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Ζ' 

Α.Θ. Γενομένων δέ παίδων αρρένων καΐ θηλειών, τροφήν 788a 

μέν που και παιδείαν το μετά ταύτα λέγειν ορθότατ' άν γί-

γνοιθ' ήμίν, η είναι μεν άρρητον πάντως αδύνατον, λεγομένη 

δέ διδαχή τινι και νουθετήσει μάλλον ή νόμοις είκυΐ' αν ήμίν 

φαίνοιτο. Ίδια γαρ καΐ κατ' οικίας πολλά και σμικρά καί ουκ 

εμφανή πασι γιγνόμενα, φαδίως υπό της εκάστων λύπης τε καί b 

ηδονής καί επιθυμίας έτερα παρά τάς τοϋ νομοθέτου συμ-

βουλάς παραγενόμενα, παντοδαπά καί ούχ δμοια άλλήλοις 

άπεργάζοιτ' άν τα των πολιτών ήθη. Τούτο δέ κακόν ταΐς πό-

λεσιν καί γαρ δια σμικρότητα αυτών καί πυκνότητα επιζήμια 

τιθέντα ποιεΐν νόμους απρεπές άμα καί άσχημον, διαφθείρει 

δέ καί τους γραφή τεθέντας νόμους, έν τοις σμικροΐς καί πυ-

κνοΐς έθισθέντων τών ανθρώπων παρανομεϊν. "Ωστε απορία e 

μέν περί αυτά νομοΟετείν, σιγαν δέ αδύνατον. "Α δέ λέγω, 
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δηλώσαι πειρατέον οίον δείγματα έξενεγκόντα εις φώς· νΰν 

γαρ λεγομένοις εοικε κατά τι σκότος. 

ΚΛ. 'Αληθέστατα λέγεις. 

ΑΘ. Ούκούν δτι μέν σώματα καί ψυχάς την γε όρθήν πά

ντως δει τροφήν φαίνεσθαι δυναμένην ώς κάλλιστα καί άρι

στα έξεργάζεσθαι, τούτο μέν ορθώς εΐρηταί που. 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Σώματα δέ κάλλιστα, οίομαι, τό γε άπλούστατον, ώς d 

ορθότατα δεί νέων δντων ευθύς φύεσθαι τών παίδων. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Τί δέ; τόδε ουκ έννοοΰμεν, ώς ή πρώτη βλάστη παντός 

ζώου πολύ μεγίστη καί πλείστη φύεται, ώστε καί έριν πολλοίς 

παρέσχηκεν μή γίγνεσθαι τά γ' ανθρώπινα μήκη διπλάσια άπό 

πέντε ετών έν τοις λοιποϊς είκοσιν ετεσιν αυξανόμενα; 

ΚΛ. 'Αληθή. 

ΑΘ. Τί οΰν; πολλή αύξη δταν έπιρρέη πόνων χωρίς 

πολλών καί συμμέτρων, ουκ ΐσμεν δτι μυρία κακά έν τοις σώ- 789a 

μασιν αποτελεί; 

ΚΛ. Πάνυ γε. 

ΑΘ. Ούκούν τότε δειται πλείστων πόνων, δταν ή πλείστη 

τροφή προσγίγνηται τοις σώμασι. 

ΚΛ. Τί δήτ', ώ ξένε; ri τοις άρτι γεγονόσι καί νεωτάτοις 

πόνους πλείστους προστάξομεν; 
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ΑΘ. Ουδαμώς γε, άλλ' ετι καί πρότερον τοις εντός τών d 

αυτών μητέρων τρεφομένοις. 

ΚΛ. Πώς λέγεις, ώ λωστε; ή τοις κυουμένοισι φράζεις; 

ΑΘ. Ναί. θαυμαστόν δ' ουδέν έστιν άγνοείν υμάς την τών 

τηλικούτων γυμνναστικήν, ήν βουλοίμην άν ύμΐν καίπερ άτο- b 

πον ούσαν δηλώσαι. 

ΚΛ. Πάνυ μέν ούν. 

ΑΘ. "Εστί τοίνυν παρ' ήμίν μάλλον τό τοιούτον κατανοεΐν 

δια τό τάς παιδιάς αυτόθι μειζόνως τινάς παίζειν ή δει· τρέ-

φουσι γαρ δή παρ' ήμίν ού μόνον παίδες άλλα καί πρεσβύτε

ροι τίνες ορνίθων θρέμματα, έπί τάς μάχας τάς προς άλληλα. 

Άσκοΰντας τά τοιαύτα τών θηρίων πολλού δή δέουσιν ήγεΐ-

σθαι τους πόνους αύτοίς είναι τους προς άλληλα μετρίους, έν e 

οίς αυτά άνακινοΰσι γυμνάζοντες- προς γαρ τούτοις λαβόντες 

ύπό μάλης έκαστος, τους μέν έλάττονας εις τάς χείρας, μεί-

ζους δ' υπό τήν άγκάλην εντός, πορεύονται περιπατούντες 

σταδίους πάμπολλους ένεκα τής ευεξίας ούτι της τών αυτών 

σωμάτων, άλλα τής τούτων τών θρεμμάτων, καί τό γε το

σούτον δηλοΰσι τφ δυναμένω καταμαθεϊν, δτι τά σώματα πά

ντα ύπό τών σεισμών τε καί κινήσεων κινούμενα άκοπα òvl-
ναται πάντων, δσα τε ύπό εαυτών, ή καί έν αίώραις ή καί κατά b 

θάλατταν, ή καί εφ' Ιππων όχουμένων καί ύπ' άλλων όπω-

σοΰν δή φερομένων τών σωμάτων, κινείται, καί δια ταύτα τάς 

τών σίτων τροφάς καί ποτών κατακρατούντα, ύγίειαν καί 

κάλλος καί τήν άλλην φώμην ήμίν δυνατά έστι παραδιδόναι. 

ΤΙ οΰν άν φαιμεν εχόντων ούτω τούτων τό μετά τούτο ημάς 
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δεϊν ποιειν; βούλεσθε άμα γέλωτι φράζωμεν, τιθέντες νόμους 

τήν μέν κύουσαν περιπατείν, τό γενόμενον δέ πλάττειν τε οίον 

κήρινον, Ιως ύγρόν, καί μέχρι δυοιν έτοιν σπαργανάν; καί δή e 

καί τάς τροφούς άναγκάζωμεν νόμφ ζημιοΰντες τά παιδία ή 

προς αγρούς ή προς Ιερά ή προς οικείους άεί πη φέρειν, μέ-

χριπερ άν Ικανώς ΐστασθαι δυνατά γίγνηται, καί τότε, διευλα-

βουμένας ετι νέων οντων μή πη βία έπερειδομένων στρέφηται 

τά κώλα, έπιπονεΐν φέρουσας εως άν τριετές άποτελεσθή τό 

γενόμενον; είς δύναμιν δέ Ισχυράς αύτάς είναι χρεών καί μή 

μίαν; έπί δέ τούτοις έκάστοις, άν μή γίγνηται, ζημίαν τοις μή 

ποιούσι γράφωμεν; ή πολλού γε δει; το γαρ άρτι φηθέν γ[. 

γνοιτ' άν πολύ καί άφθονον. 7 9 0 a 

ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Τό γέλωτα άν πολύν όφλεΐν ημάς προς τώ μή έθέλειν 

άν πείθεσθαι γυναικεία τε καί δουλεία ήθη τροφών. 

ΚΛ. 'Αλλά τίνος δή χάριν εφαμεν αυτά δεϊν φηθήναι; 

ΑΘ. Τούδε· τά τών δεσποτών τε καί ελευθέρων έν ταΐς πό-

λεσιν ήθη τάχ' άν άκούσαντα είς σύννοιαν άφίκοιτ' άν τήν 

ορθήν, δτι χωρίς τής Ιδίας διοικήσεως έν ταΐς πόλεσιν ορθής 

γιγνομένης μάτην άν τά κοινά τις οΐοιτο εξειν τινά βεβαιότητα b 

θέσεως νόμων, καί ταύτα έννοών, αυτός νόμοις άν τοις νύν 
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φηθεϊσιν χρώτο, καί χρώμενος, εΰ τήν τε οίκίαν καί πόλιν άμα 

τήν αυτού διοικών, εύδαιμονοϊ. 

ΚΛ. Καί μάλ' είκότως εϊρηκας. 

ΑΘ. Τοιγαρούν μήπω λήξωμεν τής τοιαύτης νομοθεσίας, 

πριν άν καί τά περί τάς ψυχάς τών πάνυ νέων παίδων επιτη

δεύματα άποδώμεν κατά τον αυτόν τρόπον δνπερ ήργμεθα 

τών περί τά σώματα μύθων λεχθέντων διαπεραίνειν. c 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν ορθώς. 

ΑΘ. Λάβωμεν τοίνυν τούτο οίον στοιχεΐον έπ' αμφότερα, 

σώματος τε καί ψυχής τών πάνυ νέων τήν τιθήνησιν καί κίνη-

σιν γιγνομένην δτι μάλιστα δια πάσης νυκτός τε καί ημέρας, 

ώς έστι σύμφορος άπασι μέν, ούχ ήκιστα δέ τοις δτι νεωτά-

τοισι, καί οίκεϊν, εΐ δυνατόν ήν, οίον άεί πλέοντας· νύν δ' ώς 

εγγύτατα τούτου ποιείν δει περί τά νεογενή παίδων θρέμματα. 

Τεκμαίρεσθαι δέ χρή καί από τώνδε, ώς έξ εμπειρίας αυτό d 

είλήφασι καί έγνώκασιν δν χρήσιμον αϊ τε τροφοί τών σμι

κρών καί αί περί τά τών Κορυβάντων Ιάματα τελοϋσαι- ήνίκα 

γάρ άν που βουληθώσιν κατακοιμίζειν τά δυσυπνούντα τών 

παιδίων αί μητέρες, ούχ ήσυχίαν αύτοϊς προσφέρουσιν άλλα 

τουναντίον κίνησιν, έν ταΐς άγκάλαις άεί σείουσαι, καί ού 

σιγήν άλλα τίνα μελωδίαν, καί άτεχνώς οίον καταυλοΰσι τών 

παιδίων, καθαπερεί τών έκφρόνων βακχειών, ίάσει ταύτη τη e 

της κινήσεως άμα χορεία καί μούση χρώμεναι. 

ΚΛ. Τις οΰν αιτία τούτων, ώ ξένε, μάλιστ' εσθ' ήμίν; 



318 ΝΟΜΩΝ Ζ ' 

ΑΘ. Ού πάνυ χαλεπή γιγνώσκειν. 

ΚΛ. Πώς δή; 

ΑΘ. Δειμαίνειν εστίν που ταύτ' αμφότερα τά πάθη, καί 

έστι δείματα δί' έξιν φαύλην τής ψυχής τίνα. Όταν οΰν έξω

θεν τις προσφέρη τοις τοιούτοις πάθεσι σεισμόν, ή τών έξωθεν 

κρατεί κίνησις προσφερόμενη τήν εντός φοβεράν οΰσαν καί 

μανικήν κίνησιν, κρατήσασα δέ, γαλήνην ήσυχίαν τε έν τη 

ψυχή φαίνεσθαι άπεργασαμένη τής περί τά τής καρδίας χα

λεπής γενομένης έκαστων πηδήσεως, παντάπασιν άγαπητόν τι, 

τους μέν ύπνου λαγχάνειν ποιεί, τους δ' έγρηγορότας όρχου-

μένους τε καί αύλουμένους μετά θεών, οίς άν καλλιεροΰντες 

έκαστοι θύωσι, κατηργάσατο αντί μανικών ήμίν διαθέσεων 

έξεις εμφρονας έχειν. Καί ταύτα, ώς δια βραχέων γε ούτως 

ειπείν, πιθανόν λόγον έχει τινά. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Ει δέ γε ούτως τοιαύτην τινά δύναμιν έχει ταύτα, 

έννοεϊν χρή τόδε παρ' αύτοΐς, ώς άπασα ψυχή δείμασιν συ-

νούσα έκ νέων μάλλον άν δια φόβων έθίζοιτο γίγνεσθαι· τούτο 

δέ που πάς άν φαίη δειλίας άσκησιν άλλ' ουκ ανδρείας γίγνε

σθαι. 

ΚΛ. Πώς γαρ ού; 

ΑΘ. Τό δέ γε εναντίον ανδρείας άν φαιμεν έκ νέων ευθύς 

επιτήδευμα είναι, τό νικαν τά προσπίπτονθ' ήμίν δείματά τε 

καί φόβους. 

ΚΛ. Όρθώς. 
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ΑΘ. Έ ν δή καί τούτο εις ψυχής μόριον αρετής, τήν τών 

παντελώς παίδων γυμναστικήν έν ταις κινήσεσιν, μέγα ήμίν 

φώμεν συμβάλλεσθαι. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Καί μην τό γε μή δύσκολον έν ψυχή καί τό δύσκολον 

ού σμικρόν μόριον εύψυχίας καί κακοψυχίας έκάτερον γιγνό-

μενον γίγνοιτ' άν. 

ΚΛ. Πώς δ' ού; 

ΑΘ. Τίνα οΰν άν τρόπον ευθύς έμφύοιθ' ήμϊν όπότερον 

βουληθεΐμεν τφ νεογενεΐ, φράζειν δή πειρατέον δπως τις καί 

καθ' δσον εύπορει τούτων. 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 

ΑΘ. Λέγω δή τό γε παρ' ήμίν δόγμα, ώς ή μέν τρυφή δύ

σκολα καί άκράχολα καί σφόδρα άπό σμικρών κινούμενα τά 

τών νέων ήθη απεργάζεται, τό δέ τούτων εναντίον, ή τε σφο

δρά καί άγρια δούλωσις, ταπεινούς καί ανελεύθερους καί μι-

σανθρώπους ποιούσα, άνεπιτηδείους συνοίκους αποτελεί. 

ΚΛ. Πώς οΰν δή χρή τά μήπω φωνής συνιέντα, μηδέ παι

δείας τής άλλης δυνατά γεύεσθαί πω, τρέφειν τήν πόλιν άπα

σαν; 

ΑΘ. ΤΩδέ πως· φθέγγεσθαί που μετά βοής ευθύς πάν εΐωθεν 

τό γενόμενον, καί ούχ ήκιστα τό τών ανθρώπων γένος· καί δή 

καί τώ κλάειν προς τη βοή μάλλον τών άλλων συνέχεται. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Ούκούν αί τροφοί σκοποϋσαι τίνος επιθυμεί, τούτοις 
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αύτοΐς έν τή προσφορά τεκμαίρονται· οΰ μέν γαρ άν προσφε

ρομένου σιγά, καλώς οϊονται προσφέρειν, οΰ δ' άν κλάη καί 

βοά, ού καλώς. Τοις δή παιδίοις τό δήλωμα άν έρά καί μισεί 

κλαυμοναί καί βοαί, σημεία ουδαμώς ευτυχή· έστιν δέ ό χρό

νος οΰτος τριών ούκ έλάττων ετών, μόριον ού σμικρόν τού βί- 792a 

ου διαγαγείν χείρον ή μή χείρον. 

ΚΛ. Όρθώς λέγεις. 

ΑΘ. Ό δή δύσκολος ουδαμώς τε ίλεως άρ' ού δοκεί σφών 

θρηνώδης τε είναι καί όδυρμών ώς έπί τό πολύ πλήρης μάλλον 

ή χρεών έστιν τον αγαθόν; 

ΚΛ. Έμοί γοΰν δοκεί. 

ΑΘ. Τί οΰν; ΕΙ τις τά τρί' έτη πειρώτο πάσαν μηχανήν προ-

σφέρων δπως [τό τρεφόμενον] ήμίν ώς όλιγίστη προσχρήσεται b 

άλγηδόνι καί φόβοις καί λύπη πάση κατά δύναμιν, δρ' ούκ 

οίόμεθα εΰθυμον μάλλον τε καί ιλέων <άν> άπεργάζεσθαι τη-

νικαύτα τήν ψυχήν τού τρεφομένου; 

ΚΛ. Δήλον δή, καί μάλιστα γ' άν, ώ ξένε, ει τις πολλάς 

ήδονάς αύτφ παρασκευάζοι. 

ΑΘ. Τούτ' ούκέτ' άν έγώ Κλεινία συνακολουθήσαιμ' άν, ώ 

θαυμάσιε. Έστιν γαρ οΰν ήμίν ή τοιαύτη πράξις διαφθορά με

γίστη πασών έν αρχή γαρ γίγνεται εκάστοτε τροφής. Όρώμεν 

δέ εί τι λέγομεν. e 

ΚΛ. Λέγε τί φής. 

ΑΘ. Ού σμκροΰ πέρι νύν είναι νφν τον λόγον. "Ορα δέ καί 

σύ, συνεπίκρινέ τε ημάς, ώ Μέγιλλε. Ό μέν γαρ έμός δή λόγος 
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ούθ' ήδονάς φησι δεϊν διώκειν τον ορθόν βίον οΰτ' αΰ τό πα-

ράπαν φεύγειν τάς λύπας, αλλ' αυτό άσπάζεσθαι τό μέσον, δ 

νυνδή προσεϊπον ώς Ιλέων όνομάσας, ην δή διάθεσιν καί θεού 

κατά τίνα μαντείας φήμην εύστόχως πάντες προσαγορεύομεν. 

Ταύτην τήν έξιν διώκειν φημί δεϊν ημών καί τόν μέλλοντα εσε-

σθαι θείον, μήτ' οΰν αυτόν προπετή προς τάς ήδονάς γιγνόμε-

νον δλως, ώς ούδ' έκτος λυπών έσόμενον, μήτε άλλον, γέρο

ντα ή νέον, έάν πάσχειν ταύτόν τούθ' ήμίν, άρρενα ή θήλυν, 

απάντων δέ ήκιστα εις δύναμιν τόν άρτίως νεογενή· κυριώτα-

τον γαρ οΰν έμφύεται πάσι τότε τό πάν ήθος δια εθος. Έτι δ' 

εγωγ', εί μή μέλλοιμι δόξειν παίζειν, φαίην άν δεϊν καί τάς φέ

ρουσας έν γαστρί πασών τών γυναικών μάλιστα θεραπεύειν 

εκείνον τόν ένιαυτόν, δπως μήτε ήδοναϊς τισι πολλαΐς άμα καί 

μάργοις προσχρήσεται ή κύουσα μήτε αΰ λύπαις, τό δέ λειον 

καί ευμενές πράόν τε τιμώσα διαζήσει τόν τότε χρόνον. 

ΚΛ. Ουδέν δει σε, ώ ξένε, Μέγιλλον άνερωτάν πότερος 

ημών δρθότερον εϊρηκεν έγώ γάρ αυτός σοι συγχωρώ τόν λύ

πης τε καί ηδονής ακράτου βίου φεύγειν δεϊν πάντας, μέσον δέ 

τίνα τέμνειν άεί. Καλώς τοίνυν είρηκάς τε καί άκήκοας άμα. 

ΑΘ. Μάλα μέν οΰν ορθώς, ώ Κλεινία. Τόδε τοίνυν έπί τού

τοις τρεις δντες διανοηθώμεν. 
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ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Ότι ταύτ' έστιν πάντα, δσα νυν διεξερχόμεθα, τά κα

λούμενα ύπό τών πολλών άγραφα νόμιμα· καί ους πατρίους 

νόμους έπονομάζουσιν, ούκ άλλα εστίν ή τά τοιαύτα σύμπα- c 

ντα. Καί έτι γε δ νυνδή λόγος ήμίν έπιχυθείς, ώς ούτε νόμους 

δει προσαγορεύειν αυτά ούτε άρρητα έάν, εϊρηται καλώς· δε

σμοί γαρ οΰτοι πάσης είσίν πολιτείας, μεταξύ πάντων δντες b 

τών έν γράμμασιν τεθέντων τε καί κειμένων καί τών έτι θησο-

μένων, άτεχνώς οίον πάτρια καί παντάπασιν άρχαϊα νόμιμα, 

ά καλώς μέν τεθέντα καί έθισθέντα πάση σωτηρία περικαλύ-

ψαντα έχει τους τότε γραφέντας νόμους, άν δ' εκτός τού κα

λού βαίνη πλημμελώς, οίον τεκτόνων έν οίκοδομήμασιν ερεί

σματα έκ μέσου ύπορρέοντα, συμπίπτειν είς ταύτόν ποιεί τά 

σύμπαντα, κεΐσθαί τε άλλα ύφ' έτερων, αυτά τε καί τάς καλώς 

ύστερον έποικοδομηθέντα, τών αρχαίων ύποπεσόντων. Ά δή c 

διανοουμένους ημάς, ώ Κλεινία, σοι δει τήν πόλιν καινήν 

οΰσαν πάντη συνδεΐν, μήτε μέγα μήτε σμικρόν παραλιπόντας 

εις δύναμιν δσα νόμους ή εθη τις ή επιτηδεύματα καλεί· πάσι 

γαρ τοις τοιούτοις πόλις συνδεϊται, άνευ δέ αλλήλων έκάτερα 

τούτων ούκ εστίν μόνιμα, ώστε ού χρή θαυμάζειν έάν ήμίν 

πολλά άμα καί σμικρά δοκούντων είναι νόμιμα ή καί έθίσμα-
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τα έπιρρέοντα μακροτέρους ποιή τους νόμους. 

ΚΛ. 'Αλλ' ορθώς σύ γε λέγεις, ημείς τε ούτω διανοησόμε-

θα. 

ΑΘ. ΕΙς μέν τοίνυν τήν [τού] τριετή γεγονότος ήλικίαν, κό

ρου καί κόρης, ταϋτα ει τις ακριβώς άποτελοΐ καί μή παρέρ-

γως τοις είρημένοις χρώτο, ού σμικρά εις ώφελίαν γίγνοιτ' άν 

τοις νεωστί τρεφομένοις· τριετεϊ δέ δή καί τετραετεΐ καί πε-

νταετεΐ καί έτι έξετεΐ ήθει ψυχής παιδιών δέον άν εΐη, τρυφής 

δ' ήδη παραλυτέον κολάζοντα, μή άτίμως, αλλ' δπερ επί τών 

δούλων γ' έλέγομεν, τό μή μεθ' ύβρεως κολάζοντας όργήν 

έμποιεΐν δεϊν τοις κολασθεϊσιν μηδ' ακόλαστους έώντας τρυ-

φήν, ταύτόν δραστέον τούτο γε καί έπ' έλευθέροισι. Παιδιαί δ' 

είσίν τοις τηλικούτοις αυτοφυείς τίνες, άς έπειδάν συνέλθω-

σιν αυτοί σχεδόν άνευρίσκουσι. Συνιέναι δέ είς τά κατά κώμας 

Ιερά δει πάντα ήδη τά τηλικαΰτα παιδία, από τριετούς μέχρι 

τών έξ ετών, κοινή τά τών κωμητών είς ταύτόν έκαστα· τάς δέ 

τροφούς έτι τών τηλικούτων κοσμιότητας τε καί ακολασίας 

έπιμελεΐσθαι, τών δέ τροφών αυτών καί τής αγέλης συμπάσης, 

τών δώδεκα γυναικών μίαν έφ' έκαστη τετάχθαι κοσμούσαν 

κατ' ένιαυτόν τών προηρημένων άς άν τάξωσιν οί νομοφύλα-

κες. Ταύτας δέ αίρείσθωσαν μέν αί τών γάμων κύριαι τής επι

μελείας, έξ έκαστης τής φυλής μίαν, ήλικας αύταϊς· ή δέ κατα-

b 
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στάσα άρχέτω φοιτώσα είς τό ίερόν έκαστης ημέρας καί κολά-

ζουσα άεί τον άδικοΰντα, δοΰλον μέν καί δούλην καί ξένον 

καί ξένην αυτή διά τίνων τής πόλεως οίκετών, πολίτην δέ άμι-

σβητοϋντα μέν τη κολάσει προς τους αστυνόμους έπί δίκην 

άγουσα, άναμφισβήτητον δέ οντά καί τόν πολίτην αυτή κολα-

ζέτω. Μετά δέ τόν έξέτη καί τήν έξέτιν διακρινέσθω μέν ήδη τό 

γένος έκατέρων - κόροι μέν μετά κόρων, παρθένοι δέ ωσαύ

τως μετ' αλλήλων τήν διατριβήν ποιείσθωσαν - προς δέ τά μα

θήματα τρέπεσθαι χρεών έκατέρους, τους μέν άρρενας έφ' 

Ιππων διδασκάλους καί τόξων καί ακοντίων καί σφενδονήσε-

ως, έάν δέ πη συγχωρώσιν, μέχρι γε μαθήσεως καί τά θήλεα, 

καί δή τά γε μάλιστα προς τήν τών δπλων χρείαν. Τό γαρ δή 

νϋν καθεστός περί τά τοιαύτα αγνοείται παρά τοϊς πάσιν ολί

γου. 

ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Ώς άρα τά δεξιά καί τά αριστερά διαφέροντα έσθ' 

ημών φύσει προς τάς χρείας είς έκάστας τών πράξεων τά περί 

τάς χείρας, έπεί τά γε περί πόδας τε καί τά κάτω τών μελών 

ουδέν διαφέροντα εις τους πόνους φαίνεται· τά δέ κατά χείρας 

àvoiçi τροφών καί μητέρων οίον χωλοί γεγόναμεν έκαστοι. 

Τής φύσεως γαρ έκατέρων τών μελών σχεδόν ίσορροπούσης, 

αυτοί διά τά έθη διάφορα αυτά πεποιήκαμεν ούκ ορθώς χρώ-

μενοι. Έν δσοις μέν γάρ τών έργων μή μέγα διαφέρει, λύρα 

μέν έν αριστερά χρώμενον, πλήκτρω δέ έν δεξιά, πράγμα 
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πλην κακών πολύ σφαλερώτατον εύρήσομεν έν ώραις πάσαις, 

έν πνεύμασιν, έν διαίταις σωμάτων, έν τρόποις ψυχών, έν ώς 

έπος είπεϊν ού τοις μέν, τοις δ' οΰ, πλην, δτιπερ εΐπον νυνδή, 

κακοΐς· ώστε, ει τις άποβλέψειεν προς σώματα, ώς πάσι μέν 

σιτίοις, πάσι δ' αΰ ποτοϊς καί πόνοις συνήθη γιγνόμενα, καί 

τό πρώτον ταραχθέντα ύπ' αυτών, επειτ' έξ αυτών τούτων 

ύπό χρόνου σάρκας φύσαντα οικείας τούτοις, φίλα τε καί συ

νήθη καί γνώριμα γενόμενα άπάση ταύτη τη διαίτη προς 

ήδονήν καί ύγίειαν άριστα διάγει, καί άν ποτ' άρα άναγκασθη 

μεταβάλλειν αΰ τις ήντινοΰν τών ευδόκιμων διαίτων, τό γε 

κατ' αρχάς συνταραχθείς ύπό νόσων μόγις ποτέ κατέστη, τήν e 

συνήθειαν τη τροφή πάλιν απολαβών, ταύτόν δή δει νομίζειν 

τούτο γίγνεσθαι καί περί τάς τών ανθρώπων διανοίας τε άμα 

καί τάς τών ψυχών φύσεις. Οΐς γαρ άν έντραφώσιν νόμοις καί 

κατά τίνα θείαν εύτυχίαν ακίνητοι γένωνται μακρών καί 798a 

πολλών χρόνων, ώς μηδένα έχειν μνείαν μηδέ άκοήν τού ποτέ 

άλλως αυτά σχεΐν ή καθάπερ νύν έχει, σέβεται καί φοβείται 

πάσα ή ψυχή τό τι κινεΐν τών τότε καθεστώτων μηχανήν δή δεϊ 

τόν νομοθέτην έννοεΐν άμόθεν γέ πόθεν δντινα τρόπον τοΰτ' 

έσται τή πόλει. Τήδ' οΰν έγωγε ευρίσκω. Τάς παιδιάς πάντες 
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διανοούνται κινουμένας τών νέων, δπερ έμπροσθεν έλέγομεν, 

παιδιάς δντως είναι καί ού τήν μεγίστην έξ αυτών σπουδήν 

καί βλάβην συμβαίνειν, ώστε ούκ άποτρέπουσιν άλλα συνέπο-

νται ύπείκοντες, καί ού λογίζονται τόδε, δτι τούτους ανάγκη 

τους παϊδας τους έν ταϊς παιδιαΐς νεωτερίζονας ετέρους 

άνδρας τών έμπροσθεν γενέσθαι [παίδων], γενομένους δέ 

άλλους, άλλον βίον ζητεΐν, ζητήσαντας δέ, έτερων επιτηδευμά

των καί νόμων έπιθυμήσαι, καί μετά τούτο ώς ήξοντος τού 

νυνδή λεγομένου μεγίστου κακού πόλεσιν ουδείς αυτών φο

βείται. Τά μέν οΰν άλλα έλάττω μεταβαλλόμενα κακά διεξερ-

γάζοιτ' άν, δσα περί σχήματα πάσχει τό τοιούτον δσα δέ περί 

τά τών ηθών επαίνου τε καί ψόγου πέρι πυκνά μεταπίπτει, πά

ντων, οίομαι, μέγιστα τε καί πλείστης ευλάβειας δεόμενα άν 

εΐη. 

ΚΛ. Πώς γαρ ού; 

ΑΘ. Τί οΰν; τοις έμπροσθεν λόγοις πιστεύομεν, οίς έλέγο

μεν ώς τά περί τους φυθμούς καί πάσαν μουσικήν έστιν τρό

πων μιμήματα βελτιόνων καί χειρόνων ανθρώπων; ή πώς; 

ΚΛ. Ουδαμώς άλλως πως τό γε παρ' ήμίν δόγμα έχον άν 

εΐη. 

ΑΘ. Ούκούν, ςραμέν, άπασαν μηχανητέον μηχανήν δπως άν 

ήμίν οί παίδες μήτε έπιθυμώσιν άλλων μιμημάτων άπτεσθαι 

κατά όρχήσεις ή κατά μελωδίας, μήτε τις αυτούς πείση προ-

e 
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σάγων παντοίας ήδονάς; 

ΚΛ. 'Ορθότατα λέγεις; 

ΑΘ. Έχει τις οΰν ημών έπί τά τοιαύτα βλετίω τίνα τέχνην 

τής τών Αιγυπτίων; 

ΚΛ. Ποίας δή λέγεις; 

ΑΘ. Τού καθιερώσαι πάσαν μέν δρχησιν, πάντα δέ μέλη, 

τάξαντας πρώτον μέν τάς έορτάς, συλλογισαμένους εις τόν 

ένιαυτόν άτινας έν οΐς χρόνοις καί οίστισιν έκάστοις τών 

θεών καί παισί τούτων καί δαίμοσι γίγνεσθαι χρεών, μετά δέ 

τούτο, έπί τοις τών θεών θύμασιν έκάστοις ήν φδήν δεϊ έφυ-

μνεΐσθαι, καί χορείαις ποίαισιν γεραίρειν τήν τότε θυσίαν, τά-

ξαι μέν πρώτον τινας, ά δ' άν ταχθη, Μοίραις καί τοις άλλοις 

πάσι θεοΐς θύσαντας κοινή πάντας τους πολίτας, σπένδοντας 

καθιεροΰν έκάστας τάς φδάς έκάστοις τών θεών καί τών 

άλλων άν δέ παρ' αυτά τίς τω θεών άλλους ύμνους ή χορείας 

προσάγη, τους Ιερέας τε καί τάς Ιέρειας μετά νομοφυλάκων 

έξείργοντας όσίως έξείργειν καί κατά νόμον, τόν δέ έξειργό-

μενον, άν μή εκών έξείργηται, δίκας ασεβείας διά βίου παντός 

τφ έθελήσαντι παρέχειν. 

ΚΛ. 'Ορθώς. 

ΑΘ. Προς τοΰτψ δή νΰν γενόμενοι τφ λόγψ, πάθωμεν τό 

πρέπον ήμίν αύτοΐς. 

ΚΛ. Τού πέρι λέγεις; 

ΑΘ. Πάς που νέος, μή δτι πρεσβύτης, ίδών άν ή καί άκού-
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σας ότιοΰν τών έκτοπων καί μηδαμή πως συνήθων, ούκ άν πο

τέ που τό άπορηθέν περί αυτών συγχωρήσειεν έπιδραμών 

ούτως ευθύς, στάς δ' άν, καθάπερ έν τριόδω γενόμενος καί μή b 

σφόδρα κατειδώς όδόν, είτε μόνος είτε μετ' άλλων τύχοι πο-

ρευόμενος, άνέροιτ' άν αυτόν καί τους. άλλους τό απορούμε -

νον, καί ούκ άν πρότερον όρμήσειεν, πρίν πη βεβαιώσαιτο τήν 

σκέψιν τής πορείας δπη ποτέ φέρει. Καί δή καί τό παρόν ήμίν 

ωσαύτως ποιητέον ατόπου γαρ τά νύν έμπεπτωκότος λόγου 

περί νόμων, ανάγκη που σκέψιν πάσαν ποιήσασθαι, καί μή 

φαδίως ούτως περί τοσούτων τηλικούτους δντας φάναι διι-

σχυριζομένους έν τφ παραχρήμα τι σαφές άν είπεΐν Ιχειν. 
d 

ΚΛ. 'Αληθέστατα λέγεις. 
ΑΘ. Ούκούν τούτω μέν χρόνον δώσομεν, βεβαιώσομεν δέ 

τότε αυτό, οπόταν σκεψώμεθα ίκανώς· ίνα δέ μή τήν έπομένην 

τάξιν τοις νόμοις τοις νύν ήμίν παρούσι διαπεράνασθαι κω-

λυθώμεν μάτην, ΐωμεν προς τό τέλος αυτών. Τάχα γαρ Ισως, ει 

θεός έθέλοι, κάν ή διέξοδος αύτη δλη σχούσα τέλος ίκανώς άν 

μηνύσειε καί τό νύν διαπορούμενον. 

ΚΛ. "Αριστ', ώ ξένε, λέγεις, καί ποιώμεν ούτως ώς εΐρη-

κας. 
e 

ΑΘ. Δεδόχθω μέν δή, φαμέν, τό άτοπον τούτο, νόμους τάς 
φδάς ήμίν γεγονέναι, καθάπερ καί ot παλαιοί τό γε περί κι-



350 ΝΟΜΩΝ Ζ ' 

θαρφδίαν ούτω πως, ώς έοικεν, ώνόμασαν - ώστε τάχ' άν ούδ' 

εκείνοι παντάπασί γ' άν άφεστώτες είεν τού νύν λεγομένου, 

καθ' ΰπνον δέ οΐόν πού τις ή καί ύπαρ έγρηγορώς ώνείρωξεν 

μαντευόμενος αυτό - τό δ' οΰν δόγμα περί αυτού τοΰτ' έστω· 

παρά τά δημόσια μέλη τε καί Ιερά καί τήν τών νέων σύμπασαν 

χορείαν μηδείς μάλλον ή παρ' όντινοΰν άλλον τών νόμων 

φθεγγέσθω μηδ' έν όρχήσει κινείσθω. Καί ό μέν τοιούτος άζή-

μιος άπαλλαττέσθω, τόν δέ μή πειθόμενον, καθάπερ έρρήθη 

νυνδή, νομοφύλακές τε καί Ιέρειαι καί Ιερής κολαζόντων. Κεί-

σθω δέ νύν ήμίν ταϋτα τφ λόγω; 

ΚΛ. Κείσθω. 

ΑΘ. Τίνα δή τρόπον αυτά νομοθετών τις μή παντάπασιν 

καταγέλαστος γίγνοιτ' άν; Ιδωμεν δή τό τοιόνδ' έτι περί αυτά. 

Άσφαλέστατον καθάπερ έκμαγεΐ' άττ' αύτοΐσιν πρώτον πλά-

σασθαι τώ λόγφ, λέγω δέ εν μέν τών εκμαγείων είναι τοιόνδε 

τι· θυσίας γενομένης καί ίερών. καυθέντων κατά νόμον, ει τφ 

τις, φαμέν, ιδία παραστάς τοις βωμοϊς τε καί ίεροΐς, ύός ή καί 

αδελφός, βλάσφημοι πάσαν βλασφημίαν, άρ' ούκ, άν φαΐμεν, 

άθυμίαν καί κακήν δτταν καί μαντείαν πατρί καί τοις άλλοις 

άν οίκείοις φθέγγοιτο έντιθείς; 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Έν τοίνυν τοις παρ' ήμίν τόποις τούτ' εστίν ταΐς πό-

λεσι γιγνόμενον ώς έπος ειπείν σχεδόν ολίγου πάσαις· δήμο-
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σία. γάρ τίνα θυσίαν δταν αρχή τις θύση, μετά ταύτα χορός ούχ 

εις άλλα πλήθος χορών ήκει, καί στάντες ού πόρρω τών 

βωμών άλλα παρ' αυτούς ενίοτε, πάσαν βλασφημίαν τών 

ίερών καταχέουσιν, φήμασί τε καί φυθμοΐς καί γοωδεστάταις 

άρμονίαις συντείνοντες τάς τών άκροωμένων ψυχάς, καί δς 

άν δακρΰσαι μάλιστα τήν θύσασαν παραχρήμα ποιήση πόλιν, 

οΰτος τά νικητήρια φέρει. Τούτον δή τόν νόμον άρ' ούκ άπο-

ψηφιζόμεθα; καί εϊ ποτ' άρα δει τοιούτων οίκτων γίγνεσθαι 

τους πολίτας έπηκόους, οπόταν ήμέραι μή καθαραί τίνες άλλα . 

αποφράδες ώσιν, τόθ' ήκειν δέον άν εΐη μάλλον χορούς τινας 

έξωθεν μεμισθωμένους ώδούς, οίον οί περί τους τελευτήσα-

ντας μισθούμενοι καρική τινι μούση προπέμπουσι [τους τε-

λευτήσαντας]; τοιούτον που πρέπον ày εΐη καί περί τάς τοι

αύτας φδάς γιγνόμενον, καί δή καί στολή γέ που ταϊς έπικη-

δείοις φδαΐς ού στέφανοι πρέποιεν άν ούδ' επίχρυσοι κόσμοι, 

πάν δέ τουναντίον, ΐν' δτι τάχιστα περί αυτών λέγων άπαλ-

λάττωμαι. Τό δέ τοσούτον ημάς αυτούς έπανερωτώ πάλιν, τών 

εκμαγείων ταις φδαΐς εί πρώτον εν τοΰθ' ήμίν άρέσκον κεί-

σθω. 

ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Ευφημία, καί δή καί τό τής φδής γένος εύφημον ήμίν 

πάντη πάντως ύπαρχέτω; ή μηδέν έπανερωτώ, τιθώ δέ τούτο 

ούτως; 

ΚΛ. Παντάπασι μέν οΰν τίθει- νικά γάρ πάσαισι ταΐς ψή-

φοις οΰτος δ νόμος. 

ΑΘ. Τίς δή μετ' εύφημίαν δεύτερος άν εΐη νόμος μουσικής; 

άρ' ούκ εύχάς είναι τοις θεοΐς οίς θύομεν εκάστοτε; 

801a 
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ΚΛ. Πώς γαρ οΰ; 

ΑΘ. Τρίτος δ' οίμαι νόμος, δτι γνόντας δει τους ποιητάς 

ώς εύχαί παρά θεών αιτήσεις είσίν, δει δή τόν νουν αυτούς 

σφόδρα προσέχειν μή ποτέ λάθωσιν κακόν ώς αγαθόν αιτού

μενοι- γελοιον γαρ δή τό πάθος οίμαι τοϋτ' άν γίγνοιτο, ευχής 

τοιαύτης γενομένης. 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Ούκούν ημείς έμπροσθεν σμικρόν τφ λόγω έπείσθημεν 

ώς ούτε άργυροΰν δει πλοΰτον ούτε χρυσοΰν έν πόλει Ιδρυμέ-

νον ένοικεΐν; 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Τίνος οΰν ποτέ παράδειγμα είρήσθαι φώμεν τούτον b 

τόν λόγον; άρ' ού τοϋδε, δτι τό τών ποιητών γένος ού πάν ίκα-

νόν έστι γιγνώσκειν σφόδρα τά τε αγαθά καί μή; ποιήσας οΰν 

δήπου τις ποιητής φήμασιν ή καί κατά μέλος τούτο <τό> ήμαρ-

τημένον, εύχάς ούκ όρθάς, ήμίν τους πολίτας περί τών μεγί

στων εύχεσθαι τάναντία ποιήσει· καίτοι τούτου, καθάπερ έλέ-

γομεν, ού πολλά αμαρτήματα άνευρήσομεν μείζω. Θώμεν δή 

καί τούτον τών περί μοΰσαν νόμων καί τύπων Ινα; 

ΚΛ. Τίνα; σαφέστερον είπε ήμίν. 

ΑΘ. Τόν ποιητήν παρά τά τής πόλεως νόμιμα καί δίκαια ή 

καλά ή αγαθά μηδέν ποιεΐν άλλο, τά δέ ποιηθέντα μή έξείναι c 

τών ιδιωτών μηδενί πρότερον δεικνύναι, πριν άν αύτοϊς τοις 

περί ταύτα άποδεδειγμένοις κριταΐς καί τοις νομοφύλαξιν 



356 ΝΟΜΩΝ Ζ ' 

δειχθή καί άρέση· σχεδόν δέ αποδεδειγμένοι είσίν ήμίν ούς d 

είλόμεθα νομοθέτας περί τά μουσικά καί τόν τής παιδείας 

έπιμελητήν. Τί οΰν; δ πολλάκις ερωτώ, κείσθω νόμος ήμίν καί 

τύπος έκμαγεΐόν τε τρίτον τούτο; ή πώς δοκεί; 

ΚΛ. Κείσθω· τί μήν; 

ΑΘ. Μετά γε μήν ταύτα ύμνοι θεών καί εγκώμια κεκοινω-

νημένα εύχαΐς άδοιτ' άν ορθότατα, καί μετά θεούς ωσαύτως 

περί δαίμονας τε καί ήρωας μετ' εγκωμίων εύχαί γίγνοιντ' άν 

τούτοις πάσιν πρέπουσαι. 

ΚΛ. Πώς γαρ οΰ; 

ΑΘ. Μετά γε μήν ταΰτ' ήδη νόμος άνευ φθόνων ευθύς γί-

γνοιτ' άν δδε· τών πολιτών όπόσοι τέλος εχοιεν τού βίου, 

κατά σώματα ή κατά ψυχάς έργα έξειργασμένοι καλά καί επί

πονα καί τοϊς νόμοις εύπειθεϊς γεγονότες, εγκωμίων αυτούς 

τυγχάνειν πρέπον άν εΐη. 

ΚΛ. Πώς δ' ού; 

ΑΘ. Τους γε μήν έτι ζώντας έγκωμίοις τε καί ύμνοις τιμάν 

ούκ ασφαλές, πριν άν άπαντα τις τόν βίον διαδρομών τέλος 

έπιστήσηται καλόν ταύτα δέ πάντα ήμίν έστω κοινά άνδράσιν e 

τε καί γυναξίν άγαθοΐς καί άγαθαΐς διαφανώς γενομένοις. Τάς 

δέ ώδάς τε καί όρχήσεις ούτωσί χρή καθίστασθαι. Πολλά εστίν 

παλαιών παλαιά περί μουσικήν καί καλά ποιήματα, καί δή καί 

τοις σώμασιν όρχήσεις ωσαύτως, ών ουδείς φθόνος έκλέξα-

σθαι τη καθισταμένη πολιτεία τό πρέπον καί άρμόττον δοκι-

μαστάς δέ τούτων έλομένους τήν έκλογήν ποιείσθαι μή νεωτέ- 802a 
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ρους πεντήκοντα ετών, καί δ τι μέν άν ίκανόν είναι δόξη τών 

παλαιών ποιημάτων, έγκρίνειν, δ τι δ' άν ενδεές ή τό παράπαν 

άνεπιτήδειον, τό μέν άποβάλλεσθαι παντάπασιν, τό δ' έπαναι- b 

ρόμενον έπιρρυθμίζειν, ποιητικούς άμα καί μουσικούς άνδρας 

παραλαβόντας, χρωμένους αυτών ταΐς δυνάμεσιν τής ποιήσε-

ως, ταϊς δέ ήδοναις καί έπιθυμίαις μή επιτρέποντας άλλ' ή τι-

σιν ολίγοις, έξηγουμένους δέ τά τού νομοθέτου βουλήματα, 

δτι μάλιστα δρχησίν τε καί φδήν καί πάσαν χορείαν συστήσα-

σθαι κατά τόν αυτών νουν. Πάσα δ' άτακτος γε τάξιν λαβοΰσα 

περί μούσαν διατριβή καί μή παρατιθεμένης τής γλυκείας μού-

σης άμείνων μυρίω· τό δ' ήδύ κοινόν πάσαις. Έν fi γάρ άν έκ 

παίδων τις μέχρι τής έστηκυίας τε καί εμφρονος ηλικίας δια-

βιφ, σώφρονι μέν μούση καί τεταγμένη, άκούων άεί τής ενα

ντίας, μισεί καί άνελεύθερον αυτήν προσαγορεύει, τραφείς δ' c 

έν τη κοινή καί γλυκεία, ψυχράν καί αηδή τήν ταύτη έναντίαν 

εΐναί φησιν ώστε, δπερ έρρήθη νυνδή, τό γε τής ηδονής ή αη

δίας περί έκατέρας ουδέν πεπλεονέκτηκεν, έκ περιττού δέ ή 

μέν βελτίους, ή δέ χείρους τους έν αύτη τραφέντας εκάστοτε 

παρέχεται. 

ΚΛ. Καλώς εϊρηκας. 

ΑΘ. Έτι δέ θηλείαις τε πρέπουσας φδάς άρρεσί τε χωρί-

σαι που δέον άν εΐη τύπω τινί διορισάμενον, καί άρμονίαισιν d 

δή καί φυθμοίς προσαρμόττειν άναγκαΐον δεινόν γάρ δλη γε 

άρμονίςχ άπάδειν ή φυθμφ άρρυθμεΐν, μηδέν προσήκοντα τού-
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των έκάστοις αποδίδοντα τοις μέλεσιν. Άναγκαΐον δή καί 

τούτων τά σχήματα γε νομαθετεΐν. Έστιν δέ άμφοτέροις μέν 

αμφότερα ανάγκη κατεχόμενα άποδιδόναι, τά δέ τών θηλειών 

αύτφ τφ τής φύσεως έκατέρου διαφέροντι, τούτω δει καί δια-

σαφεΐν. Τό δή μεγαλοπρεπές οΰν καί τό προς τήν άνδρείαν 

φέπον άρρενωπόν φατέον είναι, τό δέ προς τό κόσμιον καί 

σώφρον μάλλον αποκλίνον θηλυγενέστερον ώς δν παραδει-

κτέον έν τε τφ νόμφ καί λόγφ. Τάξις μέν δή τις αύτη· τούτων 

δε αυτών διδασκαλία καί παράδοσις λεγέσθω τό μετά τούτο, 

τίνα τρόπον χρή καί οίστισιν καί πότε πράττειν έκαστα 

αυτών. Οίον δή τις ναυπηγός τήν τής ναυπηγίας αρχήν κατα

βαλλόμενος τά τροπιδεϊα υπογράφεται τών πλοίων σχήματα, 

ταύτόν δή μοι κάγώ φαίνομαι έμαυτφ δράν, τά τών βίων πει-

ρώμενος σχήματα διαστήσασθαι κατά τρόπους τους τών 

ψυχών, δντως αυτών τά τροπιδεϊα καταβάλλεσθαι, ποία μη

χανή καί τίσιν ποτέ τρόποις συνόντες, τόν βίον άριστα διά τού 803a 

πλου τούτου τής ζωής διακομισθησόμεθα, τούτο σκοπών 

ορθώς. Έστι δή τοίνυν τά τών ανθρώπων πράγματα μεγάλης 

μέν σπουδής ούκ άξια, άναγκαΐον γε μήν σπουδάζειν τούτο δέ 

ούκ ευτυχές. Επειδή δέ ενταύθα έσμεν, ει πως διά προσήκο

ντος τίνος αυτό πράττοιμεν, ίσως άν ήμίν σύμμετρον άν εΐη. 

Λέγω δέ δή τί ποτέ; ίσως μεντ' άν τίς μοι τοΰτ' αυτό ύπο-

λαβών ορθώς ύπολάβοι. 
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ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Φημί χρήναι τό μέν σπουδαιον σπουδάζειν, τό δέ μή 

σπουδαιον μή, φύσει δέ είναι θεόν μέν πάσης μακαρίου 

σπουδής άξιον, άνθρωπον δέ, δπερ εϊπομεν έμπροσθεν, θεού 

τι παίγνιον είναι μεμηχανημένον, καί δντως τούτο αυτού τό 

βέλτιστον γεγονέναι- τούτω δή δεϊν τφ τρόπω συνεπόμενον 

καί παίζοντα δτι καλλίστας παιδιάς πάντ' άνδρα καί γυναίκα 

ούτω διαβιώναι, τουναντίον ή νυν διανοηθέντας. 

ΚΛ. Πώς; c 

ΑΘ. Νύν μέν που τάς σπουδάς οϊονςαι δεϊν ένεκα τών παι

διών γίγνεσθαι· τά γάρ περί τον πόλεμον ηγούνται σπουδαία 

οντά τής ειρήνης ένεκα δεϊν εΰ τίθεσθαι. Τό δ' ήν έν πολέμω 

μέν άρα ούτ' οΰν παιδιά πεφυκυΐα οΰτ' αΰ παιδεία ποτέ ήμίν 

αξιόλογος, ούε οΰσα ούτ' έσομένη, δ δή φαμεν ήμίν γε είναι 

σπουδαιότατον δει δή τόν κατ' είρήνην βίον έκαστον πλείστον 

τε καί άριστον διεξελθεΐν. Τίς οΰν όρθότης; παίζοντα έστιν 

διαβιωτέον τινάς δή παιδιάς, θύοντα καί άδοντα καί όρχούμε- d 

νον, ώστε τους μέν θεούς Ιλεως αύτφ παρασκευάζειν δυνατόν 

είναι, τους δ' εχθρούς άμύνεσθαι καί νικάν μαχόμενον όποια 

δέ άδων άν τις καί όρχούμενος αμφότερα ταύτα πράττοι, τό 
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μέν τών τύπων εΐρηται καί καθάπερ οδοί τέτμηνται καθ' άς 

Ιτέον, προσδοκώντα καί τόν ποιητήν εΰ λέγειν τό -

Τηλέμαχ', άλλα μέν αυτός ένί φρεσί σήσι νοήσεις, 

άλλα δέ καί δαίμων ύποθήσεται- ού γάρ όίω 

οΰ σε θεών άέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε. 

Ταύτόν δή καί τους ημετέρους τροφίμους δει διανοουμένους 

τά μέν είρημένα άποχρώντως νομίζειν είρήσθαι, τά δέ καί τόν 

δαίμονα τε καί θεόν αύτοΐσιν ύποθήσεσθαι θυσιών τε πέρι καί 

χορειών, οίστισί τε καί οπότε έκαστα έκάστοις προσπαίζοντές 

τε καί Ιλεούμενοι κατά τόν τρόπον τής φύσεως διαβιώσονται, 

θαύματα δντες τό πολύ, σμικρά δέ αληθείας άττα μετέχοντες. 804a 

ΜΕ. Παντάπασι τό τών ανθρώπων γένος ήμίν, ώ ξένε, δια-

φαυλίζεις. 

ΑΘ. Μή θαυμάσης, ώ Μέγιλλε, αλλά σύγγνωθί μοι· προς 

γάρ τόν θεόν άπιδών καί παθών εΐπον δπερ εΐρηκα νύν. Έστω 

δ' οΰν τό γένος ημών μή φαϋλον, ει σοι φίλον σπουδής δέ τι

νός άξιον. b 

Τό δ' έξης τούτοις, οίκοδομίαι μέν εΐρηνται γυμνασίων 

άμα καί διδασκαλείων κοινών τριχή κατά μέσην τήν πόλιν, 

Εξωθεν δέ Ιππων αΰ τριχή περί τό άστυ γυμνάσια τε καί ευρυ

χωρία, τοξικής τε καί τών άλλων άκροβολισμών ένεκα διακε-

κοσμημένα, μαθήσεως τε άμα καί μελέτης τών νέων ει δ' άρα 
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μή τότε ίκανώς έρρήθησαν, νΰν εΙρήσθω τω λόγω μεά νόμων. 

Έν δε τούτοις πάσιν διδασκάλους έκαστων πεπεισμένους μι-

σθοίς οίκοΰντας ξένους διδάσκειν τε πάντα δσα προς τον πό-

λεμόν έστιν μαθήματα τους φοιτώντας δσα τε προς μουσικήν, 

οΰχ δν μέν &ν ό πατήρ βούληται, φοιτώντα, δν δ' αν μή, έώντα 

τάς παιδείας, άλλα τό λεγόμενον παντ' άνδρα και παΐδα κατά 

το δυνατόν, ως της πόλεως μάλλον ή τών γενητόρων οντάς, 

παιδευτέον è | ανάγκης. Τα αυτά δέ δή και περί θηλειών ô μέν 

έμος νόμος δν ειποι πάντα δσαπερ και περί των αρρένων, Ισα 

και τάς θηλείας άσκεΧν δεϊν και ουδέν φοβηθείς εϊποιμ' αν d 

τοΰτον τον λόγον οϋτε Ιππικής οΰτε γυμναστικής, ώς άνδράσι 

μέν πρέπον δν εΐη, γυναιξί δέ ουκ δν πρέπον. Άκούων μέν γαρ 

δή μύθους παλαιούς πέπεισμαι, τά δέ νυν ώς έπος ειπείν οΐδα 

δτι μυριάδες αναρίθμητοι γυναικών είσι τών περί τον Πόντον, 

άς Σαυρομάτιδας καλοΰσιν, αΐς ούχ ίππων μόνον άλλα και τό

ξων καΐ τών άλλων δπλων κοινωνία και τοις άνδράσιν ϊση 

προστεταγμένη ίσως ασκείται. Λογισμον δέ προς τούτοις περί e 

τούτων τοιόνδε τινά έχω· φημί, είπερ ταϋτα ούτω συμβαίνειν 

εστίν δυνατά, πάντων άνοητότατα τά νΰν έν τοις παρ' ήμιν τό-

ποις γίγνεσθαι το μή πάση φώμη πάντας ομοθυμαδόν έπιτη-

δεύειν άνδρας γυναιξίν ταύτα. Σχεδόν γάρ ολίγου πάσα ημί

σεια πόλις αντί διπλασίας ούτως εστίν τε και γίγνεται έκ τών 

αυτών τελών και πόνων καίτοι θαυμαστόν δν αμάρτημα νο

μοθέτη τοΰτ' αυτό γίγνοιτο. 805a 

ΚΛ. "Εοικέν γε· έστι μέντοι πάμπολλα ήμΧν, ώ ξένε, παρά 
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τάς είωθυίας πολιτείας τών νΰν λεγομένων. Άλλα γαρ εΙπών 

τόν μέν λόγον έάσαι διεξελθεΧν, εΰ διελθόντος δέ, οϋτω το δο- b 

κοΰν αΙρεΧσθαι δεΧν, μάλα είπες τε έμμελώς, πεποίηκάς τέ με 

τά νΰν αυτόν έμαυτώ έπιπλήττειν δτι ταΰτα εΐρηκα- λέγε ούν 

αυτόν έμαυτώ έπιπλήττειν δτι ταΰτα εΐρηκα- λέγε ούν το μετά 

ταΰτα δτι σοι κεχαρισμένον εστίν. 

ΑΘ. Τόδε έμοιγε, ώ Κλεινία, δ και πρόσθεν είπον, ώς, ει 

μέν ταΰτα ήν μή ίκανώς εργοις έληλεγμένα δτι δυνατά έστι γί

γνεσθαι, τάχα ήν άν τι και άντειπεΧν τφ λόγω, νΰν δέ άλλο τί 

που ξητητέον έκείνω τφ τοΰτον τόν νόμον μηδαμή δεχομένω, 

τό δ' ήμέτερον διακέλευμα έν τούτοις ούκ άποσβήσεται το μή 

ου λέγειν ώς δεΧ παιδείας τε και τών άλλων δτι μάλιστα κοι-

νωνεΧν τό θήλυ γένος ήμΧν τφ τών αρρένων γένει. Και γάρ ούν e 

ούτωσί πως δεΧ περί αυτών διανοηθήναι. Φέρε, μή μετεχουσών 

άνδράσι γυναικών κοινή της ζωής πάσης, μών ούκ ανάγκη γε

νέσθαι γέ τίνα τάξιν έτέραν αύταΧς; 

ΚΛ. "Ανάγκη μέν ούν. 

ΑΘ. Τίνα ούν έμπροσθεν τών νΰν αποδεδειγμένων θεΧμεν 

άν της κοινωνίας ταύτης ήν νΰν αύταΧς ημείς προστάττομεν; 

Πότερον ήν Θράκες ταϊς γυναιξίν χρώνται και πολλά έτερα d 

γένη, γεωργεΧν τε και βουκολεΧν και ποιμαίνειν και διακονεΧν 

μηδέν διαφερόντως τών δούλων; *Η καθάπερ ήμεΧς άπαντες τε 

ol περί τόν τόπον έκεΧνον; Νΰν γάρ δή τό γε παρ' ήμΧν ώδέ 
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έστιν περί τούτων γιγνόμενον είς τίνα μίαν οίκησιν συμφορή-

σαντες, τό λεγόμενον, πάντα χρήματα, παρέδομεν ταΧς γυ-

ναιξίν διαταμιεύειν τε και κερκίδων άρχειν και πάσης ταλα-

σίας. "Η τό τούτων δή δια μέσου φώμεν, ώ Μέγιλλε, τό Λακω-

νικόν; Κόρας μέν γυμνασίων μετόχους ούσας άμα και μου

σικής ζην δεΧν, γυναΧκας δέ αργούς μέν ταλασίας, άσκητικόν 

δή τίνα βίον και ουδαμώς φαΰλον ούδ' ευτελή διαπλέκειν; Θε

ραπείας δέ και ταμιείας αύ και παιδοτροφίας εΐς τι μέσον άφι-

κνεΧσθαι, τών δ' είς τόν πόλεμον μή κοινωνούσάς, ώστε ούδ' 

εί τίς ποτέ διαμάχεσθαι περί πόλεως τε και παίδων αναγκαία 

τύχη γίγνοιτο, ούτ' άν τόξων, ώς τίνες "Αμαζόνες, ούτ' άλλης 

κοινωνήσαί ποτέ βολής μετά τέχνης δυνάμεναι, ουδέ ασπίδα gœa 
και δόρυ λαβοΰσαι μιμήσασθαι τήν θεόν, ώς πορθουμένης 

αύταΧς τής πατρίδος γενναίως άντιστάσας, φόβον γε, εί μηδέν 

μείζον, πολεμίοισι δύνασθαι παρασχεΧν έν τάξει τινί κατο-

φθείσας; Σαυρομάτιδας δέ ούδ' άν τό παράπαν τολμήσειαν μι

μήσασθαι τοΰτον τόν τρόπον διαβιοΰσαι, παρά γυναΧκας δέ 

αύτάς άνδρες άν αϊ εκείνων γυναΧκες φανεΧεν. Ταΰτ' ούν υμών 

τους νομοθέτας ό μέν βουλόμενος έπαινεΧν έπαινείτω, τό δ' b 

έμόν ούκ άλλως άν λεχθείη- τέλεον γάρ καΐ ού διήμισυν δεΧν 

τόν νομοθέτην είναι, τό θήλυ μέν άφιέντα τρυφάν και άναλί-

σκειν διαίταις ατάκτως χρώμενον, τοΰ δέ άρρενος έπιμεληθέ-

ντα, τελέως σχεδόν εύδαίμονος ήμισυ βίου καταλείπειν αντί 

διπλασίου τή πόλει. 
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ΜΕ. Τί δράσομεν, ώ Κλεινία; Τόν ξένον έάσομεν την 

Σπάρτην ήμΧν ούτω καταδραμεϊν; 

ΚΑ. Ναι· δεδομένης γάρ αύτφ παρρησίας έατέον, έως άν 

διεξέλθωμεν πάντη ίκανώς τους νόμους. 

ΜΕ. 'Ορθώς λέγεις. 

ΑΘ. Ούκοΰν τά μετά ταΰτα ήδη σχεδόν έμόν πειράσθαι 

φράζειν; 

ΚΑ. Πώς γάρ ου; 

ΑΘ. Τις δή τρόπος άνθρώποις γίγνοιτ' δν τοΰ βίου, οίσιν 

τά μέν άναγκαΧα εΧη κατεσκευασμένα μέτρια, τά δέ τών τεχνών 

άλλοις παραδεδομένα, γεωργίαι δέ έκδεδομέναι δούλοις d 

άπαρχήν τών έκ της γής άποτελοΰσιν Ικανήν άνθρώποις ζώσι 

κοσμίως, συσσίτια δέ κατεσκευασμένα είη χωρίς μέν τά τών 

ανδρών, εγγύς δ' έχόμενα τά τών αύτοΧς οίκείων, παίδων τε 

άμα δηλειών και τών μητέρων αύταΧς, άρχουσιν δέ και άρχού-

σαις είη προστεταγμένα λύειν ταΰτα έκάστοις τά συσσίτια πά

ντα, καθ' έκάστην ήμέραν θεασαμένους και ίδόντας την δια-

γωγήν τήν τών συσσίτων, μετά δέ ταΰτα σπείσαντας τόν τε 

άρχοντα και τους άλλους οίς άν τυγχάνη θεοΧς ή τότε νύξ τε e 

και ήμερα καθιερωμένη, κατά ταΰτα ούτως οίκαδε πορεύε-

σθαι; Τοις δή ταύτη κεκοσμημένοις δρα ουδέν λειπόμενόν 

έστιν άναγκαΧόν τε έργον και παντάπασι προσήκον, άλλ' έν 

τρόπω βοσκήματος εκαστον πιαινόμενον αυτών δεΧ ζήν; 

Οΰκουν τό γε δίκαιον φαμεν ουδέ καλόν, ούδ οίον τε τόν 

ζώντα ούτως άτυχήσαι τοϋ προσήκοντος, προσήκει δέ αργώ 

και ραθύμως καταπεπιασμένω ζφω σχεδόν ύπ' άλλου διαρπα- 807a 
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σθηναι ζφου τών σφόδρα τετρυχωμένων μετά ανδρείας τε άμα 

και τών πόνων. Ταΰτα ούν δή δι' ακριβείας μέν ικανής, ώς και 

νυνί ζητοΧμεν άν, Ισως ούκ άν ποτέ γένοιτο, μέχριπερ άν γυ

ναίκες τε και παίδες οικήσεις τε Ιδιαι και Ιδίως άπαντ' fi τά 

τοιαύτα έκάστοις ημών κατεσκευασμένα· τά δέ μετ' έκεΧν' αύ b 

δεύτερα τά νΰν λεγόμενα εί γίγνοιτο ήμΧν, γίγνοιτο άν και μά-

λα μετρίως. "Εργον δέ δή τοΧς ούτω ζώσίν φαμεν ού τό σμι-

κρότατον ουδέ τό φαυλότατον λείπεσθαι, μέγιστον δέ πάντων 

είναι προστεταγμένον ύπό δικαίου νόμου- τοΰ γάρ πάσαν τών 

άλλων πάντων έργων βίου άσχολίαν παρασκευάζοντος, τοΰ 

Πυθιάδος τε και 'Ολυμπιάδος νίκης όρεγομένου, διπλασίας τε 

και έτι πολλφ πλέονος ασχολίας εστίν γέμων ό περί τήν τοΰ 

σώματος πάντως και ψυχής εις άρετήν έπιμέλειαν βίος είρημέ-

νος ορθότατα. Πάρεργον γάρ ουδέν δεΧ τών άλλων έργων δια-

κώλυμα γίγνεσθαι τών τφ σώματι προσηκόντων εις άπόδοσιν e 

πόνων και τροφής, ούδ' αύ ψυχή μαθημάτων τε και έθών, 

πάσα δέ νύξ τε και ήμερα σχεδόν ούκ εστίν 'ικανή τοΰτ' αυτό 

πράττοντι τό τέλεόν τε και ίκανόν αυτών έκλαμβάνειν. 

Ούτω δή τούτων πεφυκότων, τάξιν δεΧ γίγνεσθαι πάσιν 

τοις έλευθέροις της διατριβής περί τόν χρόνον άπαντα, σχεδόν 

άρξάμενον έξ εω μέχρι τής ετέρας άεί συνεχώς Ιω τε και ήλιου 

ανατολής. Πολλά μέν ούν και πυκνά και σμικρά λέγων άν τις d 

νομοθέτης άσχημων φαίνοιτο περί τών κατ' οίκίαν διοικήσε

ων, τά τε άλλα και δσα νύκτωρ αϋπνίας πέρι πρέπει τοΧς μέλ-

λουσιν δια τέλους φυλάξειν πασαν πόλιν ακριβώς. Τό γάρ 
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δλην διατελεΧν ήντινοΰν νύκτα εύδοντα και όντινοΰν τών πο

λιτών, και μή φανερόν είναι πάσι τοΧς οίκέταις έγειρόμενόν τε 

και έξανιστάμενον αεί πρώτον, τοΰτο αίσχρόν δει δεδόχθαι 

πάσι και ούκ ελευθέρου, εϊτ' ούν νόμον εΐτ' επιτήδευμα τό τοι

ούτον καλεΧν έστιν χρεών και δή και δέσποιναν έν οίκία ύπό 

θεραπαινίδων έγείρεσθαί τίνων και μή πρώτην αυτήν έγείρειν 

τάς άλλας, αίσχρόν λέγειν χρή προς αυτούς δοΰλόν τε και δού-

λην και παΧδα, και ει πως ήν olóv τε, δλην και πάσαν τήν 

οΐκίαν. Έγειρομένους δέ νύκτωρ δει πάντας πράττειν τών τε 

πολιτικών μέρη πολλά και τών οικονομικών, άρχοντας μέν 808a 

κατά πόλιν, δέσποινας δέ και δέσποτας έν ίδίαις οίκίαις. 

"Υπνος γάρ δή πολύς ούτε τοΧς σώμασιν ούτε ταΧς ψυχαΧς 

ημών ούδ' αύ ταΧς πράξεσιν ταΧς περί ταΰτα πάντα δρμόττων 

εστίν κατά φύσιν. Καθεύδων γάρ ουδείς ούδενός άξιος, ουδέν 

μάλλον τοΰ μή ζώντος- άλλ' δστις τοΰ ζήν ημών και τοΰ φρο-

νεΧν μάλιστα έστι κηδεμών, έγρήγορε χρόνον ώς πλείστον, τό 

προς ΰγίειαν αύτοΰ μόνον φυλάττων χρήσιμον, έστιν δέ ού b 

πολύ, καλώς είς έθος Ιόν. Έγρηγορότες δέ άρχοντες έν πόλε-

σιν νύκτωρ φοβεροί μέν κακοΧς, πολεμίοις τε άμα καί πολί-

ταις, αγαστοί δέ καί τίμιοι τοΧς δικαίοις τε καί σώφροσιν, 

ωφέλιμοι δέ αύτοΧς τε καί συμπάση τη πόλει. 
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Νύξ μέν δή διαγομένη τοιαύτη τις προς πάσι τοίς είρημέ-

νοις άνδρείαν άν τίνα προσπαρέχοιτο ταις ψυχαίς έκάτων τών 

έν ταΧς πόλεσιν ημέρας δέ όρθρου τε έπανιόντων παΧδας μέν 

προς διδασκάλους που τρέπεσθαι χρεών, άνευ ποιμένος δέ 

ούτε πρόβατα ούτ' άλλο ουδέν πών βιωτέον, ουδέ δή παΧδας 

άνευ τινών παιδαγωγών ουδέ δούλους άνευ δεσποτών. Ό δέ 

παΧς πάντων θηρίων εστί δυσμεταχειριστότατον δσω γάρ μά

λιστα έχει πηγήν τοΰ φρονεΧν μήπω κατηρτυμένην, έπίβουλον 

καί δριμύ καί ύβριστότατον θηρίων γίγνεται. Διό δή πολλοίς 

αυτό οίον χαλινοΧς τισιν δεΧ δεσμεύειν, πρώτον μέν, τροφών 

καί μητέρων δταν άπαλλάττηται, παιδαγωγοΧς παιδίας καί νη- d 

πιότητος χάριν, έτι δ' αύ τοις διδάσκουσιν καί ότιοΰν καί μα-

θήμασιν ώς ελεύθερον ώς δ' αύ δοΰλον, πάς ό προστυγχάνων 

τών ελευθέρων ανδρών κολαζέτω τόν τε παΧδα αυτόν καί τόν 

παιδαγωγόν καί διδάσκαλον, έάν έξαμαρτάνη τίς τι τούτων. 

"Αν δ' αύ προστυγχάνων τις μή κολάζη τη δίκη, όνείδει μέν 

ένεχέσθω πρώτον τφ μεγίστφ, ό δέ τών νομοφυλάκων επί τήν e 

τών παίδων αρχήν ήρημένος έπισκοπείτω τούτον τόν έντυγχά-

νοντα οίς λέγομεν καί μή κολάζοντα δέον κολάζειν, ή κολάζο-

ντα μή κατά τρόπον, βλέπων δέ ήμΧν οξύ καί διαφερόντως έπι-

μελούμενος τής τών παίδων τροφής κατευθυνέτω τάς φύσεις 

αυτών, άεί τρέπων προς τάγαθόν κατά νόμους. 

Τούτον δέ αυτόν αύ πώς άν ήμΧν ό νόμος αυτός παιδεύσει-

εν ίκανώς; Νΰν μέν γάρ δή εΐρηκεν ουδέν πω σαφές ουδέ ίκα- 809a 

νόν, αλλά τά μέν, τά δ' ού· δεΧ δέ είς δύναμιν μηδέν παραλεί-
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πειν αύτφ, πάντα δέ λόγον άφερμηνεύειν, ίνα ούτος τοΧς 

άλλοις μηνυτής τε άμα καί τροφεύς γίγνηται. Τά μέν ούν δή b 

χορείας πέρι μελών τε καί όρχήσεως έρρήθη, τίνα τύπον έχο

ντα έκλεκτέα τέ έστιν καί έπανορθωτέα καί καθιερωτέα· τά δέ 

έν γράμμασι μέν δντα, άνευ δέ μέτρων, ποΧα καί τίνα μεταχει-

ρίζεσθαι χρή σοι τρόπον, ώ άριστε τών παίδων έπιμελητά, 

τους ύπό σοΰ τρεφόμενους, ούκ είρήκαμεν. Καίτοι τά μέν περί 

τόν πόλεμον δ δεΧ μανθάνειν τε αυτούς καί μελετάν έχεις τφ 

λόγφ, τά δέ περί τά γράμματα πρώτον, καί δεύτερον λύρας πέ

ρι καί λογισμών, ών έφαμεν δεΧν δσα τε προς πόλεμον καί 

οίκονομίαν καί τήν κατά πόλιν διοίκησιν χρήναι έκαστους λα-

βεΧν, καί προς τά αυτά ταΰτα έτι τά χρήσιμα τών έν ταΧς πε-

ριόδοις τών θείων, άστρων τε πέρι καί ηλίου καί σελήνης, δσα 

διοικεΧν άναγκαίόν έστιν περί ταΰτα πάση πόλει- τίνων δή πέ

ρι λέγομεν; Ήμερων τάξεως είς μηνών περιόδους καί μηνών e 

είς έκαστον τόν ένιαυτόν, Ινα ώραι καί θυσίαι καί έορταί τά 

προσήκοντ' άπολαμβάνουσαι έαυταΧς Ικασται τφ κατά φύσιν 

άγεσθαι, ζώσαν τήν πόλιν καί έγρηγορυίαν παρεχόμενοι, θεοΧς 

μέν τάς τιμάς άποδιδώσιν, τους δέ ανθρώπους περί αυτά 

μάλλον εμφρονας απεργάζονται- ταΰτα ούπω σοι πάνα 

ίκανώς, ώ φίλε, παρά τοΰ νομοθέτου διείρηται· πρόσεχε δή τόν 

νουν τοΧς μετά ταΰτα μέλλουσιν φηθήσεσθαι. d 
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Γραμμάτων εΐπομεν ώς ούχ ίκανώς έχεις πέρι τό πρώτον, 

έπικαλοΰντες τί τη λέξει; Τόδε, ώς οΰπω διείρηκέ σοι πότερον 

είς άκρίβειαν τοΰ μαθήματος ίτέον τόν μέλλοντα πολίτην εσε-

σθαι μέτριον ή τό παράπαν ουδέ προσοιστέον ώς δ' αϋτως 

καί περί λύραν. Προσοιστέον μέν τοίνυν φαμεν. Είς μέν γράμ

ματα παιδί δεκετεΧ σχεδόν ένιαυτοί τρεΧς, λύρας δέ άψασθαι 

τρία μέν έτη καί δέκα γεγονόσιν άρχεσθαι μέτριος ό χρόνος, 

έμμεΧναι δέ έτερα τρία. Καί μήτε πλείω τούτων μήτ' έλάττω 

πατρί μηδ' αύτφ, φιλομαθοΰντι μηδέ μισοΰντι, περί ταΰτα έξέ-

στω μείζω μηδέ έλάττω διατριβήν ποιεΧσθαι παράνομον. Ό δέ 

μή πειθόμενος άτιμος τών παιδειών έστω τιμών, άς ολίγον 

ύστερον φητέον. Μανθάνειν δέ έν τούτοις τοΧς χρόνοις δή τί 

ποτέ δεΧ τους νέους καί διδάσκειν αύ τους διδασκάλους, τούτο 

αυτός πρώτον μάνθανε. Γράμματα μέν τοίνυν χρή τό μέχρι τοΰ 

γράψαι τε καί άναγνώναι δυνατόν είναι διαπονεΧν προς τά- sioa 

χος δέ ή κάλλος άπηκριβώσθαί τισιν, οίς μή φύσις έπέσπευσεν 

έν τοΧς τεταγμένοις έτεσιν, χαίρειν έάν. Προς δέ δή μαθήματα 

άλυρα ποιητών κείμενα έν γράμμασι, τοΧς μέν μετά μέτρων, 

τοΧς δ' άνευ ρυθμών τμημάτων, ά δή συγγράμματα κατά λόγον 

είρημένα μόνον, τητώμενα §υθμοΰ τε καί αρμονίας, σφαλερά 

γράμμαθ' ήμΧν έστιν παρά τίνων τών πολλών τοιούτων 

ανθρώπων καταλελειμμένα- οΐς, ώ πάντων βέλτιστοι νομοφύ- b 
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λακες, τί χρήσεσθε; "Η τί ποθ' ύμίν ό νομοθέτης χρήσθαι προ-

στάξας ορθώς άν τάξειε; Καί μάλα άπορήσειν αυτόν προσ

δοκώ. 

ΚΑ. Τί ποτέ τοΰτο, ώ ξένε, φαίνη προς σαυτόν δντως ήπο-

ρτικώς λέγειν; 

ΑΘ. 'Ορθώς ύπέλαβες, ώ Κλεινία. Προς δέ δή κοινωνούς 

υμάς οντάς περί νόμων ανάγκη τό τε φαινόμενον εΰπορον καί 

τό μή φράζειν. 

ΚΑ. Τί ούν; Τί περί τούτων νΰν καί ποΧόν τι πεπονθώς λέ

γεις; 

ΑΘ. Έρώ δή· στόμασι γάρ πολλάκις μυρίοις εναντία λέ

γειν ουδαμώς εύπορον. 

ΚΑ. Τί δαί; Σμικρά καί ολίγα δοκεΧ σοι τά έμπροσθεν ήμΧν 

είρημένα περί νόμων κεΧσθαι τοΧς πολλοίς ύπεναντία; 

ΑΘ. Καί μάλα αληθές τοΰτό γε λέγεις· κελεύεις γάρ δή με, 

ώς έμοί φαίνεται, τής αυτής όδοΰ έχθοδοποϋ γεγονυίας πολ-

λοΧς, Ισως δ' ούκ έλάττοσιν έτέροις προσφιλούς, - εί δέ έλάτ- d 

τοσιν, ούκουν χείροσί τε - μεθ' ών διακελεύη με παρακινδυ-

νεύοντά τε καί θαρροΰντα τήν νΰν έκ τών παρόντων λόγων τε-

τμημένην όδόν τής νομοθεσίας πορεύεσθαι μηδέν άνιέντα. 

ΚΑ. Τί μήν; 

ΑΘ. Ού τοίνυν άνίημι. Λέγω μήν δτι ποιηταί τε ήμΧν είσίν 

ιινες έπων έξαμέτρων πάμπολλοι καί τριμέτρων καί πάντων 

e 
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ντα όντα χρήσιμα ού παρε'τέον, άλλα προστακτέον μαθηταΧς 

τε άμα καί τοΧς διδάξουσιν, δταν ένταΰθ' ώμεν τών νόμων, 

τοΧς μέν πάντα τά τοιαΰτα ευμενώς δωρεΧσθαι, τοΧς δέ παρα-

λαμβάνειν έν χάρισιν. Ούδ' δσα έν τοϊςχοροΧς έστιν αύ μιμή-

ματα προσήκοντα μιμεΐσθαι παρετέον, κατά μέν τόν τόπον 

τόνδε Κουρητών ένόπλια παίγνια, κατά δέ Λακεδαίμονα Διο-

σκόρων. Ή δέ αύ που παρ' ήμΧν κόρη καί δέσποινα, εύφραν-

θεΧσα τη τής χορείας παιδιά, κεναΧς χερσίν ούκ φήθη δεΧν άθύ-

ρειν, πανοπλία δέ παντελεΧ κοσμηθεΧσα, ούτω τήν δρχησιν 

διαπεραίνειν. "Α δή πάντως μιμεΧσθαι πρέπον άν εΐη κόρους 

τε άμα καί κόρας, τήν τής θεοΰ χάριν τιμώντας, πολέμου τ' έν 

χρεία καί εορτών ένεκα. ΤοΧς δέ που παισίν ευθύς τε καί δσον 

άν χρόνον μήπω είς πόλεμον Ιωσιν, πάσι θεοϊς προσόδους τε 

καί πομπάς ποιούμενους μεθ' δπλων τε καί ίππων άεί κο-

σμεΧσθαι δέον άν εΐη, θάττους τε καί βραδυτέρας έν όρχήσεσι 

καί έν πορεία τάς ίκετείας ποιούμενους προς θεούς τε καί 

θεών παΧδας. Καί αγώνας δή καί προαγώνας, εί τίνων, ούκ 

άλλων ή τούτων ένεκα προαγωνιστέον ούτοι γάρ καί έν 

είρήνη καί κατά πόλεμον χρήσιμοι εις τε πολιτείαν καί ιδίους 
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οίκους, οί δέ άλλοι πόνοι τε καί παιδιαί καί σπουδαί κατά σώ

ματα ούκ ελευθέρων, ώ Μέγιλλέ τε καί Κλεινία. 

"Ην είπον γυμναστικήν έν τοΧς πρώτοις λόγοις δτι δέοι 

διεξελθεΧν, σχεδόν δή διελήλυθα τά νΰν, καί εσθ' αύτη παντε

λής· εί δέ τίνα ταύτης ύμείς έχετε βελτίω, θέντες είς κοινόν λέ

γετε. 

ΚΛ. Ού φάδιον, φ ξ£ν Ε ι παρέντας ταΰτα άλλα έχειν βελτίω 

τούτων περί γυμναστικής άμα καί αγωνίας εΙπεΧν. 

ΑΘ. Τό τοίνυν τούτοις έξης περί τά τών Μουσών τε καί 

'Απόλλωνος δώρα, τότε μέν, ώς άπαντα είρηκότες, ώόμεθα κα-

ταλείπειν μόνα τά περί γυμναστικής· νΰν δ' έστιν δήλα ά τ' 

εστίν καί δτι πρώτα πάσιν φητέα. Λέγωμεν τοίνυν έξης αυτά. 

ΚΛ. Πάνυ μέν ούν λεκτέον. 

ΑΘ. 'Ακούσατε δή μου, προακηκοότες μέν καί έν τοΧς πρό-

σθεν δμως δέ τό γε σφόδρα άτοπον καί άηθες διευλαβεΧσθαι 

δει λέγοντα καί δκούοντα, καί δή καί νΰν. "Ερώ μέν γάρ εγώ 

λόγον ούκ άφοβον είπεΧν, δμως δέ πη θαρρήσας ούκ άποστή-

σομαι. 

ΚΛ. Τίνα δή τοΰτον, ώ ξένε, λέγεις; 

ΑΘ. Φημί κατά πάσας πόλεις τό τών παδιών γένος 

ήγνοησθαι σύμπασιν δτι κυριώτατόν έστι περί θέσεως νόμων, 
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ή μονίμους είναι τους τεθέντας ή μή. Ταχθέν μέν γάρ αυτό καί 

μετασχόν τοΰ τά αυτά κατά τά αυτά καί ωσαύτως άεί τους 

αυτούς παίζειν τε καί εύθυμεισθαι τοΧς αύτοις παιγνίοις, έά 

καί τά σπουδή κείμενα νόμιμα μένειν ήσυχη, κινούμενα δέ 

ταΰτα καί καινοτομούμενα, μεταβολαΧς τε άλλαις άεί χρώμε-

να, καί μηδέποτε ταύτα φίλα προσαγορευόντων τών νέων, 

μήτ' έν σχήμασιν τοΧς τών αυτών σωμάτων μήτε έν τοΧς άλλοις 

σκεύεσιν ομολογουμένως αύτοΧς άεί κεΧσθαι τό τ' εύσχημον c 

καί άσχημον, αλλά τόν τι νέον άεί καινοτομοΰντα καί είσφέ- b 

ροντα τών είωθότων έτερον κατά τε σχήματα καί χρώματα καί 

πάντα δσα τοιαΰτα, τοΰτον τιμάσθαι διαφερόντως, τούτου 

πόλει λώβην ούκ είναι μείζω φαΧμεν άν ορθότατα λέγοντες-

λανθάνειν γάρ τών νέων τά ήθη μεθιστάντα καί ποιειν τό μέν 

άρχαΧον παρ' αύτοΧς άτιμον, τό δέ νέον έντιμον. Τούτου δέ 

πάλιν αύ λέγω τοΰ τε ρήματος καί τοΰ δόγματος ούκ είναι ζη-

μίαν μείζω πάσαις πόλεσιν ακούσατε δέ δσον φημί αύτ' είναι 

κακόν. e 

ΚΛ. Ή τό ψέγεσθαι τήν αρχαιότητα λέγεις έν ταΧς πόλεσιν; 

ΑΘ. Πάνυ μέν ούν. 

ΚΛ. Ού φαύλους τοίνυν ημάς άν άκροατάς προς αυτόν τόν 

λόγον έχοις άν τοΰτον, άλλ' ώς δυνατόν ευμενέστατους. 

ΑΘ. Εικός γοΰν. 

ΚΛ. Λέγε μόνον. 

ΑΘ. "Ιτε δή, μειζόνως αυτόν άκούσωμέν τε ημών αυτών 

καί προς αλλήλους ούτως είπωμεν. Μεταβολήν γάρ δή πάντων 
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δή τών λεγομένων μέτρων, οί μέν έπί σπουδήν, οι δ ' έπί γέλω

τα ώρμηκότες, έν οίς φασι δεΧν οί πολλάκις μυρίοι τους ορθώς 

παιδευομένους τών νέων τρέφειν καί διακορεΧς ποιεΧν, πολυη-

κόους τ ' έν ταΧς άναγνώσεσιν ποιοΰντας καί πολυμαθεΧς, δλους 

ποιητάς έκμανθάνοντας- οί δέ έκ πάντων κεφάλαια έκλέξαντες 

καί τινας δλας ρήσεις είς ταύτό συναγαγόντες, έκμανθάνειν 

φασί δεΧν είς μνήμην τιθεμένους, εί μέλλει τις αγαθός ήμΧν καί 

σοφός έκ πολυπειρίας καί πολυμαθίας γενέσθαι. Τούτοις δή 

σύ κελεύεις έμέ τά νυν παρρησιαζόμενον άποφαίνεσθαι τί τε 

καλώς λέγουσι καί τί μή; 

ΚΛ. Πώς γάρ οΰ; 

ΑΘ. Τί δή ποτ ' άν ούν περί απάντων τούτων ένί λόγω φρά- 81 la 

ζων είποιμ' άν ίκανόν; Οίμαι μέν τό τοιόνδε σχεδόν, ö καί πάς 

άν μοι συγχωρήσειεν, πολλά μέν εκαστον τούτων είρηκέναι 

καλώς, πολλά δέ καί τουναντίον εί δ' ούτω τοΰτ' έχει, κίνδυ-

νόν φημι είναι φέρουσαν τοΧς παισίν τήν πολυμαθίαν. 

ΚΛ. Πώς ούν καί τί παραινοίης δν τφ νομοφύλακι; 

ΑΘ. Τοΰ πέρι λέγεις; 

ΚΛ. Τοΰ προς τί παράδειγμα ποτέ δποβλέψας δν τό μέν 

έφη πάντας μανθάνειν τους νέους, τό δ ' άποκωλύοι. Λέγε καί 

μηδέν άπόκνει λέγων. b 

ΑΘ. Ώγαθέ Κλεινία, κινδυνεύω κατά γέ τίνα τρόπον ηύτυ-

χηκέναι. 

ΚΛ. Τοΰ δή πέρι; 

e 
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ΑΘ. Τοΰ μή παντάπασι παραδείγματος άπορεΧν. Νΰν γάρ 

άποβλέψας προς τους λόγους οΰς έξ έω μέχρι δεΰρο δή διελη-

λύθαμεν ήμεΧς -ώς μέν έμοί φαινόμεθα, ούκ άνευ τινός έπι-

πνοίας θεών- έδοξαν δ' ούν μοι παντάπασι ποιήσει τινί προ-

σομοίως είρήσθαι. Καί μοι Ισως ουδέν θαυμαστόν πάθος 

επήλθε, λόγους οίκείους οίον αθρόους έπιβλέψαντι μάλα 

ήσθήναι- τών γάρ δή πλείστων λόγων ούς έν ποιήμασιν ή χύ

δην ούτως είρημένους μεμάθηκα καί άκήκοα, πάντων μοι με-

τριώτατοί γε είναι κατεφάνησαν καί προσήκοντες τά μάλιστα 

άκούειν νέοις. Τώ δή νομοφύλακί τε καί παιδευτή παράδειγμα 

ούκ άν έχοιμι, ώς οίμαι, τούτου βέλτιον φράζειν, ή ταΰτά τε 

διδάσκειν παρακελεύεσθαι τοισι διδασκάλοις τους παΧδας, τά 

τε τούτων έχόμενα καί όμοια, άν άρα που περιτυγχάνη ποι- d 

ητών τε ποιήματα διεξιών καί γεγραμμένα καταλογάδην ή καί 

ψιλώς ούτως άνευ τοΰ γεγράφθαι λεγόμενα, άδελφά που 

τούτων τών λόγων, μή μεθιέναι τρόπω μηδενί, γράφεσθαι δέ-

καί πρώτον μέν τους διδασκάλους αυτούς άναγκάζειν, μανθά-

νειν καί έπαινείν, οΰς δ' άν μή άρέσκη τών διδασκάλων, μή 

χρήσθαι τούτοις συνεργοΧς, οΰς δ' άν τφ έπαίνψ συμψήφους 

έχη, τούτοις χρώμενον, τους νέους αύτοΧς παραδιδόναι διδά- e 

σκειν τε καί παιδεύειν. Ούτος μοι μύθος ενταύθα καί ούτω τε-

λευτάτω, περί γραμματιστών τε είρημένος άμα καί γραμμά

των. 

ΚΛ. Κατά μέν τήν ύπόθεσιν, ώ ξένε, έμοιγε ού φαινόμεθα 
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έκτος πορεύεσθαι τών ύποτεθέντων λόγων εί δέ τό δλον κα-

τορθοΰμεν ή μή, χαλεπόν Ισως διισχυρίζεσθαι. 

ΑΘ. Τότε γάρ, ώ Κλεινία, τοΰτό γ' αυτό έσται καταφανέ-

στερον, ώς είκός, δταν, δ πολλάκις είρήκαμεν, έπί τέλος άφι-

κώμεθα πάσης τής διεξόδου περί νόμων. 

ΚΛ. Όρθώς. 

ΑΘ. Ά ρ ' ούν ού μετά τόν γραμματιστήν ό κιθαριστής ήμΧν 

προσρητέος; 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. ΤοΧς κιθαρισταΧς μέν τοίνυν ημάς δοκώ τών έμπρο

σθεν λόγων άναμνησθέντας τό προσήκον νεΧμαι τής τε διδα

σκαλίας άμα καί πάσης τής περί τά τοιαύτα παιδεύσεως. 

ΚΛ. Ποίων δή πέρι λέγεις; 

ΑΘ. έφαμεν, οίμαι, τους τοΰ Διονύσου τους έξηκοντούτας b 

φδούς διαφερόντως ευαίσθητους δεΧν γεγονέναι περί τε τους 

ρυθμούς καί τάς τών αρμονιών συστάσεις, ίνα τήν τών μελών 

μίμησιν τήν εύ καί τήν κακώς μεμιμημένην, έν τοΧς παθήμασιν 

δταν ψυχή γίγνηται, τά τε τής αγαθής ομοιώματα καί τά τής 

εναντίας έκλέξασθαι δυνατός ών τις, τά μέν άποβάλλη, τά δέ 

προφέρων είς μέσον ύμνή καί έπάδη ταΧς τών νέων ψυχαΧς, 

προκαλούμενος έκαστους είς αρετής έπεσθαι κτήσιν συνακο-

λουθοΰντας δια τών μιμήσεων. 

ΚΛ. 'Αληθέστατα λέγεις. c 

ΑΘ. Τούτων τοίνυν δεΧ χάριν τοΧς φθόγγοις τής λύρας 

προσχρήσθαι, σαφήνειας ένεκα τών χορδών, τόν τε κιθαριστήν 
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καί τόν παιδευόμενον, αποδίδοντας πρόσχορδα τά φθέγματα 

τοΧς φθέγμασι- τήν δ' έτεροφωνίαν καί ποικιλίαν τής λύρας, 

άλλα μέν μέλη τών χορδών ίεισών, άλλα δέ τοΰ τήν μελωδίαν 

συνθέντος ποιητοΰ, καί δή καί πυκνότητα μανότητι καί τάχος 

βραδυτήτι καί οξύτητα βαρύτητι σύμφωνον [καί άντίφωνον] 

παρεχόμενους, καί τών ρυθμών ωσαύτως παντοδαπά ποικίλ-

ματα προσαρμόττοντας τοΧσι φθόγγοις τής λύρας, πάντα ούν 

τά τοιαΰτα μή προσφέρειν τοΧς μέλλουσιν έν τρισίν έτεσιν τό 

τής μουσικής χρήσιμον έκλήψεσθαι δια τάχους. Τά γάρ ενα

ντία άλληλα ταράττοντα δυσμάθειαν παρέχει, δεΧ δέ δτι μάλι

στα εύμαθεΧς είναι τους νέους- τά γάρ αναγκαία ού σμικρά 

ούδ' ολίγα αύτοΧς έστι προστεταγμένα μαθήματα, δείξει δέ 

αυτά προϊών ό λόγος άμα τφ χρόνφ. 'Αλλά ταΰτα μέν ούτω 

περί τής μουσικής ήμΧν ό παιδευτής έπιμελείσθω- τά δέ μελών 

αυτών αύ καί βημάτων, οία τους χοροδιδασκάλους καί ά δεΧ 

διδάσκειν, καί ταΰτα ήμΧν έν τοις πρόσθεν διείρηται πάντα, ά 

δή καθιερωθέντα έφαμεν δεΧν, ταΐς έορταΐς έκαστα άρμόττο-

ντα, ήδονήν ευτυχή ταΧς πόλεσιν παραδίδοντα ώφελεΐν. 

ΚΛ. 'Αληθή καί ταΰτα διείρηκας. 

ΑΘ. 'Αληθέστατα τοίνυν. Καί ταΰθ' ήμΧν παραλαβών ό 

περί τήν μοΰσαν άρχων αίρεθείς έπιμελείσθω μετά τύχης εύμε-
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νους, ημείς δέ όρχήσεώς τε πέρι καί δλης τής περί τό σώμα γυ

μναστικής προς τοις έμπροσθεν είρημένοις άποδώμεν καθά-

περ μουσικής τό διδασκαλικόν ύπόλοιπον δν άπέδομεν, ωσαύ

τως ποιώμεν καί γυμναστικής. Τους γάρ παίδάς τε καί τάς 

παΧδας όρχεΧσθαι δή δεΧ καί γυμνάζεσθαι μανθάνειν ή γάρ; 

ΚΛ. Ναί. 

ΑΘ. ΤοΧς μέν τοίνυν παισίν όρχησταί, ταΐς δέ όρχηστρίδες 

άν είεν προς τό διαπονεΐν ούκ άνεπιτηδειότερον. 

ΚΛ. "Εστω δή ταύτη. 

ΑΘ. Πάλιν δή τόν τά πλείστα εξοντα πράγματα καλώμεν, b 

τόν τών παίδων έπιμελητήν, δς τών τε περί μουσικήν τών τε 

περί γυμναστικήν έπιμελούμενος ού πολλήν έξει σχολήν. 

ΚΛ. Πώς ούν δυνατός εσται πρεσβύτερος ών τοσούτων 

έπιμελεΧσθαι; 

ΑΘ. 'Ραδίως, ώ φίλε. Ό νόμος γάρ αύτφ δέδωκεν καί δώ

σει προσλαμβάνειν εις ταύτην τήν έπιμέλειαν τών πολιτών 

ανδρών καί γυναικών οΰς άν έθέλη, γνώσεται δέ ούς δεΧ, καί 

βουλήσεται μή πλημμελεΧν είς ταΰτα, αίδούμενος έμφρόνως 

καί γιγνώσκων τής αρχής τό μέγεθος, λογισμφ τε συνών ώς εύ e 

μέν τραφέντων καί τρεφομένων τών νέων πάντα ήμΧν κατ' 

ορθόν πλεΐ, μή δέ -ούτ' είπεΧν άξιον ούθ' ήμεις λέγομεν έπί 

καινή πόλει τους σφόδρα φιλομαντευτάς σεβόμενοι. Πολλά 

μέν ούν ήμΧν καί περί τούτων εΐρηται, τών περί τάς όρχήσεις 

d 
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καί περί πάσαν τήν τών γυμνασίων κίνησιν γυμνάσια γαρ τί-

θεμεν καί τά περί τόν πόλεμον άπαντα τοις σώμασι διαπονή-

ματα τοξικής τε καί πάσης ρίψεως καί πελταστικής καί πάσης 

οπλομαχίας καί διεξόδων τακτικών καί άπάσης πορείας στρα

τοπέδων καί στρατοπεδεύσεων καί δσα εις ίππικήν μαθήματα 

συντείνει. Πάντων γάρ τούτων διδασκάλους τε είναι δεΧ κοι

νούς, άρνυμένους μισθόν παρά τής πόλεως, καί τούτων μα-

θητάς τους έν τή πόλει παΧδάς τε καί άνδρας, καί κόρας καί 

γυναΧκας πάντων τούτων επιστήμονας, κόρας μέν ούσας έτι 

πάσαν τήν έν δπλοις δρχησιν καί μάχην μεμελετηκυίας, γυ

ναΧκας δέ, διεξόδων καί τάξεων καί θέσεως καί αναιρέσεως e 

δπλων ήμμένας, εί μηδενός ένεκα, άλλ' εϊ ποτέ δεήσειε πανδη-

μεί [πάση τή δυνάμει] καταλείποντας τήν πόλιν έξω στρατεύ-

εσθαι, τους φυλάξαντας παΧδάς τε καί τήν άλλην πόλιν ικα

νούς είναι τό γε τοσούτον, ή καί τουναντίον, ών ουδέν δπώ-

μοτον, έξωθεν πολεμίους είσπεσόντας φώμη τινί μεγάλη καί 

βία, βαρβάρους είτε "Ελληνας, ανάγκην παρασχεΧν περί αυτής 

τής πόλεως τήν διαμάχην γίγνεσθαι, πολλή που κακία πολιτεί

ας ούτως αίσχρώς τάς γυναΧκας είναι τεθραμμένας, ώς μηδ' 814a 

ώσπερ δρνιθας περί τέκνων μαχομένας προς ότιοΰν τών Ισχυ

ρότατων θηρίων έθέλειν άποθνήσκειν τε καί πάντας κινδύ

νους κιδνυνεύειν, άλλ' ευθύς προς ίερά φερομένας, πάντας 

βωμούς τε καί ναούς έμπιμπλάναι, καί δόξαν τοΰ τών άνθρώ-

b 
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πων γένους καταχεΧν ώς πάντων δειλότατον φύσει θηρίων 

εστίν. 

ΚΛ. Ού μα τόν Δία, ώ ξένε, ουδαμώς εύσχημον γίγνοιτ' άν, 

τοΰ κακού χωρίς, τούτο έν πόλει δπου γίγνοιτο. 

ΑΘ. Ούκοΰν τιθώμεν τόν νόμον τοΰτον, μέχρι γε τοσούτου 

μή άμελεΧσθαι τά περί τόν πόλεμον γυναιξίν δεΧν, έπιμε-

λεισθαι δέ πάντας τους πολίτας καί τάς πολίτιδας; 

ΚΛ. Έγώ γοΰν συγχωρώ. 

ΑΘ. Πάλης τοίνυν τά μέν είπομεν, δ δ' εστί μέγιστον, ώς 

έγώ φαίην άν, ούκ είρήκαμεν, ούδ' έστι ράδιον άνευ τοΰ τφ 

σώματι δεικνύντα άμα καί τφ λόγω φράζειν. Τοΰτ' ούν τότε 

κρινοΰμεν, δταν έργω λόγος άκολουθήσας μηνύση τι σαφές e 

τών τε άλλων ών ειρηκεν πέρι, καί δτι τή πολεμική μάχη 

πασών κινήσεων δντως εστί συγγενής πολύ μάλισθ' ήμΧν ή τοι

αύτη πάλη, καί δή καί δτι δεΧ ταύτην εκείνης χάριν έπιτηδεύ-

ειν, άλλ' ούκ έκείνην ταύτης ένεκα μανθάνειν. 

ΚΛ. Καλώς τοΰτό γε λέγεις. 

ΑΘ. Νΰν δή τής μέν περί παλαίστραν δυνάμεως τό μέχρι 

δεΰρ' ήμΧν ειρήσθω- περί δέ τής άλλης κινήσεως παντός τοΰ d 

σώματος, ής τό πλεΧστον μέρος δρχησίν τινά τις προσαγορεύ-

ων ορθώς άν φθέγγοιτο, δύο μέν αυτής είδη χρή νομίζειν είναι, 

τήν μέν τών καλλιόνων σωμάτων έπί τό σεμνόν μιμουμένην, 

τήν δέ τών αίσχιόντων έπί τό φαΰλον, καί πάλιν τοΰ φαύλου 

τε δύο καί τοΰ σπουδαίου δύο έτερα. Τοΰ δή σπουδαίου τήν 
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μέν κατά πόλεμον καί έν βιαίοις έμπλεκέντων πόνοις σωμά

των μέν καλών, ψυχής δ' ανδρικής, τήν δ' έν εύπραγίαις τε 

ούσης ψυχής σώφρονος έν ήδοναΧς τε έμμέτροις- είρηνικήν άν 

τις λέγων κατά φύσιν τήν τοιαύτην ορχησιν λέγοι. Τήν πολε-

μικήν δή τούτων, άλλην ούσαν τής ειρηνικής, πυρρίχην άν τις 

ορθώς προσαγορεύοι, τάς τε εύλαβείας πασών πληγών καί 

βολών έκνεύσεσι καί ύπείξει πάση καί έκπηδήσεσιν έν ύψει καί 

συν ταπεινώσει μιμουμένην, καί τάς ταύταις εναντίας, τάς έπί 

τά δραστικά φερομένας αύ σχήματα, έν τε ταΧς τών τόξων βο-

λαΐς καί ακοντίων καί πασών πληγών μιμήματα έπιχειρούσας 

μιμεΧσθαι- τό τε ορθόν έν τούτοις καί τό εύτονον, τών αγαθών 

σωμάτων καί ψυχών οπόταν γίγνηται μίμημα, εύθυφερές ώς 815a 

τό πολύ τών τοΰ σώματος μελών γιγνόμενον, ορθόν μέν τό 

τοιούτον, τό δέ τούτοις τουναντίον ούκ ορθόν άποδεχόμενον. 

Τήν δέ είρηνικήν δρχησιν τήδ' αύ θεωρητέον έκαστων, είτε 

ορθώς είτε μή κατά φύσιν τις τής καλής όρχήσεως αντιλαμβα

νόμενος έν χορείαις πρεπόντως εύνόμων ανδρών διατελεί. 

Τήν τοίνυν άμφισβητουμένην ορχησιν δεΧ πρώτον χωρίς τής 

αναμφισβήτητου διατεμειν. Τις ούν αύτη, καί πή δεΧ χωρίς τέ-

μνειν έκατέραν; "Οση μέν βακχεία τ' εστίν καί τών ταύταις b 

επομένων, αΐς Νύμφας τε καί Πάνας καί Σειληνούς καί Σατύ

ρους έπονομάζοντες, ώς φασιν, μιμούνται κατωνωμένους, πε-
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ρικαθαρμούς τε καί τελετάς τινας αποτελούντων, σύμπαν 

τοΰτο [τής όρχήσεως] τό γένος ούθ' ώς είρηνικόν οΰθ' ώς πο-

λεμικόν οΰθ' δτι ποτέ βούλεται φάδιον άφορίσασθαι- διορίσα-

σθαι μήν μοι ταύτη δοκει σχεδόν όρθότατον αυτό είναι, χωρίς 

μέν πολεμικοΰ, χωρίς δέ είρηνικοΰ θέντας, ε'ιπεΧν ώς ούκ έστι 

πολιτικόν τοΰτο τής όρχήσεως τό γένος, ένταΰθα δέ κείμενον 

έάσαντας κεΧσθαι, νΰν έπί τό πολεμικόν δμα καί είρηνικόν ώς 

αναμφισβητήτως ήμέτερον δν έπανιέναι. 

Τό δέ τής άπολέμου μούσης, έν όρχήσεσιν δέ τους τε θεούς 

καί τους τών θεών παΧδας τιμώντων, έν μέν σύμπαν γίγνοιτ' 

άν γένος έν δόξη τοΰ πράττειν εύ γιγνόμενον, τοΰτο δέ διχή δι-

αιροιμεν άν, τό μέν έκ πόνων τινών αύτοΰ καί κινδύνων δια-

πεφευγότων είς αγαθά, μείζους ήδονάς έχον, τό δέ τών έμπρο

σθεν αγαθών σωτηρίας ούσης καί έπαύξης, πραοτέρας τάς 

ήδονάς κεκτημένων εκείνων. Έν δέ δή τοΧς τοιούτοις που πάς 

άνθρωπος τάς κινήσεις τοΰ σώματος μειζόνων μέν τών 

ηδονών ούσών μείζους, έλαττόνων δέ έλάττους κινείται, καί 

κοσμιώτερος μέν ών προς τε άνδρείαν μάλλον γεγυμνασμένος 

έλάττους αύ, δειλός δέ καί άγύμναστος γεγονώς προς τό σω-

φρονεΧν μείζους καί σφοδροτέρας παρέχεται μεταβολάς τής 
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κινήσεως- δλως δέ φθεγγόμενος, εΐτ' έν φδαϊς είτ' έν λόγοις, 

ήσυχίαν ού πάνυ δυνατός τφ σώματι παρέχεσθαι πάς. Διό μί-

μησις τών λεγομένων σχήμασι γενομένη, τήν όρχηστικήν έξηρ-

γάσατο τέχνην σύμπασαν. Ό μέν ούν έμμελώς ημών, ό δέ 

πλημμελώς έν τούτοις πάσι κινεΧται. Πολλά μέν δή τοίνυν 

άλλα ήμΧν τών παλαιών ονομάτων ώς εύ καί κατά φύσιν κεί

μενα δεΧ διανοούμενον έπαινεΧν, τούτων δέ έν καί τό περί τάς 

όρχήσεις τάς τών εύ πραττόντων, δντων τε μετρίων αυτών 

προς τάς ήδονάς, ώς ορθώς άμα καί μουσικώς ώνόμασεν 

δστις ποτ' ήν, καί κατά λόγον αύταΧς θέμενος δνομα συμπά-

σαις έμμελείας έπωνόμασε, καί δύο δή τών όρχήσεων τών 

καλών είδη κατεστήσατο, τό μέν πολεμικόν πυρρίχην, τό δέ 

είρηνικόν έμμέλειαν, έκατέρω τό πρέπον τε καί άρμόττον έπι- b 

θείς δνομα. "Α δή δει τόν μέν νομοθέτην έξηγεΧσθαι τύποις, 

τόν δέ νομοφύλακα ζητεΧν τε, καί άνερευνησάμενον, μετά τής 

άλλης μουσικής τήν δρχησιν συνθέντα καί νείμαντα έπί πάσας 

έορτάς τών θυσιών έκαστη τό πρόσφορον, ούτω καθιερώσα-

ντα αυτά πάντα έν τάξει, τοΰ λοιποΰ μή κινεϊν μηδέν μήτε 

όρχήσεως έχόμενον μήτε φδής, έν ταίς δ' αύταΧς ήδοναΧς 

ωσαύτως τήν αυτήν πόλιν καί πολίτας διάγοντας, ομοίους είς 

δύναμιν δντας, ζήν εύ τε καί εύδαιμόνως. e 

Τά μέν ούν τών καλών σωμάτων καί γενναίων ψυχών είς 

τάς χορείας, οίας είρηται δεΧν αύτάς είναι, διαπεπέρανται, τά 

δέ τών αίσχρών σωμάτων καί διανοημάτων καί τών έπί τά τοΰ 

d 
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γέλωτος κωμωδήματα τετραμμένων, κατά λέξιν τε καί φδήν 

καί κατά ορχησιν καί κατά τά τούτων πάντων μιμήματα κε-

κωμωδημένα, ανάγκη μέν θεάσασθαι καί γνωρίζειν άνευ γάρ 

γελοίων τά σπουδαΧα καί πάντων τών εναντίων τά εναντία 

μαθεϊν μέν ού δυνατόν, εί μέλλει τις φρόνιμος έσεσθαι, ποιεΧν 

δέ ούκ αύ δυνατόν αμφότερα, εί τις άρα μέλλει καί μικρόν 

αρετής μεθέξειν, άλλα αυτών ένεκα τούτων καί μανθάνειν 

αυτά δει, τοΰ μή ποτέ δι' άγνοιαν δράν ή λέγειν δσα γελοία, 

μηδέν δέον, δούλοις δέ τά τοιαΰτα καί ξένοις έμμίσθοις προ-

στάττειν μιμεΧσθαι, σπουδήν δέ περί αυτά είναι μηδέποε μηδ' 

ήντινοΰν, μηδέ τίνα μανθάνοντα αυτά γίγνεσθαι φανερόν τών 

ελευθέρων, μήτε γυναίκα μήτε άνδρα, καινόν δέ άεί τι περί 

αυτά φαίνεσθαι τών μιμημάτων. 

"Οσα μέν ούν περί γέλωτα έστιν παίγνια, ά δή κωμωδίαν 

πάντες λέγομεν, ούτως τφ νόμω καί λόγω κείσθω- τών δέ 

σπουδαίων, ώς φασι, τών περί τραγωδίαν ήμΧν ποιητών, εάν 

ποτέ τίνες αυτών ημάς έλθόντες έπανερωτήσωσιν ούτωσί πως· 

«ΤΩ ξένοι, πότερον φοιτώμεν ύμΧν εις τήν πόλιν τε καί χώραν 

ή μή, καί τήν ποίησιν φέρωμέν τε καί άγωμεν, ή πώς ύμΧν δέ-

δοκται περί τά τοιαύτα δράν;» - Τί ούν άν προς ταΰτα ορθώς 

άποκριναίμεθα τοΧς θείοις άνδράσιν; Έμοί μέν γάρ δοκεΧ τά

δε- «ΤΩ άριστοι,» φάναι, «τών ξένων, ήμεΧς έσμεν τραγωδίας 

αυτοί ποιηταί κατά δύναμιν δτι καλλίστης άμα καί αρίστης-
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πάσα γοΰν ήμΧν ή πολιτεία συνέστησε μίμησις τοΰ καλλίστου 

καί αρίστου βίου, δ δή φαμεν ήμεΧς γε δντως είναι τραγωδίαν 

τήν άληθεστάτην. Ποιηταί μέν ούν ύμεΧς, ποιηταί δέ καί ημείς 

έσμεν τών αυτών, ύμΧν άντίτεχνοί τε καί άνταγωνισταί τοΰ 

καλλίστου δράματος, δ δή νόμος αληθής μόνος άποτελειν πέ-

φυκεν, ώς ή παρ' ημών έστιν έλπίς- μή δή δόξητε ημάς φςιδίως 

γε οΰτως ύμ&ς ποτέ παρ' ήμΧν έάσειν σκηνάς τε πήξαντας κατ' 

αγορά καί καλλίφωνους ύποκριτάς είσαγαγομένους, μείζον 

φθεγγομένους ημών, έπιτρέψειν ύμΧν δημηγορεΧν προς παΧδάς 

τε καί γυναΧκας καί τόν πάντα δχλον, τών αυτών λέγοντας 

επιτηδευμάτων πέρι μή τά αυτά άπερ ήμεις, άλλ' ώς τό πολύ 

καί εναντία τά πλείστα. Σχεδόν γάρ τοι καν μαινοίμεθα τελέ-

ως ήμεΐς τε καί άπασα ή πόλις, ήτισοΰν ύμΧν έπιτρέποι δράν e 

τά νΰν λεγόμενα, πριν κρΧναι τάς αρχάς είτε φητά κ α ί επιτή

δεια πεποιήκατε λέγειν είς τό μέσον είτε μή. Νΰν ούν, ώ παίδες 

μαλακών Μουσών έκγονοι, έπιδείξαντες τοΧς άρχουσι πρώτον 

τάς υμετέρας παρά τάς ημετέρας ώδάς, άν μέν τά αυτά γε ή καί 

βελτίω τά παρ' υμών φαίνηται λεγόμενα, δώσομεν ύμΧν χορόν, 

εί δέ μή, ώ φίλοι, ούκ άν ποτέ δυναίμεθα». 

Ταΰτ' ούν έστω περί πάσαν χορείαν καί μάθησιν τούτων 

πέρι συντεταγμένα νόμοις έθη, χωρίς μέν τά τών δούλων, d 

χωρίς δέ τά τών δεσποτών, εί συνδοκεΧ. 
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ΚΛ. Πώς δ' ού συνδοκεΐ νυν γε ούτως; 

ΑΘ. Έτι δή τοίνυν τοις έλευθέροις Ιστιν τρία μαθήματα, 

λογισμοί μέν και τα περί αριθμούς §ν μάθημα, μετρητική δέ 

μήκους και επιπέδου καί βάθους ώς εν αύ δεύτερον, τρίτον δέ 

της των άστρων περιόδου προς άλληλα ώς πέφυκεν πορεύε-

σθαι. Ταϋτα δέ σύμπαντα ούχ ώς ακριβείας έχόμενα δει δια-

πονείν τους πολλούς άλλα τινας ολίγου -ους δέ, προϊόντες 

έπί τφ τέλει φράσομεν ούτω γαρ πρέπον άν ει η- τφ πλήθει δέ, 

δσα αυτών αναγκαία καί πως ορθότατα λέγεται μή έπίστασθαι 

μέν τοϊς πολλοίς αίσχρόν, δι' ακριβείας δέ ζητείν πάντα ούτε 

ράδιον ούτε το παράπαν δυνατόν. Τό δέ άναγκαϊον αυτών ούχ 

otóv τε άποβάλλειν, άλλ' ϊοικεν ό τό θεόν πρώτον παροιμια-

σάμενος είς ταύτα άποβλέψας ειπείν ώς ουδέ θεός ανάγκη μή 818a 

ποτέ φανη μαχόμενος, δσαι θεΐαί γε, οΐμαι, τών γε αναγκών 

είσιν έπεί τών γε ανθρωπίνων, είς ας οί πολλοί βλέποντες λέ-

γουσι τό τοιούτον, ούτος πάντων τών λόγων εύηθέστατός 

έστιν μακρφ. 

ΚΛ. Τίνες οΰν, ώ ξένε, αί μή τοιαύται άνάγκαι τών μαθη

μάτων, θεΐαι δέ; 

ΑΘ. Δοκώ μέν, ας μή τις πράξας μηδέ αΰ μαθών τό παρά

παν ουκ άν ποτέ γένοιτο άνθρώποις θεός ουδέ δαίμων ουδέ b 

ήρως οίος δυνατός ανθρώπων έπιμέλειαν σύν σπουδή ποι-

εΐσθαι· πολλού δ' άν δεήσειεν άνθρωπος γε θειος γενέσθαι μή

τε εν μήτε δύο μήτε τρία μήθ' δλως άρτια καί περιττά δυνάμε-
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νος γιγνώσκειν, μηδέ άριθμεΐν τό παράπαν είδώς, μηδέ νύκτα 

καί ήμέραν διαριθμεΐσθαι δυνατός ων, σελήνης δέ καί ηλίου 

καί τών άλλων άστρων περιφοράς απείρως έχων. Ταΰτ' οΰν 

δή πάντα ώς μέν ουκ αναγκαία έστι μαθήματα τφ μέλλοντι 

σχεδόν ότιοϋν τών καλλίστων μαθημάτων είσεσθαι, πολλή και 

μωρία τοΰ διανοήματος· ποία δέ έκαστα τούτων καί πόσα καί 

πότε μαθητέον, καί τί μετά τίνος καί τί χωρίς τών άλλων, καί 

πάσαν την τούτων κράσιν, ταύτα έστιν ά δει λαβόντα ορθώς 

πρώτα, επί τδλλα Ιόντα τούτων ηγουμένων τών μαθημάτων 

μανθάνειν. Ούτω γαρ ανάγκη φύσει κατείληφεν, η φαμεν ούδέ-

να θεών ούτε μάχεσθαι τά νΰν ούτε μαχεισθαί ποτέ. 

ΚΛ. "Εοικέν γε, ώ ξένε, νΰν ούτω πως φηθέντα ορθώς d 

είρήσθαι καί κατά φύσιν & λέγεις. 

ΑΘ. "Εχει μέν γαρ ούτως, ώ Κλεινία, χαλεπόν δέ αυτά 

προταξάμενον τούτω τφ τρόπω νομοθετειν αλλ' είς άλλον, ει 

δοκει, χρόνον άκριβέστερον άν νομοθετησαίμεθα. 

ΚΛ. Δοκεΐς ήμΐν, ώ ξένε, φοβεϊσθαι τό της ημετέρας περί 

τών τοιούτων απειρίας εθος. Ούκουν ορθώς φοβη- πειρώ δή 

λέγειν μηδέν άποκρυπτόμένος ένεκα τούτων. 

ΑΘ. Φοβούμαι μέν καί ταύτα ά σύ νΰν λέγεις, μάλλον δ' έτι e 

δέδοικα τους ήμμένους μέν αυτών τούτων τών μαθημάτων, 

κακώς δ' ήμμένους. Ούδαμού γάρ δεινόν ούδ' ή σφοδρά άπει-

819a 
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ρία τών πάντων ουδέ μέγιστον κακόν, αλλ' ή πολυπειρία καί 

πολυμαθία μετά κακής αγωγής γίγνεται πολύ τούτων μείζων 

ζημία. 

ΚΛ. 'Αληθή λέγεις. 

ΑΘ. Τοσάδε τοίνυν εκάστων χρή φάναι μανθάνειν δεΐν 

τους ελευθέρους, δσα καί πάμπολυς έν ΑΙγύπτω παίδων όχλος 

άμα γράμμασι μανθάνει. Πρώτον μέν γαρ περί λογισμούς άτε-

χνώς παισίν έξηυρημένα μαθήματα μετά παιδιάς τε καί ηδονής 

μανθάνειν, μήλων τέ τίνων διανομαί καί στεφάνων πλείοσιν 

άμα καί έλάττοσιν άρμοττόντων αριθμών τών αυτών, καί πυ-

κτών καί παλαιστών εφεδρείας τε καί συλλήξεως έν μέρει καί 

εφεξής καί ώς πεφύκασι γίγνεσθαι. Καί δή καί παίζοντες, φιά-

λας άμα χρυσού καί χαλκού καί αργύρου καί τοιούτων τινών 

άλλων κεραννύντες, οί δέ καί δλας πως διαδιδόντες, δπερ b 

είπον, είς παιδιάν έναρμόττοντες τάς τών αναγκαίων αριθμών 

χρήσεις, ώφελοΰσι τους μανθάνοντας εΧς τε τάς τών στρατο

πέδων τάξεις καί άγωγάς καί στρατείας καί εις οικονομίας αύ, 

καί πάντως χρησιμωτέρους αυτούς αύτοΐς καί έγρηγορότας 

μάλλον τους ανθρώπους απεργάζονται- μετά δέ ταύτα έν ταΐς 

μετρήσεσιν, δσα έχει μήκη καί πλάτη καί βάθη, περί άπαντα 

ταϋτα ένοϋσάν τίνα φύσει γελοίαν τε καί αίσχράν άγνοιαν έν e 
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τοις άνθρώποις πάσιν, ταύτης άπαλλάττουσιν. 

ΚΛ. Ποίαν δή καί τίνα λέγεις ταύτην; 

ΑΘ. "Ω φίλε Κλεινία, παντάπασί γε μήν καί αυτός άκου

σας όψέ ποτέ τό περί ταύτα ημών πάθος έθαύμασα, καί ϊδοξέ 

μοι τούτο ούκ άνθρώπινον άλλα ύηνών τίνων είναι μάλλον 

θρεμμάτων, ήσχύνθην τε ούχ υπέρ έμαυτοΰ μόνον, άλλα καί 

υπέρ απάντων τών 'Ελλήνων. 

ΚΛ. Τοΰ πέρι; λέγ' δ τι καί φής, ώ ξένε. 

ΑΘ. Λέγω δή· μάλλον δέ ερωτών σοι δείξω. Καί μοι σμι

κρόν άπόκριναι· γιγνώσκεις που μήκος; 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Τί δέ; πλάτος; 

ΚΛ. Πάντως. 

ΑΘ. "Η καί ταύτα δτι δύ' έστόν, καί τρίτον τούτων βάθος; 

ΚΛ. Πώς γαρ ού; 

ΑΘ. "Αρ' ούν ού δοκεί σοι ταύτα είναι πάντα μετρητά 

προς άλληλα; 

ΚΛ. Ναί. 

ΑΘ. Μήκος τε οΐμαι προς μήκος, καί πλάτος προς πλάτος, 

καί βάθος ωσαύτως δυνατόν είναι μετρειν φύσει. 

ΚΛ. Σφόδρα γε. 

ΑΘ. ΕΙ δ' έστι μήτε σφόδρα μήτε ήρεμα δυνατά ενια, αλλά 

τα μέν, τά δέ μή, σύ δέ πάντα ήγή, πώς οΐει προς ταύτα δια-

κεΐσθαι; 

ΚΛ. Δήλον δτι φαύλως. 

820a 
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ΑΘ. Τί δ' αΰ μήκος τε καί πλάτος προς βάθος, ή πλάτος τε 

καί μήκος προς άλληλα; [ώστε πως] άρ' ού διανοούμεθα περί 

ταύτα ούτως "Ελληνες πάντες, ώς δυνατά έστι μετρείσθαι 

προς άλληλα άμώς γέ πως; 

ΚΛ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΑΘ. Ει δ' εστίν αΰ μηδαμώς μηδαμή δυνατά, πάντες δ', 

δπερ είπον, "Ελληνες διανοούμεθα ώς δυνατά, μών ούκ άξιον 

υπέρ πάντων αίσχυνθέντα ειπείν προς αυτούς· ώ βέλτιστοι 

τών Ελλήνων εν εκείνων τοΰτ' εστίν ών [έ]φαμεν αίσχρόν μέν 

γεγονέναι τό μή έπίστασθαι, τό δ' έπίστασθαι τάναγκαία 

ουδέν πάνυ καλόν; 

ΚΛ. Πώς δ' ού; 

ΑΘ. Καί προς τούτοις γε άλλα Εστίν τούτων συγγενή, έν b 

οίς αΰ πολλά αμαρτήματα εκείνων άδελφά ήμΐν έγγίγνεται τών 

αμαρτημάτων. 

ΚΛ. Ποία δή; 

ΑΘ. Τά τών μετρητών τε καί άμετρων προς άλληλα ήτινι 

φύσει γέγονεν. Ταϋτα γαρ δή σκοπούντα διαγιγνώσκειν άνα-

γκαίον ή παντάπασιν είναι φαΰλον, προβάλλοντα τε άλλήλοις 

αεί, διατριβήν τής πεττείας πολύ χαριεστέραν πρεσβυτών δια-

τρίβοντα, φιλονικεΐν έν ταις τούτων άξίαισι σχολαΐς. 

ΚΛ. "Ισως· έοικεν γούν η τε πεττεία καί ταύτα αλλήλων τά e 

μαθήματα ού πάμπολυ κεχωρίσθαι. 

ΑΘ. Ταύτα τοίνυν έγώ μέν, ώ Κλεινία, φημί τους νέους 

δείν μανθάνειν καί γαρ ούτε βλαβερά ούτε χαλεπά έστιν, μετά 

δέ παιδιάς άμα μανθανόμενα ωφελήσει μέν, βλάψει δέ ήμΐν 
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τήν πόλιν ουδέν. ΕΙ δέ τις άλλως λέγει, άκουστέον. d 

ΚΛ. Πώς δ' ού; 

ΑΘ. "Αλλά μήν άν ούτω ταύτα έχοντα φαίνηται, δήλον ώς 

έγκρινοΰμεν αυτά, μή ταύτη δέ φαινόμενα Ιχειν άποκριθήσε-

ται. 

ΚΛ. Δήλον τί μήν; 

ΑΘ. Ούκοΰν νΰν, ώ ξένε, κείσθω ταύτα ώς δντα τών δεό

ντων μαθημάτων, ϊνα μή διάκενα ήμΐν η τά τών νόμων; Κεί

σθω μέντοι καθάπερ ενέχυρα λύσιμα έκ της άλλης πολιτείας, 

έάν ή τους θέντας ημάς ή καί τους θεμένους υμάς μηδαμώς φι-

λοφρονήται. 

ΚΛ. Δικαίαν λέγεις τήν θέσιν. 

ΑΘ. "Αστρων δή τό μετά ταύτα δρα τήν μάθησιν τοις νέοις, 

άν ήμας άρέσκη λεχθεΐσα ή καί τουναντίον. e 

ΚΛ. Λέγε μόνον. 

ΑΘ. Καί μήν θαύμα γε περί αυτά έστιν μέγα καί ουδαμώς 

ούδαμή άνεκτόν. 

ΚΛ. Τό ποίον δή; 

ΑΘ. Τον μέγιστον θεόν καί δλον τον κόσμον φαμέν ούτε 

ζητεϊν δεΐν ούτε πολυπραγμονεϊν τάς αίτίας ερευνώντας -ού 

γάρ ούδ' δσιον είναι- τό δέ εοικεν πάν τούτου τουναντίον γι-

γνόμενον ορθώς άν γίγνεσθαι. 

ΚΛ. Πώς είπες; 

ΑΘ. Παράδοξον μέν τό λεγόμενον, καί ουκ άν πρεσβύταις 

τις οίηθείη πρέπειν τό δέ έπειδάν τίς τι καλόν τε οίηθή καί 

821a 
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αληθές μάθημα είναι καί πόλει συμφέρον καί τφ θεφ παντά-

πασι φίλον, ούδενί δή τρόπω δυνατόν έστιν ετι μή φράζειν. 

ΚΛ. Είκότα λέγεις· άλλ' άστρων πέρι μάθημα τί τοιούτον 

άνευρήσομεν; 

ΑΘ. Ώ αγαθοί, καταψευδόμεθα νΰν ώς έπος ειπείν "Ελλη

νες πάντες μεγάλων θεών, Ήλιου τε άμα καί Σελήνης, 

ΚΛ. Τό ποιον δή ψεύδος; 

ΑΘ. Φαμέν αυτά ουδέποτε τήν αυτήν όδόν Ιέναι, καί άλλ' 

άττα άστρα μετά τούτων, έπονομάζοντες πλανητά αυτά. b 

ΚΛ. Νή τον Δία, ώ ξένε, αληθές τούτο λέγεις- έν γαρ δή τφ 

βίω πολλάκις έώρακα καί αυτός τόν τε Έωσφόρον καί τον 

"Εσπερον καί άλλους τινάς ουδέποτε ίόντας είς τόν αυτόν 

δρόμον αλλά πάντη πλανωμένους, τόν δέ ήλιόν που καί σελή-

νην δρώντας ταύθ' ά άεί πάντες συνεπιστάμεθα. 

ΑΘ. Ταΰτ' εστί τοίνυν, ώ Μέγιλλέ τε καί Κλεινία, νΰν ά δή 

φημι δει ν περί θεών τών κατ' ούρανόν τους γε ημετέρους πο-

λίτας τε καί τους νέους τό μέχρι τοσούτου μαθεΐν περί απά

ντων τούτων, μέχρι τού μή βλασφημείν περί αυτά, εύφημειν δέ e 

άεί θύοντάς τε καί έν εύχαϊς ευχόμενους εύσεβώς. 

ΚΛ. Τούτο μέν ορθόν, εί γε πρώτον μέν δυνατόν έστιν δ 

λέγεις μαθεΐν είτα, εί μή λέγομέν τι περί αυτών ορθώς νΰν, 

μαθόντες δέ λέξομεν, συγχωρώ κάγώ τό γε τοσούτον καί τοι-

d 
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ούτον δν μαθητέον είναι. Ταΰτ' οΰν ώς εοντά έσθ' ούτω, 

πειρώ σύ μέν έξηγεΐσθαι πάντως, ήμεΐς δέ συνέπεσθαί σοι μαν-

θάνοντες. 

ΑΘ. 'Αλλ' εστί μέν ού ράδιον ö λέγω μαθεΐν, ούδ' αΰ πα-

ντάπασι χαλεπόν, ουδέ γέ τίνος χρόνου παμπόλλου. Τεκμή-

ριον δέ- έγώ τοΐπων οΰττε νέος ούτε πάλαι άκηκοώς σφών άν 

νΰν ούκ έν πολλφ χρόνω δηλώσαι δυναίμην. Καίτοι χαλεπά γε 

δντα ούκ άν ποτέ οΐός τ' ήν δηλοΰν τηλικούτοις οΰσι τηλι-

κοΰτος. 

ΚΛ. 'Αληθή λέγεις. 'Αλλά τί καί φής τούτο τό μάθημα δ 

θαυμαστόν μέν λέγεις, προσήκον δ' αΰ μαθεΐν τοις νέοις, ού 

γιγνώσκειν δέ ήμας; πειρώ περί αύτοΰ τό γε τοσούτον φράζειν e 

ώς σαφέστατα. 

ΑΘ. Πειρατέον. Ού γαρ έστι τούτο, ώ άριστοι, τό δόγμα 

ορθόν περί σελήνης τε καί ηλίου καί τών άλλων άστρων, ώς 

άρα πλανάται ποτέ, παν δέ τουναντίον έχει τούτου -τήν αυτήν 

γαρ αυτών όδόν έκαστον καί ού πολλάς άλλα μίαν άεί κύκλω 

διεξέρχεται, φαίνεται δέ πολλάς φερόμενον- τό δέ τάχιστον 

αυτών δν βραδύτατον ούκ ορθώς αΰ δοξάζεται, τό δ' εναντίον 822a 

έναντίως. Ταΰτ' οΰν εί πέφυκεν μέν ούτως, ήμεΐς δέ μή ταύτη 

δοξάζομεν, εί μέν έν 'Ολυμπία θεόντων ίππων ούτως ή δολι-

χοδρόμων ανδρών διενοούμεθα πέρι, καί προσηγορεύομεν τόν 

τάχιστον μέν ώς βραδύτατον, τόν δέ βραδύτατον ώς τάχιστον, 

εγκώμια τε ποιοΰντες ήδομεν τόν ήττώμενον νενικηκότα, ούτε 

ορθώς άν οΰτ' οΐμαι προσφιλώς τοις δρομεΰσιν ημάς άν τά 

εγκώμια προσάπτειν άνθρώποις οΰσιν νΰν δέ δή περί θεούς 
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τά αυτά ταΰτα έξαμαρτανόντων ημών, άρ' ούκ οίόμεθα <δ> 

γελοΐόν τε καί ούκ ορθόν εκεί γιγνόμενον ην άν τότε, νΰν 

ένταυθοΐ καί έν τούτοισι γίγνεσθαι γελοΐον μέν ουδαμώς, ού 

μήν ουδέ θεοφιλές γε, ψευδή φήμην ημών κατά θεών ύμνού-

ντων; 

ΚΛ. 'Αληθέστατα, είπερ γε οΰτω ταΰτ' εστίν. 

ΑΘ. Ούκοΰν άν μέν δείξωμεν ούτω ταΰτ' έχοντα, μαθητέα 

μέχρι γε τούτου τά τοιαύτα πάντα, μή δειχθέντων δέ έατέον; 

Καί ταΰτα ήμΐν ούτω συγκείσθω; e 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν, 

ΑΘ. "Ηδη τοίνυν χρή φάναι τέλος εχειν τά γε παιδείας μα

θημάτων πέρι νόμιμα- περί δέ θήρας ωσαύτως διανοηθήναι 

χρή καί περί απάντων όπόσα τοιαύτα. Κινδυνεύει γαρ δή νο

μοθέτη τό προσταττόμενον έτι μείζον είναι τοΰ νόμους θέντα 

άπηλλάχθαι, έτερον δέ τι προς τοις νόμοις είναι μεταξύ τι 

νουθετήσεώς τε πεφυκός άμα καί νόμων, δ δή πολλάκις ημών 

έμπέπτωκεν τοις λόγοις, οίον περί τήν τών σφόδρα νέων παί

δων τροφήν οΰ γάρ άρρητα φαμεν είναι, λέγοντες τε αυτά, ώς d 

νόμους οΐεσθαι τιθεμένους είναι πολλής άνοίας γέμειν. Γε-

γραμμένων δή ταύτη τών νόμων τε καί δλης τής πολιτείας, ού 

τέλεος ό τοΰ διαφέροντος πολίτου προς άρετήν γίγνεται έπαι

νος, όταν αυτόν τις φή τόν ΰπηρετήσαντα τοις νόμοις άριστα 

καί πειθόμενον μάλιστα, τοΰτον είναι τόν αγαθόν τελεώτερον 
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δέ ώδε είρημένον, ώς άρα δς άν τοις τοΰ νομοθέτου νομοθε

τούντος τε καί έπαινοΰντος καί ψέγοντος πειθόμενος γράμμα -

σιν διεξέλθη τόν βίον άκρατον. Ούτος δ τε λόγος ορθότατος 

εις επαινον πολίτου, τόν τε νομοθέτην όντως δει μή μόνον 

γράφειν τους νόμους, προς δέ τοις νόμοις, δσα καλά αύτφ δο-

κεΐ καί μή καλά είναι, νόμοις έμπεπλεγμένα γράφειν, τόν δέ 

άκρον πολίτην μηδέν ήττον ταΰτα έμπεδοΰν ή τά ταΐς ζημίαις 

ύπό νόμων κατειλημμένα. 

Τό δέ δή παρόν ήμΐν τά νΰν <εί> οίον μάρτυρα έπαγόμεθα, 

δηλοΐμεν άν δ βουλόμεθα μάλλον. Θήρα γαρ πάμπολύ τι 823a 

πράγμα έστι, περιειλημμένον ονόματι νΰν σχεδόν ένί. Πολλή 

μέν γαρ ή τών ένυδρων, πολλή δέ ή τών πτηνών, πάμπολιν δέ 

καί τό περί τά πεζά θηρεύματα, ού μόνον θηρίων, αλλά καί τήν 

τών ανθρώπων άξιον έννοεΐν θήραν, τήν τε κατά πόλεμον, 

πολλή δέ καί ή κατά φιλίαν θηρεύουσα, ή μέν επαινον, ή δέ 

ψόγον έχει· καί κλωπεΐαι [καί] ληστών καί στρατοπέδων στρα-

τοπέδοις θήραι. Θήρας δέ πέρι τιθέντι τφ νομοθέτη τους νό

μους ούτε μή δηλούν ταΰθ' οίον τε, ούτ' έπί πάσιν τάξεις καί b 

ζημίας έπιτιθέντα απειλητικά νόμιμα τιθέναι. Τί δή δραστέον 

περί τά τοιαύτα; Τόν μέν, τόν νομοθέτην, έπαινέσαι καί ψέξαι 

χρεών τά περί θήρας προς τους τών νέων πόνους τε καί έπιτη-
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δεύματα, τόν δ' αΰ νέον άκούσαντα πείθεσθαι, καί μήθ' 

ήδονήν μήτε πόνον έξείργειν αυτόν, τών δέ περί έκαστα άπει-

ληθέντων μετά ζημίας καί νομοθετηθέντων, τά μετ' επαίνου 

φηθέντα μάλλον τιμών καί προσταχθέντα άποτελεϊν. 

Τούτων δή προρρηθέντων, έξης άν γίγνοιτο έμμετρος έπαι

νος θήρας καί ψόγος, ήτις μέν βελτίους αποτελεί τάς ψυχάς 

τών νέων έπαινοΰντος, ψέγοντος δέ ή τάναντία. Λέγωμεν τοί-

νυν τό μετά τοΰτο έξης προσαγορεύοντες δι' ευχής τους νέους· 

ώ φίλοι, εΧΘ' υμάς μήτε τις επιθυμία μήτ' έρως τής περί θά-

λατταν θήρας ποτέ λάβοι μηδέ άγκιστρείας μηδ' δλως τής τών 

ένυδρων ζφων, μήτε έγρηγορόσιν μήτε εύδουσιν κύρτοις d 

άργόν θήραν διαπονουμένοις. Μηδ' αΰ άγρας ανθρώπων κατά 

θάλατταν ληστείας τε ίμερος έπελθών ύμΐν θηρευτός ωμούς 

καί ανόμους άποτελοΐ· κλωπείας δ' έν χώρα καί πόλει μηδέ είς 

τόν έσχατον έπέλθοι νουν άψασθαι. Μηδ' αΰ πτηνών θήρας 

αίμΰλος έρως ού σφόδρα ελευθέριος έπέλθοι τινί νέων. Πεζών 

δή μόνων θήρευσίς τε καί άγρα λοιπή τοις παρ' ήμΐν άθληταΐς, 

ών ή μέν τών εύδόντων αΰ κατά μέρη, νυκτερεία κληθεϊσα, e 

αργών ανδρών, ούκ αξία επαίνου, ούδ' ή τοι διαπαύματα πό

νων έχουσα, άρκυσίν τε καί πάγαις άλλ' ού φιλόπονου ψυχής 

νίκη χειρουμένων τήν άγριον τών θηρίων φώμην μόνη δή 

824a 
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πάσιν λοιπή καί αρίστη ή τών τετραπόδων Ιπποις καί κυσίν 

καί τοις εαυτών θήρα σώμασιν, ών απάντων κρατοΰσιν δρό-

μοις καί πληγαΐς καί βολαΐς αύτόχειρες θηρεύοντες, δσοις 

ανδρείας τής θείας επιμελές. 

Τούτων δή πάντων έπαινος μέν πέρι καί ψόγος ό διειρημέ-

νος άν ειη λόγος, νόμος δέ δδε. Τούτους μηδείς τους ιερούς 

δντως θηρευτός κωλυέτω δπου καί δπηπερ άν έθέλωσιν κυνη-

γετεΐν, νυκτερευτήν δέ άρκυσιν καί πλεκταΐς πιστόν μηδείς 

μηδέποτε έάση μηδαμοΰ θηρεΰσαι· τόν όρνιθευτήν δέ έν άργοΐς 

μέν καί δρεσιν μή κωλυέτω, έν εργάσιμος δέ καί ίεροΐς [άγρί-

οις] έξειργέτω ό προστυγχάνων, ένυγροθηρευτήν δέ, πλην έν 

λιμέσιν καί ίεροΐς ποταμοΐς τε καί Ιλεσι καί λίμναις, έν τοις 

άλλοις δέ έξέστω θηρεύειν, μή χρώμενον οπών άναθολώσει 

μόνον. 

Νΰν οΰν ήδη πάντα χρή φάνει τέλος εχειν τά γε παιδείας 

πέρι νόμιμα. 

ΚΛ. Καλώς άν λέγοις. 
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ΑΘ. Τούτων μήν έχόμενά έστιν τάξασθαι μέν καί νομό- 828a 

θετήσασθαι έορτάς μετά τών έκ Δελφών μαντείων, αιτινες θυσί-

αι καί θεοΐς οΐστισιν άμεινον καί λφον θυούση τη πόλει γίγνοι-

ντ' άν πότε δέ καί πόσαι τόν αριθμόν, σχεδόν ίσως ήμέτερον άν 

νομοθετεΐν [ένιά γ'] αυτών είη. 

ΚΛ. Τάχ' άν τόν αριθμόν. 

ΑΘ. Τόν αριθμόν δή λέγωμεν πρώτον έστωσαν γάρ τών μέν 

πέντε καί έξήκοντα καί τριακοσίων μηδέν άπολείπουσαι, δπως b 

άν μία γέ τις αρχή θύη θεών ή δαιμόνων τινί άεί υπέρ πόλεως τε 

καί αυτών καί κτημάτων. Ταΰτα δέ συνελθόντες έξηγηταί καί ιε

ρείς ίέρειαί τε καί μάντεις μετά νομοψυλάκων ταξάντων ά πα-

ραλείπειν ανάγκη τφ νομοθέτη· καί δή καί αυτού τούτου χρή γί

γνεσθαι έπιγνώμονας τοΰ παραλειπομένου τούτους τους αυτούς. 

Ό μέν γάρ δή νόμος έρεΐ δώδεκα μέν έορτάς είναι τοις δώδεκα e 

θεοΐς, ών άν ή φυλή έκαστη επώνυμος fi, θύοντας τούτων έκά-
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στοις έμμηνα Ιερά, χορούς τε καί άγώνας.μουσικούς, τους δέ γυ

μνικούς, κατά τό πρέπον προσνέμοντας τοις θεοΐς τε αύτοΐς άμα 

καί ταΐς ώραις έκάσταις, γυναικείας τε έορτάς, δσαις χωρίς 

ανδρών προσήκει καί δσαις μή, διανέμοντας. "Ετι δέ καί τό τών 

χθονίων καί δσους αΰ θεούς ουράνιους έπονομαστέον καί τό 

τών τούτοις επομένων ού συμμεικτέον άλλα χωριστέον, έν τφ 

τοΰ Πλούτωνος μηνί τφ δωδεκάτω κατά τόν νόμον άποδιδό- d 

ντας, καί ού δυσχεραντέον πολεμικοΐς άνθρώποις τόν τοιούτον 

θεόν, αλλά τιμητέον ώς όντα άεί τφ τών ανθρώπων γένει άρι

στον κοινωνία γάρ ψυχή καί σώματι διαλύσεως ούκ έστιν fi 

κρεΐττον, ώς έγώ φαίην άν σπουδή λέγων. 

Προς τούτοις δέ διάνοιαν χρή σχεΐν τους διαιρήσοντας ίκανώς 

ταΰτα τοιάνδε, ώς έσθ' ήμΐν ή πόλις οΐαν ούκ άν τις έτέραν εύροι 

τών νΰν περί χρόνου σχολής καί τών αναγκαίων εξουσίας, δει δέ 

αυτήν, καθάπερ ενα άνθρωπον, ζήν εΰ· τοις δέ ευδαιμόνως ζώσιν 829a 

ύπάρχειν ανάγκη πρώτον τό μήθ' εαυτούς άδικεΐν μήτε ύφ' έτε

ρων αυτούς άδικεΐσθαι. Τούτοιν δέ τό μέν ού πάνυ χαλεπόν, τοΰ 

δέ μή άδικεΐσθαι κτήσασθαι δύναμιν παγχάλεπον, καί ούκ έστιν 

αυτό τελέως σχεΐν άλλως ή τελέως γενόμενον αγαθόν ταύτόν δή 

τοΰτο εστί καί πόλει ύπάρχειν, γενομένη μέν αγαθή βίος ειρηνι

κός, πολεμικός δέ έξωθεν τε καί ένδοθεν, άν η κακή. Τούτων δέ 
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ταύτη σχεδόν εχόντων, ούκ έν πολέμω τόν πόλεμον έκάστοις γυ-

μναστέον, άλλ' έν τφ τής ειρήνης βίω. Δει τοίνυν πόλιν εκάστου b 

μηνός νουν κεκτημένην στρατεύεσθαι μή έλαττον μιας ημέρας, 

πλείους δέ, ώς άν καί τοις άρχουσιν συνδοκή, μηδέν χειμώνας ή 

καύματα διευλαβουμένους, αυτούς τε άμα καί γυναίκας καί 

παΐδας, δταν ώς πανδημίαν έξάγειν δόξη τοις άρχουσιν, τοτέ δέ 

καί κατά μέρη· καί τινας άεί παιδιάς μηχανάσθαι καλάς άμα θυ-

σίαις, δπως άν γίγνωνται μάχαι τινές εορταστικοί, μιμούμεναι 

τάς πολεμικάς δτι μάλιστα έναργώς μάχας. Νικητήρια δέ καί e 

αριστεία έκάστοισι τούτων δει διανέμειν εγκώμια τε καί ψόγους 

ποιεΐν άλλήλοις, όποιος τις άν έκαστος γίγνηται κατά τε τους 

αγώνας έν παντί τε αΰ τφ βίψ, τόν τε άριστον δοκούντα είναι κο-

σμοΰντας καί τόν μή ψέγοντας. Ποιητής δέ έστω τών τοιούτων 

μή άπας, άλλα γεγονώς πρώτον μέν μή ελαττον πεντήκοντα 

ετών, μηδ' αΰ τών όπόσοι ποίησιν μέν καί μοΰσαν Ίκανώς κε

κτημένοι έν αύτοΐς είσιν, καλόν δέ έργον καί επιφανές μηδέν d 

δράσαντες πώποτε· δσοι δέ αγαθοί τε αυτοί καί τίμιοι έν τή πό-

λει, έργων όντες δημιουργοί καλών, τά τών τοιούτων άδέσθω 

ποιήματα, έάν καί μή μουσικά πεφύκη. Κρίσις δέ αυτών έστω 

παρά τε τφ παιδευτή καί τοις άλλοις νομοψύλαξι, τούτο αποδι

δόντων αύτοΐς γέρας, παρρησίαν έν μούσαις είναι μόνοις, τοις 
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δέ άλλοις μηδεμίαν έξουσίαν γίγνεσθαι, μηδέ τίνα τολμάν άδειν 

άδόκιμον μοΰσαν [μή κρινόντων τών νομοφυλάκων], μηδ' άν 

ήδίων ή τών Θαμύρου τε καί Όρφείων ύμνων, άλλ' δσα τε 'ιερά e 

κριθέντα ποιήματα εδόθη τοις θεοΐς, καί δσα αγαθών όντων 

ανδρών ψέγονται ή έπαινοΰντά τινας εκρίθη μετρίως δράν τό 

τοιούτον. Τά αυτά δέ λέγω στρατείας τε πέρι καί τής έν ποιήσε-

σι παρρησίας γυναιξί τε καί άνδράσιν ομοίως γίγνεσθαι δεΐν. 

Χρή δέ άναφέρειν παραδεικνύντα έαυτφ τόν νομοθέτην τφ 

λόγω. Φέρε, τίνας ποτέ τρέφω τήν πόλιν δλην παρασκευάσας; 830a 

δρ' ούκ άθλητάς τών μεγίστων αγώνων, οίς άνταγωνισταί μύρι

οι ύπάρχουσι; Καί πάνυ γε, φαίη τις άν ορθώς λέγων. Τί δήτα; 

Εί πύκτας ή παγκρατιαστάς έτρέφομεν ή τι τών τοιούτων έτερον 

άγατνισμάτων άθλοΰντας, άρα είς αυτόν άν άπηντώμεν τόν 

αγώνα, έν τφ πρόσθεν χρόνψ ούδενί καθ' ήμέραν προσμαχόμε-

νοι; ή πύκται γε δντες παμπόλλας άν ημέρας έμπροσθεν τοΰ 

αγώνος έμανθάνομέν τε άν μάχεσθαι καί διεπονούμεθα, μιμού- b 

μενοι πάντα εκείνα όπόσοις έμέλλομεν εις τότε χρήσεσθαι περί 

τής νίκης διαμαχόμενοι, καί ώς εγγύτατα τοΰ όμοιου ίόντες, 

αντί Ιμάντων σφαίρας άν περιεδούμεθα, δπως αϊ πληγαί τε καί 

αϊ τών πληγών εύλάβειαι διεμελετώντο είς τό δυνατόν ίκανώς, ει 

τέ τις ήμΐν συγγυμναστών συνέβαινεν απορία πλείων, δρ' άν δεί-

σαντες τον τών άνοήτων γέλωτα ούκ άν έτολμώμεν κρεμαννύ-
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ντες είδωλον άψυχον γυμνάζεσθαι προς αυτό; καί έτι πάντων 

τών τε έμψυχων καί τών άψυχων απορήσαντές ποτέ, έν έρημία e 

συγγυμναστών άρά γε ούκ έτολμήσαμεν άν αυτοί προς ημάς 

αυτούς σκιαμαχεΐν όντως; ή τί ποτέ άλλο τήν τοΰ χειρονομεΐν 

μελέτην άν τις φαίη γεγονέναι; 

ΚΛ. Σχεδόν, ώ ξένε, ουδέν άλλο γε πλην τοΰτο αυτό δ σύ νΰν 

έφθεγξαι. 

ΑΘ. Τί οΰν; τό τής πόλεως ήμΐν μάχιμον ή χείρον τι παρα-

σκευασάμενον τών τοιούτων αγωνιστών εις τόν μέγιστον τών 

αγώνων εκάστοτε τολμήσει παριέναι, διαμαχούμενον περί ψυχής d 

καί παίδων καί χρημάτων καί δλης τής πόλεως; Καί ταΰτα δή 

φοβηθείς αυτών ό νομοθέτης τά προς αλλήλους γυμνάσια μή 

φαίνηταί τισιν γελοία, ούκ άρα νομοθετήσει, στρατεύεσθαι προ-

στάττων μάλιστα μέν έκαστης ημέρας τά γε σμικρά χωρίς τών 

δπλων, χορούς τε εις ταΰτα άμα καί γυμναστικήν πάσαν συντεί-

νων, τάς δέ οΐόν τινας μείζους τε καί ένοπλίους γυμνασίας μή 

έλαττον ή κατά μήνα έκαστον ποιεΐσθαι προστάξει, άμιλλας τε 

προς αλλήλους ποιούμενους κατά πάσαν τήν χώραν, έπί κατά- e 

ληψιν χωρίων άμιλλωμένους καί ενέδρας, καί πάσαν μιμούμε

νους τήν πολεμικήν, όντως σφαιρομαχεΐν τε καί βολαΐς ώς εγγύ

τατα τών αληθών, χρωμένους ύποκινδύνοις βέλεσιν, δπως μή 

παντάπασιν άφοβος ή προς αλλήλους γίγνηται παιδιά, δείματα 

δέ παρέχη καί τίνα τρόπον δηλοΐ τόν τε εύψυχον καί τόν μή, καί 
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τοις μέν τιμάς, τοις δέ καί ατιμίας διανέμων ορθώς, τήν πόλιν 831a 

δλην είς τόν άληθινόν αγώνα διά βίου παρασκευάζη χρησίμην, 

καί δή καί τίνος αποθανόντος ούτως, ώς ακουσίου τοΰ φόνου 

γενομένου, τιθη τόν άποκτείναντα κατά νόμον καθαρθέντα κα-

θαρόν είναι χείρας, ηγούμενος ανθρώπων μέν τελευτησάντων μή 

πολλών, έτερους πάλιν ού χείρους φύσεσθαι, φόβου δέ οίον τε-

λευτήσαντος, έν πάσιν τοις τοιούτοις βάσανον ούχ εύρήσειν τών 

τε άμεινόνων καί χειρόνων, ού σμικρφ πόλει μείζον κακόν εκεί

νου; b 

ΚΛ. Συμφαΐμεν άν ήμεΐς γε, ώ ξένε, τά τοιαύτα δεΐν καί νο-

μοθετειν καί έπιτηδεύειν πόλιν άπασαν. 

ΑΘ. Άρ ' οΰν γιγνώσκομεν άπαντες τήν αίτίαν διότι ποτέ 

νΰν έν ταΐς πόλεσιν ή τοιαύτη χορεία καί αγωνία σχεδόν ούδαμή 

ουδαμώς έστιν, εί μή πάνυ τι σμικρά; ή φώμεν δι' άμαθίαν τών 

πολλών καί τών τιθέντων αύτοΐς τους νόμους; 

ΚΛ. Τάχ' άν. 

ΑΘ. Ουδαμώς, ώ μακάριε Κλεινία· δύο δέ χρή φάναι e 

τούτων αιτίας είναι καί μάλα ίκανάς. 

ΚΛ. Ποίας; 

ΑΘ. Τήν μέν ύπ' έρωτος πλούτου πάντα χρόνον άσχολον 

ποιοΰντος τών άλλων έπιμελεΐσθαι πλην τών ιδίων κτημάτων, 

έξ <δν κρεμάμενη πάσα ψυχή πολίτου παντός ούκ άν ποτέ δύ-

ναιτο τών άλλων έπιμέλειαν ίσχειν πλην τοΰ καθ' ήμέραν κέρ-



328 ΝΟΜΩΝ Η 

άμιλλαν τούτων τών δρόμων. 

Καί τά μέν περί δρόμους άνδράσι τε καί γυναξί ταΰτα έστω· 

τά δέ κατ' ίσχύν, αντί μέν πάλης καί τών τοιούτων, τά νΰν δσα e 

βαρέα, τήν έν τοις δπλοις μάχην, ένα τε προς Ινα διαμαχομένους 

καί δύο προς δύο, καί μέχρι δέκα προς δέκα διαμιλλωμένους 

άλλήλοις. "Α δέ τόν μή παθόντα ή ποιήσαντα δει νικάν καί είς 

όπόσα, καθάπερ νΰν έν τη πάλη διενομοθετήσαντο ο'ι περί τήν 

πάλην αυτήν τί τοΰ καλώς παλαίοντος έργον καί μή καλώς, 

ταύτόν δή καί τους περί όπλομαχίαν άκρους παρακαλούντας, 

χρή τούτους συννομοθετεΐν κελεύειν τίς νικάν άρα δίκαιος περί 

ταύτας αΰ τάς μάχας, δ τι μή παθών ή δράσας, καί τόν ήττώμε- 834a 

νον ωσαύτως ήτις διακρίνει τάξις. Ταύτα δέ καί περί τών θη-

λειών έστω νομοθετούμενα τών μέχρι γάμου. Πελταστικήν δέ 

δλην άντιστήσαντας δει τή τοΰ παγκρατίου μάχη, τόξοις καί 

πέλταις καί άκοντίοις καί λίθω έκ χειρός τε καί σφενδόνης άμιλ-

λωμένων, διαθεμένους αΰ περί τούτων νόμους, τφ κάλλιστα 

άποδιδόντι τά περί ταΰτα νόμιμα τά γέρα καί τάς νίκας διανέ-

μειν. 

Τό δέ μετά ταύτα ίππων δή περί αγώνος γίγνοιτο έξης άν νο- b 

μοθετούμενα· Ιππων δέ ήμΐν χρεία μέν ούτε τις πολλών ούτε 

πολλή, κατά γε δή Κρήτην, ώστε άναγκαΐον καί τάς σπουδάς 

έλάττους γίγνεσθαι τάς τε έν τη τροφή καί τάς περί άγωνίαν 
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αυτών. "Αρματος μέν οΰν καί τό παράπαν ούτε τις τροφεύς ήμΐν 

έστιν ούτε τις φιλοτιμία προς ταΰτα ούδενί γίγνοιτ' 

άν λόγον έχουσα, ώστε τούτου μέν αγωνίας, <δ> ούκ έπιχώριον, 

έσται τιθέντας νουν μήτε έχειν μήτε δοκεΐν κεκτήσθαι- c 

μονίπποις δέ δθλα τιθέντες, πώλοις τε άβόλοις καί τελείων 

τε καί άβολων τοις μέσοις καί αύτοΐς δή τοις τέλος εχουσι, κατά 

φύσιν τής χώρας άν τήν ίππικήν παιδιάν άποδιδοΐμεν. "Εστω δή 

τούτων τε αυτών κατά νόμον άμιλλα τε καί φιλονικία, φυλάρ-

χοις τε καί Ίππάρχοις δεδομένη κοινή κρίσις απάντων τών τε 

δρόμων αυτών καί τών καταβαινόντων μεθ' όπλων ψιλοΐς δέ 

δπλων ούτ' έν τοις γυμνικοΐς ούτε ένταΰθα τιθέντες αγωνίας d 

ορθώς άν νομοθετοΐμεν. Τοξότης δέ αφ' ίππων Κρής ούκ άχρη

στος, ούδ' ακοντιστής, ώστε έστω καί τούτων παιδιάς χάριν Ιρις 

τε καί αγωνία. 

Θηλείας δέ περί τούτων νόμοις μέν καί έπιτάξεσιν ούκ άξια 

βιάζεσθαι τής κοινωνίας- έάν δέ έξ αυτών τών έμπροσθεν παι-

δευμάτων είς εθος ιόντων ή φύσις ένδέχηται καί μή δυσχεραίνη 

παΐδας ή παρθένους κοινωνεΐν, έάν καί μή ψέγειν. 

'Αγωνία δή νΰν ήδη καί μάθησις γυμναστικής, δσα τε έν 
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άγώσιν καί δσα καθ' ήμέραν <έν> διδασκάλων έκπονούμεθα, e 

πάντως ήδη πέρας έχει. Καί δή καί μουσικής τά μέν πλείστα 

ωσαύτως διαπεπέρανται, τά δέ ραψωδών καί τών τούτοις επο

μένων, καί δσαι έν έορταϊς άμιλλαι χορών άναγκαΐαι γίγνεσθαι, 

ταχθέντων τοις θεοΐς τε καί τοις μετά θεών μηνών καί ημερών 

καί ένιαυτών, κοσμηθήσονται τότε, είτε τριετηρίδες είτε αΰ καί 

διά πέμπτων ετών, είθ' δπη καί δπως έννοιαν διδόντων τών 835a 

θεών τάξεως πέρι διανεμηθώσιν τότε καί τους μουσικής αγώνας 

χρή προσδοκάν κατά μέρος άγωνιεΐσθαι ταχθέντας υπό τε αθλο

θετών καί τοΰ παιδευτού τών νέων καί τών νομοφυλάκων, εις 

κοινόν περί αυτών τούτων συνελθόντων καί γενομένων νομο

θετών αυτών, τοΰ τε πότε καί τίνες καί μετά τίνων τους αγώνας 

ποιήσονται περί απάντων χορών καί χορείας. Οία δέ έκαστα 

αυτών είναι δει κατά λόγον καί κατ' ώδάς καί καθ' αρμονίας 

όυθμοΐς κραθείσας καί όρχήσεσι, πολλάκις εΐρηται τφ πρώτω b 

νομοθέτη, καθ' ά τους δεύτερους δει μεταδιώκοντας νομοθετεΐν, 

καί τους αγώνας πρεπόντως έκάστοις θύμασιν έν χρόνοις προ-

σήκουσι νείμαντας, έορτάς άποδοΰναι τη πόλει έορτάζειν. 

Ταΰτα μέν οΰν καί άλλα τοιαύτα ούτε χαλεπόν γνώναι τίνα 

τρόπον χρή τάξεως έννομου λαγχάνειν, ούδ' αΰ μετατιθέμενα 

ένθα ή ένθα μέγα τή πόλει κέρδος ή ζημίαν άν φέροι- ά δέ μή σμι- c 

κρόν διαφέρει, πείθειν τε χαλεπόν, θεού μέν μάλιστα έργον, εί 
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θαυμαστόν επιθυμιών εί κρατοΐ τά πρόσθεν νόμιμα ταχθέντα. 

- Τό γάρ μή πλουτεΐν τε έξεΐναι ύπερβαλλόντως αγαθόν προς τό 836a 

σωφρονεΐν ού σμικρόν, καί πάσα ή παιδεία μετρίους προς τά 

τοιαΰτ' εϊληφεν νόμους καί προς τούτοις ή τών αρχόντων δψις 

διηναγκασμένη μή άποβλέπειν άλλοσε, τήρεΐν δ' άεί, τους νέους 

τ' αυτούς, προς μέν τάς άλλας επιθυμίας, δσα γε ανθρώπινα, μέ-

τρον έχει. - Τά δέ δή τών ερώτων παίδων τε αρρένων καί θη-

λειών καί γυναικών ανδρών καί ανδρών γυναικών δθεν δή μυρία b 

γέγονεν άνθρώποις ιδία καί δλαις πόλεσιν, πώς τις τοΰτο διευ-

λαβοΐτ' άν, καί τί τεμών φάρμακον τούτοις έκάστοις τοΰ τοιού

του κινδύνου διαφυγήν εύρήσει; πάντως ού φάδιον, ώ Κλεινία. 

Καί γάρ οΰν προς μέν άλλα ούκ ολίγα ή Κρήτη τε ήμΐν δλη καί 

ή Λακεδαίμων βοήθειαν επιεικώς ού σμικρόν συμβάλλονται τι-

θεΐσι νόμους άλλοίους τών πολλών τρόπον, περί δέ τών ερώτων 

- αυτοί γάρ έσμεν - έναντιοϋνται παντάπασιν. Εί γάρ τις άκο- c 

λουθών τή φύσει θήσει τόν προ τοΰ Λαΐου νόμον, λέγων ώς 

ορθώς είχεν τό τών αρρένων καί νέων μή κοινωνεΐν καθάπερ θη-

λειών προς μεΐξιν αφροδισίων, μάρτυρα παραγόμενος τήν τών 

θηρίων φύσιν καί δεικνύς προς τά τοιαύτα ούχ άπτόμενον άρρε

να άρρενος δια τό μή φύσει τοΰτο είναι, τάχ' άν χρφτο άπιθάνω 

λόγω καί ταΐς ύμετέραις πόλεσιν ουδαμώς συμφώνφ. Προς δέ 

τούτοις, δ δια παντός φαμεν δεΐν τόν νομοθέτην τηρεΐν, τοΰτο έν 
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τούτοις ούχ ομολογεί. Ζητοΰμεν γάρ άεί δή τί τών τιθεμένων d 

προς άρετήν φέρει καί τί μή· φέρε δή, τούτο έόν συγχωρώμεν 

καλόν ή μηδαμώς αίσχρόν νομοθετεΐσθαι τό νΰν, τί μέρος ήμΐν 

συμβάλλοιτ' άν προς άρετήν; πότερον έν τη τοΰ πεισθέντος ψυχή 

γιγνόμενον έμφύσεται τό τής ανδρείας ήθος, ή έν τη τοΰ πείσα-

ντος τό τής σώφρονος ιδέας γένος; ή ταΰτα μέν ουδείς άν πει-

σθείη ποτέ, μάλλον δέ άπαν τούτου τουναντίον, τοΰ μέν ταΐς 

ήδοναΐς ύπείκοντος καί καρτερεΐν ού δυναμένου ψέξει πάς τήν e 

μαλακίαν, τοΰ δ' είς μίμησιν τοΰ θήλεος Ιόντος τήν τής εικόνος 

ομοιότητα δρ' ού μέμψεται; τίς οΰν ανθρώπων τοΰτο δν τοι

ούτον νομοθετήσει; σχεδόν ουδείς, έχων γε έν τφ νφ νόμον 

αληθή. Πώς οΰν φαμεν αληθές τοΰτο είναι; τήν τής φιλίας τε καί 

επιθυμίας άμα καί τών λεγομένων ερώτων φύσιν ίδεΐν άνα-

γκαΐον, εί μέλλει τις ταΰτα ορθώς διανοηθήσεσθαι· δύο γάρ όντα 837a 

αυτά, καί έξ άμφοΐν τρίτον άλλο είδος, έν όνομα περίλαβαν 

πάσαν άπορίαν καί σκότον απεργάζεται. 

ΚΛ. Πώς; 

ΑΘ. Φίλον μέν που καλοΰμεν δμοιον όμοίω κατ' άρετήν καί 

ίσον ϊσψ, φίλον δ' αΰ καί τό δεόμενον τοΰ πεπλουτηκότος, ενα

ντίον δν τφ γένει· δταν δέ έκάτερον γίγνηται σφοδρόν, έρωτα 

έπονομάζομεν. 

ΚΛ. Όρθώς. b 

ΑΘ. Φιλία τοίνυν ή μέν από εναντίων δεινή καί αγρία 

καί τό κοινόν ού πολλάκις έχουσα έν ήμΐν, ή δ' έκ τών όμοιων 
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ήμερος τε καί κοινή δια βίου· μεικτή δέ έκ τούτων γενομένη 

πρώτον μέν καταμαθεΐν ού ραδία, τί ποτέ βούλοιτ' άν αύτφ γε

νέσθαι τόν τρίτον ερωτά τις έχων τοΰτον, έπειτα είς τουναντίον 

ύπ' άμφοΐν έλκόμενος απορεί, τοΰ μέν κελεύοντος τής ώρας 

άπτεσθαι, τοΰ δέ άπαγορεύοντος. Ό μέν γάρ τοΰ σώματος έρών, e 

καί τής ώρας καθάπερ όπώρας πεινών, έμπλησθήναι παρακε-

λεύεται έαυτώ, τιμήν ούδεμίαν απονέμων τφ τής ψυχής ήθει τοΰ 

ερωμένου- ό δέ πάρεργον μέν τήν τοΰ σώματος έπιθυμίαν έχων, 

ορών δέ μάλλον ή έρών, τή ψυχή δέ όντως τής ψυχής έπιτεθυμη-

κώς, ύβριν ήγηται τήν περί τό σώμα τοΰ σώματος πλησμονήν, τό 

σώφρον δέ καί άνδρεΐον καί μεγαλοπρεπές καί τό φρόνιμον 

αίδούμενος άμα καί σεβόμενος, άγνεύειν άεί μεθ' άγνεύοντος 

τοΰ ερωμένου βούλοιτ' άν ό δέ μειχθείς έξ άμφοΐν γ' έρως ούτος d 

έσθ' δν νΰν διεληλύθαμεν ώς τρίτον. "Οντων δέ τούτων τοσού

των, πότερον απαντάς δει κωλύειν τόν νόμον, άπείργοντα μή γί

γνεσθαι έν ήμΐν, ή δήλον δτι τόν μέν αρετής όντα καί τόν νέον 

επιθυμούντα ώς άριστον γίγνεσθαι βουλοίμεθ' άν ήμΐν έν τή πό

λει ένεΐναι, τους δέ δύο, εί δυνατόν εϊη, κωλύοιμεν άν, ή πώς λέ-

γομεν, ώ φίλε Μέγιλλε; 

ΜΕ. Πάντη τοι καλώς, ώ ξένε, περί αυτών τούτων ειρηκας 
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τά νΰν. e 

ΑΘ. "Εοικά γε, δπερ καί έτόπαζον, τυχεΐν τής σης, ώ φίλε, 

συνψδίας· τόν δέ νόμον υμών, δ τι νοεί περί τά τοιαύτα, ουδέν 

με έξετάζειν δει, δέχεσθαι δέ τήν τφ λόγω συγχώρησιν. Κλεινία 

δέ μετά ταΰτα καί είς αΰθις περί αυτών τούτων πειράσομαι 

έπάδων πείθειν. Τό δέ μοι δεδομένον ύπό σφφν ϊτω, καί διεξέλ-

θωμεν πάντως τους νόμους. 

ΜΕ. 'Ορθότατα λέγεις. 

ΑΘ. Τέχνην δή τιν' αΰ τούτου τοΰ νόμου τής θέσεως έν τφ 

νΰν παρόντι τή μέν ραδίαν έχω, τή δ' αΰ τίνα τρόπον παντάπα- 838a 

σιν ώς οίον τε χαλεπωτάτην. 

ΜΕ. Πώς δή λέγεις; 

ΑΘ. "Ισμεν που καί τά νΰν τους πλείστους τών ανθρώπων, 

καίπερ παρανόμους όντας, ώς εΰ τε καί ακριβώς εΐργονται τής 

τών καλών συνουσίας ούκ άκοντες, ώς ςίόν τε δέ μάλιστα έκό-

ντες. 

ΜΕ. Πότε λέγεις; 

ΑΘ. "Οταν αδελφός ή αδελφή τφ γένωνται καλοί. Καί περί b 

ύέος ή θυγατρός ό αυτός νόμος άγραφος ών ώς οίον τε Ικανώ-

τατα φυλάττει μήτε φανερώς μήτε λάθρα συγκαθεύδοντα ή πως 

άλλακ; άσπαζόμενον άπτεσθαι τούτων άλλ' ούδ' επιθυμία ταύ

της τής συνουσίας τό παράπαν είσέρχεται τους πολλούς. 

ΜΕ. 'Αληθή λέγεις. 

ΑΘ. Ούκοΰν σμικρόν ρήμα κατασβέννυσι πάσας τάς 

τοιαύτας ήδονάς; 

ΜΕ. Τό ποίον δή λέγεις; 
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ΑΘ. Τό ταύτα είναι φάναι μηδαμώς όσια, θεομισή δέ και 

αισχρών αίσχιστα. Το δ' αίτιον άρ* ού τοϋτ' εστί, το μηδένα ο 

άλλως λέγειν αυτά, αλλ' ευθύς γενόμενον ημών έκαστον άκούειν 

τε λεγόντων αεί και πανταχού ταύτα, έν γελοίοις τε άμα έν πάση 

τε σπουδή τραγική λεγόμενα πολλάκις, δταν ή Θυέστας ή τινας 

ΟΙδίποδας είσάγωσιν, η Μακαρέας τινάς άδελφαΐς μειχθέντας 

λαθραίως, οφθέντας δε έτοίμως θάνατον αύτοϊς έπιτιθέντας δί-

κην της αμαρτίας; 

ΜΕ. 'Ορθότατα λέγεις τό γε τοσούτον, ότι το της φήμης θαυ- d 

μαστήν τίνα δύναμιν είληχεν, δταν μηδείς μηδαμώς άλλως άνα-

πνειν επιχείρηση ποτέ παρά τον νόμον. 

ΑΘ. Ούκούν ορθόν τό νυνδή ρηθέν, ότι νομοθέτη, βου-

λομένω τινά έπιθυμίαν δουλώσασθαι των διαφερόντως τους 

ανθρώπους δουλουμένων, ράδιον γνώναί γε οντινα τρόπον χει-

ρώσαιτο άν δτι καθιερώσας ταύτην τήν φήμην παρά πάσι, δού-

λοις τε και έλευθέροις και παισί και γυναξί και δλη τή πόλει 

κατά τά αυτά, οΰτω τό βεβαιότατον άπειργασμένος εσται περί 

τοϋτον τόν νόμον. e 

ΜΕ. Πάνυ μέν ουν· δπως δέ αύ τό τοιούτον έθέλοντας λέγειν 

πάντας δυνατόν έσται ποτέ παρασχείν -

ΑΘ. Καλώς ΰπέλαβες· αυτό γαρ τούτο ην τό παρ' έμοΰ λε-

χθέν, δτι τέχνην έγώ προς τοϋτον τόν νόμον έχοιμι τού κατά φΰ-

σιν χρήσθαι τή τής παιδογονίας συνουσία, τού μέν άρρενος 
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άπεχομένους, μή κτείνοντάς τε έκ προνοίας τό τών ανθρώπων 

γένος, μηδ' είς πέτρας τε και λίθους σπείροντας, οΰ μήποτε φύ- 839a 

σιν την αυτού φιζωθέν λήψεται γόνιμον, άπεχομένους δέ άρού-

ρας θηλείας πάσης έν ή μή βούλοιο αν σοι φΰεσθαι τό σπαρέν. Ό 

δή νόμος ούτος διηνεκής μέν γενόμενος άμα καί κρατήσας, κα-

θάπερ νυν περί τάς τών γονέων συμμείξεις κρατεί, εάν καί περί 

τάς άλλας νικήση δικαίως, μυρία αγαθά έχει. Κατά φύσιν μέν 

γαρ πρώτον κείται, λύττης δέ ερωτικής καί μανίας καί μοιχειών 

πασών καί πωμάτων καί σίτων είργεσθαι ποιεί τών άμετρων πά

ντων, γυναιξί τε αυτών οικείους είναι φίλους· άλλα τε πάμπολ- b 

λα αγαθά γίγνοιτ' άν, εί τού νόμου τις τούτου δυναιτο εγκρατής 

είναι. Τάχα δ ' άν ήμιν τις παραστάς άνήρ σφοδρός καί νέος, 

πολλού σπέρματος μεστός, άκούων τιθεμένου τού νόμου λοιδο-

ρήσειεν άν ως ανόητα καί αδύνατα τιθέντων νόμιμα, καί βοής 

πάντα έμπλήσειε· προς α δή καί βλέψας εγώ τούτο εΐπον τό 

φήμα, ώς τίνα τέχνην κεκτήμην, τή μέν ράστην άπασών, τή δέ χα- c 

λεπωτάτην, προς τό τούτον τεθέντα έμμεϊναι τόν νόμον. Νοήσαι 

μέν γαρ δή φςιστον ώς δυνατόν τέ έστιν καί δπη -φαμέν γάρ δή 

καθιερωθέν τούτο ίκανώς τό νόμιμον πάσαν ψυχήν δουλώσε-

σθαι καί παντάπασιν μετά φόβου ποιήσειν πείθεσθαι τοις τε-

θείσιν νόμοις- άλλα γάρ είς τούτο προβέβηκε νύν, ώστ' οϋδ' άν 

τότε γενέσθαι δοκεΐ, καθάπερ τό τών συσσιτίων επιτήδευμα άπι-
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στεϊται μή δυνατόν είναι δΰνασθαι δια βίου πάλιν δλην ζην d 

πράττουσαν τούτο, έλεγχθέν δ' έργω καί γενόμενον παρ' ύμΐν, 

δμως έτι τό γε γυναικών ουδέ έν ταϊς ύμετέραις πόλεσιν δοκεΐ 

φύσιν εχειν γίγνεσθαι. Ταύτη δ' αΰ, δια την τής απιστίας ρώμην, 

εΐρηκα αμφότερα ταύτα είναι παγχάλεπά μεΐναι κατά νόμον. 

ΜΕ. Όρθώς γε συ λέγων. 

ΑΘ. Ώς δ' ούν ουκ εστίν υπέρ άνθρωπον, otóv τε δέ 

γενέσθαι, βοΰλεσθε ύμΐν πειραθώ τίνα λόγον έχόμενον πιθανό-

τητος είπεΐν τίνος; 

ΚΑ. Πώς γάρ οϋ; 

ΑΘ. Πότερον ούν τις αφροδισίων (îiçtov άν άπέχοιτο, e 

καί τό ταχθέν έθέλοι περί αυτά μετρίως ποιειν, εύ τό σώμα έχων 

καί μή ιδιωτικώς, ή φαύλως; 

ΚΑ. Πολύ που μάλλον μή ιδιωτικώς. 

ΑΘ. Ά ρ ' ούν ούκ ΐσμεν τόν Ταραντινον "Ικκον άκοη 

δια τόν Όλυμπίασί τε αγώνα καί τους [τε] άλλους; Ώ ν δια φι- 840a 

λονικίαν, καί τέχνην καί τό μετά τού σωφρονεΐν άνδρεΐον έν τή 

ψυχή κεκτημένος, ώς λόγος, ούτε τινός πώποτε γυναικός ηψατο 

ούδ' αύ παιδός έν δλη τή τής ασκήσεως ακμή- καί δή καί Κρί-

σωνα καί Άστύλον καί Διόπομπον καί άλλους πάμπολλους ό 

αυτός που λόγος έχει. Καίτοι τών γ' εμών καί σών πολιτών, ώ 
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Κλεινία, πολύ κάκιον ήσαν πεπαιδευμένοι τάς ψυχάς, τα δέ σώ- b 

ματα πολύ μάλλον σφριγώντες. 

ΚΑ. 'Αληθή ταύτα λέγεις δτι σφόδρα ύπό τών παλαιών έστιν 

είρημένα περί τούτων τών αθλητών ώς δντως ποτέ γενόμενα. 

ΑΘ. Τί ούν; οι μέν άρα νίκης ένεκα πάλης καί δρόμων 

καί τών τοιούτων έτόλμησαν έπέχεσθαι λεγομένου πράγματος 

ύπό τών πολλών εύδαίμονος, οί δέ ημέτεροι παίδες άδυνατή-

σουσι καρτερεΐν πολύ καλλίονος ένεκα νίκης, ην ήμεις καλλί-

στην έκ παίδων προς αυτούς λέγοντες έν'μύθοις τα καί έν φήμα- c 

σιν καί έν μέλεσιν άδοντες, ώς εικός, κηλήσομεν; 

ΚΑ. Ποίας; 

ΑΘ. Τής τών ηδονών νίκης, <ης> εγκρατείς δντας άν ζήν 

εύδαιμόνως, ήττωμένους δέ τουναντίον άπαν. Προς δέ τούτοις 

ετι φόβος ό τού μηδαμή μηδαμώς δσιον αυτό είναι δύναμιν ήμΐν 

ούκ άρα Ιξει κρατεϊν ών άλλοι κεκρατήκασι τούτων οντες χεί-

ρονες; 

ΚΑ. Εικός γούν. 

ΑΘ. 'Επειδή τοίνυν ενταύθα έσμεν τούτου τού νομίμου πέρι, 

διά κάκην δέ την τών πολλών ε'ις άπορίαν έπέσομεν, φημί τό μέν d 

ήμέτερον νόμιμον άτεχνώς δειν περί αυτών τούτων πορεύεσθαι 

λέγον ως ού δει χείρους ήμΐν είναι τους πολίτας ορνίθων καί 

άλλων θηρίων πολλών, οι κατά μεγάλας άγέλας γεννηθέντες, μέ-
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χρι μέν παιδογονίας ήίθεοι καί ακήρατοι γάμων τε αγνοί ζώσιν, 

δταν δ' εις τούτο ηλικίας ελθωσι, συνδυασθέντες άρρην θηλεία 

κατά χάριν καί θήλεια άρρενι, τόν λοιπόν χρόνον όσίως καί δι

καίως ζώσιν, εμμένοντες βεβαίως ταΐς πρώταις τής φιλίας όμο- e 

λογίαις- δεΐν δή θηρίων γε αυτούς άμείνους είναι. Έάν δ' ούν 

ύπό τών άλλων Ελλήνων καί βαρβάρων τών πλείστων 

διαφθείρωνται, τήν λεγομένην άτακτον Άφροδίτην èv αύτοΐς 

όρωντές τε καί άκούοντες μέγιστον δυναμένην, καί ούτω δή μή 

δυνατοί γίγνωνται κατακρατεΐν, δεύτερον νόμον έπ' αύτοΐς μη-

χανάσθαι χρή τους νομοφϋλακας νομοθέτας γενομένους. 

ΚΑ. Τίνα δή συμβουλεύεις αύτοΐς τίθεσθαι νόμον, έάν 84ia 

ό νϋν τιθέμενος αυτούς έκφύγη; 

ΑΘ. Δήλον δτι τόν έχόμενον τούτου δεύτερον, ώ Κλεινία. 

ΚΑ. Τίνα λέγεις; 

ΑΘ. Άγύμναστον δτι μάλιστα ποιεΐν τήν τών ηδονών ρώμην 

ήν, τήν έπίχυσιν καί τροφήν αυτής διά πόνων άλλοτε τρέποντα 

τού σώματος. Εϊη δ' άν τούτο, ε'ι αναίδεια μή ένείη τή τών αφρο

δισίων χρήσει· σπανίω γάρ αύ τώ τοιούτφ δι' α'ισχύνην χρώμε- b 

voi, άσθενεστέραν άν αυτήν δέσποιναν κτώντο όλιγάκις χρώμε-

νοι. Τό δή λανθάνειν τούτων δρώντά τι καλόν παρ' αύτοΐς έστω, 

νόμιμον εθει καί άγράφω νομισθέν νόμψ, τό δέ μή λανθάνειν 

800b 
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α'ισχρόν, αλλ' ού τό μή πάντως δράν. Ούτω τούτο αίσχρόν αύ 

καί καλόν δευτέρως άν ήμΐν έν νόμω γενόμενον κέοιτο, ορθότη

τα έχον δευτέραν, καί τους τάς φύσεις διεφθαρμένους, ους 

ήττους αυτών προσαγορεύομεν, εν γένος öv, περιλαβόντα τρία c 

γένη βιάζοιτ' άν μή παρανομεΐν. 

ΚΑ. Ποία δή; 

ΑΘ. Τό τε θεοσεβές άμα καί φιλότιμον καί τό μή τών σωμά

των άλλα τών τρόπων τής ψυχής δντων καλών γεγονός έν επι

θυμία. Ταύτα δή καθάπερ ίσως έν μύθω τά νΰν λεγόμεν' εστίν 

εύχαί, πολύ γε μήν άριστα, εΐπερ γίγνοιτο, έν πάσαις πόλεσι γί-

γνοιτο άν. Τάχα δ' άν, ει θεός έθέλοι, καν δυοΐν θάτερα βιασαί- d 

μέθα περί ερωτικών, ή μηδένα τολμάν μηδενός άπτεσθαι τών 

γενναίων άμα καί ελευθέρων πλην γαμέτης εαυτού γυναικός, 

άθυτα δέ παλλακών σπέρματα καί νόθα μή σπείρειν, μηδέ άγονα 

αρρένων παρά φύσιν ή τό μέν τών άρρέν&τν πάμπαν άφελοίμεθ' 

άν, τό δέ γυναικών, ει τις συγγίγνοιτό τινι πλην ταΐς μετά θεών 

καί Ιερών γάμων έλθούσαις εις τήν οίκίαν, ώνηταΐς είτε άλλω 

ότωοΰν τρόπω κτηταΐς, μή λανθάνων άνδρας τε καί γυναίκας e 

πάσας, τάχ' άν άτιμον αυτόν τών έν τη πόλει επαίνων νομοθε

τούντες ορθώς άν δόξαιμεν νομοθετεΐν, ώς δντως δντα ξενικόν. 
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Ούτος δή νόμος, είτε εις είτε δύο αυτούς χρή προσαγορεύειν, 

κείσθω περί αφροδισίων καί απάντων τών ερωτικών, δσα προς 842a 

αλλήλους δια τάς τοιαύτας επιθυμίας ομιλούντες ορθώς τε καί 

ούκ ορθώς πράττομεν. 

ΜΕ. Καί τοίνυν, ώ ξένε, έγώ μέν σοι σφόδρα δεχοίμην 

άν τούτον τόν νόμον, δ δέ δή Κλεινίας αυτός φραζέτω τί ποτέ 

περί αυτών διανοείται. 

ΚΑ. Έσται ταύτα, ώ Μέγιλλε, οπόταν γε δή μοι δόξη τις πα-

ραπεπτωκέναι καιρός· νΰν μήν έώμεν τόν ξένον έτι εις τό πρό-

σθεν προϊέναι τών νόμων. 

ΜΕ. 'Ορθώς. 

ΑΘ. 'Αλλά μήν νύν γε προϊόντες ήδη σχεδόν έσμεν έν τώ κα- b 

τεσκευάσθαι μέν συσσίτια -δ φαμεν άλλοθι μέν άν χαλεπόν 

είναι, έν Κρήτη δέ ουδείς άλλως άν ύπολάβοι δεΐν γίγνεσθαι- τό 

δέ τίνα τρόπον, πότερον ώς ένθάδε ή καθάπερ έν Λακεδαίμονι, 

ή παρά ταύτα έστιν τι τρίτον είδος συσσιτίων άμφοΐν τούτοιν 

άμεινον άν έχον, τούτο ούτ' έξευρεΐν μοι χαλεπόν είναι δοκεΐ, 

μέγα τε αγαθόν εύρεθέν ουδέν άπεργάσεσθαι· καί γάρ νύν 

έμμελώς εχειν κατεσκευασμένα. 

Τούτοις δ' εστίν άκόλουθον ή τοϋ βίου κατασκευή, τίν' c 

αύτοΐς άν τρόπον Ιποιτο. Βίος δή άλλαις μέν πόλεσιν παντο-

δαπώς άν καί πολλαχόθεν είη, μάλιστα δέ έκ διπλασίων ή τού

τοις· έκ γής γάρ καί έκ θαλάττης τοις πλείστοις τών Ελλήνων 

εστί κατεσκευασμένα τά περί τήν τροφήν, τούτοις δέ μόνον έκ 
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γης. Τώ μέν ούν νομοθέτη τούτο ρφον ού γάρ μόνον ήμίσεις αύ d 

γίγνονται νόμοι μέτριοι, πολύ δ' έλάττους, έτι δ' έλευθέροις 

άνθρώποις μάλλον πρέποντες. Ναυκληρικών μέν γάρ καί εμπο

ρικών καί καπηλευτικών καί πανδοκεύσεων καί τελωνικών καί 

μεταλλείων καί δανεισμών καί επιτόκων τόκων καί άλλων μυ

ρίων τοιούτων τά πολλά άπήλλακται, χαίρειν αύτοΐς ειπών, ό 

περί ταύτην τήν πόλιν νομοθέτης, γεωργοΐς δέ καί νομεύσι καί 

μελιττουργοΐς καί τοις περί τά τοιαύτα φυλακτηρίοις τε καί έπι-

στάταις οργάνων νομοθετήσει, τά μέγιστα ήδη νενομοθετηκώς e 

περί γάμους άμα καί γενέσεις παίδων καί τροφάς, ετι δέ καί παι

δείας άρχων τε καταστάσεις έν τη πόλει· νύν δ' έπί [τους] τήν 

τροφήν καί δσοι περί αυτήν ταύτην συνδιαπονοΰσιν άναγκαΐον 

νομοθετούντα έστιν τρέπεσθαι. 

Πρώτον δή νόμοι εστωσαν λεγόμενοι τοΰνομα γεωργικοί. 

Διός ορίου μέν πρώτος νόμος δδε ειρήσθω. Μή κινείτω γής δρια 

μηδείς μήτε οικείου πολίτου γείτονος, μήτε δμοτέρμονος έπ' 

εσχατιάς κεκτημένος άλλω ξένω γειτόνων, νομίσας τό τάκίνητα 843a 

κινεϊν αληθώς τούτο είναι· βουλέσθω δέ πάς πέτρον έπιχειρήσαι 

κινεΐν τόν μέγιστον άλλον πλην δρον μάλλον ή σμικρόν λίθον 

ορίζοντα φιλίαν τε καί εχθραν ενορκον παρά θεών. Τού μέν γάρ 
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ομόφυλος Ζευς μάρτυς, τού δέ ξένιος, οι μετά πολέμων τών 

έχθίστων εγείρονται. Καί δ μέν πεισθείς τψ νόμω αναίσθητος 

τών άπ' αυτού κακών γίγνοιτ' άν, καταφρονήσας δέ διτταΐς δί-

καις ένοχος έστω, μι$ μέν παρά θεών καί πρώτη, δευτέρα δέ ύπό 

νόμου. Μηδείς γάρ εκών κινείτω γής δριά γειτόνων δς δ' άν κι- b 

νήση, μηνυέτω μέν δ βουλόμενος τοις γεωργοΐς, οί δέ είς τό δι-

καστήριον αγόντων. "Ην δέ τις δφλη τήν τοιαύτην δίκην, ώς άνά-

δαστον γήν λάθρο: καί βία ποιοϋντος τού δφλοντος, τιμάτω τό 

δικαστήριον δ τι άν δέη πάσχειν ή άποτίνειν τόν ήττηθέντα. 

Τό δέ μετά τούτο βλάβαι πολλαί καί σμικραί γειτόνων γι-

γνόμεναι, διά τό θαμίζειν έχθρας δγκον μέγαν έντίκτουσαι, χα-

λεπήν καί σφόδρα πικράν γειτονίαν απεργάζονται. Διό χρή πά- c 

ντως εϋλαβεΐσθαι γείτονα γείτονι μηδέν ποιεΐν διάφορον, τών τε 

άλλων πέρι καί δή καί έπεργασίας συμπάσης σφόδρ' άεί διευλα-

βούμενον τό μέν γάρ βλάπτειν ουδέν χαλεπόν αλλ' άνθρωπου 

παντός, τό δ' έπωφελεΐν ούδαμή άπαντος. Ό ς δ' άν έπεργάζη-

ται τά τού γείτονος υπερβαίνων τους δρους, τό μέν βλάβος άπο-

τινέτω, τής δέ αναίδειας άμα καί άνελευθερίας ένεκα Ίατρευό- d 

μένος διπλάσιον τού βλάβους άλλο έκτεισάτω τώ βλαφθέντι-

τούτων δέ καί απάντων τών τοιούτων έπιγνώμονές τε καί δι-

κασταί καί τιμηταί γιγνέσθων αγρονόμοι, τών μέν μειζόνων, 
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καθάπερ έν τοις πρόσθεν είρηται, πάσα ή τού δωδεκατημορίου 

τάξις, τών έλαττόνων δέ οι φρούραρχοι τούτων. Καί έάν τις βο-

σκήματα έπινέμη, τάς βλάβας όρώντες κρινόντων καί τιμώντων. 

Καί έάν εσμούς αλλότριους σφετερίζη τις τη τών μελιττών e 

ηδονή συνεπόμενος καί κατακρούων ούτως οίκειώται, τινέτω 

τήν βλάβην. Καί έάν πυρεύων τήν ΰλην μή διευλαβηθη τήν τού 

γείτονος, τήν δόξασαν ζημίαν τοις άρχουσι ζημιούσθω. Καί έάν 

φυτεύων μή άπολείπη τό μέτρον τών του γείτονος χωρίων, κα

θάπερ εϊρηται καί πολλοίς νομοθέταις ίκανώς, ών τοις νόμοις 

χρή προσχρήσθαι καί μή πάντα άξιοΰν, πολλά καί 

σμικρά καί τού επιτυχόντος νομοθέτου γιγνόμενα, τόν μείζω πό

λεως κοσμητήν νομοθετεΐν έπεί καί τών υδάτων πέρι 844a 

γεωργοΐσι παλαιοί καί καλοί νόμοι κείμενοι ούκ άξιοι παροχε-

τεΰειν λόγοις, αλλ' δ βουληθείς επί τόν αυτού τόπον άγειν ύδωρ 

άγέτω μέν αρχόμενος έκ τών κοινών ναμάτων, μή ύποτέμνων 

πηγάς φανεράς ίδιώτου μηδενός, fi δ' άν βούληται άγειν, πλην 

δι' οικίας ή Ιερών τίνων ή καί μνημάτων, άγέτω, μή βλάπτων 

πλην αυτής τής οχεταγωγίας. Άυδρία δέ ει τισι τόποις σύμφυτος 

έκ γης τά έκ Διός Ιόντα άποστέγει νάματα, καί ελλείπει τών άνα- b 

γκαίων πωμάτων, όρυπέτω μέν έν τώ αυτού χωρίω μέχρι τής 

κεραμίδος γής, έάν δ' έν τούτφ τώ βάθει μηδαμώς ύδατι προ-

στυγχάνη, παρά τών γειτόνων ύδρευέσθω μέχρι τού αναγκαίου 
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πώματος έκάστοις τών οίκετών έάν δέ δι' ακριβείας fi καί τοις 

γείτοσι, τάξιν τής ύδρείας ταξάμενος παρά τοις άγρονόμοις, 

ταύτην ημέρας έκαστης κομιζόμενος, ούτω κοινωνείτω τοις γεί-

τοσιν ύδατος. Έάν δέ έκ Διός ύδατα γιγνόμενα, τόν επάνω γε- e 

ωργούντα ή καί όμότοιχον οίκοΰντα τών ύποκάτω βλάπτη τις 

μή διδούς έκροήν, ή τουναντίον δ επάνω μεθιείς εική τά ρεύμα

τα βλάπτη τόν κάτω, καί περί ταύτα μή έθέλωσιν δια ταύτα κοι-

νωνεΐν άλλήλοις, έν άστει μέν άστυνόμον, έν άγρφ δέ άγρονόμον 

έπάγων δ βουλόμενος ταξάσθω τί χρή ποιεΐν έκάτερον δ δέ μή 

εμμένων έν τη τάξει φθόνου θ' άμα καί δύσκολου ψυχής ύπεχέ- d 

τω δίκην, καί όφλών διπλάσιον τό βλάβος άποτινέτω τφ βλα-

φθέντι, μή έθελήσας τοις άρχουσιν πείθεσθαι. 

Όπώρας δέ δή χρή κοινωνίαν ποιεΐσθαι πάντας τοιάνδε τι

νά. Διττάς ήμΐν δωρεάς ή θεός έχει χάριτος αύτη, τήν μέν παι-

διάν Διονυσιάδα άθησαύριστον, τήν δ' εις άπόθεσιν γενομένην 

κατά φύσιν. Έστω δή περί δπώρας δδε νόμος ταχθείς- δς άν 

άγροίκου όπώρας γεύσηται, βοτρύων είτε καί σύκων, πριν e 

έλθεΐν τήν ώραν τήν τού τρυγάν άρκτούρω σύνδρομον, εΐτ' έν 

τοις αυτού χωρίοις είτε καί έν άλλων, Ιεράς μέν πεντήκοντα 

όφειλέτω τώ Διονύσφ δραχμάς, έάν έκ τών εαυτού δρέπη, έάν 

804a 
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δ' έκ τών γειτόνων, μνάν, έάν δ' έξ άλλων, δύο μέρη τής μνάς. 

Ό ς δ' άν τήν γενναίαν νυν λεγομένην σταφυλήν ή τά γενναία 

σύκα επονομαζόμενα όπωρίζειν βούληται, έάν μέν έκ τών οικεί

ων λαμβάνη, δπως άν έθέλη καί οπόταν βούληται καρπούσθω, 

έάν δ' έξ άλλων μή πείσας, επομένως τφ νόμω, τώ μή κινεΐν δ τι 845a 

μή κατέθετο, έκείνως αεί ζημιούσθω. Έάν δέ δή δούλος μή πεί

σας τον δεσπότην τών χωρίων άπτηταί του τών τοιούτων, κατά 

ράγα βοτρύων καί σϋκον συκής 'ισαρίθμους πληγάς τούτοις μα-

στιγούσθω. Μέτοικος δέ ώνούμενος τήν γενναίαν όπώραν όπω-

ριζέτω, έάν βούληται, έάν δέ ξένος έπιδημήσας όπώρας έπιθυμή, 

φαγεΐν διαπορευόμενος τάς οδούς, τής μέν γενναίας άπτέσθω, 

έάν βούληται, μεθ' ενός ακολούθου χωρίς τιμής, ξένια δεχόμε- b 

νος, τής δέ άγροίκου λεγομένης καί τών τοιούτων ό νόμος ε'ιργέ-

τω μή κοινωνεΐν ήμΐν τους ξένους· έάν δέ τις άίστωρ ων αυτός 

ή δούλος άψηται, τόν μέν δοΰλον πληγαΐς κολάζειν, τον δέ 

ελεύθερον άποπέμπειν νουθετήσαντα καί διδάξαντα τής άλλης 

όπώρας άπτεσθαι τής εις απόθεσιν άσταφίδος οίνου τε καί 

ξηρών σύκων άνεπιτηδείου κεκτήσθαι. 'Απίων δέ πέρι καί μήλων 

καί ροών καί πάντων τών τοιούτων, αίσχρόν μέν μηδέν έστω 

λάθρα λαμβάνειν, δ δέ ληφθείς εντός τριάκοντα ετών γεγονώς e 
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τυπτέσθω καί άμυνέσθω άνευ τραυμάτων, δίκην δ' είναι έλευ-

θέρω τών τοιούτων πληγών μηδεμίαν. Ξένω δέ καθάπερ όπώρας 

έξέστω καί τών τοιούτων μέτοχον είναι· έάν δέ πρεσβύτερος 

ων άπτηται τούτων, φαγών αυτού καί αποφέρων μηδέν, καθά

περ ό ξένος ταύτη κοινωνείτω τών τοιούτων απάντων, μή πει-

θόμενος δέ τφ νόμω κινδυνευέτω άναγώνιστος γίγνεσθαι περί d 

αρετής, έάν είς τότε τά τοιαύτα περί αυτού τους τότε κριτάς τις 

άναμιμνήσκη. 

"Υδωρ δέ πάντων μέν τό περί τάς κηπείας διαφερόντως τρό-

φιμον, εύδιάφθαρτον δέ· ούτε γάρ γήν ούτε ήλιον ούτε πνεύμα

τα, τοις ΰδασι σύντροφα τών έκ γής άναβλαστανόντων, ράδιον 

φθείρειν φαρμακεύσεσιν ή άποτροπαΐς ή καί κλοπαΐς, περί δέ 

τήν ύδατος φύσιν εστίν τά τοιαύτα σύμπαντα δυνατά γίγνεσθαι· e 

διό δή βοηθού δεΐται νόμου. "Εστω τοίνυν δδε περί αυτού- άν τις 

διαφθείρη εκών ύδωρ άλλότριον, είτε καί πηγαΐον είτε καί συ-

ναγυρτόν, φαρμακείαις ή σκάμμασιν ή κλοπαΐς, ό βλαπτόμενος 

δικαζέσθω προς τους αστυνόμους, τήν άξίαν τής βλάβης άπο-

γραφόμενος· άν δέ τις δφλη φαρμακείαις τισίν βλάπτων, προς 

τφ τιμήματι καθηράτω τάς πηγάς ή τάγγεΐον τού ύδατος, δπητερ 

άν οί τών εξηγητών νόμοι άφηγώνται δεΐν γίγνεσθαι τήν κάθαρ-

σιν εκάστοτε καί έκάστοις. 

Περί δέ συγκομιδής τών ωραίων απάντων, έξέστω τφ 
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βουλομένω τό εαυτού δια παντός τόπου κομίζεσθαι, δπηπερ άν 846a 

ή μηδέν μηδένα ζημιοΐ ή τριπλάσιον αυτός κέρδος τής τού γείτο

νος ζημίας κερδαίνη, τούτων δέ έπιγνώμονας τους άρχοντας γί

γνεσθαι, καί τών άλλων απάντων δσα τις άν εκών άκοντα βλά

πτη βία ή λάθρςι, αυτόν ή τών αυτού τι, δια τών αυτού κτημάτων, 

πάντα τά τοιαύτα τοις άρχουσιν έπιδεικνύς τιμωρείσθω, μέχρι 

τριών μνών δντος τού βλάβους· έάν δ' έγκλημα τω μείζον άλλω 

προς άλλον γίγνηται, προς τά κοινά δικαστήρια φέρων τήν δίκην b 

τιμωρείσθω τόν άδικοϋντα. Έάν δέ τις τών αρχόντων δοκή μετ' 

αδίκου γνώμης κρίνειν τάς ζημίας, τών διπλασίων υπόδικος 

έστω τφ βλαφθέντι· τά δέ αύ τών αρχόντων αδικήματα είς τά 

κοινά δικαστήρια έπανάγειν τόν βουλόμενον <έν> έκάστω τών 

εγκλημάτων. Μυρία δέ ταύτα δντα καί σμικρά νόμιμα, καθ' & 

δει τάς τιμωρίας γίγνεσθαι, λήξεων τε πέρι δικών καί προσκλή

σεων καί κλητήρων, εΐτ' έπί δυοΐν εϊτ' έφ' όπόσων δει καλεΐσθαι, c 

καί πάντα όπόσα τοιαύτα έστιν, οΰτ' άνομοθέτητα olóv τ ' είναι 

γέροντος τε ουκ άξια νομοθέτου, νομοθετούντων δ ' αυτά ol νέ

οι προς τά τών πρόσθεν νομοθετήματα άπομιμούμενοι, σμικρά 

προς μεγάλα,καί τής αναγκαίας αυτών χρείας έμπείρως ΐσχο-
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ντες, μέχρυιερ άν πάντα ίκανώς δόξη κεΐσθαι· τότε δέ ακίνητα 

ποιησάμενοι, ζώντων τούτοις ήδη χρώμενοι μέτρον εχουσι. 

Τό δέ τών άλλων δημιουργών ποιεΐν χρή κατά τόδε. Πρώτον d 

μέν έπιχώριος μηδείς έστω τών περί τά δημιουργικά τεχνήματα 

διαπονούντων, μηδέ οίκέτης ανδρός έπιχωρίου. Τέχνην γάρ ίκα-

νήν, πολλής ασκήσεως άμα καί μαθημάτων πολλών δεομένην, 

κέκτηται πολίτης άνήρ τόν κοινόν τής πόλεως κόσμον σφζων 

καί κτώμενος, ούκ έν παρέργφ δεόμενον έπιτηδεύειν δύο δέ επι

τηδεύματα ή δύο τέχνας ακριβώς διαπονεΐσθαι σχεδόν ουδεμία 

φύσις Ικανή τών ανθρωπίνων, ούδ' αύ τήν μέν αυτός Ικανός e 

άσκεΐν, τήν δέ άλλον ασκούντα έπιτροπεύειν. Τοΰτ' ούν έν πόλει 

υπάρχον δει πρώτον γίγνεσθαι· μηδείς χαλκεύων άμα τεκταινέ-

σθω, μηδ' αύ τεκταινόμενος χαλκευόντων άλλων έπιμελείσθω 

μάλλον ή τής αυτού τέχνης, πρόφασιν έχων ώς πολλών οίκετών 

έπιμελούμενος έαυτφ δημιουργούντων, είκότως μάλλον επιμε

λείται δή εκείνων δια τό τήν πρόσοδον εκείθεν αύτφ πλείω γί

γνεσθαι τής αυτού τέχνης, αλλ' εις μίαν έκαστος τέχνην έν πόλει 847a 

κεκτημένος από ταύτης άμα καί τό ζήν κτάσθω. Τούτον δή τόν 

νόμον αστυνόμοι διαπονούμενοι σωζόντων, καί τόν μέν έπιχώ-

ριον, έάν εις τίνα τέχνην άποκλίνη μάλλον ή τήν τής αρετής έπι-

μέλειαν, κολαζόντων όνείδεσί τε καί άτιμίαις, μέχριπερ άν κα-
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τευθύνωσιν εις τόν αυτού δρόμον, ξένων δέ άν τις έπιτηδεύη δύο 

τέχνας, δεσμοϊσί τε καί χρημάτων ζημίαις καί έκβολαΐς έκ τής πό- b 

λεως κολάζοντες, άναγκαζόντων ένα μόνον άλλα μή πολλούς 

είναι. Μισθών δέ αύτοΐς πέρι καί τών αναιρέσεων τών έργων, 

καί έάν τις αυτούς έτερος ή 'κεΐνοί τίνα άλλον άδικώσι, μέχρι 

δραχμών πεντήκοντα αστυνόμοι διαδικαζόντων, τό δέ πλέον 

τούτου τά κοινά δικαστήρια διακρινόντων κατά νόμον. 

Τέλος δέ έν τη πόλει μηδένα μηδέν τελεΐν μήτε εξαγόμενων 

χρημάτων μήτ' εισαγομένων λιβανωτόν δέ καί δσα προς θεούς e 

τά τοιαύτα έστιν ξενικά θυμιάματα, καί πορφύραν καί δσα βα-

πτα χρώματα, μή φερούσης τής χώρας, ή περί τίνα άλλην τέχνην 

δεομένην ξενικών τίνων εισαγώγιμων μηδενός αναγκαίου χάριν 

μήτε τις άγέτω, μήτε αύ τών έν τη χώρα αναγκαίων έμμένειν έξα-

γέτω· τούτων δ' αύ πάντων έπιγνώμονας είναι καί έπιμελητάς 

τών νομοφυλάκων, πέντε αφαιρεθέντων τών πρεσβυτέρων, τους 

εξής δώδεκα. 

Περί δέ δπλων καί δσα περί τόν πόλεμον άπαντα δργανα, d 

έάν τίνος ή τέχνης εισαγώγιμου δέη γίγνεσθαι ή φυτού ή μεταλ

λευτικού κτήματος ή δεσμευτικού ή ζφων τινών ένεκα τής τοι

αύτης χρείας, ίππαρχοι καί στρατηγοί τούτων έστωσαν κύριοι 

εισαγωγής τε καί εξαγωγής, διδούσης τε άμα καί δεχόμενης τής 

πόλεως, νόμους δέ περί τούτων νομοφύλακες τους πρέποντάς τε 

καί ικανούς θήσουσι· καπηλείαν δέ Ινεκα χρηματισμών μήτε ούν 
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τούτου μήτε άλλου μηδενός έν τή χώρα δλη καί πόλει ήμΐν γί

γνεσθαι. e 

Τροφής δέ καί διανομής τών έκ τής χώρας εγγύς τής τού 

Κρητικού νόμου έοικεν όρθότης άν τις γιγνομένη κατά τρόπον 

γίγνεσθαι. Δώδεκα μέν γάρ δή μέρη τά πάντα έκ τής χώρας γι-

γνόμενα νέμειν χρεών πάντας, $περ καί άναλωτέα- τό δέ δωδέ-

κατον μέρος εκαστον -οίον πυρών καί κριθών, οΐσιν δή καί τά 

άπαντα άκολουθείτω τά άλλα ώραΐα νεμόμενα, καί δσα ζφα σύ- 848a 

μπάντα πράσιμα έν έκάστοις fi- τριχή διαιρείσθω κατά λόγον, έν 

μέν μέρος τοις έλευθέροις, έν δέ τοις τούτων οίκέταις- τό δέ τρί

τον δημιουργοΐς τε καί πάντως τοις ξένοις, οι τέ τίνες άν τών με-

τοικούντων ώσι συνοικοΰντες τροφής αναγκαίου δεόμενοι, καί 

δσοι χρεία, τινί πόλεως ή τίνος ιδιωτών είσαφικνοΰνται εκάστο

τε, πάντων τών αναγκαίων άπονεμηθέν τρίτον μέρος ώνιον έξ 

ανάγκης έστω τούτο μόνον, τών δέ δύο μερών μηδέν έπάναγκες 

έστω πωλεΐν. Πώς ούν δή ταύτα ορθότατα νέμοιτ' άν; Πρώτον b 

μέν δήλον δτι τή μέν ίσα, τή δ' ουκ ϊσα νέμομεν. 

ΚΑ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Χείρω που καί βελτίω τούτων έκαστα ανάγκη φύειν καί 

έκτρέφειν τήν γήν. 

ΚΑ. Πώς γάρ οΰ; 

ΑΘ. Τφ μέν τοίνυν τοιούτω τών μερών, τριών δντων, μηδέν 

πλέον έχέτω μήτε τοις δεσπόταις ή δούλοις νεμόμενον, μήτε αύ 



380 ΝΟΜΩΝ Η" 

γεωργοΐς γένη τών δημιουργών συνοικίζειν. Τους δ' έπιμελητάς 

είναι τούτων πάντων τους τών αγρονόμων άρχοντας, δσων τε 

καί ώντινων δ τόπος έκαστος δεΐται, καί δπου κατοικούντες 

άλυπότατοί τε καί ώφελιμώτατοι έσονται τοΐσιν γεωργοΐσι. 849a 

Τών δέ έν άστει κατά τά αυτά έπιμεληθήναι καί έπιμελεΐσθαι τήν 

τών αστυνόμων αρχήν. 

Τοις δέ δή άγορανόμοις τά περί άγοράν που δει έκαστα μέ-

λειν ή δ' επιμέλεια, μετά τήν τών ιερών έπίσκεψιν τών κατ' 

άγοράν μή τις άδικη τι, τής τών ανθρώπων χρείας τό δεύτερον 

άν ειη, σωφροσύνης τε καί ύβρεως επισκόπους δντας κολάζειν 

τόν δεόμενον κολάσεως. Τών δέ ώνίων, πρώτον μέ τά περί τους 

ξένους ταχθέντα πωλεΐν τοις άστοΐς σκοπεΐν ει γίγνεται κατά b 

τόν νόμον έκαστα. Νόμος δ' είς έστω, μηνός τή νέα ών δει 

πραθήναι τό μέρος τοις ξένοις έξάγειν τους επιτρόπους, δσοι 

τοις άστοΐς ξένοι ή καί δούλοι έπιτροπεύουσι, δωδεκατημόριον 

πραπον τού σίτου, τόν δέ ξένον είς πάντα τόν μήνα ώνεΐσθαι 

σΐτον μέν καί δσα περί σΐτον άγορφ τή πρώτη· δεκάτη δέ τού 

μηνός τήν τών υγρών οι μέν πράσιν, οί δέ ώνήν ποιείσθωσαν δι' 

δλου τού μηνός ίκανήν τρίτη δέ ε'ικάδι τών ζφων έστω πράσις, 

δσα πρατέα έκάστοις ή ώνητέα αύτοΐς δεομένοις, καί όπόσων e 

σκευών ή χρημάτων γεωργοΐς μέν πράσις, οίον δερμάτων ή καί 

πάσης έσθήτος ή πλοκής ή πιλήσεως ή τίνων άλλων τοιούτων, 

ξένοις δέ άναγκαΐον ώνεΐσθαι παρ' άλλων κτωμένοις. Καπηλεί-
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ας δέ τούτων ή κριθών ή πυρών εις άλφιτα νεμηθέντων, ή καί 

τήν δλλην σύμπασαν τροφήν, άστοΐς μέν καί τούτων δούλοις μή

τε τις πωλείτω μήτε ώνείσθω παρά τοιούτου μηδείς μηδενός, έν d 

δέ ταΐς τών ξένων ξένος άγοραΐς πωλείτω τοις δημιουργοΐς τε 

καί τούτων δούλοις, οίνου τε μεταβαλλόμενος καί σίτου πράσιν, 

δ δή καπηλείαν έπονομάζουσιν οι πλείστοι· καί ζφων διαμερι-

σθέντων μάγειροι διατιθέσθων ξένοις τε καί δημιουργοΐς καί 

τούτων ο'ικέταις. Πάσαν δέ ύλην καύσιμον όσημέραι ξένος δ 

βουληθείς ώνείσθω μέν άθρόαν παρά τών έν τοις χωρίοις επι

τρόπων, πωλείτω δέ αυτός τοις ξένοις, καθ' δσον άν βούληται 

καί οπόταν βούληται. Τών δέ άλλων χρημάτων πάντων καί e 

σκευών όπόσων έκάστοισι χρεία, πωλεΐν εις τήν κοινήν άγοράν 

φέροντας εις τόν τόπον έκαστον, έν οίς άν νομοφύλακές τε καί 

άγορανόμοι, μετ' αστυνόμων τεκμηράμενοι έδρας πρέπουσας, 

δρους θώνται τών ώνίων, έν τούτοις άλλάττεσθαι νόμισμα τε 

χρημάτων καί χρήματα νομίσματος, μή προϊέμενον άλλον έτέρω 

τήν άλλαγήν ό δέ προέμενος ώς πιστεύων, έάντε κομίσηται καί 

άν μή, στεργέτω ώς ούκέτι δίκης ούσης τών τοιούτων περί συ- 850a 

ναλλάξεων. Τό δέ ώνηθέν ή πραθέν δσω πλέον άν fi καί πλέονος 

ή κατά τόν νόμον, δς ειρηκεν πόσου προσγενομένου καί άπογε-

νομένου δει μηδέτερα τούτων ποιεΐν, άναγραφήτω τότ' ήδη 

παρά τοις νομοφύλαξιν τό πλέον, έξαλειφέσθω δέ τό εναντίον. 
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Τά αυτά δέ καί περί μετοίκων έστω τής αναγραφής πέρι τής 

ουσίας. Ίέναι δέ τόν βουλόμενον είς τήν μετοίκησιν έπί φητοΐς, 

ώς οίκήσεως ούσης τών ξένων τφ βουλομένω καί δυναμένω κα-

τοικεΐν, τέχνην κεκτημένω καί έπιδημοΰντι μή πλέον ετών εΐκο- b 

σιν άφ' ής άν γράψηται, μετοίκιον μηδέ σμικρόν τελοΰντι πλην 

τοϋ σωφρονεΐν, μηδέ άλλο αύ τέλος ένεκα τίνος ώνής ή καί πρά-

σεως- δταν δ' έξήκωσιν οι χρόνοι, τήν αυτού λαβόντα ούσίαν 

άπιέναι. 'Εάν δ' έν τοις έτεσι τούτοις αύτφ συμβή λόγου άξίω 

προς εύεργεσίαν τής πόλεως γεγονέναι τινά ίκανήν, καί πιστεύη 

πείσειν βουλήν καί έκκλησίαν, ή τίνα άναβολήν τής έξοικήσεως 

αξιών αύτφ γίγνεσθαι κυρίως, ή καί το παράπαν δια βίου τινά e 

μονήν, έπελθών καί πείσας τήν πόλιν, άπερ άν πείση, ταύτα αύτφ 

τέλεα γιγνέσθω. Παισί δέ μετοίκων, δημιουργοΐς ούσι καί γενο-

μένοις ετών πεντεκαίδεκα, τής μέν μετοικίας άρχέτω χρόνος ό 

μετά τό πέμπτον καί δέκατον έτος, έπί τούτοις δέ εΧκοσιν έτη 

μείνας, ΐτω δπη αύτφ φίλον, μένειν δέ άν βούληται, κατά τά 

αυτά μενέτω πείσας· ό δέ άπιών έξαλειψάμενος ΐτω τάς άπο-

γραφάς, αΐτινες άν αυτφ παρά τοις άρχουσιν γεγραμμέναι πρό-

τεοον ώσιν. 
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Θ 

Αθ. Δίκαι δή τά μετά ταύτα ακόλουθοι ταΐς έμπροσθεν πρά- 853a 

ξεσιν άπάσαις ούσαι κατά φύσιν γίγνοιντο άν τήν τής διακο-

σμήσεως τών νόμων. Ώντινων ούν δή πέρι δει γίγνεσθαι δίκας, 

τά μέν εΐρηται, τά κατά γεωργίας τε καί δσα τούτοις εΐπετο, τά 

δέ μέγιστα ούτε εΐρηται πω, καθ' έν έκαστόν τε λεγόμενον, 

[ρηθέν] ήν δει λαμβάνειν αυτό τιμωρίαν καί τίνων ποτέ δικά- b 

στων τυγχάνειν, μετ' έκεΐν' αυτά έξης ταύτα φητέον. 

ΚΑ. 'Ορθώς. 

ΑΘ. Αίσχρόν μέν δή τίνα τρόπον καί νομοθετεΐν πάντα δπό-

σα νύν μέλλομεν τούτο δράν, έν τοιαύτη πόλει ήν φαμεν οίκή-

σεσθαί τε εύ καί τεύξεσθαι πάσης δρθότητος προς έπιτήδευσιν 

αρετής· έν δέ τή τοιαύτη τό καί άξιούν τής τών άλλων μοχθηρίας 

τών μεγίστων έμφύεσθαί τίνα μεθέξοντα, ώστε δεΐν νομοθετεΐν 

προκαταλαμβάνοντα καί άπειλούντα έάν τις τοιούτος γίγνηται, e 
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καί τούτων αποτροπής τε ένεκα καί γενομένων κολάσεως τιθέ-

ναι έπ' αύτοΐς νόμους, ώς έσομένους, δπερ είπον, αίσχρόν μέν 

τίνα τρόπον. 'Επειδή δέ ού, <καί> καθάπερ οι παλαιοί νομοθέ-

ται θεών παισίν νομοθετούμενοι τοις ήρωσιν, ώς ό νύν λόγος, 

αυτοί τ' έκ θεών δντες άλλοις τε έκ τοιούτων γεγονόσιν ένομο-

θέτουν, άλλ' άνθρωποι τε καί ανθρώπων σπέρμασιν νομοθε-

τοϋμεν τά νύν, άνεμέσητον δή φοβεΐσθαι μή τις έγγίγνηται τών 

πολιτών ήμΐν οίον κερασβόλος, δς άτεράμων εις τοσούτον φύσει d 

γίγνοιτ' άν ώστε μή τήκεσθαι· καθάπερ εκείνα τά σπέρματα πυ-

ρί, νόμοις ούτοι καίπερ ούτως Ίσχυροΐς ούσιν άτηκτοι γίγνω-

νται. 

Ώ ν δή χάριν ούκ έπίχαριν λέγοιμ' άν πρώτον νόμον Ιερών 

περί συλήσεων, άν τις τούτο δράν τολμά- Καί πολίτην μέν τών 

τεθραμμένων ορθώς οΰτ' άν βουλοίμεθα ούτε έλπιστόν πάνυ τι 

νοσήσαί ποτέ άν ταύτην τήν νόσον, οίκέται δέ άν τούτων καί ξέ

νοι καί ξένων δούλοι πολλά άν έπιχειρήσειαν τοιαύτα· ών ένεκα 

μέν μάλιστα, δμως δέ καί σύμπασαν τήν τής ανθρωπινής φύσε- 854a 

ως άσθένειαν εύλαβούμενος, έρώ τόν τών ιερόσυλων πέρι νόμον 

καί τών άλλων πάντων τών τοιούτων δσα δυσίατα καί ανίατα. 

Προοίμια δέ τούτοισι, κατά τόν έμπροσθεν λόγον δμολογηθέντα, 

προρρητέον άπασιν ώς βραχύτατα. Λέγοι δή τις άν έκείνω δια-

λεγόμενος άμα καί παραμυθούμενος, δν επιθυμία κακή παρακα-
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λούσα μεθ' ήμέραν τε καί έπεγείρουσα νύκτωρ έπί τι τών ιερών 

άγει συλήσοντα, τάδε· Ώ θαυμάσιε, ούκ άνθρώπινόν σε κακόν b 

ουδέ θείον κινεί τό νυν έπί τήν Ιεροσυλίαν προτρέπον ίέναι, 

οίστρος δέ σε τις έμφυόμενος έκ παλαιών καί ακαθάρτων τοις 

άνθρώποις αδικημάτων, περιφερόμενος άλιτηριώδης, δν εύλα-

βεΐσθαι χρεών παντί σθένει- τις δ' εστίν ευλάβεια, μαθέ. "Οταν 

σοι προσπίπτη τι τών τοιούτων δογμάτων, ΐθι έπί τάς άποδιο-

πομπήσεις, ΐθι έπί θεών αποτρόπαιων Ιερά 'ικέτης, ΐθι έπί τάς 

τών λεγομένων ανδρών ύμΐν αγαθών συνουσίας, καί τά μέν c 

άκουε, τά δέ πειρώ λέγειν αυτός, ώς δει τά καλά καί τά δίκαια 

πάντα άνδρα τιμάν τάς δέ τών κακών συνουσίας φεύγε άμετα-

στρεπτί. Καί έάν μέν σοι, δρώντι ταύτα λωφφ τι τό νόσημα· ε'ι δέ 

μή, καλλίω θάνατον σκεψάμενος άπαλλάττου τού βίου. 

Ταύτα ημών ςιδόντων προοίμια τοις πάντα ταύτα έπινοούσιν 

δσα ανόσια έργα καί πολιτοφθόρα, τφ μέν πειθομένω τόν νόμον 

έάν σιγή δει, τφ δέ άπειθοϋντι μετά τό προοίμιον άδειν μέγα, Ό ς 

δ' άν Ιερόσυλων ληφθή, έάν μέν fi δούλος ή ξένος, έν τώ προ- d 

σώπφ καί ταΐς χερσί γραφείς τήν συμφ'οράν, καί μαστιγωθείς 

δπόσας άν δόξη τοις δικασταΐς, εκτός τών δρων τής χώρας 
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γυμνός έκβληθήτω- τάχα γάρ άν δούς ταύτην τήν δίκην γένοιτ' 

άν βελτίων σωφρονισθείς. Ού γάρ έπί κακφ δίκη γίγνεται ουδε

μία γενομένη κατά νόμον, δυοΐν δέ θάτερον απεργάζεται σχεδόν 

ή γάρ βελτίονα ή μοχθηρότερον ήττον έξηργάσατο τόν τήν δίκην e 

παράσχοντα. Πολίτης δέ άν τίς ποτέ τι τοιούτον δρών άναφανή 

περί θεούς ή περί γονέας ή περί πόλιν ήδικηκώς τών μεγάλων 

τινά καί απορρήτων αδικιών, ώς άνίατον ήδη τούτον δντα ό δι

καστής διανοείσθω, λογιζόμενος οίας παιδείας τε καί τροφής έκ 

παιδός τυγχάνων ουκ άπέσχετο τών μεγίστων κακών. Δίκη δή 

τούτφ θάνατος, ελάχιστον τών κακών, τους δέ άλλους παρά- 855a 

δείγμα όνήσει γενόμενος, άκλεής καί υπέρ τους τής χώρας δρους 

αφανισθείς- παισί δέ καί γένει, έάν φύγωσι τά πατρφα ήθη, κλέ

ος έστω καί λόγος έντιμος λεγόμενος, ώς εύ τε καί ανδρείως εις 

αγαθόν έκ κακού διαπεφευγότων. Δημόσια δέ χρήματα ούδενός 

τών τοιούτων τή πολιτεία πρέπον άν είη γίγνεσθαι, έν fi δει τους 

αυτούς άεί καί ίσους δντας διατελεΐν κλήρους. Ζημίας δ' εκτί

σεις, δταν άδικεΐν άξια δοκή τις χρημάτων, έκτίνειν, άν fi τί τφ 

του κλήρου κατεσκευασμένου περιττεΰον, μέχρι τοσούτου ζη- b 

μιωθέντα, τό δέ πλέον μή· τάς δ' εις ταύτα ακριβείας έκ τών απο

γραφών νομοφύλακες σκοποΰντες τό σαφές έξαγγελλόντων άεί 

τοις δικασταΐς, δπως άν τών κλήρων αργός μηδείς μηδέποτε γί-

γνηται δι' άπορίαν χρημάτων. Ζημίας δέ άν τις πλέονος άξιος 
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είναι δοκή, έάν άρα μή τίνες έθέλωσιν αυτόν τών φίλων 

έγγυάσθαί τε καί συνεκτίνοντες άπελευθεροΰν, δεσμοΐς τε χρο-

νίοις καί έμφανέσι καί τισιν προπηλακισμοΐς κολάζειν, άτιμον c 

δέ παντάπασιν μηδένα είναι μηδέποτε μηδ' έφ' ένί τών αμαρτη

μάτων, μηδ' ύπερορίαν φυγάδα· θάνατον δέ ή δεσμούς ή πληγάς, 

ή τινας άμορφους έδρας ή στάσεις ή παραστάσεις είς ιερά έπί τά 

τής χώρας έσχατα, ή χρημάτων καθάπερ έμπροσθεν εΐπομεν 

εκτίσεις γίγνεσθαι δεΐν τήν δίκην ταύτην, γιγνέσθω. Δικασταί δέ 

έστωσαν θανάτου πέρι νομοφύλακές τε καί τό τών περυσινών 

αρχόντων άριστίνδην άπομερισθέν δικαστήριον είσαγωγάς δέ d 

τούτων καί προκλήσεις καί δσα τοιαύτα καί ώς δει γίγνεσθαι, 

τοις νεωτέροις νομοθέταις χρή μέλειν, τήν διαψήφισιν δέ ήμέτε-

ρον έργον νομοθετεΐν. Έστω δή φανερά μέν ή ψήφος τιθεμένη, 

προ τούτου δέ κατά τό στόμα τού διώκοντας τε καί φεύγοντος ό 

δικαστής έξης ήμΐν εγγύτατα κατά πρέσβιν Ιζέσθω, πάντες δ' οί 

πολΐται, δσοιπερ άν άγωσι σχολήν, έπήκοοι έστωσαν σπουδή 

τών τοιούτων δικών. Λέγειν δέ ενα λόγον, πρώτον μέν τόν διώ- e 

κοντά, τόν δέ φεύγοντα δεύτερον μετά δέ τους λόγους τούτους 

άρχεσθαι μέν τόν γεραίτατον άνακρίνοντα, 'ιόντα εις τήν τών λε

χθέντων σκέψιν ίκανήν μετά δέ τον πρεσβύτατον έξης απαντάς 

χρή διεξελθεΐν δ τι άν παρ' έκατέρου τις τών αντιδίκων ρηθέν 

ή μή ρηθέν έπιποθή τίνα τρόπον ό δέ μηδέν ποθών άλλφ τήν 



318 ΝΟΜΩΝ Θ ' 

άνάκρισιν παραδιδότω. Τών δέ φηθέντων έπισφραγισαμένους 

δαα αν είναι καίρια δοκη, γράμμασιν σημεία επιβάλλοντας πά- 856a 

ντων τών δικαστών, θειναι έπί τήν έστίαν, και πάλιν αύριον εις 

ταύτόν συνελθόντας, ωσαύτως τε ανακρίνοντας διεξελθειν τήν 

δίκην και σημεία επιβάλλοντας αύ τοις λεχθεΐσιν και τρις δρά-

σαντας τούτο, τεκμήρια τε και μάρτυρας ίκανώς παραλαβόντας, 

ψήφον ίεράν εκαστον φέροντα και ΰποσχόμενον προς της εστίας 

εις δύναμιν τα δίκαια και άληθη κρίνειν, ούτω τέλος έπιθεϊναι τη 

τοιαύτη δίκη. 

Μετά δέ τα περί θεούς τα περί κατάλυσιν της πολιτείας. "Ος b 

αν άγων είς αρχήν ανθρώπων δουλώται μέν τους νόμους, εται

ρίας δέ τήν πόλιν ύπήκοον ποιή, και βιαίως δή πάν τούτο πράτ-

των καί στάσιν έγείρων παράνομη, τούτον δή διανοεϊσθαι δει 

πάντων πολεμιώτατον δλη τή πόλει· τον δέ κοινωνοΰντα μέν 

τών τοιούτων μηδενί, τών μεγίστων δέ μετέχοντα άρχων έν xfj 

πόλει, λεληθότα τε ταύτα αυτόν, ή μή λεληθότα, δειλίφ δ', υπέρ e 

πατρίδος αυτού μή τιμωρούμενον, δει δεύτερον ήγεισθαι τον 

τοιούτον πολίτην κάκη. Πας δέ άνήρ, οΰ καί σμικρόν όφελος, 

ένδεικνύτω ταΐς άρχαϊς είς κρίσιν άγων τον έπιβουλεύοντα βί

αιου πολιτείας μεταστάσεως άμα καί παρανόμου· δικασταί δέ 

Ισιωσαν τούτοις οΐπερ τοις ίεροσύλοις, καί πάσαν τήν κρίσιν 

ωσαύτως αύτοϊς γίγνεσθαι καθάπερ έκείνοις, τήν ψήφον θάνα-
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τον φέρειν τήν πλήθει νικώσαν. Ένί δέ λόγω, πατρός ονείδη καί 

τιμωρίας παίδων μηδενί συνέπεσθαι, πλην έάν τινι πατήρ καί d 

πάππος καί πάππου πατήρ εφεξής δφλωσι θανάτου δίκην τού

τους δέ ή πόλις έχοντας τήν αυτών ούσίαν, πλην όσον 

κατεσκευασμένου τού κλήρου παντελώς, είς τήν αυτών άρχαίαν 

έκπεμπέσθω πατρίδα καί πόλιν. Οίς δ' αν τών πολιτών ύεις 

δντες τυγχάνωσιν πλείους ενός, μή έλαττον δέκα ετη γεγονότες, 

κληρώσαι μέν τούτων δέκα, οΰς αν άποφήνη πατήρ ή πάππος ό 

προς πατρός ή μητρός, τών δέ λαχόντων τα ονόματα είς Δελ- e 

φούς πεμφθέντων δν δ' αν ό θεός άνέλη, κληρονόμον εις τον 

οίκον καταστήσαι τον τών εκλιπόντων τύχη άμείνονι. 

ΚΛ. Καλώς. 

ΑΘ. Κοινός δ' ετι τρίτος εις έστω νόμος περί δικαστών τε, 

ούς δει δικάζειν αύτοΐς, καί ό τρόπος τών δικών, οίς αν προδό-

σεως αίτίαν έπιφέρων τις είς δικαστήριον άγη· καί μονής ωσαύ

τως έκγόνοις καί εξόδου της πατρίδος εις έστω περί ταύτα νό- 857a 

μος ούτος τρισί, προδότη καί ίεροσύλω καί τω τους της πόλεως 

νόμους βία άπολλύντι. Κλέπτη δέ, έάντε μέγα έάντε σμικρόν 

κλέπτη τις, είς αύ νόμος κείσθω καί μία δίκης τιμωρία σύμπα-

σιν τό μέν γάρ κλαπέν δή χρεών διπλάσιον πρώτον έκτίνειν, έάν 
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δφλη τις τήν τοιαύτην δίκην καί ίκανήν εχη τήν άλλην ούσίαν 

άποτίνειν υπέρ τον κλήρον, εάν δέ μή, δεδέσθαι έως αν έκτείση 

ή πείση τον καταδικασάμενον. Έάν δέ τις δφλη κλοπής δημοσία b 

δίκην, πείσας τήν πόλιν ή τό κλέμμα έκτείσας διπλούν, άπαλ-

λαττέσθω τών δεσμών. 

ΚΛ. Πώς δή λέγομεν, ώ ξένε, μηδέν διαφέρειν τψ κλέπτοντι 

μέγα ή σμικρόν ύφελομένω, καί εξ Ιερών ή οσίων, καί δσα άλλα 

εστίν περί κλοπήν πάσαν ανομοιότητα έχοντα, οίς δει ποικίλοις 

ούσιν επεσθαι τον νομοθέτην μηδέν δμοίαις ζημίαις ζημιούντα; 

ΑΘ. Άριστ' ώ Κλεινία· σχεδόν τοί με ώσπερ φερόμενον άντι-

κρούσας άνήγειρας, έννενοηκότα δέ καί πρότερον ύπέμνησας c 

δτι τά περί τήν τών νόμων θέσιν ούδενί τρόπω πώποτε γέγονεν 

ορθώς διαπεπονημένα, ως γε έν τω νυν παραπεπτωκότι λέγειν. 

Πώς δ' αύ καί τούτο λέγομεν; ού κακώς άπηκάσαμεν, δτε δού-

λοις ως Ιατρευομένοις υπό δούλων άπηκάζομεν πάντας τους νύν 

νομοθετουμένους. Εύ γαρ έπίστασθαι δει τό τοιόνδε, ώς ει κα~ 

ταλάβοι ποτέ τις ιατρός τών ταϊς έμπειρίαις άνευ λόγου τήν 

Ιατρικήν μεταχειριζομένων ελεύθερον έλευθέρψ νοσούντι διαλε- d 

γόμενον Ιατρόν, καί τοΰ φιλοσοφείν εγγύς χρώμενον μέν τοις 

λόγοις, έξ αρχής τε άπτόμενον τού νοσήματος, περί φύσεως πά

σης έπανιόντα της τών σωμάτων, ταχύ καί σφόδρα γελάσειεν 

αν καί ούκ αν άλλους εΐποι λόγους ή τους περί τά τοιαύτ' αεί 
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προχείρους όντας τοις πλείστοις λεγομένοις ίατροις· φαίη γάρ 

άν «Ώ μώρε, ούκ ίατρεύεις τον νοσοϋντα άλλα σχεδόν παιδεύ

εις, ώς Ιατρόν άλλ' ούχ υγιή δεόμενον γίγνεσθαι». 

ΚΑ. Ούκούν λέγων τά τοιαύτα ορθώς αν λέγοι; e 

ΑΘ. Τάχ' αν, εί προσδιανοοίτό γε ώς όστις περί νόμων ούτω 

διεξέρχεται, καθάπερ ημείς τά νϋν, παιδεύει τους πολίτας άλλ' 

ού νομοθετεί. ΤΑρ' ούν ού καί τοϋτ' αν προς τρόπου λέγειν φαί-

νοιτο; 

ΚΑ. "Ισως. 

ΑΘ. Ευτυχές δέ ημών τό παρόν γέγονεν. 

ΚΑ. Τό ποιον δή; 

ΑΘ. Τό μηδεμίαν ανάγκην είναι νομοθετεΐν, άλλ' αυτούς έν 

σκέψει γενομένους περί πάσης πολιτείας πειράσθαι κατιδεΐν τό 858a 

τε άριστον καί τό άναγκαιότατον, τίνα τρόπον άν γιγνόμενον γί-

γνοιτο. Καί δή καί τό νύν έξεστιν ήμΐν, ώς εοικεν, εί μέν βουλό-

μεθα, τό βέλτιστον σκοπειν, εί δέ βουλόμεθα, τό άναγκαιότατον 

περί νόμων αίρώμεθα ούν πότερον δοκεΐ. 

ΚΑ. Γελοίαν, ώ ξένε, προτιθέμεθα τήν αΐρεσιν, καί άτεχνώς 

ώσπερ κατεχομένοις νομοθέταις δμοιοι γιγνοίμεθ' άν ύπό μεγά- b 

λης τινός ανάγκης ήδη νομοθετεΐν, ώς ούκέτ' εξόν είς αύριον 

ήμΐν δ' -είπεΐν συν θεώ- έξεστι, καθάπερ ή λιθολόγοις ή καί 
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τίνος ετέρας άρχομένοις συστάσεως, παραφορήσασθαι χύδην έξ 

ών έκλεξόμεθα τά πρόσφορα τή μελλούση γενήσεσθαι συστάσει, 

καί δή καί κατά σχολήν έκλέξασθαι. Τιθώμεν ούν ημάς νύν είναι 

μή τους έξ ανάγκης οίκοδομοΰντας, άλλα τους έπί σχολής Ιτι τά 

μέν παρατιθεμένους, τά δέ συνιστάντας- ώστε ορθώς έχει τά μέν c 

ήδη τών νόμων λέγειν ώς τιθέμενα, τά δ' ώς παρατιθέμενα. 

ΑΘ. Γένοιτο γούν αν, ώ Κλεινία, κατά φύσιν μάλλον ήμΐν ή 

σύνοψις τών νόμων. "Ιδωμεν γαρ ούν, ώ προς θεών, τό τοιόνδε 

περί νομοθετών. 

ΚΑ. Τό ποίον δή; 

ΑΘ. Γράμματα μέν που καί έν γράμμασιν λόγοι καί άλλων 

είσί πολλών έν ταις πόλεσιν γεγραμμένοι, γράμματα δέ καί τά 

του νομοθέτου καί λόγοι. 

ΚΑ. Πώς γαρ ού; 

ΑΘ. Πότερον ούν τοις μέν τών άλλων συγγράμμασιν, ποι

ητών καί δσοι άνευ μέτρων καί μετά μέτρων τήν αυτών είς μνή- d 

μην συμβουλήν περί βίου κατέθεντο συγγράψαντες, προσέχωμεν 

τον νουν, τοις δέ τών νομοθετών μή προσέχωμεν; ή πάντων μά

λιστα; 

ΚΑ. Πολύ γε. 

ΑΘ. 'Αλλά δήτα ού χρή τον νομοθέτην μόνον τών γραφόντων 

περί καλών καί αγαθών καί δικαίων συμβουλεύειν, διδάσκοντα 

οίά τέ έστι καί ώς έπιτηδευτέον αυτά τοις μέλλουσιν εύδαίμοσιν 

έσεσθαι; 

ΚΑ. Καί πώς ού; 

ΑΘ. 'Αλλά αίσχρόν δή μάλλον Όμήρω τε καί Τυρταίω καί e 

τοις άλλοις ποιηταΐς περί βίου τε καί επιτηδευμάτων κακώς θέ-
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σθαι γράψαντας, Λυκούργω δέ ήττον καί Σόλωνι καί δσοι δή νο-

μοθέται γενόμενοι γράμματα έγραψαν; ή τό γε ορθόν, πάντων 

δει γραμμάτων τών έν ταΐς πόλεσι τά περί τους νόμους γεγραμ-

μένα φαίνεσθαι διαπτυττόμενα μακρώ κάλλιστα τε καί άριστα, 

τά δέ τών άλλων ή κατ' εκείνα συνεπόμενα, ή διαφωνούντα 859a 

αύτοΐς είναι καταγέλαστα; ούτω διανοωμεθα περί νόμων δεΐν 

γραφής γίγνεσθαι ταΐς πόλεσιν, έν πατρός τε καί μητρός σχήμα -

σι φιλούντων τε καί νουν εχόντων φαίνεσθαι τά γεγραμμένα, ή 

κατά τύραννον καί δεσπότην τάξαντα καί άπειλήσαντα γράψα-

ντα έν τοίχοις άπηλλάχθαι; σκοπώμεν ούν δή καί τά νϋν ήμεΐς 

πότερα ταύτη πειρώμεθα λέγειν διανοηθέντες περί νόμων, είτ' 

ούν δυνάμεθα είτε μή, άλλ' ούν τό γε πρόθυμον παρεχόμενοι· b 

καί κατά ταύτην τήν όδόν ίόντες, άν άρα τι καί δέη πάσχειν, πά-

σχωμεν. 'Αγαθόν δ' εΐη τε, καί άν θεός έθέλη, γίγνοιτ' άν ταύτη. 

ΚΑ. Καλώς είρηκας, ποιώμέν τε ώς λέγεις. 

ΑΘ. Διασκεπτέον άρα πρώτον, ώσπερ έπεχειρήσαμεν, 

ακριβώς τον περί τών τε ίεροσυλούντων καί κλοπής πάσης πέρι 

καί αδικημάτων συμπάντων, καί ού δυσχεραντέον εί μεταξύ 
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νομοθετούντες τά μέν έθεμεν, τών δ' έτι διασκοποΰμεν πέρι· νο-

μοθέται γαρ γιγνόμεθα άλλ' ούκ έσμέν πω, τάχα δέ ίσως άν γε- e 

νοίμεθα. Εί δή δοκεΐ περί ών είρηκα ώς εϊρηκα σκοπεΐσθαι, σκο-

πώμεθα. 

ΚΑ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΑΘ. Περί δή καλών καί δικαίων συμπάντων πειρώμεθα κατι-

δεΐν τό τοιόνδε, δπη ποτέ όμολογοΰμεν νϋν καί δπη διαφερόμε-

θα ήμεΐς τε ήμΐν αύτοΐς, οι δή φαΐμεν άν προθυμεΐσθαί γε, εί 

μηδέν άλλο, διαφέρειν τών πλείστων, οί πολλοί τε αυτοί προς 

αυτούς αύ. 

ΚΑ. Τάς ποίας δέ δή διαφοράς ημών εννοηθείς λέγεις; d 

ΑΘ. Έγώ πειράσομαι φράζειν. Περί δικαιοσύνης δλως καί 

τών δικαίων ανθρώπων τε καί πραγμάτων καί πράξεων πάντες 

πως συνομολογοΰμεν πάντα είναι ταύτα καλά, ώστε ούδ' εί τις 

διισχυρίζοιτο είναι τους δικαίους ανθρώπους, άν καί τυγχάνω-

σιν δντες αισχροί τά σώματα, κατ' αυτό γε τό δικαιότατον ήθος 

ταύτη πάγκαλους είναι, σχεδόν ουδείς άν λέγων ούτω πλημ

μελώς δόξειε λέγειν. 

ΚΑ. Ούκούν ορθώς; e 

ΑΘ. "Ισως- ΐδωμεν δέ ώς, εί πάντ' εστίν καλά δσα δι

καιοσύνης έχεται, τών πάντων τοι καί τά παθήματα ήμΐν έστιν, 

σχεδόν τοις ποιήμασιν ίσα. 

ΚΑ. Τί ούν δή; 

ΑΘ. Ποίημα μέν, δπερ άν ή δίκαιον, σχεδόν δσονπερ άν τοϋ 

δικαίου κοινωνη, κατά τοσούτον καί τοΰ καλού μετέχον εστί. 
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ΚΑ. Τί μήν; 

ΑΘ. Ούκοΰν καί πάθος δπερ άν δικαίου κοινωνη, κατά το

σούτον γίγνεσθαι καλόν όμολογούμενον, ούκ άν διαφωνούντα 

παρέχοι τον λόγον; 8 6 0 a 

ΚΑ. 'Αληθή. 

ΑΘ. 'Εάν δέ γε δίκαιον μέν όμολογώμεν, αίσχρόν δέ είναι πά

θος, διαφωνήσει τό τε δίκαιον καί τό καλόν, λεχθέντων τών δι

καίων αίσχίστων είναι. 

ΚΑ. Πώς τούτο είρηκας; 

ΑΘ. Ουδέν χαλεπόν έννοεΐν οι γαρ όλίγφ πρόσθεν τεθέντες 

ήμΐν νόμοι πάντων έναντιώτατα παραγγέλλειν δόξειαν άν τοις 

νυν λεγομένοις. 

ΚΑ. Ποίοις; 

ΑΘ. Τον ίερόσυλόν που έτίθεμεν δικαίως άν άποθνήσκειν καί 

τόν τών εΰ κειμένων νόμων πολέμιον, καί μέλλοντες δή νόμιμα b 

τοιαύτα τιθέναι πάμπολλα έπέσχομεν, Ιδόντες ώς ταύτα εστίν 

μέν άπειρα παθήματα πλήθει καί μεγέθεσιν, δικαιότατα δέ πά

ντων παθημάτων καί συμπάντων αΐσχιστα. Μών ούχ ούτως ήμΐν 

τά τε δίκαια καί τά καλά τοτέ μέν ώς ταύτα σύμπαντα, τοτέ δέ 

ώς έναντιώτατα φανεΐται; 

ΚΑ. Κινδυνεύει. 

ΑΘ. Τοις μέν τοίνυν πολλοίς ούτω περί τά τοιαύτα άσυμφώ-

νως τά καλά καί τά δίκαια διερριμμένα προσαγορεύεται. e 

ΚΑ. Φαίνεται γούν, ώ ξένε. 
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ΑΘ. Τό τοίνυν ήμέτερον, ώ Κλεινία, πάλιν ίδωμεν πώς αύ 

περί αυτά ταύτα έχει τής συμφωνίας. 

ΚΑ. Ποίας δή προς ποίαν; 

ΑΘ. Έν τοις έμπροσθεν λόγοις οΐμαι διαρρήδην έμέ είρηκέ-

ναι πως, εί δ' ούν μή πρότερον, άλλα νύν ώς λέγοντα τίθετε-

ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Ώς οί κακοί πάντες είς πάντα είσίν άκοντες κακοί· τού

του δέ ούτως έχοντος, ανάγκη που τούτω συνέπεσθαι τον έξης d 

λόγον. 

ΚΑ. Τίνα λέγεις; 

ΑΘ. Ώς ό μέν άδικος που κακός, δ δέ κακός άκων τοιούτος. 

Ακουσίως δέ έκούσιον ούκ έχει πράττεσθαί ποτέ λόγον άκων 

ούν έκείνω φαίνοιτ' άν άδικεϊν ό άδικων τω τήν άδικίαν άκού-

σιον τιθεμένφ, καί δή καί νύν όμολογητέον έμοί· σύμφημι γαρ 

άκοντας άδικεϊν πάντας -εί καί τις φιλονικίας ή φιλοτιμίας ένε

κα άκοντας μέν αδίκους είναί φησιν, άδικεϊν μην έκόντας e 

πολλούς, δ γ' έμός λόγος εκείνος άλλ' ούχ ούτος- τίνα ούν αύ 

τρόπον έγωγε συμφωνοίην άν τοις έμαυτοϋ λόγοις; εί με, ώ 

Κλεινία καί Μέγιλλε, έρωτψτε· «ΕΙ δή ταύτα ούτως έχοντα 

έστιν, ώ ξένε, τί συμβουλεύεις ήμΐν περί τής νομοθεσίας τη τών 

Μαγνητών πόλει; πότερον νομοθετεΐν ή μή;» «Πώς γάρ ού;» φή-

σω. «Διοριεΐς ούν αύτοΐς ακούσια τε καί εκούσια αδικήματα, καί 
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τών μέν εκουσίων αμαρτημάτων τε καί αδικημάτων μείζους τάς 

ζημίας θήσομεν, τών δ' έλάττους; ή πάντων έξ ίσης, ώς ουκ 

δντων αδικημάτων τό παράπαν εκουσίων;» 86ia 

ΚΑ. Όρθώς μέντοι λέγεις, ώ ξένε· καί τούτοις δή τί χρησόμε-

θα τοις νύν λεγομένοις; 

ΑΘ. Καλώς ήρου. Πρώτον μέν τοίνυν αύτοΐς τόδε χρησώμε-

θα. 

ΚΑ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Άναμνησθώμεν ώς έμπροσθεν νυνδή καλώς έλέγομεν δτι 

περί τά δίκαια είη παμπόλλη τις ημών ταραχή τε καί ασυμφωνία. 

Τούτο δέ λαβόντες πάλιν έρωτώμεν ήμας αυτούς- «ΤΑρ' ούν περί 

τήν τούτων άπορίαν ούτ' έξευπορήσαντες ούτε διορισάμενοι τί b 

ποτ' εστίν ταύτα αλλήλων διαφέροντα, ά δή κατά πάσας τάς πό

λεις υπό νομοθετών πάντων τών πώποτε γενομένων ώς δύο είδη 

τών αδικημάτων δντα, τά μέν εκούσια, τά δέ ακούσια, ταύτη καί 

νομοθετείται· δ δέ παρ' ημών νυνδή ψηθείς λόγος, ώσπερ παρά 

θεού λεχθείς, τοσούτον μόνον ειπών άπαλλάξεται, δούς δέ ούδέ-

να λόγον ώς ορθώς είρηκεν, κατανομοθετήσει τινά τρόπον;» ούκ 

έστιν, άλλα ανάγκη πως ταύτα έμπροσθεν τοΰ νομοθετεΐν 

δηλώσαι δύο τε δντα καί τήν διαφοράν αλλην, ίνα, δταν έκατέρω e 

τις τήν δίκην έπιτιθη, πάς επακόλουθη τοις λεγομένοις καί δυ

νατός η τό τε πρεπόντως τεθέν άμή γέ πη κρΐναι καί τό μή. 

ΚΑ. Καλώς ήμΐν φαίνη λέγειν, ώ ξένε- δυοΐν γαρ θάτερον 
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ήμας χρεών, ή μή λέγειν ώς πάντα ακούσια τά αδικήματα, ή 

τοϋτο ώς ορθώς εΐρηται πρώτον διορίσαντας δηλώσαι. 

ΑΘ. Τούτοιν τοίνυν τοΐν δυοΐν τό μέν ούκ άνεκτόν έμοί πά- d 

ντως που γίγνεσθαι, τό γε δή μή λέγειν, ούτως οίόμενον έχειν 

τάληθές -ού γαρ άν νόμιμον ούδ' δσιον άν εΐη- κατά τίνα δέ 

τρόπον έστόν δύο, εί μή τω τε άκουσίφ καί τώ έκουσίω διαφέρε-

τον έκάτερον; [αλλά] άλλω τινί δή ποτέ πειρατέον άμώς γέ πως 

δηλούν. 

ΚΑ. Παντάπασι μέν ούν, ώ ξένε, τούτο γε ούχ οίον τε άλλως 

πως ήμας διανοηθήναι. 

ΑΘ. Ταϋτα έσται. Φέρε δή, βλάβαι μέν, ώς εοικεν, αλλήλων 

τών πολιτών έν ταΐς κοινωνίαις τε καί όμιλίαις πολλαί γίγνο- e 

νται, καί τό γε έκούσιόν τε καί άκούσιον έν αύταΐς άφθονόν έστι. 

ΚΑ. Πώς γάρ ού; 

ΑΘ. Μή τοίνυν τις τάς βλάβας πάσας αδικίας τιθείς, ούτως 

οΐηται καί τά άδικα έν αύταΐσι ταύτη γίγνεσθαι διπλά, τά μέν 

εκούσια δή, τά δ' ακούσια -βλάβαι γάρ ακούσιοι τών πάντων 

οΰτ' άριθμοΐς ούτε μεγέθεσιν έλάττους είσί τών έκουσίων-

σκοπεΐσθε δέ είτε τι λέγω λέγων δ μέλλω λέγειν, είτε καί μηδέν 862a 

τό παράπαν. Ού γάρ φημι έγωγε, ώ Κλεινία καί Μέγιλλε, εί τίς 

τινά τι πημαίνει μή βουλόμενος άλλ' άκων, άδικεϊν μέν, άκοντα 

μην, καί ταύτη μέν δή νομοθετήσω, τούτο ώς άκούσιον αδίκημα 

νομοθετών, άλλ' ουδέ άδικίαν τό παράπαν θήσω τήν τοιαύτην 

βλάβην, ούτε άν μείζων ούτε άν έλάττων τω γίγνηται· πολλάκις 
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δέ ώφελίαν ουκ όρθήν γενομένην τόν τής ώφελίας αίτιον άδικεϊν 

φήσομεν, έάν ή γ' έμή νικςι. Σχεδόν γάρ, ώ φίλοι, οΰτ' εί τις τω 

δίδωσίν τι τών δντων ούτ' εί τουναντίον αφαιρείται, δίκαιον d 

απλώς ή άδικον χρή τό τοιούτον ούτω λέγειν, άλλ' έάν ήθει καί 

δικαίω τρόπφ χρώμενός τις ώφελη τινά τι καί βλάπτη, τούτο 

έστιν τψ νομοθέτη θεατέον, καί προς δύο ταύτα δή βλεπτέον, 

προς τε άδικίαν καί βλάβην, καί τό μέν βλαβέν αβλαβές τοις νό-

μοις είς τό δυνατόν ποιητέον, τό τε άπολόμενον σφζοντα καί τό 

πεσόν ύπό του πάλιν έξορθοΰντα, καί τό θανατωθέν ή τρωθέν, e 

υγιές, τό δέ άποίνοις έξιλασθέν τοις δρώσι καί πάσχουσιν έκά-

στας τών βλάψεων, έκ διαφοράς είς φιλίαν πειρατέον άεί καθι-

στάναι τοϊς νόμοις. 

ΚΑ. Καλώς ταύτα γε. 

ΑΘ. Τάς τοίνυν αδίκους αύ βλάβας καί κέρδη δέ, έάν τις 

άδικων τίνα κερδαίνειν ποιή, τούτων δπόσα μέν ίατά, ώς ούσών 

έν ψυχή νόσων, ίάσθαι- τό δέ τής Ίάσεως ήμΐν τής αδικίας τήδε 

§ έπειν χρή φάναι. 

ΚΑ. Πή; 

ΑΘ. Όπως δ τί τις άν άδικήση μέγα ή σμικρόν, ό νόμος 

αυτόν διδάξει καί αναγκάσει τό παράπαν είς αύθις τό τοιούτον ή d 

μηδέποτε έκόντα τολμήσαι ποιεΐν ή διαφερόντως ήττον πολύ, 

προς τη τής βλάβης εκτίσει. Ταϋτα είτε έργοις ή λόγοις, ή μεθ' 
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ηδονών ή λυπών, ή τιμών ή ατιμιών, καί χρημάτων ζημίαις ή καί 

δώρων, ή καί τό παράπαν φτινι τρόπω ποιήσει τις μισήσαι μέν 

τήν άδικίαν, στέρξαι δέ ή μή μισεΐν τήν τοϋ δικαίου φύσιν, αυτό 

έστιν τοϋτο έργον τών καλλίστων νόμων. Ό ν δ' άν άνιάτως ε'ις 

ταϋτα έχοντα αίσθηται νομοθέτης, δίκην τούτοισι καί νόμον θή- e 

σει τίνα; γιγνώσκων που τοις τοιούτοις πάσιν ώς ούτε αύτοΐς έτι 

ζήν αμεινον, τους τε άλλους άν διπλή ώφελοΐεν άπαλλαττόμενοι 

τοϋ βίου, παράδειγμα μέν τοΰ μή άδικεϊν τοις άλλοις γενόμενοι, 

ποιοΰντες δέ ανδρών κακών έρημον τήν πόλιν, ούτω δή τών τοι

ούτων πέρι νομοθέτη κολαστήν τών αμαρτημάτων θάνατον ανά

γκη νέμειν, άλλως δέ ουδαμώς. 863a 

ΚΑ. Έοικε μέν πως λέγεσθαι τά παρά σοΰ καί μάλα μετρίως, 

ήδιον δ' άν έτι σαφέστερον άκούσαιμεν ταϋτα φηθέντα, τό τής 

αδικίας τε καί βλάβης διάφορον καί τό τών εκουσίων καί ακου

σίων ώς έν τούτοις διαπεποίκιλται. 

ΑΘ. Πειρατέον τοίνυν ώς κελεύετε δράν, καί λέγειν. Δήλον 

γάρ δτι τοσόνδε γε περί ψυχής καί λέγετε προς αλλήλους καί b 

άκούετε, ώς εν μέν έν αύτη τής φύσεως είτε τι πάθος είτε τι μέ

ρος ών ό θυμός, δύσερι καί δύσμαχον κτήμα έμπεφυκός, άλογί-

στω βία. πολλά ανατρέπει. 

ΚΑ. Πώς δ' ού; 

ΑΘ. Καί μήν ήδονήν γε ού ταύτόν τώ θυμώ προσαγορεύομεν, 
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έξ εναντίας δέ αύτφ φαμεν φώμης δυναστεύουσαν, πειθοΐ μετά 

απάτης ού βία πράττειν πάν δτιπερ άν αυτής ή βούλησις έθε-

λήση. 

ΚΑ. Καί μάλα. 

ΑΘ. Τρίτον μην άγνοιαν λέγων άν τις τών αμαρτημάτων 

αίτίαν ούκ άν ψεύδοιτο· διχή μήν διελόμενος αυτό δ νομοθέτης c 

άν βελτίων εΐη, τό μέν απλούν αυτού κούφων αμαρτημάτων 

αίτιον ηγούμενος, τό δέ διπλούν, δταν άμαθαίνη τις μή μόνον 

αγνοία συνεχόμενος άλλα καί δόξη σοφίας, ώς είδώς παντελώς 

περί & μηδαμώς οΐδεν, μετά μέν ισχύος καί φώμης επομένης με

γάλων καί άμούσων αμαρτημάτων τιθείς αίτια τά τοιαύτα, ασθε

νείας δέ επομένης, παίδειά τε αμαρτήματα καί πρεσβυτέρων γι- d 

γνόμενα, θήσει μέν αμαρτήματα καί ώς άμαρτάνουσιν νόμους 

τάξει, πραότατους γε μήν πάντων καί συγγνώμης πλείστης έχο-

μένους. 

ΚΑ. Είκότα λέγεις. 

ΑΘ. 'Ηδονής μέν τοίνυν καί θυμού λέγομεν σχεδόν άπαντες 

ώς ό μέν κρείττων ημών, ό δέ ήττων εστίν καί έχει ταύτη. 

ΚΛ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΑΘ. Αγνοίας δέ γε ώς δ μέν ημών κρείττων, δ δέ ήττων, ούκ 

ήκούσαμεν πώποτε. 

ΚΛ. 'Αληθέστατα. 

ΑΘ. Πάντα δέ γε προτρέπειν ταύτα φαμεν είς τήν αυτού βού- e 

λησιν έπισπώμενον έκαστον είς τάναντία πολλάκις άμα. 

ΚΛ. Πλειστάκις μέν ούν. 
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ΑΘ. Νύν δή σοι τό τε δίκαιον καί τό άδικον, δ γε έγώ λέγω, 

σαφώς άν διορισαίμην ουδέν ποικίλλων.Τήν γάρ τοΰ θυμού καί 

φόβου καί ηδονής καί λύπης καί φθόνων καί επιθυμιών έν ψυχή 

τυραννίδα, έάντε τι βλάπτη καί έάν μή, πάντως άδικίαν προσα-

γορεύω· τήν δέ τοΰ αρίστου δόξαν, δπηπερ άν έφέσθαι τούτου 864a 

ηγήσωνται πόλις είτε ίδιώταί τίνες, έάν αύτη κρατούσα έν ψυ-

χαΐς διακοσμή πάντα άνδρα, κάν σφάλληταί τι, δίκαιον μέν πάν 

είναι φατέον τό ταύτη πραχθέν καί τό τής τοιαύτης αρχής γιγνό-

μενον ύπήκοον εκάστων, καί έπί τον άπαντα ανθρώπων βίον 

άριστον, δοξάζεσθαι δέ υπό πολλών άκούσιον άδικίαν είναι τήν 

τοιαύτην βλάβην. Ήμΐν δέ ούκ εστίν τά νύν ονομάτων πέρι δύ-

σερις λόγος, άλλ' επειδή τών άμαρτανομένων τρία είδη δεδήλω-

ται γιγνόμενα, ταϋτα είς μνήμην πρώτον ετι μάλλον άναληπτέ- b 

ον. Λύπης μέν ούν, ην θυμόν καί φόβον έπονομάζομεν, εν είδος 

ήμΐν έστιν. 

ΚΛ. Πάνυ μέν ούν. 

ΑΘ. 'Ηδονής δ' αύ καί επιθυμιών δεύτερον, ελπίδων δέ καί 

δόξης τής άληθοΰς περί τό άριστον άφεσις τρίτον έτερον. Τού

του δέ αυτού τρία διχη τμηθέντος πέντε είδη γέγονεν, ώς νύν φα

μεν οΐς νόμους διαφέροντας αλλήλων πέντε εΐδεσιν θετέον έν 

δυοΐν γένεσιν. 

ΚΛ. Τίσιν τούτοις; e 

ΑΘ. Τό μέν δια βιαίων καί συμφανών πράξεων πραττόμενον 

εκάστοτε, τό δέ μετά σκότους καί απάτης λαθραίως γιγνόμενον, 
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εστίν δ' δτε καί δι' άμφοΐν τούτοιν πραχθέν ώ δή καί νόμοι τρα-

χύτατοι γίγνοιντο άν, εί τό προσήκον μέρος εχοιεν. 

ΚΛ. Είκός γοϋν. 

ΑΘ. "Ιωμεν δή τά μετά ταϋτα έκεΐσε οπόθεν έξέβημεν δεύρο, 

περαίνοντες τήν θέσιν τών νόμων. Ήν δέ ήμΐν κείμενα περί τε 

τών συλώντων, οΐμαι, τους θεούς καί τά περί προδοτών, έτι δέ d 

τών τους νόμους διαφθειρόντων έπί καταλύσει τής παρούσης 

πολιτείας. Τούτων δή τις άν ίσως πράξειέν τι μανείς, ή νόσοις ή 

γήρα ύπερμέτρω συνεχόμενος, ή παιδία χρώμενος, ουδέν πω 

τών τοιούτων διαφέρων ών άν γίγνηταί τι φανερόν τοις έκλε-

χθεΐσιν εκάστοτε δικασταϊς, αναφερόντος τοΰ δράσαντος ή τοϋ 

σκηπτομένου υπέρ τοΰ ποιήσαντος, κριθή δέ ούτω διατεθείς πα-

ρανομήσαι, τήν μέν βλάβην ήν άν τίνα καταβλάψη πάντως άπλήν e 

άποτινέτω, τών δέ άλλων δικαιωμάτων άφείσθω, πλην άν άρα 

τινά άποκτείνας μή καθαρός ή τάς χείρας φόνου· ούτω δ' εις 

δλλην χώραν καί τόπον άπελθών οίκείτω τον ένιαυτόν έκδημών, 

πρότερον δέ έλθών τοΰ χρόνου δν ό νόμος ώρισεν, ή καί πάσης 

έπιβάς τής οικείας χώρας, έν δημοσίω δεσμώ δεθείς ύπό τών νο-

μοφυλάκων δύο ένιαυτούς, ούτως άπαλλαττέσθω τών δεσμών. 
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Φθόνος ουδείς, καθάπερ ήρξάμεθα, [πειρώμεθα] δια τέλους d 

παντός είδους πέρι φόνου θεΐναι τους νόμους, καί πρώτον μέν 865a 

τά βίαια καί ακούσια λέγωμεν. Εί τις έν άγώνι καί άθλοις δημο-

σίοις άκων, είτε παραχρήμα είτε καί έν ύστέροις χρόνοις έκ τών 

πληγών, άπέκτεινέν τίνα φίλιον, ή κατά πόλεμον ωσαύτως ή 

κατά μελέτην τήν προς πόλεμον, ποιούμενων άσκησιν τών ακο

ντίων ψιλοΐς σώμασιν ή μετά τίνων δπλών άπομιμουμένων τήν 

πολεμικήν πράξιν, καθαρθείς κατά τον έκ Δελφών κομισθέντα b 

περί τούτων νόμον έστω καθαρός· ιατρών δέ πέρι πάντων, άν ό 

θεραπευόμενος ύπ' αυτών ακόντων τελευτά, καθαρός έστω κατά 

νόμον. Έάν δέ αύτόχειρ μέν, άκων δέ άποκτείνη τις έτερος έτε

ρον, είτε τώ εαυτού σώματι ψιλώ είτε όργάνω ή βέλει ή πώματος 

ή σίτου δόσει ή πυρός ή χειμώνος προσβολή ή στερήσει πνεύ

ματος, αυτός τώ εαυτού σώματι ή δι' ετέρων σωμάτων, πάντως 

έστω μέν ώς αύτόχειρ, δίκας δέ τινέτω τάς τοιάσδε- έάν μέν e 

δοΰλον κτείνη, νομίζων τον εαυτού διειργάσθαι τον τοΰ τελευτή-

σαντος δεσπότην άβλαβη παρεχέτω καί άζήμιον, ή δίκην είς 

τήν άξίαν τοΰ τελευτήσαντος ύπεχέτω διπλήν, τής δέ αξίας οί 

δικασταί διάγνωσιν ποιείσθωσαν, καθαρμοΐς δέ χρήσασθαι 

μείζοσίν τε καί πλείοσι τών περί τά άθλα άποκτεινάντων, 

τούτων δ' έξηγητάς είναι κυρίους οϋς άν ό θεός άνέλη- έάν δέ 
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αΰιοΰ δοΰλον, καθηράμενος άπαλλαττέσθω τοΰ φόνου κατά νό

μον. Έάν δέ τις ελεύθερον άκων άποκτείνη, τους μέν καθαρμούς 

τους αυτούς καθαρθήτω τφ τόν δοΰλον άποκτείναντι, παλαιόν 

δέ τίνα τών αρχαίων μύθων λεγόμενον μή άτιμαζέτω. Λέγεται δέ 

ώς δ θανατωθείς άρα βιαίως, έν έλευθέρω φρονήματι βεβιωκώς, 

θυμούταί τε τφ δράσαντι νεοθνής ων, καί φόβου καί δείματος 

άμα δια τήν βίαιον πάθην αυτός πεπληρωμένος, ορών τε τόν έαυ- e 

τοϋ φονέα έν τοις ήθεσι τοις τής έαυτοΰ συνήθειας άναστρεφό-

μενον, δειμαίνει, καί ταραττόμενος αυτός ταράττει κατά δύνα-

μιν πάσαν τόν δράσαντα, μνήμην σύμμαχον έχων, αυτόν τε καί 

τάς πράξεις αύτοΰ. Διό δή χρεών έστιν άρα ύπεξελθεΐν τφ πα-

θόντι τόν δράσαντα τάς ώρας πάσας τοϋ ένιαυτοΰ καί έρημώσαι 

πάντας τους οικείους τόπους συμπάσης τής πατρίδος· έάν δέ ξέ

νος ό τελευτήσας fi, καί τής τοϋ ξένου χώρας είργέσθω τους 

αυτούς χρόνους. Τούτω δή τφ νόμιρ έάν μέν εκών πείθηταί τις, 

ό τοϋ τελευτήσαντος γένει εγγύτατα, επίσκοπος ων τούτων πά- 866a 

ντων γενομένων, έχέτω συγγνώμην τε καί άγων προς αυτόν είρή-

νην μέτριος άν εϊη πάντως- έάν δέ τις άπειθη καί πρώτον μέν 

ακάθαρτος ών είς τά ιερά τολμςί πορεύεσθαι καί θύειν, ετι δέ 

τους χρόνους μή έθέλη πληρούν άποξενούμενος τους είρημέ-
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νους, ό τοϋ τελευτήσαντος γένει εγγύτατα έπεξίτω μέν φόνου τφ 

κτείναντι, διπλά δέ πάντα έστω τά τιμωρήματα τφ όφλόντι. Έάν 

δ' ό προσήκων εγγύτατα μή έπεξίη τφ παθήματι, τό μίασμα ώς 

είς αυτόν περιεληλυθός, τοΰ παθόντος προστρεπομένου τήν πά-

θην, ό βουλόμενος έπεξελθών τούτω δίκην, πέντε ετη άποσχέ-

σθαι τής αύτοΰ πατρίδος άναγκαζέτω κατά νόμον. Έάν δέ ξένος 

άκων ξένον κτείνη τών έν τη πόλει, έπεξίτω μέν ό βουλόμενος 

επί τοις αύτοίς νόμοις, μέτοικος δέ ων άπενιαυτησάτω, ξένος δέ c 

άν η παντάπασιν, προς τφ καθαρμφ, έάντε ξένον έάντε μέτοικον 

έάντε άστόν κτείνη, τόν βίον άπαντα τής χώρας τής τών νόμων 

τώνδε κυρίας είργέσθω· έάν δ' ελθη παρανόμως, ο'ι νομοφύλακες 

θανάτφ ζημιούντων αυτόν, καί έάν έχη ούσίαν τινά, τφ τοΰ πα

θόντος εγγύτατα γένει παραδιδόντων. Έάν δέ άκων Ιλθη, άν μέν 

κατά θάλατταν έκπίπτη προς τήν χώραν, σκηνησάμενος έν θα- d 

λάττη τέγγων τους πόδας πλουν έπιφυλαττέτω, κατά γήν δέ άν 

βία. ύπό τίνων άχθη, ή πρώτη προστυχοϋσα αρχή τών έν τη πό

λει λύσασα, εις τήν ύπερορίαν έκπεμπέτω άσυλον. 

Έάν δ' άρα τις αύτόχειρ μέν κτείνη ελεύθερον, θυμφ δέ ή τό 

πεπραγμένον έκπραχθέν, διχή δει πρώτον τό τοιούτον δια-



356 ΝΟΜΩΝ θ ' 

λαβείν. Θυμφ γάρ δή πέπρακται καί τοις δσοι άν εξαίφνης μέν 

καί άπροβουλεύτως τοϋ άποκτεΐναι πληγαΐς ή τινι τοιούτω δια- ε 

φθείρωσί τίνα παραχρήμα τής ορμής γενομένης, μεταμέλεια τε 

ευθύς τοΰ πεπραγμένου γίγνηται, θυμφ δέ καί δσοι προπηλακι-

σθέντες λόγοις ή καί άτίμοις εργοις, μεταδιώκοντες τήν τιμω-

ρίαν, ύστερον άποκτείνωσί τίνα βουληθέντες κτεΐναι καί τό πε-

πραγμένον αύτοΐς άμεταμέλητον γίγνηται. Διττούς μέν δή τους 

φόνους, ώς Ιοικε, θετέον, καί σχεδόν αμφότερους θυμφ γεγονό

τος, μεταξύ δέ που τοΰ τε εκουσίου καί ακουσίου δικαιότατ' άν 

λεγόμενους. Ού μήν άλλ' είκών έσθ' έκάτερος· δ μέν τόν θυμόν 867a 

φυλάττων καί ούκ έκ τοΰ παραχρήμα εξαίφνης άλλα μετά επι

βουλής ύστερον χρόνω τιμωρούμενος έκουσίω έοικεν, δ δέ άτα-

μιεύτως ταϊς δργαϊς καί έκ τοϋ παραχρήμα ευθύς χρώμενος 

άπροβουλεύτως δμοιος μέν άκουσίω, εστί δέ ούδ' ούτος αύ πα-

ντάπασιν ακούσιος άλλ' είκών ακουσίου. Διό χαλεποί διορίζειν 

οί τφ θυμφ πραχθέντες φόνοι, πότερον εκουσίους αυτούς ή τινας b 

ώς ακουσίους νομοθετητέον, βέλτιστον μήν καί άληθέστατον είς 

εικόνα μέν άμφω θεΐναι, τεμεΐν δέ αύτώ χωρίς τη επιβουλή καί 

άπροβουλία, καί τοις μέν μετ' επιβουλής τε καί οργή κτείνασιν 

τάς τιμωρίας χαλεπωτέρας, τοις δέ άπροβουλεύτως τε καί 

εξαίφνης πραοτέρας νομοθετεΐν τό γάρ εικός μείζονι κακφ 

μειζόνως, τό δ' έλάττονι τιμωρητέον έλαττόνως. Ποιητέον δή 
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καί τοις ήμετέροις νόμοις ούτω. 

ΚΛ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΑΘ. Πάλιν έπανελθόντες τοίνυν λέγωμεν "Αν άρα τις αύτό

χειρ μέν κτείνη ελεύθερον, τό δέ πεπραγμένον άπροβουλεύτως 

οργή τινι γένηται πραχθέν, τά μέν άλλα, καθάπερ άνευ θυμού 

κτείναντι προσήκέν τφ πάσχειν, πασχέτω, δύο δ' έξ ανάγκης έτη 

φευγέτω κολάζων τόν αύτοΰ θυμόν. Ό δέ θυμφ μέν, μετ' επι

βουλής δέ κτείνας τά μέν άλλα κατά τόν πρόσθεν αύ, τρία δέ ετη, d 

καθάπερ άτερος εφευγεν τά δύο, φευγέτω, μεγέθει θυμού πλείω 

τιμωρηθείς χρόνον. Καθόδου δέ πέρι τούτοις ώδε έστω. Χα-

λεπόν μέν ακριβώς νομοθετεΐν εστί γαρ δτε τούτοιν ό τφ νόμψ 

ταχθείς χαλεπώτερος ήμερώτερος άν, ό δέ ήμερώτερος χαλεπώ-

τερος άν εΐη, καί τά περί τόν φόνον άγριωτέρως άν πράξειεν, δ e 

δέ ήμερωτέρως· ώς δέ τό πολύ κατά τά νύν είρημένα συμβαίνει 

γιγνόμενα. Τούτων ούν πάντων έπιγνώμονας είναι χρή νομοφύ-

λακας, έπειδάν δέ ό χρόνος ελθη τής φυγής έκατέρω, πέμπειν 

αυτών δικαστάς δώδεκα έπί τους δρους τής χώρας, εσκεμμένους 

έν τφ χρόνψ τούτω τάς τών φυγόντων πράξεις έτι σαφέστερον, 

καί τής αίδοΰς τε πέρι καί καταδοχής τούτων δικαστάς γί

γνεσθαι, τους δέ αύ τοις δικασθεΐσιν υπό τών τοιούτων άρχο-
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ντων έμμένειν. Έάν δ' αύθις ποτέ κατελθών όπότερος αύτοΐν 

ηττηθείς οργή πράξη ταύτόν τούτο, φυγών μηκέτι κατέλθη, κα- 868a 

τελθών δέ, κατά τήν τοΰ ξένου άφιξιν ταύτη πασχέτω. 

Δοΰλον δ' ό κτείνας έαυτοϋ μέν καθηράσθω, έάν δέ άλλό-

τριον θυμφ, διπλή τό βλάβος έκτεισάτω τφ κεκτημένφ. Όστις δ' 

άν τών άποκτεινάντων πάντων μή πείθηται τφ νόμφ, άλλ' ακά

θαρτος ών άγοράν τε καί άθλα καί τά άλλα Ιερά μιαίνη, ό βου

λόμενος, τόν τε επιτρέποντα τών προσηκόντων τφ τελευτήσαντι b 

καί τόν άποκτείναντα είς δίκην καταστήσας, τήν διπλασίαν χρη

μάτων τε καί τών άλλων πράξεων άναγκαζέτω πράττειν τε καί 

έκτίνειν, τό δέ έκτεισμα αυτός αύτφ κομιζέσθω κατά τόν νόμον. 

Έάν δέ τις θυμφ δούλος δεσπότην αυτού κτείνη, τους προσήκο-

ντας τοΰ τελευτήσαντος χρωμένους τφ κτείναντι χρείαν ήν άν 

έθέλωσι πλην μηδαμή μηδαμώς ζωγρούντας, καθαρούς είναι-

έάν δέ άλλος τις δοΰλος ελεύθερον άποκτείνη θυμφ, πάρα- c 

διόόντων οί δεσπόται τόν δοΰλον τοις προσήκουσι τοΰ τελευτή-

σαντος, οί δέ έξ ανάγκης μέν θανατωσάντων τόν δράσαντα, 

τρόπψ δέ φ άν έθέλωσιν. νΑν δ', δ γίγνεται μέν, δλιγάκις δέ, δια 

θυμόν πατήρ ή μήτηρ ύόν ή θυγατέρα πληγαΐς ή τινι τρόπψ βι-

αίω κτείνη, καθάρσεις μέν τάς αύτάς τοις άλλοις καθαίρεσθαι 

καί ένιαυτούς τρεις άπενιαυτεΐν, κατελθόντων δέ τών κτεινά-
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ντων, άπαλλάττεσθαι γυναικά τε απ' ανδρός καί τόν άνδρα από 

γυναικός, καί μή ποτ' έτι κοινή παιδοποιήσασθαι, μηδέ συνέ-

στιον ών έκγονον ή άδελφόν άπεστέρηκε γίγνεσθαι ποτέ μηδέ 

κοινωνόν Ιερών ό δέ ασεβών τε περί ταύτα καί άπειθών υπόδι

κος ασεβείας γιγνέσθω τφ έθέλοντι. Γυναίκα δέ γαμετήν έάν 

άνήρ δι' δργήν κτείνη τινά τις, ή γυνή εαυτής άνδρα ταύτόν 

τούτο ωσαύτως έργάσηται, καθαίρεσθαι μέν τους αυτούς καθαρ- e 

μούς, τριετείς δέ άπενιαυτήσεις διατελεΐν. Κατελθών δέ δ τι τοι

ούτον δράσας, τοις αυτού παισίν Ιερών μή κοινωνείτω μηδέ 

ομοτράπεζος γιγνέσθω ποτέ- άπειθών δέ ό γεννήτωρ ή δ γεννη

θείς ασεβείας αύ υπόδικος γιγνέσθω τφ έθέλοντι. Καί έάν αδελ

φός άδελφόν ή άδελφήν, ή αδελφή άδελφόν ή άδελφήν θυμφ 

κτείνη, τά μέν τών καθαρμών καί άπενιαυτήσεων ωσαύτως, κα

θάπερ εΐρηται τοις γονεΰσι καί τοις έκγόνοις, ειρήσθω δεΐν γί

γνεσθαι καί τούτοις -ών αδελφούς τε αδελφών καί γονέας έστέ-

ρηκε παίδων, τούτοις δέ συνέστιος αύτοϊς μηδέποτε γιγνέσθω 

μηδέ κοινωνός Ιερών- έάν δέ τις άπειθη, τφ τής περί ταύτα ασε

βείας είρημένψ νόμω υπόδικος ορθώς άν γίγνοιτο μετά δίκης. 869a 

Έάν δ' άρα τις εις τοσούτον άκρατης θυμού γίγνηται προς τους 

γεννήσαντας, ώστε μανίαις οργής τών γεννητόρων τολμήσαι 
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κτεΐναί τίνα, έάν μέν ό τελευτήσας πριν τελευτήσαι τόν δράσα

ντα φόνου άφιή εκών, καθάπερ οί τόν άκούσιον φόνον έξεργα-

σάμενοι καθαρθείς, καί τάλλα δσαπερ εκείνοι πράξας, καθαρός 

έστω, έάν δέ μή αφή, πολλοίς ένοχος έστω νόμοις δ δράσας τι τι-

οιοΰτον καί γάρ α'ικίας δίκαις ταΐς έσχάταις ένοχος άν γίγνοιτο b 

καί ασεβείας ωσαύτως καί Ιεροσυλίας, τήν τοΰ γεννητοΰ ψυχήν 

συλήσας, ώστ' εΐπερ οΐόν τ' ήν [τοΰ] πολλάκις άποθνήσκειν τόν 

αυτόν, καί τόν πατροφόνον ή μητροκτόνον, έξεργασάμενον 

θυμφ τούτο, δικαιότατον θανάτων πολλών ήν τυγχάνειν. ΤΩι 

γάρ μόνφ, ούδ' άμυνομένψ θάνατον, [μέλλοντι ύπό τών γονέων 

τελευτήσεσθαι,] παρέξει νόμος ουδείς κτεΐναι τόν πατέρα ή μη

τέρα, τους είς φώς τήν εκείνου φύσιν άγαγόντας, άλλ' ύπομεί- e 

ναντα τά πάντα πάσχειν πριν τι δράν τοιούτον νομοθετήσει, 

πώς τούτφ δίκης γε άλλως προσήκον τυγχάνειν άν γίγνοιτο έν 

νόμω; Κείσθω δή τφ πατέρα ή μητέρα άποκτείνατι θυμφ θάνα

τος ή ζημία. Αδελφός δέ άν άδελφόν κτείνη έν στάσεσι μάχης γε

νομένης ή τινι τρόπω τοιούτω, αμυνόμενος άρχοντα χειρών 

πρότερον, καθάπερ πολέμων άποκτείνας έστω καθαρός, καί έάν 

πολίτης πολίτην, ωσαύτως, ή ξένος ξένον. Έάν δέ αστός ξένον ή d 

ξένος άστόν αμυνόμενος κτείνη, κατά ταύτα έστω τοΰ καθαρός 

είναι. Καί έάν δοΰλος δοΰλον, ωσαύτως· έάν δέ αύ δούλος ελεύ

θερον αμυνόμενος αποκτείνη, καθάπερ ό κτείνας πατέρα, τοϊς 
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αύτοϊς ένοχος έστω νόμοις. Ό δέ περί τής αφέσεως εϊρηται φό

νου πατρί, ταύτόν τούτο έστω περί άπάσης τών τοιούτων αφέ

σεως, έάν όστισούν ότωοΰν άφιή τοϋτο εκών, ώς ακουσίου γε- e 

γονότος τοΰ φόνου, οί τε καθαρμοί γιγνέσθωσαν τφ δράσαντι 

καί ένιαυτός εις έστω τής έκδημίας έν νόμω. Καί τά μέν δή βίαια 

τε καί ακούσια καί κατά τόν θυμόν γιγνόμενα περί φόνους με

τρίως ειρήσθω- τά δέ περί τά εκούσια καί κατ' άδικίαν πάσαν γι

γνόμενα τούτων πέρι καί επιβουλής δι' ήττας ηδονών τε καί επι

θυμιών καί φθόνων, ταύτα μετ' εκείνα ήμΐν λεκτέον. 

ΚΛ. Όρθώς λέγεις. 

ΑΘ. Πάλιν δή πρώτον περί τών τοιούτων είς δύναμιν εΐπω-

μεν όπόσα άν εΐη. Τό μέν δή μέγιστον επιθυμία κρατούσα ψυχής 

έξηγριωμένης υπό πόθων τούτο δ' εστίν μάλιστα ενταύθα ού 870a 

πλείστος τε καί ισχυρότατος ίμερος ών τυγχάνει τοις πολλοίς, ή 

τών χρημάτων τής άπληστου καί απείρου κτήσεως έρωτας μύρι

ους έντίκτουσα δύναμις δια φύσιν τε καί άπαιδευσίαν τήν κα

κήν. Τής δέ άπαιδευσίας ήν τό κακώς έπαινεΐσθαι πλοϋτον αίτία 

φήμη προς τών Ελλήνων τε καί βαρβάρων πρώτον γάρ τών 

αγαθών αυτό προκρίνοντες, τρίτον δν, τους τ' έπιγιγνομένους 

λωβώνται καί εαυτούς. Τό γάρ αληθές λέγεσθαι περί τοΰ πλου- b 



368 NOMON©" 

του κατά πόλεις πάσας πάντων κάλλιστον και άριστον, ώς ένε

κα σώματος έστι, και σώμα ψυχής ένεκα· αγαθών μέν οΰν δντων 

ών Ενεκα ό πλοΰτος είναι πέφυκε, τρίτον άν εΐη μετά σώματος 

άρετήν καΐ ψυχής. Διδάσκαλος οΰν άν ό λόγος οΰτος γίγνοιτο 

ώς ού χρή πλουτειν ζητεΐν τον εύδαίμονα έσόμενον, αλλά δικαί

ως πλουτείν καί σωφρόνως- και φόνοι οϋτως ουκ αν γίγνοιντο 

εν πόλεσιν φόνοις δεόμενοι καθαίρεσθαι. Νϋν δε, δπερ αρχόμε

νοι τούτων είπομεν, εν μέν τοΰτ' έστι καί μέγιστον δ ποιεί φό

νου εκουσίου τάς μεγίστας δίκας. Δεύτερον δέ φιλότιμου ψυχής 

Εξις, φθόνους έντίκτουσα, χαλεπούς συνοίκους μάλιστα μέν 

αύτφ τφ κεκτημένω τον φθόνον, δευτέροις δέ τοις άρίστοις των 

εν τη πόλει. Τρίτον δέ οι δειλοί καί άδικοι φόβοι πολλούς δή φό

νους είσίν έξειργασμένοι, δταν fi τω πραττόμενα η πεπραγμένα 

ά μηδένα βούλονταί σφισιν συνειδέναι γιγνόμενα ή γεγονότα· 

τους ούν τούτων μηνυτάς άναιροϋσι θανάτοις, δταν άλλω μη-

δενί δύνωνται τρόπφ. Τούτων δή πάντων πέρι προοίμια μέν 

είρημένα ταϋτ' έστω, και προς τούτοις, δν και πολλοί λόγον τών 

έν ταις τελεταϊς περί τα τοιαύτα έσπουδακότων άκούοντες 

σφόδρα πείθονται, το τών τοιούτων τίσιν έν "Αιδου γίγνεσθαι, 

καί πάλιν άφικομένοις δεϋρο άναγκαϊον είναι τήν κατά φύσιν 
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δίκην έκτείσαι, τήν του παθόντος όπερ αυτός έδρασεν, ύπ' 

άλλου τοιαύτη μοίρα τελευτησαι τόν τότε βίον. Πειθομένω μέν 

δή καί πάντως φοβουμένψ έξ αύτοϋ τοϋ προοιμίου τήν τοιαύτην 

δίκην ουδέν δει τον έπί τούτω νόμον ύμνεϊν, άπειθούντι δέ νό

μος δδε ειρήσθω τη γραφή· 

Ό ς άν έκ προνοίας τε καί αδίκως όντιναοϋν τών εμφυλίων 

αύτόχειρ κτείνη, πρώτον μέν τών νομίμων είργέσθω, μήτε ίερά 871 a 

μήτε άγοράν μήτε λιμένας μήτε άλλον κοινόν σύλλογον μηδένα 

μιαίνων, έάντε τις απαγορεύη τφ δράσαντι ταύτα ανθρώπων 

καί έάν μή -ό γαρ νόμος απαγορεύει καί άπαγορεύων υπέρ 

πάσης της πόλεως αεί φαίνεται τε καί φανείται- ό δέ μή έπεξιών 

δέον, ή μή προαγορεύων ειργεσθαι, τών εντός άνεψιότητος, 

προς ανδρών τε καί γυναικών προσήκων τφ τελευτήσαντι, b 

πρώτον μέν τό μίασμα εις αυτόν καί τήν τών θεών έχθραν δέ-

χοιτο, ώς ή τοΰ νόμου άρα τήν φήμην προτρέπεται, το δέ δεύτε

ρον υπόδικος τω έθέλοντι τιμωρείν υπέρ τοϋ τελευτήσαντος 

γιγνέσθω. Ό δέ έθέλων τιμωρείν, τών τε έπί τούτοις λουτρών 

φυλακής πέρι καί δσων άν έτερων ό θεός'περί ταύτα νόμιμα πα-

ραδφ, πάντα άποτελών, καί τήν πρόρρησιν προαγορεύων, Ιτω 
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άναγκάζων τον δράσαντα ύπέχειν τήν της δίκης πράξιν κατά 

νόμον. 

Ταύτα δέ δτι μέν γίγνεσθαι χρεών έστι διά τίνων έπευχών καί 

θυσιών θεοΐς τισιν οίς τών τοιούτων μέλει, φόνους μή γίγνεσθαι 

κατά πόλεις, φάδιον άποφαίνεσθαι νομοθέτη· τίνες δ' είσίν οί 

θεοί καί τίς [ό] τρόπος τών τοιούτων δικών της εισαγωγής ορθό

τατα προς τό θείον άν γιγνόμενος εϊη, νομοφύλακες μετ' εξη

γητών καί μάντεων καί τοϋ θεοϋ νομοθετησάμενοι, τάς δίκας 

είσαγόντων ταύτας. Δικαστάς δέ αυτών είναι τους αυτούς 

οϋσπερ τοις τά 'ιερά συλώσιν διαδικάζειν έρρήθη κυρίως· ό δέ d 

όφλών θανάτφ ζημιούσθω καί μή έν τη τοϋ παθόντος χώρα θα-

πτέσθω, αναίδειας ένεκα προς τφ άσεβεΐν. Φυγών δέ καί μή 'θε-

λήσας κρίσιν ϋποσχεΐν φευγέτω άειφυγίαν έάν δέ τις έπιβη που 

τών της τοϋ φονευθέντος χώρας, ό προστυχών πρώτος τών 

οικείων τοϋ αποθανόντος ή καί τών πολιτών άνατί κτεινάτω, 

ή δήσας τοις άρχουσι τών τήν δίκην κρινάντων κτεϊναι παραδό-

τω. Ό δέ έπισκηπτόμενος άμα καί κατεγγυάτω τον φ άν έπισκή- e 

πτηται· ό δέ παρεχέτω τους έγγυητάς, άξιόχρεως οϋς άν ή τών 

περί ταϋτα δικαστών αρχή κρίνη, τρεις έγγυητάς άξιόχρεως πα-

ρέξειν έγγυωμένους εις δίκην εάν δέ ή μή έθέλη ή αδύνατη 
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τις καθιστάναι, τήν αρχήν παραλαβοϋσαν δήσασαν φυλάττειν 

καί παρέχειν εις τήν κρίσιν της δίκης. 'Εάν δέ αύτόχειρ μέν μή, 

βουλεύση δέ θάνατον τις άλλος έτέρω καί τη βουλήσει τε καί έπι-

βουλεύσει άποκτείνας αίτιος ών καί μή καθαρός τήν ψυχήν τοϋ 872a 

φόνου έν πόλει ένοική, γιγνέσθων καί τούτφ κατά ταύτα αί κρί

σεις τούτων πέρι πλην της έγγύης, τφ δέ όφλόντι ταφής της 

οικείας έξέστω τυχεΐν, τα δέ άλλα κατά ταϋτά ωσαύτως τφ πρό-

σθεν ρηθέντι περί αυτόν γιγνέσθω. Τά αυτά δέ έστω ταϋτα ξέ-

νοισί τε προς ξένους καί άστοΐσι καί ξένοις προς αλλήλους, δού-

λοις τε αύ προς δούλους, τής τε αυτοχειρίας πέρι καί έπιβου-

λεύσεως, πλην τής έγγύης· ταύτην δέ, καθάπερ εΐρηται, τους d 

αύτόχειρας κατεγγυάσθαι, τόν δέν προαγορεύοντα τον φόνον 

άμα κατεγγυάν καί τούτους. Έάν δέ δοϋλος ελεύθερον εκών, είτε 

αύτόχειρ είτε βουλεύσας, άποκτείνη καί δφλη τήν δίκην, δ τής 

πόλεως κοινός δήμιος άγων προς τό μνήμα τοϋ αποθανόντος, 

δθεν άν όρά τον τύμβον, μαστιγώσας όπόσας άν ό ελών προ-

στάττη, έάνπερ βιφ παιόμενος ό φονεύς, θανατωσάτω. 'Εάν 

δέ τις δοΰλον κτείνη μηδέν άδικοϋντα, φόβφ δέ μή μηνυτής 

αισχρών έργων καί κακών αυτού γίγνηται, ή τίνος ένεκα άλλου c 
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τοιούτου, καθάπερ άν εί πολίτην κτείνας ύπεΐχεν φόνου δίκας, 

ωσαύτως καί τοϋ τοιούτου δούλου κατά τα αυτά αποθανόντος 

ούτως ύπεχέτω. 

Έάν δέ δή γίγνηται έφ" οίσι καί νομοθετεϊν δεινόν καί 

ουδαμώς προσφιλές, μή νομοθετεϊν δέ αδύνατον, συγγενών 

αύτόχειρας φόνους ή δι' έπιβουλεύσεως γενομένους, εκουσίους τε 

καί αδίκους πάντως, οι τά μέν πολλά έν κακώς οίκούσαις καί 

τρεφομέναις γίγνονται πόλεσιν, γένοιτο δ' άν πού τι καί έν fi 

μή τις άν προσδοκήσειεν χώρα, λέγειν μέν δή χρεών αΰ πάλιν 

τον έμπροσθε σμικρώ ρηθέντα λόγον, άν άρα τις άκούων ημών 

οίος άποσχέσθαι γένηται μάλλον εκών δια τά τοιαϋτα φόνων 

τών πάντη άνοσιωτάτων. Ό γαρ δή μϋθος ή λόγος, ή δ τι χρή 

προσαγορεύειν αυτόν, εκ παλαιών Ιερέων εΐρηται σαφώς, ώς ή 

τών συγγενών αιμάτων τιμωρός Δίκη επίσκοπος νόμω χρήται 

τφ νυνδή λεχθέντι καί εταξεν άρα δράσαντί τι τοιούτον παθεΐν 

ταύτα άναγκαίως άπερ έδρασεν εί πατέρα άπέκτεινέν ποτέ τις, 

αυτόν τούτο υπό τέκνων τολμήσαι βία πάσχοντα Ιν τισι χρό-

νοις, κάν κτάνη μητέρα, γενέσθαι τε αυτόν θηλείας μετάσχοντα 

φύσεως άναγκαϊον, γενόμενόν τε υπό τών γεννηθέντων λιπεΐν 

τον βίον έν χρόνοις ύστέροις· τοϋ γαρ κοινού μιανθέντος αίμα

τος ούκ είναι κάθαρσιν άλλην, ουδέ ϊκπλυτον έθέλειν γίγνεσθαι 
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το μιανθέν πριν φόνον φόνω όμοίψ δμοιον ή δράσασα ψυχή 

τίση καί πάσης τής συγγενείας τον θυμόν άφιλασαμένη κοιμίση. e 

Ταύτα δή παρά θεών μέν τίνα φοβούμενον τάς τιμωρίας εΐργε-

σθαι χρή τάς τοιαύτας- εί δέ τινας ούτως αθλία συμφορά κατα-

λάβοι, ώστε πατρός ή μητρός ή αδελφών ή τέκνων έκ προνοίας 

εκουσίως ψυχήν τολμήσαι άποστερείν σώματος, ό παρά τοϋ θνη

τού νομοθέτου νόμος ώδε περί τών τοιούτων νομοθετεί, προρ-

ρήσεις μέν τάς περί τών νομίμων εΐργεσθαι καί έγγύας τάς αύτάς 

είναι καθάπερ έρρήθη τοις έμπροσθεν έάν δέ τις δφλη φόνου b 

τοιούτου, τούτων κτείνας τινά, ol μέν τών δικαστών ύπηρέται 

και άρχοντες άποκτείναντες, είς τεταγμένην τρίοδον εξω τής πό

λεως έκβαλλόντων γυμνόν, αί δέ άρχαί πάσαι υπέρ δλης τής πό

λεως, λίθον έκαστος φέρων, έπί τήν κεφαλήν τοϋ νεκροϋ βάλλων 

άφοσιούτω τήν πόλιν δλην, μετά δέ τούτο ε'ις τά τής χώρας δρια 

φέροντες έκβαλλόντων τφ νόμψ άταφον. 

Τον δέ δή πάντων οίκειότατον καί λεγόμενον φίλτατον δς άν 

άποκτείνη, τί χρή πάσχειν; λέγω δέ δς άν εαυτόν κτείνη, τήν τής e 

είμαρμένης βία άποστερών μοΐραν, μήτε πόλεως ταξάσης δίκη, 

μήτε περιωδύνω άφύκτω προσπεσούση τύχη αναγκασθείς, μηδέ 

αισχύνης τινός απόρου καί αβίου μεταλαχών, άργίςι δέ καί άναν-

δρίας δειλία έαυτφ δίκην άδικον έπιθη. Τούτψ δή τά μέν άλλα 
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θεός οΐδεν ά χρή νόμιμα γίγνεσθαι περί καθαρμούς τε καί ταφάς, 

ών έξηγητάς τε άμα καί τους περί ταΰτα νόμους έπανερομένους 

χρή τους εγγύτατα γένει ποιεΐν αύτοϊσιν κατά τά προσταττόμε-

να· τάφους δ' είναι τοις ούτω φθαρείσι πρώτον μέν κατά μόνας 

μηδέ μεθ' ενός συντάφου, είτα έν τοις τών δώδεκα όρίοισι μερών 

τών δσα αργά καί ανώνυμα θάπτειν άκλεεϊς αυτούς, μήτε στή-

λαις μήτε όνόμασι δηλοϋντας τους τάφους. 

'Εάν δ' άρα ύποζύγιον ή ζφον άλλο τι φονεύση τινά, πλην 

τών δσα έν άγώνι τών δημοσία τιθεμένων άθλεύοντά τι τοιούτον 

δράση, έπεξίτωσαν μέν οί προσήκοντες τοϋ φόνου τφ κτείναντι, e 

διαδικαζόντων δέ τών αγρονόμων οΐσιν άν καί όπόσοις προ-

στάξη ό προσήκων, τό δέ όφλόν εξω τών δρων τής χώρας άπο-

κτείναντας διορίσαι. Έάν δέ άψυχόν π, ψυχής άνθρωπον στέ

ρηση, πλην δσα κεραυνός ή τι παρά θεοΰ τοιούτον βέλος ιόν, 

τών δέ άλλων δσα τινός προσπεσόντος ή αυτό έμπεσόν κτείνη 

τινά, δικαστήν μέν αύτφ καθιζέτω τών γειτόνων τον εγγύτατα ό 

προσήκων γένει, άφοσιούμενος υπέρ αυτού τε καί υπέρ τής συγ

γενείας δλης, τό δέ όφλόν έξορίζειν, καθάπερ έρρήθη τό τών 874a 

ζφων γένος. 

Έάν δέ τεθνεώς μέν αί τις φανή, άδηλος δέ ό κτείνας fi καί μή 

άμελώς ζητοΰσιν ανεύρετος γίγνηται, τάς μέν προρρήσεις τάς 

αύτάς γίγνεσθαι καθάπερ τοις άλλοις, προαγορεύειν δέ τον 
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φόνον τφ δράσαντι, καί έπιδικασάμενον έν αγορά κηρϋξαι τφ 

κτείναντι τον καί τόν καί ώφληκότι φόνου μή έπιβαίνειν Ιερών 

μηδέ δλης χώρας τής τοϋ παθόντος, ώς, άν φανή καί γνωσθή, b 

άποθανούμενον καί έξω τής τοϋ παθόντος χώρας έκβληθησόμε-

νον άταφον. Ούτος δή νόμος εις ήμίν έστω κύριος περί φόνου 

κείμενος. 

Καί τά μέν περί τά τοιαύτα μέχρι τούτων ούτως· ών δέ ό κτεί-

νας έφ' οίς τε ορθώς άν καθαρός είη, τάδε έστω· Νύκτωρ φώρα 

εις ο'ικίαν είσιόντα έπί κλοπή χρημάτων έάν ελών κτείνη, κα

θαρός έστω· καί έάν λωποδύτην αμυνόμενος άποκτείνη, κα

θαρός έστω- καί έάν έλευθέραν γυναίκα βιάζηταί τις ή παΐδα c 

περί τά αφροδίσια, νηποινί τεθνάτω ύπό τε τοΰ ύβρισθέντος ßto: 
καί ύπό πατρός ή αδελφών ή ύέων έάν τε άνήρ έπιτύχη γαμέτη 

γυναικί βιαζομένη, κτείνας τον βιαζόμενον έστω καθαρός έν τφ 

νόμφ· καί έάν τις πατρί βοηθών θάνατον, μηδέν άνόσιον δρώντι, 

κτείνη τινά, ή μητρί ή τέκνοις ή άδελφοις ή συγγεννήτορι τέ

κνων, πάντως καθαρός έστω. 

Τά μέν τοίνυν περί τροφήν τε ζώσης ψυχής καί παιδείαν, ών 

αύτη τυχούση μέν βιωτόν, άτυχησάση δέ τουναντίον, καί περί d 
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θανάτων τών βιαίων άς δει τιμωρίας γίγνεσθαι, νενομοθετήσθω· 

τά δέ περί τήν τών σωμάτων τροφήν μέν καί παιδείαν εΐρηται, τό 

δ' έχόμενον τούτων, αί βίαιοι πράξεις ύπ' αλλήλων ακούσιοι τε 

και εκούσιοι γιγνόμεναι διοριστέον εις δύναμιν αϊ τέ είσιν καί 

δσαι, καί ών άν τυγχάνουσαι τιμωρήσεων τό πρόσφορον έχοιεν 

άν έκασται, ταύτα μετ' εκείνα, ώς έοικεν, ορθώς άν νομοθετοιτο. 

Τραύματα δή καί πηρώσεις έκ τραυμάτων τά γε δεύτερα μετά e 

θανάτους καί δ φαυλότατος άν τάξειεν τών έπί νόμον τρεπομέ-

νων τάξιν. Τά δή τραύματα, καθάπερ ot φόνοι διήρηντο, διαιρε-

τέον, τά μέν ακούσια, τά δέ θυμφ, τά δέ φόβφ, τά δέ δπόσα έκ 

προνοίας έκουσία συμβαίνει γιγνόμενα· προρρητέον δή τι περί 

πάντων τών τοιούτων τοιόνδε, ώς άρα νόμους άνθρώποις άνα-

γκαΐον τίθεσθαι καί ζήν κατά νόμους ή μηδέν διαφέρειν τών πά-

ντη άγριωτάτων θηρίων. Ή δέ αιτία τούτων ήδε, δτι φύσις 

ανθρώπων ούδενος ικανή φύεται ώστε γνώναί τε τά συμφέροντα 875a 

άνθρώποις εις πολιτείαν καί γνοΰσα, τό βέλτιστον άεί δύνασθαί 

τε καί έθέλειν πράττειν. Γνώμαι μέν γαρ πρώτον χαλεπόν δτι 

πολιτική καί άληθεΐ τέχνη ού τό ίδιον άλλα τό κοινόν ανάγκη 

μέλειν -τό μέν γαρ κοινόν συνδει, τό δέ ίδιον διασπά τάς 
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πόλεις- καί δτι συμφέρει τφ κοινφ τε καί ίδίφ, τοιν άμφοϊν, ήν 

τό κοινόν τιθήται καλώς μάλλον ή τό ίδιον δεύτερον δέ, έάν άρα 

καί τό γνώναί τις δτι ταΰτα ούτω πέφυκεν λάβη ίκανώς έν τέχνη, b 

μετά δέ τούτο άνυπεύθυνός τε καί αυτοκράτωρ άρξη πόλεως, 

ουκ άν ποτέ δύναιτο έμμειναι τούτφ τφ δόγματι καί διαβιώναι 

τό μέν κοινόν ήγούμενον τρέφων έν τή πόλει, τό δέ ίδιον έπόμε-

νον τφ κοινώ, άλλ' έπί πλεονεξίαν καί Ίδιοπραγίαν ή θνητή φύ

σις αυτόν ορμήσει άεί, φεύγουσα μέν άλόγως τήν λύπην, διώ-

κουσα δέ τήν ήδονήν, τοϋ δέ δικαιοτέρου τε καί άμείνονος έπί-

προσθεν άμφω τούτω προστήσεται, καί σκότος άπεργαζομένη έν 

αύτη πάντων κακών έμπλήσει προς τό τέλος αυτήν τε καί τήν c 

πόλιν δλην. 'Επεί ταΰτα ει ποτέ τις ανθρώπων φύσει ικανός θεία 

μοίρα γεννηθείς παραλαβεΐν δυνατός εΐη, νόμων ουδέν άν δέοι-

το τών άρξόντων εαυτού- επιστήμης γαρ ούτε νόμος ούτε τάξις 

ουδεμία κρείττων, ουδέ θέμις εστίν νουν ούδενός ύπήκοον ουδέ 

δοΰλον αλλά πάντων άρχοντα είναι, έάνπερ αληθινός ελεύθερος 

τε όντως fi κατά φύσιν. Νύν δέ ού γάρ έστιν ούδαμοϋ ουδαμώς, 

άλλ' ή κατά βραχύ· διό δή τό δεύτερον αίρετέον, τάξιν τε καί νό- d 

μον, α δή τό μέν ώς έπί τό πολύ όρά καί βλέπει, τό δ' έπί πάν 

αδυνατεί. 

Ταΰτα δή τώνδε εϊνεκα εΐρηται· νϋν ημείς τάξομεν τί χρή τον 

τρώσαντα ή τι βλάψαντα έτερον άλλον παθειν ή άποτίνειν. 
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Πρόχειρον δή παντί περί παντός ύπολαβειν ορθώς. «Τον τί 

τρώσαντα ή τίνα ή πώς ή πότε λέγεις; μυρία γαρ έκαστα έστι 

τούτων καί πάμπολυ διαφέροντα αλλήλων». Ταύτ' ούν δή e 

δικαστηρίοις έπιτρέπειν κρίνειν πάντα ή μηδέν αδύνατον. "Εν 

μέν γαρ κατά πάντων άναγκαιον έπιτρέπειν κρΐναι, τό πότερον 

έγένετο ή ούκ έγένετο έκαστον τούτων τό δέ μηδέν έπιτρέπειν αΰ 

περί τοϋ τί δει ζημιοΰσθαι καί πάσχειν τί χρεών τον άδικήσαντα 

τούτων τι, άλλ' αυτόν περί πάντων νομοθετήσαι σμικρών καί 

μεγάλων, σχεδόν αδύνατον. 876a 

ΚΛ. Τίς ούν ό μετά τούτον λόγος; 

ΑΘ. Όδε, δτι τά μέν έπιτρεπτέον δικαστηρίοις, τά δέ ούκ έπι-

τρεπτέον, άλλ' αύτφ νομοθετητέον. 

ΚΛ. Ποία δή νομοθετητέον τε καί ποία άποδοτέον κρίνειν 

τοις δικαστηρίοις; 

ΑΘ. Τάδε δή μετά ταΰτα όρθότατ' άν ειπείν εΐη, ώς έν πόλει 

έν fi δικαστήρια φαύλα καί άφωνα, κλέπτοντα τάς αυτών δόξας, 

κρύβδην τάς κρίσεις διαδικάζει καί, δ τούτου δεινότερον, δταν b 

μηδέ σιγώντα αλλά θορύβου μεστά καθάπερ θέατρα έπαινοϋντά 

τε βοή καί ψέγοντα τών ρητόρων έκάτερον έν μέρει κρίνη, χα-

λεπόν τότε πάθος όλη τη πόλει γίγνεσθαι φιλεϊ. Τοις ούν δή τοι

ούτους δικαστηρίοις νομοθετεϊν υπό τίνος ανάγκης ληφθέντα 

ούκ ευτυχές μέν, δμως δέ έξ ανάγκης είλημμένον δτι περί σμι-

κρότατα έπιτρεπτέον αύτοΐς τάττειν τάς ζημίας, τά δέ πλείστα 

αυτόν νομοθετεϊν διαρρήδην, άν τις άρα τοιαύτη πολιτεία νομο

θέτη ποτέ· έν fi δέ άν πόλει δικαστήρια εις δύναμιν ορθώς κάθε- e 
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στώτα fi, τραφέντων τε εύ τών μελλόντων δικάζειν δοκιμασθέ-

ντων τε δια πάσης ακριβείας, ενταύθα ορθόν καί έχον εύ καί 

καλώς τό πολλά έπιτρέπειν κρίνειν τοις τοιούτοις δικασταϊς 

τών όφλόντων πέρι, τί χρή πάσχειν αυτούς ή άποτίνειν. Ήμΐν δή 

τά νύν άνεμέσητον τό μή νομοθετεϊν αύτοΐς τά μέγιστα καί 

πλείστα, ά καί φαυλοτέρως άν πεπαιδευμένοι δικασταί δύναιντο 

κατιδεΐν καί προσάπτειν έκάστφ τών αμαρτημάτων τήν άξίαν d 

τοϋ πάθους τε καί πράξεως· επειδή δέ οίς ημείς νομοθετοΰμεν, 

ούχ ήκιστα εμμελείς αυτούς οΐόμεθ' άν τών τοιούτων γίγνεσθαι 

κριτάς, έπιτρεπτέον δή τά πλείστα. Ού μήν άλλ' δπερ πολλάκις 

εΐπομέν τε καί έδράσαμεν έν τή τών έμπροσθεν νομοθετήσει νό

μων, τό περιγραφήν τε καί τους τύπους τών τιμωριών είπόντας, 

δούναι τά παραδείγματα τοΐσι δικασταίς τοϋ μήποτε βαίνειν 

έξω τής δίκης, τότε τε ήν ορθότατα έχον καί δή καί νύν τούτο e 

αυτό ποιητέον, έπανελθόντα ήδη πάλιν έπί τους νόμους. 

Ή δή γραφή περί τραύματος ώδε ήμΐν κείσθω. Έάν τις δια

νοηθείς τή βουλήσει κτεϊναί τίνα φίλιον, πλην ών δ νόμος έφίη-

σιν, τρώση μέν, άποκτεΐναι δέ άδυνατήση, τον διανοηθέντα τε 

καί τρώσαντα ούτως ούκ άξιον έλεεϊν, ουδέ αίδούμενον άλλως 

ή καθάπερ άποκτείναντα ύπέχειν τήν δίκην φόνου άναγκάζειν 

877a 
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τήν δέ ού παντάπασι κακήν τύχην αυτού σεβόμενον καί τον δαί

μονα, δς αυτόν καί τον τρωθέντα έλεήσας άπότροπος αϋτοΐς 

έγένετο μή τφ μέν άνίατον έλκος γενέσθαι, τφ δέ έπάρατον τύ

χην καί συμφοράν, τούτφ δή χάριν τφ δαίμονι δίδοντα καί μή 

έναντιούμενον, τον μέν θάνατον άφελεϊν τοϋ τρώσαντος, μετά-

στασιν δέ εις τίνα γείτονα πόλιν αύτφ γίγνεσθαι δια βίου, 

καρπούμενον άπασαν τήν αύτοϋ κτήσιν. Βλάβος δέ, εί κατέβλα-

ψεν τον τρωθέντα, έκτίνειν τφ βλαφθέντι, τιμάν δέ τό δικαστή-

ριον δπερ άν τήν δίκην κρίνη, κρίνειν δέ οΐπερ άν τοϋ φόνου έδί- b 

κασαν εί έτελεύτησεν έκ τής πληγής τοΰ τραύματος. Γονέας δ' άν 

παις ή δοΰλος δεσπότην ωσαύτως έκ προνοίας τρώση, θάνατον 

είναι τήν ζημίαν καί έάν αδελφός άδελφόν ή άδελφήν ή αδελφή 

άδελφόν ή άδελφήν ωσαύτως τρώση, καί δφλη τραύματος έκ 

προνοίας, θάνατον είναι τήν ζημίαν. Γυνή δέ άνδρα εαυτής έξ 

επιβουλής τοΰ άποκτεϊναι τρώσασα, ή άνήρ τήν εαυτού γυναίκα, 

φευγέτω άειφυγίαν τήν δέ κτήσιν, έάν μέν ύεΐς ή θυγατέρες e 

αύτοΐς ώσιν παίδες έτι, τους επιτρόπους έπιτροπεύειν καί ώς 

ορφανών τών παίδων έπιμελεϊσθαι- έάν δέ άνδρες ήδη έπάνα-

γκες έστω τρέφεσθαι τον φεύγοντα ύπό τών έκγόνων, τήν δέ 

ούσίαν αυτούς κεκτήσθαι. Άπαις δέ όστις άν τοιαύταις συμφο-

ραϊς περιπέση, τους συγγενείς συνελθόντας μέχρι ανεψιών 

παίδων τοϋ πεφευγότος άμφοτέρωθεν, προς τε ανδρών καί προς 
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γυναικών, κληρονόμον είς τον οίκον τούτον τή πόλει τετταρά-

κοντα καί πεντακισχιλιοστόν καταστήσαι βουλευομένους μετά 

νομοφυλάκων καί ιερέων, διανοηθέντας τρόπφ καί λόγφ 

τοιφδε, ώς ουδείς οίκος τών τετταράκοντα καί πεντακισχιλίων 

τοϋ ένοικούντός έστιν ουδέ σύμπαντος τοΰ γένους ούτως ώς τής 

πόλεως δημόσιος τε καί Ιδιος· δεί δή τήν γε πόλιν τους αυτής 

οίκους ώς όσιωτάτους τε καί ευτυχέστατους κεκτήσθαι κατά δύ-

ναμιν. "Οταν ούν τις άμα δυστυχήση καί άσεβηθή τών οίκων, 

ώστε τον κεκτημένον έν αύτφ παΐδας μέν μή καταλιπεΐν, ήίθεον e 

δέ ή καί γεγαμηκότα άπαιδα τελευτήσαι φόνου όφλόντα εκουσί

ου ή τίνος αμαρτήματος άλλου τών περί θεούς ή πολίτας ών άν 

θάνατος έν τφ νόμφ ζημία διαρρήδην fi κειμένη, ή καί έν άειφυ-

γία τις φεύγη τών ανδρών άπαις, τούτον πρώτον μέν καθήρα-

σθαι καί άποδιοπομπήσασθαι τόν οίκον χρεών έστω κατά νό-

μον, έπειτα συνελθόντας, καθάπερ εΐπομεν νυνδή, τους οικείους 

άμα νομοφύλαξιν σκέψασθαι γένος δτιπερ άν fi τών έν τή πόλει 

εύδοκιμώτατον προς άρετήν καί άμα ευτυχές, έν φ άν παίδες 

γεγονότες ώσιν πλείους· δθεν Ινα τφ τοΰ τελευτήσαντος πατρί 878a 

καί τοις άνω τοΰ γένους ύόν ώς εκείνων είσποιοΰντας, φήμης 

ένεκα επονομάζοντας, γεννήτορα τε αύτοΐς καί έστιοΰχον καί 

θεραπευτήν δσίων τε καί Ιερών έπ' άμείνοσι τύχαις γίγνεσθαι 

τοϋ πατρός, τούτφ τφ τρόπφ έπευξαμένους, αυτόν κληρονόμον 

καταστήσαι κατά νόμον, τόν δ' έξαμαρτόντα άνώνυμον έάν καί 
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άπαιδα καί άμοιρον κεΐσθαι, οπόταν αυτόν καταλάβωσιν αί τοι-

αΰται συμφοραί. 

"Εστίν δέ ού πάντων, ώς έοικε, τών δντων δρος δρφ προ-

σμειγνύς, άλλ' οίς έστιν μεθόριον, τούτο έν μέσφ δρων προ-

τεΐνον έκατέρφ προσβάλλον γίγνοιτ' άν άμφοΐν μεταξύ· καί δή 

καί τών ακουσίων τε καί εκουσίων τό θυμφ γιγνόμενον έφαμεν 

είναι τοιούτον. Τραυμάτων ούν έστω τών οργή γενομένων Έάν 

δφλη τις, πρώτον μέν τίνειν τοΰ βλάβους τήν διπλασίαν, άν τό 

τραΰμα Ιάσιμον άποβή, τών δέ ανιάτων τήν τετραπλασίαν έάν 

δέ Ιάσιμον μέν, αίσχύνην δέ μεγάλην τινά προσβάλλη τφ τρωθέ-

ντι καί έπονείδιστον, τήν τριπλασίαν έκτίνειν. Όσα δέ τις τρώ- e 

σας τινά μή μόνον βλάπτη τόν παθόντα αλλά καί τήν πόλιν, ποι-

ήσας αδύνατον τή πατρίδι προς πολεμίους βοηθεϊν, τούτον δέ 

μετά τών άλλων ζημιών έκτίνειν καί τη πόλει τήν βλάβην προς 

γάρ ταΐς αυτού στρατείαις καί υπέρ τοϋ αδυνατούντος στρατευ-

έσθω καί τάς υπέρ εκείνου πολεμικάς ταττέσθω τάξεις, ή μή 

δρών ταΰτα υπόδικος τφ έθέλοντι τής άστρατείας γιγνέσθω 

κατά νόμον. Τήν δέ δή τής βλάβης άξίαν, είτε διπλήν είτε τρι-

πλήν είτε καί τετραπλασίαν, οι καταψηφισάμενοι δικασταί d 

ταττόντων. Έάν δέ όμόγονος όμόγονον τόν αυτόν τρόπον 

τούτφ τρώση, τους γεννήτας καί τους συγγενείς μέχρι ανεψιών 
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παίδων προς γυναικών καί ανδρών, γυναικάς τε καί άνδρας συ-

νελθόντας, κρίναντας παραδιδόναι τιμάν τοις γεννήσασι κατά 

φύσιν έάν δέ αμφισβητήσιμος ή τίμησις γίγνηται, τους προς 

ανδρών είναι τιμώντας κυρίους, έάν δέ άδυνατώσιν αυτοί, τοις 

νομοφύλαξιν τελευτώντας έπιτρέπειν. Έκγόνοις δέ προς γονέας e 

είναι τών τοιούτων τραυμάτων δικαστάς μέν τους υπέρ έξήκο-

ντα έτη γεγονότας έπάναγκες, οίς άν παίδες μή ποιητοί, αληθι

νοί δέ, ώσιν, άν δέ τις δφλη, τιμάν εί τεθνάναι χρή τον τοιούτον 

είτε τι μείζον έτερον τούτου πάσχειν ή καί μή πολλφ σμικρότε-

ρον καί τών συγγενών τοϋ δράσαντος μηδένα δικάζειν, μηδ' έάν 

γεγονώς ή τόν χρόνον δσον ό νόμος εΐρηκεν. Δούλος δ' έάν 

τις ελεύθερον οργή τρώση, παραδότω τόν δοϋλον ό κεκτημένος 

τφ τρωθέντι χρήσθαι δ τι άν έθέλη- έάν δέ μή παραδιδφ, αυτός 

τήν βλάβην έξιάσθω. Έάν δέ έκ συνθήκης αιτιάται τοϋ δούλου 879a 

καί τοΰ τρωθέντος μηχανήν είναί τις τό γεγονός, άμφισβητησά-

τω· έάν δέ μή ελη, τριπλασίαν έκτεισάτω τήν βλάβην, ελών δέ, 

άνδραποδισμοΰ ύπόδικον έχέτω τόν τεχνάζοντα μετά τοΰ δού

λου. Ό ς δ' άν άκων άλλος άλλον τρώση, τό βλάβος απλούν απο-

τινέτω -τύχης γάρ νομοθέτης ουδείς Ικανός άρχειν- δικασταί 

δέ δντων οιπερ τοις έκγόνοις προς τους γεννήτορας έρρήθησαν, 
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καί τιμώντων τήν άξίαν τής βλάβης. 

Βίαια μέν δή πάνθ' ήμΐν τά προειρημένα πάθη, βίαιον δέ καί 

τό τής αίκίας πάν γένος. Ώδε ούν χρή περί τών τοιούτων πάντα 

άνδρα καί παϊδα καί γυναίκα άεί διανοείσθαι, τό πρεσβύτερον 

ώς ού σμικρφ τοϋ νεωτέρου έστι πρεσβευόμενον έν τε θεοϊσι καί 

έν άνθρώποις τοις μέλλουσι σφζεσθαι καί εύδαιμονεΐν. Αίκίαν 

ούν περί πρεσβύτερον έν πόλει γενομένην ύπό νεωτέρου Ιδεΐν 

αίσχρόν καί θεομισές· έοικεν δέ νέφ παντί ύπό γέροντος πληγέ-

ντι φαθύμως όργήν ύποφέρειν, αύτφ τιθεμένφ τιμήν ταύτην εις 

γήρας. Ώδε ούν έστω· Πάς ήμΐν αΐδείσθω τόν εαυτού πρεσβύτε- e 

ρον έργφ τε καί έπει- τόν δέ προέχοντα εΐκοσιν ηλικίας έτεσιν, 

άρρενα ή θήλυν, νομίζων ώς πατέρα ή μητέρα διευλαβείσθω, καί 

πάσης τής δυνατής ηλικίας αυτόν φιτΰσαι καί τεκεϊν άπέχοιτο 

άεί θεών γενεθλίων χάριν. Ώς δ' αύτως καί ξένου άπείργοιτο 

είτε πάλαι ένοικοΰντος είτε νεήλυδος άφιγμένου· μήτε γαρ 

υπάρχων μήτε αμυνόμενος τό παράπαν τολμάτω πληγαΐς τόν 

τοιούτον νουθετεϊν. Ξένον δέ άν άσελγαίνοντα καί θρασυνόμε-

νον εαυτόν τύπτοντα οΐηται δεϊν κολασθήναι, λαβών προς τήν d 

αρχήν τών αστυνόμων άπαγέτω, τοϋ τύπτειν δέ είργέσθω, ίνα 

πόρρω γίγνηται τοΰ τόν έπιχώριον άν τολμήσαί ποτέ πατάξαι. 
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Οί δ' αστυνόμοι παραλαβόντες τε καί άνακρίνατες, τόν ξενικόν 

αύ θεόν εύλαβούμενοι, έάν άρα αδίκως δοκή ό ξένος τόν έπιχώ-

ριον τύπτειν, τή μάστιγι τόν ξένον δσας άν αυτός πατάξη τοσού

τος δόντες, τής θρασυξενίας παυόντων έάν δέ μή άδικη, άπειλή-

σαντές τε καί όνειδίσαντες τφ άπαγαγόντι μεθιέντων άμφω. 

Ήλιξ δέ ήλικα <ή> καί τόν άπαιδα προέχοντα ηλικία εαυτού έάν 

τύπτη, γέρων τε γέροντα καί έάν νέος νέον, άμυνέσθω κατά 880a 

φύσιν άνευ βέλους ψιλαΐς ταΧς χερσίν δ δέ υπέρ τετταράκοντα 

γεγονώς έτη έάν τολμά τφ μάχεσθαι, είτε άρχων είτε αμυνόμε

νος, άγροικος καί ανελεύθερος άν λεγόμενος άνδραποδώδης τε, 

δίκης άν έπονειδίστου τυγχάνων τό πρέπον έχοι. Καί έάν μέν τις 

τοιούτοις παραμυθίοις εύπειθής γίγνηται, εύήνιος άν εΐη- ό δέ 

δυσπειθής καί μηδέν προοιμίου φροντίζων δέχοιτ' άν τόν τοιόν-

δε έτοίμως νόμον 

Έάν τις τύπτη τόν πρεσβύτερον εΐκοσιν έτεσιν ή πλείοσιν b 

εαυτού, πρώτον μέν ό προστυγχάνων, έάν μή ήλιξ μηδέ νεώτε

ρος fi [τών μαχόμενων] διειργέτω ή κακός έστω κατά νόμον έάν 

δέ έν τή τοϋ πληγέντος ήλικίςι ή ετι νεώτερος, άμυνέτω ώς 

άδελφφ ή πατρί ή έτι ανωτέρω τφ άδικουμένφ. Προς δ' ετι δί-
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κην ύπεχέτω τής αίκίας ό τόν πρεσβύτερον, ώς εΐρηται, τολμή-

σας τύπτειν, καί έάν δφλη τήν δίκην, δεδέσθω μηδέν ένιαυτοΰ e 

σμικρότερον έάν δέ οι δικασταί τιμήσωσιν πλείονος, έστω κύ

ριος ό τιμηθείς αύτφ χρόνος. Έάν δέ ξένος ή τών μετοίκων τις 

τύπτη τόν πρεσβύτερον εΐκοσιν έτεσιν ή πλείοσιν εαυτού, περί 

μέν τών παραγενομένων τής βοηθείας δ αυτός νόμος έχέτω τήν 

αυτήν δύναμιν, ό δέ τήν τοιαύτην δίκην ηττηθείς, ξένος μέν ών 

καί μή σύνοικος, δύο έτη δεδεμένος έκτινέτω ταύτην αυτήν τήν 

δίκην, ό δέ μέτοικος τε ών καί άπειθών τοΧς νόμοις τρία έτη δε- d 

δέσθω, έάν μή τό δικαστήριον πλείονος αύτφ χρόνου τιμήση τήν 

δίκην. Ζημιούσθω δέ καί ό παραγενόμενος δτφοϋν τούτων καί 

μή βοηθήσας κατά νόμον, ό μέν μεγίστου τιμήματος ών μνά, δευ

τέρου δέ ών πεντήκοντα δραχμαΐς, τρίτου δέ τριάκοντα, είκοσι 

δέ τοΰ τετάρτου- δικαστήριον δέ γιγνέσθω τοις τοιούτοισι στρα

τηγοί καί ταξίαρχοι καί φύλαρχοί τε καί ίππαρχοι. 

Νόμοι δέ, ώς έοικεν, οί μέν τών χρηστών ανθρώπων ένεκα 

γίγνονται, διδαχής χάριν τοϋ τίνα τρόπον ομιλούντες άλλήλοις e 

άν φιλοφρόνως οίκοιεν, οί δέ τών τήν παιδείαν διαφυγόντων, 

άτεράμονι χρωμένων τινί φύσει καί μηδέν τεγχθέντων ώστε μή 

έπί πάσαν ίέναι κάκην. Ούτοι τους μέλλοντας λόγους φηθήσε-

σθαι πεποιηκότες άν εΐεν οίς δή τους νόμους έξ ανάγκης ό νο-
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μοθέτης άν νομοθετοΧ, βουλόμενος αυτών μηδέποτε χρείαν γί

γνεσθαι. Πατρός γαρ ή μητρός ή τούτων έτι προγόνων όστις 

τολμήσει άψασθαί ποτέ βιαζόμενος αίκίςι τινί μήτε τών άνω 

δείσας θεών μήνιν μήτε τών ύπό γης τιμωριών λεγομένων, αλλά 881a 

ώς είδώς ά μηδαμώς οίδεν, καταφρονών τών παλαιών καί ύπό 

πάντων είρημένων, παρανομεί, τούτφ δει τίνος αποτροπής 

έσχατης. Θάνατος μέν ούν ούκ έστιν έσχατον, οί δέ έν "Αιδου 

τούτοισι λεγόμενοι πόνοι έτι τε τούτου είσί μάλλον έν έσχάτοις, 

καί αληθέστατα λέγοντες ουδέν άνύτουσιν ταΧς τοιαύταις ψυ-

χαΐς αποτροπής -ού γαρ άν έγίγνοντό ποτέ μητραλοΧαί τε καί 

τών άλλων γεννητόρων ανόσιοι πληγών τόλμαι- δει δή τάς ένθα- b 

δε κολάσεις περί τά τοιαύτα τούτοισι τάς έν τφ ζην μηδέν τών έν 

"Αιδου λείπεσθαι κατά δύναμιν. 

"Εστω δή λεγόμενον τό μετά τούτο τήδε· Ό ς άν τολμήση πα

τέρα ή μητέρα ή τούτων πατέρας ή μητέρας τύπτειν μή μανίαις 

έχόμενος, πρώτον μέν ό προστυγχάνων καθάπερ έν τοις έμπρο

σθεν βοηθείτω, καί δ μέν μέτοικος [ή] ξένος εις προεδρίαν τών 
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αγώνων καλείσθω βοηθών, μή βοηθήσας δέ άειφυγίαν έκ τής χώ

ρας φευγέτω· ό δέ μή μέτοικος βοηθών μέν έπαινον έχέτω, μή e 

βοηθών δέ, ψόγον δούλος δέ βοηθήσας μέν ελεύθερος γιγνέσθω, 

μή βοηθήσας δέ πληγάς εκατόν τή μάστιγι τυπτέσθω, έν αγορά 

μέν άν γίγνηται τό γενόμενον, ύπ' άγορανόμων, έάν δ' έκτος 

αγοράς έν άστει, τών αστυνόμων κολάζειν τόν έπιδημοϋντα, έάν 

δέ κατ' αγρούς τής χώρας που, τους τών αγρονόμων άρχοντας. 

Έάν δ' έπιχώριος ό παρατυγχάνων fi τις, έάντε παις έάντε άνήρ 

έάντ' ούν γηνή, άμυνέτω πάς τόν άνόσιον έπονομάζων ό δέ μή d 

άμύνων άρά ένεχέσθω Διός όμογνίου καί πατρφου κατά νόμον. 

Έάν δέ τις όφλη δίκην αίκίας γονέων, πρώτον μέν φευγέτω άει

φυγίαν έξ άστεος εις τήν άλλην χώραν καί πάντων ίερών είργέ-

σθω· μή δέ είργόμενον κολαζόντων αυτόν αγρονόμοι πληγαΧς 

καί πάντως ώς άν έθέλωσιν, κατελθών δέ θανάτφ ζημιούσθω. 

Έάν δέ τις τφ τοιούτφ, δσοι ελεύθεροι, συμφάγη ή συμπίη ή τι- e 

να τοιαύτην άλλην κοινωνίαν κοινωνήση, ή καί μόνον έντυγ-

χάνων που προσάπτηται εκών, μήτε είς Ιερόν ελθη μηδέν μήτ' 

εις άγοράν μήτ' είς πόλιν δλως πρότερον ή καθήρηται, νομίζων 

κεκοινωνηκέναι άλιτηριώδους τύχης· έάν δέ απειθών νόμφ 

Ιερά καί πόλιν μιαίνη παρανόμως, ος άν τών αρχόντων αίσθό-
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μένος μή έπάγη δίκην τφ τοιούτφ, έν εύθύναις έστω τών κατη

γορημάτων τών μεγίστων εν τοϋτο αύτφ. 882a 

Έάν δέ αύ δοΰλος τύπτη τόν ελεύθερον, εΐτ' ούν ξένον είτε 

άστόν, βοηθείτω μέν ό προστυγχάνων η κατά τό τίμημα τήν εί-

ρημένην ζημίαν άποτινέτω, συνδήσαντες δέ οί προστυγχάνοντες 

μετά τοΰ πληγέντος παραδόντων τφ άδικουμένψ- ό δέ παραλα- b 

βών, δήσας έν πέδαις καί μαστιγώσας όπόσας άν έθέλη, μηδέν 

βλάπτων τόν δεσπότην, παραδότω έκείνφ κεκτήσθαι κατά νό

μον. Ό δέ νόμος έστω- Ό ς άν ελεύθερον δούλος ών τύπτη μή 

τών αρχόντων κελευόντων, παραλαβών ό κεκτημένος παρά τοϋ 

πληγέντος δεδεμένον αυτόν μή λύση, πριν άν ό δούλος πείση τόν e 

πληγέντα άξιος είναι τοΰ λελυμένος ζην. Τά αυτά δέ γυναιξίν τε 

έστω προς άλλήλας περί πάντων τών τοιούτων νόμιμα, καί προς 

άνδρας γυναιξί καί άνδράσι προς γυναίκας. 
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I 

ΑΘ. Μετά δέ τάς α'ικίας περί παντός έν ειρήσθω τοιόνδε τι 884a 

νόμιμον βιαίων πέρι- τών αλλότριων μηδένα μηδέν φέρειν μηδέ 

άγειν, μηδ' αύ χρήσθαι μηδενί τών τοΰ πέλας, έάν μή πείση τόν 

κεκτημένον έκ γαρ δή τοϋ τοιούτου πάντα ήρτημένα τά τε είρη-

μένα κακά γέγονε καί έστι καί έσται. Μέγιστα δέ δή τών λοιπών 

αί τών νέων άκολασίαι τε καί ύβρεις, είς μέγιστα δέ, δταν είς 

Ιερά γίγνωνται, καί διαφερόντως αύ μεγάλα, δταν εις δημόσια 

καί άγια ή κατά μέρη κοινά φυλετών ή τίνων άλλων τοιούτων 

κεκοινωνηκότων είς ιερά δέ ίδια καί τάφους δεύτερα καί δευτέ-

ρως, είς δέ γονέας τρίτα, χωρίς τών έμπροσθεν είρημένων, όταν 8S5a 

ύβρίζη τις. Τέταρτον δέ γένος ύβρεως, όταν άφροντιστών τις 

αρχόντων άγη ή φέρη ή χρήταί τινι τών εκείνων μή πείσας 
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αυτούς πέμπτον δέ τό πολιτικόν άν εΐη έκαστου τών πολιτών 

ΰβρισθέν δίκην έπικαλούμενον. Οίς δή δοτέον είς κοινόν νόμον 

έκάστοις. 'Ιεροσυλία μέν γάρ εΐρηται συλλήβδην, βίαιος τε καί 

λάθρα έάν γίγνηται, τί χρή πάσχειν δσα δέ λόγφ καί δσα έργω 

περί θεούς υβρίζει τις λέγων ή πράττων, τό παραμύθιον ύποθε-

μένψ φητέον ά δει πάσχειν. Έστω δή τόδε. 

Θεούς ηγούμενος είναι κατά νόμους ουδείς πώποτε ούτε 

έργον άσεβες ήργάσατο εκών ούτε λόγον άφήκεν άνομον, άλλα 

έν δή τι τών τριών πάσχων, ή τούτο, όπερ είπον, ούχ ηγούμενος, 

ή τό δεύτερον όντας ού φροντίζειν ανθρώπων, ή τρίτον εύπαρα-

μυθήτους είναι θυσίαις τε καί εύχαις παραγόμενους. 

ΚΛ. Τί ούν δή δρφμεν άν ή καί λέγοιμεν προς αυτούς; e 

ΑΘ. Ώγαθέ, έπακούσωμεν αυτών πρώτον ά τφ καταφρονείν 

ημών προσπαίζοντας αυτούς λέγειν μαντεύομαι. 

ΚΛ. Ποία δή; 

ΑΘ. Ταύτα τάχ' άν έρεσχηλοΰντες είποιεν. Ώ ξένε Αθηναίε 

καί Λακεδαιμόνιε καί Κνώσιε, αληθή λέγετε. Ημών γαρ οί μέν 

τό παράπαν θεούς ουδαμώς νομίζομεν, οί δέ οϊους ΰμείς λέγετε. 

Άξιοϋμεν δή, καθάπερ ύμείς ήξιώκατε περί νόμων, πριν απει- d 

λεΐν ήμΐν σκληρώς, υμάς πρότερον έπιχειρείν πείΟειν καί διδά-
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I 

ΑΘ. Μετά δέ τάς αίκίας περί παντός εν ειρήσθω τοιόνδε τι 884a 

νόμιμον βίαιων πέρι· τών αλλότριων μηδένα μηδέν φέρειν μηδέ 

άγειν, μηδ' αύ χρησθαι μηδενί τών τοϋ πέλας, έάν μή πείση τόν 

κεκτημένον έκ γάρ δή τοϋ τοιούτου πάντα ήρτημένα τά τε είρη-

μένα κακά γέγονε καί έστι καί έσται. Μέγιστα δέ δή τών λοιπών 

αΐ τών νέων άκολασίαι τε καί ύβρεις, είς μέγιστα δέ, δταν είς 

ιερά γίγνωνται, καί διαφερόντως αύ μεγάλα, δταν εις δημόσια 

καί άγια ή κατά μέρη κοινά φυλετών ή τίνων άλλων τοιούτων 

κεκοινωνηκότων εις Ιερά δέ ίδια καί τάφους δεύτερα καί δευτέ-

ρως, εις δέ γονέας τρίτα, χωρίς τών έμπροσθεν είρημένων, όταν 885a 

ύβρίζη τις. Τέταρτον δέ γένος ύβρεως, δταν άφροντιστών τις 

αρχόντων άγη ή φέρη ή χρήταί τινι τών εκείνων μή πείσας 
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αυτούς πέμπτον δε το πολιτικόν αν εϊη έκαστου των πολιτών 

ύβρισθέν δίκην έπικαλούμενον. Οΐς δή δοτέον εις κοινον νόμον 

έκάστοις. 'Ιεροσυλία μέν γάρ εΐρηται συλλήβδην, βίαιος τε και 

λάθρα εάν γίγνηται, τί χρή πάσχειν οσα δέ λόγω και όσα έργω 

περί θεούς υβρίζει τις λέγων ή πράττων, τό παραμύθιον ύποθε-

μένψ φητέον α δεϊ πάσχειν. Έστω δή τόδε. 

θεούς ηγούμενος είναι κατά νόμους ουδείς πώποτε ούτε 

έργον άσεβες ήργάσατο εκών ούτε λόγον αφήκεν άνομον, άλλα 

εν δή τι ιών τριών πάσχων, ή τούτο, όπερ είπον, ούχ ηγούμενος, 

ή το δεύτερον οντάς ού φροντίζειν ανθρώπων, ή τρίτον εύπαρα-

μυθήτους είναι θυσίαις τε και εύχαίς παραγόμενους. 

ΚΛ. Τί ούν δή δρώμεν αν ή και λέγοιμεν προς αυτούς; e 

ΑΘ. Ώγαθέ, έπακούσωμεν αυτών πρώτον α τώ καιαφρονείν 

ημών προσπαίζοντας αυτούς λέγειν μαντεύομαι. 

ΚΛ. Ποία δή: 

ΑΘ. Ταύτα τάχ' αν έρεσχηλούντες είποιεν. Ώ ξένε 'Αθηναίε 

και Λακεδαιμόνιε και Κνώσιε, αληθή λέγετε, 'Ημών γαρ οι μέν 

το παράπαν θεούς ουδαμώς νομίζομεν, οι δέ οίους ύμείς λέγετε. 

Άξιοϋμεν δή, καθάπερ ύμείς ήξιώκατε περί νόμων, πριν απει- d 

λείν ήμίν σκληρώς, ΰμας πρότερον έπιχειρείν πείθειν και διδά-
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σκειν ώς είσί θεοί, τεκμήρια λέγοντες 'ικανά, και ότι βελτίους ή 

παρά τό δίκαιον ύπό τίνων δώρων παρατρέπεσθαι κηλούμενοι. 

Νϋν μέν γάρ ταύτα άκούονχές τε και τοιαύθ' έτερα τών λεγομέ

νων αρίστων είναι ποιητών τε και ρητόρων και μάντεων και ιε

ρέων και άλλων μυριάκις μυρίων, ουκ έπί τό μή δράν τα άδικα 

τρεπόμεθα οι πλείστοι, δράσαντες δ' έξακεΐσθαι πειρώμεθα. e 

Παρά δέ δή νομοθετών, φασκόντων είναι μή αγρίων αλλά ήμε

ρων, άξιοϋμεν πειθοϊ πρώτον χρήσθαι προς ημάς, ει μή πολλώ 

βελτίω τών άλλων λέγοντας περί θεών ώς είσίν, άλ.λ' ούν βελτίω 

γε προς άλήθειαν, και τάχα πειθοίμεθ' αν Ισως ύμίν. 'Αλλ' επι

χειρείτε, ει τι μέτριον λέγομεν, ειπείν ά προκαλούμεθα. 

ΚΛ. Ούκούν, ώ ξένε, δοκεί ράδιον είναι αληθεύοντας λέγειν 

ώς είσίν θεοί; 

ΑΘ. Πώς; 886a 

ΚΛ. Πρώτον μέν γη καί ήλιος άστρα τε και τα σύμπαντα, και 

τά τών ωρών διακεκοσμημένα καλώς ούτως, ένιαυτοίς τε και 

μησίν διειλημμένα· καί ότι πάντες "Ελληνες ιε και βάρβαροι νο-

μίζουσιν είναι θεούς. 

ΑΘ. Φοβούμαι γε, ώ μακάριε, τους μοχθηρούς - ού γάρ δή πο

τέ είποιμ' άν ώς γε αιδούμαι - μή πως ημών καταορρονήσωσιν. 

Ύμεις μέν γάρ ουκ ίστε αυτών πέρι την τής διαφοράς αίτίαν, 

αλλ' ήγείσθε άκρατείςι μόνον ηδονών τε καί επιθυμιών έπί τόν \> 

άσεβη βίον όρμάσθαι τάς ψυχάς αυτών. 
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ΚΑ. Τό δέ τί προς τούτοις αίτιον άν, ώ ξένε, ειη; 

ΑΘ. Σχεδόν δ παντάπασιν ύμείς έξω ζώντες ούκ άν είδείητε, 

άλλα υμάς άν λανθάνοι. 

ΚΛ. Τί δή τούτο φράζεις τα νυν; 

ΑΘ. Άμαθία τις μάλα χαλεπή, δοκούσα είναι μεγίστη φρόνη-

σις. 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Είσίν ήμίν εν γράμμασιν λόγοι κείμενοι, οι παρ' ύμίν 

ούκ είσίν δι' άρετήν πολιτείας, ώς έγώ μανθάνω, οι μέν εν τισι e 

μέτροις, οί δέ καί άνευ μέτρων λέγοντες περί θεών, οί μέν πα

λαιότατοι ώς γέγονεν ή πρώτη φύσις ούρανοϋ τών τε άλλων, 

προϊόντες δέ τής αρχής ού πολύ θεογονίαν διεξέρχονται, γενό

μενοι τε ως προς αλλήλους ώμίλησαν δ τοίς άκούουσιν εί μέν 

εις άλλο τι καλώς ή μή καλώς έχει, ού ρ^ώιον έπιτιμάν παλαιοίς 

οΰσιν εις μέντοι γονέων τε θεραπείας καί τιμάς ούκ άν εγωγέ 

ποτέ έπαινών εΧποιμι ούτε ώς ωφέλιμα ούτε ώς τό παράπαν d 

όντως εΐρηται. Τά μέν οΰν δή τών αρχαίων πέρι μεθείσθω καί 

χαιρετώ, καί δπη θεοίσιν φίλον, λεγέσθω ταύτη- τά δέ τών νέων 

ήμίν καί σοφών αίτιαθήτω δπη κακών αίτια. Τόδε οΰν οί τών 

τοιούτων έξεργάζονται λόγοι- εμού γάρ καί αού, δταν τεκμήρια 

λέγωμεν ώς είσίν θεοί, ταύτα αυτά προφέροντες, ήλιόν τε καί σε-
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λήνην καί άστρα καί γήν ώς θεούς καί θεια δντα, ύπό τών σοφών 

τούτων άναπεπεισμένοι άν λέγοιεν ώς γήν τε καί λίθους δντα e 

αυτά καί ουδέν τών ανθρώπειων πραγμάτων φροντίζειν δυνά

μενα, λόγοισι δέ ταύτα εύ πως είς τό πιθανόν περιπεπεμμένα. 

ΚΛ. Χαλεπόν γε λόγον, ώ ξένε, είρηκώς τυγχάνεις, εϊ γε είς 

ην μόνον νϋν δέ δτε πάμπολλοι τυγχάνουσιν, έτι χαλεπώτερον 

άν εϊη. 

ΑΘ. Τί ούν δή; τί λέγομεν; τί χρή δράν ημάς; Πότερον άπο-

λογησώμεθα οίον κατηγορήσαντός τίνος εν άσεβέσιν άνθρώποις 

ημών, φεύγουσι περί της νομοθεσίας λέγουσιν ώς δεινά έργαζό- 887a 

μέθα νομοθετούντες ώς όντων θεών; "Η χαίρειν έάσαντες έπί 

τους νόμους τρεπώμεθα πάλιν, μή καί τό προοίμιον ήμίν μα-

κρότερον γίγνηται τών νόμων; Ού γάρ τι βραχύς ό λόγος έκχα-

θείς άν γίγνοιτο, ει τοΐσιν έπιθυμούσιν άσεβείν τά μέν άποδεί-

ξαιμεν μετρίως τοίς λόγοις ών εφραζον δεϊν πέρι λέγειν, τον δέ 

είς φόβον τρέψαιμεν, τά δέ δυσχεραίνειν ποιήσαντες, όσα πρέπει 

μετά ταύτα ήδη νομοθετοΐμεν. 

ΚΛ. 'Αλλ', ώ ξένε, πολλάκις μέν ώς γε έν όλίγφ χρόνψ τοΰτ' b 

αυτό είρήκαμεν, ώς ουδέν έν τω παρύντι δεϊ προτιμάν βραχυλο-

γίαν μάλλον ή μήκος - ουδείς γάρ ημάς, τό λεγόμενον, επείγων 

διώκει - γελοίον δή καί φαΰλον τό προ τών βέλτιστων τά βρα-

χύτερα αίρουμένους φαίνεσθαι. Διαφέρει δ' ού σμικρόν άμώς γέ 
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πως πιθανότητα τίνα τους λόγους ημών έχειν, ώς θεοί τ' είσίν 

καί αγαθοί, δίκην τιμώντες διαφερόντως άνθριόπων σχεδόν γάρ 

τούτο ήμίν υπέρ απάντων τών νόμων κάλλιστόν τε καί άριστον 

προοίμιον άν είη. Μηδέν ούν δυσχεράναντες μηδέ έπειχθέντες, 

ην τινά ποτέ εχομεν δύναμιν είς πειθώ τών τοιούτων λόγων, 

μηδέν αποθεμένοι διεξέλθωμεν είς τό δυνατόν Ίκανώς. 

ΑΘ. Ευχή μοι δοκεί παρακαλεϊν ô λεγόμενος imo αού νύν λό

γος, επειδή προθύμως συντείνεις- μέλλειν δέ ούκέτι έγχωρεί λέ

γειν. Φέρε δή, πώς άν τις μή θυμώ λέγοι περί θεών ώς είσίν; 

"Ανάγκη γάρ δή χαλεπώς φέρειν καί μισεΐν εκείνους οΐ τούτων 

ήμίν αίτιοι τών λόγων γεγένηνται καί γίγνονται νύν, ού πειθό-

μενοι τοίς μύθοις οΰς έκ νέων παίδων έτι έν γάλαξι τρεφόμενοι 

τροφών τε ηκουον καί μητέρων, οίον έν έπιρδαΐς μετά τε παιδιάς 

καί μετά σπουδής λεγομένων καί μετά θυσιών έν εύχαΐς αυτούς 

άκούοντές τε, καί δψεις δρώντες έπομένας αύτοίς σ.ς ήδιστα δ γε 

νέος όρά τε καί ακούει πραττομένας θυόντων, έν σπουδή τή με

γίστη τους αυτών γονέας υπέρ αυτών τε καί εκείνων έσπουδα-

κόχας, <καί> ώς δτι μάλιστα ούσιν θεοις εύχαίς προσδιαλεγομέ 

νους καί ικετείαις, ανατέλλοντος ιε ηλίου καί σελήνης 

καί προς δυσμάς ιόντων πρυκυλίσεις άμα καί προσκυνήσεις 
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άκούοντές χε καί όρώντες Ελλήνων τε καί βαρβάρων πάντων έν 

συμφοραΐς παντοίαις έχομένων καί έν εύπραγίαις, ούχ ώς ούκ 

δντων άλλ' ώς δτι μάλιστα όντων καί ούδαμή ύποψίαν ένδιδό-

ντων ώς ούκ είσίν θεοί - τούτων δή πάντων όσοι καταφρονήσα-

νχες ουδέ έξ ενός 'ικανού λόγου, ώς φαίεν άν δσοι καί σμικρόν 

νού κέκτηνται, νύν άναγκάζουσιν ημάς λέγειν ά λέγομεν, πώς 888a 

τούτους άν τις έν πραέσι λόγοις δύναιτο νουθεχών άμα διδά-

σκειν περί θεών πρώτον ώς είσίν; Τολμητέον δέ- ού γαρ άμα γε 

δεί μανήναι τους μέν ύπό λαιμαργίας ηδονής ημών, τους δ' ύπό 

χού θυμοΰσθαι τοις τοιούτοις. Ί χ ω δή πρόρρησις τοιάδε τις 

άθυμος χοίς ούτω τήν διάνοιαν διεφθαρμένοις. καί λέγωμεν 

πράως, σβέσαντες τον θυμόν, ώς évi διαλεγόμενοι τών τοιούτων 

"Ώ παϊ. νέος εΐ, προ'ίών δέ σε ό χρόνος ποιήσει πολλά ων νύν δο- b 

ξάξεις μεταβαλόντα έπί τάναντία τίθεσθαι. Περίμεινον ούν είς 

τότε κριτής περί τών μεγίστων γίγνεσθαι, μέγισχον δέ, δ νύν 

ουδέν ήγη σύ, τό περί τους θεούς ορθώς διανοηθέντα ζην καλώς 

ή μή. Πρώτον δέ περί αύχών εν χι μέγα σοι μηνύων ούκ άν ποχε 

φανείην ψευδής, χό χοιόνδε. Ού σύ μόνος ουδέ οί σοι φίλοι 

πρώτοι καί πρώτον ταύχην δόξαν περί θεών έσχετε, γίγνονται δέ 

αεί πλείους ή έλάττους ταύτην χήν νόσον έχονχες- τόδε χοίνυν 

σοι, παραγεγονώς αύχών πολλοίς, φράζοιμ' άν, χό μηδένα πώ- e 
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ποχε λαβόντα έκ νέου ταύτην τήν δόξαν περί θεών, ώς ούκ είσίν, 

διατελέσω προς γήρας μείναντα έν ταύτη τη διανοήσει, τά δύο 

μέντοι πάθη περί θεούς μεϊναι, πολλοίσι μέν ού, μεϊναι δέ οΰν τι-

σιν, χό τους θεούς είναι μέν, φροντίζειν δέ ουδέν τών ανθρωπί

νων, καί τό μετά τούτο, ώς φρονχίζουσι μέν, εύπαραμύθηχοι δ' 

είσίν θύμασιν καί εύχαΐς. Τό δή σαφές άν γενόμενόν σοι περί 

αυτών καχά δύναμιν δόγμα, άν έμοί πείθη, περιμένεις, άνα-

σκοπών είχε ούτως είτε άλλως έχει, πυνθανόμενος παρά τε τών d 

άλ,λων καί δή καί μάλιστα καί παρά τοϋ νομοθέτου- έν δε δή 

τούτψ τώ χρόνω μή τολμήσης περί θεούς μηδέν άσεβήσαι. Πει-

ραχέον γάρ τφ τους νόμους σοι τιθέντι νύν καί είς αύθις διδά-

σκειν περί αυτών χούχων ώς έχει. 

ΚΛ. Κάλλισθ' ήμίν, ώ ξένε, μέχρι γε τοϋ νύν είρηιαι. 

ΑΘ. Παντάπασι μέν οΰν, ώ Μέγιλλέ τε καί Κλεινία- λελήθα-

μεν δ ' ημάς αυτούς είς θαυμασχόν λόγον έμπεπτωκόχες. 

ΚΛ. Τον ποίον δή λέγεις; 

ΑΘ. Τον παρά πολλοίς δοξαζόμενον είναι σοφωταχον άπά- e 

ντων λόγων. 

ΚΛ. Φράζ' ετι σαφέσχερον. 

ΑΘ. Λέγουσί πού χινες ώς πάντα εστί τά πράγμαχα γιγνόμε-

να καί γενόμενα και γενησόμενα τά μέν φύσει, τά δέ τέχνη, τά δέ 

διά τύχην. 

ΚΛ. Ούκούν καλώς; 
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ΑΘ. Εικός γέ χοί που σοφούς άνδρας ορθώς λέγειν επόμενοι 

γε μήν αύχοίς σκεψώμεθα χους εκείθεν χί ποχε καί τυγχάνουσι 889a 

διανοούμενοι. 

ΚΛ. Πάντως. 

ΑΘ. "Εοικε, φασίν, τά μέν μέγιστα αίιτών καί κάλλιστα άπερ-

γάζεσθαι φύσιν καί τύχην, τά δέ σμικρότερα χέχνην, ην δή παρά 

φύσεως λαμβάνουσαν τήν τών μεγάλων καί πρώτων γένεσιν 

έργων, πλάτχειν καί τεκταίνεσθαι πάντα τά σμικρόχερα, α δή χε-

χνικά πάντες προσαγορεύομεν. 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. ΤΩδ' έτι σαφέστερον έρώ. Πύρ καί ύδωρ καί γήν καί άέ- b 

ρα φύσει πάντα είναι καί τύχη φασίν, χέχνη δέ ουδέν τούτων, καί 

τά μετά χαΰτα αΰ σώματα, γής τε καί ηλίου καί σελήνης άσχρων 

τε πέρι, δια τούτων γεγονέναι παντελώς όνχων αψύχων τύχη δέ 

φερόμενα τη χής δυνάμεως έκασχα έκαστων, η συμπέπτωκεν 

άρμόττοντα οίκείως πως, θερμά ψυχροίς ή ξηρά προς υγρά και e 

μαλακά προς σκληρά, καί πάντα όπόσα τή τών εναντίων κράσει 

κατά χύχην έξ ανάγκης συνεκεράσθη, ταύχη καί κατά ταύτα 

ούτως γεγεννηκέναι τόν χε ούρανόν όλον καί πάντα όπόσα κατ' 

ούρανόν, καί ζώα αΰ καί φυχά σύμπανχα, ωρών πασών εκ τού

των γενομένων, ού διά νουν, φασίν, ουδέ διά τίνα θεόν ουδέ δια 

χέχνην αλλά, δ λέγομεν, φύσει καί τύχη. Τέχνην δέ ύστεοον έκ 
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χούτα>ν ΰσχέραν γενομένην, αύχήν θνητήν έκ θνηχών ύστερα γε- d 

γεννηκέναι παιδιάς τινας, αλήθειας ού σφόδρα μετέχουσας, 

άλλα είδωλ' άττα συγγενή εαυτών, οί' ή γραφική γεννφ καί μου

σική καί δσαι ταύταις είσίν συνέριθοι τέχναι- αϊ δέ τι καί σπου-

δαΐον άρα γεννώσι χών χεχνών, είναι ταύτας όπόσαι τή φύσει 

έκοίνωσαν τήν αύχών δύναμιν, οίον αΰ Ιατρική καί γεωργική καί 

γυμνατική. Καί δή καί τήν πολιχικήν σμικρόν τι μέρος είναί φα

σίν κοινωνούν φύσει, τέχνη δέ xò πολύ, ούτω δέ καί τήν νομοθε- e 

σίαν πάσαν ού φύσει, τέχνη δέ, ής ούκ αληθείς είναι χάς θέσεις. 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. θεούς, ώ μακάριε, είναι πρώτον φασιν οΰχοι τέχνη, ού 

φύσει άλλα τισιν νόμοις, καί τούτους άλλους άλλη, δπη έκαστοι 

έαυτοίσι συνωμολόγησαν νομοθεχούμενοι- καί δή καί τά καλά 

φύσει μέν άλλα είναι, νόμφ δέ έτερα, τά δέ δή δίκαια ούδ' είναι 

τό παράπαν φύσει, αλλ' άμφισβητοΰντας διαχελείν άλλήλοις καί 

μετατιθεμένους άεί ταύτα, δ δ ' άν μετάθωνται καί όταν, τότε κύ

ρια έκαστα είναι, γιγνόμενα τέχνη καί τοϊς νόμοις αλλ' ού δή τι- 890a 

vi φύσει. Ταΰτ' εστίν, ώ φίλοι, άπαντα ανδρών σοφών παρά νέ-

οις άνθρώποις, Ιδιωτών χε καί ποιητών, φασκόντων είναι τό δι-



328 ΝΟΜΩΝ 1' 

καιόχαχον δ χί τις άν νικά βιαζόμενος- όθεν άσέβειαί τε άνθρώ-

ποις έμπίπτουσιν νέοις, ώς ούκ όντων θεών οίους ό νόμος 

προστάττει διανοείσθαι δείν, στάσεις τε διά ταύτα έλκόνχων 

προς τόν κατά φύσιν ορθόν βίον, δς έστιν τη άληθεία κρατούντα 

ζην τών άλλων καί μή δουλεύοντα έτέροισι κατά νόμον. 

ΚΛ. Οίον όιελήλυθας, ώ ξένε, λόγον, καί δσην λώβην άνθρώ- b 

πων νέων δημοσία πόλεσίν χε καί ιδίοις οίκοις. 

ΑΘ. 'Αληθή μέντοι λέγεις, ώ Κλεινία. Τί οΰν οίει χρήναι δράν 

τόν νομοθέτην, ούτω τούτων πάλαι παρεσκευασμένων; Ή μό

νον άπειλεϊν στάντα έν τη πόλει σύμπασι τοίς άνθρώποις, ώς ει 

μή φήσουσιν είναι θεούς καί διανοηθήσονχαι δοξάζοντες τοιού

τους οίους φησίν ό νόμος - καί περί καλών καί δικαίων καί περί 

απάντων τών μεγίστων ό αυτός λόγος, όσα δέ προς άρετήν τεί- e 

νει καί κακίαν, ώς δει ταύτα ούτω πράτχειν διανοουμένους δπη-

περ άν ό νομοθέτης ύφηγήσηται γράφων - δς δ' άν μή παρέχηται 

εαυτόν τοις νόμοις εύπειθή, χόν μέν δείν τεθνάναι, τόν δέ χινα 

πληγαϊς καί δεσμοις, χόν δέ άτιμίαις, άλλους δέ πενίαις κυλάζε-

σθαι καί φυγαις- πειθώ δέ χοίς άνθρώποις, άμα τιθένχα αύχοίς 

τους νόμους, μηδεμίαν έχειν τοϊς λόγοις προσάπτοντα είς δυνα-

μιν ήμερούν; 

ΚΛ. Μηδαμώς, ώ ξένε, άλλ' είπερ τυγχάνει γε ούσα καί σμι- d 

κρά πειθώ τις περί τά τοιαύτα, δει μηδαμή κάμνειν τόν γε άξιον 
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καί σμικρού νομοθέτην, αλλά πάσαν, χό λεγόμενον, φωνήν ίέ-

ντα, χφ παλαιφ [νόμω] έπίκουρον γίγνεσθαι λόγψ ώς είσίν θεοί 

καί όσα νυνδή διήλθες σύ, καί δή καί νόμφ αντφ βοηθήσαι καί 

τέχνη, ώς έστόν φύσει ή φύσεως ούχ ήττονι, εϊπερ νοΰ γέ έστιν 

γεννήματα καχά λόγον ορθόν, δν σύ χε λέγειν μοι φαίνη καί εγώ 

σοι πιστεύω τά νύν. 

ΑΘ. *Ω προθυμότατε Κλεινία, τί δ'; Ού χαλεπά τέ έστι συνα- e 

κολουθεΧν λόγοις οΰχως είς πλήθη λεγόμενα, μήκη χε αΰ κέκτη

ται διωλύγια; 

ΑΘ. Τί δέ, ώ ξένε; Περί μέθης μέν καί μουσικής ούτω μακρά 

λέγοντας ημάς αύχούς περιεμείναμεν, περί θεών δέ καί τών τοι

ούτων ούχ ύπομενούμεν; Καί μήν καί νομοθεσία ψ εστίν που χή 

μετά φρονήσεως μεγίστη βοήθεια, διόχι χά περί νόμους προ- 89la 

στάγμαχα έν γράμμασι χεθέντα, ώς δώσοντα είς πάντα χρόνον 

ελεγχον, πάνχως ηρεμεί, ώστε ούχ' ει χαλεπά κατ' αρχάς άκού-

ειν εστίν φοβητέον, ά γ' έσχαι καί τώ δυσμαθει πολλάκις έπα-

νιόντι σκοπεϊν, ούτε ει μακρά, ωφέλιμα δέ, διά χαΰχα λογον 

ούδαμή έχει ουδέ οσιον εμοιγε είναι φαίνεται τό μή ού βοηθείν 

τούτοις τοίς λόγοις πάντα άνδρα κατά δύναμιν. 

ΜΕ. "Αριστα, ώ ξένε, δοκεί μοι λέγειν Κλεινίας. b 

ΑΘ. Καί μάλα γε, ώ Μέγιλλε, ποιηχέον χε ώς λέγει. Καί γάρ 
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εί μή καχεσπαρμένοι ήσαν οί τοιούτοι λόγοι έν τοις πάσιν ώς 

έπος ειπείν άνθρώποις, ουδέν άν έδει τών έπαμυνούντων λόγων 

ώς είσίν θεοί· νύν δέ ανάγκη. Νόμοις οΰν διαφθειρομένοις χοίς 

μεγίσχοις ύπό κακών ανθρώπων χ ίνα καί μάλλον προσήκει βοη-

θεϊν ή νομοθέχην; 

ΜΕ. Ούκ έσχιν. 

ΑΘ. 'Αλλά δή λέγε μοι πάλιν, Κλεινία, καί σύ - κοινωνόν γάρ 

δει σε είναι τών λόγων - κινδυνεύει γάρ ό λέγων ταΰχα πΰρ καί e 

ύδωρ καί γήν καί αέρα πρώχα ήγείσθαι χών πάντων είναι, και 

τήν φύσιν όνομάζειν χαϋχα αύχά, ψυχήν δέ έκ τούτων ύστερον. 

"Εοικεν δέ ού κινδυνεύειν άλλα οντως σημαίνειν ταύτα ήμίν τω 

λόγω. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Ά ρ ' οΰν προς Διός οίον πηγήν τίνα άνοήτου δόξης άνη-

υρήκαμεν ανθρώπων όπόσοι πώποτε τών περί φύσεως έ(ρήψα-

ντο ζητημάτων; Σκάπτει πάντα λόγον εξετάζων ού γάρ δή σμι- ά 

κρόν γε τό διαφέρον, εί φανειεν οί λόγιων άπτόμενοι άσεβων, 

άλλοις τε έξάρχοντες, μηδέ εΰ τοίς λόγοις άλλ' έξημαρχημένως 

χρώμενοι. ΔοκεΧ χοίνυν μοι χαΰτα οϋτιος έχειν. 

ΚΛ. Εΰ λέγεις- άλλ' οπη, πειρώ φράζειν. 

Αθ. "Εοικεν τοίνυν άηθεσχέρων άπτέον είναι λόγων. 

ΚΛ. Ούκ όκνηχέον, ώ ξένε. Μανθάνω γάρ ώς νομοθεσίας 
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έκτος οίηση βαίνειν, έάν τών χοιούχων άπτώμεθα λόγων. Εί δέ 

έσχι μηδαμή έχέρως συμφωνήσαι τοίς νύν καχά νόμον λεγομέ- e 

νοις θεοίς ώς ορθώς εχουσιν ή χαύχη, λεκχεόν, ώ θαυμάσιε, καί 

χαύχη. 

ΑΘ. Λέγοιμ' άν, ώς εοικεν, ήδη σχεδόν ούκ είωθότα λόγον 

τινά τόνδε. Ό πρώτον γενέσεως καί φθοράς αίτιον απάντων, 

χοϋχο ού πρώτον άλλα ύστερον άπεφήναντο είναι γεγονός οί τήν 

τών ασεβών ψυχήν άπεργασάμενοι λόγοι, δ δέ ύστερον, πρότε-

ρον- δθεν ήμαρτήκασι περί θεών της δντως ουσίας. 

ΚΛ. Ούπω μανθάνω. 892a 

ΑΘ. Ψυχήν, ώ εταίρε, ήγνοηκέναι κινδυνεύουσι μέν ολίγου 

σύμπαντες οίον χε ôv χυγχάνει καί δύναμιν ην έχει, χών χε 

άλλων αύχής πέρι καί δή καί γενέσεως, ώς έν πρώτοις έσχί, σω

μάτων έμπροσθεν πάντων γενομένη, καί μεταβολής χε αυτών καί 

μετακοσμήσεως άπάσης άρχει παντός μάλλον εί δέ έστιν ταύτα 

οϋτως, άρ' ούκ έξ ανάγκης τά ψυχής συγγενή πρότερα άν εΐη γε-

γονόχα χών σώμαχι προσηκόνχων, οΰσης γ' αύχής πρεσβυχέρας b 

ή σώμαχος; 

ΚΛ. 'Ανάγκη. 

ΑΘ. Δόξα δή καί επιμέλεια καί νους καί τέχνη καί νόμος 

σκληρών καί μαλακών καί βαρέων καί κούφων πρότερα δν είη-

καί δή καί τά μεγάλα καί πρώχα έργα καί πράξεις τέχνης άν γι-
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γνοιχο, δνχα έν πρώχοις, τά δέ φύσει καί φύσις, ην ούκ ορθώς 

έπονομάζουσιν αύχό χοΰχο, ύσχερα καί αρχόμενα άν έκ χέχνης 

εϊη καί νοΰ. 

ΚΛ. Πώς ούκ ορθώς; 

ΑΘ. Φύσιν βούλονται λέγειν γένεσιν τήν περί χά πρώχα- εί δέ 

φανήσεται ψυχή πρώτον, ού πΰρ ουδέ αήρ, ψυχή δ' έν πρώτοις 

γεγενημένη, σχεδόν ορθότατα λέγοιτ' άν είναι διαφερόντως φύ

σει. Ταύτ' εσθ' ούτως έχοντα, άν ψυχήν τις έπιδείξη πρεσβυτέ-

ραν οΰσαν σώματος, άλλως δέ ουδαμώς. 

ΚΛ. 'Αληθέστατα λέγεις. 

ΑΘ. Ούκοΰν τά μεχά ταύτα έπ' αυτό δή τούτο σχελλώμεθα; 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Φυλάτχωμεν δή παντάπασιν άπατηλόν λόγον, μή πη πρε-

σβύτας ημάς όντας νεοπρεπής ών παραπείση καί διαφυγών κα-

χαγελάσχους ποιήση καί δόξωμεν μείζονα επιβαλλόμενοι καί 

χών σμικρών άποτυχειν. Σκοπείτε οΰν. Εί καθάπερ ποχαμόν 

ημάς έδει χρείς όντας διαβαίνειν ρέοντα σφόδρα, νεώτατος δ' 

εγώ τυγχάνων ημών καί πολλών έμπειρος όευμάτων, είπον δτι 

πρώτον έμέ χρήναι πειραθήναι κατ' έμαυτόν, καταλυτόντα υμάς 

έν άσφαλεΧ, σκέψασθαι εί διαβατός έστι πρεσβυτέροις οΰσι καί 

ύμΐν, ή πώς έχει, καί φανέντος μέν χαύτη, καλείν υμάς χόχε καί 

συνδιαβιβάζειν έμπερία, εί δέ άβαχος ην ώς ύμίν, έν έμοί χόν κίν-
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δυνον γεγονέναι, μετρίως αν έδόκουν λέγειν, καί δή καί νύν ό 

μέλλων εστί λόγος σφοδρότερος καί σχεδόν ίσως άβατος ώς χή 

σφών ρώμη- μή δή σκοχοδινίαν ίλιγγόν χε ύμίν έμποιήση παρα-

φερόμενός τε καί ερωτών άήθεις οντάς αποκρίσεων, είτ' άσχη- 893a 

μοσύνην άπρέπειάν χε ένχέκη αηδή, δοκεΐ δή μοι χρήναι ποιειν 

ούχωσί χά νύν έμέ, άνερωχάν πρώτον έμαυχόν, άκουόνχων υμών 

έν δσφαλεΧ, καί μετά χαύτα άποκρίνασθαι πάλιν έμέ, και τον λο-

γον άπαντα ούτω διεξελθείν, μέχριπερ άν ψυχής πέρι διαπερά-

νηται καί δείξη πρότερον δν ψυχήν σώματος. 

ΚΛ. "Αριστ', ώ ξένε, δοκεΐς ήμίν είρηκέναι, ποίει χε ώς λέγεις. 

ΑΘ."Αγε δή, θεόν ει ποχε παρακληχέον ήμϊν, νύν έστω χοΰχο b 

ούτω γενόμενον - έπί γε απόδειξιν ώς είσίν τήν αύχών σπουδή 

πάση παρακεκλήσθων - έχόμενοι δέ ώς τίνος ασφαλούς πείσμα

τος έπεισβαίνωμεν είς τόν νύν λόγον. Καί μοι έλεγχομένφ περί 

τά τοιαύχα έρωχήσεσιν χοιαίσδε ασφαλέστατα άποκρίνεσθαι 

φαίνεται κατά τάδε- "Ω ξένε, οπόταν φή χις, δρα εστηκε μέν πά

ντα, κινείται δέ ουδέν; "Η τούτω πα-" τουναντίον; "Η χά μέν 

αύχών κινείται, χά δέ μένει; - Τά μέν κινείται που, ψήσω, τά δέ e 
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μένει. - Μών οΰν ούκ έν χώρα χινί χά χε έσχώτα έσχηκεν καί τά 

κινούμενα κινείται; - Πώς γάρ ού; - Καί τά μέν γε έν μια έδρα 

που τούτο άν δρώη, τά δέ έν πλείοσιν. - Τά χήν χών έστώτων έν 

μέσω λαμβάνονχα δύναμιν λέγεις, φήσομεν, έν ένί κινεΧσθαι, κα-

θάπερ ή χών έσχάναι λεγομένων κύκλων σχρέφεται περιφορά; -

Ναι. - Μανθάνομεν δέ γε ώς έν χαύχη τή περιφορά τον μέγισχον 

καί τόν σμικρόχαχον κύκλον άμα περιάγουσα, ή τοιαύχη κίνησις d 

άνά λόγον έαυχήν διανέμει σμικροίς χε καί μείζοσιν, έλάχχων τε 

οΰσα καί πλείων κατά. λόγον διό δή χών θαυμαστών άπάνχων 

πηγή γέγονεν, άμα μεγάλοις καί σμικροίς κύκλοις βραδυτήχάς χε 

καί τάχη όμολογούμενα πορεύουσα, αδύνατον, ώς άν χις έλπί-

σειε, γίγνεσθαι πάθος. - Άληθέσχαχα λέγεις. - Τά δέ γε κινούμε

να έν πολλοίς φαίνη μοι λέγειν δσα φορά κινείται μεχαβαίνοντα 

είς έτερον αεί τόπον, καί τοχέ μέν εσχιν οχε βάσιν ενός κεκτημέ- e 

να τινός κέντρου, τοτέ δέ πλείονα τφ περικυλινδείσθαι. Προσ-

τυγχάνοντα δ' εκάστοτε έκάστοις, τοις έστώσι μέν διασχίζεται, 

τοις δ' άλλοις έξ εναντίας άπαντώσι καί φερομένοις είς εν γι-

γνόμενα μέσα τε καί μεταξύ τών χοιούχων συγκρίνεται. - Λέγω 

γαρ οΰν ταΰχσ οΰχως έχοντα, ώς σύ λέγεις. - Καί μήν και συ

γκρινόμενα μέν αυξάνεται, διακρινόμενα δέ φθίνει χόχε, δταν ή 

καθεσχηκυϊα εκάστων έξις διαμένη, μή μενούσης δέ αυτής, δι' 894a 
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αμφότερα άπόλλυχαι. Γίγνεται δή πάνχαιν γένεσις, ήνίκ' άν τί 

πάθος fi; Δήλον ώς οπόταν αρχή λαβούσα αϋξην είς χήν δευχέ-

ραν έλθη μεχάβασιν καί από χαύτης εις τήν πλησίον, καί μέχρι 

χριων έλθοΰσα αΐσθησιν σχη χοις αίσθανομένοις. Μεχαβάλλον 

μέν οΰν οΰχω καί μεχακινούμενον γίγνεται π ά ν έστιν δέ όντως 

όν, οπόταν μένη, μεταβαλόν δέ είς άλλην έξιν διέφθαρται πα

ντελώς. ΤΑρ' οΰν κινήσεις πάσας, είρήκαμεν ώς έν είδεσιν λαβείν 

μετ' αριθμού, πλην γε, ώ φίλοι, δυοίν; b 

ΚΛ. Ποίαιν δή; 

ΑΘ. Σχεδόν, ώγαθέ, έκείναιν ών ένεκα πάσα ήμίν έστιν ή σκέ-

ψις χά νύν. 

ΚΛ. Λέγε σαφέσχερον. 

ΑΘ. Ψυχής ήν ενεκά που; 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. "Εσχω χοίνυν ν, μέν έτερα δυναμένη κινείν κίνησις, 

έαυτήν δέ αδυνατούσα, αεί μία τις, ή δέ αυτήν τ' αεί καί έτερα 

δυναμένη καχά χε συγκρίσεις εν χε διακρίσεσιν αύξαις τε καί τώ 

έναντίφ καί γενέσεσι καί φθοραΧς άλλη μία τις αΰ χών πασών κι

νήσεων. e 

ΚΛ. "Εστω γάρ οΰν. 

ΑΘ. Ούκοϋν τήν μέν έτερον αεί κινούσαν καί μεχαβαλλομέ-

νην ύ&"' έχέρου θήσομεν ένάχην αΰ, χήν τε έαυτήν κινούσαν καί 

έχερον, έναρμόχχουσαν πάσιν μέν ποιήμασι, πάσιν δέ παθήμασι, 
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καλουμένην δέ όντως τών όνχων πάνχων μεχαβολήν καί κίνησιν, 

ταύτην δέ δεκάτην σχεδόν έροϋμεν. 

ΚΛ. Παντάπασι μέν οΰν. 

ΑΘ. Τών δή δέκα μάλιστα ήμϊν κινήσεων χίν' άν προ-

κρίναιμεν όρθόταχα πασών έρρωμενεσχάτην τε είναι καί πρα- d 

κτικήν διαφερόντως; 

ΚΛ. Μυρίω ανάγκη που φάναι διαφέρειν τήν αυτήν αυτήν δυ-

ναμένην κινείν, τάς δέ άλλας πάσας ύσχέρας. 

ΑΘ. Εΰ λέγεις. Ά ρ ' οΰν ήμίν χών νύν ούκ ορθώς φηθένχων 

μεταθετέον εν ή καί δύο; 

ΚΛ. Ποια φής; 

ΑΘ. Τό τής δεκάχης ρηθέν σχεδόν ούκ ορθώς εϊρηται. 

ΚΛ, Πή; 

ΑΘ, Πρώτον γενέσει χέ έσχιν καί φώμη καχά λόγον χό δέ μεχά 

χούχο εχομεν χούτου δεύτερον, άρτι §ηθέν άτόπως ένατον. e 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Ώδε. "Οχαν έτερον άλλο ήμίν μεταβάλη καί χούχο άλλο 

έτερον άεί, τών τοιούτων άρα έσχαι ποτέ τι πρώτον μεταβάλλον; 

Καί πώς, δ γ' άν ύπ' άλλου κινηχαι, τοΰχ' έσχαι ποτέ χών άλλοι-

ούνχων πρώχον; Άδύναχον γάρ. 'Αλλ' οχαν άρα αύχό αυτό 

κίνησαν έχερον αλλοίωση, χό δ' έχερον άλλο, καί ούτω δή χίλια 895a 
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έπί μυρίοις γίγνηχαι τά κινηθένχα, μών αρχή τις αυτών έσχαι χής 

κινήσεως άπάσης άλλη πλην ή χής αύχής αύχήν κινησάσης μεχα-

βολή; 

ΚΛ. Κάλλισχα είπες, συγχωρηχέα χε χούχοις. 

ΑΘ. "Ετι δή καί χήδε είπωμεν, καί άποκρινώμεθα πάλιν ήμίν 

αύχοϊσιν. Εί σχαίη πως χά πάνχα ομού γενόμενα, καθάπερ οί 

πλείσχοι χών χοιούχων χολμώσι λέγειν, χίν' άρα έν αύχοϊς ανά

γκη πρώχην κίνησιν γενέσθαι χών είρημένων; Τήν αύχήν έαυχήν b 

δήπου κινούσαν ύπ' άλλου γάρ ού μήποτε έμπροσθεν μεχαπέση, 

μηδεμιάς γε έν αύχοις ούσης έμπροσθεν μεταπτώσεως. 'Αρχήν 

άρα κινήσεων πασών καί πρώτην έν τε έστώσιν γενομένην καί έν 

κινουμένοις οΰσαν τήν αυτήν κινούσαν φήσομεν άναγκαίως 

είναι πρεσβυτάτην καί κρατίστην μεταβολήν πασών, τήν δέ 

άλλοιουμένην ύφ' έτερου, κινούσαν δέ έτερα δευχέραν. 

ΚΛ. Άληθέσχαχα λέγεις. 

ΑΘ. Όπόχε δή χοίνυν ενταύθα έσμεν τοϋ λόγου, τόδε άπο- e 

κρινώμεθα. 

ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Έάν ΐδωμέν που χαύτην γενομένην έν τφ γηίνω ή ένύδρω 

ή πυροειδεί, κεχωρισμένω ή καί συμμιγεί, τί ποχε φήσομεν έν χώ 

χοιούχφ πάθος είναι; 

ΚΛ. Μών άρα με ερωτάς εί ζην αυτό προσεροϋμεν, οχαν αυτό 

αύχό κινή; 
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ΑΘ. Ναί. 

ΚΛ. Ζήν πώς γάρ ού; 

ΑΘ. Τί δέ; Όπόχαν ψυχήν έν τισιν όρώμεν, μών άλλο ή 

χαύχόν χούχψ: Ζήν όμολογηχέον; 

ΚΛ. Ούκ άλλο. 

ΑΘ. "Εχε δή προς Διός- άρ' ούκ άν έθέλοις περί έκαστον τρία d 

νοεΧν; 

ΚΛ, Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Έ ν μέν τήν ούσίαν, εν δέ χής ουσίας τόν λόγον, έν δέ χό 

όνομα- καί δή καί ερωτήσεις είναι περί τό δν άπαν δύο. 

ΚΛ. Πώς δύο; 

ΑΘ. Τοχέ μέν ημών έκαστον χοΰνομα προχεινόμενον αυτό 

χόν λόγον άπαιτεΐν, τοτέ δέ τόν λόγον αυτόν προτεινόμενον 

έρωτάν αΰ τούνομα. 

ΚΛ. Ά ρ ά γε τό τοιόνδε αΰ βουλόμεθα νύν λέγειν; 

ΑΘ. Το ποιον; 

ΚΛ. "Εστιν που δίχα διαιρούμενον έν άλλοις τε και έν e 

άριθμφ- ταύχω δή χω καχ' αριθμόν όνομα μέν άρχιον, λόγος δέ, 

αριθμός διαιρούμενος είς Ισα δύο μέρη. 

ΑΘ. Ναί. Τό χοιοΰχον φράζω. Μών οΰν ού ταύτόν έκαχέρως 

προσαγορεύομεν, άντε τόν λόγον ερωτώμενοι χούνομα άπο-

διδώμεν, άντε τούνομα τόν λόγον, άρχιον ονόματι, καί λόγω δί

χα διαιρούμενον αριθμόν, προσαγορεύοντες ταύχόν δν; 

ΚΑ. Πανχάπασι μέν οΰν. 

ΑΘ. ΤΩι δή ψυχή τούνομα, τίς τούτου λόγος; Έχομεν άλλον 
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πλην τόν νυνδή όηθέντα. τήν δυναμένην αυτήν αυτήν κινείν κί- 896a 

νησιν; 

ΚΛ. Τό εαυτό κινείν φής λόγον έχειν τήν αυτήν ούσίαν, ήνπερ 

χούνομα δ δή πάντες ψυχήν προσαγορεύομεν; 

ΑΘ. Φημί γε- εί δ' έσχι χούχο οΰχως έχον, άρα έχι ποθοϋμεν 

μή ίκανώς δεδεΐχθαι ψυχήν χαύχόν ôv καί χήν πρώτην γένεσιν 

και κίνησιν τών τε όντων καί γεγονότων καί έσομένων καί πά

ντων αΰ τών ένανχίων χούτοις, επειδή γε άνεφάνη μεταβολής χε b 

καί κινήσεως άπάσης αιτία άπασιν; 

ΚΛ. Ούκ, αλλά ίκανώταχα δέδεικχαι ψυχή χών πάνχιον πρε-

σβυτάτη, γενομένη γε αρχή κινήσεως. 

ΑΘ. Ά ρ ' οΰν ούχ ή δι' έτερον έν άλλω γιγνομένη κίνησις, 

αυτό δέ έν αύτφ μηδέποχε παρέχουσα κινείσθαι μηδέν, δευτέρα 

τε, καί όπόσων αριθμών βούλοιτο άν τις άριθμειν αυτήν πολλο-

στήν, τοσούχων, σώματος οΰσα όντως άψυχου μεταβολή; 

ΚΛ. Όρθώς. 

ΑΘ. Όρθώς άρα καί κυρίως άληθέσχατά χε καί τελεώχατα 

εΊρηκότες άν είμεν ψυχήν μεν προχεραν γεγονεναι σώματος ήμίν, e 

σώμα δέ δεύχερόν χε καί ύσχερον, ψυχής άρχοΰσης, άρχόμενον 

κατά φύσιν. 

ΚΛ. Άληθέσχαχα μέν οΰν. 

ΑΘ. Μεμνήμεθά γε μην δμολογήσαντες έν τοις πρόσθεν ώς, εί 

ψυχή φανείη πρεσβυτέρα σώματος οΰσα, καί τά ψυχής τών τοϋ 
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σώμαχος έσοιχο πρεσβύχερα. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Τρόποι δέ καί ήθη καί βουλήσεις καί λογισμοί καί δόξαι 

αληθείς έπιμέλειαί χε καί μνήμαι πρόχερα μήκους σωμάτων καί d 

πλάτους καί βάθους καί §ώμης εΐη γεγονότα άν, εΐπερ καί ψυχή 

σώμαχος. 

Κ Λ. 'Ανάγκη. 

Αθ. Ά ρ ' οΰν τό μετά τούτο όμολογεϊν άναγκαΐον τών τε 

αγαθών α'ιχίαν είναι ψυχήν καί χών κακών καί καλών καί 

αισχρών δικαίων χε καί αδίκων καί πάντων χών εναντίων, εϊπερ 

τών πάντων γε αυτήν θήσομεν αίτίαν; 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 

ΑΘ. Ψυχήν δή διοικούσαν καί ένοικοΰσαν έν άπασιν τοις 

πάντη κινούμενους μών ού καί τόν ούρανόν ανάγκη διοικειν e 

φάναι; 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Μίαν ή πλείους; Πλείους- έγώ υπέρ σφών άποκρινοϋμαι. 

ΔυοΙν μέν γέ που έλαττον μηδέν τιθώμεν, τής χε εύεργέχιδος καί 

χής χάνανχία δυναμένης έξεργάζεσθαι. 

ΚΑ. Σφόδρα όρθώς εΐρηκας. 

ΑΘ. Είεν. "Άγει μεν δή ψυχή πάντα τά κατ' ούρανόν καί γήν 

καί θάλατταν χαίς αύχής κινήσεσιν, αίς όνόμαχά έσχιν βούλε- 897a 

σθαι, σκοπείσθαι, έπιμελεΧσθαι, βουλεύεσθαι, δοξάζειν ορθώς 

έψευσμένως, χαίρουσαν λυπουμένην, θαρρούσαν φοβουμένην, 

μισούσαν σχέργουσαν, καί πάσαις όσαι τούτων συγγενείς ή πρω-

χουργοί κινήσεις χάς δευχερουργούς αΰ παραλαμβάνουσαι κινή

σεις σωμάτων άγουσι πάντα είς αύξησιν καί φθίσιν καί διάκρι-
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σιν καί σύγκρισιν καί χούχοις έπομένας θερμότητας ψύξεις, βα

ρύτητας κουφότητας, σκληρόν καί μαλακόν, λευκόν καί μέλαν, 

αύστηρόν καί γλυκύ, [καί] πάσιν οίς ψυχή χρωμένη, νουν μέν ο 

προσλαβοϋσα άεί θείον ορθώς θεός οΰσα, ορθά καί εύδαίμονα 

παιδαγωγεί πάντα, άνοία δέ συγγενομένη πάντα αΰ τάναντία 

τούτοις απεργάζεται. Τιθώμεν ταύτα ούτως έχειν, ή έτι δισχάζο-

μεν εί έτέρως πως έχει; 

ΚΛ. Ουδαμώς. 

ΑΘ. Πότερον οΰν δή ψυχής γένος εγκρατές ουρανού καί γης 

καί πάσης χής περιόδου γεγονέναι φώμεν; Τό φρόνιμον καί 

άρεχής πλήρες, ή χό μηδεχερα κεκχημένον; Βούλεσθε οΰν προς 

χαϋχα ώδε άποκρινώμεθα; e 

ΚΛ. Πώς; 

ΑΘ. Εί μέν, ώ θαυμάσιε, φώμεν, ή σύμπασα ουρανού δδός 

άμα καί φορά καί χών έν αύχφ όντων άπάνχων νοϋ κινήσει καί 

περιφορά καί λογισμοίς δμοίαν φύσιν έχει καί συγγενώς έρχε

ται, δήλον ώς τήν άρίστην ψυχήν φατέον έπιμελείσθαι τοϋ κό

σμου παντός καί άγειν αυτόν τήν τοιαύτην όδόν έκείνην, 

ΚΛ. Όρθώς. 

ΑΘ. Εί δέ μανικώς τε καί ατάκτως έρχεται, τήν κακήν, d 

ΚΛ. Καί ταΰχα ορθώς. 

ΑΘ. Τίνα οΰν δή νοϋ κίνησις φύσιν έχει; Τούτο ήδη χαλεπόν, 

ώ φίλοι, ερώτημα άποκρινόμενον ειπείν έμφρόνως- διό δή καί 
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έμέ χής άποκρίσεως ύμίν δίκαιον χά νύν προσλαμβάνειν. 

ΚΛ. Εΰ λέγεις. 

ΑΘ. Μή χοίνυν έξ εναντίας οίον είς ήλιον αποβλέποντες, νύ

κτα έν μεσημβρία. επαγόμενοι, ποιησώμεθα τήν άπόκρισιν, ως 

νουν ποχε θνηχοΐς όμμασιν όψόμενοί χε καί γνωσόμενοι ίκανώς- e 

προς δέ εικόνα χοϋ έρωχωμένου βλέποντας άσφαλέσχερον όράν. 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Ή ι προσέοικεν κινήσει νους χών δέκα εκείνων κινήσεων, 

χήν εικόνα λάβωμεν ην συναναμνησθείς ύμίν έγώ κοινή χην 

άπόκρισιν ποιήσομαι. 

ΚΛ. Κάλλισχα άν λέγοις. 

ΑΘ. Μεμνήμεθα χοίνυν χών χόχε έχι χοΰχό γε, δχι χών πάντων 

χά μέν κινεισθαι, χά δέ μένειν έθεμεν; 

ΚΛ. Ναί. 

ΑΘ. Τών δ' αΰ κινουμένων χά μέν έν ένί τόπψ κινεισθαι, τά 

δ' έν πλείοσιν φερόμενα. 898a 

ΚΑ. Έσχι χαϋχα. 

ΑΘ. Τούχοιν δή χοΐν κινήσεοιν χήν έν ένί φερομένην αεί περί 

γέ τι μέσον ανάγκη κινείσθαι, τών έντόρνων οΰσαν μίμημά χι κύ

κλων, είναι χε αύχήν τη χοϋ νοϋ περιόδω πάνχως ώς δυναχόν 

οίκειοχάχην χε καί όμοίαν. 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Τό καχά χαύχά δήπου καί ωσαύτως καί έν χώ αύχώ καί 
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περί τά αύχά καί προς χά αύχά καί ένα λόγον καί τάξιν μίαν b 

άμφω κινείσθαι λέγοντες, νουν χήν χε έν ένί φερομένην κίνησιν, 

σφαίρας έντόρνου άπεικασμένα φοραις, ούκ άν ποτέ φανεΐμεν 

φαύλοι δημιουργοί λόγω καλών εικόνων. 

ΚΛ. Όρθόχαχα λέγεις. 

ΑΘ. Ούκοϋν αΰ ή γε μηδέποχε ώσαύχως μηδέ κατά τά αύχά 

μηδέ έν χαύχψ μηδέ περί χαύχά μηδέ προς ταύτα μηδ' έν ένί φε

ρομένη μηδ' έν κόσμψ μηδ' έν τάξει μηδέ έν τινι λόγψ κίνησις 

άνοιας αν άπάσης είη συγγενής; 

ΚΛ. Είη γάρ άν αληθέστατα. 

ΑΘ. Νύν δή χαλεπόν ουδέν έτι διαρρήδην ειπείν ώς, επειδή e 

ψυχή μέν έσχιν ή περιάγουσα ήμίν πάνχα, χήνδε ουρανού περι-

φοράν έξ ανάγκης περιάγειν φαχέον έπιμελουμένην καί κο

σμούσαν ήχοι χήν άρίσχην ψυχήν ή χήν ένανχίαν. 

ΚΛ. ΤΩ ξένε, αλλά εκ γε τών νύν είρημένων ούδ' δσιον άλλως 

λέγειν ή πάσαν άρετήν έχουσαν ψυχήν μίαν ή πλείους περιάγειν 

αύχά. 

ΑΘ. Κάλλισχα, ω Κλεινία, ύπήκουσας χοίς λόγοις- τόδε δέ 

προσυπάκουσον έχι. d 

ΚΛ. Τό ποιον; 

ΑΘ. "Ηλιον καί σελήνην καί τά άλλα άσχρα, εϊπερ ψηχή πε

ριάγει πάντα, άρ' ού καί έν έκαστον; 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Περί ενός δή ποιησώμεθα λόγους, οί καί έπί πάνχα ήμίν 

άσχρα άρμόχχονχες φανοΰνχαι. 
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ΚΛ. Τίνος; 

ΑΘ. Ηλίου πάς άνθρωπος σώμα μέν ορά, ψυχήν δέ ουδείς· 

ουδέ γάρ άλλου σώματος ούδενός οΰτε ζώντος οϋτε αποθνήσκο

ντος τών ζώων, άλλα έλπίς πολλή το παράπαν το γένος ήμΐν e 

τοϋτο άναίσθητον πάσαις ταίς τοϋ σώματος αίσθήσεσι περιπε-

φυκέναι, νοητον δ' είναι νω μόνψ· ώ δή και διανοήματι λάβωμεν 

αύτοϋ πέρι τό τοιόνδε. 

ΚΛ. Ποιον; 

ΑΘ. "Ηλιον είπερ άγει ψυχή, τριών αυτήν εν λέγοντες δραν 

σχεδόν ουκ άποτευξόμεθα. 

ΚΑ. Τίνων; 

ΑΘ. Ώ ς ή ένοϋσα εντός τφ περιφέρει τούτοι φαινομένω σώ

ματι πάντη διακομίζει το τοιούτον, καθάπερ ημάς ή παρ' ήμΐν 

•ψυχή πάντη περιφέρει· ή πόθεν έξωθεν σώμα αυτή πορισαμένη 899a 

πυρός ή τίνος αέρος, ώς λόγος εστί τίνων, ώθεϊ βία σώματι 

σώμα· ή τρίτον αυτή -ψιλή σώματος ούσα, έχουσα δέ δυνάμεις 

αλλάς τινάς υπερβάλλουσας θαύματι, ποδηγεί. 

ΚΛ. Ναί, τοϋτο μέν ανάγκη, τούτων εν γέ τι δρώσαν ψυχήν 

πάντα διάγειν. 

ΑΘ. Αύτοϋ δήτα μείνον ταύτην τήν ψυχήν, είτε εν αρμασιν 

έχουσα ήμΐν ηλίου άγει φώς τοις άπασιν, είτε έξωθεν, εΐθ' οπως 

είθ' οπη, θεόν ήγείσθαι χρεών πάντα άνδρα. "Η πώς; 

ΚΑ. Ναί, τόν γέ που μή έπί τό έσχατον άφιγμένον άνοιας. b 

ΑΘ. "Αστρων δή πέρι πάντων και σελήνης, ένιαυτών τε και 

μηνών καί πασών ωρών πέρι, τίνα άλλον λόγον έροϋμεν ή τον 
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αυτόν τούτον, ώς επειδή ψυχή μέν ή ψυχαί πάντων τούτων αιτι-

αι έφάνησαν, άγαθαί δέ πάσαν άρετήν, θεούς αύτάς είναι φήσο-

μεν, είτε έν σώμασιν ένοϋσαι, ζώα δντα, κοσμοϋσιν πάντα ούρα-

νόν, είτε δπη τε και οπως; Έ σ θ ' όστις ταύτα ομολόγων υπομέ

νει μή θεών είναι πλήρη πάντα; 

ΚΑ. Ούκ εστίν ούτως, ώ ξένε, παραφρόνων ουδείς. e 

ΑΘ. Τώ μέν τοίνυν μή νομίζονται θεούς έν τω πρόσθεν 

χρόνψ, ώ Μέγιλλέ τε καί Κλεινία, είπόντες όρους άπαλ-

λαττώμεθα. 

ΚΛ. Τίνας; 

ΑΘ. Ή διδάσκειν ημάς ώς ούκ ορθώς λέγομεν τιθέμενοι 

ψυχήν γένεσιν απάντων είναι πρώτην, και τάλλα όπόσα τούτων 

συνεπόμενα εΐπομεν, ή μή δυνάμενον βέλτιον λέγειν ημών, ήμΐν 

πείθεσθαι καί ζην θεούς ήγούμενον εις τόν έπίλοιπον βίον. d 

Όρώμεν οΰν είτε ίκανώς ήδη τοις ούχ ήγουμένοι,ς θεούς είρήκα-

μεν ώς είσίν θεοί, είτε έπιδεώς. 

ΚΛ. "Ηκιστά γε, ώ ξένε, πάντων έπιδεώς. 

ΑΘ. Τούτοις μέν τοίνυν ήμΐν τό λόγων τέλος έχέτατ τον δέ 

ήγούμενον μέν θεούς είναι, μή φροντίζειν δέ αυτούς τών ανθρω

πίνων πραγμάτων, παραμυθητέον. Ώ άριστε δή φώμεν, δτι μέν 

ήγή θεούς, συγγένεια τις Ισως σε θεία προς τό σύμφυτον άγει 

τιμάν καί νομίζειν είναι· κακών δέ ανθρώπων καί αδίκων τύχαι e 
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Ιδία καί δημοσία, άληθείςχ μέν ούκ εύδαίμονες, δόξαις δέ εύδαι-

μονιζόμεναι σφόδρα αλλ' ούκ έμμελώς, άγουσί σε προς άσέβει-

αν, έν τε μούσαις ούκ ορθώς ύμνούμεναι άμα και έν παντοίοις 

λόγοις. *Η καί προς τέλος ίσως ανθρώπους ορών έλθόντας γή- 900a 

ραος, παϊδας παίδων καταλιπόντας έν τιμαις ταίς μεγίσταις, τα-

ράττη τα νϋν έν άπασι τούτοις ίδών, ή δι' ακοής α'ισθόμενος ή 

καί παντάπασιν αυτός αυτόπτης, πρόστυχης πολλών άσεβημά-

των καί δεινών γενομένων τισίν, δι' αυτά ταύτα εκ σμικρών εις 

τυραννίδας τε καί τα μέγιστα άφικομένους- τότε δια πάντα τα 

τοιαύτα δήλος εΐ μέμφεσθαι μέν θεούς ώς αίτιους όντας τών τοι

ούτων διά συγγένειαν ούκ αν έθέλων, αγόμενος δέ υπό τ ε άλο-

γίας άμα καί ού δυνάμενος δυσχεραίνειν θεούς, είς τοϋτο νϋν τό b 

πάθος έλήλυθας. ώστ' είναι μέν δοκεϊν αυτούς, τών δέ ανθρωπί

νων καταφρονείν καί άμελειν πραγμάτων. "Ινα οΰν μή επί 

μείζον ελθη σοι πάθος προς άσέβειαν τό νϋν παρόν δόγμα, αλλ' 

εάν πως οίον άποδιοπομπήσασθαι λόγοις αυτό προσιόν γενώ-

μεθα δυνατοί, πειρώμεθα, συνάψαντες τον έξης λόγον φ προς 

τον τό παράπαν ούχ ήγούμενον θεούς έξ αρχής διεπερανάμεθα, 

τούτψ τά νυν προσχρήσασθαι. Σύ δ', ώ Κλεινία τε καί Μέγιλλε, e 
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υπέρ τοΰ νέου καθάπερ έν τοις έμπροσθεν άποκρινόμενοι διαδέ-

χεσθε- άν δέ τι δύσκολον έμπίπτη τοίς λόγοις, έγώ σφών ώσπερ 

νυνδή δεξάμενος διαβιβώ τόν ποταμόν. 

ΚΛ. Όρθώς λέγεις· καί σύ τε ούτω ταύτα δρα, ποιήσομέν τε 

ήμεΐς είς τό δυνατόν ά λέγεις. 

ΑΘ. 'Αλλ' ουδέν τάχ' άνίσως εΐη χαλεπόν ένδείξασθαι τοΰτό 

γε, ώς επιμελείς σμικρών είσιν θεοί ούχ ήττον, μάλλον δέ, ή τών 

μεγέθει διαφερόντων. "Ηκουε γαρ που καί παρήν τοις νυνδή λε- d 

γομένοις, ώς αγαθοί γε όντες πάσαν άρετήν τήν τών πάντων έπι-

μέλειαν οίκειοτάτην αυτών ούσαν κέκτηνται. 

ΚΛ. Καί σφόδρα γε έπήκουεν. 

ΑΘ. Τό μετά τούτο τοίνυν κοινή συνεξεταζόντων τίνα λέγο

ντες άρετήν αυτών όμολογοΰμεν αυτούς αγαθούς είναι. Φέρε, τό 

σωφρονεΐν νουν τε κεκτήσθαί φαμεν αρετής, τά δ ' εναντία κα

κίας; 

ΚΛ. Φαμέν. 

ΑΘ. Τί δέ; 'Αρετής μέν άνδρείαν είναι, δειλίαν δέ κακίας; e 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Καί τά μέν αισχρά τούτων, τά δέ καλά φήσομεν; 

ΚΛ. 'Ανάγκη. 

ΑΘ. Καί τών μέν προσήκειν ήμΐν, είπερ, όπόσα φλαϋρα, θε-

οΐς δέ ούτε μέγα ούτε σμικρόν τών τοιούτων μετόν έροΰμεν; 

ΚΛ. Καί ταϋθ' ούτως Ομόλογοι πας άν. 
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υπέρ τοϋ νέου καθάπερ έν τοις έμπροσθεν άποκρινόμενοι διαδέ-

χεσθε· άν δέ τι δύσκολον έμπίπτη τοις λόγοις, έγώ σφφν ώσπερ 

νυνδή δεξάμενος διαβιβώ τον ποταμόν. 

ΚΛ. 'Ορθώς λέγεις· καί σύ τε ούτω ταύτα δρα, ποιήσομέν τε 

ήμεΐς εις τό δυνατόν ά λέγεις. 

ΑΘ. 'Αλλ' ουδέν τάχ' άνίσως είη χαλεπόν ένδείξασθαι τούτο 

γε, ώς επιμελείς σμικρών είσιν θεοί ούχ ήττον, μάλλον δέ, ή τών 

μεγέθει διαφερόντων. "Ηκουε γαρ που καί παρήν τοις νυνδή λε- d 

γομένοις, ώς αγαθοί γε όντες πάσαν άρετήν τήν τών πάντων έπι-

μέλειαν οίκειοτάτην αυτών οΰσαν κέκτηνται. 

ΚΛ. Καί σφόδρα γε έπήκουεν. 

ΑΘ. Τό μετά τοϋτο τοίνυν κοινή συνεξεταζόντων τίνα λέγο

ντες άρετήν αυτών όμολογοΰμεν αυτούς αγαθούς είναι. Φέρε, τό 

σωφρονεΐν νουν τε κεκτήσθαί φαμεν αρετής, τα δ' εναντία κα

κίας; 

ΚΛ. Φαμέν. 

ΑΘ. Τί δέ; Αρετής μέν άνδρείαν είναι, δειλίαν δέ κακίας; e 

ΚΛ. Πάνυ μέν ούν. 

ΑΘ. Καί τά μέν αισχρά τούτων, τά δέ καλά φήσομεν; 

ΚΛ. 'Ανάγκη. 

ΑΘ. Καί τών μέν προσήκειν ήμΐν, είπερ, όπόσα φλαϋρα, θε-

οΐς δέ ούτε μέγα ούτε σμικρόν τών τοιούτων μετόν έροϋμεν; 

ΚΛ. Καί ταϋθ' ούτως ομόλογοι πας άν. 
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ΑΘ. Τι δε; Άμέλειάν τε και άργίαν καί τρυφήν εις άρετήν 

ψυχής θήσομεν, ή πώς λέγεις; 

ΚΛ. Καί πώς; 

ΑΘ. 'Αλλ' είς τουναντίον; 

ΚΛ. Ναί. 

ΑΘ. Τάναντία άρα τούτοις είς τουναντίον; 90la 

ΚΛ. Τουναντίον. 

ΑΘ. Τί ούν δή; Τρυφών καί αμελής αργός τε, δν ό ποιητής 

κηφήσι κοθούροισι μάλιστα είκελον έφασκεν είναι, γίγνοιτ' άν 

[ό] τοιούτος πάς ήμΐν; 

ΚΛ. "Ορθότατα γε ειπών. 

ΑΘ. Ούκοϋν τόν γε θεόν ού ρητέον έχειν ήθος τοιούτον, ö γέ 

τοι αυτός μισεί, τώ τέ τι τοιούτον φιθέγγεσθαι πειρωμένω ούκ 

έπιτρεπτέον. 

ΚΛ. Ού μέν δή· πώς γαρ άν; 

ΑΘ. *Ώι δή προσήκει μέν πράττειν καί έπιμελεΐσθαι διαφερό- ο 

ντως τινός, ό δέ τούτου γε νους τών μέν μεγάλων επιμελείται, 

τών σμικρών δέ αμελεί, κατά τίνα έπαινοϋντες τόν τοιούτον λό-

γον ούκ άν παντάπασι πλημμελοΐμεν; Σκοπώμεν δέ ώδε. "Αρ' ού 

κατά δύο εϊδη τό τοιούτον πράττει ό πράττων, είτε θεός είτ' 

άνθρωπος; 

ΚΛ. Ποίω δή λέγομεν; 

ΑΘ. *Η διαφέρον ουδέν οίόμενος είναι τώ δλψ άμελουμένων 

τών σμικρών, ή φαθυμία και τρυφή, ει διαφέρει, ό δέ αμελεί. "Ή e 

έστιν άλλως πως γιγνομένη αμέλεια; Ού γάρ που όταν γε αδύ

νατον ή τών απάντων έπιμελεΐσθαι, τότε αμέλεια έσται τών σμι-
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κρών ή μεγάλων, μή έπιμελουμένω ών άν δυνάμει θεός ή φαύλος 

τις ών ελλιπής καί μή δυνατός έπιμελεΐσθαι γίγνηται. 

ΚΛ. Πώς γάρ άν; 

ΑΘ. Νϋν δή δύ' όντες τρισίν ήμΐν ούσιν άποκρινάσθωσαν οί 

θεούς μέν αμφότεροι όμολογοϋντες είναι, παραιτητούς δέ άτε- à 

ρος, ό δέ αμελείς τών σμικρών. Πρώτον μέν θεούς αμφότεροι 

φάτε γιγνώσκειν καί όράν καί άκούειν πάντα, λαθεΐν δέ αυτούς 

ουδέν δυνατόν είναι τών όπόσων είσίν αϊ αισθήσεις τε καί έπι-

στήμαι- ταύτη λέγετε έχειν ταύτα, ή πώς; 

ΚΛ. Ούτως. 

ΑΘ. Τί δέ; Δύνασθαι πάντα όπόσων αύ δύναμίς έστιν θνητοΐς 

τε καί άθανάτοις; 

ΚΛ. Πώς γάρ ού συγχωρήσονται καί ταϋτα ούτως έχειν; 

ΑΘ. Καί μήν αγαθούς γε καί άριστους ώμολογήκαμεν αυτούς e 

είναι πέντε δντες. 

ΚΛ. Σφόδρα γε. 

ΑΘ. Άρ' ούν ού ραθυμία μέν και τρυφή αδύνατον αυτούς 

όμολογεΐν πράττει/ν ότιοΰν τό παράπαν, όντας γε ο'ίους όμολο-

γοϋμεν; Δειλίας γάρ έκγονος έν γε ήμΐν αργία, φαθυμία δέ 

αργίας καί τρυφής. 

ΚΛ. 'Αληθέστατα λέγεις. 

ΑΘ. 'Αργία μέν δή καί ραθυμία οΐ)δείς αμελεί θεών ού γάρ 

μέτεστιν αύτώ που δειλίας. 

ΚΛ. 'Ορθότατα λέγεις. 
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συντεταγμένη σώματι τοτέ μέν άλλω, τοτέ δέ άλλω, μεταβάλλει 

παντοίας μεταβολάς δι' έαυτήν ή δι' έτέραν ψυχήν, ουδέν άλλο 

έργον τώ πεττευτή λείπεται πλην μετατιθέναι τό μέν άμεινον γι-

γνόμενον ήθος είς βελτίω τόπον, χείρον δέ είς τόν χείρονα, κατά 

τό πρέπον αυτών έκαστον, Ινα τής προσηκούσης μοίρας λαγ- e 

χάνη. 

ΚΛ. Πή λέγεις; 

ΑΘ. *Ήιπερ άν έχοι φαστώνης επιμελείας θεοΐς τών πάντων, 

ταύτη μοι δοκώ φράζειν. Ει μέν γάρ προς τό όλον άεί βλέπων 

πλάττοι τις μετασχηματίζων τά πάντα, οίον έκ πυρός ύδωρ 

έμψυχον, καί μή σύμπολλα έξ ενός ή έκ πολλών έν, πρώτης ή 904a 

δευτέρας ή καί τρίτης γενέσεως μετειληφότα πλήθεσιν άπειρ' άν 

είη τής μετατιθέμενης κοσμήσεως- νϋν δ' έστι θαυμαστή ραστώ

νη τφ τοϋ παντός έπιμελουμένω. 

ΚΛ. Πώς αύ λέγεις; 

ΑΘ. Ώδε. 'Επειδή κατεΐδεν ημών ό βασιλεύς έμψυχους ούσας 

τάς πράξεις άπάσας καί πολλήν μέν άρετήν έν αύταΐς ούσαν, 

πολλην δέ κακίαν, άνώλεθρον δέ όν γενόμενον, άλλ" ούκ 

α'ιώνιον, -ψυχήν καί σώμα, καθάπερ ol κατά νόμον δντες θεοί -

γένεσις γάρ ούκ άν ποτέ ην ζώων άπολομένου τούτοιν θατέρου b 

- καί τό μέν ώφελεΐν άεί πεφυκός, δσον αγαθόν ψυχής, διενοή-

θη, τό δέ κακόν βλάπτειν ταύτα πάντα συνιδών, έμηχανήσατυ 

πού κείμενον εκαστον τών μερών νικώσαν άρετήν, ήττωμένην δέ 
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κακίαν, έν τώ παντί παρέχοι μάλιστ' άν καί ράστα καί άριστα. 

Μεμηχάνηται δή προς πάν τοϋτο τό ποιόν τι γιγνόμενον άεί ποί

ον έδραν δει μεταλαμβάνον οίκίζεσθαι καί τίνας ποτέ τόπους-

τής δέ γενέσεως τοΰ ποίου τινός άφήκε ταΐς βουλήσεσιν έκαστων e 

ημών τάς αιτίας. Όπη γάρ άν έπιθυμή καί όποιος τις ών τήν ψυ

χήν, ταύτη σχεδόν εκάστοτε καί τοιοΰτος γίγνεται άπας ημών ώς 

τό πολύ. 

ΚΛ. Τό γοΰν εικός. 

ΑΘ. Μεταβάλλει μέν τοίνυν πάνθ' δσα μέτοχα έστιν ψυχής, 

έν έαυτοΐς κεκτημένα τήν τής μεταβολής αίτίαν, μεταβάλλοντα 

δε φέρεται κατά τήν της ε'ιμαρμένης τάξιν καί νόμον σμικρότε-

ρα μέν τών ηθών μεταβάλλοντα έλάττω κατά τό τής χώρας έπί-

πεδον μεταπορεύεται, πλείω δέ καί άδικώτερα μεταπεσόντα, είς d 

βάθος τά τε κάτω λεγόμενα τών τόπων, δσα " Αιδην τε καί τα τού

των έχόμενα τών ονομάτων έπονομάζοντες σφόδρα φοβούνται 

καί όνειροπολοϋσιν ζώντες διαλυθέντες τε τών σωμάτων. Μεί-

ζω δέ δή ψυχή κακίας ή αρετής οπόταν μεταλάβη δια τήν αυτής 

βούλησΐν τε καί όμιλίαν γενομένην ίσχυράν, οπόταν μέν αρετή 

θεία προσμείξασα γίγνηται διαφερόντως τοιαύτη, διαφέροντα 

καί μετέβαλεν τόπον, άγίαν δδόν. μετακομισθεΐσα είς άμείνω 

τινά τόπον έτερον δταν δέ τάναντία, έπί τάναντία μεθιδρύσασα e 

τόν αυτής βίον. 

Αύτη τοι δίκη εστί θεών οι Όλυμπον έχουσιν, 
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ώ παΐ καί νεανίσκε άμελεΐσθαι δοκών ύπό θεών, κακίω μέν γι-

γνόμενον προς τάς κακίους ψυχάς, άμείνω δέ προς τάς άμείνους 

πορευόμενον, έν τε ζωή καί έν πάσι θανάτοις πάσχειν τε δ 

προσήκον δράν έστι τοις προσφερέσι τους προσφέρεις καί ποι-

εΐν. Ταύτης τής δίκης ούτε σύ μή ποτέ ούτε ει άλλος άτυχης γε- 905a 

νόμενος έπεύξηται περιγενέσθαι θέων ην πασών δικών διαφε-

ρόντως έταξαν τε οί τάξαντες χρεών τε έξευλαβεΐσθαι τό παρά-

παν. Ού γάρ άμεληθήση ποτέ ύπ' αυτής- ούχ ούτω σμικρός ών 

δύση κατά τό τής γης βάθος, ούδ' υψηλός γενόμενος είς τόν 

ούρανόν άναπτήση, τείσεις δέ αυτών τήν προσήκουσαν τιμωρίαν 

εϊτ' ένθάδε μένων είτε καί έν "Αιδου διαπορευθείς είτε καί τού- b 

των είς άγριώτερον έτι διακομισθείς τόπον. Ό αυτός δέ λόγος 

σοι καί περί εκείνων άν εΐη, τών οΰς σύ κατιδών έκ σμικρών με

γάλους γεγονότος άνοσιουργήσαντας ή τι τοιούτον πράξαντας 

φήθης έξ αθλίων εύδαίμονας γεγονέναι, κάτα ώς έν κατόπτροις 

αυτών ταΐς πράξεσιν ήγήσω καθεωρακέναι τήν πάντων άμέλει-

αν θεών, ούκ είδώς αυτών τήν συντέλειαν όπη ποτέ τφ παντί e 

συιιβάλλεται. Γιγνώσκειν δέ αυτήν, ώ πάντων άνδρειότατε, πώς 

ού δεΐν δοκεΐς; "Ην τις μή γιγνώσκων ούδ' άν τύπον ΐδοι ποτέ, 

ουδέ λόγον συμβάλλεσθαι περί βίου δυνατός άν γένοιτο είς 

εύδαιμονίαν τε καί δυσδαίμονα τύχην . Ταύτα ει μέν σε πείθει 

Κλεινίας δδε καί σύμπασα ημών ήδε ή γερουσία, περί θεών ώς 
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ούκ οίσθα ότι λέγεις, καλώς άν σοι θεός αυτός συλλαμβάνοι· ει 

δ' έπιδεής έτι λόγου τινός άν εϊης, λεγόντων ημών προς τόν τρί- d 

τον έπάκουε, ει νουν καί όπωσοϋν έχεις. "Οτι μέν γάρ θεοί τ' 

είσίν καί ανθρώπων επιμελούνται, έγωγε ού παντάπασιν φαύ-

λως άν φαίην ήμΐν άποδεδεΐχθαι- τό δέ παραιτητούς αύ θεούς 

είναι τοΐσιν άδικοΰσι, δεχόμενους δώρα, ούτε τινί συγχωρητέον 

παντί τ' αΰ κατά δύναμιν τρόπω έλέγκτέον. 

ΚΛ. Κάλλιστ' είπες, ποιώμέν τε ώς λέγεις, 

ΑΘ. Φέρε δή προς θεών αυτών, τίνα τρόπον παραιτητοί γί-

γνοιντ' άν ήμΐν, ει γίγνοιντο αδ; Καί τίνες ή ποΐοί τίνες όντες; e 

"Αρχοντας μέν άναγκαΐόν που γίγνεσθαι τους γε διοικήσοντας 

τόν άπαντα ένδελεχώς ούρανόν. 

ΚΛ. Ούτως. 

ΑΘ. 'Αλλ' άρα τίσιν προσφέρεις τών αρχόντων; Ή τίνες τού

τοις, ών δυνατόν ήμΐν άπεικάζουσι τυγχάνειν μείζυσιν έλάττο-

νας; Πότερον ηνίοχοι τίνες άν εΐεν τοιοΰτοι ζευγών άμιλλωμέ-

νων ή πλοίων κυβερνήται; Τάχα δέ κάν άπεικασθεΐεν στρατοπέ

δων άρχουσί τισιν είδη δ' άν καί νόσων πόλεμον εύλαβουμένοις 

ίατροΐς έοικέναι περί σώματα, ή γεωργοΐς περί φυτών γένεσιν 906a 

είωθυίας ώρας χαλεπάς δια φόβων προσδεχομένοις, ή καί ποι

μνίων έπιστάτας. Επειδή γάρ συγκεχωρήκαμεν ήμΐν αύτοΐς 

είναι μέν τον ούρανόν πολλών μεστόν αγαθών, είναι δέ καί τών 

εναντίων, πλειόνων δέ τών μή, μάχη δή, φαμέν, αθάνατος έσθ' ή 
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τοιαύτη καί φυλακής θαυμαστής δεομένη, σύμμαχοι δέ ήμΐν θεοί 

τε άμα καί δαίμονες, ήμεΐς δ' αύ κτήμα θεών καί δαιμόνων φθεί- & 

ρει δέ ημάς αδικία καί ύβρις μετά αφροσύνης, σώζει δε δικαιοσύ

νη καί σωφροσύνη μετά φρονήσεως, έν ταΐς τών θεών έμψύχοις 

οίκοϋσαι δυνάμεσιν, βραχύ δέ τι καί τήδε άν τις τών τοιούτων 

ένοικοϋν ήμΐν σαφές ίδοι. Ψυχαί δή τίνες έπί γής οίκοϋσαι καί 

άδικον λήμμα κεκτημέναι δήλον δτι θηριώδεις, προς τάς τών φυ

λάκων ψυχάς άρα κυνών ή τάς τών νομέων ή προς τάς τών πα-

ντάπασιν ακρότατων δεσποτών προσπίπτουσαι, πείθουσιν θω

πείας λόγων καί έν εύκταίαις τισίν έπωδαΐς, ώς αί φήμαί φασιν 

αϊ τών κακών, έξείναι πλεονεκτοϋσιν σφίσιν έν άνθρώποις πά- e 

σχειν μηδέν χαλεπόν φαμέν δ' είναι που τό νϋν όνομαζόμενον 

αμάρτημα, τήν πλεονεξίαν, έν μέν σαρκίνοις σώμασι νόσημα κα-

λούμενον, έν δέ ώραις ετών καί ένιαυτοΐς λοιμόν, έν δέ πόλεσι 

καί πολιτείαις τοϋτο αυτό, φήματι μετεσχηματισμένον, άδικίαν. 

ΚΛ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΑΘ. Τούτον δή τόν λόγον άναγκαΐον λέγειν τόν λέγοντα ώς 

εΐσίν συγγνώμονες άεί θεοί τοις τών ανθρώπων άδίκοις καί άδι- d 

κοϋσιν, άν αύτοΐς τών αδικημάτων τις άπονέμη- καθάπερ κυσίν 

λύκοι τών άρπασμάτων σμικρά άπονέμοιεν, οί δέ ήμερούμενοι 

τοις δώροις συγχωροΐεν τά ποίμνια διαπράζειν. ΤΑρ' ούχ ούτος 
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ό λόγος ό τών φασκόντων παραιτητούς είναι θεούς; 

ΚΛ. Ούτος μέν οΐν. 

ΑΘ. Τίσιν ούν δή τών προρρηθέντων άπεικάζων όμοιους φύ

λακας είναι θεούς ούκ άν καταγέλαστος γίγνοιτο ανθρώπων όστι- e 

σοϋν; Πότερον κυβερνήταις, λοιβή τε οίνου κνίση τε παρατρε-

πομένοις αύτοΐς, άνατρέπουσι δέ ναϋς τε καί ναύτας; 

ΚΛ. Μηδαμώς. 

ΑΘ. 'Αλλ' ούτι μήν ήνιόχοισί γε έν άμίλλη συντεταγμένοις, 

πεισθεΐσιν ύπό δωρεάς έτέροισι τήν νίκην ζεύγεσι προδοΰναι. 

ΚΛ. Δεινήν γάρ εικόνα λέγοις άν λέγων τόν λόγον τούτον. 

ΑΘ. Ού μήν ουδέ στρατηγοΐς γε ούδ' ίατροΐς ουδέ γεωργοΐς, 

ουδέ νομεϋσιν μήν ουδέ τισι κυσίν κεκηλημένοις ύπό λύκων. 

ΚΛ. Εύφήμει· πώς γάρ άν; 

ΑΘ. 'Αλλ' ού πάντων φυλάκων είσί μέγιστοι καί περί τά μέ- 907a 

γιστα ήμΐν ο'ι πάντες θεοί; 

ΚΛ. Πολύ γε. 

ΑΘ. Τους δή κάλλιστα τε πράγματα φυλάττοντας, δια

φέροντας τε αυτούς φυλακή προς άρετήν, κυνών χείρους καί 

ανθρώπων μέσων είναι φήσομεν, οι τό δίκαιον ούκ άν ποτέ προ-

δοΐεν ένεκα δώρων παρά άδικων ανδρών άνοσίως διδομένων; 
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ΚΛ. Ουδαμώς- ούτε ανεκτός λόγων, τών τε περί πάσαν άσέ- b 

βειαν όντων κινδυνεύει πάς ό ταύτης τής δόξης άντεχόμενος πά

ντων άν τών άσεβων κεκρίσθαι δικαιότατα κάκιστος τε είναι καί 

ασεβέστατος. 

ΑΘ. Τά μέν δή προτεθέντα τρία, θεοί τε ώς είσίν, καί ώς επι

μελείς, καί παρά τό δίκαιον ώς παντάπασιν απαραίτητοι, φώμεν 

ίκανώς άποδεδεΐχθαί που; 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; καί σύμψηφοί γε τούτοις τοις λόγοις έσμέν. 

ΑΘ. Καί μέν ειρηνταί γέ πως σφοδρότερον δια φιλονικίαν 

τών κακών ανθρώπων τούτου γε μήν ένεκα, ώ φίλε Κλεινία, πε- c 

φιλονίκηνται, μή ποτέ λόγοις ήγώνται κρατούντες έξουσίαν είναι 

σφίσιν ά βούλονται πράττειν οι κακοί, ά δή καί δσα καί οία περί 

θεούς διανοούνται. Προθυμία μέν δή δια ταΰτα νεωτέρως ειπείν 

ήμΐν γέγονεν ει δέ τι καί βραχύ προΰργου πεποιήκαμεν είς τό 

πείθειν πη τους άνδρας εαυτούς μέν μισήται, τά δ' εναντία πως 

ήθη στέρξαι, καλώς ήμΐν είρημένον άν ειη τό προοίμιον ασεβεί- d 

ας πέρι νόμων. 

ΚΛ. 'Αλλά έλπίς- ει δέ μή, τό γε τυϋ λόγου γένος ούκ αίτιά-

σεται τόν νομοθέτην. 

ΑΘ. Μετά τό προοίμιον τοίνυν λόγος οίος άν τών νόμων 

έρμηνεύς ορθώς γίγνοιτο ήμΐν, προαγορεύων έξίστασθαι πασι 

τοις άσεβέσι τρόπων τών αυτών είς τους ευσεβείς. Τοις δέ μή 

πειθομένοις ασεβείας δδε έστω πέρι νόμος. 
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'Εάν τις άσεβη λόγοις εΐτ' έργοις, ό παρατυγχάνων άμυνέτω e 

σημαίνων προς άρχοντας, τών δέ αρχόντων ο'ι πρώτοι πυθόμε-

νοι προς τό περί τούτων άποδεδειγμένον κρίνειν δικαστήριον 

είσαγαγόντων κατά τους νόμους- έάν δέ τις άκούσασα αρχή μή 

δρά ταύτα, αυτή ασεβείας υπόδικος γιγνέσθω τώ έθέλοντι τιμω-

ρεΐν υπέρ τών νόμων. 'Εάν δέ τις όφλη, τιμάτω τό δικαστήριον 

εν έκάστψ τών καθ' έν άσεβούντων τίμημα. Δεσμός μέν οΰν 908a 

ύπαρχέτω πάσιν δεσμωτηρίων δέ όντων έν τή πόλει τριών, ενός 

μέν κοινού τοις πλείστοις περί άγοράν, σωτηρίας ένεκα τοις 

πολλοίς τών σωμάτων, ενός δέ περί τόν τών νύκτωρ συλλεγομέ

νων σύλλογον, σωφρονιστήριον έπονομαζόμενον, ενός δέ αύ 

κατά μέσην τήν χώραν, δπηπερ άν έρημος τε και ώς ότι μάλιστα 

άγριώτατα ή τόπος, τιμωρίας έχων έπωνυμίαν φήμην τινά- περί 

άσέβειαν δέ όντων αίτίαις μέν τρισίν, αίσπερ καί διήλθομεν, δύο b 

δέ εξ έκαστης τής τοιαύτης αιτίας γενομένων, εξ άν γίγνοιντο ά 

καί διακρίσεως άξια γένη τών περί τά θεία έξαμαρτανόντων, 

ούκ ίσης ούδ' όμοιας δίκης δεόμενα. "Ωι γάρ άν μή νομίζοντι 

θεούς είναι τό παράπαν ήθος φύσει προσγένηται δίκαιον, μι-

σοϋντές τε γίγνονται τους κακούς, καί τφ δυσχεραίνειν τήν άδι-

κίαν ούτε τάς τοιαύτας πράξεις προσίενται πράττειν, τους τε μη 

δικαίους τών ανθρώπων φεύγουσι καί τους δικαίους στέργου- e 

σιν οίς δ' άν προς τή δόξη τή θεών έρημα είναι πάντα άκράτει-
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αί τε ηδονών καί λυπών προσπέσωσι, μνήμαί τε Ίσχυραί καί μα

θήσεις όξείαι παρώσι, τό μέν μή νομίζειν θεούς άμφοΐν άν ένυ-

πάρχοι κοινόν πάθος, τή δέ τών αλλιτν ανθρώπων λώβη τό μέν 

έλάττω, τό δέ πλείω κακά έργάζοιτ' άν. "Ο μεν γάρ λόγω τε άν 

περί θεούς παρρησίας εΐη μεστός καί περί θυσίας τε καί όρκους, 

καί ώς τών άλλων καταγελών τάχ' άν έτερους τοιούτους άπερ- d 

γάζοιτο, δίκης μή τυγχάνων ό δέ δή δοξάζων μέν καθάπερ άτε-

ρος, ευφυής δέ επικαλούμενος, δόλου δέ καί ενέδρας πλήρης, έξ 

ών μάντεις τε κατασκευάζονται πολλοί καί περί πασαν τήν μαγ-

γανείαν κεκινημένοι, γίγνονται δέ έξ αυτών έστιν ότε καί τύ

ραννοι καί δημηγόροι καί στρατηγοί, καί τελεταΐς δέ ίδίαις έπι-

βεβουλευκότες, σοφιστών τε επικαλουμένων μηχαναί. 

Τούτων δή πολλά μέν είδη γένοιτ' άν, τά δέ νόμων άξια θέσε- e 

ως δύο, ών τό μέν ε'ιρωνικόν ούχ ενός ουδέ δυοΐν άξια θανάτου 

άμαρτάνον, τό δέ νουθετήσεως άμα καί δεσμών δεόμενον. 

Ωσαύτως δέ καί τό θεούς νομίξον άμελεΐν δύ' έτερα γεννά, καί 

τό παραιτητούς άλλα δύο. 

Τούτων δή ταύτη διεστηκότων, τους μέν ύπ' άνοιας άνευ κα

κής οργής τε καί ήθους γεγενημένους είς τό σωφρονιστήριον ό 9 0 9 a 

δικαστής τιθέμενος νόμφ τιθέσθω μηδέν έλαττον ετών πέντε, έν 

τούτψ δέ τώ χρόνψ μηδείς τών πολιτών αύτοΐς άλλος συγγιγνέ-

σθω πλην οι τοϋ νυκτερινοϋ συλλόγου κοινωνοϋντες, έπί νουθε-
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τήσει τε καί τή τής ψυχής σωτηρία ομιλούντες- όταν δ' δ χρόνος 

αύτοίς έξέλθη τών δεσμών, έάν μέν δοκή τις σωφρονεΐν αυτών, 

οίκείτω μετά τών σωφρόνων, έάν δέ μή, όφείλη δ' αύθις τήν τοι-

αύτην δίκην, θανάτω ζημιούσθω. "Οσοι δ' άν θηριώδεις γένω-

νται προς τψ θεούς μή νομίζειν ή αμελείς ή παραιτητούς είναι, 

καταφρονοϋντες δέ τών ανθρώπων ψυχαγωγώσι μέν πολλοίς b 

τών ζώντων, τους δέ τεθνεώτας φάσκοντες ψυχαγωγεΐν καί θε

ούς ύπισχνούμενοι πείθειν, ώς θυσίαις τε καί εύχαΐς καί 

έπωδαΐς γοητεύοντες, ίδιώτας τε καί δλας οικίας καί πόλεις 

χρημάτων χάριν έπιχειρώσιν κατ' άκρας έξαιρεΐν, τούτων δέ δς 

άν οφλών είναι δόξη, τιμάτω τό δικαστήριον αύτώ κατά νόμον 

δεδέσθαι μέν έν τω τών μεσογέων δεσμωτηρίω, προσιέναι δέ e 

αύτοΐς μηδένα ελεύθερον μηδέποτε, τακτήν δέ ύπό τών νομοφυ-

λάκων αυτούς τροφήν παρά τών οίκετών λαμβάνειν. 'Αποθανό

ντα δέ εξω τών Ορίων έκβάλλειν άταφον έάν δέ τις ελεύθερος 

συνθάπτη, δίκας ασεβείας τφ έθέλοντι λαγχάνειν νπεχέτω. 

Παΐδας δέ άν μέν καταλείπη τή πόλει Ικανούς, οι τών ορφανών 

έπιμελούμενοι καί τούτων ώς όντων ορφανών έπιμελείσθων à 

μηδέν χείρον τών άλλων από τής ημέρας ής άν ό πατήρ αυτών 

όφλη τήν δίκην. 

Κοινόν δ' έπί τούτοις πάσιν νόμον κεΐσθαι χρεών, δς έλάττω 

τε είς θεούς αυτών τους πολλούς έργω καί λόγω πλημμελεΐν άν 
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ποιοι, καί δή καί ανόητους ήττον γίγνεσθαι, διά τό μή έξεϊναι θε-

οπολεΐν παρά νόμον. "Εστω γάρ νόμος όδε τοις σύμπασιν κεί

μενος απλώς. 'Ιερά μηδέ είς έν ίδίαις οίκίαις έκτίσθω- θύειν δ' 

όταν έπί νουν ΐη τινί, προς τά δημόσια ΐτω θύσων, καί τοις Ίε- e 

ρεϋσί τε καί Ίερείαις έγχειριζέτω τά θυμιατά, οίς άγνεΐαι τούτων 

επιμελείς. Συνευξάσθω δέ αυτός τε καί δν άν έθέλη μετ' αύτοϋ 

συνεύχεσθαι. Ταύτα δέ γιγνόμενα τών τοιώνδε χάριν έστω. 'Ιερά 

καί θεούς ού φάδιον ίδρύεσθαι, μεγάλης δέ διανοίας τινός ορθώς 

δράν τό τοιούτον, έθος τε γυναιξί τε δή διαφερόντως πάσαις καί 

τοις άσθενοΰσι πάντη καί κινδυνεύουσι καί άποροϋσιν, όπη τις 

άν άπορη, καί τουναντίον όταν εύπορίας τινός λάβωνται, κα-

θιεροΰν τε τό παρόν άεί καί θυσίας εΰχεσθαι καί ιδρύσεις ύπι-

σχνεΐσθαι θεοΐς καί δαίμοσιν καί παισίν θεών, έν τε φάσμασιν 910a 

έγρηγορότας διά φόβους καί έν όνείροις, ώς δ' αϋτως όψεις παλ

λάς απομνημονεύοντας έκάσταισί τε αυτών άκη ποιούμενους, 

βωμούς καί Ιερά πάσας μέν οικίας, πάσας δέ κώμας έν τε καθα-

ροΐς Ιδρυόμενους έμπιμπλάναι καί όπη τις έτυχε τών τοιούτων. 

Ώ ν ένεκα χρή πάντων ποιεΐν κατά τον νϋν λεγόμενον νόμον 
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προς τούτοις δέ ένεκα τών άσεβούντων, 'ίνα μή καί ταύτα κλέ- b 

πτοντες ταΐς πράξεσιν, ιερά τε καί βωμούς έν ίδίαις οίκίαις 

ιδρυόμενοι, λάθρςχ τους θεούς ίλεως οίόμενοι ποιεΐν θυσίαις τε 

καί εύχαΐς, εις άπειρον τήν άδικίαν αυξάνοντες αύτοΐς τε εγκλή

ματα προς θεών ποιώνται καί τοις έπιτρέπουσιν, οΰσιν αυτών 

βελτίοσιν, καί πάσα ούτως ή πόλις άπολαύη τών άσεβων τρόπον 

τινά δικαίως. Τόν μέν δή νομοθέτην ό θεός ού μέμψεται- κείσθω 

γάρ νόμος ούτος- Μή κεκτήσθαι θεών έν ίδίαις οίκίαις ίερά, τόν e 

δέ φανέντα κεκτημένον έτερα καί όργιάζοντα πλην τά δημόσια, 

έάν μέν άδικον μηδέν τών μεγάλων καί άνοσίων είργασμένος 

άνήρ ή καί γυνή κεκτήταί τις, ό μέν αίσθανόμενος καί είσαγγελ-

λέτω τοις νομοφύλαξιν, οι δέ προσταττόντων είς τά δημόσια 

άποφέρειν ιερά τά ίδια, μή πείθοντες δέ ζημιούτων έως άν άπε-

νεχθή· έάν δέ τις άσεβήσας μή παιδιών αλλ' ανδρών άσέβημα 

άνοσίων γένηται φανερός, είτε έν Ιδίοις ίδρυσάμενος εΐτ' έν δη-

μοσίοις θύσας Ιερά θεοίς οίστισινοΐιν, ώς ού καθαρός ών θύων d 

θανάτω ζημιούσθω. Τό δέ παίδειον ή μή κρίνοντες οί νομοφύ-

λακες, είς τό δικαστήριον ούτως είσαγαγόντες, τήν τής ασεβείας 

δίκην τούτοις έπιτελούντων. 
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ΙΑ 

ΑΘ. Τό δή μετά ταϋτ' εΐη συμβολαίων άν προς αλλήλους ήμΐν 913a 

δεόμενα προσηκούσης τάξεως. 'Απλούν δέ γέ εστίν που τό γε 

τοιούτον. Μήτε οΰν τις τών έμών χρημάτων άπτοιτο εις δύνα-

μιν, μηδ' αύ κινήσειεν μηδέ τό βραχύτατον έμέ μηδαμή μηδαμώς 

πείθων κατά ταύτα δέ ταύτα καί περί τά τών άλλων έγώ δρώην, 

νουν έχων έμφρονα. 

θησαυρόν δή λέγωμεν πρώτον τών τοιούτων δν τις αύτφ καί 

τοις αύτοϋ κειμήλιον έθετο, μή τών έμών ών πατέρων μήθ' b 

εύρεΐν ποτέ θεοΐς εύξαίμην μήθ' εύρων κινήσαιμι, μηδ' αύ τοις 

λεγομένοις μάντεσιν άνακοινώσαιμι τοις άμώς γέ πώς μοι συμ-

βουλεύουσιν άνελεΐν τήν γη παρακαταθήκην. Ού γάρ ποτέ το-

σοΰτον είς χρημάτων ώφεληθείην άν κτήσιν άνελών δσον είς 

όγκον προς άρετήν ψυχής καί τό δίκαιον έπιδοίην μή άνελόμε-

νος, κτήμα αντί κτήματος άμεινον έν άμείνονι κτησάμενος, δίκην 
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ΙΑ 

ΑΘ. Τό δή μετά ταΰτ' εΐη συμβολαίων άν προς αλλήλους ήμΐν 913a 

δεόμενα προσηκούσης τάξεως. 'Απλούν δέ γέ εστίν που τό γε 

τοιούτον. Μήτε ουν τις τών έμών χρημάτων άπτοιτο είς δύνα-

μιν, μηδ' αύ κινήσειεν μηδέ τό βραχύτατον έμέ μηδαμή μηδαμώς 

πείθων κατά ταύτα δέ ταύτα καί περί τά τών άλλων εγώ δρφην, 

νουν έχων έμφρονα. 

Θησαυρόν δή λέγωμεν πρώτον τών τοιούτων δν τις αύτώ καί 

τοις αύτοϋ κειμήλιον εθετο, μή τών έμών ών πατέρων μήθ' b 

εύρεΐν ποτέ θεοΐς εύξαίμην μήθ' εύρων κινήσαιμι, μηδ' αύ τοις 

λεγομένοις μάντεσιν άνακοινώσαιμι τοις άμώς γέ πώς μοι συμ-

βουλεύουσιν άνελείν τήν γη παρακαταθηκών, Ού γάρ ποτέ το

σούτον είς χρημάτων ώφεληθείην άν κτήσιν άνελών δσον είς 

όγκον προς άρετήν ψυχής καί τό δίκαιον έπιδοίην μή άνελόμε-

νος, κτήμα αντί κτήματος άμεινον έν άμείνονι κτησάμενος, δίκην 



310 NOMVNΙΑ 

έν τή ψυχή πλούτου προτιμήσας έν ουσία κεκτήσθαι πρότερον 

έπί πολλοίς γάρ δή λεγόμενον εύ τό μή κινεΐν τά ακίνητα καί 

περί τούτου λέγοιτ' άν ώς ενός εκείνων δντος. Πείθεσθαι δέ χρή e 

καί τοις περί ταύτα λεγομένοις μύθοις, ώς είς παίδων γενεάν ού 

σύμ<ρορα τά τοιαύτα- δς δ' άν παίδων τε άκηδής γένηται καί, τοΰ 

θέντος τόν νόμον άμελήσας, ά μήτε αυτός κατέθετο μήτε αύ πα

τέρων τις πατήρ, μή πείσας τον θέμενον άνέληται, κάλλιστον νό

μων διαφθείρων, άπλούστατον καί ούδαμή άγεννοΰς ανδρός νο

μοθέτημα, δς είπεν Ά μή κατέθου, μή άνέλη - τούτοιν τοΐν δυοΐν 

νομοθέταιν καταφρονήσαντα καί άνελόμενον, ούτι σμικρόν, ô à 

μή κατέθετο αυτός, πλήθος δ' έστιν δτε θησαυρού παμμέγεΟες, τι 

χρή πάσχειν; ύπό μέν δή θεών, ό θεός οίδεν ό δέ κατιδών 

πρώτος άγγελλέτω, έάν μέν έν άστει γίγνηται τό τοιούτον, τοις 

άστυνόμοις, έάν δέ τής πόλεως έν αγορά που, τοΐσιν άγορανό-

μοις, έάν δέ της άλλης χώρας, άγρονόμοις τε καί τοις τούτων 914a 

άρχουσι δηλίοσάτω. Δηλωθέντων δέ, ή πόλις εις Δελφούς πεμπέ-

τω· δ τί δ' άν ό θεός άναιρή περί τε τών χρημάτων καί τοϋ 

κινήσαντος, τοϋτο ή πόλις υπηρετούσα ταΐς μαντείαις δράτω 
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τοϋ θεού. Καί έάν μέν ελεύθερος ό μηνύσας ή, δόξαν αρετής κε-

κτήσθω, μή μηνύσας δέ, κακίας- δοΰλος δ' έάν ή, μηνύσας μέν 

ελεύθερος ύπό τής πόλεως ορθώς γίγνοιτ' άν άποδιδούς τώ δε

σπότη τήν τιμήν, μή μηνύων δέ θανάτω ζημιούσθω. 

Τούτω δ' έπόμενον έξης άν γίγνοιτο τό περί σμικρά καί με- b 

γάλα ταύτόν τοϋτο νόμιμον συνακολουθεΐν. "Αν τις τών αυτού 

τι καταλείπη που εκών εΐτ' άκων, ό προστυγχάνων έάτω 

κεΐσθαι, νομίζων φυλάττειν ένοδίαν δαίμονα τά τοιαύτα ύπό 

τοϋ νόμου τή θεώ καθιερωμένα. Άν δέ παρά ταύτα τις άπειθών 

αναιρούμενος οΐκαδε φέρη, άν μέν σμικρας τιμής άξιον ών 

δούλος, ύπό τοϋ προστυγχάνοντος μή έλαττον τριακονταετούς 

πολλάς πληγάς μαστιγούσθω- έάν δέ τις ελεύθερος, προς τώ άνε- <-' 

λεύθερος είναι δοκεΐν καί άκοινώνητος νόμων, δεκαπλάσιον τής 

τιμής τοΰ κινηθέντος άποτινέτω τφ καταλιπόντι. 'Εάν δέ τις 

έπαιτιάται τών αύτοϋ χρημάτων έχειν τινά πλέον ή καί σμικρό-

τερον, ό δέ ομόλογη μέν έχειν, μή τό εκείνου δέ, άν μέν άπογε-

γραμμένον η παρά τοις άρχουσιν τό κτήμα κατά νόμον, τόν έχο

ντα καλείσθω προς τήν αρχήν, 0 δέ καθιοτάιω. Γενομένου δέ 

εμφανούς, έάν έν τοις γράμμασιν άπογεγραμμένον φαίνηται πο- d 

τέρου τών αμφισβητούντων, έχων ούτος άπίτω- έάν δέ τίνος 
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άλλου τών μή παρόντων, όπότερος άν παράσχη τόν έγγυητήν 

άξιόχρεων, υπέρ τοϋ απόντος ώς παραδώσων έκείνω κατά τήν 

εκείνου άφαίρεσιν άφαιρείσθω. 'Εάν δέ παρά τοις άρχουσι τό 

άμφισβητούμενον μή άπογεγραμμένον ή, κείσθω μέν μέχρι δίκης 

παρά τρισί τών αρχόντων τοις πρεσβυτάτοις, έάν δέ τό μεσεγ-

γυωθέν θρέμμα ή, τόν νικηθέντα περί αύτοϋ δίκη τήν τροφήν 

έκτίνειν τοις άρχουσιν τήν δέ κρίσιν διαδικάζειν εντός τριών e 

ημερών τους άρχοντας. 

Άγέτω τόν εαυτού δοΰλον ό βουλόμενος, έάν έμφρων ή, χρη-

σόμενος δ τί άν έθέλη τών όπόσα όσια- άγέτω δέ καί υπέρ άλλου 

τών οικείων ή φίλων τόν άφεστώτα επί σωτηρία. Έάν δέ τις 

άφαιρήταί τίνα εις έλευθερίαν ώς δοϋλον άγόμενον, μεθιέτω μέν 

ό άγων, ό δέ αφαιρούμενος έγγυητάς τρεις άξιόχρεως καταστή-

σας, ούτως άφαιρείσθω κατά ταύτα, άλλως δέ μή- έάν δέ παρά 

ταϋτά τις άφαιρηται, τών βιαίων ένοχος έστω, καί άλούς τήν δι- 915a 

πλασίαν τοΰ έπιγραφέντος βλάβους τψ άφαιρεθέντι τινέτω. 

Άγέτω δέ καί τόν άπελεύθερον, έάν τις μή Οεραπεύη τους άπε-
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λευθερώσαντας ή μή ίκανώς- θεραπεία δέ φοιτάν τρις τοϋ μηνός 

τόν άπελευθερωθέντα προς τήν τοϋ άπελευθερώσαντος έστίαν, 

έπαγγελλόμενον δ τί χρή δράν τών δικαίων καί άμα δυνατών, 

καί περί γάμου ποιεΐν ότιπερ άν συνδοκή τφ γενομένω δεσπότη. 

Πλουτεΐν δέ τοϋ άπελευθερώσαντος μή έξεΐναι μάλλον τό δέ b 

πλέον γιγνέσθω τοϋ δεσπότου. Μη πλείω δέ εΐκοσιν ετών μένειν 

τόν άφεθέντα, άλλα καθάπερ καί τους άλλους ξένους άπιέναι 

λαβόντα τήν αύτοϋ πασαν ούσίαν, έάν μή πείση τους τε άρχο

ντας καί τόν άπελευθερώσαντα. 'Εάν δέ τφ άπελευθερωθέντι ή 

καί τα)ν άλλων τφ ξένων ουσία πλείων γίγνηται τοϋ τρίτου με-

γέθει τιμήματος, ή άν τοϋτο ημέρα γένηται, τρικάκοντα ημερών 

άπό ταύτης τής ημέρας λαβών άπίτω τά εαυτού, καί μηδεμία της e 

μονής παραίτησις έτι τούτω παρ' αρχόντων γιγνέσθω- έάν δέ τις 

άπειθών τούτοις εισαχθείς είς δικαστήριον όφλη, θανάτφ τε ζη-

μιούσθω καί τά χρήματα αύτοϋ γιγνέσθω δημόσια. Δίκαι δ' 

έστωσαν τούτων έν ταΐς φυλετικαΐσιν δίκαις, έάν μή πρότερον 

έν γείτοσιν ή έν αίρετοΐσιν δικασταΐς άπαλλάττωνται προς 

αλλήλους τών εγκλημάτων. 

'Εάν δέ ώς αύτοϋ έφάπτηται ζφου καί ότουοϋν ή τίνος ετέρου 

τών αύτοϋ χρημάτων, άναγέτω μέν ό έχων είς πρατήρα ή τόν ή d 

δόντα άξιόχρεών τε καί ένδικον ή τινι τρόπψ παραδόντα άλλω 

κυρίως, είς μέν πολίτην ή καί μέτοικον τών έν τή πόλει ήμερων 
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τριάκοντα, εις δε ξενικήν παράδοσιν πέντε μηνών, ής μέσος ό 

μήν εν φ τρέπεται θερινός ήλιος εις τα χειμερινά. 

"Οσα δέ διά τίνος ώνης ή και πράσεως άλλάττηταί τις έτερος 

άλλω, δίδοντα έν χώρα τη τεταγμένη έκάστοις κατ' άγοράν και 

δεχόμενον έν τω παραχρήμα τιμήν, ούτως άλλάττεσθαι, άλλοθι e 

δέ μηδαμού, μηδ' έπί αναβολή πράσιν μηδέ ώνήν ποιεισθαι μη

δενός· έάν δέ άλλως ή έν άλλοις τόποις ότιοΰν άνθ' ότουοϋν 

διαμείβηται έτερος άλλω, πιστεύων προς ôv άν άλλάττηταί, ποι

είται ταΰτα ώς ουκ ούσών δικών κατά νόμον περί των μή πρα-

θέντων κατά τά νύν λεγόμενα. Εράνων δέ πέρι, τόν βουλόμενον 

έρανίζειν φίλον παρά φίλοις- έάν δέ τις διαφορά γίγνηται περί 

τής έρανίσεως, οϋτω πράττειν ώς δικών μηδενί περί τούτων 

μηδαμώς έσομένων. Ό ς δ' αν αποδόμενος τιμήν του λάβη 

μή έλάττω δραχμών πεντήκοντα, παραμενέτω κατά πόλιν έξ 

ανάγκης δέκα ημέρας, ό δέ πριάμενος ίστω τήν οίκίαν τήν του 916a 

άποδομένου, τών περί τά τοιαύτα Εγκλημάτων είωθότων γίγνε

σθαι χάριν και τών αναγωγών τών κατά νόμους εινεκα· ή δέ 

κατά νόμους αναγωγή και μή τήδε έστω. Έάν τις άνδράποδον 

άποδώται κάμνον φθόη ή λιθών ή στραγγουριών ή τη καλούμενη 



320 N O M V N Ι Α ' 

ιερά νόσω ή και έτέρω τινί άάτ\λφ τοις πολλοίς νοσήματι μακρώ 

και δυσιάτω κατά το σώμα ή κατά τήν διάνοιαν, έάν μέν ίατρω 

τις ή γυμναστή, μή αναγωγής έστω τούτω προς τον τοιούτον 

τυγχάνειν, μηδ' έάν τάληθές τις προειπών άποδώται τω' έάν δέ b 

τις ιδιώτη τι τών τοιούτων άποδώται δημιουργός, δ πριάμενος 

εντός έκμήνου άνάγετω, πλην της ιεράς, ταύτης δ' εντός ένιαυ-

τού τήν άναγωγήν έξέστω ποιεισθαι της νόσου. Διαδικαζέσθω δέ 

έν τρισί τών ιατρών, οΰς άν κοινή προβαλόμενοι ελωνται- τον δέ 

όφλόντα τήν δίκην διπλάσιον άποτίνειν τής τιμής ης άν 

άποδώται. Έάν δέ ιδιώτη τις Ιδιώτης, άναγωγήν μέν είναι, κα- e 

θάπερ και τοις πρόσθεν έρρήθη, και τήν οιαοικασιαν, ό δέ 

οφλών τήν τιμήν άπλήν άποτινέτω. Έάν δέ άνδροφόνον 

άποδώται τις τινι ε'ιδότι μέν ειδώς, μή τυγχανέτω αναγωγής τού 

τοιούτου τής πράσεως, μή δέ είδότι τήν μέν άναγωγήν είναι τό

τε όταν τις αισθηται τών πριαμένων, έν πέντε δέ τών νομοφυλά-

κων τοις νεωτάτοις είναι τήν κρίσιν, είδώς δέ άν κριθή, τάς τε 

οικίας τού πριαμένου καθηράτω κατά τον τών εξηγητών νόμον, 

τής τιμής τε άποδότω τω πριαμένω τριπλάσιον. d 

Ό δέ άλλαττόμενος ή νόμισμα αντί νομίσματος, ή και τών 

άλλων ζιοων ότιούν ή και μή ζώων, άκίβδηλον πάν διδότω και 

δεχέσθω τφ νόμω συνεπόμενος· προοίμιον δέ, καθάπερ άλλων 
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νόμων, δεξώμεθα και περί όλης ταύτης τής κάκης. Κιβδηλείαν δέ 

χρή πάντα άνδρα διανοηθήναι και ψεύδος και άπάτην ώς εν τι 

γένος δν, τούτο φ τήν φήμην έπιφέρειν είώθασιν οι πολλοί, 

κακώς λέγοντες, ώς έν καιρώ γιγνόμενον εκάστοτε τό τοιούτον e 

πολλάκις άν ορθώς έχοι, τον καιρόν δέ και όπου και οπότε ατά

κτως και αορίστως έώντες, τη λέξει ταύτη πολλά ζημιοΰνταί τε 

και ζημιοΰσιν ετέρους. Νομοθέτη δέ ούκ έγχωρει τούτο αόριστον 

έάν, άλλα ή μείζους ή έλάττους όρους άεί δει διασαφειν, και 6ή 

και νύν ώρίσθω. Ψεύδος μηδείς μηδέν μηδ' άπάτην μηδέ τι κί-

βδηλον, γένος επικαλούμενος θεών, μήτε λόγω μήτε έργω 

πράξειεν, ό μή θεομισέστατος εσεσθαι μέλλων· ούτος ο' εστίν 917a 

δς άν όρκους όμνύς ψευδείς μηδέν φροντίζη θεών, δεύτερος 

δέ δς άν εναντίον τών κρειττόνων αυτού ψεύδηται. Κρείττους 

δέ οί άμείνους τών χειρόνων, πρεσβύταί τε ώς επί τό πάν ειπείν 

τών νέων, διό και γονής κρείττους έκγόνων, καί άνδρες δή 

γυναικών καί παίδων, άρχοντες τε αρχομένων οΰς αίδείσθαι 

πάσιν πάντας πρέπον άν εϊη έν άλλη τε αρχή πάση καί έν ταΐς 

πολιτικαϊς δή μάλιστα άρχαίς, όθεν ό νύν παρών ήμίν λόγος 

έλήλ.υθεν. Πάς γάρ τών κατ' άγοραν ό κιβδηλεύων τι ψεύδεται b 

καί άπατα καί τους θεούς παρακαλών έπόμνυσιν έν τοις 



324 N O M V N Ι Α ' 

τών άγορανόμων νόμοισίν τε καί φυλακτηρίοις, ούτε ανθρώ

πους αίδούμενος ούτε θεούς σεβόμενος. Πάντως μέν δή καλόν 

επιτήδευμα θεών ονόματα μή χραίνειν φαδίως, έχοντα ώς 

έχουσιν ημών εκάστοτε τά πολλά οί πλείστοι καθαρότητός 

τε καί άγνείας τά περί τους θεούς· εΐ δ' οΰν μή πείθοιτο, δδε 

νόμος. 

Ό πωλών ότιούν έν αγορά μηδέποτε δύο ειπη τιμάς ων άν 

πωλή, άπλήν δέ ειπών, άν μή τυγχάνη ταύτης, αποφέρων ορθώς e 

άν άποφέροι πάλιν, καί ταύτης τής ημέρας μή τιμήση πλέονος 

μηδέ έλάττονος, έπαινος δέ όρκος τε περί παντός τού πω

λουμένου άπέστω- έάν δέ τις άπειθή τούτοις, 6 παρατυγχάνων 

τών αστών, μή ελαττον ή τριάκοντα γεγονώς έτη, κολάζων μέν 

τόν όμνύντα άνατί τυπτέτω τις, άφροντιστών δέ καί άπειθών 

ένοχος έστω ψόγω προδοσίας τών νόμων. Τόν δέ δή κίβδηλόν τι 

πωλούντα, καί μή δυνάμενον τοίς νύν πείθεσθαι λόγοις, ό d 

προστυγχάνων τών γιγνωσκόντων, δυνατός ων έξελέγχειν 

εναντίον έλέγξας τών αρχόντων, ό μέν δούλος φερέσθω τό 

κιβδηλευθέν καί ό μέτοικος, ό δέ πολίτης μή έλεγχων μεν ώς 

άποστερών τους θεούς κακός άγορευέσθω, έλέγξας δέ αναθέτω 
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τοις τήν άγοράν έχουσιν θεοίς. Ό δέ δή φανερός γενόμενος τι 

πωλών τοιούτον, προς τφ στερηθήναι τού κιβδηλευθέντος, δπό-

σης άν τιμής άξιώση τό πωλούμενον, κατά δραχμήν έκάστην τή e 

μάστιγι τυπτέσθω πληγάς ύπό κήρυκος έν τη αγορά κηρύξαντος 

ών ένεκα μέλλει τύπτεσθαι. Τά δέ κιβδηλεύματά τε καί κακουρ-

γίας τών πωλούντων οϊ τε άγορανόμοι καί ol νομοφύλακες, πυ-

θόμενοι τών έμπειρων περί έκαστα, άναγραψάντων & τε χρή ποι-

είν τόν πωλοΰντα καί ά μή, καί πρόσθε τού άγορανομίου θέντων 

έν στήλη γράψαντες νόμους είναι τοίς περί τήν τής αγοράς χρεί- 918a 

αν μηνυτάς σαφείς. Τά δέ περί τών αστυνόμων έν τοίς πρόσθεν 

Ίκανώς είρηται- έάν δέ τι προσδείν δοκή, νομοφύλαξιν έπανα-

κοινώσαντες καί γράψαντες τό δοκούν έλλιπείν, είς άστυνόμιον 

θέντων έν στήλη τά τε πρώτα καί τά δεύτερα τεθέντα αύτοΐσιν 

τής αρχής νόμιμα. 

Κιβδήλοις δ' έπιτηδεύμασιν έπεται κατά πόδα καπηλείας επι

τηδεύματα- ταύτης δέ πέρι συμπάσης συμβουλήν πρώτον δόντες 

καί λόγον, έπ' αύτη νόμον ύστερον έπιθώμεθα. Καπηλεία γαρ b 

κατά πόλιν πάσα γέγονεν ου βλάβης ένεκα τό γε κατά φύσιν, 

πάν δέ τουναντίον πώς γάρ ουκ ευεργέτης πάς δς άν ούσίαν 

χρημάτων ώντινωνοϋν, άσύμμετρον ούσαν καί άνώμαλον, όμα-

λήν τε καί σύμμετρον άπεργάζηται; Τούτο ήμίν χρή φάναι καί 
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τήν τού νομίσματος άπεργάζεσθαι δύναμιν, και τον έμπορον έπι 

τούτω τετάχθαι δει λέγειν. Καί μισθωτός καί πανδοκεύς καί 

άλλα, τά μέν εύσχημονέστερα, τά δέ άσχημονέστερα γιγνόμενα, 

τούτο γε πάντα δύναται, πάσιν έπικουρίαν ταΐς χρείαις έξευπο- e 

ρεϊν καί ομαλότητα ταίς ούσίαις. Τί ποτέ δή τό μή καλόν αυτό 

μηδ' εΰσχημον δοκείν είναι, καί τί τό διαβεβληκός τυγχάνει, Ιδω-

μεν, ίνα ει μή καί τό δλον, αλλ' οΰν μέρη γε έξιασώμεθα νόμω. 

Πράγμ' έσθ', ώς έοικεν, ού φαύλον, ουδέ σμικρός δεόμενον 

αρετής. 

ΚΛ. ι±ώς λέγεις; 

Αθ. Ώ φίλε Κλεινία, σμικρόν γένος ανθρώπων καί φύσει 

ολίγον καί άκρςι τροφή τεθραμμένον, όταν εις χρείας τε καί έπι- d 

θυμίας τινών έμπίπτη, καρτερείν προς τό μέτριον δυνατόν έστιν, 

καί δταν έξη χρήματα λαβείν πολλά, νήφει καί πρότερον 

αίρειται τού πολλού τό τού μέτρου έχόμενον τά δέ τών ανθρώ

πων πλήθη πάν τουναντίον έχει τούτοις, δεόμενά τε άμέτρως 

δείται καί εξόν κερδαίνειν τά μέτρια, άπλήστως αίρειται κερ-

δαίνειν, διό πάντα τά περί τήν καπηλείαν καί έμπορίαν καί παν-

δοκείαν γένη διαβέβληταί τε καί έν αίσχροΐς γέγονεν όνείδεσιν. 

Έπεί ει τις, δ μή ποτέ γένοιτο ουδ' εσται, προσαναγκάσειεν - γε-

λοΐον μέν ειπείν, δμως δέ είρήσεται - πανδοκεύσαι τους πα- e 

νταχή άριστους άνδρας έπί τίνα χρόνον, ή καπηλεύειν ή τι τών 
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τοιούτων πράττειν, ή καί γυναίκας έκ τίνος ανάγκης ειμαρμένης 

τού τοιούτου μετασχείν τρόπου, γνοίημεν άν ώς φίλον καί άγα-

πητόν έστιν έκαστον τούτων, καί ε'ι κατά λόγον άδιάφθορον γί~ 

γνοιτο, έν μητρός άν καί τροφού σχήματι τιμφτο τά τοιαύτα πά

ντα· νύν δέ δπόταν εις έρημους τις καπηλείας ένεκα τόπους καί 919a 

πανταχόσε μήκη έχοντας οδών Ίδρυσάμενος οικήσεις, έν απορία 

γιγνομένους καταλύσεσιν άγαπηταΐς δεχόμενος ή ύπό χειμώνων 

αγρίων βία: έλαυνομένους, εύδιεινήν γαλήνην παράσχων ή πνί-

γεσιν άναψυχήν, τά μετά ταύτα ούχ ώς εταίρους δεξάμενος φι

λικά παράσχη ξένια επόμενα ταις ύποδοχαίς, ώς δ' εχθρούς 

αιχμαλώτους κεχειρωμένους απολύτρωση τών μακρότατων καί 

αδίκων καί ακαθάρτων λύτρων, ταϋτά έστιν καί τά τοιαύτα έν b 

σΰμπασιν τοίς τοιούτοις [ορθώς] άμαρτανόμενα τας διαβολάς 

τη τής απορίας επικουρήσει παρεσκευακότα. Τούτων οΰν χρή 

φάρμακον αεί τέμνειν τόν νομοθέτην. 'Ορθόν μέν δή πάλαι τε 

είρημένον ώς προς δύο μάχεσθαι καί εναντία χαλεπόν, καθάπερ 

έν ταΐς νόσοις πολλοίς τε άλλοισιν καί δή καί νύν ή τούτων καί 

περί ταύτα εστίν προς δύο μάχη, πενίαν καί πλούτον, τόν μέν 

ψυχήν διεφθαρκότα τρυφη τών ανθρώπων, τήν δέ λύπαις προτε- e 
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τραμμένην εις άναισχυντίαν αυτήν. Τίς ούν δή τής νόσου ταύτης 

αρωγή γίγνοιτ' άν έν νουν έχούοη πόλει; Πρώτον μέν ότι σμι-

κροτάτω χρήσθαι κατά δύναμιν τω τών καπήλων γένει, έπειτα 

τούτοις τών ανθρώπων προστάττειν ών διαφθειρομένων ούκ άν 

γίγνοιτο μεγάλη λύμη τή πόλει, τρίτον δέ αύτοΧς τοίς μετα-

οχοΰσι τούτων τών επιτηδευμάτων εύρείν μηχανήν όπως ήθη μή à 

άνέδην άναισχυντίας τε καί ανελεύθερου ψυχής μέτοχα συμβή-

σεται γίγνεσθαι ^αδίως. 

Μετά δή τά νύν είρημένα, περί ταύτα νόμος άγαθη τύχη τοι-

όσδε ημΧν γιγνέσθω- Μαγνητών, ους ό θεός άνορθών πάλιν κα

τοικίζει, γεωμόροι δσοι τών τετταράκοντα καί πεντακισχιλίων 

εστιών είσιν, μήτε κάπηλος εκών μηδ' άκων μηδείς γιγνέσθω 

μηδ' έμπορος μήτε διακονίαν μηδ' ήντινα κεκτημένος ίδιώταις 

τοις μή έξ Ισου έαυτφ, πλην πατρί καί μητρί καί τοις έτι τούτων e 

εις τό άνω γένεσιν καί πάσι τοΧς αυτού πρεσβυτέροις, όσοι ελεύ

θεροι ελευθέρως. Τό δ' έλευθερικόν καί άνελεύθερον ακριβώς 

μέν ού όάδιον νομοθετεΧν, κρινέσθω γε μην υπό τών τά αριστεία 

είληφότων τφ εκείνων μίσει τε καί άσπασμφ. Ός δ' αν καπη

λείας τής ανελεύθερου τέχνη τινί μετάσχη, γραφέσθω μέν 

αυτόν γένους αισχύνης ό βουλόμενος προς τους αρετή πρώτους 
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κεκριμένους, έάν δέ δόξη άναξίω έπιτηδεύματι καταρρυπαίνειν 

τήν αυτού πατρφαν έστίαν, δεθείς ένιαυτόν άποσχέσθω τού τοι- 920a 

ούτου, καί έάν αύθις, έτη δύο, καί έφ' έκαστης αλώσεως τους δε

σμούς μή παυέσθω διπλασιάζων [τόν έμπροσθεν χρόνον]. Δεύ

τερος μην νόμος· Μέτοικον είναι χρεών ή ξένον, δς άν μέλλη κα-

πηλεύσειν τό δέ τρίτον καί τρίτος· Όπως ώς άριστος ή καί 

κακός ώς ήκιστα ό τοιούτος ήμΧν fi σύνοικος έν τη πόλει, τους 

νομοφύλακας χρή νοήσαι φύλακας είναι μή μόνον εκείνων ους 

φυλάττειν ράδιον μή παρανόμους καί κακούς γίγνεσθαι, δσοι 

γενέσει καί τροφαϊς ευ πεπαίδευνται, τους δέ μή τοιούτους έπι- b 

τηδεύματά τε έπιτηδεύοντας ά φοπήν έχει τινά "ίσχυράν προς τό 

προτρέπειν κακούς γίγνεσθαι, φυλακτέον μάλλον. Ταύτη δή τά 

περί τήν καπηλείαν πολλην οΰσαν καί πολλά επιτηδεύματα τοι

αύτα κεκτημένην, δσαπερ άν αυτών λειφθή δόξαντα έκ πολλής 

ανάγκης έν τη πόλει δεΧν είναι, συνελθεΧν αΰ χρεών περί ταύτα 

τους νομοφύλακας μετά τών εμπείρων εκάστης καπηλείας, κα- e 

θάπερ έμπροσθεν έπετάξαμεν τής κιβδηλείας πέρι, συγγενούς 

τούτω πράγματος, συνελθόντας δέ ίδεΧν λήμμα τε καί άνάλωμα 

τί ποτέ τφ καπήλω κέρδος ποιεί τό μέτριον, γράψαντας δέ θειναι 

τό γιγνόμενον άνάλωμα καί λήμμα καί φυλάττειν, τά μέν άγο-

ρανόμους, τά δέ αστυνόμους, τά δέ αγρονόμους- καί σχεδόν 

ούτως άν καπηλεία τά μέν ώφελοϊ εκάστους, σμικρότατα δέ άν 

d 
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βλάπτοι τους έν ταΧς πόλεσι χρωμένους. 

"Οσα τις άν ομολόγων συνθέσθαι μή ποιή κατά τάς όμολο- d 

γίας, πλην ών άν νόμοι άπείργωσιν ή ψήφισμα, ή τίνος ύπό αδί

κου βιασθείς ανάγκης όμολογήση, καί έάν άπό τύχης απροσδό

κητου τις άκων κωλυθή, δίκας είναι τών άλλων ατελούς ομολο

γίας έν ταις φυλετικαισιν δίκαις, έάν έν διαιτηταΐς ή γείτοσιν 

έμπροσθεν μή δύνωνται διαλλάττεσθαι. 

Ηφαίστου καί "Αθηνάς ιερόν τό τών δημιουργών γένος, οι 

τον βίον ήμίν συγκατεσκευάκασιν τέχναις, "Αρεως δ' αύ καί e 

'Αθηνάς οί τά τών δημιουργών σώζοντες τέχναισιν έτέραις άμυ-

ντηρίοις έργα- δικαίως δέ καί τό τούτων γένος ιερόν έστι τού

των των θεών. Ούτοι δή πάντες χώραν καί δήμον θεραπεύοντες 

διατελούσιν, οί μέν άρχοντες τών κατά πόλεμον αγώνων, οί δέ 

οργάνων τε καί έργων αποτελούντες γένεσιν εμμισθον οίς δή 

περί τά τοιαύτα ού πρέπον άν είη ψεύδεσθαι, θεούς προγόνους 

αυτών αίδουμένους. Άν δή τις δημιουργών εις χρόνον είρημέ- 92la 

νον έργον μή άποτελέση δια κάκτιν, μηδέν τόν βιοδότην θεόν 

έπαιδεσθείς, ηγούμενος ώς οίκειον συγγνώμονα είναι θεόν, 

ουδέν τω νφ βλέπων, πρώτον μέν δίκην τώ θεώ ύφέξει, δεύτε

ρον δέ επόμενος αύτφ νόμος κείσθω. Τήν τιμήν τών έργων 

δφειλέτω ών άν τόν έκδόντα ψεύσηται καί πάλιν έξ αρχής έν τφ 
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ρηθέντι χρόνφ προίκα έξεργαζέσθω. Καί άναιρουμένω δ' έργον 

συμβουλευτής νόμος, όπερ τφ πωλοϋντι συνεβούλευεν, μή πλέ- b 

όνος τιμάν διαπειρώμενον αλλ' ώς απλούστατα τής άξιας, 

ταύτόν δή προστάττει καί τφ άναιρουμένω - γιγνώσκει γαρ 

δ γε δημιουργός τήν άξίαν - έν ελευθέρων οΰν πόλεσιν ού δή πο

τέ χρή τέχνη, σαφεΧ τε καί άψευδεί φύσει πράγματι, δια-

πειράσθαι τών ιδιωτών τεχνάζοντα αυτόν τόν δημιουργόν, δί-

κας δέ είναι τούτων τφ άδικουμένω προς τόν άδικούντα. Έάν δέ 

τις έκδούς αύ δημιουργώ μ-Τ| άποδφ τους μισθούς ορθώς κατά e 

τήν έννομον όμολογίαν γενομένην, Δία δέ πολιοΰχον καί 

Άθηνάν κοινωνούς πολιτείας άτιμάζων, βραχύ κέρδος αγαπών, 

λύη μεγάλας κοινωνίας, νόμος ό βοηθών έστω τφ τής πόλεως 

συνδέσμω μετά θεών. Ός γάρ άν προαμειψάμενος έργον μι

σθούς μή αποδίδω έν χρόνοις τοΧς ομολογηθεΐσιν, διπλούν 

πραττέσθω- έάν δέ ένιαυτός έξέλθη, τών άλλων ατόκων όντων 

χρημάτων, όπόσα δανεισμφ συμβάλλει τις, ούτος τη δραχμή d 

έκαστου μηνός έπωβελίαν κατατιθέτω, δίκας δέ είναι τούτων έν 

τοΧς κατά φυλάς δικαστηρίοις. 

Ώς δέ έν παρέργω περί τών κατά πόλεμον δημιουργών δντων 

σωτηρίας, στρατηγών τε καί όσοι περί ταύτα τεχνικοί, δίκαιον 

είπεΧν, δτι τό παράπαν έμνήσθημεν δημιουργών δς τούτοις αύ, 
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καθάπερ έκεινοις, οίον έτέροις ούσιν δημιουργοίς, έάν τις άρα καί 

τούτων άνελόμενος δημόσιον έργον είθ' εκών είτε προσταχθέν 

καλώς έξεργάσηται, τάς τιμάς, οί δή μισθοί πολεμικοΧς άνδρα- e 

σιν είσίν, αποδίδω δικαίως, ό νόμος αυτόν έπαινών ούποτε κα-

μειται· έάν δέ προαμειψάμενος έργον τι τών κατά πόλεμον 

καλών έργων μή άποδιδφ μέμψεται. Νόμος ούν ούτος έπαίνω 

περί τούτων ήμίν μεμειγμένος κείσθω, συμβουλευτικός, ού βια

στικός, τφ πλήθει τών πολιτών, τιμών τους αγαθούς άνδρας, 922a 

δσοι σωτήρες τής πόλεως είσι συμπάσης είτε άνδρείαις είτε πο-

λεμικαις μηχαναϊς, δεύτερους- πρώτοις γάρ τό μέγιστον γέρας 

δεδόσθω τοίς τά τών αγαθών νομοθετών γράμματα τιμάν διαφε-

ρόντως δυνηθεί σιν. 

Τά μέν δή μέγιστα τών συμβολαίων, δσα προς αλλήλους 

άνθρωποι συμβάλλουσιν, πλην γε όρφανικών καί τής τών επι

τρόπων επιμελείας τών ορφανών, σχεδόν ήμίν διατέτακται- ταύτα 

δέ δή μετά τά νύν ε'ιρημένα άναγκαίον άμώς γέ πως τάξασθαι. b 

Τούτων δέ άρχαί πάντων αϊ τε τών τελευτάν μελλόντων έπιθυ-

μίαι τής διαθέσεως αϊ τε τών μηδέν τό παράπαν διαθεμένων 

τύχαι· άναγκαίον δέ είπον, ώ Κλεινία, βλέψας αυτών πέρι προς 

τε τό δύσκολον καί χαλεπόν. Ουδέ γάρ άτακτον δυνατόν έστ' 

αυτό έάν πολλά γάρ έκαστοι καί διάφορα αλλήλων καί εναντία 
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τιθείντ' άν τοΧς τε νόμοις καί τοις τών ζώντων ήθεσιν καί τοΧς 

αυτών τοις έμπροσθεν πριν διατίθεσθαι μέλλειν, ει τις έξουσίαν 

δώσει άπλ.ώς ούτως κυρίαν είναι διαθήκην ήν άν τις διαθήται e 

όπωσοΰν έχων προς τφ τού βίου τέλει. Ανοήτως γάρ δή καί δια-

τεθρυμμένως τινά τρόπον έχομεν οί πλείστοι, όταν ήδη μέλλειν 

ήγώμεθα τελευτάν. 

ΚΑ. Πώς τούτο, ω ξένε, λέγεις; 

ΑΘ. Χαλεπόν έστ', ώ Κλεινία, μέλλων άνθρωπος τελ,ευ-

τήσειν, καί μεστόν λόγου τοις νομοθέταις ευ μάλα φοβερού καί 

δυσχερούς. 

ΚΛ. Πή: 

ΑΘ. Ζητών είναι κύριος απάντων, εΐωθε μετ' οργής λέγειν. d 

Κ Λ Γϊπ7π Λ ^ -
1 Υ. J .1VJVU. U 1 J, 

ΑΘ. Δεινόν γε, ώ θεοί, φησίν, ει τά έμά έμοί μηδαμώς έξέσται 

δούναι τε δτω άν έθέλω καί μή, καί τώ μέν πλείω, τφ δ' έλάττο-

να, τών όπόσοι περί έμέ φαύλοι καί όσοι αγαθοί γεγόνασιν φα-

νερώς, βασανισθέντες ίκανώς έν νόσοις, οί δ ' έν γήρα καί άλλαις 

παντοίαισι τύχαις. 

ΚΛ. Ούκοΰν, ώ ξένε, καλώς δοκούσίν σοι λέγειν; 

ΑΘ. Μαλθακοί έμοιγ', ώ Κλεινία, δοκούσίν οί πάλαι νομοθε- e 

τούντες γεγονέναι καί έπι σμικρόν τών ανθρωπίνων πραγμάτων 

βλέποντες τε καί διανοούμενοι νομοθετεϊν. 

ΚΑ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Τόν λόγον τούτον, ώγαθέ, φοβούμενοι, τόν νόμον έτί-
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θεσαν τόν έξεΧναι τά εαυτού διατίθεσθαι απλώς όπως άν τις 923a 

έθέλη τό παράπαν, έγώ δέ καί σύ τοις έν τη ση πόλει μέλλουσι τε-

λευτάν άποκρινούμεθα έμμελέστερόν πως. Ώ φίλοι, φήσομεν, 

καί άτεχνώς εφήμεροι, χαλεπόν ύμϊν έστιν γιγνώσκειν τά ύμέ-

τερ' αυτών χρήματα καί προς γε υμάς αυτούς, ώσπερ καί τό τής 

Πυθίας γράμμα φράζει, τά νύν. Έγωγ' ούν νομοθέτης ών οΰθ' 

υμάς υμών αυτών είναι τίθημι ούτε τήν ούσίαν ταύτην, σύμπα

ντος δέ τού γένους υμών τού τε έμπροσθεν καί τού έπειτα έσο-

μένου, καί έτι μάλλον τής πόλεως είναι τό τε γένος πάν και τήν b 

ούσίαν καί ούτω τούτων εχόντων, oim, έάν τις υμάς θωπείας 

ύποδραμών έν νόσοις ή γήρα σαλεύοντας παρά τό βέλτιστον 

διατίθεσθαι πείθη, συγχωρήσομαι εκών, δτι δέ τη πόλει τε άρι

στον πάση καί γένει, προς πάν τούτο βλέπων νομοθετήσω, τό 

ενός εκάστου κατατιθείς έν μοίραις έλάττοσι δικαίως. ΎμεΧς δέ 

ήμΧν ίλεφ τε καί ευμενείς δντες πορεύοισθε ηπερ κατά ψύσιν νύν 

πορεύεσθε τήν άνθρωπίνην ήμΧν δέ περί τών άλλων τών υμετέ

ρων μελήσει, κηδομένοις δτι μάλιστα εις δύναμιν, ού τών μέν, e 

τών δέ ού. Ταύτα μέν ούν παραμύθια τε καί προοίμια των τε ζώ

ντων, ώ Κλεινία, καί τών τελευτώντων έστω, νόμος δέ δδε· 

Ό ς άν διαθήκην γράφη τά αυτού διατιθέμενος, παίδων ών 

πατήρ, πρώτον μέν τών ύέων κληρονόμον δν άν άξιώση γίγνε

σθαι γραφέτω, τών δέ άλλων παίδων, δν άν μέν έτέρω ποιείσθαι 
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διδώ δεχομένω, γραφέσθω τούτο αυτό- έάν δέ περιγίγνηταί τις d 

τών ύέων αύτώ μή έπι τινι κλήρω πεποιημένος, δν κατά νόμον 

έλπίς εις άποικίαν έκπεμφθήσεσθαι, τούτφ τών άλλων χρημά

των έξέστω τω πατρί διδόναι όσα άν έθέλη, πλην τού πατρφου 

κλήρου καί τής περί τόν κλήρον κατασκευής πάσης, καί έάν 

πλείους ώσιν, προς μέρος ό πατήρ δπη άν έθέλη νεμέτω τά πε-

ριόντα τού κλήρου. "Οτω δ' άν τών ύέων υπάρχων οίκος % μή 

νέμειν τούτφ τών χρημάτων, θυγατρί τε ωσαύτως, fi μεν άν 

έγγεγυημένος ώς άνήρ έσόμενος η, μή νέμειν, fi δ' άν μή, νέμειν e 

έάν δέ τω τών ύέων ή καί τών θυγατέρων φανή κλήρος έπιχώ-

ριος τής διαθήκης γενόμενος ύστερον, τφ κληρονομώ τού την 

διαθήκην διαθεμένου καταλειπέτω. Έάν δέ άρρενας μέν μή 

λείπη, θηλείας δέ, ό διατιθέμενος, άνδρα μέν τών θυγατέρων 

fruvi άν έθέλη, ύόν δέ αύτφ καταλειπέτω, γράψας κληρονόμον 

έάν δέ ύός τω τελευτήση παΧς ών, πριν εις άνδρας δυνατός 

είναι τελεΧν, είτε γεννητός ών είτε ποιητός, γραφέτω καί περί 

τής τοιαύτης τύχης ό τήν διαθήκην γράφων τίνα χρή παΧδα 924a 

αύτφ δεύτερον έπί τύχαις άμείνοσιν γίγνεσθαι. Έάν δέ τις άπαις 

ών τό παράπαν διαθήκην γράφη, τό τής επικτήτου δεκατημό-
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ριον έξελόμενος, έάν έθέλη τφ δωρεΧσθαι, δωρείσθω- τά δέ άλλα 

παραδιδούς πάντα τώ ποιηθέντι άμεμπτος ϊλεων ύόν αυτόν ποι-

είσθω σύν νόμω. Ώι δ' άν επιτρόπων οί παίδες δέωνται, έάν μέν 

διαθεμένος τελευτά καί γράψας επιτρόπους τοις παισίν έκόντας 

τε καί όμολογούντας έπιτροπεύσειν ούστινασοΰν καί δπόσους b 

άν έθέλη, κατά ταύτα τά γραφέντα ή τών επιτρόπων αΐρεσις γι

γνέσθω κυρία· έάν δέ ή τό παράπαν μή διαθεμένος τελευτήση τις 

ή τής τών επιτρόπων αίρέσεως ελλιπής, επιτρόπους είναι τους 

εγγύτατα γένει προς πατρός καί μητρός κυρίους, δύο μέν προς 

πατρός, δύο δέ προς μητρός, ένα δ' έκ τών τού τελευτήσαντος 

φίλων, τούτους δ' οί νομοφύλακες καθιστάντων τφ δεομενφ 

τών ορφανών. Καί πάσης τής επιτροπής καί τών ορφανών πε-

ντεκαίδεκα τών νομοφυλάκων οί πρεσβύτατοι πάντων έπιμελεί- e 

σθων άεί κατά πρέσβιν καί κατά τρεϊς διελόμενοι σφάς αυτούς, 

κατ' ένιαυτόν τρεις καί κατ' ένιαυτόν άλλον έτεροι τρεις, έως άν 

αί πέντε περίοδοι γίγνωνται κύκλω' wù τούτο έκλιπέτω μηδέπο-

τε κατά δύναμιν, 

Ό ς δ' άν μηδέν τό παράπαν διαθεμένος άποθάνη, παΧδας μέν 

καταλυτών δεομένους επιτροπής, τών αυτών νόμων τούτων ή 

χρεία τών παίδων αύτοϋ μετεχέτω· θηλείας δέ άν καταλείπη τις d 

άπροσδοκήτω τύχη χρησάμενος, συγγνώμην τφ τιθέντι τόν νό-

μον έχέτω, έάν τών τριών αύτοϋ προς τά δύο επισκοπών τήν 

εκδοσιν τών θυγατέρων ποιήται, προς τε τήν τού γένους άγχι-
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τείαν καί τήν τού κλήρου σωτηρίαν, τό δέ τρίτον, Οπερ άν πατήρ 

διασκέψαιτο, έξ απάντων τών πολιτών βλέπων εις ήθη τε καί 

τρόπους τόν έπιτήδειον αύτφ μέν ύόν, νυμφίον δ ' είναι τη θυ-

γατρί, τούτο δέ παραλείπη δια τήν αδύνατον σκέψιν. Νόμος τοί- e 

νυν είς δύναμιν δδε περί τών τοιούτων κείσθω- Έάν ό μή διαθε

μένος θυγατέρας λείπη, τούδε αποθανόντος, αδελφός όμοπάτωρ 

ή άκληρος όμομήτριος έχέτω τήν θυγατέρα καί τόν κλήρον τού 

τελευτήσαντος· έάν δέ μή fi αδελφός, αδελφού δέ παΧς, ωσαύτως, 

έάν έν ήλικίςι προς αλλήλους ώσιν έάν δέ μηδέ είς τούτων, αδελ

φής δέ παΧς η, κατά ταύτα- τέταρτος δέ πατρός αδελφός, πέ

μπτος δέ τούτου παΧς, έκτος δέ αδελφής πατρός έκγονος. Ωσαύ

τως δέ τό γένος αεί πορευέσθω κατ' άγχιστείαν, έάν τις παιδας 

θηλείας καταλείπη, δι' αδελφών τε καί άδελφιδών έπανιόν, 

έμπροσθεν μέν τών αρρένων, ύστερον δέ θηλειών évi γένει. 925a 

Τήν δέ τούτων γάμου χρόνου συμμετρίαν τε καί άμετρίαν ό 

δικαστής σκοπών κρινέτω, γυμνούς μέν τους άρρενας, γυμνός 

δέ ομφαλού μέχρι θεώμενος τάς θηλείας- έάν δέ τοΧς οίκείοις 

απορία συγγενών η μέχρι μέν αδελφού ύιδών, μέχρι δε πάππου 

παίδων ωσαύτως, τών άλλων δντιν' άν ή παίς μετ' επιτρόπων 

αίρήται τών πολιτών έκούσιον έκουσία, κληρονόμος γιγνέσθω 
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τού τελευτήσαντος καί τής θυγατρός νυμφίος. Έτι δέ πολλά b 

πολλών καί πλείων απορία τών τοιούτων γίγνοιτ' άν έστιν δτ' 

έν αύτη τη πόλει- άν ούν δή τις άπορουμένη τών αύτόθεν ορά τί

να είς άποικίαν άπεσταλμένον, η δέ κατά νουν αυτή κληρονόμον 

εκείνον γίγνεσθαι τών τού πατρός, έάν μέν συγγενής fi, κατά τήν 

τάξιν τού νόμου έπι τόν κλήρον πορευέσθω, έάν δέ έκτος γένους, 

τών έν τη πόλει δντων έξω τής συγγενείας, κύριος έστω κατά τήν e 

τών επιτρόπων καί τής παιδός τού τελετπήσαντος αΐρεσιν γήμαι 

καί τόν κλήρον έπανελθών οϊκαδε λαβείν τού μή διαθεμένου. 

"Απαις δέ αρρένων τε καί θηλειών τό παράπαν δς άν μή δια

θεμένος τελευτά, τά μέν άλλα περί τού τοιούτου κατά τόν έμπρο

σθεν έχέτω νόμον, θήλεια δέ καί άρρην οίον σύννομοι ίτωσαν έκ 

τού γένους είς τόν έξηρημωμένον εκάστοτε οίκον, ών ό κλήρος 

γιγνέσθω κυρίως, αδελφή μέν πρώτον, αδελφού δέ θυγάτηρ δευ- d 

τέρα, τρίτη δέ εκγονος αδελφής, τετάρτη δέ πατρός αδελφή, καί 

πέμπτη πατρός αδελφού παις, έκτη δέ αδελφής πατρός άν εϊη 

παις· συνοικίζειν δέ ταύτας έκείνοις κατ' άγχιστείαν καί θέμιν, 

ώς έμπροσθεν ένομοθετησαμεν. 

Μή δή λανθανέτω τό τών τοιούτων νόμων ήμας βάρος, ώς χα-

λεπώς έστιν δτε προστάττει τώ τού τελευτήσαντος κατά γένος 
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οίκείω γαμεΧν τήν συγγενή, μή δοκει δέ σκοπεΧν ά μυρία έν e 

άνθρώποις εμπόδια γίγνεται τοΧς τοιούτοις έπιτάγμασιν τού μή-

τινα έθέλειν πείθεσθαι, πρότερον δέ ούστινας ότιούν άν βουλη-

θήναι παθεΧν, οπόταν ή σωμάτων νοσήματα καί πηρώσεις ή δια

νοίας έν τισιν τών έπιταττομένων γαμεϊν ή γαμεϊσθαι γίγνηται. 

Τούτων δή μηδέν φροντίζειν τάχ' άν ό νομοθέτης δόξειέν τισιν, 

ουκ ορθώς δοκούν. "Εστω τοίνυν είρημένον υπέρ τε νομοθέτου 

καί υπέρ νομοθετουμένου σχεδόν οίον κοινόν προοίμιον, συγ-

γνώμην μέν τφ νομοθέτη τους έπιταττομένους δεόμενον έχειν, 

δτι τών κοινών έπιμελούμενος ούκ άν ποτέ δύναιτο διοικείν 

άμα καί τάς ιδίας έκάστω γιγνομένας συμφοράς, συγγνώμην δ' 

αύ καί τοίς νομοθετουμένοις, ώς τά τού νομοθετούντος είκότως 926a 

ενίοτε ού δύνανται προστάγματα τελεΧν, & μή γιγνώσκων προ-

στάττει. 

ΚΛ. Τί δή τις ούν, ώ ξένε, δρών προς τά τοιαύτα έμμετρότα-

τος άν είη; 

ΑΘ. Διαιτητάς, ώ Κλεινία, τοις τοιούτοις νόμοις καί νομοθε-

τουμένοις άναγκαίον αίρεϊσθαι. 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. "Εστιν δτε πλουσίου πατρός άδελφιδούς τήν τού θείου 

θυγατέρα εκών ούκ άν έθέλοι λαμβάνειν, τρυφών καί έπι μείζο- b 

σι γάμοις τήν διάνοιαν επέχων έστιν δ ' δτε καί συμφοράν τήν 

μεγίστην τού νομοθέτου προστάττοντος, άπειθείν άναγκάζοιτ' 
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άν τφ νόμφ, μαινόμενα κηδεύματα άναγκάζοντος λαμβάνειν ή 

δεινάς άλλας σωμάτων ή ψυχών συμφοράς, άς άβίωτον ζην κε

κτημένα). 

Ό δή νύν λόγος ήμίν περί τούτων δδε νόμος κείσθω- Έάν τί

νες άρα περί διαθήκης έγκαλώσι τοις κειμένοις νόμοις, περί τε e 

άλλων ώντινωνοΰν καί δή καί περί γάμων, ή μήν παρόντα καί 

ζώντα αυτόν τόν νομοθέτην μήποτ' <άν> άναγκάσαι πράττειν 

ούτω, μηδέ γήμαι μηδέ γήμασθαι, τους νύν άναγκαζομένους έκά-

τερα δράν, ό δέ τις τών οικείων ή τις επίτροπος φή, διαιτητάς 

φάναι καί πατέρας τους πεντεκαίδεκα τών νομοφυλάκων καταλι-

πεϊν τοΧς όρφανοΧς καί όρφαναΧς τόν νομοθέτην προς ους έπα-

νιόντες διαδικαζέσθων οί περί τίνος τών τοιούτων άμφισβη- d 

τοϋντες, κύρια τε>.οϋντες τά τούτων δόγματα. "Αν δέ τω μείζων 

δύναμις έπανατίθεσθαι δοκη τοις νομοφύλαξιν, είς τό τών 

έκκρίτων δικαστών δικαστήριον είσάγων αυτούς διαδικαζέσθω 

περί τών αμφισβητουμένων- τφ δέ ήττηθέντι παρά τού νομοθέ

του ψόγος καί όνειδος κείσθω, πολλών χρημάτων νουν κεκτη-

μένφ ζημία βαρύτερα. 

Νύν δή τοίς όρφανοΐς παισί γένεσις οίον δευτέρα τις γίγνοιτ' 

άν. Μετά μέν ούν τήν πρώτην έκάστοις είρηνται τροφαί καί e 

αιδεύσεις- μετά δέ τήν δευτέραν, έρημον πατέρων γενομένην, 

μηχανάσθαι δεΧ τίνα τρόπον ή τής ορφάνιας τύχη τοΧς γενο-

μένοις όρφανοίς ώς ήκιστα έλεον έξει τής συμφοράς. Πρώτον 
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μέν δή [φαμεν] νομοθετεΧν αύτοΧς τους νομοφύλακας αντί γεν

νητόρων πατέρας ού χείρους, καί δή καί <τρεις» καθ' έκαστον 

ένιαυτόν ώς οικείων έπιμελεΧσθαι προστάττομεν, εμμελή τού

τοις τε αύτοΧς περί τροφής ορφανών προοιμιασάμενοι καί τοίς 

έπιτρόποις. 

Είς τίνα γάρ ούν μοι καιρόν φαινόμεθα τους έμπροσθεν λό

γους διεξελθείν, ώς άρα αι τών τελετπησάντων ψυχαί δύναμιν 927a 

έχουσίν τίνα τελευτήσασαι, η τών κατ' ανθρώπους πραγμάτων 

επιμελούνται- ταύτα δέ αληθείς μέν, μακροί δ' είσίν περιέχοντες 

λόγοι, πιστεύειν δέ ταϊς άλλαις φήμαις χρεών περί τά τοιαύτα, 

ούτω πολλαίσιν καί σφόδρα παλαιαΧς ούσαις, πιστεύειν δ' αύ 

καί τοις νομοθετούσιν ταΰθ' ούτως έχειν, άνπερ μή παντάπασιν 

άφρονες φαίνωνται. Ταύτη δέ ει ταύτ' εστίν κατά φύσιν, πρώτον 

μέν τους άνω θεούς φοβείσθων, οί τών ορφανών τής έρημίας b 

αισθήσεις έχουσιν, είτα τάς τών κεκμηκότων ψυχάς, αίς έστιν έν 

τή φύσει τών αυτών έκγόνων κήδεσθαι διαφερόντως καί τιμώσίν 

τε αυτούς ευμενείς είναι καί άτιμάζουσιν δυσμενείς, έτι δέ τάς 

τών ζώντων μέν, έν γήρα δέ δντων καί έν μεγίσταις τιμαίς δτι 

ούπερ πόλις εύνομούσα εύδαιμονεΧ, τούτους οί παίδες παίδων 

φιλοστοργοϋντες ζώσι μεθ' ηδονής- καί τά περί ταύτα όξύ μέν 
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άκούουσιν βλέπουσίν τε οξύ, τοις τε περί αυτά δικαίοις ευμενείς e 

είσιν, νεμεσώσίν τε μάλιστα αύ τοις είς ορφανά καί έρημα 

ύβρίζουσιν, παρακαταθήκην είναι μεγίστην ηγούμενοι καί ίερω-

τάτην - οίς έπίτροπον καί άρχοντα πάσι δει τόν νουν, φ καί 

βραχύς ένείη, προσέχοντα, καί εύλαβούμενον περί τροφήν τε καί 

παιδείαν ορφανών, ώς έρανον είσφέροντα έαυτώ τε καί τοΧς 

αυτού, κατά δύναμιν πάντως πάσαν εύεργετεΐν. Ό μέν δή πει

σθείς τφ πρό τού νόμου μύθω καί μηδέν είς όρφανόν ύβρίσας 

ούκ είσεται έναργώς τήν περί τά τοιαύτα όργήν νομοθέτου, ό δέ 

άπειθής καί τίνα πατρός ή μητρός έρτιμον αδικών διπλήν τινέτω d 

πάσαν τήν βλάβην ή περί τόν αμφιθαλή γενόμενος κακός. Τήν δέ 

άλλην νομοθεσίαν έπιτρόποισίν τε περί ορφανούς άρχουσίν τε 

περί τήν έπιμέλειαν τών επιτρόπων, ει μέν μή παραδείγματα τε 

τροφής παίδων ελευθέρων έκέκτηντο αυτοί τρέφοντες τους 

αυτών καί τών οικείων χρημάτων έπιμελούμενοι, ετι δέ νόμους e 

περί αυτών τούτων μ,ετρίως διειρημένους είχον, είχέν τίνα λό-

γον άν επιτροπικούς τινας νόμους, ώς δντας ιδία διαφέροντας 

πολύ, τιθέναι, ποικίλλοντας έπιτηδεύμασιν ιδίοις τόν τών 

ορφανών βίον παρά τόν τών μή- νύν δέ είς μέν τά τοιαύτα σύ

μπαντα ού πολύ διαφέρον ή παρ' ήμϊν ορφάνια κέκτηται τής πα-
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τρονομικής, τιμαίς δέ και ατιμιαις άμα και επιμελειαισιν ουδαμώς 
εξισούσθαι φιΛεΙ. 
(928) διό δή περί τούτο αυτό τήν ορφανών περί νομοθεσιαν naga-
μυθουμενός τε καί άπειΛών ό νόμος έσπούδακεν. έτι δ' 
άπειΛή τις αν τοιάδε είη μαλα έγκαιρος- Ό ς άν θήλυν είτε 
àqqtva επιτροπεύη, και ος αν επιτρόπου φυλαξ τών νομοφυ-
λάκων καταστάς έπιμελήται, μή χείρον αγαπάτω τών αυτού 
τέκνων τόν τής ορφανικής μετειΛηφοτα τύχης, μηδέ τών 
οικείων τών τού τρεφομένου χείρον χρημάτων επιμελείσθω, 
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βέλτιον δέ ή τών αυτού κατά προθυμιαν. ένα δέ τούτον νόμον 

έχων ορφανών πέρι πας έπιτροπευέτω- έάν δέ άλλως τις 

περί τα τοιαύτα πράττη παρά τόν νόμον τόνδε, ό μέν άρχων 

ζημιουτω τόν έπίτροπον, ό δέ επίτροπος τόν άρχοντα είς το 

τών έκκρίτων δικαστήριον είσάγων ζημιουτω τώ δόξαντι 

τιμήματι τω δικαστηρίω διπλή, εάν δ' επίτροπος αμελείν 

ή κακουργείν δοκή τοίς οίκειοις ή καί τών άλλων τινί πολιτών, 

είς ταύτόν άγέτω δικαστήριον ότι δ' αν δφλη, τετραπλασιαν 
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μέν τούτου τίνειν, γ ιγνέσθω δέ τό μέν ήμισυ τού παιδός, τό 

δ' ήμισυ τού καταδικασαμενου την δικην. άμα δ' άν ήβηση 

τις τών ορφανών, έάν ήγήται κακώς έπιτροπευθήναι, μέχρι 

πέντε ετών έξηκούσης τής επιτροπής έστω δίκην λαχεΐν 

έπιτροπιας- έάν δέ τις όφλη τών επιτρόπων, τιμάν τό 

δικαστήριον ότι χρή παθεΐν ή άποτίνειν, έάν δέ δή τών 

αρχόντων, αμέλεια μέν δόξας κακώσαι τόν όρφανόν, ότι χρή 

τίνειν αυτόν τω παίδι, τιμάτω τό δικαστήριον, έάν δέ αδικία, 
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προς τώ τιμήματι, της αρχής των νομοφυλάκων αφιστασθω, 
τό δέ KOLVÒv της πόλεως έτερον νομοφύΛακα αντί τούτου 
καθιστατω τη χώρα και τη πόλει. 
Διαφοραί πατέρων τε προς αυτών παΐδας γίγνονται και 
παίδων προς γεννητάς μείζους ή χρεών, έν αίς οϊ τε πατέρες 
ήγοΐντ' αν δεΐν τον νομοθέτην νομοθετεΐν έξείναί σφισιν, εάν 

βούλωνται, τόν ύόν ύπό κήρυκος εναντίον απάντων άπειπεΐν 
ύόν κατά νόμον μηκέτ' είναι, ύεΐς τ' αύ σφίσι πατέρας ύπό 
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νόσων ή γηρως διατιθέμενους αισχρώς εξείναι παράνοιας 

γραφεσθαι· ταύτα δέ όντως έν παγκάκων ήθεσιν ανθρώπων 

γίγνεσθαι φιΛεΐ, έπεί ημίσεων γε όντων τών κακών, οίον 

μή κακού μέν πατρός, ύέος δέ, ή τουναντίον, ού γίγνονται 

συμφοραι τηλικαυτης έχθρας έκγονοι. έν μέν ουν άλλη 

πολιτεία παις αποκεκηρυγμένος ούκ αν έξ ανάγκης άπολις 

ε'ίη, ταύτης δέ, ης ο'ίδε οι νόμοι έσονται, άναγκαίως έχει 

εις άλλην χώραν έξοικιζεσθαι τόν απατορα - προς γαρ 

(929) τοις τετταράκοντα και πεντακισχιλιοις οίκοις ουκ έστιν ένα 

προσγενεσθαι - διό δή δεί τόν ταύτα πεισόμενον 
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έν δίκη μή ύπό ενός πατρός, ύπό δέ τού γένους άπορρηθήναι πα

ντός. Ποιείν δέ χρή των τοιούτων πέρι κατά νόμον τοιόνδε τινά· 

Ό ν αν θυμός έπίη μηδαμώς ευτυχής, είτ' ούν έν δίκη είτε και μή, 

δν ετεκέν τε και έξεθρέψατο, τοϋτον έπιθυμειν απαλλάξω, τής 

αΰτοϋ συγΥενε>·αζ. Η·*! φαύλως οϋτως έξέστω μηδ' ευθύς τούτο 

δραν, πρώτον δέ συλλεξάτω τους αΰτοϋ συγγενείς μέχρι ανεψιών b 

και τους τού ύέος ωσαύτως χους προς μητρός, κατηγορείτω δέ έν 

τούτοις, διδάσκων ώς άξιος δπασιν εκ τού γένους έκκεκηρϋχθαι, 

δότω δέ και τω ύεΐ λόγους τους Ισους ώς ουκ άξιος έστι τούτων 

ουδέν πάσχειν και έάν μέν πείθη ό πατήρ και συμψήφους λάβη 

πάντων των συγγενών υπέρ ήμισυ, πλην πατρός διαψηφιζομέ-

νου και μητρός και του φεύγοντος, των τε άλλων όπόσοιπερ αν e 

ώσιν γυναικών είτε ανδρών <αή> τέλειοι, ταύτη μεν και κατά 

ταύτα έξέστω τω πατρί τόν ύόν άποκηρύττειν, άλλως δε μη-

δαμως. Τόν δ' αποκηρυχθέντα έάν τις των πολιτών ύόν βού-

ληται θέσθαι, μηδείς νόμος άπειργέτω ποιεισθαι - τά γαρ των 

νέων ήθη πολλάς μεταβολάς έν τω βίω μεταβάλλειν εκάστοτε 

πέφυκεν - αποκηρυχθέντα δέ άν τις δέκα έτων μή έπιθυμήοη 

θετόν ύόν ποιήσασθαι, τους των επιγόνων έπιμελητάς των εις 
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τήν άποικίαν έπιμελεισθαι και τούτων, όπως άν μετάσχωσι της d 

αυτής αποικίας έμμελώς. 

Έάν δέ τίς τίνα νόσος ή γήρας ή και τρόπων χαλεπότης ή και 

σύμπαντα ταύτα έκφρονα άπεργάζηται διαφερόντως τών 

πολλών, και λανθάνη τους άλλους πλην τών συνδιαιτωμένων, 

οίκοφθορή δέ ώς ων τών αΰτοϋ κύριος, ό δέ ΰός άπορη και όκνή 

τήν τής παράνοιας γράφεσθαι δίκην, νόμος αΰτω κείσθω e 

πρώτον μέν προς τους πρεσβυτάτους τών νομοψυλάκων έλθό-

ντα διηγήσασθαι τήν τοϋ πατρός συμφοράν, οί δέ κατιδόντες 

ίκανώς συμβουλευόντων έάντε δέη γράφεσθαι και έάν μή τήν 

γραφήν, έάν δέ συμβουλεύσωσιν, γιγνέσθωσαν τφ γραφομένω 

μάρτυρες άμα και σύνδικοι- Ο δέ όφλών τοϋ λοιποΰ χρόνου άκυ

ρος έστω τών αΰτοϋ και τό σμικρότατον όιατίθεσθαι, καθάπερ 

παις δέ οίκείτω τόν έπίλοιπον βίον. 

Έάν δέ άνήρ και γυνή μηδαμη συμφέρωνται τρόπων άτυχίςι 

χρώμενοι, δέκα μέν άνδρας τών νομοφυλάκων έπιμελεισθαι 

τών τοιούτων αεί χρεών τους μέσους, δέκα δέ τών περί γάμους 930a 

γυναικών ωσαύτως· και έάν μέν δή συναλλάττειν δύνωνται, 

ταϋτ' έστω κύρια, έάν δ' αϊ ψυχαί κυμαίνωσιν μειζόνως αυτών, 
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ζητειν κατά δύναμιν οϊτινες έκατέρω συνοίκουσιν. Εικός 

δέ είναι τους τοιούτους μή πραέσιν ήθεσιν κεχρημένους- βαθύτε

ρα δή τούτους μή πραότερα τρόπων ήθη σύννομα πειράσΟαι 

προσαρμόττειν. Και όσοι μέν αν άπαιδες αυτών ή όλιγόπαιδες 

όντες διαφέρωνται, και παίδων ένεκα τήν συνοίκησιν ποιεισθαι· 

όσοι δ' άν Ικανών ÖVTOV παίδων, της συγκαταγηράσεως ένεκα b 

και επιμελείας αλλήλων τήν διάζευξίν τε καί σύζευξιν ποιεϊσθαι 

χρεών. Έάν δέ τελευτςι γυνή καταλείπουσα παϊδας θηλείας τε 

καί άρρενας, συμβουλευτικός άν εϊη νόμος ό τιθέμενος, ουκ 

αναγκαστικός, τρέφειν τους όντας παϊδας μή μητρυάν έπαγόμε-

νον μή δέ όντων, εξ ανάγκης γαμειν, μέχριπερ άν ικανούς 

γέννηση παιδας τω τε οίκω καί τή πόλει. "Ην δέ ό άνήρ άποθάνη c 

παΐδας Ικανούς λιπών, ή μήτηρ τών παίδων αύτοϋ μένουσα 

τρεφέτω- νεωτέρα δ' άν δοκη τοϋ δέοντος είναι προς τα ζήν αΰ 

ΰγιαίνουσα άνανδρος, οί προσήκοντες προς τάς τών γάμων 

έπιμελουμένας γυναίκας κοινούμενοι, τό δοκοΰν αύτοϊς τε καί 

έκείναις περί τών τοιούτων ποιούντων, έάν δέ ενδεείς τέκνων 

ώσιν, καί παίδίον ένεκα, παίδων δέ 'ικανότης ακριβής άρρην καί d 

θήλεια έστω τω νόμω. Όταν δέ όμολογήται μέν τό γενόμενον 

είναι τών ποιούμενων εκγονον, δέηται δέ κρίσεως τίνι τό γεν-

νηθέν έπεσθαι χρεών, δούλη μέν έάν συμμείξη δούλω ή έλευθέρω 

ή άπελευθέρω, πάντως τοϋ δεσπότου έστω τής δούλης τό γεννώ-

μενον, έάν δέ τις ελευθέρα δούλω συγγίγνηται, τοϋ δεσπότου 
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έστω τό γιγνόμενον [τοϋ δούλου-] έάν δ' έξ αΰτοϋ δούλης ή έκ 

δούλου εαυτής, καί περιφανές τοϋτ' fi, τό μέν τής γυναικός αϊ 

γυναίκες εις άλλην χώραν έκπεμπόντων συν τφ πατρί, τό δέ τοϋ e 

ανδρός οί νομοψύλακες σύν τη γεννησάση. 

Γονέων δέ άμελεΧν ούτε θεός ούτε άνθρωπος νουν έχων σύμ-

βοτιλός ποτέ γένοιτ' άν ουδείς ούδενί- φρονήσαι δέ χρή περί 

θεών θεραπείας τοιόνδε προοίμιον άν γενόμενον εις τάς τών 

γεννησάντων τιμάς τε καί ατιμίας ορθώς συντεταγμένον Νόμοι 

περί θεούς αρχαίοι κεΧνται πάσιν διχη. Τους μέν γαρ τών θεών 

όρώντες σαφώς τιμώμεν, τών δ' εικόνας αγάλματα ίδρυσάμενοι, 93ia 

οΰς ήμΧν άγάλλουσι καίπερ άψυχους όντας, εκείνους ηγούμεθα 

τους έμψυχους θεούς πολλήν δια ταΰτ' εύνοιαν καί χάριν έχειν. 

Πατήρ ούν δτω καί μήτηρ ή τούτων πατέρες ή μητέρες έν οικία 

κεΧνται κειμήλιοι άπειρηκότες γήρα, μηδείς διανοηθήτω ποτέ 

άγαλμα αΰτφ, τοιούτον έφέστιον ίδρυμα [έν οικία] έχων, μάλλον 

κύριον έσεσθαι, έάν δή κατά τρόπον γε ορθώς αυτό θεραπεύη ό 

κεκτημένος. 
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ΚΛ. Τίνα δή τήν ορθότητα είναι φράζεις; b 

ΑΘ. Έγώ έρώ· καί γαρ ούν άξιον, ώ φίλοι, άκούειν τά γε δή 

τοιαύτα. 

ΚΛ. Λέγε μόνον. 

ΑΘ. Οιδίπους, φαμέν, ατιμασθείς έπηύξατο τοΧς αΐιτοϋ τέ

κνοις ά δή καί πάς υμνεί τέλεα καί έπήκοα γενέσθαι παρά θεών, 

Άμύντορά τε Φοίνικι τώ εαυτού έπαράσθαι παιδί θυμωθέντα 

καί Ίππολύτιο Θησέα καί ετέρους άλλοις μύριους μυρίοις, ών e 

γέγονε σαφές έπηκόους είναι γονεϋσι προς τέκνα θεούς· αραιός 

γαρ γονεύς έκγόνοις ώς ουδείς έτερος άλλοις, δικαιότατα, Μή 

δή τις άτιμαζομένω μέν διαφερόντως πατρί προς παίδων καί μη-

τρί θεόν έπήκοον έν εΰχαΧς ήγείσθω γίγνεσθαι κατά φύσιν, τι-

μωμένω δέ άρα καί περιχαρεΧ σφόδρα γενομένφ, καί διά τά τοι

αύτα εύχαΧς λιπαρώς εις αγαθά τοΧς παισί παρακαλοϋντος θε

ούς, ούκ άρα τά τοιαϋτα άκούειν έξ Ισου καί νέμειν ήμΧν αυτούς 

ήγησόμεθα; 'Αλλ' ούκ άν ποτέ δίκαιοι νομής είεν αγαθών, δ δή 

φαμεν ήκιστα θεοις είναι πρέπον. d 

ΚΛ. Πολύ γε. 

ΑΘ. Ούκοϋν διανοηθώμεν, δ σμικρφ πρότερον εϊπομεν, ώς 

ουδέν προς θεών τιμιώτερον άγαλμ' άν κτηοαίμεθα πατρός καί 

προπάτορος παρειμένων γήρα καί μητέρων τήν αυτήν δύναμιν 
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έχουσών, ους όταν άγάλλη τις τιμαϊς, γέγηθεν ό θεός- οΰ γαρ άν e 

έπήκοος ήν αυτών. Θαυμαστόν γάρ δήπου τό προγόνων ίδρυμα. 

ήμιν έστιν, διαφερόντως τών άψυχων τά μέν γάρ θεραπευόμενα 

ΰφ' ημών, όσα έμψυχα, συνεύχεται εκάστοτε, καί άτιμαζόμενα 

τάναντία, τά δ' οΐίδέτερα, ώστε άν ορθώς τις χρήται πατρί καί 

προπάτορι καί πάσι τοΧς τοιούτοις, πάντων προς θεοφιλή 

μοιραν κυριώτατα αγαλμάτων άν κεκτήτο. 

ΚΛ. Κάλλιστ' είπες. 

ΑΘ. Πάς δή νουν έχων φοβείται καί τιμά γονέων εύχάς, είδώς 

πολλοίς καί πολλάκις επιτελείς γενομένας· τούτων οΰν ούτω 

φύσει διατεταγμένων, τοις μέν άγαθοΧς ερμαιον πρόγονοι γη- 932a 

ραιοί, ζώντες μέχρι τών έσχατων τοϋ βίου, καί άπιόντες νέοι 

σφόδρα ποθεινοί, τοις δέ κακοΐς εΰ μάλα φοβεροί. Πάς δή τιμά-

τω πάσαις τιμαις ταΧς έννόμοις τους αυτού γεννήτορας τοις νϋν 

πεισθείς λόγοις- ει δ' ούν τίνα κατέχοι φήμη κωφή τών τοιούτων 

προοιμίων, νόμος οδε έπί τούτοις ορθώς κείμενος άν εΐη. 

Έάν τις έν τήδε τη πόλει γονέοαν άμελέστερον εχη τοϋ δέο

ντος, καί μή τών ΰέων καί πάντων τών έκγόνων αΰτοϋ καί έαυ- b 

τοϋ μειζόνως εις άπαντα επιτρέπων καί άποπληρών fi τάς βου

λήσεις, έξαγγελλέτω μέν ό πάσχων τι τοιούτον, είτε αυτός είτε 

τινά πέμπων, προς τρεΧς μέν των νομοφυλάκων τους πρεσβυτά-
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τους, τρεΧς δ' αΰ τών περί γάμους γυναικών έπιμελουμένων· οι 

δ' έπιμελείσθωσαν, κολάζοντες τους άδικοϋντας νέους μέν 

όντας έτι πληγαΧς καί δεσμοΧς, μέχριπερ άν ετών άνδρες μέν τυγ-

χάνωσιν όντες τριάκοντα, γυναίκες δέ δέκα πλείοσιν έτεσιν κο- e 

λαζέσθωσαν ταϊς αΰταις κολάσεσιν. Έάν δέ πορρωτέρω τούτων 

τών ετών όντες τών αυτών αμελειών περί γονέας μή άφιστώνται, 

κακώσι δέ τινός τίνες, εις δικαστήριον είσαγόντων αυτούς εις 

ένα καί εκατόν τών πολιτών, οΐτινες άν ώσι πρεσβύτατοι απά

ντων άν δέ τις όφλη, τιμάτω τό δικαστήριον δ τί χρή τίνειν ή πά-

σχειν, απόρρητον μηδέν ποιούμενοι όσων δυνατός άνθρωπος 

πάσχειν ή τίνειν. Έάν δέ τις άδυνατή κακούμενος φράζειν, ό πυ- d 

Οόμενος τών ελευθέρων έξαγγελλέτω τοΧς άρχουσιν ή κακός 

έστω καί υπόδικος τφ έθέλοντι βλάβης. Έάν δέ δούλος μηνύση, 

ελεύθερος έστω, καί έάν μέν τών κακούντων ή κακουμένων 

δοϋλος, ΰπό τής αρχής άφείσθω, έάν δέ τίνος άλλου τών πο

λιτών, τό δημόσιον υπέρ αυτού τιμήν τφ κεκτημένα) καταβαλλέ-

τω- τοις άρχουσιν δέ επιμελές έστω μή τις άδικη τόν τοιούτον τι

μωρούμενος τής μηνύσεως ένεκα. 

Όσα τις άλλος άλλον πημαίνει φαρμάκοις, τά μέν θανάσιμα e 

αυτών διείρηται, τών δ' άλλων πέρι βλάψεων, είτε τις άρα πώ-
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μασιν ή καί βρώμασιν ή άλείμμασιν εκών εκ προνοίας πημαίνει, 

τούτων ουδέν πω διερρήθη. Διτταί γάρ δή φαρμακειαι κατά τό 

τών ανθρώπων ούσαι γένος έπίσχουσιν τήν διάρρησιν. "Ην μέν 933a 

γάρ τά νΰν διαρρήδην είπομεν, σώμασι σώματα κακουργοϋσά 

έστιν κατά φύσιν. "Αλλη δέ ή μαγγανείας τέ τισιν καί έπψδαΐς 

καί καταδέσεσι λεγομέναις πείθει τους μέν τολμώντας βλάπτειν 

αυτούς, ώς δύνανται τό τοιούτον, τους δ' ώς παντός μάλλον 

ύπό τούτων δυναμένων γοητεύειν βλάπτονται. Ταϋτ' ούν καί 

περί τά τοιαύτα σύμπαντα ούτε φάδιον όπως ποτέ πέφυκεν γι-

γνώσκειν, oüt' ει τις γνοίη, πείθειν εύπετές έτερους· ταΐς δέ ψυ-

χαΧς [τών ανθρώπων] δυσωπουμένους προς αλλήλους περί τά b 

τοιαύτα ούκ άξιον έπιχειρεΧν πείθειν, άν ποτέ άρα ϊδωσί που 

κήρινα μιμήματα πεπλασμένα, ειτ' επί θύραις ειτ" επί τριόδοις 

εΐτ' επί μνήμασι γονέων αυτών τίνες, όλιγωρεΧν πάντων τών τοι

ούτων διακελεύεσθαι μή σαφές έχουσι δόγμα περί αυτών 

Διαλαβόντας δέ διχή τόν τής φαρμακείας πέρι %'όμον, όποτέρως 

άν τις έπιχειρη φαρμάττειν, πρώτον μέν δεισθαι καί παραινεΧν 

καί συμβουλεύειν μή δειν έπιχειρεΧν τοιούτο δράν μηδέ καθάπερ e 

παΧδας τους πολλούς τών ανθρώπων δειματοϋντας φοβεΧν, 

μηδ' αυ τόν νομοθέτην τε καί τόν δικαστήν άναγκάζειν έξιάσθαι 

τών ανθρώπων τους τοιούτους φόβους, ώς πρώτον μέν τόν 

έπιχειροϋντα φαρμάττειν ούκ είδότα τί δρα, τά τε κατά σώματα, 
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έάν μή τυγχάνη επιστήμων ών ιατρικής, τά τε αΰ περί τά μαγγα-

νεύματα, έάν μή μάντις ή τερατοσκόπος ών τυγχάνη. Λεγέσθω δή 

λόγος δδε νόμος περί φαρμακείας. Ό ς άν φαρμακεύη τινά επί d 

βλάβη μή θανασίμω μήτε αΰτοϋ μήτε ανθρώπων εκείνου, βοοκη-

μάτων δέ ή σμηνών εϊτ' άλλη βλάβη ειτ' ούν θανασίμω, έάν μέν 

ιατρός ών τυγχάνη καί όφλη δίκην φαρμάκων, θανάτω ζημιού-

σθω, έάν δέ ιδιώτης, δτι χρή παθεΧν ή άποτεισαι, τιμάτω περί 

αύτοϋ τό δικαστήριον. Έάν δέ καταδέσεσιν ή έπαγωγαΧς ή τισιν 

έπφδαις ή τών τοιούτων φαρμακειών ώντινωνοϋν δόξη όμοιος e 

είναι βλάπτοντι, έάν μέν μάντις ών ή τερατοσκόπος, τεθνάτω, 

έάν δ' άνευ μαντικής ών τής φαρμακείας όφλη, ταΰτόν και 

τούτω γιγνέσθω- περί γαρ αύ καί τούτου τιμάτω τό δικαστήριον 

ότι άν αΰτοις δείν αυτόν δόξη πάσχειν ή άποτίνειν. 

Όσα τις άν έτερος άλλον πημήνη κλεπτών ή βιαζόμενος, άν 

μέν μείζω, μείζονα τήν έκτισιν τφ πημανθέντι τινέτω, έλάττω δέ 

ζημιώσας σμικροτέραν, παρά πάντα δέ τοσαύτην ήλίκα άν εκά

στοτε ζημιώση τίς τίνα, μέχριπερ άν ίάσηται τό βλαβέν δίκην δέ 

έκαστος [προς έκάστω] τφ κακουργήματι σωφρονιστύος ένεκα 
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συνεπομένην προσεκτεισάτω, ό μέν άνοία κακουργήσας άλλο- 934a 

τρία, πειθοΧ δια νεότητα η τι τοιούτον χρησάμενος, έλαφροτέ-

ραν, ό δέ δια οίκείαν άνοιαν ή δι' άκράτειαν ηδονών ή λυπών, έν 

φόβοις δειλίας ή τισιν επιθυμίας ή φθόνοις ή θυμοΧς δυσιάχοις 

γιγνόμενος, βαρυτέραν, οΰχ ένεκα τοϋ κακουργήσαι διδούς τήν 

δίκην - ού γάρ τό γεγονός άγένητον έσται ποτέ - τοϋ δ' εις τόν 

αύθις ένεκα χρόνον ή τό παράπαν μισήσαι τήν άδικίαν αυτόν τε h 

καί, τους ίδόντας αυτόν δικαιούμενον, ή λωφήσαι μέρη πολλά 

τής τοιαύτης συμφοράς. Ών δή πάντων ένεκα χρή καί προς πά

ντα τά τοιαύτα βλέποντας τους νόμους τοξότου μή κακοϋ στο-

χάζεσθαι δίκην τοϋ τε μεγέθους τής κολάσεως έκαστων ένεκα 

καί παντελώς τής αξίας· ταΰτόν δ' έργον δρώντα συνυπηρετεΧν 

δε'Χ τφ νομοθέτη τόν δικαστήν, όταν αΰχφ τις νομός έπιτρέπη 

τιμάν ότι χρή πάσχειν τόν κρινόμενον ή άποτίνειν, τόν δέ, κα-

θάπερ ζωγράφον, ΰπογράφειν έργα επόμενα τή γραφή. Ό δή καί e 

νυν, ώ Μέγιλλε καί Κλεινία, ποιητέον ήμίν ότι κάλλιστα καί 

άριστα- τών κλοπαίων τε καί βιαίων πάντων τάς ζημίας λεγόμε

νος οίας δεί γίγνεσθαι, λεκτέον, δπως άν ήμΧν παρείκωσιν θεοί 

καί θεών παίδες νομοθετεΧν. 

Μαινόμενος δέ αν τις η, μή φανερός έστω κατά πόλιν οι 

προσήκοντες δ' εκάστων κατά τάς οικίας φυλαττόντων αυτούς, 
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οτψ άν έπίστωνται τρόπω, ή ζημίαν έκτινόντων, ό μέν τοϋ μεγί- d 

στου τιμήματος εκατόν δραχμάς, έάντ' ούν δοϋλον έάντ' οΰν καί 

ελεύθερον περιορά, δευτέρου δέ τιμήματος τέτταρα μέρη τής 

μνάς τών πέντε, τρία δ' ό τρίτος, καί δύο ό τέταρτος. Μαίνονται 

μέν ούν πολλοί πολλούς τρόπους- οΰς μέν νϋν εϊπομεν, ύπό νό

σων, είσίν δέ οϊ διό θυμοΰ κακήν φύσιν άμα καί τροφήν γενομέ

νων, οι δή σμικρός έχθρας γενομένης, πολλήν φωνήν ίέντες 

κακώς αλλήλους βλασφημοϋντες λέγουσιν, ου πρέπον έν e 

εύνόμω πάλει γίγνεσθαι τοιούτον ουδέν οΰδαμή ουδαμώς. Είς 

δή περί κακηγορίας έστω νόμος περί πάντας δδε- Μηδένα κακη-

γορείτω μηδείς. Ό δέ αμφισβητών έν τισι λόγοις άλλος άλλψ 

διδασκέτω καί μανθανέτω τόν τε αμφισβητούντα καί τους παρό

ντος άπεχόμενος πάντως τοϋ κακηγορεΧν. Έκ γάρ τοϋ κατεύ-

χεσθαί τε αλλήλους έπαρωμένους καί δι' αισχρών ονομάτων 

έπιφέρειν γυναικείους έαυτοίς φήμας, πρώτον μέν έκ λόγων, 935a 

κούφου πράγματος, έργω μίση τε και εχθραι βαρύταται γίγνο-

νται· πράγματι γάρ άχαρίστω, θυμώ, χαριζόμενος ό λέγων, 

έμπιμπλάς όργήν κακών έστιαμάτων, δσον ΰπό παιδείας ήμερώ-

θη ποτέ, πάλιν έξαγριών τής ψυχής τό τοιούτον, θηριούμενος 

έν δυσκολία ζών γίγνεται, πικράν τοϋ θυμού χάριν άποδεχό-
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μένος. Μετεκβαίνειν δέ αΰ πως είώθασιν πάντες θαμά έν τοΧς b 

τοιούτοις εις τό τι γελοΧον περί τοϋ εναντίου φθέγγεσθαι· δ τις 

έθιζόμενος ουδείς πώποτε δς ου τοϋ σπουδαίου τρόπου ήτοι τό 

παράπαν διήμαρτε ή μεγαλονοίας άπώλεσεν μέρη πολλά. Ών δή 

χάριν έν μέν Ίερφ xò παράπαν μηδείς τοιούτον φθέγξηται μηδέ-

ποτε μηδέν μηδ' έν τισι δημοτελέσι θυσίαις, μηδ' αΰ έν άθλοις 

μηδ' έν αγορά μηδ' έν δικαστηρίω μηδ' έν συλλόγφ κοινφ μηδε-

νί· κολαζέτω δέ ό τούτων άρχων έκαστος [άνατί], ή μηδέποτ' 

αριστείων πέρι φιλονικήση, νόμων ώς οΰ κηδόμενος ουδέ ποιών e 

τά προσταχθέντα ύπό τοϋ νομοθέτου. Έάν δέ τις έν άλλοις τό-

ποις λοιδορίας άρχων ή αμυνόμενος όστισοϋν μή άπέχηται τών 

τοιούτων λόγων, ό προστυγχάνων πρεσβύτερος ών τφ νόμω 

άμυνέτω, πληγαϊς έξείργων τους θυμω, εταίρω κακφ, φιλοφρο-

νουμένους, ή ένεχέσθω τη τεταγμένη ζημία. 

Λέγομεν δή τα νϋν ώς λοιδορίαις συμπλεκόμενος άνευ τοϋ 

γελοΧα ξητεΐν λέγειν οΰ δυνατός έστιν χρήσθαι, καί τοΰτο λοιδο- d 

ροϋμεν, οπόταν θυμω γιγνόμενον ή· τί δέ δή; τήν τών κωμωδών 

προθυμίαν τοϋ γελοΧα εις τους ανθρώπους λέγειν ή παραδεχό-

μεθα. έάν άνευ θυμού τό τοιούτον ήμΧν τους πολίτας 

έπιχειρώσιν κωμωδοϋντες λέγειν: ή διαλάβωμεν δίχα τφ παίζειν 
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καί μή, καί παίζοντι μέν έξέστω τινί περί του λέγειν γελοιον 

άνευ θυμού, συντεταμένω δέ καί μετά θυμού, καθάπερ είπομεν, e 

μή έξέστω μηδενί; Τούτο μέν ούν ουδαμώς άναθετέον, φ [δ'] έξέ

στω καί μή δέ, τοΰτο νομοθετησώμεθα. Ποιητή δή κωμωδίας ή τί

νος ιάμβων ή μουσών μελωδίας μή έξέστω μήτε λόγω μήτε είκό-

νι, μήτε θυμφ μήτε άνευ θυμού, μηδαμώς μηδένα τών πολιτών 

κωμωδεϊν έάν δέ τις άπειθη, τους άθλοθέτας έξείργειν έκ τής 

χώρας τό παράπαν αυθημερόν, ή ζημιοϋσθαι μναΐς τρισίν ΙεραΧς 936a 

τοϋ θεού οΰ άν άγων ή. Οίς δ' εϊρηται πρότερον έξουσίαν είναι 

[περί του] ποιεΧν, εις αλλήλους τούτοις άνευ θυμού μέν μετά 

παιδιάς έξέστω, σπουδή δέ άμα καί θυμουμένοισιν μή έξέστω. 

Τούτου δή διάγνωσις έπιτετράφθω χφ χής παιδεύσεως δλης επι

μελητή τών νέων και δ μέν άν ούτος έγκρίνη, προφέρειν εις τό 

μέσον έξέστω τφ ποιήσαντι, δ δ' άν άποκρίνη, μήτε αυτός έπι-

δεικνύσθω μηδενί μήτε άλλον δοΰλον μήτε ελεύθερον ποτέ φανή b 

διδάξας, ή κακός είναι δοξαζέσθω καί άπειθής τοΧς νόμοις. 

Οικτρός δ' ούχ ό πεινών ή τι τοιούτον πάσχων, αλλ' ό σω

φρόνων ή τίνα άρετήν ή μέρος έχων ταύτης, άν τίνα συμφοράν 

προς τούτοις κέκτηται- διό θαυμαστόν άν γένοιτο εϊ τις ών τοι-
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ούτος άμεληθείη τό παράπαν, ώστ' είς πτωχείαν τήν έσχάτην 

έλθεΧν, δούλος ή καί ελεύθερος, έν οικουμένη καί μετρίως πολι

τεία τε καί πόλει. Διό τφ νομοθέτη θεΧναι νόμον ασφαλές τοιού- e 

τοις τοιόνδε τινά- Πτωχός μηδείς ήμΧν έν τή πόλει γιγνέσθω, τοι

ούτον δ' άν τις έπιχειρή δράν, εύχαΧς βίον άνηνύτοις συλλεγό

μενος, έκ μέν αγοράς άγορανόμοι έξειργόντων αυτόν, έκ δέ τοϋ 

άστεος ή τών αστυνόμων αρχή, αγρονόμοι δέ έκ τής άλλης χώ

ρας είς τήν ΰπερορίαν έκπεμπόντων, όπως ή χώρα τοϋ τοιούτου 

ζώου καθαρά γίγνηται τό παράπαν. 

Δούλος δ' άν ν, δούλη βλάψη τών αλλότριων καί ότιοϋν, μή 

συναιτίου τοϋ βλαβέντος αΰτοϋ γενομένου κατ' άπειρίαν ή τιν' d 

έτέραν χρείαν μή σώφρονα, ό τοϋ βλάψαντος δεσπότης ή τήν 

βλαβην έξιάσθω μή ένδεώς, ή τόν βλάψαντ' αυτόν παραδότω-

έάν δ' έπαιτιώμενος ό δεσπότης κοινή τοϋ βλάψαντος τέχνη καί 

τοϋ βλαβέντος έπ' αποστερήσει φή χοϋ δούλου γεγονέναι χήν 

αίτίαν, διαδικαζέσθω μέν κακοτεχνιών τφ φάσκοντι βλαβήναι, 

καί έάν έλη, διπλασίαν τής άξιας τοϋ δούλου κομιζέσθω, ής άν e 

τίμηση τό δικαστήριον, έαν δέ ήττηθή, τήν τε βλάβην έξιάσθω καί 

τόν δοϋλον παραδότω. Καί έάν ύποζύγιον ή ίππος ή κύων ή τι 

τών άλλων θρεμμάτων σίνηταί τι τών πέλας, κατά ταύτα έκτί-

νειν τήν βλάβην. 
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Έάν τις εκών μή 'θέλη μαρτυρειν, προκαλεΧσθαι τόν όεόμε-

νον, ό δέ κληθείς άπαντάτω προς τήν δίκην, καί έάν μέν είδη καί 

έθέλη μαρτυρειν, μαρτυρείτω, έάν δέ είδέναι μή φή, τους τρεΧς 

θεούς Δία καί Απόλλωνα καί Θέμιν άπομόσας ή μήν μή είδέναι 937a 

άπαλλαττέσθω τής δίκης- ό δ ' είς μαρτυρίαν κληθείς, μή απα

ντών δέ τφ καλεσαμένφ, τής βλάβης υπόδικος έστω κατά νόμον. 

Έ ά ν δέ τίς τίνα δικάζοντα άναστήσηται μάρτυρα, μαρτυρήσας 

μή διαψηφιζέσθω περί ταύτης τής δίκης. Γυναικί δ' έξέστω 

ελευθέρα μαρτυρειν καί συνηγορεΐν, έάν υπέρ τετταράκοντα έτη 

ή γεγονυΧα, καί δίκην λαγχάνειν, εάν άνανδρος fr ζώντος δέ 

ανδρός έξέστω μαρτυρήσαι μόνον. Δούλη δέ καί δούλω καί 

παιδί φόνου μόνον έξέστω μαρτυρεΧν καί συνηγορεΐν, έάν b 

έγγυητήν άξιόχρεων ή μήν μενεΧν καταστήση μέχρι δίκης, έάν 

έπισκηφθή τά ψευδή μαρτυρήσαι. Έπισκήπτεσθαι δέ τών αντιδί

κων έκάτερον όλη τή μαρτυρία καί μέρει, έάν τά ψευδή φή 

τίνα μεμαρτυρηκέναι, πριν τήν δίκην διακεκρίσθαι· τάς δ' έπι-

σκήψεις τάς αρχάς φυλάττειν κατασεσημασμένας ΰπ' άμφοιν, 

καί παρέχειν είς τήν τών ψευδομαρτυριών διάκρισιν. Έάν δέ e 
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τις άλφ δις ψευδομαρτυρών, τούτον μηκέτι νόμος άναγκαζέτω 

μηδείς μαρτυρειν, έάν δέ τρις, μηκέτ' έξέστω τούτω μαρτυρειν 

έάν δέ τολμήση μαρτυρήσαι τρις έαλωκώς, ένδεικνύτω μέν προς 

τήν αρχήν ό βουλόμενος αυτόν, ή δ' αρχή δικαστηρίω παραδό

τω, έάν δέ δφλη, θανάτω ζημιοΰσθω. Όπόσων δ' άν μαρτυρίαι 

άλώσιν δίκη, ψευδή δοξάντων μαρτυρειν καί τήν νίκην τφ έλό-

ντι πεποιηκέναι, έάν τών τοιούτων υπέρ ήμισυ μαρτυριών κα-

ταδικασθώσίν τίνες, τήν κατά ταύτας άλοΰσαν δίκην άνάδικον d 

γίγνεσθαι, άμφισβήτησιν δ' είναι καί διαδικασίαν είτε κατά ταύ

τας είτε μή η δίκη εκρίθη, όποτέρως δ' άν κριθή, ταύτη γιγνέσθω 

το τέλος τών έμπροσθεν δικών. 

Πολλών δέ όντων και καλών έν τφ τών ανθρώπων βίω, τοΧς 

πλείστοις αυτών οίον κήρες έπυτεφύκασιν, αΐ καταμιαίνουσίν 

τε καί καταρρυπαίνουσιν αυτά· καί δή καί δίκη έν άνθρώποις ε 

πώς οΰ καλόν, δ πάντα ήμέρωκεν τά ανθρώπινα; Καλού δέ 

δντος τούτου, πώς ού και τό συνδικεΧν ήμιν γίγνοιτ' άν καλόν; 

Ταϋτα ούν τοιαύτα όντα διαβάλλει τις κάκη, καλόν δνομα προ-

στησαμένη τέχνην, ή πρώτον μέν δή φησιν εΐναί τίνα δικών μη-

χανήν - είναι δ' αυτή τοϋ τε δικάσασθαι καί συνδικεΧν άλλω -

νικάν δυναμένην, άντ' ούν δίκαια άντε μή τά περί τήν δίκην 

έκάστην fi πεπραγμένα· δωρεάν δ' αυτής είναι τής τέχνης καί 938a 
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τών λόγων χών έκ χής χέχνης, άν άντιδωρήταί τις χρήματα. Ταύ-

την οΰν έν τή παρ' ήμΧν πόλει, είτ' οΰν τέχνη είτε άτεχνός εστίν 

τις εμπειρία καί τριβή, μάλιστα μένδή χρεών έστιν μή φϋναι· δε-

ομένου δέ τοϋ νομοθέτου πείθεσθαι καί μή εναντία δίκη φθέγγε-

σθαι, προς άλλην δέ άπαλλάττεσθαι χώραν, πειθομένοις μέν σι

γή, άπειθοϋσιν δέ φωνή νόμου ήδε- "Αν τις δοκη πειράσθαι τήν 

των δικαίων δύναμιν έν ταΐς τών δικαστών ψυχαις επί τάναντία Ό 

τρέπειν καί παρά καιρόν πολυδικείν τών τοιούτων ή καί συνδι

κεΧν, γραφέσθω μέν ό βουλόμενος αυτόν κακοδικίας ή καί συν

οικίας κακής, κρινέσθω δέ έν τφ τών εκλεκτών δικαστηρίφ, 

οφλόντος δέ, τιμάτω τό δικαστήριον είτε qΛλoχρηματία δοκεΧ 

δράν τό τοιούτον είτε φιλονικία, καί έάν μέν φιλονικία, τιμδν 

αύτω τό δικαστήριον δσου χρή χρόνου τόν τοιοϋχον μηδενί λα-

χείν δίκην μηδέ συνδικήσαι, έάν δέ φιλοχρηματία, τον μεν ξένον 

άπιόντα έκ τής χώρας μήποτε πάλιν έλθείν ή θανάτω ζη- e 

μιοϋσθαι, τόν άστόν δέ τεθνάναι φιλοχρημοσύνης ένεκα τής έκ 

παντός τρόπου παρ' αύτφ τιμώμενης- καί έάν τις φιλονικία 

κριθή δις τό τοιούτον δράν, τεθνάτω. 
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ΑΘ. Έάν ώς πρεσβευτής τις ή κήρυξ καχαψευδόμενος χής 941a 

πόλεως παραπρεσβεύηχαι προς τίνα πόλιν, ή πεμπόμενος μή 

τάς ούσας πρεσβείας έφ' αίς πέμπεται άπαγγέλλη, ή πάλιν αΰ 

παρά τών πολεμίων ή καί φίλων μή τά παρ' εκείνων ορθώς 

άποπρεσβεύσας γένηται φανερός ή κτιρυκεύσας, γραφαί κατά 

τούτων έστων ώς Έρμου καί Διός αγγελίας καί επιτάξεις παρά 

νόμον άσεβησάντων, τίμημα δέ ότι χρή πάσχειν ή άποτίνειν, έάν 

όφλη. b 

Κλοπή μέν χρημάτων άνελεύθερον, αρπαγή δέ άναίσχυντον 

τών Διός δέ ύέων ουδείς ούτε δόλοις ούτε βία χαίρων έπιτε-

τήδευκεν τούτοιν οΰδέτερον. Μηδείς οΰν ύπό ποιητών μηδ' 

άλλως ΰπό τίνων μυθολόγων πλημμελών περί τά τοιαύτα έξα-

πατώμενος άναπειθέσθω, καί κλεπτών η βιαζόμενος οίέσθω 
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μηδέν αίσχρόν ποιεΧν άλλ' όπερ αυτοί θεοί δρώσιν ούτε γάρ 

αληθές οϋτ' εικός, άλλ' δς τι δρα τοιούτον παρανόμως, ούτε 

θεός οΰτε παΧς εστίν ποτέ θεών, ταύτα δέ νομοθέτη μάλλον προ- e 

σήκει γιγνώσκειν ή ποιηταίς σύμπασιν. Ό μέν οΰν πεισθείς 

ημών τφ λόγω ευτυχεί τε καί εις χρόνον άπαντα εύτυχοΧ, ό δέ 

άπιστήσας τό μετά ταύτα τοιφδέ τινι μαχέσθω νόμψ- Έάν τίς 

τι κλέπτη δημόσιον μέγα ή καί σμικρόν, τής αυτής δίκης δει. 

Μικρόν τι γάρ ό κλεπτών έρωτι μέν ταΰτώ, δυνάμει δέ έλάττονι 

κέκλοφεν, δ τε τό μείζον κινών ού καταθέμενος όλον άδικε!· e 

δίκης οΰν ούδέτερον ουδετέρου έλάττονος ένεκα μεγέθους τοϋ 

κλέμματος ό νόμος άξιοΧ ξημιοϋν, αλλά τφ τόν μέν Ισως άν 

ίάσιμον έτ' είναι, τόν δ' άνίατον. Ξένον μέν δή τών δημοσίων ή 

δοΰλον άν χίς χι κλέπτοντα έν δικαοτηρίω έλη, ώς ίασίμψ έκ 

τών εικότων δντι, τί χρή παθειν ή τίνα ζημίαν άποτίνειν αυτόν 942a 

ή κρίσις γιγνέσθω· τόν δέ άστόν καί τεθραμμένον ώς έσται τε-

θραμμ,ένος, άν πατρίδα συλών ή βιαζόμενος άλίσκηται, έάντ' 

έπ' αυτοφώρω έάντε μή, σχεδόν ώς άνίατον όντα θανάτω ζη-

μιοΰν. 

Στρατιών δέ ένεκα πολλή μέν συμβουλή, πολλοί δέ νόμοι 

γίγνονται κατά τρόπον, μέγιστον δέ τό μηδέποτε άναρχον μηδέ-

να είναι, μήτ' άρρενα μήτε θήλειαν, μηδέ τίνος έθει ψυχήν είθί-

σθαι μήτε σπουδάζοντος μήτ' έν παιδιαϊς αυτόν εφ' αΰτοϋ χι b 

κατά μόνας δράν, άλλ' έν τε πολέμω παντί καί έν ειρήνη πάσρ 
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προς τόν άρχοντα άεί βλέποντα και συνεπόμενον ζήν, και τά 

βραχΰταθ' ΰπ' εκείνου κυβερνώμενον, οίον έστάναι θ' δταν έπι-

τάττη τις καί πορεύεσθαι καί γυμνάζεσθαι καί λοϋσθαι καί σι-

χεΧσθαι καί έγείρεσθαι νύκχωρ εις χε φύλακας καί παραγγελθείς, 

καί έν αύτοΧς τοις κινδύνοις μήτε τινά διώκειν μήθ' ΰποχωρεΧν 

άλλφ άνευ τής τών αρχόντων δηλώσεως, ένί τε λόγψ τό χωρίς τι e 

τών άλλων πράττειν διδάξαι τήν ψυχήν έθεσι ιιήτε γιγνώσκειν 

μήτ' έπίστασθαι χό παράπαν, άλλ' άθρόον άεί καί άμα καί 

κοινόν χόν βίον όχι μάλισχα πάσι πάντων γίγνεσθαι - τούτου 

γάρ οϋτ' έστιν ούτε ποτέ μή γένηται κρεΧττον οϋτε άμεινον ούτε 

τεχνικώτερον είς σωτηρίαν τήν κατά πόλεμον καί νίκην - τούτο 

έν ειρήνη μελετητέον ευθύς έκ τών παίδων, άρχειν τε άλλων 

άρχεσθαί θ' ΰφ' έτερων τήν δ' άναρχίαν έξαιρετέον έκ παντός b 

τοϋ βίου απάντων τών ανθρώπων τε καί τών ΰπ' ανθρώπους θη

ρίων. 

Καί δή καί χορείας πάσας εις τάς άριστείας τάς κατά πόλε

μον βλέπουσας χορεύειν, καί δλην εύκολίαν τε καί εΰχέρειαν 

έπιτηδεύειν τών αυτών ε'ίνεκα, καρτερήσεις τε αΰ σίχων καί 

ποχών καί χειμώνων καί τών εναντίων καί κοίτης σκληράς, καί 

χό μέγισχον, τήν τής κεφαλής καί ποδών δύναμιν μή διαφθείρειν 

τή τών αλλότριων σκεπασμάτων περικαλυφή, τήν τών οικείων 

άπολλύντας πίλων τε καί υποδημάτων γένεσιν καί φύσιν ταύτα e 

γάρ ακρωτήρια όντα σωζόμενα τε έχει <τήν> μεγίστην δύναμιν 
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παντός τού σώματος καί τουναντίον έναντίως, καί τό μέν ΰπη-

ρετικώταχον άπαν-:. τω οο'ιμαπ. τό δι· άρχικώτατον, έχον τας κυ

ρίας άπάσας αισθήσεις αΰτοϋ φύσει. 943a 

"Επαινον μέν δή τούτον άκούειν τόν νέον χρήναι δοκεϊ πολε

μικού περί βίου, νόμους δ' αΰ τούσδε- Στρατεύεσθαι τόν κατα-

λεγέντα ή τόν έν μέρει τινί χεταγμένον. Έάν δέ χις έκλείπη τινί 

κάκη μή στρατηγών άφέντων, γραφάς άστρατείας είναι προς 

τους πολεμικούς άρχοντας, δταν έλθωσιν από στρατοπέδου, δι-

κάζειν δέ τους στρατεύσαντας έκαστους χωρίς, όπλίτας τε καί 

Ιππέας καί τάλλα έμπολέμια έκαστα ωσαύτως, καί είσάγειν b 

όπλίτας μέν είς τους όπλίτας, Ιππέας δέ είς τους Ιππέας καί τους 

άλλους δέ κατά ταύτα είς τους αυτών σύννομους- έάν δέ τις 

δφλη, ΰπάρχειν μέν αύτφ μήποτε χής όλης άριστείας αγωνιστή 

γενέσθαι μηδέ άστρατείας άλλον γράψασθαί ποτέ μηδέ κατη

γορώ τούτων πέρι γενέσθαι, προς τούτοις δ ' έτι προστιμάν αύτφ 

το δικαστήριον ö τί χρή παθεΧν ή άποτίνειν. Μετά δέ ταύτα 

έκδικασθεισών τών τής άστρατείας δικών, πάλιν έκαστων άρχο

ντας ποιήσαι σύλλογον, αριστείων δέ πέρι κρίνεσθαι τον βου- e 

λόμενον έν τοις αυτών έθνεσιν, μή περί προτέρου πολέμου 

μηδέν παρεχόμενον μήτε τεκμήριον μήτε μαρτύρων πιστώσεις 

λόγων, αυτής δέ περί τής στρατείας τής τότε γενομένης αΰτοις. 
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Στέφανον δέ τό νικητήριον έκάστοις είναι θαλλοϋ- τούτον δέ 

είς τά τών πολεμικών θεών ιερά, ών άν τις βούληχαι, γράψαντα 

άναθεΧναι μαρτύριον είς τήν τών αριστείων κρίσιν παντός τοϋ 

βίου καί τήν τών δευτέρων καί τρίτων. Έάν δέ στρατεύσηται 

μέν τις, μή άπαγαγόντων δέ τών αρχόντων οίκαδε προαπέλθη d 

τοϋ χρόνου, λιποταξίου τούτων είναι γραφάς έν τοΧς αΰτοΧς οΐς 

περί τής άστρατείας, όφλοϋσίν τε τιμωρίαι έπέστωσαν αΐπερ καί 

πρόσθεν ετέθησαν. 

Χρή μέν δή πάσαν έπιφέροντα δίκην άνδρί πάντ' άνδρα φο-

βεισθαι τό μήτε έπενεγκείν ψευδή τιμωρίαν, μήτ' οΰν έκόντα ε 

μήτ' άκοντα κατά δύναμιν - παρθένος γάρ Αίδοϋς Δίκη λέγεται 

τε καί όντως ειρηται, ψεύδος δέ αίδοί καί δίκη νεμεσητόν κατά 

φύοιν - ιών τε οΰν άλλων εΰλαβεΧσθαι πέρι πλημμελεΧν είς δί

κην, διαφερόντως δέ καί τής τών κατά πόλεμον όπλων απο

βολής, μή διαμαρτών τις άρα τών αναγκαίων αποβολών, ώς 

αίσχρας αΰτάς είς όνειδος τιθείς, άναξίω άναξίας έπάγη δίκας. 

'Ράδιον μέν οΰν ουδαμώς διορίσω τούτων θάτερον, όμως δέ χρή 

τόν νόμον άμώς γέ πως όρίζειν πειράσθαι κατά μέρη. Μΰθφ 944a 

δή προσχρώμενοι άμ" είπωμεν, ει κομισθείς επί σκηνήν άνευ 

τών οπλών Πάχροκλος έμπνους έγένεθ', οίον δή μυρίοις συνέ-
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πεσεν, τά δέ πρότερα έκεΧνα δπλα, ά ΠηλεΧ φησιν ό ποιητής 

παρά θεών προΧκα έν τοΧς γάμοις έπιδοθήναι Θέτιδι, ταύτα δέ 

Έκχωρ είχεν, έξήν άν τών τότε δσοι κακοί ονειδίζειν δπλων 

άποβολήν τφ τού Μενοιτίου. Έτι δέ όπόσοι κατά κρημνών 

^ιφέντες απώλεσαν δπλα, ή καχά θάλατταν, ή χειμώνων έν κό- b 

ποις ΰποδεξαμένης αυτούς εξαίφνης πολλής όύσεως ύδατος, ή 

μυρί' άν έχοι τις τοιαύτα παραμυθούμενος έπάδειν, εύδιάβολον 

κακόν καλλύνων τεμεΧν δή χρεών κατά δύναμιν τό μείζον καί τό 

δυσχερέστερον κακόν από τοϋ εναντίου. Σχεδόν ούν έν τοις 

όνείδεσιν έχει τινά τομήν ή τούτα)ν τών ονομάτων έπιφορά-

ρτψασπις μέν γάρ ούκ έν πασιν όνομάζοιτ' άν δικαίως, άποβο- e 

λεύς δέ δπλων. Ούχ ομοίως γάρ ö τε αφαιρεθείς μετ' ε'ικυίας 

βίας γίγνυιχ' άν όίψασπις δ τε άφείς εκών, διαφέρει δέ ολον που 

καί τό πάν. Ώ δ ' οΰν δή λεγέσθω νόμφ-

Έάν καταλαμβανόμενος τις ύπό πολεμίων και έχων δπλα μή 

άναστρέφτι καί άμύνηται, αφή δέ εκών ή ρίψη, ζωήν αίσχράν 

άρνύμενος μετά κάκης μάλλον ή μετ' ανδρείας καλόν καί εΰδαί-

μονα θάνατον, τοιαύτης μέν δπλων αποβολής έστω δίκη ριφθέ- d 

ντων, τής δέ είρημένης έμπροσθεν ό δικάζων μή άμελείτω σκο-

πειν. Τόν γάρ κακόν άεί δει κολάξειν, ϊν ' άμείνων fi, οΰ τόν δυ-
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ατυχή- ουδέν γαρ πλέον. Ζημία δή τώ την τοιαύτην άμυντηρίων 

δπλων εις τουναντίον άφέντι δύναμιν τίς άρα γίγνοιτ' αν πρό

σφορος; Ού γάρ δυνατόν άνθρώπω δραν τουναντίον ως ποτέ θε-

όν φασι δρασαι, Καινέα τον Θετταλόν εκ γυναικός μεταβαλόντα 

είς ανδρός φύσιν ήν γάρ <&ν> άνδρί φιψάσπιδι τρόπον τινά e 

πρέπουσα πασών μάλιστα ή 'κείνη τη γενέσει εναντία γένεσις, 

είς γυναίκα έξ ανδρός μεταβαλοΰσα, τιμωρία τούτω γενομένη. 

Νϋν δ' δτι τούτων εγγύτατα φιλσψυχίας ένεκα, ίνα τον έπίλοι-

πον βίον μή κινδυνεύη, ζή δέ ώς πλείστον χρόνον [ών] κακω 

όνείδει συνεχόμενος, έστω νόμος δδε επί τούτοις· Άνήρ δς αν 

οφλγι δίκην ώς αίσχρώς άποβαλών δπλα πολεμικά, τούτψ μήτ' 

ούν τις στρατηγός μήτ' άλλος ποτέ τών κατά πόλεμον αρχόντων 

ώς άνδρί στρατιώτη χρήσηται μηό' εις τάξινκατάταξη μηδ' fjvxt- 945a 

νουν ει δέ μή, κατευθύνειν αΰτοϋ τον εϋθυνον, άν μέν fi του με

γίστου τιμήματος ό τάξας τόν κακόν, χιλίας, αν δέ του δευτέρου, 

πέντε μνάς, αν δέ τοϋ τρίτου, τρεις μνας, αν δέ τοΰ τετάρτου, 

μνάν. Ό δέ όφλών τήν δίκην προς τω άφείσθαι τών ανδρείων 

κινδύνων κατά φύσιν τήν αΰτοϋ προσαποτεισάτω μισθόν, χιλίας 

μέν, αν τοϋ μεγίστου τιμήματος fi, πέντε δέ, τοϋ δευτέρου, τρεις 

δέ, αν τοΰ τρίτου, μνάν δέ ωσαύτως, καθάπερ οι πρόσθεν, τοΰ b 

τετάρτου μέρους. 
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Εύθύνων δή πέρι τίς ήμίν λόγος αν εΐη πρέπων αρχόντων γε

νομένων τών μέν κατά τύχην κλήρου και έπ' ένιαυτόν, τών δ' είς 

πλείονα ετη και εκ προκρίτων; Τών δή τοιούτων εΰθυντής τίς 

ικανός, αν τίς τί πη σκολιόν αυτών καμφθείς ΰπό βάρους μέν 

[τήν αρχήν] πράξη, της δ' αΰτοϋ δυνάμεως ένδεια προς τήν της 

αρχής άξίαν; Ράδιον μέν ουδαμώς εΰρείν τών αρχόντων άρχο- e 

ντα υπερβάλλοντα προς άρετήν, δμως δέ πειρατέον εΰθυντάς τι-

νας άνευρίσκειν θείους. Έχει γάρ οΰν οΰτω. Πολλοί καιροί πο

λιτείας λύσεως είσιν, καθάπερ νεώς ή ζφου τινός, ους εντόνους 

τε και ΰποζώματα και νεύρων έπιτόνους, μίαν οΰσαν φύσιν διε

σπαρμένων πολλαχοϋ πολλοίς ονόμασιν προσαγορεύομεν είς δέ 

ούτος ού σμικρότατος καιρός τοϋ σφζεσθαί τε και διαλυθεΐσαν 

οιχεσθαι πολιτείαν. "Αν μέν γάρ οι τους άρχοντας έξευθύνοντες d 

βελτίους ώσιν εκείνων, και τοϋτ' έν δίκη άμέμπτω τε και άμέ-

μπτως, ή πάσα ούτω θάλλει τε και εΰδαιμονεί χώρα και πόλις-

εάν δ' άλλως τα περί τάς εύθύνας τών αρχόντων γίγνηται, τότε 

λυθείσης της τά πάντα πολιτεύματα συνεχούσης είς εν δίκης, 

ταύτη πάσα αρχή διεσπάσθη χωρίς έτερα απ' άλλης, και ουκ 

είς το αυτό ετι νεύουσαι, πολλάς εκ μιας τήν πόλιν ποιοΰσαι, e 
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στάσεων έμπλήσασαι ταχύ διώλεσαν. Διό δή δει πάντως τους 

εΰθύνους θαυμαστούς πασαν άρετήν είναι. Τεκταινώμεθα δή τί

να τρόπον αυτών τοιάνδε γένεσιν. 

Κατ' ένιαυτόν εκαστον μετά τροπάς ηλίου τάς έκ θέρους εις 

χειμώνα συνιέναι χρεών πασαν τήν πόλιν είς 'Ηλίου κοινόν και 

'Απόλλωνος τέμενος, τώ θεώ άποφανουμένους άνδρας αυτών 946a 

τρεις, ôv αν έκαστος αυτών ήγήται πάντη άριστον είναι, πλην 

αΰτοϋ, μή ελαττον πεντήκοντα γεγονότα ετών. Τών δέ προκριθέ

ντων οΰς αν πλείστοι ένέγκωσι, τούτους έκλέξαι μέχρι τών ημί

σεων, εάν άρτιοι γίγνωνται, περιττοί δέ εάν ώσιν, ενα άφελειν, 

φ αν έλάχισται γένωνται, καταλιπειν δέ τους ήμίσεις αυτών πλή-

θει τών -ψήφων άποκρίναντας, εάν δέ τισιν ϊσαι γίγνωνται και 

τον ήμισυν αριθμόν πλείω ποιώσιν, άφελειν το πλέον άποκρί- b 

ναντας νεότητι, τους δ' άλλους εγκρίνοντας φέρειν αΰθις, μέ-

χρυτερ άν τρεις λειφθώσιν άνισοι- εάν δέ ή πάσιν ή τοίν δυοίν 

ϊσαι γίγνωνται, τη αγαθή μοίρα ^αί τύχη έπιτρέψαντας, κλήρφ 

διελόντας τον νικώντα και δεύτερον και τρίτον στεφανώσαι 

θαλλφ και τά αριστεία άποδόντας πασιν άνειπεϊν δτι Μαγνητών 

ή κατά θεόν πάλιν τυχούσα σωτηρίας πόλις, άποφήνασα αυτής 
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Ήλίω άνδρας τους αρίστους τρεις, άκροθίνιον Άπόλλωνι κατά 

τον παλαιόν νόμον άνατίθησι κοινόν και Ήλίφ, δσονπερ άν e 

έπωνται χρόνον τή κρίσει. Τοιούτους δέ πρώτω μέν ένιαυτφ 

δΦδεκα εΰθύνους άποδεΐξαι, μέχριπερ άν έκάστω πέντε και 

έβδομήκοντα έτη συμβή γενόμενα, τό λοιπόν δέ τρείς άεί προ-

σγιγνέσθων κατ' ένιαυτόν ούτοι δέ τάς αρχάς πάσας δώδεκα μέ

ρη διελόμενοι πάσαις βασάνοις χρώμενοι έλευθέραις ελεγχό

ντων. Οίκούντων δέ, δσον αν εΰθύνωσιν χρόνον, εν τώ τοΰ 

Απόλλωνος τε και Ηλίου τεμένει, έν φπερ εκρίθησαν και τα d 

μεν ιοία έκαστος, τα οε και κοινή μετ ά/\./\.ηΛων κρίναντες τους 

άρξαντας τη πόλει, άποφηνάντων, είς τήν άγοράν γράμματα 

καταθέντες, περί εκάστης αρχής ö τί χρή παθείν ή άποτίνειν 

κατά τήν τών εΰθύνων γνώμην. "Ητις δ' αν τών αρχών μή 

όμολογή κεκρίσθαι δικαίως, είς τους εκλεκτούς δικαστάς είσα-

γέτω τους εΰθύνους, και εάν μέν αποφυγή τις τάς εύθύνας, 

αυτών τών εΰθύνων κατηγορείτω, εάν έθέλη- έάν δέ άλφ, έάν μέν e 

fi τω θανάτου τετιμημένον imo των εΰθύνων, ώσπερ ανάγκη, 

απλώς θνησκέτω, τών δ' άλλων τιμημάτων ων άν δυνατόν fi δι-

πλήν τείσαι, διπλασίαν τινέτω. 

Τάς δ' εΰθύνας αυτών τούτων άκούειν χρή τίνες έσονται και 



328 ΝΟΜΩΝ IB 

τίνα τρόπον. Ζώσι μέν οΰν τούτοις τοις παρά πάσης της πόλεως 947a 

αριστείων ήξιωμένοις προεδρίαι τ' εν ταίς πανηγύρεσι πάσαις 

εστωσαν, ετι δέ τών είς τους Έλληνας κοινή θυσιών και θεω

ριών και δσων άν έτερων κοινωνώσιν ιερών, εκ τούτων τους 

άρχοντας τής θεωρίας εκάστης έκπέμπειν, και τούτους μόνους 

δάφνης στεφάνω τών έν τη πόλει κεκοσμημένους είναι, και 

ιερέας μέν πάντας τοΰ Απόλλωνος τε και Ήλιου, αρχιερέων 

δέ Ινα κατ' ένιαυτόν τόν πρώτον κριθέντα τών γενομένων 

έκείνω τφ ένιαυτφ [τών ιερέων], και τοΰνομα άναγράφειν τοΰ- b 

του κατ' ένιαυτόν, δπως αν γίγνηται μέτρον άριθμοΰ τοΰ χρό

νου, εως άν ή πόλις οίκήται. Τελευτήσασι δέ προθέσεις και 

εκφοράς και θήκας διαφόρους είναι τών άλλων πολιτών λευκήν 

μέν τήν στολήν έχειν πασαν, θρήνων δέ και όδυρμών χωρίς 

γίγνεσθαι, κορών δε χορόν πεντεκαίδεκα και αρρένων έτερον 

περιισταμένους τη κλίνη έκατέρους οίον ΰμνον πεποιημένον 

έπαινον είς τους Ιερέας έν μέρει έκατέρους άδειν, εΰδιμονί- e 

ζοντας ώδή διά πάσης τής ημέρας- έωθεν δ' εις τήν θήκην φέρειν 

ατπήν μέν τήν κλίνην εκατόν τών νέων τών έν τοις γυμνασίοις, 

ους άν οι προσήκοντες τοΰ τελευτήσαντος έπιόψωνται, πρώτους 

δέ προΐεναι τους ήιθέους τήν πολεμικήν σκευην ένδεδυκότας 

εκάστους, συν τοις ίπποισι μέν ιππέας, σύν δέ δπλοις όπλίτας, 

και τους άλλους ωσαύτως, παΐδας δέ περί αυτήν τήν κλίνη-ν 

έμπροσθεν τό πάτριον μέλος έφυμνειν, και κόρας έπομένας d 

έξόπισθεν δσαι τ' άν γυναίκες τής παιδοποιήσεως άπηλ-

λαγμέναι τυγχάνωσιν, μετά δέ ταύτα Ιερέας τε και Ίερείας 
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ώς καθαρεύονται τφ τάφω έπεσθαι, έάν άρα και τών άλλων 

εϊργωνται τάφων, έάν και το τής Πυθίας οϋτω τε και ταύτη σύμ-

ψηφον ή. Θήκην δέ ΰπό γης αΰτοϊς είργασμένην είναι ψαλίδα 

προμήκη λίθων ποτίμων και άγήρων είς δύναμιν, Ιχουσαν κλί-

νας παρ' άλλήλας λιθίνας κειμένας, οΰ δή τόν μακάριον γεγονό- e 

τα θέντες, κύκλω χώσαντες, πέριξ δένδρων άλσος περιφυτεύ-

σουσι πλην κώλου ενός, δπως άν αϋξην ό τάφος εχη ταύτην τήν 

είς τόν άπαντα χρόνον έπιδεη χώματος τοις τιθεμένοις- κατ' ένι

αυτόν δέ αγώνα μουσικής αύτοΧς και γυμνικόν ίππικόν τε θή-
ΠΑίι/τιν TV* ! · ^ ν ^i"*i ".féfifi Tffìvrcf Τ ruf ΎΓΙΓ- ci\fWv\inf Λι firm wtn.'Îsru ν 

"Αν δέ τις τούτων, πιστεύων τφ κεκρίσθαι, τήν άνθρωπίνην 

φύσιν επίδειξη κακός γενόμενος ύστερον τής κρίσεως, γράφε-

σθαι μέν τόν βουλόμενον αυτόν ό νόμος προσταττετω, ό δ' άγων 

έν δικαστηρίω γιγνέσθω τοιφδέ τινι τρόπω. Πρώτον μέν νομό- 948a 

φύλακες έστωσαν τούτου τοΰ δικαστηρίου, έπειτα αυτών τού

των οι ζώντες, προς δέ τούτοις τό τών εκλεκτών δικαστήριον, 

γραφέσθω δέ δ γραφόμενος, δν αν γράφηται, λέγουσιν τήν 

γραφήν άνάξιον είναι τόν και τον τών αριστείων και τής αρχής-

και έάν μέν δ φεύγων άλφ, στερέσθω τής αρχής και τοΰ τάφου 

και τών άλλων τών δοθεισών αΰτφ τιμών, έάν δέ ό διώκων μή <j 
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μεταλάβη το πέμπτον μέρος τών ψήφων, τινέτω ό μέν τοϋ μεγί

στου τιμήματος δώδεκα μνάς, οκτώ δέ δ τοΰ δευτέρου, τρίτου δέ b 

εξ, τετάρτου δέ δύο. 

'Ραδαμάνθυος δέ περί τήν λεγομένην κρίσιν τών δικών άξιον 

άγασθαι, διότι κατείδεν τους τότε ανθρώπους ηγουμένους 

έναργώς είναι θεούς, είκότως, άτε κατά τόν τότε χρόνον τών 

πολλών έκ θεών οντων, ών είς ην αυτός, ώς γε λόγος. Έοικεν δή 

δικαστή μέν ανθρώπων οΰδενί διανοούμενος δείν έπιτρέπειν, 

θεοϊς δέ, δθεν άπλαΧ καί ταχεΐαι δίκαι έκρίνοντ' αΰτω- διδούς 

γαρ περί έκαστων τών αμφισβητουμένων δρκον τοις άμφισβη- c 

τοΰσιν άπηλλάττετο ταχύ καί ασφαλώς. Νΰν δέ δή οτε μέρος τι 

μεν, φαμέν, ανθρώπων τα παράπαν ούχ ηγούνται θεούς, οι δέ οΰ 

φροντίζειν ημών αυτούς διανοούνται, τών δέ δή πλείστων εστί 

καί κάκιστων ή δόξα ώς σμικρά δεχόμενοι θύματα καί θωπείας 

πολλά συναποστεροΰσι χρήματα καί μεγάλων σφάς εκλύονται 

κατά πολλά ζημιών, ούκέτι δή τοις νΰν άνθρώποις ή "Ραδα

μάνθυος άν εΐη τέχνη πρέπουσα έν δίκαις. Μεταβεβληκυιών οΰν 

τών περί θεούς δοξών έν τοΧς άνθρώποις μεταβάλλειν δεί και d 

τους νόμους· έν γαρ λήξεσιν δικών τους μετά νοΰ τιθεμένους νό

μους έξαιρεΧν χρή τους όρκους τών άντιδικούντων έκατέρων, 

καί τόν λαγχάνοντά τφ τίνα δίκην τα μέν εγκλήματα γράφειν, 

δρκον δέ μή έπομνύναι, καί τόν φεύγοντα κατά ταύτα τήν 
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άρνησιν γράψαντα παραδοΰναι τοις άρχουσιν άνώμοτον. 

Δεινόν γάρ που, δικών γ' έν πόλει πολλών γενομένων, ει είδέ-

ναι σμικρού δεΧν τους ήμίσεις αυτών έπιωρκηκότας, έν συσσιτί- e 

οις τε άλλήλοις ευχερώς συγγιγνομένους καί έν άλλαις συνουσί-

αις τε καί ίδιωτικαΧς συγγενήσεσιν έκαστων. 

Νόμος δή κείσθω δικαστήν μέν ομνύναι δικάζειν μέλλοντα, 949a 

καί τόν τάς αρχάς τώ κοινφ καθιστάντα δι' δρκων ή δια φοράς 

ψήφων αφ' ιερών φέροντα δράν άεί τό τοιούτον, καί κριτήν αΰ 

χορών καί πάσης μουσικής καί γυμνικών τε καί 'ιππικών άθλων 

έπιστάτας καί βραβέας καί απάντων όπόσα μή φέρει κέρδος 

κατά τήν άνθρωπίνην δόξαν τφ έπιορκοΰντι- τών δέ όπόσα 

έξαρνηθέντι καί έξομοσαμένω κέρδος μέγα φανερόν είναι δοκεΧ, 

ταϋτα δέ δια δικών δρκων χωρίς κρίνεσθαι σύμπαντος τους έπι-

καλοϋντας άλλήλοις. Καί τό παράπαν έν δίκη τους προέδρους 

μή έπιτρέπειν μήτε όμνύντι λέγειν πιθανότητος χάριν μήτε έπα- b 

ρώμενον έαυτφ καί γένει μήτε ίκετείαις χρώμενον άσχήμοσιν 

μήτε οΐκτοις γυναικείοις, άλλα τό δίκαιον μετ' ευφημίας διδά

σκοντα καί μανθάνοντα άεί διατελεΧν, ει δέ μή, καθάπερ, έξιο τοΰ 

λόγου λέγοντος, τους άρχοντας πάλιν έπανάγειν είς τόν περί 
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τοΰ πράγματος άεί λόγον. Ξένω δ' είναι προς ξένους, καθάπερ 

τά νϋν, δέχεσθαί τε δρκους παρ' αλλήλων, άν έθέλωσι, καί διδό- e 

ναι κυρίως - οΰ γάρ καταγηράσουσιν οΰδ' έννεοττεύοντες έν τη 

πόλει ώς τό πολύ τοιούτους άλλους κυρίους τής χώρας παρέξο-

νται συντρόφους - δικών τε περί λήξεως τόν αυτόν τρόπον είναι 

προς αλλήλους πάσι τήν κρίσιν. 

Όσα τις ελεύθερος άπειθεΧ τη πόλει, μήτ' ούν πληγών άξια 

μηδ' αΰ δεσμών μηδέ θανάτου, περί δέ χορείας τινών φοιτήσεων 

ή πομπεύσεων ή τοιούτων τινών άλλων κοινών κοσμήσεων ή λη- d 

τουργιών, όπόσα περί θυσίας ειρηνικής ή πολεμικών εισφορών 

εϊνεκα, πάντων τών τοιούτων τήν πρώτην ανάγκην τάττειν είναι 

τάς ζημίας, τοΧς δέ μή πειθομένοις ένεχυρασίαν τούτοις οίς άν 

πόλις άμα καί νόμος είσπράττειν προστάττη, τών δέ απειθού-

ντων ταΧς ένεχυρασίαις πράσιν τών ενεχύρων είναι, τό δέ νόμι

σμα γίγνεσθαι τή πόλει- έάν δέ ζημίας δέωνται πλείονος, τάς 

αρχάς έκάστας τοΧς άπειθοΰσι τάς πρέπουσας ζημίας έπιβαλ-

λούσας είσάγειν εις τό δικαστήριον, 'έως άν έθελήσωσι δράν τό e 

προσταχθέν. 

Πόλει δέ, ήτις άν μήτε χρηματίζηται πλην τόν έκ γης χρημα-

τισμόν μήτ' έμπορεύηται, περί αποδημίας εαυτών έξω τής χώ

ρας καί ξένων υποδοχής άλλοθεν ανάγκη βεβουλεϋσθαι τί χρή 

δράν συμβουλεύειν οΰν τόν νομοθέτην δεΧ τούτων πέρι πρώτον 
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πείθοντα είς δύναμιν. Πέφυκεν δέ ή πόλεων έπιμειξία πόλεσιν 

ήθη κεραννύναι παντυδαπά, καινοτομίας άλλήλοις έμποιού- 950a 

ντων ξένων ξένοις- δ δή τοις μέν εΰ πολιτευομένοις δια νόμων 

ορθών βλάβην άν φέροι μεγίστην πασών, ταις δέ πλείσταις πό

λεσιν, άτε ουδαμώς εΰνομουμέναις, ουδέν διαφέρει φύρεσθαι δε

χόμενους τ' έν αυτοί ς ξένους καί αυτούς είς τάς άλλας έπικωμά-

ζοντας πόλεις, δταν έπιθυμήση τις αποδημίας όπηοϋν καί οπό

τε, είτε νέος είτε καί πρεσβύτερος ων. Τό δ' αν μήτε άλλους δέ-

χεσθαι μήτε αυτούς άλλοσε άποδημείν άμα μέν οΰκ έγχωρεϊ τό γε b 

παράπαν, έτι δέ άγριον καί απηνές φαίνοιτ' άν τοις άλλοις 

άνθρώποις, όνόμασίν τε χαλεποίς ταισιν λεγομέναις ξενη-

λασίαις χρωμένους καί τρόποις αΰθάδεσι καί χαλεποίς, ώς δο-

κοίεν άν χρή δέ οΰποτε περί σμικρού ποιείσθαι τό δοκείν αγα

θούς είναι τοΧς άλλοις ή μή δοκεϊν. Οΰ γάρ όσον ουσίας αρετής 

άπεσφαλμένοι τυγχάνουσιν ol πολλοί, τοσούτον καί τοΰ κρίνειν 

τους άλλους δσοι πονηροί καί χρηστοί, θείον δέ τι καί εΰστοχον 

ενεστι καί τοισιν κακοίς, ώστε πάμπολλοι καί τών σφόδρα e 

κακών εδ τοις λόγοις καί ταΙς δόξαις διαιρούνται τους άμείνους 

τών ανθρώπων καί τους χείρονας. Διό καλόν ταΐς πολλαΐς πό-

λεσι τό παρακέλευμά έστιν, προτιμαν τήν εΰδοξίαν προς τών 

πολλών. Τό μέν γάρ όρθότατον καί μέγιστον, δντα αγαθόν 
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αληθώς ούτω τόν εύδοξον βιον θηρεύειν, χωρίς δέ μηδαμώς, τόν 

γε τέλεον άνδρα έσόμενον, καί δή καί τη κατά Κρήτην οίκιζομένη 

πόλει πρέπον άν είη δόξαν προς τών άλλων ανθρώπων δτι 

καλλίστην τε καί άρίστην παρασκευάζεσθαι προς άρετήν πάσα d 

δ' έλπίς αυτήν έκ τών εικότων, άνπερ κατά λόγον γίγνηται, μετ' 

ολίγων ήλιον οψεσθαι καί τους άλλους θεούς έν ταις εΰνόμοις 

πόλεσι καί χώραις. 

Ώδε ούν χρή ποιεΧν περί αποδημίας είς άλλας χώρας καί τό

πους καί περί υποδοχής ξένων. Πρώτον μέν νεωτέρω ετών τετ-

ταράκοντα μή έξέστω άποδημήσαι μηδαμή μηδαμώς, ετι τε ιδία 

μηδενί, δημοσία δ' έστω κήρυξιν ή πρεσβείαις ή καί τισι θεω-

ροις- τάς δέ κατά πόλεμον καί στρατείας αποδημίας ούκ έν έκδη- e 

μίαις πολιτικαΧς άξιον άγορεύειν ώς τούτων οΰσας. Πυθώδε τφ 

'Απόλλωνι καί είς Όλυμπίαν τφ Διί καί είς Νεμέαν καί είς 

Ίσθμόν χρή πέμπειν κοινωνοΰντας θυσιών τε καί αγώνων τού

τοις τοΧς θεοίς, πέμπειν δέ είς δύναμιν δτι πλείστους άμα καί 

καλλίστους τε καί άριστους, οΐτινες εύδόκιμον τήν πόλιν έν ίε-

ραις τε καί είρηνικαις συνουσίαις ποιήσουσι δοκείν, τοις περί 

τον πόλεμον άντίστροφον αποδίδοντες δόξης παρασκευήν, 95 la 

ελθόντες δέ οΐκαδε διδάξουσι τους νέους ότι δεύτερα τα τών 

άλλων εστί νόμιμα τα περί τάς πολιτείας. Θεωρούς δέ άλλους 

έκπέμπειν χρεών τοιούσδε τινός τους νομοφΰλακας πορεμέ

νους- αν τίνες έπιθυμώσι τών πολιτών τα τών άλλων ανθρώπων 
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πράγματα θεωρήσαι κατά τίνα πλείω σχολήν, άπειργέτω μηδείς 

τούτους νόμος. Ούτε γάρ άπειρος οΐσα πόλις ανθρώπων κακών 

καί αγαθών δύναιτ' άν ποτέ, άνομίλητος ούσα, ήμερος ίκανώς 

είναι καί τέλεος, οΰδ' αΰ τους νόμους διαφυλάττειν άνευ τοϋ 

γνώμη λαβείν αυτούς άλλα μή μόνον Ιθεσιν. Είσί γάρ έν τοΧς 

πολλοίς άνθρωποι άεί θείοί τίνες - ού πολλοί - παντός άξιοι 

συγγίγνεσθαι, ψυόμενοι ουδέν μάλλον έν εΰνομουμέναις πόλε-

σιν ή καί μή, ών κατ' ίχνος άεί χρή τήν έν ταις εΰνομουμέναις 

πόλεσιν οίκοΰντα, έξιόντα κατά θάλατταν καί γην, ζητεϊν δς άν 

άδιάφθαρτος fi, τα μέν βεβαιούμενον τών νομίμων, δσα καλώς 

αύτοΧς κεΧται, τα δ' έπανορθούμενον, ει τι παραλείπεται. Άνευ 

γάρ ταύτης τής θεωρίας καί ζητήσεως οΰ μένει ποτέ τέλειος πό

λις, οΰδ' άν κακώς αυτήν θεωρώσιν. 

ΚΑ. Πώς ούν αν γίγνοιτ' αμφότερα; 

ΑΘ. Τήδε. Πρώτον μέν δ θεωρός ό τοιούτος ήμΧν γεγονώς 

εστ-ω πλειόνων ετών ή πεντήκοντα, ετι δέ τών ευδόκιμων τά τε 

άλλα καί είς τόν πόλεμον έστω γεγενημένος, ει μέλλει τό τών 

νομοφυλάκων δείγμα εις τάς άλλας μεθήσειν πόλεις- πλέον δέ 

έξήκοντα γεγονώς ετών μηκέτι θεωρείτω. Θεωρήσας δέ δπόσ' 

άν ετη βουληθη τών δέκα καί άφικόμενος οίκαδε, είς τόν σύλλο-
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γον ϊτω τόν τών περί νόμους εποπτευόντων οΰτος δ' έστω νέων 

καί πρεσβυτέρων μ,εμειγμένος, εκάστης μέν ημέρας συλλεγόμε

νος έξ ανάγκης απ' όρθρου μέχριπερ άν ήλιος άνάσχη, πρώτον 

μέν τών ιερέων τών τα αριστεία είληφότων, έπειτα τών νομοφυ-

λάκων τους άεί πρεσβεύοντας δέκα. Έτι ό περί τής παιδείας πά- e 

σης επιμελητής δ τε νέος ο'ί τε έκ τής αρχής ταύτης άπηλλα-

γμένοι. "Εκαστος δέ τούτων μή μόνος, αλλ' ϊτω μετά νέου άπό 

τριάκοντα ετών μέχρι τετταράκοντα, τόν άρέσκοντα αΰτφ προ

σλαμβάνων. Τήν δέ συνουσίαν είναι τούτοις καί τους λόγους 

περί νόμων άεί τής τε οικείας πόλεως πέρι, καί έάν άλλοθι πυν- 952a 

θάναηααί τι περί τών τοιούτων διαφέρον, καί δή καί περί μαθη

μάτων, δπόσ' άν έν ταύτη τη σκέψει δοκή συμφέρειν μαθοΰσι 

μέν εΰαγέστερον γίγνεσθαι, μή μαθοϋοι δέ σκυτωδέστερα τα περί 

νόμους αύτοΧς φαίνεσθαι καί ασαφή. Ά δ' άν τούτων έκγρίνω-

σιν οι γεραίτεροι, τους νεωτέρους πάση σπουδή μανθάνειν, έάν 

δέ τις ανάξιος δοκή τών παρακεκλημένων είναι, τω παρακα-

λοΰντι μέμφεσθαι τόν σύλλογον όλον- τους δ' εΰδοκιμοΰντας 

τούτων τών νέων φυλάττειν τήν άλλην πόλιν, αποβλέποντας b 

εις αυτούς διαφερόντως τε τηροΰντας, καί τιμάν μέν κατορ-

θοΰντας, άτιμάζειν δέ μάλλον τών άλλων, έάν άποβαίνωσι 

χείρους τών πολλών. Εις δή τούτον τόν σύλλογον ό θεωρήσας 
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τα έν τοΧς άλλοις άνθρώποις νόμιμα άφικόμενος ευθύς πορευέ-

σθω, καί εϊ τίνα φήμην τινών περί θέσεως νόμων ή παιδείας ή 

τροφής ηΰρέν τινας έχοντας φράζειν, εϊτε καί αυτός νενοηκώς 

άττα ήκοι, κοινούτω τφ συλλόγω άπαντι- καί έάντε μηδέν χει

ρών μηδέ τι βελτίων ήκειν δόξη, χάριν γοϋν τής σφόδρα προ- e 

θυμίας αίνείσθω, έάν δέ πολύ βελτίων, πολύ τ' έπαινείσθω 

μάλλον ζών, τελευτήσαντά τε τιμαις αυτόν προσηκούσαις ή τών 

συλλεγομένων τιμάτω δύναμις. Έάν δέ διεφθαρμένος άφικέσθαι 

δόξη, μηδενί συγγιγνέσθω μήτε νέφ μήτε πρεσβυτέρω προ

σποιούμενος είναι σοφός- καί έάν μέν πείθηται τοις άρχουσιν, 

Ιδιώτης ζήτω, έάν δέ μή, τεθνάτω, έάν γ' έν δικαστηρίφ άλω d 

πολυπραγμόνων τι περί τήν παιδείαν και τους νόμους. Έάν δε 

άξιον όντα είς δικαστήριον είσάγειν αρχόντων μηδείς είσάγη, 

όνειδος αποκείσθω τοις άρχουσιν είς τήν τών αριστείων δια-

δικασίαν. 

Ό μέν οΰν έκδημών ούτω «αϊ τοιούτος ών έκδημείτω, τόν δ' 

είσεπιδημήσαντα μετά τοΰτον χρή φιλοφρονεΧσθαι. Τέτταρες δ' 

εϊσί ξένοι ών δει πέρι λόγον τινά ποιεισθαι- ό μέν δή πρώτος τε 

καί δια τέλους άεί θερινός ώς τά πολλά διατελών ταΧς φοίτησε- e 

σιν, καθάπερ οί τών ορνίθων διαπορευόμενοι - καί τούτων οί 



348 ΝΟΜΩΝ I B ' 

πολλοί κατά θάλατταν άτεχνώς οίον πετόμενοι χρηματισμού χά

ριν εμπορευόμενοι έτους ώραν πέτονται προς τάς άλλας πόλεις 

- δν άγοραΧς καί λιμέσι καί δημοσίοις οίκοδομήμασιν έξω τής 

πόλεως προς τή πόλει ΰποδέχεσθαι χρή τους έπί τούτοις άρχο

ντας τεταγμένους, φυλάττοντας μή νεωτερίζη τίς τι τών τοιού

των ξένων, καί δίκας αΰτοΧς ορθώς διανέμοντας, άναγκαΧα μέν, 953a 

ώς όλίγιστα δ* έπιχρωμένους. Ό δέ δεύτερος, δμμασιν όντως 

θεαιρός δσα τε μουσών ώσίν έχεται θεωρήματα· τφ δή τοιούτφ 

παντί χρή καταλύσεις προς ίεροΧς είναι φιλοξενίαις ανθρώπων 

παρεσκευασμένας, χρή δέ καί τών τοιούτων ιερέας τε καί νεω

κόρους έπιμελεΧσθαι καί τημελεΧν, εως άν τόν μέτριον έπιμεί-

ναντες χρόνον, ίδόντες τε καί άκούσαντες ών χάριν άφίκοντο, 

αβλαβείς τοΰ δράσαί τε καί παθείν απαλλάττωνται. Δικαστας b 

δ' αϋτοίς είναι τους Ιερέας, έάν άδικη τις αυτών τίνα ή τιν' 

άλλον άδικη τις τούτων δσα εντός δραχμών πεντήκοντα, έάν δέ 

τι μείζον έγκλημα αΰτοΧς γίγνηται, προς τοις άγορανόμοις είναι 

δει δίκας τοΧς τοιούτοις. 

Τρίτον δέ ξένον ΰποδέχεσθαι χρη δημοσία τον κατά τι δημό

σιον έξ άλλης χώρας άφιγμένον δν στρατηγοΧς τε καί ίππάρχοις 
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καί ταξιάρχοις ΰποδεκτέον εστίν μόνοις, τήν τ' έπιμέλειαν τών e 

τοιούτων μετά τών πρυτάνεων ποιητέον έκείνω παρ' δτω τις 

αν αυτών τήν κατάλυσιν ξενωθείς ποιήσηται μόνω. Τέταρτος δέ, 

άν ποτέ τις άφίκηται, σπάνιος μέν, άν δ' ούν ποτέ τις έλθη τών 

παρ' ήμΧν θεωρών αντίστροφος έξ αλλης χώρας, πρώτον μέν 

έλαττον ετών μηδέν πεντήκοντα γεγονώς έστω, προς τούτω 

δέ αξιών τι καλόν ίδείν τών έν ταΐς άλλαις πόλεσιν διαφέρον 

έν καλλοναΧς ή καί δείξαί τι κατά ταύτα άλλη πόλει. Ίτω μέν 

νυν πάς άκέλευστος ό τοιοΰτος επί τάς τών πλουσίων καί d 

σοφών θύρας, τοιοΰτος έτερος αυτός ών έπί γάρ τήν τοΰ τής 

παιδείας έπιμελουμένου πάσης οϊκησιν ϊτω πιστεύων Ίκανώς 

είναι ξένος τφ τοιούτα) ξένω, ή τήν τών νικηφόρων τινός έπ' 

αρετή, συνών δέ τούτων τισίν τό μέν διδάξας, τό δέ μαθών άπαλ-

λαττέσθω, φίλος παρά φίλων δώροις καί τιμαις πρεπούσαις τι

μηθείς. Τούτοις δή τοις νόμοις ΰποδέχεσθαι τε χρή πάντας ξέ

νους τε καί ξένας έξ άλλης χώρας καί τους αυτών έκπέμπειν, ε 

τιμώντας ξένιον Δία, μή βρώμασι καί θύμασι τάς ξενηλασίας 

ποιούμενους, καΟαπερ ποιοϋσιν νΰν θρέμματα Νείλου, μηδέ κη-

ράγμασιν άγρίοις. 

Έγγύην, ην άν εγγυάται τις, διαρρήδην έγγυάσθω, τήν πράσιν 

πασαν διομολογούμενος έν συγγραφή καί εναντίον μαρτύρων 

μή ελαττον τριών, δσα εντός χιλίων, τα δ' υπέρ χιλίας μή 954a 
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έλαττον ή πέντε. 'Εγγυητής μέν δή καί ό προπωλών ότιοΰν τοΰ 

μή ένδίκως πωλοΰντος ή καί μηδαμώς άξιόχρεω- υπόδικος δ' 

έστω καί ό προπωλών καθάπερ ό άποδόμενος. 

Φωράν δέ άν έθέλη τις παρ' ότωοϋν, γυμνός ή χιτωνίσκον 

έχων άζωστος, προομόσας τους νομίμους θεούς ή μήν έλπίζειν 

εΰρήσειν, οϋτω φωράν ό δέ παρεχέτω τήν οίκίαν, τά τε σεσημα

σμένα καί τά ασήμαντα, φωράν. Έάν δέ τις έρευνάν βουλομενω 

φωράν μή διδφ, δικάζεσθαι μέν τόν άπειργόμενον, τιμησάμενον b 

τό έρευνώμενον, άν δέ τις δφλη, τήν διπλασίαν τοΰ τιμηθέντος 

βλάβην έκτίνειν. 'Εάν δέ αποδήμων οικίας δεσπότης τυγχάνη, τά 

μέν ασήμαντα παρεχόντων οί ένοικοΰντες έρευναν, τά δέ σεση

μασμένα παρασημηνάσθω καί δν άν έθέλη φύλακα καταστησάτω 

πέντε ημέρας δ φωρών έάν δέ πλείονα χρόνον άπη, τους αστυ

νόμους παραλαβών οϋτω φωράτω, λύων καί τά σεσημασμένα, 

πάλιν δέ μετά τών οικείων καί τών αστυνόμων κατά ταύτα ση- ς 

μηνάσθω. 

Τών αμφισβητήσιμων χρόνου <δ> δε δρος, δν έάν τις fi κεκτη

μένος, μηκέτ' άμφισβητείν έξεΧναι. Χωρίων μεν οικήσεων τε 
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τήδε ούκ εστ' άμφισβήτησις- τών δέ άλλων δ τί άν τις έκτημένος 

ή, έάν μέν κατά άστυ καί κατ' άγοράν καί 'ιερά χρώμενος φαίνη-

ται καί μηδείς έπιλάβηται, φή δέ ζητείν τοΰτον τόν χρόνον, ό δέ 

μή άποκρυπτόμενος φανερός η, έάν οΰτω τις ένιαυτόν ότι d 

οΰν έκτημένος, ό δέ ζητών διαγένωνται, μή έξέστω τοιούτου κτή

ματος έπιλαβέσθαι μηδένα παρελθόντος ένιαυτοΰ. 'Εάν δέ κατ' 

άστυ μέν μή μηδέ κατ' άγοράν χρήται, κατ' αγρούς δέ φανερώς, 

μή πρόστυχης δέ έν πέντε ετεσιν γένηταί τις, τών πέντε εξελθό

ντων ετών, μηκέτι [τοΰ λοιποΰ χρόνου] έξέστω τούτω 

τοΰ τοιούτου έπιλαβέσθαι. Έάν δέ κατ' οικίας έν άστει τε τις 

χρήται, τριετή τήν προθεσμίαν είναι, έάν δέ κατ' αγρούς έν e 

άφανεϊ κέκτηται, δέκα ετών, έάν δ' έν άλλοδημύι, τοΰ παντός 

χρόνου, Οταν άνευρη που, μηδεμίαν είναι προθεσμίαν τής έπι-

λήψεως. 

Έάν τίς τίνα δίκη παραγενέσθαι κωλύση βίο:, είτε αυτόν είτε 

μάρτυρας, έάν μέν δοΰλον είτε αΰτοϋ είτε άλλότριον, ατελή καί 

άκυρον γίγνεσθαι τήν δίκην, έάν δέ ελεύθερον, προς τφ ατελή, 955a 

δεθήναι μέν ένιαυτόν, ύπόδικον δέ άνδραποδισμοΰ τφ έθέλοντι 

γίγνεσθαι. Έάν δέ άνταγωνιστήν γυμναστικής ή μουσικής ή τί

νος αγώνος έτερου διακωλύη τις βία μή παραγίγνεσθαι, φρα-



356 ΝΟΜΏΝ IB ' 

ζέτω μέν ό έθέλων τοΧς άθλοθέταις, οί δ' είς τόν αγώνα ελεύθε

ρον άφιέντων τόν έθέλοντα άγοΜζεσθαι- έάν δέ άδυνατήσωσιν, 

έάν μέν ό κωλύων άγωνίζεσθαι νικήση, τά τε νικητήρια τφ 

διακωλυθέντι διδόναι καί νικήσαντα γράφειν έν ΊεροΧς οίς άν b 

έθέλη, τφ δέ διακωλύσαντι μή έξέστω μηδέν ανάθημα μηδ' έπι-

γραφην τοΰ τοιούτου αγώνος ποτέ γενέσθαι, βλάβης δέ υπόδικος 

γιγνέσθω, έάντε ήττήται αγωνιζόμενος έάντε καί νικά-

Έάν τις κλεμμάδιον ότιοΰν ΰποδέχηται γιγνώσκων, την 

αυτήν ΰπεχέτω δίκην τφ κλέψαντι- φυγάδος δέ υποδοχής θάνα

τος έστω ζημία. 

Τόν αυτόν φίλον τε καί έχθρόν νομιζέτω πάς τη πόλει- έάν δέ 

τις ιδία ποιήται προς τινας είρήνην ή πόλεμον άνευ τοΰ κοινού, e 

θάνατος έστω καί τούτω ζημία. Έάν δέ τι μέρος της πόλεως 

είρήνην ή πόλεμον προς τινας έαυτφ ποιήται, τους αιτίους οί 

στρατηγοί ταύτης τής πράξεως είσαγόντων εις δικαστήριον, 

όφλόντι δέ θάνατος έστω δίκη. 

Τους τη πατρίδι διακονοΰντάς τι δώρων χωρίς χρή δια-

κονειν, πρόφασιν δ' είναι μηδεμίαν μηδέ λόγον έπαινυύμενον, 

ώς έπ' άγαθοις μέν δει δέχεσθαι δώρα, έπί δέ φλαύροις où- τό ä 

γάρ γνώναι καί γνόντα καρτερειν ούκ εΰπετές, άκούοντα δέ 

άσφαλέστατον πείθεσθαι τφ νόμφ, μηδέν έπί δώροισιν διάκο-
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νειν. Ό δέ μή πειθόμενος απλώς τεθνάτω άλοΰς τη δίκη. 

Χρημάτων εισφοράς πέρι τφ κοινφ, τετιμήσθαι μέν έκαστον 

τήν ούσίαν ένεκα πολλών χρεών καί τήν έπέτειον έπικαρπίαν έν 

γράμμασιν άποφέρειν άγρονόμοις φυλέτας, όπως άν δυοΧν 

οΰσαιν ταΧν είσφοραΧν, όποτέρα τό δημόσιον άν χρήσθαι βούλη- e 

ται, χρήται, κατ' ένιαυτόν εκαστον βουλευομένων, έάντε τοΰ τι

μήματος δλου μέρει έάντε τής γενομένης έπ' ένιαυτόν εκάστοτε 

προσόδου, χωρίς τών είς τά συσσίτια τελουμένων. 

Θεοίσι δέ αναθήματα χρεών έμμετρα τόν μέτριον άνδρα 

άνατιθέντα δωρεΧσθαι. Γή μέν ούν εστία τε οίκήσεως ιερά πάσι 

πάντων θεών μηδείς ούν δευτέρως ιερά καθιερούτω θεοϊς. 

Χρυσός δέ καί άργυρος έν άλλοις πόλεσιν ιδία τε καί έν Ίεροίς 956a 

έστιν έπίφθονον κτήμα, έλέφας δέ άπολελοιπότος ψυχήν σώμα

τος ούκ εύαγες ανάθημα, σίδηρος δέ καί χαλκός πολέμων όργα

να- ξύλου δέ μονόξυλον δτι άν έθέλη τις άνατιθέτω, καί λίθου 

ωσαύτως προς τά κοινά ιερά, ΰφήν δέ μή πλέον έργον γυναικός 

μιας έμμηνον. Χρώματα δέ λευκά πρέποντ' άν θεοίς εϊη καί 

άλλοθι καί έν ύφη, βάμματα δέ μή προσφέρειν αλλ' n προς τά 

πολέμου κοσμήματα. Θειότατα δέ δώρα όρνιθες τε καί άγαλμα- b 

τα δσαπερ άν έν μιά ζωγράφος ημέρα είς άποτελή- καί τάλλα 
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έστω κατά τά τοιαύτα αναθήματα μεμιμημένα. 

Ότε δέ μέρη διείρηται τής πόλεως συμπάσης, δσα τε καί & δεϊ 

γίγνεσθαι, και νόμοι περί τών συμβολαίων είς δύναμιν τών 

μεγίστων πέρι πάντων εΐρηνται, τό λοιπόν δή δίκας άν εϊη χρεών 

γίγνεσθαι. Δικαστηρίων δέ τό μέν πρώτον αιρετοί δικασταί 

γίγνοιντ' άν, ους άν ό φεύγων τε καί ό διώκων έλωνται κοινή, e 

διαιτηταί δικαστών τοΰνομα μάλλον πρέπον έχοντες- δεύτεροι 

δέ κωμήταί τε καί φυλέται, κατά τό δωδέκατον μέρος διηρημε-

νοι, έν οίς, άν μή διακριθώσιν έν τοις πρώτοις, περί ζημίας 

μείζονος ιόντων άγωνιούμενοι, ό δέ φεύγων, άν ήττηθή τό δεύ

τερον, τό πεμπτημόριον αποτινέτω τοϋ τιμήματος τής γραφείσης 

δίκης. Έάν δ' έγκαλών τις τοις δικασταΧς τό τρίτον άγωνίζεσθαι 

βούληται, άγετω μέν έπί τους δικαστάς τους εκλεκτούς τήν d 

δίκην, έάν δέ πάλιν ήττηθή, τήν ήμιολίαν τοϋ τιμήματος αποτι

νέτω. Έάν δέ ό διώκων ηττηθείς έν τοΧς πρώτοις μή ήρεμη, 

είς δέ τους δεύτερους Ιη, νικήσας μέν δή τό πέμπτον μέρος 

άπολαμβανέτω, νικηθείς δέ αποτινέτω ταύτόν μέρος τής δίκης. 

Έάν δ' είς τό τρίτον έλθωσιν δικαστήριον άπειθήοαντες ταις 

έμπροσθεν δίκαις, ό μέν φεύγων ηττηθείς, ώσπερ εϊρηται, τήν 

ήμιολίαν, ό δέ διώκων τήν ήμίσειαν τοΰ τιμήματος αποτινέτω. 
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Κληρώσεις δέ δικαστηρίων καί πληρώσεις, καί υπηρεσιών έκά- e 

σταις τών άρχων καταστάσεις, καί χρόνους έν οίς έκαστα γίγνε

σθαι χρεών, καί διαψηφίσεων πέρι καί αναβολών, καί πάνθ' 

όπόσα τοιαύτα άναγκαΧα περί δίκας γίγνεσθαι, προτέρων τε καί 

υστέρων λήξεις, αποκρίσεων τε άνάγκας καί παρακαταβάσεων, 

καί δσα τούτων άδελφά σύμπαντα, εϊπομεν μέν καί πρόσθεν, 

καλόν δέ τό γε ορθόν καί δις καί τρις. Πάντα δ' ούν όπόσα σμι- 957a 

κρά καί ράδια νόμιμα εύρίσκειν, πρεσβύτου νομοθέτου παραλι-

πόντος, τόν νέον άναπληροΰν χρή νομοθέτην. Τά μέν ϊδια δικα

στήρια ταύτη πη γιγνόμενα μέτρον άν έχοι- τά δέ δημόσια καί 

κοινά καί δσοις αρχάς δεϊ χρωμένας τά προσήκοντα εκάστη τών 

άρχων διοικεΧν, έστ' έν πολλαΐς πόλεσιν οί« άσχήμονα επιεικών 

ανδρών οΰκ ολίγα νομοθετήματα, όθεν νομοφύλακας χρή τά 

πρέποντα τη νΰν γεννώμενη πολιτεία κατασκευάζειν συλλογι- b 

σαμένους καί έπανορθουμένους, ταις έμπειρίαις διαβασανίζο-

ντας, έως άν ίκανώς αυτών έκαστα δόξη κεΧσθαι, τότε δέ τέλος 

έπιθέντας, ακίνητα οϋτως έπισφραγισαμένους, χρήσθαι τόν 

άπαντα βίον. Όσα δέ περί τε σιγήν δικαστών καί ευφημίας 

καί τουναντίον, καί δσα παραλλάττει τών πολλών εν ταίς 

άλλαις πόλεσιν δικαίων καί αγαθών καί καλών, τά μέν εϊρηται, 
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τά δ' έτι προς τώ τέλει όηθήσεται. Προς 5 πάντα χρή τόν μέλ- e 

λοντα δικαστήν ίσον έσεσθαι κατά δίκην βλέπειν τε καί κεκτη-

μένον γράμματα αυτών πέρι μανθάνειν πάντων γάρ μαθη

μάτων κυριώτατα τοΰ τόν μανθάνοντα βελτίω γίγνεσθαι τά 

περί τους νόμους κείμενα, εϊπερ ορθώς εϊη τεθέντα, γίγνοιτ' άν, 

ή μάτην τοΰνομα νώ προσήκον κεκτήτ' άν ό θείος ήμΧν καί 

θαυμαστός νόμος. Καί δή καί τών άλλων λόγων όσοι τε έν 

ποιήμασιν έπαινοι καί ψόγοι περί τίνων λέγονται καί δσοι 

καταλογάδην, εϊτ' έν γράμμασιν είτε καθ' ήμέραν έν ταις άλλαις d 

πάσαις συνουσίαις διά φιλονικίας τε αμφισβητούνται καί δια 

συγχωρήσεων έστιν δτε καί μάλα ματαίων, τούτων πάντων άν 

βάσανος εϊη σαφής τά τοΰ νομοθέτου γράμματα, ά δει κεκτημέ-

νον έν αΰτφ, καθάπερ άλεξιφάρμακα τών άλλων λόγων, τόν 

αγαθόν δικαστήν αυτόν τε όρθοϋν καί τήν πόλιν, τοΧς μέν άγα-

θοις μονάς τών δικαίων καί έπαΰξησιν παρασκευάζοντα, τοΧς δέ e 

κακοΧς έξ άμαθίας καί ακολασίας καί δειλίας καί συλλήβδην πά

σης αδικίας εις τό δυνατόν μεταβολήν, δσοις ιάσιμοι δόξαι τών 

κακών οίσιν δε δντως έπικεκλωσμέναι, θάνατον ΐαμα ταϊς οϋτω 

διατεθείσαις ψυχαΧς διανέμοντες, δ δικαίως εϊη πολλάκις άν 958a 
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είρημένον, άξιοι επαίνου γίγνοιντ' άν τη πάση πόλει τοιούτοι 

δικασταί καί δικαστών ηγεμόνες. 

Έπειδάν δέ αί κατ' ένιαυτόν δίκαι τέλος έκδικασθεΧσαι 

σχώσι, ταΧς πράξεσι νόμους αυτών χρεών γίγνεσθαι τούσδε-

Πρώτον μέν ή δικάζουσα αρχή τά τοΰ όφλόντος τφ νικήσαντι 

χρήματα πάντα άποδιδότω, χωρίς τών αναγκαίων κεκτήσθαι, b 

μετά τήν διαψήφισιν έκάστην ευθύς ΰπό κήρυκος, άκουόντων 

τών δικαστών έπειδάν δέ δ τών δικασίμων μηνών έχόμενος γέ-

νηται μήν, έάν τις μή άπαλλάττη τόν νικήσαντα έκόντα εκών, 

ή δικάσασα αρχή συνεπομένη τώ νικώντι τά τοΰ όφλόντος πα-

ραδιδότω χρήματα. Έάν δέ μή έχωσιν οπόθεν, έλλείπη δέ μή 

έλαττον δραχμής, μή πρότερον είναι τούτω δίκας προς άλλον 

μηδένα, πριν άν εκπλήρωση το χρέος άπαν τφ νικήσαντι- άλλοις e 

δέ προς τοϋτον έστωσαν δίκαι κυρίως. Έάν δέ τις άφηρήται τήν 

αρχήν τήν καταδικάσασαν καταδικασθείς, είσαγόντων μέν 

αυτόν είς τό τών νομοφυλάκων δικαστήριον οί αφαιρεθέντες 

αδίκως, έάν δέ τις δφλη τήν τοιαύτην δίκην, ώς δλην τήν πόλιν 

καί νόμους φθειρών θανάτω ζημιούσθω. 

Άνδρί δή τό μετά τούτο γεννηθέντι καί έκτραφέντι, καί γεν-

νήσαντι καί έκθρέψαντι τέκνα, καί συμμείξαντι συμβόλαια με

τρίως, διδόντι τε δίκας ει τίνα ήδικήκει καί παρ' ετέρου έκλαβό- d 

ντι, σύν τοις νόμοις έν μοίρα γηράσαντι τελευτή γίγνοιτ' αν 
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κατά φύσιν. Περί τελευτήσαντας δή, είτε τις άρρην είτε τις θήλυς 

[fi], τά μέν περί τά θεία νόμιμα τών τε υπό γής θεών καί τών 

τήδε, δσα προσήκει τελεΐσθαι, τους έξηγητάς γίγνεσθαι κυρίους 

φράζοντας- θήκας δ' είναι τών χωρίων όπόσα μέν εργάσιμα 

μηδαμοΰ, μήτε τι μέγα μήτε τι σμικρόν μνήμα, δ δέ ή χώρα 

προς τοΰτ' αυτό μόνον φύσιν έχει, τά τών τετελευτηκότων e 

σώματα μάλιστα άλυπήτως τοΧς ζώσι δεχόμενη κρύπτειν, ταΰτα 

έκπληροΰν, τοΧς δέ άνθρώποις δσα τροφήν μήτηρ ούσα ή γή 

[προς ταΰτα] πέφυκεν βούλεσθαι φέρειν, μήτε ζών μήτε τις απο

θανών στερείτω τόν ζώνθ' ημών. Χώμα δέ μή χουν ΰψηλότερον 

πέντε ανδρών έργον, έν πένθ' ήμέραις άποτελοΰμενον λίθινα δέ 

έπιστήματα μή μείζω ποιείν ή δσα δέχεσθαι τών τοΰ τετελευτη-

κότος εγκώμια βίου μή πλείω τεττάρων ηρωικών στίχων. Τάς δέ 959a 

προθέσεις πρώτον μέν μή μακρότερον χρόνον ένδον γίγνεσθαι 

τοΰ δηλούντος τόν τε έκτεθνεώτα καί τόν όντως τεθνηκότα, εϊη 

δ' άν σχεδόν, ώς τάνθρώπινα, μίτρον έχουσα τριταία προς 

το μνήμα εκφορά. Πείθεσθαι δ' εστί τώ νομοθέτη χρεών τά τε 

άλλα καί λέγοντι ψυχήν σώματος είναι τό πάν διαφέρουσαν, έν 

αύτφ τε τφ βίω τό παρεχόμενον ημών έκαστον τοΰτ' είναι 
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μηδέν αλλ' ή τήν ψυχήν, το δε σώμα Ινδαλλόμενον ημών έκά- b 

στοις επεσθαι, και τελευτησάντ(ι)ν λέγεσθαι καλώς είδωλα είναι 

τα των νεκρών σώματα, τον δέ δντα ημών Ικαστον όντως, άθά-

νατον είναι ψυχήν έπονομαζόμενον, παρά θεούς άλλους άπιέναι 

δώσοντα λόγον, καθάπερ ό νόμος ό πάτριος λέγει - τω μέν 

γαρ άγαθώ θαρραλέον, τω δέ κακώ μάλα φοβερόν - βοήθειάν 

τε αΰτώ μήτινα μεγάλην είναι τετελευτηκότι· ζώντι γαρ έδει 

βοηθείν πάντας τους προσήκοντος, όπως ότι δικαιότατος ών e 

και όσιώτατος έζη τε ζών και τελευτήσας ατιμώρητος αν κακών 

αμαρτημάτων έγίγνετο τον μετά τον ένθάδε βίον. Έκ δέ τούτων 

οΰτως εχόντων ουδέποτε οίκοφθορειν χρή, διαφέροντος νομί-

ζοντα τον αυτού τούτον είναι τόν των σαρκών δγκον θαπτό-

μενον, άλλ' εκείνον τόν ΰόν η άδελφόν, η δντινά τις μά-

λιοθ' ηγείται ποθών θάπτειν, οίχεσθαι περαίνοντα και έμπι-

μπλάντα τήν αυτού μοΐραν, το δέ παρόν δειν ευ ποιείν, τα μέ-

τρία άναλίσκοντα ως εις αψυχον χθονίων βωμόν το δέ μέτριον d 

νομοθέτης αν μαντεύσαιτο ουκ άσχημονέστατα. Έστω δή νόμος 

ούτος- Τώ μέν δή τού μεγίστου τιμήματος εις τήν πασαν ταφήν 

άναλισκόμενα μή πλέον πέντε μνών, τφ δέ τού δευτέρου τρεις 

μναΐ, και δύο τω τού τρίτου, μνά δέ τω τού τετάρτου μέτρον αν 

εχοι τών άναλωμάτων. 

Νομοφύλαξι δέ πολλά τε άλλα ανάγκη πράττειν και πολλών 

έπιμελεΐσθαι, τούτων δ' ούχ ήκιστα, δπως αν παίδων τε και 
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ανδρών και πάσης ηλικίας έπιμελούμενοι ζώσι, καί δή και προς e 

τό τέλος απάντων νομοφύλαξ είς γέ τις επιστάτη, δν αν οί τού 

τετελευτηκότος έπίσκοπον οικείοι παραλάβωσιν, φ καλόν τ' 

έστω καλώς καί μετρίως τα περί τόν τετελευτηκότα γιγνόμενα 

καί μή καλώς αίσχρόν. Πρόθεσις δέ καί τάλλα έστω μέν κατά τόν 

περί τά τοιαύτα νόμον γιγνόμενα, τω δέ πολιτικώ νομοθετούντι 

παραχωρειν χρή τά τοιάδε- δακρύειν μέν τόν τετελευτηκότα έπι- %0a 

τάττειν ή μή αμορφον, θρηνεΧν δέ καί έξω της οικίας φωνην 

έξαγγέλλειν άπαγορεύειν, καί τόν νεκρόν είς τό φανερόν προά-

γειν των οδών κωλύειν, καί έν ταΧς όδοΧς πορευόμενον φθέγγε-

σθαι, καί πρό ημέρας εξω της πόλεως είναι. Ταύτα δή κείσθω τε 

ούτω περί τά τοιαύτα νόμιμα, καί ό μέν πειθόμενος έστω ζημίας 

εκτός, ό δέ άπειθών évi των νομοφυλάκων υπό πάντων ζημιου-

σθω τη δοξάση πάσι κοινή ζημία.. Όσαι δ' αλλαι γίγνονται περί b 

τελευτήσαντας ταφαί είτε καί άταφοι πράξεις, περί πατροφόνων 

καί Ιερόσυλων καί των τοιούτων πάντων, είρημέναι έν τοΧς 

έμπροσθεν κείνται δια νόμων, ώστε σχεδόν ή νομοθεσία τέλος 

αν ήμίν έχοι. 

Τών πάντων δ' εκάστοτε τέλος οΰ τό δράσαί τι σχεδόν ουδέ 

τό κτήσασθαι κατοικίσαι τ' εστίν, αλλά τφ γεννηθέντι σωτηρίαν 
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έξευρόντα τελέως άεί, τότ' ήδη νομίζειν πάν δσον δει πραχθήναι 

πεπραχθαι, πρότερον δ' ατελές είναι τό δλον. e 

ΚΛ. Καλώς, ω ξένε, λέγεις· προς ö τί δέ τό νϋν αΰ ρηθέν είρη-

ται, φράζ' έτι σαφέτερον. 

ΑΘ. Ώ Κλεινία, πολλά τών έμπροσθεν καλώς ϋμνηται, 

σχεδόν δέ ούχ ήκιστα τά τών Μοιρών προσρήματα. 

ΚΛ. Ποία δή; 

Αθ. Τό Λάχεσιν μέν τήν πρώτην είναι, Κλωθώ δέ τήν δεύτε

ρον, τήν "Ατροπον δή τρίτην σώτειραν τών λεχθέντων, άπηκα-

σμένην τη τών κλωσθέντων τφ τρί<τω> τήν άμετάστροφον d 

άπεργαξομένη δύναμιν α δή καί πόλει καί πολίταις δει μή μόνον 

ύγίειαν καί σωτηρίαν τοΧς σώμασι παρασκευάζειν, άλλα καί 

εϋνομίαν έν ταΧς -φυχαίς, μάλλον δέ σωτηρίαν τών νόμων. ΉμΙν 

δ' ετι μοι (ραίνεσθαι δοκεΧ τοϋτ* έλλειπον τοϊς νόμοις είναι, πώς 

χρή τήν άμετάστροφον αύτοΧς έγγίγνεσθαι κατά φύσιν δύναμιν. 

ΚΛ. Où σμικρόν λέγεις, είπερ εστί μή δυνατόν εϋρεϊν οπη γί-

γνοιτ' άν παντί κτήμα τι τοιούτον. 

ΑΘ. 'Αλλ* εστί μήν δυνατόν, ώς γέ μοι τά νϋν παντάπασι κα- e 

ταφαίνεται. 

ΚΛ. Μή τοίνυν άφιστώμεθα μηδενί τρόπφ, πριν αν τούτ' 

αυτό έκπορισώμεθα τοΧς είρημένοις νόμοις· γελοιον γαρ τό γε 

μάτην πονήσαντα ότιούν είς μηδέν βέβαιον καταβαλεϊν. 

ΑΘ. Όρθώς παρακελεύη, καί έμέ τοιούτον εΰρήσεις άλλον. 
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ΚΛ. Καλώς δή λέγεις. Τίς ούν δή, φής, σωτηρία γίγνοιτ' άν 

καί τίνα τρόπον πολιτεία τε καί τοΧς νόμοις ήμιν; 

ΑΘ. Ά ρ ' ουκ είπομεν δτι δεΧ σύλλογον ήμιν έν τη πόλει γί- 96 la 

γνεσθαι τοιόνδε τινά; δέκα μέν τών νομοφυλάκων τους πρεσβυ-

τάτους άεί, τους δέ τάριστεΧα είληφότας απαντάς δεϊν είς ταΰτό 

συλλέγεσθαι τούτοις, έτι δέ τους έκόημήσαντας έπί ζήτησιν ει 

τί που προς τήν νομοφυλακίαν γίγνοιτο εν καίριον άκούσαι 

καί σωθέντας οϊκαδε, δόξαι, τούτοις αύτοΧς διαβασανισθέντας, 

τού συλλόγου άξιοκοινωνήτους είναι · προς τούτοις δέ ενα 

έκαστον δεΧν προσλαμβάνειν τών νέων, μή έλαττον ή τριάκοντ' b 

ετη γεγονότα, πρώτον δέ αυτόν κρίναντα έπάξιον είναι φύσει 

καί τροφή, τόν νέον ούτως είς τους άλλους είσφέρειν, καί έάν 

μέν δόξη καί τοίς άλλοις, προσλαμβάνειν, ει δέ μή, απόρρητον 

είναι τήν γεγονυΧαν κρίσιν τοις τε άλλοις δή καί μάλιστ' αύτώ 

τφ άποκριθέντι· δεΧν δέ δρθριον είναι τόν σύλλογον, ήνίκ' 

άν τών άλλων πράξεων Ιδίων τε καί κοινών καί μάλιστ' η τις 

σχολή παντί. Τοιούτον τί που λεχθέν ήμιν ήν έν τοίς έμπροσθεν e 

λόγοις; 

ΚΛ. Ή ν γάρ ουν. 

Αθ. Τούτου δή πέρι τού συλλόγου πάλιν άναλαβών λέγοιμ' 

άν τό τοιόνδε. Φημί, ει τις τούτον βάλοιτο οίον άγκυραν πάσης 

της πόλεως, πάντα έχουσαν τά πρόσφορα εαυτή, σώζειν άν σύ-
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μπάντα ά βουλόμεθα. 

ΚΛ. Πώς δή; 

ΑΘ. Τό μετά τούτο ημέτερος άν καιρός γίγνοιτο ορθώς φρά

ζοντας μηδέν άπολείπειν προθυμίας. 

ΚΛ. Και μάλα καλώς είπες, ποίει θ ' ώσπερ καί διανοή. 

ΑΘ. Χρή τοίνυν, ω Κλεινία, παντός πέρι νοήσαι σωτήρα τόν d 

εικότα έν έκάστοις τών έργων, ώς έν ζώω ψυχή καί κεφαλή, τό 

γε μέγιστον, πεφύκατον. 

ΚΛ. Πώς αΰ φής; 

ΑΘ. Ή τούτοιν αρετή δήπου παντί παρέχει ζώω σωτηρίαν. 

ΚΛ. Πώς; 

Αθ. Ψυχή μέν προς τοίς άλλοις νους έγγιγνόμενος, κεφαλή 

δ ' uij προς τοις άλλοις οψις καί ακοή- συλλήβδην δέ νους μετά 

τών καλλίστων αισθήσεων κραθείς, γενόμενος τε είς έν, σωτηρία 

εκάστων δικαιότατ' άν είη καλούμενη. 

ΚΛ. Έοικε γοΰν. 

Αθ. Έοικε γάρ. 'Αλλ' ό περί τί νους μετ' αισθήσεων κραθείς e 

σωτηρία πλοίων έν γε χειμώσιν καί έν εύδίαις γίγνοιτ' άν; Ά ρ ' 

οΰκ έν νηί κυβερνήτης άμα καί ναύται τάς αισθήσεις τφ κυβερ-

νητικφ νφ συγκερασάμενοι σώζουσιν αυτούς τε καί τά περί τήν 

ναύν; 

ΚΛ. Ti μήν; 

ΑΘ. Ουδέν δή πολλών δει τών περί τά τοιαύτα παρα

δειγμάτων· άλλ' οίον περί στρατοπέδων νοήσωμεν ή σωμάτων 

τίνα θέμενοι στρατηγοί σκοπόν καί ιατρική υπηρεσία πάσα 
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στοχάζοιτ' άν της σωτηρίας ορθώς. ΤΑρ' ούχ ή μέν νίκην καί 962a 

κράτος πολεμίων, ή δέ ιατρών τε καί υπηρετών ύγιείας σώματι 

παρασκευήν; 

ΚΛ. Πώς γαρ ου; 

Αθ. 'Ιατρός δή τό περί σώμα άγνοών, ο προσείπομεν ύγίειαν 

νϋν, ή νίκην στρατηγός ή τών άλλων δσα. δή διήλθομεν, έσθ' 

όπως άν νουν περί τι τούτων άν έχων φαίνοιτο; 

ΚΛ. Καί πώς; 

ΑΘ. Τί δέ δή περί πόλιν; Ει τις τόν σκοπόν οϊ βλέπειν δεΧ τόν 

πολιτικόν φαίνοιτο άγνοών, άρα άρχων μέν πρώτον δικαίως άν b 

προσαγορεύοιτο, είτα σώζειν άν δυνατός εϊη τούτο οΰ τον 

σκοπόν τό παράπαν μηδ' είδείη; 

ΚΛ. Και πώς; 

ΑΘ. Δεί δή καί τά νϋν, ώς έοικεν, είπερ μέλλει τέλος ό κατοι-

κισμός τής χώρας ήμιν έξειν, είναί τι τό γιγνώσκον έν αύτώ 

πρώτον μέν τούτο δ λέγομεν, τόν σκοπόν, δσχις ποτέ ό πολι

τικός ών ήμιν τυγχάνει, έπειτα δντινα τρόπον δει μετασχεϊν τού

του καί τις αΰτφ καλώς ή μή συμβουλεύει, τών νόμων αυτών 

πρώτον, έπειτα ανθρώπων ει δ' έσται τού τοιούτου κενή τις πό- e 

λις, ουδέν θαυμαστόν άνους ούσα καί αναίσθητος ei πράξει τό 

προστυχόν εκάστοτε έν έκάσταις τών πράξεων. 

ΚΛ. 'Αληθή λέγεις. 

ΑΘ. Νύν ούν ήμΧν έν τίνι ποτέ τών τής πόλεως μερών ή επι

τηδευμάτων έστιν ίκανόν κατεσκευασμένον ότιούν τοιούτον φυ-

λακτήριον; Έχομεν φράζειν; 
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ΚΛ. Ού δήτα, ώ ξένε, σαφώς γε- ει δ' ούν τοπάξειν δει, δοκει 

μοι τείνειν ό λόγος ούτος είς τόν σύλλογον δν είπες νυνδή νύ-

κτωρ δεΧν συνιέναι. 

ΑΘ. Κάλλισθ' ύπέλαβες, ώ Κλεινία, καί δει δή τούτον, ώς ό ä 

νύν παρεστηκώς ήμίν λόγος μηνύει, πάσαν άρετήν έχειν ης 

άρχει τό μή πλανάσθαι προς πολλά στοχαζόμενον, αλλ' εις έν 

βλέποντα προς τούτο αεί τά πάντα οίον βέλη άφιέναι. 

ΚΛ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΑΘ. Νύν δή μαθησόμεθα δτι θαυμαστόν ουδέν πλανάσθαι τά 

τών πόλεων νόμιμα, δτι προς άλλο άλλη βλέπει τών νομοθεσιών 

έν τή πόλει έκαστη. Καί τά μέν πολλά ουδέν θαυμαστόν τό τοις 

μέν τόν δρον είναι τών δικαίων δπως άρξουσί τίνες έν τή πόλει, e 

είτ' ούν βελτίους είτε χείρους τυγχανουσιν οντες, τοις δ', όπως 

πλουτήσουσιν, είτ' ούν δοΰλοί τίνων οντες είτε καί μή, τών δ' ή 

προθυμία προς τον ελεύθερον δή βίον ώρμημένη· ο'ι δέ καί σύν-

δυο νομοθετούνται, προς άμφω βλέποντες, ελεύθεροι τε δπως 

άλλων τε πόλεων έσονται δεσπόται, ο'ι δέ σοφώτατοι, ώς 

οΐονται, προς ταύτα τε καί τά τοιαύτα σύμπαντα, είς Εν δέ <ού>, 

ουδέν διαφερόντως τετιμημένον έχοντες φράζειν είς δ τδλλ' 

αύτοίς δει βλέπειν. 

ΚΛ. Ούκούν τό γ' ήμέτερον, ώ ξένε, ορθώς άν είη πάλαι τιθέ- 963a 

μενον; προς γάρ έν έφαμεν δεΧν άεί πάνθ' ήμΧν τά τών νόμων 
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βλέποντ' είναι, τούτο δ' άρετήν που συνεχωροΰμεν πάνυ ορθώς 

λέγεσθαι. 

ΑΘ. Ναί. 

ΚΛ. Τήν δέ γε άρετήν τέτταρα έθεμέν που. 

ΑΘ. Πάνυ μέν ούν. 

ΚΛ. Νουν δέ γε πάντων τούτων ηγεμόνα, προς δν δή τά τε 

άλλα πάντα καί τούτων τά τρία δεΧ βλέπειν. 

ΑΘ. Κάλλιστ' επακολουθείς, ώ Κλεινία. Καί τά λοιπά δή συ-

νακολούθει. Νουν γάρ δή κυβερνητικόν μέν καί ίατρικόν καί 

στρατηγικόν είπομεν είς τό έν έκεΧνο οι δει βλέπειν, τόν δέ πολι- b 

τικόν ελέγχοντες ένταύθ' έσμέν νύν, καί καθάπερ ανθρωπον 

έπανερωτώντες εΐποιμεν αν «Ώ θαυμάσιε, σύ δέ δή ποι σκοπείς; 

Τί ποτ' έκεΧνό έστι τό έν, δ δή σαφώς ό μέν ιατρικός νους 

έχει φράζειν, σύ δ' ών δή διαφέρων, ώς φαίης άν, πάντων τών 

έμφρόνων, οϋχ έξεις ειπείν;» ή σύ γε, Μέγιλλε καί Κλεινία, έχε-

τον διαρθρούντες υπέρ αυτού φράζειν προς έμέ τί ποτέ φάτε 

είναι τούτο, καθάπερ υπέρ άλλων έγώ προς υμάς συχνών διωρι- e 

ζόμην; 

ΚΛ. Ουδαμώς, ώ ξένε. 

ΑΘ. Τί δ' δτι δει προθυμεΧσθαί τε συνιδειν αυτό καί έν οΐς; 

ΚΛ. Οίον έν τίσι λέγεις; 

ΑΘ. Οίον δτε τέτταρα έφήσαμεν αρετής είδη γεγονέναι, 
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δήλον ώς εν εκαστον ανάγκη φάναι, τεττάρων γε δντων. 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Καί μήν έν γε άπαντα ταύτα προσαγορεύομεν. Άνδρείαν 

γάρ φαμεν άρετήν είναι, καί τήν φρόνησιν άρετήν, καί τά δύο 

τάλλα, ώς δντως δντα ού πολλά άλλ' έν τούτο μόνον, άρετήν. d 

ΚΛ. Πάνυ μέν ούν. 

ΑΘ. ΤΗι μέν τοίνυν διαφέρετον αύτοιν τούτω τώ δύο καί δύ' 

ονόματα έλαβέτην καί τάλλα, ουδέν χαλεπόν είπειν ή δέ έν 

άμφοίν έπωνομάσαμεν, άρετήν, καί τοΧς άλλοις, ουκ εύπετές έτι. 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Ουδέν χαλεπόν δ λέγω δηλώσαι. Διανειμώμεθα γάρ 

αλλήλους τήν έρώτησιν καί άπόκρισιν. 

ΚΑ. Πώς αΰ φράζεις, 

ΑΘ. 'Ερώτησαν με τί ποτέ εν προσαγορεύοντες άρετήν άμφό- e 

τερα, δύο πάλιν αυτά προσείπομεν, τό μέν άνδρείαν, το δέ φρό

νησιν. Έρώ γάρ σοι τήν αίτίαν, δτι τό μέν έστιν περί φόβον, ού 

καί τά θηρία μετέχει, τής ανδρείας, καί τά γε τών παίδων ήθη 

τών πάνυ νέων άνευ γάρ λόγου καί φύσει γίγνεται ανδρεία -ψυ

χή, άνευ δέ αύ λόγου ψυχή φρόνιμος τε καί νουν έχουσα οΰτ' 

έγένετο πώποτε οΰτ' έστιν οΰδ' αύθίς ποτέ γενήσεται, ώς δντος 

έτερου. 

ΚΑ. 'Αληθή λέγεις. 

ΑΘ. r Hi μέν τοίνυν έστόν διαφόρω καί δύο, σύ παρ' εμού 964a 
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άπείληφας τώ λόγφ- ή δέ έν καί ταύτόν, σύ πάλιν άπόδος έμοί. 

Διανοού δέ ώς έρών καί δπη τέτταρα δντα έν έστι, καί έμέ δε 

αξίου, σοΰ δείξαντος ώς έν, πάλιν δπη τέτταρα. Καί δή τό μετά 

τούτο σκοπώμεν τόν είδότα ίκανώς περί ώντινωνούν οίς έστιν 

μέν δνομα, έστιν δέ αύ καί λόγος, πότερον μόνον έπίστασθαι 

τούνομα χρεών, τόν δέ λόγον άγνοεΧν, ή τόν γε δντα τι καί περί 

τών διαφερόντων μεγέθει τε καί κάλλει πάντα τά τοιαύτα άγνο

εΧν αισχρό v. b 

ΚΛ. Έοικεν γούν. 

ΑΘ. ΜεΧζον δή τι νομοθέτη τε καί νομοφύλακι, καί δς αρετή 

πάντων διαφέρειν οίεται καί νικητήρια τούτων αυτών είληφεν, ή 

ταύτα αυτά περί ών νύν λέγομεν, ανδρεία, σωφροσύνη, δικαιο

σύνη, φρόνησις, 

ΚΛ. Καί πώς; 

ΑΘ. Τούτων δή περί τους έξηγητάς, τους διδασκάλους, τους 

νομοθέτας, τών άλλων τους φύλακας, τφ δευμένω γνώναί τε και e 

είδέναι, ή τώ δεομένφ κολάζεσθαί τε καί έπιπλήξαι άμαρτάνο-

ντι, πότερον ού διδάσκοντα ην δύναμιν έχει κακία τε καί αρετή 

καί πάντως δηλούντα, διαφέρειν τών άλλων, αλλ' ή ποιητήν 

τίνα έλθόντα είς τήν πόλιν ή παιδευτήν νέων φάσκοντ' είναι 

βελτίω φαίνεσθαι τού πάσαν άρετήν νενικηκότος; Είτα έν τή 
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τοιαύτη πόλει δπου μή λόγφ έργφ τε ικανοί φύλακες είεν, 

αρετής πέρι γιγνώσκοντες ίκανώς, θαυμαστόν τι ταύτην τήν πά

λιν άφύλακτον ούσαν πάσχειν ά πολλαί πάσχουσι τών νύν πό- d 

λέων; 

ΚΛ. Ουδέν γε, ώς εικός. 

ΑΘ. Τί ούν; "Ο λέγομεν νύν ποιητέον ήμιν, ή πώς; Τους φύ

λακας ακριβέστερους τών πολλών περί αρετής έργφ καί λόγφ 

κατασκευαστέον; "Η τίνα τρόπον τη τών έμφρόνων κεφαλή τε 

καί αίσθήσεσιν όμοιωθήσεται ήμιν ή πόλις, ώς τοιαύτην τινά φυ-

λακήν κεκτημένη έν αύτη; 

ΚΛ. Πώς ούν δή καί τίνα τρόπον, ώ ξένε, άπεικάζοντες αυτό 

τοιούτω τινί λέγομεν; 

Α θ . Δήλον ώς αυτής μέν τής πόλεως ούσης τού κύτους, τών e 

δέ φυλάκων τους μέν νέους οίον έν άκρα κορυφή, άπειλεγμένους 

τους ευφυέστατους, οξύτητας έν πάση τή ψυχή έχοντας, περί 

δλην κύκλω τήν πόλιν όράν, φρουροϋντας δέ παραδιδόναι 

μέν τάς αισθήσεις ταΧς μνήμαις, τοΧς πρεσβυτέροις δέ έξαγγέ-

λους γίγνεσθαι πάντων τών κατά πόλιν, τους δέ νφ άπηκα- 965a 

σμένους τώ πολλά καί άξια λόγου διαφερόντως φρονειν, τους 

γέροντας, βουλεύεσθαι, καί ύπηρέταις χρωμένους μετά συμβου-

λίας τοις νέοις, ούτω δή κοινή σώζειν αμφότερους δντως 

τήν πόλιν δλην. Πότερον ούτω λέγομεν ή πως άλλως δεΧν κατά-
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σκευάζεσθαι; Μών ομοίους πάντας κεκτημένους καί μή διηκρι-

βωμένους έστιν ους τραφέντας τε καί πεπαιδευμένους; 

ΚΛ. 'Αλλ', ώ θαυμάσιε, αδύνατον. 

ΑΘ. Ίτέον άρα έπί τίνα άκριβεστέραν παιδείαν τής έμπρο- b 

σθεν. 

ΚΛ. "Ισως. 

Α θ . ΤΑρ' ούν ής δή νύν σχεδόν έφηψάμεθα, τυγχάνοι άν ούσα 

ής χρείαν έχομεν αύτη; 

ΚΛ. Παντάπασι μέν ούν. 

Αθ. Ούκοΰν έλέγομεν τόν γε προς έκαστα άκρον δημιουργόν 

τε καί φύλακα μή μόνον δείν προς τά πολλά βλέπειν δυνατόν 

είναι, προς δέ τό εν έπείγεσθαι γνώναί τε, καί γνόντα προς 

έκεινο συντάςασσαι πάντα συνορωντα; 

ΚΛ. 'Ορθώς. 

Αθ. *Αρ' ούν ακριβεστέρα σκέψις θέα τε άν περί ότουούν e 

ότφούν γίγνοιτο η τό προς μίαν ίδέαν έκ τών πολλών καί ανό

μοιων δυνατόν είναι βλέπειν; 

ΚΛ. "Ισως. 

ΑΘ. Ούκ ίσως, αλλ' όντως, ώ δαιμόνιε, ταύτης ούκ έστιν σα

φεστέρα μέθοδος ανθρώπων ούδενί. 

ΚΛ. Σοί πιστεύων, ώ ξένε, συγχωρώ δή, καί ταύτη πορευώ-

μεθα λέγοντες. 

Αθ. Άναγκαστέον άρ', ώς έοικεν, καί τους τής θείας πολιτεί

ας ήμιν φύλακας ακριβώς ίδεϊν πρώτον τί ποτέ δια πάντων τών d 

τεττάρων ταύτόν τυγχάνει, δ δή φαμεν έν τε ανδρεία καί σω

φροσύνη καί δικαιοσύνη καί έν φρονήσει εν δν, άρετήν ένί 
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δικαίως άν ονόματι προσαγορεύεσθαι. Τούτο, ώ φίλοι, ει μέν 

βουλόμεθα, τά νύν οΐόνπερ σφόδρα πιέσαντες μή άνώμεν, πριν 

άν ίκανώς εϊπωμεν τί ποτ' έστιν είς ô βλεπτέον, είτε ώς έν είτε 

ώς όλον είτε αμφότερα εϊτε δπως ποτέ πέφυκεν ή τούτου δια

φυγόντος ημάς, οίόμεθά ποτέ ήμίν ίκανώς έξειν τά προς άρετήν. 

περί ης ούτ' ει πολλά έστ' οΰτ' ει τέτταρα οΰθ' ώς έν δυνατοί e 

φράζειν έσόμεθα; Οΰκουν έάν γε ήμιν συμβούλοις πειθώμεθα, 

άλλως δέ πως μηχανησόμεθα έν τή πόλει έγγεγονέναι τοϋθ' ήμιν 

ει δ' άρα τό παράπαν δοκεΐ έάν, όραν δή χρεών. 

ΚΛ. "Ηκιστα, νή τόν ξένιον, ώ ξένε, θεόν, έατέον που τό τοι

ούτον, έπεί δοκεις ήμΧν ορθότατα λέγειν. Λλλά δή πώς τις τοΰτ' 

άν μηχανώτο; 

Αθ. Μήπω τό πως άν μηχανησαίμεθα λέγωμεν εί δει δέ ή μή, 966a 

πρώτον βεβαιωσώμεθα τή συνομολογία προς ημάς αυτούς. 

ΚΛ. Άλλα μήν δεΧ γε, είπερ δυνατόν. 

Αθ. Τί δέ δή; Περί καλού τε καί αγαθού ταύτόν τούτο διάνο-

ούμεθα; Ώς πόλλ' έστιν μόνον έκαστον τούτων τους φύλακας 

ήμιν γνωστέον, ή και δπως έν τε και οπη; 

ΚΛ. Σχεδόν έοικ' έξ ανάγκης δείν καί όπως εν διανοείσθαι. 

Αθ. Τί δ', έννοεΧν μέν, τήν δέ ένδειξιν τφ λόγφ άδυνατεΧν b 

ένδείκνυσθαι; 
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ΚΛ. Καί πώς; Άνδραπόδου γάρ τίνα σύ λέγεις έξιν. 

Αθ. Τί δέ; Περί πάντων τών σπουδαίων άρ' ήμΧν αυτός λό

γος, δτι δεΧ τους δντως φύλακας έσομένους τών νόμων δντως 

είδέναι τά περί τήν άλήθειαν αυτών, καί λόγφ τε ικανούς έρμη-

νεύειν είναι καί τοις έργοις συνακολουθεΧν, κρίνοντας τά τε 

καλώς γιγνόμενα καί τά μή κατά φύσιν; 

ΚΛ. Πώς γάρ σο; 

Αθ. Μών ούν ούχ εν τών καλλίστων εστίν τό περί τους θεούς, e 

δ δή σπουδή διεπερανάμεθα, ώς εισίν τε καί δσης φαίνονται κύ

ριοι δυνάμεως, είδέναι τε εις δσον δυνατόν έστιν ταϋτ' άνθρω-

πον γιγνώσκειν, καί τοις μέν πλείστοις τών κατά πόλιν συγγι-

γνώσειν τη φήμη μόνον τών νόμων συνακολουθοΰσιν, τοΧς δέ 

φυλακής μεθέξουσιν μηδέ έπιτρέπειν, δς άν μή διαπονήσηται τό 

πάσαν πίστιν λαβείν τών ούσών περί θεών; Τήν δέ μή έπιτροπήν 

είναι τό μηδέποτε τών νομοφυλάκων αίρεΧσθαι τόν μή θείον καί d 

διαπεπονηκότα προς αυτά, μηδ' αν τών προς άρετήν εγκριτον 

γίγνεσθαι; 

ΚΛ. Δίκαιον γοϋν, ώς λέγεις, τόν περί τά τοιαύτα άργόν ή 

αδύνατον άποκρίνεσθαι πόρρω τών καλών. 
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Αθ. Άρα ούν ίσμεν δτι δύ' έστον τώ περί θεών άγοντε είς 

πίστιν, δσα διήλθομεν έν τοίς πρόσθεν; 

ΚΛ. ΠοΧα; 

Αθ. Έν μέν δ περί τήν ψυχήν έλέγομεν, ώς πρεσβύτατόν τε « 

καί θειότατόν έστιν πάντων ών κίνησις γένεσιν παραλαβοΰσα 

άέναον ούσίαν έπόρισεν έν δέ τό περί τήν φοράν, ώς έχει τάξε

ως, άστρων τε καί δσων άλλων εγκρατής νους έστιν τό πάν δια-

κεκοσμηκώς. Ό γάρ ίδών ταύτα μή φαύλως μηδ' Ιδιωτικώς, 

ουδείς ούτως άθεος ανθρώπων ποτέ πέφυκεν, δς ού τουναντίον 

επαθεν ή τό προσδοκώμενον ΰπό τών πολλών. Οι μέν γάρ δια- 967a 

νοούνται τους τά τοιαύτα μεταχειρισαμένους αστρονομία, τε καί 

ταΧς μετά ταύτης άναγκαίαις άλλαις τέχναις άθεους γίγνεσθαι, 

καθεωρακότας ώς οίον τε γιγνόμενα άνάγκαις πράγματ' αλλ' ού 

διανοίαις βουλήσεως αγαθών πέρι τελουμένων. 

ΚΛ. Τό δέ δή πώς έχον άν εϊη; 

Αθ. Πάν, όπερ είπον, τουναντίον έχει νύν τε καί δτε άψυχα 

αυτά οί διανοούμενοι διενοοϋντο. Θαύματα μέν ούν καί τότε b 

ΰπεδύετο περί αυτά, καί ύπωπτεύετο τό νύν δντως δεδογμένον. 

όσοι τής ακριβείας αυτών ηπτοντο, όπως μήποτ' άν άψυχα δντα 

ούτως είς άκρίβειαν θαυμαστοις λογισμοΧς άν έχρήτο, νουν μή 

κεκτημένα· καί τίνες έτόλμων τούτο γε αυτό παρακινδυνεύειν 

καί τότε, λέγοντες ώς νους είη ό διακεκοσμηκώς πάνθ' δσα κατ' 
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οΰρανόν. Οί δέ αυτοί πάλιν άμαρτάνοντες ψυχής φύσεως δτι 

πρεσβύτερον είη σωμάτων, διανοηθέντες δέ ώς νεώτερον, 

άπανθ' ώς ειπείν έπος ανέτρεψαν πάλιν, εαυτούς δέ πολύ 

μάλλον τό γάρ δή πρό τών ομμάτων, πάντα αύτοίς έφάνη, τά 

κατ' ούρανόν φερόμενα, μεστά είναι λίθων καί γής καί πολλών 

άλλων άψυχων σωμάτων διανεμόντων τάς αίτιας παντός τού 

κόσμου. Ταύτ' ήν τά τότε έξειργασμένα πολλάς άθεότητας καί 

δυσχέρειας τών τοιούτων άπτεσθαι, καί δή καί λοιδορήσεις γε 

έπήλθον ποιηταΐς, τους φιλοσοφοΰντας κυσί ματαίαις άπεικά-

ζοντας χρωμέναισιν ύλακαΧς, άλλα τε αύ άνόητ' ειπείν νϋν δέ, 

όπερ είρηται, πάν τουναντίον έχει. 

ΚΛ. Πώς; 

ΑΘ. Ούκ έστιν ποτέ γενέσθαι βεβαίως θεοσεβη θνητών 

ανθρώπων ούδένα, δς άν μή τά λεγόμενα ταύτα νύν δύο λάβη, ψυ

χή τε ώς έστιν πρεσβύτατον απάντων δσα γονής μετείληφεν, 

άθάνατόν τε, άρχει τε δή σωμάτων πάντων, επί δέ τούτοισι δή, 

τό νύν είρημένον πολλάκις, τόν τε ηγεμόνα έν τοΧς άστροις νουν 

το>ν δντων τά τε προ τούτων αναγκαία μαθήματα λάβη τά τε 

κατά τήν μούσαν τούτοις τής κοινωνίας συνθεασάμενος, χρήση-

ται προς τά τών ηθών επιτηδεύματα καί νόμιμα συναρμοττόντως, 



402 ΝΟΜΩΝ IB 

δσα τε λόγον έχει, τούτων δυνατός fi δούναι τόν λόγον ό δέ μή 968a 

ταΰθ' οίος τ' ών προς ταΧς δημοσίαις άρεταΧς κεκτήσθαι σχεδόν 

άρχων μέν ούκ άν ποτέ γένοιτο ικανός όλης πόλεως, υπηρέτης 

δ' άν άλλοις άρχουσιν. Όράν δή χρεών νύν, ώ Κλεινία καί 

Μέγιλλε, ήδη προς τοις είρημένοις νόμοις άπασιν όσους διελη-

λύθαμεν ε'ι καί τούτον προσοίσομεν, ώς φυλακήν έσόμενον κατά 

νόμον χάριν σωτηρίας τόν τών αρχόντων νυκτερινόν σύλλογον, 

παιδείας όπόσης διεληλύθαμεν κοινωνόν γενόμενον ή πώς b 

ποιώμεν; 

ΚΛ. 'Αλλ', ώ λώστε, πώς ού προσοίσομεν, άν πη καί κατά 

βραχύ δυνηθώμεν; 

ΑΘ. Καί μήν προς γε τό τοιούτον άμιλληθώμεν πάντες. Συλ-

λήπτωρ γάρ τούτου γε ύμιν καί έγώ γιγνοίμην άν προθύμως -

προς δ' έμοί καί έτερους ίσως εύρήσω - διά τήν περί τά τοιαύτ' 

έμπειρίαν τε καί σκέψιν γεγονυιάν μοι καί μάλα συχνήν. 

ΚΛ. Άλλ', ώ ξένε, παντός μέν μάλλον ταύτη πορευτέον ήπερ 

καί ό θεός ημάς σχεδόν άγει- τίς δέ δ τρόπος ήμΧν γιγνόμενος c 

ορθώς γίγνοιτ' άν, τούτο δή τά νύν λέγωμέν τε καί έρευνώμεν. 

ΑΘ. Ούκέτι νόμους, ώ Μέγιλλε καί Κλεινία. περί τών τοιού

των δυνατόν έστιν νομοθετείν, πριν αν κοσμηθή - τότε δέ κυρί

ους ών αυτούς δει γίγνεσθαι νομοθετεΧν - αλλά ήδη τό τά τοι

αύτα κατασκευάζον διδαχή μετά συνουσίας πολλής γίγνοιτ' άν, 

ε'ι γίγνοιτο ορθώς. 

ΚΛ. Πώς; Τί τούτο είρήσθαι φώμεν αύ; 
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ΑΘ. Πρώτον μέν δήπου καταλεκτέος άν είη κατάλογος τών 

όσοι επιτήδειοι προς τήν τής φυλακής φύσιν άν είεν ήλικίαις τε d 

καί μαθημάτων δυνάμεσιν καί τρόπων ήθεσιν καί έθεσιν μετά δέ 

τούτο, ά δει μανθάνειν ούτε εύρειν ραδιον ούτε ηύρηκότος 

άλλου μαθητήν γενέσθαι. Προς τούτοις δέ χρόνους, ους τε καί έν 

οίς δει παραλαμβάνειν έκαστα, μάταιον ταϋτ' έν γράμμασιν λέ

γειν- ουδέ γάρ αύτοίς τοις μανθάνουσι δήλα γίγνοιτ' άν δτι προς e 

καιρόν μανθάνεται, πριν εντός τής ψυχής έκάστφ που μαθήμα

τος έπιστήμην γεγονέναι. Ούτω δή πάντα τά περί ταύτα απόρ

ρητα μέν λεχθέντα ούκ άν ορθώς λέγοιτο, άπρόρρητα δέ δια τό 

μηδέν προρρηθέντα δηλοϋν τών λεγομένων. 

ΚΛ. Ti ούν δή ποιητέον εχόντων τούτων ούτως, ώ ξένε; 

Αθ. Τό λεγόμενον, ώ φίλοι, έν κοινώ καί μέσφ έοικεν ήμιν 

κείσθαι, καί είπερ κινδυνεύειν περί της πολιτείας έθέλομεν συ

μπάσης, ή τρις εξ, φασίν, ή τρεΧς κύβους βάλλοντες, ταύτα ποι- 969a 

ητέον, έγώ δ' ύμίν συγκινδυνεύσω τώ φράζειν τε καί έξηγείσθαι 

τά γε δεδογμένα έμοί περί τής παιδείας τε καί τροφής τής νϋν αύ 

κεκινημένης τοΧς λόγοις- τό μέντοι κινδύνευμα ού σμικρόν ούδ' 

έτέροις τισίν πρόσφερες άν είη. Σοι δή τούτο γε, ώ Κλεινία, μέ-

λειν παρακελεύομαι· σύ γάρ τήν Μαγνητών πόλιν, ή φ άν θεός 

έπώνυμον αυτήν ποιήση, κλέος όρη μέγιστον κατασκευάσας 


