἶ§ἶἶουΘοΥο”με ποντοίτείτηΜμεσἦη̨̃οδνοτ Συ_
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ότι του̃τί ἐστιν ποντο, οσο νυ̃ν διεξερ ι νὲιιὼς κσλόι μιλησες και κςιλὰ ἐικοιισες συγχρόνως

Χὁμεθα Τά κΟ^Οὐ|Τενϋ ΤΤΤΤό Τῶν Πολλω̃ν ἄνιΟΘΦΟ 'Η ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολυ σωστο Θεθοιο, φίλε μου Κλεινίο. Το πο
νὐμωα̃” κω Θὐς ΠΠΤΡΤΟΤΤΘ” νὐίωϋς ὲΤΤΟνΟ|ίάζΟνΟΤνι ροκοτω, λοιπον, υστερί οπ” ουτο, ος μελετήσουμε κοι
ουκ ολλο εστίν ή το τοιοὐτο συμποντο. Κοί έτι γε |› Οι Τρεις μος. οί

ο νυνδή λογος ἡμῖν επιχυθείς, ως ούτε νομους δει Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ,· Ποιο δηλοδἠ;
προσσνουεϋειν αὐτά Οϋτε ὀίρρητο ὲα̃νι είεπτσι κο Αουλιλιοε του ωϋέ ουτε, οσο εεετοςοιιμε λεπτομερώς
λὡς' δεσμοί Υάρ ΟὐΤΟΤ Πάσης Θἴσἴν ΤΤΟλΤΤείΟ§Ἡ με ιι τωρο, είνοι εκείνο που οι περισσοτεροι ονομοζουν
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ογροφο εθιμο. Κι ουτοος που ονομοζουν ποτροποροδο
τους νομους δεν είνοι τίποτε ολλο πορο ολο ουτο.
Ακομη η ποροτηρηση που προσθεσομε λίγο πιο πριν,
οτι δεν πρεπει ουτο νο το ονομοσουμε νομους οοτε νο
το οποσιωπησουμε, κολο εχει ειπωθεί. Γιοτί ουτοί οπο
τελουν τους συνδετικους κρίκους ολης της πολιτείος επει
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ταξα ιταντων αντες τῶν έν νραμμασιν τεθέντων τε 5 δη Βρίσκονται μεταξα ολων των γρατιτως οιατιιτιωμένων
καί κειμένων καί τω̃ν έτι Θησομένων, ατεχνω̃ς οίον νομων και αμτων τιομ μτιαρχσμν τώρα κι αυτων τιομ θα
ιτατρια καί ττανταίτασιν αρχαία νομιμα, α καλώς μέν νομοΘετηΘοαν στο μέλλον σαν αλλα τιατροτιαραοοτα και
τεθεντα καί έθισθέντα ιτασῃ σωτηρία ιτερικαλα εντελως αρχαία έθιμα, Τα οτιοία αν τεθοαν με το σωστο
ψαντα έχει τοας τοτε νραφέντας νομοας, αν οί τροτιο και τηρούνται σωστα, θα τιροφμλαξομν και Θα
έκτος τοα καλοα ααίνῃ τιλημμελως, οίον τεκτονων ι: σωσομν ασφαλως τομς ηδη γραιττομς νομομς αν ομως
έν οίκοὀομήμασιν έρείσματα έκ μέσσμ ατιορρεον ξεφείιγομν ααα τη σοφία και το σωστο μέτρο, οτιως τα
τα, σαμττίιττειν είς ταατον τίοιεί τα σαμτιαντα, κεί μτιοστηρίγματα των οικοοομηματων, θα καταρρείισομν
σθαί τε αλλα αφ” ὲτέρων, αατα τε καί τα καλώς στη μέση και θα κανομν να τιέσομν το ένα τιανω στο
αστερσν έτιοικοὀομηθεντα, τω̃ν αρχαίων ατιοιτε 5 αλλο ολα μαζί, εκτος των αλλων, κι εκείνα ιτομ χτίσθηκαν
σοντων. Ά ὀη ὀιανοομμένοας ἡμας, ώ Κλεινία, σοί σε μεταγενέστερο χρονο καλα, τιαρασμρμένα ατιο την
αεί την ιτολιν καινήν οὐσαν ίταντῃ σμνὀείν, μήτε καταρρεμση των ιταλιων. Εχοντας, λοιτιον, μιτ οψη μας
μέγα μήτε σμικρον παραλιιτοντας είς ὀαναμιν οσα αμτα, Κλεινία, τιρέτιει να δέσομμε οφιχτα γμρω τριγμρω
νομομς ή έθη τις ἡ ετιιτηδεαματα καλεί· ιτασι ιί με καθε τροτιο την καινοαργια ιτολη σομ, χωρίς τιαραλεί
γαρ τοίς τοιοατοις ττολις σμνδείται, ανευ δέ αλλη ψομμε, οσο φτανει η δμναμη μας, ομτε το τιαραμικρο,
λων έκατερα τοατων αακ έστιν μονιμα, ώστε σα με οσα ονομαζομν νομομς η έθιμα η ασχολίες. Γιατί με
χρή θαυμαζειν έαν ἡμῖν πολλα αμα καί σμικρα ασ ολα μαζί σμνοέεται στενα η πολη, αν ομως είναι χωρι
κοαντων είναι νομιμα ή καί έθίσματα έτιιρρέοντα 5 σμένα το ένα αιτο το αλλο, οεν είναι στερεα. 'Ωστε δεν
μακροτέρομς πσιῇ τοας νομομς. τιρέτιει να μας ιτροκαλεί έκτιληξη οταν Θλέιτομμε ένα

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Άλλ” ορΘω̃ς σα νε λέγεις, ημείς τε οατω τιληθος ατιο έθιμα και ασχολίες, τιομ φαινομενικα οεν
ὁιανσησομεθα. έχομν μεγαλη σημασία, να τιλημμμρομν την νομοθεσία

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εἰς μέν τοίνμν τήν (τοα) τριετη̃ γεγονο μας και να αμξανομν τη διαρκεια της.
τος ἡλικίαν, κορσα καί κόρης, ταυ̃τα εί τις ακριαως ε Κ/ίΕίΝίΑΣ· Γίσλα ωραία. Οι σκέψεις σοιι είναι σωστές και
ατιοτελοί καί μή ιταρέρνως τοίς είρημενοις χρῷτο, θα τις τιαραδεχθοιζιμε σαν δικές μας.
οιζι σμικρα είς ωφελίαν γίγνοιτί αν τοίς νεωστί τρε ΑΘί·ίΝΑ|ΟΣ: Αν, λοιτιον, ως τον τρίτον χρονο της ηλικίας
φομενοις· τριετείαέ δη καί τετραετείκαί ιτενταετεί τομ νεογέννητομ, είτε αγορι είτε κορίτσι είναι αμτο.
καί έτι έξετεί ἠΘει ψυχῆς ιταιὁιω̃ν ὁεσν αν είη, τρα 5 εκτελεί κανείς με ακρίαεια τα ιταραττανω χωρίς να τα
φῆς δ” ἠὁη τιαραλατέον κολαζοντα, μή ατίμως, αλλ” Θεωρεί σαν τιαρεργο, θα ωφελήσει ιταρα τιολα το τιαιοί.
οιιερ ετιί τῶν ὁοαλων γί έλενομεν, το μή μεθ” Αλλα στα τρία, τέσσερα, τιέντε, και έξι ακομη χρονια, η
ίίαρεως κολαζοντας οργην έμιτοιείν ὀείν τοίς κολα ιταιαικη ψμχη χρειαζεται φμχαγωγία. Και τωρα ιτια ιτρέτιει
σθείσιν μηὁ) ακολαστσμς έωντας τρμφἠν, τααταν 794±ι να τομς ατιαλλαξοαμε ατιο τη μαλθακοτητα με τιμωρία,
αραστεον τοιι̃τα γε καί έιτ έλεμθεροισι. Παιὁιαί ἐι̃' οχι ατιμωτικη, αλλα να σμμτιεριφερομαστε οιτως ακριαως

είτιαμε σχετικα με τομς δοαλομς, δηλαδη να μη τομς
ειτιααλλομμε αοικη τιμωρία τιομ θα τιροκαλοασε οργη
στη ψμχη αμτων ιτομ Θέλουμε να διορθωσομμε, μητε
να τομς αφἡνομμε ατιμωρητομς ενθαρρανοντας έτσι τη
μαλθακοτητα τομς, το ίοιο ακριθως τιρέιτει να κανομμε
και για τσμις ελεμθερομς. 'Οσον αφορα τα ιταιχνίοια αμ

Με
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είσίν τοίς τηλικοατοις αατοφμείς τινες, ας επειδαν της της ηλικίας υπαρχουν μεσα τους εμφυτα, που τα
συνελθωσιν αὐτοί Οχεδὁν θνενίλίσκοϋσί Σω/ίἑνοί ανακαλαπτουν σχεδόν μοναχοί τους όταν συναντη
δε είς τα κατα κωμας ίερα δεί παντα ηδη τα τηλι 5 θοαν. Πρεπει ακόμη όλα τα παιδια αυτης της ηλικίας,
καατα παιδια απα τριετοας μεχρι τω̃ν εξ ετών, από τα τρία δηλαδη ως τα εξι τους χρόνια, να πηγαίνουν
κοινη τα τω̃ν κωμητῶν είς τααταν εκαστα· τας δέ ί στους ναοας του χωριού τους, στο ίδιο μερος όλα μαζί,
τροφοας ετι τω̃ν τηλικουτων κοσμιατητας τε καί με τους συγχωριανους των. Κι οι παραμανες επίσης των
ακολασίας επιμελείοθαι, τῶν δε τροφών αὐτῶν καί ιιη̨ιιδιὼν οιιιἡς της ηλικιοις Πρέπει νο Φροντίζομν νιη̨ την
της αγελης συμπασης, τω̃ν δώδεκα γυναικῶν μίαν ίο καλη και κακη συμπεριφορα τους, και επικεφαλής αυτων
εφ εκαστῃ τεταχθαι κοσμοασαν κατ) ενιαυταν τω̃ν ίσ και όλης της συγκεντρωσεως, να επιατατεί σαν κοσμη
Προῃρημένων ας αν ταξωοιν οί νομοφαλακεςτ ΤΟΟ τορας επί ενα χρόνο μια από τις δωδεκα γυναίκες που,
τας δε αίρείοθωσαν μεν αί των γαμων καριαι Τῆς όπως είπαμε, διορίζουν οι νομοφαλακες. Αυτες ας εκλε
επιμελείας, εξ εκαστης της φυλῆς μίαν, ηλικας αὐ γουν οι επιμελητριες των γαμων από τις συνομηλικες
πιτς η δὲ κη̨πισιααα αρχετω φοιτῶσα είς τα ἱερὸν 5 , τους, μιαν από καθε φυλη. Κι αυτη που θα διορισθεί ας
εκαστης ημερας καί κολαζουσα αεί ταν αδικαὐντα. ασκεί την εξουσία της συχναζοντας καθε μερα στο ναό
δοαλον μεν καί δοαλην καί ξενον καί ξενην αὐτή και επιθαλλοντας καθε φορα τιμωρία σε όποιον διαπρατ
δια τινων τη̃ς πόλεως οίκετῶν, πολίτην δε αμφισαη τει αδίκημα, αν μεν είναι δοαλος η δουλη, ξενος η ξενη
Τθὐντυ̃ μὲν Τῇ κθλάσεί Πρός ΤΟΘΩ ἀΘΤννὁμΟν§` ὲῃί Ο μόνη της με καποιους υπηρετες της πόλεως, όταν όμως
δίκην ανουσα, αναμφιααητητον δε αντα καί ταν πα πρόκειται για πολίτη που δε θεωρεί δίκαιη την τιμωρία,
λίτην αατη κολαζετω. Μετα δε ταν εξετη καί την ας τον φερει στους αστυνόμους για να δικασθεί. Εκείνον
εξετιν διακρινεσθω μεν ηδη τα γενος εκατερων τ που τη θεωρεί δίκαιη, ας τον τιμωρεί η ίδια. Μετα την
κὐρθί μὲν μεΐά κόρωνι Πείρθένοί δέ ὡσυ̃ὐίως ΝΘΤΙ 5 , ηλικία των εξι χρονων ας χωρίζεται πλεον το γενος των
αλληλων την διατριαην ποιείσθωσαν  πρός δε τα Ι δυο φαλων  τα αγόρια δηλαδη θα συναναστρεφονται
μαθηματα τρεπεσθαι χρεων εκατερομς, τούς μέν με τη αγόρια και τα κορίτσια με τα κορίτσια. Και οι μεν
αρρενας εφ) ίππων διδασκαλους καί τόξων κίίἴ και οι δε πρεπει να στραφουν στα μαθηματα· τα αγόρια
ακοντίων καί σφενδονησεως, εαν δε πη συνχωρῶ στους δασκαλους της ιππασίας, της τοξοαολίας, της
σιν, μεχρι νε μαθησεως καί τα θηλεα, καί δη Τά ΰ χρησιμοποιησεως των ακοντίων και της σφενδόνης. Ώ
νε μαλιστα προς την των απλων χρείαν Τό νάρ δή ῇσπου να εκπαιδευθοαν οί αυτα, αν καπως συμαιθαζονται,
ναν καθεστας περί τα ΤΟΙΘΘΤΘ ἀνί/ΟΘΪΤΘΙ Παρά Τοἶθ ας πηγαίνουν και τα κορίτσια, για να μαθουν κυρίως
ιια̃σιν ὸλιίνοιιι την χρηση των όπλων θεωρητικαι Γιατί θεθαια η σημε

ΚΛΕΙΜΑΣ Τα ποῖον;  λ 5 ι ' ρινη κατασταση γύρω από αυτα δεν είναι γνωστη σε
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ως αρα τα δεξια καί τα αριστερα διαφε όλους σχεδόν.

ροντα εσθ” ημών φασει προς τας χρείας εἰς ὲκα ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ποια;
στας τω̃ν πραξεων τα περί τας Χεῖρυ̃ςι ὲίίεἴ Τά νε Μ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Οτι δηθεν τα δεξια και τα αριστερα μας μελη
περί παδας τε καί τα κάτω Τῶν μελών Οὐδὲν ὅίΰφἑτ είναι από τη φυση τους διαφορετικα ως προς τις ικανό
ρω/Το είς ΤΟΠΟ ίἶὸνοϋς Φθἴνεἶθί” Τά δὲ καΐά Χεἶρι̃ϋς Ή) τητες τους για καθε πραξη, πραγμα που ισχιζιει όμως

για τα χερια μοναχα, ενω για τα πόδια και τα κατω μελη
δεν φαίνεται να υπαρχει καμια διαφορα ως προς την

*Ξ αντοχη. 'Οσον αφορα τα χερια όμως καταντησαμε σαν
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ανοία τροφων και' μητερων οίον χωλοι' γεγόναμεν ε αναπηροι από την ανοησία των ντανταδων και των μα
εκαστοι. Τῆς φύσεως γαρ εκατερων τω̃ν μελών ι μαδων. Γιατί ενω οι ικανότητες και των δυο χεριών είναι
σχεδόν ἰσορροπούσης, αύτοι' δια τα εθη διαφορα από τη φύση τους ισοδύναμες, τα καταντήσαμε μόνοι
αύτα πεποιήκαμεν ούκ ορθώς χρωμενοι. Ἐν όσοις μας από συνήθεια ανισα, επειδή δεν τα χρησιμοποιούμε
μεν γαρ τω̃ν εργων μή μεγα διαφερει, λύρα μεν εν 5 σωστα. Σε όσες δηλαδή δουλειες δεν υπαρχει μεγαλη
αριστερα χρωμενον, πλήκτρῳ δε εν δεξια, πραγμα διαφορα, όπως λόγου χαριν στο να χρησιμοποιουμε τη
ούδεν, και' όσα τοιαύτα· τούτοις δε παραδείγμασι λύρα με το αριστερό μας χερι και το δεξί για το πλήκτρο,
χρωμενον και” εἰς αλλα μή δεον ούτω χρήσθαι σχε σί αυτες δε δυσκολευόμαστε καθως και στις παρόμοιες.
δαν ανοια. Ἐδειξεν δε ταύτα ό τῶν Σκύθω̃ν νομος, 795.ι 'Εχοντας σαν παραδείγματα τα παραπανω, θα ήταν
ούκ εν αριστερα μεν τόξον απαγων, εν δεξια δε ανοησία να μην τα εῷαρμόσουμε το ίδιο και στις αλλες
οἰσταν προσαγόμενος μανον, αλλ) ὁμοίως εκατε δουλειες. Απόδειξη ο νόμος των Σκυθω̃ν που δεν τεντω
ροις επ' αμφότερα χρὡμενος· παμπολλα δ' ετερα νουν μετο αριστερό μοναχα το τόξο, ενώ με το δεξί
τοιαύτα παραδειγματα εν ήνιοχείας τε εστι και' εν 5 χερι κρατούν το θελος, αλλα χρησιμοποιούν εξ ίσου και
ετεροις, εν οἴσιν μαθεῖν δυνατον ότι παρα φύσιν τα δυο χερια και για τη μια και για την αλλη κίνηση.
κατασκεύαζουσιν οι αριστερα δεξιών ασθενεστερα Θα μπορούσε να θρει κανείς παρα πολλα παραδείγματα
κατασκεύαζοντες. Ταύτα δή όπερ, εϊπομεν, ἐν μέν αυτού του είδους είτε στην οδήγηση των αρματων, είτε
κερατινοις πλήκτροις και” εν αργανοις τοιούτοις αλλού, από τα οποία μπορούμε να καταλαθουμε, ότι
ούδεν μεγα· σιδηροϊς δ' εις τόν πόλεμον όταν δεῃ ιι διαστρεθλὼνουν τη φύση όσοι προσπαθούν να καμουν
χρῆσθαι, μεγα διαφερει, και” ταξοις και' ακοντίσις το αριστερό χερι πιο αδύνατο από το δεξί. Κι αυτα,
καί εκαστοις τούτων, πολύ δε μεγιστον, όταν όπως ειπαμε, δεν εχουν μεγαλη σημασία για τη χρήση
απλοις δεη πρός όπλα χρη̃σθαι. Διαφερει δε παμ των κερατινων πλήκτρων και παρόμοιων οργανων. 'Οταν
πολύ μαθων μή μαθόντος καί α γυμνασαμενσς ΤΟΟ 5 πρόκειται όμως να χρησιμοποιήσει καποιος στον πόλεμο
μή γεγύμνασμενού. Καθαπερ γαρ ο τελεως παγ σιδερενια τόξα και ακόντια ή αλλα παρόμοια όπλα, υπαρ
κιΟάΤίΟν ἠσκηκώς ΠϋΥμήν ή Πάλην Ούκ ἀίίύ μέν χει μεγαλη διαφορα, πολύ δε μεγαλύτερη όταν παραστεί
τω̃ν αριστερών αδύνατος εστι μαχεσθαι, χωλαίνει αναγκη να πολεμα με θαρια όπλα εναντίον αντιπαλου
δε και εφελκεται πλημμελῶν, όπαταν αύτὁν τις με· με τον ίδιο οπλισμό. Η διαφορα αναμεσα σί εκείνον που
Τοὅίὀάζων ὲίίἴ Θάἶερσ ἀνθγκάζη δίἔπίονεἶνι Τοὐῖον Μ) τα εχει διδαχθεί είναι μεγαλη από εκείνον που δεν τα
δή ΤΟΠΤΪ Οἶμῳι κυ̃ἴ ἐν ὁΠλΟίς κω̃ἶ ἐν Τοἶς ἄλλως Ο εχει μαθει, όπως αναμεσα στο γυμνασμενο και τον αγύ
Πἄσί Χρή ΠΩΟσὅΟκα̃ν ὸρθὁνι ὁῃ Τόν δίπά ὁεἶ κε μναστο. Γιατί, ίσως ο αθλητής που εχει εξασκηθεί τε
κτημενον, οίς αμύνοιτα τ' αν και επιτιθεῖτο ἄλλοις, λειως στο παγκρατιον ή την πυγμαχία ή την παλη πρεπει

λε

να μην είναι ανίκανος να πολεμα από την αριστερή με
ρια, μήτε να χωλαίνει και να κανει αδεξιες κινήσεις,
όταν ο αντίπαλός του τον αναγκαζει να στραφεί προς
τα εκεί για να αποφύγει ενα χτύπημα, το ίδιο ακριθως,
νομίζω, πρεπει να θεωρούμε σωστό και για τη χρήση
των θαρεων όπλων και όλων γενικα των όπλων. 'Οτι
δηλαδή όποιος διαθετει διπλα τα αμυντικα και τα επιθε
τικα του μεσα, δεν πρεπει, όσο είναι δυνατό, να αφήσει
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μηδεν αργαν τουτων μήδε ανεπιστήμον εαν είναι
κατα δυναμιν· Γηρυονου δε γε εί τις φυσιν έχων ή 5

καί τήν Βριαρεω φυοιτο, ταῖς εκατανχερσίν εκατόν
δεῖ θελή ρίπτειν δυνατον είναι. Τουτων δή παντων
τήν επιμελειαν αρχουσαις τε καί αρχουσι δεῖ γίγνε
σθαι, ταῖς μεν εν παιδιαῖς τε καί τροφαῖς επισκό
ποις γιγνομεναις, τοῖς δε περί μαθήματα, όπως αρ ει

τίποδες τε καί αρτιχειρες παντες τε καί πασαι γι
γνὁμενοι, μηδεν τοῖς έθεσιν αποθλαπτωσι τας φυ
σεις είς τα δυνατόν.

Τα δε μαθήματα που διττα, ώς γί εἰπεῖν, χρήσα 5

σθαι συμθαίνοι αν, τα μεν όσα περί τα σώμα γυμνα ι

Δθθ

κανενα απ” αυτα αχρησιμοποίητα και καταδικασμενα σε
αδρανεια. Αν φυσικα γεννιοταν κανείς προικιομενος απα
τη φυση απως ο Γηρυονης η ο Βριαρεως θα μπορουσε
να ρίχνει εκατό θελη με τα εκατὀ του χερια. 'Ολα αυτα
πρεπει να τα φροντίζουν οι αρχοντες, ανδρες και γυναί
κες. Και οι μεν γυναίκες θα επιθλεπουν με ποιον τραπο
θα διασκεδαζουν και θα ανατρεφονται τα παιδια. οι δε
ανδρες θα φροντίζουν για την εκπαίδευση, για να γίνουν
ολοι και αλες ικανοί να χρησιμοποιουν και τα δυο τους
χερια και τα δυο τους παδια με απόλυτη ελευθερία και
να μη χαλανε με τις συνηθειες που τους επιθαλλουν
τα φυσικα τους χαρίσματα.

σῃκη̃ς] Τά ὅ· εὐψωχίας χάριν μοωσικη̃ς' Τά δέ γω ἱ [ΚΛΕΙΝΙΑΣ Με πολυ ωραία επιχειρηματα, φίλε μας Αθηναίε,
μναστικής αυ δυο, τα μεν αρχήσις, τα δε παλή. Τής .

αρχήσεως δέ αλλη μεν Μουσης λεξιν μιμουμενων, ε Ὁ

διελυσες τις προληψεις για τη δηθεν ανισατητα των
μελων του σὼματος].

Τό Τε μεγα/χΟΠρ8Πἑς Φωλάττουσσ ἄμο καί ὲλεύθ8_ [ΜΕΓΙΛΛΟΣ Πρεπει, Κλεινία. να λαθεις υπ” αψη τις υποδεί
ρον, αλλη δε, ευεξίας ελαφρατητας τε ένεκα καί
καλλους, τών του σώματος αυτου μελών καί μερών

ξεις του φίλου μας στη νομοθεσία της πόλης σου. Ποιο
θεμα τωρα θα μας αναπτυξεις;]

το προσήκον καμπής τε καί εκτασεως, καί αποδιδο 5 ΑΘΗΝ/'ΠΟΣ” [ΤΟ θέμα Της Υϋμνοσῖίκἠςι Φίλοι ΗΘΗ] Η μὀρῷωτ
μενης εκαστοις αυτοίς αυτών ευρυθμου κινήσεως,
διασπειρομενης αμα καί ουνακολουθουσης είς πα
σαν τήν αρχησιν ίκανώς. Καί δή τα γε κατα παλήν α
μεν Άνταῖος ή Κερκυων εν τεχναις εαυτών συνε 796 .ι

στήσαντο φιλονικίας αχρήστου χαριν, ή πυγμής Ἐ
πειας ή Ἄμυκος, ουδεν χρήσιμα επί πολέμου κοι
νωνίαν όντα, ουκ αξια λόγῳ κοσμεῖν· τα δε απ” αρ ι
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ση, για να εκφραοθουμε ετσι, είναι δυο ειδων: οφείλει
δηλαδη να αναπτυξει το σωμα με την γυμναστικη και
να κοιλλιεργησει τη ψυχη με τη μουσικη. Και τα είδη
παλι της γυμναστικης είναι δυο: Ο χορας και η παλη.
'Ενα είδος του χορου είναι η μίμηση της εκφρασης των
ποιηματων και η προσπαθεια να αποδοθουν πιστα α,τι
μεγαλειώδες και φιλελευθερο κλείνουν μεσα τους. Το
αλλο είδος αποθλεπει στη διατηρηση της ρωμαλεατη
τας, της ευκινησίας, της ομορφιας των μελων και των
αλλων μερών του σὼματος„ χαρίζοντας τους το θαθμα
της ευλυγιοίας και της εκτασης που τους ταιριαζει και
αποδίδονται στο .καθενα απ) αυτα τη ρυθμικη κίνηση
που μοιραζεται συμμετρικα σί ολο το χορο συνοδευον
τας τον συγχρανως με ικανοποιητικο τρόπο. Και ασον
αφορα την παλη, ασα ο Ανταίος η ο Κερκυων εσυστημα
τοποίησαν με δικη τους εφευρεση για την απαχτηση
ματαιης δαξας, καθως και ο Επειας η ο 'Αμυκος για την
πυγμαχία, αφου δεν είναι καθαλου ωφελιμα στις πολε
μικες συγκρουσεις δεν αξίζει να καμουμε λαγο γι” αυτα.
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θη̃ς Πόλης, αΠ' αὺχενων καί χειρω̃ν καί Πλεμρω̃ν 5 Αλλά Τει ἶεννιἶισμιῖιιϋ της Πριἔιίιιιϊιικής ι”ιόιλι”ι̃ιἰι νοι εενλιιιτ
εξειλησεως, μετό φιλσνικίας τε καί καταστάσεως σἶριι ιιιινειιῖ με Την ειιλιινισιοι ιοιι λςιιιιοιἶιι Των Χεριών
ὅιαΠΟνΟι7μενα μετ” εασχημόνός όώμης τε καί όγείας και των ττίιεααὼν, που τα μαθαίνει κανείς με τιολα κότισ
ενεκακταιξιτι είς Παντα όντα χρησιμα σὺ Παρετεον, ὁΧι ιιοινιἶιυ̃έιι νιιὶι νι] ΩινΟικιιριιΧθει νικιι̃ιἡς και νιῖι ιιερδισει
αλλά Προστακτεον μαθηταίς τε αμα καί τόίς δίδα 8ι”ιιιἶιλιι̃ι“ιιςιἶι ιιορόισιι̃ιιοιι Οιλλιὕι νιο νι ιΐιιιοκιιἶσει Θιιιιρειιιἶ
ξονσιν, όταν ὲνωοει ὼμεν των νομων, Τοτς μεν ι› οωιισλεὸτητα και υγεια.Η οντα ειτειδἠγειναικετι̃σιικι δεν
Παντα τα τοιαὐτα εὐμενω̃ς δωρείσθαι, τσίς δε Πα Γιρὲιιει νιἰι τοι ιιιιιΰιῖιιιείινισοιιίιει Ολλόι νιἕι Το ειι̃ιθόιλοινιιιιἔ
ραλαμὅανειν εν χαρισιν. Οόδι όσα εν τοῖς χσρσίς ιιιἔιι σιοιιἔ ιιιἱιθιιιἑιῖ ιιοιι σιϋνιῖ ὁιἔισκόιλοιιςι ὸιαν Φιόιτ
εστιν αὐ μιμηματα Πρσσηκσντα μιμείσθαι Παρε Οοιιιιε σιο ιιὲροἔ των νὀιιων ιιοιι Οισχολειιιῖιι ιι Οιιιἔιι
τεον, κατα μεν τόν τόΠσν τόνδε Κόμρητων ενόΠΛια 5 ώστε Οι ιιρὼιιοι να “ια δωίιιζονν |ιε ειιμὲνειῖι ιιϋι Οι δειἔι·
Παίγνια, κατα δε Λακεδαίμσνα Δισσκσόρων. Ἡ δε ἶθροι να Τα δὲΧΟν`ιΟιι με ΘϋΧΟρισιιΊσιΊ ΟΘΤΘ Πιἶιλι νει
αὐ Παω Παρ, ημίν κόρη καί δεσΠόινα, εαφρανθείαα ιιϋῦιἱιλειιιιοιιιιε Τις ΧΘΡειιιιιιὲιι̃ ιιινὴσΘι§` ιιοιι Θινῦιι άξιες
τῇ τῆς χσρείας Παιδια, κεναίς χερσίν οόκ ῳηθη δείν ιιιιιἠσεωςι ὸιιως σιιιιΰϋιινειι ιῖίιην κριὴιηι Τον ΤΟΠΟ Οιπὀ
αθόρειν, ΠανοΠλία δε Παντελεί κόσμηθείσα, σιζίτω ι: Των κινιρὴιων με Τα ιἑνθιι̃λιι ι”ιΟιΧνιδισ ιιοιι σιιιι̃ Σιιἑιίιιιι̃
Τήν ὁρχησνν ὅκ1Περσίνειν_ Ά δή ῃάγ/Τως μγμετσθω με τα τιαιχνίδια των Διασκοόρων. Στην Πατρίδα μαι; Παλι,
ΠρεΠον αν εἴη κόρόιίς τε αμα καί κόρας, την της ιίι κόρη κι ιι̃ δἑσιιιοινιιι ῃεῦθιειιωνιι̃ι ειιειδἡ ιῖιιΧιῖιΟισιιΪι;ιιιι‹ι?
Θεοη χάργν ῃμω̃γ/ΤΟςΙ Πολέμων Τι ἐν/χρείςγ καί ὲο/3 ατιό τα Παιχνίδι του χαροαν ενόμισε ότι δεν εττρετιε να
τω̃ν ένεκα. Τοίς δε Πσμ Παισίν εαθός τε καίόσσν αν 5 Παιζει με ὸιδειΟ Χέρια Θιλλὐι Οιῷοιι σιολισιει Φοίιὼνιιοιἔ
χρόνον μή,Ιω εἰς Πό/χεμΟν Ζώων] Πάω θεοἴς Προσό όλη της την ιταναιτλία, να τελειώσει ετσι στολισιιενη το
δόμς τε καί ΠομΠός ΠόισμμενομςμεΘ”όΠλων τε καί Χορώ βιιιιια̃ ιισῷοιλὼιἔ ιιρὲιιει νςι ιοι μιιιοιινιίιι Οι νὲυ̃ι
ί'ΠΠων αεί κοσμείσθαι δεον αν είη, Θαττομς τε καί ιιιΐιθιιις ιιι Οι νιἶεθι ι”ιιιὡνΤιιι© ΤΟ ίιοιννιδι ιιθιι ΘΥΟιΊ“ι“ιΘι±Οε
ὅραδωἑρσς ἐν ὸρχήσεσν κη̨ί ἐν Ι[Ορεκγ Τάς ίκε τη θεα και τιραετοιμαζόμενοι ετσι για τον τιόλεμο ιη για
τείας Ποισμμενομς Πρός θεσός· τε καί Θεῶν Παίδας. ιΟ Τιιν ῖιι̃λειιῖ των δοίἴιὼν κοι ΤΟ ιιϋιιδιιἄι Οιιἐι ιιιιφὴ ιιίιικιιι
καί ἀγῶνος δή κοίῃροαγω̃γ/Ως, εἴῃνων οὐκ ἄλλων (ι και εφόσον δεν Πηγαίνουν ακόμη στον Πόλεμο, να κα
ἠ Τοῃνων ένεκα Προαγωνγσῃἐον ΟΟΤΟΙ γάρ καί εν μνόιιν ττόιντότε ετιιακεψεις και λιτανείεα σι όλους τσακ;
εφήνῃ καί κατά ΠὁλεμΟ\/λνμήσἰμοἰ ενς Τε Πολπείων Θεαός, ατολισμεναι με όπλα και αλογα και να ατιεωθιἶι
καί ίδίσμς οίκους, οί δε αλλοι Πόνοι τε καί Παιδιαί νοϋν με ιιῖιΧι:ιΤιἶ©Ο νι θίκιδι;ιιιϋΡΟ ΧΟΡΟ ιι Θιιιιιἶιιισινιἶ Τις
καί σΠόμδαί κατα σώματα σόκ ελεμθερων. ώ Με 5 ιιροοιιιινιἔιι̃ ἶοιιιῖ σιοιιιῖ Θεοιιἕ ιι σιιι̃ Παιδιά Των Θιῦιϋνι
γγλλἑ τε καί κλεκνία Και γι” αατόν τα μοναδικό ίσωι; σκοτιό και όχι για τίιτατε

Ἡν είΠόν Υμμναστικἠν εν τοί© ΠΩιί)τσι© λόνόις ότι ι αλλο Πρεπει να ιιΐιιίινοιιν μἑροιι̃ ιιίιι σιοιις Πί?ιΟιιι?ιΤΘίιιιιι·
δεσι διεξελθείν, σχεδόν δη διελη/ιμθα τα νιι̃ν, καί ι ιιιυ̃ιιιῖι [ιίιίιιι κη̨ιι ιιιιιιιςῖ ιιϋιιιῖιιιιιἐι Εινιιινεςἴ Ειιειδίι ιῖιιιιιἔιι Οι

αγώνες είναι χαιίιαιιιαι και στην ειρήνη και στον τιόλεμα
και για τη δημόσια και για την ιδιωτικιιι ζωὴ„ ενα: αι

0 “ αλλες σωματικεα εργασίες και τα παιχνιδια και αι ασχο
λίες, είναι αναξιετς ελεααερων ανθρὼτιωνν ίνιενιίιλε και
κλεινία.

ἐι̃ Αιιτό, λσιτιόν„ ιτοιι είπα για τη γαμναατικἡ στην αρχιίι
της ααζἠτησἠς μας, ότι ιτρετιει να την εὲη̨̃ετααω διεξαδικα

Οι̃
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ἐσθί αὐτη Παντελής· εί δὲ τινα τοὐτης ὐμεῖς ἔχετε
αελτίω, Θεντες είς κοινον λεγετε. ε·

ΚΑίΞίΝ|ΑΞ: Οὐ οαδιον, ώ ξἐνε, Παρεντας ταὐτα αλλα
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νομίζω Πως το εΠρογμοτοΠοίησα τωρα, κι η εξεταση
αυτη εχει Πιο ολοκληρωθεί. Αν ομως εσείς εχετε νο
Πείτε τίΠοτε καλυτερο ανακοινὼστε το, Προτείνετε το.

ἔχειν αελτίω τοὐτων Περί γυμναστικη̃ς άμα καί Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ· Δεν είναι ευκολο, Φίλε μου, να αφησουμε κατα
αγωνίας ειίτειν, .

ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Το τοίνυν τοὐτοις εξη̃ς Περί τα Τῶν Μου 5

μερος αυτα Που είΠες και να Προτεινουμε τιΠοτε Πραγ
ματικα καλατερο για τη γυμναστικη και.τα αγωνίσματα.

υ̃ῶν Τε καί Άιτολλωνος δωρα, τοτε μεν, ως ὲίῃσνίσ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Παει καλα. Για τα δωρα ομως των Μουοων και
είρηκοτες, ωομεθα καταλείιτειν μονα τα Περί γυ
μναστικής ναν δί ἐστιν δη̃λα α τ” εστίν καί οτι
Πρωτα Παοιν οητεα. Λεγωμεν τοίνυν εξη̃ς αὐτα. ί

ίίΑΕ!Ν|ΑΞ: Πανυ μεν οὐν λεκτεον. το ί
ΑΘΗΝΑΕΟΣ: 'Ακοὐσατε δή μου, Προοκηκοατες μεν καί 797 .ι

ἐν ΤΟΪΟ Προοθεντ ομως δε το γε σφόδρα ατοτιον καί

του Ατιολλωνο Που ερχονται μετα τα Παραιτανω, ενομί
σαμε τοτε, οτι τα είχαμε εξαντλήσει ολο, και δε μας
εμενε Παρα να εξεταοουμε το θεμα της γυμναστικής,
Τωρα ομως θλεΠουμε Ποια εχουμε Πορολείψει και οτι
θα ειιρετιε να μιλησουμε γι` αυτα Πρωτα αναμεσα στ)
αλλα, Ας μιλήσουμε λοιτιον, γι' αυτα αμεσως.

αηθες διευλααεῖοθαι δεῖλεγοντα καίακοὐοντα, καί κ/ίίἶίΝίΑΣ Βὲθαίϋί Πίυ̃ὲίίεί νΟ μιλἡσθωμε
δή καί ναν. Ἐρω̃ μεν γαρ εγώ λόγον ουκ ὲίφοεον ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ακουστε, λοιΠον, εμενα, Που μί εχετε ακουσει
είίτεῖιί, ομως δε Πῃ Θαρρἡσας οὐκ αττοστἠσομαι. 5

ίίΑίΞίΝίΑΣ: Τίνα δή τοιι̃τον, ώ ξενε, λεγεις;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φημί κατα Πασας Πολεις το τω̃ν Παιδιων

γένος ἠγνοη̃οθαι οὐμίτααιν οτι κυριωτατον εστι .

Περί Θει̃οεως νομων, ἡ μονίμους είναι τοὐς τεθεν
τος ἡ μή. Ταχθεν μεν γαρ αυτο καί μεταοχον τοϋ ι̃Ο

τα αὐτα κατα τα αὐτα καί ὼσοὐτως αεί τους οὐ ίο

και Προηγουμενως. Και ομως ΠρεΠει να εντείνει την
Προσοχη του κι αυτος Που μιλο κι αυτος Που οκουει
για το υτιερθολικα Παραδοξο και ασυνηθιστο Πραγμα
Που θα ειΠωθεί, και μαλιστα τωρα. Γιατί αυτο Που θα
σας Πω τωρα δεν είναι εακολο να διατυΠωθεί χωρίς
φοθο. 'Ομως εγω θα θρω το κουραγιο και δε θα το
διοκοψω.

τους Παίζειν τε καί εὐθυμεῖοθαι τοῖς αὐτοῖς Παι Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Γίοιος είναι αυτος ο λογος Που θελεις να μας
γνίοις, έα καί τα οιτουδῇ κείμενα νομιμα μενειν Πεις, φίλε μου; .

ἡουχῇ, κινουμενα δε ταὐτα καί καινοτομοὐμενα, ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Εχω τη γνωμη οτι ολες οι Πολεις εχουν
μετααολαίς τε αλλοις αεί χρωμενο, καί μηδείτοτε 5

ταὐτα φίλο Προοαγορευοντων τῶν νεων, μἠτ” ὲν
σχἠμαοιν τοῖς τῶν αὐτῶν σωματων μήτε εν τοῖς ὀλ
λοις σκεὐεοιιν ομολογουμένως αὐτοῖς αεί κεῖοθαι
το τ” εϋοχημον καί ασχημον, αλλα τον τι νεον αεί

Β

ἐξ

νω

αγνοηοει τη μεγαλη σΠουδαιοτητα του είδους των Παι
χνιδιών για τη μονιμοΠοίηση ἡ οχι των νομων Που εχουν
θεστιισθεί, Γιατί, αν Πραγματικα ρυθμιστεί καλα αυτο το
ζητημα ετσι Που να Παίζουν οι ίδιοι με τους ίδιους ορους
και με τον ίδιο τροΠο Παντοτε και να οττοχτοαν καλή
ψυχική διαθεση με τα ίδια Παιχνίδια, αυτο αφηνει στην
ησυχία τους και τους νομους Που κανονίζουν τις σοθα
ρές υΠοθἐ:σεις. Εῷοσον ομως αυτα το ίδια μετακινοανται
και νεωτερίζουν, και υφίστανται διαρκώς αλλες μεταθο
λες, και ουδετιοτε οι νεοι θεωρσίιν ευχαριστα το ίδια,
μήτε οταν Προκειται για το σχηματισμο των δικων τους
σωματων, μὴτε οταν Προκειται για το ίδια σκευη Παρα
δεχονται οτι είναι Παντα ωραία η ασχημα, αλλα θαμΠω
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καινοτομούντα και ειαφεροντα τω̃ν ειωθοτων ἐτε ο ' νονται και εκτιμούν ιοιαἰτερα εκείνον τιού μοντερνιζει
ρον κατα τε σχήματα και' χρωματα και' παντα οσα και ειααγει κοιτι διαφορετικο ατιο τα ούνήθισμενα ως
τοιαύτα, τούτον τιμααθαι ὀιαφεροντως, τούτου ι τιρος τα οχήματα και τα χρωματα και ολα τα τιαρομοια,
ιτολει λωαην ούκ είναι μείζω φαϊμεν αν ορθοτατα τοτε θα μπορούσαμε να πούμε τιολύ οωοτο τιως δεν
λεγοντες· λανθανειν γαρ των νεων τα ήθη μεθι 5 ύιταρχει μεγαλύτερη αομφοροι ατι” αύτο για την τιολή.
αταντα καί ποιεῖν το μεν αρχαῖον ιταρ` αύτοις ατι Γιατι μετακινούν αούναιοθητα τα ήθη τής νεολαίας και
μον, το δέ νέον εντιμον. Τούτού δε ιταλιν αύ λέγω την κοινούν να περιφρονεί καθε τι το τιαλιο και να θαύ
τού τε ρήματος και τού ὁογματος ούκ είναι ζημίαν μοιζει καθε τι το καινούργιο. Αφήστε να σας ιτω τιοοα
μειζω τιασαις τιολεοινι ακούσατε δε οσον φημίαύτ" μεγαλο κακο θεωρω αύτο το τιροιγμα.
εμ/Ο! κακόν· το Κ/ιΙΞ|λ|!ΑΣ: Μήπως εννοεις το να κατακρἰνεται καθε τι ιταλιο

Κ/\Ε|Ν|ΑΣ: Ἡ το ψεγεαθαι τήν αρχαιοτητα λεγεις εν ιτ! μέσα ΘΉΩ Πόλεις;
ταις ττολεοι ν; ΑΘι'τ|ΝΑ|Οἔ: Μαλιστα.

ΑΘΗΝΝΟΣ ηάγ/Η μέν Οὐν. ΚΛΙΞΙΝΙΑΣ: Ε, τοτε δε θα μας θρεις, τιονω σ' αύτο το θεμα,
κλΕιΝιΑΣ: Ού φαύλοιις τοινύν ήμας αν ακροατας ἶ αδιοφορούς ακροατες, αλλα οοο γινεταιιτιο ειινοικούς.

ιτρος αύτον τον λογον ἐχοις αν τούτον, αλλ” ως ού· 5 ^ΘΗΝΑ|ΟΣ' Αυτό είναι Πολύ Φύοικο.
νατον εύμενεατατούς. Α Η/ιιΞ|Ν|ΑΣ· Δεν εχεις ιταρα ν” αρχισεις να μιλας.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εικος γούν. · ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Εμιτρος, λοιπον, ας αρχίαούμε το λογο κι ας
χζ/χΕ|Νι,ιχΣ: λέγε μόνον, εντεινούμε την ιτροοοχή μας τιεριοοοτερο αιτο καθε
ΑΘΗΝΑΕΟΣ: “ιτε ὁή, μειζονως αύτον ακούσωμεν τε αλλη φορα τοσο για να τον καταλοιθοιιμε ο καθενας

ημων αύτων και' προς αλλήλούς ούτως εϊιτωμεν. τΟ μας οσο και για να τον οοςήτήαούμε μεταξύ μας: θα
ΜεΓω̃έιωἠν γάρ δή Πάν[ων Πχιήγ κακών Ποχιη̨ σφη̨μια θρούμε δηλαδή οτι οεν ύιταρχει τιιτοτε ιτιο ετιικινούνο
ρωτατον εύρήαομεν εν ὼραις ιταααις, εν τινεύμαοιγ, αιτο την μεταθολή ολων των πραγματων, εκτος των κα¬
εν διαίτας οωματων, ἐν τροιτοις ψύχω̃ν, εν ως έιτος κών, ιτού ούμοαίνει οι” ολες τις ειτοχες τού χρονου,
ειττείν ού τοῖς μὲν, τοῖς ού ού, ιτλήν, οτιιτερ εἴττον ε στούς ανεμούς, στις δίαιτες των οωματων, οτις ψύχικες
γύνοή, κακοις· ώστε, ει τις αιτοολεψειεν προς σω
ματα, ως ιτααι μεν αιτίοις, ιταοτ ού αύ ττοτοϊς και τιο

ε

οιοετοκτει

οιαθεοεις, και γενικο οχι μοναχα α αύτοι εοὼ κι οχι ού
εκεινα, αλλα σε ολα εκτος, οττως εἰτια ιτροήγοιιιιενως

νοις αύνήθη γιγνομενα, και το Πρῶτον ταραχθεντα στα κακα. Ώστε, αν ρίξει κανεις μια ματια οτα σωματα,
ΟΠ· Ογῃω̃νγ ἔγι̃εη· ἐξ αὐτῶν Τοη̨ΐων ὡῃὑ χρὁι/Οτι 5 ἑ± θα οιαττιοτὼσετ οτι εξοικειωνονται με ολα τα φαγητο και
Οτάρκος Φώσσγ/ΤΟ Ο¿κε¿Οςι ΤΔΟΟΤΟΚ; φργη̨ Τε καί Οτι με ολα εττισης τα τιιοτο και τούς κοτιοιις, και, ενω ατήν
γήθη και” γνώριμα γενομενα ατιααῃ ταύτῃ τῇ διαιτῃ 798 αρχή αιαθανονται καττοιες ενοχλήσεις εξ αιτίας τούς,
προς ήὀονήν και ύγεἰαν αιῦιατα οιαγει, και ἦν Ποτ) ετιειτα με το τιεραομα τού καιρού, αιτρού αττοχτήοοιιν
αρα αγαγκασθῇ ιιεταἐῖολλειν αύ τις ήντινούν τῶν σθϋκθ θίλειἀιιι̃τἔνι̃ι̃ ΟΠ, Οιϋῖοι Ούγιι̃θἰζοιιν, αναγνωριζούν
εύὅοκίμωγ ὁιαιτω̃ν, το γε κατ' αρχας αύνταραχθεὲς και αγατιούν αύτο το ειδος της δίαιτας, και ζοαν μια
ύιτο νοοων μολις ποτε· κατέστη, τον σανήθειαν τῇ 5 τελεια ήοονική και ύγιεινή ζωή. κι αν κατιοτε αναγκαστεί
τροςοῇ ιταλιν αιτολαοων, ταύτογ οή δει νομίζειν · καιτοιος να μεταοαλει τιαλι σιτοιοοήιτοτε αττο τα ωςὲελιμα

αυτο εἰοη οιαιτας, στην αρχή τούλαχιοτο τιροαθολλεται
αιτο αρρωατειες και πολύ αργο και με οιιοκολια αιινερε
χεται, αφού ξαναούνήθιοει ιτοιλι ού αύτή τή διαιτα, Αύτο



δθθ δθἶ

ΤΟΠΤΟ νίννεαθαί καί ΤΤΘΡΤ Τας Τῶν ανθρώαων ακί το ίδιο πραγμα πρέπει να πιστευουμε οτι συμθαίνει και

ναίας Τε αμα καί Ταθ Τῶν ψαχῶν ΦΘΟΘΤΦ Οἶῦ ναρ αν με τις διανοιες των ανθρώπων καθώς και με τη ψυχική

ὲνΤΩαΦῶαΤν ναιαως καί καΤα ΤΤνα θείαν ΘΟΤΤίχίαν τους διαθεση. Με οποιους δηλαδή νομους ανατραςιιουν,
ακΤνιἹΤΟΤ νἑνίανΤαΤ μακρῶν καἴ ααλλὡν χρόνων] ὡς Τ) αν αυτοί απο καποια θεϊκή ευτυχία μείνουν αμεταθλητοι
μηαἑνα ἐΧεΤν ίΤνεἴαν μηδὲ ακαήν ΤΟΟ ΤΤΟΤΘ αλλως επί μεγαλο χρονικο διαστημα, ώστε κανένας να μη θυ
αὐΤα αχεἴν ἢ καθαῃερ ναν ἔχω αὲαεΤαΤ καί Φααεἶτ μαται ουτε να έχει ακουσει οτι σί αλλες εποχές η κατα
ΤαΤ Τίααα κι ψαχη Τα ΤΤ κΤνΘΤν Τῶν ΤαΤε καΘεαΤώΤων” σταση ήταν διαφορετική απο σήμερα, τοτε καθε ιιιυχή

αηχανήν δή αεἶ Ταν ναίίΟΘἑΤΤ7ν ὲνναεἶν αμαθεν να αι σέαεται και Φοθαται να μεταααλλει κατι απο αυτα που

ΠΟΘΘν ανΤΤνα Τραααν ΤααΤ,ἔαΤαΤ Τῇ Παλείι Τῇαααν ισχυουν. Και πρέπει θέθαια ο νομοθέτης να επινοήαει
ένωνε Θαρίακωι Ταζ? ΤΤαΤαΤας ΤΤανΤες αΤανααανΤαί κίτ οπωσδήποτε καποια μέθοδο ώστε να συμθεί κατι τέτοιο
ναααένας Τῶν νἑωνι ααεβ ἔιΤαρααθεν ωέναμενι στην πολη. Εγώ τουλαχιστο προτείνω αυτή τη μέθοδο:
ποιδιας οντως είναι και Οὐ Τήν ΙΤενἴαῃιν ἐξ αωίω̃ν 'Ολοι έχουν τη γνώμη οτι τα παιχνίδια των νέων μπορουν
αααααήν καί αλααην ααίίααίνείνι ὡαΤε οὐκ ααα” Ο να μεταθληθουν, οπως λέγαμε πιο πριν, σα να είναι
”ΓιΟἑ`7”ΓΟί„ίΠί\/ ἀλλά ΟΤΟΥ/ἑ7ἸΟ\/ΓΕΝ ΟΠΞΙΙΚΟΧ/Τες, ΚΠΙΙ Οὐ λθτ μονἐιχη̨ι Παιχνιδια και δεν ιιῃορει να Προὲλθει Οι·ι“ οιιιιιἰι

γίζονται ταδε. ὅτι ΤΟΘΤΟΤΝ ανανκη Ταας Παἴαας η πιο μεγαλη προοδος κι η πιο μεγαλη Θλαθη, ώστε δεν
τους έν ταῖς Παιδιαἴς νΘωΤεΩΤζανΤας ὲΤέραΤΤα ανο απαγορευουν την αλλαγή τους αλλα την παρακολου
ὁρας Τῶν ἔμαρααθεν νενἑαθαί ίΤΤαΤαωνλ ναναιΤα 'Τ θουν υποχωρώντας και δε λογαριαζουν αυτο: οτι τα
ναας ὀἑ αλλααα αλλαν αἴαν ζηΤΘΤνι ζΤἹΤήαανΤα§` ααι παιδια που επιψέρουν νεωτερισμους στα παιχνιδια, θα

ὲΤὲρων ὲΤΤίΤΤιὅΘαμαΤων καί ναίΤων ὲΤΤΤΘα|ίη̃ααίι καί γίνουν αναποφευκτα διαφορετικοί ανθρωποι απο τους
μετα τουτο ώς ήξοντος του̃ νυνὅἠ λενυ̃μἑναα με· τωρινους που ήταν προηγουμένως παιδια, κι αφοα γί
γίστου κακου πολεσιν ουδείς αυτών φοαεϊται. Τα ιι νουν διοτεορετικοίγ Θα επιζητήσουν αλλο τροπο ζωής,

μὲν αὐν αλλα ἐ^αΤΤω ΙίεΤαααλ^αμ<ανα κακα ακαξερτ κι έτσι θα επιθυμήσουν αλλες ασχολίες κι αλλους νο

Υαζαα” αν. ααα Περί αΧἠμαΤα ΤΤααΧεΤ Τα ΤΟΤΟΟΤΟΨ μους, κι υστερα απί αυτο, ενώ θα πλήξει την πολη το
ααα δὲ Περί Τα Τὡνἠθῶν ὲααἴναα ΤΘ καίψαναα ΤΤἑΡΤ πιο μεγαλο, οπως είπαμε πριν απο λίγο, κακο, κανενας
Πακνα μεΤαΤΤΤΤΤΤΘΤι ΤΤανΤων, αἴαίΤακ μαι/ΤαΤα Τε καί ί· δεν ανησυχεί γι” αυτο. Και σε αλλους τομείς, οι νεωτε
πλείοτης Θὐλαὅεἴας ὅῦόμδνα αν εἴη ρισμοί δεν προξενουν μεγαλα κακα οπως λογου χαριν

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Πως γαρ ου; στο εξωτερικο σχήμα ίή στους τροπους). 'Οσα ομως

ΑΘΗΝΜΟΣ ΤΤ αὐνέ Ταἶς ἐμῃραααεν λαναίς ΤΤΤΟΤΘΠΟ” είναι σχετικα με τα ήθη και πολυ συχνα μεταπίπτουν
κανι αἶς ὲ^<έΥ'ΟίΤεν ὡς' Τα Τίειαί Ταας ααα!ίααἔ καί απο τον έπαινο στην κατακριση, πιστευω οτι είναι
Παααν ΙΤαίίαΤκήν ὲαΤΤν Τραῃων ιαίίΤΤ?μαΤα αελῃανων Τ" αναγκη να τα προφυλαξουμε προοέχοντας περισσοτερο
και' χειρονων ανθρώπων; ή πῶς; ιι ι απο τα αλλα.

κλΕιΝιλΣ± Οὺὀαμῶι: αλλως πως τὸ νεη̨ιτειρί ἡμῖν δόντια κλειινιλε: χωρις αμφιεολια.
ἐχον αν εἴη. ' ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολυ ωραία! Εξακολουθουμε αραγε να πι

στευουμε οί αυτα που λέγαμε πιο μπροστα, οταν υπο
στηρίζαμε δηλαδή οτι οι ρυθμοί και ολη η μουσική είναι
μίμηση των τροπων των καλυτερων και χειροτερων αν

._ θρώπωνι ή μήπως υποστηρίζουμε κατι αλλο;
ιβ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Με κανένα τροπο δεν έχουμε εμείς τουλαχιστο

διαφορετική γνώμη.
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ΑΘΗΝΑΞΟΕ: Ούκοιι̃ν, φομεν, ιῖίποσον μηχονητεον μη ΑΘ|·|ΝΑ|Ο.Σ: Λοιπον, δεν σκεφτομοστε οτι πρεπει νο μετο
χονἠν οπως ον ἡμῖν οί ποῖδες μητε επιθύμῶσιν 5 χειριστούμε κοθε μεσο, ωστε το ποιδιο μος νο μην επι
ολλων μιμημοτων οίπτεσθοι κοτόι ορχησεις κοτο ι θυμούν νο δοκιμοσουν ολλο είδος μιμησεως στους χο
μελῳδίος, μήτε τις οιύ°τούς πείσῃ προσογων πον ί ρούς η στις μελωδίες, κοι νο μη μπορεί κονενος νο
τοίος ηδονος; τους μετοπείσει προσφεροντος ολων των ειδων τις ηδο

κλειι×ιν±>ιε± ιορεοωω τέννις, νέο ·

ΑΘΗΝΜΟΣ: "Εχει τις ούν ημων επί το τοιούτο οελτίω `79ιι̃;¬ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Πολύ σωστη η ποροτἡρησἠ σου.
τινο τεχνην τη̃ς τῶν Αίνιιπτίων; Ι, ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Εχει νο προτείνει κονείς οπο μος κολύτερη

κΛΕίΝίΑΣ: Ποίος δη λενεις; .Ε μέθοδο νι” ουτο οπο την μεθοδο των Αιγυπτίων;

ειιο.:.με

ΑΘΗΝΧΜΟΣ: Τού κοθιερω̃σοι ιτοοον μεν όρχησιν, μ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ποιο μέθοδο, λοιπον, εννοείς;
ποντοι δε μελη, τοξοντος πρῶτον μεν τος εορτος, 5 τι ΑΘΗΝΑίΟΣ: Νο κοθιερωθοον ολοι οι χοροί κοι ολες οι με
συλλονισομενοως εἰς τον ενιούτον ἐίστινος εν οἴς λωδίες, κοι νο ορισθούν πρωτοπρωτο οι εορτες ολου
χρονοις κοι” οίστιοτν εκοστοις των Θεῶν κοί ποισί του χρονου μοζί, ποιες πρεπει νο γίνοντοι στη δείνο
τούτων κοι' δοίμοσι νίννεσθοι χρεών, μετο τού Τ εποχη κοι προς τιμη ποιων Θεων η πσιων ποιδιων τους
το, επί τοῖς τω̃ν Θεῶν Θύμοσιν εκοστοις ην ωδἡν η ποιων δοιμονων Θο τελούντοι. 'Επειτο πρεπει νο ορίε
δεῖ εφύμνεῖσθσι, κοί χορείοις ποίοισιν νεροίρειν ι̃Ο σουν κοποιοι ποιο ωδη πρεπει νο ψολλετοι σε κοθε
την τοτε Θύσίον, τοξοι μεν πρῶτον τινος, δί ον Ετ θυσίο προς τους θεούς, κοι με ποιους χοροος πρεπει
τοχθη, Μοίροις κοι” τοῖς άλλοις ποσι θεοῖς Θύσον νο τιμηΘεί η μιο η ολλη θυσίο. Κοι οσο κοθορισθούν νο
τος κοινῇ ποντος τούς πολίτος, σπενδοντος κοθιε το κοθιερωσουν με στιονδες στις Μοίρες κοι σ“ ολους
,οούν εκοστος τος ωδος εκοστοις τω̃ν Θεων κοίτω̃ν τους ολλους Θεούς ολοι συγχρόνως οι πολίτες, κοθε
έίλλιιιν ον δε ττορντιη̨̃ττο τίς τῳθεω̃ν ολλούι; ύμνούς 5 ί ωδἠ δηλοδἡ σε κοθε θεο η δοίμονο. Αν δε κοποιος,
ιοί χορείος προσογῃ, τούς ίερεος τε κοι” τος ίερείος εξω οπ` ουτο, πορουσιοσει προς τιμήν ενος Θεού ολλους
μετο νομοφύλοκων εξείρνοντσς οοίως εξείρνειν ύμνους η χορούς, οι ιερείς κοι οι ιερειες εχουν το δι
κοί κοτοι νομον, τον δέ εξειργομενον, οίν μή εκών κοίωμο μοζί με τους νομοφύλοκες νο τους εμποδίζουν
εξείργητοι, οίκος οιοεοείος διο οίού ποντος τῷ σύμφωνο με το θεϊκο δίκοιο κοι το νομο, κοι ον ούτος
λησοντι ποιρεχειν. . ίΟ που εμποδίζετοι δεν πειθορχεί με τη Θελησἡ του, νο

ιςιχτειινιιμἔη̨̃: :η̨¿τ,ΟΘὼς_
Π είνοι σ' ολη του τη ζωη υποδικος γιο το οδίκημο της

ΑΘΞΙΝΑΕΟΞ: Προς τούτῳ νυ̃ν γενόμενοι τῷ λογω, Θ οσεθειος σο οποιον θελει νο τον κοτογγείλει γιο ουτο.
ποθωμεν το πρειτονΧἡμίν ούτοίς. κ^ἕίΝ|ΑΣ° Πολύ σωστο.

ί·ίΛΕιῖ×ίιΑΞ: ῖῖού περι .λενεις; ΑΘί·ίΝΑ|ΟΣ: Αφού ςι›Θοσομε σύ ουτο το σημείο του λογου
ΑΘίίΝ#ι|ίζιΞ; ίῖίιὲι̃ς πού νεος, μη οτι πρεσούτης, ῖοΐών πρεπει νο υποστούμε, ουτο που μος οξίζει.

κοί οιεοιίοος οτιούν των εκτοπων κοίμηοομῇι πως 55 Κ/ιΕίΝ|ΑΣ.· ῖι̃ερί τίνος προκειτοι;
ουνοιὲίων, οίζικ ον ποτε που το οιτορηθεν περί ού” Αθ!ίΝΑ|ΟΣ: Κοθε νεος Φυσικο, κοι πολύ περισσοτερο σ
των οονχωρησειεν επιδρομών ούτως εύοιζις, οτος ηλικιωμενος, οτον δει η κοι οκούσει μονοχο κονενοο κοθιἐίπερ εν τριοδῳ νενομενος κοι” μή σςιϋο εκτροπο κοι τελείως οσχετο με το συνηθισμενο, δεν
ορο κοτειδώς οδόν, εἴτε μονος είτε μετ' ἄλλων τύ~ είνοι ποτε δυνοτο νο κοτοσιγοσει την ομφιοολίο του γι

ουτο, ποίρνοντος ομεσως Θιοστικὴ οποω̨̃οση, ολλο θο
στοθεί, σο νο Θρίσκετοι σε στουροδρομι κοι νο μη ξερει

Θ



η̨̃ιη Βι̃ι̃

χοτ Πορευομενος, ονεροπ” ον ουτον κοί τους 6 κολο το ορομο7ε1τε ευαμ μονος του εϋε συμοεινο
ολλουςτο οπορουμενον,κοίουκ‹ἌκΠροτερον·ὸρ Περποτο με ολλους,κοιΘο ονοοωτηθειο α̃μος κοιθο
μήοεων,τηΜν Πῃ Θεὀοωοσοηο την σκὲψΠ×τη̃ς Πο ρωτησειτους ολλους νο λυσουν Πμ×οΠορΚ1του,κοιδε
ρεκω̨ οΠῃ Ποτέ φερει Κοἰοἠ κοιτο Πορον ἡμυι Θο ξεωνησεμ ΠρΝ ΘεΘοκυΘειμε κοΠοω τροΠο,γκ1τη
ὼσουτως τπΜητεον·οτοΠου γάρ το νυν εμΠεΠτω 5 σωστη κοτευθυνση Που θο·πω|οοηνησειεκειΠου θελεμ
κοτος λογου Περι' νομων, ονογκη Που σκεψιν Ποοον Κοι τωρο, λοιττον, εμεις ΠρεΠει νο κονουμε το ιοιο. Αφου
Πωήοοσθομ κοίμη ροὁωη ουτως Περἰτοοουτων οηλοοη στη συζητηση μος γκιτους νομους Πορωσὲ
τηλΜουτους οντος φονοιουοχυρω̃ομενους ἐν τῷ φρυσε ενος Ποροοοξος λογος_Μνοιονογκη νο ολοκλη
Ποροχρῆμο Π σοφες ονευπη̃νἐχειλ ρὼσουμετηνοληεἐετοση μοςκοινοιμτθνολουμετοσο

ΚΛΕΝΜΑΣ:,ΑληΘεοτοτολενως. ι̃Ο ευκοΝ1οΠοφοσηγκιενοτοσοσοοοοοζητημο,ονθρωΠω
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν τουτῳ μεν χρονον ὁωσομεν, Θε Θ τοσο ηλικιωμένοι, κοι νο ισχυριζομοστε οτι μεσο σε μιο

Θοαυσομεν δε τοτε ουτο οποτον σκεψώμεθο Μο ρ στω̨μη εχουμε νο Πουμε κοτιτο ξεκοθοουσμενο
νω̃ς· ϊνο δε μή τήν ὲττομένην τοξιν τοῖς νομοις τοῖς ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αυτο Που λες είνοι η κοθοοὴ οληθειο.
νυν ἡμῖν Ποροιι̃σι διοπερονοσθοτ κωλυθῶμεν μά ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ΛοιΠον7 ος δωσουμε λίγο κοιρο σι̃ ουτο το ζη
την,άυμεν Προς το τέλος ουτω̃ν.Τοχο γάρ άπυς,εἱ 5 η τημο, κοι Θο το ετυθεθομοσουμε μονον τοτε, οτον το
Θεος ὲθελομ κον ἡια̃οξοὀος ουτη όλη σχουοο τἑ Νἕ εχουμε εξετοσειμε τροηο Που νο μοςικονοΠοωἠ.Αλλο
Λος ἰκονω̃ς ἄν μηνυσειε κοί το νυν διοπορουμενον. τὼρο γιο νο μην εμΠοδισθουμε οοικο νο ολοκληρώσουμε

ΚΛΕΙΝΜΧΣ: 'Άριστζ ώ ξενε, λἐγεις, κοί Ποιῶμεν ουτως τη συνὲχειο της οιοτοξεως των νομων Που εξετοζουμε,
_άΏ ωΏηκΟς_ ι ωςΠροχωρησουμεοκη̨τοτελοςτους!ἹοΠισως,ονΘελω

ΑΕΝἢΝΑΗ)Σ: ΔεοοχΘο›μὲν δή Φομἑν,το άτοπον τουι̃θ ο θεος,μΠορείη ερευνο ουτη,ον ψτοσεισεικονοΠσπμ
το,νομους τος ωδος ἡμΠ×νεγονενομ κοθοΠερ κοί ταο τελσς,νο μος ξεκοθορνσεικιουτη την οΠορΚ1Που
οί Πολοιοί το γε Περί κιθορῳὁίον ουτω Πως, ὡς ἐοι Πορουσιοστηκε τὼρο.
κεν, ὼνομοσον  ώστε τοχ” ἄν ουδυ εκείνοι ποντοι ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πολυ σωστο μιλος, κολε μου φίλε, κοι θο συμ
Ποσι' γο ον οφεστω̃τες εἴεν του νυν λενομιἐνου, κοθ, 800 ιι μορφωθουμε σε οσο είιτες.
ιη̨̃ηι/Ον ὁε οῖον που ττς ή κοἰ υτιορ ὲγρηγορώς ὼνεί Ζε ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ας Ποροοεχθουμε, λοιΠον, ουτο το Πορολογο
ρωξεν μοντευομενος ουτο ~ το δ” ουν οογμο Περί Που είΠομε7 νο γίνουν οηλοοη νομοι οι ωδες μος, οΠως
ουτου τουτ'ἐοτοτ Πορο το δημοσκιμελη τε κοί ἔ οκράἄος εκομον οιηολμη σχετωο με το τρογουοιηου
Ιερά κοίτήν τῶν νεων συμΠοοον χορεΚη×μηδεὼ 5 ἑ συνοοευετοιοΠοιοθορο κοιτους ονομοσον νομσυς γω
μᾶλλον ή Πορ, οντινουν ἄλλον τῶν νόμων φθεγγἑ· ζ Πορομοιους λογους, οΠως φοίνετοι, Ώστε ουτε εκείνοι
σθω μηὁ* εν ορχἶῇσει κινείοθω. Κοι' ο μεν τοιουτος ίσως νο μη οιοφωνουσον τελειως μ) ουτο Που λεμε τωρο,

κοιμΠορείκοΠοακ;οΠ'ουτους νο το εμοντεψε κοινο
Ε το Πορουσα̃ω̨̃ε σον ονωρσ η νυχτερωο η ορομο Που

Μοε την ημερο.|ἢ οΠοφοση_εν Ποση Περϋηωσεμ νυ̃
ουτο το ζητημο ος εἰνοι ουτη: Εκτος οΠο τις οημοσιες

σ«ετοωτ‹±±¬ν«¬›»¬Μι±`νν

 μελωοιες, το θρησκευτικο οσμοτο κοι ολους τους χο
ρους των νέων, νο μη Ποοφὲρει κονεἰς τἰΠοτε Περισσο
τερο η οιοφορετικο οΠο τους νομουςἱ ουτε νο κονει
ενο Βημο Ποροττονω στο χορο. κι οΠοιος Πειθορχει, νο
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αζήμιος απαλλαττεσθω τον δε μή πειθαμενον, κα

αν

Βι̃δ

Φεογει ατιμὡρητος, αλλα οποιος δεν πειθαρχείγ οπως
θαπερ ερρήθη νυνδή, γομοψολακες τε καί ίερειαι οιηὡθηκο Τὼρο οοι ος Τον Τιμωρομν οι νομοψὐλακες
κοιτοοη̃ο κο/ιοζοντων. κοιοθω οο νον ημιντοοτο τα ιι και αι ιἐτοαει: κι αι ιααεία Θα τα ιταααδεχθααιιε αυτα
λόγῳ; , τώρα εμείς σα νομο;

Κ/\ΕιΝ¦ΑΣ: κείσθω |‹^Ε|Νι'ΑΣ.' Ας ΤΟ ΠΟβΟ.δΕχθΟ!:1μ8.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τίνα δή τροπον αὐτα νομοθετω̃ν τις μή ΑΘΗΝ/ΠΟΣ? Όμως με ΤΤοΤο Τροηο κονοίς νο οΤοΤμηὡΟ8ι σα
πανταπασιν καταγὲλαστος γίγνοιτ' αν; ίδωμεν το 5 νομοος ομΤο Χωρίς νο θοωρηοοἰ οο μονολο οοθμο νετ
τοιονδ, έτι περί αοτα. Άσφαλεστατον καθαπερ εκ λοίοςὲ Ας Το κρἰνοομοι λομΤονι κΤ οηο μιον ολλη οκοηιο
μαγεῖ) αττ” οιατοῖσιν πρῶτον πλασασθαι τῷ λογῳ, Ο Τμο οίνομρος Τροηος οΤνοΤ ν) ορΧίοομμο νο Τα Πλα·
λεγω δε ἐν μεντω̃νεκμαγείων είναι τοιονδε τι· θυ ' θομμο με Το λονΤο μος νιο νο οκοροοθὼ ὲΤΟι, σαν
σίας γενομενης καί ίερῶν καυθεντων κατα νομον, οκμονοἶο κοι ΤΤροΤοΤνω ένο οη οοΤο Το οκμονοίο νο
εἴ τῳ τιςγ φορέν] ίοία παραστας τοις αωμοῖς τε καί τΟ είναι το εξής περίπου: Αφοο γίνει θυσία και καουν τα
ίεροῖς οιος ή καί αδελφός, θλασφημοῖ πασαν θλα σφαγια σομφωνα με το νομο αν καποιος λέμε ῃοροιι

Ο ι ι ι

σφημίαν, αρ' οακ, αν φαῖμεν, αθυμίαν καί κακήν οτ οΤοοΤοΤ ηροοωηικο οΤομς οωμομς κοι οΤομς νοομςι
ταν καί μαντείαν πατρί καί τοῖς αλλοις αν οίκείοις λ νμΤος η οοοροοςι κοι ορΧἰζοΤ νο ξοοΤομίζοΤ κοθο λονης
Φθἐγγοπο ὲνῃθεω Βλαστὴμιες, δε θα ποομε αραγε οτι με τα λογια ενσπεἰ

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Τί μήν; 5 ρει στη ψυχή του πατερα και των αλλων συγγενών του
λομπλιοε Ἐν τοίννν τοις ποιοί ημίν Τοποις τοστ ατιαναἠτεναιι. θλίψη και αιιααοεατα αιιναιαθιι̃ιιατα;

εστίν ταῖς πολεσι γιγνομενον ὡς έπος εἰπεῖν σχε κ^ε|Ν|^Σ' ΤΤ ολλο νο οομμε;
δον ολίγου πασαις· δημοσία γαρ τινα θυσίαν οταν ΑΘΗΝ/"ΟΣ” ^ομΤονι οΤο οΤκο μος μέρη ομΤο ομμοοίνϋ
αρχή τις θασῃ, μετα ταιῖιτα χορος οαχ είς αλλα παντοτε σχεδον, για να εκῷρασθὼ ετσι, οί ολες τις πο
πλη̃θος χορών ήκει, καί σταντες οὐ πορρω τῶν θω ι̃θ λοΤς Προνμοο οΤον κοΤΤοΤο ορΧη ΤΤροοΦ·ἐρεΤ οημοοίο
μω̃ν αλλα παρ' αοτοας ενίοτε, πασαν θλασφημίαν οι θμοἰοι μοΤο Την Τέλοοη Της οκολομθεἰ οΧι ένας αλλα
τῶν Ιερών καταχεαυσιν, ρήμασί τε καί ρυθμοῖς καί ο οληθος Χοροἰι κοΤ οΦομ οΤ Χορειηέα Οῖαθοίιν οχι μακρυα
γοωοεσταταις αρμονίαις συντείνοντ.<;ς τας τῶν απο τους θωμοοςη̨̃αλλα πολο κοντα σ” αυτούς, ξεστομί
ακροωμένων ψυχαςγ καί ος αν δακρυ̃σαι μαλιστα ζομν κοΤΤοΤο κοθο λονης ΘλοοΤημΤος ηονω οΤο Τοροι με
τήν θμσασαν παραχρήμα ποιήσῃ πολίν, ούτος τα 5 λοι̃μο κοΤ ρμθμομς κοΤ ηολμ νοορὲς μολωοἱοςι ομνκλο·
νικητήρια φερει. Του̃τον δή τον νομον αρ' οοκ απο ι¿ νίζονΤος ΤΤς ψ_μΧὲς Των οκροοΤὼνι κοΤ οηοιοο κΟΤαΦἐρει
ιιιηοιςομοεο; κοι οι Ποτ οοο οοτ Τοιοιπων οικτων να καιιει την ιταλτι ιιαιι Θιιαιαζει να αακαααει αιιέαωα
γίγνεσθαι τοιξις πολίτας επηκοους, οποταν ημέραι ομΤος ονοκηρμοοοΤοΤ νΤκηΤηςι ομΤονι λομι̃ονι Το νομο
μη κοοοοοι τινος οκ/ιο οποφοοιοος ώοιν, τοα η̃κοιν δε θα ταν καταανἠααιιιιε: κι αν τιικαν ιταοαατει αναγκη
δεον αν εἴη μαλλον χορούς τινας έξωθεν μεμι 0 νο οκοοομν οΤ ΤΤολἰΤες ΤοΤοΤες θρηνωοἶοςι οΧΤ οο ομοι
σθωμενους ῷδοος, οίον οί περί τοιᾶς τελευτήσαν Χιομονος ολλο οο οηοοροοος ημέρες ΤοΤε θο ηΤον κολο
τας μισθοαμενοι καρικῇ τινι μοοσῃ προπεμπουσι νο Φορνομμο οΤΤ> έξω κοηομος Χορωοἰος μκλθωμονοςι οον
(τοὺς τελευτήσαντες); τοιοῦτον που πρεπον αν εἴη ομΤές ηομ ΤΤληρὡνονΤοΤ νΤο νο οι'νορεύομν Τομς νετ
καί Περί Τάς Τογωῃας ῷὁάς γγγνόμεγ/Ον] καί δή και 5 κροος με θλιθερή μουσική; κατι παρομοιο θα επρεπε
στολή γε που ταῖς επικηδείοις ῷδαῖς οα στεφανοι νο νΤνοΤοι κοι μη̨̃ οοΤος ΤΤς ωοος κΤ ο οΤολΤομος ηομ Θα

ταίριαζε στις επικἠδειες ωδες δεν είναι οιζιτε τα στεφα
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πρεποιεν ον οιιὀζ επιχρυσοι κοσμοι, πον δεν του
ναντίον ἴν) οτι τοχιστο περι' ουτὡν λέγων οπολλοτ

5ι̃5

νιο, ουτε οι επιχρυσοι διοικοσμοι, ολλο το τελείως οντι
θετο, γιο νο τελειωσω οσο πιο γρήγορο μπορω το λογο

Τωμω τό δέ ΤΟΟΟΠΤΟν ἡμᾶς αὐτούς έπη/ερωτὼ γιῖ ουτο το προγμοτοι Μονοχο ουτο το οπλο ερὼτημο
πάλιν, των ἐκμογείων τοις ωὅοις εἰ πρωτον εν ι̃θ
τοοθζ ἡμῖν ορεσκον κεῖσθω.

θο οπευθυνω σε μος τους ιοιους γιο οευτερη Φορο: Αν
σος ορεσει νο πορουμε σον χοροκτηριστικο υποοεινμο,

κλειι×ιιΑε± το ποιον; ' νισ τις ωδὲε ιιοει Φωτό:
ΑΘΗΝΑ|ΟΣ: Εοφημίο, κο! δή κοι' το τη̃ς ιροη̃ς γενος Κ^Ε|Ν|^Σ' Ποιοἱ

· ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τον κολο οιωνο. Μήπως μολιστο θελετε το είεοφημον ημιν ποντῃ ποντως οπορχετω; ή μηδεν 80ι ιι

επονερωτῶ, τιθω̃ δε τοοτο ούτως; οος της ωοής μος νο εινοι με κοθε τροπο κοι οπο κοῷε

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Γῖοντοποσι μεν σον τίθει· νικο γορ ποσοισι άποψη εϋοἰωνοἱ Ή Πβοῖιμὐῖε νο μη ΟΘΩ' ἔονορωτήσω,

ΑΘΗΝ,ιχιΟΣ τίς ὁή μεῖτ εὐΦημισν δεύτερος ἄν εἴη 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Βεοοιοτοτο. Νομοθετήσε το οπως εινοι. Ιιοτιτοῖς ψήφοις ούτος ο νομος.

νομος μουσικής, ορ' οοκ ευχος εἴνοι τοῖς θεοῖς οῖς

κοι νο το θεσω ετσι οπως εἰνοι σο νομο;

ουτος ο νομος γίνετοι οεχτος πομψηψει.
Θη̨ομεν ὲκάσἶΟΤΣ; ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ποιος, μετο τους ευοἱωνους λογους, Θο είνοι

ιςλειιχιιιχε: ηῶςγάρ Οὐ; Ι ο οεοτερος νομος της μουσικής; οχι, ορογε το νο κο
ΑΘ!ιΝΑ|ΟΣ: Τρίτος ο' οίμοι νομος, οτι γνοντος δεῖ νοϋμε ΠΟΟσεϋΧὲς Οἶοως θεούς στους ΟΠΟΕΟΟΘ θϋσἱὀτ

τους ποιητος ως εοχοι' πορο Θεῶν οῖτήσεις εἰσιν, ι̃0 ζουμε κοθε Φορο;
οεῖ δή τον νοον ουτοος σφοορο προσεχειν μή ποτε κ^Ε·|Ν|^Σ? Γ[ΟΠ ΦΧΝ Α

λοθωσιν κοκον ως ογοθον οἰτοομενοι· γελοῖον γορ Β: ΑΘΗΝΑΙΟΣ” Γρἰῖος νόμος; νθμίζωι θα είναι ΦΉ Οι Ποιηἶὲς
οή το ποθος οίμοι τουτο ον γιγνοιτο, ευχής τοιου
της γενομένης.

πρεπει νο γνωρίζουν πως οι προσευχες εινοι ποροκλή
σεις στους θεούς. Πρεπει, λοιπον, νο προσεχουν πορο

ιςλιΞιΝιιι,Σ; τί μήν; πολο μήπως κονουν λοΘος κοποτε κοι ζητήσουν κοτι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οοκουν ήμεῖς έμπροσθεν σμικρον τῷ 5 κοκον οντι κολοο. Γιοτι φυσικο το ποιθήμο ουτο Θο ήτον

λογῳ επείσθημεν ως ούτε οργυροον οεῖ πλοοτον γελοίο, ον γινοτον, φοντοζομοι, μιο τετοιο ευχή.
ούτε χρυσοιι̃ν εν πολει ἰορυμενον ενοικεῖν; κ^Ε|Ν|^Σ? καμιά Ονῇρρησῖι ,

ις/\ΕιΝιι.χΣ: πάνω μέν Ούι/_ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λοιπον, δεν κοτολήξομε προηγουμενως στο
λοιιινλιοε: τινοςῖοιιν ποτε παράδειγμα ειρη̃σεοι φω συμπέρασμα οτι δεν πρέπει νο έχει το νσὀ κει την

μεν τοιι̃τον τον λογον; ορ” ου τοοοε, οτι το τω̃ν ι̃Ο εδρο του μεσο στην πολη οοτε ο οσημένιοςι Οὐῖε Ο

ποιητών γενος οο πον ῖκονον εστι γιγνωσκειν σφο χρυσος πλο οτος;
ορο το τε ογοθο κοῖ μη; ποιήσος ούν οήπου τις ο κ^ἔ”νΙΑἔ3 ΒΘΘΟὉΤΘΤΟ.
ῃοιηπη̨̃ς ρήμη̨σιν ή κσικστά μέλος ΤΟΠΤΟ (τό) ἡμσρ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γιο ποιο προγμο ορογε θο ισχυρισθουμε οτι
τημενον, εοχος σοκ ορθος, ἡμῖν τοος πολίτος περί ειπώθηκε σον ποροιοειγμο ουτή η οπογορευση; Μήπως

γιο το εξής: Επειδή οηλοοή το γενος των ποιητών δεν
είνοι κοθολου ικονο νο ξεχωρίζει κοθορο το κολο οπο
το κοκο; Οτον, λοιπον, ενος ποιητής συνθεοει με στι
χους ή με μελωοιο κοι περιπεσει σε ουτή την πλονη,
οιοτυπωνοντος λοθεμενες ευχες, θο κομει εμος τους
πολιτες, γιο το πιο σοθορο ζητήμοτο, νο προσευχομοστε
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τω̃ν μεγίστων εϋχεσΘαι ταναντία ποιήσει· καίτοι νο νἰνοον Το ονῖἱθεΐο οοο εκείνο οοο θὲλοομο Όμως.
τοατου, καθαπερ έλέγομεν, οὐ πολλα αμαρτήματα 5 καθως ελέγαμε, δε θα Βροαμε οί αυτο τον τομέα, πολλα
ανεαρἠααμεν μείζω_ Θῶμαν δη καί τααταν τω̃ν αερίο αλλα μεγαλιζιτερα σφαλματα. Θέλετε, λοιπον, να παραδε
μοασαν νομων καί ταπων ένα; χθοομε αναμεσα στους νομους και τις γενικές αρχές

ΚΛΙΞΙΝΙΑΣ: Τίνα; σαφέστερον είπε ἡμῖν. τις σχετικές με τις Μσοσες αυτο που έρχεται κατοπιν;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τον ποιητἠν παρα τα τῆς πολεως νομιμα · ΚΑΕΙΝΙΑΣ? ΠΟΙΟΣ Εξἠνηοέ μος Το Τοο Ιςοθορο

καί δίκαια ή καλα ῆ αγαθα μηδέν ποιεῖν αλλο, τα δέ τι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ο ποιητής δεν πρέπει να συνθέτει τιποτε που
ποιηθέντα μή έξείναι τῶν ιδιωτών μηδενί προτερον Ι ἑΟΧΘΤοΙ οε ονΐίθεοη με εκείνο ΙΙοο Π Πολη θεωρεἰ νο·
δεικναναι, πρίν αν αατοίς τοῖς περί ταατα αποδε ετ ΙΝμο κοΙ οΙκοΙοΙ ωοοίο ἡ κολοι κοΙνο ΙΙον έΧΘΙ Το δν
αειγμἑναις κρττατς κατ Τατς ναμαφαλαξιν αατχθῃ και καίωμα να δείχνει σε κανένα, ιδιώτη τις συνθέσεις του
αρἑαῃ αχεααν δὲ αῃααεη̨̃ετγμἑνατ εἰσιν ημιν ααα 5 πριν τις δουν και τις εγκρίνουν οι κριτές που έχουν
είλομεθα γνομοθέτας περί τα μουσικα καί τον τη̃ς
παιδείας έιτιμελητήν. Τί ούν; ο πολλακις ερωτώ,

ορισθεί γι* αυτα τα πραγματα κι οι νομοφολακες. Και
ενδεδειγμένοι κριτές είναι σχεδον ολοι εκείνοι που

κείσθω νομος ἡμῖν καί τοπος έκμαγείον τε τρίτον 1 εκλἑξομε νομοθὲΐεο νΙο Το μοοοικο θὲμοΐο κοΙ Ο ΘΠΙΙΙΘ·
ταυ̃τα; ή Πῶς ὁακετγ Ι λήτής της παιδείας. Παει καλα; Καθώς σας έχω ρωτήσει

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Κείσθω· τί μήν; .

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μετα γε μήν ταατα ύμνοι Θεῶν καί εγκώ
ιτολλές Φορές θέλετε να δεχθούμε κι αυτο σαν τρίτο
νομο, σαν τρίτή γενική αρχή και υποδειγμαί;

μια κεκοινωνημένα εαχαις αδοιτ) αν ορθοτατα, καί ° |‹^Ε|Ν|^Σ' ΑΟ. Το δΘΧθοομε¬ Ποῖἰ οΧΙ;
μετα Θεαη̨ς ὡααη̨πυς .Περι δαίμονας τα κατ ήρωας ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μετα απο αυτα θα ήταν παρα πολυ σωστο να
μετ) ὲγκωμίωγ εὐχη̨ι” γίγγοιγτί ἄν τη̨η̨̃τοις· ηη̨σιγ ψὐλλθομε ΟΤΟΙΙΩ θεθὐς Πμνθος ΚΟΙ 8γΚὼΙ.ΙιΟ Ονἀμιχῖω̃
αρέῃαααατγ 5 ” με προσευχές και παλι μετα τους θεσιξις να κανουμε το

ΚΛΙΞΙΝΙΑΣ: Πῶς γαρ οὐ;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μετα γε μήν ταιᾶτλ ήδη νομος ανευ Φθο

νων εαθας γίγνοιτ' αν οδε· τῶν πολιτών οποσοι τέ
λος έχοιεν τοιι̃ οίου, κατα σωματα η̃ κατα ψυχας

ίδιο για τους δαίμονες και τους ήρωες ψαλλοντας και
επαινὡντας τους οπως τους ταιριαζει.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Χωρίς αμφιθολία.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ιίατοπιν πρέπει να διατυπωθεί αμέσωςγ χωρίς

έργα έξειργασμένοι καλα καί έπίπονα καί τοῖς νο ΙΟ · νο Ποοκολέοϋ Φθονερέο κρωκὲοτ οΙΙῖος Ο νοΙΙοοῖ ὐΟοοΙ
ματς εαῃετρετς γεγονὁτες! ὲγκωμτων ααταας Ταγ απο τους πολίτες έχουν πεθανει, αφού έχουν επιτελέσει
χατ/ετα ῃρὲῃον αν ετη' με τα σωματα ή τις ψυχές τους έργα ένδοξα και ετιίπονα

,ιχΘιῃκιλιοχ: Πῶς ϋἄ Οὐ; Ι και έδειξαν υπακοή στους νομους, πρέπει κι αυτοί να
ΑΘΗΝΑΙΟΣ; Τούς γε μήν έτι ζῶντας εγκωμίοις τε καί 802 ιι οοολοοοοον ενκὼωο

αμνοις τιμαν οακ ασφαλές, πρίν αν αιταντα τις τον Ι‹^Ε|Ν|^Σ? κοΙ νΙοἶΙ οΧΙΣ

οίον διαδρομών τέλος έπιοτήσηται καλον· ταιίτα δε ΑΘΗΝΑΙΟΣ” Εκείνους Ποο ΘρἱοκονΤοΙ οκομη οῖιι̃ ζωὴ Θο
παντα ἡμῖν έστω κοινα ανδρασιν τε καί γυναιξίν
αγαθοίς καί αγαθαίς διαφανούς γενομένσις. Τας δε
ῷδας τε καί ορχἠσεις οατωσί χρή καθίστασθαι.

Ε
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ήταν επικίνδυνο να τους τιμουμε με εγκὡμια και ομνους„
πριν περασουν ολη τους τη ζωή και τήν στεφανὡσουν
με ωραίο τέλος. 'Ολες αυτές οι τιμές ας απονεμήθοαν
εξ ίσου στους ανδρες και στις γυναίκες που είναι πασί
γνωστοι σαν εναρετοι και εναρετες. Τις ωδές και τους
χοροας πρέιτει να τις καθιερὼσουμε μή αυτο τον τροπο:



Βια οι̃θ

ι · ' ' ολλε παλιε καιΠολλα ἐστιν παλαιῶν ιταλαια περί μουσικην καί Οι τιρογονοι μας μος εἶίοων οψησει Π. λ .ςου ο ι ι οτεροκαλα ποιηματα, καί δη καί τοις σώμασιν ορχηοεις ωραιες μουσικες συνθεσεις και Χορ γς Χ
ι ι _ , . , . . _ α'ου , ια τ ν ε ασκ σ των σωμθιωνι ΟΠΟ Τοϋθωσαυτως, ων ουδεις φθονος εκλεξασθαι τῃ καθι ωρ ς γ _ η Ε η, η . . λΘονο θα εκ εξει. . , . . . οποιους, χωρις να προκαλεσει κανενα φ ι

σἶαμω/Π Πολπεἰη̨ Το Πρεῃον κα! Ορμοῇον δοἴιμσ Ό ο τι πρεπει και αρμοζει στο πολίτευμα που θα εγκαταστας δε τουτων ελομενους τηνιἐκλογην ποιεισθαι
_ στήσουμε. Σαν κριτες αυτών ας εκλεγουν ανθρωποι οχιμή νεωτερους πεντἠκοντα ετων, καί α τι μεν αν

ἰκανον είναι δόξῃ τῶν παλαιών ποιηματων, εγκρί
νειν, α τι δα αν ενδεες ή το παραπαν ανεπιτηδειον,

τι̃πι.εε.
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νεώτεροι απο πενηντα χρονών, και οποιο απο τα παλια
ποιηματα θεωρηθεί καταλληλο να το ενκρἰνοϋνι ὐιι̃οιθ
ομω είναι ανεπαρκες και τελείως ακαταλληλο, η να τοτο μεν αποααλλεσθαι πανταπασιν, το δο ὲπαναιρο ιο ς
απορρίπτουν τελείως ἡ να το μελετουν ξονἀ Κω ναμεναν ὲπιρρυθμίζειν, ποιητικους αμα καί μουσικους , ” ι 8 λι _ θα Το Πο Ο

ανδρας παραλααοντας, χρωμενους αυτών ταῖς δυ εῇκυερουν Ο Ουἶο ορισμενες Ηεῖο Ο ες ρ
· οποιοι θα χρησιμοναμεσιν τη̃ς ποιήσεως, ταῖς δέ ἡδοναῖς καί ὲπιθυ δωσουν σε Ποιηῖες κο! μοωσικςἶως οι λλ, . . .

· ι λ ,α αο ι,εκτοςαπομίαις μη επιτρεποντας αλλ η τισιν ολιγοις, εξηγου ο Ποἶησουν Το ΠΟΝἹΉΚΟ Τους Το ενῖἶ) Χ 6 .
_ ελαχιοτες εξαιρεσεις, και την κλιση τους στις η ονεςμενους δε τα του νομοθετου αουληματα, ατι μαλιὁ σίν . .δ. Ο, Πᾶσα . Γι και τις επιθυμίες. Έργο τους θα είναι να ερμηνευσουντ ρχη και ῳ ην κ ι Φνχορεια Τι Τη θέληση του νομοθετη και να διαμορφώσουν το χορο,σασθαι κατα τον αυτων νουν. Πασα δ' ατακτος γε

. _ , _ . ν . το τραγουδι και ολη τη χορωδία συμφωνα με το πνευμα
Ταξἰν λοὅουἶσ Πεμ μοωσαν δἰαηῃὅη κα! μη Παρα 5 του οσο είναι δυνατο. Γιατί καθε μουσικη δημιουργιατιθεμἑνης της γλυκείας μουσης αμείνων μυρίω· τα
δ' ηδυ κοιναν πασαις Ἐν η̃ γαρ αν εκ παίδων τις Που. απο αδεσμευτη καλλιτεχνική ἑμῃγεωση” μεΤοΘ.ω\λε_

_ _ ' ται σε πειθαρχημενο συνολο, γίνεται απειρες φορες καμέχρι της ὲστηκυίας τε καί έμφρονος ηλικίας
· · ' 6 δ /εται απο γλυκεια μουδιαὀιῷ σωφρονι ιέεν μαυσῃ και τεταγμενῃ, ακουων λωῖερη κι Οῖον ακομη 8 σω/Ο ευ . Ι ιλ

, . _ . _ . . . . . σικἠ. Το ευχαριστο ομως συναίσθημα ειναι κοινο σε ο ααει της έναντιαςι μισει και ανελευθερον αυτην α Δηλαδή, ανάλογο μουσική Που θο σκοὐει
προσαγορευει, τραφείς δ' εν τη κοινη καί γλυκεία,

. .  . . ι . · _ , κανεις απο την παιδική τον ηλικια ως την ηλικια τηςψυχραν και αηδητην ταυτῃ ὲναντιαν ειναι φησιν Φρονιμὀδος, αν έχεὶ συνηθἰσθι
ὥστε, ὁπερ έρρήθη νυνδή, το γε της ἡδονης ή αη

. . ι . . ι , . ' και πειθα εν στο ρυθμο μουσική κιι̃ιδιας περι ὲκατερας ουδεν πετιλεονεκτηκεν, εκ πε 5 σῖη ,σεμνη . ρχημ , ωι̃οκολεἰ
_ ακουει την αντιθετη, την μισει παντοτε και τηνριττου δέ η μεν αελτίους, ἡ δέ χείρους τους εν

αυτῇ τραφέντας εκαστοτε παρέχεται.
κλειινιλε κωιῶς ειρηκας.
ΑΘΗΝΜΟΣ: Ἐτι δε Θηλείαις τε πρεπουσας ῳδας αρ

ρεσί τε χωρίσαι που δεον αν εἴη τυπῳ τινι” διορισα

α.;.._¬..._._._..___......_.._..__.._._..κ..__>._¬¬¬ε·___¬¬¬¬¬¬~

η̨ .

αναξια ελευθέρων ανθρώπων, αν παλι εχει ανατραφεί
με κοινη και γλυκερη. λεει οτι η αντίθετη της είναι
ψυχρή και αηδιαστική. Ώστε, οπως είπαμε τώρα δα, το
σωνσίσθημο της ηδονἠς ἡ της αηδίας, δεν αποδεικνυει
την ανωτεροτητα του ενος η του αλλου είδους μουσι
κης. Η διαφορα συνίσταται στο οτι η μια κανει καλυτε
ρους οσους ανατριἔιΦηκΟν μί αυτήν κι η ὐλλη Χειρὀΐετ
ρους. ς

ΚΛΕιΝιΑΣ: Τα είπες πολυ καλα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ακομη είναι αναγκη να χωρίσει κΟνεἰΩ με Υενιτ

κος γραμμες τις ωδες που ταιριαζουν στις γυναίκες και
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μενον, καίαρμονίαισιν δή καίρὐθμοίς προσαρματ εἱ Τομο ονΤροο κομ νο ΤΤο ΤΤροοορμοοοΤ μολΤοΤο με ΤΤΩτον σινανιωιον οεινον γαρ αλῃ γε αρμονια αταεειν ααμανίεα και τους ααθιαααα. Τιατί Θα είναι Φαικτα νατι ρυθμο αρρμομετν, μηδεν προσηκονω τομτων παααΦωνεί αί αλα την αρμονία π να ΕεΦεανει ααα ταὲκάσπῃς ἀῃοδγδόντα τοῖς μέ/ιεσ"/_ ·/ιναγκατον δή 5 ρυθμο, οταν το καθενα ατι, αυτα δεν αποδίδει καθολουκαί τοὐτων τα σχήματα γε νομοθετείν. Ἐοτιν δε Το Πνοομο Της μολωοἰοο Είνομ λοΤΤΤοντ ονονκοίο νοαμφοτεροις μεν αμφότερα αναγκῃ κατεχομενα

ἕως.

καθορισθοαν με νομο τα ζητήματα αυτα σε γενικεςαποοιοοναι, τα εε τῶν εηλειω̃ν αὐτῷ τῷ τη̃ς φα νααμμέα. Πρέπει ααίαπα και ατα ααα Φαλα να αποδίδεισεως εκατεροὐ διαφεροντι, τοὐτῳ δεί καί διασα
φεῖν. Το δή μεγαλοπρεπές οὐν καί το προς τήν

κανείς τα κοινα γνωρίσματα, αλλα πρέπει να τονίζει
ιδιαιτέρως τα γνωρίσματα των Θηλέων εξαίροντας τηονορειεν ρεπον ερρενωηον φατεον ειναι το σε διαααοα πια Φααπα τααα. Σανααὼα τι μεναλαπαέαειαπρος το κὁομιον καί σω̃φρον μαλλον αποκλίνον Θή

Μ κοι η ροηη ηροο Τη νοννοΤοΤη·Το ηρέηοι νο ηομμο οΤΤλυγενέστερον ὡς ὁν Παρσδεγκτὲον ἔν Τε Τῷ νὸμῳ είναι γνώρισμα των ανδρών, και τη μεγαλυτερη κλίσηκαί λόγῳ. Τάξις μεν δή τις αὐτή τοὐτων δε αὐτῶν 803 ει ηροο Τη κοομΤοΤηΤο ΤςοΤ οωΦροομνη ηροηεη νο Την οηο·διδασκαλία καί παραδοσις λεγεσθω το μετα τοὐτογ οὡοομμο ορο νμνοίκοο κοΤ νο Το ονονροψομμε ΚΟΤ ΟΤΘ
Τἴνο Τροηονχρη καί Οἴστισιν καί ποτε πράττειν ἐκσ νομο και στο λογο. ίδου, λοιπον, πώς θα ρυθμισθεί αυτοςστα αὐτῶν. Οἶον δή τις ναὐπήγος τήν τῆς ναμπή ι ο οΤοΧωρΤομοο Των ξοοὼν κοΤ Τὡρο οΤνοΤ κομροο νο κογίας αρχήν καταοαλλομενος τα τροπιδεία ὐπογρα 5 Θορίοοομε Την οιοοοκολίο κομ Την ηοροοοοη Τομ. οη·Φεπῃ τω̃ν Πλοίων σχήμσπγ, Ταιῃὁν δή μογ κἀγώ λαδή με ποιο τροπο και ποιοι και ποτε θα εκτελουν τοφοῃ/Ομαγ ἐμωπῷ ὁρᾶν] Ϊά Τῶν ὅίων Πεγρώμεγ/ος καθενα απί αυτα. Όπως, λοιπον, ο ναυπήγας, αρχίζονταςσχήματα διαστήσασθαι κατα τροπους τοὐς τῶν ψὐ Τη νομηηνηοηι οΧοοΤοζοΤ Το οκορωμο Των Πλοίων. μομχῶν, οντως αὐτῶν τα τροπιδεία καταοαλλεοθαι, ΦοΤνεΤοΤ ηωο κοΤ ενώ κονω Το Τομ), οηλοοη ενώ ονωνίτποία μηχανῇ κὅιί τίοιν ποτε τροποις σμνοντες, τον ία ζομοί νο ἔοκοθορίοω Το οΧημοΤο Των οΤοΦορων Τροηωνοίον ἄριστα δια τοὐ πλοὐ τοὐτοὐ τής ζωής διακομι ζωηο ομμῷωνο με Τη Φοοη Τηο ψμΧηο Τομοτ οΤην ηροντσθησομεθα, τοὐτο σκοπών ορθώς. Ἐστι δή τοίνυν μοΤΤκοΤηΤο ΤοΤΤοΘεΤὼ οον οοοη Το οκορΤο Τομο. κομΤά Τῶν ἀνθρώἶἴων Πράγμσπγ μεγάλης μὲν σγῖοωδη̃ς Ζ προσπαθώ να κανονίσω με ποιοας τροπους και με ποιαοὐκ αξια, αναγκαίον γε μήν σπομδαζεινι τοὐτο δε 5 ι μέθοδο θο κοΤοΦὲρομμο νο ρμθμἰοομμοι οοο μηορομμοοὐκ εὐτυχες. 'Επειδή δε ενταὐθα εσμεν) εί πως δια

προσήκοντος τινος αὐτο πραττοιμεν, ίσως αν ήμίν
πιο ευχαριστα, το ταξίδι αυτα της ζωής μεχρι τα τελος
του, συναναστρεῷαμενοι ο ενας τον αλλο. Και ίσως τασὐμμετρον αν είη. Λεγω δε δή τί ποτε; ίσως μεντί * ανθρώπινα πραγματα δεν παρουσιαζουν μεγαλο ενδιααν τις μοι τοστ, αυτό ωτολαεων ορθώς ιιπολαεοι.  Φὲοαν. αλλα είναι ανανκπ να τα μελατααιιε. Αατα αααιαΚ^ΕίΝ|ΑΣ: Πανο μεν οὐν.

ΑΘΗΝΑίΟΣ: Φήμί χρήναι το μεν σπομδαίον σπουδα

.,.~..„...αα.ωε¬~.ε..η.........ε..........ε._.......'.4κ....¬.....~....Τ

δεν πετυχαίνει παντοτε. Αφου ομως εχουμε φτασει ως
αυτα το σημείοι αν κατορθώσουμε να το πραγματοποιή~
σουμε με τροπο που θα του ταίριαζε καπως, ίσως να
ήταν αναλογα με τις δυναμεις που διαθέτουμε. Τι ομως
αραγε εννοώ; Αν μου υποθαλει κανενας αυτήν την ερώο
τηση, θα εχει δίκιο.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ασφαλώς.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θελω να πω ατι πρεπει να ασχολομμεθα σο



ι

ι

522 ἶ

Ωτ

Μ
00

ζεινι Τα αὲ μή ααααααἴαν μαι Φααεί δέ εἴναι Θεόν Θαρα με ο,τι είναι σοθαρο και οχι ιι, εκείνο που δεν
μεν πααης μακαρίου σπουδῆς αξιονι ανθβωπῶν δἑι είναι σοθαρο. Και οτι ο θεος. απο τη φυση του, είναι
οπερ είπομεν ἐμπροσΘεν, Θεου̃ τι παίγνιον είναι 5 άξιος καθε μοιώρισς μελέῖηςι Ο άνθρωπος όμως ὀι[ως
μεμηχανημενον, και” οντως τοατο αυτοιᾶ το Θελτι είπαμε πριν, είναι ενα παιχνίδι που εφεορε ο θεος, και

α στον γεγονεναι· τουτῳ δη δεῖν τῷ τροπῳ συνεπο είναι πραγματικα το καλύτερο στο είδος του. Να, λοιπον,
μ£νΟν ΚΟιΙ'ΓίΟίζΟνΤΟ ὅῖί Καλ/'ιΪΟΤΟς Πιζίίδιιίἶς Πάνἴἄν ποιον τρςη̨̃ηο ῃρέηει νί ςικολοη̨θεί σο όλη τοι; τη ζωὴ,
δρα καί γυναίκα ούτω διαθιώναιι τουναντίον ή νιι̃ν καΘε αντρας και καθε γυναίκα, παίζοντας δηλαδη τα πιο
διανοηθεντας. ιο ωραία παιχνίδια, αλλα οχι οπως ακριαως συνηθίζουν να

ι4ΛιΞιΝιΑΣ: Πως; α σκεπτονται τωρα.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Νον μεν που τας απουδας οίονται δεῖν Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Τι θελεις να πεις;

ένεκα τω̃ν παιδιών γίγνεσθαι· τα γαρ περί τον πό· ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τώρα, οπως είναι γνωστο, νομίζουν πως πρεπει
λεμον ἡγοανται σπουδαία οντα τη̃ς ειρήνης ένεκα οι μελετες να γίνονται για το χατήρι των παιχνιδιων.
δεῖν ει? Τίθεαθαι Τα α, ήν αν ααλαίιῳ μὲν αρα ααα 5 Ετσι, λογου χαριν, Φανταζονται οτι τα πραγματα πουοὐν παιδια πεψυκυἴα Οϋτί αα Παιδεία ΠΟΤΘ ημίν Ρ είναι σοααραι πρεπει να τα τακτοποιοον καλα σχετικα
αξιόλογος, ούτε οὐαα οϋτ” εσομενη, ο δή φαμεν
ημίν νε είναι σπουδαιοτατον· δεῖ δή τον κατ, ειρη

με την ειρηνη. Αλλα ο πολεμος, στην πραγματικοτητα,
δεν μπορεσε να μας προσφερει ως τωρα ουτε και θανην Θίον ἐκαστον πλείστον τε καί οίριστον διεξελ μας ιιροσῷὲρει σιο μέλλον ούιε ιιιῖιιχνιδιν ούιε Οιξιὀλονη

Θεϊν. Τίς οὐνορθοτης; παίζονταιὲστιν διααιωτεον ι̃Ο ιιοιδειον ιιρἑινιιοιισ τιοιι νιει μας έχουν Πολύ μενὀλη ση
Τινας δή ααίαίαςι Θααι/Τα και/η̨̃ὅονῖο καί ὸρχοὐμε” Θ μασία. Πρεπει λοιπον στους ειρηνικους καιρούς να
νον, ώστε ΤΟὐς μὲν Θεαας Μεως αὐτῷ Παρασκευῶ περνα κανείς το μεγαλυτερο και το ωραιοτερο μεροςζειν δυνατον εἶναι. ΤΟΠΟ δ, ὲχθραὐς αμανεσθαί καί της ζωης... Λοιπον, ποιο είναι το σωστο; Να περασεινικαν μαχομενον· οποία δέ ςἔίδων ἄν ΠΟ καί αρΧαὐ° κανείς ολη του τη ζωη παίζοντας μερικα παιχνίδια, θυ
μενας αιίΦαΤεΡα ΤααΤα αραῇαίι Τα μέν Τῶν ΤΟ'[ων 5 σιαζοντας, τραγουδώντας και χορευοντας, ωστε να μπο
είιαηπα καί καθααερ αὁαί Τὲΐμηλ/Τα! καθ, ας ἰἶὲονι ί ρεσει να προετοιμααει τους θεοος να του φερθουν με
προσδοκῶνΐα καί ταν Παιηΐήν εὐ λέγε" Τό τ ι ευσπλαχνία, τους δε εχθρους του να αποκρουει και να
Τηλἑμαχἶ αλλα μέν αίαας ὲνἴφιαεαἰαῇαι ναήαειςι 804 Η νικα στη μαχη. Ποια είδη τραγουδιών και χορών εκτε
ἄλλα δέ καί δαίμων αααθήαεΐαί' Θα Υαρ αίω

ν λωντας θα πετυχαινε κανείς και τα δυο αυτα, εχουμε
οὐ σε θεῶν αέκητι γενέσθαι τε τραφεμεν τε. δώσει σε νενικές νριιιιιιές Την οῃιἑινιησηι κι έχοιιιιει
Τααἶαν δή καί Τούς ἡμεΐἑιααας ΤραΦίμαα§` δεῖ αΙα° τροπον τινα, χωρίσει τους δρομους που πρεπει νο ακο

ι

λουθησει, εχοντας εμπιστοσυνη σ' αυτα που σωστα λεει
ο ποιητὴς με τους εξης στίχους:

Τηλεμαχε, αλλα μονος σου θα Θρεις
με το μυαλο σου
κι αλλα ο θεος θα σου τα πεί. Γιατί
εγω νομίζω
πως εσυ με Θελημα θεου εγεννηθης
και ανετραφης.

Αυτο. λοιπον, το ίδιο πρεπει να εχουν στο μυαλο
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νσουμένους το μέν είρημένο οποχρώντως νομίζειν 5 μος κι οι δικοί μος τροφιμοι, κοι νο πιστεύουν πως οσο
είρη̃σθοι, το δέ κοί τον δοίμονο τε κοί θεον ούτοί ειπὡθηκον γι' ουτούς είνοι ορκετο κοι οτι το υπολοιπο
σιν ύποθήσεσθοι Θυσιῶν τε πέρι κοι' χορειῶν, οί Θο τους διδοξει ο δοίμονος κι ο θεος: εννοώ τούς κο
στισί τε κοί οποτε έκαστο έκοστοις προσποίζοντές Ισ νονισμούς των θυσιὼν κοι των χορών, σε ποιους Θεούς
τε κοί ίλεοομενοι κοτο τον τροπον τη̃ς φοσεως διο κοι ποιες εποχές πρεπει, κοθε Φορο, νο προσφερουν
Θιώσοντοι, Θούμοτο οντες το πολύ, σμικρο δέ ολη ο,τι ορμοζει στον κοθένο ποίζοντος κοι διοοκεδοζοντος
Θείος ἐίττο μετέχοντες. γιο νο περοσουν μιο ζωη σύμω̨̃ωνη με τη Φύση τους,

ΜΕΙἹΑΑΟΣ: Γίοντοποσι το τῶν ἀνθρώπων γένος ὴμίν, 5 γιοτί μοιοζουν πιο πολύ με μοριονετες, που κοποτεκο
ώ ξένε, διοφουλίζεις. ποτε συλλομοονουν μερικο κομμοτιο της οληθειος.

ΑΘίίΝΑίΟΣ: Μή θουμοσῃς, ώίνίέγιλλε, ολλο σύγγνωθί Ν ΜΕΓΙΛΑΟΣ: Εξευτελίζεις ολως διολού, φίλε μου, το ον
μοι· προς γορ τον θεον οπιδών κοί ποθών εἴπον θρὼπινο γένος.
οπερ είρηκο νυ̃ν. “Εστω δ' ούν το γένος ἡμῶν μή ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μην εκπληττεσοι, Μεγιλλε, ολλο συχὼρεοε με.
φούλον, εί' σοι φίλον, σπουδη̃ς δέ τινος οξιον. ‹: Γιοτί εχοντος στρομμὲνο το Θλέμμο μου στο θεο κοι

Το δ' εξη̃ς τούτοις, οίκοδομίοι μέν είρηντοι γυ γεμοτος οπο το πνεύμο του, είπο ουτο που είπο τὡρο.
μνοσίων ομο κοιί διδοσκολείων κοινών τριχῇ κοτο Ας δεχθούμε, λοιπον, οτι το γένος μος δεν είνοι χωρίς
μέσην τήν πολιν, έξωθεν δέ ίππων ούτριχῇ περί το ° κομιον οξίο, οφού έτσι σ” ορεσει, κοι πως οξίζει κοπως
άστυ γμμνοσιο τε κοί εύρυχώριο, τοξικης τε κοι' 5 νο το προσέξουμε.
τῶν ἄλλων οκροοολισμῶν ἑνεκο διοκεκοσμημένο, Γιο νο ξονογυρίσουμε στο Θέμο μος, είχομε κοΘορί~
μοθἠσεώς τε ομο κοι' μελέτης τω̃ν νέων· εί δ' ορο ιἶ σει νο χτίσουμε το γυμνοστηριο μοζί με το δημοσιο
μή τοτε ίκονῶς έρρήθησον, νύν είρήσθω τῷ λογῳ ς διδοσκολείο σε τρίο μέρη στο κέντρο της πολεως κοι
μετά νομων. Ἐν δέ τούτοις ποσιν διδοσκολους εξω οπο την πολη, σε τρίο μερη πολι, το γυμνοστηριο
έκοστων πεπεισμένους μισθοίς οἰκούντος ξένομς ιί γιο τους ίππους κοι ευρύχωρες εκτοσεις διορυθμιομἑι
διδοσκειν τε ποντο οσο προς τον πολεμον έστιν μο νες γιο την τοξοθολίο κοι γιο το ολλο οπλο που ρί.χ=:ον·
Θήμοτο τούς φοιτῶντος οσο τε προς μουσικήν, ούχ τοι οπο μεγολες οποστοσεις ὼστε νο οσκούντοι κοι, συγ
ον μέν ον ο ποτήρ οούλητοι, φοιτῶντο, ον δ' ον μή, \ χρονως νο μοθοίνουν ουτο οι νεοι. Αν, λοιπον, το προσ
εω̃ντο τος ποιδείος, ολλο το λεγομενον ποντ' ον 5 χεδιο που φτιοξομε μος ψοίνοντοι ικονοποιητικο, ος το
δρο κοί ποίδο κοτο το δμνοτον, ὡς 'τῆς πόλεως ξεκοθορίσουμε τὡρο διοτυπὼνοντος το σε νομους. Σε
μολλον ῆ τω̃ν γεννητορων οντος, ποιὅευΤέΟν ἐξ ολο ουτο το χτίριο ος μενουν δοσκολοι ξένοι συμφωνη
ονογκης. Το οοτο δέ δή κοί περί Θηλειῶν ο μέν μένοι με μισΘο κοι νο διδοσκουν οί ουτούς που φοιτούν
έμος νομος ον είποι ποντοι οσοπερ κοί περί τῶν οιρῇ οσο μοθἠμοτο είνοι σχετικο με τον πολεμο κοι τη μομ

σικη. Αλλο δε Θο δεχθούμε νο ψοιτο μονοχο εκείνος
που θελει νο τον σπουδοσει ο ποτερος του οιλλο κι
εκείνον που ο ποτέρος του δεν θελει, δεν πρεπει νο
πορομελούμε οφού είπομε οτι κοθε οντρος κούκοθε ,
ποιδί οσο είνοί δυνοτο πρέπει .νο...μορψω,Θ_εί υποχρεωτῖί
κοι είίἐίδοί'ζοιίίι,ι5,ι̃ι.,.πε.τ>ισσΦτο>ο,.οτ.ην.,.ιι.ολτι¬τι<=ιτ›‹ί.οτ,ουο

.γονιο\ύ”ς”τ«ους. Το ίδιο κοι γιο τίς γυνοίκες. Ο δικος μου
δηλοδη νομος θο ορίσει οτι πρέπει, κοι το κορίτσιο νο
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ρἑνων ἴσα καί Τάς Θηλεγος ἀσκετν ὅετγ και Οὐδὲν ε γυμνοζονται σε ολα, οσα γυμναζονται και τ” αγορια. Και
φοοηθείς εἴποιμ' αν Τοπτθγ Τόγλὁγον Ο¿,ιΤε [ΓΠΠκἡς λεγοντας αυτα δεν εχω να φοθηθὼ τίποτε ούτε για την
Ομτε γιιμναστικη̃ς, ως ονδρασι μεν πρέπον ον ειη, ιππικη ουτε για τη γυμναστικη, οτι ταχα ταιριαζσυν μονο
γω/Ογξί δέ Ορκ αγ πρέπον. ,Ακούων μεν γαρ δη μύ στους αντρες και οχι στις γυναικες. Γιατι εχω πεισθει
θοη̨̃ς Πολωοὐς, Πἑῃῃσμογ Τά ὁέ γη̨γ ὡς έπος είπείν 5 ακούοντας παλιούς μύθους και απο τα σημερινα, για να
οτειιι ότι μμριαεες εινειριειιητοι νμνα̃ίκω̃ν είσί Των _ ει<Φι›ασΘω ετσι. Εςμω αναρίθμητες μμμιαὸςς νμναικεςΠερί Τόν Πὸγ/Τον ός τη̨μροματιοας καλούσιν, αίς στα μερη του Ευξεινου Γιοντου, που τις ονομαζουν Σαυ
Ομχ ίππων μονον αλλά καί τοξων καί τῶν αλλων ροματιδες, οχι μοναχα στις ασκήσεις των αλογων, αλλα,

.

οπλων κοινωνία καί τοῖς ανδρασιν ίση προστε 805 ιι και των τοξων και των αλλων οπλων, να μετεχουν υποΤογμἑνη ἴσως ἀσκεῇω χιογισμον δέ προς τούτοις χρεωτικο οπως κι οι αντρες. Παίρνοντας αφορμη ατι'
περί τούτων τοιονδε τινα έχω· φημί, είπερ ταύτα αυτα κομνω τον εξης συλλογισμο πανω σ αυτο το Θεμα:
ούτω συμοαίνειν εστίν δυνατα παντων ανοητοτατα ι Λεω δηλαδη, αῷού είναι δυνατο να πραγματοποιούνται

  τ ' ο ί νεσθαι το 5 ολ' αυτα ' ' τΤά ἐν ΤΟΚ: ΠΟρ¬ ἡμγν ΤΟΠ γς γγο Ἀ , τοτε ειναι εντελως ανοητα οσα συμοαίνουν
μή πάσῃ ρωμῃ παντος ομοθυμαδον επιτηδεύειναγ
όρος γυναιξίν ταύτα. Σχεδόν γάρ ὸλί'/Ου ΠΟΟΟ ημί
σεια πολις αντί διπλασίας ούτως ὲατίν ΤΘ καί' Υίι̃/νε

ς.,._.......¬"υ̃¬„

στα μερη μας, το οτι δεν καταπιανονται με ολη τους
τη ρωμαλεοτητα και με μια ψυχη με τις ίδιες ασκησεις
κι οι αντρες κι οι γυναίκες. Μ' αυτα που επικρατούν

τω εκ των αστών τελών και πενων κειποι Θαύμα τι στα μεοπ μας μια ολοκληρη σχεδον Πολιτ με τις ίδιες
στον ον αμαρτημα νΟμΘΘἑΤΠ Τοὐϊ αὐῖῇὁ γη"/Οί”
το.

κλειινιλε Ἐοικεν γε· εστι μεντοι πάμπολλα ημιν, ω

ξένε, παρά τας είωθυίας πολιτείας τῶν νύν λεδ/Ο
μέγων. Άλλο γαρ είπων τον μεν λογον εασαι διεξελ
Θείν, εύ διελθοντοςδε, ούτω το δοκούν αίρεϊσθαι

δαποινες και τους ίδιους κοπους γίνεται μιση απο διπλα
σια. Και θεοαια θα ηταν καταπληκτικο σφαλμα γιαενα
νομοθετη.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: 'Ετσι Φαίνεται τουλαχιστο. Αλλα, καλε μου φίλε,
παρα πολλα απο εκείνα που λες, είναι εξω απο τα συνη
θισμενα πολιτεύματα. Αλλο είπες Θεοαια οτι πρεπει νί

ὀετγ, μάλα είπες τε ὲμμελὡς, πεποίηκας τε με τα ί αφησουμε να τελειωσει η συζητηση, κι αφού τελειωσει
νύν αιζιτον εμαμτῷ ὲπιπληττειν οτι ταύτα είρηκα· καλα, τοτε πια να διαλεξουμε οποιο θα κρίνουμε σωστο.
λέγε Οη̨̃ι/το μετα ταύτα οτι σοι κεχαρισμενον 0 αυτή σουγη αποοαση είναι πολύ δικαγιολογημενη και με
έσω/Π · εκαμες τωρα να επιτιληττω τον εαυτο μου γι! αυτοι που

ΑΘίίΝΑιΟΣ Τοδε ἔμοιγε, ώ Κλεινία, ο καί προσθεν εἴ είπα. Συνεχισε, λοιπον, οπως σο αρεσει.
ὡς] εἰ μέν ΜΟΤΟ ἡν μή ¿καγ/ὡς ἑργογς ἐληλεγ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αυτο μ” αρεσει, φίλε Κλεινία, που είπα και πιο

μένα ὀῃ δω/ατά ὲοΤι γίγνεσθαι, τοχα ήν αν τι και ὲ› πριν, οτι δηλαδη, αν αυτοι δεν είχαν αποδειχθεί απο τα
αντειπεῖν τῷ λογω, νιι̃ν δε ἄλλο τί που ζητητεον εργα πραγματοποιησιμα, ίσως, τοτε θα μπορούσε κα
ὲκείνῳ Τῷ Του̃τον Τόν νόμον μηδαμῇ δεχομἑγῳ, το ποιος να αντικρούσει τη θεση που παίρνω, αλλο, τώρα
οί ήίίετεραν διακελεύμα εν τούτοις Ούκ αποσοήσε θα' επρεπε να αναζητήσει μιαν αλλη τακτικη για να επι

Τὸ μή Οὐ λέγε” ὡς δεῖ Πωδείας Τε κατ Τῶν αλ μεινει νο απορριφθει αυτος ο νομος, και τετοιου είδους
λων οτι μαλιστα κοινωνεϊν το θη̃λυ γενος ἡμῖν τῷ τι αρνησεις δε μπορουν να εξασθενησουν τη δύναμη της

προτασης μας, με την οποία δε θα ποιψουμε να απαιτού
με, μεσα στο μετρο του δυνατού, οτι πρεπει στην παι
δεία και σε ολα τα αλλα, να μετέχει το γυναικείο φύλο
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τῶν αρρενων γενεί Καί γαρ ουν ουτωσί πως δεῖ ί εξ ίσου με το ανδρικο. Και να πως πρέπει να αντιμετω
περί αυτω̃ν διανοηθη̃ναι. Φερε, μή μετεχουσῶν αν Ϊ πίσουμε αυτο το προθλημα: Αν, λογου χαριν, υποθε
δρασι γυναικῶν κοινῇ τη̃ς ζωῆς πασης, μω̃ν ουκ σουμε πως οι γυναίκες δε γίνονται δεχτες να ζήσουν
αναγκη γενέσθαι γε τινα ταξιν ετεραν αυτοίς; 5 μαζί με τους αντρες για ολη τους τη ζωή, δε θα είναι

ι~ίΑΕιΝ|ΑΣτ 'Αναγκη μεν ουν. αναγκη να προσδιορίσουμε γι' αυτες ενα αλλο είδος
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τίνα ουν έμπροσθεν τω̃ν νυν αποδεδειγ 1 ζωής;

Δ ί ε

μενων θεῖμεν αν τῆς κοινωνίας ταυτης ήν νυν αυ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Αναγκαοτικα.
ταῖς ἡμεῖς προσταττομεν; ποτερον ήν Θρακες ταῖς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λοιπον, ποιαν αλλη συμμετοχή, απο ολες που
γυναιξίν χρω̃νται καί πολλα ἑτερα γενη, γεωργεῖν ι̃θ εφαρμοζογτοι σημερα, Θσ μπορουσαμε γο θεωρήσουμε
τε καί αουκολεῖν καί ποιμαίνειν καί διακονεῖν μη Θ προτιμοτερη απ“ αυτήν που σχεδιαζουμε να επιθαλουμε
δεν διαφεροντως τῶν δουλων; η̃ καθαπερ ήμεῖς τώρα ο' αυτες; Μήπως αυτήν που εφαρμόζουν οι Θρακες
απαντες· τε οί περι' τον τοπον ὲκεῖνον; νυν γαρ δή κι αλλες πολλες φυλές, που τις Βαζουν να κανουν ολες
το γε παρ, ἡμῖν ὡδε εστιν περί τουτων γιγνομενον· τις γεωργικες δουλειές και να αρίσκουν Βοδια και προ
είς τινα μίαν οϊκησιν συμφορήσαντες, το λενὐμδ 5 Βατα και να τους υπηρετουν χωρίς καμια διαφορα απο
νον, παντα χρήματα, παρεδομεν ταῖς γυναιξίν δια τους δουλους; Ή αυτήν που τους επιθαλλουμε εμείς
ταμιευειν τε καί κερκίδων ὲίρχειν καί πασης ταλα κι οι γειτονικοί λαοί; Τώρα δηλαδή σ' εμας συμθαίνει
σίας. Ἡ το τουτων δή δια μεσου φω̃μεν, ώ Μεγιλλε, το εξής: Σωριαζουμε, οπως λενε, ολα μας τα πλουτη
το Λακωνικον; κορας μεν γυμνασίων μετοχους ου 806 ιι μέσα σε Τέσσερις Τοίχους χω Το ῃοροη̨̃ἰνοη̨με σῃς γω
σας αμα καί μουσικής ζη̃ν δεῖν, γυναῖκας δε αργους ναίκες να τα διαχειρίζονται και επί πλεον να διευθυνουν
μεν ταλααίας, ασκπτικύν δή Τίνα ὅίἴῦν κυ̃ἴ Οὐδθμῶς ' τις οαϊτες του αργαλειου και ολες τις λειτουργίες της
Φαϋλθν Οὐὅ, Θὐΐελίἶ δίαῖῖλἐκείνέ ΘερΘῖίεἴΘ9` δέ ΚΟ!! κατεργασίας του μαλλιου. Ή μήπως πρεπει, Μεγιλλε, να
ΤαίΗΘΪΟΟ Οὐ καί ΠΟίδΟΤΟΟΦία§` είζ Τί ΙίέΟΟν ἀΦίί‹νΘἶτ 5 εφαρμόσουμε τον ενδιαμεσο τροπο, τον Σπαρτιατικο;
σθαι, τῶν δίείς τον πολεμον μή κοινωνουσας, ώστε Να υποχρεὼνουμε δηλαδή τις νεες κοπελες να μετε
Οὐδ, εἴ Τίς” ΠΟΤΘ ὅίαμάχεσθοί Περί Πὁλεώς Τε καί χουν στα γυμναοια και στη μουσική, οι δε γυναίκες να
Παίδων ὐνανκαἴσ Τύχη Υίννοίῖοι ΟΠΤΣ ἄν Τὁξωνι ώς ,απέχουν απο την υφαντική, και να υφαίνουν για τον
τινες Άμαζονες, ουτ' αλλης κοινωνη̃οαι” ποτε Θο Ώ Ν. εαυτο τους μια ζωή κουραστική και καθολου ασήμαντη
λη̃ς μετα τέχνης δυναμεναι, Οὐὕὲ ιἶιυ̃ιῖἰδῦί κσἴ ὅὁρν ία ταπεινή, αφου κρατουν μια θεση σχετικα με τις δου
λαῦαυσαι μιμἠυ̃ασθαι Τήν Θεόν, ὡς ΠΟρΘΟϋμἑνης Μγἶ λειες του σπιτιου, τη διαχείρηση των χρηματων και την
αυταις τη̃ς πατρίδος γενναίως αντιατααας, Φὁὅθν ζ ανατροφή των παιδιών. Στα πολεμικα να μη παίρνουν
Υει Θἶίίῖιὅέν Ιίεἶζονι ΠΟΑΘΙίίθίσί ὅὐνασθσί ῖίορα̃ολείν 5 μερος, ωστε, ουτε οταν παρουσιαοθεί καμια αναγκη να

Φ μη μπορουν να υπερασπισθουν την πατρίδα και τα παι
δια τους, ουτε σαν αλλες Αμαζονες, να χρησιμοποιουν
το τοξο ή αλλο οπλο με τεχνη, ουτε να κρατήσουν
ασπίδα και δορυ και να μιμηθουν τη θεα Αθηνα, και να
αντιοταθουν με γενναιοτητα αφου κινδυνευει η πατρίδα
τους και, αν οχι τίποτε καλυτερο, να κατορθὼσουν του
λαχιστο να προκαλέσουν φαὀο στους εχθρους με το να
σχηματίσουν ολες μαζί μια κανονική παραταξη; Ουτε θα
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ἐν Τάξεί Τ"/ί κη̨τοφθείσος. ΣΠωρΟμάΤ[ὅας. δέ Οὐὅι τολμουσαν να μιμηθουν στο παραμικρο τις Σαυροματμ

Βξἔι̃

 λ δες, αφου ζουν με τετοιο τροπο, και συγκρινομενες μαν το παραπαν τολμήσειαν μιμἠσασθαι τουτον τον
τροπον διαθιουσαι, παρα γυναῖκας δε αυτος αν
δρες αν αί εκείνων γυναίκες φανείεν. Ταυτ' ουν

.κττ¬ι

αυτες, εκείνες οι γυναίκες θα εμοιαζαντμε αντρες. ΓΓ
αυτα, λοιπον, οποιος θελει να επαινεί τους νομοθετες

ο

.ὑμῶν ωὐς νομοθέτας ὁ μέν Θουλὁμενος ὲῖι̃ωνεἶν εἰ του τοπου σας, ας τους επαινεί. Εγω ομως δε μπορω
Ι τ να μιλήσω διαφορετικα. Γιατί ο νομοθέτης πρέπει ναεπαινείτω; το δί εμον ουκ αλλως αν λεχθειη· τε

λεον γαρ καί ου διἠμισυν δεῖν τον νομοθετην είναι εκπληρὼνει ως Το Τέλος Το χρέος Τον κω ὀχ' νο σΤΟ“
  5 ματα στη μεση του δρομου, και παρατωντας τις γυναίκεςτο θη̃λυ μεν αφιεντα τρυφαν καί αναλίσκειν διαι
 3 στη μαλθακοτητα, την πολυτελεια και σε μια ζωή χωρίςταις ατοκτως χρώμενον, του δε αρρενος επιμελη

Θεντα, τελεως σχεδον ευδαίμονος ήμισυ Βίου κα Τάξη· να Φροντίζει μόνο νισ τους ὰνῖρες Προσῷέρονῖος
 τελικα στη πολη του το μισο της ευτυχισμενης ζωήςταλειπειν αντί διπλασίου τῃ πολει.

ΜΕΠΛΑΟΣ: Τί δρασομεν, ώ Κλεινία; τον ξενον εασο αντί Το διπλάσιο· ι

¬  . ι̃ο ΜΕΓΙΑΑΟΣ: Τι θα καμουμε, καλε μου Κλεινία; Θα επιστρεμεν την Σπαρτην ημιν ουτω καταδραμειν,
 ι 6 ψουμε σ° αυτο τον ξενο να καταφερεται τοσο πολυ ενανΚΛΕ|ΝίΑΣ: Ναι" δεδομένης γαρ αυτῳ παρρησίας εα

τεον, εως αν διεξελθωμεν παντῃ ἱκανῶς τους νο Τίον Της Σῃὀρῖηςἔ
μοωςγ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ναι. Αφου του δώσαμε το δικαίωμα να μιλήσει

ΜΕΠΛΛΟΣ Ορθώς λἑγεγς ελευθερα, ας τον αφήσουμε, ωσπου να εξετασουμε, απο

ΑΘΗΝΑ|ΟΖ: Ουκουν τα μετα ταυτα ήδη σχεδον εμον 5 κάθε Πλεϋρὀι ίκελνοίι̃οίηῖίκία̃ Τοϋς νόμους· ι

Πεφὀσθσ, φράζεγν; ΜΕΓΙΑΑΟΣ: 'Εχεις δίκιο.
Κ/\Ε|Ν|ΑΣ: ῃῶς. γάρ Οὐ; ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αφου είν, ετσι, μπορω να σας εξηγήσω αυτο
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τίς δή τροπος ανθρωποις γίγνοιτ' αν του Ποω θέλω νο Πωι σον συνέΧείθ Των Προηνουμἑνωνἱ

ε .. Α ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Γιατί οχι;οίου, οίσιν τα μεν αναγκαια ειη κατασκευασμενα
μετρια, τα δε τω̃ν τεχνών αλλοις παραδεδομενα, ι̃Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λοιπον, ποιο τροπο ζωής θα μπορουσαν να

 Υ εχουν οι ανθρωποι, που θα είχαν κανονίσει τις απαραίγεωργίαι δε εκδεδομεναι δουλοις απαρχην των εκ
Τῆς γη̃ς ¿,ΠΟΤε/γοω̃σγν ίκω/ήν ἀνθρώῃως ζώο! κο Θ τητες αναγκες τους συμφωνα με το μετρο, και εχουν
σμίως, συσσίτια δε κατεσκευασμενα εἴη χωρίς μεν
ταβτὡν ανδρών, εγγυς δή ὲχομενα τα τω̃ν αυτοίς οί
κείων, παίδων τε αμα θηλειω̃ν καί των μητερων αυ
ταίς, αρχουοιν δε καί αρχουσαις είη προστεταγ
μενα λυειν ταυτα εκαστοις τα συσσίτια παντα, καθ,

εμπιστευθεί τις πρακτικες τεχνες σε αλλους; 'Εχουν
ακομη αναθεσει στους δουλους τις γεωργικες εργασίες
που τους προμηθευουν αρκετα προϊοντα της γης για
να ζήσουν σαν ανθρωποι με μέτριες απαιτησεις; Θα
εχουν συσσίτια χωριστα για τους αντρες, και πλαι τους

· ± θα υπαρχουν συσσίτια για τους συγγενείς δηλαδή γιαὲκαστην ἡμέραν Θεασαμἐνους καί ίδοντας την οια
γωγήν τήν των συσσίτων, μετα δε ταυτα σπείσαν Το Πωδίἀι νία Τίς νέες) νωνωκεΰ κε" νίο Τίς μηΤὲΟΘ€`

τους. 'Εχει δε ανατεθεί στους προϊσταμενους και προϊτας τον τε αρχοντα καί τους αλλους οἴς αν τυγ 807 ει ι\
χω/Π Θεοἶς ἡ Τύἶε νὐξ καί ἡμἑρσ κσθἰερωμἑνηἄ σταμενες των συσσιτιων να τα κλεινουν ολα καθε μερα,

αφου επιθεωρήσουν και παρατηρήσουν τη συμπεριφορα
των συνδαιτημονων. Κι επειτα αφου προσφερουν ο αρ
χων και οι αλλοι σπονδες στους θεους, στους οποίους
είναι καθιερωμένη εκείνη η νυχτα κι η ημερα, τοτε πια
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κεκοσμημενοιςι ἄρα Ουὅεν λεἰπομενον εσῖγν ανογ Ι εχοη̨γ κσνονἱσελ εἶίἶι. Τη Τους δεν Τους οίΪομελ/εἰ
_ _ ι 5 ι να καμουν κανενα υποχρεωτικο και οπωσδήποτε αξιο
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κατα ταύτα ούτως οἴκαδε πορεύεσθαι; Τοίς δή ταυτῃ νο Πηνοίνουν σῖα σῃωο Τουςἔ Σ ουῖοὐςι λοῃι̃ὀνι Πο'1

καιον τε ἔργον καί πανταπααι προαηκον, αλλ
ἐν τροπω Θοσκήματος ἐκαστον πιαινομενον αύτῶν ι, λογο ὲίονοι ολλο ονΤΐθὲΤωοι ο κοθὲνος_ΤΤρὲΤΤεΤ νο ζολ
δεί ζη̃ν; ούκουν το γε δίκαιον φαμεν οὐδὲ καλον, οπως τα σφαχταρια για να παχαίνει; Αυτο θέθαια δεν

_ _ _ το θεωρούμε ούτε δίκαιο, ούτε ωραίο, ούτε επιτρεπεταιουδ“ οίον τε τον ζωντα οίίτως ατυχησαι του προ
σἠκοντος, προσήκείδε αργῶ καί ραθύμως καταπε Ρ νο ζηοει οί οοΤον Τον Τροηο κοι νο μην οΤΤολοοοειΌ.Τι
πιασμενῳ ζωῳ σχεδον ύπ” αλλου διαρπασθηναι
ζώου τῶν σεροδρατετρυχωμενων μετα ανδρείας τε

ι· « › .ιαμα καί τῶν πονων. Ταύτα ουν δη οι ακριοείας μεν

λείπεσθαι, μεγιστον δε παντων είναι προστεταγμε

ἰκανη̃ς, ὡς καί νυνί ζητοίμεν αν, ίσως οὐκ αν ποτε

Ό .

ιιρω,ιιινκιαιωνοικΝ

αρμοζει στη φύση, αλλα να εχει τήν τύχη ενος αργού
και τεμπελικου χοντρού ζώου, που ασφαλως θα κατα
σπαραχθεί απο καποιο αλλο πολύ ταλαιπωρημενο ζωο
πού διαθετει αυγχρονως γενναιοτητα και δε φοθαται

_ _ Υ Ι 5 , ι τους κοπους. Αυτα λοιπον ολα, αν τα συζητήσουμε μεγένοιτο, μεχριπερ αν γυναικες τε καί παιδες οίκη
σεις τε ϊδιαι καί ἰδίως απαντῖῇ τα τοιαυ̃τα εκαστοις

4:

έτι
αρκετή ακρίθεια, οπως κανουμε τωρα, ίσως δεν είναι

ἡμῶν κστεσκευασμἑνα Τά δέ μετ· ὲκεῃ/ι σύ δεη οἱ” ποτὲ δυνατο να πραγματοποιηθούν, αν δεν αποκτήσει
τερα τα νυ̃ν λεγομενα εἰ γίγνοιτο ημίν, γίγνοιτο αν Τ ο κοθένοο μος νονοἰκοι ΤΤοΤοΤο κοΤ ΤοΤοίΤείλες κοΤοΤκίες
και μάλα μειριως. ιεργον σε ση ως οὕτω ζώων ο και αλα τα ιταααιιαια ιταανιιατα ααν αταιιικη ιαιακτιταια
φαμεν ού το σμικροτατον οαδε το φαυλοτατον Αλλοι ον ηΟονμοΤοηοιηθΟιἹν όσο ὲιοΧονΤοΤ δεοι̃ίερο

νον υπο δικαίου νομου· του̃ γαρ πασαν τω̃ν αλλων

,ιεωιιιὴοιιὲίι

 2? στη σειρα απο εκείνα που λεμε, Θα εδημιουργείτο μια
κατασταση αρκετα ευπροσδεκτη. Γιατί οσοι ζουν μ' αυτο

παντων έργων Θίου ασχολίαν παρασκευαζοντος, 5 Τον Τροηο ΤΤΤοΤεοοομε Πως δεν Τοοο οηοιΤένεΤ νο κο_
του Πυθιαὀος τε και Ολυμπιαδος νικης ορεγομε
νου, διπλασίας τε καί έτι πολλῷ πλεονος ασχολίας

›ι±α¬¬ιιιι~.

μουν τιποτε το πολυ μικρο και πολύ ασήμαντο, αλλα
διατασσονται απο τον δίκαιο νομο να επιτελεσουν το

εστίν γεμων ο περί τήν τού σώματος παντως καί Ν, ηΤο ιιενολο οη> οοο ὲχοομε ηροκοοορίοοι ἶονκοιοκο
ψυχῆς είς αρετήν ὲπιμελειαν Θίος είρημενος ορ Νἔ οηλοδη με μιο ζωη οηοο κοΘε διοθεοη νιο ολλη οολολἰο
Θοπιια. παρεργον γαρ οοσεν σετιω̃ν αλλων έργων ιι ιταααιιεαιζεται ατια ττιν ετιιθιιιιια να ανακηοακθαι καναια
διακωλυμα γίγνεσθαι τῶν τῷ σώματι προσηκοντων νικηΤηΩ ΟΤΟΟΩ Ολϋμηιοκθὐα και Πιιθικούς αγώνες. με

ιωεις ἀηὁὁοσιν πονων καί Τ,ΟΟΦη©ι Οοο) οὐ ψοχη Μο· διπλασιες και ακομη περισσοτερες ασχολίες είναι γε
θηματων τε καί ὲθῶν, πασα δε νύξ τε καί ήμερα μοΤη ·η ζωη. ηοο οηωο ηολο οωοΤο ΧοοοκΤηΡἶοΤηκΘ
σχεδον ούκ ἐστιν ίκανή τοιι̃τ' αυτο πραττοντι το 5 Φρονοζεί με κοθε Τροηο νιο Την οροΤη Τοο οὡμοΤοο
τελεον τε καί ίκανον αύτῶν ὲκλαμοανειν. κοι Τηο ψοΧηο Δεν ηοέηει οηλοοη νο οΤΤορΧΘΤ κονὲνο

οιιιω ση ιουιων ιιεφωωιων, ωξιν σετγιγνεσοοι ααααονα ιταιι να νιναται αατιααια ατα αλλα έανα ιταιι
πασιν τοῖς ὲλευθεροις τη̃ςὀιατριὀῆς περί τον χρο ε ΤΤοοοΦεοοον οΤο οὼίΤο Τοο ΤΤΩΤ κοΤολληλεο οοκηοείο κοΤ

ιιοααακεισα

τροφές και στη ψυχή του παλι μαθηση και/ ήθος, και
ολη η νύχτα κι ολη σχεδον η ημερα δεν αρκεί σ' αυτον
που καταπιανεται μ” αυτο να κατακτήσει την τελειοτητα
και την αυταρκεια.

Αφοα, επομένως, ετσι εχουν πλασθεί αυτα απο τη
Φύση, πρεπει ολοι οι ελεύθεροι ανθρωποι να Βαλουν
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νον άπαντα, σχεδον άρξάμενον εξ ἐω μεχρι τη̃ς ετέ

ι
ι
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κάποια τάξη στις ασχολίες της ζωης τους, χωρίς διακο
 „  πἠ, αρχίζοντας σχεδον απο την μιαν αυγή ως την άλλη

ρας άεί συνεχως εω τε καί ἡλίου άνατολης. Πολλά αυγή και την ανατολή του ήλιου. 'ισως ο νομοθετης
μεν ουν και πυκνά καί σ ικ ά λε ων άν τι νο οθε . . . , ·.
' , , , μ ρ, Υ , ,ς, μ ανε εν λ τικο ιλωντα ια ια σειρα μικρων και
της αοχημων φαινοιτο περι τω̃ν κατ οικιαν διοι 5 Φ ι οὅ η Ω μ . ς Υ μ. . ιι

κήσεων, τα τε άλλα καί οσα νυκτωρ άυπνίας περι
πρεπει τοῖς μελλουσιν διά τέλους φυλάξειν πάσαν

καθημερινων λεπτομερειων σχετικων με τα οικιακά ζη
τήματα. Να καθορίζει, παραδείγματος χάριν, μεταξυ των

_ άλλων, ποσο χρονο πρεπει ν' αγρυπνουν κάθε νυχτα
πάλιν άκριοως. Το γάρ ολην διατελειν ἡντινουν νυ

_ οσοι θελουν να εξασφαλίσουν, ως το τελος, την ακε
κτα ευδοντα καί οντινουν τῶν πολιτων, καί μή ιρα

, ,   . . . α . . οσιοτητσ ολόκληρης της πολης Το να κοιμάται δηλαδηνερον ειναι πάσι τοις οικεταις εγειρομενον τε και 808 ετ ολὀκληρη νύχῖο οῃωοσδἠῃοῖε Πολίτης κω μη γἱνῃω
εξανιστάμενον αεί πρῶτον, τουτο αίσχρον δεῖ δε , . ,

δοχθαι πάσι καί ουκ ελευθερου, είτο ουν νομον είτί φανερος σ ολους τους υπηρετες οτι ξυπνά και σηκω
νεται πάντοτε πρωτος, αυτο το πράγμα πρεπει να θεωεπιτἠδευμα το τοιουτον καλειν εστινχρεών· καί δή

καί δεσποιναν εν οίκία υπο θεραπαινίδων εγείρε
σθαί τινων καί μή πρώτην αυτην εγείρειν τάς άλ
λας, αίσχρον λέγειν χρὴ προς αυτους δουλον τε

ρηθεί απο ολους αισχρο και ανάρμοστο για κάθε ελευ
θερο άνθρωπο, είτε πρεπει να το ονομάζουμε νομο, είτε
ασχολία. Και μάλιστα η οικοδεσποινα φροντίζει να την

, _ ξυπνά κάποια απο τις υπηρετριες του σπιτιου και να μηκαί δουλην καί παιδα, καί εἴ πως ην οιον τε, ολην
καί πάσαν την οίκίαν. 'Εγειρομενους δε νυκτωρ δεί
πάντας πράττειν τω̃ν τε πολιτικών μερη πολλά και' μ

ξυπνά η ίδια πρώτη απο τις άλλες γιατί αυτο είναι ανάρ
οστο κι είναι ντροπη να το λεει στον εαυτο του ο

. δουλος, η δουλη κι ο μικρος υπηρετης. Αφου ξυπνήσουν
των οικονομικων, άρχοντας μεν κατα πολιν, δε
σποίνας δε καί δεσποτας εν ίδίαις οἰκίαις. Ύπνος ολοι απο τη νυχτα, τοτε ολοι θα μπορέσουν να διεκπε

5 ραιὼσουν πολλά απο τα πολιτικά και οικονομικά θέματα
γαρ δή πολυς ουτε τοις σὼμασιν ουτε ταις ψιιχαις

_ , που τους απασχολουν, αν ειναι άρχοντες της πολεως,
ων ου αυ ται π α εσ ν ται πε ι ταυτα παντα  . ,ημ ς ρ ξ | ς ρ Δ ο σ κο α ε οι δε κι οι οικοδεσποινε τα οικογεάρμοττων εστίν κατά ψυσιν. Καθευδωνγάρ ουδείς

δ [ 1 γενεὶ ρχ ςἶ , , ς
.ουδενάς άξιος, ουδεν μάλλον του μή ζὡντος· άλλ'
όστις του ζη̃ν ἡμῶν καί του φρονεῖν μάλιατά εστι
κηδεμών, εγρήγορε χρονον ως πλείστον, το προς

νειακά τους. Γιατι ο πολυς υπνος δεν ωῷελεί απάτη
φυση του ουτε τα σωματα, ουτε τις ψυχές μας, ουτε
και τις πράξεις που περιοτρεφονται γυρω απο αυτά.

 Ω 'Ενας άνθρωπος που κοιμάται δεν εχει μεγαλυτερη αξίαυγίειαν αυτου μονον φυλάττων χρήαιμον, ἐστιν δε
, λ, /\_ , ,Θ „ ,Ε , 6, __ απο ενα νεκρο. 'Οποιος ομως απο μας ενδιαφερεται

ου πο υ, κα ως εις ε ος ιον. γρηγοροτες ε αρ λ. . . . . . .

χοντες εν πολεσιν νυκτωρ φοοεροίμεν κακοϊς, πο ΠΟ Η γι,σ τη ζωη κοι,Τη Φρωίησηῖουί μεἶει ξη̨ῃνιος οσο
λεμίοις τε άμα καί πολίταις, άγαστοί δε καί τιμιοι `ΠΞ.βίΟσοἶερο μΐίοβἕἱι, Πἴίθὅλθΐῖθνἶος μονᾶχο σΐη χρησί

_ .  5 μοτητα αυτου του πράγματος για την υγεία του, δεντοις δικαιοις τε καί σὼφροσιν, ὡιρελιμοι δε αυτοις
τε καί συμπάαῃ το πάλει. χρειάζεται πολυς κοπος για να γίνει αυτο μια καλη συ

νήθεια. Οι άρχοντες ομως των πολεων που αγρυπνουν
τις νυχτες αποτελουν φοθητρα για τους κακους
εχθρους και τους κακους συνάμα πολίτες, αγαπητοί
ομως και τιμιοι στους δικαστες και σὼφρονες, ωφελιμοι
στον εαυτα τους και σ” ολη την πολη. [Υπάρχει καμιά
α×ιτίοοηση:ι ·
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Νύξ μεν δή διαγομενή τοιαιᾶτή τις πρός ιτασι τοῖς κ/ιΞιλι|^Σ” [ΌΧΜ Φιλε Αθηνάιε Συ!ιΦωνΟυι·ιε Πως Το Πάλι
ειρήμενοις ανδρείαν αν τινα προσπαρεχοιτο ταῖς Τευιιά Που Πράῖεινεις εινάι Το κάλυΐερυ ΕΠιάιἹς Πολυ
ψοχδτς εκδδτων των εν ταις πδλεδιν· ημερας δε ιο οωοτο υίλήοεο κοι νιο το κοθήκοντο τον νοιιοθέτη πουὁρθρου Τε ὲῃω/[όντων Πσἶδσς. μέν Πρός ὀγδσσκά γι πρεπει να ασχολείται και με τα ασήμαντα φαινομενικὡς
λους που τρἑπεσθαι χρεών, ανευ ποιμένος δε ούτε υικράζηῖηυάῖάι
πρδεατδ δοτι αλλο διιδεν που ειωτεον, ουδε δη ι ΑΘΗινλιΟΣ: ίίιολο ωοοιοιι Οτονι λοιπον. τι νοκτο πορνο ιι
παϊδας ανευ τινῶν παιδαγωγω̃ν ουδε δούλους ανευ άυίιά Τον `ι”ράΠά Θκιάς άΠά άλά Τά ΠάράΠάνω Πλεονε
δεσποτῶν. 'Ο δε παϊς παντων Θήρίων εστίδυσμετα 5 κιἠιιάιάι υιλορει νά Χάριάει κάι κάΠάιά κάυράνιά ά`Πς
χειριατατατον· δσῳ γαρ μαλιστα έχει πηγήν του̃ ψυχές άλων Των Πολιτών Ὁιάν δε εάνάρθει ιΊ ιι̃ιιἐρά
φρονείν μήπω κατήρτυμενην, επίθουλον και' δριμα κάι Π άυνἠι Τά Πάιάιά ΠρὲΠιάι νά Πηνάινάυν άΐά άχολειάι
και ύαριατατατον Θηρίων γίγνεται. Δια δή πολλοίς άλλά' άΦΘυ Χωρις Πάιυὲνά Ουἶς Τά Πράυάιά υυῖε κάνένά
αυτο οίον χαλινοίς τισιν δεῖ δεομευειν, πρῶτον ε αλλο ζὡθ ίιίιάρει νά ζησει, ΘΤΘΙ και Τα Πάιδιά δεν ΜΠΟ·
μεν, τροφών και ρητεδων δτδν δτιδλλδττητδι, Πδι οοὐν χωοίο ποιῦονωνοοο. οοτο οι οοολοι κωοιο κοοίοοο.
δαγωγαίς παιδίας και' νήπιατήτος χαριν, έτι δ' αι? ' Και το παιδί είναι το πιο δυσκολομεταχείριστο από τα
τοῖς διδασκουσιν καί οτιου̃ν και' μαθήμασιν ως θηρία: Γιατί, εφόσον η πηγή της φρανησής του δεν είναι
ελειιοερδν· ως δι αδ δδδλδν, πδς δ πρδδτυγχδνων 5 οκομή ποιθοοχήυονή, μοιαζει με Θήοίο ύπουλο. επικίνΤῶν ὲλεωθἑρων ἀνδρῶν κολαζἑω) Τόν Τε Ι[οἶδα Οὐ δυνο και πιο αλαζονικα απ' όλα τ° αλλα. Γι* αυτα πρεπει
τὸν και” τόν παιδαγωγον καί διδασκαλον, εαν εξα νά Το άυνκράτάυυε με Πολλά δεσμά κάι νά του Βάζουμεμαρτανῃ τις τι τοατων, 'Άν δ' αι? προστυγχανων τις τροπο τινα χαλιναρια, πρώτη φορα, οταν απαλλασσεται
μή κολαζῃ τῇ δίκη, ονείδει μεν ενεχεσθω πρῶτον 8092 άΠά Τις Πάράυάνες κάι Τις υηΐέρεςι με Τους Πάιάάνιυτ
τῶ μεγιστω α δε των νομοφυλακων επί τήν τω̃ν γούς επειδή θελει να παίξει και είναι ανήλικο, επειτα
παίδων αρχήν ήρήμἐνος ὲπισκοπείτω τούτον ταν Πάλι ιυάυΐάυς Που διδάσκουν άιιδἠιλάις κάι Τά υάθἠ·ἐντυγχανοντα οίς λεγομεν καί μή κολαζοντα δεον ματα που ταιριαζουν σλ ελεύθερο ανθρωπο. Αν προκειται
κολαζειν, ή κολαζοντα μή κατα τροπον, αλἐπων δε 5 · νιά Πάιάι δάυλάυι άς ιι!ιωρει Ο Πρώΐος ελευθερος άν”
ήμϊν οξύ και διαφεροντως επιμελουμενος τής τῶν
παίδων τροφής κατευθυνετω τας φάσεις αύτῶν,

ρωπος που Θα τυχει να περασει, και το ιδιο το παιδι
και τον παιδαγωγα και τον δασκαλα του, για οποιοδή

αεί τρέπων πρός ταγαθαν κατα νόμους. ¬ ι ΠΟΠ: άςλάλιιά διάιφάἔει ένας απ, αυτούς.
Τορτον δε ααταν αὐ πῶς αν ήμίν ο νομος αὐτός ἱ Αν παλι αυτας που έτυχε να παρευρεθεί δεν επιθαλ
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λει δίκαιη τιμωρία, να του επιθληθεί πρώτα η μεγαλύ
τερη επίπληξη και οποιος απο τους νομοφύλακες εχει
ορισθεί για την επίαλεψη των παιδιων να κανει παρατη
ρήσεις σ' αυτον που παρευρεθηκε και δεν ετιμωρησε,
ενώ επρεπε, και σλ εκείνον που δεν επεθαλε τη σωστή
τιμωρία. Πρεπει δε να είναι οξυδερκής, να φροντίζει
παρα πολύ για την ανατροφή των παιδιων και να θαζει
στο σωστο δραμο τις ψυχές τους, κατευθύνοντας τες
παντοτε προς το καλο σύμφωνα με το ναμο.

'Ομως πως ο νομος μας θα μπορούσε παλι να δωσει
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Τίαίαεαααίανίκανῶίἰἰ Ναν μὲν ναί? αα είίαηκαν αααέν ία ο” ουτον τον ονθρωπο την κοτολληλη μορφωση; Γιοιτί
Τίω ααΦα§` αααα ίκανανι αλλα Τα μανι Τα αί αα” αεί μέχρι τώρο δεν έχει πει τίποτε ξεκοθορο κοι ικοινοποιη
αα είς ααναίαν ι'ίηααν ααραλαίααίν ααΤῷ› ίΤανΤα αα τικο, ολλο εξητοσε μερικο σημείο, οψησε ομως ολλο
καναν αΦαΡί#ΤίνεαΘίνι ίνα ααΤα§` Ταίίῖ αλλαία μηνα· ονεξέτοστο. Πρέπει ομως, οσο είνοι δυνοτο, νο μη πο
Ταα Τα ααα καί Τιααίααας νίννΤΙΤαί Τα ίίαν ααν αα Χα 5 ρολείπει τίποτε κοι νο εξηγεί κοθε λίγο, γιο νο γίνετοι
ιααίαα Παρί μελῶν Τα καί ααχήαεωα αααήαηι Τίνα ο ίδιος ερμηνευτής κοι συνομο ποιδογωγος των ολλων.
τοπον ἐχοντο εκλεκτέο τε έστιν κοί ὲπονορθωτέο το σχετικα χοῃι̃ὀνι̃ με τις χορωδίεα̨ Τις μελωδίες κοι
καί καθίαΡωΤἑαί' Τα δα αν νααίίμααί ιααν ανΤα› ανευ τους χοροος ειπώθηκε με ποιο τροπο πρέπει νο ξεδιο
αα ίίέααωνι Τίαία καί Τίνα μεΤαΧαίρίζεαΘαί Χρα ααί λεχτοον, νο διορθωθούν κοι νο κοθιερωθοιζιν. Δεν εί
Τιαααανι ώ αιαίααα Τῶν Τίαίαων αΤΤίίί8λΤΙΤαι Ταας ααα ίο α πομε ομως τίποτε, έξοχε επιμελητη της εκποιδεοσεως,
ααα Τραφαμαναααι αακ Θίρακαμαν ί‹αίΤαί Τα μὲν Ο γιο το τμημο εκείνο της στοιχειώδους μορψώσεως οπου
Τίααί Ταν Παλαιίαν α αεί ίίανθαναίν Τα ααΤααα καί το κείμενο, δεν συνοδεοοντοι οπο μουσικη, ποιο κοι με
ίίε^ΘΤαν ἐχείς Τῷ λανῳ Τα αέ Τίααί Τα νίααίί|αίαΤα ποιο τροπο νο το χρησιμοποιοομε γιο τους μοθητές
ΤΤαῶΤανι καί αεαΤαιααν λαααα Παρί καίλανίαίίω̃νι ων σου. 'Οσο θέθοιο σχετικο με τον πολεμο πρέπει νο μο
αΦα|ίεν ααίν ααα Τα Τίρας Τίαλαίίαν καί αίκαναίαίαν α θοίνουν κοι νο μελετοον ουτο το έχεις περιλοθει μέσο
κοι τήειι κοτο πολιν διοίκησιν χρη̃νοι ὲκάστους λο
υ̃είν, κοι' προς το οὐτο τοιζιτο έτι το χρήσιμο τῶν έν

ειη̨ιῳοιῳμγ

στο λογο σου. Το σχετικο ομως πρώτοπρώτο με το
γρομμοτο, κοι δεοτερο το σχετικο με τη λυρο κοι τη

Ταίίῖ Τίαιαίαααίς Τῶν Θαίωνι ααΤρων Τα Τίαιαί καί ἡλίαα ι λογιστική, το οποίο είπομε οτι είνοι οποροίτητο κοι γιο
καί αελίίνίι̃ςι ααα αίαίκαίν ανανκαίαν αααν Παρί ,έ τον πολεμο κοι την οικιοκη οικονομίο κοι τη διοίκηση
ΤααΤα Τίααίι̃ Τίαλαί τ Τίνων αή Τίαιαί λαναμανι' Ἡ!ία· α της πολεως πως πρέπει νο λοθει μέρος ο κοθένος· κοι
ιαω̃ν Ταξαως είς μηνών Τίαιαίαααας καί ιαηνω̃ν είς εκτος οπ“ ουτο οσο οκομη είνοι χρησιμο γιο τη γνώση
ἐκοστον τον ένιοοτον, ϊνο ώροι κοι' θυσίοι κοι' εορ της κινησεως των ουρονιων σωμοτων κοι των ὀσῖρων
Ταί Τα αρααήκανί” αααλαμαανααααί ἑαίίΤαία ακα .Τ κοι του ήλιου κοι της σεληνης, κοι ολων που είνοι οπο

” στο υσιν ο εσθοι ὡσον τίν πολιν κοι' 5

πατία̃κα̃οἄῶΦνίίἑοείίκπτ

αΤαί Τῳ κ ί Φ ί "Υ ι ζ η  ,ιζ ροίτητο γιο τη διοίκηση ολοκληρης της πολης; Τι εν
ανιαίι̃ναιααίαν ααρεχαίίαναίι αααία μέν Τας Τίμαα ” νοοομε ορογε λέγοντος ουτο; την κοτοτοξη των ημερών
ααααίαῶαίνι Τααίἰ αἑ ανααώααας· Παρί ααΤα μαλλον ουμφωνο με τη διοιρκειο των μηνών κοι των μηνών συμ
ἐίίῷιαανας αίΤΘιαναζωνΤαί τ ΤααΤα αααω ααί ααί/Τα Φωνο με τη διορκειο κοθε χρονου, ώστε οι εποχές, οι
ίκανω̃αι ώ Φίλε' Τίαιαα Ταα ναμαααΤαα αίαίαί”ίΤαί” θυσίες κι οι εορτές νο ποίρνουν την τοιξη που τους
προσεχε δή τον νου̃ν τοῖς μετά τουτο μέλλουσιν ε
οηθήσεσθοι.

.ο..”ι................Μιι..Ψ¬¦......,...;....εε........

τοιριοζει με το νο εκτελοοντοι σομφωνο με τη φοση
τους κοι νο πορουσιοζουν την πολη ζωντονἠ κοι ξοπνιο,
οφου οποδίδουν τιμές στους θεοος κοι κομνουν τους
ονθρώπους νο σχημοτίζουν μιο πιο κοθορη ιδέο γι' ουτο
το προγμοτο. Γιο ολο ουτο το θέμοτο, λοιπον, δεν σου
έχει δώσει οκομη ο νομοθέτης τις ονογκοίες επεξηγη
σεις. Δώσε προσοχη, λοιπον, σί ουτο που προκειτοι νο
ποομε τώοο.

[Κ/ίΕίΝίΑΣ: Γίολο σωστο έχεις επισημονει τις πορολείψεις
του νομοθέτη, φίλε μου, Έτσι δεν είνοι, ί`νι̃έγιλλε;]
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ΓμΟμμάΤων εἴηομεν ῷς οὐχ ἱκανῶς ἔλείς Πέμ! Τό [Μἔἴί/ΜΟΣ: 'Ετσι είναι, Κλεινία. Και φυσικα θα ακουσουμε
ΤίμῶΤΘνι ὲΤΤίκΘ'^ΟμνΤδη Τί Τη λἔἶξείί Τόδει ὡς Οίίηω προσεχτικα αυτα που θα πεις, φίλε μας Αθηναίε].
διείρηκέ σοι Πὐτερον είε αιφίὅεισν του̃ μαθήματος 5 Αοιιινλιοε: [παει καλοι] ειπαμε οτι σχετικο με τη οιοασκα
ἴΤέΟν Τόν μέ/\^ΟνΤΘ ηΟ^ἴΤην ἔσεσθμί μέΤμίΟν η Τό τι λία των γραμματων δεν σου εδωσε ο νομοθέτης απο

ημράηυ̃ν οὐδὲ ημΟσΟίσΤὲΟν“ ὡς δι̃ σϋΤω§` καί ηιΐμί την αρχή ξεκαθαρες ιδεες αλλα, τι εχουμε να παρατη
λμρμν Προσοίσπἶον μέν Τοἴνμν Φμμεν είς μέν ' ρήσουμε σ' οσα σου είπε; Το εξής: 'Οτι δε σου έχει
νμάμμίπμ ημίδἶ δεκεπἶ σχεδόν ὲνίμμΤΟἶ Τμεἶςι λμτ ακομη καθορίσει με ακρίθεια, αν αυτος που θελουμε να
μας δέ ἄψμσθαί Τρίο μέν ἔΤη καί δέκα Υενονόσίν ίο κανουμε καλο πολίτη πρέπει να προχωρήσει ως την τε
ι5ρχεσΘοι μετριος ο χρονος, ὲμμεῖι/Οι δέ ἔΤΞΏΟ ΜΟΗ λεια γνώση αυτοο του μαθήματος ή να μη το αρχίσει
Τρίο κα̃ίμηι̃ΐ ηλείω ΤΟμΤων μηΤ,ὲ^άΤΤω ΤΤΟΤΡΤ μηὅ, καθολου. Το ίδιο επίσης και για τη λυρα. Τώρα, λοιπον,
ημΤῷι Φίλομμθομνη μηδὲ μίσομνῃι Περί ΤΟΠΤΟ υποστηρίζουμε πως πρεπει ν“ αρχίσει να τα διδασκεται.
ὲξέσΤω μεἴζω μηδὲ ὲλάΤΤω ὅίμΐρίὅην ηοίεἶσθαί Τίμο Και για τα γραμματα είναι αρκετα τρία χρονια σο ενα
μάνθμθν Ὁ δέ μη ηείθόμενος ἄημοη Τῶν ηαίδείων 5 παιδί δεκα χρονων να τα μαθει. Για να αρχίσει τη λυρα,
ἐσΤω Τίμῶνι ἄς όλη/Ον μσΤερΟν μηΤέΟν· Μανθάνείν η καταλληλη ηλικία είναι οταν γίνει δεκατριών χρονων,
δέ ὲν ε1ΟμΤΟΤς ΤΟΪΟ Χ.ΟόνΘΤ§° δη Τἴ ΠΟΤΕ δεῖ Τούς' αλλα να συνεχίσει αλλα τρία. Και μήτε περισσοτερα,
νἑομς καί δίὅάσκείν μμ ΤΟμ§` δίδασκάλομέΰ ΤΟΠΤΟ μήτε λιγοτερα χρονια απ” αυτα επιτρεπεται να σπουδαζει
αμΤὁ§` ηρῶΤΟν μάνθσνε Γμάμμμω μὲν Τοἴνμν Χμη Ό , παρανομα, εστω κι αν ο ίδιος ή ο πατερας του αγαπα
Τη μἑχμί Τομ Υμάψμί ΤΘ κμἴἀνμννῶνμί δμνστὁνί εἴ° Ι ή μισεί τα μαθήματα. Εκείνος που δεν πειθαρχεί ας
νο! δίαηῦνεἴν' ηρός Τάχοη δέ η κάλλος ἀηηκμίΘω̃° ; χασει καθε δικαίωμα συμμετοχής στις οχολικες τιμες,
Τι̃θυ̃ἴ Τίσίνι Οἶς μη Φμσίς ὲηέσηεμσεν ἐν Τοἶη ΤΘΤΘΥ· για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο. Τι πρέπει ομως σ'

μἑνθίς ἔΤΘσίνι Χμἶρείν ὲα̃ν Πρός' δὲ δη μαθημμπί 5 αυτο το καθορισμένο χρονικο διαστημα να μαθαίνουν
ἄλμμα ηΟΤηΤῶν κείμενο ἐν νμάμμασίι ΤΟΤΕ? μένμεΤά αραγε οι νεοι και τι να διδασκουν οι δασκαλοι; Αυτο
μίἶηοωνι Τοἶς (5, ἄνεμ ημθμῶν ΤμημάΤων› ό δη σμντ πρέπει να το μαθεις πρώτος εσιξι. Ως προς τα γραμματα
νμάμμμηῖί κΘΤά λὁνον εἰρημένμ μόνον] ΤηΤώμ·°ῖνα (του αλφαθήτου) πρεπει να κοπιασει κανείς εως οτου
ιὺμθμομ Τε κμἴ ἀμμονίμςι Οψμλερά νράμμμθη ημἶν 0 μαθει να γραφει και να διαθαζει. Το να γίνουν ομως
εστιν παρα τινων τῶν πολλῶν τοιοιᾶτων ανθρώπων , μερικοι Τέλειοι σῖην τοχυγρφσῷίσ και καλλιγρσφια αν

κμΤΘλελείμμἑνμ” Οἶςι ώ ΤΤάνΤων ΰὲλΤίσΤΟί νομοψὐτ το ταλεντο τους δεν τους θοηθεί, μεσα στο καθορι
λμκεςι Τί Χρησεσθει' Ή Τί ΤΤΘΘΥ· μμἶν ὁ νΟμΟθέΤη§' σμενο χρονικο διαστημα, ας το παρατήσουμε. 'Οσο για

„....,...τι...”.*¬................„.»....ρ.......`ο¬...".¬

ε τα διδαγματα των ποιητών που δε ψαλλονται συνοδευο
μενα με τη λορα, ,και τα οποία υπαρχουν σαν συγγραμ
ματα μοναχα, αλλα με μετρα, αλλα χωρίς ρυθμικες διαι
ρεσεις και λεγονται μαλιστα απλώς πεζα συγγραμματα,
στερημενα απο ρυθμο και αρμονία, μας τα αφησαν με
ρικοί απο τους πολυαριθμους συγγραφείς τους επικίν
δυνα εργα. Αυτα τι θα τα καμετε, εσείς που είσαστε οι
καλοτεροι απ” ολους τους νομοφολακεςη̨̃ Ή τι αν σας
προσταξει να καμετε γι) αυτα ο νομοθετης, θα προσταζε
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Χρη̃ΰθαί Προσΐἀξος ὸΡΘῶ© ἄν ῖάξείεἰ κυ̃ί μάλα 5 δίκαια; 'Εχω τη γνώμη πως θα θρισκοταν σε πολυ μεγαλη
ατιορησειν αὐτόν ιτροσδοκω̃. ομηχο_νίο_

Κ/\είΝ|^Σι̃ Τί ΠΟΤΘ Τοὐῖοι ώ ξένει Φσἶλ/Π Πρός σαϋῖὁν Α Κ/ιΕ|Ν|ΑΣ: Ποια τιαλι είναι αυτή η ατιορία, φίλε μου, ιτου
οντως ἠιτορηκώς λέγειν; Ι δημιουργείς στον εαυτο σου και σε φερνει σε δυσκολη

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ,Ορθώς ιξιιτελαδες, ώ κλεινία. Προς δε δή Θέση; ι

κοινωνους υμας όντας περί νόμων αναγκη το τε ίΟ Ε! ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σωστα με ιτρολαθες, κλεινία. Επειδη μου προσ
Φαίνὁμενθν εϋῖωρον ΚΟΪ Τὸ Ιίῖ? Φράζὅιν Α Φέρεται τη θοηθεια σας σλ αυτή τη συζήτηση για τους

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Τί σαν; τι” ιτερι” τούτων ναν καί ποῖον τι πε α νόμους, ῃρὲῃει να σος εξηγήσω κι αυτο Που μου Φοί
πονθώς λεγεις; ἱ νεται ευκολο και το αντίθετο του.

ΑΘΗΝΑὉΣ: Ἐρῶ δή· στὸμασι ναιει τιολλάκις ιινρίοιι: ί κλειλιιλε: λοιπον; τι σκεφτεσαι σχετικο μ αυτο και ιιοιιει
εναντία λέγειν ουδαμῶς εϋιτορον. δυσκολία σου ιτροκαλεί ταραχη;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Τί δαί; σμικρα και' ολίγα δοκεῖ σοι τα ἐμ

Αθ

οι

τιροσθεν ἡμῖν είρημενα περι' νομων κεῖσθαι τοῖς
τιολλοῖς ατιεναντία;
ΗΝΑΙΟΣ: καί μαλα αληθές τοατο γε λεγεις· κελευ
εις γαρ δή με, ὡς έμοί φαίνεται, τη̃ς αὐτῆς οδου̃
εχθοδοτιου γεγονυίας ττολλοῖς, ἴοως δί ουκ ὲλαττο

6

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θα σου το ιτω τώρα. Το να υιτοστηρίζει κανείς
το αντίθετο απο αυτο που ετιαναλαμθανουν χιλιαδες και
χιλιαδες στοματα δεν είναι καθολου ευκολο.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Μα τιως; Νομίζεις, λοιτιον, οτι τα συμτιερασματα
μας σχετικα με τους νομους είναι τοσο μικρής σημασίας
και τοσο λίγα επειδη ερχονται σ' αντίθεση με οσα τιι

σιν ετεροις τιροσφιλοιι̃ςγ  είδε ελαττοσινι ουκουν ¦ στειη̨̃ουν Το ῃλἠΘη¿
Χεἴροσἴ Υε _ μεθ ών ὁίακελεὐῃ με ΠΦΘΟΚΝ/δω· Θ ξγ ΑΘΗΝΑΙΟΣ· Αυτο που λες τώρα ιτεριεχει πολλή αληθεια.
ν8ΠΟνΤά Τε καί Θαρρευ̃ὐνϊα Τήν νυ̃ν ἐκ Τῶν Παρόν· : Δηλαδή με ῃοοοκινείςι̃ οιτως μου φαίνεται, νο οκολου
των λογων τετμημενην οδον τη̃ς νομοθεσίας Πο· θησω τον ίδιο δρομο τιου εχει γίνει σε ιτολλους μισητος,
ρειίεσθαι μηδὲν ανιεντα. ίσως ομως και αγατιητος σε αλλους οχι λιγοτερους 

ΚΑΕ|Ν!ΑΣ: Τίμήν; 5 ἔκ τιου κι αν είναι λιγοτεροι δεν είναι οι χειροτεροι , μ”
ΑΘί·ἰΝΑ|ΟΣ1 Οι) ΤΟίνι.1ν ανίημι. Λένα) μήν ὅΤι ΠΟιΠΤι1ί Τε ι ουτους με οτχοω̃χνειο νο ριψοκινδυνευοω και νο έχω το

ἡμῖν εῖσίν τινες ειτω̃ν ὲξαμετρων ιταμιτολλοι καί τρι θαρρος να θαδίζω το δρομο που εχουμε χαραξει για τη
μέτρων καί παντων δή τω̃ν λεγομένων μέτρων, οί νομοθεσία χωρίς κανενα συμθιθασμο.
μεν επι' στιουδήν, οί δλ επι' γελωτα ωρμηκοτες, εν κ/ιΕιΝιΑΣ_· Ακριοὡς_
Οίς Φασι δεῖν Οι τιολλακις μιιιοιοι τους ορΘὡς ιται ιΟ Αοιιινλιοε: λοιιιονς δεν εο ιιιποχωρηοω. λεω πως υπαρ
δευομενοιις των νεων τρεφειν και διακορεῖς τιοιεῖν. υ χουν Θεααιο παρα πολλοι ιτοιητες εξομετρων στίχων και
ΠΟλι1ηκόΟυς Τ, ἐν Τῶἶς αναννώαευ̃ιν ΠΟιΟι]νΓας και τοιμὲτοων κοι ολων γενικο των υἐ;τρων7 Που ολλοι οτι'
ΠΟΑΘΑΘΘΘΪΦ ὀλωλς ῖῖΟίῖ7ι̃“ἐί§“ ὲκμονθάνονῖαςί Οί δὲ 8" Α αυτους ειτιδιὼκουν το σοθαρο, αλλοι το κωμικο, με τα
εκ ιταντων κεφαλαια εκλεξαντες καί τινας ολος

.....ι.ε......|..¬..ε..ε..ι....„,._„.„....ε.α....ε.....μ....

οτιοία λενε, αυτοί τιου είναι ιτολλες και τιολλες χιλιαδες,
οτι ιτρετιει να ανατρεφουν τους σωστα εκτιαιδευομενους
νεους και να τους τιαραγεμίζουν με γνωσεις, καμνιοντας
τους τιροσεκτικους ακροατες στις αναγνὼσεις και ιτολυ
μαθείς τοσο ιτου να μαθαίνουν αιτ εξω ολους τους ττοιη
τες. 'Αλλοι ιταλι διαλεγουνιατιο ολους μερικα κεφαλαια
και μαζευουν σε μια συλλογη μερικα ολοκληρωμενο ρη
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ρήσεἰς εἰς Τσὐτό σω/αγσγὁνΐεςἄ έκμανθάνειν Φσσί τα, και ισχυρίζονται οτι πρεπει να τα μαθαινει κανεις
 Ι ΙΙ, απ' εξω, αν θελει να γίνει εναρετος και σοψας με τηδειν είς μνήμην τιθεμἑνους, εί μέλλει τις αγαθαςἡμῖν καί σοφός ἐκ Πολυῃεἰρίσς καί Πολυμαθίας γε: 5 Βοήθεια της πείρας και της πολιιμαθειας. Σ) αυτούς με

 συμθούλευες τώρα εσύ να παρουσιασθώ και να τουςνεσθαι. Τούτοις δή σύ κελεύεις εμε τα νυν παρρη
σιαζαμενον αποφαίνεσθαι τί τε καλῶς λέγουσι καί
τί μή:

ΐψα̃ομιΦ

πω με παρρηοία σε τι εχουν δίκιο και σε τι αδικο;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Γιατί αχι;

ΚΛΕΙΜΑΣ. Πῶς γάρ Οὐ; Ξ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πολύ καλα! Πως αμως θα μπορούσα, 'με μια
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί δή ποτ, αν ούν περί απαντων τούτων μοναχα φραση, να εκφρασω, για αλους αυτους, μιαΙΟἑνί λόγῳ Φράζων εὶῃοιμι ἄν ἰκσνὁν; Οἶμω μέν Τό γνωμη που θα τους ικανοποιουοε; Νομιζω αυτο εδω,

 Β που θα τους ταίριαζε και το οποίο αλος ο κοσμος θατοιανδε σχεδόν, α καί πας αν μοι συγχωρήσειεν,
Πολλά μέν έκαστον Τοὐπυν είρηκέγ/Ο" καλώς, Πολλά παραδεχαταν: υπαρχουν δηλαδή στα 6ι8λία του καθενας

 Ι απί αυτούς πολλα αξια επαίνου και πολλα αξια ψαγου.δε καί τούναντίον· εἰ δ” ούτω τουτ' έχει, κίνδυναν
Φημἱ εἶνω Φέρουσσν τοῖς Πωσίν Τήν Πολυμσθίσν· Αν συμθαίνει αυτα, θγαίνει το συμπέρασμα ατι η πολυ

 Τ ε  5 μαθεια αποτελεί κίνδυνο για τα παιδια.ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πως ουν καί τι παραινοίης αν τω νομοφύ
λσκι. ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ποια συμθουλή, θα έδινες., λοιπαν, στο νομοφύ

ΑΘΙΙΝΑΙΟΣ: Τού περι λεγεις; λοκοι ι
κλειι×ιιλε± τοο προς τι παράδειγμά ποτε αποελεψας , ^ΘΗΝ^·'ΟΣ' Γιο Ποιο ῃιπλγμοί

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ· Για το παραδειγμα που θα εχει υπ' αψη τουαν τα μεν έῷη παντος μανθανειν τούς νέους, τα δ” ι: Σ Ι
ἀΠΟκω/ΜΟΙ· Λἐγε καίμηδέν ἀπὁκὶ/Σ! λέγων ωστε αλλα μεν να επιτρεπει να τα μαθαινουν ολοι οι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ώγαθἑ Κλεινία, κινδυνεύω κατα γε τινα νεοι, αλλα δε να τα εμποδίζει. Μίλα, και μίλα χωρίς
τροπον ηύτυχηκεναι. δισῖογμὀι

Κ/ι`Ε|Ν|ΑΣ. ΙΟΠ δή Πἑρι; 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ, Καλε μου κλεινια, κοντεύω να γινω ευτυχισμέ
ΑΘΙΙΝΑΙΟΣ: Τού μή πανταπαοι παραδείγματος απο νος κατα κοῃοιο Τροπο·

  ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Ως προς τί;ρειν. Νυν γάρ αποὀλεψας προς τούς λόγους ούς εξ
ἐω μέχρι δεὐρο δή ῶεληλὐθαμεν ἠμεϊς, ὡς μέν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ως προς το να μη Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη

 θεση για να θρω παραδειγμα. Τωρα πραγματι ρίχνονταςέμοί φαιναμεθα, ούκ ανευ τινας ὲπιπνοίας Θεων 
ἐδοξαν δ' ούν μοι πανταπαοι ποιἠσει τινί προσο ί0 μιο μοῖιὀ σπ' λόγια ΠΟΠ συζηῖἡσομε εμείς από Την αυγή

 μεχρι εδώ  αχι χωρίς καποια θεϊκή εμπνευση  μουμοίως είρησθαι. Καί μοι ίσως ουδέν θαυμασταν πα
θος ὲΠῆλθε., λόγους οἰκείοως Οἶον ἀθρόους ὲΓΠ_ (Ι φανηκαν πως μοιαζουν σε αλα μ” ενα ποίημα. Και ίσως

  Ι δεν είναι καθαλου παραξενο αυτα που μου συνεθη, δηὀλεψαντι μαλα ἡσθηναι· των γαρ δή πλείστων λα
γων οὕς ἐν Ποιἠμααν ἢ χὐδην Ου̃ῖως εἰρημένους λαδή το να ρίξωμια ματια σ' αλα μαζί τα λογια που
μεμαθηκα καί ακήκοα, παντων μοι μετριώτατοί γε είπαμε και να νιωσω τασο μεγαλη ευχαρίστηση. και το
εἴ,/Ο! κατεφάνησαν καί Προσἠκο,/Τες, Τά μάλισπχ 5 πιο σημαντικο είναι ατι απα τους περισσατερους λαγούς

  που εχω μαθει και εχω ακούσει σε στίχους ή σε απλαακούειν νεοις. Τῳ δή νομοφύλακί τε καί παιδευτῃ
Πα̃ράὅειγμα οὐκ ἄν ἐχοιμμ ὡς Οἴμσια̃ τούτου 8ἑλ_ πεζα λαγο, αυτοί μου φανηκαν οι πιο μετρημενοι κι οι

περισσότερο καταλληλοι να τους ακούνε οι νεοι. Στο
Ι

νομοφύλακα, επομενως και τον παιδαγωγα, δε θα μπο
ρούσα, ίσως νομίζω, να πω αλλο καλύτερο παραδειγμα

35
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τιον Φραζειν, ή ταυ̃τα τε διη̨̃ασκειν παρακελεη̨ε παρα να συοτήσουν στους δασκαλους να διδασκουν τα

54?

σθαι τοῖσι διδασκαλοις τους παῖδας, τα τε τουτων παιδια τα σχετικα και τα ομοια ,μα αυτα. Αν δηλαδή ο

έχομενα καί ομοια, αν αρα που περιτυγχανῃ ποιη ε ίδιος διαααζοντας έργα τιοιητων ή πεζα συγγραμματα ή

τῶν τε ποιήματα διεξιων και γεγραμμένα καταλο τυχει να παρευρίσκεται σε συζήτηση προφορική χωρίς
γαδην ή και ψιλῶς ουτως ανευ του γεγραφθαι λε γραπτα και πετυχει παρομοια μ” αυτα που λέμε τωρα,
γομενα, αδελφο που τουτων τῶν λογων, μή μεθιέ με κανένα τροπο να μην τα παραμελεί, αλλα να κατα
ναι τροπῳ μηδενί, γραφεσθαι δε· καί πρῶτον μέν 5 γραψει αμέσως, και πρωταπρώτα να αναγκαζει τους
τους διδασκαλους αυτους αναγκαζειν μανθανειν ίδιους τους δασκαλους να τα μαθαίνουν και να τα επαι
καί·έπαινεῖν, ους δ” αν μή αρέσκῃ τω̃ν διδασκαλων, Ι Ι νουν κι εκείνους τους δασκαλους που δεν τους αρέσουν
μή χρη̃σθαι τουτοις συνεργοῖς, ους δ”αν τῶ επαίνω να μη τους χρησιμοποιεί σαν συνεργατες του, μα να
συμψήφους ἐχῃ, τουτοις χρώμενον, τους νέους Ι έχει Θοηθους αυτους που συμφωνουν ομοψωνα μαζί
αυτοῖς παραδιδοναι διδασκειν τε καί παιδευειν. ΙΟ ί του και σῖ αυτους να παραδίδει τους νέους για να τους
Ουτος μοι μυθος ένταυθα καί ουτω τελευτατω, ΒΙ2 ει διδασκουν και να τους εκπαιδευουν. Αυτές είναι οι γνω
περί γραμματιστῶν τε είρημένος αμα καί γραμμα μες που πρέπει καπως έτσι να τελειώσω σχετικα μεντους
των. γραμματοδιδασκαλους και με τα γραμματα συγχρονως.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Κατα μέν τήν υποθεσιν, ώ ξενε, ἔμοιγε ου Ι ΚΑΕΙΝΙΑΣ: 'Οσον αφορα τον, αρχικο σκοπο μας, φίλε μου,
φαινομεθα, έκτος πορευεσθαι τῶν υποτεθέντων 5 νομίζω, πως δεν έχουμε ξεμακρυνει απο τα Θέματα που

θέλαμε να πραγματευθουμε. Αν ομως το τιετυχαίνουμε
αυτο στο συνολο του ή οχι, θα ήταν δυσκολο να το

λογων· εί δέ το ολον κατορθη̨̃ουμεν ἢ μή, χαλεπον
ίσως διισχυρίζεσθαι.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τοτε γαρ, ώ Κλεινία, τουτο γ, αυτο ἐσται
καταφανέστερον, ὡς είκος, οταν, ὁ πολλάκις είρή ί Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φυσικα, φίλε μου Ιίλεινία, αυτο το πραγμα θα

γίνει ω̨̃ανερο, οπως είναι λογικο, οταν καθως έχουμε
περί νομων. Ξ πει πολλές Φορές, φθασουμε στο τέλος της ολης συζή

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ορθώς. Ι: τησής μας για τους νομους.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άρ' ουν ου μετα τον γραμματιστήν ο κι¬ ΚΑΕΙΝΙΑΣ· Πολυ σωστα.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τοις κιθαρισταις μέν τοίνυν ημας δοκω 5 ε αίως.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἐφαμεν, οίμαι, τους του Διονυσου τους ΙΟ ολον αυτον τον τομέα της εκπαιδευσεως.

καμεν, έπί τέλος αφικώμεθα πασης τη̃ς διεξοδου

ισχυρισθουμε.

θαριστής ἡμῖν προσρητέος; ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δεν πρέπει αραγε τωρα, μετα τον γραμματοδι
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Τί μήν; δασκαλο να μιλήσουμε και για τον δασκαλο τής κιθαρας;

_ _ ' _ _ ΚΑΕΙΝΙΑΣ Β Θ

τῶν έμπροσθεν λόγων αναμνησθέντας το προση̃ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πρέπει, λοιπον, κατα τη γνώμη μου να θυμη
_ _ ” Ι ' _ Θ ' ε τ λ' που είπα ε ιτ ο ου ένω σ ετικακον νειμαι της τε διδασκαλίας αμα και πασης της ουμ ους ογους μ ρ ήγ μ ς, χ

περί τα τοιαυτα παιδευσεως. με τους κιθαριστές, για να καθορίσουμε σε τι συνίσταται
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ποίων δή πέρι λέγεις; η διδασκαλία τους και ποια είναι η συμθολή τους σ`

έξηκοντουτας ῷδους διαφεροντως ευαισθἠτους ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Για ποιο πραγμα, λοιπον, Θέλεις να μιλήσεις;
δεῖν γεγονεναι περί τε τους ρυθμους καί τας τω̃ν ΑΘΗΝΑΙΟΣ 'Εχουμε πει νομίζω πως οι τραγουδιστές του
αρμονιῶν συστασεις, ίνα τήν τῶν μελῶν μίμησιν ο Διονυσου, που είναι εξήντα χρονων, πρέπει να είναι

ι εξαιρετικα ευαίσθητοι στους ρυθμους και στις συνθέ
σεις των αρμονιὼν, ώστε απο την καλή και κακή μίμηση
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τήν ευ καί τήν κακῶς μεμιμημένην, έν τοῖς παθή Των μελωδιὼν. Πρμ Θιαρραςαμν Τα ιιιμΧιιΤα Τιαθηι να μηα·
μασιν οταν ψυχή νίγνηται, τα τε τής αγαθής ραμν να αιακριναμν Τις αηρμιμηαεις Της καλης ααα Της
ομοιώματα καί τα τής έναντίας εκλέξασθαι δυνα ανΤιθεΤης Της» και Τις αηαμιμηαεις Της Τελειπαιας να

απορρίπτουν τις πρώτες ομως να τις παρουσιαζουν στοτος ών τιςι τα μέν αποὀαλλῃ, τα δέ προφέρων είς 5 ι

μέσον υμνῇ καί έπαδῃ ταῖς τω̃ν νέων ψυχαῖς, προ
καλουμενος έκαστους εἰς αρετής έπεσθαι κτήσιν
συνακολουθουντας δια τω̃ν μιμήσεων.

ΚΛΕΙΜΑΣ: 'Αληθέστατα λένεις.
ΑΘΙιΝΑ|ΟΣ: Τουτων τοίνυν δεῖ χαριν τοῖς φθονγοις

μέσον και να τις εξυμνουν και να γοητευουν τις ψυχές
των νέων, προτρέποντας τον καθένα απ® αυτους να τους
ακολουθήσει στην αποκτηση της αρετής με τη Βοήθεια
των μιμήσεων.

ΚΛΕΙΜΑΣ: Είπες μια πολυ μεγαλη αλήθεια.α
Τῆς /ωρας Προοχρη̃σθως σαῷηνείη̨ς ἐνεκο Τῶν χορ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Για να πετυχουμε αυτο πρέπει και ο κιθαριστής
δῶν, τον τε κιθαριστήν καί τον παιδευόμενον, αποδι κι α μαθηΤΘμαμρνας να μαθαμν να Χρηαιμαηαιααν Τριις
δοντας προσχορδα τα φθέγματα τοῖς φθέγμασιι τήν Φθαννριις Της λμραςι νιαΤι αι Χαραὲς έΧαμν καθαραμς

αδ, ἑτεροφωνίαν καί ποικιλίαν τής λυραςγ αλλα 5 ι Φθανναμςι και Ταμς αρηθαμν να κανανιζαμν ακριαὼςι
μεν με/ιη των χορσῶν ιεισων, αλ/ια σε του την μεκ οομΦωνο με τον ήχο ιτοο ονοζοον οι κοοοοο τις Φωνοο
ῳδίαν συνθέντος ποιήτου, καί δή καί πυκνοτήτα ` Ταμς Ὁααν αΦαρα Την αιαΦαρα Ταμ Ταναμ και Τα ΤΤΟΤ·

μανοτητι και” ταχος ὀραδυτη̃τι και οξυτητα θαρυ ζ κιλα μαμαικα ΤιαιΧνιαια Της λμραςι αΤΤαΤε Οι Χαραας αηα
τήτι συμφωνον [καί αντίφωνον] παρεχομένους, καί ε ; διααιιν αλλες μελωαιεςι αιαΦαρεΤικές ααα Τις μελωδίες
τῶν ρυθμών ὼσαυτως παντοδαπα ποικίλματα προ Ξ Ταμ αιινθέΤηι νια Τις μικρές η μαναλρς Τιαμαειςι Ταμς
σαρμοττοντας τοῖσι φθονγοις τη̃ς λυρας, παντα γρήγορους ή αργους ρυθμους, τους οξείς ή θαριους
ουν τα τοιαυτα μή προσφέρειν τοῖς μέλλουσιν έν Φαανναμς νια να αιΤααιαανΤαι αρμονικα με Τις ανΤιθὲ·
τρισίν έτεσιν το τη̃ς μουσικής χρήσιμον έκλήψε σεις, καθώς επίσης και τις διαφορες ποικιλίες των ρυθ
σααι σια ταχους. τα γαρ εναντια αλλη/ια ταρω ζ ιιὡν που ποοοοοιιοζοντοι οτοοο Φθοννοοο πιο λοοοοι
τοντα δυσμαθειαν παρέχει, δεῖ δέ οτι μαλιστα ευ  ολα αυτα δεν πρέπει να τα διδασκουμε σ) αυτους που
μαθεῖς είναι τους νέους· τα γαρ αναγκαία ου σμι ι ΤιρακειΤαι μέσα σε Τρια Χρόνια να αΦΟμαιὡααμν νρηναρα
κρα ουδ” ολίγα αυτοῖς ἐστι προστεταγμένα μαθή

ΰ

ο,τι είναι χρήσιμο απο τη μουσική. Γιατί τα αντίθετα
μαΤαι δειξει δέ ααΤα Τιρριών α λανρς αμα Τῳ χρόνῳ. ΤΟ συγκρουονται μεταξυ τους και μαθαίνονται με δυσκολία,
Άλλα Τση̨ω μέν Οη̨ῖω Περί τη̃ς μουσικής ἡμῃ/ ὁ ενώ οι νέοι πρέπει να μαθαίνουν οσο το δυνατο πιο
παιαευτης επιμελειοοω· τα σε με/ιών αυτον αο και ευκολο 'λλλωοτο το οποχοοωτικο μοθήμοτο που τιοοτιει
ρημὀῃων, Οία Τοη̨ς χοροδγὅασκάλοως και ἄ δεῖ διδάα να παρακολουθουν, δεν είναι λίγα„ οπως θα το αποδείξει
σκειν, καίταυτα ἡμῖν έν τοῖς προσθεν διείρήται παν 8ι̃3ει με Ταν καιρα η αμςηΤηαη μας καθώς ΤιραΧωρ='·?ι Αλλα
τα, 6 δή καθιερωθἑι/Το ἕφσμεν δεἶνγ ταῖς ὲορπγτς την επιμέλεια αυτών των θεματων ας την αναλαθει ο
.ἕκαστα αρμοττοντα, ήδονήν ευτυχή ταῖς πολεσιν πα μρμαικααιααακαλρς 'Οααν αΦαρα Τιαλι Τις μελωαιεςι
ραδιδὸντα ὼφελεῖν. καθ” εαυτές και τους στίχους που πρέπει να διδαξουν

οι δασκαλοι της χορωδίας, και ολα αυτα ειπώθηκαν λε
πτομερώς στα προηγουμενα τα οποία μαλιστα είπαμε
πως πρέπει να καθιερωθουν και να ταιριαζει το καθένα
στις γιορτές για να ωφελουν τις πολεις προσω̨̃έροντας
τους ηδονές που τις κανουν ευτυχισμένες.
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κΛΕ|ΝιΑΣ; Άληθη̃ καί πιατα ὁίείίρηκαα̨ 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αληθινα είναι κι αυτα τιου εξετασες με τοση
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αληθεστατα τοίνυν. Καί ταιι̃θί ἡμῖν τιαρα ακριααια

λαθών ο τιερί τήν μοιι̃σαν αρχων αίρεθείς ετιιμελεί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Παρα τιολιι αληθινα, Θεααια. 'Οσον αφορα την
σεω μετά Τιίχης εομενοιτς, ημας σε ορχησεως τε εωοιιονή τους, σε το τισοολαθει Ο αρχων της μουσικής
περι καί όλης τη̃ς περί τὸ σῶμα γίίμγ/Οσῃκῆς Πρός τιου εχουμε εκλεξει, κι ας αναλαθει τη φροντίδα τους
τοίς ἐμτιροσθεν είρημενοις ατιοδῶμεν· καθατιερ Ώ λ ιια Τη ααηθεια Της καλης ιαΧηα Εμεις αιιως αα ίιιλητ

Δ μουσικής το διδασκαλικον ιζιττολοιττον αν αιτεδομεν, ιι ααα!ια νια Τα Χαρα και Τη νβνικη νιιμνααιικη Ταιι αὡιια·
ὡσαυτως τιοιω̃μεν καί γυμναστικής. Τους γαρ παί τος εκτος αττο εκείνα ιτου είτιαμε ιτροηγουμενως. 'Οτιως
δας τε καί τας τταίδας ορχείοθαι δή δεί καί γυμνα ι Σ αηλααη νια Τη μαιιαικη αιιιιηληαὡααίια Τα αιαακιικα μέ·
ζεσθαι μανθανειν· ή γαρ· ρος τιου δεν είχαμε εξετασει, το ίδιο να καμουμε και

, 5

ΚΑΕΙΜΑΣ: Ναί για τη γυμναστική. Γιατί τί αγορια και τα κορίτσια τιρετιει
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τοίς μεν τοίνυν τιαισίν ορχησταί, ταίς δε

ορχηστρίδες· αν είεν προς το διαττονείν ουκ ανεπι
να μαθουν να χορεαουν και να γυμναζονται. 'Ετσι δεν
είναι;

Τήδειὁτεροιῃ ι ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Ναι.
κΑΕίΝιΑΣ; Έστω δη ταύτῃ  ιο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Για τί αγορια, λοιτιον, οι δασκαλοι του χορού,
λοωυλιοε ιτε/ιιν ση τον τα κλεισω εξονπι πριιγ για τα κορίτσια οι δασκὀλεε τον Χορού θα ήταν το Πιο

ματα καλῶμεν, τον τω̃ν τιαίδων ειτιμελητήν, ας τῶν ο καιαλληλα ηρααωίια νια να ιαιια εκααιαεαααιιν
τε ιτερί μουσικήν τῶν τε ιτερί γυμναστικήν ειτιμε Κ/ιΕιΝιΑΣ Αα νιναι αΐαι·
λουμενος ου τιολλήν ἐξει σχολήν.

ΚΑίΞ|Ν|ΑΣ: Πῶς οὐν δυνατὸς· ἐαται τιρεσαατερος· ών
τοσουτων ετιιμελεϊσθαι; ι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ασιτιον, ας τιροσκαλεσουμε ιταλι τον δασκαλο
τιου θα αντιμετωπίσει τις μεγαλυτερες δυσκολίες, τον
ετιιμελητὴ δηλαδή των ιταιδιων, στον οτιοίο η διτιλή5

ΑΘιιΝ,Δ„ιΟΣ; γυ̃α̨ὁίωςγ ώ Φίλε. Ὁ νόμος γάρ αὐτῷ δἑ_ φροντίδα για τη μουσική και τη γυμναστική δε θα του
δωκεν καί δώσει ιτροσλαμὀανειν είς ταιᾶτην τήν ααηνει Παλα καιαα νια να ἔεκαιιρααῖαι
ὲπιμελειαν τω̃ν τιολιτῶν ανδρών καί γυναικῶν οας κ/ιε|Ν|^Σ Μα πως ειναι αιιναιαι ένας ηλικιωίιὲναθ ανθρω
αν ὲθελῃ, γνώσεται δέ οϋς δεί καί θουλήσεται μή ααα· αααα ·®αΧει ηεααααι Τα ηενηνίαι να αναλααει ιααα
ιτλημμελείν είς ταυ̃τα, αίδοαμενος· εμφρονως καί ίΟ Ιιεναλειῖ Φρανΐιαεαἰ
γιγνώσκων τη̃ς αρχής Τό μέγεθος, λογίσμῷ Τε 6 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θα είναι τιολυ ευκολο, φίλε μου. Γιατί σ νομος
συνων ὡς ει) μέν τρη̨φὲι/των καί Τρεφομἑι/ων Τῶν του εχει δωσει το δικαίωμα να τιαίρνει για Θοηθοας του
νεων παντα ήμίν κατί ορθον ιτλεί, μή δε ε οατ' αλ αιιιη ιη ααιιλαια αααιια ηαλιιες θέλει ανιρεα η νιιτ
είτιείν αξιον οιζίθί ήμείς λεγομεν ετιί καινῇ ιταλει ναικεα θα ννωριαει ηαιααα Πραηθι να αιαλἑεει και θα

θελήσει να μη κανει κανενα λαθος σ` αυτα τα ιτραγματα,
σεθομενος με φρονιμαδα και εχοντας ειτίγνωση ιτοσο
σπουδαίο είναι αυτο το αξίωμα του, αφοα εχει θαλει
καλα στο μυαλο του οτι, αν ανατραφοαν και εξακολου
θουν να ανατρεφονται καλα οι νεοι, ολοκληρη η πολη
μας θα συνεχίσει το ταξίδι της σωστα, αν ομως οχι,
τοτε  δεν αξίζει να το τιοαμε, κι εμείς θα ατιοφυγουμε
να το τιοαμε, τιρετιει να σεθομαστε σχετικα με τη και
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τους σφοδρα φιλομαντευτάς σεθομενοι. Πολλά μεν 5 νουργια πολη εκείνους που πιστεύουν υπερθολικα στις
οὐνήμίν καίπερίτοιίτων είρηται, τω̃νπερίτας αρχη μαντείες... Λοιπον, είπαμε πολλα και γι, αυτα, δηλαδή
σεις καί περί πάσαν την τῶν γυμνασίων κίνησιν· για τους χοροας και ολες τις γυμναστικές κινήσεις,
γυμνάσια γάρ τίθεμεν καί τά περί τον πολεμον αφοα θεωρουμε γυμναστική και ολες τις σωματικες
ἄΠΟνΤΟ ΤΟΚ· σώμαοι διαπονήματα τοξικῆς τε καί ασκήσεις που προετοιμαζουν για τον πολεμο: την τοξο
πασης ρίψεως καί πελταστικη̃ς καί πάσης οπλομα ε θολία, την ρίψη καθε είδους οπλων, την χρησιμοποίηση
χίας καί διεξοδων τακτικών καί απασης πορείας ελαφρών ασπίδων και καθε είδους θαρεων οπλων. Επί
στρατοπέδων καί στρατοπεδεοσεων καί οσα εις ιη πλεον δε τις τακτικες μετακινήσεις, ολες τις στρατιωτι
πικην μαθήματα συντείνει. Πάντων γάρ τούτων δι κες πορείες, τις στρατοπεδεασεις και ολη τη τακτική
δασκάλους τε είναι δεί κοινοος, αρνυμενους μι 5 της προπονήσεως του ιππικοο. Για ολ' αυτα πρέπει να
υ̃θὐν Παρα τῆς πόλεως, καί τούτων μαθητας τοας υπαρχουν κοινοί δασκαλοι, πληρωνομενοι απο την πολη,
εν τῇ πολει παίδας τε καί ανδρας, καί κορας καί ι και μαθητες τους τα παιδια της πολης κι οι αντρες, κι
γυναίκας πάντων τοιίτων επιστήμονας, κορας μεν

2 οϋσας έτι πάσαν την εν οπλοις ορχησιν καί μάχην
μεμελετηκυίας, γυναίκας δε, διεξοδων καί τάξεων ίΟ
καί θεσεως καί αναιρεσεως οπλων ημμενας, εί μη 8ι̃4ε
δενος ένεκα, αλλί εἴ ποτε δεησειε πανδημεί [πάσῃ
τῇ δυνάμει] καταλείποντας την πολιν έξω στρα

οι κορες, κι οι γυναίκες που ξερουν καλα ολα τα παρα
πανω.

Και ενοσω οι γυναίκες είναι ακομη νεες κοπελες,
να γυμνασθουν σ' ολους τους ενοπλους χορους και τις
μαχες, οι δε γυναίκες στις μετακινήσεις στις παραταξεις
για μαχη και στην καταθεση και αρση των οπλων, αν

τευεσθαι, τοος φυλάξαντας παῖδάς τε καί την αλ οχι για τίποτε αλλο, τουλαχιστον αν παραστεί καποτε
λην πολιν ίκανοος είναι το γε τοσοιι̃τον, ή καί τοο 5 αναγκη ομαδικής εξοδου απο την πολη με ολες τις δυ
ναντίον, ίὡν οθδεν απωμοτον, έξωθεν πολεμίαυς ναμεις και να στρατοπεδεοσουν εξω, να αποτελέσουν
είσπεσοντας ρωμη τινι' μεγάλῃ καί θία, θαρθάρους Φρουρα ικανή να υπεραοπίσει τα παιδια και να διαΦυλα
εἴτε Έλληνας, ανάγκην παρασχείν περί αὐτῆς της ι ξει ολη την πολη σί ολο αυτο το διαστημα. Ή και αντί
πολεως την διαμάχην γίγνεσθαι, πολλή που κακία θετα  γιατί τίποτε δε μπορεί να το αρνηθεί κανενας
πολιτείας ούτως αίοχρῶς τάς γυναίκας είναι τε τι με ορκο  αν επιτεθοον απο εξω εχθροί με μεγαλη δο
θραμμενας, ὡς μηδ' ώσπερ ορνιθας περί τεκνων ναμη και θιαιοτητα, θαρθαροι ή Ελληνες, που να χρεια
μαχομενας προς οτιοθν τω̃ν ισχυροτατων θηρίων στεί να γίνει μαχη για την ιζιπαρξη της ίδιας της πολεως,
εθελειν αποθνησκειν τε καί πάντας κινδονοας κιν θα αποτελουσε μεγαλη καταπτωση του πολιτευματος να
δυνει1ειν,άλλ)εοθι3ς προς Ιερά φερομενας, παντος 5 εχουν εκπαιδευθεί με τοσο αισχρο τροπο οι γυναίκες,
θωμοος τε καί ναοος ὲμπιμπλάναι, καί δοξαν ταο ωστε να μη θελουν, πολεμὼντας σαν αρπαχτικα πουλια
Τῶν ανθρώπων γενους καταχείν ὡς παντων δειλο για να υπερασπίσουν τα παιδια τους εναντίον οποιουδή
τατον φοσει θηρίων εστίν, ποτε πολο δυνατοτερου θηρίου, να πεθαίνουν και να

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Οο μα τον Δία, ώξενε, ουδαμῶς εϋοχημον , υπομενουν ολους τους κινδύνους, αλλα να τρεχουν

ι
ι
ι

αμεσως να πλημμυρίσουν τους ναους και τους θωμους
και να αποχτήσουν φήμη σο ολο το ανθρώπινο γενος
οτι απο τη φαση τους είναι το πιο δειλο απ“ ολα τα ζωα.

Κ/ΗΞίΝίΑΣ.· Μα τον Δία, αγαπητε μου φίλε, εχτος απο τη



554 555

γιγνοιτ ον, του κοκου̃ χωρίς, τοὐτο εν Πολει οιτου ι̃Ο ί συμφορο, ουτο δε Θο ήτον οξιοΠρεΠες, νο συμβεί σε
γίγνοιτο.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οοκου̃ν τιθῶμεν τον νομον τοὐτον, μεχρι
γε τοσουτου μή ομελείσΘοι το Περί τον Πολεμον

οΠοιοδήΠοτε Πολη.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ; ΑοιΠον, ος Ποροδεχθουμε σο νομο, το ως Ποιο

σημείο δεν Πρειτει οι γυνοίκες νο Πορομελοον το σχεῇ
γωἶ/ωἕίν ὅεῇἴ· ὲῇμελεἶσθο" δέ πάντας Τούς Πολίἶας Ϊ ι τικο με τον Πολεμο, ολλο ολοι οι Πολίτες, ονδρες κοι

Κ/\ἔῖΚ||Ϊἕἶ ἶἔλζἴίδἕἕα̨ 5 γυνοίκες. νο Υυμνοζοντοι.
ΑΘΗΝΑ|Οὲ_ ἔάλἔ γχωΡω·| ΚΑΕΙΜΑΣ: Εγώ τουλοχιστον είμοι συμφωνος.

, ' ΤΟ"/ω|ν Το μεν επωμενι Ο 6 εστί ι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Γιο την Πολη, λοιΠον, εχουμε Πει μερικο Προγ
ίῖίΘΥίυ̃Τἶ7ν, ως εγω Φοιην ον, ουκ είρἠκομεν, οοδί

Ξ μοτο, ολλο κοτο την γνωμη μου, δεν εχουμε Πει το Πιο

εξἶῃ Ρα̨ὁἰον Φ/ευ ΤΟΟ Τῷ σώμαῃ ὀεἰκνὐνω ἄμο καί σΠουδοίο, οοτε είνοι εοκολο νο το κοτορθωσουμε, χωρίς
ἶῳ λοι/ίι) Φρυ̃ίζείν 7Οὐτί Οὐν τοτε κρινοὐμεν, οτον ι̃Ο νο το οττοδεικνυουμε με το σωμο, ενὼ ουγχρονως θο
ἶργῳ λογοςμοκολουθήσος μηνυσῃ τι σοφες τῶν τε τί

υ το εξηγουμε με το λογο. Αυτο δηλοδή τοτε μονοχο θο
Ολλαἕν ων ,ειρηκεἴ Περἰι καί ὁῃ Τῇ Πολεωκῇ μάχῃ το κρίνουμε, οτον ο λογος οκολουθήσει την Προξη κοι
ίἶοα̨υκ κίί/Πυ̃εων Οντως εστί συγγενής πολο μολισθ' μος κονει νο σχημοτίσουμε σοφή ιδεο κοι γιο ολο το
'?μ"ἴ η Πἶἰωπἶ] Παλης καί ,ὅήι̃κζἶί ὀῃ δεί πωῖην ολλο Που μος είΠε κοι οτι οι κινήσεις της Πολεμικής
ἔεεἰνης χα̃ἐἰν εωΐηὁεωε"/ι αλλ ουκ ὲκείνην πωῖης' 5 μοχης είνοι Προγμοτι Πορο Πολυ ομοιες με τις κινήσεις

κ^Ε"\ἶ|Ἐἔμ7‹Ἐ1λἶῦἶΙ;/ὸΠΤὁ ουτής της Πολης κοι εΠομενως ΠρεΠει σ“ ουτή νο γυμνο
ΑΘΗΝΑ|Οὲ¬ Υ γ ζομοστε; νο τελειοΠοιηθοομε σ” εκείνη, οχι ομως νο

ι Ην Π της μεν Περι Πολοιοτρον δυνο μοθοίνουμε εκείνη γιο νο γίνουμε κολοί Πολοιστες.
μεως το μεχρι δειι̃ρ' ἡμῖν είρήοθω· Περί δε τη̃ς ἄλ
Λης κινἠοεως Ποντος του οώμοτος, ής το Πλείστον
μερος ορχησίν τινο τις Προσογορευων ορθώς ον
Φθεγγοιτο, δύο μεν οοτῆς είδη χρή νομίζειν εἴνοι,
τήν μεν τῶν κολλιονων σωμοτων επί το σεμνον

Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ: 'Εχεις δίκιο σ' ουτο Που λες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σχετικο, λοιΠον, με το Θεμο της ικονοτητος

στην Πολη ος στοθουμε ως εδω. Γιο την ολλη ομως
κίνηση ολοκλήρου του σὼμοτος Που το μεγολοτερο με
ρος της θο μτιοροοσε κονείς νο το ονομοσει σωστο

Ξἐἔι̃ἔἄἶἕἶἐβτηἔύἶε τωνδο/ἰσχιονωνύεπι' το ιροιι̃λον, ορχηση, ΠρεΠει νο Ποροδεχθοιζιμε Πως υΠορχουν δυο
ἐῖερα ΖΠΟΠἘΖΙΖΞΠ Σ?/κΟὲ\ἶἶ‹ΖΖι̃Ο¶ἶ\αΙοω δωἶ 5 είδη: το ενο Που μιμείτοι με σεμνοτητο την κίνηση των
έν ΘΙΟΙὉΙ Ιη μ Ποἶμον ίἶω Πιο ωροίων σωμοτων, κοι το ολλο Που μιμειτοι την κί

, εμη εἰἶεὶ/Τοἶν Πω/Οίς σωματων μεν καλωὶ/= νηση των Πιο οσκημων γιο νο το εξευτελἱσει. Κοι εΠειτο
ψυχης δ Ιἀνὅρἰκηςζ Τὴν ὅ, ἦν εὐίἶροδἴίοίς Τε Οϋσης υΠορχουν Πολι δυο είδη του εξευτελιστικοο κοι δυο του
ἔἔἔηἔἴωη̨̃ροα̃ῖἶ ηῖονῳς Τἶ εμμεΤΡΟ'ς εἰίἶηλ/Ι” σοοορου. Στο ενο είδος του σοοοροιζι ονήκουν, οΠο το

λε στο ιρυσιν την τοιουτην ίΟ ενο μερος, ο Πολεμικος χορος κοι οι Θίοιες κινήσεις
ρχη Π/ εγω ην Πολεμίκην δη ΤΟυΤων, ολλην 8ί5ε Που Ποροτηροοντοι στις συμιτλοκες των ωροίων σωμο

ι

ι

των Που εμψυχωνει μιο ονδρική ψυχή, κι οΠο το ολλο
μερος οι κινήσεις μιος ψυχής Που διοτηρεί τη σωφρο
σονη της μεσο στην ευημεριο κοι στις συμφωνες με το
μετρο ηδονες. Την κίνηση Θο μΠορουσε νο την ονομοσει
ονολογο με τη φυση της ειρηνικο χορο. Τον Πολεμικο
χορο, Που διοφερει οΠο τον ειρηνικο, Θο μΠοροοσομε
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ουσαν τη̃ς είρηνικη̃ς, πυρριχην άν τις ορθώς προ να τον ονομάσει κανείς σωστά ἱἰτιυρρίχιο]Αυτος μιμείται,
σαγορευοι, τάς τε ευλαάείας πασών πληγών καί απ” τη μια μεριά, τις κινήσεις που κάνει κάποιος για να
οολώνεκνευσεσικαίυπείξειπάση καίεκπηδήσεσινεν άποφυγει ολα τα χτυπήματα που του ερχονται απο
υψει καί συν ταπεινώσει μιμουμενην, καί τάς του 5

λ κοντά ή απο μακρυά, να πεφτει στο πλάϊ, να υποχωρεί,
ταις εναντίας, τάς επί τά δραστικά φερομενας αυ να πηδά ψηλά, να πεφτει χαμηλά· κι απο την άλλη μεριά,
σχήιίΟΤΟι ἔν Τε Τϋιἶς Τῶν Τύξων ὅΟλΟἴΟ καί ἀκΟι/Τἰων γ τις αντίθετες κινήσεις που προσπαθουν να μιμηθουν τις
καί πασών πληγών μιμηματα επιχειρουσας μιμεί

Ύ επιθετικες στάσεις, τις θολες δηλαδή των τοξων και τις
οθοι· το τε ορθον εν τουτοις καί το ευτονον, τῶν ί ρίψεις των ακοντίων και τις χειρονομίες που μιμουνται
άγαθών σωμάτων καί ψυχών οποταν γίγνηται μίμη Β κάθε είδους χτυπημα. Το σωστο και το συντονισμενο
μα, ευθυφερες ώς το πολυ τών του σώματος μελών Π που υπάρχει σ' αυτους τους χορους, οταν γίνεται μίμηση
γιγνομενον, ορθον μεν το τοιουτον, το δε τουτοις των ωραίων σωμάτων και των ωραίων ψυχών, πραγματο
τουναντίον ουκ ορθον άποδεχομενον. Την δε είρη ποιείται οταν το συνολο των μελων του σώματος διατη
νίκήν ὀρχιισίν Τῇδ, Οὐ Θεωρητεον εκάστων, είτε 5  ρεί την ευθυτητα των γραμμών του. Να ποιο είναι το
ορθώς είτε μη κατά φυσιν τις της καλης ορχησεως σωστο. Το αντίθετο μυ αυτες τις στάσεις δεν πρεπει να
άντιλαμάανομενος εν χορείαις πρεποντως ευνο ¿ το παραδεχομαστε. Και τον ειρηνικο χορο πρεπει να
μων ανδρών διατελεί. Την τοίνυν άμφισθητουμενην τον εξετάσουμε πάλι λεπτομερώς κατά τον εξής τροπο,
ορχησιν δεί πρώτον χωρίς της άναμφισοητητου Μ για να δουμε αν κάποιος εκτελεί σωστά ή οχι συμφωνα
διατεμειν. Τίς ούν αυτη, καί πη δει χωρίς τεμνειν
εκατεραν; οση μεν θακχεία τ” εστίν καί τών ταυταις
επομενων, αἴς Νυμφας τε καί Πάνας καί Σειληνους
καί Σατυρους επονομάζοντες, ώς φασιν, μιμουνται
κατῳνωμενους, περικαθαρμους τε καί τελετάς τι
νας άποτελουντων, συμπαν τουτο [τη̃ς ορχησεως]

με τη φυση του αυτο τον ωραίο χορο κι αν συμπεριλαμ
θάνεται δίκαια στους χορευτες των εθνών που εχουν
καλους νομους. Ποιος, λοιπον, είναι ο συζητουμενος
χορος και πως θα χωρίσουμε το αμφισθήτουμενο μερος
του απο εκείνο που δεν επιδεχεται κριτική; 'Οσο μερος
του χορου θεωρείται θακχεία και είναι μίμηση των μεθυ

το γενος ουθ” ώς είρηνικον ουθ' ώς πολεμικον ί σμενων ακολουθων του Βάκχου, που ονομάζονται Νυμ
ουθ) οτι ποτε θουλεται ράδιον άφορίσασθαι· διορί φες και Γιάνες και Σεληνοί και Σάτυροι, μιμείται, οπως
σασθαι μην μοι ταυτῃ δοκεῖ σχεδον ορθοτατον αυτο , λενε, ανθρωπους μεθυσμενους και γιορτάζεται με μερι
είναι, χωρίς μεν πολεμικου, χωρίς δε είρηνικου 6  ί κους καθαρμους και τελετες.
θεντας, εἰπεῖν ώς ουκ εστι πολιτικον τουτο τη̃ς

ά Ολόκληρο αυτο το είδος του χορου δεν είναι ευ
ορχησεως το γενος, ενταυθα δε κείμενον ὲάσαν κολο να το χαράχτηρίσουμε ουτε πολεμικο, ουτε ειρη
τας κείσθαι, νυν επί το πολεμικον άμα και” είρηνι νικο, ουτε οπως Θα ήθελε να το ονομάσει οιοσοήποτε.
κόν ὡς ὀινΟμΦιυ̃ὅηΤἠΤως° ἠμἑΤ8,ΟΟν ὥν ἑιι̃άνιένάι. ὅ Νομίζω ομως πως μπορούμε γο το οοἰσομμε Πάρο πολο

σωστά ως εξής: Να το ξεχωρίσουμε δηλαδή απο τον
πολεμικο και ειρηνικο και να πουμε πως δεν εχουμε να
κάνουμε εδώ μ* ενα είδος χορου πολιτικου, αφου δεν
αρμοζει στους πολίτες να τον χορευουν, και αφου το
ορίσουμε ετσι, να το παρατήσουμε και να ξαναγυρί
σουμε τώρα στο πολεμικά και ειρηνικο είδος που χωρίς
αμψιθολία ανήκουν στη δικαιοδοσία μας.
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Τα δε τη̃ς απολεμου μούσης, εν αρχἠσεσιν δε ι/Χοιπον, το μη πολεμικο είδος, που τιμα με χορούς
τούς τε Θεούς καί τούς τῶν θεῶν παίδας τιμωντων, τους θεούς και τα παιδια των θεων, θα μπορούσε να
εν μεν σύμπαν γίγνοιτ' αν γενος εν δόξῃ τού πρατ αποτελέσει ενα γενος οταν εκτελείται καλα. Και το γε
τειν εύ γιγναμενον, τούτο δε διχῇ διαιροίμεν αν, τα Θ νος αυτο μπορούμε να το διαιρεσουμε σε δύο: το ενα
μεν εκ πονων τινῶν αύτού και” κινδύνων διαπεφευ
γατων είς αγαθα, μείζους ἡδονας εχον, το δε τω̃ν

είδος του, που συνίσταται στο να αποφεύγουμε τους
κοπους και τους κινδύνους και να φθασουμε σε μια

εμπροσθεν αγαθών σωτηρίας ούσης καί επαύξης, κατασταση ευτυχίας, προσῷερει μεγαλύτερες ηδονες.
πραοτερας τας ἡδονας κεκτημενων εκείνων. Ἐν δε 5 ί Το αλλο, που συνίσταται στη διατήρηση και αύξηση των
δή τοῖς τοιούτοις που πας ανθρωπος τας κινήσεις
του σωματος μειζονων μεν των ἡδονων ούσων μει
ζους, ελαττανων δε ελαττους κινείται, καί κοσμιω

κεκτημενων αγαθών, προσφερει μικροτερες ηδονες απο
εκείνα που κατεχει κανείς. Επομενως σί αυτα τα είδη
καθε ανθρωπος θεθαια, οταν οι ηδονες είναι μεγαλύτε

τερος μεν ών προς τεαανδρείαν μαλλον γεγυμνα 8ί6ει ρες, καμνει πιο ζωηρες κινησεις του σώματος και οταν
σμενος ελαττους αύ, δειλός δε καί αγύμναστος είναι μικροτερες οι ηδονες, λιγοτερο ζωηρες κινησεις.
γεγονώς προς το σωφρονείν μείζους καί σψοδρο 'Οταν ομως ενας ανθρωπος είναι πιο μετριοτιαθἡς και
τερας παρεχεται, μετααολας τη̃ς κινήσεως· ολως πιο γυμνασμενος στην ανδρεία, οι κινησεις είναι μικρο
δε φθεγγομενος, είτί ενῷδαίς είτ` εν λαγοις, ἡσυχί 5 · τερες, οταν δε είναι δειλος και αγύμναστος στη σωφρο
αν ού πανυ δυνατας τῷ σώματι παρεχεσθαι πας. Δια σύνη, καμνει μεγαλύτερες και θιαιοτερες μεταοολες
μίμησις τῶν λεγομενων σχἠμασι γενομενη τήν αρ στις κινησεις του. Και γενικα, εξ αλλου, ο καθε ανθρω
χηστικήν εξηργασατο τεχνην σύμπασαν. Ὁ μεν ούν πος είτε τραγουδα, είτε μιλα, δεν είναι πολύ ικανος,
εμμελω̃ςἡμῶν, ο δε πλημμελῶς εν τούτοις πασι
κινειται. Πολλα μεν δή τοίνυν αλλα ημιν των παλαιων
ανοματων ὡς εύ καί κατα φύσιν κείμενα δεί δια

καθώς χρησιμοποιεί τη φωνη του, να κρατήσει απολυτα
ακίνητο το σωμα του. Γι, αυτο η μίμηση των λογων με
κινησεις εγεννησε ολα τα είδη της χορευτικής τεχνης.

νοούμενον επαινειν, τούτων δε εν καί το περί τας Άλλος, λοιπον, απο μας εκτελεί με αρμονικο τροπο αυ
αρχήσεις τας τῶν εύ πραττοντων, όντων τε με τες τις κινησεις και αλλος οχι. Αναμεσα, λοιπον, στις
τρίων αύτω̃ν προς τας ὴδονας, ως αρθῶς αμα καί 5 πολλες παλιες ονομασίες, υπαρχουν αρκετες που πρεπει
μουσικω̃ς ὼναμασεν όστις ποτλἠν, καί κατα λογον , να τις θαλουμε στο μυαλο μας και να τις επαινούμε
αύταίς θεμενος ονομα συμτιασαις εμμελείας επω γιατί είναι πετυχημενες και σύμφωνες με τη φύση. Μια
ναμασε, καί δύο δή τῶν αρχήσεων τῶν καλών εἴδη απ, αυτες αναφερεται στους χορούς των ευτυχισμενων,
κατεστησατο, τα μεν πολεμικον πυρριχην, το δε που ξερουν να τηρούν το μετρο στις ηδονες. Ποσο
εἰρηνικον εμμελειαν, εκατερῳ το πρέπον τε καί αρ ι̃θ σωστα και μουσικα τους ονομασε ο πρωτος, οποιος κι
ματτον επιθείς όνομα. 'Ά δή δεί τον μεν νομοθετην ο αν ηταν, και πολύ λογικα εδωσε σ` ολους το ονομα της
εξηγείσθαι τύποις, τον δε νομοφύλακα ζητείν τε, ί εμμελείας. Και μ' αυτο το τροπο καθιερωσε δύο είδη
καί ανερευνησαμενον, μετα τη̃ς αλλης μουσικῆς των ωραίων χορών τον πολεμικο πυρρίχιο και τον ειρη
τήν αρχησιν συνθεντα καί νείμαντα επί πασας εορ νικο ιξεμμελ,ειρΪ°ιδίνοντας στον καθενα το ονομα που τους

ί

αξίζεικεῖατοας/ταιριαζει. 'Ολί αυτα ο νομοθετης οῷείλει
να τα περιγραψει σε γενικες γραμμες, ο νομοφύλακας
να τα αναζητήσει και να τί ανακλύψει και μαζί με την
αλλη μουσικη να συνθεσει του χορούς και να κατανείμει

Χ
Χ

ε ι κτ
τα 4, ι
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Τάς Τῶν θίίσίῶν ἑκάσΐῃ Τὸ ΠιΘόσΦΟΩΟνι οὕτω ΠΟΘΙΘ· 5 για καθε πανηγορι το καταλληλο είδος θυσίας, και, αφοο
ρωσαντα αιζιτα παντα ἐν ταξει, τοα λοιπου μή κινείν
μηδέν μήτε ορχήσεως εχομενον μήτε ωδής, εν ταίς

"ει

ω¬ε.ικι

καθιερώσει τα παντα και τα θαλει σε ταἔη. απο εκεί και
περα να μη μετακινεί τίποτε σχετικο με το χορο και το

ὀι̃ ΠΠΤΠΪΘ ἡὅΟναίς ὡσαατως τήν αὐτήν πολιν καί τραγουδι, και με τις ίδιες ηδονες να περνοον τη ζωη
Πἶλίτα̃ς δίάνονΐθςν ὸμθίθυς είς διίναμιν όντας, ζήν 6 τους η πολη κι οι πολίτες, και παραμενοντας οσο το
ευ Τε καί εὐδαίμὁνως δυνατο ομοιοι να ζουν καλα και ευτυχισμενα.

Τα μεν ούν τῶν καλών σωματων καί γενναίων ψυ [ΚΛΕΙΝΙΑΣ Γίολιζι ωραία, μας ανελυσες, φίλε Αθηναίε, τα
Χων είς τας χορείας, σίας είρήται δείν αοτας είναι, σχετικα με τη χορευτική τεχνη και μας εδωσες τον πιο
διαπεπερανται, τα δε των αίσχρῶν σωματων καί δια 5 σωστο ορισμο της. Σ) εμενα τουλαχιστον ορεσε_πολο
νοίίίίΘΤων καί τῶν ἐπί τα τοιι̃ γελωτος κωμῳδήματα και η ονομασία εμμελεια δηλαδή αρμονία που εδωσαν
Τείιοσίίμένων, ΚΟΤΟΪ λἔξίν Τε καί ωδήν καί κατα αρχη οι προγονοί μας στους ειρηνικοος χοροος των εναρετων
σια̃ν και κατα τα τουτων παντων μιμήματα κεκωμῳδη ανθρώπων. Ποιο θεμα θα μας αναπτοξεις τώρα;]
μἦνοι άνάνκη μέν Θεάυ̃ααθαι καί ννωρίζεινι ανευ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Να, λοιπον, που τελειωσε το καθε τι που σχε
ΥΠΏ Υε^Οἴων Τά Οίίίουὅαία καί παντων τω̃ν εναντίων τίζεται με τους χορούς των ωραίων σωματων και των
Τά ἐνσνἶία μαθεἶν μέν Οὐ δυνατον, εἰ μελλει ε ευγενών ψυχών, ποια και ποσων ειδών πρεπει να είναι
Πς Φρόνίμος ἔσεσθαι, ποιείν δε ουκ αὐ δυνατον αυτα. Είναι ομως αναγκη να ερευνησουμε και να δουμε
ἀίῖίφὁίεραι εἴ Τίς ἄρϋ μέλλει καί μικρόν” αρετής με και τις μιμησεις των ασχημων σωματων και διανοηματων
Θἦξείντ ἀλλά Πὐΐῶν ἐνεκο Τοίπων καί ίίονθάνείν και τις μιμἠσεις, που περιστρέφονται στις γελοιοποιησεις
ΘΠΤΠ δεί, ΤΟΟ μή ποτε δι” αγνοιαν δραν ή λέγειν οσα 5 και διακωμωδησεις, που πραγματοποιοονται με τις λε
γιθλΟΪα, μηδέν δἑΟν, δΟί?λΟίς δέ Τα ΤΟΙΟΟΤΕΙ καί ξεις, με το τραγούδι, με το χορό και με ολοως τοιις
ξἦνοίς ἐίίίΠ|σΘΟί§` ΠρΟσΤάΤΤΘίν μίμεἶσθσίί σΠΘϋδἠν τροπους της μιμησεως. Γιατί, πραγματικα, το να μαθει
δε Περί Οὐΐά εἴνσί ίίΠδέΠΟΤε ίΠίδ, ἠνίίνοίἶίνι μηδὲ κανείς τα σοθαρα χωρίς να μαθει και τα γελοία, και
Π*/Ο μσνθάνοντα Οντά Υίννεσθοί Φανερόν Τῶν γενικα το να μαθει κανείς ενα πραγμα χωρίς να γνωρίζει
ἦλἦίω̃ἑιοῳντ μἠΤ9 Υμναίκα μήτε ανδρα, καινον δε ι̃0 το αντίθετο του, είναι αδονατο γιί αυτον που θελει να
αεί τί Περί Οντά Φαίνεσθοί Τῶν μίμηίίάτων· γίνει φρονιμος. Δεν είναι ομως αδονατο να εψαρμοσει

ΟΠΠ ίίέν Οὐν Περί Υἑλωΐά ὲσῃν Παίγνια, α δή 8ί7ε στην πραξη και το ενα και το αλλο, αν θελει να αποκτη
κωίίῳὀἴθν Πάνἶες λὲνοίίενι Οϋἶως Τῷ νὁίίῳ κυ̃ἴ ι σει εστω και μια μικρη δοση αρετης, Γι` αυτο ακριθώς

πρεπει να παρει μια ιδεα για το κωμικο: για να μην
καμει η πει ποτε απο αγνοια και αντίθετα απο καθε
αξιοπρεπεια, γελοία πραγματα. Στους δουλους και στους
εμμισθους ξενους να διατοσσει τετοιου είδους μιμησεις,
αλλα ποτε και σε καμια περίπτωση δεν πρεπει ν” ασχο
ληθεί σοθαρα μ* αυτα και κανενας ελεοθερος ανθρωπος,
αντρας η γυναίκα, δεν πρεπει να φανεί οτι τα γνωρίζει,
αλλα να φαίνεται παντοτε πρωτοπειρος σί αυτες τις
μιμησεις.

Να, λοιπον, για τα παιχνίδια του γελιου, που ολοι
ονομαζουμε κωμωδία, οι κανονες που επιθαλλει ο νομος

Βθ
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λονῳ κείσθω· τω̃ν δε σπουδαίων, ὡς φασι, τω̃ν περί και η λογικη. Και αν καποιος από τους σοθαροας μας
τρανῳδίαν ήμῖν ποιητῶν, εαν ποτε τινες αυτών ποιητες, οπως τους λενε, που ασχολούνται με την τρα
ήμας ελθοντες επανερωτήσωσιν οὑτωσί πως· «Ώ 5 γωδία, ερθει και μας υποθαλει μια καποια τετοια ερώ
ξενοι, πότερον φοιτῶμεν ὑμῖν είς τήν πολιν τε και' τηση:<<Ω αριοτοι από τους ξενους, εχουμε εμείς τα δι
χώραν ή μή, καί τήν ποίησιν φερωμεν τε καί ανω καιὼματα να ερχόμαστε συχνα στην πόλη και στη χώρα
μεν, ή πῶς ὑμῖν δεδοκται περί τα τοιαὑτα δραν,·» σας, και να φερνουμε και να παίζουμε σα αυτην τα
 Τί οὑν αν προς ταὑτα ορθω̃ς αποκριναίμεθα τοῖς εργα μας η ποιαν αλλη απόφαση εχετε παρει πανω σ'
θείοις ανδρασιν; εμοί μεν γαρ δοκεῖ ταδε· «Ώ Ώ αυτα τα ζητὴματα;». Τί, λοιπὸν, θα ήταν σωστό ν“ απαν
αριστοι,» φαναι, «τω̃ν ξενων, ήμεῖς εσμεν τρα τησουμε γι” αυτα στους θεῖκους ανθρωπους; Κατα τη
γῳδίας αυτοί ποιηται' κατα δὑναμιν ατι καλλίοτης γνωμη μου, θα τους απαντουσαμε καπως ετσι: «Ω αρι
αμα καί αρίστης· πασα γοὑν ήμῖν ή πολιτεία ουνε στοι ξενοι», θα τους λεγαμε, «είμαστε κι εμείς ποιητες
στηκε μίμησις τοὑ καλλίστου καί αρίστου Βίου, α 5 · Τρωίωδἰσθ και μὀλίσῖο Της όσο Υἰνεΐω πιο ωραίος Κω
δή ψαμεν ἡμεῖς νε όντως είναι τρσγῳδίαν τήν αλη
θεστατην. Ποιηταί μεν οὑν ὑμεῖς, ποιηταί δε καί
ήμείς εσμεν τῶν αὑτω̃ν, ὑμῖν αντίτεχνοί τε καί αν
ταγωνισταί του καλλίστου δραματος, α δή νόμος
αληθής μόνος αποτελεῖν πεφυκεν, ὡς ή παρ, ήμω̃ν

πιο καλυτερης. Ολόκληρη τουλαχιστον η πολιτεία μας
αποτελεί μίμηση του πιο ωραίου και πιο εναρετου Βίου,
κι αυτό θεθαιαείναι, κατα τη γνώμη μας, η πιο αυθεντικη
τραγωδία. Και σεις, επομενως, είσαστε ποιητες κι εμείς
επίσης των ιδίων πραγματων ομότεχνοι και ανταγωνι‹: .

εστιν ελπίς· μή δή δοξητε ήμας ραδίως νε ούτως Μ στες στην κατασκευη και αναπαραοταση του πιο ωραίου
ὑμας ποτε παρ* ήμῖν εασειν σκηνας τε πήξαντας δρἀμοῖοθι ΠΟΠ μόνος) κςπἀλλίίλοθ Οίίὸ Τη Φύση ΤΟΝ να
κατ' αγοραν καίκαλλιφώνους ὑποκριτας είσαγαγο το δημιουργησει είναι ο αληθινός νόμος, όπως τουλα
μένσυς, μείζον φθεγγομενους ήμῶν, επιτρεψειν 5 χιστον εμείς το ελπίζουμε. Και μη νομίσετε πως εμείς
ὑμῖν δημηγορεῖν πρός παίδας τε καί γυναῖκας καί θα σας αφησουμε τόσο εύκολα να στὴσετε σκηνες στον
τόν παντα αχλον, τῶν αὑτῶν λεγοντας επιτηδευμα τόπο μας, μεσα στην αγορα, και, αφου φερετε καλλίφω
των περι μή τα αὑτα απερ ήμεῖς,αλλ“ ὡς τό πολὑ νους ηθοποιους που εχουν πιο δυνατη φωνη από μας,
καί εναντία τα πλεῖστα. Σχεδόν γαρ τοι καν μαινοί ί0 › να σας επιτρεψουμε να θγαζετε λόγους στα παιδια, στις
μεθα τελεως ήμεῖς τε καί απασα ή πόλις, ήτισοὑν τί γυναίκες και σε όλο το λαό, και να αναπτυσσετε για τα
ὑμῖν επιτρεποι δραν τα νὑν λεγόμενα, πρίν κρῖναι ι ίδια πραγματα θεωρίες όχι συμῷωνες αλλα τις περισσο
τας αρχας είτε ρητα καί επιτήδεια πεποιήκατε λε Χ τερες αντίθετες με τις δικες μας. Γιατί φυσικα θα είχαμε
Υειν είς το μεσον είτε μή. Νὑν οὑν, ώ παῖδες μα τρελλαθεί κι εμείς κι όλη η πόλη, που θα σας εδινε την
λακῶν Μουσῶν έκγονοι, επιδείξαντες τοῖς αρχουσι 5 αδεια να καμετε αυτα που λεμε τώρα, πριν να τα ελεγ
πρῶτον τας ὑμετερας παρα τας ήμετερας ῷδας, ξουν οι αρχες, αν είναι σωστα και καταλληλα να λεγονται
ἄν μεν τα αὑτα γε ή καί αελτίω τα παρ” ὑμῶν στο κοινό όσα εχετε συνθεσειἠ όχι. Τώρα λοιπόν, παιδια
φαίνηται λεγόμενα, δώσομεν ὑμῖν χορόν, εἰ δε μή, και απόγονοι μαλθακων Μουσων, αφου δείξετε πρωτα
ώ φίλοι, οὑκ αν ποτε δυναίμεθα» στους αρχοντες τις δικες σας ωδες κοντα στις δικες

μας και, αν τα λεγόμενα σας φαίνονται όμοια η και
καλατερα από τα δικα μας, θα σας δωσουμε χορό, αν
όχι, δε θα μπορεσουμε να κανουμε ποτε κατι τετοιο,
καλοί μας φίλοι».
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Ταυτί ουν εστω περί πασαν χορείαν καί μαθή ε 5 5 ίδοϋι λωθὐνι Ποίο έθίμΘ.σΧεΤίκΟ με Ολοϋθ Τους ΧΟ
σιν τουτων περι συντεταγμενα νομοις εθή, χωρίς Δ? ρους και τη μαθησή τους θα θεσπισθουν σε νομους,
μεν τα τῶν δουλων, χωρίς δε το τω̃ν η̨̃εοηοτὡγ, ει Ύ

χωριστα για τους δουλους, χωριστα για τους κυρίους,
συνδοκεί. ι ι γή αν συμῷωνείτε.

κΛίΞίΝίΑΣ: Πῶς δ' ου συνδοκεί νυν γε ουτως; 5 ζ ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Πώς να μη συμω̨̃ωνουμε, προς το παρον με τη
ΑΘί~ίΝΑίΟΣ: Ἐτι δή τοίνυν τοίς ελευθεροις εστιν τρία θ Ύ

γνώμη ΟΦΗ: _

μαθήματα, λογισμοί μεν καί τα περί αριθμους εν ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Υπαρχουν, λοιπον, τρία ακομη μαθήματα για
μαθημα, μετρητική δε μήκους καί επίπεδου καί θα τους ελευθερους ανθρωπους: πρὼτον οι λογαριασμοί
θους ως εν αυ δευτερον, τρίτον δε τής των αστρων και ταμςγεἑἰκα με τομςωαῃριθμους, δευτερο η καταμε
περιοδου προς αλληλα ως πεφυκεν πορευεσθη̨ί το “κ τρηση του :μἘ”Νιἶοῖυἔ.“,του..ι.πλ,_α,τ,ς,μ,ς„,*και„,τς,υΜ,ααθ.α.υ.ς„„®και
Ταυτα δε συμπαντα ουχ ὡς ἀκργθείας ἐχόμενα ὁεἴ ¿ῃ,8Ξ τρίτο το σχετικο με τη Νη̨̃τη τηςἐπερίςοῇοραςψτων ουρῇςιῷ

διαπονείν τους πολλους αλλα τινας ολίγους  ους . γίί_ονρ ν®α®ναμεταξυ τδοἑυἶξἶ'Ολα αυτα δεν πρεπει
δε, πρσίοντες επί τῷ τελεί φρασομεν· ουτω γαρ ” να τα σπουδαζουνἐγεπτομερως και με ακρίθεια οι πολ
ῃρὲῃοτ/.ἀν εἴη Τῷ Πλήθεἰ δέ] όσο Οωῶν άνω/καἶα

. ..λοί,·αλλα Ποιοί θα είναι αυτοί, θα το πουμε
καί πως ορθοτατα λεγεται μή επίστασθαι μεν 5 , οταν πληαιαζουμε προς το τελος, γιατί τοτε πρεπει. Το
τοίς πολλοίς αίσχρον, διίακριθείας δε ζήτείν παντα Δ· να μη γνωρίζει ο λαος απο τις επιστήμες εκείνα που
ουτε ραδιον ουτε το παραπαν δυνατον. Το δε τον ενδιαῷερουν και μαλιστα με τον πιο σωστο τροπο,
αναγκαῖον αυτῶν ουχ οἴον τε αποθαλλειν, αλλα εοι θα αποτελουσε ντροπή για τους πολλους, αλλα το να
κεν ο τον θεον πρῶτον παροιμιασαμενος είς ταυτα επιζητουν ολα με ακρίθεια και λεπτομερεια δεν είναι
αποθλεψας εἰπεῖν ως ουδε θεος αναγκῃ μή ποτε ισ ουτε ευκολο ουτε δυνατο με κανενα τροπο. 'Ο,τι ομως
φανῇ μαχομενος, οσαι θείαί γε, οίμαι, τω̃ν γε αναγ απ) αυτα είναι αναγκαίο δεν μπορουμε να το απορρίψου
κω̃ν εἰσιν· επείτω̃ν γε ανθρωπίνων, είς ας οί πολλοί με, γιατί αυτο είχε υπ) οψη του εκείνος που εῷήρμοσε
θλεποντες λεγουσι το τοιουτον, ουτος παντων των την παροιμία «αναγκη δή ουδε θεοί μαχονται» αν θεθαια
λογων ευηθεστατος εστιν μακρῷ. 5 οι θεοί εχουν αναγκες. Γιατί, νομίζω, αυτοί που λενε

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Τίνες ούν, ώ ξενε, αί μή τοιαυται αναγκαι αυτή τη παροιμίαί για τις αναγκες των θεων, είχαν υπ'
των μαθηματων, θείαι οψη τους τις ανθρώπινες αναγκες, κι επομενως αυτος

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Δοκῶ μεν, ας μή τις πραξας μήδε αυ μα ο λογος είναι ο πιο ανοητος απ) ολους.
θων το παραπαν ουκ αν ποτε γενοιτο ανθρωποις ι: , ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Τοτε, λοιπον, φίλε μου, αν οι τετοιες αναγκες
θεος ουδε δαίμων ουδε ήρως οίος δυνατος αν των μαθηματων δεν είναι θεϊκες, τί αλλο είναι;
θρωπων επιμελειαν συν σπουδή ποιείσθαι· πολλου ξ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κατα τη γνώμη μου είναι τετοιου είδους, που

×δ'¬αν δεήσειεν ανθρωπος γε θείος γενεσθαι μήτε αν καποιος δεν τις πραγματοποιήσει, ουτε τις μαθει
εν μήτε δυο μήτε τρία μήθί ολως αρτια καί περιττα 5 καθολου, δε θα ήταν δυνατο να γίνει ποτε θεος μεταξυ
δυναμενος γιγνώσκειν, μήδε αριθμείν το παραπαν των ανθρωπων, ουτε δαίμονας, ουτε ήρωας, ωστε να

είναι ικανος ν' ασχοληθεί σοθαρα με τους ανθρωπους.
ι 5 ,Πολυ απεχει απο το να γίνει θεϊκος, ο ανθρωπος εκείνος

που δε γνωρίζει ουτε το ενα, ουτε τα δυο, ουτε τα τρία
ουτε ολα εν γενει τα αρτια και τα περιττα, που δεν
ξερει καθολου τους αριθμους, ουτε/μπορεί να μετρα
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είδως, μηδε νύκτα καί ἡμέραν διαριθμείσθαι δύνα ιια ώρες ιηα νιιΧΤαα και Της ημἐρααι και δεν ὲλει ιδέα
τος ών, σελήνης δε καί ἡλίου καί τω̃ν αλλων ει για την τροχια του φεγγαριού, του ήλιου, και των αλλων

οτρων περιφορας απείρως έχων. Τσίπ' ούν δή αστρων. Το να πιστεύουμε οτι ολες αυτες οι γνωσεις

παντα ως μεν ούκ αναγκαία εστι μαθήματα τω μελ ι0 δεν είναι αναγκαίες για κείνον που θελει να μαθει, ο,τι

λοντι σχεδον οτιούν τῶν καλλίστων μαθηματων εί τι πιο αἶιλὀ ιιι”ιαΡΧει αια ωραιαῖεαα ιιαθἠιιαῖαι θα ἠιαν
σεσθαι, πολλή καί μωρία τού διανοήματος· ποϊα δε ανοητη σκεψη. Ποιο ομως είναι το καθενα απ αυτα και

ἐκαστα τούτων καί ποσα καί ποτε μαθητεον, καί τί Πόσα και ιιὀιε Παἐίιει να Τα μαθειι και ιιαια Πρἑαει να μα·

μετα τίνος καί τί χωρίς των αλλων, καί πασαν τήν Θει ιιαζι ίι Χωθιαῖα ααα Τα αλλαι και αλαας ιαιια αιινδιια
τούτων κρασιν, ταύτα εστιν α δεί λααοντα ορθώς 5 αιιαας ιων Αιιἶα Πρέπει να μαθει ιιιαὡῖα με αωαια
πρώτα, ἐπί ταλλα ίοντα τούτων ἡγούμενων τω̃ν μα τροπο για να προχωρήσει οδηγούμενος απ) αυτα, στη

Θηματων μανθανειν. Ούτω γαρ αναγκη φύσει κο γνωση των αλλων. 'Ετσι μας αναγκαζει να κανουμε η

τείληφεν, ἡ φαμεν ούδενα θεῶν ούτε μαχεσθαι τα φύση, εναντίον της οποίας, υποστηρίζουμε, κανενας απο

νύν ούτε μαχείσθαί ποτε. τους θεούς ούτε τωρα, ούτε στο μελλον μπορει να αν

ΚΛΕΙΝΜΧΣ: Ἐοικεν γε, ώ ξενε, νύν ούτω πως ρηθεντο Θ τισταθεί.
ορθώς είρησθαι καί κατα φύσιν α λεγεις. ΚΛΕΙΝΙΑΣ· Προφανως, φίλε μου, αύτα που μας ειπες τωρα,

ΑΘι·ιΝΑ|ΟΣ: “Εχει μεν γαρ ούτως, ώ κλεινίο, χολεηὸι/ οπως μας τα είπες, φαινεται οτι είναι σωστα και σύμ

δε αύτα προταξαμενον τούτῳ τῷ τροπῳ νομοθε φωνα με τη φύση.
τείνι αλλ” εἰς αλλον, ει δοκεί, χρονον ακριαεστερον 5 ΑΘΗΝΜΟΣ Αιιιιἶ ειναιι αὲααιαι ιι Πρανμαιικαῖιιιαι κλεινια
αν νομοθετησαίμεθα. Είναι ομως δύσκολο να τα Βαλουμε μπροστα και να τα

ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Δοκεϊς ἡμῖν, ώ ξένε, φοαείσθαι το τη̃ς ἡμε νομσθετήσουμε μ' αυτο τον τροπο. Ας αναθαλουμε, αν

τερας περί τω̃ν τοιούτων απειρίας ἐθος. Ούκοον τα εγκρίνετε, να τα νομοθετήσουμε με περισσοτερη

ορθώς φοαῇι πειρω̃ δή λέγειν μηδεν αποκρύπτο ακρίθεια αλλη φορα.

Μανος ἕνεκα Τ0ύτων. ιο Κ/ιΕ|ΝίΑΣ.· Μου κανεις την εντύπωση, ῷιλε μου, ο,τι φοθα

λοιιι×ιλιοΣ± Φοεοομω μεν και πιατα ει σο ναν λεγεις, ιιοε σαι τη συνηθισμένη μας αμαθεια για αυτα τα πραγματα.
μαλλον ἐτι δεδοικα τούς ἡμμένους μὲν αύτῶν Ο Φοαος σου ομως δεν είναι δικαιολογημενος. Λοιπον

τούτων τῶν μαθηματων, κακῶς δ' ἡμμενους. Ούδα προσπαθησε να συνεχίσεις το λογο σου χωρίς να κρύ

μού γαρ δεινον ούδ' ἡ σφοδρα απειρία των παντων ψεις τίποτε γι* αυτή την αιτία.
ούδε μεγιστον κακον, αλλ” ἡ πολύπειρία καί πολύ 5 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φοαούμαι κι αυτα που λες τωρα εσύ, αλλα πιο

μαθια ιιΘΤα κακής αγωγής νίγνεται πολύ τούτων πολύ ακομα είμαι τρομοκρατημενος απο εκείνους που

ίιεἴζων ζημια έχουν αρχίσει αυτα τα μαθηματα, αλλα τα αρχισαν λα

ΚΛΕΗΉΑΣΞ Άλύαίἶ αἑνεις 4
θος. Γιατι η ολική και απολυτη αμαθεια ολων των πραγ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τοσααε τοίνιιν εκαστων χρἡ φαναι μαν ματων δεν ειναι το μεγαλύτερο κακο. Πολύ περισσοτερο
θανειν δεῖν τούς ὲλευθερούς, οσα καί παμπολυς εν ιι επιζήμιο είναι το να ξέρει κανείς και να έχει διδαχθεί
Αίγύπτῳ παίδων οχλος αμα γραμμαοι μανθανει. πολλα με κακή παιδαγωγική μεθοδο.

ΚΛΕίλι'ίΑΣ: Την αλήθεια λες.
ΑΘί~ίΝ/ιίΟΣ: Τοσο, λοιπον, πρεπει να παραδεχθούμε οτι

πρεπει να μαθαίνουν οι ελεύθεροι ανθρωποι, οσα διδα
σκονται μαζί με τα γραμματα, αναρίθμητα παιδια στην

ι
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Πρῶΐαν μέν Υαρ Περι' λογισμους ατεχνῶς παισίν Αίγυπτο. Πρώταπρώτα σχετικα με τους λογαριασμους,
εξήαρήρένα μαθήματα μετά παιδιας τε καί ἡδονῆς για τα πολυ μικρα παιδια, εχουν θρει μεθοδους για να
μανἑσνείνι μήλων Τρ Τα/ων δίανοίίαί καί αΤΘΦάνων 5 τους μαθαίνουν, με παιχνίδια και ευχαρίστηση, μοιρα
Π/Ϊείοσίν άμα κοίὲλάτίοσίν αρ!ίρίΐαί/Των αρίθρῶν ζοντας μήλα και στεφανια με τετοιο τροπο ώστε να
Των αὐτῶνι κσί Πωκίῶν καί Παλαίαΐῶν ὲΦΘαρΘίας δίνεται η ίδια ποσοτητα και στις μικροτερες και στις
Τε! καί σαλλήξεως' αν ρέρρί καί ὲίρρξής καί ὡς πε μεγαλυτερες ομαδες. 'Επειτα στην παληίκαι στην πυγ
Φακααί ΥίΥνΘαθαί. καί δή καί παίζοντες, φιαλας αμα μαχία, να διαδέχεται με κληρο ο ενας τον αλλο εναλλαξ
χρυσου καίχαλκου̃ καί αργυρου καίτοιουτων τινῶν ι̃Ο η με τη σειρα του και να παίζουν τον ρολο του μονου
αλλων κεραννυντες, οί δε καί όλας πως διαδιδον ι: και του ζυγου οπως είναι φυσικο να γίνεται. Ακομη,
Τίἶςι ραρρ είπαν, εἰς παιδιαν ὲναρμοττοντες τας παίζοντας παλι, οι δασκαλοι μαζευουν φιαλες απο χρυ
Των ξἶνογκαίων αρίθρῶν Χρήσεις: ὡφελουσι τους σαφι, χαλκο, ασημι και αλλα μεταλλα και αλλοτε ανακα
μαί/ἔσνονίας είρ Τρ Τάς Τῶν αΤραΤαΠἑαων Ταξρίς τευοντας τες, αλλοτε μοιραζοντας τες με διαφορους
κίἶί αγωγός καίσΐραίείας καίρίς αίκρναρίας αήι καί 5 συνδυασμους, κατορθώνουν, οπως είπα, να τους μαθαί
Πείνίως Χρήαίρωίἑραας ααΐαὐς αὐτοῖς καί ὲνρηνο νουν σαν παιχνίδι τις στοιχειώδεις γνώσεις κι εφαρμογη
ρίἶωςίία̃λλον Τούς αί/Θρώίίααα απερναζονται· μετα των αριθμών. 'Ετσι καθιστουν τους μαθητες τους ικα
δε Ϊοίυία ἐν Ταίς ρείρήαραίνι ααα ἐχρί Ιίήκή καί νους να παρατασσονται και να οδηγουν τα στρατευματα
Πλαΐή καί Θαθήι Παρί απαντα ταυ̃τα ενουσαν τινα 6 και να περνουν μερος στις εκστρατείες και να διευθυ
Φίκἶεί Υελρίαν Τρ καί αίαχραν αγναίαν ἐν Τρία αν· νουν καλα ενα σπίτι. Τους προετοιμαζουν επίσης να
θρωίίαίς Πααίνι Ταήίής αΠαλ^αΤΤΟααίν. είναι χρησιμοτεροι στον εαυτο τους σε καθε περίπτωση

Κ/\Ε|Ν'ΑΣ: Ποίαν δή καί Τίνα λὲιίρίς Τααίήνἰ και τους καμνουν πολυ ξυπνιους ανθρώπους. Ύστερα
ΑΘ'“"Ϊί^|ίΟἶί Τί? Φίλε Κλείνίατ Παί/ΤαΠααί Υρ μήν καί 5 Π απ“ αυτα, μεταφέροντας τα μαθηματα τουςστις μετρη

Οϋίοἶ Οκοίίσας αψέ ΠΟΤΕ Τα Περί ΤαϋΤα ήρῶν Πα σεις, σε οσα αφορουν το μήκος, το Θαθος και το πλατος,
Θρς' εθααρααατ καί ἔδαξρ ραί Τααία αήκ ανΘρώΠί τους απαλλασουν απο την γελοία και αισχρη αγνοια,

, Υονἴἀήλά ὐηνῶν τίί/ων είί/αί ραλλαν Θρερίίατων, αυτών ολων των ζητηματων που κρυθουν μεσα τους
ίίῶίυνἔίήίἴ Τρ οὐχ αΠέρ ὲρααίαα ραί/αν] αλλα καί απο την ίδια τους τη φυση ολοι οι ανθρωποι.
ωΠερ ΟΠΕ"/Των Τῶν Ἑλλήνων Θ Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ: Τί είδους είναι αυτη η αγνοια για την οποία

Κ|\Ε|Ν|ΑΣ: Του περι; λεν, ὀ τι και' φῇς, ώ ξενε. μιλας τώρα; Δ

ΑΘΗΝΝΟΣ /ίἐγαί δή: μᾶλλον δέ ὲρωίῶν σοί δείξω ἐς ΑΘΗΝΑΚἸΣ: Αγαπημένε μου Κλεινία, πολυ αργα ανακαλυψα
Και μοι σμικρον αποκριναι· γιννὡακρίς Παα μήκος” κι εγώ ο ίδιος την κατωτεροτητα μας σ' αυτα τα ζητητ

ι

ι

ματα. 'Ενιωσα μεγαλη εκπληξη και νομίζοντας οτι κατι
τετοιο δεν μπορεί να ανηκει στους ανθρώπους αλλα
μαλλον σε γουρουνια που θρεφουμε, ντραπηκα οχι μονο
για τον εαυτο μου αλλα και για ολους τους Ελληνες.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ· Για ποιο πραγμα ενιωσες ντροπη; Εξηγησε αυτο
που θελεις να πεις, φίλε μου.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εξηγουμαι. Ή πιο καλα θα σε διαφωτίσω ρω
τώντας σε. Απαντησε μου, λοιπον, σ' αυτο το μικρο ερώ
τημα: Γνωρίζεις αραγε τι είναι το μηκος;
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ΚΑΕΙΝΙΑΣ Τι' μήν: 5 κλειλιιλε: εεειτιως.

Ο 5?ί

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Τί δέ: πλάτος: λοιιινλιοε: και τι ειναι το πλάτος,
ΚΑΕιΝιΑΣ: Πάντως. Ι

ΑΘΗΝΑΠΟΣ: "Η κοί τούτο οτι δώ' εστόνν κυ̃ἴ ΤΙ3ἴΤΟν Α ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι ον ουτά είνοι δύο, το τρίτο οπ” ουτο είνοι
τούτων Βάθος;

ΚΑΘΝΙΑΣ Πῶς νάρ οὐ· το Ι κλειλιιλε: πως να μη το εερω;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἄρ, ούν ού δοκεῖ σοι τούτο είνάι πάντά

μετρητά προς άλληλά;
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Νοί.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μήκος τε οἴμοι προς μήκος, κοιί πλάτος

προς πλάτος, κοί Βάθος ὼσούτως δυνοτον εἴνοι ι̃ῦ
μετρεῖν φύσει. 82οει

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Οπωσδήποτε.

το Βάθος;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ”Αρογε δε νομίζεις, λοιπον, οτι ουτά το τρίο
μπορούν νο μετρηθούν το ενο σχετικά με το άλλο;

ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Μάλιστο.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Έτσι, κοτά τη γνώμη μου, θά μπορούσε Φυσικά

νο μετρηθεί το μήκος με το μήκος, το πλάτος με το
πλάτος κοι το Βάθος με τον ίδιο επίσης τροπο.

ΚΑΕΜΙΑΣ Σωϋησ νε Ο κλειινιλε εεεοιοωω.
ΑΘΗΝΑὉΣ Εἰ ὅῦ ἔσῃ ΙΉΙΤΘ σψύδρα ΙΙΙΙΤΘ ἠρέμσ ὁϋτ , ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν ομως ουτες οι τρεις διοστάσεις δεν είνοι

λ/αλλά ἐλ/Ια ἀλλά Τά ΙΙἑνι Τά δέ ΙΙΙΤ σὺ δὲ Πάλ/Τα δυνοτο νο μετρηθούν είτε εν μερει είτε στο σύνολο
ὴι̃/Ιἶι Πῶς ΘΪΘΙ Πρός Τούτο διοκεϊσθοι; 5 τους, ολλά άλλες είνοι δυνοτο κι άλλες οχι· εσύ ομως

ΚΑΕΙΝΕΑΣ? Δη̃λον ὅῃ Φσὐλως Α
εχεις τη γνώμη οτι ολες μπορούν νο μετρηθούν, πώς

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τί δν Οὐ μη̃κὸς Τε κΟίΠ^άΤΟ§” Πρός Θάθοςι νομίζεις οτι πρεπει νο διάκεισοι οπενοντι ο' ουτά το
πλάτος τε κοί μη̃κος προς άλληλο; Ιώστε πῶς] άρ` ζηῖἠμοι̃ο_ Η

ού διονοούμεθο περί τούτο ούτως “Ελληνες πάντες, ΚΛΕΙΝΙΑΣ: Προφονὼς με τροπο οξιοθρήνητο.
ὡς δί'ναἶά ὲσῃ ΙΙεΐρεἶσθω Πρός ἄλλίι̃/Μ ἀμῶς ι̃ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κι ον προκειτοι τὼρο γιο τη σχεση του μήκους
Υὲ Πωςἰ κοι του πλάτους προς το Βάθος, ή γιο την ομοιθοίο

ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πω/Τάπασί μέν ΟΙΙν· Ώ σχεση του πλάτους κοι του μήκους; Μήπως άρονε ολοι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ Εἰ δ, ἔσῃν ΟΙΙ μηδσμῶς μηὅυ̃μῇ δω/Θΐάι εμείς οι 'Ελληνες δεν εχουμε τη γνώμη οτι μπορεί νο

Πάντες δι. ὀῃερ εἶδον, Έλλίι̃νες δίσνοοὐμεθσ ὡς μετρηθούν, κοτά κάποιο τροπο, σχετικά το ενο με το
δυνατά, μω̃ν οὐκ άξιον ύπερ πάντων οἰοςνυνθεντο άλλο;
εἰπεῖν προς ούτούς. Ώ άελτιστοι τω̃ν Ἑλλήνων, ἐν 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Απολύτως.
ὲκείνων ΤΟΟΤ, ὲσΐίν ών [ἑΙΦ(1ΙΙεν Θἶοχρὁν ΙΙἑν ΥΘΥΟ· ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αν ομως, άλλη μιο φορά οκομή, δεν είνοι δυ
νενοι το μή επίοτοσθοι, το δίεπίστοσθοιι τάνογκοῖο ναΕὁ να μετρηθοηνι̃ με κανένα [ρὀῃογ όλοι δε, ὸῃως
ούδεν πάνω κολον: είπομε οι Έλληνες, το Θεωρούμε ως δυνάμενοι νο με

ΚΑΕΙΜΑΣ: Πῶς δ, Οὐ; τρηθσύν, μήπως δεν οξίζει, νιὡθοντος ντροπή γιο λογο
ριάσμο ολων νο τους πούμε: Ε, εσείς που είσοστε οι
πιο ξεχωριστοί οπο τους Έλληνες, δεν υπάρχει εδώ
κάτι, γιο το οποίο είπομε πάλι δεν είνοι τιμητικο γιά
σος, δηλοδή η άγνοιο, κοι μάλιστο εκεί που η γνωση
των στοιχειωδών προγμάτων δεν είνοι κάθολου σπου
δοίο πράγμο;

ΚΑΕΙΝΙΑΣ.: Πώς νο μήν το πούμε;
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ΑΘΗΝΑΙΟΣ: κοι' προς τουτοις νε ολλο εστιν τουτων ΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εκτος οπ) ουτες τις γνώσεις υπορχουν κι ολ

συννενη̃, εν οἴς ου πολλο ομορτήμοτο εκείνων λες συγγενικες τους, στις οποίες επισης διοπροττοντοι
οδελφο ήμῖν εγγῖγνετοι τῶν ομορτημοτων. Ζ ο πορομοιο σφολμοτο εκ μερους μος.

ΚΑΕΙΝΙΑΣ υοῖε δή: κλιειινιλε· ποιο οηλοεη,
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Το τῶν μετρήτω̃ν τε κοι ομετρων προς Ι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Πώς δημιουργηθηκον οπο τη φυση το συμμε
ολληλο ήτινι φυσει νεγονεν. Τουτο νορ δή σκο τρικο κοι οσυμμετρο μετοξυ τους. Γιοτἰ εκείνος που το
πουντο διογιγνώσκειν ονονκοῖον ή ποντοποσιν εἰ 5 μελετο πρεπει νο το κοτονοἠσει τελείως, ολλοιώς θο

νοι φουλον, πρου̃ολλοντο τε ολλήλοις οεῖ, διοτρι εινοι οπο κοθε οποψη οσημοντος. κοι πρεπει ποντοτε
οήν τής πεττεῖος πολυ χοριεστερον πρεσουτω̃ν νο το προτείνει στη συντροφιο του κοι νο περνο τον
διοτρῖοοντο, φιλονικεῖν εν τοῖς τουτων οξῖοισι σχο κοιρο του σον γερος οφου είνοι πολυ πιο ευχοριστο

λσἶς πορο ον ποἰζει ζοριο, συζητώντος γι' ουτο το οξιολογο
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: “Ισως ἐοικεν νουν ή τε πεττείο κοι' τουτο ιι θεμοτο τις ώρες της σχολης του.

ολλήλων το μοθήμοτο ου πομπολυ κεχωρῖσθοι. ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Ίσως, φοἰνετοι ολλωστε πως δεν υπορχει με

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τουτο τοίνυν ενώ μεν, ώ Κλεινῖο, φήμῖ γολη διοφορο ονομεσο στο ζοριο κι ουτες τις γνώσεις.
τους νεους δεῖν μονθονειν· κοι” γορ ουτε ολοοερο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αυτο, λοιπον, Κλεινἰο φιλε μου, υποστηρίζω

ουτε χολεπο εστιν, μετο δε ποιδιος ομο μονΘονο 5 πως πρεπει νο μοθοἰνουν οι νεοι. Επειδη ουτε Θλοθερο

μενο ώφελήσει μεν, ολοψει δε ἡμῖν τήν πολιν ου ουτε δυσκολο εινοι, κι οτον το μοθοἰνουμε μολιστο σον

δεν. Εἰ δε τις ολλως λενει, οκουστεον. ποιχνἱδιο θο ωφελησουν την πολη μος κοι δεν θο την

κ^Ε'Ν'^Σ Πῶς δἶ Ωϋέ Βλοψουν κοθολου. Αν κοποιος εχει διοφορετικὴ γνώμη,

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Άλλο μήν ον ουτω τουτο εχοντο φοίνή πρεπει νο την οκουσουμε.
τοι, δῆλον ώς εγκρινουμεν ουτο, μή τουτῃ δε φοι ΙΟ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Μο πώς νο εχουμε διοφορετικη γνώμη;

νομενο ἔχειν οποκριθήσετοι. ΑΘΗΝΑΙΟΣ Επομενως, ον οποδειχθουν σωστο ουτο που

Κ/\Ε'ΝΙ^Σῖ Δη̃/\Ον” Τί μήν! ε λεμε, θο εγκρἰνουμε τη διδοσκολιο τους. Αν ομως οχι

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν νυν, ώ ξενε, κεῖσθω τουτο ώς θο το οποκηρυξουμε.
οντο τῶν δεοντων μοθημοτων, Ι/νο μή διοκενο ήμῖν ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Αυτο εινοι ολοφονερο. Γιοτἰ οχι;

ή το τω̃ν νομων; κεῖσθω μεντοι κοθοπερ ενεχυρο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τώρο, λοιπον, φιλε μου, δεν πρεπει νο το κο

λυοιμο εκ τη̃ς ολλής πολιτείος, εον ή τους θεντος 5 θιερώσουμε, προς το πορον, σον υποχρεωτικο μοθημο

ἡμἄ© ἢ κοίτους Θεμενους υμος μηδομὼς φιλοφρο το, γιο νο μην υπορχουν κενο στους νομους μος; Ας

νη̃ῖω : το δεχθουμε σον ενεχυρο που θο εχει τη δυνοτοτητο
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Δικοῖον λεγεις τήν Θεσιν. ` νο το ελευθερώσει το πολιτευμο μος, ον δεν ορεσουν
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Αστρων δή το μετά τουτο ορο τήν μοθη κοθολου η σε μενο που το νομοθετησο η σε σος που

σιν τοῖς νεοις, ον ήμος ορεσκῃ λεχθεῖσο ή κοί του ΙΟ το ποροδεχθἠκοτε.
νονῖίονι ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Σωστή εἰνοι η θεση που υποστηρίζεις.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ /λένε μόνον ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σκεψου τώρο, επειτο οπ' ουτο, ον μος ορεσει
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Κοἰ μήν θουμο νε περι' ουτο εστιν μενο η οχι νο περιλοθουμε το μοθημο της οστρονομἰος στο

μοθημοτο των νεων η οχι.
ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Εξηγησε μος το.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ιίοι Θεθοιο, σχετικο με το θεμο ουτο, κοτι το



κ/\ἔμξ":ἕοΩ7Ιἐω: οοδοἔιτἶ ονεκτοιν. πολυ ποροδοξο υπορχει, που δεν πρεπει νο το ονε
ΑΘΗΝΑ·Οἐ Τόν/ΟΙΟΥ η· 82ίΘ ` χθοομε με κονενον οπολοτως τροπο.

μενιοτον θεον κοι ολον τον κοσμον ι Κ/ιΕιΝιΑΣ ῃοιο οινοι οιιιιοι
Φμμεν ,ΟΙΙΤΘ ἔηΐεἶν ὀεἶίζ ΟΕΙΤΘ Πολμμμαλ/μονεἶν Τάς ΑΘΗΝΑΙΟΣ: 'Ολοι εχουμε τη γνώμη οτι δεν πρεπει νο εξε
αίίίμς Θρεμνωι/Τος _ ομνγορ οιζιδ” οοιον είναι  το τοζουμε κοι νο προσποθοιζιμε νο ονοκολοφουμε ερευ
δε εοικεν πον τουτου τουνοντιον νιγνομενον ορθως 5 νὼνΤοιο με οιοιοκοιοιο Το οοθμιεοο νοημο Τομ ιπιοοῖοι

Κ/ιἔ|`ἶ\"ίΖἔἶ/ε:(ἶΟΙ”εἴΠ του θεου κοι του σομποντος στο σύνολο του, γιοτί θο
ΑΘΗΝΑ|Οὲ' ΠΣ εςι ητον οσεθειο. Επομενως, φοίνετοι, πως το οντίθετο οπ'

. ιοοδοξον μεν το λεγομενον, κοι ουκ οιπον οινοι Το μονο οωοῖοι
ον πρεσομτοις τις οίηθείη πρεπειν· το δε ἐπειδον ιζ/ιΕ”ν|ΑΣ¿ τι θέλεις νο ιιοιοι

Π? Π κσλον Τε Οἱηθῇ καί ἀληθές μάθημα Θἴί/ΠΙ κυ̃ἴ ίο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Είνοι ποροδοξο ουτο που λεω τωρο κοι θο
πολει ουμτμερυ̃ν καί Τίμ Θεῷ Πω/Τάμασί Φίλον, οο Ι νομιζε κονείς πως δεν τοιριοζει σε ηλικιωμενους ονθρω

κ^ἔε|\ἴ' Τἦοίι̃ῳ ὅίἴλ/αἶένιεσίμί ἔῃ μή Φμάζείμ Ό πους. Αλλο οτον κονείς σχημοτίσει τη γνωμη πως κοποιο
ί ίΑΣ._ Εικοτο λενεις· ολλ οστρωι/° Περί μαθημα

ι μοθημο είνοι ωροίο, οληθινο κοι ωφελιμο γιο την πολη
ΑΘἔΝἘἕἕἶἶἕ) σινεωρίἶσομενι κοι πορο πολο ογοπητο στο θεο, δεν μπορουμε, με κο

αγαθα, κσταψευὀομεθσ νμν ως ΘΠΟΟ νενο τροπο νο το οποσιωπησουμε.
ἶίπείν ἔ^^ΙΉἴες Πάί/Τες μεΥά^ων θεῶν, 'Ηλίου τε 5 ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Πολυ λογικο μιλος, ολλο, σχετικο με τ' οστεριο

κ^ἔΐ·νῳἶ^^Ξί ξἕλἔἔίἶίς ποιο γνωση θο Θροομε νο είνοι τετοιος λογικής;
ΑΘΗΝ^νΟὲ ἔον ιηἴψειΐ ἶςι ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μο, ογοπητοί μου φίλοι, τωρο μπορω νο πω

.ο μεν ουτο ουδεποτε την ουτην οδον οτι, τροπον τινο, ολοι οι 'Ελληνες τρεφουμε ουτοποτες
ιενοι, κοι ολλί οττο οοτρο μετο τοοτων, επονομο για τους μεγολους Θεοος, τον Ήλιο κοι τη Σεληνη.
ζΟνΤες πλονητο οοτο. ίθ ΚΑΙΞΙΝΙΑΣ: Κοι ποιες είνοι ουτες οι ουτοποτες;

κ^ίἶ'Ν'^|Σ? Ιλίή Τόν Δία ώ ξἑί/Θ, ἀλΠΘέ§“ ΤΟΠΤΟ ^έΥ8Ι§" Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λεμε πως ουτο δεν διογροφουν ποτε την ίδιο
εν Ϊ/σρ δη τῷ ΰίῳ Πολλάκίς ὲώρακσ καί ΘὐΤὁ§` Τόν τροχιο, κοθως κοι μερικο ολλο οστρο μοζί μ“ουτο, που
τε δωσφοιοον κοί τον Ἐσπερον κοί ἄλλους τινος Το ονομοζομμο ιιλονήιεο
Οωδείι̃οἶε Ιοί/τας είς Τόν αὐΐὁν δμὁμον ἀλλά Πω/ΤΙΙ ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Μο τον Δίο, φίλε μου, ουτο που λες είνοι ολη
πλονωμενους, τον δε ήλιον που κοίσελήνην δρῶν 5 θινοι ιιοιι κι ενώ ο ιοιοο ο· ολη μομ ιη ζωὴ έχω οοι
τος τουθί ο οεί ποντες συνεπιστομεθο. πολλες φορες κοι τον Αυγερινο κοι τον Αποσπερίτη κοι

ΑΘΗ|ΝΑίΘΣ:"Τοι7τ®εοτι τοίνυν, ώ Μεγιλλε τε κοίκλει “ μερικοι ολλο οιοιρο νο μη οιοινοοιφομν ιιοῖο Την ιδιοι

Μα: νων Ο δή α̨ἶημ' δεῖν Περί θεῶν Τῶν ΜΙΤ, Ούρα*/ὁν τροχιο, ολλο νο περιπλονιουντοι προς ολες τις κοτευ
πἶως γε ὴμἶτεροως Πολίῖας Τε καί Τούς νέομς Τό θυνσεις. Γνωρίζουμε ομως ολοι οτι ο ηλιος κι η σελήνη
μεχρι τοσρυτου μοθεϊν περι' οποντων τοοτων, με 6 οκολομθομν ιιοινιοιο ιην ιοιο ιιοοοιοι
Χμί ΤΟμ μη ὅλοσφημει̃ιν περί οοτο, εοφημεῖν δέ οεί ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αυτο οκριθὼς, φίλοι μου Μεγιλλε κοι Κλεινίο,
Θυοντος τε κοι εν ευχοις εοχομενους εὐυ̃εὅῶς. νομίζουμε οτι πρεπει νο μοθουν γιο ολους τους ουρο

νιους θεους οι συμπολίτες μος κοι οι νεοι ως το σημείο
που νο μη λενε Θλοστημιες ενοντίον τους, ολλο νο
εκφροζοντοι ευλοοικο οσες φορες τελουν θυσίες κοι
νο τους επικολοιξιντοι με ευσεθειο στις προσευχες τους.
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ΚΑΕΙΜΑΣ: Τ _ ·  ν Ν _

τον ὲσῖἱνοὲπἶἑεξἑ Ομη̨̃θὸῖἶα̨εἑἔἰ Πἔἕοτἶνλἦἑν δμλ/Ο· ΚΑΞΙΝΙΑΣ: Αυτο εινοι σωστο, ον Θεθοιο εἰνοι δυνοτο νο

περι' οιὶιτω̃ν ορθῶς \/Π,/7 μσθὁνΐει ενομεν τι 5 μοθει κονεἰς προηγουμενως τις γνωσεις που προτείνεις.

χωρῶ κἀγώ τό κσίΞΟΙΟη̨̃ΤεξΘμ8ν, συν
,

Ἐπειτο, ον τὡμο δε μιλουμε σωστο γιο κοτι οπο ουτο

Τέον εῇ/ΟΙ. ΤΟΠΤ) ον Ον μοθη? το προγμοτο, οφοο το μοθουμε, θο το διορθωσουμε,

σύ μέν ἑξηγεϊσθσ! Πάῃως Οωἶω: Πειριμ κοι συμφωνω κι εγω μοζι σου οτι επιθολλετοι μιο τετοιο

σο, μονθάνοηες' · Ο ε συνεπεοθοι κοι τοσο σπουδοἱο γνωση. ΑΦοο, λοιπον, ουτο εινοι

ΑΘΗΝΑὉΣΞ >  Π , ,
οπως το λες προσποθησε εσο νο μος το εξηγήσεις οσο

Οὐὁ, αὐ Π:¿ΖΠἶ1Ζἶ[χ|±ῖ\ιἑ:ὁυν ὑἕἔἑοένγἔ Ζε/Σιἕ ἔἑιἕείν, Θ μπομεἰΩ πιο κοθομο κοι μειΩ νο το μοθουμε οκουοντος

πο πολλο . Ζ · ν. Ι. ο , νου σε

οο|;ε πο/Μ; οΓιῖή‹ι|:ο]οἘἘ·Ο\οι1ἶιῖἶ›νεὀἔ/ιἴ)ιἶιΞ)υΪω›ν ΟΨΤΣ νἐοἶ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Αλλο δεν εινοι εοκολο νο μοθει κονεἰς ουτο

Χμὐνῳ ὁηλῶοοι δυνοιμην. Κοἰτοι νη̨ΐχωκ ἔν Πἶλλῳ
που λεω, οοτε ομως κι ολωσδιολου δοοκολο, οοτε οποι

οοκ ον ποτε οἴος Τ, ήν ΤΧΛ επο Υε οιίτο 5 τει πολο κοιρο. Αποδειξη κοι το εξής: Εγω δεν το εχω

Τη/ῃκου̃ΐος' η [ἶ‹ΟωΤΟ!§' Θμυ̃ι διδοχθεἰ ουτε οτον ήμουν νεος, ουτε πριν οπο πολλο

ΚΛΕ|Ν|ΑΣ: Άλ Θ Ι ,
χρονιο, κι ομως θο μπορουσο, τωρο, νο σος το εξηγήσω

μάθημα ΘΖυἸ43:ἕΞξ/ΟΡΞΑ/ΛΞΞΥΖ κοι ΦΠ¶ τουτο το μεσο σε μικρο Χμονικο διοστημο. Κοι Φυσικο, ον ὴτον

μοθεϊν τοῖς νεοις, ου γη/νώσκεἶγ; |ἔἶΟοη|ΪΟν δ ου δοσκολο δε θο ήμουν ικονος, νο το εξηγήσω εγω που

Αθγι̃ερίαὐῖου̃ Τό τοσου̃ων ἐς Ζἔίἐἐσἶἐιη̨̃ω 8225 ειμοι τοσο ηλικιωμένος σε σος που εἰσοστε συνομήλικοι

ΗΝΑΙΟΣ: τ ι ν , _ Α μου
Τὁ δόγμα Ξ:ἔἕἕἶ_[ΖΣ[(ΞΤ:λ3;η̨̃Ο`57ςεῖ:

Ζουτο, ώ οοιστοι, ΚΑΕΙΝΙΑΣ: Σωστο μιλος. Μο ποιο εινοι, κοτο τή γνωμη σου,

ἄλλων άστρων, ὡς ἄρα Πλω/ᾶτσί Ποοι̃ι Γ? του κοι των ουτο το μοθημο που διοκήρυσσεις πως εινοι θουμοσιο,

νοντίον έχει τουτου ~ τήν ουΐήν ¦ει ποι/"δε του 5 κοι συμοουλευεις τους νεους νο το μοθουν, ενω εμεις

ἐκσστον καίοὐ πολλὰς ἀἔἴροι/(των οδον δεν 'το ξερουμε κοθολου; Πμοσποθησε νο μιληοεις γι.

χετοι, φοίνετο: δε πολλὰς Φερό ενοκυκ ῳ,ὁιε|ξΘο· ουτο οσο μπορεις πιο κοθορο.
χωῖον Οὐπῦν Ούι: ΕΪ τοΐδε το ΑΘΗΝΑΙΟΣ Θο προσποθἠοωε Εινοι εσΦολμενΠ|. εἔοιμετοι

ζετοι, τό δι ένω/Τίον ένω/Τίως ΤΟΟ? ως ου οοξο Φίλοι μου, τι γνωμη, οτι δηθεν η σελήνη, ο ηλιος κοι Τ·

κεν μεν ουτως, ημετς δὲ μή ἐεωι̃, ὅοωΐ εἰ ΠεΦμῖ Ό ολλο οστρο περιπλονοοντοι κοποτε. Το οντίθετο εινοι

μέν ἐν ,Ολυμπία Θεώ/των οἕοζομεν, ει το οληθινο. Γιοτἰ το κοθενο οπο τ' οστρο διογροφει την

δρόμων ἀνδρῶνδω/Οοὐμεθα τωιἶ Π δολιχο ιδιο τΩοΧιο κι οχι πολλες. ποντο κυκλικὼςι πορ¬ ολον

ρεοομεν τον τοχιοτον μέν ὡς 6 ἔδμκθιι προοηνοῖ οτι φοἰνετοι πως διογροφει πολλες. Επίσης ουτο που

ὅρσὅώτοτον ὲδ/κοἑυ̃ |υτοτον, τον δε 5 εινοι πιο γρήγορο, θεωρείτοι λοθεμενο πως κινεἰτοι

' μἰα Τε Ποἰοω/Τες πολο οργο, κοι το οντἰθετο. Αν, επομενως, πλοστηκον
ετσι οπο τη φοση, κι εμείς δεν εχουμε την ίδιο γνωμη,

ι εινοι σο νο σκεφτομοστε ομοιο γιο το ολογο που τρε
χουν στους Ολυμπιοκους ογὼνες ή τους οθλητες που

3
τρεχουν τον δολιχο (δήλοδή τις μεγολες οποστοσεις),

1 κοι νο χοροκτήριζομε τον πιο γρήγορο σον πιο οργοκἰ
·

νητο κοι τον πιο οργοκἱνήτο σον πιο γρήγορο οπ” ολους,
ιι Δ

κοι συνθετοντος εγκωμιο θο εξυμνοοσομε το νικημενο

Β
ετ·
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ἠδομεν Τόν ἡι̃Τώμενον νενγκηκὁπμ οὐκ ὸμθῶς ἄν σα νικητή, πραγμα που δεν είναι, νομίζω,¬ουτε ο σωστός,
 ·   ~ ν ουτε ο ευχαριστος τρόπος για να πλεκουμε εγκώμια γιαουτ' οίμαι προσφιλως τοις δρομευσιν ήμας αν τα

εγκώμια προσαπτειν ανθρώποις ουσιντ νυν δε δή Τοοο δρομείς. έσι̃ω κι αν είναι ανθρωποι. Τώρα όμως
 ·  γο που κανουμε τα ίδια λαθη σχετικα με τους θεους, δενπερί Θεους τα αυτα ταυτα εξαμαρτανόντων ημων,

  0 πρεπει αραγε να νομίζουμε ότι εκείνο που στην προηαρ, ουκ οίόμεθα [ό] γελοιόν τε καί ουκ ορθόν εκει
γιγνόμενον ήν αν τότε, νυν ενταυθοῖ καί εν του νοομονη Ποοίῃΐωοη ἠΐον νολοίο κοι οΧί οωοῖοι Τὼοο

·  ι · εδώ, δε Θα ήταν μοναχα περα για περα γελοίο και όχι,τοισι γίγνεσθαι γελοιον μεν ουδαμως, ου μήν
οὐδὲ θεοψγλές νε, ψεμδῆ Φἠμην ἡμῶν κμΐά θεῶν φυσικα, αρεστό στους θεους, δηλαδή να ψαλλουμε
υμ νο υ ντων. υμνους και να διασπείρουμε ψευτικες φήμες γι” αυτους;5

κ/\Ε|Ν|ΑΣ: ΆληθἑσΓΟΤΟ, εμ[ερ νε ΟὐΓω ΤοῦΓι ὲσῃιν Κ/ίΕ|Ν|ΑΣ.' ΤΠἹΟΤ8 ΤΗ0 αληθινό, Ον αυΤὀ Ουμοαίνει σῖην
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ουκουν αν μεν δείξωμεν ουτω ταυτ' ε Προνμοῖικοῖηῖο·

χονταν μμθηῖἐα μἑχμγ νε ΤομΓομ Τά ΤΟΙΟΠΤΟ Πάνῖαν ΑΘ|·ίΝΑ!ΟΣ: Αν, λοιπόν, αποδείξουμε ότι αυτα ετσι συμοαί
 · ·× νουν, δεν πρεπει να μαθαίνουμε όλί αυτα ως ενα σημείο,μή δειχθεντων δε εατεον; καί ταυτα ήμιν ουτω

συγκείσθω· αν δεν αποτυχουμε σ' αυτή την απόδειξη να τα απορ, ι̃Ο
=

ΚΛΕΗἩΑΣ: ῃάνμ μέν Οὐν 0 ρίψουμε; Συμφωνουμε, λοιπόν, με τα παραπανω;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: "Ηδη τοίνυν χρή Φαναι τελος εχειν τα γε Κ/ί|ἔ|Ν|ΑΣ· Απολύτως.

Πωδείσς μαθημάτων Πέμ! νόμγμα. Περί δέ θήρας. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τώρα πρεπει, λοιπόν, να πουμε ότι εχουμε τε
 · λειώσει με τους νόμους της εκπαιδευσεως. Πρεπει επίὡσαυτως διανοηθηναι χρή καί περί απαντων οπόσα

τοιαυτα. Κινδυνευει γαρ δή νομοθετη τό προστατ 5 σης νο σκεΦθουμε το ίδιο και για το κυνήγι και για όλα
· τ · τ τα σχετικα με αυτό θεματα. Γιατί το εργο του νομοθετητόμενον ετι μειζον ειναι του νόμους Θεντα σπηλ

λαχθαι, έτερον δε τι πρός τοῖς νόμοις είναι μεταξυ είναι πολυ μεγαλυτερο από το να διατυπώσει τους νό
τι νουθετήσεώς τε πεφυκός αμα καί νόμων, ό δή μους και να τους αφήσει. Υπαρχει δηλαδή και κατι αλλο
πολλακις ήμῶν εμπεπτωκεν τοῖς λόγοις, οίον περί ε οκΐοςῖ Οοο Τοοο νομοοοι Ποο μῖίοοοἰ νο Τοποθεἶηθοί
τήν τῶν σφόδρα νεων παίδων τροφήν· ου γαρ αρ
ρητα φαμεν είναι, λεγοντες τε αυτα, ὡς νόμους
οἴεσθαι τιθεμενους είναι πολλη̃ς ανοίας γεμειν. Γε

ν

ι

μεταξυ συμοουλής και νομοθεσιας, για το οποιο πολλες
φορες συνεπεσε να το αναφερουμε στη συζήτησή μας,
όπως, παραδείγματος χαριν, στην ανατροφή των πολυ

νμσμμένων δή ΤΟΠΤΠ Τῶν νόμων Τε καί όλης τη̃ς. 5 μικρών παιδιών. Τετοια θεματα, όπως είπαμε, δεν πρεπει
πολιτείας, ου τελεος ο του διαφεροντος πολίτου νο Το οοοοιωῖίοομοι ολλο ίΗλὡνΤοΩ νι, οοἶο Θο ήΐον
προς αρετήν γίγνεται επαινος, όταν αυτόν τις φῇ μονολη ονοηοἰοι νο νομίοοομο οἶί Ποοῖίοι νο Το οοίΜος
τόν υπηρετήσαντα τοῖς νόμοις αριστα καί πειθόμε οίλοοοοίιο οῖοοο νομοοο Όἶον ομως κοἶονοοοοον έτσι
νον μαλιστα, τουτον είναι τόν αγαθόν· τελεώτερον οι νόμοι και ολόκληρο το πολίτευμα, δε θα ήταν τελειος
δε ὡδε εἰρημενον, ὡς αρα ός αν τοῖς του νομοθετου ο επαινος του πολίτη που υπερεχει ως προς την αρετή
νομοθετουντός τε καί επαινοιι̃ντος καί ψεγοντος 823ε από τους αλλους, όταν πουμε ότι εναρετος πολίτης
πειθόμενος γραμμασιν διεξελθῃ τόν οίον ακρατον. 1 είναι εκείνος που εξυπηρετησε με τον καλυτερο τρόπο

τους γραπτους νόμους και πειθαρχησε απόλυτα σ' αυ
τους. Ο επαινος θα ήταν τελειότερος, αν διατυπωνόταν
ως εξής: Εναρετος πολίτης είναι εκείνος που πειθαρχεί
στους γραπτους νόμους του νομοθετη και για επαινο
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Ουτος ο τε λογος ορθοτατος είς έπαινον πολίτου, και για κατακριση και περασει μια ζωη αψεγαδιαστη. Να,τον τε νομοθέτην οντως δεῖ μη μονον γραφειν τι μπορεί να λεχθεί καλυτερο για τον έπαινο του πολίτη,τους νομους, προς δε τοῖς νομοις, οσα καλα αυτῷ 5 και ο νομοθέτης δεν έχει καθήκον να καταγραφεί μοδοκεῖ καί μή καλα είναι,·νομοις έμπεπλεγμένα νρα ναχα τους νομους, αλλα, εκτος απο τους νομους, ναφειν, τον δέ ακρον πολίτην μηδέν ἡττον ταυτα παρεμθαλλει σ' αυτους, οσα του φαίνονται ωραία ηέμπεδουν η τα ταῖς ζημίαις υπο νομων κατειλημμε ασχημα και ο τέλειος πολίτης να τα εμπεδώνει μέσανα.
Ύ του οχι λιγοτερο απο εκείνα που προλαμθανουν οι νομοιΤο δε δή παρον ἡμῖν τα νυν (ει) οίον μαρτυρα ι̃Ο με τις απαγορευσεις τους.επαγομεθα, δηλοῖμεν αν ο αουλομεθα μαλλον. ρ 'Οσα είπαμε τώρα, τα χρησιμοποιουμε σαν επι8εΘήρα γαρ παμτιολυ τι πραγμα έστι, περιειλημμένον θαίωση για να εκφρασουμε καλυτερα αυτο που θέλουμεονοματι νυν σχεδον ὲνί. Πολλη μεν γαρ ἡ τῶν να πουμε. Το κυνηγι δηλαδη είναι ένα συνολο απο δραένυδρων, πολλη δε η τω̃ν πτηνών, παμπολυ δέ καί στηριοτητες, που περιέχονται σε μια σχεδον μοναδικητο περί τα πεζα θηρευματα, ου μονον θηρίων, αλλα 5 ονομασία. Γιατί πολλα είδη περιλαμθανει το κυνηγι τωνκαί την τῶν ανθρωπων αξιον εννοεῖν θηραν, την θαλασσινών ζώων, πολλα των πουλιών, πολυ περισσοτε κατα πολεμον, πολλή δέ καί η κατα φιλίαν Θη τερα δε το κυνηγι των ζώων της ξηρας. Και δεν πρέπειρευουσα, ἡ μεν ἐπαινον, ἡ δε ψονον εχει· καί κλω να εννοουμε το κυνηγι μοναχα των θηρίων αλλα καιπεῖαι (καί) λῃστω̃ν καί στρατοπέδων οτρατοπεδοις των ανθρώπων, οχι μοναχα στον πολεμο, αλλα το ίδιοΘη̃ραι. Θήρας δε πέρι τιθεντι τῷ νομοθετῃ τους ο συχνα, και στο κυνηγι της φιλίας που αλλοτε αξίζει τοννομους ουτε μή δηλουν ταυθ' οίον τε, ουτί έπί έπαινο, αλλοτε παλι την κατακριση. Είδη κυνηγίου είναιπασιν ταξεις καί ζημίας έπιτιθεντα απειλητικα νο και οι κλοπές, οι ληστείες και οι επιθέσεις εναντίονμιμα τιθενοι. Τί δη δραστεον περί τα τοιαυτα; τον στρατοπέδων. 'Οταν ο νομοθέτης επεξεργαζεται τους.μέν, τον νομοθέτην, επαινεσαι καί ψεξαι χρεών τα 5 νομους για το κυνηγι, δεν είναι δυνατο να εισέλθει σἶπερί θήρας προς τους τω̃ν νεων πονους τε καί ολες αυτές τις λεπτομέρειες κι ακομη δε μπορεί γιαὲαίΐηδεὐματα, τον δ” αυ νέον ακουσαντα πείθε ολες τις περιπτώσεις να επιθαλει προστιμα και να καθιεοθαι, καί μἠθί ἡδονὴν μήτε πονον εξείργειν αυτον, ρώσει απειλητικους νομους. Τι πρέπει να καμει μπροσταΤῶν δέ Περί ἕκαστα ααείληθέντων μετα ζημίας καί σε μια τέτοια κατασταση; Ο νομοθέτης έχει υποχρέωσηνομοθετηθέντων, τα μετ' επαίνου ρηθέντα μαλλον ι̃Ο να επαινέσει και να επικρίνει ολους τους κοπους καιτιμαν καί προοταχθεντα αποτελεῖν. α τις ασχολίες των νέων γυρω απο το κυνηγι. Κι ο νέοςΤουτων δή τιρορρηθεντων, έξης αν γίγνοιτο παλι, αφου τα ακουσει, να πειθαρχησει, και να μην εμἐμμετρος έπαινος Θήρας καί ψογος, ήτις μέν αελ ποδίζεται ουτε απο την ηδονη, ουτε απο τον κοπο, καιΤίαϋς αααΐελεἴ Ταα ψυχας Τῶν νέων ὲπαίναὐνῖαα. περισσοτερο απο τους νομους που συνοδευονται αποψἑι/ΟνΤΟ§` δέ ή Τἀνη̨νῖίθ ^ἑΥωίίεν Ταἴνίίν Τα μεῖά 6 τιροστιμα και απειλές, να προτιμα και να εκτελεί εκείνα

που ειπώθηκαν με επαινετικα λογια. Αφου, λοιπον, εί
παμε αυτα σαν προοίμιο, τώρα ίσως είναι η ευκαιρία να

Χ γίνει ένας καλώς νοουμενος έπαινος και ψογος του κυ
νηγιου, που θα επαινεί εκείνα που καμνουν καλυτερες
τις ψυχές των νέων και θα κατακρίνει εκείνα που προ

ι καλουν αντίθετο αποτέλεσμα. Ας συνεχίσουμε, λοιπον,
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τοιι̃το εξη̃ς προσανορευοντες δι, Θὐχη̃ρ Τομς προσφωναντας τους νεους με μιαν ευχή: Αγαπητοί μας
νεους· Ώ φίλοι, εἴθι υμας μήτε τις επιθυμία μητι φίλοι, είθε να μη σας κυριεασει ποτε καμια επιθυμία ή
έρως Τῆς Περί θά/ιη̨ῃαν θήρας Ποτέ λάεοι μηδὲ μανία για το Θαλασσινο κυνήγι, μήτε να ψαρὲψετε με
αγκιστρείας μηδι όλως τῆς τῶν εναδρων ζῷων, ε αγκίστρι ή με καποιον αλλο τροπο τα υδροθια ζωα. Οατε
μήτε εγρηγοροσιν μήτε εὐδουσιν κυρτοις αρνον θή παλι ξυπνιοι ή κοιμιομενοι να ψαρευετε με κυρτους που
ρω/ ὁιη̨ηονουμένοις Μηδ' οὐ ογρας ανΘρώπων κατα είναι ψαρεμα για τεμπεληδες και δεν είναι δουλεια που
θαλατταν ληστείας τε ιμερος επελθών αμιν Θηρευ να σας Τοιριοζρι Μὴιε Πολι νο οοο έρθει ειιιθιιμιο νο
τας ὼμοας καί ανόμους αποτελοί· κλωπείας δή εν 5 κυνηνὴοριε ονθρὼιιομρ οιη Θοιιοοοο κοι νο νινειε Πει·
χώρα καί πόλει μηδὲ είς τον ἔσχατον επελθοι νοαν ροιὲρ νιοιι οιιιο θο οοο ὲκονε οκλιιρομο κοι ονομομρ
αψασθαι. Μηδι αὐ πτηνών θήρας αίμιιλος έρως οὐ κιινιι̃νομο κλοιιὲο οιιιν μοοιθρο Χώρο κοι μέοο οΐιι̃
σφόδρα ελευεεριος ετιελεοι τινινέων. πεζω̃ν ση μο πόλη σε μη περασει από το νου ούτε τον τελειιτσιοιι

.νων Θἠρευσίς τε και αγρα Λοιπή τοις παρ, ἡμῖν 824ε νο ρρκιμοορι ινιἠΐε ιιολι ιι νορνολιοιικἡ ειιιθμμιο Τομ
ἀθληππς] ών ἡ μέν Τῶν ενδόντων Οὐ καπ] μέρη] κυνηγιοα των πουλιων να κυριεασει κανενα απο τους
νυκτερεια κληθεϊσα, αργω̃ν ανδρών, οακ αξία επαί νὲομο μορ νιοιι Θινοι ένο ιιοθοο Πρμ δεν Τοιριοζρι οι
νου οαδιη̃τοιδιαπαυματα πονων ἐχουσα,αρκυσίν ρλρμθερομρ ονθρὡιιομρ Ἐιοιι λριιιονι ρε μορ μένει
τε και παγαις αλλ' οι? φιλοπονου ψυχῆς νίκῃ χει 5 ιιορο Το κμνἠνι κι ιι̃ ιιονιορμοιι Των ζώων ιιι̃ο ἔιιρορ νιο
ρουμἑνων Τήν ἄνρίον Τῶν θηρίων ρώμην μόνη δή οσους απο μας είναι αθλητες. 'Ενα είδος αυτου του
πασιν Λοιπή και αρίστη ή τω̃ν τετραποδων ϊπποις κυνηγίου είναι το κυνήγι της ναχτας, που ονομαζεται
καί κωσίν καί Τοἴς ὲωπῶν Θήρα σώμσσἰνν ών ὀῃών νυκτερεία, και στο οποίο οι κυνηγοί κοιμοανται με Θαρ
των κρατοὐσιν δρομοις και πληγαίς και ὀολαις αα ριεο Αμιο Το κμνὴνι ορροει οιομρ ιεμιιεδηοεο κοι οεν
τοχειρες θηρεαοντες, ὀσοις ανδρείας τῆς Θείας ιΟ αξίζει να το επαινεσουμε καθολου. Οατε εκείνο αξίζει
ὲῇμελἑς

. να επαινεθει οπου ο κοπος κι η αναπαυση εναλλασσον
Τοοτων δη πάντων ἐπαινος μεν περι και ψογος ται, και γίνεται με δοκανα και παγίδες χωρις να δαμαζει

ὁ ὀἰενρημἑνος άν εἴη λόνοςι̃ νόμος δέ 668 Τοὐΐους την δύναμη των αγριων Θηρίων με τη νίκη μιας γενναίας
‹ ψυχής. Επομένως καλυτερο απο αλα τα είδη του κυνημηδείς τούς ἰεροιζις οντως θηρευτας κωλυετω όπου

καί ὀΠῃΠ8ρ ἄν ἐθἑλωσιν κυνηνεωἶνν νωκΤερε“Τήν ' ιι γιοα είναι το κυνήγι των τετραποδων με αλογα, με σκυ
ὅέ ἄρκωσἰν καί Πλεκππς Πνστὁν μηὀείς μηδὲτἴοΐε ι̃5 λια, και με τα δικα τους σωματα, που τα νικουν ολα με

το τρέξιμο, τα χτυπήματα, τις Θολες και με τα χερια
τους οι κυνηγοί, αν είναι απο εκείνους που φροντίζουν
ν' αποχτήσουν Θεϊκή ανδρεία.

Να, λοιπον, πως Θα κατανεμηθεί ο επαινος κι η κα
τακρισηιστα διαφορα είδη του κυνηγιοα. και ιδου τωρα
ο νομος: Αυτους τους πραγματι ιεροας κυνηγους, δεν
πρεπει κανείς να τους εμποδίζει, οπουδήποτε κι οπωσ
δήποτε θελουν να κυνηγοαν. Εκείνον που ξενυχτα και
Βασίζεται στα δοκανα και στα κναλαθια να μην τον αφήσει
κανενας να κυνηγήσει ποτε σε κανενα μερος. Τον κυ
νηγο των πουλιων ας μην τον εμποδίζει κανείς να κυ
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ὲασῃ μηδαμοώ Θηρειι̃οαι· τον ορνιθεοτήν δέ ἐν νηγα στα Βομνα και στα ακαλλιὲργητα μὲρη. Στα καλ
αργοίς μέν καί ὀρεσιν μή κωλμὲτω, ἐν ὲργασιμοίς λιεργημένα ομως μέρη και στα εξοχικα ηροσκμνηταρια
δὲ καί ίεροίς [αγρίοις] ὲξειργέτω ο προστμγχανων, να τον εμτιοδιζει οποιος τον σωναντα. Κι ο ψαρας, εκτος
ὲνμγροθηρεμτήν δὲ, ττλἠν ἐν λιμέσιν καί ίεροίς ττο ατιο τα λιμανια, τα ιερα Ποταμια, τα ὲλη και τις λίμνες,
ταμοϊς τε καί ἐλεσι καί λίμναις, ὲν τοῖς ἄλλοις δὲ 20 ας τομ ετιιτρὲτιεται να ψαρεώει, αρκεί να μη χρησιμο
ὲξἑστω Θηρεια̃ειν, μή χρώμενον οιτῶν αναθολώσει τιοιει τιρανματα ιτομ μολμνοων τα νερα.
μόνον.

_ Εδώ πρέπει να ττομμε οτι τελειὼνομν οι νομοι οι
Νω̃ν οὐν ήδη παντα χρὴ φαναι τέλος ἔχειν τα αναφερόμενοι στην εκιταἰδεμση.

γε παιδείας πέρι νόμιμα. ΚΛΕΙΜΑΣ: Μιτορείς να πεις αμτο το πραγμα δικαιολογημέ
ΚΛΕ|Ν|ΑΣ: Καλώς ἄν λέγοις. να.
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