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ΑΘ. 'Αφού θα έχουν γεννηθεί τα παιδιά, αρσενικά και Οη- 78Sa 

λυκσ, το πιο OOXJTÒ θά ήταν για μας να κάνουμε λόγο στή συ

νέχεια για τήν ανατροφή και τήν εκπαίδευση, ένα θέμα το 

όποιο είναι χωρίς άλλο αδύνατον να μείνει αμνημόνευτο, 

όταν όμως το συζητάμε, θα μας φαινόταν ώς ενδεδειγμένο να 

γίνεται μέ διδασκαλία και νουθεσία μάλλον πάρα με μορφή 

νόμων. Πράγματι, με τό νά συμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή 

στα σπίτια πολλά και μικρά πράγματα δχι σέ δλους φανερά, 

τα οποία εΰκολα, τόσο λόγω του πόνου και της απόλαυσης b 

δσο και της επιθυμίας καθενός, καταλήγουν νά είναι διαφο

ρετικά από τις συμβουλές τοϋ νομοθέτη, θά έδημιουργοΰντο 

κάθε είδους καί ανόμοια μεταξύ τους ήθη των πολιτών. Και 

αύτο είναι κακό για τις πόλεις· και διότι λόγω του ασήμα

ντου χαρακτήρα τους καί της συχνότητας τό νά κάνει κανείς 

νόμους, πού ορίζουν ποινές εναντίον τους, θά ήταν άπρεπο 

και συνάμα άσχημο, και διότι τό να συνηθίζουν ο'ι άνθρωποι 

να παρανομούν οτά μικρά και στα μεγάλης συχνότητας θέ

ματα, καταστρέφει και τους κείμενους γραπτούς νομούς. 

Ώστε, ενώ είναι πρόβλημα να νομοθετεί κανείς γι ' αυτά, e 

είναι αδύνατον νά τά άποσκυπα. Αυτά για τα όποια κάνω 
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τώρα λόγο, πρέπει νά προσπάθησα) να τα καταστήσω φανε

ρά, σαν νά επρόκειτο γιά δείγματα, πού κάποιος θά έφερνε 

στό φως της ημέρας· διότι έπί του παρόντος τά λεγόμενα μου 

φαίνεται ότι γίνονται μέσα σε κάποιο σκοτάδι. 

ΚΛ. Λές όλ.η τήν αλήθεια. 

ΑΘ. "Αρα, λοιπόν, ότι ή σωστή τουλάχιστον ανατροφή 

πρέπει νά φαίνεται δίχως άλλο Ικανή νά καλλιεργεί σώματα 

καί ψυχές δσο τό δυνατόν πιο ωραία και ενάρετα, τούτο βέ

βαια σωτά ειπώθηκε σέ κάποιο σημείο. 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Τά πιο ωραία τώρα σώματα, τό απλούστερο των d 

πραγμάτων, νομίζω, δτι πρέπει να διαμορφώνονται αμέσως 

μέ τον πιο σωστό τρόπο, όταν ακόμα τά παιδιά είναι σέ πολύ 

μικρή ηλικία. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. "Ε καί τί; Δέν γνωρίζομε μήπως δτι ή πρώτη ανάπτυ

ξη -κάθε ζωντανού οργανισμού πραγματοποιείται σέ τόσο 

πολύ μεγάλο βαθμό καί έκταση, ώστε καί σέ πολλούς ανθρώ

πους έγινε αιτία νά φιλονικοϋν ότι τό ΰψος των ανθρώπων 

δέν γίνεται διπλάσιο, καθώς αυξάνεται στα υπόλοιπα είκοσι 

χρόνια ά π ' δσο είναι στά πρώτα πέντε έτη; 

ΚΛ. Είναι αλήθεια. 

ΑΘ. Τί λοιπόν; Δέν γνωρίζομε μήπως ακόμη πώς, όταν 

τυχόν συσσωρεύεται πολλή ενέργεια, χωρίς νά συντρέχουν 

πολλοί καί ανάλογοι κόποι, επιφέρει αυτό μύρια κακά στά 

σώματα; 789a 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Τότε, λοιπόν, έχει ανάγκη (ένν. ό οργανισμός) από πε

ρισσότερους κόπους, όταν προστίθεται στά σώματα ή περισ

σότερη τροφή. 

ΚΛ. Μά τί λοιπόν, φιλοξενούμενε; Δηλαδή θά πρέπει νά 

ορίσουμε τους περισσότερους κόπους γιά τά νεογέννητα καί 
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τα πιο νεαρά άτομα; 

ΑΘ. Καθόλου, άλλα ποοτύτερα ακόμη γιά αυτά, πού τρέ

φονται μέσα στις ίδιες τους τις μητέρες. 

Κ.Λ. Μά πώς το εννοείς αυτό, ευλογημένε; Μήπως μιλάς 

γιά τα κυοφορούμενα (ένν, έμβρυα); 

ΑΘ. 'Ακριβώς. Και δεν είναι καθόλου παράξενο το να 

αγνοείτε σεις τη γυμναστική των τόσο μικρών, ιήν Οποία θα b 

ήθελα, άν και είναι παράδοξη, νά σας παρουσιάσω. 

ΚΛ. Μη διστάσεις καθόλου. 

ΑΘ. Είναι, χωρίς άλλο, πολύ πιο κατανοητό σε μας κάτι 

τέτοιο, γιά τον λόγο δτι ορισμένοι παίζουν έδώ παιγνίδια μέ 

πολύ πιο έντονο τρόπο ά π ' δ,τι πρέπει- πράγματι, εκτρέφουν 

σέ μας, είναι άλ.ήθεια, θρεφτάρια πι τείνων για τις κοκορο-

μαχίες, δχι μόνο παιδιά αλλά καί ορισμένοι μεγαλύτεροι. 

"Οταν ασκούν αυτού τού είδους τά άγρια πετεινά, απέχουν 

πολύ από του να καταλάβουν δτι ή καταπόνηση γυμνάζοντας 

τα, είναι αμοιβαία αρκετή· πράγματι, επί πλέον αυτής, αφού 

τά πάρει ό καθένας υπό μάλης, τά πιο μικρά στις χούφτες 

καί τά πιο μεγάλα στην αγκαλιά του, διανύουν περπατώντας 

πάμπολλα στάδια, όχι για χάρη της ευρωστίας των δικών 

τους σωμάτων αλλά εκείνης αυτών τών ζωντανών, καί δσο 

γι αυτό κάνουν φανερό, σε όποιον μπορεί να χαταΛ,αρει, ν/ΐι 

όλα τά σώματα, μέ τό νά κινούνται άπό τά τραντάγματα δσο 

καί άπό τά κουνήματα, ωφελούνται ακούραστα τά μέγιστα, 

όλα όσα. είτε κινούνται άπό τον ίδιο τον εαυτό τους, ή καί 

πάνω σέ αιώρες ή στή θάλασσα ή πηγαίνουν πάνω σέ άλογο 

και μεταφέρονται μ' έναν οποιονδήποτε εν τέλει τρόπο άπό 

άλλα σώματα, και λόγω αυτού μέ τό νά μήν αναλίσκουν τις 

οίτοτοοφες και τα υγρά, είναι ικανά να μας μετα^ι^ουν 

ύγεια, κάλλος καί όποια άλλη ευρωστία. Τί θα μπορούσαμε 

λοιπόν νά πούμε, έτσι εχόντων τούτων, ότι πρέπει εμείς νά 

κάνουμε μετά ά π ' όλα αυτά; Θέλετε μήπως νά προκαλέσουμε 
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γέλια τήν ίδια στιγμή πού θά θέταμε νόμους ότι ή έγκυος γυ- e 

ναίκα πρέπει νά περπατάει καί νά διαπλάθει τό νεογέννητο, 

δσο είναι ακόμα εύπλαστο, σαν νά είναι άπό κερί, καί μέχρι 

δύο ετών νά τό φασκιώνει; Καί δσον άφορα στις τροφούς 

μήπως πρέπει τότε να τις αναγκάζουμε μέ νόμο έπί ποινή 

προστίμων νά φροντίζουν νά μεταφέρουν τά παιδιά, είτε τά 

πηγαίνουν στην εξοχή ή στους συγγενείς τους, έως ότου νά 

μπορούν αυτά νά στέκουν καλά στά πόδια τους, καί τότε 

όμως ακόμα προσέχοντας, δσο είναι ακόμα πολύ μικρά, μή 

τυχόν, μέ τό νά στέκονται μόνα τους, στραβώσουν τά σκέλη 

τους, νά κοπιάζουν νά τά μεταφέρουν έως ότου γίνει τό νεο

γέννητο τριών ετών; Καί δέν είναι μήπως ανάγκη νά είναι 

αυτές δσο το δυνατόν γεροδεμένες και όχι μόνο μια; Καί γιά 

κάθε μια άπό αυτές, αν τυχόν δέν πραγματοποιούνται, νά 790a 

προτείνουμε νά ορισθεί ποινή στον νόμο γιά δσες δέν τά 

εκπληρώνουν; "Η μήπως χρειάζεται νά κρατηθούμε μακριά 

άπό κάτι τέτοιο γιά τον λόγο πώς αυτό πού μόλις τώρα δα 

ειπώθηκε θά ήταν πολύ καί άφθονο. 

ΚΛ. Τό ποιο; 

ΑΘ. Τό νά γίνουμε περίγελως και έπι πλέον νά μή θέλουν 

νά υπακούσουν τόσο τά γυναικεία δσο καί τά δουλικά ήθη 

τών τροφών. 

ΚΛ. 'Αλλά γιά χάρη τίνος είπαμε δτι θά έπρεπε αυτά νά 

λεχθούν; 

ΑΘ. Γι' αυτό εδώ: δτι τά ήθη τών κυρίων και τών ελεύθε

ρων ανθρώπων στις πόλεις, θά μπορούσαν ενδεχομένως νά b 

τους κάνουν, αφού μάς ακούσουν, νά καταλ.ήξουν στην ορθή 

σκέψη, δτι χωρίς νά είναι σωστός ό τρόπος πού διευθετεί 

κανείς τήν προσωπική του ζωή στους κόλπους της πόλης, θά 

ήταν μάταιο νά πιστεύει δτι ή ρύθμιση τών κοινών θά έχει 

μιά κάποια νομοθετική σταθερότητα, καί κατανοώντας αυτό, 

θά μπορούσε καθένας νά χρησιμοποιεί ώς νόμους αΰτα που 
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μόλις τώρα ειπώθηκαν, και εφαρμόζοντας τα, με το νά διευ

θύνει καλά τήν ίδια του τήν οικογένεια καί ταυτόχρονα την 

ίδια του τήν πόλη, θά μπορούσε νά είναι ευτυχισμένος. 

ΚΛ. Πράγματι έχεις πεί ευλογοφανή πράγματα. 

ΑΘ. Νά, λοιπόν γιατί δέν πρέπει ακόμα νά σταματήσουμε 

αύτοϋ τού είδους τή νομοθεσία, πριν νά έχουμε ορίσει και τα e 

σχετικά μέ τις ψυχ;ές τών πάρα πολύ νέων παιδιών μέτρα, με 

τον ίδιο τρόπο μέ τον όποιο ακριβώς αρχίσαμε νά φέρνουμε 

σέ πέρας τά δσα ειπώθηκαν ως νομοθετικές προτάσεις σχε

τικά μέ τά σώματα. 

ΚΛ. "Εχεις απόλυτα δίκιο. 

ΑΘ. "Ας πάρουμε, λοιπόν, τούτο ώς αρχικό συστατικό 

στοιχείο καί γιά τά δύο, τόσο δηλαδή γιά τό σώμα δσο και 

γιά τήν ψυχή τών πολύ μικρών παιδιών, δτι τό θήλασμα καί 

ή κίνηση πού γίνεται δσο τό δυνατόν συνεχώς νύκτα καί μέ

ρα, είναι γιά όλα ανεξαιρέτως ωφέλιμη, προπάντων, μάλιστα 

γιά τά τά νήπια, καί δτι, άν ήταν δυνατόν, νά ζουν ώς νά 

ήταν στην κατάσταση τού πλέοντος· όμως τούτο πρέπει νά 

κάνουμε γενικό κανόνα σχετικά με την ανατροφή τών νεο- d 

γνών. 'Οφείλουμε, έξ άλλου, νά συμπεράνουμε καί άπό τά 

δσα ακολουθούν, δτι άπό πείρα έμαθαν αΰτο καί κατάλαβαν 
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ναίκες πού ίερουργοϋν σχετικά μέ τις θεραπείες τών Κορυ-

βάντων όταν, τυχόν θελήσουν οί μητέρες νά βάλουν νά κοι

μηθούν άπό τά παιδιά τους εκείνα πού δύσκολα τά παίρνει δ 

ύπνος, δέν τά αφήνουν ήσυχα, άλλα αντίθετα τά κουνάνε 

ρυθμικά συνεχώς στην αγκαλιά τους, ούτε μένουν σιωπηλές e 

άλλα τά νανουρίζουν μέ κάποια μελωδία, καί μαγεύουν τά 
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ξέφρενες βάκχες, μέ τον ίδιο τρόπο πού χρησιμοποιούν τήν 

κίνηση μέ τον χορό καί τή μουσική. 

ΚΛ. Ποια, λοιπόν, είναι γιά μας, φιλοξενούμενε, ή κατ' 

file:///J/J/J
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εξοχήν αιτία όλων αυτών; 

ΑΘ. Δέν είναι πολύ δύσκολη, γιά νά τήν μάθει κανείς. 

ΚΛ. Πώς αυτό; 

ΑΘ. Καί τά δύο αυτά πάθη οφείλονται κατά κάποιο τρόπο 

στο δτι κάποιος φοβάται, καί υπάρχουν φόβοι εξ αίτιας μιας 

ορισμένης κακής συνήθειας της ψυχής. "Οταν, λοιπόν, κά

ποιος ά π ' έξω προσθέτει σ' αυτά τα πάθη ενα ταρακούνημα, 791a 

ή κίνηση πού επιφέρεται άπό τά έξω είναι ισχυρότερη άπό 

τήν εσωτερική κίνηση πού είναι ή φοβέρα καί ή μανία καί 

επικρατώντας, προξενώντας μια φαινομενική γαλήνη καί 

αταραξία στην ψυχή πού δεινοπάθησε άπό τά καρδιοκτυπή-

ματα στή μια καί στην άλλη άπό τις δυο αυτές καταστάσεις. 

κάτι χωρίς άλλο τό προσφιλές, κάνει εκείνα (ενν. τά παιδιά) 

νά κοιμούνται καί τους άγρυπνοΰντες, μέ ιό νά χορεύουν 

καί νά αύλοϋνται, μέ τή βοήθεια τών θεών, στους οποίους ό 

καθένας άπό αυτούς τυχόν κάνει ευοίωνες θυσίες, θά τους 

καθιστούσε άπό ανθρώπους μέ μανιακές διαθέσεις νά έχουν b 

φρόνιμες συνήθειες. Καί όλα αυτά, γιά νά τό πούμε έτσι τώ

ρα μέ λίγα λόγια, έχουν κάποια εύλογη αίτια. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. "Αν δμως έχουν έτσι αυτά μια παρόμοια δύναμη, πρέ

πει νά έχουμε στον νοΰ μας αυτό γι" αυτούς τους ίδιους, ότι 

κάθε ψυχή ανεξαιρέτως πού ζει άπό τά παιδικά χρόνια μέσα 

στον φόβο, θά εθιζόταν δλο καί πιο πολύ νά τελεί υπό τό 

κράτος φόβων αυτό, άλλ.ωστε, θά έλεγε κανείς, δτι αποτελεί 

άσκηση δειλίας, άλ.λά δχι ανδρείας. 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσε νά μήν είναι έτσι; 

ΑΘ. Τό αντίθετο, ασφαλώς, θά λέγαμε δτι αποτελεί ευθύς e 

άπό τά παιδικά χρόνια έργο ανδρείας, τό νά υπερνικά δη

λαδή κανείς τους τρόμους καί τους φόβους πού μας κατα

λαμβάνουν. 

ΚΛ. Σωστά. 
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ΑΘ. 'Αποτελεί και τούτο ένα συστατικό στοιχείο για τήν 

αρετή της ψυχής, ή γυμναστική τών παιδιών άπό τήν πολύ 

μικρή ηλικία μαζί μέ τις κινήσεις, ή οποία, άς τό πούμε, συμ

βάλλει τά μέγιστα. 

Κ Λ. 'Ασφαλώς. 

Αθ. Ωστόσο, τόσο τό μη δυσάρεστο μέσα στην ψυχή δσο 

καί το δυσάρεστο, θά μπορούσαν νά είναι μή ευκαταφρόνη

το συστατικό στοιχείο γενναιοψυχίας καί μικροψυχίας. 

ΚΛ. Πώς νά τό αρνηθούμε; 

ΑΘ. Μέ ποιόν, λοιπόν, τρόπο θά μπορούσαμε ευθύς αμέ- ά 

σως νά εμφυτεύσουμε στην ψυχή τού νεογέννητου όποια άπό 

τις δύο (ένν. διαθέσεις) θά θέλαμε, πρέπει χωρίς άλλο νά 

προσπαθήσουμε νά εκθέσουμε, πώς κάποια άπό αυτές καί 

ατό μέτρο πού είναι εφικτή. 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Λέω λοιπόν τήν άποψη πού επικρατεί τουλάχιστον σέ 

μας, δτι ενώ ή μαλθακότητα κάνει τους χαρακτήρες τών νέ

ων δύστροπους καί οξύθυμους καί άπό ασήμαντα να εξεγεί

ρονται, τό αντίθετο, ή απόλυτη δηλαδή καί άγρια υποταγή, 

κάνοντας τους μικρόψυχους, δουλοπρεπεΐς καί μισάνθρω-

πους, δημιουργεί ακατάλληλους συντρόφους. 

ΚΛ. Πώς πρέπει, λοιπόν, τότε νά ανατρέφει ή πόλη στο ε 

σύνολο της τά μικρά παιδιά, πού δέν καταλαβαίνουν ακόμα 

τή γλώσσα κι ούτε έχουν τή δυνατότητα νά γευτούν τήν υπό

λοιπη εκπαίδευση; 

ΑΘ. Μέ αυτόν εδώ κάπως τόν τρόπο· κάθε νεογνό, καί δχι 

σέ μικρότερο βαθμό τό γένος τών ανθρώπων, είναι σύνηθες 

αμέσως νά εκδηλώνεται μέ κραυγές- καί μάλιστα επί πλέον 

τών κραυγών διακατέχεται άπό τήν τάση παραπάνω άπό το 

άλλα (ένν. όντα) να κλαίει. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. "Αρα, λοιπόν, οί τροφοί, αναζητώντας τί θέλει (ένν. 
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τό παιδί), συμπεραίνουν μόνες τους άπό τήν προσφορά' άν 

δηλαδή σ* αυτό πού τού προσφέρεται τυχόν σωπαίνει, θειο- 792a 

ρουν δτι καλώς τό προσέφεραν, άν, αντίθετα, έξ αίτιας 

αυτού τυχόν κλαίει καί ουρλιάζει, δχι καλώς. Γιά τά μικρά 

παιδιά τότε τό σημάδι γιά τό ποια πράγματα αγαπούν και 

ποια μισούν είναι τά κλάμματα καί τά ουρλιαχτά, σημάδια 

καθόλου ευτυχή- ή χρονική, έξ άλλου αυτή περίοδος δεν μπο

ρεί νά είναι μικρότερη άπό τρία χρόνια, ένα όχι μικρό τμήμα 

τού βίου γιά νά τό ζήσει κανείς άσχημα ή μή άσχημα. 

ΚΛ. Σωστά λές. 

Αο. "ν/ δύστροπος τότε και διόλου φιλόφρων δεν φαίνεται 

άραγε δτι ρέπει στους θρήνους καί κάποιος που τον πιο πολύ 

καιρό συνεχώς οδύρεται περισσότερο άπ' δ,τι πρέπει για b 

ενάρετο άνθρωπο; 

ΚΛ. 'Εμένα τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται. 

ΑΘ. Καί τί λοιπόν; "Αν κάποιος στά τρία πρώτα έτη με-

τήρχετο κάθε τέχνασμα εξασφαλίζοντας ώστε τό παιδί πού 

ανατρέφεται άπό εμάς νά δοκιμάσει τον λιγότερο πόνο, τους 

λιγότερους φόβους και γενικά τή λιγότερη δυνατόν λύπη, 

άραγε δέν νομίζομε δτι θά κάνουμε πιο εύθυμη και φιλόφρο-

να τήν ψυχή τού παιδιού πού ανατρέφουμε; 

ΚΛ. Είναι ολοφάνερο χωρίς άλλο, και μάλιστα πολύ 

ασφαλέστερα, φιλοξενούμενε, άν θά τού εξασφάλιζε κανείς 

πολλές απολαύσεις. e 

ΑΘ. Σέ αυτό δέν θά ήμουν πλέον εγώ σύμφωνος με τον 

Κλεινία, θαυμάσιε άνθρωπε. Διότι γιά μας μία τέτοια ενέρ

γεια αποτελεί ασφαλώς τή μεγαλύτερη διαφθορά άπ' όλες- κι 

αυτό, επειδή γίνεται κάθε φορά στην αρχή της ανατροφής. 

"Ας δούμε δμως άν λέμε κάτι σωστό. 

ΚΛ. Πές τί υποστηρίζεις. 

ΑΘ. Δέν είναι γιά ενα ασήμαντο θέμα ό λόγος πού θά κά

νουμε χώοα έμεΐΓ οι δύο. "Ε νε τον νοϋ σου καί σύ, Μένιλλ.ε, 
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και κρίνε μας. Ή δική μου, πράγματι, γνώμη είναι ούτε να 

ισχυρίζεται κανείς δτι πρέπει ή σωστή ζωή νά επιδιώκει απο

κλειστικά τις απολαύσεις ούτε πάλι νά αποφεύγει εντελώς d 

τις λύπες, αλλά νά είναι σύμφωνος μέ τή μέση αυτήν όδό γιά 

τήν οποία έκανα λόγο μόλις καί τήν ονόμασα ώς φιλόφρονα, 

την όποια όλοι μας εύστοχα χαρακτηρίζομε, σύμφωνα μ' ένα 

χρησμό μαντείου, καί διάθεση θεού. Αυτήν την ιδιότητα υπο

στηρίζω δτι πρέπει νά επιδιώκει αυτός ανάμεσα μας, πού 

ενδιαφέρεται νά γίνει ένας θεσπέσιος άνθρωπος, ούτε δη-
Ι /~ι is·« Ä ί λ ι A<- -iiA c U " i ι Λ ί / . Ι Γ Τ ^ Ι A ) f i i i i'fT t n n c w V i r Π Τ Ι Λ ri rr r\ A π "%% A , U Ü i | \J l u i i U s , v u , CiiVvAi. υ Λ ι μ υ υ Ι υ Λ υ υ CJ I I ^ J U I - J I Î j>-, y / W - , vAJLv//vvAt 

O C Î Ç , u l O X l OcV JXDOXCITCXL VG CEI VCD-QIC ÀUJIEÇ, ODX1. VO. aCpTjVbl 

κανέναν άλλον, γέρο ή νέο μας, αρσενικοί ή θηλυκού γένους, 

νά παθαίνει το ϊδιο, καί λιγότερο cm' όλους κατά το δυνατόν 

κάποιον που έχει πρόσφατα γεννηυει- ν^ιοτι τότε κατά κύριο -

λόγο έφυτεύεται σέ όλους μας μέ τή συνήθεια ό δλος χαρα

κτήρας. Έ γ ώ μάλιστα θά υποστήριζα ακόμη, άν δέν μέ ένοι

αζε μήπωζ φανώ δτι αστειεύομαι, οτι πρέπει κάνεις επί πλέ

ον νά φροντίζει περισσότερο άπ' όλες τίς γυναίκες, εκείνες 

πού φέρουν στά σπλάχνα τους ένα μωρό κατά τό χρονικό 

εκείνο διάστημα, ώστε ή εγγυος δέν θά αφήνεται ούτε σέ κά

ποιες, πολλές καί συνάμα έντονες απολαύσεις, ούτε πάλι σέ 

λύπες, α/-λα οτι οα \_ει κατά το χρονικό uu io OIUG ιημα u t ,α 

τρόπο πού εκτιμά τόσο τήν ήπιότητα και τήν καλή διάθεση 

δσο καί τήν πραότητα. 

ΚΛ. Δέν σοι χρειάζεται, φιλοξενούμενε, νά εξετάσεις τον 

Μέγιλλο γιά τό ποιος άπό τους δυό μας μίλησε σωστότερα· 793d 

διότι έγώ ό ίδιος συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι πρέπει 

όλοι νά αποφεύγουν μια ζωή άπό άκρατη λύπη καί άπό 

άκρατη απόλαυση, και να ακο/.ουθούν πάντοτε μια μέση όοό. 

Πολύ ώραϊα λοιπόν καί μίλησες καί άκουσες ταυτόχρονα. 

ΑΘ. Πάρα πολύ σωστά μά τήν αλήθεια, Κλεινία. Σ' αυτό 

έδώ επομένως τό σημείο, καθώς είμαστε τρεις, ας διαλογι-
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σθούμε γι ' αυτά. 

ΚΛ. Τό ποιο; 

ΑΘ. Τό δτι είναι δηλαδή δλα αυτά, τά όσα διεξήλθαμε λί

γο πριν, αυτά πού αποκαλούνται άπό τους πολλούς άγραφοι 

κανόνες δικαίου- καί δτι αυτούς τους οποίους ονομάζουν 

πάτριους νόμους, δέν είναι τίποτε άλλο άπό τό σύνολο b 

αυτών τών κανόνων. Καί έπί πλέον, ό λόγος πού τώρα δά 

μόλις μας ήλθε, δτι δηλαδή ούτε νόμους πρέπει να τους απο

καλούμε αυτούς ούτε νά τους αφήνουμε αμνημόνευτους, δι

καιολογημένα ειπώθηκε, διότι είναι δεσμοί αυτοί (ένν. οί κα

νόνες) κάθε πολιτεύματος, μέ τό νά βρίσκονται ανάμεσα σέ 

δλους, τόσο αυτούς πού έχουν τεθεί γραπτώς και αποτελούν 

κείμενους κανόνες δικαίου δσο καί εκείνους πού θά τεθούν, 

απαράλλαχτα όπως οί πατροπαράδοτοι καί πανάρχαιοι κα

νόνες, οί όποιοι άν βέβαια τέθηκαν καλώς καί αφομοιώθη

καν στην πράξη, καλύπτουν άπ' όλες τις πλευρές μέ κάθε 

είδους εγγύηση σωτήρια τους μέχρι τότε γραπτούς νόμους, 

ένώ άν τυχόν εκτρέπονται της σωστής οδού μέ τρόπο που e 

παραβιάζει τή νομιμότητα, όπως τά στηρίγματα τών αρχιτε

κτόνων στο κέντρο βάρους τών οικοδομών, όταν υποχωρούν 

άπό τό μέσον συμπαρασύρουν καί όλα άνεξαιρέτα>ς, μέ απο

τέλεσμα νά σωριάζονται το ένα πάνω στο άλλο, καί όχι μό

νον αυτά, άλλα καί δσα οικοδομήθηκαν επιπροσθέτως αργό

τερα καλά, όταν θά έχουν πέσει τά παλιά. Αυτά έχοντας τό

τε στον νού μας, Κλεινία, πρέπει νά συνδέουμε μέ κάθε τρό

πο τήν δική σου πόλη, πού είναι νέα, μή παραλείποντας δσο 

είναι δυνατόν τίποτα, είτε μεγάλης, είτε μικρής σημασίας, d 

άπό εκείνα δσα ονομάζει κανείς νόμους ή έθιμα ή ήθη- διότι 

μέ δλα αυτά τά στοιχεία συνδέεται ή πόλη καί κανένα άπό 

αυτά δέν είναι μόνιμο, διαρκές χωρίς τό άλλο, ώστε δέν πρέ

πει νά παραξανευόμαστε, όταν συρρέουν πολλά, ακόμη κι άν 

μας φαίνονται δτι είναι μικρής σημασίας, έθιμα καί συναλ-
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λακτικά ήθη, άν κάνουν αυτά τους νόμους διαρκέστερους. 

Κ Λ. Και σύ βέβαια μιλάς σωστά κι εμείς ανάλογα θά σκε

πτόμαστε. 

ΑΘ. "Αν επομένως θά εφαρμόσει κάποιος, στά παιδιά, 

αγόρια καί κορίτσια, μέχρι τήν ηλικία τών τριών ετών μέ e 

ακρίβεια αυτά καί δέν έκανε περιστασιακά χρήση αυτών πού 

έχω αναφέρει, δέν θά ήσαν ασήμαντα ώς προς την ωφέλεια 

γιά τά παιδιά πού ανατρέφονται στην πολύ τρυφερή αυτή 

ηλικία- ένα παιδί ωστόσο τριών ήδη ετών ή τεσσάρων ή πέ

ντε ή ακόμη καί έξι θά είχε ανάγκη γιά τή διάπλαση τού χα

ρακτήρα του άπό ψυχαγωγία, καί πρέπει άπό τή στιγμή κι 

δλας αυτή νά απαλλάσσεται άπό τήν μαλθακότητα μέ τό νά 

έπιπλήττεται, δχι δμως μέ τρόπο περιφρονητικό, αλλά πρέ

πει νά εφαρμόζουμε καί γιά τά ελεύθερα γεννημένα παιδιά τό 

ίδιο πού ορίζουμε γιά τους δούλους, δτι δηλαδή πρέπει νά 

μήν τους τιμωρεί κανείς μέ τρόπο προσβλητικό γιά νά μή 

προκαλεί τήν οργή αυτών που τιμωρήθηκαν, ούτε δμως πάλι 794a 

αφήνοντας ατιμώρητη τή μαλθακότητα τους. 'Ορισμένα τώρα 

παιγνίδια γιά τα παιδιά αυτών τών ηλικιών είναι σύμφυτα, 

τα οποία καί ανακαλύπτουν άπό μόνα τους αμέσως μόλις τύ

χει να βρεθούν μεταξύ τους. Πρέπει, έξ άλλου, νά συγκε

ντρώνονται όλα τά παιδιά αύτης της ηλικίας, δηλαδή άπό τά 

τρίχρονα μέχρι καί τά εξι ετών στά ιερά άπό κάθε συνοικι

σμό, τά παιδιά δηλαδή κάθε συνοικισμού δλα μαζί στον ίδιο 

τόπο- οί τροφοί πάντως τών παιδιών αυτής τής ηλικίας πρέ

πει νά φροντίζουν ακόμα για τήν καλή τους διαγωγή καί γιά 

την αύθαδεια, δσο γι ' αυτές τις ίδιες τις τροφούς και το σύ

νολο τών παιδιών, θά πρέπει νά ορίζεται άπό τό σώμα τών 

δώδεκα γυναικών μία γιά κάθε φυλή, για νά τηρεί τήν τάξη b 

κατά το έτος τής θητείας τών προαναφερόμενων, τις οποίες 

τυχόν θά ορίσουν οι νομοφύλακες. Αυτές θά εκλέγουν οί γυ

ναίκες οί αρμόδιες γιά τά θέματα τού γάμου, μία άπό κάθε 
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φυλή, ανάμεσα άπό τις συνομήλικες τους- αμέσως μόλις διο

ρισθεί θά ασκεί αύτη τήν αρμοδιότητα της μέ τό νά παρευρί

σκεται κάθε μέρα στό ιερό καί νά τιμωρεί ανελλιπώς αυτόν 

πού παρανομεί, αυτή ή ίδια προκειμένου γιά δούλο ή δούλη 

καί ξένο ή ξένη μέ τή βοήθεια ορισμένων υπηρετών τής πό

λης, γιά πολίτη δμως, ό όποιος διαμαρτύρεται γιά τήν τιμώ- e 

ρία, θά τον προσαγάγει νά δικασθεί ενώπιον τών αστυνό

μων, άν δμως δέν διαμαρτύρεται αυτός, τότε θά χόν τιμωρεί 

αύτη ή ίδια. Ά π ό τον εξάχρονο καί την εξάχρονη καί μετά, 

θά πρέπει πλέον νά διακρίνονται τά παιδιά ανάλογα μέ τό 

φύλο τους -θά πρέπει νά περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους 

τά αγόρια μέ τά αγόρια καί τό ίδιο τά κορίτσια μεταξύ τους-

έτσι όταν είναι ανάγκη τόσο εκείνα δσο καί αυτά νά στρέ

φουν τήν προσοχή τους στά μαθήματα, τά αρσενικά στους 

δάσκαλους, στους ίππους, στά τόξα, στά ακόντια καί στην 

τέχνη τού σφενδονισμού, ενώ τά θηλυκά, στό μέτρο πού συ

γκατανεύουν, θά παρακολουθούν εθελοντικά τά ίδια μέχρι d 

τό στάδιο τής εκμάθησης, καί κυρίως τή χρήση τών όπλων. 

Διότι ή σημερινή κατάσταση γύρω άπό αυτά τά ζητήματα λί

γο απέχει άπό τού νά παραγνωρίζεται ά π ' δλους. 

ΚΛ. Ή ποια; 

ΑΘ. Οτι τάχα τα ^εςΐά και τα αριστερά (μέλη; μας οιαφε-

ρουν έκ φύσεως, ώς προς τή χρησιμοποίηση τους γιά τις κά

θε είδους ενέργειες τών χεριών, αφού, ώς προς τά πόδια και 

μέ τά κάτω έν γένει μέλη, δέν φαίνεται σέ τίποτα νά διαφέ

ρουν στις επιδόσεις τους· ένώ ώς προς τά χέρια, άπό τήν 

απερισκεψία τών τροφών καί τών μητέρων μας έχει γίνει κα- e 

θένας άπό μάς σαν μονόχειρας. Διότι, ένώ ή φύση δίνει ίση 

σχεδόν δύναμη σέ καθένα άπό τά δύο μέλη, έμεΧς οί ίδιοι μέ 

τη συνήθεια τά κάναμε διαφορετικά, με το νά τά χρησιμο

ποιούμε δχι σωστά. Γιά όσες, ωστόσο, ενέργειες δέν διαφέρει 

πολύ, δπως άν χρησιμοποιεί κάποιος τό αριστερό γιά τή λύ-
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ρα καί τό δεξί γιά τό δοξάρι, καί γιά όσες άλλες τέτοιες ενέρ

γειες, τό πράγμα δέν έχει καμιά σημασία- τό νά χρησιμοποι

εί ωστόσο κανείς αυτές ώς παραδείγματα καί σέ άλλες (ένν. 

ενέργειες), όπου δέν πρέπει νά τά χρησιμοποιεί έτσι, αποτε

λεί καθαρή απερισκεψία. Τό έδειξε αυτό, έξ άλλου, ή καθιε- 795a 

ρωμένη συνήθεια τών Σκυθών, οί όποιοι δέν τεντώνουν τό 

τόξο μέ τό αριστερό χέρι καί δεν τραβούν τό βέλος μόνο μέ 

τό δεξί, αλλά χρησιμοποιούν το ίδιο τό ένα καί τό άλλο καί 

γιά τις δύο αυτές (ένν. ενέργειες)· υπάρχουν καί πάρα πολλά 

άλλα τέτοια παραδείγματα τόσο γιά τή διεύθυνση τών αρμά

των άπό τους ηνίοχους δσο καί μέ άλλες (ένν. δραστηριότη

τες), άπό τά όποια είναι δυνατόν νά μάθουμε ότι ενεργούν 

ενάντια στή φύση αυτοί πού καταγίνονται μέ τό νά κάνουν 

τά αριστερά χέρια ασθενέστερα άπό τά δεξιά. Ένώ αυτό. πού 

ήδη είπαμε γιά δοξάρια άπό κέρατο καί γιά τέτοια δργανα, 

δέν είναι τίποτε τό σπουδαίο- όταν παραστεί, αντίθετα, ανά

γκη νά χρησιμοποιήσουμε όργανα σιδερένια σέ πόλεμο, δια- b 

φέρει κατά πολύ, είτε για τόξα πρόκειται, είτε γιά ακόντια, 

είτε γιά ό,τιδήποτε άλλο άπό αυτά, καί περισσότερο άπό κά

θε τι άλλο, όταν παραστεί ανάγκη νά χρησιμοποιήσουμε 

δπλ.α εναντίον όπλων. Διαφέρει κατά πολύ αυτός πού έμαθε 

άπό εκείνον πού δέν έμαθε καί αυτός που γυμνάσθηκε, άπό 

εκείνον πού δέν έχει γυμνασθεί. Διότι καθώς εκείνος πού έχει 

τέλεια ασκηθεί στό παγκράτιο ή στην πυγμαχία ή στην πάλη 

δέν είναι ανήμπορος νά μάχεται άπό τά αριστερά καί δεν χω

λαίνει ούτε καί υποχωρεί, κάθε φορά πού κάποιος, μεταθέ- e 

τοντας στην κακή του πλευρά, τυχόν τον αναγκάζει νά εξα

σκείται, τό ίδιο αυτό είναι αλήθεια, νομίζω, πρέπει να δεχό

μαστε δτι είναι σωστό καί προκειμένου γιά τά δπλ.α καί γιά 

δλα τά άλλα, δτι πρέπει δηλαδή αυτός πού διαθέτει δύο μέ

σα, μέ τά όποια θά μπορούσε τόσο νά αμύνεται δσο καί νά 

επιτίθεται εναντίον άλλων, νά μήν αφήνει, δσο τό δυνατόν, 
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κανένα άπό αυτά ούτε ανενεργό ούτε άγύμναστο- διότι, άν 

έχει κάποιος τη φυσική διάπλαση τού Γηρυόνη ή ακόμη γεν

νιόταν μ' έκείνην τού Βριάρεω μέ τά εκατό χέρια, θά μπορεί 

νά ρίχνει εκατό βέλη. Ή φροντίδα τότε γιά δλα αυτά πρέπει 

νά είναι έργο τών γυναικών και τών ανδρών κρατικών λει

τουργών, εκείνες νά είναι έπόπτριες τόσο στά παιγνίδια δσο 

καί τήν διατροφή, καί αυτοί αρμόδιοι για τα μαθήματα, έτσι d 

ώστε, μέ τό νά γίνουν δλα τά άγορια και τά κορίτσια αρτι

μελή, τόσο στά χέρια δσο καί στά πόδια, νά μή καταστρέ

φουν τυχόν, κατά τό δυνατόν, μέ τις συνήθειες στο ελάχιστο 

τις φυσικές τους ικανότητες. 

Τά μαθήμαχα πάλι θά συνέβαινε νά είναι διπλά, γιά να τό 

πούμε έχσι, εκείνα γιά τό σώμα με την γυμναστική, ένώ τά 

άλλα γιά τήν εύψυχία με τήν μουσική. Εκείνα, έξ άλλου, της 

γυμναστικής είναι πάλι δύο; ό ομαδικός χορός καί ή πάλη. 

Ά π ό τον χορό τώρα, ένα συνίσταται στό νά μιμούνται τό λε- e 

κτικο ύφος της Μούσας γιά νά διαφυλάσσεται ταυτόχρονα 

τό μεγαλείο (ένν. τής έκφρασης) καί ή ελευθερία, ένα άλλο 

πάλι είδος για χάρη της ευρωστίας καί της ευκινησίας δσο 

και τής ομορφιάς, ή συναφής ευκαμψία καί ή ανάπτυξη τών 

μελών τού ίδιου τού σώματος καί συνεπώς τών διαφόρων 

μερών του, καί έπί πλέον απονέμοντας σέ καθένα άπό αυτά 

τή δική τους εύρυθμη κίνηση, ή οποία διαχέεται καί συγχρό

νως συνοδεύει σέ βαθμό Ικανοποιητικό, δλο τον χορό. Στό 

πνεύμα αυτό καί τα τεχνάσματα τά οποία εφάρμοσαν ό ένας 

εναντίον τού άλλου κατά τήν πάλη ό 'Ανταίος ή ό Κερκύων 

γιά χάρη μιας ανώφελης ανταγωνιστικότητας ή προκειμένου 796a 

για την πυγμαχία ό Έπειός ή ό "Αμυκος, γιά τον λόγο δτι δέν 

είναι καθόλου χρήσιμα γιά τήν σώμα μέ σώμα μάχη, δέν είναι 

άξια νά συζητηθούν αντίθετα, τά σχετικά μέ τήν πάλη από 

όρθια στάση τού λυσίματος άπό τις λαβές τού αυχένα, τών 

χεριών καί τών πλευρών, πού καλλιεργούνται επίπονα τόσο 
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γιά τις αναμετρήσεις δσο καί για τήν καλή σωματική κατά

σταση, γιά χάρη της καλοοχηματισμένης ευρωστίας και της 

υγείας, αυτά, όντας χρήσιμα γιά κάθε τί, δέν πρέπει νά τά 

παραβλέπουμε, αλλά, αντίθετα, πρέπει, δταν θά είμαστε στό 

σημείο αυτό της νομοθέτησης, νά προβλέψουμε τόσο γιά τους 

μαθητές δσο τήν ίδια στιγμή καί γι ' αυτούς πού θά τους δι

δάξουν, α φ ' ενός νά προσφέρουν οί μεν δλα τυύ είδους b 

αυτού μέ καλή διάθεση καί, α φ ' έτερου οί άλλοι νά τα δε

χθούν μέ ευγνωμοσύνη. Ούτε πάλι πρέπει νά παραβλέπουμε 

τά δσα αποτελούν κατά τους χορούς αντικείμενο μιμήσεως 

πού αρμόζει νά μιμούνται, σύμφωνα μέ τά έθιμα αυτού έδώ 

τού τόπου (ένν. Κρήτης) τά παιγνίδια τών Κουρητών πού 

εκτελούνταν άπό ενόπλους, καί σύμφωνα μ' εκείνα τής Λα

κεδαίμονος τών Διοσκόρων. Καί σέ μας (ένν. στην "Αθήνα), 

επίσης, ή παρθένος καί κυρά μας ευχαριστημένη μέ τον χορό, 

σκέφθηκε δτι δέν πρέπει νά παίζει μέ άδεια χέρια, αλλά αφού 

βάλει ολόκληρη τήν πανοπλία της, έτσι νά εκτελεί τον χορό. 

Αυτά θά ήταν τότε εκείνα πού θά άρμοζε νά μιμούνται πάνα) e 

ά π ' δλα τά αγόρια καί τά κορίτσια, τιμώντας τή χάρη της 

θεάς, λόγιρ τόσο τών αναγκών τού πολέμου δσο καί τών 

εορτών. "Οσο για τά παιδιά, ευθύς αμέσως καί γιά δσο χρο

νικό διάστημα συμβαίνει νά μή πηγαίνουν ακόμη στον πόλε 

μο, θά ήταν ενδεδειγμένο, σέ δλες τις τελετουργίες καί τις 

πομπές πού κάνουν γιά τους θεούς, νά φέρουν πάντοτε τά 

όπλα καί τά άλογα τους, κάνοντας τις δεήσεις τους προς 

όλους τους θεούς καί τά παιδιά τών θεών σέ ρυθμούς ταχύ

τερους καί βραδύτερους, αντίστοιχα, κατά τους χορούς καί 

κατά τήν πορεία. Καί οί αγώνες τότε καί οί προπονήσεις άν d 

γίνονται γιά κάποιους σκοπούς, δέν πρέπει νά γίνονται γιά 

άλλους παρά μόνο ώς αγώνες για χάρη αυτών τών σκοπών 

αυτές (ένν. οί προπονήσεις) είναι πράγματι, χρήσιμες καί σε 

καιρό ειρήνης καί στή διάρκεια τού πολέμου γιά το πολίτευ-
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μα και γιά καθένα άπό τά νοικοκυριά, ένώ οί άλλες επίπονες 

δραστηριότητες, είτε παιγνίδια είτε σοβαρές σωματικές κα

ταπονήσεις δέν είναι, Μέγιλλε καί σύ Κλεινία, γιά ελεύθε

ρους ανθρώπους. 

Γιά τή γυμναστική, τήν όποια στην αρχή τής συζήτησης 

είπα δτι θά πρέπει νά τήν εξετάσουμε διεξοδικά, μέ τά δσα 

είπα λίγο πριν σχεδόν έξήντλησα τό θέμα, καί έχει ολοκλη

ρωθεί- άν όμως έχετε σείς νά προτείνετε κάτι καλύτερο, τότε 

δέν έχετε παρά νά τό εκθέσετε δημόσια. e 

ΚΛ. Δέν είναι εύκολο, φιλοξενούμενε, παραβλέπονχας κα

νείς αυτά, νά βρει νά πει γιά τή γυμναστική καί συνάμα γιά 

τήν πάλη κάτι άλλο καλύτερο. 

ΑΘ. Τό θέμα συνεπώς μετά άπό αυτά είναι τό σχετικό με 

τά δώρα τών Μουσών καί τού "Απόλλωνα, τότε βέβαια νομί

ζαμε δτι, έχοντας μιλήσει γιά δλα, αφήναμε μόνο τά σχετικά 

μέ τή γυμναστική- τώρα όμως είναι ολοφάνερα τόσο ποια 

είναι εκείνα πού παραλείψαμε δσο καί εκείνα πού πρέπει να 

πούμε πρώτα σέ όλους. "Ας μιλήσουμε λ.οιπόν γιά αυτά ακο

λούθως. 

ΚΛ. Βεβαιότατα, πρέπει νά μιλήσουμε. 

ΑΘ. 'Ακούστε με τότε, αν καί μέ ακούσατε καί πιό μπρο- 797a 

στά' όμως αυτός πού μιλάει καί αυτός που ακούει για κάτι το 

τόσο πολύ περίεργο καί ασυνήθιστο πρέπει νά φυλάγεται, 

καί είναι αλήθεια και τώρα. Θα σας πώ, πράγματι, έγώ ένα 

λόγο πού δέν είναι χωρίς κίνδυνο νά τόν έκστομίσει κανείς, 

ωστόσο αντλώντας μέ κάποιο τρόπο θάρρος δέν θά υποχω

ρήσω. 

ΚΛ. Ποιόν λόγο έν τέλει εννοείς, φιλοξενούμενε; 

ΑΘ. Διατείνομαι ότι σέ όλες τις πόλεις αγνοείται άπ ' 

όλους ανεξαιρέτως δτι τά παιγνίδια έχουν πρωταρχική ση

μασία γιά τό νομοθετικό έργο, γιά τό άν δηλαδή οί νόμοι πού 

εκδίδονται καί τίθενται σέ ισχύ πρόκειται νά είναι άμετάθε-
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τοι ή δχι. Διότι αν αυτό ρυθμισθεί νομοθετικά καί μετέχουν 

στά ίδια (ένν. παιγνίδια), μέ τους ίδιους Ορους και δτι οί ίδι- b 

οι πάντοτε μέ τον ίδιο τρόπο παίζουν καί χαίρονται μέ τά 

ίδια αυτά παιγνίδια, τότε αυτό επιτρέπει νά παραμένει σέ 

ισχύ αδιατάρακτη καί ή περί τά σπουδαία κειμένη νομοθεσία, 

άν, αντίθετα, αυτά (ένν. τά παιγνίδια) μετακινούνται και 

όντας ευμετάβλητα μεταβάλλονται συνεχώς, και, οί νέοι δεν 

αποδίδουν τόν προσφιλή δρο στά ίδια παιγνίδια, καί δέν 

βρίσκεται πάντοτε κατά κοινή ομολογία γιά τους ίδιους 

αυτούς τό κομψό καί τό άκομψο ούτε στην εξωτερική περι

βολή τών σωμάτων τους ούτε στά άλλα χρειώδη, άλλα τιμούν 

άσυγκρίτως πολύ περισσότερο αυτόν πού εισάγει κάτι τό νέο e 

καί αυτόν πού προσφέρει κάτι διαφορετικό άπό τά συνηθι

σμένα ώς προς τό είδος ή τά χρώματα ή κάθε τί παρόμοιο, θά 

είχαμε όλο τό δίκιο νά ισχυρισθούμε δτι δέν υπάρχει μεγα

λύτερο κακό άπό αυτόν τόν άνθρωπο γιά τήν πόλη- διότι, 

χωρίς να γίνεται αντιληπτό, μεταβάλλει αυτός τά ήθη τών νέ

ων καί κάνει στά μάτια τους τό παλαιό ανέντιμο καί τό νέο 

έντιμο. Θά το πω πάλι καί πάλι τίποτε πιο επιζήμιο δέν 

υπάρχει για οποιαδήποτε πόλη άπό αυτόν τον τρόπο έκφρα

σης καί σκέψης- ακούστε πόσο μεγάλο κακό υποστηρίζω δτι 

είναι αυτό. 

ΚΛ. 'Εννοείς μήπως τό νά κατηγορείται μέσα στις πόλεις d 

το παλαιό; 

ΑΘ. 'Ακριβώς. 

ΚΛ. Δέν θά ήταν επομένως δυνατόν γι' αυτό τό θέμα να 

βρείς στό πρόσωπο μας κακούς ακροατές, άλλα αντίθετα 

ιούς πιο καλοπροαίρετους δυνατόν. 

ΑΘ. Τό βρίσκω φυσικό. 

ΚΛ. Λέγε τότε. 

ΑΘ. 'Εμπρός, λοιπόν, ας ακούσουμε μέ τή μεγαλύτερη 

προσοχή αυτόν τό λόγο άπό μας τους ίδιους καί μέ τόν ίδιο 
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τρόπο άς μιλήσουμε γι ' αυτόν μεταξύ μας. Λιότι θα βρούμε 

δτι ή μεταβολή όλων τών πραγμάτων έκτος άπο τά κακά 

είναι κατά πολύ δ,τι τό πιο επικίνδυνο υπάρχει, είτε πρόκει

ται στις εποχές τού έτους, στους ανέμους, στή σωματική δί

αιτα, είτε στις ψυχικές διαθέσεις, δηλαδή, δχι, γιά να το e 

πούμε έτσι, σέ κάποια μόνο πράγματα καί σέ άλλα όχι, 

έκτος, αυτό ακριβώς που είπα τώρα δά, στά κακά- κατά συ

νέπεια, άν επρόκειτο νά κοιτάξει κάνεις τί συμβαίνει με τά 

σώματα, τό πώς δηλαδή συνηθίζουν σέ δλες τις τροφές, σέ 

δλα τά ποτά καί σέ όλους τους κόπους, καί τό πους, αφού 

πρώτα αναστατωθούν άπό αυτά, έπειτα, αφού άπό τά ίδια 

αυτά (ένν. στοιχεία) μέ τόν καιρό βγάλουν σάρκες αντίστοι

χες σ' αυτά, καί αφού συμφιλιωθούν, συνηθίσουν καί εξοι

κειωθούν μέ όλη ανεξαιρέτως αυτή τή δίαιτα, κάνουν έκτοτε 798a 

μέ τρόπον άριστο μια ζωή χαρισάμενη καί γεμάτη υγεία, καί 

άν τυχόν αναγκαστεί κανείς κάποτε νά αλλάξει πάλι μιαν 

οποιαδήποτε άπό τής γενικής αποδοχής δίαιτες, αφού χωρίς 

άλλο στην αρχή κλονισθεί σοβαρά ή υγεία του άπό διάφορες 

άρρώστειες, τό πόσο δύσκολα ενδεχομένως αποκαθίσταται, 

μέ τό νά έπανακτά τή συνήθεια γιά τήν τροφή, καί πρέπει να 

θεωρεί κανείς δτι τό ίδιο γίνεται καί προκειμένου γιά τή δια

νοητική δύναμη καί συνάμα γιά τήν ψυχική κατάσταση. Προ

κειμένου, πράγματι, γιά τους νόμους μέ τους οποίους τυχαί

νει νά έχουν ανατραφεί καί οί όποιοι χάρη σε μια θεία τύχη b 

παραμένουν αμετάβλητοι γιά μεγάλο διάστημα πολλών χρό

νων, ώστε κανείς νά μή θυμάται ούτε νά έχει ακούσει πώς 

ήταν αυτή ή κατάσταση διαφορετικά άπό όπως παρουσιάζε

ται σήμερα, κάθε συγκεκριμένο άτομο σέβεται καί φοβάται 

νά αλλάξει ό,τιδήποτε άπό τήν τότε επικρατούσα -κατάσταση· 

πρέπει τότε ό νομοθέτης νά επινοήσει μέ κάποιο τρόπο ενα 

μηχανισμό πού θά εξασφαλίσει αυτό στην πόλη. 'Εγώ, του

λάχιστον, τό βρίσκω μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο. Τά παιγνίδια 
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που συνεχώς μεταβάλλονται τών νέων, φαντάζονται όλοι 

(ένν. οί νομοθέτες), όπως προηγουμένως λέγαμε, δτι είναι 

στην πραγματικότητα απλώς καί μόνο παιγνίδια καί όχι δτι 

τυχαίνει νά γίνει άπό αυτά ή πιό μεγάλη βιασύνη καί βλάβη 

έτσι ώστε δχι μόνο δέν αποτρέπουν, αλλά, ενδίδοντας συμ- e 

μορφώνονται, και δέν υπολογίζουν τούτο, δτι δηλαδή τά 

παιδιά αυτά πού κάνουν αλλαγές στά παιγνίδια κατ' ανά

γκην θά γίνουν διαφορετικοί άνθρωποι άπ' δ,τι ήσαν τά 

προηγούμενα (ένν. παιδιά), καί δτι μέ τό νά γίνουν άλλοιώ-

τικοι άνθρωποι, θά αναζητούν άλλον τρόπο ζωής, καί ανα

ζητώντας τον, δτι θά επιθυμούν διαφορετικούς θεσμούς καί 

νόμους, καί δτι κανείς άπό αυτούς δέν φοβάται δτι επέρχε

ται μετά άπό αυτό τό πιό μεγάλο γιά τις πόλεις κακό. γιά τό 

οποίο μόλις τώρα έγινε λόγος. Τά άλλα βέβαια θά προκα- d 

λοΰσαν, όταν μεταβάλλονται, πολύ λιγότερο κακό, δσα, γιά 

παράδειγμα, πάσχουν άπό κάτι τέτοιο στή μορφή τους- αντί

θετα, δσα, σχετίζονται μέ τόν έπαινο όσο καί μέ τή μορφή 

τών ηθών, γνωρίζουν συχνές μεταπτώσεις, φρονώ δτι είναι 

τά σημαντικότερα ά π ' δλα καί εκείνα πού θά απαιτούσαν τή 

μεγαλύτερη δυνατή προφύλαξη. 

ΚΛ. Καί γιατί δχι; 

ΑΘ. "Ε τί λοιπόν; Πιστεύομε ακόμα άραγε στά προηγούμε

να λόγια μας, μέ τά οποία λέγαμε δτι τά σχετικά μέ τους ρυθ

μούς καί μέ τήν κάθε είδους μουσική αποτελούν απομιμήσεις 

ανθρώπων, καλύτερων ή χειρότερων χαρακτήρων; "Η πώς 

άλλως; e 

ΚΛ. Ή δική μας θεωρία τουλάχιστον δέν θά μπορούσε μέ 

κανένα τρόπο νά είναι διαφορετική. 

Αθ. Άραγε, λοιπόν, ισχυριζόμαστε δτι πρέπει νά μηχα-

νευθούμε κάθε είδους τέχνασμα προκειμένου τά παιδιά μας 

ούτε νά επιθυμούν νά επιχειρήσουν άλλου είδους απομιμή

σεις στό θέμα τών χορών ή τών μελωδιών, ούτε νά μπορεί νά 
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τά πείσει κάποιος προσφέροντας τους κάθε είδους απολαύ

σεις; 

ΚΛ. Λές πράγματα απολύτως σωστά. 

ΑΘ. Διαθέτει, λοιπόν, άραγε κανείς άπό μάς σ' αυτά τά ζη- 799a 

τήματα κάποιο καλύτερο τέχνασμα άπό εκείνο τών Αιγυ

πτίων; 

ΚΛ. Σέ ποιο αναφέρεσαι; 

ΑΘ, Τό νά καθιερωθεί κάθε είδος χορού καί μελωδίας, μέ 

τό νά ορισθούν πρώτα οί εορτές, αφού υπολογισθούν ποιες 

εορτές πρέπει νά γίνονται μέσα στον χρόνο, σέ ποιες ημερο

μηνίες καί προς τιμήν ποιών θεών η παιδιών τών θεών, δη

λαδή δαιμόνων κάθε μιά ά π ' αυτές, καί μετά άπό αυτό ή ωδή 

πού πρέπει νά φάλλεται κατά τίς προσφορές σφαγίων στους 

θεούς καί ποιοί χοροί νά τιμούν κάθε συγκεκριμένη θυσία, 

δλα αυτά θά τά ορίσουν κατ' αρχάς ορισμένοι, αφ' ότου 

δμως κάπως θά έχουν αυτά ορισθεί, δλοι οί πολίτες άπό κυι- ο 

νού, αφού θά έχουν κάνει θυσίες στις Μοίρες καί σέ όλους 

τους άλλους θεούς, θά πρέπει να καθιερώνουν κάνοντας 

σπονδές, -καθεμιά άπό τίς ωδές γιά καθέναν άπό τους θεούς 

ή τους άλλους (ένν. δαίμονες)- άν τυχόν τώρα κάποιος προ

σφέρει σέ κάποιον θεό, κατά παράβαση αυτών, άλλους ύμνους 

καί χορούς, οί ιερείς και οί 'ιέρειες με τή συνδρομή τών νο-

μοφυλάκων, αποκλείοντας τον σύμφωνα μέ τους ιερούς κα

νόνες, νά τόν αποκλείουν καί σύμφωνα μέ τόν νόμο, καί άν 

ό αποκλειόμενος τυχόν αποκλείεται χωρίς τή συναίνεση του, 

δίνει τό δικαίωμα διά βίου σέ κάθε πολίτη που θά τό θελήσει 

νά τόν διώκει δικαστικά γιά ασέβεια. 

ΚΛ. Σωστά. 

ΑΘ. Τώρα πού φθάσαμε σ" αυτό το θέμα, άς υποστούμε t 

αυτό πού είναι πρέπον γιά μας τους ίδιους. 

ΚΛ. Γιά ποιο θέμα μιλάς; 

ΑΘ. Κάθε νέος, καί δχι μόνον ό ηλικιωμένος, άν θά δεϊ ή 
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καί ακούσει ό,τιδήποτε άπό τα παράδοξα καί άπό τά κάθε 

άλλο παρά συνηθισμένα πράγματα, δέν θά παρεδεχόταν ποτέ 

αυτό πού θά αποτελούσε τό αντικείμενο της απορίας του σέ 

σχέση μέ αυτά, σπεύδοντας έτσι ευθύς αμέσως, άλλα άφοϋ 

στεκόταν γιά λίγο, καθώς κάποιος σ' ένα τρίστρατο καί μη 

γνωρίζοντας πολύ καλά τόν δρόμο, είτε θά τύχαινε νά περ

πατάει μονός του είτε μαζί μέ άλλους, θά αναρωτιόταν και ό 

ίδιος καί θά ρωτούσε καί τους άλλους γιά τό αντικείμενο τής d 

απορίας του, καί δέν θά προέτρεχε, προτού βεβαιωθεί για τό 

πού Ενδεχομένως ή απόφαση γιά τήν πορεία οδηγεί. Καί στην 

παρούσα περίπτωση πρέπει έτσι ακριβώς και μεϊς νά ενεργή

σουμε- αφού δηλαδή τώρα προέκυψε παρεμπιπτόντως τό θέ

μα τού παράξενου λόγου γιά τους νόμους, είναι ανάγκη νά 

βάλουμε κάπως, όλη μας τή σκέψη εν προκειμένω, καί νά μή 

μπορεί έτσι εύκολα κανείς νά πεί δτι γιά τόσο σοβαρά θέμα

τα, άνθρωποι τής ηλικίας μας, ισχυρίζονται δτι θά είχαν νά 

πουν έκ τού προχείρου κάτι τό απολύτως σαφές γι' αυτά. 

ΚΛ. Λές πράγματα πέρα για πέρα αληθινά. 

ΑΘ. θ ά δώσουμε, λοιπόν, στό θέμα αυτό τόν χρόνο καί τό- e 

τε μόνο θά βεβαιωθούμε γι' αυτό, όταν τό εξετάσουμε αρκε

τά- προκειμένου ωστόσο νά μήν έμποδισθούμε χωρίς λόγο 

στή διεκπεραίωση τής σύνταξης τής επόμενης δέσμης τών νό

μων ενώπιον τών οποίων βρισκόμαστε τώρα, ας τελειώνου

με με αύτους. Διότι είναι πιθανόν, άν θέλει ό θεός, δταν ή 

όλη αυτή τουλάχιστον διεκπεραίωση ολοκληρωθεί, θά μπο

ρούσε νά μας διαφωτίσει ικανοποιητικά και για το παρόν 

αντικείμενο απορίας. 

ΚΛ. θαυμάσια λές, φιλοξενούμενε, δέν έχομε τότε παρά 

νά κάνουμε έτσι όπως είπες. 

ΑΘ. "Ας δεχθούμε, λέμε, τό παράξενο αυτό, δτι οί ωδές 

μας έχουν γίνει νόμοι, καθώς καί οί παλαιοί έτσι κάπως, 

δπως φαίνεται, ονόμασαν, τουλάχιστον τό είδος εκείνο πού 
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παίζεται στην κιθάρα -έτσι πού ενδεχομένως ούτε εκείνοι θα 

ήσαν εντελώς απομακρυσμένοι άπό αυτό πού τώρα λέμε, θά 

ήταν σαν νά μάντευε κάποιος αυτό κατά κάποιο τρόπο στον 8(X)a 

ύπνο του ή ακόμη καί σαν νά τό ονειρευόταν πραγματικά στον 

ξύπνιο του-, ή σκέψη μας ώς προς τούτο άς είναι ή εξής; κα

νένας δέν θά πρέπει, προκειμένου γιά τά λαϊκά καί θρησκευ

τικά τραγούδια άλλα και γιά δλους τους χορούς τών νέων, 

νά προφέρει πέρα άπό τά καθιερωμένα, μήτε, στην περίπτω

ση τού ομαδικού σέ κύκλο χορού, νά αλλάζει τό παραμικρό 

περισσότερο ά π ' δ,τι προκειμένου γιά έναν οποιονδήποτε 

άλλο νόμο. Καί εκείνος βέβαια πού κάνει αυτό θά πρέπει νά 

απαλλάσσεται άπό κάθε τιμωρία, ένώ εκείνος πού δέν συμ

μορφώνεται, θά τιμωρείται, όπως ειπώθηκε τώρα δει μόλις, 

άπό τους νομοφύλακες, τίς ιέρειες καί τους Ιερείς. Θά πρέπει 

μήπως νά είναι τώρα αυτό θέμα της συζήτησης μας, b 

ΚΛ. θ ά πρέπει νά είναι. 

ΑΘ. Μέ ποιόν τότε τρόπο, νομοθετώντας καί τούτο κανείς 

γι ' αυτά, θά μπορούσε νά μή γίνει γελοίος; Ά ς δούμε, καί 

τούτο λοιπόν, σχετικά μέ αύτα. Ό τρόπος ό πιο ασφαλής θά 

ήταν νά διαμορφώσουμε δια τού λόγου πρώτα, ορισμένα πα

ραδείγματα, καί λέω δτι ένα άπό αυτά τά παραδείγματα 

είναι κάτι σαν αυτό έδώ; στην περίπτωση μιας θυσίας που 

έγινε καί έχουν καεί τά σφάγια σύμφωνα μέ τά καθιερωμένα, 

άν κάποιος, αφού σταθεί αυτοβούλως κοντά στους βωμούς 

καί στά σφάγια, γιος ή αδελφός, αρχίσει νά έκστομίζει κάθε e 

είδους βλαστήμια, άραγε δέν θά λέγαμε δτι έτσι φωνάζοντας, 

θά γέμιζε (ένν. τήν ψυχή) τού πατέρα του καί τών άλλων 

οικείων του μ' ένα αίσθημα απελπισίας καί μέ ενα κακό ση

μάδι καί μια κακή προφητεία; 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. "Ε, λοιπόν, στά δικά μας τά μέρη αυτό γίνεται, πού 

λέει ό λόγος, σέ δλες σχεδόν τίς πόλεις, πλην ελαχίστων 
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όταν, πράγματι, μία αρχή τελεί δημόσια μιά θυσία, καταφθά

νουν αμέσως μετά άπό αυτό δχι ενα άλλα πλήθος χορών, καί 

αφού σταθούν δχι μακριά άπό τους βωμούς, άλλα κάποτε και d 

δίπλα τους, περιλούζουν τά ιερά σφάγια μέ κάθε είδους βλα

σφημίες, εξεγείροντας τόσο μέ λόγια δσο καί με ρυθμούς καί 

μέ γοερές μελωδίες τίς ψυχές εκείνων πού τους ακούν, καί 

αυτός ό όποιος τυχόν θά κάνει αμέσως, περισσότερο άπό κά

θε άλλον, τήν πόλη πού τέλεσε τη θυσία νά δακρύσει, αυτός 

παίρνει τό βραβείο τής νίκης. Άραγε, λοιπόν, αυτόν τόν κα

νονισμό δέν τόν καχαψηφίζομε; Καί άν πρέπει κάποτε οί πο

λίτες νά γίνουν καί μάρτυρες αυτών τών θρηνωδιών, δταν 

έλθουν κάποιες μέρες πού δέν είναι καθαρές άλλα αποφρά

δες, δέν θά ήταν τότε μάλλον σωστό νά έρχονται ορισμένοι 

χοροί ά π ' εξω τραγουδιστών πού έχουν μισθωθεί, όπως ε 

εκείνοι πού μισθώνονται, προκειμένου γιά ανθρώπους πού 

πέθαναν γιά νά τους προπέμπουν με κάποια επικήδεια 

θρηνωδία; Αύτο ίσως τό είδος θά ήταν σωστό να υπάρχει και 

γι ' αυτές τίς ωδές, καί μάλιστα θά ταίριαξαν χωρίς άλλο ώς 

στόλισμα στις επικήδειες ωδές όχι στεφάνια ούτε επίχρυσες 

διακοσμήσεις, άλλα τό εντελώς αντίθετο, γιά νά απαλλαγώ, 

μιλώντας έτσι γιά αυτά δσο γίνεται έν συντομία. Ξαναρωτάω 

πάλι εμάς τους ίδιους, άν άπό τά παραδείγματα γιά τίς ωδές 

θά πρέπει νά θέσουμε πρώτο τό ενα αυτό πού μας αρέσει. 

ΚΑ. Τό ποιο; 

ΑΘ. Τόν καλό οιωνό, καί μάλιστα θά μας πρέπει άραγε 

ένα είδος ωδών άπό κάθε άποψη ευοίωνο; "Η μήπως δέν ξα- 801a 

ναρωτάω τό παραμικρό, άλλα απλώς τό θεσμοθετώ; 

ΚΛ. Χωρίς άλλο θά πρέπει νά τό θεσμοθετήσεις- διότι ό 

νόμος αυτός παίρνει όλες τίς ψήφους. 

ΑΘ. Ποιος θά ήταν τότε ό δεύτερος νόμος, μετά άπό τό 

καλό σημάδι γιά τή μουσική; Δέν θά πρέπει άραγε νά είναι 

γιά τίς προσευχές στους θεούς, στους οποίους κάνουμε κάθε 
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φορά θυσίες; 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Ό τρίτος νόμος (ένν. θά ορίζει), νομίζω, δτι οφείλο

ντας οί ποιητές νά γνωρίζουν δτι οί προσευχές είναι παρα

κλήσεις προς τους θεούς, πρέπει, νά έχουν δλο τόν νού τους 

μή τυχόν κάνουν ποτέ λάθος καί ζητήσουν κάτι τό κακό σαν b 

καλό- θά ήταν αυτό νομίζω, ένα γελοίο πάθημα, άν δηλαδή 

γινόταν μία προσευχή. 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Δέν πεισθήκαμε όμως λίγο πριν μέ τόν ισχυρισμό δτι 

δέν πρέπει νά ενδημεί στην πόλη κανένα είδος θεσμοποιημέ

νου πλούτου, ούτε αργύρου, ούτε χρυσού; 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Γιά ποιο πράγμα, λοιπόν, φανταζόμαστε οτι έχει 

ενδεχομένως ειπωθεί σαν παράδειγμα ό ισχυρισμός αυτός; 

"Αραγε, δχι γι ' αυτό εδώ, δτι δηλαδή ή κατηγορία τών ποι

ητών δέν είναι εντελώς Ικανή νά γνωρίζει πολύ καλά τό τί e 

είναι καλό καί τί δέν είναι; "Αν, λοιπόν, ένας ποιητής έκανε 

ενδεχομένως μέ λόγια ή ακόμη κεχί μέ τή μελωδία τούτο τό 

σφάλμα, προσευχές δχι σωστές, θά ωθήσει εμάς τους πολίτες 

νά ευχόμαστε προκειμένου γιά τά πιό σπουδαία ζητήματα, τά 

αντίθετα άπό μας- καί καθώς λέγαμε, δέν θά βρούμε πολλά 

σφάλματα μεγαλύτερα άπό τούτο, θ ά πρέπει μήπως τότε, με

ταξύ τών κανόνων καί τών θεσμών τών σχετικών μέ τή μου

σική, νά θέσουμε καί τούτον τόν ενα; 

ΚΛ. Ποιόν; Μίλα πιό καθαρά. 

ΑΘ. Νά μή συνθέτει ό ποιητής τίποτε άλλο παρά μόνον δσα 

δέν είναι αντίθετα προς τους νόμους καί τό δίκαιο τής πόλης 

ή ωραία ή ενάρετα γι ' αυτήν, και τά δσα συνευεσε οχι υεν έπι- ο 

τρέπεται νά τά δείχνει πρωτύτερα σέ κανέναν άπό τους 

ιδιώτες, πριν επιδειχθούν σ' εκείνους πού έχουν ταχθεί επι

σήμως κριτές γιά τά θέματα αυτά καί στους νομοφύλακες και 
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εφ' όσον τους αρέσουν ώς επισήμως τώρα ταγμένους {ενν. 

κριτές) θεωρούμε εκείνους πού εκλέξαμε ώς νομοθέτες γιά τά 

μουσικά θέματα καί τόν επίτροπο τής παιδείας."Ε τί λοιπόν; 

Κάτι πού ρωτώ, γιά πολλοστή φορά, θά πρέπει νά τεθεί σέ 

μάς ώς τρίτος νόμος και ώς υπόδειγμα; "Η πώς σάς φαίνε

ται; 

ΚΛ. Θά πρέπει νά τεθεί- γιατί δχι; 

ΑΘ. Μετά άπό αυτά θά μπορούσαν απολύτως δικαιολογη- e 

μένα νά ψάλλονται ύμνοι γιά τους θεούς καί εγκώμια ανα

κατωμένα μέ προσευχές, καί μετά άπό τους θεούς νά γίνο

νται προσευχές, συνοδευόμενες άπό εγκώμια γιά τους δαίμο

νες καί τους ήρωες, οί πρέπουσες σέ δλους αυτούς. 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσε νά μήν είναι; 

Αθ. Μετά καί άπό αυτά θά μπορούσε ευθύς αμέσως χωρίς 

ζηλοφθονίες νά γίνει αυτός ό νόμος: όσοι άπό τους πολίτες 

θά τερμάτιζαν τή ζωή τους. έχοντας επιτελέσει μέ τό σώμα ή 

τήν ψυχή τους ώραΐα καί επίπονα έργα καί υπήρξαν υπά

κουοι στους νόμους, θά ήταν σωστό νά είναι αντικείμενο 

εγκωμίων. 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Δέν είναι ωστόσο ασφαλές νά τιμά κανείς μέ εγκώμια 802a 

καί ύμνους αυτούς πού είναι ακόμη εν ζωή, πριν νά έχουν 

ένα καλό τέλος- έχοντας διατρέξει δλο τόν κύκλο τής ζωής 

του, δλα αυτά θά πρέπει τώρα σέ μάς νά είναι κοινά γιά τους 

άνδρες και τις γυναίκες που υπήρξαν καταφανώς, αντίστοι

χα, ενάρετοι καί ενάρετες. Ώ ς προς τίς ωδές καί τους χορούς 

πρέπει νά επιλέγονται ώς εξής. 'Υπάρχουν πολλές παλαιές 

καί ωραίες συνθέσεις μουσικής τών παλαιών, καί γιά τά σώ

ματα επίσης χοροί, άπό τά όποια δέν θά υπάρχει καμιά άντί-

ρηοη νά επιλέγεται γιά τό πολίτευμα πού εγκαθιδρύεται αυτό 

πού πρέπει καί αρμόζει- ώς εκτιμητές τώρα αυτών θά πρέπει 

νά εκλέγονται γιά νά κάνουν τήν επιλογή δχι άνθρωποι νεώ- ο 
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τεροι τών πενήντα ετών, καί δ,τι άπό τις παλιές συνθέσεις θα 

τους φανεί ικανοποιητικό, νά τό εγκρίνουν, και δ,τι ελλιπές 

ή εντελώς ακατάλληλο, είτε νά τό αποκλείουν ολωσδιόλου, 

είτε, ξαναπιάνοντας το, νά το διορθώνουν, προσλαμβάνο

ντας γιά τόν σκοπό αυτόν ποιητές καί μουσικούς, τών όποι

ων χρησιμοποιούν τίς δημιουργικές ικανότητες, μή ενδίδο

ντας παρά σέ ελάχιστες περιπτώσεις στά κριτήρια τους γιά 

τις απολαύσεις και στις επιθυμίες τους, άλλα εξηγώντας τήν 

βούληση τού νομοθέτη νά αποκαταστήσουν τό χορευτικό καί e 

τό τραγουδιστικό μέρος καί τόν δλο εν γένει χορό στό 

πνεύμα αυτής τής βούλησης. Κάθε ακατάστατη καλλιτεχνική 

ενασχόληση πού απέκτησε τάξη είναι χίλιες φορές καλύτερη 

ακόμη κι άν δέν μεταχειρίσθηκε τό στοιχείο τής καλλιτε

χνικής γλυκύτητας- ωστόσο ή απόλαυση είναι κοινή σέ όλες. 

"Αν, πράγματι, ένας άνθρωπος περάσει τή ζωή του άπό τήν 

παιδική μέχρι τήν ώριμη καί τήν ηλικία τής φρόνησης μέ σώ

φρονα αλλά καί εύτακτη μουσική, κάθε φορά πού ακούει τό 

αντίθετο είδος μουσικής, τήν απεχθάνεται καί τήν αποκαλεί d 

άξεστη, καί έχοντας ανατραφεί μέ κοινή καί γλυκεία μουσι

κή, εκφράζει τή γνώμη ότι ή αντίθετη σ' αυτήν είναι ψυχρή 

καί αηδιαστική- ώστε, κάτι τό όποιο ειπώθηκε λίγο πιό πρίν, 

ένώ σέ τίποτε δέν πλεονεκτεί τό ένα είδος μουσικής άπό τό 

άλλο ώς προς την απόλαυση ή τήν απέχθεια, ή πρώτη κάνει 

κατά πολύ καλύτερους τους ανθρώπους πού ανατράφηκαν σ' 

αυτήν καί αντίστοιχα ή δεύτερη κάθε φορά χειρότερους. 

ΚΛ. Σωστά μίλησες. 

ΑΘ. θ ά ήταν ακόμη σωστό νά διαχωρίζονται κάπως τα 

τραγούδια πού ταιριάζουν στις γυναίκες άπό εκείνα τών e 

ανδρών, διακρίνοντας τα μέ ένα γενικό κριτήριο, καί θά πρέ

πει νά προσαρμόζονται αυτά σέ ορισμένες αρμονίες καί ρυθ

μούς- διότι θά ήταν φοβερό νά αποτελούν παραφωνία σε 

σχέση μέ τήν αρμονία τού συνόλου ή νά μήν ακολουθούν τόν 
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ρυθμό, χωρίς νά αποδίδονται τα στοιχεία πού ταιριάζουν σέ 

καθεμιά άπό τίς μελωδίες. Είναι αναγκαίο επομένως νά ρυθ

μισθούν καί αυτών οί τρόποι νομοθετικά. Έ ν ώ όμως είναι 

δυνατόν να αποδίδονται και στά δύο είδη τραγουδιών καί τά 

δύο στοιχεία, προκειμένου γιά τά. γυναικεία, αυτό γίνεται μέ 

βάση κατά τί διαφέρει τό ένα φύλο άπό τό άλλο, καί μόνον 

μέ τούτο τό κριτήριο πρέπει νά διευκρινίζεται. Τότε, λοιπόν, 

πρέπει νά πούμε δτι ή μεγαλοπρέπεια καί ή ροπή προς την 

ανδρεία είναι γνώρισμα ανδρικό, ένώ ή κλίση προς την κο

σμιότητα καί τή σωφροσύνη πρέπει νά παραδεχθούμε, σύμ

φωνα μέ τό νόμο καί τόν λόγο, δτι είναι περισσότερο θηλυ

κό. Αυτή είναι ή νομοθετική ρύθμιση- μετά άπό αυτό άς πά- 803a 

ρει τόν λόγο ή διδασκαλία καί ή παράδοση ή σχετική μέ τά 

ίδια αυτά θέματα, δηλαδή μέ ποιόν τρόπο, γιά ποιους καί σέ 

ποια χρονική στιγμή πρέπει νά εκτελείται καθένα άπό αυτά. 

"Οπως, γιά παράδειγμα, ένας ναυπηγός αρχίζοντας τό ναυ

πηγικό του έργο σχεδιάζει τήν καρίνα τών πλοίων, μέ τόν ίδιο 

τρόπο μού φαίνεται δτι κάνω κι έγώ, δταν προσπαθώντας να 

περιγράψω τους διαφορετικούς τύπους ζωής ανάλογα μέ τό 

ποιόν τών ψυχών, στην πραγματικότητα χαράζω τίς καρίνες 

αυτών, μέ ποιο τέχνασμα καί μέ ποιους ενδεχομένους τρό- b 

πους θά οδηγήσουμε μέσα άπό τόν πλου αυτόν τής ζωής, μέ 

τόν καλύτερο τρόπο τήν ύπαρξη μας στην αντίπερα όχθη, 

φροντίζοντας νά εξετάσω αυτό μέ τρόπο σωστό. Ή αλήθεια 

είναι δτι ένώ τά ανθρώπινα δέν είναι άξια μεγάλου ενδιαφέ

ροντος, είναι ωστόσο αναγκαίο νά ενδιαφερόμαστε γι' αυτά-

καί αυτό δεν είναι ευτύχημα. Αφού πλέον είμαστε έδώ (ένν. 

στή θέση τού νομοθέτη), άν θά μπορούσαμε νά τό κάνουμε 

κάπως αυτό μ' ενα κατάλληλο τρόπο, θά ήταν πολύ πιθανόν 

πρόσφορο γιά μάς. Τί εννοώ όμως έπί τέλους μ' αύτο; Ά ν 

κάποιος βέβαια μέ διέκοπτε γιά νά μού υποβάλει τούτο τό 

ερώτημα, ορθώς θά τό υπέβαλλε. 
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ΚΛ. Βεβαιότατα. c 

ΑΘ. Λέω δτι πρέπει νά ασχολείται κάνεις σοβαρά μέ κάθε 

τι τό σπουδαίο καί μέ τό μή σοβαρό δχι, καί δτι άπό τή φύση 

ό θεός είναι άξιος κάθε άξιομακάριστης υπόληψης, ένώ ό 

άνθρωπος, κάτι το όποιο είπαμε πιό μπροστά, δτι έχει επι

νοηθεί άπό τόν θεό σαν ενα είδος παιγνίου, και είναι πραγ

ματικά τούτο το καλύτερο που θα μπορούσε ποτέ να τού έχει 

συμβεί- συνεπώς δτι πρέπει κάθε άνδρας καί κάθε γυναίκα 

νά περνάει τή ζωή του μέ τόν τρόπον αυτόν, ακολουθώντας 

δηλαδή μέ συνέπεια αυτή τή φύση καί συνεπώς νά παίζει όσο 

γίνεται τά καλύτερα παιγνίδια, σκεπτόμενοι μ' έναν τρόπο 

αντίθετο ά π ' δ,τι τώρα. 

ΚΛ. Μέ ποιόν τρόπο; à 

ΑΘ. Τώρα νομίζουν κατά κάποιον τρόπο, δτι πρέπει Οι 

σοβαρές ασχολίες νά γίνονται γιά τά παιγνίδια- πιστεύουν 

δηλαδή, δτι, επειδή τά σχετικά μέ τόν πόλεμο είναι σοβαρά, 

πρέπει νά διευθετούνται καλά γιά χάρη τής ειρήνης. Στον 

πόλεμο ωστόσο δέν έχει υπάρξει ούτε πραγματική ψυχαγω

γία, ούτε πάλι ήταν ποτέ γιά μάς ενα είδος άξιας λόγου παι

δείας, είτε παρούσα είτε μελλοντική, το οποίο ακριβώς δια

τεινόμαστε δτι είναι γιά μας δ,τι τό πιό σοβαρό υπάρχει-

πρέπει συνεπώς κάθε άνθρωπος νά περνάει το μεγαλύτερο 

καί καλύτερο μέρος τής ζωής του μέ ειρήνη. Ποια είναι, λοι

πόν, ή ορθή στάση; Είναι δτι πρέπει νά περνάει κάνεις τη 

ζωή του παίζοντας ορισμένα παιγνίδια, όπως κάνοντας θυ- e 

σίες, τραγουδώντας καί χορεύοντας, έτσι ώστε νά είναι δυ

νατόν, ά φ ' ενός, νά καθιστά ευνοϊκούς τους θεούς για τον 

εαυτό του καί, ά φ ' έτερου, νά αποκρούει τους εχθρούς και να 

νικάει όταν μάχεται- μέ ποια τραγούδια καί χορούς θά μπο

ρούσε κανείς νά καταφέρνει καί τά δύο αύτα, στις γενικές 

γραμμές έχει ειπωθεί ήδη καί ώς νά πρόκειται γιά δρόμους, 

έχουν χαραχθεί αυτοί μέσα άπό τους όποιους πρέπει νά προ-
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χωρεί προσδοκώντας καί δτι ό ποιητής έχει δίκιο νά λέει τό: 

«Τηλέμαχε άλλα συ ό ίδιος μέ το νού σου θα νοήσεις, 804a 

άλλα δμως καί ό δαίμονας στό μυαλό σου θέ νά βάλει- γιατί 

[δέ νομίζω 

μήτε πως γεννήθηκες, μήτε πώς μεγάλωσες χωρίς τό θέλημα 

[τών θεών. 

Τό ίδιο αυτό, έχοντας κατά νουν καί οί δικοί μας βλαστοί, 

πρέπει χωρίς άλλο νά θεωρούν, άφ' ενός, δτι τά δσα έχουν 

ειπωθεί έχουν ειπωθεί επαρκώς καί, ά φ ' ετέρου, δτι τά σχε

τικά μέ τίς θυσίες και τους χορούς θά τους συμβουλέψουν ό 

προστάτης δαίμονας καί ό θεός, γιά τό ποιους δηλαδή θεούς b 

ανυμνώντας και εξευμενίζοντας καί πότε σέ κάθε περίπτωση 

μέ τό ένα ή τό άλλο θά ζήσουν μέ τρόπο πού αρμόζει στή φύ

ση τους δεδομένου δτι, άν καί είναι ώς επί τό πλείστον 

ανδρείκελα, συμμετέχουν ωστόσο σε κάποια μικρά τεμάχια 

αλήθειας. 

ΜΕ. Εξευτελίζεις ολωσδιόλου, φιλοξενούμενε, το ανθρώ

πινο γένος μας. 

ΑΘ. Μήν εκπλήττεσαι, Μέγιλλε, άλλα κατάλαβε με- διότι 

στον θεό προσβλέποντας καί άπ ' αυτόν προσλαμβάνοντας 

αυτήν τήν εντύπωση είπα δ,τι έχω πει τώρα. "Εστω, λ.οιπόν, 

άν σοΰ είναι ευχάριστο, δτι τό γένος μας δέν είναι ασήμαντο, 

άλλα άξιο κάποιας προσοχής. c 

Το επόμενο θέμα τώρα μετά άπό εκείνο, έχει αναφερθεί ή 

ανάγκη οίκοδομήσεως γυμναστηρίων καθώς και δημόσιων 

σχολείων σέ τρία μέρη στό κέντρο τής πόλης, στα περίχωρα 

πάλι σέ τρία μέρη γιά τήν ιππασία και ανοιχτοί χώροι, διευ

θετημένοι γιά τίς ανάγκες της τοξοβολίας καί τών άλλων ρί

ψεων, γιά τήν εκπαίδευση και τήν εξάσκηση τών νέων άν 

ίσως δέν εξετέθησαν τότε ικανοποιητικά, θά πρέπει τώρα νά 
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εκτεθούν μέ διατυπωμένοι ώς νόμοι. Σε όλες αυτές τις εγκα

ταστάσεις φιλοξενούνται ξένοι μισθοδίαιτοι δάσκαλοι έξει- à 

δικευμένοι γιά κάθε αντικείμενο, γιά νά διδάξουν σ* αυτούς 

πού παρακολουθούν τά μαθήματα όλες τίς γνώσεις γιά τόν 

πόλεμο καί τή μουσική, καί αυτό δέν σημαίνει δτι παρακο

λουθεί τά μαθήματα εκείνος τού όποιου 6 πατέρας τυχόν θά 

τό ήθελε, ένώ εκείνος τού οποίου ό πατέρας δέν θά τό ήθελε, 

τά παρατάει, άλλα κατά τό κοινώς λεγόμενο κάθε άνδρας καί 

παιδί, δεδομένου δτι (ένν. τά παιδιά) ανήκουν στην πόλη πε

ρισσότερο παρά στους γονείς τους, πρέπει νά εκπαιδεύονται 

υποχρεωτικά. "Ολα τώρα δσα (ένν. Ισχύουν) γιά τά αγόρια, ό 

δικός μου ό νόμος θά ορίσει ότι πρέπει εξίσου νά γυμνάζο- e 

νται καί οί κοπέλες- καί τίποτε δέν θά μέ έκανε να πώ άπό 

φόβο, ούτε για την Ιππασία ούτε γιά τή γυμναστική, δτι ένώ 

θά ταίριαζε στους άνδρες, δέν θά ταίριαζε στις γυναίκες. 

Άκούοντας, πράγματι, τους παλαιούς λόγους είμαι πεπει

σμένος, τώρα όμως γνωρίζω δτι υπάρχει, πού λέει ό λόγος, 

ένας ανυπολόγιστος αριθμός γυναικών γύρω άπό τόν Πόντο, 

οί καλούμενες Σαυρομάτιδες, γιά τίς όποιες ή εξοικείωση δχι 

μόνο μέ τά άλογα, άλλα καί μέ τά τόξα καί τά άλλα όπλα 805a 

είναι εξίσου υποχρεωτική δσο καί γιά τους άνδρες καί εφαρ

μόζεται εξίσου. Σχετικά Ομως μ' αυτό τό θέμα έχω νά προ

σθέσω κι αυτήν τήν σκέψη- λέω, άν όντως αυτά είναι δυνατόν 

νά συμβαίνουν έτσι, δτι ή παρούσα κατάσταση στά μέρη μας 

είναι τό πιό ανόητο πράγμα, τό νά μήν ασκούνται στά ίδια 

δηλαδή όλοι μέ Ομοθυμία, άνδρες καί γυναίκες, μέ όλες τους 

τίς δυνάμεις. Διότι έτσι κάθε πόλη λίγο απέχει άπό τό νά γί

νεται μισή αντί διπλάσια, ώς αποτέλεσμα τών ίδιων δαπα

νών και κοπών άν και κάτι τέτοιο θά ήταν παράδοξο σφάλ

μα για κάποιον νομοθέτη. b 

ΚΛ. "Ετσι τουλάχιστον φαίνεται- ωστόσο πολλά άπό αυτά 

πού λέγονται τώρα άπό μας, φιλοξενούμενε, είναι αντίθετα 



ΒΙΒΛΙΟ Ζ 369 

μέ τά συνήθη πολιτεύματα. Επειδή δμως είπες νά αφήσουμε 

τη συζήτηση νά εξελιχθεί, καί δταν θά έχει αύτη ολότελα 

διεκπεραιωθεί δτι τότε μόνο πρέπει νά επιλέξουμε το κατά 

τή γνώμη μας προτιμότερο, είπες πράγματα πάρα πολύ ται

ριαστά, καί μέ έχεις κάνει νά μέμφομαι τον εαυτό μου γιά 

δ,τι τώρα δά είπα- λέγε, λοιπόν, δ,τι μετά άπό αυτό σοϋ είναι 

ευχάριστο. 

ΑΘ. Αύτο γιά μένα, Κλεινία, τό οποίο είπα καί προηγου

μένως, δτι άν αυτά δέν ήταν δυνατόν νά αποδειχθούν 

επαρκώς μέ έργα, τότε θά μπορούσε κανείς νά αντιτάξει κά

τι τι στή θεωρία μας, τώρα όμως θά πρέπει νά αναζητήσει 

εκείνος πού δέν δέχεται με κανένα τρόπο αυτή μας τή ρύθμι

ση κάτι άλλο, όμως μέ αυτές (ένν. τίς γυναίκες) ή δίκη μας 

ρύθμιση δέν πρόκειται νά αποδυναμωθεί ώστε νά μή λέμε δτι 

πρέπει νά συμμετέχει δσο τό δυνατόν περισσότερο τό γυναι

κείο φύλο στην παιδεία καί σέ δλα τά άλλα μαζί μέ τό φύλο 

τών ανδρών. Έλ.α, γιά πές μου όμως, δέν θά πρέπει, άν οί 

γυναίκες δέν συμμετέχουν άπο κοινού μέ τους άνδρες σέ 

όλες τίς εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής, νά υπάρχει τουλάχι

στον μία άλλη ρύθμιση γι ' αυτές; 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην, χωρίς άλλο. 

ΑΘ. Ποιόν λοιπόν άπό τους τρόπους ζωής πού αποτελούν 

σήμερα καθεστώς, θά μπορούσαμε νά θεωρήσουμε δτι υπερ

τερεί από αυτόν της κοινής διαβίωσης, τήν οποία εμείς τώρα 

όρίζομε γι ' αυτές; Ποιόν άπό τους δύο, εκείνον πού επιβάλ

λουν στις γυναίκες οί θράκες καί πολλά άλλα έθνη, τόσο μέ 

το νά καλλιεργούν τη γη, όσο και νά βόσκουν τά βόδια και τα 

γιδοπρόβατα, καθώς επίσης καί νά δουλεύουν μέ τρόπο που 

δέν διαφέοει σέ τίποτα άπό τους δούλους; "Η όπως κάνουμε 

εμείς καί ολ,οι ανεξαιρέτως οί γείτονες μας; Διότι, αυτό πού 

γίνεται τουλάχιστον σέ μάς σήμερα αναφορικά μέ αυτές γί

νεται μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο- αφού συγκεντρώσουμε, κατά 
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τό κοινώς λεγόμενο, δλα τά αγαθά μας κάτω άπό τήν ίδια 

στέγη τά παραδίδαμε στις γυναίκες γιά νά τά διαχειρίζονται, 

καί τίς κάνουμε αρχόντισσες τών αργαλειών καί όλων τών 

εργασιών τής έριουργίας. "Η μήπως τότε πρέπει νά πούμε, 

Μέγιλλε, (ένν. ότι υπερτερεί) ό ενδιάμεσος τρόπος, δηλαδή δ 806a 

Λακωνικός; "Οτι πρέπει νά ζουν οί κοπέλλες συμμετέχοντας 

στά γυμνάσια καί συνάμα στη μουσική, καί οί γυναίκες, μή 

ασχολούμενες μέ εργασίες έριουργίας, να πλέκουν χωρίς 

άλλο μιά ζωή σκληραγωγημένη καί ουδόλως ταπεινωτική καί 

ασήμαντη; Νά φθάνουν δηλαδή σέ μιά μέση κατάσταση δσον 

άφορα στην φροντίδα καί τήν διαχείριση τού νοικοκυριού 

καί στην ανατροφή τών παιδιών, μη συμμετέχοντας στα πο

λεμικά έργα, έτσι ώστε καμιά, άν ποτέ τύχαινε νά βρεθούν 

σιήν ανάγκη νά πολεμήσουν γιά τήν πόλη καί τά παιδιά της, 

νά μην ήταν σέ θέση νά πάρει μέρος ούτε στην τοξοβολία, b 

όπως μερικές Αμαζόνες, ούτε σέ καμιάν άλλη βολή μέ τέχνη, 

ούτε μιμούμενες τήν θεά νά πάρουν τήν ασπίδα καί τό δόρυ 

γιά να προτάξουν γενναία αντίσταση, δταν πολιορκείται ή 

πατρίδα τους άν δχι τίποτε περισσότερο, νά μπορούν νά 

προκαλέσουν τουλάχιστον φόβο στους εχθρούς πού θά τίς 

έβλεπαν σέ διάταξη; Τίς Σαυρομάτιδες όμως δέν θά άντεχαν 

ούτε στό ελάχιστο να τις μιμηθούν, διαβιώντας μέ τόν τρόπο 

αυτόν και δίπλα στις γυναίκες αυτές οί γυναίκες εκείνων 

(ένν. τών Σπαρτιατών) θά φαίνονταν σαν άνδρες. Γι' αυτό τό e 

θέμα, λοιπόν, όποιος θέλει νά επαινεί τους νομοθέτες σας, άς 

τους επαινεί, δσο γιά μένα, δέν θά μπορούσε νά τεθεί διαφο

ρετικά- άπό τό δτι δηλαδή πρέπει 0 νομοθέτης νά είναι πλή

ρης καί δχι ανολοκλήρωτος, μέ τό νά επιτρέπει στό γυναι

κείο φύλο νά ζει στη μαλθακότητα καί νά αναλώνεται ζώντας 

μέ τρόπον άτακτο, καί φροντίζοντας μόνο γιά τό ανδρικό 

φύλο, και νά κληροδοτεί στην πόλη μιαν ευτυχισμένη ζωή 

κατά τό ήμισυ μόνο αντί στό διπλάσιο. 
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ΜΕ. Τί θά κάνουμε, Κλεινία, θά αφήσουμε τον φιλοξενού
μενο νά καταφέρεται έτσι εναντίον τής Σπάρτης μας; 

ΚΛ. Ναι- αφού τού έχομε δώσει τό ελεύθερο, πρέπει νά τόν d 
αφήσουμε, μέχρι νά διεξέλθουμε άπό κάθε άποψη μέ τρόπο 
ικανοποιητικό τους νόμους. 

ΜΕ. Σωστά λές. 
ΑΘ. Μπορώ, λοιπόν, μετά άπό αυτά τώρα νά προσπάθησα) 

έγώ vci εκφράσω τήν γνώμη μου; 
ΚΛ. Πώς δχι; 
ΑΘ. Ποιος τρόπος τότε ζωής θά ήταν δυνατός γιά τους 

ανθρώπους, στους όποιους τά αναγκαία θά ήσαν εξασφαλι
σμένα στό σωστό μέτρο, καί τά σχετικά μέ τις τέχνες εκχω
ρημένα σέ άλλους, τά κτήματα νοικιασμένα σέ δούλους απο
δίδουν ενα εισόδημα μέ τους πρώτους καρπούς τής γης αρκετό 
γιά ανθρώπους οί οποίοι ζουν σεμνά, ένώ τά συσσίτια θά e 
προσφέρονταν χωριστά στους άνδρες καί πλησίον εκείνα 
τών οικείων τους, τών μικρών κοριτσιών καί τών μητέρων 
τους, καί δλα αυτά τά συσσίτια θά είχαν ανατεθεί σέ άνδρες 
καί γυναίκες επιστάτες να τά θέτουν σέ λειτουργία, παρα
κολουθώντας κάθε μέρα καί επιβλέποντας τή διαγωγή τών 
συσσιτιζομενων καί μετά άπ' δλα αυτά, αφού κάνουν σπονδές 
ό επιστάτης καί οί άλλοι στους θεούς στους οποίους συμβαί- g07a 
νει νά είναι αφιερωμένη ή συγκεκριμένη νύκτα καί μέρα, νά 
επιστρέφουν έτσι στά σπίτια τους; Γι' αυτούς τότε των οποί
ων ή ζωή έχει κατ' αυτόν τόν τρόπο διευθετηθεί, δέν απομέ
νει κανένα άραγε αναγκαίο καί ενδεικνυόμενο έργο, άλλα 
πρέπει καθένας νά ζει γιά νά παχαίνει δίκην θρεφταριού; 
Αύτο δεν είναι, λοιπόν, λέμε, δίκαιο ούτε ωραίο, καί ούτε 
αυτός πού ζει έτσι θά μπορέσει νά αποφύγει αύτο πού τού 
ταιριάζει, και αυτό που είναι μοιραίο στο δν πού παραπα-
χαίνει μέσα στην αδράνεια καί τήν ανεμελιά είναι νά κατα
κρεουργηθεί άπο ένα άλλο ζώο άπό εκείνα πού έχουν κατά- b 
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πονηθεί άπό τήν ανδρεία ταυτόχρονα καί άπό τους κόπους. 

"Ολα, λοιπόν, τότε αυτά δέν θά μπορούσαν ποτέ ίσως νά γί

νουν μέ επαρκή ακρίβεια, όπως θά τά αναζητούσαμε στην 

παρούσα συζήτηση, δσο διάστημα οί γυναίκες, τά παιδιά καί 

οί κατοικίες θά είναι αντικείμενο ατομικής ιδιοκτησίας καί 

δλα αυτά θά παρέχονται στον καθένα μας ιδιωτικά- άν ωστό

σο μετά άπό εκείνα θά μπορούσαν νά πραγματοποιηθούν 

άπό μας τά δεύτερα, γιά τά οποία ό λόγος μόλις τώρα, θά 

ήταν πάρα πολύ στό σωστό μέτρο. Διατεινόμαστε, είναι αλή

θεια, δτι γιά τους ανθρώπους πού ζουν έτσι υπολείπεται ένα 

έργο πού δέν είναι τό λιγότερο σημαντικό ούτε τό ευτελέστε

ρο, άλλα, είναι τό πιό μεγάλο άπ' δλα εκείνα που ορίζονται 

άπό ενα δίκαιο νόμο- διότι σέ σύγκριση μέ τή ζωή αυτού πού 

αφιερώνει τόν ελεύθερο χρόνο γιά δλα τά άλλα έργα, επιθυ

μώντας τή νίκη στους Πυθικούς ή 'Ολυμπιακούς αγώνες, ή 

ζωή εκείνη, πού έχει νά κάνει μέ τή φροντίδα του σιόματος 

καί τήν αρετή της ψυχής, ή μόνη πού δικαιούται νά φέρει 

ορθότατα αυτό τό όνομα, είναι φορτωμένη μέ τή διπλάσια, 

καί περισσότερο κατά πολ.ύ ακόμη, απασχόληση. Διότι κανέ

να πάρεργο δέν πρέπει νά γίνεται εμπόδιο στά άλλα έργα γιά 

τήν εξασφάλιση στό σάίμα τών κόπων καί της τροφής πού 

αρμόζουν, ούτε, έξ άλλου, στην ψυχή τών διδαγμάτων και 

τών συνηθειών, καί δέν είναι σχεδόν αρκετή ολόκληρη ή νύ

κτα καί ή μέρα γι ' αυτόν πού καταπιάνεται μέ αυτό για να 

αποκομίσει τό τέλειο καί τό επαρκές αποτέλεσμα άπό αυτές. 

Αφού έτσι είναι, λοιπόν, αυτά άπό τή φύση τους, πρέπει 

νά υπάρχει γιά δλους τους ελεύθερους ένας κανονισμός απα

σχόλησης γιά δλο τους τόν χρόνο, αρχής γενομένης άπό τήν 

αυγή κάθε μέρας συνεχώς μέχρι τήν επόμενη αυγή καί τήν 

ανατολή τού ήλιου. "Αν πάντως κάποιος νομοθέτης λέει πολ

λά καί συνεχόμενα ασήμαντα πράγματα γιά τή διοίκηση κά

θε νοικοκυριού, θά φαινόταν άπρεπης μαζί μέ τά άλλα καί 
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δλα τά σχετικά μέ τη νυχτερινή επαγρύπνηση πού αρμόζουν 

σ' εκείνους πού πρόκειται μέ κάθε μέσο νά φυλάξουν ολό

κληρη τήν πόλη μέ ασφάλεια. Διότι τό νά περνάει κάποιος 

άπό τους πολίτες ολόκληρη μιαν οποιαδήποτε νύκτα κοιμώ-

μενος καί νά μή τόν βλέπουν όλοι οί υπηρέτες νά ξυπνάει καί 

νά σηκώνεται πάντοτε πρώτος, αυτό πρέπει νά άντιμετωπί- 808a 

ζεται άπ ' όλους σάν κάτι τό ανάρμοστο καί ανάξιο ελεύθε

ρου ανθρώπου, ανεξάρτητα άπό τό άν πρέπει νά ονομάζει 

κανείς αυτού τού είδους τήν πρόνοια νόμο ή συνήθεια- και 

μάλιστα τό νά ξυπνάνε ακόμη καί τή νοικοκυρά τού σπιτιού 

κάποιες άπό τίς υπηρέτριες καί νά μήν ξυπνάει πρώτη αυτή 

καί τίς άλλες, είναι κάτι πού πρέπει οί δούλοι καί οί δούλες 

καί τά παιδιά, καί άν ήταν κατά κάποιο τρόπο δυνατόν ολό

κληρο τό σπίτι, νά τό χαρακτηρίζουν μεταξύ τους ώς ανάρ

μοστο. Ξυπνώντας μέσα στή νύκτα πρέπει δλοι νά διεκπε- b 

ραιώνουν ενα μεγάλο μέρος άπό τίς πολιτικές καί οικιακές 

τους υποθέσεις, οί άρχοντες ανά τήν πόλη καί οί νοικοκυ

ραίοι και οί νοικοκυρές μέσα στά ίδια τους τά σπίτια. Ό πο

λύς, πράγματι, ύπνος δέν ενδείκνυται σύμφωνα μέ τή φύση 

ούτε γιά τά σώματα ούτε γιά τις ψυχές μας, ούτε, άλλωστε, 

για τίς ενέργειες τίς σχετικές μέ δλα αυτά. Διότι κανένας 

όταν κοιμάται δέν είναι άξιος γιά τίποτε, γιά τίποτα περισ

σότερο άπό αυτόν πού δέν ζει· δποιος δμως άπό μας φροντί

ζει περισσότερο να ζεί και νά σκέπτεται, άς μένει δσο γίνεται e 

περισσότερο χρόνο άγρυπνος, κρατώντας τό χρήσιμο μόνο 

μέρος τού χρόνου γιά τήν υγεία του πού δέν είναι όμως πο

λύ, όταν το συνηθίζει κανείς καλά. Οί άρχοντες πού ξαγρυ

πνούν τή νύκτα στις πόλεις προκαλούν φόβο στους κακούς, 

στους εχθρούς καί συνάμα στους συμπολίτες, ένώ είναι αξιο

θαύμαστοι καί αξιοσέβαστοι γιά τους δίκαιους καί συνετούς 

ανθρώπους, καί ωφέλιμοι γιά τους ίδιους τους εαυτούς τους 

καί δλη ανεξαιρέτως τήν πόλη. 



Β Ι Β Λ Ι Ο Ζ ' 379 

Μία νύκτα, λοιπόν, πού τήν περνάει κάποιος με τέτοιον 

τρόπο, κοντά σέ δλα αυτά τά προαναφερόμενα, θά εφοδίαζε 

έπί πλέον μέ μιαν ορισμένη ανδρεία τίς ψυχές όλων τών πο

λιτών μέσα στις πόλεις- με τό χάραγμα τής ημέρας πρέπει νά d 

στέλνονται τά παιδιά στους δασκάλους, χωρίς βοσκό δέν 

πρέπει ούτε πρόβατα ούτε άλλο κανένα (ένν. ζώο) ποτέ νά 

ζει, ούτε τά παίδια επομένως χωρίς κάποιους παιδαγωγούς, 

ούτε οί δούλοι χωρίς κυρίους. Το παιδί, άλλωστε, είναι ά π ' 

δλα τά θηρία το πιό δυσκολομεταχείριστο- διότι σέ δσο με

γαλύτερο βαθμό έχει μιά πηγή φρονήσεως ακόμα μή διαπαι

δαγωγημένη, γίνεται δόλιο καί πιό βίαιο καί αναιδές απ ' δλα 

τά θηρία. Γι' αυτό πρέπει νά τό δένει κανείς κατά κάποιο 

τρόπο μέ χαλινούς, πρώτα, δταν απομακρύνεται άπό τήν e 

τροφό καί τή μητέρα, μέ τους παιδαγωγούς λόγω τής παι

δικής ηλικίας καί άπό τίς ανόητες πράξεις, καί στή συνέχεια 

μετά μέ τους διδάσκοντες όλες τίς γνώσεις ώς ελεύθερο άτο

μο- καί σαν πάλι νά ήταν ό δούλος, ό τυχών ελεύθερος 

άνδρας πού συναντάει, άς τιμωρεί το ίδιο τό παιδί και τόν 

παιδαγωγό καί δάσκαλο, άν ίσως κάποιος διαπράττει κά

ποιο σφάλμα. Ά ν τώρα πάλι κάποιος πού τους συναντάει 

δέν τους τιμωρεί, πρώτα ά π ' δλα θά πρέπει νά θεωρείται 809a 

ένοχος τής πιό μεγάλης κατηγορίας, ένώ ό επιλεγμένος νο-

μοφύλακας γιά τήν επίβλεψη τής αγωγής παιδιών θά πρέπει 

νά επιτηρεί αυτόν πού συναντάει αυτούς στους όποιους ανα

φερόμαστε καί δέν τους τιμωρεί, ή τους τιμωρεί δχι μέ τον 

τρόπο πού πρέπει, παρακολουθώντας μέ οξύ βλέμμα και 

φροντίζοντας εξαιρετικά γιά τήν ανατροφή τους, διορθώνει 

τους χαρακτήρες τους στρέφοντας τους πάντοτε προς τό 

καλό συμφωνά μέ τους νόμους. 

Αυτόν τόν ίδιον τώρα, έξ άλλου, πώς θά μπορούσε ό ίδιος 

αυτός ό νόμος μας νά τόν διαπαιδαγωγεί καταλλήλως; Διότι 

μέχρι τώρα δέν έχει πει τίποτε ακόμα τό σαφές ούτε τό πρό- b 

σφορο, α/.r.a για ορισμένα μόνον πράγματα και για άλλα οχι-
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πρέπει κατά τό δυνατόν νά μην παραλείπει τά δσα αφορούν 

σ* αυτόν (ένν. τόν νομοφύλακα), νά διερμηνεύει πλήρως κά

θε τι, ώστε να μπορεί αυτός νά είναι γιά τους άλλους τόσο 

διερμηνέας δσο ταυτόχρονα καί άνατροφέας. Καί σχετικά 

βεβαίως μέ τίς χορωδίες, τά τραγούδια δηλαδή καί τους χο

ρούς, ειπώθηκε τό ποια ποιότητα έχοντας πρέπει νά επιλέγο

νται, νά διορθώνονται καί νά καθιερώνονται· γιά εκείνα 

δμως πού είναι βέβαια γραπτά αλλά χωρίς μέτρο, τα ποια 

και μέ ποιόν τρόπο πρέπει νά τά μεταχειρίζονται σύμφωνα 

μέ σένα, θαυμάσιε επιμελητή τών παιδιών, τά παιδιά πού άνα- c 

τρέφονται άπό σένα, δέν έχομε μιλήσει Ά ν καί σχετικά μέ 

τόν πόλεμο, γνωρίζεις άπό τήν συζήτηση μας, τό τί πρέπει νά 

μαθαίνουν καί σέ τί νά ασκούνται τά παιδιά, τά σχετικά 

όμως πρώτα μέ την γραφή καί κατά δεύτερο μέ τήν λύρα καί 

τους υπολογισμούς, γιά τά όποια είπαμε δτι πρέπει ό καθέ

νας νά λαμβάνει δσα είναι αναγκαία γιά τόν πόλεμο, τήν δι

εύθυνση τού νοικοκυριού καί τήν διοίκηση τής πόλης, καί έπί 

πλέον γιά τους ίδιους αυτούς σκοπούς τίς χρήσιμες γνώσεις 

γιά τίς περιοδικές κινήσεις τών θείων, τίς σχετικές με ιά 

άστρα καί τόν ήλιο καί τήν σελήνη, όσες γύρω άπό αυτά είναι 

αναγκαίο νά υπάρχουν γιά τήν διοίκηση κάθε πόλης -για d 

ποιες άραγε γνώσεις γύρω άπό αυτά λέμε; Τήν ταξινόμηση 

τών ήμερων σέ περιόδους μηνών καί τών μηνών σέ κάθε τρέ

χον έτος, προκειμένου οί διάφορες εποχές, θυσίες καί εορ

τές, έχοντας, κάθε μία γιά τόν εαυτό της αυτά πού τής πρέ

πουν μέ τό νά καθορίζονται σύμφωνα μέ τή φύση, καθιστώ

ντας τήν πόλη ζωντανή καί κρατώντας την σέ εγρήγορση, νά 

μπορούν, άφ' ενός, νά αποδίδουν στους θεούς τίς τιμές πού 

τους οφείλονται καί, άφ' ετέρου, νά κάνουν τους άνθριύπους 

νά σκέπτονται σωστά γιά τά θέματα αυτά- όλα αυτά, φίλε, 

δέν έχουν γιά σένα ακόμα διευκρινισθεί αρκετά άπό τον νο- e 

μοθέτη- δώσε γι' αυτό μεγάλη προσοχή σ' δ,τι πρόκειται άκο-
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λούθως νά ειπωθεί. 

Ό τ α ν είπαμε στην αρχή δτι δέν έχεις για τα γράμματα 

αρκετές γνώσεις, ώς προς τί αποδοκιμάζαμε τήν έκφραση 

αυτήν; Γιά τούτο, δτι δέν σοΰ έχει ακόμα διευκρινίσει κανείς 

τί άπό τά δύο ισχύει, πρέπει ό πολίτης, πού πρόκειται νά γί

νει κόσμιος, νά ζητήσει νά αποκτήσει μέ επάρκεια τήν παι

δεία ή δέν πρέπει καν νά επιχειρήσει κάτι τέτοιο- καί τό ίδιο 

καί σχετικά μέ τή λύρα. Δηλώνομε δτι πρέπει νά τό επιχει

ρήσει. Σέ δ,τι άφορα στά γράμματα γιά ένα δεκάχρονο παιδί 

τρία περίπου ετη είναι αρκετά, ένώ γιά ν' αρχίσει νά παίζει 

τή λύρα ή κατάλληλη ηλικία είναι τά δεκατρία χρόνια, και νά 810a 

συνεχίσει νά σπουδάζει γιά άλλα τρία ακόμα ετη. Καί ούτε 

περισσότερα ούτε λιγότερα άπό αυτά θά επιτρέπεται στον 

πατέρα ή στύν ίδιο, ό όποιος έχει κλίση νά μαθαίνει ή νά 

απεχθάνεται, νά κάνει, αντίστοιχα, μεγαλύτερη ή μικρότερη 

παρά τόν νόμο τήν ενασχόληση σχετικά μέ αυτά. Ό π ο ι ο ς , 

τώρα, δέν υπακούει θά πρέπει νά θεωρείται ανάξιος τών 

τιμών της παιδικής ηλικίας, γιά τίς όποιες θά πρέπει νά μι

λήσουμε λίγο αργότερα. Τό τί πρέπει νά μαθαίνουν συγκε

κριμένα στή διάρκεια αυτών τών ετών οί νέοι καί τί πάλι νά 

διδάσκουν οι δάσκαλοι, τούτο εσύ ό ίδιος πρώτος άς μαθαί

νεις. Πρέπει κάνεις νά καλλιεργεί επίπονα τά γράμματα μέ

χρις ότου καταστεί δυνατόν νά γράφει καί νά διαβάζει- όσον b 

άφορα τώρα στην ταχύτητα ή στό κάλλος καλόν είναι να πα

ραιτείται κανείς άπό τήν προσπάθεια γιοι δσα παιδιά δέν τά 

βοηθάει ή φύση τους μέσα στά χρόνια πού έχουν ορισθεί. Σ' 

δ,τι αφορά στά μή συνοδευόμενα άπό λύρα μαθήματα, που 

έχουν νά κάνουν μέ γραπτά κείμενα ποιητών, άπο τά όποια 

άλλα είναι έμμετρα καί άλλα χωρίς ρυθμικά μέρη, τά οποία 

είναι πεζά έργα πού απλώς εκφέρονται μέ λογία, και τα 

οποία στερούνται ρυθμού καί αρμονίας, είναι επικίνδυνα e 

συγγραφικά έργα ποτ) μας έχουν κληροδοτηθεί άπό ορισμέ-
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νους ανάμεσα άπό τους πολλούς τού είδους αυτού ανθρώ

πους- τί μεταχείριση θά επιφυλάξετε σ' αυτά, εσείς πού είσα

στε οί πιό καλοί ά π ' όλους τους νομοφύλακες. "Η ποια με

ταχείριση, άν σας όρισε ό νομοθέτης νά τους επιφυλάξετε, θά 

είχε ορθώς ορίσει; Περιμένω δτι και αυτός ό ίδιος θά βρεθεί 

σέ πολύ μεγάλη αμηχανία. 

ΚΛ. Τί, έπί τέλους, είναι αύτο, πού φαίνεται Οτι λες στον 

ίδιο σου τόν εαυτό, τό όποιο έχει πραγματικά γεννήσει απο

ρία; 

ΑΘ Καλά τό κατάλαβες, Κλεινία. Σέ σάς δμως πού είσα

στε συνεργάτες μου στό θέμα τών νόμων, είναι ανάγκη νά 

εκφράσω τόσο εκείνο πού φαίνεται εύκολο δσο καί εκείνο 

πού δέν φαίνεται. 

ΚΛ. "Ε καί τί λοιπόν: Τί συμβαίνει τώρα αναφορικά μέ d 

αύτα καί τί λές δτι έχεις πάθει; 

ΑΘ. Καλά, λοιπόν, θά τό πώ· διότι, δεν είναι καθόλου 

εύκολο νά αντιλέγει κανείς πολλές φορές σέ μύριες φωνές. 

ΚΛ. Τι λες τώρα; Σοΰ φαίνονται ασήμαντα και λίγα τά 

όσα είπαμε πιό μπροστά γιά τους νόμους, δτι αντιτίθενται 

στους πολλούς; 

ΑΘ. Καί είναι εντελώς αληθές αυτό πού λές- διότι, αφού 

μέ συμβουλεύεις, καθώς μού φαίνεται, ό ίδιος δρόμος υπήρ

ξε σέ πολλούς μισητός καί ίσως σέ άλλους, δχι λιγότερους, 

αγαπητός -και άν λιγότερους όχι πάντως χειρότερους- μέ 

προτρέπεις, ριψοκινδυνεύοντας καί έχοντας θάρρος, νά πά- e 

ρω μαζί τους τόν δρόμο τής νομοθεσίας, πού τώρα ανοίξαμε 

με την παρούσα συζήτηση, μην αφήνοντας τον μέ κανένα 

τρόπο. 

ΚΛ. Γιατί δχι; 

ΑΘ. "Ε, λοιπόν, δέν τόν αφήνω. Βεβαιώνεο βέβαια, δτι 

υπάρχουν σέ μας ορισμένοι ποιητές έξαμέτρων έπων καί πά

μπολλοι τριμέτρων καί όλων στην πραγματικότητα τών μέ-
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τρων πού αναφέρονται, άπό τους όποιους ορισμένοι έχουν 

επιδείξει μεγάλο ζήλο γιά τή σοβαρότητα καί άλλοι γιά τό γέ

λιο, μέ τά όποια διατείνονται χιλιάδες καί χιλιάδες άνθρω

ποι δτι πρέπει νά τρέφονται οί νέοι πού εκπαιδεύονται σω

στά καί μάλιστα νά τους κάνουν νά τά χορταίνουν, κάνοντας 

τους μέ τίς αναγνώσεις νά έχουν ακούσει καί μάθει πολλά, 

σέ σημείο που να αποστηθίζουν ολόκληρους ποιητές- άλλοι 81 la 

πάλι, αφού επιλέξουν ορισμένα κεφάλαια άπό τό όλο έργο 

και ορισμένοι αφού συγκεντρώσουν όλες τίς περικοπές σ' 

ένα σώμα, διατείνονται δτι πρέπει νά τίς αποστηθίζουν κα

ταχωρώντας τες στή μνήμη τους, άν πρόκειται κάποιος άπό 

τους νέους μας νά γίνει άπό τις πολλές εμπειρίες και γνώ

σεις καλός καί συνετός. Σέ αυτούς δέν είναι άραγε που με 

συμβουλεύεις τώρα σύ νά δηλώσω με παρρησία το τι λένε 

σιυστά καί τί δχι; 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Τί θά μπορούσα τότε, λοιπόν, νά πώ, εκφράζοντας το 

με μια φράση γιά όλους αυτούς, πού θά ήταν ικανοποιητικό; b 

Νομίζω αυτό εδώ περίπου, τό όποϊο ό καθένας καί θά απο

δεχόταν, δτι καθένας άπό αυτούς έχει πει πολλά σωστά, 

άλλα καί πολλά αντίθετα/ άν όμως είναι έτσι, διατείνομαι 

δτι ή πολυμάθεια εγκυμονεί κινδύνους γιά τά παίδια. 

ΚΛ. Πώς, λοιπόν, καί τι θά μπορούσες νά συμβουλεύσεις 

τόν νομοφύλακα; 

Αθ. Γιά ποιο θέμα λές; 

Κ Λ. Γιά τό σε ποιο παράδειγμα ενδεχομένως προσβλέπο

ντας θά μπορούσε αυτός, άλλοτε νά επιτρέπει σ' όλους τους 

νέους νά μαθαίνουν καί άλλοτε νέχ τους εμποδίζει. Μίλα καί e 

τίποτε μή σέ κάνει νά διστάσεις νά μιλήσεις. 

ΑΘ. Καλέ μου Κλεινία, κοντεύω κατά κάποιον τρόπο νά 

είμαι ένας τυχερός άνθρωπος. 

ΚΛ. Γιά ποιο πράγμα συγκεκριμένα; 
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ΑΘ. Γιά τό ότι δέν στερούμαστε ολότελα άπό παράδειγμα. 

Πράγματι, δταν λίγο πριν αναλογίσθηκα τίς συζητήσεις πού 

έχομε διεξαγάγει άπό τήν αυγή μέχρι τώρα -καθώς μού φαί

νεται, δχι χαιρίς κάποια θεϊκή έμπνευση- μού φάνηκαν δτι 

έχουν εκφρασθεί μ' έναν τρόπο απολύτως όμοιο μ' ένα έργο 

ποίησης. Καί ίσως δέν ήταν διόλου αξιοθαύμαστο αυτό πού 

μού συνέβη, τό νά αισθανθώ δηλαδή μία έντονη απόλαυση, 

δταν αναλογίσθηκα τίς σχετικές μας συζητήσεις σαν ένα άδιά- d 

σπαστό σύνολο- διότι είναι αλήθεια ότι οί πλείστοι λόγοι 

τους οποίους έχω διαβάσει σέ ποιήματα ή ακούσει νά εκφέ

ρονται έτσι σέ πεζό λόγο, μού φάνηκαν δλοι δτι είναι οί κα

ταλληλότεροι καί οί περισσότερο ενδεικνυόμενοι γιά νά τους 

ακούν οί νέοι. Δέν θά είχα γι' αυτό νά πώ, νομίζω, στον νο-

μ.οφύλακα καί παιδαγωγό καλύτερο παράδειγμα άπό αυτό, 

άπό τό νά παραγγέλ.λει δηλαδή στους δασκάλ.ους νά διδά

σκουν στά παιδιά αυτά καί τά συναφή μέ αυτά, άν συνεπώς e 

βρει κατά τύχη κάπου αυτός, διατρέχοντας τά ποιήματα τών 

ποιητών και τά έργα που είναι γραμμένα σέ πεζό λόγο ή ακό

μη καί αυτά πού λέγονται προφορικά χωρίς νά έχουν κατα

γραφεί, σέ κάποιο βαθμό συγγενείς μέ αύτους τους λόγους, 

δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά τους αφήνουν άλλα νά τους 

καταγράφουν· καί πρώτα ά π ' δλα vet αναγκάζει τους ίδιους 

τους δασκάλους νά τους μαθαίνουν καί νά τους εξυμνούν, σέ 

δποιους τώρα άπό τους δασκάλους δέν αρέσουν, νά μή τους 

χρησιμοποιεί αυτούς (ένν. ό νομοφύλακας) γιά συνεργάτες, 

αλλά. χρησιμοποιώντας εκείνους οί οποίοι συμβαίνει νά 

είναι σύμφωνοι μαζί του στό θέμα τής εξύμνησης, νά παρα

δίδει σέ αυτούς τους νέους γιά νά τους διδάσκουν καί νά 

τους διαπαιδαγωγούν, 'Εδώ καί μέ τόν τρόπον αυτό θά πρέ

πει νά τελειώσει αυτή ή αναφορά μου περί τών γραμματοδι- 812a 

δασκάλων καί τών συγγραμμάτων. 

ΚΛ. Καθόσον άφορα, φιλοξενούμενε, τήν υπόθεση έργα-
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σιας μας, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δέν φαινόμαστε 

νά βαδίζουμε έξω άπό τά θέματα πού θέσαμε εξαρχής- τό άν 

τώρα φέρομε εις πέρας τό δλο εγχείρημα ή δχι είναι ίσως δύ

σκολο νά τό Ισχυρισθούμε μέ βεβαιότητα. 

ΑΘ. Διότι τότε μόνο, Κλεινια, θά γίνει αύτο καταφανέστε

ρο, όπως είναι φυσικό, δταν, αυτό πού έχομε πολλές φορές 

πεί, φθάσουμε στο τέλος τής δλης λεπτομερούς έκθεσης περί 

τών νόμων. 

ΚΑ. Σωστά. b 

ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν, μετά άπό τόν γραμματοδιδάσκαλο, 

πρέπει μήπως νά αναφερθεί ό δάσκαλος της κιθάρας; 

ΚΛ. Γιατί δχι; 

ΑΘ. Είμαι συνεπώς τής γνώμης δτι, αφού θυμηθούμε τά 

προηγούμενα λόγια μας, πρέπει νά απονείμουμε στους δα

σκάλους τής κιθάρας τό σχετικό έργο τόσο τής διδασκαλίας 

καί συνάμα της όλης περί αυτά έκαπαίδευσης. 

ΚΛ. Γιά ποια συγκεκριμένα λόγια μιλάς; 

ΑΘ. Είπαμε, θαρρώ, δτι οί έξηντάχρονοι τραγουδιστές 

τού Διονύσου πρέπει νά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σχετικά 

μέ τους ρυθμούς καί τίς συνθέσεις τών αρμονιών, προκειμέ- e 

νου γιά τή μίμηση τών μελωδιών πού υπήρξαν αντικείμενο 

καλής ή κακής μιμήσεως, δταν ή ψυχή βρίσκεται ύπό τό κρά

τος τών παθών, δντας κάποιος ικανός νά ξεδιαλέγει τά άπό 

ηθικής πλευράς καλά όσο καί τα αντίθετα προϊόντα, και τα 

μέν νά απορρίπτει καί τά άλλα, άφοϋ τά παρουσιάσει δημό

σια, νά εξυμνεί καί νά μαγεύει μέ τό τραγούδι του τίς ψυχές 

τών νέων, προσκαλώντας καθέναν άπό αυτούς νά επιδιώκει 

τήν κατάκτηση τής αρετής μέσα άπό τίς μιμήσεις, ακολουθώ

ντας τό παράδειγμα του. 

ΚΛ. Λές όλη την αλήθεια. 

ΑΘ. Γιά χάρη επομένως αυτών (ένν. τών μιμήσεων) πρέπει d 

τόσο ό δάσκαλος της κιθάρας δσο καί ό διδασκόμενος νά 
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χρησιμοποιεί τους τόνους τής λύρας, λόγω τού ευδιάκριτου 

χαρακτήρα τών χορδών της, προκειμένου νά εναρμονίζει 

τους τόνους τών φωνών μέ τους τόνους τών χορδών δσο τώ

ρα γιά τή διαφορετική τονικότητα καί τήν πολυφωνικότητα 

τής λύρας, τό δτι δηλαδή άλλες είναι οί μελωδίες τών χορδών 

καί άλλες τού ποιητή πού συνέθεσε τή μελωδία, καί δσο γιά 

τήν εξασφάλιση τής συμφωνίας τών μικρών διαστημάτων μέ 

τά μεγάλα διαστήματα, και της συμφωνίας καί άντιφωνίας 

τών γρήγορων ρυθμών μέ τους αργούς ρυθμούς, καθώς επί

σης καί γιά τήν προσαρμογή μέ τόν ίδιο τρόπο τών κάθε 

είδους ποικίλων ρυθμών στους τόνους αυτούς τής λύρας, e 

όλες λοιπόν τού είδους αυτού (ένν. οί τεχνικές) δέν θά πρέ

πει να προσφέρονται σέ αυτούς πού πρόκειται μέσα σέ τρία 

χρόνια νά αποκομίσουν στα γρήγορα, δ,τι είναι χρήσιμο άπό 

τή μουσική. Καί αυτό διότι τά ασυμβίβαστα μεταξύ τους, 

προκαλώντας σύγχυση τό ένα στό άλλο, δυσχεραίνουν τή μά

θηση, ένώ οί νέοι πρέπει δσο τό δυνατόν νά μπορούν νά μα

θαίνουν εύκολα- διότι τά αναγκαία μαθήματα πού έχουν ορι

σθεί γι" αυτούς δέν είναι ούτε μικρής έκτασης ούτε λίγα, τά 

όποια στην ώρα τους θά υποδείξει ή συζήτηση δσο προχωρεί. 

Ό εκπαιδευτής μας δμως θά πρέπει έτσι νά ρυθμίσει δλα 

αυτά τέι σχετικά μέ τή μουσική- δσα πάλι γι' αυτές τίς ίδιες 

τίς μελωδίες καί τά λόγια, τό τί είδους καί ποια πρέπει οί χο

ροδιδάσκαλοι νά διδάσκουν καί αυτά δλα τά έχομε διερευ

νήσει σέ βάθος στά δσα προηγούνται, τά όποια είπαμε δτι 8i3a 

πρέπει αφού καθιερωθούν, προσαρμοσμένο καθένα στις εορ

τές να ωφελεί τις πόλεις μέ τό νά τους δίνουν μιαν ευτυχι

σμένη απόλαυση. 

ΚΛ. Καί αυτά πού εξήγησες είναι αληθινά. 

ΑΘ. "Απολύτως αληθινά, χωρίς άλλο. Καί αφού αποδεχθεί 

τίς εξηγήσεις μας αυτός ό όποιος εξελέγη άρχοντας γιά τήν 

μουσική, θά πρέπει μέ τή βοήθεια μιας ευνοϊκής τύχης νά τά 
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ρυθμίζει ένώ εμείς νά εκδηλώσουμε τό ενδιαφέρον μας, προ

κειμένου γιά τόν χορό καί για το σύνολο τής σωματικής έξά b 

σκησης, συμπληρώνοντας έδώ τά δσα σχετικά είπαμε προη

γουμένως- καθώς, προκειμένου γιά τή διδασκαλία τής μου

σικής, συμπληρώσαμε αυτό πού έλειπε, το ίδιο ακριβώς άς 

κάνουμε καί γιά τήν γυμναστική. Διότι τόσο τά αγόρια δσο 

καί τά κορίτσια πρέπει, είναι αλήθεια, νά μαθαίνουν νά χο

ρεύουν καί νά γυμνάζονται- ή μήπως δχι; 

ΚΛ. Ναι. 

ΑΘ. Θά μπορούσαν επομένως οί άνδρες γιά τά αγόρια και 

οί γυναίκες γιά τά κορίτσια vex ήσαν γιά τήν επίπονη εξά

σκηση τους δ,τι τό λιγότερο ακατάλληλο. 

ΚΛ. Ά ς τό παραδεχθούμε. 

ΑΘ. Ά ς καλέσουμε τότε και πάλι αύτον που θα έ/.ει τα πε

ρισσότερα πράγματα (ένν. νά επιτελέσει), τόν επιμελητή δη- e 

λαδή τών παιδιών, ό οποίος επιφορτισμένος μέ τή μουσική 

καί μέ τή γυμναστική, δέν θά έχει πολλή ανάπαυλα. 

ΚΛ. Πώς θά είναι συνεπώς σέ θέση, δντας ηλικιωμένος, νά 

έχει τήν επιμέλεια τόσων πολλών υποθέσεων; 

ΑΘ. Πολύ εύκολα, φίλε. Διότι ό νόμος τού έχει δώσει και 

θά τού δώσει τή δυνατότητα νά προσλαμβάνει γιά αυτήν τήν 

επιμέλεια άπό τους πολίτες τους άνδρες καί γυναίκες πού 

τυχόν θά ήθελε, καί θά γνωρίζει ποιους πρέπει νά επιλέξει 

καί θά θελήσει νά μήν κάνει λ.άθος στά θέματα αυτά, δείχνο

ντας τόν σεβασμό συνετού άνθρωπου καί έχοντας επίγνωση 

τού μεγέθους τής αρχής καί ζώντας, έξ άλλου, μέ τή σκέψη d 

δτι άν οί νέοι έχουν ανατραφεί καί εξακολουθούν νά ανα

τρέφονται καλά, δλ.α σέ μας θά έχουν καλόν πλουν, άν δχι, 

-ούτε καν αξίζει νά κάνει κανείς λόγο ούτε εμείς λέμε, προ

κειμένου γιά μιά νέα πόλη, άπό φόβο γι ' αυτούς πού αγα

πούν υπερβολικά νά μαντεύουν. "Εχουν πολλά, λοιπόν, καί 

σχετικά μέ δλα αυτά ειπωθεί μεταξύ μας, γιά τους χορούς 
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καί τίς κάθε είδους ασκήσεις γυμναστικής- θεσμοθετούμε, 

πράγματι, δσα γυμνάσια καί δλες τίς σωματικές επίπονες 

ασκήσεις πού έχουν νά κάνουν μέ τόν πόλεμο, μέ τήν τοξο

βολία καί κάθε είδος ρίψης, μέ τή χρήση τής έλαφράς άσπί- e 

δας καί κάθε είδος πολεμικού όπλου, δσο καί μέ τους τακτι

κούς ελιγμούς, δηλαδή τήν κάθε είδους ανεξαιρέτως πορεία 

στρατιωτικών μονάδων καί στρατοπέδευση καθώς επίσης 

και όσες συμβάλλουν στην εκμάθηση τής ιππικής τέχνης. Γιά 

όλα αυτά πρέπει νά υπάρχουν δάσκαλοι δημόσιοι πού λαμ

βάνουν μισθό άπό τήν πόλη, καί μαθητές τους νά είναι τα 

παιδιά καί οί άνδρες μέσα στην πόλη καί άπό τίς κοπέλες καί 

τίς γυναίκες οί έμπειρες σέ όλα αυτά, καί όντας ακόμα κοπέ

λες πρέπει να έχουν ασκηθεί σέ δλα τά είδη πολεμικών 

χορών καί ένοπλης μάχης, ένώ, δταν θά έχουν γίνει γυναίκες 

πλέον, πρέπει νά κατέχουν τήν τέχνη τών τακτικών ελιγμών, 

τών παρατάξεων σέ μάχη καί τού νά αποθέτουν καί νά παίρ- 814a 

νουν τά δπλα, άν δχι γιά κανέναν άλλο λόγο, τουλάχιστον, 

άν ποτέ χρειαζόταν, εγκαταλείποντας δλος ό λαός τήν πόλη, 

6 στρατός νά έκστρατεύσει έξω, γιά νά είναι αυτές ασφαλώς 

ικανές για τόν σκοπό αυτόν, νά φυλάξουν δηλαδή τά παιδιά 

καί τήν υπόλοιπη πόλη, ή, καί στην αντίθετη περίπτωση, κά

τι άπό τά πράγματα εκείνα πού γιά κανένα δέν παίρνουμε 

όρκο δτι είναι αδύνατο νά συμβεί, άν, εφορμούσαν ά π ' έξω 

εχθροί μέ μεγάλη δύναμη καί μέ ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, βάρ

βαροι ή "Ελληνες, παρίστατο ανάγκη νά δοθεί ή μάχη γιά τή 

σωτηρία αυτής της ίδιας τής πόλης, θά ήταν μεγάλη δυσφή

μιση γιά τό πολίτευμα, άν οί γυναίκες που έχουν ανατραφεί b 

έτσι ανάρμοστα, νά μήν είναι διατεθειμένες πολεμώντας ενά

ντια σέ οποιοδήποτε άπό τά πιό δυνατά θηρία, όπως κάνουν 

τά πτηνά γιά τά παιδιά τους, νά πεθάνουν ή νά διατρέξουν 

κάθε κίνδυνο, αλλά, καταφεύγοντας αμέσως στά ιερά, νά κα

τακλύζουν δλους τους βωμούς καί τους ναούς, καί νά κηλι-
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ΚΛ. Πώς θα ήταν δυνατόν να μην υπάρχει τώρα ομοφωνία 

στ<> πνι ύμα αυτό: 

ΑΘ. 'Υπάρχουν ακόμη τρία μαθήματα γιά τους ελεύθερους 

πολίτες, οί λογαριασμοί καί τά σχετικά μέ τους αριθμούς ένα 

μάθημα, ώς ένα δεύτερο ενιαίο πάλι μάθημα ή καταμέτρηση 

μήκους καί επιφάνειας καί βάθους καί τρίτο τής τροχιάς τών 

άστρων, τού πώς δηλαδή περιφέρονται τό ένα σέ σχέση μέ τό 81 

άλλο. Αυτά δλα τώρα δέν πρέπει νά τά μελετούν επίπονα καί 

σέ όλες τους τις λεπτομέρειες οί πολλοί, άλλα ορισμένοι λί

γοι -τους οποίους θά κατονομάσουμε, όσο προχωρώντας 

πλησιάζαμε στό τέλος· διότι αυτό θά ήταν τό σωστό- ωστό

σο γιά τόν πολύ κόσμο, δσα θά ήσαν αναγκαία άπό αυτά, καί 

ορθά λέγεται δτι τό νά μή τά γνωρίζουν οί πολλοί είναι ντρο-
τ · ^ , Ι Λ ",ίΓ, Cln'j /-. iir-.^.r-'ir- •. · Α Τ Λ l l À i l f l ffi ,v / , ,ΥτΛ JIC i C TT Τ ; M Ι Ο (Λ C J Ç f 
V t ï j , L\J VvX UCf.CL ftU V t v ^ , VU. l,V. lAVAVÎCt, vi/WA U W Î U !>.*.. A.CJÌ. fcVJJAC^Οί,Ο^, 

δέν είναι ούτε εύκολο ούτε δυνατόν. Τό αναγκαίο πάντως μέ

ρος άπό τις γνώσεις αυτές δέν είναι δυνατόν νά τό απορρί

πτει κανείς, άλλα φαίνεται, αντίθετα, νά έχει πεί αυτός πού 

πρώτος, έχοντας κατά νού αυτά, μίλησε μέ μορφή παροιμίας 

γιά τον θεό, δτι ούτε θεός ενδέχεται ποτέ νά φανεί δτι αντι

μάχεται τήν ανάγκη, για όσες τουλάχιστον, νομίζω, άπό τίς 

ανάγκες είναι βέβαια θεϊκές- διότι προκειμένου γιά τίς 

ανοοωπινες ανάγκες, τις οποίες, εχονιας οίον νου ιου ο 

πολύς κόσμος, λέει κάτι τέτοιο, ό λόγος αυτός είναι μακράν 

ό πιό απλοϊκός άπ ' όλους. 

ΚΑ. Ποιες, λοιπόν, φιλοξενούμενε, είναι γιά τίς γνώσεις 

οί ανάγκες αυτές, οί θεϊκές; 

ΑΘ. Νομίζω εκείνες οί όποιες, άν κάποιος δέν τίς κάνει 

πράξη ούτε κάν τις γνωρίσει στό ελάχιστο, δέν θά μπορούσε 

ποτέ νά είναι γιά τους ανθρώπους θεός, ούτε δαίμονας, ούτε 

ήρωας ικανός νά φροντίσει τό ανθρώπινο γένος- θά απείχε 

πολ,ύ άπό τού νά είναι κάποιος θεϊκός άνθρωπος, δταν δέν 

είναι σέ θέση νά γνωρίζει τό ένα ή τό δύο ή τό τρία ή έν γένει 
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τά άρτια και τά περιττά, μήτε νά κατέχει στό ελάχιστο τήν 

ικανότητα να μετράει, μήτε νά είναι ικανός νά διακρίνει τη 

νύκτα καί την ήμερα καί νά έχει πλήρη αμάθεια για τήν περι

φορά τής σελήνης, τού ήλιου καί τών άλλων άστρων. Τό νά 

σκεφθεί, λοιπόν, κανείς δτι όλες αυτές οί γνώσεις δέν είναι 

αναγκαίες γιά κάποιον πού θέλει νά μάθει έστω καί το πα

ραμικρό άπό τίς πιό ωραίες γνώσεις, είναι μεγάλη ανοησία· 

τό τί όμως πρέπει κανείς νά μάθει άπό κάθε μία καί σέ ποια 

έκταση καί πότε, καί τί μαζί μέ κάποιες τί καί μέ άλλες χω

ριστά, δλα τά άλλα, καθώς καί τόν συγκερασμό όλων αυτών, 

αυτά είναι πού πρέπει κάνεις πρώτα νά κατανοήσει προκεί

μενου νά πάει, μέ οδηγό αυτές τίς γνώσεις νά μάθει τά άλλα. 

"Ετσι, πράγματι, ρύθμισε τή φυσική σειρά ή ανάγκη, για την 

οποία διατεινόμαστε δτι κανένας άπό τους θεούς δέν μπορεί 

ούτε. τώρα νά τήν καταπολεμά ούτε ποτέ στό μέλλον νά τήν 

καταπολεμήσει. 

ΚΛ. Έμενα τουλάχιστον, φιλοξενούμενε, μού φαίνεται ότι 

τά δσα λίγο πριν έτσι δα ειπώθηκαν, έχουν σωστά ειπωθεί 

καί δτι μιλάς σύμφωνα μέ τή φύση τών πραγμάτων. 

ΑΘ. "Ετσι έχουν, είναι αλήθεια, τά πράγματα, Κλεινια, 

πλην όμως είναι δύσκολο, νά νομοθετήσει κανείς αύτα πού 

θά έχουν προταχθεί κατ' αυτόν τόν τρόπο- θά μπορούσαμε 

δμως, άν φαίνεται σωστό, νά τά νομοθετήσουμε μέ τρόπο πιό 

ακριβή σε μιαν άλλη χρονική στιγμή. 

ΚΛ. Μας δίνεις τήν εντύπωση, φιλοξενούμενε, ότι σέ φο

βίζει ή δική μας απειρία γι ' αυτού τού είδους τά θέματα. 

"Αδικα όμως σέ φοβίζει- προσπάθησε συνεπώς νά μιλάς 

χωρίς τίποτε νά αποκρύπτεις λόγω αύτοΰ. 

ΑΘ. Μέ φοβίζουν βέβαια καί αυτά πού τώρα έσυ λές, πε

ρισσότερο όμως ακόμη μ' έχουν φοβίσει εκείνοι οί οποίοι 

έχουν ασχοληθεί μέ αυτές τίς επιστήμες, αλλά έχουν ασχολη

θεί μέ άσχημο τρόπο. Καθόλου, πράγματι, ούτε ακόμη καί ή 
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μεγαλύτερη απειρία όλων αυτών δέν είναι κάτι τό τρομερό 

ούτε τό μεγαλύτερο κακό, άλλα, αντίθετα, η μεγάλη πείρα καί 

ή πολυμάθεια πού συνοδεύονται άπό κακή διδασκαλία, είναι 

αιτία πολύ μεγαλύτερης ζημίας. 

ΚΛ. Αλήθεια λές. 

ΑΘ. Πρέπει τότε νά πούμε δτι οί ελεύθεροι οφείλουν να 

μαθαίνουν άπο καθένα τόσα τουλάχιστον, όσα μαθαίνει μαζί 

με τά γράμματα και ό πολυπληθής κόσμος τών παιδιών στην 

Αίγυπτο. Καί πρώτα ά π ' όλα προκειμένου γιά υπολογισμούς 

έχουν επινοήσει γιά παιδιά μαθήματα, γιά νά μαθαίνουν μέ 

τό παιγνίδι καί μέσα άπό τήν απόλαυση, μέ τή διανομή μιας 

ορισμένης ποσότητας μήλων ή στεφανιών έτσι πού ό ίδιος 

αριθμός νά ταιριάζει σέ περισσότερα καί συνάμα σέ λιγότε-

οα, δσο και ή όιαδοχί'κή σειρά πυγμάχων και παλαιστών και 

τό (ποιοι περνούν) στον επόμενο γύρο χωριστά καί (ποιοι) 

κατά σειρά καθώς καί ό τρόπος πού σύμφωνα μέ τή φύση 

τών πραγμάτων πρέπει νά γίνονται αυτά. Καί παίζοντας 

επίσης (ένν. οί δάσκαλοι), μέ τό νά αναμειγνύουν κύπελα 

άπό χρυσό, χαλκό, άργυρο καί άπό ορισμένα άλλα μέταλλα, 

καί άλλοι μέ τό νά τά χωρίζουν μέ κάποιο τρόπο σέ σύνολα, 

προσαρμόζοντας, όπως είπα πιό πάνω, τις πράξεις της στοι

χειώδους αριθμητικής σέ παιγνίδι, προσφέρουν υπηρεσίες 

στους μαθητές γιά τήν άσκηση καί τήν διοίκηση στό πεδίο τής 

μάχης στρατευμάτων και τήν οργάνωση καί ανταπόκριση 

στά καθήκοντα τού επικεφαλής εκστρατειών, αλλά καί μέ τή 

διεύθυνση τού οίκου, καί παντοιοτρόπως τους κάνουν χρη

σιμότερους γιά τους ίδιους τους εαυτούς τους καί ανθρώ

πους γενικότερα πιο ξύπνιους- μετά ά π ' όλα αυτά (ένν. τους 

εκπαιδεύουν) στις μετρήσεις, γιά όσα πράγματα έχουν 

μήκος, πλάτος καί βάθος καί καθώς γύρω άπ' δλα ανεξαιρέ

τως αυτά επικρατεί μιά ορισμένη περιγέλαστη καί ανάρμο

στη άγνοια, πού ενυπάρχει άπό τή φύση σέ όλους τους άνθρώ-
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πους, τους απαλλάσσουν άπό αυτήν. 

ΚΛ. Τί είδους και ποια είναι ή άγνοια αύτη για τήν οποία 

μιλάς; 

ΑΘ. Φίλε Κλεινία, δταν κι έγώ δ ίδιος άκουσα αργά κάπο

τε γιά τή νοσηρή μας αυτή κατάσταση γιά τά θέματα αυτά, 

έμεινα κατάπληκτος, καί μού φάνηκε αύτη όχι κάτι το 

ανθρώπινο, άλλα δτι είναι μάλλον ίδιον ορισμένων ηλιθίων, 

καί ντράπηκα, όχι μόνο γιά μένα, άλλα καί γιά όλους τους 

"Ελληνες. e 

ΚΛ. Ντροπή γιά ποιο πράγμα; Μίλα δ,τι κι άν είναι να 

πεις, φιλοξενούμενε. 

ΑΘ. θ ά μιλήσω χωρίς άλλο- ωστόσο θά σού εκθέσω ρωτώ

ντας σε μάλλον. Καί σέ παρακαλώ νά μού απαντάς μέ συ

ντομία- γνωρίζεις πάνω κάτω τί είναι μήκος; 

ΚΛ. Γιατί δχι; 

ΑΘ. Καί τί πλάτος; 

ΚΛ. Έξάπαντος. 

ΑΘ. "Η καί δτι αυτά tïvui τά δύο καί δτι ιο ιρίιο άπό 

αυτά είναι τό βάθος; 

ΚΛ. Πώς νά μή τό γνωρίζω; 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, δέν σού φαίνεται ότι όλα αυτά είναι 

δυνατόν νά μετριούνται μεταξύ τους; 

ΚΛ. Ναι. 

ΑΘ. "Οτι είναι δυνατόν, είμαι τής γνώμης, νά μετριέται 

φυσιολογικά τό μήκος μέ μήκος καί τό πλάτος μέ πλάτος, 

καθώς επίσης καί τό βάθος μέ τόν ίδιο τρόπο. 820a 

ΚΛ. Εντελώς μάλιστα. 

Α,Θ. Ά ν όμως ορισμένα πράγματα δεν είναι ούτε πάρα 

πυλυ ούτε λίγο (ένν, μετρήσιμα), αλλά κάποια είναι δυνατόν 

και άλλα όχι, ένώ έσύ τά θεωρείς δλα, πώς νομίζεις δτι θά 

ήσουνα διατεθειμένος απέναντι σ' αυτά; 

ΚΛ. Είναι ολοφάνερο δτι άσχημα. 
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ΑΘ. Και τί είναι πάλι τό μήκος καί τό πλάτος ώς προς τό 

βάθος ή τό πλάτος καί τό μήκος προς άλληλα; Μήπως άραγε 

δέν φρονούμε, κατά κάποιο τρόπο σχετικά με αυτά, όλοι οί 

"Ελληνες δτι είναι δυνατόν νά μετριούνται κάπως τό ένα σέ 

σχέση μέ τό άλλο; 

ΚΛ. Αναμφιβόλως. b 

ΑΘ. "Αν τώρα πάλι δέν είναι κατά κανένα απολύτως τρό

πο δυνατόν αυτό, ένώ όλοι οί "Ελληνες φρονούμε, κάτι που 

λίγο πιό πριν είπα ότι είναι δυνατόν, άραγε δέν αξίζει, έχο

ντας αισθανθεί ντροπή γιά λογαριασμό όλων νά τους πώ; 

«"Ε, σεϊς οί πιό κάλοι άπό τους "Ελληνες δέν είναι άραγε 

αυτό ένα άπό εκείνα γιά τά όποια είπαμε δτι είναι ανάρμο

στο, τό νά μή τά γνωρίζουμε καί δτι τό νά γνωρίζουμε τα 

αναγκαία δέν είναι βεβαίως καί τίποτε τό σπουδαίο; 

ΚΛ. Πώς δχι: 

ΑΘ. Και έπί πλέον αυτών υπάρχουν ασφαλώς καί άλλα 

συγγενή σέ σχέση μέ αυτά, γιά τά όποια γίνονται πάλι άπό 

μας πολλά σφάλματα, δμοια μ' εκείνα τά σφάλματα. e 

ΚΛ. Τί είδους θέματα; 

ΑΘ. Ή σχέση μεταξύ μετρήσιμων καί μή μετρήσιμων και 

ποια ή φύση της. Αυτά είναι, πράγματι, αναγκαίο, εξετάζο

ντας τα μέ προσοχή νά αναγνωρίζουν, άν δέν θέλουν νά είναι 

ολότελα ασήμαντοι, καί αυτά προβάλλοντας πάντοτε μεταξύ 

τους, ενασχολούμενοι έτσι μέ τρόπο πολύ πιό πνευματώδη 

ά π ' δ,τι ή ενασχόληση τών γερόντων μέ τό παιγνίδι τών 

πεσσών, νά λογομαχούν στις αντάξιες αυτών τών θεμάτων 

συνάξεις. 

ΚΛ. "Ισως- φαίνεται ωστόσο δτι τό παιγνίδι τών πεσσών d 

καί αυτά τά μαθήματα δέν απέχουν πολύ μεταξύ τους. 

ΑΘ. Έ γ ώ πάντως υποστηρίζω, Κλεινία, δτι αυτά πρέπει οί 

νέοι νά μαθαίνουν διότι ούτε βλαβερά είναι ούτε δύσκολα, 

καί δταν τά μαθαίνουν μέσα άπό τό παιγνίδι, θά ωφελήσει 
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τούς ίδιους, ένώ δέν θά βλάψει στό παραμικρό τήν πόλη μας. 

Ά ν κάποιος έχει να πεί κάτι διαφορετικό, θά πρέπει νά τόν 

ακούσουμε. 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Ά ν τυχόν, φαίνεται έτσι να έχουν αυτά, είναι ολοφά

νερο δτι θά πρέπει νά τα εγκρίνουμε, άν, αντίθετα, φαίνεται 

νά μήν έχουν έτσι, θά πρέπει να τά απορρίψουμε. 

ΚΛ. Είναι ολοφάνερο- γιατί δχι; e 

ΑΘ. Δέν θά πρέπει άραγε, λοιπόν, φιλόξενε, νά τεθούν 

άπό τώρα αυτά ώς αναγκαία μαθήματα γιά νά μήν υπάρχουν 

τυχόν κενά στή νομοθεσία; Θά πρέπει ωστόσο νά τίθενται 

σαν ενέχυρα, τά όποϊα μπορούν εύκολα νά εξοφληθούν άπό 

τό υπόλοιπο πολίτευμα, άν τυχόν δέν γίνονται μέ κανένα 

τρόπο αμέσως αποδεκτά είτε άπό μας πού τά θέσαμε, είτε 

άπό σάς γιά τούς οποίους τέθηκαν. 

ΚΛ. Κάνεις λόγο γιά μιά σωστή τοποθέτηση. 

ΑΘ. Δες, μετά άπό αυτά, άν τυχόν εγκρίνουμε ή καί τό 

αντίθετο, να συγκαταλεχθεΐ στην εκπαίδευση γιά τους νέους 

ή διδασκαλία γιά τά άστρα. 

ΚΑ*. Δέν έχεις παρά νά μας πεις. 

ΑΘ. 'Υπάρχει όμως αναφορικά μέ αύτο κάτι το αξιοθαύ

μαστο, πού μέ κανένα τρόπο καί σέ καμιά περίπτωση δέν γί

νεται ανεκτό. 

ΚΛ. Γιά ποιο πράγμα μιλάς; 821« 

ΑΘ. Λέμε δλοι μας δτι δέν πρέπει νά ζητάμε νά γνωρίσου-

μι τον υπέρτατο θεο καί δλο τόν κόσμο, ούτε νά πολυασχο-

λούμαστε ερευνώντας τίς αιτίες τους -διότι κάτι τέτοιο δέν 

είναι καθόλ.ου ευσεβές- ωστόσο φαίνεται δτι κάθε τί πού γί

νεται εντελώς αντίθετο, σωστά θά γινόταν. 

ΚΛ. Πώς τό είπες αυτό; 

ΑΘ. Είναι παράδοξο, βέβαια, αύτο πού λέγεται έδώ καί θά 

ήταν κάποιος τής γνώμης δτι δέν αρμόζει αυτό σέ ήλικιωμέ-
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νους- δταν όμως κάποιος θεωρεί ένα μάθημα δτι είναι 

ωραίο, αληθινό καί ωφέλιμο στην πόλη καί ολότελα αγαπητό 

στον θεό, δέν είναι μέ κανένα τότε τρόπο δυνατόν νά μην to b 

εκφράσει. 

ΚΛ. Μιλάς έδώ λογικά- δμως προκειμένου γιά τά άστρα 

ποιο μάθημα αυτού τού είδους θά βρούμε; 

ΑΘ. Καλοί μου άνθρωποι, λέμε ψέματα δλοι οί "Ελληνες, 

τώρα πού λέει ό λόγος, γιά τούς μεγάλους θεούς, τόσο δη

λαδή γιά τόν "Ηλιο συνάμα καί γιά τή Σελήνη. 

ΚΛ. Ti λογής ψέμα; 

ΑΘ. Λέμε δτι αυτά καί κάποια άλλα μαζί μέ αυτά, τά 

όποϊα ονομάζουμε πλανήτες, δέν ακολουθούν τήν ίδια πο

ρεία. 

ΚΛ. Μά τόν Δία, φιλοξενούμενε, σωστά τό λές αυτό' διότι e 

κι έγώ ό ίδιος, είναι αλήθεια, πολλές φορές στή ζωή μου έχω 

δει τόν Αυγερινό καί τόν Αποσπερίτη καί ορισμένους 

άλλους (ένν. αστέρες) νά μή διαγράφουν ποτέ τήν ίδια τρο

χιά, αλλά νά περιπλανώνται άπό δώ κι άπό κει, ένώ τόν ήλιο 

καί τή σελήνη νά κάνουν αυτά πάντοτε, τά όποια δλοι μας 

άπό κοινού γνωρίζομε. 

ΑΘ. Αυτά είναι επομένως, Μέγιλλε καί Κλεινία, τά όποια 

λέω τώρα, δτι πρέπει δηλαδή γιά τούς θεούς στον ουρανό να 

μάθουν οί συμπολίτες μας καί οί νέοι τόσα πολλά γιά όλους 

αυτούς, δσα τούς χρειάζονται γιά να μή βλασφημούν σχετικά d 

μέ αυτά, καί γιά νά τούς ανυμνούν πάντοτε τόσο δταν προ

σφέρουν θυσίες καί δταν στις προσευχές τους δέονται μέ 

ευλάβεια. 

ΚΛ. Αυτό βέβαια είναι αλήθεια, άν βέβαια είναι δυνατόν 

κατ' αρχήν νά μάθει κανείς αύτο τό όποϊο λές· έπειτα, άν δέν 

λέμε τώρα κάτι γι ' αυτό σωστά, και δταν μάθουμε, θά τό 

πούμε σωστά, συμφωνώ κι έγώ δτι πρέπει, στην έκταση του

λάχιστον καί γιά τόν λόγο πού είπες, νά είναι αντικείμενο 
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μάθησης. "Οτι έτσι, λοιπόν, έχουν αυτά, θά πρέπει σύ νά 

προσπαθήσεις νά τό εξηγήσεις πλήρως, καί μεΐς νά μάθουμε 

παρακολουθώντας. 

ΑΘ. "Ε, λοιπόν, τό νά μάθει κανείς αυτό πού λέω δέν είναι « 

εύκολο, αλλά ούτε πάλι καί εντελώς δύσκολο, ούτε ασφαλώς 

(ένν. απαιτείται) πάρα πολύς χρόνος. Και ίδου ή απόδειξη-

έγώ, πού δέν άκουσα κανένα νά μού λέει γι ' αυτά ούτε νέος 

ούτε πολύ παλαιότερα, θά μπορούσα τώρα μέσα σέ λίγο χρό

νο νά σας δείξω. Καί, πράγματι, civ ήσαν δύσκολα, δέν θά 

ήμουνα ποτέ σέ θέση στην ηλικία μου νά τά δείξω σέ ανθρώ

πους τής ηλικίας σας. 

ΚΛ. Άλ.ήθεια λές. Ό μ ω ς ποια υποστηρίζεις δτι είναι αύτη 

ή γνώση, πού ένώ τή λές θαυμάσια καί κατάλληλη γιά νά τήν 822a 

μαθαίνουν οί νέοι, να μη την γνωρίζουμε εμείς; Προσπάθησε 

νά εκφρασθείς πάνω σ' αυτό δσο σαφέστερα είναι δυνατόν. 

ΑΘ. Πρέπει νά προσπάθησα). Διότι δεν είναι, εξαίρετοι φί

λοι, σωστή ή γνώμη γιά τήν σελήνη καί τον ήλιο, καθώς καί 

τά άλλα άστρα δτι τάχα κάποτε περιπλανώνται, αλλά είναι 

εντελώς διαφορετικά -καθένα δηλαδή άπό αυτά έχει τήν ίδια 

τροχιά καί όχι πολλές άλλα μια πάντοτε σέ κύκλο, απλώς 

φαίνεται ότι κινούνται σε πολλές- κιχι τό πιό ταχύ άπό αυτά 

δέν θεωρείται σωστά πάλι δτι είναι τό πιό βραδύ, καί αντι

στρόφως. "Αν, λοιπόν, έτσι έχουν αυτά άπό τή φύση, ένώ b 

εμείς δέν θεωρούμε δτι αύτη είναι η κατάσταση, civ σκεπτό

μαστε μέ τόν ίδιο τρόπο γιά τά άλογα πού τρέχουν στην 

"Ολυμπία καί τούς δρομείς μεγάλων αποστάσεων, καί χαρα

κτηρίζουμε τόν πιό ταχύ ώς τον πιό βραδύ καί τόν πιό βραδύ 

ώς τόν πιό ταχύ και συνθέτοντας ύμνους, συνέβαινε νά τρα

γουδάμε γιά τόν νικημένο σαν νά είχε νικήσει, ούτε σωστά, 

ούτε μέ φιλική διάθεση, νομίζω, θά αποδίδαμε ύμνους στους 

δρομείς μας, απλοί άνθρωποι έτσι πού είναι- δταν δμιος τώ

ρα, κάνομε τά ίδια αυτά σφάλματα σέ σχέση μέ τούς θεούς, 
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δεν βλέπομε άραγε δτι <αύτό τό όποίο> θά ήταν άξιο γιά γέ

λια καί δχι σωστό, άν θά γινόταν εκεί, τώρα εδώ προκειμέ- e 

νου γι' αυτούς δέν είναι καθόλου γιά γέλια, αλλά βεβαίως 

ούτε καί διόλου θεάρεστο, άν θά αναφέραμε γιά τούς θεούς 

ψεύτικους επαίνους, 

ΚΛ. Είναι ή πάσα αλήθεια, άν έτσι ακριβώς έχουν τά 

πράγματα. 

ΑΘ. "Αν, λοιπόν, καταδείξουμε δτι έτσι έχουν αυτά, πρέ

πει άραγε νά μάθουμε δλα αυτά, μέχρι αυτού τουλάχιστον 

τού σημείου, καί άν δέν καταδειχθεί δτι έτσι έχουν πρέπει 

μήπως νά τά παρατήσουμε; Καί δέν πρέπει άραγε νά συγκλί

νουν οί απόψεις μας πάνω σ' αυτό; 

ΚΛ. Βεβαιότατα. ά 

Α.Θ. Τώρα πλέον χρειάζεται νά πούμε δτι παίρνουν τέλος 

οί νομοθετικές ρυθμίσεις γιά τίς επιστήμες τίς σχετικές μέ 

τήν παιδεία- είναι όμως ανάγκη μέ τόν ίδιο τρόπο νά σκε

πτόμαστε και γιά τό κυνήγι καί όλα ανεξαιρέτως αυτού τού 

είδους τά θέματα, όσα κι άν είναι αυτά. Αυτό τό όποιο ορί

ζεται ώς καθήκον γιά τόν νομοθέτη κινδυνεύει νά είναι πιό 

σημαντικό άπό τό vii απομακρυνθεί, αφού θέσει τους νόμους 

καί υπάρχει κάτι άλλο κοντά στους νόμους, κάτι πού φυσιο

λογικά παράγεται ανάμεσα στή νουθεσία καί στους νόμους, 

τό όποιο άλλωστε πολλές φορές αναφέρθηκε παρεμπιπτό- ε 

ντως στις συζητήσεις μας, όπως, για παράδειγμα, γιά την 

ανατροφή τών πολύ μικρών παιδιών διότι διατεινόμαστε 

ότι αυτά δέν είναι απόρρητα, δταν τά λέμε, τό νά νομίζουμε 

όμως δτι νομοθετούνται κιόλας παραείναι ανόητο. Ό τ α ν 

όμως καταγραφούν μέ τόν τρόπο αυτό οί νόμοι καί ολόκλη

ρο τό πολίτευμα, τότε ό έπαινος τού πολίτη πού διαφέρει ώς 

προς την αρετή δέν είναι πλήρης, δταν τυχόν πεί κάποιος γι' 

αυτόν, ό όποιος υπηρέτησε τούς νόμους μέ τόν καλύτερο δυ

νατόν τρόπο, καί ό δποίος τούς υπακούει περισσότερο, δτι 
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αυτός είναι ό ενάρετος άνθρωπος- πληρέστερος θά είναι 

αντίθετα άν θά είχε διατυπωθεί μέ αυτόν τον τρόπο, δτι δη- 823a 

λαδή αυτός ό οποίος τυχόν θά περνούσε όλη τη ζωή του υπα

κούοντας αδιαλείπτως στά γραπτά δεδομένα τού νομοθέτη 

πού νομοθετεί, επαινεί ή μέμφεται. Αυτή ή διατύπωση γιά 

τόν έπαινο τού πολίτη είναι ή πιό σωστή άπ' όλες, καί ό νο

μοθέτης πρέπει πράγματι όχι μονό να καταγράφει τους νό

μους, άλλα κοντά στους νόμους, νά καταγράφει συνυφασμέ

να μέ τους νόμους, δσα τού φαίνονται δτι είναι ώραΐα ή δχι 

ωραία, ένώ, ό εξαίρετος πολίτης δέν πρέπει νά φυλ.άττει λι

γότερο απαράβατα αυτές (ένν. τις διδαχές) άπ' δ,τι τίς επι

ταγές που κατοχυρώνονται μέ τίς ποινές άπό τους νόμους. 

Ά ν συνεπώς επικαλεσθούμε δίκην επιβεβαίωσης το παρόν 

θέμα (ένν. τού κυνηγιού) σ' αυτά πού τώρα συζητάμε, θά 

μπορούσαμε νά κάνουμε περισσότερο φανερό αυτό πού θέ- b 

λομε νά πούμε. Τό κυνήγι είναι, πράγματι, μια πολύπλευρη 

δραστηριότητα πού περικλείεται σήμερα σέ μιά σχεδόν μονα

δική ονομασία. 'Υπάρχουν πολλά είδη κυνηγιού υδρόβιων 

ζώων, πολλά πτηνών καί πάρα πολλά όσον αφορά στά χερ

σαία θηράματα, δχι μόνον άγριων θηρίων άλλα και τό αξιο

σημείωτο κυνήγι τών ανθρώπων, τόσο εκείνο στον πόλεμο, 

δσο καί τό πολύμορφο τού κυνηγητού τής φιλίας, τό όποιο 

άλλοτε επαινείται καί άλλοτε κατακρίνεται- ακόμη καί οί 

κλοπές ληστών καί το κυνήγι τής λείας τών στρατευμάτων. 

"Οταν τίθενται άπό τόν νομοθέτη οί νόμοι γιά τό κυνήγι, δέν 

είναι δυνατόν ούτε νά μή καθίστανται αυτά φανερά, ούτε καί e 

νά θεσμοθετούνται γιά όλες τίς κατηγορίες καί τίς ποινές τά 

επιβαλλόμενα, σύμφωνα με τήν παράδοση μέτρα εκφοβι

σμού. Τί πρέπει τότε νά γίνει γιά δλα αυτά τά θέματα; Ό νο

μοθέτης ά φ ' ενός, έχει χρέος νά επαινέσει ή νά επικρίνει τά 

σχετικά μέ τά είδη κυνηγιού ανάλογα μέ τίς σωματικές δυνα

τότητες καί τίς επαγγελματικές δραστηριότητες τών νέων, ό 
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νέος, ά φ ' έτερου, αφού ακούσει νά υπακούει, καί ούτε ή από

λαυση, ούτε ό κόπος νά τόν εμποδίζουν, ένώ, γιά καθένα άπό 

αυτά πού απειλήθηκαν με ποινές και νομοθετήθηκαν, νά τι

μάει περισσότερο τα όσα έχουν μνημονευθεί μέ λόγια έπαι- d 

νετικά καί, δταν θα τού επιβληθούν, να τα εκτελεί. 

Μετά άπο το προοίμιο αυτό, θά μπορούσε στή συνέχεια νά 

γίνει ό ανάλογος έπαινος ή ή ανάλογη επίκριση τού κυνη

γιού, Οντάς αντικείμενο επαίνου τό κυνήγι τό όποϊο κάνει 

καλύτερες τίς ψυχές τών νέων καί επίκρισης αυτό τό όποϊο 

κάνει τό αντίθετο. Ά ς πούμε ευθύς αμέσως μετά άπό αυτό τό 

έξης, απευθυνόμενοι στους νέους, μέ μορφή ευχής- Φίλοι, 

μακάρι νά μή σας κυριέψει ποτέ μήτε καμιά επιθυμία, μήτε 

έρωτας γιά τό κυνήγι στή θάλασσα, είτε πρόκειται για ψάρε

μα με αγκίστρι είτε γιά κυνήγι υδρόβιων έν γένει ζώιον. μήτε e 

ξύπνιοι μήτε ένώ κοιμόσαστε άκοπίαστα, μέ τό νά καταπο

νούνται τα δίχτυα. Μακάρι ακόμη νά μή σας μετατρέψει ή 

σφοδρή επιθυμία πού θά σας ερχόταν γιά ανθρωποκυνηγητά 

καί ληστείες στή θάλασσα, σε σκληρούς καί χωρίς νόμους κυ

νηγούς- καί δσο γιά κλοπές στην ύπαιθρο ή στό άστυ μακάρι 

νά μήν μπει ποτέ στό μυαλό κανενός ή ιδέα ούτε καί στον τε

λευταίο ανάμεσα σας. Μήτε πάλι νά έρθει σέ κάποιον άπό 

τούς νέους ό πανούργος έρωτας, ό όχι πολύ αρμόζων σέ 

ελεύθερο άνθρωπο, γιά τό κυνήγι πουλιών. Δέν απομένουν 

τότε γιά τούς αθλητές που ζουν ανάμεσα μας πάρα μονό τό 

κυνήγι ζώων τής ξηράς καί οί λ.οιποί τρόποι νά πιάνουν, άπό 

τούς όποιους εκείνος τού κυνηγιού άπό ανθρώπους άκαμά-

τηδες, πού κοιμούνται με βάρδιες, τό όποιο έχει ονομασθεί 824a 

κυνήγι τής νύκτας, δέν είναι άξιο επαίνου, ούτε, άλλωστε, 

καί εκείνο τό κυνήγι πού γνωρίζει διαλείμιιατα τών κόπων. 

δεδομένου δτι (ένν. οί κυνηγοί) καταβάλλουν τήν ορμητική 

δύναμη τών θηρίων μέ δίχτυα καί παγίδες, άλλα δχι μέ τή νί

κη μιας ψυχής πού τής αρέσει νά κοπιάζει- τό μόνο συνεπώς 
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είδος κυνηγιού πού υπολείπεται καί το καλύτερο γιά όλους 

είναι τό κυνήγι τετραπόδων με άλογα καί σκυλιά καί μέ τά 

ίδια τους τά σώματα, τά Οποία δλα ανεξαιρέτως, ξεπερνώ

ντας τα στό τρέξιμο καί μέ κτυπήματα ή μέ βολές, τά πιάνουν 

μέ τά ίδια τους τά χέρια, γιά όσους νοιάζονται γιά τήν θεϊκή 

ανδρεία. 

Γιά δλα αυτά επομένως ό έπαινος και ή επίκριση θά μπο

ρούσε νά είναι ή ρητά καί σαφώς διατυπωμένη γνώμη, και ό 

κανόνας αυτός έδώ. Αύτους τους πραγματικά ιερούς κυνη

γούς κανείς δέν θά πρέπει νά τούς εμποδίζει νά κυνηγούν μέ 

σκυλιά οπουδήποτε καί μέ οποιονδήποτε τρόπο θέλουν, ένώ, 

αντίθετα, τόν κυνηγό τής νύκτας που εμπιστεύεται τά κυνη

γητικά δίκτυα καί τά δίκτυα ψαρέματος κανείς σέ καμιά πε

ρίπτωση, δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά τόν αφήνει να κυ

νηγάει- τόν όρνιθοθήρα όμως δέν θά πρέπει νά τόν εμποδίζει 

κανείς νά κυνηγάει σέ χέρσες περιοχές και σέ βουνά, ένώ 

προκειμένου γιά καλλιεργημένα εδάφη καί Ιερούς χώρους, 0 

πρώτος τυχόν πού τόν συναντάει θά πρέπει νά τόν εμποδί

ζει, στον ψαρά πάλι, έκτος άπό τά λιμάνια καί τούς ιερούς 

ποταμούς, καθώς καί τά έλη και τίς λίμνες, σέ δλα τά άλλα 

μέρη θά πρέπει νά τού επιτρέπεται νά ψαρεύει, αρκεί μόνο 

νά μή θολώνει τά νερά κάνοντας χρήση γαλακτωδών φυ

τικών ουσιών. Τώρα, λοιπόν, πρέπει νά πούμε ότι ολοκλη

ρώνονται έδώ πλέον οί κανόνες δικαίου τουλάχιστον γιά τήν 

παιδεία. 

ΚΛ. Μέ τό δίκιο σου θά μπορούσες νά τό πεις αυτό. 
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ΑΘ. Μετά άπό αυτά έπεται νά ορίσουμε καί νά νομοθέτη- 828a 

σουμε τίς εορτές σύμφωνα μέ τίς χρησμοδοτήσεις τών 

Δελφών, ποιες θυσίες και σέ ποιους άπό τούς θεούς θά ήταν 

καλύτερο καί προτιμότερο γιά τήν πόλη πού θυσιάζει- τό πό

τε καί τό πόσες θά ήταν έργο εμάς τών ιδίων νά τό ρυθμί

σουμε νομοθετικά. 

ΚΛ. Ενδεχομένως τόν αριθμό. 

Α θ . "Ας πούμε τότε πρώτα γιά τόν αριθμό" έστω δτι δέν 

υπολείπονται καθόλου τού αριθμού τών τριακοσίων εξήντα 

πέντε, έτσι ώστε νά είναι δυνατόν μία ορισμένη τουλάχιστον b 

αρχή νά προσφέρει θυσία πάντοτε σέ κάποιον θεό ή δαίμονα 

υπέρ τής πόλης καί τών ίδιων όσο καί τών περιουσιών. Σχε

τικά τώρα μέ αυτά, αφού συνέλθουν οί ερμηνευτές τού ιερού 

δικαίου, οί 'ιερείς, οί "ιέρειες καί οί μάντεις θά πρέπει, με τη 

βοήθεια τών νομοφυλ.άκων, νά ορίσουν αυτά πού είναι ανα

πόφευκτο γιά τόν νομοθέτη νά παραλείπει- καί, είναι αλή

θεια, αυτοί οί ίδιοι πρέπει νά γίνουν κριτές αυτού πού συ

γκεκριμένα παραλείπεται. Ό νόμος δηλαδή, θα ορίσει μόνο 

δτι υπάρχουν δώδεκα εορτές γιά τούς δώδεκα θεούς, άπό e 

τούς οποίους κάθε φυλή έπωνομάζεται, προσφέροντας θυ-
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σίες στον καθένα χωριστά τά μηνιαία σφάγια, χορούς καί 

μουσικούς αγώνες, καθώς επίσης καί γυμνικούς, επιμερίζο

ντας τους κατά πώς πρέπει στους ίδιους τούς θεούς καί ταυ

τόχρονα στις διάφορες εποχές, κατανέμοντας επίσης και τίς 

γυναικείες εορτές, γιά δσες αρμόζει νά γίνονται χωρίς την 

παρουσία ανδρών καί γιά δσες μέ την παρουσία τους. Έξ 

άλλου, δέν πρέπει ακόμα νά συνδέεται ή λατρεία τών ύπο-

χθόνιων θεών και τών θεών που πρέπει νά ονομάζουμε ουρά

νιους, αλλά πρέπει νά διαχωρίζεται, τοποθετώντας, σύμφω

να με τόν νόμο, στον δωδέκατο μήνα, τόν αφιερωμένο στον d 

Πλούτωνα, καί δέν πρέπει να είναι απεχθής οτούς ανθρώ

πους τού πολέμου ένας τέτοιος θεός, άλλα πρέπει νά τόν τι

μούν ώς τόν θεό πού είναι πάντοτε ό πιό καλός άπ ' όλους 

γιά το γένος τών ανθρώπων διότι ή ένωση ψυχής καί σώμα

τος δέν μπορεί νά θεωρηθεί ότι είναι προτιμότερη άπό τόν 

χωρισμό τους, όπως θά μπορούσα έγώ, μιλώντας μέ κάθε σο

βαρότητα, νά υποστηρίξω. 

Έ π ι πλέον αυτών οφείλουν νά έχουν κατά νού, αύτοι πού 

πρόκειται νά διαχωρίσουν αυτά ικανοποιητικά, δτι ή πόλη 

μας είναι τέτοια πού δεν θά μπορούσε κανείς νά βρει άλλη, 

ανάμεσα στις σημερινές πόλεις, σέ δ,τι άφορα στον ελεύθερο 

χρόνο καί τήν αφθονία τών αναγκαίων, και πρέπει αυτή ή 

ίδια, όπως κάποιος άνθρωπος νά ζει καλά- γι ' αυτούς όμως 

πού εύδαιμονούν, είναι ανάγκη πρώτα άπ' δλα να μήν άδι- 829a 

κούν τούς ίδιους τους εαυτούς τους καί νά μήν αδικούνται 

αύτοι οί ίδιοι από άλλους. Ά π ό αυτά τώρα τό πρώτο δέν 

είναι πολύ δύσκολο, ένώ είναι, αντίθετα, εξαιρετικά δύσκο

λο νά αποκτήσει κανείς τή δύναμη νά μήν αδικείται, καί δέν 

είναι δυνατόν να κατέχει κάνεις τέλεια αυτήν τήν ικανότητα 

μέ άλλον τρόπο, παρά μόνο μέ τό νά είναι τέλεια ένάρετος-

τό ίδιο, έξ άλλου, ισχύει καί γιά τήν πόλη, μέ τό νά είναι δη

λαδή ενάρετη υπάρχει ειρηνική ζωή, ένώ, άν τυχόν είναι κα-
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κή, πόλεμος είτε προς τά έξω είτε προς τά μέσα. "Ετσι εχό

ντων λίγο πολύ τών πραγμάτων, δέν πρέπει καθένας νά 

ασκείται στον πόλεμο κατά τόν πόλεμο, αλλά στή διάρκεια 

τής ζωής σέ ειρηνική περίοδο. Πρέπει συνεπώς μία πόλη 

μυαλωμένη κάθε μήνα νά επιστρατεύει γιά όχι λιγότερο άπό b 

μιά μέρα, καί γιά περισσότερες, μόνο άν τυχόν συναινούν 

και οί άρχοντες, χωρίς νά λαμβάνουν υπόψη τους τίς βαρυ

χειμωνιές ή τούς καύσονες, αυτούς καί τις γυναίκες καί τά 

παιδιά, κάθε φορά πού τυχόν θά φανεί καλό στους άρχοντες 

νά καλούν στά δπλα ολόκληρο τόν λαό, καί κάποτε καί τμη

ματικά- καί πρέπει επίσης μαζί μέ τίς θυσίες νά επινοούν πά

ντοτε καί ορισμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έτσι ώστε 

νά καθίσταται δυνατόν νά γίνονται κάποιοι εορταστικοί 

αγώνες πού μιμούνται μέ μέγιστη αληθοφάνεια τίς πολεμικές e 

ττώσεις αυτές πρέπει νά απο

νέμονται βραβεία νίκης καί έπαθλα άριστείας όσο καί νά κά

νουν ό ένας στον άλ.λον ύμνους καί επικρίσεις, ανάλογα δη

λαδή μέ τό ποιος είναι τυχόν ό καθένας στή διάρκεια τών 

αγώνων καί σέ δλη, έξ άλλου, τή ζωή του (ένν. οί άρχοντες) 

εκθειάζουν αυτόν πού φρονούν δτι είναι άριστος καί επικρί

νουν αυτόν πού δέν είναι. Ποιητής τώρα αυτών δέν θά πρέ

πει νά είναι ό καθένας, άλλα πρώτα αυτός πού δέν είναι κά

τω άπό τά πενήντα, ούτε, έξ άλλου, κάποιος άπό εκείνους 

όσοι, ένώ έχουν σε ικανοποιητικό βαθμό ανεπτυγμένη μέσα 

τους τήν ποιητική καί μουσική ικανότητα, ποτέ μέχρι τώρα 

δεν έκαναν ένα οποιοδήποτε ωραίο καί αναγνωρισμένο έργα 

όσοι είναι αυτοί οί ίδιοι ενάρετοι και έντιμοι στην πόλη, d 

δταν είναι δημιουργοί ωραίων έργων, θά πρέπει αυτού τού 

είδους τά ποιήματα νά τραγουδιούνται ακόμη κι άν τυχόν 

δέν έχουν μουσικό χαρακτήρα. Ή κρίση τώρα αυτών θά πρέ

πει νά υπάγεται στην αρμοδιότητα τού εκπαιδευτή καί τών 

άλλων νομοφυλάκων, απονέμοντας τους αυτή τήν τιμή, ή 
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ελευθερία στις τέχνες νά είναι αποκλειστικό τους προνόμιο, 

ένώ στους άλλους νά μήν υπάρχει καμία δυνατότητα, ούτε νά 

γίνεται ανεκτό σέ κάποιον νά τραγουδάει μουσική χωρίς 

έγκριση, ούτε ακόμη κι άν συμβαίνει νά είναι πιό γλυκεία 

άπό τή μουσική τών ύμνων τού θαμύρου καί τών 'Ορφικών, 

άλλα δσα ποιήματα, αφού κρίθηκαν ιερά, δόθηκαν στους θε- e 

ούς, καί δσα. δταν είναι έργα ενάρετων ανθρώπων, τά οποία 

έπικρίνοτιν ή επαινούν κάποιους πολίτες, κρίθηκε δτι τό κά

νουν μέ μέτρο. Και τά ίδια λέω γιά τήν στρατιωτική θητεία 

καί τήν ελευθερία έκφρασης στην ποίηση, δτι πρέπει νά ισχύ

ουν μέ τόν ίδιο τρόπο γιά τίς γυναίκες και τούς άνδρες. 

Πρέπει ωστόσο ό νομοθέτης, αντιπαρατιθέμενος μέ τόν 

εαυτό του, νά εκθέσει: «Έλα, γιά πές μου, ποιους ανθρώ

πους ένδεχομένα>ς διαπλάθω, δταν θα έχω ετοιμάσει στό σύ

νολο της τήν πόλη; άραγε δχι άθλ.ητές γιά τούς πιό μεγάλους 

αγώνες, γιά τούς οποίους υπάρχουν μυριάδες αντίπαλοι; 830a 

Ασφαλώς, θα μπορούσε νά ισχυρισθεί κάποιος, σωστά μι

λώντας. Καί λοιπόν-, "Αν διαπλάθουμε πυγμάχους ή αθλητές 

τού παγκρατίου η κάποιου άλλου τέτοιου αγωνίσματος, άρα

γε θά παρουσιαζόμαστε στον ίδιο τόν αγώνα, χωρίς στο 

προηγούμενο διάστημα νά αγωνιζόμαστε κάθε μέρα με κά

ποιον αντίπαλο; "Η, άν εϊμασταν πυγμάχοι, δέν θά μαθαίνα

με άραγε πάρα πολλές μέρες πριν άπό τόν αγώνα νά αγωνι

ζόμαστε καί δέν θά καταπονούμασταν, μέ τό νά μιμούμαστε 

δλα εκείνα δσα επρόκειτο νά χρησιμοποιήσουμε την ώρα πού ι> 

παλεύομε γιά τή νίκη καί γιά νά μήν είμαστε δσο τό δυνατόν 

πιό κοντά στον πραγματικό αγώνα δέν θά δέναμε γύρω άπό 

τά δάχτυλα αντί λουριά σιδερένια χειρόκτια, προκειμένου τά 

πλήγματα καί οί προφυλάξεις άπό τά κτυπήματα νά είναι 

δσο τό δυνατόν επαρκέστερα μελετημένες, καί άν κάποιος 

άπό μας συνέβαινε νά έχει παντελή έλλειψη συναθλητών πού 

νά γυμνάζονται μαζί του, άραγε, επειδή θά φοβόμαστε τόν 
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περίγελο τών ανόητων ανθρώπων, δέν θά τολμούσαμε μή

πως, αφού κρεμάσουμε ένα άψυχο ομοίωμα νά γυμναζόμα

στε εναντίον του; Άλλα καί άν ακόμη κάποτε είχαμε απόλυ

τη έλλειψη άπό κάθε αντίπαλο γιά προπόνηση, τόσο ζωντανό 

δσο καί άψυχο, άραγε, στην απουσία συναθλητών πού νά γυ- e 

μνάζονται μαζί μας, δέν θά τολμούσαμε μήπως νά αγωνιζό

μαστε έμεϊς οί ίδιοι εναντίον τής ίδιας μας πραγματικά τής 

σκιάς; "Η τί άλλο ενδεχομένως θά μπορούσε νά πει κανείς 

ότι είναι τό γύμνασμα στό νά κινεί κανείς τά χέρια του; 

ΚΛ. Τίποτε άλλο σχεδόν φιλοξενούμενε, ασφαλώς έκτος 

άπό αυτό, τό όποϊο μόλις εσύ εξέφρασες. 

ΑΘ. Τί λοιπόν; Ό μάχιμος πληθυσμός τής πόλης μας έχο

ντας προετοιμασθεί κατά τρόπο ελλιπή άπό αυτούς τούς 

αθλητές, θά τολμούσαν νά παρουσιασθούν στον πιό μεγάλο 

άπό τούς αγώνες, δταν αυτοί μάχονται γιά τή ζωή, τά παιδιά, d 

τήν περιουσία καί ολόκληρη τήν πόλη; Γιά τόν λόγο αυτόν, 

επειδή θά φοβηθεί ό νομοθέτης μήπως τά μειαξύ τους γυ

μνάσια θά φαίνονταν σέ κάποιους γελοία, δέν θά τά ρυθμί

σει νομοθετικά, ορίζοντας μάλιστα δτι καί τά μικρά ακόμη 

γυμνάσια χωρίς τά δπλα θά πρέπει νά εκτελούνται κάθε μέ

ρα, συντονίζοντας μέ αυτά τους χορούς δσο επίσης καί κάθε 

είδος γυμναστικής, ένώ οί άλλες μεγάλες δσο καί μέ δπλα 

ασκήσεις θά ορίσει νά γίνονται δχι λιγότερο άπό μιά φορά 

κάθε μήνα, νά συναγωνίζονται μεταξύ τους σέ δλη τή χώρα, e 

να συναγωνίζονται γιά τήν κατάληψη οχυρωμένων θέσεων 

καί γιά τό στήσιμο ενεδρών, καί νά μιμούνται κάθε τι σχε

τικό μέ τήν πολεμική τέχνη, μέ τό νά ρίχνουν ό ένας στον 

άλλο πραγματικές πυγμαχικές σφαίρες καθώς καί βολές δσο 

γίνεται πιό κοντά στις αληθινές χρησιμοποιώντας λίγο επι

κίνδυνα βέλη γιά νά μήν είναι ολότελα ακίνδυνο τό μεταξύ 

τους πολεμικό παιγνίδι, αλλά νά προκαλεί αντίθετα αυτό 

φόβο καί κατά κάποιον τρόπο νά δείχνει ποιος είναι θαρρα-
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λέος καί ποιος δχι, μοιράζοντας μέ τρόπο δίκαιο στους μέν 

τιμές, στους δέ ατιμώσεις, και για να προετοιμάζει ολόκλη

ρη τήν πόλη νά είναι σέ δλη της τή ζωή χρήσιμη στον αληθινό 

αγώνα καί άν κάποιος πεθάνει έτσι, επειδή ό φόνος έγινε 83ia 

ακούσια, αυτός πού τόν θανάτωσε, άφοϋ εξαγνισθεί σύμφω

να μέ τόν νόμο, θά θεωρηθεί δτι έχει καθαρά χέρια, σκεπτό

μενος έν προκειμένω (ένν. ό νομοθέτης) δτι άν επρόκειτο νά 

φύγουν άπό τή ζωή δχι πολλοί, θά ξεπεταχτούν πάλι άλλοι 

δχι χειρότεροι, ένώ, άν κατά κάποιον τρόπο επρόκειτο νά 

εκλείψει ό φόβος, δέν θά μπορέσει νά βρει κανείς σέ δλα 

αυτά ένα κριτήριο δοκιμασίας τών καλύτερων καί τών χει

ρότερων, καί δέν θά ήταν αυτό γιά τήν πόλη ένα μεγαλύτερο 

κακό άπό εκείνο; b 

ΚΛ. θ ά μπορούσαμε χωρίς άλλο νά συμφωνήσουμε μαζί 

σου, φιλοξενούμενε, Οτι ή πόλη ολόκληρη πρέπει και νά τα 

ρυθμίζει νομοθετικά καί νά επιδίδεται σέ αυτά. 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, γνωρίζομε δλοι την αίτια γιατί ποτέ 

σήμερα σχεδόν πουθενά καί μέ κανέναν τρόπο δέν απαντάται 

στις πόλεις αυτός ό ομαδικός χορός καί οί αγώνες, είμη μό

νο σέ μικρή έκταση; "Η μήπως τυχόν 'ισχυριζόμαστε (ένν. δτι 

αύτο συμβαίνει) λόγω τής αμάθειας τών πολλών καί αυτών 

πού θέτουν γι ' αύτους τούς νόμους; 

ΚΛ. "ίσως. 

ΑΘ. Μέ κανένα απολύτως τρόπο, καλότυχε Κλεινία- δφεί- e 

λομε αντίθετα νά πούμε δτι είναι δύο οί αιτίες αυτών καί πά

ρα πολύ επαρκείς. 

ΚΛ. Ποιες; 

ΑΘ. Ή μία είναι ή αγάπη γιά πλούτη, ή οποία γεμίζει δλο 

τόν χρόνο μέ ασχολίες έτσι πού δέν μπορεί νά φροντίζει κα

νείς γιά άλλα έκτος άπό τά δικά του περιουσιακά στοιχεία, 

άπό τά όποια εξαρτάται ολόκληρη ή ζωή κάθε πολίτη, ώστε 

δέν θά μπορούσε ποτέ νά δείξει ενδιαφέρον γιά τίποτε άλλο 
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έκτος άπό τό καθημερινό κέρδος- καί οποιαδήποτε κατάρτι

ση ή καί ασχολία συμβάλλει στον σκοπό αυτό, κάθε πολίτης 

είναι πανέτοιμος νά τήν αποκτήσει γιά λογαριασμό του καί 

να την εφαρμόσει, ένώ δλα τά άλλα τά περιγελάει. Αυτό είναι d 

τό ένα καί αυτή πρέπει νά πούμε δτι είναι ή μία αιτία τού 

γιατί ή πόλη δέν θέλει νά ασχολείται μήτε μέ τούτο μήτε μέ 

κανένα άλλο ωραίο και ευγενικό έργο, άλλα καί γιατί, αντί

θετα, κάθε πολίτης είναι διατεθειμένος, άπό τήν απληστία 

γιά τόν χρυσό καί τό ασήμι, νά δεχθεί νά χρησιμοποιήσει κά

θε τέχνασμα καί επινόημα, θεμιτό ή αθέμιτο, άν πρόκειται νά 

γίνει πλούσιος, καί νά διαπράξει οποιαδήποτε πράξη, τόσο 

δσια δσο καί ανόσια καί ολότελα ανήθικη, χωρίς νά δυσανα

σχετεί γιά τίποτα, φθάνει μόνο να έχει αυτός τή δυνατότητα 

νά φάει, σαν θηρίο, την οποιαδήποτε τροφή καί νά πιει τό 

ίδιο καθώς καί νά τού παράσχει δίχως άλλο κάθε είδους κο- e 

ρεσμό προκειμένου γιά σαρκικές ηδονές. 

ΚΛ. Σωστά. 

ΑΘ. Αυτή λοιπόν, τήν οποία αναφέρω, άς τήν θεωρήσουμε 

μία αιτία πού εμποδίζει μήν αφήνοντας περιθώρια στις πό

λεις μήτε τίποτε άλλο ωραίο, μήτε νά ασκούν μέ τρόπον ικα

νοποιητικό τά σχετικά μέ τόν πόλεμο, άλλα μεταβάλ.λει. αντί

θετα, τούς άπό τή φύση τους φιλήσυχους ανθρώπους σέ εμπό

ρους, ναυτικούς καί ανθρώπους τής υπηρεσίας, ένώ τους 

ανδρείους τούς κάνει ληστές, διαρρήκτες, ιερόσυλους, φιλό-

νικους καί δεσποτικούς, καί παρόλο δτι κάποτε δέν στε- 832a 

ροϋνται οί άνθρωποι αυτοί εντελώς ευφυΐας, ωστόσο είναι 

χωρίς άλλο δυστυχισμένοι. 

ΚΑ,. Πώς τό λές αυτό; 

ΑΘ. Μα πώς, λοιπόν, θά μπορούσα νά μήν πώ αυτούς τούς 

ανθρώπους εντελώς δυστυχισμένους, οί όποιοι είναι εξανα

γκασμένοι, μέ τό νά έχουν σέ δλη τους τή ζωή πεινασμένη τήν 

ψυχή (ένν. γιά τά πλούτη), νά περιστρέφονται έσαει γύρω 
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άπό αυτήν; 

ΚΛ. Αυτή συνεπώς είναι ή μία- τί λογής τότε λές πώς είναι 

ή δεύτερη αίτία, φιλοξενούμενε; 

ΑΘ. Καλά μού τό θύμισες. 

ΜΕ. Αυτή τελικά, λές σύ, είναι ή μία, ή άπληστη δηλαδή 

διά βίου αναζήτηση, ή οποία μέ τό νά κάνει κάθε πολίτη νά 

μήν εύκαιρεΐ, τούς εμποδίζει άπό τό νά ασκούν καλά τά σχε- b 

τικά μέ τόν πόλεμο. Έστω- λέγε δμως τώρα τή δεύτερη. 

ΑΘ. Μήπως δίνω τήν εντύπωση δτι δεν κατονομάζω, άλλα 

χρονοτριβώ άπό αμηχανία; 

ΜΕ. "Οχι, άλλα μας δίνεις τήν εντύπωση δτι μέ τό νά μι

σείς, θά έλεγα, αυτόν τόν χαρακτήρα ανθρώπου, τόν αποδο

κιμάζεις περισσότερο άπ' δ,τι χρειάζεται στον λόγο πού κά

νεις γι ' αυτόν παρεμπιπτόντως. 

ΑΘ, Μέ όλο σας τό δίκιο, φιλόξενοι, μέ άποπήρατε- και θά 

μπορούσατε, καθώς φαίνεται, νά με ακούσετε μετά άπό αυτό. 

ΚΛ. Δεν έχεις παρά νά μας τό πεις. 

ΑΘ. Έγώ τουλάχιστον διατείνομαι δτι είναι αιτίες τά μή 

(ένν. γνήσια) πολιτεύματα, τά οποία πολλές φορές ανέφερα e 

στις προηγούμενες ομιλίες μου, δηλαδή ή δημοκρατία, ή ολι

γαρχία καί ή τυραννία. Άπο αυτά κανένα δέν είναι πολίτευ

μα, δλα αυτά θά μπορούσαν αντίθετα νά λέγονται ακριβέ

στατα στασιαρχεΐες- διότι κανένα άπό αυτά δέν άρχει τό ίδιο 

μέ τή θέληση του σέ ανθρώπους πού νά τό θέλουν, άλλα τήν 

ασκεί θεληματικά μαζί πάντοτε μέ κάποια βία σέ ανθρώπους 

πού δέν τό θέλουν, ένώ. επειδή αυτός πού άρχει φοβάται 

αυτόν πού άρχεται, δεν θά τόν αφήσει ποτέ μέ τή θέληση του 

νά γίνει ούτε καλός, ούτε πλούσιος, ούτε ισχυρός, ούτε 

ανδρείος, ούτε, στό ελάχιστο, καλός πολεμιστής. Αυτές, λοι

πόν, είναι οί δύο αιτίες, πού λίγο βέβαια διαφέρουν άπό τις 

άλλες, ένώ προκειμένου γι' αυτά διαφέρουν πραγματικά. Τό 

είδος ωστόσο πολιτεύματος, τό όποιο τώρα εμείς έδώ νομό-
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θέτουμε, έχει αποφύγει και τίς δύο γιά τίς όποιες μιλάμε- d 

διότι καί τόν περισσότερο δυνατόν ελεύθερο χρόνο εξασφα

λίζει αυτό καί ελεύθεροι είναι οί πολίτες ό ένας άπό τόν 

άλλο καί ελάχιστα φιλοχρήματοι, νομίζω, θά μπορούσαν νά 

γίνουν άπό αυτούς τούς νόμους, έτσι που μόνο αυτού τού 

είδους τό πολιτικό καθεστώς άπό τά σημερινά θά μπορούσε 

φυσιολογικά καί λογικά νά αποδεχθεί τή θεωρητική εκπαί

δευση, ή οποία μόλις αναφέρθηκε καί ταυτόχρονα τό πολε

μικό παίγνιο, πού εκτέθηκε σωστά στην συζήτηση μας. 

ΚΛ. "Εχεις δίκιο. 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, έπειτα άπό αυτά δέν είναι τό νά ανα

φέρουμε επί τέλους σχετικά μέ δλους τους γυμνικούς e 

αγώνες, δτι δσα άπό αυτά είναι αγωνίσματα σχετικά μέ τόν 

πόλεμο πρέπει νά ασκούνται επιμελώς καί νά θεσμοθε

τούνται έπινίκια έπαθλα, καί δσα δέν είναι, δτι πρέπει νά μή 

μας ενδιαφέρουν; Αυτά τώρα πού είναι, τό καλύτερο είναι νά 

κατονομασθούν καί νά ρυθμισθούν νομοθετικά. Καί δέν πρέ

πει πρώτα νά θεσμοθετηθούν τά σχετικά μέ τούς αγώνες δρό

μου καί έν γένει τούς αγώνες ταχύτητας; 

ΚΛ. Πρέπει νά θεσμοθετηθούν. 

ΑΘ. Είναι χωρίς αμφιβολία ά π ' δλα τό πιό χρήσιμο στον 

πόλεμο ή ευκινησία τού σώματος, αυτή πού έχει νά κάνει άφ* 

ενός μέ τά πόδια καί, ά φ ' έτερου, μέ τά χέρια- τών ποδιών, 

γιά νά τρέπεται κανείς σέ φυγή καί γιά νά συλλαμβάνει, ένώ 833a 

ή μάχη στις συμπλοκές σώμα μέ σώμα καί έκ του συστάδην 

χρειάζεται δύναμη καί ευρωστία. 

ΚΛ. Γιατί δχι; 

ΑΘ. 'Ωστόσο καμία άπό τίς δύο χωρίς δπλα δέν έχει τήν 

πιό μεγάλη χρησιμότητα. 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσε νά έχει; 

ΑΘ. Τόν δρομέα μικρών αποστάσεων θά καλέσει πρώτον 

στους αγώνες ό κήρυκας μας, καθώς συνηθίζεται τώρα, καί 
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αυτός θά εισέλθει έχοντας δπλα- γιά τόν αθλητή δμως πού 

αγωνίζεται άοπλος δέν θά θεσμοθετήσουμε έπαθλο. Πρώτος 

θά εισέλθει αυτός ό οποίος πρόκειται νά παραβγεί μέ τούς 

άλλους ένοπλος στον αγώνα τού ενός σταδίου, δεύτερος 

εκείνος τών δύο σταδίων, τρίτος τών τεσσάρων σταδίων και ι> 

τέταρτος τών μεγάλων αποστάσεων, και πέμπτος αύτος 

πρώτα που είναι οπλισμένος βαρύτερα, στον όποιο θά δώ

σουμε τό σήμα τής εκκίνησης γιά τό αγώνισμα τού δρόμου 

τής απόστασης τών εξήντα σταδίων μέχρις ένα ορισμένο ιερό 

τού Ά ρ η καί πάλι πίσω, ό οποίος αγωνίζεται, λόγω τού βα

ρύτερου (ένν. Οπλισμού) στον όποιο δίνουμε τό όνομα οπλί

της, σέ ομαλότερο δρόμο, ένώ ό άλλος, ό τοξότης, φέροντας 

δλο τόν οπλισμό της τοξευτικής τέχνης, αγωνίζεται στην 

απόσταση τών εκατό σταδίων μέχρι τό ιερό τού Απόλλωνα 

καί τής "Αρτεμης σέ μιά διαδρομή μέσα άπό βουνά καί κάθε 

είδους εδάφη- καί αφού δώσουμε τό σήμα τής εκκίνησης γιά 

τό αγώνισμα, θά τούς περιμένουμε ώσπου νά έλθουν πίσω, e 

καί θά δώσουμε στον νικητή καθενός τά βραβεία τής νίκης. 

ΚΛ. Σωστά. 

ΑΘ. "Ας θεωρήσουμε δτι είναι τριών λογιών αύτα τα αθλή

ματα. παίδων, αμούστακων νέων καί ανδρών και γιά τούς 

αγώνες δρόμου τών έφηβων θά θεσμοθετήσουμε τά δύο τρίτα 

τής κανονικής απόστασης, γιά τούς παίδες τό μισό αυτής, 

είτε ώς τοξότες είτε ώς οπλίτες αγωνίζονται, όσο τώρα γιά 

τίς γυναίκες, οί κόρες προ τής εφηβείας αγωνίζονται στην 

-κανονική διαδρομή γυμνές στην απόσταση τού ενός σταδίου, 

τών δύο σταδίων, τών τεσσάρων σταδίων καί στον αγώνα d 

δρόμου τών μεγάλων αποστάσεων, καί εκείνες άπό δεκα

τριών ετών μέχρι τη σύναψη γάμου μένουν στους αγώνες, δχι 

πέρα τών είκοσι ετών μήτε κάτω τών δεκαοκτώ- ωστόσο πρέ

πει νά κατεβαίνουν αυτές στον στίβο γιά νά πάρουν μέρος σέ 

αυτούς τούς αγώνες δρόμου ντυμένες μέ ευπρεπή ενδυμασία. 
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Καί όσον βέβαια άφορα στους αγώνες δρόμου γιά τους 

άνδρες καί τις γυναίκες, άς ισχύουν αυτά- προκειμένου τώρα 

γιά τά αγωνίσματα τά σχετικά με τη σωματική δύναμη, άντι 

γιά τήν πάλη καί τά όμοια, τά τωρινά βαρέα, ή μάχη μέ δπλα, e 

όπου μάχονται ένας εναντίον ενός ή δύο εναντίον δυο, 

καθώς επίσης καί δταν αγωνίζονται μεταξύ τους έως καί δέ

κα εναντίον δέκα. "Οσο γι' αυτά στά όποια δέν πρέπει κανείς 

νά πάθει καί αυτά πού πρέπει νά προξενήσει καί πόσα, γιά 

νά είναι κανείς νικητής, καθώς όρισαν στις μέρες μας νομο

θετικά γιά τό αγώνισμα τής πάλης, οί γνώστες γιά τό αγώνι

σμα τής πάλης τό ποιο είναι τό αποτέλεσμα αυτού που πα

λεύει καλά καί εκείνου που δέν παλεύει καλά, μέ τόν ίδιο 

ακριβώς τρόπο κι εμείς, αφού καλέσουμε κοντά τούς διαπρε

πείς στό άθλημα τής οπλομαχίας, πρέπει νά τούς ζητήσουμε 

νά συμμετάσχουν μαζί μας στό νομοθετικό έργο, νά ορίσου

με τό ποιος άραγε δικαιούται νά νικάει αναφορικά μέ αυτές 

επίσης τίς μάχες, το τι υηλαοη να μην παύει και τι να κατά- û -.a 

φέρει, καί ομοίως τί είδους διάταξη κρίνει τόν νικημένο. Τά 

ίδια αυτά θά πρέπει vex νομοθετούνται και vici τις κοπέλες 

μέχρι τήν ηλικία τού γάμου. Πρέπει, έξ άλλου, αφού αντικα

ταστήσουμε τήν δλη τέχνη τού ελαφρά οπλισμένου πεζού μέ 

τήν πυγμαχία, αυτών πού αγωνίζονται με τόξα, ακόντια καί 

δόοατα, καθώς επίσης και με πέτρες πού ρίχνουν μέ το χέρι 

καί μέ τή σφενδόνα καί αφού συντάξουμε γιά όλα αυτά. νό

μους, νά απονείμουμε τά αριστεία και τις νίκες σ' εκείνον 

πού αποδίδει μέ τόν καλύτερο τρόπο τά καθιερωμένα γύρω 

άπό αυτά. 

Τό επόμενο θέμα μετά άπό αυτά, τό όποιο θά έπρεπε νά 

ρυθυ.ισθεί νομοθετικά, θά ήταν τό σχετικό μέ τόν αγώνα τών b 

ί π π ω ν ωστόσο, προκειμένου γιά τήν Κρήτη, είναι αλήθεια, 

δέν υπάρχει ούτε ανάγκη γιά πολλούς ίππους ούτε γίνεται 

μεγάλ.η χρήση ώστε, κατ' ανάγκην καί τό ενδιαφέρον είναι 
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μικρότερο καί γιά την εκτροφή και γιά τίς ιπποδρομίες. 

"Ετσι, λοιπόν, κανένας άπό εμάς δέν εκτρέφει ίππους γιά άρμα, 

ούτε καί θά μπορούσε νά γεννηθεί σέ κανέναν μία οποιαδή

ποτε φιλοδοξία γύρω άπό αυτά πού νά δικαιολογείται, ώστε 

νά θεσμοθετούνται αγώνες αυτού τού είδους, κάτι το οποίο 

δέν είναι τοπική συνήθεια, θά σημαίνει γι' αυτούς πού τό κά

νουν δτι ούτε έχουν μυαλό ούτε φαίνεται δτι πρόκειται νά e 

αποκτήσουν άν, αντίθετα, θεσμοθετούσαμε έπαθλα για άλο

γα ιππασίας, τόσο γιά τά πουλάρια, πού δέν έχουν βγάλει 

ακόμα τά πρώτα δόντια δσο καί άπό τά ολοκληρωμένα καί 

χωρίς ακόμα δόντια τά μέσης ηλικίας, καί, τέλος καί γι' αυτά 

τά ίδια τά άλογα πού έχουν ολοκληρώσει τήν ανάπτυξη τους, 

θά μπορούσαμε νά αναδείξουμε τούς ιππικούς αγώνες σύμ

φωνα μέ τήν φύση τής χώρας μας. Θά πρέπει καί γι ' αυτούς 

νά υπάρχει, σύμφωνα μέ τόν νόμο, ή άμιλλα καί ή διεκδίκη

ση τής νίκης, καί σέ φυλάρχους καί ιππάρχους ή δημόσια 

άπόφσοη γιά όλες αυτές τις διαδρομές καί γιά (ένν. τή νίκη) 

εκείνων πού αγωνίζονται μέ δπλα- γιά άοπλους ούτε στους 

γυμνικούς ούτε έδώ, θεσμοθετώντας αγώνες, θά νομοθετού

σαμε σα)στά. "Ενας Κρητικός όμως έφιππος τοξότης δέν ει vu ι d 

καθόλου άχρηστος, ούτε ένας ακοντιστής, έτσι πού θά πρέπει 

νά υπάρχει και μεταξύ αυτών, χάριν παιδιάς, τό πνεύμα τού 

ανταγωνισμού καί τής συμμετοχές σέ αγώνες. 

"Οσο γιά τίς γυναίκες, δέν αξίζει νά επιβάλουμε τή συμμε

τοχή τους μέ νόμους καί αναγκαστικά μέτρα- άν ωστόσο χά

ρις στην ίδια τους τήν προηγούμενη εκπαίδευση συνήθισαν 

τήν σκληραγωγία, έτσι πού ή φύση νά ανέχεται καί να μήν 

δυσανασχετεί νά συμμετέχουν τα μικρά κορίτσια ή οί ανύ

πανδρες κοπέλες, νά τους επιτρέψουμε καί νά μή τά επικρί

νουμε. 

Τό θέμα τώρα τής διεξαγωγής τών αγώνων καί τής εκμά

θησης τής γυμναστικής, τά δσα δηλαδή στους αγώνες καί κα-
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θημερινά μέ τή βοήθεια τών δασκάλων μέ κόπους επιτελούμε 

επιτυχώς, δλα αυτά, έχουν ήδη άπό κάθε άποψη περατωθεί. e 

Άλλα καί τά περισσότερα άπό τα θέματα τής μουσικής έχουν 

ομοίως διεκπεραιωθεί, τά σχετικά ωστόσο μέ τούς ραψωδούς 

καί αυτούς πού τους ακολουθούν ώς βοηθοί και τα σχετικά 

μέ δσους διαγωνισμούς χορών είναι αναγκαίοι vet γίνουν στη 

διάρκεια τών εορτών, αφού προηγουμένως θά έχουν ορισθεί 

γιά τούς θεούς καί δσους ακολουθούν, οί μήνες, οί μέρες καί 

οί χρονιές, τότε θά κανονισθούν είτε άνά τριετία, είτε πάλι 

καί κάθε πέντε χρόνια, είτε δπου καί μέ οποίον τρόπο δίνουν 

οί θεοί κάποια ιδέα γιά τόν χρονικό καθορισμό τους θά κα- 835a 

τανεμηθούν τότε πρέπει κανείς νά περιμένει νά διεξαχθούν 

κλιμακωτά καί οί μουσικοί αγώνες, κανονισμένοι άπό ιούς 

αθλοθέτες, τόν εκπαιδευτή τών νέων καί τούς νομοφύλακες, 

οί όποιοι, αφού συνέλθουν σέ κοινή συνεδρίαση γι ' αυτά τά 

θέματα καί γίνουν νομοθέτες τους, γιά τό πότε, ποιοι καί 

μαζί μέ ποιους θά κάνουν τούς αγώνες γιά όλους ανεξαιρέ

τως τούς χορούς καί τίς χορείες. Τό τί πρέπει νά είναι καθέ

να άπό αυτά, ώς προς τά λογία τών τραγουδιών, τήν μελω

δία καί τήν αρμονία πού δένει μέ τούς ρυθμούς και τούς χο

ρούς, έχει ειπωθεί πολλές φορές άπό τόν πρώτο νομοθέτη, b 

-καθόσον αφορά στους δεύτερους νομοθέτες πρέπει νά νομο

θετούν, άκολ.ουθώντας πιστά τήν γραμμή του, καί αφού κα

τανείμουν καθώς πρέπει σέ καθεμιά άπό τίς θυσίες στους κα

τάλληλους χρόνους τούς αγώνες, να ορίσουν στην πόλη τίς 

εορτές πού πρέπει νά εορτάζει. 

Αυτά, λοιπόν, καί άλλα παρόμοια ούτε δύσκολο είναι νά 

γνωρίζει κανείς μέ ποιόν τρόπο πρέπει νά περιβάλλουν τήν 

έννομη τάξη, ούτε, έξ άλλου, άν μεταβάλλονται έδώ ή έκεϊ, θά 

μπορούσαν νά επιφέρουν στην πόλη μεγάλο κέρδος ή ζημία-

γιά ζητήματα δμως τά όποια δέν έχουν μικρή σημασία, το να e 

πείθει κανείς είναι δύσκολο, προπάντων δουλειά ενός θεού, 



ΒΙΒΛΙΟ Η ' 335 

άν ήταν κατά κάποιον τρόπο ποτέ δυνατόν οί ρητές αύτες 

εντολές νά γίνονται άπό εκείνον, άλλα βρισκόμαστε στη δύ

σκολη θέση νά έχουμε ανάγκη άπό έναν τολμηρό άνθρωπο, ό 

όποιος βάζοντας τήν ειλικρίνεια πάνω άπ' δλα θά δηλώσει 

αυτό πού πιστεύει δτι είναι τό καλύτερο γιά τήν πόλη και 

τούς πολίτες, νομοθετώντας έν τώ μέσω διεφθαρμένων 

ψυχών αυτό πού πρέπει και συνάδει μέ τό όλο πνεύμα τού 

πολιτεύματος, έναντιουμενος στις πιό μεγάλες επιθυμίες 

καί, χωρίς νά έχει κανέναν άνθρωπο γιά βοηθό, ακολουθώ

ντας ολομόναχος καί μόνο τόν ορθό λόγο. 

ΚΛ. Ποιο είναι τώρα πάλι, φιλοξενούμενε, τό θέμα τής συ

ζήτησης γιά τό όποϊο μιλάμε; Διότι, μα τήν αλήθεια, δέν τό b 

καταλαβαίνουμε ακόμα. 

ΑΘ. Είναι πολύ φυσικό- γι ' αυτό κι έγώ θά προσπαθήσω 

νά σας τό διατυπώσω πιό καθαρά. Καθώς δηλαδή έφθασα μέ 

τήν ομιλία μου στό θέμα τής παιδείας, είδα νέους καί νέες νά 

συναναστρέφονται ό ένας τόν άλλο μέ φιλικές διαθέσεις. 

Μού ήρθε τότε στον νοΰ, πράγμα φυσικό, μιά σκέψη, πού μέ 

έκανε νά φοβηθώ, δταν συνειδητοποίησα το ερώτημα που 

έθετα στον εαυτό μου για το πώς μπορεί κανείς δηλαδή νά 

διαχειρισθεί αυτού τού είδους την πόλη στην οποία οί νέοι 

καί οί νέες είναι καλοθρεμμένοι, απαλλαγμένοι άπό κάθε 

σκληρή καί δουλική χειρωνακτική εργασία, ή οποία περισσό

τερο άπό κάθε τι άλλο μπορεί νά σβύσει τά φλογερά πάθη, 

αργόσχολοι καί πού σε δλη τους την ζωή πρόκειται νά άσχο- e 

λούνται μέ θυσίες, εορτές καί χορούς. Μέ ποιόν τότε τρόπο 

νά απέχουν (ένν. οί νέοι) αυτής τής πόλ.ης άπό τά πέχθη, τά 

όποια οδηγούν πολλούς ανθρώπους συχνά στον έσχατο βαθ

μό αθλιότητας, άπό τά οποία ό ορθός ό λόγος θά επιτάσσει 

νά απέχουν, δταν επιχειρεί νά γίνει νόμος; Καί δέν αποτελεί 

έκπληξη, άν τά δσα προηγουμένως ορίσθηκαν μέ τή νόμιμη 

όδό, υπερισχύουν σέ σχέση μέ τά περισσότερα άπό αυτά τά 
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πάθη. — Τό νά μήν επιτρέπεται νά πλουτίζει κάνεις ύπερβο- 836 

λικά δέν είναι μικρό πράγμα γιά τήν εγκράτεια, καί ή παιδεία 

στό σύνολο της έχει στη διάθεση της μετριοπαθείς νόμους, 

καί κοντά σ' αυτά τό άγρυπνο μάτι τών αρχόντων εξασκημέ

νο νά μήν κυτάζει αναγκαστικά πουθενά άλλου, παρά μόνο 

στό νά τηρούν πάντοτε αυτοί οι ίδιοι οί νέοι, αναφορικά μέ 

τά άλλα πάθη, δσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, τό νά έχουν 

τό σωστό μέτρο. — Γιά τά ερωτικά, έξ άλλου, πάθη τών παι

διών, δχι μόνο τών αγοριών άλλα καί τών κοριτσιών καί τών 

γυναικών γιά τούς άνδρες και τών ανδρών γιά τις γυναίκες, 

άπό τα όποια, έχουν προκύψει άπειρα κακά για τούς ανθρώ

πους ατομικά καί γιά ολόκληρες τίς πόλεις, πώς θά μπο

ρούσε κανείς νά προφυλ.αχθεί και ιί φάρμακο παρασκευάζο

ντας για καθένα άπό αυτά θά βρεϊ τρόπο νά διαφύγει ένα τέ

τοιο κίνδυνο; Δέν είναι καθόλου εύκολο, Κλεινία. Έκτος 

τών άλλων και γιά τό γεγονός δτι ένώ ή Κρήτη ολόκληρη καί 

ή Λακεδαίμονα σέ σχέση μέ άλλ.α όχι λίγα θέματα μάς παρέ

χουν γενναιόδωρα δχι μικρή βοήθεια, όταν θέτουμε νόμους 

διαφορετικούς άπό τά ήθη τού πολύ κόσμου, προκειμένου 

γιά τά ερωτικά πάθη -διότι είμαστε οί μόνοι- μάς εναντιώ

νονται μέ τρόπο απόλυτο. "Αν, πράγματι, ακολουθώντας κά

ποιος τήν φύση, θέσει σέ εφαρμογή τόν νόμο πού ίσχυε πριν 

άπό την έποχη τού Λαίου, διακηρύσσοντας δτι σωστά είχε τό 

νά μή συναναστρέφονται άτομα τού αρσενικού φύλου μέ νέ

ους σάν νά ήσαν θηλυκά μέ σκοπό την ένωση για σαρκική 

ηδονή, επικαλούμενος σάν μάρτυρα τήν φύση τών θηρίων 

καί καταδεικνύοντας ώς προς αυτά δτι δέν αγγίζει τό αρσε

νικό άλλο αρσενικό επειδή δέν είναι uùtó σύμφωνο μέ τή φύ

ση, χρησιμοποιούσε ένα απίθανο επιχείρημα και καθόλου 

σύμφωνο μέ τό πνεύμα τών πόλεων σας. Έκτος δμως άπο 

αυτό. εκείνο τό όποιο υποστηρίζομε δτι πρέπει παντοιοτρό

πως νά τηρεί ό νομοθέτης, αυτό δέν είναι ομόλογο μέ αυτές 
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τίς καταστάσεις. Διότι αύτο πού πάντοτε ζητάμε νά βρούμε d 

είναι τί άπό τά θεσμοθετούμενα οδηγεί στην αρετή καί τί όχι· 

έλα, λοιπόν, άν τυχόν δεχθούμε νά νομοθετήσουμε δτι αυτό 

είναι ωραίο ή κάτι διόλου άσχημο, σε ποιόν άραγε βαθμό θά 

μπορούσε αυτό νά συμβάλει στην προαγωγή τής αρετής; Τί 

άπό τά δύο. θά εμφυσήσει αυτό, δταν γίνεται, στην ψυχή 

εκείνου πού πείθεται τό ήθος τής ανδρείας ή σ' έκείνην αυτού 

πού πείθει τό πρωτότυπο τής ιδέας τής σωφροσύνης; "Η μή

πως δέν πρόκειται ποτέ κανείς νά πεισθεί γι ' αυτά, άλλα γιά 

τό άκρα>ς αντίθετο μάλλον άπό αύτο, δτι δηλαδή όλος δ κό

σμος θά κατακρίνει γιά μαλθακότητα, εκείνον πού ενδίδει e 

στις απολαύσεις καί δέν συγκρατείται καί δέν θά μέμφεται 

άραγε, αυτόν πού πάει νά μιμηθεί τό θηλυκό γιά τήν εικόνα 

τής ομοιότητας του; Ποιος, λοιπόν, άπό τούς ανθρώπους θά 

καθιερώσει νομοθετικά αυτό, τέτοιο πού είναι; Σχεδόν κανέ

νας, άν έχει τουλάχιστον τήν παραμικρή ιδέα γιά τό τι είναι 

αληθινός νόμος. Πώς, λ.οιπόν, διατεινόμαστε δτι είναι αυτό 

αληθινό; Είναι αναγκαίο νά δεϊ κανείς τήν φύση τόσο τής φι

λίας δσο καί τής επιθυμίας καί συνάμα τών λεγόμενων έρώ- 837a 

των, άν θέλει νά σκεφθεί σωστά γι ' αυτά- διότι μέ το vex είναι 

δύο αυτά, και άπό τήν σύνθεση τους να προκύπτει ένα άλλο 

τρίτο είδος (ένν. ό έρωτας), τό γεγονός δτι τά περιλαμβάνει 

ένα όνομα, προκαλεί τό αδιέξοδο καί τό σκότος. 

ΚΛ. Πώς γίνεται αυτό; 

ΑΘ. Φίλο ονομάζαμε, βέβαια, τό όμοιο γιά τό δμοιό του 

ώς προς τήν αρετή καί τό ίσο γιά τό ίσο του, φίλο όμως καί 

αυτού πού έχει πλουτίσει μ' εκείνο πού βρίσκεται σέ κατά

σταση ένδειας, τό όποιο είναι τού αντίθετου είδους- καί δταν 

καθένα άπό αυτά γίνεται έντονο τό αποκαλούμε έρωτα. 

ΚΛ. Σωστά. b 

ΑΘ. "Η φιλία, λοιπόν, πού είναι προϊόν αντιθέτων, είναι 

τρομερή, άγρια καί σπάνια χαρακτηρίζεται άπό άμοιβαιότη-



Β Ι Β Λ Ι Ο Η 34 1 

τα στίς μεταξύ ανθρώπων σχέσεις, ένώ εκείνη που είναι 

προϊόν όμοιων, είναι ήμερη δσο καί αμοιβαία γιά όλη τήν 

ζωή- αυτή, έξ άλλου, πού είναι ανάμεικτη άπό αυτά, δέν είναι 

εύκολο, εν πρώτοις, νά κατανοήσει κανείς τό τί θά ήθελε νά 

προκύψει γιά τόν εαυτό του αύτος πού διακατέχεται άπό τό 

τρίτο αυτό είδος φιλίας, τον έρωτα, έπειτα, μέ το νά σύρεται 

άπό τά δύο αυτά προς αντίθετες κατευθύνσεις, περιέρχεται 

σέ αμηχανία, διότι ένώ τό ένα τόν προστάζει νά δρέψει τόν 

καρπό τών νειάτων, τό άλλο τού τό απαγορεύει. Ό πρώτος, 

πράγματι, ερωτευμένος μέ τό σώμα καί πεινασμένος νά γευ- e 

θεϊ τόν καρπό τών νειάτων του ώς ώριμο καρπό, παροτρύνει 

τόν εαυτό του νά κορέσει τήν πείνα του, μή δείχνοντας κανέ

να σεβασμό γιά την ψυχική διάθεση τού ερωμένου· ό δεύτε

ρος, αντίθετα, ό όποιος θεωρεί επουσιώδη τήν επιθυμία τού 

σώματος, ό όποιος θεάται μάλλον παρά ερωτεύεται καί ό 

όποιος έχει πραγματικά μέ τήν ψυχή του επιθυμήσει ψυχή, 

θεωρεί ασέβεια τόν σαρκικό κορεσμό σ' ένα άλλο σώμα, τι

μώντας αντίθετα καί σεβόμενος ταυτόχρονα τήν εγκράτεια, 

τήν ανδρεία, τήν μεγαλοσύνη καί τήν φρονιμάδα, θά ήθελε νά 

είναι πάντοτε αγνός μαζί μέ τόν ερωμένο του πού είναι αγνός- d 

ό έρωτας, λοιπόν, αυτός, πού προήλθε άπό τήν ανάμειξη τών 

δύο, είναι αυτός πού τώρα δά αναπτύξαμε λεπτομερώς ώς 

τρίτο. Αφού τόσα τώρα είναι αυτά, τί άπό τά δύο αληθεύει, 

πρέπει άραγε ό νόμος νά τά απαγορεύει δλα ανεξαιρέτως, μέ 

τό νά παίρνει δλα τά απαγορευτικά μέτρα γιά νά μήν υπάρ

χουν ανάμεσα μας, ή μήπως είναι ολοφάνερο δτι θά θέλαμε 

νά επιτρέπεται στην πόλη μας ό έρωτας γιά τήν αρετή καί 

εκείνο πού επιθυμεί νά γίνει ό νέος δσο τό δυνατόν περισσό

τερο ενάρετος, ένώ τούς άλλους δύο, άν θά ήταν δυνατόν, θά 

τούς απαγορεύουμε; "Η τί, τέλος πάντων, θά πούμε φίλε Μέ-

γιλλε; 

ΜΕ. Τά δσα είπες τώοα δά γιά δλα αύτα φιλοξενούμενε 
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είναι άπό κάθε άποψη σωστά. e 

ΑΘ. Φαίνεται τουλάχιστον, κάτι τό όποιο καί υπέθετα, δτι 

έχω τήν τύχη νά συμφωνείς, φίλε- δσο γιά τόν νόμο σας δμως 

δέν χρειάζεται διόλου νά εξετάζω τό τί εννοεί ώς προς αυτά, 

άλλα αντίθετα νά αποδέχομαι τήν συγκατάθεση σου στην 

άποψη μου. Μετά άπό αυτά, θά προσπάθησα) πιό ύστερα, μα

γεύοντας τον, να πείσω γι' αυτά καί τόν Κλεινία. Προς τό 

παρόν δμως θά πρέπει νά προχωρήσω αυτό που μού προ

σφέρεται άπό σάς τούς δύο και νά διεξέλθουμε μέ κάθε λε

πτομέρεια όλους τούς νόμους. 

ΜΕ. Μιλάς απολύτως σωστά. 

ΑΘ. Είναι αλήθεια, κατέχω τώρα μιαν ορισμένη τεχνική 

γιά τήν υιοθέτηση αυτού τού νόμου, εύκολη μεν, άλλα πιό δύ- 838a 

σκολ.η κατά κάποιον τρόπο, άπό κάθε άποψη. 

ΜΕ. Πώς τό εννοείς; 

ΑΘ. Γνωρίζομε κάπως ακόμα καί σήμερα δτι οί περισσό

τεροι άνθρωποι, άν καί παραβάτες τών νόμων, αποφεύγουν 

τίς σαρκικές σχέσεις μέ τά ωραία άτομα, δχι χωρίς τήν θέλη

ση τους άλλα δσο το δυνατόν μέ τήν θέληση τους. 

ΜΕ. Πότε λές; 

ΑΘ. Ό τ α ν τό ωραίο άτομο συμβαίνει νά είναι αδελφός ή 

αδελφή τους. Και προκειμένου γιά τον γιό καί τήν κόρη ό 

ίδιος αυτός νόμος, άν καί είναι άγραφος, τούς προφυλάσσει b 

δσο γίνεται πιό αποτελεσματικά, έτσι πού μήτε φανερά μήτε 

κρυφά νά κοιμάται ό πατέρας μαζί τους ή μέ οποιονδήποτε 

άλλον τρόπο, δταν τούς υποδέχεται vet τούς αγγίξει- αντίθε

τα, ούτε καν ή παραμικρή επιθυμία για μία τέτοια σαρκική 

επαφή περνάει άπό τό μυαλό τών περισσοτέρων ανθρώπων, 

ΜΕ. Λές αλήθεια. 

ΑΘ. Δεν είναι άραγε μιά φρασούλα καί μόνο που σβύνει 

εντελώς παρόμοιες σαρκικές απολαύσεις; 

ΜΕ. Γιά τί είδους φράση μιλάς; 
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ΑΘ. Τό νά πείς δτι αυτές οί πράξεις δέν είναι καθόλου 

ευσεβείς, άλλα αντίθετα μισητές άπό τούς θεούς καί οί πιό 

αισχρές ανάμεσα στις αισχρές. Ή αίτια τώρα γι' αυτό δέν e 

συνίσταται άραγε στό ότι δέν εκφράζεται κανείς μέ διαφορε

τικό τρόπο γι ' αυτές, άλλα δτι άπό τήν ώρα πού θά γεννηθεί 

ό καθένας άπό μας ακούει vet λένε πάντοτε καί παντού γι' 

αυτές, όχι μονό στις κωμωδίες αλλά επίσης καί στά δσα πολύ 

συχνά λέγονται σέ κάθε είδους τραγική σύνθεση, όταν παρι

στάνουν ή Θυέστες ή κάποιους Ο'ιόίποδες ή κάποιους Μακα-

ρεΐς, ό όποιοι, αφού διέπραξαν αιμομιξία μέ τήν αδελφή 

τους κρυφά, δταν ανακαλύφθηκαν έσπευσαν χωρίς δισταγμό 

νά επιβάλουν στον ίδιο τους τόν εαυτό τόν θάνατο ώς ποινή 

για τό κρίμα τους; 

ΜΕ. "Εχεις απόλυτα δίκιο δσο γι' αυτό, δτι δηλαδή ό αντί

κτυπος τής κοινής γνώμης διαθέτει μιαν αξιοθαύμαστη δύ- d 

ναμη, αφού κανένας ποτέ δέν πρόκειται μέ κανέναν τρόπο νά 

αναπνεύσει διαφορετικά άπ' δ,τι ορίζει ό νόμος. 

ΑΘ. Είναι, λοιπόν, σωστό αύτο πού ειπώθηκε λίγο πρίν, 

δτι δηλαδή γιά τόν νομοθέτη, πού θέλει νά υποτάξει κάποιο 

πάθος, άπό εκείνα τά όποια υποδουλώνουν απολύτως τούς 

ανθρώπους, είναι εύκολο να γνωρίζει με ποιον τρόπο θά 

μπορούσε νά τό χειραγωγήσει- δτι άν καθιερώσει τήν γνώμη 

αυτή γιά όλους αδιακρίτως, γιά τούς δούλους καί τούς ελεύ

θερους καί γιά τά παιδιά καί τίς γυναίκες καί γιά τήν πόλη 

ολόκληρη, έτσι μόνο θά εξασφαλίσει αναφορικά με αυτόν 

τόν νόμο τήν μεγαλύτερη δυνατή σταθερότητα. e 

ΜΕ. Πάρα πολύ μάλιστα- τό μέ ποιόν τρόπο όμως πάλι θά 

καταστεί ποτέ δυνατόν νά θέλουν δλοι νά λένε αυτό. 

Α θ . 'Ορθά τό αντιλήφθηκες- διότι αυτό τό ίδιο ήταν 

εκείνο πού ειπώθηκε άπό μένα, δτι κατέχω έγώ μιά τεχνική 

αναφορικά μέ τούτο τόν νόμο γιά νά γίνεται χρήση, σύμφω

να μέ τήν φύση, τής σαρκικής επαφής γιά τήν τεκνοποιία, μέ 
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τό νά κρατούνται μακριά άπό τόν αρσενικό, χωρίς νά φο

νεύουν έκ προμελέτης τό ανθρώπινο γένος, ούτε νά σπέρ

νουν σέ βράχους καί λιθάρια, δπου καθώς δέν ριζώνει δέν θά 

αποκτήσει ποτέ τήν αληθινή του φύση, και με το να κρα- 839a 

τιούνται μακριά άπό τήν κοιλιά κάθε θηλυκού στην οποία 

δέν θά ήθελες έσύ νά φυτρώνει αυτό πού σπάρθηκε. Ό νόμος, 

έξ άλλου, αυτός, πού θά ήταν διαρκούς ισχύος καί θά έτη-

ρεϊτο πιστά στην πράξη, όπως τηρείται τώρα γιά τίς αιμομι

ξίες γονιών, άν δικαιολογημένα υπερισχύσει σέ σχέση καί μέ 

τίς άλλες μορφές, θά φέρει αμέτρητα καλά. Λιότι πρώτα άπ' 

δλα βέβαια έχει αυτός τεθεί σύμφωνα μέ τήν φύση, έπειτα 

κρατώντας μακριά άπό τήν ερωτική λύσσα καί τρέλλα καί 

άπό κάθε είδους μοιχεία καί υπερβολή οινοποσίας καί 

τροφής, κάνει όλους αυτούς τούς χωρίς μέτρο άνδρες νά 

είναι γιά τίς γυναίκες τους αφοσιωμένοι σύντροφοι- καί πά- b 

ρα πολλά άλλα καλά θά γίνονταν, άν θά μπορούσε κάποιος 

νά είναι κύριος αυτού τού νόμου. "Ισως δμως, αφού παρου

σιασθεί μπροστά μας ένας δυνατός καί νέος άνδρας, γεμάτος 

άπό πολύ σπέρμα, ό όποιος, ακούγοντας για τον νομό πού 

θέτομε, θά μπορούσε νά μας κακολογήσει γιά το ότι θέτουμε 

ανόητους καί αδύνατους κανόνες δικαίου, καί νά γεμίσει μέ 

τίς κραυγές του τά πάντα- σέ αυτά και αποβλέποντας, είπα 

έγώ τήν φράση, δτι κατείχα μιαν ορισμένη τεχνική, απο τη 

μιά τήν πιό εύκολη καί άπό τήν άλλη τήν πιό δύσκολη άπ' 

όλες ανεξαιρέτως, γιά νά παραμένει μονίμως σέ Ισχύ, αφού 

θεσπίσθηκε, αυτός ό νόμος. Διότι ένώ βέβαια είναι πολύ e 

εύκολο νά αντιληφθεί κανείς δτι είναι δυνατόν αυτό και με 

ποιόν τρόπο -υποστηρίζομε, πράγματι, δτι άπό τήν στιγμή 

πού θά καθιερωθεί σέ ικανοποιητικό βαθμό τό νομοθέτημα 

αυτό, θά υποτάξει κάθε ψυχή καί θά τήν κάνει νά υπακούει 

μέ φόβο απόλυτα στους κανόνες δικαίου πού έχουν τεθει-

ώστόσο ή κατάσταση έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό τώρα. 
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ώστε ούτε ακόμη καί τότε φαίνεται δτι θά μπορούσε νά συμ

βεί αυτό, δπως μέ τόν θεσμό τών συσσιτίων, όπου δέν πι

στεύει κανείς δτι είναι δυνατόν μία ολόκληρη πόλη νά μπο- d 

ρεΐ νά ζεί δλη της τήν ζωή, κάνοντας αυτό, κάτι ωστόσο πού 

έχει στην πράξη αποδειχθεί καί έχει γίνει σέ σας, έστω κι άν, 

ώς προς τίς γυναίκες, ούτε ακόμη καί στις δικές σας πόλεις 

δέν θεωρείται δτι είναι στην φύση νά γίνεται. Γιά τόν λόγο 

αυτόν και πάλι, έξ αιτίας δηλ.αδή τής δύναμης τής δυσπι

στίας, έχω πει δτι είναι και τά δύο αυτά δυσκολότατα νά 

ισχύσουν ώς νόμος. 

ΜΕ. Είχες δίκιο, χιυρίς άλλο, δταν έλεγες αυτό. 

ΑΘ. Τό δτι ωστόσο δέν είναι πάνω άπό τίς δυνάμεις τού 

άνθρωπου, αλλά δτι είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθεί, θέ

λετε νά προσπαθήσω νά σας τό βεβαιώσω μ' ενα επιχείρημα 

κάπως πειστικό; 

ΚΛ. Γιατί δχι; 

ΑΘ. Σέ ποια, λοιπόν, περίπτωση κάποιος θά μπορούσε e 

εύκολα νά απέχει άπό τίς σαοκικές ηδονές, καί νά θέλει νά 

πράττει μέ μέτρο αυτό πού έχει θεσμοθετηθεί, όταν διατηρεί 

σέ καλή κατάσταση τό σώμα του καί όχι κακογυμνασμένο ή 

σέ κακή κατάσταση; 

ΚΑ. Πολύ περισσότερο δταν δέν είναι κακογυμνασμένο, 

ΑΘ. Μήπως δέν γνωρίζομε τάχα έξ ακοής τον "Ικκο άπό 

τόν Τάραντα λ.όγω τών 'Ολυμπιακών καί τών άλλων αγώ

νων; Στους οποίους λόγφ τού αγωνιστικού του πνεύματος, 840a 

αυτός ό όποιος κατείχε καί τήν τεχνική καί στην ψυχή του 

συνδύαζε τήν ανδρεία μέ τή σωφροσύνη, δέν άγγιξε, όπως λέ

ει ή παράδοση, ποτέ καμιά γυναίκα ούτε, έξ άλλου, κανένα 

αγόρι σέ δλη τήν διάρκεια τής κρίσιμης περιόδου τής εξά

σκησης- καί άλλωστε καί γιά τόν Κρίσωνα, τόν Άστύλο, τόν 

Διόπομπο καί πάρα πολλούς άλλους ή ίδια αυτή παράδοση 

επικρατεί. Καί δμως Κλεινία, ήταν πολύ χειρότερα γυμνά-
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σμένοι ώς προς τίς ψυχές άπό τούς δικούς μου καί τούς δι

κούς σου συμπολίτες, ένώ τά σώματα τους ήταν πολύ πιό 

σφριγηλά. 

ΚΛ. Τήν αλήθεια λές γι' αυτά, διότι βεβαίως έχει ειπωθεί 

άπό τούς παλαιούς γιά τούς αθλητές αυτούς, δτι πράγματι 

συνέβησαν αυτά κάποτε. 

ΑΘ. Τί λοιπόν; Αυτοί άραγε οί άνθρωποι τόλμησαν γιά 

χάρη τής νίκης στην πάλη, στους αγώνες δρόμου καί άλλα 

παρόμοια νά απέχουν άπό κάτι, τό οποίο λέγεται άπο τόν 

πολύ κόσμο ευλογημένο, ένώ τά δικό; μας παιδιά δέν θά είναι 

τάχα σέ θέση νά δείξουν τήν καρτερικότητα γιά χάρη μιας 

πολύ καλύτερης νίκης, τήν οποία άπό τήν παιδική τους ηλι

κία τούς λέμε, μέσα άπό τούς μύθους δσο καί τίς διηγήσεις, 

καθώς καί μέσα άπό τίς μελωδίες πού τραγουδάμε, δτι είναι 

ή καλύτερη άπ' όλες, και στο όνομα τής οποίας, όπως είναι 

φυσικό, νά τούς γοητεύσουμε; 

ΚΛ. Γιά ποια νίκη λές; 

Α θ . Τής νίκης πάνω στις ηδονές, <τής όποίας> άπό τήν 

στιγμή πού είναι κύριοι θά μπορούν νά ζουν ευτυχισμένα, 

ένώ, άν νικηθούν, το εντελώς αντίθετο. Κοντά σ' αυτά καί ό 

φόβος ακόμη δτι αυτό σέ καμιά περίπτωση καί με κανένα 

τρόπο δέν είναι θεάρεστο, δέν θά τούς δώσει τήν δύναμη νά 

νικήσουν τά πάθη, τά οποία νίκησαν άλλοι όντας χειρότεροι 

άπό αυτούς; 

ΚΛ. Είναι λογικό, χωρίς άλλο. 

ΑΘ. Αφού, λοιπόν, βρισκόμαστε σ' αυτό τό σημείο σχε

τικά μέ τόν νομικό αυτόν κανόνα, νά έχουμε περιέλθει σέ δυ

σκολία έξ αιτίας τής κακοήθειας τού πολύ κόσμου, υποστη

ρίζω δτι ή δική μας νομοθετική ρύθμιση οφείλει, προκειμέ

νου γι' αυτά, νά προχωρήσει απερίσπαστα, λέγοντας δτι δέν 

πρέπει οί πολίτες τού τόπου μας νά είναι χειρότεροι άπό τά 

δρνια καί άπό πολλά άλλα θηρία, τά όποια έχοντας γεννηθεί 
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μέσα σε μεγάλα κοπάδια, μέχρι τήν ηλικία τής γονιμοποίη

σης ζουν σέ κατάσταση παρθενίας καί απείραχτα, δηλαδή 

αμόλυντα άπό γενετήσιες ενώσεις, δταν όμως έλθουν στην 

ηλικία γι ' αυτό. αφού ζευγαρώσουν το αρσενικό μέ τό θη

λυκό καί το θηλυκό μέ τό αρσενικό χάρις στό ένστικτο, τόν 

υπόλοιπο καιρό ζουν σύμφωνα μέ τό θεϊο καί τό φυσικό δί

καιο, παραμένοντας βέβαια σταθερώς πιστά στις πρώτες 

τους συμφωνίες γιά φιλία- πρέπει συνεπώς αυτοί οί ίδιοι νά e 

είναι καλύτεροι από τά θηρία. Ά ν τυχόν διαφθείρονται, 

ωστόσο, άπό τούς πιο πολλούς μεταξύ τών άλλων Έλλ.ήνων 

καί τών βαρβάρων, μέ τό νά βλέπουν δσο καί μέ τό νά άκού-

ουν δτι σ' αυτούς ή λεγόμενη άτακτη Αφροδίτη μπορεί τά 

πάντα, καί άν τυχόν γίνονται έτσι αύτοι τότε ανίκανοι νά 

υπερισχύσουν, πρέπει οί νομοφύλ, :κες, οί όποιοι γίνονται 

νομοθέτες, vet επινοήσουν ένα δεύτερο νόμο γι' αυτούς. 

ΚΛ. Ποιόν νόμο τούς συμβουλεύεις τελικά νά θεσπίσουν, 84la 

άν τυχόν αυτός πού τίθεται τώρα ξεφύγει άπό τόν έλεγχο 

Α,Θ. Είναι ολοφάνερο, Κλεινία, δτι τον συναφή, δεύτερο 

μετά από αυτόν. 

ΚΛ, Ποιόν λες; 

ΑΘ. Αυτόν πού δέν ασκεί τήν δυναμική τών ηδονών, τρέ

ποντας την εισροή καί τήν τροφή της μέ τήν επίπονη εργασία 

σέ άλλα μέρη τού σώματος. Θα μποροίχ»ε. έξ άλλου, νά 

υπάρχει τό ίδιο αυτό αποτέλεσμα, άν τυχόν στην χρήση τών 

σαρκικών ηδονών δέν ενυπήρχε και ή άναισχυντία- διότι κά

νοντας σπάνια χρήση έξ αίτιας τής αίδούς, θά μπορούσαν vet 

καταφέρουν νά τήν κάνουν ασθενέστερη έξουσιάστρια, χρη- b 

σιμοποιώντας την λίγες φορές. Τό νά κάνει, λοιπόν, κανείς 

κάτι άπό αυτά κρυφά, θά πρέπει νά είναι γι' αυτούς ωραίο, 

ένας κανόνας δικαίου πού έχει καθιερωθεί άπό τήν συνήθεια 

καί τόν άγραφο νόμο, ένώ τό μή κρυφά άσχημο, άλλα δχι νά 
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απέχουν ολοσχερώς. "Ετσι αυτό θά μπορούσε, άν υπήρχε 

στον νόμο μας, νά ρυθμίζεται δευτερευόντως, ώς ένα έκ νέου 

άσχημο καί ωραίο, κάτι δηλαδή τό όποιο διαθέτει μιά δευτε

ρεύουσα ορθότητα, καί άπό τούς ανθρώπους εκείνοι μέ διε

φθαρμένο χαρακτήρα, τούς οποίους χαρακτηρίζομε χειρότε

ρους άπό τούς ίδιους τούς εαυτούς τους, όντας ένα μοναδικό 

είδος, περικυκλωμένοι άπό τρία άλλα είδη θά μπορούσαν νά 

εξαναγκάζονται νά μή παρανομούν. 

ΚΛ. Ποια είναι λοιπόν; 

ΑΘ. Τόσο τό νά σέβεται κάνεις τούς θεούς καί ταυτόχρονα 

νά αγαπά τίς τιμές όσο καί το νά επιθυμεί, δχι τά ώραΐα σώ

ματα, άλλα τούς πραγματικά ωραίους τρόπους τής ψυχής. 

Αυτό τώρα, πού λέγεται, δπα)ς ένα είδος ίσως μύθου, είναι 

απλή ευχή, ωστόσο, άν γινόταν πραγματικότητα, θά ήταν για 

όλες τις πόλεις τό πιο ωραίο. "Ισα^ς όμως, άν θά ήθελε κά

ποιος θεός καί θά μπορούσαμε νά επιβάλουμε αναφορικά μέ 

τις ερωτικές σχέσεις ένα άπό τά δύο, είτε δηλαδή νά μήν τολ

μάει κανένας απολύτως άπό τούς ευγενικής καταγωγής καί 

τούς ελεύθερους πολίτες νά αγγίζει κανένα απολύτως πρό-

σαιιπο, έκτος άπό τήν ίδια του τη νόμιμη γυναίκα, καί να μην 

σπέρνει αθέμιτα και νόθα σπέρματα σέ παλλακίδες, μήτε 

άγονα σέ αρσενικούς ενάντια στη φύση- είτε θά μπορούσαμε 

νά απαγορεύσουμε έξ ολοκλήρου τίς σχέσεις μεταξύ αρσε

νικών, ένώ γιά τίς σχέσεις μέ γυναίκες, άν κάποιος θά ερχό

ταν σέ ερωτική επαφή με κάποια άλλη έκτος άπό εκείνες πού 

εισήλθαν στό σπίτι του μέ τό θέλημα τών θεών καί μέ γάμους 

ιερούς, δηλ,αδή μέ γυναίκες πού μπορούν νά αγορασθούν ή 

μέ οποιονδήποτε άλλον τρόπο vex αποκτηθούν, χωρίς νά δια

φεύγει τήν προσοχή όχι μόνο τών ανδρών αλλά καί όλων τών 

γυναικών, θά μπορούσαμε ίσως τότε, άν νομοθετώντας δτι 

είναι ανάξιος αυτός νά απολαμβάνει τιμές μέσα στην πόλη, 

νά φανούμε δτι σωστά νομοθετούμε, διότι πρόκειται πραγ-
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ματικά γιά έναν ξένο. Ά ς θεσπισθεί ό νόμος αυτός, είτε ένας 

είτε δύο είναι ανάγκη νά χαρακτηρίζεται καί νά εφαρμόζεται 

γιά τίς σαρκικές ηδονές καί δλες τίς ερωτικές πράξεις έξ 842a 

αιτίας αυτών τών επιθυμιών, συναναστρεφόμενοι ό ένας τον 

άλλον, σωστά ή όχι σωστά πράττομε. 

ΜΕ. Καί λοιπόν, φιλοξενούμενε, έγω τουλάχιστον θά μπο

ρούσα νά δεχθώ μέ πολλή προθυμία αυτόν σου τόν νόμο, δσο 

άλλωστε γιά τόν Κλεινία ό ίδιος αύτος θά πρέπει νά πει τί 

ενδεχομένως σκέπτεται περί αυτού. 

ΚΛ. θ ά γίνει αυτό Μέγιλλε, δταν θεωρήσω δτι έχει χωρίς 

άλλο παρουσιασθεί κάποια ευκαιρία- έπί τού παρόντος όμως 

άς αφήσουμε τόν φιλοξενούμενο νά προωθήσει ακόμη πιό 

πολύ τό θέμα τών νόμων. 

ΜΕ. Έχεις δίκιο. 

ΑΘ. Ά ν μή τι άλλο είμαστε τώρα, καθώς προχωράμε στην b 

συζήτηση, ήδη σχεδόν στό σημείο vex έχουμε θεσμοθετήσει τά 

συσσίτια -τό όποϊο λέμε δτι άλλου θά είναι δύσκολο, έδώ 

στην Κρήτη όμως κανείς δέν θά μπορούσε νά υποθέσει δτι 

είναι δυνατόν νά γίνει διαφορετικά- δσο καί μέ ποιόν τρό

πο, άν δηλαδή δπως έδώ ή όπως στην Λακεδαίμονα, ή άν κο

ντά σ' αυτά υπάρχει ένα τρίτο είδος συσσιτίων, τό όποϊο νά 

είναι καλύτερο καί άπό τά δύο αυτά, τούτο ούτε δύσκολο 

μού φαίνεται να το βρεί κανείς, ούτε, αφού βρεθεί, δτι καί θά 

ήταν πρόξενος κάποιου μεγάλου καλού- διότι καί τιυρα είναι 

δομημένα μέ τρόπο πού εξασφαλίζει τήν καλή τους οργάνω

ση. 

Συναφές μέ αυτά είναι ή όργάνιυση τών προς τό ζην, μέ c 

ποιόν δηλαδή τρόπο θα μπορούσε νά εξασφαλίζει αυτά, Οί 

πόροι ζωής μπορούσαν, σέ άλλες πόλεις νά βρίσκονται μέ 

κάθε τρόπο καί άπό διάφορες πηγές, καί διπλάσιες άπ ' δ,τι 

αυτών σέ μας- για τους περισσότερους, πράγματι, άπό τούς 

"Ελληνες τά εφόδια τά σχετικά μέ τήν τροφή προέρχονται 
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άπό τήν γή καί τήν θάλασσα, ένώ γιά τούς δικούς μας μόνον 

άπό τήν γή. Γιά τόν νομοθέτη, λοιπόν, τούτο είναι ευκολότε

ρο- δχι μόνο γίνονται οί μισοί πρόσφοροι νόμοι, άλλα και à 

πολύ λιγότεροι, καί έπί πλέον περισσότερο κατάλληλοι γιά 

ελεύθερους ανθρώπους. Ό νομοθέτης γιά τήν πόλη αυτή έχει 

απαλλαγεί σ' ένα μεγάλο μέρος άπό τή ρύθμιση θεμάτα)ν τού 

θαλάσσιου καί τού κατά ξηράν εμπορίου, τού λιανεμπορίου, 

τής ξενοδοχειακής δραστηριότητας τών τελωνειακών, τών 

μεταλλευτικών, τών δανεισμών, τών τόκων καί επιτοκίων 

καί μύρια>ν θεμάτων τού είδους αυτού, καί αφού αποχαιρε

τήσει δλα αυτά, θά νομοθετήσει αποκλειστικά γιά τούς γεωρ

γούς, τούς βοσκούς, μελισσουργούς, τούς ανθρώπους πού 

χρησιμοποιούνται γιά τήν φύλαξη, γιά τούς έπιφορτισμέ- e 

νους μέ τήν εποπτεία γεα>ργικών εργαλείων, έχοντας νομοθε

τήσει ήδη μεγάλα άπό τά θέματα γιά τούς γάμους δσο καί τήν 

τεκνοποιία καί τήν ανατροφή τών παιδιών, ακόμη τόσο γιά 

τήν παιδεία δσο καί γιά τήν εγκατάσταση στην πόλη τών 

άρχων- τώρα είναι ανάγκη νά στραφεί, νομοθετώντας, στό 

θέμα τής τροφής καί σέ όσους εξακολουθούν νά συνεργέχζο-

νται γιά τήν απόκτηση της. 

Κατά πρώτον τότε λόγο θα πρέπει νά είναι οί νόμοι που 

φέρουν τό όνομα γεωργικοί. Καί πρώτος νόμος, αφιερωμέ

νος στον Δία τόν προστάτη τών Ορίων, θα πρέπει νά διατυ

πωθεί ό έξης: Κανένας νά μην μεταθέτει τά δρια τής γής μή

τε κανενός συμπολίτη γείτονα, μήτε αυτός ό οποίος έχει απο

κτήσει γή στά σύνορα τής χώρας καί γειτονεύει μ' άλλον ξέ

νο, κάνοντας τήν σκέψη δτι αύτο στην πραγματικότητα ισο

δυναμεί μέ τό νά κινεί τά ακίνητα- καθένας άς θέλει νά έπι- 843a 

χειρεΐ μάλλον νά μετακινήσει έστω οποιοδήποτε άλλο κο-

τρώνι το μεγαλύτερο, έκτος άπό εκείνο πού είναι σύνορο, 

παρά μιά μικρή πέτρα, ή όποια, επικυρωμένη μέ όρκο ενώ

πιον τών θεών, αποτελεί σύνορο τής φιλίας καί τής έχθρας. 
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Μάρτυρας τού πρώτου είναι ό ομόφυλος Ζευς καί τού 

άλλου ό ξένιος Ζευς, οί όποιοι εξεγείρονται μαζί με τούς πιό 

μισητούς πολέμους. Καί αυτός βέβαια πού θά έδειχνε υπακοή 

στον νόμο, δέν θά δοκίμαζε τά προερχόμενα άπό αυτόν κα

κά, ένώ εκείνος πού θά τόν καταφρονούσε άς υπόκειται σέ 

μιά διπλή τιμωρία, σέ μιά πρώτη άπό τήν πλευρά τών θεών 

και σέ μιά δεύτερη άπό τόν νόμο. Κανένας να μήν μετακινεί 

δηλαδή μέ τή θέληση του σύνορα γης μεταξύ γειτόνων όποι

ος τυχόν τά μετακινήσει, θά μπορεί νά μηνύεται άπό οποιον

δήποτε τό επιθυμεί άπό τούς γεαίργούς, οί όποιοι τόν οδη

γούν στό δικαστήριο. Ά ν τυχόν κάποιος χάνει μία τέτοια δί

κη, επειδή ό καταδικαζόμενος θεωρείται δτι ακυρώνει κρυφά 

καί μέ βία τήν διανομή γης, θά έγκειται στό δικαστήριο νά 

εκτιμήσει τό τί τυχόν θά πρέπει νά υφίσταται ή νά πληρώνει 

ό ηττημένος. 

ΟΙ πολλές, έξ άλλου, μικροζημιές πού γίνονται κοντά σ' 

αυτό, μέ τό νά γεννούν τεράστια έχθρα, κάνουν τήν γειτνία

ση δύσκολη και εξαιρετικά πικρή. IV αυτό πρέπει έξάπαντος 

νά προσέχει ό γείτονας νά μή κάνει τίποτα επιζήμιο, τόσο 

γιά τά άλλα δσο ιδίως προσέχοντας πάντοτε πάρα πολύ τήν 

οποιαδήποτε παράτολμη καλλιέργεια- διότι ένώ τό νά ζη

μιώνει κανείς δέν είναι τίποτε τό δύσκολο, άλλα στις δυνα

τότητες κάθε άνθρωπου, τό νά ωφελεί αντίθετα δέν είναι διό

λου στην ευχέρεια κάθε ανθρώπου. "Οποιος τώρα συμβαίνει 

νά καλλιεργεί τά χωράφια τού γείτονα παραβιάζοντας τά 

όρια, θά πρέπει, άφ' ενός νά πληρώνει τήν ζημιά καί, άφ' 

έτερου, γιά νά θεραπεύεται άπό τήν άδιαντροπία του δσο και 

τήν ανάξια ελεύθερου πολίτη συμπεριφορά του, θά πρέπει νά 

πληρώσει έπιπροσθέταις σ' αυτόν που ζημιώθηκε τό διπλά

σιο τής ζημίας- γι' αυτά καί δλα τά παρόμοια, θά πρέπει νά 

είναι διαιτητές, δικαστές καί εκτιμητές οί αγρονόμοι καί ένώ 

γιά τά πιό μεγάλα, καθώς ειπώθηκε προηγουμένως, τό σύνο-
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λο τού σώματος τών άνά δώδεκα, γιά τά πιό μικρά οί φρού

ραρχοι αυτών. Καί άν κάποιος τυχόν βόσκει τά ζώα του σέ 

ξένα βοσκοτόπια, θά πρέπει αυτοί, αφού διαπιστώσουν τίς 

ζημίες, νά αποφασίσουν καί νά καταμετρήσουν τίς ποινές. 

Καί άν τυχόν κάποιος σφετερίζεται ξένα σμήνη έλκόμενος 

άπό τήν ευχαρίστηση τών μελισσιύν καί έτσι μέ τό κρούσιμο e 

τα οικειοποιείται, θά πρέπει νά πληρώνει τή ζημία. Καί άν 

κάποιος καίγοντας τά ξεράδια, τυχόν δέν πάρει δλα τα μέ

τρα γιά έκεϊνα τής γης τού γείτονα, θά πρέπει νά τιμωρείται 

γιά τη ζημία πού θά κρίνουν οί αρχές. Καί, άν φυτεύοντας 

δένδρα, τυχόν δέν αφήνει τό διάστημα άπό τά εδάφη τού γεί

τονα, καθώς έχει αυτό καί άπο πολλούς νομοθέτες ρητά κα

θορισθεί μέ τρόπο ικανοποιητικό, τών οποίων τούς νόμους 

πρέπει νά χρησιμοποιούμε, καί νά μήν έχουμε τήν αξίωση γιά 

δλα, τά πολλά καί τά μικρά καί τά όποια μπορούν νά ρυθμί

ζονται άπό τόν πρώτο τυχόντα νομοθέτη, νά νομοθετεί ό με

γαλύτερος νομοθέτης τής πόλης- άακχύ καί γιά τά ύδατα ύπάρ- 844a 

χουν γιά τούς γεωργούς παλαιοί καί καλοί γραπτοί νόμοι 

πού δέν τούς αξίζει νά τούς εκτρέψουμε άπό τήν αρχική τους 

ροή μέ τίς συζητήσεις, αλλά όποιος θελήσει νά διοχετεύσει 

νερό προς τό δικό του μέρος, θά πρέπει νά τό φέρνει αρχίζο

ντας άπό τά κοινής χρήσεως ύδατα, χα)ρίς νά κόβει υπογείως 

τά ύδατα επιφανειακών πηγών κανενός ιδιώτη, άς τό διοχε

τεύει ά π ' οπουδήποτε θέλει, έκτος μέσα άπό τά σπίτια ή ορι

σμένους ναούς ή καί μνήματα, χωρίς νά προξενεί ζημίες 

παρά μόνον δσο απαιτεί ή ίδια ή διοχέτευση. Ά ν τώρα ή. σέ 

ορισμένους τόπους άπό τή φυσική ιδιοσυστασία τού εδά

φους, ανυδρία στεγνώνει τά ύδατα πού στέλνει ό Ζευς καί 

υπάρχει έλλειψη τού αναγκαίου πόσιμου ύδατος, θα πρέπει b 

ό κάθε ιδιοκτήτης να σκάβει στην δίκη του τή γή μέχρι τό 

άργιλώδες έδαφος, και άν σ' αυτό τό βάθος τυχόν δεν συνα

ντά καθόλου νερό, θά μπορεί νά υδρεύεται άπό τούς γείτονες 
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μέχρι τήν ποσότητίί γιά τίς ανάγκες σέ πόσιμο ύδωρ γιά 

δλους τούς ανθρώπους τού σπιτιού του- άν πάλι συμβαίνει 

νά υπάρχει καί στους γείτονες μέ ιρειδαιλότητα, άφοΰ ζητήσει 

να κανονισθεί άπό τους αγρονόμους τό σύστημα ύδρευσης, 

πηγαίνοντας κάθε μέρα νά πάρει, θά πρέπει μέ τόν τρόπον 

αύτον να μοιράζεται τά ύδατα τών γειτόνων Ά ν τά ύδατα 

πού στέλνει ό Ζευς, συμβαίνει νά προκαλούν ζημιές σ' αυτόν 

πού καλλιεργεί χωράφια ψηλότερα ή καί σ' αυτόν πού κα

τοικεί σ' ένα σπίτι πού έχει τόν ίδιο τοίχο μέ τούς άπό κάτω, 

μέ τό νά εμποδίζει τήν εκροή, ή, αντίθετα, ό επάνω, αφήνο

ντας τά ρεύματα νά τρέχουν ελεύθερα, συμβαίνει νά προκα

λούν ζημιές στον άπό κάτω, καί άν τυχόν δέν είναι διατεθει

μένοι νά επικοινωνήσουν μεταξύ τους γι' αυτά, τότε καλώ

ντας δποιος θέλει τόν αστυνόμο στην πόλη καί τόν αγρονό

μο στον αγρό, θά πρέπει εκείνος νά δώσει εντολή γιά τό τί 

οφείλει ό καθένας νά κάνει- αυτός πού δέν μένει πιστός στην 

εφαρμογή τής εντολής, θά πρέπει νά είναι υπόδικος γιά φθό

νο καί ταυτόχρονα γιά δύστροπο χαρακτήρα καί, άν καταδι

κασθεί, νά πληρώσει σ' αυτόν πού υπέστη τίς ζημίες τό δι

πλάσιο τής ζημίας, για τον λόγο δτι δέν θέλησε νά υπακούει 

στις αρχές, 
Είναι ανάγκη τώρα νά συμμετέχουν δλοι στην συγκομιδή 

τών οπωρικών μέ τόν έξης περίπου τρόπο. Αυτή ή ίδια ή θεά 

μάς ευεργετεί μέ μιά διπλή δωρεά, εκείνη πού έχει νά κάνει 

μέ τήν διονυσιακή παιδιά πού δέν αποθηκεύεται, καί εκείνη 

μέ προϊόντα πού προορίζονται άπό τή φύση τους γιά αποθή

κευση. θ ά πρέπει τότε γιά τά οπωρικά νά συνταχθεί αυτός ό 

νόμος- δποιος τυχόν θά γευθεί αγροτικούς καρπούς, σταφυ

λιών ή ακόμη καί σύκα, πριν δηλαδή έρθει ή ώρα γιά τόν τρύ

γο που συμπίπτει με τον Άρκτούρο, είτε άπό τά δικά του χω

ράφια είτε καί άπό άλλων, θά πρέπει νά ύπεχρεώνεται νά κα-

ταβαλει πενήντα "ιερές δραχμές στον Διόνυσο, άν τά κόβει 
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άπό τά δικά του, άν άπό εκείνα τών γειτόνων, μία μνά, καί 

άν άπό άλλων δυο τρίτα τής μνάς. "Οποιος, αντίθετα, θελή

σει νά κόψει γιά νά φάει αυτό πού σήμερα λέγεται τό διαλ,ε-

κτό τσαμπί σταφυλιοΰ ή τά επονομαζόμενα διαλεκτά σύκα, 

άν βέβαια τά παίρνει άπό τά δικά του, θά πρέπει νά μπορεί 

νά τά απολαμβάνει όπως τυχόν θά θέλει καί δποτε θά τό επι

θυμεί, άν αντίθετα άπό άλλα.)ν, χωρίς τήν έγκριση του, τότε, 

κατ' άκολουθίαν τού νόμου, για νά μή μετατοπίζει κανείς 845a 

αυτό πού δέν τοποθέτησε ό ίδιος, νά τιμωρείται σύμφα>να μ' 

εκείνον τόν νόμο. "Αν τώρα ένας δούλος, χωρίς νά πείσει τόν 

κύριο τών χωραφιών απλώνει χέρι σέ κάποιον άπό αυτού 

τού είδους (ένν. τους καρπούς), θά πρέπει γιά κάθε ρώγα ιών 

τσαμπιιυν καί σύκο τής συκιάς νά μαστιγώνεται μέ ισάριθμα 

κτυπήματα. "Ενας μέτοικος όμως, άν τυχόν τό επιθυμεί, vex 

μπορεί, αγοράζοντας τούς διαλέκτους καρπούς, νά τούς συλ

λέγει, άν πάλι ένας ξένος πού έφθασε ώς ταξειδιώτης επιθυ

μεί νά. τρώει καρπούς όταν όιεχβαίνει τούς δρόμους, θά πρέ

πει νά μπορεί, μαζί μ' έναν υπηρέτη, άν τό επιθυμεί νά κόβει 

ενα διάλεκτο τσαμπί σταφυλιοΰ χωρίς πληρωμή, ώς δεχόμε

νος δώρα φιλοξενίας, προκειμένου δμως γιά τούς λεγόμε

νους αγροτικούς καί τους παρεμφερείς καρπούς ό νόμος b 

απαγορεύει νά παίρνουν οί φιλοξενούμενοι μας μερτικό άπό 

αυτούς- άν τώρα κάποιος, πού δέν γνωρίζει, αυτός ό ίδιος ή 

ό δούλος του, αγγίξει, νά τιμωρεί τόν δούλο μέ κτυπήματα, 

ένώ τόν κύριο νά τόν αφήνει ελεύθερο, άφοϋ προηγουμένως 

τόν νουθετήσει καί τόν δασκαλέψει νά αγγίζει τούς άλλους 

καρπούς, εκείνους που δέν είναι κατάλληλοι γιά νά αποθη

κευθούν, δπωςς σταφίδα, κρασί καί ξερά σύκα. Προκειμέ

νου. ωστόσο, γιά απίδια, μήλα, ρόδια καί όλους τους παρό

μοιους καρπούς δέν θά πρέπει νά θειυρείται δτι είναι διόλου 

κακό τό νά τά παίρνει κανείς κρυφά, όποιος δμως, ηλικίας 

μέχοι τριάντα ετών συμπληριομένων συλληφθεί, θα πρέπει e 
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νά κτυπηθεί καί να απωθηθεί, χωρίς νά τού προκαλούνται 

τραύματα, γιά έναν ελεύθερο, ωστόσο, δέν υπάρχει καμμία δυ

νατότητα νά δικασθεϊ γι ' αυτήν τήν κακοποίηση. Στον φιλο

ξενούμενο, αντίθετα, θά πρέπει νά επιτρέπεται νά έχει μερί

διο καί άπό αυτούς τούς καρπούς- άν πάλι, κάποιος μεγαλύ

τερος στην ηλικία, τούς αγγίξει, τρώγοντας άπό αυτούς έπί 

τόπου και χωρίς νά πάρει κανένα μαζί του, θά πρέπει, όπως 

ό φιλοξενούμενος, νά έχει, στην περίπτωση αυτή, μερτικό 

ά π ' όλους αυτούς τούς καρπούς, καί άν δέν υπακούει στον 

νόμο νά κινδυνεύει νά μή μπορεί νά συναγωνισθεί σέ αρετή, d 

άν, δταν έρθει ή ώρα θυμίσει κανείς στους τότε κριτές γιά το 

άτομο του. 

Τό ύδωρ, πού είναι βέβαια άπ' δλα τό κατ' εξοχήν θρε

πτικό γιά τήν καλλιέργεια σέ κήπους, είναι δμως ευπρόσβλη

το- διότι ένώ ούτε ή γή ούτε ό ήλιος ούτε οί άνεμοι τά θρε

πτικά στοιχεία μαζί μέ τά ύδατα τών δσων παράγονται άπό 

τή γή είναι εύκολο νά καταστρέφονται μέ φάρμακα ή εκτροπές 

ή κλοπές, προκειμένου γιά τήν φύση τού ύδατος δλα αυτά 

ανεξαιρέτως είναι δυνατόν νά γίνονται- γι ' αυτό είναι ανά- e 

γκη νά υπάρχει ένας νόμος αρωγός. Ά ς είναι, λοιπόν, αύτος 

σχετικά μ' αυτό- άν κάποιος βλάψει με τήν θέληση του ξένο 

ύδο3ρ, είτε πηγής είτε συγκεντρωμένο, μέ φάρμακα ή χαντά

κια ή κλοπές, αυτός πού ζημιώνεται να τόν προσαγάγει σέ δί

κη ενώπιον τών αστυνόμων, υποβάλλοντας έγγραφη δήλωση 

γιά τό ποσό τής ζημίας- οποιοσδήποτε που καταδικασθεί, 

επειδή προκάλεσε μέ φάρμακα ζημιές, θά πρέπει, έπί πλέον 

τού προστίμου, νά υποχρεώνεται νά καθαρίσει τίς πηγές ή 

τήν δεξαμενή ύδατος, δπιυς τυχόν καθοδηγούν οί επιταγές 

τών ερμηνευτών δτι πρέπει νά γίνεται ό καθαρισμός σέ κάθε 

περίπτωση καί για τόν καθένα. 

"Αναφορικά τιόρα μέ τήν συγκομιδή τών εποχιακών οπω

ρικών να επιτρέπεται σέ όποιον τό επιθυμεί νά περνάει τήν 
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σοδειά του μέσα άπό οποιοδήποτε χωράφι, μέ τον δρο ή δτι 846a 

δέν θά ζημιώνει μέ κανένα τρόπο κανέναν άλλο ή δτι θά έχει 

αυτός έτσι τριπλάσιο κέρδος άπό τήν ζημιά τού γείτονα, καί 

γι' αυτά νά είναι διαιτητές οί άρχοντες, καθώς καί γιά δλα 

τά άλλα πού τυχόν κάποιος θά προκαλέσει ηθελημένα σέ κά

ποιον μή συναινούντα, βίαια ή κρυφά, στον ίδιον αυτόν ή σέ 

κάποιο άπό τά δικά του πράγματα μέ τά ίδια του τά περιου

σιακά στοιχεία, όλες αυτές οί ζημίες, πού καταγγέλλει (ένν. 

τό θύμα) στους άρχοντες, θά πρέπει νά τιμωρούνται, δταν ή 

ζημία είναι μέχρι τρεις μνές- άν όμως Εχει κάποια άλλη με

γαλύτερη κατηγορία εναντίον ενός άλλου, φέρνοντας (ένν. ό 

μηνυτής) τήν υπόθεση στά δημόσια δικαστήρια, θά πρέπει 

αυτά νά τιμωρούν εκείνον πού διαπράττει τό αδίκημα. Ά ν b 

τώρα κάποιος άπό τούς άρχοντες θεωρηθεί δτι κρίνει με 

μιαν άδικη απόφαση τίς ζημίες, θά πρέπει νά είναι υπόδικος 

απέναντι σ' αυτόν πού ζημιώθηκε γιά τίς διπλάσιες- τίς άδι

κες πάλι κρίσεις τών αρχόντων όποιος θέλει, γιά οποιαδή

ποτε κατηγορία, νά τίς επανεισάγει στά δημόσια δικαστήρια. 

Επειδή δμως είναι πολλοί καί μικρής σημασίας οί διαδικα

στικοί κανόνες, σύμφωνα μέ τούς όποιους πρέπει νά επιβάλ

λονται οί τιμωρίες, γιά τήν άσκηση ιδιωτικών αγωγών, για 

κλητεύσεις καί γιά κλήτευση μαρτύρων, είτε γιά δύο είτε γιά 

όσους περισσότερους απαιτείται νά κλ.ητεύονται καί γιά e 

οσαδήποτε άλλα ανάλογα υπάρχουν, αυτά ούτε άνομοθέτητα 

είναι δυνατόν νά μείνουν ούτε καί είναι αντάξια ενός γέρου 

νομοθέτη, αλλά έγκειται στους νέους νά τά ρυθμίσουν αυτά 

νομοθετικά μιμούμενοι τά νομοθετήματα τών προγενέστε

ρων, προσαρμόζοντας δηλαδή τά μικρά στά μεγάλα, καί δια

τηρώντας τήν αναγκαστική τους έιραρμογή στην πράξη, μέ

χρις ότου τούς φανεί δτι δλα είναι αποτελεσματικά- τότε 

πλέον, αφού τά καταστήσουν αμετακίνητα, θά μπορούν, 

άφοΰ θά έχουν πάρει αυτά τήν οριστική τους μορφή, νά τά 
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χρησιμοποιούν, δσο ζουν. 

"Οσο γιά τό καθεστώς τιϋν άλλων τεχνιτών πρέπει νά τό d 

οργανώσουμε σύμφωνα μέ αυτό τό πνεύμα. Πρώτα κανένας 

ντόπιος δέν θά πρέπει νά είναι μεταξύ εκείνων πού καταπο

νούνται μέ τά τεχνικά επαγγέλματα, μήτε ακόμη καί υπηρέ

της ενός ντόπιου ατόμου. Διότι ό πολίτης ώς δημόσιος 

άνδρας κατέχει μια τέχνη ικανοποιητική, ή όποια έχει ανά

γκη άπό πολλή εξάσκηση δσο συγχρόνως καί άπό πολλές 

γνώσεις, εγκαθιδρύοντας καί διασφαλίζοντας τήν έννομη τά

ξη τής πόλης, ένα καθήκον πού απαιτεί καί τό ασκεί κανείς 

όχι ώς πάρεργο- καί καμία ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία δέν 

είναι ίκανη να ασκεί επιτυχώς δύο επαγγέλματα ή δύο τέχνες 

ούτε, άλλωστε, είναι ικανός νά ασκεί αυτός ό ίδιος τη μιά και e 

vex κατευθύνει έναν άλλον που ασκεί τήν άλλη. Τούτο, λοι

πόν, πρέπει νά ισχύει ώς πρωταρχικός κανόνας στην πόλη: 

κανένας ό όποιος δουλεύει τό μέταλλο δέν θά πρέπει τήν ίδια 

στιγμή νά. καταπιάνεται μέ τήν ξυλουργική, ούτε άλλωστε, 

όταν κάποιος ασχολείται μέ τήν ξυλουργική, νά έπιστατεΐ 

περισσότερο, άλλους πού δουλεύουν τό μέταλλο πτχρά τήν 

δική του τέχνη, έχοντας ώς πρόφαση το δτι, επιβλέποντας 

πολλούς υπηρέτες, οί όποιοι εργάζονται γι ' αυτόν, δικαιο

λογημένα έχει στραμμένη περισσότερο τήν προσοχή του σ' 

εκείνους, γιά τόν λόγο δτι άπό έκεϊ τό δικό του εισόδημα 847a 

αυξάνει περισσότερο ά π ' δ,τι άπό τήν ίδια του τήν τέχνη. 

αντίθετα ένας έκαστος, κατέχοντας μιά μόνο τέχνη μέσα 

στην πόλη, θα πρέπει ταυτόχρονα άπό αυτήν νά αποκτά καί 

τά αναγκαία προς το ζείν. Αυτόν τον νόμο θά πρέπει οί 

αστυνόμοι, εργαζόμενοι έπιπόνως, νά τόν διαφυλάττουν απα

ράβατο, καί προκειμένου γιά ντόπιο, άν έχει κλίση αυτός σέ 

κάποια τέχνη μάλλον παρά στην επιμελή ενασχόληση μέ τήν 

καλλιέργεια τής αρετής, θά πρέπει νά τόν τιμωρούν μέ επι

πλήξεις καί έπιτιμ,ήσεις, μέχρις ότου τόν κατευθύνουν στον 
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δικό του δρόμο, ένώ γιά τούς ξένους, άν κάποιος ασκεί δύο 

τέχνες, τιμωρώντας τον μέ φυλάκιση, μέ πρόστιμο καί εξο

ρία, θά πρέπει νά τόν εξαναγκάζουν νά είναι ένα μόνο καί b 

όχι πολλά πρόσωπα. Προκειμένου, έξ άλλου, γιά τούς μι

σθούς πού οφείλονται στους τεχνίτες καί τίς ακυρώσεις τών 

έργων, καθώς επίσης καί άν κάποιος τρίτος τούς αδικεί ή άν 

εκείνοι αδικούν κάποιον τρίτο, θά πρέπει νά αποφασίζουν 

μέχρι τού ποσού τών πενήντα δραχμών οί αστυνόμοι, ένώ 

γιά τό μεγαλύτερο άπό αυτό θά πρέπει νά κρίνουν σύμφωνα 

μέ τόν νόμο τά δημόσια δικαστήρια 

Κανένας, τώρα, μέσα στην πόλη δέν πρέπει να καταβάλλει 

κανένα δασμό μήτε γιά εξαγόμενα μήτε γιά εισαγόμενα προϊ

όντα- λιβάνι, ωστόσο, καί δσα άλλα υπάρχουν τέτοια ξενικής 

προέλευσης θυμιάματα γιά τούς θεούς, καθώς επίσης καί πορ- c 

φύρα καί δσα άλλα χρώματα βαφής, πού δέν παράγει ή χώ

ρα, ή δσα σχετίζονται μέ κάποιαν άλ.λη τέχνη, ή οποία γιά 

κάποιον αναγκαίο λόγο διεκδικεί ορισμένες ξένες πρώτες 

ύλες πού είναι δυνατόν νά εισαχθούν, δέν θά πρέπει κανείς 

μήτε νά φέρνει, μήτε, άλλωστε, νά εξάγει, δσα είναι αναγκαία 

νά μένουν στην χώρα- γιά δλα αυτά πάλι νά είναι διαιτητές 

καί επόπτες άπό τούς νομοφύλακες, αφού εξαιρεθούν πέντε 

άπό τούς πιό ηλικιωμένους, οί πρώτοι δώδεκα στή σειρά. 

Γιά τά όπλα πάλι καί δλα τα εργαλεία σχετικά μέ τόν πό- d 

λεμο, άν τυχόν απαιτείται γιά αυτή την χρήση ή κατασκευή 

κάποιου ή ή εισαγωγή τής πρώτης ύλης τέχνης ή φυτού ή με-

ταλ.λευτικού προϊόντος ή κάποιου υλικού χρήσιμου γιά δέ

σιμο ή ορισμένων ζώ<υν, θά πρέπει νά είναι οί "ίππαρχοι καί 

οί στρατηγοί απόλυτοι κύριοι γιά τήν εισαγωγή καί τήν εξα

γωγή, στην περίπτωση πού ή πόλη δίνει καί ταυτόχρονα δέ

χεται, καί οί νομοφύλακες θά θέοΌυν γιά τά θέματα αυτά 

τους κατάλληλ.ους καί επαρκείς νόμους- λιανικό εμπόριο 

λοιπόν γιά λόγους κερδοσκοπικούς ούτε αυτού τού κλάδου 
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ούτε κανενός άλλου δέν θά πρέπει λοιπόν νά γίνεται σέ δλη 

τήν επικράτεια ούτε καί στην πόλη μας. e 

Ό σ ο γιά τήν τροφή καί τήν διανομή τών άπό τήν γή προϊ

όντων, άν γίνεται στό πνεύμα τού κρητικού νόμου, φαίνεται 

δτι γίνεται μέ τρόπο πρόσφορο. Πρέπει οί πάντες νά κατα

νέμουν δλα τά παραγόμενα άπό τή γή σέ δώδεκα μέρη, δπως 

ακριβώς καί πρέπει νά καταναλώνονται- κάθε δωδεκατημό

ριο -για παράδειγμα, σιταριού καί κριθαριού στά όποια θά 

πρέπει νά εξομοιώνονται καί δλα τά άλλα προς νομή ώριμα 

προϊόντα, καθώς καί δλα τά ζώα, δσα τυχόν βρίσκονται γιά 

πούλημα στην κατοχή κάθε πολίτη- θα πρέπει νά διαιρείται 848a 

αναλογικά στά τρία, ένα μέρος γιά τούς ελεύθερους πολίτες 

καί ένα άλλο γιά τούς υπηρέτες τους- καί τό τρίτο γιά τούς 

τεχνίτες καί όλους έν γένει τούς ξένους, τόσο εκείνους πού 

τυχόν κατοικούν μαζί μέ τούς πολίτες μόνιμα ώς μέτοικοι, 

οί όποιοι έχουν ανάγκη άπό τροφή, δσο καί εκείνους πού 

Ερχονται κάθε φορά γιά κάποια υπηρεσία στην πόλη ή σέ κά

ποιον άπό τούς ιδιώτες, άπ' δλα τά προϊόντα πρώτης ανά

γκης μόνο τό τρίτο αυτό μέρος πού έχει κατανεμηθεί θά πρέ

πει αναγκαστικά νά είναι αντικείμενο άγοραπυκλησίας, ένώ 

άπό τά άλλα δύο μέρη κανένα δεν θά πρέπει νά είναι ανα

γκαίο νά πωλείται. Πώς θά μπορούσαν, λοιπόν νά κτχτανέ- b 

μονται αυτά μέ τόν πιό σωστό τρόπο; Πρώτα, βέβαια, είναι 

ολοφάνερο δτι τά κατανέμομε, ά φ ' ενός, σέ ίσα μέρη καί, άφ' 

έτερου σέ άνισα. 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς αυτό; 

ΑΘ. Καθένα άπό αυτά τά προϊόντα κατ' ανάγκην φύονται 

καί εκτρέφονται άπό τήν γή, άλλου χειρότερα καί άλλου κα

λύτερα. 

ΚΛ. Γιατί πώς αλλιώς; 

Αθ. Ά π ό αυτήν την πλευρά, κανένα άπο τά μέρη, τά όποϊα 

είναι τρία, δέν θά πρέπει νά πλεονεκτεί, μήτε αυτό πού άπο-
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νέμεται στους κυρίους ή στους δούλους, μήτε, άλλωστε, 

εκείνο τών ξένων, άλλα θά πρέπει αντίθετα ή διανομή νά 

εξασφαλίζει σέ όλους τήν ίδια αναλογικά ισότητα- αφού έτσι 

καθένας άπό τούς πολίτες λάβει τά δύο του τρίτα, θά πρέπει 

νά είναι απόλυτος κύριος τής διανομής σέ δούλους καί έλεύ- e 

θέρους, τά πόσα δηλαδή καί ποια θά θελήσει νά διανείμει. Τό 

πλεόνασμα τώρα άπό αυτά, πρέπει νά διανέμεται στό μέγε

θος καί στον αριθμό μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο- να διανείμει, 

αφού λάβει υπόψη του τόν αριθμό δλων τών ζώων γιά τά 

όποια ή τροφή πρέπει νά παραχθεί άπό τή γή. 

Έ ν συνεχεία πρέπει νά διευθετηθοΐιν χωριστά γι' αυτούς οί 

κατοικίες- καί ενδείκνυται ή έξης διευθέτηση ώς προς αυτά. 

Πρέπει νά υπάρχουν δώδεκα οικισμοί άπό ένας στή μέση κα

θεμιάς άπό τίς δώδεκα περιοχές και στον κάθε οικισμό vet 

επιλεχθεί πρώτα ό χώρος γιά τά 'ιερά καί γιά τήν αγορά, προς d 

τιμή τών θεών καί τών δευτερευόντων θεοτήτων καί ημιθέων, 

καί είτε πρόκειται στην περίπτωση αυτή γιά (ένν. ναούς) ορι

σμένων εντόπιων θεοτήτων τών Μαγνητών, είτε γιά ναούς 

άλλων παλαιών, πού έχουν διασωθεί στην μνήμη μας, σέ 

δλους αυτούς, αποδίδοντας τους τίς τιμές τών ανθρώπων 

τού παλαιού καιρού, στην Εστία δηλαδή καί στον Δία δσο 

καί στην Αθηνά, καθευς και σε δποια άπό τίς άλλες θεότητες 

τυχόν είναι πολιούχος καθενός άπό τά δώδεκα μέρη, θά πρέ

πει νά κτίζονται παντού ιερά. Καί οί πρώτες κατοικίες νά 

είναι γύρω άπό τά Ιερά αυτά, δπου βρίσκεται καί τό πιό υψηλό 

σημείο τού εδάφους, μέ περίβολο δσο τό δυνατόν ίσχυρΐ)τε- e 

ρο γιά τούς φρουρούς- δλη ή άλλη, έξ άλλου, περιοχή νά εφο

διάζεται μέ έργατοτεχνίτες πού χωρίζονται σέ δεκατρία τμή

ματα, καί τό ένα άπό αυτά νά κατοικεί στό αστικό κέντρο, τό 

όποιο θά πρέπει επίσης νά χωρίζεται στά δώδεκα τμήματα 

τής πόλης ολόκληρης, πού διαμοιράζονται στην περιφέρεια 

σέ σχήμα κύκλου, καί στον κάθε οικισμό νά συγκατοικούν οί 

εξυπηρετούσες τούς γεωργούς κατηγορίες έργατυτεχνιτών. 
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Οί επόπτες όλων αυτών νά είναι οί άρχοντες τής αγορανο

μίας, γιά τό πόσους καί ποιους χρειάζεται ή κάθε περιοχή 

καί πού κατοικώντας θά είναι γιά τούς γεωργούς τό λιγότε

ρο δυνατόν ενοχλητικοί καί δσο τό δυνατόν ωφέλιμοι. Ώ ς 849a 

προς αυτούς στό αστικό κέντρο αρμόδια, στό ίδιο πνεύμα, 

νά αναλάβει καί νά ασκεί την εποπτεία, είναι ή αρχή τών 

αστυνόμων. 

Οί άγορανόμοι, τέλος, πρέπει να φροντίζουν για δλα τά 

καθέκαστα τής αγοράς- ή εποπτεία τους, κατά πρώτον μετά 

τήν επιθεώρηση τών ιερών τής αγοράς γιά να μήν διαπράττει 

κανείς κάποιο αδίκημα, κατά δεύτερον θά έγκειτο στις συ

ναλλαγές τών ανθρώπων όντας οί επιβλέποντες, ώς προς τήν 

κοσμιότητα και τήν ασέβεια, νά τιμωρούν αυτόν πού χρειά

ζεται νά τιμωρείται. Ώ ς προς τά πωλούμενα αγαθά, τό πρώτο 

είναι νά επιβλέπουν αυτά πού έχουν ορισθεί γιά τούς κατοί

κους τής πόλης νά πουλάνε στους ξένους, άν δηλαδή γιά κα

θένα άπ' αυτά γίνεται σύμφωνα μέ τόν νόμο. Ό νόμος εν προ

κειμένω θά πρέπει νά είναι ένας, τήν πρώτη μέρα κάθε μήνα b 

οί επιθεωρητές, δσοι ξένοι ή καί δούλοι ασκούν καθήκοντα 

επιθεωρητών γιά λογαριασμό τών κατοίκων τής πόλης, πρέ

πει νά ξεχωρίζουν άπό τό σύνολο τών προϊόντων τό μέρος 

εκείνο προς πώληση, καί πρώτα τό ένα δωδέκατο τού σιτα

ριού καί ό ξένος στην πρώτη του αγορά νά αγοράζει σιτάρι 

καί δσα έχουν σχέση μέ τό σιτάρι γιά δλο τόν μήνα- κάθε δε

κάτη πάλι τού μήνα, οί μέν νά κάνουν τήν πώληση καί οί δέ 

τήν αγορά υγρών, αρκετή γιά δλο τό μήνα- τέλος, κάθε τρεις 

μήνες, τήν εικοστή μέρα, θά πρέπει νά γίνεται ή πιόληση τών 

ζώων, δσα πρέπει καθένας άπό εκείνους νά πουλήσει, ή άπό e 

αυτούς νά αγοράσει σύμφωνα μέ τό τί χρειάζονται, καί όσων 

σκευών ή πραγμάτων, τών οποίων ή πώληση είναι αναγκαία 

γιά τούς γεωργούς, όπως δερμάτων καί κάθε είδους ενδυμά

των, πλεκτών, υφαντών άπό μαλί ή τρίχες ή ορισμένων 

άλλων τέτοιων προϊόντων, καί γιά τούς ξένους νά τά αγορά-
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ζουν άπό άλλους που τά κατέχουν. Σέ συναλλαγές δέν θα 
πρέπει, ωστόσο, κάποιος ούτε νά πουλάει σέ κατοίκους τής 
πόλης καί στους δούλους τους ούτε κανένας νά αγοράζει 
άπό κανέναν αυτά τά προϊόντα ή κριθάρι ή σιτάρι πού έχει d 

διανεμηθεί σέ αλεύρι ή καί τα άλλα δλα ανεξαιρέτως είδη 
διατροφής, ενώ στις αγορές γιά τούς ξένους, ένας ξένος θα 
πρέπει αντίθετα νά πουλάει στους τεχνίτες καί στους δού
λους τους, διαπραγματευόμενος εκεί τήν πώληση τόσο κρα
σιού δσο καί σίτου, τό όποιο αποκαλούν οί πιο πολλοί εμπό
ριο- τό ίδιο καί μέ τά ζώα πού έχουν τεμαχισθεί, οί κρε
οπώλες νά τά διαθέτουν στους τεχνίτες καί στους υπηρέτες 
τους. Κάθε ξένος πού τό επιθυμεί, ά φ ' ενός, νά αγοράζει κα
θημερινά χονδρικά τήν κάθε είδους καύσιμη ξυλεία άπο τούς 
επιθεωρητές στις διάφορες περιοχές καί. ά φ ' έτερου, νά τήν 
πουλάει αυτός ό ίδιος στους ξένους, στην ποσότητα πού επι
θυμεί καί όποτε επιθυμεί. "Ολα τά άλλα εμπορεύματα καί e 
σκεύη, ά π ' δσα έχει ό καθένας ανάγκη, μεταιρέροντάς τα νά 
τα πουλάνε στην δημόσια αγορά, τό καθένα στον τόπο του, 
στους όποιους οί νομοφύλακες καί οί άγορανομοι, με την 
βοήθεια τά)ν αστυνόμων, πού θά έχουν ορίσει τις ενδεικνυό
μενες θέσεις, θά τοποθετήσουν τούς πάγκους τών διαφόρων 
προϊόντων προς πώληση καί νά γίνεται ή ανταλλαγή νομί
σματος με εμπορεύματα και έμπορευμάτα;ν μέ νόμισμα, μήν 
αφήνοντας ό ένας στον άλλο παρά μέ αντάλλαγμα- αυτός τώ
ρα πού τό αφήνει μέ καλή τήν πίστη, θά πρέπει, τόσο έαν 
τυχόν θά πάρει πίσω δσο καί άν όχι, νά τό δέχεται άδιαμαρ-
τήρητα, αφού είναι δεδομένο δτι γιά τέτοιες συναλλαγές δέν 850a 
υπάρχει πλέον δικαστική προστασία. "Αν τώρα, αυτό πού 
αγοράσθηκε ή πουλήθηκε, τυχόν είναι μεγαλύτερης ποσότη
τας καί μεγαλύτερου κόστους παρά τόν νόμο, ό όποιος έχει 
ορίσει πόσο μπορεί νά αυξάνεται καί πόσο νά μειώνεται, δέν 
πρέπει ούτε ή μία ούτε ή άλλη άπό αυτές τίς συναλλαγές νά 
γίνεται, τότε ευθύς αμέσως νά καταγράφεται στά βιβλία τών 
νομοφυλάκων τό πλεόνασμα καί τό αντίθετο νά έξαλείιρεται. 
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Τά ίδια νά ισχύουν γιά την καταγραφή τής περιουσίας καί 

γιά τους μέτοικους. Ό π ο ι ο ς , άλλωστε, τό επιθυμεί μπορεί, 

ύπό προϋποθέσεις, νά έλθει να εγκατασταθεί ώς μέτοικος, 

δεδομένου δτι τό δικαίωμα τής εγκατάστασης τών ξένων είναι 

αναγνωρισμένο γιά όποιον τό επιθυμεί καί μπορεί νά έγκα- b 

θίσταται, άρκεϊ νά κατέχει κάποια τέχνη καί νά μήν παραμέ

νει περισσότερα άπό είκοσι χρόνια άπό την ημέρα πού τυχόν 

θά εγγραφεί, χωρίς νά καταβάλουν ούτε καί μικρό ακόμη τέ

λος διαμονής, έκτος άπό τήν καλή διαγωγή, ούτε, άλλωστε, 

κανένα άλλο τέλος λόγω κάποιας αγοράς ή ακόμη καί πώλη

σης- καί δταν παρέλθουν τά χρόνια, παίρνοντας τήν περιου

σία του νά φύγει. Ά ν , ωστόσο, τυχόν συμβεί στή διάρκεια 

αυτών τών ετών νά έχει γίνει άξιος λόγου γιά μιαν ορισμένη 

σημαντική ευεργεσία στην πόλη, καί πιστεύει δτι μπορεί νά 

πείσει τήν βουλή καί τήν εκκλησία τού δήμου, είτε νά εγκρί

νει μίαν ορισμένη αναβολή, την οποία κρίνει ό ίδιος δτι τού e 

αξίζει, τής μετοίκησης του, είτε ακόμη καί ένα είδος παρα

μονής γιά δλη του τή ζωή, τότε, άν, άφοΰ παρουσιαστεί, πεί

σει την πόλη, αύτα ακριβώς γιά τά όποια τυχόν θά πείσει, 

εκτελεσθούν, θά πρέπει δλα αυτά νά γίνουν στό ακέραιο στην 

περίπτωση του. "Οσο γιά τά παίδια τών μετοίκων, τά όποια 

είναι τεχνίτες καί ηλικίας δεκαπέντε ετών συμπληρωμένων, 

ό χρόνος τής εγκατάστασης θά πρέπει νά αρχίζει μετέχ τήν 

συμπλήρωση τού δέκατου πέμπτου έτους, έπί τή βάσει 

αυτών, αυτός πού θά Εχει παριχμείνει είκοσι χρόνια νά μπο

ρεί νά φύγει καί νά πάει δπου τού αρέσει, άν τυχόν δμως θέ

λει να μείνει, θά μπορεί νά μείνει μέ τίς ίδιες προϋποθέσεις 

καί άφοϋ πείσει- αυτός, τέλος, πού θέλει νά φύγει, θά μπορεί 

νά φύγει, άφοΰ προηγουμένως εξαλείψει τίς απογραφές πού 

ό ίδιος τυχόν έχει προτύτερα καταχωρίσει στά μητρώα τών 

αρχόντων. 
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ΑΘ. Μετά άπό αυτά, γιά την οργάνωση τών νόμων θά ήσαν 853a 

σύμφωνα μέ την φυσική τάξη οί δίκες, ώς επακόλουθο όλων 

τών προηγούμενων πράξεων. Γιά ποιες, λοιπόν, (ένν. πρά

ξεις) πρέπει νά γίνονται δίκες, έχει έν μέρει ειπωθεί, δηλαδή 

γιά εκείνες πού σχετίζονται μέ τήν γεωργία και δσες θά ήσαν 

παρεπόμενες σ' αυτές, ωστόσο γιά τά πιό σημαντικά δέν Εχει 

ακόμα γίνει λόγος, τί δηλαδή καθεμιά λέγεται δτι είναι, ποια 

ποινή πρέπει αύτη να επισύρει καί σέ ποιους δικαστές υπά

γεται. μετά άπό εκείνα πρέπει αυτά στό εξής νά καθορισθούν. b 

ΚΛ. Σωστά. 

ΑΘ. Είναι χωρίς άλλο, κατά -κάποιον τρόπο, ανάρμοστο 

τό νά ρυθμίζουμε νομοθετικά δλα αυτά, γιά τά όποια πρό

κειται τώρα νά τό κάνουμε, σε μια τέτοια πόλη, ή όποια δια

τεινόμαστε δτι θα διοικηθεί δίκαια καί θά κάνει κάθε τι τό 

σωστό ώς προς τήν καλλιέργεια τής αρετής- σέ αυτού τού 

είδους τήν πόλ.η ακόμη καί τό νά υποθέσει κανείς δτι είναι 

δυνατό νά μετέχει κάποιος, ό οποίος θά εμφορείται άπό κα

κία άπο τίς πιο μεγάλες στις άλλες (ένν. πόλεις), έτσι πού νά 

πρέπει νά νομοθετεί κανείς γιά νά τόν προκαταλάβει, απει

λώντας άν τυχόν ήθελε κάποιος νά γίνει τέτοιος άνθρωπος, e 
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καί νά θέτει νόμους γι ' αύτους τόσο χάριν τής αποτροπής 

όσο καί τής τιμωρίας τους δταν έχουν γίνει, σαν νά πρόκει

ται νά γίνουν, το όποιο είπα δτι είναι κατά κάποιον τρόπο 

ανάρμοστο. Καθώς όμως εμείς δέν νομοθετούμε, δπως οί πα

λιοί νομοθέτες, δταν νομοθετούσαν γιά τούς ήρωες, παιδιά 

θείον, δπως τό θέλει σήμερα ή ιστορία, δτι δηλαδή όντας 

αυτοί οί ίδιοι θεϊκής προέλευσης νομοθετούσαν γιά άλλους 

γεννημένους άπό αυτού τού είδους ανθρώπους, ένώ έμεΐς σή

μερα απλοί άνθρωποι νομοθετούμε γιά γόνους ανθρώπων, 

έτσι πού δέν είναι προσβλητικό νά φοβόμαστε μήπως γίνει 

κανένας άπό τούς συμπολίτες μας ισχυρογνώμων, ό οποίος ά 

θά ήταν δηλαδή στή φύση του τόσο πολύ σκληρός ώστε νά 

μήν λιώνει μέ τίποτα- καί δπως εκείνοι οί σπόροι πού δέν 

βράζουν μέ τήν φωτιά, νά παραμένουν αυτοί άπό τούς νό

μους, άν καί είναι τόσο αποτελεσματικοί, άκαμπτοι. 

Γιά χάρη τότε αυτών θά μπορούσα νά διατυπώσω πρώτον 

τόν δχι ευχάριστο νόμο γιά τις ιεροσυλίες, άν τυχόν τολμάει 

κάνεις νά διαπράξει αυτό. Καί βέβαια γιά πολίτη άπό τούς 

σωστά αναθρεμμένους ούτε θά θέλ.αμε, ούτε στό ελάχιστο θά 

ήταν αναμενόμενο δτι θά μπορούσε νά αρρωστήσει άπό 

αυτήν τήν ασθένεια, αντίθετα οί υπηρέτες τους, οί ξένοι καί 

οί δούλοι τών ξένων θά μπορούσαν νά αποπειραθούν νά 

διαπράξουν πολλά τέτοια εγκλήματα- έξ αίτιας αυτών βέ

βαια, άλλα δμως καί επειδή φοβάμαι τήν εν γένει αδυναμία 854a 

τής ανθρώπινης φύσης, θά διατυπιόσιυ τόν νόμο γιά τούς ιε

ρόσυλους καί περί δλων τών άλλων τέτοκυν εγκλημάτων, 

δσα άπό αυτά είναι δυσκολ.οθεράπευτα ή εντελώς αθεράπευ

τα. Πρέπει, έξ άλλου, νά προτάσσονται σέ δλους αυτούς τούς 

νόμους, σύμφωνα μέ τήν αρχή πού παιπχδεχθήκαμε πιό μπρο

στά, προοίμια, δσο τό δυνατόν πιό σύντομα, θ ά μπορούσε 

νά λέει κανείς συζητώντας καί συγχρόνα}ς συμβουλεύοντας 

εκείνον, τόν όποιο ωθεί σέ μιά κακή επιθυμία, ή όποια τόν 
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παροτρύνει δλη τήν ήμερα και τον σηκώνει μέσα στή νύκτα 

νά πάει σέ κάποιο άπό τά ίερα γιά να κλέψει,τά έξης: Αξιο

θαύμαστε άνθρωπε, τό κακό, πού τώρα σέ παρακινεί, προ- b 

τρέποντας σε νά πάς νά διαπράξεις ιεροσυλία, δέν είναι ούτε 

ανθρώπινο ούτε θεϊκό, αλλά είναι μία σφοδρή επιθυμία πού 

έχει φυτρώσει μέσα σου άπό παλαιά καί μή καθαρμένα αδι

κήματα ή μανία άπό τούς ανθρώπους, άπό τήν όποια Εχεις 

χρέος, έτσι πού πλανάται ολέθρια, νά προφυλάσσεσαι, με 

δλες σου τίς δυνάμεις- θά πρέπει όμως νά μάθεις ποια είνιχι 

ή προφύλαξη. Ό τ α ν τυχόν σού περνάει άπο τον νοΰ μιά άπό 

αυτές τίς σκέψεις, νά πάς νά προσφέρεις εξιλαστήριες Ου

σίες. νά πάς ώς Ικέτης στά ιερά τών θεών πού απομακρύνουν 

τό κακό, νά πάς στις συναναστιχχρές τών ανθρώπων που 

φημίζονται ανάμεσα σας δτι είναι ενάρετοι, καί άλλοτε να '-

ακούς καί άλλοτε νά επιχειρείς vex πεϊς έσύ ό ίδιος, δτι πρέ

πει κάθε άνθρωπος νά τιμάει κάθε τι τό ωραίο καί τό δίκαιο-

νά αποφεύγεις, αντίθετα, τίς συναναστροφές των κακών, 

χωρίς νά ξαναγυρίζεις. Καί άν βέβαια μέ τό νά κάνεις αυτά 

τυχόν καταπραΰνεται κατ<χ τι το κακό, πάει καλά- άν δμως 

όχι, τότε καλύτερα νά βάλεις με τον νού σου τον θάνατο καί 

νά απαλλαγείς άπό τή ζωή. 

Τήν στιγμή πού εμείς μ.ε αυτά τα προοίμια δίνομε το 

πνεύμα τών νόμων σέ αύτους που σκέπτονται Ολα αυτά τα 

ανόσια καί φθοροποιά έργα γιά τούς πολίτες, πρέπει, γι ' 

αυτόν πού υπακούει νά αφήνουμε τον νομό στή σιωπή, ένώ 

γιά εκείνον πού άπειθεΐ νά εκφρασθεί μεγαλόστομα, αμέσως 

μετά τό προοίμιο- όποιος τυχόν θά συλληφθεί νά Ίεροσυλεΐ, d 

άν είναι δούλος η ξένος, άφοΰ σημαδευτεί στό πρόσωπο καί 

στά χέρια μέ τό στίγμα τής κακής του πράξης, καί αφού μα

στιγωθεί όσες φορές τυχόν θά αποφασίσουν οί δικαστές, νά 

αποβληθεί γυμνός έξω άπό τά σύνορα τής χώρας- διότι, άν 

υποστεί αυτή τήν ποινή, θά μπορούσε, με τό να σωφρονισθεί, 
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να γίνει καλύτερος. Διότι καμμια καταοικη που έγινε συμ

φωνά μέ τόν νόμο δέν γίνεται μέ κακό σκοπό, άλλα Εχει κα

νονικά ώς αποτέλεσμα ένα άπο τά δύο: ή κατορθώνει δηλαδή 

νά κάνει αυτόν πού τήν υφίσταται καλύτερο ή λιγότερο κα

κό. "Αν ποτέ δμως αποκαλυφθεί κάποιος πολίτης, ό όποιος 

διαπράττει κάτι τέτοιο, με το να έχει δηλαδή διαπράξει ενά

ντια στους θεούς ή ενάντια στους γονείς ή ενάντια στην πό

λη ένα άπό τά μεγάλα καί ακατονόμαστα εγκλήματα, ό δικα

στής θά πρέπει νά βάλει μέ τόν νου του δτι αυτός πλέον είναι 

αθεράπευτος, αναλογιζόμενος τό τί λογής παιδείας καί ανα

τροφής Εχοντας άπό παιδί τύχει, δέν κρατήθηκε μακριά άπό 

τά πιό μεγάλα κακά. Ή καταδίκη σέ θάνατο γι' αύτον, το μι

κρότερο άπό τά κακά, θά ωφελήσει όμως τούς άλλους μέ τό 

νά γίνει παράδειγμα, έτσι άδοξος καί έξω άπό τά σύνορα τής 8 

χώρας πού θά αφανισθεί- δσο γιά τά παιδιά τοτι δμως καί 

τούς συγγενείς, άν τυχόν αποφύγουν τίς πατρικές συνήθειες, 

θά πρέπει νά διατηρούν τήν καλή τους φήμη καί νά λέγεται ό 

τιμητικός /νΟγος, Οτι LUI ου ..έφυγαν ΐ>αυμασισ και γενναία 

απο το κακό πέρασαν στο κα^.ό. Κ,ανενος απο αύτους τους 

ανθρώπους δέν θά άρμοζε κατά τό πολίτευμα νά δημευθούν 

περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα μέ τό όποιο πρέπει οί 

κλήροι νά εξακολουθούν νά είναι πάντοτε οί ίδιοι καί ίσοι. 

Οί αποζημιώσεις τώρα, δταν τό νά αδικεί κάποιος τυχόν θε

ωρείται άξιο χρηματικών προστίμων, νά καταβάλλονται, άν 

υπάρχει κάτι πού υπερβαίνει τήν αξία τής κατάστασης τού 

κλήρου, μέχρι τού ποσού αυτού νά τού επιβάλλεται πρόστι

μο, καί όχι περισσότερο- δσο, έξ άλλου, γιά τίς ακριβείς εκτι

μήσεις στά θέματα αυτά, οί νομοφύλακες, άφοΰ κοιτάξουν 

στις καταχωρίσεις, νά λένε πάντοτε στους δικαστές τήν κα

θαρή αλήθεια, γιά νά μήν μείνει κανένας γεωργικός κλήρος • 

ακαλλιέργητος άπό Ελλειψη χρημάτων. "Αν πάλι γιά κάποιον 

φανεί δτι τού αξίζει μεγαλύτερο πρόστιμο, τότε, άν δέν είναι 
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κάποιοι άπο τούς φίλους του διατεθειμένοι να εγγυηθούν και 

καταβάλλοντας μαζί μέ αύτον το πρόστιμο να τόν απελευθε

ρώσουν, νά τιμωρείται μέ πολύχρονη φυλάκιση καί μέ τρόπο 

φανερό καί μέ κάποιες εξευτελιστικές σέ βάρος του ενέργει

ες, ωστόσο κανένας ποτέ. δέν θά πρέπει νά στερείται ολότελα 
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του, ούτε ώς εξόριστος σέ μιά ξένη χώρα- εκεί πάντως ή κα

ταδίκη αυτή πρέπει νά είναι θάνατος ή δεσμά ή κτυπήματα ή 

ορισμένες άσχημες θέσεις η ορθοστασία η εκτοπισμός καί 

έκθεση κοντά σέ Ιερά στην άκρη τής χώρας η καταβολή χρη

ματικών αποζημιώσεων, όπως είπαμε πιό μπροστά, θά πρέ

πει αυτή νά γίνεται. Δικαστές τώρα γιά τήν επιβολή τής ποινής 

του θανάτου πρέπει νά είναι οί νομοφύλακες καί τό δικα

στήριο άπό περισινούς άρχοντες, πού συγκροτείται αξιολο

γικά- γιά τήν εισαγωγή, έξ άλλου, τών υποθέσεων αυτών στό 

δικαστήριο, τίς κλήσεις καί γιά δσα παρόμοια, καθώς καί γιά 

τό πώς πρέπει αυτά νά γίνονται, πρέπει νά φροντίζουν οί νε

ότεροι νομοθέτες, είναι δικό μας δμως έργο νά ρυθμισουιιι 

νομοθετικά τον τρόπο ψηφοφορίας. Ή ψήφος πού δίνεται νά 

είναι φανερή, πριν όμως άπό αυτό ό δικαστής μας νά κάθε

ται πολ.ύ κοντά ό ένας στον άλλο κατά τήν ηλικία απέναντι 

στον ενάγοντα καί τόν εναγόμενο, ένώ δλοι οι πολίτες, δσοι 

τυχόν εύκαιροϋν, θά πρέπει νά παρακολουθούν προσεκτικά 

ώς ακροατές τίς δίκες. "Εναν λόγο να εκφωνούν, πρώτος ό 

ενάγων καί δεύτερος ό εναγόμενος- μετά άπό τούς λόγους 

αυτούς νά αρχίζει ό γεροντότερος δικαστής vex ανακρίνει 

προσπαθώντας νά διεισδύσει στα δσα ελέχθησαν μετά άπο 

τόν πιό ηλικιωμένο, πρέπει δλοι ανεξαιρέτως νά εξετάσουν 

διεξοδικά δ,τι τυχόν καθένας επιθυμεί άπό τούς αντίδικους, 

ιδιαίτερα γι ' αυτό πού ειπώθηκε ή δέν ειπώθηκε- όποιος πά

λι δέν θέλει τίποτε άλλο, θά πρέπει νά δίνει τήν θέση του γιά 

ανάκριση σέ άλλον. Ά π ό αυτά τώρα πού ειπώθηκαν, άφοΰ 



ΒΙΒΛΙΟ θ 519 

επικυρωθούν δσα φαίνεται δτι έχουν καίρια σημασία, άφοΰ 

επιθέσουν στά έγγραφα τίς υπογραφές όλων τών δικαστών, 856a 

νά τοποθετηθούν πάνω στον βωμό τής Εστίας, καί αφού συ

ναντηθούν καί πάλι τήν έπαύριο στό ίδιο μέρος, μέ τήν ίδια 

διαδικασία να εξετάζουν διεξοδικά και τίς υπογραφές τους 

νά θέτουν ξανά στά πρακτικά τών δοων ειπώθηκαν και όταν 

θά τό έχουν κάνει αύτο τρεϊς φορές, άφοΰ λάβουν υπόψη 

τους προσεκτικά τά αποδεικτικά στοιχεία καί τούς μάρτυ

ρες, θά πρέπει, οντάς ό καθένας τους ιρορέας μιας ιερής ψή

φου, καί υποσχόμενος μπροστά στον βωμό τής Εστίας ότι 

θά αποφασίσει τά δίκαια καί τά αληθινά, έτσι νά τερματίσει 

αυτή τή δίκη. 

Μετά άπό τά σχετικά μέ τούς θεούς αδικήματα (ένν. να b 

ρυθμίσουμε) τά σχετικά μέ τήν κατάλυση τού πολιτεύματος. 

"Οποιος τυχόν υποδουλώνει τούς νόμους υπάγοντας τους 

στην Εξουσία ορισμένων ατόμων ή υποτάσσει τήν πόλη σέ 

μιά συγκεκριμένη πολιτική παράταξη ή, πράττοντας δλα 

αυτά μέ βία καί προκαλώντας εξέγερση παρανομεί, αυτός ό 

άνθρωπος, πρέπει νά θεωρείται ό χειρότερος εχθρός ολόκλη

ρης τής πόλης- αυτός πάλι ό όποιος ένώ δέν παίρνει μέρος σέ 

καμμία τέτοια παρανομία, άλλα μετέχοντας στά πιό μεγάλα 

αξιώματα τής πόλης, δέν έχει αντιληφθεί δτι συμβαίνουν 

αυτά ή άν καί τά έχει αντιληφθεί άπό δειλία δέν τιμωρεί 

αυτόν γιά χάρη τής πατρίδας του, πρέπει αυτός ό πολίτης νά c 

θεωρείται δεύτερος σέ κακότητα. Κάθε άνδρας, αντίθετα. 

έστω καί γιά μικρό δφελος, θά πρέπει νά καταγγέλλει στις 

αρχές προσάγοντας σέ δίκη εκείνον πού συνωμοτεί γιά τήν 

βίαιη καί συνάμα παράνομη μεταβολή τού πολιτεύματος- δι

καστές γι* αυτούς θά πρέπει νά είναι οί ίδιοι και για τους ιε

ρόσυλους, καί ή δλη επίσης διεξαγωγή τής δίκης θά πρέπει 

νά γίνεται όπως ακριβώς καί γιά εκείνους, πού φέρει τόν θά

νατο μέ την υπερίσχυση τής πλειοψηφίας. Μ' έναν λόγο, οι 
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κατηγορίες και οί καταδίκες τού πατέρα νά μήν έχουν συνε- d 

πειες γιά κανένα άπό τά παιδιά του, έκτος άν γιά κάποιο ό 

πατέρας καί ό παππούς του και ό πατέρας τού παππού του 

καταδικάσθηκαν σέ θάνατο ή πόλη πάντως (ένν. επιτρέπο

ντας) σ' αυτά να διατηρούν τήν προσωπική τους περιουσία, 

έκτος άπό όση είναι απαραίτητο γιά νά συγκροτηθεί πλήρως 

ό κλήρος, θά πρέπει να τα αποπέμπει στην παλαιά τους πα

τρίδα καί πόλη. Σ' αυτούς τώρα άπό τούς πολίτες, στους 

όποιους οί γιοι πού υπάρχουν είναι περισσότεροι άπό ένας, 

ηλικίας δχι μικρότερης τών δέκα ετών συμπληρωμένιυν, θά 

κληρώσει δέκα μεταξύ αυτών, τούς όποιους θά υποδείξει ό 

πατέρας ή ό παππούς άπό τήν πλευρά τού πατέρα ή τής μη

τέρας, καί τά ονόματα αυτών πού κληρώθηκαν θά σταλούν 

στους Δελφούς- εκείνον πού τυχόν ό θεός θά εκλέξει, θά e 

εγκατασταθεί ώς κληρονόμος γιά μιά καλύτερη τύχη στον 

οίκο εκείνων πού πέθαναν. 

ΚΛ. Δίκαια. 

Αθ. θ ά πρέπει ακόμη νά τεθεί ένας τρίτος νόμος γιά τούς 

δικαστές εκείνους, οί όποιοι πρέπει νά δικάζουν αυτούς τους 

όποιους τυχόν θά προσάγει κάποιος στο δικαστήριο, κατα

λογίζοντας τους τό αδίκημα τής προδοσίας, καθώς καί ό 

τρόπος διεξαγωγής καί τών δικών α υ τ ώ ν καί ή παραμονή 

επίσης γιά τούς απόγονους καί της εξόδου άπό τήν πατρική 857a 

γή, γι' αυτά, θά πρέπει ό ίδιος νόμος νά υπάρχει καί νά ισχύ

ει στις τρεις αυτές περιπτώσεις, δηλαδή γιά τόν προδότη, τον 

ιερόσυλο καί γι ' αυτόν πού αφανίζει μέ τήν βία τούς νόμους 

τής πόλης. Καί γιά τόν κλέπτη επίσης, είτε μικρό είτε μεγάλο 

πράγμα τυχόν κλέβει κανείς, ένας πάλι νόμος θά πρέπει νά 

τίθεται σέ ισχύ καί μία δικαστική κύρωση γιά δλους ανεξαι

ρέτως- θά είναι δηλαδή υποχρεωμένος νά καταβάλει κατ' 

αρχήν στό διπλάσιο τήν αξία αυτού πού εκλάπη, άν συμβεί 

νά καταδικασθεί κανείς σέ αυτήν τήν ποινή καί Εχει αρκετή 
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άλλη περιουσία παραπάνω άπό τόν κλήρο ώστε νά πληρώ

σει, άν όμως όχι, νά τόν βάζουν στό δεσμωτήριο μέχρι νά 

μπορέσει τυχόν νά πληρώσει ή νά πείσει αυτόν πού θα τόν 

έχει καταδικάσει. Ά ν δμως καταδικασθεί κάποιος γιά κλοπή b 

τού δημοσίου, θά πρέπει τότε μονό να απαλλάσσεται άπό τά 

δεσμά, άν έπεισε τήν πόλη ή κατέβαλε τήν άξια τού κλεμμέ

νου στό διπλό. 

ΚΛ. Μα πώς είναι δυνατόν, φιλοξενούμενε, νά λέμε δτι σέ 

τίποτε δέν διαφέρει τό vet κλέβει κανείς κάτι μεγάλο ή υπε

ξαιρεί κάτι μικρό, καί άπό ιερούς ή λαϊκούς, καί δσα άλλα 

ύπιίρχουν σχετικά μέ τήν κλοπή έν γένει πού παρουσιάζουν 

ανομοιότητα, μέ τά όποϊα πρέπει, δντας διαφορετικά, ό νο

μοθέτης να εναρμονίζεται προκειμένου νά μήν επιβάλλει μέ 

τίποτα όμοιες ποινές; 

Αθ. "Ωραιότατα, Κλεινία- σπρώχνοντας με, τή στιγμή πού 

αναπαυόμουν καί μέ αφύπνισες, μού υπενθύμισες αυτό πού e 

είχα καταλάβει καί πρωτύτερα, δτι δηλαδή τό έργο τής νομο

θεσίας δέν υπήρξε μέ κανένα τρόπο ποτέ μ.έχοι σήμερα αντι

κείμενο μέ τρόπο σωστό μιας επίπονης επεξεργασίας, δπως 

τουλάχιστον μπορούμε νά πούμε σύμφωνα μέ δ,τι συμβαίνει 

τώρα. Πώς όμως είναι πάλι δυνατόν νά λέμε τούτο; Δέν κά

ναμε αδικαιολόγητα τήν παρομοίωση, όταν παρομοιάζαμε μέ 

δούλους πού βλέπομε νά νοσηλεύονται άπό δούλους, δλους 

αυτούς γιά τούς οποίους νομοθετούν τώρα οί νομοθέτες. 

Διότι πρέπει νά γνωρίζουμε καλά αυτό, δτι άν κιχποτε ένας 

ιατρός, άπό εκείνους πού ασκούν τήν ιατρική μέ βάση τίς 

εμπειρίες χωρίς επιστημονική γνώση, συναντούσε έναν ελεύ

θερο ιατρό πού συζητάει μ" έναν ελεύθερο ασθενή του, καί à 

χρησιμοιώντας λογικά επιχειρήματα πού πλησιάζουν τήν φι

λοσοφία, νά προσέγγιζε τήν αρρώστια στην πηγή της, ανάγο

ντας την στό δλο θέμα τής φύσης τών σωμάτων, θά ξεσπούσε 

αμέσως σέ ηχηρά γέλια καί δέν θά Ελεγε άλλα λόγια παρά μό-
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νον αύτα που είναι πάντοτε πρόχειρα γιά αύτα στους πιό 

πολλούς άπό τούς λεγόμενους ιατρούς- θά μπορούσε να πει, 

πράγματι, αυτός: «Ανόητε άνθρωπε, εσύ δέν θεραπεύεις τόν 

άρρωστο, αλλά σχεδόν τόν διδάσκεις σάν νά έχει ανάγκη νά 

γίνει ιατρός καί όχι υγιής». e 

ΚΛ. Λέγοντας αυτά δέν θά μιλούσε μήπιυς σωστά; 

Αθ. "Ισως, αν τουλάχιστον συλλογιζόταν έπί πλέον δτι 

δποιος κάνει λόγο γιά τούς νόμους, δπιος εμείς τώρα, εκπαι

δεύει τούς πολίτες, άλλα δέν νομοθετεί. Άραγε, λοιπόν, δέν 

θά φαινόταν δτι κι αυτό σωστά τό λέει; 

ΚΛ. "Ισως. 

ΑΘ. Είναι ενα ευτυχές γεγονός δμως γιά μας ή τωρινή μας 

κατάσταση. 

ΚΛ. Ποιο συγκεκριμένα; 

ΑΘ. Τό δτι δέν υπάρχει καμμία απολύτως ανάγκη νά νο

μοθετούμε, άλλα, άφοΰ βάλουμε τόν εαυτό μας νά σκεφθεί, 

νά προσπαθήσουμε νά δούμε γιά κάθε πολίτευμα τό καλύτε- 858a 

ρο δσο καί τό αναγκαιότερο, μέ ποιόν δηλαδή τρόπο θά μπο

ρούσε να εφαρμόζεται, υταν τΐ\/εται σέ ισχύ. Και είναι γε

γονός δτι καί τή στιγμή αυτή είναι δυνατόν, όπως φαίνεται, 

άν θέλουμε, να ζητήσουμε νά βρούμε γιά τούς νόμους τό τί 

είναι καλύτερο, καί άν θέλουμε τό τί είναι αναγκαιότερο- δέν 

έχομε, λοιπόν, παρά νά θέλουμε νά επιλέξουμε δποιο άπό τά 

δύο φαίνεται καλό. 

ΚΛ. Γελοία επιλογή, φιλοξενούμενε, σκοπεύομε νά κάνου

με, καί θά γινόμαστε απαράλλαχτα όμοιοι μ' εκείνους τούς 

νομοθέτες, πού κάτω άπό μιά μεγάλη ανάγκη είναι έξανα- b 

γκασμένοι νά νομοθετούν εκείνη τήν στιγμή, σάν νά μήν ήταν 

πλέον δυνατόν νά τό αφήσουν γιοι αύριο- γιά μας δμως 

-μπορώ νά πώ μέ τήν δύναμη τού θεού- είναι δυνατόν, 

καθώς καί προκειμένου είτε για τούς κτίστες πού συλλέγουν 

και διαλέγουν πέτρες είτε γι ' αυτούς που είναι έπιφορτισμε-
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voi καί μέ κάποια άλλη συναρμολόγηση, νά συσσωρεύουμε 

αδιακρίτως (ένν. υλικά) άπό τά όποια θά διαλέξουμε αυτά 

πού είναι πρόσφορα γιά τήν συναρμολόγηση πού πρόκειται 

vex γίνει, καί μάλιστα νά τά διαλέξουμε αυτά μέ δλη μας την 

άνεση. "Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, δτι εμείς δέν είμαστε άπό 

εκείνους πού οικοδομούν άπό ανάγκη, άλλα άπό εκείνους 

πού με τήν ίδια επίσης άνεση συγκέντρωσαν ορισμένα υλικά 

καί τά συναρμολόγησαν είναι σωστό συνεπώς νά λέμε δτι 

ορισμένοι άπό τούς νόμους έχουν ήδη τεθεί σέ ίσχύ καί δτι e 

άλλοι Εχουν συγκεντρωθεί. 

ΑΘ. Ή γενική θεώρηση μας, Κλεινία, γιά τούς νόμους θά 

ήταν ασφαλώς περισσότερο σύμφωνη μέ τήν φύση τους. Ά ς 

δούμε, λοιπόν, ώς έκ τούτου, γιά τήν αγάπη τών θεών αυτό 

σχετικά μέ τούς νομοθέτες. 

ΚΛ. Ποιο συγκεκριμένα; 

ΑΘ. Συγγραφικό, βέβαια, ίσως Εργο καί γραπτοί λόγοι 

έχουν γραφεί καί άπο άλλους πολ.λούς στις πόλεις, συγγρα

φικό δμως Εργο καί λόγοι (ένν. έχουν γραφεί) καί άπό τόν 

νομοθέτη. 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Τί άπό τά δύο λοιπόν, πρέπει νά στρέψουμε τήν προ

σοχή μας στά γραπτά τών άλλων, δηλαδή τών ποιητών καί 

οσων άλλων χωρίς μέτρο ή και μέ μέτρο κατέθεσαν τήν συμ- J 

βουλή τους γιά τήν ζωή, άφοΰ τήν εξέθεσαν έγγράφιυς στή 

μνήμη τών ανθρώπων, άλλα νά μή τήν στρέψουμε στά κείμε

να τών νομοθετών; "Η μήπως προπάντων κατ' εξοχήν σ' 

αυτά; 

ΚΛ. Καί πολύ μάλιστα. 

Αθ. Άλλα, λοιπόν, μόνον ό νομοθέτης άπό δσους γρά

φουν δέν πρέπει νά συμβουλεύει γιά τά ωραία, τά καλά καί 

τά δίκαια, διδάσκοντας τί λογής είναι αυτά καί δτι πρέπει νά 

απασχολούν αυτούς, πού τους ενδιαφέρει νά είναι στό μέλ-
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δικό του δούλο θά πρέπει, άφοΰ έχει καθαρθεί, νά απαλλάσ

σεται νόμιμα άπό κάθε εύθυνη για τον φόνο. Ά ν πάλι κά

ποιος φονεύσει χωρίς τή θέληση του έναν ελεύθερο άνθρωπο, 

θά πρέπει νά καθαίρεται με τούς ίδιους καθαρμούς μ' 

εκείνον πού έφόνευσε έναν δούλο, καί νά μήν περιφρονεί ένα 

λεγόμενο άπό τούς αρχαίους μύθους. Λέγεται, λοιπόν, ότι 

αυτός πού συνέβη νά θανατωθεί μέ βίαιο τρόπο, άν είχε ζή

σει με πνεύμα ελεύθερο, εξοργίζεται, νεοθανής όντας, ενα

ντίον τού δράστη, καί γεμάτος δ ίδιος άπό φόβο καί συγχρό

νως άπό δέος γιά τό βίαιο πάθημα του βλέποντας τόν ίδιο e 

του τόν φονιά νά τριγυρνά ατούς τόπους όπου συνήθιζε ό 

ίδιος νά συχνάζει, καταλαμβάνεται άπό δέος καί μέ τό νά τα

ράζεται ό ίδιος ταράζει μέ δλη του τή δύναμη, Εχοντας γιά 

σύμμαχο τή μνήμη, τόν δράστη, τόσο αυτόν τόν ίδιο δσο καί 

τίς πράξεις του. Γιά τον λόγο, άλλωστε, αυτόν είναι υποχρε

ωμένος ό δράστης νά αποφύγει τό θύμα του στή διάρκεια 

όλων τών εποχών τού χρόνου καί νά εγκαταλείψει όλους 

τούς οικείους τόπους, σέ δλη τήν έκταση τής πατρίδας του-

άν τώρα είναι ξένος αυτός πού πέθανε καί τότε ακόμη θά 

πρέπει νά απομακρύνεται (ένν. ό δράστης) άπο τή χα>ρα τού 

ξένου γιά τό ίδιο χρονικό διάστημα. Ά ν , έξ άλλου, ύπακού- 866a 

ει κάποιος (ένν. δράστης) οικειοθελώς σ' αυτόν τον νόμο, ό 

πιο κοντινός συγγενής τού πεθαμένου, ό όποιος επιβλέπει άν 

Εγιναν δλα αυτά, θά πρέπει νά συγχωρεί (ενν. τόν δράστη), 

Εχοντας ειρηνικές σχέσεις μέ αυτόν, θά ήταν καθόλα έντχς 

άνθρωπος τού ορθού μέτρου- άν αντίθετα, κάποιος δχι μόνο 

άπειθεΐ άλλα καί τολμάει νά πηγαίνει πρώτα, χωρίς νά έχει 

προηγουμένως καθαρθεί, στά ιερά καί νά προσφέρει θυσίες, 

καί έπί πλέον νά μήν είναι διατεθειμένος νά συμπληρώσει 

τήν προαναφερόμενη χρονική περίοδο κατά τήν όποια πρέ

πει νά μείνει αποξενωμένος, ό πιό κοντινός συγγενής τού πε

θαμένου θά πρέπει νά καταγγέλλει αυτόν πού διέπραξε τήν b 
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ανθρωποκτονία γιά φόνο, οπότε καί θά πρέπει νά είναι γι' 

αυτόν πού καταδικάσθηκε δίπλες όλες οί κυρώσεις. "Αν τώ

ρα ό κοντινότερος συγγενής δέν καταγγέλλει την παρανομία, 

τότε τό μίασμα είναι σάν νά περιήλθε σ' αυτόν τόν ίδιο, 

καθώς τό θύμα τής ανθρωποκτονίας ζητάει εξιλέωση γιά τό 

πάθημα του, έτσι ώστε όποιος θέλει, άφοΰ ασκήσει εναντίον 

του δίωξη, θά μ.πορεΐ νά τόν αναγκάζει νόμιμα νά είναι μα

κριά άπό τήν πατρίδα του γιά πέντε έτη. "Αν ένας ξένος φο

νεύει ακούσια έναν άλλο ξένο άπό αυτούς πού διαμένουν 

στην πόλη, θά μπορεί νά τόν καταγγέλλει όποιος θέλει έπί τή 

βάσει τών ίδιων αυτών νόμων, καί άν είναι μέτοικος θά πρέ

πει νά εξορίζεται γιά έναν χρόνο, ένώ άν είναι ολότελα ξέ

νος, και άν τυχόν φονεύει ξένο ή μέτοικο ή πολίτη, έπι πλέ

ον τού καθαρμού, θά πρέπει νά απομακρύνεται γιά δλη του 

τήν ζωή άπό την χώρα στην όποια "ισχύουν οί έν λόγω νόμοι-

άν τυχόν επιστρέψει παράνομα, οί νομοφύλακες θά πρέπει 

νά τόν τιμωρούν μέ θάνατο, καί άν τυχόν Εχει ορισμένη πε

ριουσία, θά πρέπει νά τήν παραδίδουν στον πιό κοντινό συγ

γενή τού παθόντος. Ά ν τώρα συμβεί νά επιστρέψει χωρίς 

τήν θέληση του, σέ περίπτωση πού φεύγοντας μέσω θαλάσ

σης έξωκείλει (ένν. τό σκάφος) σέ κάποια ακτή τής χώρας, θά 

πρέπει, άφοΰ κατασκηνώσει εκεί, βρέχοντας τά πόδια του 

στή θάλασσα, νά έχει τόν νοϋ του γιά κανένα πέρασμα πλω

τού μέσου, ή άν τυχόν οδηγηθεί άπό κάποιους μέ βία στην ξη

ρά, ό πρώτος τυχόν εκπρόσωπος αρχής άπό τήν πόλη πού θά 

τόν συναντήσει, άφοΰ τόν ελευθερώσει, θά πρέπει νά τόν 

αποπέμψει εκτός τών συνόρων ασφαλή. 

"Αν ίσως τώρα κάποιος φονεύσει μέ τά ίδια του τά χέρια 

έναν ελεύθερο άνθρωπο, καί ή πράξη Εχει εκτελεσθεί σέ κα

τάσταση θυμού, πρέπει πρώτα νά διακρίνουμε τήν πράξη 

αυτή σέ δύο περιπτώσεις. Σέ βρασμό ψυχής διαπράττεται συ

γκεκριμένα φόνος, άπό όσους ξαφνικά καί χωρίς προμελέτη 
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γιά νά σκοτώσουν, μέ κτυπήματα ή κάποιο άλλο τέτοιο τρό- e 
πο, τυχόν εξολοθρεύουν κάποιον σε μια ψυχική παρόρμηση 
πού γίνεται δλως αιφνιδίως, καί ευθύς αμέσως εκδηλώνεται 
μεταμέλεια για τήν πράξη τους, σε βρασμό ψυχής δμως καί 
δσοι, υπήρξαν αντικείμενο περιφρονητικής μεταχείρισης μέ 
λόγια ή καί μέ ατιμωτικές πράξεις, επιδιώκοντας τήν τιμω
ρία τυχόν θανατώνουν στην συνέχεια κάποιον, έχοντας θε
λήσει νά σκοτώσουν, καί ή πράξη τους αύτη συμβαίνει να 
είναι άμεταμέλητη. Πρέπει λοιπόν, καθώς φαίνεται, νά ρυθ
μίσουμε νομοθετικά δύο είδη φόνων, καί τά δύο έχουν κατά 
κανόνα γίνει άπό θυμό, καί θά ήταν τό πιό δίκαιο άν τούς 
αποκαλούσε κανείς μεταξύ τού εκούσιου καί τού ακούσιου. 867a 
"Ωστόσο καθένα άπό τά είδη αυτά φόνων μοιάζει στον ένα ή 
στον άλλον- αυτός συγκεκριμένα πού κρατάει τόν θυμό του 
καί εκδικείται, δχι πρόχειρα καί ξαφνικά, άλλα μέ προμελε
τημένο σχέδιο σε μιά μεταγενέστρη χρονική στιγμή, αυτός 
μοιάζει μέ δράστη πού ενεργεί εκούσια, ένώ εκείνος, αντίθε
τα πού ασυγκράτητα καί πρόχειρα αμέσως κάνει χρήση τής 
οργής του άπρομελέτητα εξομοιώνεται μέ δράστη πού ενερ
γεί ακούσια, ούτε κι αυτός όμως ενεργεί, έξ άλλου απολύτως 
ακούσια, άλλα απλώς μοιάζει νά ενεργεί ακούσια. Είναι γι' b 
αυτό δύσκολος ό καθορισμός τών φόνων πού διαπράχθηκαν 
άπό θυμό, κατά πόσο δηλαδή πρέπει αυτοί δλοι νά ρυθμίζο
νται νομοθετικά ώς εκούσιοι ή μήπως ορισμένοι ώς ακούσι
οι, τό καλ.ύτερο άπ' δλα καί τό πιο αληθινό είναι δμως να τα
ξινομήσουμε τό ένα καί τό άλλο στό κατ' εικόνα του, καί νά 
τά ξεχωρίσουμε μέ κριτήριο τό στοιχείο τής προμελέτης καί 
τού άπρομελέτητου, καί νά νομοθετούμε αυστηρότερες 
ποινές γιά εκείνους πού σκοτώνουν μέ προμελέτη καί άπό 
οργή καί ηπιότερες γιά εκείνους άπρομελέτητα καί ξαφνικά-
διότι τό παρόμοιο μέ τό μεγαλύτερο κακό πρέπει νά τιμω
ρείται περισσότερο καί τό παρόμοιο μέ τό μικρότερο λιγότε-
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ρο. Πρέπει συνεπώς καί οί δικοί μας νόμοι έτσι νά κάνουν. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

Αθ. Άφοΰ επανέλθουμε, λοιπόν, και πάλι στό θέμα, άς 

πούμε- άν κάποιος φονεύσει έναν ελεύθερο άνθρωπο με τα 

ίδια του τά χέρια καί ή πράξη του διαπράχθηκε άπρομελέτη

τα άπό οργή, θά πρέπει, κατά τά άλλα, νά τιμωρείται, καθώς 

άρμοζε νά υποφέρει εκείνος πού σκότωσε χωρίς θυμό, καί νά 

καταδικάζεται υποχρεωτικά σέ δύο χρόνια εξορία γιά νά με

τριάσει τόν θυμό του. Αυτός πάλι πού σκότωσε άπό θυμό 

μέν, πλην όμως έκ προμελέτης, θά πρέπει νά τιμωρείται κατά 

τά άλλα όπως ό προηγούμενος, θά πρέπει δμως νά εξορίζε

ται, καθώς ό άλλος έξορίσθηκε γιά δύο, γιά τρία αυτός χρό

νια, ό χρόνος τής τιμωρίας νά είναι μεγαλύτερος λόγω τού 

μεγέθους τού θυμού του, Ώ ς προς τήν επιστροφή τών εξόρι

στων, θά πρέπει νά γίνεται μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο. Είναι 

δύσκολο βέβαια τό νά νομοθετεί κανείς έν προκειμένω μέ 

ακρίβεια- διότι ενίοτε θά μπορούσε εκείνος άπό αυτούς τούς 

δύο πού χαρακτηρίσθηκε άπό τόν νόμο αγριότερος νά είναι 

πιό ήμερος καί ό πιό ήμερος θά μπορούσε νά είναι αγριότε

ρος καί άρα νά διέπραττε τίς σχετικές με τόν φόνο πράξεις 

μέ πιό άγριο τρόπο, ένώ ό άλλος αντίθετα μέ πιό ήμερο τρό

πο- ωστόσο τά πράγματα συμβαίνει νά γίνονται σύμφακνα μέ 

τά δσα μόλις τώρα είπώθηκεχν. Γιά δλα αυτά πρέπει νά είναι 

διαιτητές οί νομοφύλακες, καί αμέσως μόλις παρέλ,θει ό χρό

νος τής εξορίας γιά τόν ένα ή τόν άλλο, πρέπει αυτοί νά 

στέλνουν στά σύνορα τής χώρας άπό τά μέλη τους δώδεκα 

δικαστές, οί όποιοι, άφοΰ θά έχουν εξετάσει κατά τό χρονικό 

αυτό διάστημα μέ πιό καθαρό ακόμη μυαλό τίς πράξεις τών 

εξόριστων, νά γίνονται δικαστές τους τόσο γιά τήν ευσπλα

χνία δσο καί γιά τήν επιστροφή τους, καί αυτοί πάλι (ένν. οί 

εξόριστοι) νά έπαφίονται σέ αυτά πού αποφασίσθηκαν άπό 

κρατικούς λειτουργούς τής κατηγορίας αυτής. Ά ν τώρα ό 
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ένας ή ό άλλος άπό τούς δύο αυτούς συμβεί, ευθύς αμέσως 

μόλις επιστρέψει, νικημένος άπό τήν οργή του, νά διαπράξει 868a 

τό ίδιο αυτό αδίκημα, θά έξορισθεί γιά νά μήν επιστρέψει 

ποτέ πλέον, καί άν τυχόν ήθελε επιστρέψει, θά πρέπει vex 

υφίσταται τήν ίδια ποινή μέ τήν είσοδο στή χώρα τού ξένου. 

Αυτός πού σκότωσε δικό του δούλο θά πρέπει νά υποβλη

θεί σε καθαρμό, άν δμως (ένν. σκότωσε) ξένο δούλο άπό θυ

μό, θά πρέπει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη στό διπλιίσιο τήν 

αξία τής ζημίας. "Οποιος πάλι άπό όλους αυτούς πού σκό

τωσαν δέν θά υπακούσει στον νόμο, άλλα χωρίς νά είναι εξα

γνισμένος μολύνει τόσο τήν αγορά καί τά αθλητικά κέντρα 

δσο καί τά άλλα ιερά μέρη, δποιος τό επιθυμεί, άφοΰ προσα- b 

γάγει σέ δίκη τόν πιό κοντινό άπό τούς συγγενείς τού πεθα

μένου, παύ τό επιτρέπει, δσο καί αυτόν πού σκότωσε, θά 

μπορεί νά τούς εξαναγκάζει νά καταβάλουν τήν διπλάσια 

χρηματική αποζημίωση καί να κάνουν τίς άλλες πράξεις, καί 

θά μπορεί αυτός ό ίδιος να παίρνει σύμφωνο μέ τόν νόμο τό 

ποσό που πληρώνεται ώς αποζημίωση. "Αν τώρα ένας 

δούλος σκοτώσει στον θυμό του τόν ίδιο του τόν κύριο, τότε 

οί κοντινότεροι συγγενείς τού πεθαμένου, νά επιφυλάξουν, 

σ' εκείνον πού σκότωσε, όποια θελ.ήσουν τυχόν μεταχείριση, 

έκτος άπό τό νά μη τόν κρατήσουν σέ καμιά περίπτωση καί 

μέ κανένα τρόπο ζωντανό, θά είναι εξαγνισμένοι- άν ένας e 

άλλος πάλι δούλος θανατώσει στον θυμό του έναν ελεύθερο, 

τότε οί κύριοι θά παραδίδουν τόν δούλο στους κοντινότε

ρους συγγενείς τού πεθαμένου, καί αυτοί θά πρέπει αναγκα

στικά νά θανατώνουν τόν δράστη, καί μέ όποιον τυχόν τρό

πο θελήσουν. "Αν τώρα ένας πατέρας ή μιά μητέρα στον θυ

μό τους, πράγμα πού βέβαια συμβαίνει, πλην δμως σπάνια, 

τυχόν σκοτώσει μέ πλήγματα ή μέ κάποιον άλλο βίαιο τρόπο 

τον γιό ή τήν κόρη, θά πρέπει νά εξαγνίζονται με τούς ίδιους 

εξαγνισμούς μέ τούς άλλους καί νά εξορίζονται γιά τρία Ετη, ά 
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καί δταν επιστρέψουν αυτοί πού σκότωσαν, θά πρέπει νά 

χωρίζει ή γυναίκα καί δ άνδρας άπό τήν γυναίκα καί ποτέ 

πιά νά μήν κάνουν μαζί παιδιά, μήτε ποτέ να συντρώγουν 

στό ίδιο τραπέζι μέ εκείνους στους όποιους στέρησαν από

γονο ή αδελφό, μήτε νά συμμετέχουν μαζί τους στις λ.ατρεϊες-

εκείνος ό όποιος θά δείξει ασέβεια γιά τά θέματα αυτά καί 

δέν υπακούει, θά μπορεί νά θεωρείται ένοχος γιά ασέβεια 

ά π ' όποιον τό επιθυμεί. Ά ν πάλι ένας άνδρας σκοτώσει την 

νόμιμη σύζυγο του άπό οργή, ή μιά yvvaiv.a κάνει τό ίδιο t 

επίσης στον ίδιο της τόν νόμιμο σύζυγο, θά πρέπει νά υπο

βάλλεται στους ίδιους καθαρμούς καί νά περνά στό τριπλά

σιο τον ένα χρόνο εξορίας. "Οταν, έξ άλλου, επιστρέψει στήν 

πατρίδα του αυτός ό όποιος διέπραξε ένα τέτοιο αδίκημα, 

δέν θά πρέπει νά συμμετέχει στις θρησκευτικές τελετές μαζί 

μέ τά παιδιά του ούτε ποτέ νά συντρώγει μέ αυτά- άν τώρα ό 

γονιός ή τό τέκνο δέν υπακούει, να θεωρείται καί πάλι ένο

χος γιά ασέβεια άπό οποιονδήποτε πολίτη τό επιθυμεί. Και 

άν αδελφός σκοτώσει πάνω στον θυμό του αδελφό η αδελφή, 

ή αδελφή αδελφό ή αδελφή, οί καθαρμοί καί ό χρόνος εξο

ρίας, πρέπει νά ρυθμίζονται καί γι ' αυτούς με τον ίδιο τρό

πο, καθώς ορίσθηκαν για τους γονείς καί τους απογόνους 

-δέν πρέπει ποτέ νά συγκατοικεί και νά συντριογει μήτε να 

συμμετέχει στις λατρείες με τούς ίδιους τούς αδελφούς του, 

στους οποίους στέρησε αδελφούς καί μέ τούς ίδιους τούς γο

νείς του, στους οποίους στέρησε τέκνα- άν κάποιος τώρα 

τυχόν δέν συμμορφώνεται, θά ήταν δικαιολογημένα Ενοχος 

ώς προς τόν νόμο, γιά τόν όποϊο κάναμε ήδη λόγο, γιά τό 

αδίκημα τής ασέβειας γιά αυτά. Ά ν πάλι κάποιος δικατέχε- 869a 

ται άπό ένα τόσο ασυγκράτητο θυμό εναντίον αυτών πού τόν 

γέννησαν, ώστε νά τολμήσει νά σκοτεόσει λόγω τής παράΓρο-

ρης οργής του κάποιον άπό τούς γονείς του, άν τό θύμα 

τυχόν συγχωρήσει μέ τήν θέληση του πριν πεθάνει τόν δρά-
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στη γιά τόν φόνο, άφοΰ καθαρθεί καθώς εκείνοι πού έχουν δια

πράξει ακούσιο φόνο, καί άφοΰ πράξει τά άλλα δσα ακριβώς 

μέ εκείνους, θά θεωρείται ότι έχει καθαρθεί, άν τυχόν, αντί

θετα, δεν τόν συγχωρεί, θά πρέπει νά θεωρείται αύτος που 

διέπραξε κάτι τέτοιο Ενοχος, σύμφα,ενα μέ πολλούς νόμους- b 

θά ήταν δηλαδή υποκείμενος στην εσχάτη τών ποινών γιά πε

ριύβριση, καθώς επίσης καί γιά ασέβεια καί ιεροσυλία, αφού 

θά είχε κλέψει τήν ψυχή τού γονέα του, έτσι ώστε, άν ήταν 

δυνατόν ό ίδιος άνθρωπος νά πεθαίνει πολλές φορές, καί ό 

πατροκτόνος ή ό μητροκτόνος, ό όποιος θά Εχει διαπράξει 

άπό θυμό αυτό, θά ήταν πολύ δίκαιο νά υποστεί πολλούς θα

νάτους. Διότι γι ' αυτόν στον όποϊο ούτε καί σέ άμυνα ακόμη e 

ευρισκόμενο δέν επιτρέπεται να προκαλέσει τόν θάνατο τους, 

κανείς νόμος δέν θά ορίσει δτι μπορεί νά σκοτώνει τόν πα

τέρα του ή τήν μητέρα του, αυτούς δηλαδή πού έφεραν στο 

φως τής μέρας τήν υπόσταση εκείνου, άλλα αντίθετα δτι πρέ

πει να Εχει τήν υπομονή νά υποφέρει τά πάντα προτού κάνει 

κάτι τέτοιο, διότι πώς αλλιώς θά μπορούσε νά τού ταιριάζει 

μία άλλη ποινή; θ ά πρέπει τότε vex ορίζεται ώς ποινή άπό 

τον νόμο, γι ' αυτόν πού σκοτώνει τόν πάτερα ή τήν μητέρα 

του άπό θυμό, ό θάνατος. Ά ν τώρα αδελφός τυχόν σκοτώσει 

αδελφό του σέ μάχη πού γίνεται στά πλαίσια στάσης ή μέ κά

ποιον άλλον ανάλογο τρόπο, ευρισκόμενος σέ άμυνα, δταν 

εκείνος επιτίθεται πρώτος, θά πρέπει νά θεωρείται, όπως 

στην περίπτωση πού θά σκότωνε εχθρό, δτι Εχει καθαρθεί, d 

καί άν πολίτης πολίτη, ή ξένος ξένο, παρομοίως. Ά ν ακόμη 

ένας κάτοικος τής πόλης τυχόν σκοτώσει Εναν ξένο ή ένας 

ξένος έναν κάτοικο τής πόλης ευρισκόμενος σέ άμυνα, θα 

πρέπει νά θεωρείται δτι έχει καθαρθεί στό ίδιο αυτό πνεύμα. 

Καί τό Ιδιο ισχύει άν ένας δούλος δούλο- άν όμως ένας 

δούλος τυχόν σκοτώσει σέ άμυνα ευρισκόμενος έναν ελεύθε

ρο, θά πρέπει νά θεωρείται ένοχος σύμφωνα μέ τούς ίδιους 
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νόμους, όπως αυτός πού σκότα.»σε τόν πατέρα του. Ό , τ ι , έξ 

άλλου, ειπώθηκε γιά τήν συγχώρηση τού φόνου άπό τόν πα

τέρα, θά πρέπει νά ισχύει τό ίδιο γιά δλες άνεξαιρέτα.)ς τίς 

περιπτώσεις συγχώρησης τού είδους αυτού, άν τυχόν δηλαδή e 

ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος συγχωρεί οποιονδήποτε άλλον 

γι' αυτό μέ τήν θέληση του, τότε, επειδή ό φόνος Εγινε αθέ

λητα, νά επιβληθούν οί καθαρμοί στον δράστη καί ένας χρό

νος αποδημίας σύμφωνα με τόν νόμο. Καί δσο βέβαια γι ' 

αυτά πού γίνονται, αναφορικά μέ τούς φόνους, μέ τρόπο βί

αιο, άν καί ακούσια καί συνεπώς άπό θυμό, θά πρέπει νά θε

ωρηθεί δτι Εχουν αρκετά απωθεί- γι ' αυτά πού γίνονται, 

αντίθετα, εκούσια καί σέ πνεύμα κατείιρωρης αδικίας, γιά 

δλα αυτά καί συνεπώς γιά τήν δολιότητα λόγω ενδοτικότη

τας στις απολαύσεις, τίς επιθυμίες καί τούς φθόνους, μετά 

άπό αυτά, είναι τά θέματα γιά τά οποία πρέπει νά μιλήσου

με. 

ΚΛ. Σωστά λές. 

Αθ. Ά ς πούμε, λοιπόν, καί πάλι, πριν άπό κάθε τι άλλο, 

γιά αυτές τίς αιτίες, δσο είναι δυνατόν, πόσες θά μπορούσαν 

νά είναι. Ή πιο μεγάλη είναι ή επιθυμία πού επικρατεί σέ μια 870a 

εξαγριωμένη ψυχή άπό τούς πόθους- αυτή τώρα απαντάται 

κυρίως έκεΐ άπου γιά τούς περισσότερους ανθρώπους συμ

βαίνει νά βρίσκεται πιό ισχυρός ατομικός τους πόθος, δη

λαδή ή δύναμη γιά τήν αχόρταγη καί απεριόριστη απόκτηση 

χρημάτα>ν, δύναμη ή όποια γεννάει μέσα στην ψυχή, λόγω τό

σο τής φύσης Οσο καί τής επιβλαβούς Ελλειψης παιδείας, 

σφοδρές επιθυμίες. Ή αίτια τώρα γιά τήν αμορφωσιά αυτή 

είναι δτι παινευόταν έπιβλαβώς ό πλούτος άπό τήν κοινή 

γνώμη μεταξύ τών Ελλήνων καί τών βαρβάρων θεωρώντας 

τον, πράγματι, πρώτο σέ αξία ανάμεσα άπό τά αγαθά, ένώ b 

είναι τρίτο σέ σειρά, βλάπτουν δχι μόνο τούς εαυτούς τους, 

άλλα καί τίς μέλλουσες γενεές. Διότι τό νά λέγεται ή αλήθεια 
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γιά τόν πλ.οΰτο σέ δλες τίς πόλεις, είναι τό πιό ωραίο και το 

πιό καλό πράγμα, δτι υπάρχει για τό σώμα καί τό σώμα για 

τήν ψυχή- άφοΰ, λοιπόν, είναι αγαθά εκείνα γιά τά όποια άπό 

τήν φύση του έγινε ό πλούτος, δέν θα μπορούσε παρά νά 

είναι τρίτο, μετά δηλαδή άπό τήν αρετή τού σώματος καί τής 

ψυχής. Ό συλλογισμός τότε αυτός θά μπορούσε νά είναι ό 

δάσκαλος, δτι δέν πρέπει να ζητάει απλώς νά πλουτίσει 

εκείνος πού εννοεί καί θέλει νά είναι ευτυχισμένος, άλλα νά 

πλ.ουτίσει δίκαια καί συνετά- και τότε δέν θά γίνονταν στις ε 

πόλεις φόνοι, οί όποιοι έχουν ανάγκη γιά νά καθαρθοΰν άπό 

φόνους. Τώρα δμως, κάτι τό όποιο είπαμε, όταν αρχίσαμε νά 

μιλάμε γι ' αυτά τά θέματα, είναι αυτό, δχι μόνο ένα άπό τά 

αίτια άλλα τό μεγαλύτερο τό όποϊο συνεπάγεται γιά τόν ακού

σιο φόνο τίς βαρύτερες ποινές. "Ένα δεύτερο, πάλι, είναι ή 

διάθεση τής φιλόδοξης ψυχής, ή όποια γεννάει αισθήματα 

φθόνου, τούς δύσκολους αυτούς συντρόφους κυρίως γιά 

εκείνον πού διακατέχεται άπό τό αίσθημα τού φόνου, καί 

κατά δεύτερον λόγο γιά τούς άριστους μεταξύ αυτών πού κα

τοικούν στην πόλη. Καί τρίτο, οί δειλοί καί άδικοι φόβοι 

έχουν προκαλέσει, είναι αλήθεια, πολλούς φόνους, δταν συμ

βαίνει νά είναι για τόν δράστη, αυτά. πού κάνει ή Εχει κάνει, d 

πράγματα τά όποια θέλει νά μή γνωρίζει κανένας άλλος, 

εκτός άπό τόν ίδιο, δτι γίνονται ή έχουν γίνει- αυτούς τούς 

καταδότες τούς εξαφανίζουν μέ θάνατο, δταν δέν μπορούν 

μέ άλλ.ον τρόπο. Γιά δλα αυτά τά εγκλήματα θά πρέπει νά 

είναι προοίμιο αυτά πού ειπώθηκαν, καί έπί πλέον σ' αυτά 

τό λεγόμενο στις τελετές άπό ανθρώπους πού έχουν ασχολη

θεί σοβαρά μέ τέτοια θέματα, τό όποϊο καί πολλοί άπό εκεί

νους πού τό ακούν τό πιστεύουν απόλυτα, τό δτι γίνεται δη

λαδή ή πληρωμή γιά τού είδους αυτού τά εγκλήματα στον 

Ά δ η , και δτι, δταν ξανάρθουν (ένν. οί δράστες), πάλι σ' 

αυτόν έδώ τόν κόσμο, είναι αναγκαίο νά εκτίσουν τήν φυ- e 
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σική ποινή, εκείνα ακριβώς τά όποια ό ίδιος διέπραξε σέ βά

ρος τού παθόντος, νά δει νά τελειώνει μέ τόν ίδιο τρόπο ή 

επίγεια ζωή του άπό το χέρι ενός άλλου. Γι' αύτον βέβαια 

πού υπακούει και δίχως άλλο φοβάται άπό αυτό τό ίδιο το 

προοίμιο τήν τιμωρία, δέν υπάρχει καμιά ανάγκη να τού 

αναφέρουμε δια ζώσης κάθε φορά αμέσως μετά τόν συναφή 

νόμο, ένώ αντίθετα, γι ' αυτόν πού δέν υπακούει θά πρέπει νά 

εξαγγέλλεται γραμμένος αυτός έδώ ό νόμος. 871 a 

Αυτός ό όποιος θά φονεύσει εκ προμελέτης καί αδικαιολό

γητα οποιονδήποτε άπο τους συμπολίτες του μέ τά ίδια του 

τά χέρια, θά πρέπει πρώτα νά αποκλείεται άπό τούς συνήθεις 

χώρους συγκέντρωσης τών πολιτών, γιά νά μή μολύνει μήτε 

τούς τόπους τέλεσης θρησκευτικών εκδηλώσεων, μήτε την 

αγορά μήτε τά λιμάνια, μήτε καμία άλλη δημόσια συνάθροι

ση, είτε κάποιος άνθρωπος τυχόν απαγορεύει ρητά στον δρά

στη αύτα είτε όχι -διότι το απαγορεύει ό νόμος και θεω

ρείται πάντοτε καί θά θεωρείται δτι τό απαγορεύει ρητά στό 

δνομα ολόκληρης τής πόλης- αυτός τ<ύρα πού δέν διώκει b 

(ενν. τόν φονέα), ένώ είναι υποχρεωμένος νά τό κάνει, ή πού 

δεν τόν προειδοποιεί νά απέχει, δηλαδή ό πλησιέστερος έξ 

αίματος άπό τούς μέχρι τέταρτου βαθμού συγγενείς τοΰ φο

νευθέντος, τόσο άπο τήν πλευρά τής μητέρας δσο καί τοΰ πα

τέρα, θά πρέπει πρώτα νά βαρύνεται ό ίδιος μέ τό μίασμα καί 

τήν Εχθρα τών θεών, καθότι δ άναθεματισμός τοΰ νόμου προ

καλεί τόν δυσοίωνο σέ βάρος του οιωνό, καί δεύτερον θά 

μπορεί νά διώκεται άπό δποιον θέλει νά τόν τιμωρήσει στό 

δνομα τού θύματος. Αυτός πού θέλει πάντως νά τιμωρήσει 

τόν συγγενή πού παραλείπει νά διώξει τόν φονιά, αφού τελέ

σει τίς υποχρεώσεις μέ τήν τήρηση τών ίεροτελεστικών λου

τρών καί όσες άλλες τυχόν θρησκευτικές τελετές θά μάς πα

ραδίδει ό θεός, άφοΰ κάνει δημόσια την προειδοποίηση νά e 

απέχει άπό τούς ιερούς χώρους, θά πρέπει νά κινήσει την 
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αναγκαστική διαδικασία γιά νά υποβληθεί ό δράστης στην 
σύμφωνα μέ τόν νόμο δίκη. 

Όλα αυτά είναι απαραίτητο νά γίνονται μέσα άπό ορισμέ
νες δεήσεις καί θυσίες προς κάποιους θεούς, οί όποιοι νοιά
ζονται γι' αυτά, νά μήν γίνονται δηλαδή φόνοι στις πόλεις, 
είναι πράγμα εύκολο γιά τόν νομοθέτη νά τό εκθέσει- τό ποι
οι είναι όμως αυτοί οί θεοί κεχί ποιος τρόπος έναρξης καί 
διεξαγωγής τών δικών αυτών τών υποθέσεων, θά μπορούσε 
νά θεωρηθεί ότι είναι ό πιό σωστός ώς προς τήν θρησκεία, θά 
τό ρυθμίσουν νομοθετικά οί νομοφύλακες μαζί μέ τούς ερμη
νευτές καί τούς μάντεις τού θεού, οί όποιοι εισάγουν αυτές 
τίς δίκες. Δικαστές τώρα γι" αυτές τίς υποθέσεις είνοα εκείνοι, 
οί οποίοι ειπώθηκε δτι είναι αποκλειστικά καί τελεσίδικα 
αρμόδιοι νά δικάζουν αυτούς πού κλέβουν τά ιερά- αυτός 
πού καταδικάζεται θα πρέπει νά τιμωρείται μέ θάνατο καί νά 
μήν θάβεται στην περιοχή τοΰ θύματος λόγω της άδιανατρο-
πιάς του, αλλά επίσης θά ήταν ασέβεια γιά τό τελευταίο 
αυτό. Ά ν όμως (ένν. ό υπόδικος) διέφευγε τήν σύλληψη καί 
δέν θά ήθελε νά υποστεί τήν δίκη, θά πρέπει νά εξορίζεται μέ 
ισόβια εξορία- καί άν κάποιος άπό αυτούς τυχόν πατήσει τό 
πόδι του κάπου στην περιοχή τού δολοφονημένου, ό πρώτος 
άπό τούς συγγενείς τού πεθαμένου ή ακόμη καί άπό τούς πο
λίτες πού θά τόν συναντήσει, θά πρέπει νά τόν σκοτώσει ατι
μωρητί ή, άφοΰ τόν δέσει, νά τόν παραδώσει στους άρχοντες 
πού είχαν δικάσει τήν υπόθεση γιά νά τόν σκοτώσουν. Αυτός 
τώρα πού άσκεϊ δίωξη, θά πρέπει τήν ίδια στιγμή νά αναγκά
ζει αυτόν εναντίον τού οποίου τυχόν θά άσκεϊ δίωξη νά δίνει 
εγγύηση- αύτος θά πρέπει τότε νά παρουσιάζει τούς εγγυητές, 
τούς οποίους ή αρμόδια γιά τίς υποθέσεις αυτές δικαστική 
αρχή τυχόν θά κρίνει αξιόπιστους, τρεις συγκεκριμένους 
αξιόπιστους εγγυητές, οί όποιοι εγγυώνται νά τόν προσαγά
γουν σέ δίκη- άν κάποιος είτε τυχόν δέν θέλει είτε αδυνατεί 
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νά προτείνει (ένν. εγγυητές), ή αρμόδια αρχή πού τόν συνέ

λαβε, άφοΰ τοΰ βάλει δεσμά, να τόν έχει ύπό φρούρηση και 

νά τόν προσαγάγει στό δικαστήριο για νά δικασθεϊ. Ά ν τώ-

ρα δέν είναι κάποιος αυτουργός, άλλα συμβεί να σχεδιάσει 872a 

ένας άλλος τόν θάνατο τρίτου, καί ένώ μέ τήν σκέψη καί τήν 

συνωμοσία του είναι υπαίτιος τής δολοφονίας καί δέν έχει 

καθαρή τήν ψυχή του ώς προς τόν φόνο, καί τυχόν κατοικεί 

στην πόλη, θά πρέπει καί στην περίπτωση του ή δίκη νά γί

νεται γιά. τά εγκλήματα αυτά σύμφακνα μέ τούς ίδιους κανό

νες, έκτος άπό τό θέμα τής εγγύησης, καθώς επίσης καί δτι θά 

πρέπει νά επιτρέπεται, άν καταδικασθεί, νά Εχει τήν ταιρή 

πού τού ανήκει, δλα τά άλλα όμως, αναφορικά μέ αυτόν, θά 

πρέπει νά γίνονται επίσης σύμφωνα μέ τούς ίδιους κανόνες 

καί γι' αυτόν πού έγινε λόγος πρωτύτερα. Οί "ίδιοι αυτοί κα

νόνες θέχ πρέπει νά ισχύουν τόσο μεταξύ ξένων μέ ξένους 

δσο καί γιά ξένους και ντόπιους στις μεταξύ τους σχέσεις, 

καθώς επίσης και γιά δούλους μέ δούλους, τόσο γιά περί- b 

πτώση αυτουργίας δσο καί συνομωσίας, εκτός άπό τό θέμα 

τής εγγύησης· προκειμένου τώρα γι' αυτήν, καθώς ειπώθηκε, 

οί αυτουργοί οφείλουν νά παρουεπάζουν εγγυητές, αυτός 

πού καταγγέλλει δημόσια τόν φόνο να ζητεί τήν ίδια στιγμή 

νά παρουσιάζουν εγγυητές καί τούτοι. "Αν πάλι ένας δούλος 

με τήν θέληση του σκοτώσει Εναν ελεύθερο, είτε αυτουργός 

είναι είτε αυτός που συνομώτησε καί σχεδίασε τόν φόνο, καί 

καταδικασθεί άπό τό δικαστήριο, ό δημόσιος δήμιος τής πό

λης, οδηγώντας τον κοντά στο μνήμα τού πεθαμένου, άπ ' 

όπου θά μπορεί νά βλέπει τόν τάφο, θά τόν μαστιγώσει τόσες 

φορές, όσες θά ορίζει αυτός πού κέρδισε τήν δίκη καί άν ό 

φονιάς πού μαστιγώνεται εξακολουθεί νά είναι ζωντανός θά 

πρέπει (ένν. ό δήμιος) νά τόν θανατώσει. Ά ν τώρα σκοτώσει e 

κάποιος έναν δούλο πού δέν Εκανε καμία αδικία, άπό φόβο 

μήπως δώσει πληροφορίες γιά ανήθικες καί κακές πράξεις 
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του, ή έξ αίτιας παρόμοιου λόγου, καθώς ακριβώς άν σκό
τωνε πολίτη θά διώκετο γιά φόνο, τό ίδιο και στην περίπτω
ση τοΰ εν λόγω δούλου, πού πέθανε κάτω άπό τίς ίδιες αυτές 
συνθήκες, Ετσι θά πρέπει νά διώκεται. 

"Αν τώρα, είναι αλήθεια, γίνονται (ένν. εγκλήματα) γιά τά 
όποια καί τό νά νομοθετεί κάνεις είναι φοβερό καί καθόλου 
ευχάριστο καί αδύνατον τό νά μή νομοθετεί, ώς προς τούς 
φόνους συγγενών πού γίνονται άπο αυτουργούς ή με συνο- d 

μωσία, φόνους εκούσιους και άδικους, ή ώς έπί τό πλείστον 
γίνονται σέ πόλεις πού διοικούνται καί ανατρέφονται (ένν. 
οί πολίτες τους) ανάρμοστα, θά μπορούσε ωστόσο νά γίνεται 
κάποιο τέτοιο Εγκλημα καί σ' έκείνην τήν χώρα άπό τήν 
οποία δέν θά τό περίμενε κανείς, όφείλομε νά πούμε καί πά
λι τόν λόγο πού αναφέρθηκε λίγο πιό μπροστά, μήπως καί 
ακούγοντας μας καταστεί κανείς ικανός νά απέχει περισσό
τερο μέ τήν δική του θέληση άπό τούς ςοόνους, τούς άπό κά
θε άποψη πιο ανόσιους. Αυτός πράγματι, ό μύθος ή λόγος, ή 
όποιο άλλο δνομα πρέπει νά τοΰ δώσουμε, έχει μέ απόλυτη e 
σαφήνεια δηλαίθεΐ άπό τούς παλαιούς ιερείς, δτι ή εποπτεύ
ουσα τιμωρός τών συγγενικών αιμάτων θεία Δίκη χρησιμο
ποιεί τόν νόμο γιά τόν όποιο τώρα δά μόλις Εγινε λόγος και 
συνεπώς γι' αυτόν πού Επραξε κάτι τέτοιο, δτι πρέπει ανα
γκαστικά νά πάθει αυτά τά ίδια, τά όποια έπραξε· άν φονεύ
σει κάποιος τόν πατέρα του θά πρέπει νά περιμένει νά πάθει 
μιά μέρα τό ίδιο αυτό με βίαιο τρόπο άπό τά παιδιά του, κι 
άν τυχόν σκότωσε τήν μητέρα του, θά χρειασθεί, νά περιβλη
θεί αυτός δταν ξαναγεννηθεί τή γυναικεία φύση, καί άφοΰ γί
νει (ένν. γυναίκα), θά χάσει τήν ζωή της κάποια στιγμή αργό
τερα άπό αυτούς πού γεννήθηκαν άπό αυτήν διότι δέν υπάρ
χει άλλη κάθαρση γιά τό κοινό αίμα πού μιάνθηκε, ούτε μπο
ρεί νά ξεπλυθεί τό αίμα πού μιάνθηκε προτού ή ψυχή πού 
εγκλημάτησε νά πληρώσει για τόν ίδιο φόνο μ' έναν όμοιο 873a 
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φόνο και νά μπορέσει έτσι, άφοΰ θά έχει εξιλεωθεί, νά κατα

πραΰνει τόν θυμό όλων τών συγγενών. Σύμφωνα, λοιπόν μέ 

αυτά, φοβούμενος κανείς τίς τιμωρίες άπό τήν πλευρά τών 

θεών, πρέπει νά μένει, μακριά άπό τέτοιες πράξεις- άν ωστό

σο κάποιους ανθρώπους θά τούς βρει μιά μόνο μεγάλη συμ

φορά ώστε νά τολμήσουν νά στερήσουν μετά άπό προμελέτη 

εκούσια τήν ψυχή τοΰ πατέρα τους ή τής μητέρας τους ή τών 

αδελφών τους ή τών παιδιών τους άπό τό σώμα, ό νόμος άπό 

την πλευρά τοΰ θνητού νομοθέτη θά ορίζει γιά τέτοιες πρά

ξεις αυτά έδώ, δτι οί προειδοποιήσεις γιά τό νά μένουν μα- b 

κριά άπό τούς ιερούς χώρους καί γιά τίς εγγυήσεις είναι οί 

ίδιες, καθώς ακριβώς ειπώθηκε, μ' εκείνες γιά τίς προηγού

μενες- άν τυχόν καταδικασθεί κάποιος γιά ένα τέτοιο φόνο, 

επειδή σκότωσε δηλαδή κάποιον άπό αυτούς, οί βοηθοί τών 

δικαστών και οι λειτουργοί, αφού τόν σκοτώσουν, θά πρέπει 

νά τόν πετούν γυμνό έξω άπό τήν πόλη σέ μιαν ορισμένη το

ποθεσία, δπου συναντιούνται τρεις δρόμοι, καί εκπρόσωποι 

όλων τών άρχων ολόκληρης τής πόλης, φέροντας 6 καθένας 

μιά πέτρα, θά πρέπει, ρίχνοντας την κατεπάνω στό κεφάλι 

τοΰ νεκρού, νά εξαγνίζει ολόκληρη τήν πόλη, καί μετά άπό 

αύτο, άφοΰ τόν μεταφέρουν στά σύνορα τής χώρας, θά τόν 

πετάξουν έκεϊ σύμφωνα μέ τόν νόμο άταφο. e 

Αυτός πού τυχόν φονεύσει τόν πιό κοντινό του καί κατά 

τό κοινώς λεγόμενο τόν πιό προσφιλή του άνθρωπο, τί πρέ

πει νά παθαίνει; Θέλω νά πω αυτός ό όποιος σκοτώσει τόν 

ίδιο του τόν εαυτό, αυτός δηλαδή πού αρπάζει βίαια τό μερί

διο τοΰ πεπρωμένου, τό όποιο ούτε ή πόλη τοΰ όρισε μέ κά

ποια καταδίκη, ούτε αναγκάστηκε επειδή τόν βρήκε κάποια 

άκρως οδυνηρή αναπόφευκτη ατυχία, ούτε επειδή τού Ελαχε 

νά συμμερισθεί μία κατάσταση ντροπής αξεπέραστη καί ανυ

πόφορη άλλα, αντίθετα, επιβάλλει στον ίδιο του τόν εαυτό 

μιαν άδικη καταδίκη άπό ραθυμία καί άνανδρη δειλία. Στην 

περίπτωση αυτή, έξ άλλου, ό θεός γνωρίζει τίς άλλες θρη- d 
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σκευτικές τελετές πού πρέπει νά γίνονται σχετικά με τους 

καθαρμούς καί τούς ενταφιασμούς, γιά τίς οποίες οί πλησιέ

στεροι συγγενείς, άφοΰ ξαναρωτήσουν τοις ερμηνευτές καί 

συνάμα τούς νόμους γι ' αυτές, πρέπει vex ενεργήσουν σύμ

φωνα μέ τά δσα ορίζονται- οί τάφοι γιά όσους χαθούν μέ τόν 

τρόπο αυτόν νά είναι έν πρώτοις απομονωμένοι, ούτε κάν νά 

γειτνιάζουν μ' ένα άλλον, Επειτα νά τούς θάβει άδοξους κα

νείς αυτούς, μήτε μέ στήλες μήτε μέ ονόματα δηλώνοντας 

τούς τάφους τους, στά δρια τών δώδεκα διαμερισμάτων τής 

χώρας σε τόπους άκαταλλιέργητους καί χωρίς ονομασία. 

Ά ν τώρα ενα υποζύγιο ή κάποιο άλλο ζώο φονεύσει κά- e 

ποιον άνθρωπο, έκτος δσα, άπό εκείνα πού ορίζονται νά πά

ρουν μέρος σέ δημόσιο αγώνα, διαπράττουν κάτι τέτοιο ένώ 

αθλούνται, οί πλησιέστεροι συγγενείς θά μπορούν νά εκδι

κούνται τό ζώο πού σκότωσε γιά φόνο, καί τήν υπόθεση θά 

εκδικάζουν εκείνοι καί όσοι άπό τούς αγρονόμους πού τυχόν 

θά ορίσει ό πλησιέστερος συγγενής, καί άν τό ζώο κατεχδικα-

σθεΐ σέ θάνατο, άιρού τό σκοτώσουν θα πρέπει νά το μεταφέ

ρουν έξω άπό τά σύνορα τής χώρας. "Αν πάλι κάτι τό άψυχο 

στερήσει τήν ψυχή ενός ανθρώπου, έκτος δσα, κεραυνός η 

κάποιο παρόμοιο κτύπημα πού προέρχεται άπό θεό, άλλα 

δσα άπό τά άλλα τυχόν σκοτώνουν έναν άνθρωπο πού προ

σέκρουσε σέ κάποιο άπό αυτά ή πού αυτό έπεσε πάνω του, ο 

πλησιέστερος έξ αίματος συγγενής θά πρέπει νά ορίζει bina- 874a 

στή τόν πιό κοντινό άπό τούς γείτονες, ό όποιος θά εξαγνί

ζει γι ' αυτόν καί γιά όλους τούς συγγενείς, δσο γιά τό αντι

κείμενο πού καταδικάζεται, θά πρέπει νά τό πετάνε Εξω άπό 

τά σύνορα, όπως ακριβώς ειπώθηκε γιά τήν κατηγορία τών 

ζώων. 

"Αν τυχόν πάλι βρεθεί κάποιος δολοφονημένος καί είναι 

άγνωστος αυτός πού τόν σκότωσε καί παρά τό δτι τόν ανα

ζητούν μέ ενδιαφέρον παραμένει ανεύρετος, οί προειδοποιή-
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σεις θά είναι οί ίδιες καθώς γιά δλες τίς άλλες περιπτώσεις, 

θά πρέπει δηλαδή νά αποδίδεται ό φόνος στον δράστη και 

άφοΰ άπαγγελθεΐ ή εναντίον του κατηγορία, θά πρέπει νά 

διαλαληθεί μέ κήρυκα στην αγορά προς τόν τάδε ή δείνα φο

νιά καί συνεπώς καταδικασμένο γιά φόνο, νά μή πατήσει τό 

πόδι του στά ιερά μήτε καί σέ ολόκληρη τήν περιοχή τοΰ πα

θόντος, ότι άν τυχόν Εμφανισθεί καί αναγνωρισθεί, θά θανα

τωθεί καί θά ριχθει άταφος Εξα:> άπό τήν ιδιαίτερη πατρίδα 

τοΰ παθόντος. Αυτός, λοιπόν, θά πρέπει να είναι κυρίως 

κατά τήν νομοθεσία ό ένας γραπτός νόμος γιά τόν φόνο. 

Καί γι ' αυτά βέβαια τά εγκλήματα ισχύουν τά δσα ορίσθη

καν- γιά εκείνα για τά όποια ό δράστης θα μπορούσε νά θεω

ρείται δίκαια καθαρός, άς ισχύσουν τά ακόλουθα- άν, συλ

λαμβάνοντας (ένν. ό νοικοκύρης) έναν εισβολέα, πού μπήκε 

κατά τή νύκτα στό σπίτι του γιά κλοπή κάποιων αντικειμέ

νων συμβεί νά τόν σκοτώσει, θά πρέπει νά θεα>ρεϊται αθώος-

και άν ευρισκόμενος σέ άμυνα φονεύσει κάποιον λωποδύτη, 

θά πρέπει νά θεωρείται αθώος- καί άν τυχόν βιάζει κάποιος 

μία γυναίκα ελεύθερη ή ένα παιδί, σέ δ,τι έχει νά κάνει μέ τήν 

σαρκική ηδονή, θά μπορεί vet θανατώνεται ατιμωρητί τόσο 

άπό εκείνον πού κακοποιήθηκε βίαια όσο καί άπό τόν πατέ

ρα ή τά αδέλφια ή τούς γιους του- άν επίσης Ενας άνδρας πε

τύχει τή νόμιμη γυναίκα του την στιγμή πού βιάζεται, άν 

σκοτώσει αυτόν πού τήν βιάζει, θά πρέπει νά θεωρείται κατά 

τόν νόμο αθώος- καί άν κάποιος έρχεται σέ βοήθεια τοΰ πα

τέρα του πού απειλείται με θάνατο, χωρίς ό ίδιος να πράττει 

τίποτε τό ανόσιο, σκοτώσει κάποιον άνθρωπο ή τήν μητέρα 

του ή τά παιδιά του ή τά αδέλφια του ή τήν μητέρα τών παι

διών του, θά πρέπει να θεωρείται παντελώς αθώος. 

Αυτοί λοιπόν οί κανόνες θά πρέπει νά Εχουν νομοθετηθεί 

σχετικά μέ τήν τροφή καί τήν παιδεία μιας ζωντανής ψυχής, 

τά όποια, άν αυτή εξασφαλίσει, θά είναι βιώσιμη καί άν άτυ-
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χήσει τό αντίθετο, Οσο καί για τις τιμωρίες που πρέπει νά 

υπάρχουν γιά τους δράστες τών βίαιων θανάτων τά σχετικά 

βέβαια μέ τήν τροφή καί τήν εξάσκηση τών σα)μάτων Εχουν 

ήδη ειπωθεί, τό επόμενο τώρα θέμα μετά από αυτά, οί βίαιες 

πράξεις ακούσιες ή εκούσιες πού γίνονται άπο τόν ένα στον 

άλλο, μας υποχρεώνει νά προσδιορίσουμε δσο τό δυνατόν ; 

ποιες είναι καί πόσες, καθώς επίσης και ποιες ποινικές κυ

ρώσεις άν τούς τύχαιναν, θά είχε καθεμία άπο αύτες τις πρά

ξεις εκείνο πού τής τ<χιριάζει, αυτά τά θέματα μετά άπό ι 

εκείνα, θά ήταν σωστό, καθώς φαίνεται, νά ρυθμισθούν νο

μοθετικά. 

Τά τραύματα και τις αναπηρίες άπό τραύματα θά κατέτασ

σε δεύτερα ασφαλώς μετά τους θανάτους ακόμη και ό πιό 

ασήμαντος άπό εκείνους πού στρέφονται προς τούς νόμους. 

Τά τραύματα, καθώς είδαμε, Εχουν διαιρεθεί όπως οί φόνοι, 

πρέπει νά διακρίνονται καί αυτά σέ εκούσια, άπό θυμό, άπό 

φόβο καί σέ δσα άπό τα εκούσια γίνονται έκ προμελέτης-

πρέπει, έξ άλλου, νά προαγγελθεί για ολ.α εν γένει τά είδη βι

αιοπραγιών μία αρχή, αυτή έδώ, δτι δηλαδή είναι αναγκαίο a 

γιά τούς ανθρώπους νά θέτουν νόμους καί νά ζουν σύμιρωνα 

με νόμους, άν δέν θέλουν νά. μήν διαφέρουν σέ τίποτε άπό τά 

άπό κάθε άποψη πιό άγρια θηρία, Ή αίτια τώρα είναι αυτή, 875 

δτι κανενός άπό τούς ανθρώπους ή φύση δέν γεννιέται "ικανή 

ώστε νά γναφπζει τά οφέλη γιά τούς ανθρώπους σέ πολίτευ

μα καί ή όποια, μέ τό να τό γνωρίζει αύτο, θα μπορεί πάντο

τε καί θά θέλει νά κάνει τό καλύτερο δυνατόν. Είναι δύσκο

λο, πράγματι, έν πρώτοις νά γνωρίζει κανείς δτι είναι ανά

γκη γιά τήν αληθινή πολιτική τέχνη νά ενδιαφέρεται δχι γιά 

τό ιδιωτικό, άλ.λά γιά τό κοινό συμφέρον -διότι ένώ τό δη

μόσιο συμφέρον ενώνει τίς πόλεις, τό ιδιωτικό τίς διασπα-

καί δτι ωφελεί τόσο τό δημόσιο δσο καί τό "ιδιωτικό συμφέ

ρον, άν, άπό τά δύο, ρυθμίζεται νομοθετικά καλύτερα τό δη-
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μόσιο μάλλον παρά τό ιδιωτικό- κατά δεύτερον, ακόμη κι άν 
κάποιος αποκτήσει σέ ικανοποιητικό βαθμό μέ τήν γνώση b 
τήν ικανότητα vex γνωρίζει δτι δλα αυτά Ετσι Εχουν άπό την 
φύση τους, καί κοντά σ' αυτό συμβεί νά άρχει στην πόλη ώς 
ανεύθυνος καί απόλυτος μονάρχης, δέν θά ήταν ποτέ δυ
νατόν νά μείνει πιστός σέ αυτή τήν αρχή καί νά περνάει την 
ζωή του θεωρώντας δτι πρέπει νά προάγει στην πόλη τό δη
μόσιο συμφέρον καί δτι τό ιδιωτικό συμφέρον έρχεται μετά 
άπο τό δημόσιο, αλλά, αντίθετα, ή θνητή του φύση θά τόν 
ά>θεΐ πάντοτε στην πλεονεξία καί στην ιδιοτέλεια, αποφεύγο
ντας άσυλλόγιστα τήν λύπη καί κυνηγώντας τήν ηδονή, θά 
προτιμήσει τά δύο αυτά άπό τό δικαιότερο καί τό καλύτερο 
καί, προξενώντας έτσι μέσα στην ίδια σκοτάδι, θά γεμίσει c 

στό τέλος τόσο τήν ίδια αυτή δσο καί τήν πόλη ολόκληρη μέ 
δλα τά κακά. Διότι, βέβαια, άν ποτέ ένας άνθρωπος, ό 
Οποίος θά γεννιόταν άπό τήν θεία πρόνοια έκ φύσεως ικανός 
νά γνωρίζει τό δημόσιο συμφέρον, δέν θά είχε καμμία απο
λύτως ανάγκη άπό νόμους, πού θά άρχουν πάνω στον ίδιο· 
διότι άπό τήν γνώση ούτε νόμος ούτε καμμία τάξη είναι ανώ
τερος, ούτε είναι θεμιτό νά είναι δ νους σέ τίποτα υποτελής 
ούτε υπόδουλος, αλλά πρέπει, αντίθετα, νά είναι κυρίαρχος 
σέ δλα, άν είναι καί πραγματικά ένας αληθινός ελεύθερος d 
άνθρωπος σύμφωνα μέ τήν φύση του. Πράγματι, όμως δέν 
υπάρχει πουθενά σήμερα μέ καμμιά μορφή παρά μόνο σ' 
έναν ελάχιστο βαθμό- γι' αυτό πρέπει συνεπώς νά επιλέγου
με τό δεύτερο, δηλαδή τήν τάξη καί τόν νόμο, τά οποία, είναι 
αλήθεια βλέπουν καί αποβλέπουν στό σύνολο, άλλα αδυνα
τούν (ένν. νά προβλέπουν) τό κάθε τι. 

Όλα αυτά ειπώθηκαν επομένως λόγω τούτων τώρα θά 
ορίσουμε έμεϊς τί πρέπει νά πάθει ή νά πληρώσει αυτός πού 
θά τραυματίσει ή θά βλάψει σέ κάτι κάποιον άλλο. θά είναι 
έτοιμος ό καθένας νά μας διακόπτει ορθώς γιά οποιοδήποτε 
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ζήτημα καί (ένν. νά ρωτάει): «Μιλάς, γι ' αυτόν πού τραυμά

τισε τί ή ποιόν ή πώς ή πότε; Διότι είναι άπειρα αυτά καί e 

διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους». Είναι αδύνατον, κατά 

συνέπεια, νά επιτρέπεται στά δικαστήρια νά αποφασίζουν 

γιά δλα αυτά ή γιά κανένα. Διότι είναι αναγκαίο βέβαια σέ 

δλες τίς περιπτώσεις νά επιτρέπεται νά αποφασίζουν γιά ένα 

πράγμα, κατά πόσο δηλαδή συνέβη ή δέν συνέβη καθένα άπό 

αυτά- τό νά μήν τούς επιτρέπει, έξ άλλου, τίποτε σχετικά μέ 

τό τί πρέπει νά καταβάλουν ώς αποζημίωση καί τί επιβάλλε

ται νά υποστεί ώς ποινή αυτός πού διέπραξε κάποιο άπό 876a 

αυτά τά αδικήματα, άλλα αυτός ό ίδιος νά νομοθετήσει γιά 

δλα αυτά, μικρά καί μεγάλα, είναι σχεδόν αδύνατον. 

ΚΛ. Ποια είναι, λοιπόν, ή σκέψη μετά άπό αυτό; 

ΑΘ. Αυτή έδώ, δτι ορισμένα πρέπει νά αφήνονται στην 

εξουσία τών δικαστηρία^ν καί άλλα νά μήν αφήνονται, άλλα 

δτι πρέπει ό ίδιος ό νομοθέτης νά τά ρυθμίζει. 

ΚΛ. Ποια θέματα τότε πρέπει νά ρυθμίζονται νομοθετικά 

καί ποια πρέπει νά αφήνονται στην κρίση τών δικαστηρίων; 

ΑΘ. Τούτο θά ήταν πιό οωατό νά πούμε μετά άπό αυτά, 

ότι δηλαδή σέ μιά πόλη Οπου τα δικαστήρια είναι άον,μαντα 

καί ανέκφραστα, αποκρύπτοντας τις ίδιες τους τίς γνώμες, b 

αποφασίζουν μέ μυστική ψηφοφορία ή, πολύ χειρότερο άπό 

αυτό, δταν αποφασίζουν δχι μέ σιγή αλλά, αντίθετα, μέσα σέ 

απόλυτο θόρυβο, δπως τά θέατρα, επιδοκιμάζοντας μέ οχλο

βοή και αποδοκιμάζοντας καθέναν άπό τούς ρήτορες τών 

δύο μερών, τότε συνήθως υπάρχει στην πόλη ολόκληρη μία 

δύσκολ.η κατάσταση. Τό νά νομοθετεί λοιπόν, (ένν. ό νομο

θέτης) ύπό τό κράτος μιας ορισμένης ανάγκης γιά αυτά τά δι

καστήρια δέν είναι βέβαια ευτύχημα, ωστόσο δμως άν ήταν 

υποχείριος σέ μιά τέτοια ανάγκη, πρέπει νά αφήσει στή δι

καιοδοσία αυτών νά ορίσουν τίς ποινές γιά τά πιό μικρά c 

αδικήματα, ένώ γιά τά πιό μεγάλα πρέπει ό ίδιος ρητά νά νο-
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μοθετεΐ, άν ίσως ποτέ συμβεί νά νομοθετεί κανείς γιά Ενα τέ

τοιο πολίτευμα- σέ μιά πόλη, αντίθετα, όπου τά δικαστήρια 

θά είναι συγκροτημένα δσο τό δυνατόν σωστά, οπού αύτοι 

πού μέλλουν νά δικάζουν καί καλά έχουν καταρτισθεί καί 

δοκιμασθεί μέ δλη τήν αυστηρότητα έδώ είναι σωστό, ενδει

κνυόμενο καί ωραίο νά αφήνει (ένν. ό νομοθέτης) τήν από

λυτη αυτή εξουσία στους δικαστές νά άποιρασίζουν γι ' 

αυτούς πού καταδικάζονται, τό τί πρέπει αυτοί νά παθαί

νουν ή νά πληρώνουν ώς αποζημίωση. Στην παρούσα τότε 

περίσταση δέν είναι προσβλητικό γιά μάς τό νά μή νομοθε

τούμε γι ' αυτούς τά πιό σημαντικά και τά πιό πολλά, ζητή- d 

ματα τά οποία καί οί χειρότερα καταρτισμένοι δικαστές θά 

μπορούσαν νά διακρίνουν καί συνεπώς νά προσμετρήσουν, 

γιά καθένα άπό τά σφάλματα, τήν άξια τόσο τού παθήματος 

δσο καί τής πράξης- άφοΰ αντίθετα, αυτοί γιά τούς οποίους 

εμείς νομοθετούμε, πιστεύομε δτι θά είναι εξαιρετικά καλά 

οργανωμένοι κριτές αυτών τών ζητημάτων, πρέπει νά αφή

σουμε στην δικαιοδοσία τους τά περισσότερα. 'Ωστόσο, 

πράγμα πού πολ.λ.ές φορές είπαμε καί εφαρμόσαμε στην πρά

ξη στην προηγούμενη νομοθετική μας δραστηριότητα, τότε 

πού ορίζαμε καί τυποποιήσαμε τήν ποινή, νά δώσουμε δη

λαδή στους δικαστές αυτούς τά παραδείγματα γιά νά μην e 

υπερβαίνουν ποτέ τά δρια τής δίκης, καί ήταν τότε απολύτως 

σωστό καί πρέπει χωρίς άλλο καί τώρα τό ίδιο νά κάνουμε, 

τώρα, επανερχόμενα ήδη πάλι στους νόμους. 

Τό κείμενο, λοιπόν, τού νόμου γιά τό τραύμα θά πρέπει νά 

είναι τό έξης: "Αν Ενας άνθρωπος, ό όποιος σχεδίασε νά σκο

τώσει μέ τήν θέληση του κάποιον συμπατριώτη του, εκτός 

εκείνων τούς οποίους ό νόμος επιτρέπει, τόν τραυματίσει 

καί δέν Εχει τή δύναμη νά τόν θανατώσει, αυτός πού είχε τήν 

πρόθεση νά σκοτώσει καί τραυμάτισε έτσι, δέν είναι άξιος νά 877a 

τόν λυπάται κανείς, άλλα νά τόν αναγκάζει, χωρίς έπιφυλά-
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ξεις· νά δικάζεται γιά φόνο όπως αυτός πού δολοφόνησε· 
πρέπει ωστόσο νά σεβασθούμε την όχι ολότελα κακή τους τύ
χη και τον δαίμονα, ό οποίος μέ τό νά σπλαχνισθεΐ καί τον 
ίδιο (ένν. τον δράστη) καί αυτόν πού τραυματίσθηκε, αποσό
βησε γι' αυτούς, μέ τό νά μήν αποβεί γιά τόν ένα αθεράπευτη 
ή πληγή και γιά τόν άλλο καταραμένη ή τύχη και συμερορά, 
εκφράζοντας (ένν. ό νομοθέτης) τήν ευγνωμοσύνη γιά τόν 
δαίμονα αυτόν καί χωρίς να τοΰ εναντιώνεται, αποτρέπο
ντας τόν θάνατο εκείνου ό όποιος τραυμάτισε, θά εκτοπίζε
ται όμως γιά δλη του τήν ζωή σέ μιά γειτονική πόλη, διατη
ρώντας τό δικαίωμα τής επικαρπίας γιά τήν περιουσία του. b 
Θά πρέπει όμως, άν προξένησε μεγάλη ζημιά σ' αυτόν που 
τραυμάτισε, νά αποκαθιστά, σ' αυτόν πού ζημιώθηκε, την 
βλάβη τήν όποια θά εκτιμάει τό δικαστήριο πού θά είναι 
αρμόδιο νά δικάζει τήν υπόθεση, καί νά δικάζουν εκείνοι οί 
δικαστές πού θά δίκαζαν γιά φόνο, άν (ένν. τό θύμα) πέθαι
νε άπό τήν πληγή τοΰ τραύματος. Άν τώρα μέ τον ίδιο τρό
πο ενα παίδι ή Ενας δούλος τυχόν τραυματίσει έκ προμελέτης 
τούς γονείς ή τόν κύριο του, ή ποινή νά είναι θάνατος· καί άν 
παρομοίως αδελφός τυχόν τραυματίσει αδελφό ή αδελφή είτε 
αδελφή αδελφό της ή άδελφη της και καταδικασθεί γιά προ
μελετημένο τραύμα, ή ποινή νά είναι θιχνατος. "Αν, τέλος, 
μια γυναίκα τραυμάτισε στην πρόθεση της νά δολοφονήσει e 
τον ίδιο της τόν άνδρα, ή ένας άνδρας τήν ίδια του τή γυναί
κα, θά πρέπει νά καταδικάζονται σέ ισόβια εξορία- δσο για 
τήν περιουσία του, άν οί γιοι καί οί κόρες τους είναι ακόμα 
ανήλικα παιδιά, οί επίτροποι θά πρέπει νά τήν διαχειρίζο
νται καί νά φροντίζουν τά παιδιά ωσάν νά ήσαν ορφανά- άν 
είναι άνδρες, θά είναι αναγκαίο νά διατρέφεται ό εξόριστος 
άπό τούς απογόνους του, ένώ αυτοί θά αποκτούν τήν περι
ουσία του. "Οποιος τώρα άτεκνος τυχόν θά περιπέσει σε τέ- d 

τοιες συμφορές, οί συγγενείς μέχρι τοΰ βαθμού τών δεύτεραιν 
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ανεψιών καί άπό τίς δύο πλευρές, προς τό συμφέρον τών 

ανδρών καί τών γυναικών, άφοΰ συγκεντρωθούν δλοι μαζί, 

θά πρέπει, άφοΰ συμβουλευτούν τους νομοφύλακες καί τούς 

ιερείς, νά ορίσουν κληρονόμο γι ' αυτό τό νοικοκυριό, τό πε-

ντεχιλιοστό τεσσαρακοστό μέσα στην πόλη, άφοΰ σκεφθούν 

μέ αυτόν τόν τρόπο καί σέ αύτην έδώ τή συλλογιστική βάση, 

δτι κανένας οίκος δέν ανήκει σ' αυτόν πού τόν κατοικεί ούτε 

σέ ολόκληρη τήν ευρεία οικογένεια του, Ετσι όπως ανήκει 

στην πόλη τόσο ώς δημόσιος όσο καί ώς ιδιωτικός- ή πόλη 

πρέπει ασφαλώς τούς ίδιους της τούς οίκους νά τούς Εχει e 

στην κυριότητα της δσο τό δυνατόν πιο ευσεβείς καί ευτυχι

σμένους. "Οταν, λοιπόν, ένας άπό τούς οίκους δυστυχήσει 

καί πέσει στην ασέβεια, έτσι πού ό κάτοχος του νά μήν αφή

νει σ' αυτόν παιδιά, όντας άγαμος ή ακόμη καί Εγγαμος, νά 

πεθάνει άτεκνος καταδικασμένος γιά φόνο εκούσιο ή γιά κά

ποιο άλλο αδίκημα άπό εκείνα πού σχετίζονται μέ τούς θεούς 

καί τους πολίτες, γιά τά όποια ή προβλεπόμενη ποινή στον 

νόμο θά τυχαίνει νά είναι ρητά ό θάνατος ή ακόμη κι άν συμ

βαίνει νά καταδικάζεται σέ ισόβια εξορία, θά πρέπει ανα

γκαστικά πριν άπο κάθε τι άλλο ό οίκος αυτός νά καθαρθεί 

καί νά εξαγνισθεί μέ θυσίες σύμφωνα μέ τόν νόμο, Επειτα, 

αφού συγκεντρωθούν, δπα)ς είπαμε τώρα δά μόλις, δλοι οί 878a 

συγγενείς του μαζί μέ τούς νομοφύλακες νά εξετάσουν ποια 

οικογένεια, ά π ' όσες υπάρχουν στην πόλη είναι ή πιό ευυπό

ληπτη, ευτυχισμένη λόγω tflC αρετής της, στην όποια τυχαί

νει νά Εχουν γεννηθεί πολλά παιδιά- υιοθετώντας άρα ένα 

για λογαριασμό τοΰ πατέρα τού νεκρού καί τών ανιόντων 

συγγενών τής οικογένειας ώς γιό τους, δίνοντας του τό δνο

μα (ένν. ενός άπό αύτους) λόγω τής καλής του φήμης καί 

ευχόμενοι νά γίνει με καλύτερη τύχη άπό τόν (ένν. νεκρό πα

τέρα), προστάτης τής οικογένειας καί λάτρης τών όσιων καί 

τών ιερών τους, αυτόν θά τόν ορίσουν νόμιμο κληρονόμο, b 
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ένώ εκείνον πού εγκλημάτησε θα τόν αφήσουν, δταν συμβεί 
να τόν βρουν αυτόν τέτοιες συμφορές, νά κείτεται στον τάφο 
του ανώνυμος, άτεκνος καί χωρίς οικογενειακό κλήρο. 

Δέν υπάρχει, καθώς φαίνεται, γιά δλα Ενα όριο πού νά συ
ναντιέται μέ ένα άλλο δριο, αλλά γιά ορισμένα υπάρχει μία 
μεθόριος, αυτή ή οποία εκτείνεται εν μέσω συνόρων, συμπί
πτοντας τό Ενα μέ τό άλλο, θά βρισκόταν ανάμεσα στά δυο 
αυτά- καί ακριβώς ή πράξη πού γίνεται άπό θυμό είναι είπα
με κάτι τέτοιο. Γιά τά τραύματα, λοιπόν, πού γίνονται άπό 
οργή, ιδού ό νόμος: "Αν τυχόν καταδικάζεται κάποιος, θά 
πρέπει κατά πρώτον νά πληρώνει, άν τό τραύμα τυχόν απο
δειχθεί ότι μπορεί νά θεραπευθεί, στό διπλ.άσιο τήν βλάβη, 
καί γιά τά αθεράπευτα στό τετραπλάσιο· άν τιόρα (ένν. τό 
τραύμα) μπορεί βέβαια νά θεραπευθεί, συμβαίνει όμως νά 
προκαλεί σ' αυτόν πού πληγώθηκε μία μεγάλη καί ταπεινω
τική ντροπή, θά πρέπει νά αποκαθιστά (ένν. τήν βλάβη) στό 
τριπλάσιο. Σέ δσες, έξ άλλου, περιπτώσεις, που κάποιος 
τραυμάτισε έναν άλλον, τυχόν δέν βλάπτει μόνο τόν παθό
ντα άλλα καί τήν πόλη, κάνοντας τον ανίκανο νά βοηθάει τήν 
πατρίδα του εναντίον τών έχθρων, αυτός έκτος τών άλλων 
ποινών θά πρέπει νά αποκαθιστά καί τήν βλάβη στην πόλη-
έπί πλέον δηλαδή άπό τίς δικές του στρατιωτικές υποχρεώ
σεις. θά πρέπει νά εκπληρώνει και τίς στρατιωτικές υποχρε
ώσεις εκείνου πού κατέστησε ανίκανο καί νά κατατάσσεται 
στις πολεμικές παρατάξεις, ειδάλλως, άν δέν πράττει τό κα
θήκον του αυτό, θά μπορεί νά διώκεται σύμφωνα μέ τόν νό
μο άπό οποιονδήποτε τό επιθυμεί γιά ανυποταξία. Οί δικα
στές πού θά τόν καταδικάσουν πρέπει νά ορίσουν, έξ άλλου, 
τήν αξία τής βλάβης είτε στό διπλάσιο είτε στο τριπλ,άσιο 
είτε καί στό τετραπλάσιο. Άν πάλι συγγενής, τυχόν τραυμα
τίσει μέ τόν ίδιο τρόπο μέ αυτόν συγγενή του, άφοΰ συγκε
ντρωθούν οί αρχηγοί τών οικογενειών και οί συγγενείς, γυ-
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ναϊκες καί άνδρες μέχρι του βαθμού τών δεύτερων ανεψιών 

άπό τή μεριά τών γυναικών καί τών ανδρών, θά πρέπει, δταν 

θά Εχουν καταδικάσει (ένν, τον δράστη) νά αναθέσουν στους 

φυσικούς γονείς του νά επιμετρήσουν την ποινή· άν τώρα ή e 

επιμέτρηση τής ποινής είναι επιδεκτική αμφισβήτησης, οί 

συγγενείς άπό τήν πλευρά τών ανδρών Εχουν απόλυτη εξου

σία νά προβούν στην επιμέτρηση τής ποινής, άν όμως άδυ-

νατοϋν καί αυτοί, θά πρέπει νά αφήνουν τελικά τους νομο

φύλακες. Ά ν τώρα αυτά τά τραύματα είναι άπό παιδιά σέ 

γονείς, δικαστές νά είναι άτομα αναγκαστικά ηλικίας άνω 

τών εξήντα ετών, τά οποία τυχόν θά έχουν δικά τους παιδιά, 

δχι θετά, αλλά γνήσια, καί άν κάποιος θά κριθεί ένοχος (ένν. 

οί δικαστές) θά εκτιμούν άν πρέπει νά εκτελεσθεί ένας τέτοι

ος άνθρωπος ή μήπως νά πάθει κάτι άλλο μεγαλύτερο άπό 

αυτό ή ακόμη καί κάτι όχι πολύ μικρότερο- καί βέβαια κανείς 

άπό τούς συγγενείς τού δράστη δέν θά πρέπει νά δικάζει, 879a 

ούτε κι άν έχει γίνει τόσων ετών δσο Εχει Ορίσει ό νόμος. Ά ν 

τώρα κάποιος δούλος άπο όργη τραυματίσει ελεύθερο, θά 

πρέπει ό κάτοχος τοΰ δούλου νά τόν παραδώσει σ' αυτόν 

πού τραυματίσθηκε γιά νά τόν κάνει δ,τι θέλει- καί άν δέν 

τόν παραδώσει, θά πρέπει ό ίδιος να αποκαταστήσει τήν βλά

βη. Ά ν κάποιος, έξ άλλου, αποδίδει τό συμβάν σέ μηχανορ

ραφία μεταξύ τοΰ δούλου καί αυτού πού τραυματίσθηκε, θά 

πρέπει νά τό αμφισβητήσει- άν τυχόν δέν κερδίσει τήν δίκη, 

θά πρέπει νά αποκαταστήσει στό τριπλάσιο τήν βλάβη, και 

άν κερδίσει, θά πρέπει αυτός πού μηχανορράφησε μέ τόν 

δούλο νά διώκεται ώς ένοχος παράνομης υποδούλωσης. 

"Οποιος άλλος τυχόν, χωρίς τή θέληση του, θά τραυματίσει b 

έναν άλλο, θά πρέπει νά αποκαθιστά τήν βλάβη στην απλή 

άξια της -διότι κανένας νομοθέτης δέν είναι 'ικανός νά εξου

σιάζει τήν τύχη-, ένώ δικαστές θά είναι αυτοί πού ορίσθηκαν 

γιά βλάβες σέ γονείς άπό παιδιά, καί θά εκτιμούν τήν άξια 
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τής βλάβης. 

"Ολοι, βέβαια, οί προαναφερόμενοι τραυματισμοί είναι βί

αιοι, άπό βιαιότητα, άλλαιστε, χαρακτηρίζεται καί τό δλο 

είδος τής έργω εξύβρισης. Για τέτοιες πράξεις πρέπει νά έχει e 

πάντοτε στον νού του κάθε άνδρας, παιδί καί γυναίκα δτι 

στά μάτια τών θεών καί τών ανθρώπων πού θέλουν νά σώ

ζονται καί νά ευτυχούν, ή μεγαλύτερη ηλικία Εχει τά πρω

τεία, δχι σέ μικρό βαθμό, ώς προς τή νεότερη. Ή Εργω εξύ

βριση, Επομένως, πού γίνεται σέ μιά πόλη σέ βάρος ενός γε

ροντότερου άπό ενα νεότερο, είναι κάτι τό άσχημο νά δεί κα

νείς καί θεομίσητο- φαίνεται, αντίθετα, σέ κάθε νέο πού δέ

χθηκε κτυπήματα από Ενα γεροντότερο δτι πρέπει νά υπο

μείνει ατάραχα τήν οργή του, με τήν ελπίδα νά τοΰ αποδώ

σουν καί τού ίδιου στα γηρατειά του αύτην τήν τιμή. Μέ 

αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θά πρέπει να διατυπωθεί ό σχε

τικός νόμος μας· καθένας στον τόπο μας θά πρέπει νά τιμά 

μέ Εργα καί λόγια τόν μεγαλύτερο του- τον κατά είκοσι έτη 

μεγαλύτερο του στην ηλικία, αρσενικού ή θηλυκού γένους, θά 

πρέπει θεωρώντας τον ώς πατέρα ή μητέρα νά τον σέβεται, 

καί θά πρέπει ακόμη νά απέχει πάντοτε γιά χάρη τών θεών d 

τής γονιμότητας άπό κάθε άνθρωπο ηλικίας, πού έχει τήν 

ικανότητα νά τεκνοποιήσει καί νά γεννήσει παιδιά. "Ετσι 

επίσης θά πρέπει νά κρατιέται μακριά άπό έναν ξένο είτε κα

τοικεί αυτός άπό παλαιά στην πόλη είτε μόλις έχει Ελθει- δέν 

θά πρέπει δηλαδή ούτε να διανοηθεί να αποτολμήσει να νου

θετήσει έναν τέτοιον άνθρωπο μέ κτυπήματα, είτε ό ίδιος κά

νει τήν αρχή είτε βρίσκεται σέ άμυνα. "Αν νομίζει δτι πρέπει 

νά τιμωρηθεί κάποιος ξένος, ό οποίος, αύθαδιάζοντας καί 

άποθρασυνόμενος, κτυπάει τον ίδιον ιχύτόν, αφού τόν συλ

λάβει. θά πρέπει νά τόν οδηγήσει ενώπιον τών αστυνομικών 

αρχών, άλλα νά αποφύγει νά τόν κτυπήσει, γιά νά μάθει έτσι 

νά μένει μακριά άπό τό νά τολμήσει ποτέ νά κτυπήσει ενα e 
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ντόπιο. Οί αστυνόμοι πάλι, άφοΰ τόν παραλάβουν και τόν 

ανακρίνουν, σεβόμενοι τόν προστάτη θεό τών ξένων, άν 

τυχόν κριθεί δτι άδικα ό ξένος κτύπησε τον ντόπιο, άφοΰ 

δώσουν στον ξένο τόσα κτυπήματα μιέ μαστίγιο δσα ό Ιδιος 

τυχόν είχε δώσει, θά πρέπει νά καταπαύσουν τήν θρασύτητα 

τών ξένων άν τυχόν όμως δέν αδικεί, άφοΰ φοβερίσουν καί 

κατακρίνουν αυτόν πού τόν οδήγησε ενώπιον τους, θά πρέ

πει νά τούς αφήνουν καί τούς δύο ελεύθερους. "Αν ένας 880a 

άνδρας κτυπάει Εναν συνομίληκό του <ή> ακόμη καί τόν άτε-

κνο πού τόν περνάει στην ηλικία, τόσο Ενας γέρος Εναν άλλο 

γέρο δσο καί έάν Ενας νέος Εναν άλλο νέο, θά πρέπει να μπο

ρεί νά αμύνεται φυσικά μέ γυμνά χέρια, χωρίς κάποιο αντι

κείμενο πού μπορεί νά πετάξει άπό μακριά' όμως Ενας 

άνδρας πού έχει περάσει τά σαράντα, έάν τολμάει νά μάχεται 

μέ κάποιον, είτε κάνοντας πρώτος τήν αρχή είτε αμυνόμενος, 

νά χαρακτηρίζεται άγριάνθραχπος, αγενής δσο καί δουλοπρε-

πής, καί θά τού έπρεπε, άν τυχόν καταδικαζόταν, μια ατιμω

τική ποινή. Καί άν, βέβαια, κάποιος πείθεται μέ τού είδους 

αυτού τίς προτροπές, θά ήταν εύκολοχαλιναγώγητος- αυτός 

πού δύσκολα, αντίθετα, πείθεται καί δέν νοιάζεται καθόλου 

γιά τό προοίμιο, θά Επρεπε νά περιμένει αναπόφευκτα αυτόν 

έδώ τόν νόμο. 

Ά ν κάποιος κτυπάει τόν μεγαλ.ύτερο άπό τόν ίδιο κατά b 

είκοσι ή καί περισσότερα χρόνια, εν πρώτοις αυτός πού 

τυχόν θά τόν συναντήσει, άν συμβαίνει νά μήν είναι συνομί-

ληκος ούτε νεότερος, θά πρέπει νά τους χωρίζει, διαφορε

τικά θά πρέπει νά θεωρείται σύμφωνα μέ τόν νόμο κακός 

άνθρωπος- άν όμως είναι στην ηλικία εκείνου που δέρνεται ή 

ακόμη νεότερος, θά πρέπει νά υπερασπίζεται αυτόν πού αδι

κείται σάν να ήταν αδελφός ή πατέρας του ή ακόμη ένας 

ανιών συγγενής ανώτερης τάξης. Έπί πλέον, θά πρέπει νά 

διώκεται γιά Εργω Εξύβριση αυτός πού αποτόλμησε, δπως 
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ειπώθηκε, νά κτυπήσει μεγαλύτερο του στην ηλικία, καί άν 

τυχόν χάσει τήν δίκη, θά πρέπει νά καταδικάζεται σε δεσμά 

γιά διάστημα όχι μικρότερο τοΰ ενός έτους· άν, ωστόσο, οί e 

δικαστές τόν καταδικάσουν σε φυλάκιση γιά μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, θά πρέπει νά υπερισχύει ό χρόνος φυλά

κισης στον όποιον αυτός καταδικάσθηκε. "Αν ένας ξένος ή 

κάποιος άπό τούς μέτοικους κτυπάει τόν μεγαλύτερο του 

στην ηλικία άπό τόν ίδιο κατά είκοσι ή καί περισσότερα χρό

νια, ώς προς τούς παρευρισκόμενους πού προστρέχουν σέ 

βοήθεια, θά πρέπει ό ίδιος αυτός νόμος νά Εχει τήν ίδια ισχύ, 

αυτός δμως πού θά νικηθεί σ' αυτήν τήν δίκη, άν είναι ξένος 

καί όχι μόνιμος κάτοικος, θά πρέπει νά εκτίσει λόγω αυτής 

τής καταδίκης ποινή φυλάκισης δύο ετών. ένα) αυτός πού 

είναι μέτοικος καί δέν υπακούει στους νόμους, θά πρέπει νά 

Εκτίσει ποινή τριών ετών, άν τό δικαστήριο δέν τού επιβάλει d 

ποινή φυλάκισης μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, θ ά πρέ

πει, έξ άλλου, νά καταδικάζεται καί ό παρευρισκόμενος, σέ 

μίαν οποιαδήποτε άπό τίς περιπτώσεις αυτές, ό όποιος δέν 

παρέσχε τήν σύμφα>να μέ τόν νόμο βοήθεια, σέ καταβολή 

προστίμου, αυτός πού ανήκει στην ανώτατη εισοδηματική 

τάξη μιας μνάς, αυτός πού άνηκει στην δεύτερη πενήντα 

δραχμών, στην τρίτη τριάντα καί στην τέταρτη είκοσι- θα 

πρέπει νά είναι δικαστές αυτού τοΰ είδους τών υποθέσεων 

στρατηγοί, ταξίαρχοι, αρχηγοί ^ρυλών καί ίππαρχοι. 

Οί νόμοι, λοιπόν, άλλοι γίνονται, καθώς φαίνεται, προς 

όφελος τών χρηστών ανθρώπων, γιά χάρη τής διδαχής τού 

πώς συναναστρεφόμενοι θά μπορούσαν νά διάκεινται φι- e 

λικά δ ένας γιά τόν άλλον, άλλοι γιά εκείνους ά π ' δσους 

απέφυγαν τήν Εκπαίδευση καί έχουν ένα σκληρό άπό τήν φύ

ση τους χαρακτήρα καί μέ τίποτε δέν μαλάκωσαν, ώστε νά 

μήν Εχουν τήν Εφεση γιά κάθε είδους κακία. Αυτοί θά μπο

ρούσαν νά θεωρηθούν δτι είναι οί πραγματικοί υπεύθυνοι 
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γιά τά δσα πρόκειται νά ειπωθούν γι' αυτό ό νομοθέτης θά 
θέτει αναγκαστικά τούς νόμους, πού θά ήθελε νά μήν χρεια
σθούν ποτέ. "Οποιος θά αποτολμήσει νά χειροδικήσει ποτέ 
στον πατέρα του ή τήν μητέρα του ή ακόμη σέ κάποιον άπό 
τούς προγόνους του μεταχειριζόμενος βία εναντίον τους, 
ύπό τήν μορφή έργω καθύβρισης, αυτός ό οποίος δέν φοβή
θηκε μήτε τήν οργή τών επουράνιων θεών μήτε τών λεγόμε- 88ia 
νων κάτω άπό τήν γή τιμωρών, αλλά θεωρώντας δτι γνωρί
ζει εκείνα τά όποια ουδόλως τά γνωρίζει, μέ τό νά καταφρο
νεί τά δσα έχουν ειπωθεί άπό τούς παλαιούς και άπό όλους 
παραδεκτά, παρανομεί, γι' αυτόν τόν άνθρωπο χρειάζεται 
ένα Εσχατο μέσο αποτροπής. Ό θάνατος, ωστόσο, δέν είναι 
έσχατη ποινή, καί τα λεγόμενα βάσανα γι' αυτούς τούς 
ανθρώπους στον Άδη είναι ακόμη πιό κοντά στις Εσχατες 
(ένν. ποινές), ακόμη κι άν τά έπικαλοΰνχαι απειλητικά οί νό
μοι σ' ένα πνεύμα απόλυτης αλήθειας, δέν κατορθώνουν 
καμμία αποτροπή σέ τέτοιες ψυχές -διότι δέν θά γίνονταν 
ποτέ αυτοί άνθρωποι πού ξυλοκοπούν τήν μητέρα τους δσο 
οί ανίεροι αυτουργοί ξυλοκοπημάτων σέ βάρος τοΰ άλλου 
γονιού τους- πρέπει λοιπόν οί έδώ τιμα^ρίες σχετικά μέ τέ- b 
τοια εγκλήματα πού επιβάλλονται σέ αυτούς τούς ανθρώ
πους, στό χρονικό διάστημα πού είναι στή ζωή, να μήν υπο
λείπονται, άν είναι δυνατόν, άπό εκείνες στον Άδη. 

θά πρέπει επομένως, μετά άπό αυτό, νά πούμε τό εξής: 
Όποιος τυχόν αποτολμήσει νά κτυπήσει τόν πατέρα ή τήν 
μητέρα του ή τούς πατέρες ή τίς μητέρες αυτών χωρίς νά κα
τέχεται άπό μανία, θά πρέπει έν πρώτοις, αυτός πού πρώτος 
θά τούς συναντήσει νά σπεύσει, στό πνεύμα ακριβώς που 
προαναφέρθηκε, νά βοηθήσει, καί στην περίπτωση πού αυτός 
ό όποιος βοηθάει είναι μέτοικος [ή] ξένος, θά πρέπει νά προ
σκαλείται νά καθήσει στις πρώτες θέσεις κατά τούς αγώνες, 
άν, αντίθετα, δέν βοήθησε, θά πρέπει νά εκδιώκεται γιά πά-
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ντα άπό τή χώρα- ό μή μέτοικος τώρα, ό όποιος βοηθάει, θά 

πρέπει νά επαινείται, καί άν δέν βοηθάει νά κατακρίνεται- άν e 

πάλι είναι ένας δούλος πού βοηθάει, θά πρέπει νά απελευθε

ρώνεται, άν, αντίθετα, δέν βοήθησε, θά πρέπει νά τιμωρείται 

μέ εκατό μαστιγώματα, άν τυχόν τά γεγονότα γίνονται μέσα 

στην αγορά, άπό τούς άγορανόμους, καί άν έξα> άπό τήν 

αγορά κάπου μέσα στό αστικό κέντρο, θά πρέπει νά τον τι

μωρεί άπό τούς αστυνόμους αυτός πού είναι παρών, καί άν, 

τέλος, κάπου στην αγροτική περιοχή, οί έπί κεφαλής τών 

αγρονόμων. "Αν τώρα είναι κάποιος ντόπιος, αυτός πού 

τυχόν τούς συναντά πρώτος, είτε είναι παιδί, είτε άνδρας 

είτε γυναίκα, θά πρέπει καθένας ανεξαιρέτως νά τόν απο

κρούσει αποκαλώντας τον ανίερο· αυτός πού δέν τόν απο

κρούει, θά πρέπει σύμφωνα μέ τον νόμο νά δέχεται τήν κα- d 

τάρα τού Δια προστάτη τής οικογένειας και τής πατρότητας. 

Ά ν κάποιος καταδικάζεται γιά Εργω εξύβριση τών γονιών 

του, θά πρέπει έν πρώτοις νά εκτοπίζεται ίσοβίως άπό τήν 

πόλη σέ κάποια περιοχή τής υπόλοιπης χώρας καί νά εμπο

δίζεται άπό δλους τούς ιερούς χώρους· καί άν δέν παραμένει 

μακριά, νά τόν τιμωρούν οί αγρονόμοι μέ κτυπήματα καί μέ 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο τυχόν θά θέλουν, άν δμως Επα

νέλθει, θά πρέπει νά τιμωρείται μέ θάνατο. Ά ν κάποιος, ά π ' 

όσους είναι ελεύθεροι, τυχόν συμφάγει ή πιει μέ αυτόν τον 

άνθρωπο ή έχει μαζί του κάποια άλλη τέτοια επικοινωνία ή e 

ακόμη κι άν απλώς συναντώντας τον τυχαία κάπου ασχολη

θεί μέ τήν θέληση του μαζί του, μήτε σέ κανένα ιερό χώρο 

πρέπει νά Ελθει, μήτε στην αγορά μήτε στην πόλη έν γένει 

προτού καθαρθεί, Εχοντας συνείδηση δτι ήλθε σ' επαφή μέ 

μιά ολέθρια τύχη· έάν μή υπακούοντας στον νόμο τυχόν μο

λύνει παρανόμως τά ιερά καί τήν πόλη, αυτός ό όποιος άπό 

τούς άρχοντες, πού άν καί γνωρίζει, δέν κινεί τήν δικαστική 

διαδικασία γιά ενα τέτοιον άνθρωπο, θά πρέπει, στά πλαίσια 
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τών ευθυνών του, νά είναι αυτό μία άπό τίς πιό μεγάλες κα

τηγορίες σέ βάρος του. 882a 

"Αν τώρα πάλι Ενας δούλος κτυπάει ελεύθερο, είτε λοιπόν 

ξένος είναι αυτός ή άνθρωπος τής πόλης, θά πρέπει αύτος 

πού είναι μάρτυρας νά προστρέξει σέ βοήθεια, διαφορετικά 

θά πρέπει νά αποκαταστήσει ανάλογα μέ τήν εκτίμηση τής 

περιουσίας του, τήν ζημία πού προαναφέρθηκε, καί άφοΰ, δέ

σουν οί προστρέξαντες (ένν. τον δούλο) με την βοήθεια 

αυτού πού κτυπήθηκε, νά τόν παραδώσουν στον αδικημένο-

αυτός, άφοΰ τόν παραλάβει, τόν δέσει καί τόν μαστιγώσει b 

όσες φορές θελ.ήσει, χωρίς καθόλου νά ζημιώσει τόν κύριο 

τοΰ δούλου, θά πρέπει να τόν παραδώσει ο' εκείνον, στον 

όποϊο ανήκει σύμφατνα μέ τον νομό. Ό συναφής νόμος πρέ

πει νά είναι ό εξής: αυτόν, ό όποιος ένώ είναι δούλος θά 

συμβεί να κτυπήσει ελεύθερο, χωρίς νά τόν έχουν διατάξει 

σχετικώς οί άρχοντες, δταν ό Ιδιοκτήτης του τόν παραλάβει 

δεμένο άπό αυτόν πού κτυπήθηκε, δέν θά τόν λύσει, προτού 

ό δούλος τόν πείσει δτι είναι άξιον νά ζει λυμένος. Τά ίδια e 

θά πρέπει νά γίνονται καί προκειμένου γιά όλες αυτές τίς βι

αιοπραγίες τόσο άπό γυναίκες εναντίον γυναικών όσο καί 

εναντίον ανδρών άπο γυναίκες καί άπό άνδρες εναντίον γυ

ναικών. 
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ΑΘ. Μετά άπό τίς Εργω καθυβρίσεις, άς μιλήσουμε γι' αυτόν 884a 

τόν ενα νομικό κανόνα γιά τίς βίαιες πράξεις, Ετσι περίπου-

κανένας δέν πρέπει νά αρπάζει τίποτε άπό τά ξένα πράγμα

τα μήτε νά κλέβει, μήτε, έξ άλλου, νά κάνει χρήση κανενός 

πράγματος άπό εκείνα πού ανήκουν στον γείτονα, άν δέν πεί

σει τόν ιδιοκτήτη- διότι δλα τά προαναφερόμενα κακά έχουν 

γίνει, γίνονται καί θά γίνονται σέ συνάρτηση μέ τέτοια συ

μπεριφορά. Οί πιό μεγάλες τώρα, ά π ' όλες τίς λοιπές (ένν. 

συμπεριφορές) είναι ή ασωτία καί ή ασέβεια τών νέων, καί 

στον μέγιστο βαθμό δταν γίνονται εναντίον ιερών πραγμά

των, και άσυγκρίτως, έξ άλλου, χειρότερες, δταν στρέφονται 

εναντίον δημόσιων ιερών πραγμάτων ή εναντίον κοινών πού 

ανήκουν σέ μέλη τής ίδιας φυλής ή σέ ορισμένα άλλα άτομα 

μιας κοινωνικής ομάδας- οί ασέβειες τώρα εναντίον ιδιω

τικών ιερών καί κυρίως τάφων έρχονται δεύτερες καί είναι 885a 

δευτερεύουσες, καί οί εναντίον γονέων τρίτες, χωριστά άπό 

τίς προηγούμενες, δταν τούς κακομεταχειρίζεται κανείς. Τέ

ταρτο είδος ασέβειας είναι, δταν αδιαφορώντας κάποιος γιά 

τούς άρχοντες αρπάζει μέ τήν βία, κλέβει ή κάνει χρήση ν.ά-

ποιου πράγματος εκείνων χωρίς νά τούς πείσει σχετικά, καί 
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πέμπτο θά ήταν ή ασέβεια τών αστικών δικαιωμάτων κα

θενός πολίτη χωριστά, έχοντας δικαστική προστασία. Πρέπει 

συνεπώς γιά καθεμία άπ' αυτές τίς περιπτώσεις νά θέσουμε 

έναν γενικό νόμο. Και γιά τήν ιεροσυλία, βέβαια, τόσο τήν 

βίαιη δσο καί εκείνη πού τυχόν γίνεται μέ κλοπή, Εχει ήδη μέ 

τρόπο συνοπτικό ορισθεί, τί πρέπει νά παθαίνει (ένν. ό δρά

στης)- γιά τά δσα, ωστόσο, μέ λόγια καί δσα μέ Εργα σχετικά b 

μέ τούς θεούς προσβλητικά λέει καί πράττει κανείς, πρέπει 

νά ορίζονται αυτά πού πρέπει νά παθαίνει σύμφωνα μέ τό 

προοίμιο, πού τίθεται στην άρχη τοΰ νόμου, θ ά πρέπει νά 

είναι έτσι διατυπωμένο. 

Ποτέ έως τώρα κανένας, ό όποιος πιστεύει ότι οί θεοί 

είναι όπως ορίζουν οί νόμοι, δέν διέπραξε μέ τήν θέληση του 

ούτε άσεβη πράξη ούτε άφησε νά τοΰ ξεφύγει παράταιρος λό

γος, παρά μόνον άν πάσχει άπό Ενα άπο τα τρία (κακά), ή 

άπό αυτό, τό όποϊο είπα, επειδή δέν πιστεύει δηλαδή, ή, δεύ

τερον άν καί πιστεύει δτι υπάρχουν, δτι δέν μεριμνούν γιά 

τούς ανθρώπους, ή, τρίτο, δτι, μέ το νά εξευμενίζονται εύκο

λα μέ θυσίες καί προσευχές, μεταστρέφονται. 

ΚΛ. Τί μπορούμε τότε, λοιπόν, νά κάνουμε με αυτούς ή e 

καί τί θά μπορούσαμε νά τούς πούμε; 

ΑΘ. Καλέ μου φίλε, άς ακούσουμε πρώτα μέ προσοχή 

αυτά πού μαντεύω δτι λένε χωρατεύοντας για νά εκφράσουν 

τήν καταφρόνηση τους προς εμάς. 

ΚΑ. Ποια συγκεκριμένα-, 

Αθ. Αυτά ενδεχομένως, χωρατεύοντας, θά μπορούσαν yà 

μάς πουν: «Φίλε, Αθηναίε, Λακεδαιμόνιε καί Κνώσιε, λέτε 

πράγματα αληθινά. 'Ορισμένοι δηλαδή άπό μας δέν πιστεύο

με καθόλου ούτε στό ελάχιστο στους θεούς, άλλοι σ' αυτούς 

πού σεϊς λέτε. Συνεπώς άξιώνομε άπό σας, καθώς έσεΐς 

αξιώνατε άπό τούς νόμους, πριν σπεύσετε νά μάς άπειλ.ήσε- d 

τε μέ τρόπο σκληρό, θά πρέπει προηγουμένως νά προσπαθή-
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σετε έσεϊς νά πείσετε καί να μας εξηγήσετε δτι υπάρχουν θε

οί, επικαλούμενοι ισχυρά επιχειρήματα καί δτι είναι ανώτε

ροι άπό τό νά μεταπείθονται ενάντια στό δίκαιο, μέ το vex 

γοητεύονται άπό ορισμένα δώρα. Διότι, όπως ακούγονται 

αυτά τά πράγματα δσο καί άλλα παρόμοια άπό τούς φερόμε

νους καλύτερους τών ποιητών, τών ρητόρων, τών μάντεων, 

τών ιερέων καί χιλιάδων έπί χιλιάδων άλλων ανθρώπων, δεν 

στρεφόμαστε στό νά μήν κάνουμε τα άδικα πράγματα καί 

άπό τήν στιγμή πού τά διαπράξουμε, νά τά επανορθώσουμε. 

Ά π ό τούς νομοθέτες τότε, οί όποιοι διατείνονται δτι δέν 

είναι άγριοι αλλά ήμεροι, άξιώνομε νά χρησιμοποιήσουν e 

πρώτα απέναντι μας την πειθώ, άν το. δσα λένε σχετικά μέ τό 

δτι υπάρχουν θεοί δέν είναι πολύ καλύτερα άπό b/.zïva τών 

άλλων, τουλάχιστον άς είναι καλύτερα ώς προς τήν αλήθεια, 

καί τότε μόνον ενδεχομένως θά πειθόμαστε άπο σας. "Ας 

προσπαθήσετε λοιπόν, άν λέμε κάτι τό λογικό, νά μας πείτε 

αυτά τά οποία σας προσκαλούμε. 

ΚΛ. Δέν είναι άραγε φανερό, φίλτατε, δτι είναι εύκολο νά 

λέει κανείς τήν αλήθεια, δταν λέει δτι υπάρχουν θεοί; 

ΑΘ. Πώς; 886a 

ΚΛ. Έ ν πρώτοις υπάρχουν ή γή, ό ήλιος, τά άστρα καί δλα 

τά ουράνια, καθώς καί τά τόσο ώραϊα τακτοποιημένα διαδο

χικά διαστήματα τών εποχών, διαιρεμένα σέ Ετη καί μήνες-

καί Επειτα δτι δλοι οί Έλληνες δσο καί οί βάρβαροι παρα

δέχονται πώς υπάρχουν θεοί. 

ΑΘ. Φοβάμαι, ευλογημένε, τούς μοχθηρούς ανθρώπους -

διότι δέν θά μπορούσα ποτέ ασφαλώς νά πώ δτι αισθάνομαι 

δέος- μήπως τυχόν μας καταφρονήσουν. Διότι έσεϊς δέν 

γνωρίζετε σχετικά μέ αυτούς τήν αιτία τής διαφωνίας τους, 

άλλα νομίζετε δτι οί ψυχές αυτών τών ανθρώπων παρακι

νούν στην άθεη ζωή άπό τό γεγονός καί μόνο τής ασυγκρά

τητης ροπής τους γιά τίς ηδονές καί τίς επιθυμίες. b 
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ΚΛ. Άλλα Ομως ποια άλλη αιτία, κοντά σ' αυτήν θά μπο

ρούσε, φιλοξενούμενε, νά υπάρχει; 

ΑΘ. Αυτή τήν όποια εσείς, οί οποίοι ζείτε λίγο πολύ έκτος, 

δέν θά μπορούσατε μέ κανένα τρόπο νά γνωρίσετε, αλλά θά 

διέφευγε αντίθετα άπολύτα)ς τής προσοχής σας. 

ΚΛ. Τί θές τώρα πάλι να πεις μ' αυτό; 

ΑΘ. Μία αμάθεια πάρα πολύ δυσάρεστη, ή οποία θεω

ρείται δτι είναι μεγάλη σοφία. 

ΚΛ. Πώς το λές αυτό; 
ΑΘ. 'Υπάρχουν σέ μας καταγεγραμμένοι λόγοι, οί όποιοι, 

ά π ' δ,τι καταλαβαίνω δέν υπάρχουν σέ σας λόγω τοΰ άρι

στου πολιτεύματος σας, ορισμένοι σέ κάποιο μέτρο καί e 

άλλοι χωρίς κανένα μέτρο, οί όποιοι λένε γιά τους θεούς, οί 

πιό παλαιοί γιά τό πώς Εγινε ή πριότη φύση τού ουρανού δσο 

και τών άλλων (ένν. σωμάτιυν), και προχωρώντας δχι πολύ 

άπο τό σημείο αυτό τής αρχής, διεξέρχονται διεξοδικά την 

θεογονία, δσο καί τό πώς, άπό τήν στιγμή πού γεννήθηκαν, 

σχετίσθηκαν μεταξύ τους· αυτά δέν είναι εύκολο νά τά κατα

κρίνει κανείς, επειδή ακριβώς είναι παλαιοί (ένν. οί συγγρα

φείς), άν γιά κάποιο άλλο θέμα έχουν καλώς ή δέν Εχουν 

καλώς γιά τούς ακροατές- προκείμενου γιά τό θέμα δμως τής 

φροντίδας καί. τών τιμών προς τούς γονείς, δέν θά μπορούσα 

ποτέ έγώ τουλάχιστον ούτε νά τά επαινέσω ώς ωφέλιμα, ούτε d 

νά πώ δτι δέν έχουν πράγματι διόλου ειπωθεί. Τα σχετικά, 

λοιπόν, μέ τούς αρχαίους άς τά παρατήσουμε καί άς πάνε 

στο καλό, καί δπως αρέσει στους θεούς, μέ αυτόν τόν τρόπο 

άς λέγονται τά σχετικά δμως άπό τούς νέους μας καί τους 

σοφούς μεταξύ αυτών, θά πρέπει νά καταγγελθούν ώς αίτια 

κακιον. Οί διαλογισμοί αυτοί παράγουν αυτό έδώ τό αποτέ

λεσμα: δταν έγώ καί έσύ δηλαδή φέρνουμε αποδείξεις γιά τό 

δτι υπάρχουν θεοί, προβάλλοντας αυτές τίς ίδιες, τόν ήλιο 

δηλαδή, τήν σελήνη, τά άστρα, τήν γή ebç θεούς καί θεϊα δντα, 
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οί παρασυρμένοι άπό τούς σοφούς αυτούς θά Ελεγαν δτι δλα 

αύτα τά πράγματα είναι χώμα καί πέτρες καί συνεπώς δέν 

είναι σέ θέση νά φροντίζουν γιά κανένα άπό τά ανθρώπινα e 

πράγματα, δσο καλά κι άν έχουν αυτά μέ λόγια περιβληθεί μέ 

πειστική ικανότητα. 

ΚΛ. Είναι δυσάρεστη χωρίς άλλο, φιλοξενούμενε ή γνώμη 

πού τώρα δά ακριβώς εξέθεσες, ακόμη κι άν ήταν μία καί μο

ναδική- τώρα όμως οπότε και τυχαίνει να είναι αυτές πάρα 

πολλές, θά ήταν ακόμη πιό δυσάρεστη. 

ΑΘ. Τί γίνεται λοιπόν; Ti λέμε; Τί οφείλουμε να κάνουμε 

εμείς; Τί άπό τά δύο δηλαδή, θά πρέπει μήπως νά απολογη

θούμε σάν νά μάς κατήγγειλε κάποιος ενώπιον άθεων ανθρώ

πων ώς κατηγορούμενους γιά τή νομοθεσία μας, οί όποιοι 

μας καταλογίζουν δτι κάνομε φοβερά πράγματα, δταν ορί

ζουμε νομοθετικά δτι υπάρχουν θεοί; "Η μήπως θά πρέπει, 887a 

άφοΰ τούς αφήσουμε νά πάνε στό καλό, νά στραφούμε καί 

πάλι στους νόμους, άπό τόν φόβο μήπως τό προοίμιο μας γί

νει πιό μακροσκελές άπό τούς νόμους; Διότι κάθε άλλο παρά 

θά ήταν ό βραχύς (ένν. προοιμιακός) λόγος, άν επρόκειτο νά 

επεκταθεί, άν θά Επρεπε νά αποδείξουμε στό σωστό μέτρο σ' 

αυτούς πού επιθυμούν νά ασεβούν τούς Ισχυρισμούς γιά 

τούς οποίους θά έλεγαν αυτοί δτι πρέπει εμείς νά μιλήσουμε 

καί να τούς φοβίσουμε, άφοΰ έτσι θά έχουμε κάνει νά αισθά

νονται άβολα, τότε μόνο θά μπορούσαμε νά καταπιαστούμε 

μέ τά δσα πρέπει τώρα πλέον κοντά σ' αύτα νά νομοθετούμε. 

ΚΛ. Πλην δμως, φιλοξενούμενε, έχομε πολλές ιρορές μέσα b 

σέ λίγο χρόνο πει ακριβώς τό ίδιο αυτό, δτι τίποτε δηλαδή 

δέν μάς υποχρεώνει στο παρόν νά προτιμήσουμε τόν βραχύ 

λόγο μάλλον παρά τόν επιμήκη -διότι κανένας, κατά τό λε

γόμενο, δέν μας καταδιώκει- θά ήταν άλλωστε γελοίο καί 

αποκαρδιωτικό νά δώσουμε τήν εντύπωση δτι επιλέγουμε 

αντί τα καλύτερα τά συντομότερα. Καί ενδιαφέρει δχι λίγο 
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τό νά Εχουν άπό κάθε άποψη οί ισχυρισμοί μας, δτι υπάρ

χουν θεοί καλοί πού τιμούν τήν δικαιοσύνη άσυγκρίτως πε

ρισσότερο άπό τούς ανθρώπους, μιαν ορισμένη πειστική ικα

νότητα- αυτό θά ήταν, χωρίς άλλο, γιά μας τό πιό ωραίο καί 

πιό καλό προοίμιο γιά όλους τούς νόμους. Χωρίς, λοιπόν, 

καθόλου νά δυσανασχετούμε ούτε νά βιαζόμαστε, τήν όποια 

ικανότητα σέ σχέση μέ τήν πειθώ διαθέτομε γιά αυτούς τούς e 

ισχυρισμούς, άς τούς αναπτύξουμε, μήν εγκαταλείποντας τί

ποτε, δσο τό δυνατόν πιό ικανοποιητικά. 

ΑΘ. Μού φαίνεται δτι ό λόγος, πού τώρα ακούσθηκε άπό 

σένα, αποτελεί επίκληση γιά μία προσευχή, άφοΰ τόσο πολύ 

τό επιδιώκεις- καί δέν επιτρέπεται νά καθυστερήσω πλέον 

άλλο νά μιλήσω. "Ελα, λοιπόν, πώς θά μπορούσε κανείς νά 

λ.έει γιά τούς θεούς δτι υπάρχουν χωρίς θυμό; Διότι δύσκο

λα, κατ' ανάγκην, ανέχεται κανείς καί δέν μπορεί παρά νά 

μισεί όλους Εκείνους οί όποιοι υπήρξαν υπεύθυνοι καί έξα- d 

κολουθούν νά είναι καί σήμερα γιά αυτούς τούς ισχυρισμούς 

μας, μέ τό νά μην πείθονται στους μύθους πού τούς αφη

γούνταν άπό πολύ μικρά παιδιά, δταν ακόμα τρέφονταν μέ 

τό γάλα άπό τίς τροφούς και τίς μητέρες τους, οί όποιοι τους 

λέγονταν ώς επωδές πότε μέ τρόπο παιγνιδιού καί πότε μέ 

τρόπο σοβαρό καί άλλοτε ακούγοντας τους πάλι αυτοί μαζί 

μέ τίς προσευχές τών θυσιών, καί παρακολουθώντας επίσης 

τίς θεατρικές αναπαραστάσεις τους, τίς οποίες ό νέος συμ

βαίνει νά βλέπει καί ακούει τά δρώμενα, δταν κάνουν τίς θυ

σίες, μέ τήν μεγαλύτερη απόλαυση, καί τούς ίδιους τούς γο

νείς τους μέ τήν πιό μεγάλη σοβαρότητα και τόν πιό μεγάλο 

ζήλο, <καί> καθώς είναι απολύτως πεπεισμένοι δτι υπάρ

χουν θεοί, νά συνδιαλέγονται μαζί τους μέ προσευχές καί e 

ικεσίες γιά τό καλό τών ίδιων αυτών καί εκείνων (: τών παι

διών τους), καί ακούγοντας ακόμη, νά λένε άλλοι γιά τίς γο-

νυκλισίες καί ταυτόχρονα γιά. τά προσκυνήματα, καί βλέπο-
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ντάς τα καί οί ίδιοι, τόσο μέ τήν ανατολή τού ήλιου καί τής 

σελήνης δσο καί δταν πάνε προς τή δύση τους, "Ελληνες καί 

βάρβαροι δλοι, δταν τους βρίσκουν κάθε είδους συμφορές ή 

τούς έρχονται ευτυχισμένες στιγμές, δχι ώς νά μή υπάρχουν, 

άλλα ώς πεπεισμένοι απολύτως δτι υπάρχουν καί μή επιτρέ

ποντας νά δημιουργηθεί ή παραμικρή υποψία δτι δέν υπάρ

χουν θεοί - όσοι, λοιπόν, καταφρόνησαν δλα αυτά ούτε καν 

γιά κάποιο ικανοποιητικό λόγο, δπως θά Ελεγαν ακόμη καί 

όσοι διαθέτρυν λίγο μυαλό μάς αναγκάζουν σήμερα νά λέμε 888a 

αυτά πού λέμε, πώς θά μπορούσε κανείς νουθετώντας μέ ήπια 

λόγια, νά τούς διδάσκει συνάμα πρώτα άπ' δλα γιά τούς θε

ούς δτι υπάρχουν; 'Ωστόσο πρέπει κανείς νά τό αποτολμή

σει· διότι δέν πρέπει νά καταληφθούν άπό μανία, άλλοι άπό 

τήν αχόρταγη διάθεση γιά ηδονή καί άλλοι άπό τό νά θυμώ

νουν μέ αυτούς τούς ανθρώπους. Εμπρός, λ.οιπόν, τό προοί

μιο μας σ' ανθρώπους μέ τόσο διαστρεβλωμένο τόν νου άς 

είναι κάποιο χωρίς θυμό, καί άς μιλάμε ήρεμα, άφοΰ θά 

έχουμε πήξει προηγουμένως τόν θυμό μας, σάν νά συζητάμε 

μ' Εναν άπό αυτούς τούς ανθρώπους· Παιδί, είσαι ακόμα νέ

ος, δσο περνάει δμως ό χρόνος θά σε κάνει, μεταβάλλοντας b 

πολλά άπό αυτά που τώρα σκέπτεσαι, να σκέπτεσαι τα αντί

θετα. Περίμενε, λ.οιπόν, Εως τότε γιά νά γίνεις κριτής ανα

φορικά μέ τά πιό μεγάλα ζητήματα, καί τό μεγαλύτερο άπ' 

δλα τό όποιο τώρα θεωρείς έσύ Ενα τίποτα, τό νά σκέπτεσαι 

σωστά γιά τούς θεούς, ώστε νά ζεις ωραία ή δχι. Καί ένα 

πρώτο, κάτι τό πολύ σημαντικό, πού θέλω νά σού διαμηνύ

σω, γι ' αυτούς, γιά τό οποίο δέν διαψευδόμουν ποτέ, είναι 

αυτό. Ό χ ι έσύ μόνος ούτε οί φίλοι σου πρώτοι είχατε κατ' 

αρχήν μία γνώμη σάν αυτήν γιά τούς θεούς, άλλα αντίθετα νά 

Εχουν πάντοτε περισσότεροι ή λιγότεροι αυτή την άρρώ-

στεια- τό εξής, λοιπόν, θά μπορούσα νά σού πώ, έχοντας βρε

θεί καί σέ πολ.λ.ούς άπό αυτούς, δτι κανένας ποτέ εως τώρα 
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πού απέκτησε άπό νέος αυτήν τήν γνώμη γιά τούς θεούς, ότι 

δηλαδή δέν υπάρχουν, δέν συνέχισε στά γηρατειά του νά μέ- e 

νει σταθερός σ' αυτήν τήν γνώμη, οί δύο άλλες ωστόσο εσφαλ

μένες αντιλήψεις γιά τούς θεούς ότι παρέμειναν, δχι σέ πολ

λούς πάντως παρέμειναν, χωρίς άλλο, σέ ορισμένους ανθρώ

πους, δτι δηλ.αδή οί θεοί υπάρχουν βέβαια, πλην όμως δέν 

ενδιαφέρονται καθόλου γιά τίς ανθρώπινες υποθέσεις και 

δτι νοιάζονται, βέβαια, πλην όμως έξευμενιζόμενοι εύκολα 

μέ θυσίες καί προσευχές. Τήν ακριβή δσο τό δυνατόν περισ

σότερο πεποίθηση, ή οποία θά μπορούσε νά διαμορφωθεί μέ

σα στην σκέψη σου γι ' αυτούς, θά πρέπει νά περιμένεις, άν 

θέλεις νά μέ ακούσεις, μέ τό νά εξετάζεις προσεκτικά ξανά 

άν τό πράγμα Εχει Ετσι ή αλλιώς, αντλώντας πληροφορίες d 

άπό τούς άλλους καί προπάντων καί άπό τόν νομοθέτη· στό 

χρονικό, ωστόσο, αυτό διάστημα δέν θά πρέπει ασφαλώς νά 

αποτολμήσεις νά ασεβήσεις στό παραμικρό σχετικά μέ τούς 

θεούς. Διότι αυτός πού θέτει γιά σένα τούς νόμους είναι 

εκείνος ό όποιος πρέπει νά προσπαθήσει νά σού μάθει τώρα 

καί στό εξής τό πώς Εχει τό ζήτημα σχετικά μέ αυτά, 

ΚΛ. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, φιλοξενούμενε, έχουν 

ειπωθεί σέ μας εξαιρετικά πράγματα. 

ΑΘ. Βεβαιότατα, Μέγιλλε καί Κλεινία· μας διέφυγε, ωστό

σο, δτι μάς οδήγησε σέ μιά εντυπωσιακή αντίληψη. 

ΚΛ. Τί λογής ακριβώς αντίληψη εννοείς; 

ΑΘ. Αυτήν πού θεωρείται άπό πολλούς δτι είναι ή πιο e 

σοφή άπ' δλες τίς αντιλήψεις. 

ΚΛ. Θά πρέπει νά εκφράσεις την σκέψη σου ακόμη πιό κα

θαρά. 

Αθ. Λένε κάπου ορισμένοι άνθρωποι δτι δλα τα πράγμα

τα γίνονται, έχουν γίνει καί θά γίνονται άλλα άπό τήν φύση, 

άλλα άπό τήν τέχνη καί άλλα χάρις στην τύχη. 

ΚΛ. Δέν Εχουν άραγε δίκιο; 
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ΑΘ. Είναι φυσικό, χωρίς άλλο, αυτοί πού είναι σοφοί 
άνδρες νά Εχουν δίκιο· ωστόσο παρακολουθώντας τους, άς 
σκεφθούμε γιά νά δοΰμε τί ενδεχομένως σκέπτονται οί όπα- 889a 
δοί αυτών. 

ΚΛ. Χωρίς άλλο. 
ΑΘ. Είναι ολοφάνερο, διατείνονται δτι τά πιό μεγάλα καί 

πιό ώραϊα άπό αυτά τά κάνει η φύση καί ή τύχη καί τά μι
κρότερα ή τέχνη, ή οποία, είναι αλήθεια, άφοΰ πάρει άπό την 
φύση τήν αρχή τών μεγάλων καί πρωταρχικών έργων, πλάθει 
καί κατασκευάζει δλα τά μικρότερα, τά όποϊα γιά τόν λόγον 
ακριβώς αύτον αποκαλούμε δλοι μας τεχνικά. 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς αυτό; 
ΑΘ. Θά σού πώ μέ τον σαφέστερο αυτόν έδώ τρόπο. Ή b 

φωτιά, τό νερό, ή γή καί ό αέρας δλα αυτά υπάρχουν, δια
τείνονται, χάρη στην φύση και την τύχη, κανένα όμως άπό 
αυτά (ένν. δέν υπάρχει) χάρη στην τέχνη, καί τά σώματα, 
άλλωστε, μετά άπό αυτά, τά σώματα δηλαδή τής γής και τού 
ηλίου καί τής σελήνης, καθώς επίσης καί τά σχετικά μέ τά 
άστρα, έχουν γίνει άπό αυτά, τά οποία είναι ολωσδιόλου 
άψυχα μέ τό νά μετατοπίζονται άπό δώ κι άπό κει στην τύ
χη, ανάλογα καθένα μέ τίς φυσικές του ιδιότητες, σέ συνάρ
τηση μέ καθένα άπό τά άλλα, καθώς συνέπεσε νά συναρμόζο
νται μέ κάποιο τρόπο μεταξύ τους, συγκεκριμένα τά θερμά μέ 
τά ψυχρά ή τά ξηρά μέ τά υγρά καί τά μαλακά μέ τά σκληρά e 
καί δλα δσα μέ τόν κατά τύχη συγκερασμό τών αντιθέτων 
συγχωνεύθηκαν αναγκαστικά, μέ αυτόν τόν τρόπο σύμφωνα 
μέ αυτήν τήν αρχή Εχουν Ετσι γεννηθεί ολόκληρος ό ουρανός 
καί δλα δσα βρίσκονται μέσα σέ όλη τήν Εκταση τοΰ ουρα
νού, επίσης δλα τά ζώα καί τά φυτά, άπό τήν στιγμή πού γεν
νήθηκαν άπό αυτά τά στοιχεία δλες οί εποχές, δχι χάρη σέ 
κάποιον νοΰ, διατείνονται ούτε χάρη σέ κάποιο θεό, ούτε χά
ρη στην τέχνη, αλλά, πράγμα τό όποϊο Εμείς λέμε, άπό τήν 
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φύση καί τήν τύχη. Ή τέχνη γεννήθηκε ύστερα άπό αυτές ώς 

κατώτερη (ένν. οντότητα), καί θνητή αυτή ή ίδια γέννησε ύστε

ρα μέ θνητούς ορισμένα παιγνίδια, τά όποια δέν μετέχουν d 

πολύ στην αλήθεια, αλλά συνιστούν ορισμένα είδωλα συ

ναφή μέ τίς ίδιες αυτές απομιμήσεις τίς ίκτοΐες παράγει ή ζω

γραφική, ή μουσική καί δσες άλλες μορφές τέχνης συνοδεύ

ουν τίς τέχνες αυτές- τώρα άπό τίς τέχνες, οί όποιες παρά

γουν πραγματικά καί κάτι τό σημαντικό δπως, γιά παρά

δειγμα, ή ιατρική, ή γεωργία καί ή γυμναστική, είναι όσες με

ταδίδουν στην φύση τήν ίδια τους τήν δύναμη. Καί τής πολι

τικής, άλλωστε, τέχνης Ενα μικρό μόνο μέρος, διατείνονται, 

μετέχει στην φύση, ένώ τό πολύ μετέχει στην τέχνη, καί έτσι 

συμβαίνει καί γιά τήν νομοθεσία πού δέν έχει νά κάνει μέ τήν 

φύση, άλλα μέ τήν τέχνη, μέ αποτέλεσμα οί προτάσεις της νά 

μήν είναι αληθινές. e 

ΚΛ. Πώς τό Εννοείς αυτό; 

ΑΘ. Οί θεοί, λένε πρώτα οί άνθρωποι αυτοί, ευλογημένε, 

είναι έργο τέχνης καί δχι εκ φύσεως, αλλά χάρη σέ ορισμέ

νους νόμους, καί αυτοί, άλλωστε, είναι διαφορετικοί άπό τό

πο σέ τόπο ανάλογα μέ τά δσα συμφώνησαν αμοιβαία οί πο

λίτες κάθε τόπου νομοθετώντας- κατά συνέπεια καί τά έκ φύ

σεως ώραϊα είναι διαφορετικά άπό άλλα τα σύμφωνα με το 

νόμο, καί δσο γιά τά δίκαια ούτε στό ελάχιστο δέν έχουν νά 

κάνουν μέ τήν φύση, άλλα, αντίθετα, οί άνθρωποι περνούν 

τόν καιρό τους μέ τό νά φιλονικούν μεταξύ τους καί νά τά 

μεταβάλλουν συνεχώς, αυτά τώρα πού τυχόν μεταβάλλονται, 

τότε αποκτούν καθένα χωριστά απόλυτο κύρος, ακόμη κι άν 

αυτό γίνεται μέσω τής τέχνης καί τών νόμων, άλλα δμως 

ούτε στό ελάχιστο, σύμφωνα μέ τήν φύση. Αυτά είναι, φίλοι, 890a 

δλα τά διδάγματα σοφών ανδρών, προς τούς νέους ανθρώ

πους τόσο πεζογράφων δσο καί ποιητών, οί όποιοι υποστη

ρίζουν δτι τό δικαιότερο είναι εκείνο το όποιο επιβάλλει κα-
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νείς δταν νικάει βιάζοντας τήν θέληση τών άλλων άπό δώ 
απορρέουν οί ασέβειες πού εισβάλλουν στους νέους ανθρώ
πους δτι δέν υπάρχουν θεοί, που ό νόμος τούς προστάζει δτι 
πρέπει νά Εχουν αυτοί κατά νουν, καί γι' αυτόν τόν λόγο γί
νονται εξεγέρσεις δταν τούς σύρουν στον σύμφωνα μέ τήν 
φύση ορθό τρόπο ζωής, ό οποίος συνίσταται στην πραγματι
κότητα στό νά ζεϊ κανείς εξουσιάζοντας τούς άλλους, αντί νά 
υπηρετεί σύμφωνα μέ τόν νόμο τούς συμπολίτες του. 

ΚΛ. Όποια αντίληψη μάς εξέθεσες, φιλοξενούμενε, και b 
πόσο επιζήμια είναι ή ηθική κατexρρευση τών νέων ανθρώ
πων γιά τήν δημόσια ζωή τών πόλειυν καί γιά τήν ιδιωτική 
ζωή τών οικογενειών. 

ΑΘ. Λές πράγματα αληθινά, χωρίς άλλο, Κλεινία. Τί νομί
ζεις, λοιπόν, δτι πρέπει νά πράξει ό νομοθέτης, Ετσι που 
Εχουν διαμορφωθεί αυτά έδώ καί πολύν καιρό; "Η μήπως μό
νο άφοΰ σταθεί στό μέσον τής πόλης, νά απειλεί όλους ανε
ξαιρέτως τούς ανθρώπους, άν τυχόν δεν θά ομολογούν δτι 
υπάρχουν θεοί και νά τούς τιμούν ώς τέτοιας λογής θεούς 
δπως τούς ορίζει ό νόμος - καί προκειμένου τόσο γιά τά 
ώραϊα καί τά δίκαια καί όλα έν γένει τα σημαντικά, όσο καί 
γιά δσα σχετίζονται μέ τήν αρετή και την κακία, ό ίδιος ava- e 
λογικά ισχυρισμός, δτι πρέπει δηλαδή έτσι (ένν. οί άνθρω
ποι) σκεπτόμενοι νά ενεργούν, δπως τυχόν θά υποδείκνυε ό 
νομοθέτης μέ γραπτούς κανόνες - δποιος τυχόν δέν είναι 
διατεθειμένος νά είναι υπάκουος ό ίδιος στους νόμους, πρέ
πει ό ένας νά θανατώνεται, άλλος νά τιμωρείται μέ ξυλο
δαρμό καί φυλάκιση ή μέ ατίμωση καί άλλοι μέ πενία καί 
εξορία- χωρίς, τήν στιγμή πού θέτει γι' αυτούς τούς νόμους, 
νά Εχουν καμιά δύναμη πειθούς τά λόγια, ώστε να επιχειρεί 
στό μέτρο τοΰ δυνατού νά τούς ημερεύει; 

ΚΛ. Μέ κανέναν τρόπο, φιλοξενούμενε, αλλά ακόμη κι άν d 
συμβαίνει νά υπάρχει μία μικρή έστω δυνατότητα πειθούς 
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γύρω άπό τέτοια θέματα, δέν πρέπει μέ κανέναν τρόπο ακό

μη καί ό γιά μικρά πράγματα άξιος νομοθέτης νά άποκάμνει, 

αλλά κατά τό κοινώς λεγόμενο, ξεφωνίζοντας μέ δλη του τήν 

δύναμη, νά γίνει υποστηρικτής τοΰ παλαιοΰ [νόμου] μέ τόν 

ισχυρισμό δτι υπάρχουν θεοί καί δσα τώρα δά μόλις εξέθε

σες έσύ, καί νά βοηθήσει τόν ίδιο τόν νόμο καί τήν τέχνη 

(ένν. δείχνοντας) δτι υπάρχουν άπό τήν €ρύση ή άπό κάτι 

άλλο δχι μικρότερης σημασίας άπό τήν φύση, άν πραγματικά 

είναι αυτά καρπός τού νοΰ, σύμφωνα μέ τόν ορθό λόγο, τόν 

όποϊο καθώς μού φαίνεται έσύ επικαλείσαι στην παρούσα 

περίσταση κι έγώ σέ πιστεύω. 

ΑΘ. Άλλα τί δμα>ς καλοπροαίρετε Κλεινία, δέν είναι μή- e 

πως δύσκολο νά συμφωνεί κανείς νά λέγονται αυτά έτσι στά 

πλήθη, καί, έξ άλλου, νά έχουν Ενα απέραντο μάκρος; 

ΚΛ. Άλλα τί όμως, φιλοξενούμενε, ένώ, δταν γινόταν λό

γος έτσι έπί μακρόν γιά τήν μέθη καί τήν μουσική, Εμείς οί 

ίδιοι υπομέναμε καί δέν θά έχουμε άραγε τώρα τήν ίδια υπο

μονή γιά τούς θεούς καί γιά άλλα τέτοια θέματα; "Αλλωστε, 

είναι, χωρίς άλλο, ή μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στό Εργο 

μιας φρόνιμης νομοθεσίας, διότι οί σχετικοί μέ τούς νόμους 

κανόνες διατυπωμένοι γραπτώς, καθώς επιτρέπουν τόν ανά 89ta 

πάσα στιγμή Ελεγχο, χωρίς άλλο ηρεμούν, Ετσι ώστε ούτε νά 

φοβάται κανείς, άν είναι κατ' αρχήν δυσνόητοι, δεδομένου 

δτι καί γι ' αύτον πού μαθαίνει δύσκολα μπορεί νά επανέρχε

ται πολλές φορές γιά νά τό εξετάζει, ούτε άν είναι μακρο

σκελείς, αρκεί πού είναι χρήσιμοι, δέν έχει γι' αυτό κανένα 

λόγο, ούτε έμενα τουλάχιστον μού φαίνεται ενάρετο, τό νά 

μην συνδράμει κάθε άνθρωπος δσο μπορεί αυτούς τούς κα

νόνες. 

ΜΕ. Πάρα πολύ ώραϊα μού φαίνεται, φιλοξενούμενε, δτι 

τά λέει ό Κλεινίας. 

ΑΘ. Καί κάτι παραπάνω μάλιστα, Μέγιλλε, καί πρέπει γι' b 
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αυτό νά κάνουμε όπως λέει. Διότι καί άν ακόμη δέν ήσαν 

αύτοι οί κανόνες διάσπαρτοι ανάμεσα σέ δλους, πού λέει ό 

λόγος, τούς ανθρώπους, δέν θά υπήρχε παρ' δλα αυτά καμ

μία απολύτως ανάγκη τών επιχειρημάτων πού υπεραμύνο

νται δτι υπάρχουν θεοί- τώρα, ωστόσο, υπάρχει ανάγκη. 

Αλήθεια, στους πιό θεμελιώδεις νόμους πού καταλύονται 

άπό κακούς ανθρώπους, ποιος αρμόζει περισσότερο άπό κά

θε άλλον νά προστρέχει σέ βοήθεια άν δχι ό νομοθέτης; 

ΜΕ. Δέν υπάρχει (ένν. αρμοδιότερος). 

ΑΘ. Άλλα γιά πές μου τότε, Κλεινία, πάλι καί σύ -διότι 

πρέπει έσύ νά είσαι μέτοχος τών επιχειρημάτων- καθότι κιν- e 

δυνεύει αυτός πού λέει αυτά δτι είναι τά πρώτα άπ' δλα με

ταξύ τών πραγμάτων, ή φωτιά, ή γή, τό νερό καί ό αέρας, δτι 

ή φύση ονομάζει δλα αυτά καί δτι ή ψυχή έπεται αυτών. Καί 

φαίνεται πώς δχι απλώς κινδυνεύει αλλά πραγματικά μας τά 

επισημαίνει αυτά μέ επιχειρηματολογία. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Μα τόν Δία μήπως άραγε βρήκαμε έδώ κάποια πηγή 

τής ανόητης γνώμης εκείνων άπό τούς ανθρώπους, οί όποιοι 

προσέγγισαν ποτέ τά ζητήματα γύρω άπό τήν φύση; Πρέπει 

νά κυτάζεις κάθε επιχείρημα τους εξεταστικά- διότι, είναι 

αλήθεια, τό ενδιαφέρον δέν είναι μικρό, άν θά μπορούσε νά d 

φανούν αυτοί οί όποιοι προσκολλώνται στις ασεβείς αντιλή

ψεις, καί οί όποιοι οδηγούν άλλους, όχι μόνο απλώς δέν 

χρησιμοποιούν μέ τόν κατάλληλο τρόπο τά επιχειρήματα 

τους, αλλά εσφαλμένα. Μού φαίνεται δτι Ετσι έχουν στην 

πραγματικότητα. 

ΚΛ. Έ χ ε ι ς δίκιο· θά πρέπει, ωστόσο, νά προσπαθήσεις νά 

εκφράσεις μέ ποιόν τρόπο. 

ΑΘ. Φαίνεται, λοιπόν, δτι πρέπει νά θίξουμε επιχειρήμα

τα πού είναι λίγο πολύ ασυνήθιστα. 

ΚΛ. Δέν θά πρέπει νά διστάζεις, ιριλοξενούμενε. Άντιλαμ-
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βάνομαι, βέβαια, δτι θά νομίσεις πώς βγαίνουμε έξω άπό τό 

πεδίο τής νομοθεσίας, άν καταπιαστούμε μέ τέτοια επιχειρή

ματα. Ά ν , ωστόσο, δέν είναι έπ' ούδενί δυνατόν νά συμφω- e 

νήσουμε διαφορετικά γιά τούς, σύμφωνα μέ τόν νόμο, λεγό

μενους τώρα θεούς, δτι σωστά έχουν παρά μόνο μέ τόν τρό

πον αυτόν, τότε πρέπει, θαυμάσιε άνθρωπε, νά μιλάμε απο

κλειστικά καί μόνο μέ τον τρόπο αυτόν, 

ΑΘ. Θά μπορούσα, καθώς φαίνεται, αμέσως τώρα καί 

χωρίς χρονοτριβή νά κάνω λόγο γιά Εναν μή συνηθισμένο 

ισχυρισμό, τόν εξής. Αυτό τό όποιο είναι στην πραγματικό

τητα ή πρώτη αιτία τής γένεσης καί τής φθοράς δλων τών 

πραγμάτων, τοΰτο δέν είναι, αποφάνθηκαν οί ισχυρισμοί 

πού άπεργάσθηκαν τήν ψυχή τών άθεων, τό πρώτο άλλα τό 

στερνό πράγμα πού γεννήθηκε στον κόσμο καί αυτό τό όποϊο 

είναι στην πραγματικότητα στερνό πρώτο- εξ αίτιας αυτού 

Εσφαλαν αναφορικά μέ τήν πραγματική ουσία τών θεών. 

ΚΛ. Εξακολουθώ νά μήν καταλαβαίνω. 892a 

ΑΘ. Ό λ ο ι σχεδόν ανεξαιρέτως αυτοί οί άνθρωποι, φίλε 

μου, δίνουν τήν εντύπωση δτι αγνοούσαν τί συμβαίνει νά 

είναι ή ψυχή καί την δύναμη πού διαθέτει, δσο καί δλα τά 

άλλα αναφορικά μέ αυτήν καί προπάντων τό ζήτημα τής γέ

νεσης της, δτι είναι δηλαδή ανάμεσα στις πρώτες, γεννημένη 

πριν ά π ' δλα τά σώματα, καί συνεπώς διέπει περισσότερο 

άπό κάθε τι άλλο τόσο κάθε μεταβολή τους δσο καί κάθε μορ

φής αναδιάρθρωση τους- άν δμως Ετσι έχουν τά πράγματα, 

δέν θά ήσαν άραγε αναγκαστικά δλα τά συναφή μέ τήν ψυχή b 

γεννημένα προτύτερα άπ' δλα εκείνα πού ανήκουν στό σώμα; 

Κλ. Κατ' ανάγκην. 

ΑΘ. Ή ιδέα, ή έγνοια, ό νους, η τέχνη καί ό νόμος θά ήσαν 

τότε προγενέστερα άπό τά σκληρά καί μαλακά καί από τά βα

ριά καί έλ.αφριά- ώς εκ τούτου καί τά μεγάλα καί πρωταρ

χικά Εργα καί άρα οί πράξεις θά ήσαν προϊόντα τής τέχνης, 
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γιά τόν λόγο ακριβώς δτι είναι μεταξύ τών πρώτων, ένώ τά 

έκ φύσεα^ς καί ή ίδια ή φύση, στην οποία δχι σωστά αποδί

δουν αυτό το συγκεκριμένο δνομα, θά ήσαν μεταγενέστερα 

καί κατάγονταν καί θά διέπονταν άπό τήν τέχνη καί τόν νού. 

ΚΛ. Πώς δχι σωστά; 

ΑΘ. θέλουν νά λένε φύση τήν γένεση πού σχετίζεται μέ τά 

πρώτα στοιχεία- άν τώρα τυχόν φανεί δτι πρώτο στοιχείο 

είναι ή ψυχή, δχι ή φωτιά ούτε ό αέρας, θά ήταν απόλυτα σω

στό νά ειπωθεί, άφοΰ ή ψυχή είναι γεννημένη μεταξύ τών 

πρώτων, δτι είναι κατ' Εξοχήν έκ φύσεως. "Ολα αυτά θά 

έχουν κατ' αυτόν τόν τρόπο, άν θά αποδείξει κανείς δτι ή 

ψυχή είναι πιό ηλικιωμένη άπό τό σώμα, αλλιώτικα ουδόλως 

θά 'ισχύει. 

ΚΛ. Λές πράγματα απολύτως αληθινά. 

ΑΘ. Δέν πρέπει, λοιπόν, μετά άπό αύτα νά αντιμετωπί

σουμε τούτο; 

ΚΛ. Γιατί δχι; 

ΑΘ. Πρέπει νά φυλαχθοΰμε μέ κάθε τρόπο άπό κάθε απα

τηλό επιχείρημα, μήν τύχει, έμεϊς πού είμαστε γέροντες, νά 

μας παραπλανήσει, καθώς είναι κάτι πού ταιριάζει σέ νέους, 

καί διαφεύγοντας τήν προσοχή μας μας γελοιοποιήσει, και 

δώσουμε τήν εντύπωση δτι Εμείς επιδιώκουμε τά μεγά/.α καί 

αποτυγχάνουμε ακόμη καί στά μικρά. Προσέξτε λοιπόν. "Αν, 

δπως έναν ποταμό, Επρεπε Εμείς όντας τρεϊς νά τόν διασχί

σουμε ένώ ρέει μέ ορμή έγώ, πού συμβαίνει νά είμαι ό νεότε

ρος μεταξύ μας καί μέ μεγάλη εμπειρία όσον άφορα στά ρεύ

ματα, Ελεγα ότι πρέπει πρώτος έγώ νά πάρω τόν κίνδυνο νά 

δοκιμάσω, αφήνοντας εσάς σέ ασφαλές μέρος, προκειμένου 

νά εξετάσω, άν είναι διαβατό καί γιά σάς πού είσαστε πιό 

ηλικιωμένοι, ή πώς έχει, καί άν μού φανεϊ Ετσι νά σάς καλέ

σω μέ τήν Εμπειρία μου τότε καί νά περάσουμε μαζί τό πο

τάμι, άν δμως ήταν αντίθετα αδιάβατο γιά εσάς, τότε ό κίν-
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δυνος θά ήταν σέ μένα, θά μπορούσα νά θεωρήσω δτι μιλάω 

μετρημένα, καί είναι αλήθεια δτι καί τώρα τό επιχείρημα πού 

πρόκειται νά αναπτυχθεί είναι πιό ορμητικό καί σχεδόν 

απρόσιτο γι' ανθρώπους μέ τήν δική σας δύναμη· γιά νά μήν 

σας προξενήσει ζάλη καί ίλιγγο, μέ τό νά τρέχει ορμητικά καί 893a 

νά σας έρωτα ασυνήθιστους νά δίνετε απαντήσεις, καί γιά νά 

μήν σας δημιουργήσει μιαν απεχθή ακαλαισθησία καί άπρε

πη συμπεριφορά, μού φαίνεται δτι πρέπει έγώ νά κάνα) τώρα 

αυτό, νά ρωτάω δηλαδή ξανά καί ξανά πρώτα τόν ίδιο τόν 

εαυτό μου, ένώ έσεϊς ακούτε άπό θέση ασφαλή, καί μετά άπό 

αυτό νά αποκρίνομαι καί πάλι έγώ ό ίδιος, καί μέ τόν τρό

πον αυτόν νά ανάπτυσσαν διεξοδικά τήν δλη επιχειρηματο

λογία μέχρις δτου διεκπεραιωθεί ή συζήτηση γιά τήν ψυχή 

καί νά καταδειχθεί δτι ή ψυχή είναι κάτι τό προγενέστερο 

άπό τό σώμα. 

ΚΛ. Μάς φαίνεσαι, φιλοξενούμενε, δτι Εχεις Εξοχα μιλή

σει, πράττε καθώς λ.ές. 

ΑΘ. Εμπρός, λοιπόν, άν πρέπει έμεΐς ποτέ νά καλέσουμε ι> 

σέ βοήθεια κάποιον θεό, τώρα είναι ή πιό κατάλληλη στιγμή 

γιά νά γίνει αυτό -γιά τήν ίδια τους την απόδειξη δτι υπάρ

χουν θά πρέπει δηλαδή χωρίς άλλο νά καλέσουμε κατεπειγό

ντως σέ βοήθεια-, καί κρατημένοι σάν άπό κάποιο ασφαλές 

σχοινί, άς προχωρήσουμε στά ένδον τής τωρινής μας συζή

τησης· καί δταν υποβάλλομαι έγώ, σχετικά μέ τό θέμα αυτό 

σέ τέτοιες ερωτήσεις, μού φαίνεται δτι τό πιό ασφαλές είναι 

νά απαντήσω μέ τόν Εξής τρόπο· Φιλοξενούμενε, όταν τυχόν 

πει κάποιος, άραγε δλα τά πράγματα στέκονται καί δέν κι

νείται κανένα; "Η μήπως (ένν. συμβαίνει) τό εντελώς αντίθε

το; "Η μήπως άλλα άπό αυτά κινούνται καί άλλα μένουν ακί

νητα; -Κάποια κινούνται, θά πώ, ένώ άλλα μένουν ακίνητα.- e 

Δέν είναι αλήθεια μήπως δτι τά στάσιμα Εχουν σταθεί καί τά 

κινούμενα κινούνται σέ κάποιον χώρο; -Πώς θά μπορούσα 
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νά πώ δχι; -Καί κάποια συμβαίνει νά τό κάνουν αυτό σ' 

έναν μόνο τόπο, ένώ άλλα σέ περισσότερους τόπους-. Εννο

είς άραγε, θά πούμε δτι άπό εκείνα πού είναι στάσιμα, αυτά 

πού παίρνουν τήν ικανότητα αυτή άπό τό κέντρο τους, κι

νούνται μέσα σ' Εναν μονό τόπο, καθώς ακριβώς περιστρέ

φονται ώς δλον γύρω άπό τόν Εαυτό τους οί κύκλοι πού λέ

γεται δτι είναι σταθεροί; -Ναί-, Καί γνωρίζουμε βέβαια δτι 

κατά τήν περιστροφική αυτή κίνηση, μέ τό νά περιστρέφει 

αυτή τήν ίδια στιγμή τόν πιό μεγάλο καί τόν πιό μικρό κύ

κλο, τοΰ είδους αυτού ή κίνηση διανέμεται αναλογικά στους 

μικρούς καί μεγάλους κύκλους, μέ αποτέλεσμα νά είναι μι

κρότερη ή μεγαλύτερη στό μέτρο αυτής τής αναλογίας- αυτός d 

είναι ό λόγος πού Εγινε ή πηγή δλα>ν τών θαυμαστών φαινο-

μενα)ν, μέ τό νά μεταβιβάζει τήν ίδια στιγμή στους μεγάλους 

καί τούς μικρούς κύκλους τίς ανάλογες επιβραδύνσεις καί 

επιταχύνσεις, πράγμα τό όποϊο, όπως θά μπορούσε κάποιος 

νά πιστεύει, είναι αδύνατον νά προκύψει ώς αποτέλεσμα. 

-Μιλάς απολύτως σωστά.- Ό σ ο για τά κινούμενα σέ πολ

λούς (ένν, τόπους), μού φαίνεται αναφέρεσαι σέ δσα μετα

βαίνουν, μέ το νά κινούνται τοπικά συνεχώς άπό τόν ενα τό

πο στον άλλο, καί συνεπώς άλλοτε έχουν αυτά γιά βάση Ενα 

κάποιο μεσαίο σταθερό σημείο καί άλλοτε περισσότερα λόγω 

τοΰ δτι κατρακυλούν. Σέ κάθε περίπτωση πού τό ενα ή τό 

άλλο πέφτει πάνω σέ άλλα, δταν τά άλλα αυτά είναι στάσι- e 

pia, σχίζεται σέ δύο, ένώ δταν συμβαίνει νά συναντιούνται μέ 

άλλα τά όποϊα μετακινούνται άπό τήν αντίθετη κατεύθυνση, 

ενώνονται καί γίνονται ενα Ενιαίο σώμα, δσον άφορα τόσο 

στό κέντρο δσο καί στό μεταξύ διάστημα αυτού τοΰ είδους 

τών σωμάτων. - 'Ομολογώ πώς Ετσι Εχουν αυτά, όπως λές. -

Καί βέβαια, δταν ενώνονται αυξάνονται καί δταν χαρίζο

νται τότε μειώνονται, όσο καιρό τυχόν παραμένει καθενός 

άπό αυτά ή καταστατική του αρχή, άν όμως δέν διατηρείται 
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αύτη, γιά τόν Ενα ή τόν άλλο λόγο, τότε καταστρέφονται. 

Πραγματοποιείται άραγε δλων τών πραγμάτων ή γέννηση, 894a 

δταν υπάρχει κάποια παθητική κατάσταση; Είναι ολοφάνερο 

πώς δποτε ή αρχική κατάσταση αυξάνεται, συμβαίνει νά 

έρχεται στην δεύτερη μεταβολή του καί άπό αυτήν στην πιό 

κοντινή, καί άφοΰ φθάσει μέχρι τίς τρεις (ένν. μεταβολές), θά 

μπορεί νά παρέχει αίσθηση σ' αυτούς πού αισθάνονται. 

"Ετσι, λοιπόν, μέ τό νά μεταβάλλεται καί νά μετακινείται 

γεννιέται κάθε πράγμα- είναι ωστόσο πραγματικά παρόν ώς 

όν όσον καιρό τυχόν δέν θά κινείται, άν δμως μεταβληθεί σέ 

μιαν άλλη κατάσταση καταστρέφεται ολότελα. Δέν έχομε, 

λοιπόν, άραγε, φίλοι μου, εκθέσει όλες τίς κινήσεις στο να 

τίς προσλάβει σέ είδη μέ αρίθμηση, έκτος ασφαλώς άπό δύο; b 

ΚΛ. Ποιες δύο; 

ΑΘ. Εκείνες τίς δύο, καλέ μου, γιά χάρη τών οποίων ή δλη 

μέχρι τώρα ερευνά μας. 

ΚΛ. Μίλα καθαρότερα. 

ΑΘ, Δέν ήταν άραγε μήπως γιά χάρη τής ψυχής; 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Θά πρέπει, λοιπόν, ή μία (άπό τίς δύο αυτές κινήσεις) 

νά είναι ή κίνηση, ή οποία, ένώ δύναται πάντοτε να κινεί 

άλλα πράγματα, καί αδυνατεί άπολύτιος τόν ίδιο τόν εαυτό 

της, καί ή άλλη τώρα πάλι ά π ' δλες τίς κινήσεις, είναι Εκείνη 

ή όποια δύναται (ένν. να κινεί) πάντοτε τόν ίδιο τόν εαυτό 

της δσο καί άλλα πράγματα μέσω τών συνθέσεων δσο καί 

μέσω τών διαχωρισμών, τών αυξήσεων καί τού αντίθετου, 

καθώς επίσης καί τών γενέσεων καί τών καταστροφών. e 

ΚΛ. "Έτσι θά πρέπει νά είναι. 

ΑΘ. "Αρα, λοιπόν, θά θεωρήσουμε τότε ένατη εκείνη πού 

μπορεί πάντοτε νά κινεί Ενα άλλο πράγμα καί νά μεταβάλλε

ται άπό Ενα άλλο πράγμα, ένώ εκείνη πού κινεί τόν ίδιο τόν 

εαυτό της καί κάτι άλλο, πού ταιριάζει μέ δλες τίς ένεργη-
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τικές καί παθητικές καταστάσεις καί ή οποία αποκαλείται ώς 
ή πραγματική πηγή τής μεταβολής καί τής κίνησης δλων τών 
πραγμάτων, αυτήν τώρα θέχ τήν ποΰμε χωρίς δυσκολία δέκα
τη. 

ΚΛ. Χωρίς καμία αμφιβολία. 
ΑΘ. Άπό τίς δέκα, λοιπόν, προπάντων κινήσεις μας ποια 

άραγε θά προκρίναμε απολύτως δικαιολογημένα δτι είναι ή d 
πιό δυνατή άπ' όλες δσο καί ή κατ' έξοχην αποτελεσματική; 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην θά πούμε δτι υπερέχει άσυγκρίτως 
αυτή πού είναι σέ θέση νά κινεί τόν ίδιο τόν εαυτό της καί δτι 
οί άλλες είναι υποδεέστερες. 

ΑΘ. Έχεις δίκιο. Δέν θά πρέπει, λοιπόν, άραγε άπό τά 
δσα λίγο πριν δχι σωστά ειπώθηκαν, νά μεταβάλουμε ένα ή 
καί δύο ακόμη σημεία; 

ΚΛ. Τί είδους σημεία θέλεις νά πεϊς; 
ΑΘ. Αυτό πού ειπώθηκε γιά τό δέκατο είδος κίνησης δέν 

φαίνεται Εντελώς σωστό. 
ΚΛ. Μέ ποιάν έννοια; 
ΑΘ. Σύμφωνα μέ τήν λογική είναι αποδεδειγμένα πρώτο 

ώς πρί>ς τήν γένεση καί τήν δύναμη- καί μετά άπό τούτο έχο
με δεύτερο σέ σχέση μέ αύτο, Εκείνο τό όποϊο αδικαιολόγητα e 
λίγο πριν χαρακτηρίσθηκε ένατο. 

ΚΛ. Πώς τό λές αυτό; 
ΑΘ. Μέ τόν Εξής τρόπο: δταν συμβαίνει νά μεταβάλλει τό 

Ενα πράγμα τό άλλο καί τό άλλο αυτό, Ενα διαφορετικό πά
ντοτε πράγμα, θά είναι άραγε ποτέ κάποιο άπό εκείνο πού 
πρώτο μεταβάλλει. Καί πώς, έκεϊνο τώρα πού τυχόν θά κι
νείται άπό ένα άλλο, θά μπορούσε ποτέ νά είναι πρώτο σέ 
σχέση μέ αυτά πού προκαλοΰν αλλοίωση σέ άλλα; Είναι βέ
βαια αδύνατον. "Όταν όμως αυτό τό όποϊο, άφοΰ κίνησε τόν 
ίδιο τόν εαυτό του, τυχόν αλλοιώσει ένα άλλο πράγμα, και 
τό τελευταίο Ενα άλλο, και γίνουν Ετσι χιλ.ιάδες Επί δεκάδες 
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χιλιάδων τά πράγματα πού κινήθηκαν, θά είναι μήπως αρχή 895a 
τής δλης κίνησης αυτών κάποια άλλη Εξω άπό τήν μεταβολή 
αυτή, ή οποία κίνησε τόν ίδιο τόν Εαυτό της; 

ΚΛ. 'Ωραιότατα τά είπες, καί πρέπει έμεΐς νά συμιρα)νή-
σουμε μέ αυτά. 

ΑΘ. Τότε ας μιλήσουμε, λοιπόν, μέ αυτόν τόν τρόπο, και 
άς απαντήσουμε ξανά στους ίδιους τούς εαυτούς μας- "Αν θά 
παρέμεναν ακίνητα κατά κάποιον τρόπο δλα τά πράγματα 
συνενωμένα, δπως οί περισσότεροι άπό αυτούς νά άποτολ-
μοΰν νά λένε, ποια άραγε άπό τίς προαναφερόμενες κινήσεις 
θά πρέπει αναγκαστικά νά είναι, στους κόλπους αυτών τών 
πραγμάτων, ή πρώτη κίνηση; Αυτή, αναμφίβολα, ή όποια κι
νεί τόν ίδιο τόν Εαυτό της- διότι δέν γίνεται ποτέ νά συμβεί 
νά Εχει μεταπτώσεις άπό κάτι άλλο προγενέστερο, άφοΰ δέν b 
ύπάρχεί καμμία απολύτως, στους κόλπους αυτών τών πραγ
μάτων προγενέστερη μεταβολή. Άφοΰ άρα άρχη όλων τών 
κινήσεων και συνεπώς αυτή πού γίνεται πρώτη τόσο γιά τά 
ακίνητα σώματα δσο καί γιά τά κινούμενα, είναι αυτή ή 
όποια κινεϊ τόν ίδιο τόν εαυτό της, θά πούμε κατ' ανάγκην 
δτι είναι ή πιό παλαιά καί ή πιό δυνατή άπ' όλες, ένώ αυτή 
(η κίνηση) πού άλλ.οιώνεται άπό ένα άλλο σώμα κτχί κινεί ή 
ίδια άλλα σιόματα, είναι δεύτερη. 

ΚΛ. Μιλάς μέ απόλυτη αλήθεια. 
ΑΘ. Άφοΰ, λοιπόν, είμαστε πλέον σ' αυτό τό σημείο τής e 

συζήτησης, θά πρέπει νά απαντήσουμε σ' αυτό. 
ΚΛ. Σέ ποιο; 
ΑΘ. Άν τύχει να δούμε vex παράγεται κάπου αυτή (ένν. ή 

πρώτη κίνηση) σ' Ενα πράγμα γήινο ή ύδατώδες ή πύρινο, 
χωρισμένο άπό κάθε άλλ.ο ή αναμεμιγμένο μέ κάποιο άλλο, 
ποια άραγε παθητική κατάσταση θά ισχυρισθούμε δτι συμ
βαίνει σ' αυτό; 

ΚΛ. Μή τυχόν μέ ρωτάς νά σού πω άν θά σκεφθούμε δτι 
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ζεί αυτό, δταν τό ίδιο αυτό συμβαίνει να κινεί τόν εαυτό του; 
ΑΘ. Ναι. 
ΚΛ. Ό τ ι ζει· πώς θά μπορούσαμε νά μήν τό πούμε; 
ΑΘ. Καί τί; "Οποτε τυχόν παρατηρούμε δτι υπάρχει σέ κά

ποια σώματα ψυχή, θά πούμε μήπως δτι αυτό είναι άλλο ή 
δτι είναι τό ίδιο; Δέν θά πρέπει νά παραδεχθούμε δτι ζουν; 

ΚΛ.. "Οχι άλλο. 
ΑΘ. Στάσου τότε, γιά όνομα τού Δία- δέν θά ήσουνα άρα

γε διατεθειμένος νά σκεφθείς τρία (ένν. στοιχεία) γιά κάθε 
πρεχγμα; 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς αυτό; 
Αθ. "Οτι τό Ενα είναι ή ούσια, Ενα άλλο ό ορισμός τής 

ουσίας καί Ενα άλλο τό όνρμα (Ενν. τής ουσίας)· καί μάλιστα 
οί ερωτήσεις γιά κάθε τί πού υπάρχει είναι δύο. 

ΚΛ. Πώς δύο; 
ΑΘ. Άλλοτε ό καθένας άπό μας, προβάλλοντας αυτό τό 

ίδιο τό όνομα αναζητεί τόν όρισμο του καί άλλοτε, προβάλ
λοντας αυτόν τόν ίδιο τόν ορισμό αναζητεί τό δνομά του. 

ΚΛ. "Αραγε αυτό δέν θέλομε τώρα πάλι να πούμε; 
ΑΘ. Τό ποιο; 
ΚΛ. Τόσο άλλα πράγματα δσο και οί αριθμοί είναι δυ

νατόν νά διαιρούνται σέ δύο- τό δνομα γι' αυτό, είναι, γιά 
τόν αριθμό, άρτιο καί ό ορισμός, Ενας αριθμός πού διαι
ρείται σέ ίσα μέρη. 

Αθ. Ναι. Κάτι τέτοιο λέω. Καί μήπως δέν αναφερόμαστε 
κάθε μία άπό τίς δυο αυτές περιπτώσεις σ' ένα καί τό αυτό 
αντικείμενο είτε ερωτώμενοι νά δίνουμε τό δνομα, είτε (ένν. 
ερωτώμενοι) τό δνομα τόν ορισμό, δταν αναφερόμαστε σ' 
Ενα καί τό αυτό όν μέ τό δνομα άρτιος καί μέ τόν ορισμό 
αριθμός πού διαιρείται σε δύο μέρη; 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 
Αθ. Αύτοΰ τότε, τού οποίου τό δνομα είναι ψυχή, ποιος 
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είναι ό ορισμός; Διαθέτομε μήπως κάποιον άλλον (ένν. ορι

σμό) Εκτός άπό αυτόν που λίγο πριν αναφέρθηκε, κίνηση ή 

όποια δύναται ή ίδια αυτή νά κινεί τόν εαυτό της; 

ΚΛ. Τό νά κινεί κάτι τόν εαυτό του ισχυρίζεσαι δτι σχετί

ζεται μέ τήν ίδια τήν ουσία, τήν οποία δλοι αποκαλούμε ψυ

χή; 

ΑΘ Ασφαλώς καί τό ισχυρίζομαι- άν, ωστόσο, είναι δυ

νατόν Ετσι νά Εχει τό πράγμα, άραγε νομίζαμε ακόμα δτι δέν 

Εχει αποδειχθεί ικανοποιητικά δτι ή ψυχή καί ή πρώτη γένε

ση καί συνεπώς ή κίνηση τόσο τιον παρόντων, τών παρελθό

ντων, καί τών μελλοντικών, καθώς Επίσης καί όλων τιον 

αντιθέτων τους, είναι Ενα καί τό αυτό, Εφ' όσον Εγινε ολοφά

νερο δτι είναι ή αιτία κάθε μεταβολής καί κίνησης γιά δλα; 

ΚΛ. Ό χ ι , άλλα Εχει αποδειχθεί απόλυτα δτι ή ψυχή είναι 

ή παλαιότερη όλων, άφοΰ Εγινε ή πρώτη αρχή τής κίνησης. 

Αθ "Η άπό ένα διαφορετικό παραγόμενη σ' Ενα άλλο 

σώμα κίνηση, τό όποιο δέν παρέχει σ' αυτό ουδαμώς τήν πα

ραμικρή δυνατότητα νά κινεί τό ίδιο τόν εαυτό του, δέν 

είναι, λοιπόν, δεύτερη, καί δσο μεγάλος είναι ό αριθμός τιΰν 

κινήσεων πού θά ήθελε κάποιος νά απαριθμήσει, τόσο πολ

λοστή είναι αύτη, άφοΰ αποτελεί μεταβολή ενός κυριολε

κτικά άψυχου σώματος; 

ΚΛ. Σωστά. 

ΑΘ. Σωστά άρα καί μέ τρόπο απολύτως αληθή καί τέλειο 

είχαμε πει τήν επιχειρηματολογία μας, δτι ή ψυχή είναι προ

γενέστερη τοΰ σώματος μας καί δτι το σώμα είναι δεύτερο 

καί μεταγενέστερο, έτσι ώστε ή ψυχή άρχει καί τό σώμα αυτό, 

πού σύμφωνα μέ τή φύση, άρχεται. 

ΚΑ. Απολύτως αληθές. 

ΑΘ. θυμόμαστε, βέβαια, δτι προηγουμένως παραδεχθήκα

με ότι, άν τυχόν ή ψυχή θά μπορούσε νά αποδειχθεί δτι είναι 

παλαιότερη άπό τό σώμα, τότε καί δσα σχετίζονται μέ τήν 
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ψυχή θά ήσαν παλαιότερα άπό εκείνα τού σώματος, 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Καί οί συμπεριφορές, οί συνήθειες, οί βουλήσεις, οί 

διαλογισμοί καί οί αληθείς γνώμες δσο καί οί φροντίδες καί d 

οί αναμνήσεις θά μπορούσαν νά είναι προγενέστερα άπό τό 

μήκος, τό πλάτος, τό βάθος καί τήν δύναμη τών σωμάτων, 

όπως καί ή ψυχή τοΰ σώματος. 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην. 

ΑΘ. "Αραγε, λοιπόν, δεν είναι αναγκαίο μετά άπό αυτό να 

παραδεχθούμε δτι ή ψυχή είναι αίτια τόσο τών καλών πραγ

μάτων δσο καί τών κακών, τών ωραίων, καί τών άσχημων, 

καθώς Επίσης καί τών δικαίων καί αδίκων καί όλων τών 

άντίθετα>ν, άν την θεωρήσουμε αιτία όλων τών πραγμάτων; 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσαμε νά μήν τό παραδεχθούμε; 

ΑΘ. Ά ν ή ψυχή Επομένως διευθύνει τό κάθε τι καί κατοι

κεί μέσα σέ δλα τά μέ κάθε τρόπο κινούμενα σώματα, δέν θά e 

πούμε κατ' ανάγκην δτι διευθύνει και τόν ουρανό; 

ΚΛ. Γιατί δχι; 

ΑΘ. Μία (ένν. ψυχή) ή περισσότερες; περισσότερες- θά 

απαντήσω έγώ γιά λογαριασμό σας. Δέν θά πρέπει ουδόλως 

νά θεωρήσουμε δτι είναι λιγότερες άπό δύο, δηλαδή τόσο 

αυτή πού ευεργετεί δσο καί Εκείνη πού είναι σέ θέση νά κάνει 

τό αντίθετο. 

ΚΛ. Πάρα πολύ σωστά τό είπες. 

Αθ. Ά ς είναι. Ψυχή άραγε είναι τότε εκείνο πού κατευθύ

νει δλα δσα βρίσκονται μέσα σ' δλο τόν ουρανό, τήν γή καί 

τήν θάλασσα μέ τίς δικές της κινήσεις, τά ονόματα τών όποι

ων είναι βούληση, σκέψη, φροντίδα, συμβουλή, αληθής - φευ- 897a 

δής γνιύμη, χαρά - λύπη, θάρρος - φόβος, μίσος - στοργή, καί 

μέ όλες δσες είναι συγγενείς μέ αυτές ή πρωταρχικές κινή

σεις, οί οποίες πάλι συμπαρασύροντας τίς δευτερεύουσες κι

νήσεις τών σωμάτων όδηγοΰν δλα τά σώματα στην αύξηση, 
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μείωση, τήν διάσπαση, τήν συγχώνευση καί σέ όλες τίς άλλες 

καταστάσεις πού συνεπάγονται αυτά, θερμότητα καί ψύξη, 

βαρύ καί ελαφρύ, σκληρό καί μαλακό, λευκό καί μελανό, πι

κρό καί γλυκό, [καί] δλα τά όποϊα, δταν τά χρησιμοποιεί ή 

ψυχή σέ συνδυασμό πάντοτε μέ τόν θεϊκό νού πού προσέκτη-

σε, δντας σωστά θεός ή ίδια, μαθαίνει σέ δλα τά όντα νά 

είναι σωστά καί ευτυχισμένα, ένώ δταν περιπέσει σέ απερι

σκεψία, κάνει πάλι τά αντίθετα άπό αυτά. θ ά θεωρήσουμε 

άραγε δτι έτσι έχουν τά πράγματα ή μήπως αμφιβάλλουμε 

ακόμα γιά τό άν μποροΰν νά έχουν κάπως διαφορετικά; 

ΚΛ. Καθόλου. 

ΑΘ. Ποϊο άπό τά δύο τότε, λοιπόν, είδη ψυχής μπορούμε 

νά πούμε δτι Εχει γίνει κύριος τοΰ ουρανού καί τής γης καί 

τής όλης περιφοράς τους. Τό λογικό καί τό γεμάτο αρετή ή 

Εκείνο πού δέν διαθέτει κανένα άπό τά δύο αυτά; Θέλετε, 

λοιπόν, νά απαντήσουμε στην έριότηση αυτή μέ αυτόν τόν 

τρόπο; 

ΚΛ. Πώς δηλαδή; 

ΑΘ. "Αν, αξιοθαύμαστε φίλε, πούμε δτι ή όλη τροχιά καί 

κατεύθυνση τοΰ ουρανού καί όλων (ένν. τών σωμάτων) πού 

είναι μέσα σ' αυτόν, έχει παρόμοια φύση καί ακολουθεί μία 

πορεία ενός παρόμοιου είδους μέ τήν κίνηση καί τήν περι

στροφή καί τούς διαλογισμούς τοΰ νού, τότε είναι ολοφάνε

ρο δτι πρέπει νά πούμε δτι ή άριστη ψυχή (ρροντίζει γιά όλον 

τόν κόσμο καί εκείνη τόν κατευθύνει σ' αυτήν τήν τροχιά. 

ΚΛ. Σωστά. 

ΑΘ. Ά ν δμως ή τροχιά αυτή ακολουθείται μέ τρόπο τρελ-

λό δσο καί άτακτο, ή κακή ψυχή κατευθύνει τά σώματα αυτά. 

ΚΛ. Σωστά τό λές. 

Αθ. Τί φύση, λοιπόν, τότε έχει ή κίνηση τοΰ νού; Αυτό, 

τώρα, φίλοι μου, είναι Ενα δύσκολο Ερώτημα γιά νά μπορέ

σει κανείς νά απαντήσει κατανοητά- γι ' αυτό άλλωστε καί 
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είναι δίκαιο στην παρούσα περίσταση νά μέ συντρέξετε για 

τήν απάντηση. 

ΚΛ. "Εχεις δίκιο. 

ΑΘ. Ωστόσο, δέν πρέπει νά απαντήσουμε, όπως, γιά πα

ράδειγμα, δταν κυτώντας κατευθείαν τόν ήλιο, κάνουμε νά 

γίνει, μέρα μεσημέρι, νύχτα γύρω μας, διότι μέ θνητά μάτια 

δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά δούμε καί νά γνωρίσουμε ικανο

ποιητικά τόν νού- βλέποντας προς τήν εικόνα τοΰ εξεταζόμε

νου αντικειμένου, παρατηρούμε μΕ τρόπο ασφαλέστερο. 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς αυτό; 

ΑΘ. Με τό νά θεωρήσουμε ώς τήν εικόνα, τήν κίνηση άπό 

τίς δέκα εκείνες κινήσεις μέ τήν όποια θά έξομοιονόταν ό 

νους- τήν όποια άφοΰ φέρω στην μνήμη μου μαζί σας, θά δώ

σω έγώ άπό κοινού μέ σας τήν απάντηση. 

ΚΛ. 'Ωραιότατα πιθανώς τά λές. 

ΑΘ. θ ά πρέπει νά θυμηθούμε ακόμη άπό τά δσα επισημά

ναμε τούτο δσο πιό πολύ γίνεται, δηλαδή δτι ά π ' δλα τά 

πράγματα θεωρήσαμε ώς δεδομένο δτι άλλα κινούνται καί 

άλλα παραμένουν σταθερά; 

ΚΛ. Ναι. 

Αθ. Ά π ό αυτά πάλι πού κινούνται άλλα (είπαμε) δτι κι

νούνται μέσα σ' ένα καί μοναδικό τόπο καί άλλα δτι μετακι- 898a 

νοΰνται μέσα σέ περισσότερους. 

ΚΛ Έ τ σ ι είναι αυτά. 

ΑΘ. Ά π ό τίς δύο, έξ άλλου, αυτές κινήσεις αυτή πού πα

ράγεται μέσα σ' έναν μοναδικό τόπο, είναι ανάγκη νά κι

νείται πάντοτε γύρω άπό κάποιο κέντρο, καθώς είναι Ενα 

είδος απομίμησης τών τορνευμένων κύκλων, καί πάντως 

είναι αυτή ή κατά τό δυνατόν περισσότερο άπό κάθε άλλη 

συγγενής και όμοια με τήν περιστροφή τοΰ νού . 

ΚΛ. Πώς τό λές; 

ΑΘ. Νά, δταν λέμε δτι ό νους καί ή κίνηση πού παράγεται 
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μέσα σ' Εναν μοναδικό τόπο κινοΰνται καί τά δύο δμοια 

αναμφιβόλως, ομοιόμορφα, στους κόλπους τοΰ ίδιου πάντο- b 

τε τύπου, γύρω άπό τό ίδιο κέντρο καί προς τήν ίδια κατεύ

θυνση σύμφα>να μέ τήν ίδια λογική καί τάξη, παρόμοιες μέ 

τίς μετακινήσεις τορνευμένης σφαίρας, δέν θά φαινόμαστε 

ποτέ κακοί δημιουργοί ωραίων λεκτικών είκόναιν. 

ΚΛ. Μιλάς ορθότατα. 

ΑΘ. Ή κίνηση, αντίθετα, πού δέν παράγεται ποτέ ομοιό

μορφα ούτε όμως μέσα στον ίδιο τιχπο ούτε γύρω άπό τό ίδιο 

κέντρο ούτε προς τήν ίδια κατεύθυνση ούτε μέσα σ' Ενα μο

ναδικό τόπο ούτε κόσμια ούτε σέ τάξη ούτε μέ μία ορισμένη 

λογική, θά ήταν συναφής μέ κάθε είδους ανοησία; 

ΚΛ. Βεβαιότατα θά ήταν. 

ΑΘ. Δέν υπάρχει τότε καμμία πλέον δυσκολία vet δηλίό- e 

σουμε ρητά δτι, άφοΰ ή ψυχή είναι γιά μας Εκείνη ή οποία πε

ριστρέφει δλα τά σώματα, πρέπει νά πούμε δτι αύτη, δηλαδή 

ή άριστη ψυχή ή ή αντίθετη της, μέ τό νά φροντίζει καί νά βά

ζει σέ τάξη εξασφαλίζει κατ' ανάγκην τήν περιστροφική κί

νηση τοΰ ουρανού. 

ΚΛ. 'Ωστόσο, φιλοξενούμενε, άπό τά δσα μέχρι τώρα 

Εχουν ειπωθεί, δέν θά ήταν καθόλου ευσεβές νά μιλήσει κα

νείς διαφορετικά παρά μόνον δτι ή ψυχή, πού έχει όλες τίς 

αρετές μία ή πολλές, περιστρέφει δλα αυτά. 

ΑΘ. "Ακουσες μέ τόν πιό ώραϊο τρόπο, Κλεινία, τούς δια

λογισμούς μου· θά πρέπει τώρα νά ακούσεις καί αύτο ακόμη. d 

ΚΛ. Τό ποιο; 

ΑΘ. "Αν ή ψυχή περιστρέφει ακριβώς τά πάντα, δέν θά πε

ριστρέφει άραγε τόν ήλιο καί τήν σελήνη καί τά άλλα άστρα 

καθένα χωριστά; 

ΚΛ. Γιατί όχι; 

ΑΘ. Ά ς κάνουμε τότε σκέψεις μόνον γιά ένα, οί όποιες θά 

αποδειχθούν δτι ταιριάζουν καί γιά δλα τά άστρα. 
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ΚΛ. Γιά ποιο; 
ΑΘ. Κάθε άνθρωπος παρατηρεί τό σώμα τού ήλιου, την 

ψυχή του όμως κανένας- ούτε, άλλωστε, κανενός άλλου σώ
ματος, είτε ζωντανού είτε πεθαμένου ανάμεσα άπό τά ζώα, 
αλλά υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο δτι γιά μας τό είδος αυτό 
έκ φύσεως δέν είναι αντιληπτό διά τών αίσθήσεακν τοΰ σώ- e 
ματος, αλλά νοητό μόνον δια τού νού- με αυτόν, λοιπόν, καί 
μόνο μέ τήν σκέψη άς αντιληφθούμε σχετικά μέ αύτο καί 
τοΰτο έδώ. 

ΚΛ. Ποιο; 
ΑΘ. Άν κατευθύνει ή ψυχή τον ήλιο, δεν θα σφάλαμε άν 

λέγαμε δτι αυτή ενεργεί μ' Εναν άπο τους τρεις τρόπους. 
ΚΛ. Ποιους; 
ΑΘ. Μέ τό να βρίσκεται μέσα στό ορατό αύτα σφαιρικό 

σώμα μεταφέρει τό είδος αυτό σώματος παντού καθώς ή 
ψυχή μέσα μας μας γυρίζει παντού- ή μέ το νά προσπόριζε-
ται άπό κάπου απέξω Ενα σώμα άπό φωτιά ή αέρα κάποιου 899a 
είδους, όπως είναι της γνιυμης ορισμένοι, σπρώχνει βίαια μέ 
τό σώμα αυτό (ένν. τοΰ ήλιου)- ή τρίτον άν καί είναι ή ίδια 
γυμνή άπό σώμα Εχοντας ορισμένες άλλες ικανότητες αξιο
θαύμαστα υπερβολικές, οδηγεί (ένν. τόν ήλιο). 

ΚΛ. Ναι, είναι ανάγκη να Ενεργεί μ' Εναν άπό τούς τρό- b 
πους αυτούς ή ψυχή, γιά νά κατευθύνει τό κάθε τι. 

ΑΘ. Μείνε λίγο σ' αυτό τό σημείο- τό γεγονός δτι ή ψυχή 
αυτή φέρνει σέ όλους τό φως τοΰ ήλιου, είτε μέ τό νά βρί
σκεται μέσα σέ άρμα, είτε (σύροντας το) έξωθεν, είτε μέ οποι
ονδήποτε άλλον τρόπο καί οπουδήποτε, υποχρεώνει κάθε 
άνθρωπο νά τήν θεωρεί θεό. "Η μήπως όχι; 

ΚΛ. Ναί, αύτον τουλάχιστον που δέν έχει φθάσει στό 
Εσχατο όριο τής ανοησίας. 

ΑΘ. Γιά δλα τα άστρα τότε και για την σελήνη, δσον και 
γιά τά έτη, τούς μήνες, καθώς καί γιά δλες τίς εποχές, ποιόν 
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άλλον άραγε, ισχυρισμό θά Εκφέρουμε, άν δχι αύτον τόν 

ίδιο; "Οτι δηλαδή, άφοΰ ή ψυχή ή οί ψυχές αποδείχθηκαν δτι 

είναι αιτίες όλων αυτών, καλές μέ όλες τίς αρετές, θά πούμε 

δτι είναι αυτές θεοί, είτε, Εχοντας τήν Εδρα τους μέσα σέ σώ

ματα, τά όποια είναι ζωντανοί οργανισμοί, διέπουν δλο τόν 

ουρανό, είτε καί οπουδήποτε καί μέ οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο. 'Υπάρχει κάποιος ό όποιος, ένώ τά παραδέχεται δλα 

αυτά, θά Επιμείνει δτι δέν είναι τά πάντα γεμάτα άπό θεούς; 

ΚΛ. Δέν υπάρχει κανένας, φιλοξενούμενε, έτσι άποτρελ- e 

λαμένος. 

ΑΘ. Ά π ό αυτόν, λοιπόν, πού δέν παραδέχεται καί δέν πι

στεύει μέχρι σήμερα, Μέγιλλε καί σύ Κλεινία, δτι υπάρχουν 

θεοί, θά πρέπει, άφοΰ προηγουμένως τού υπαγορεύσουμε 

τούς δρους μας. νά απαλλαγούμε. 

ΚΛ. Ποιους δρους; 

ΑΘ. "Η νά μάς Εξηγήσει δτι δέν μιλάμε ορθώς, δταν θεω

ρούμε ώς δεδομένο δτι ή ψυχή είναι ή πρώτη γένεση άπ* δλα, 

καί δλα τά άλλα δσα κατ' άκολουθίαν αυτού είπαμε, ή άν δέν 

μπορεί νά πει κάτι καλύτερο άπό μάς, νά πεισθεί στά λόγια 

μας καί νά ζει πιστεύοντας στους θεούς, σέ δλη τήν υπόλοι

πη ζωή του. Θά πρέπει, λοιπόν, νά δούμε, άν έχουμε μιλήσει d 

αρκετά σ' εκείνους πού δέν πιστεύουν στους θεούς, γιά τό 

δτι υπάρχουν θεοί ή ελλιπώς. 

ΚΑ. Μέ τίποτε ασφαλώς, φιλοξενούμενε, ελλιπώς. 

ΑΘ. Θά πρέπει, λοιπόν, στό σημείο αυτό νά Εχουν Ενα τέ

λος τά επιχειρήματα μας γι ' αυτούς τούς ανθρώπους- πρέπει, 

αντίθετα, νά συμβουλεύσουμε εκείνον πού πιστεύει βέβαια 

δτι υπάρχουν θεοί, άλλα δτι δέν ενδιαφέρονται αυτοί γιά τά 

ανθρώπινα. Καλέ μου άνθραυπε, θά τού πούμε τότε, τό γε

γονός δτι πιστεύεις στους θεούς, (σημαίνει) πιθανώς μία 

θεία συγγένεια μέ αυτό πού έχει τήν ίδια ιρύση μέ σένα, σέ 

οδηγεί νά τιμάς καί νά πιστεύεις δτι υπάρχουν θεοί- οί έπι-



ΒΙΒΛΙΟ Γ 365 

τυχίες, ωστόσο, τών κακών καί άδικων ανθρώπων στην ίδιω- e 

τική καί δημόσια ζωή τους, πού όμως στ' αλήθεια δέν είναι 

ευτυχείς, άν καί θαυμάζονται υπερβολικά άλλα καί μέ τρόπο 

κάθε άλλο παρά ταιριαστό άπό τις γνώμες του κόσμου, σέ 

οδηγούν στην ασέβεια, άφοΰ, έκτος άπό αυτό, υμνούνται αδι

καιολόγητα τόσο από τά διάφορα είδη λογοτεχνίας δσο ταυ

τόχρονα καί άπό τά οποιαδήποτε άλλα είδη λόγου. "Η καί 

παρατηρώντας ανθρώπους πού ίσως Εφθασαν στό τέλος τών 

γερατειών τους, αφήνοντας τά παιδιά τών παιδιών τους μέ- 900a 

σα στις πιό μεγάλες τιμές, συμβαίνει τώρα νά ταράζεσαι, 

δταν αντελήφθης, είτε ά π ' δσα άκουσες, είτε μέ οποιονδήπο

τε τρόπο υπήρξες ό ίδιος αυτόπτης, πέφτοντας τυχαία πάνω 

σέ πολλές καί φοβέρες πράξεις ασέβειας πού διαπριχχθηκαν, 

δτι ορισμένοι ανάμεσα σέ δλους αυτούς χάρη σέ αυτές (ένν. 

τίς πράξεις) Εφθασαν άπο μικροί στην τυραννίδα καί στις 

πιό μεγάλες διακρίσεις- τότε, γιά όλες τίς πράξεις είναι φα

νερό δτι μή θέλοντας έσύ λόγω συγγένειας νά κατηγορήσεις 

τούς θεούς δτι τάχα είναι υπαίτιοι γι' αυτές τις πράξεις, 

έφθασες στό σημείο οδηγούμενος άπό τήν Ελλειψη κρίσης καί 

συνάμα άπό τό δτι δέν σού είναι δυνατόν νά δυσαρεστήσεις 

τούς θεούς, νά δικατέχεσαι τώρα άπό αύτο τό πάθος, ώστε νά b 

πιστεύεις δτι υπάρχουν αυτοί, πλην όμως δτι καταφρονούν 

καί παραμελοΰν τά ανθρώπινα. Για νά μήν φθάσει ποτέ ή πα

ρούσα αυτή γνώμη σου νά κάνει μεγαλύτερο ακόμη τό πάθος 

σου γιά ασέβεια, αλλά νά γίνουμε αντίθετα στο μέτρο τού 

δυνατού ικανοί γιά νά τό αποσοβήσουμε μέ επιχειρήματα, 

δταν αυτό θά Ερχεται κατά πάνω σου, θά πρέπει νά προσπα

θήσουμε, άφοΰ συνάψουμε τήν επακόλουθη αυτή Επιχειρημα

τολογία μ' έκείνην τήν οποία διεκπεραιώσαμε άπό τήν αρχή 

γι' αυτόν πού δέν πιστεύει καθόλου στους θεούς, νά κάνου

με επιπρόσθετα χρήση αυτής, στην παρούσα φάση τής συζή

τησης μας. Σύ τώρα, Κλεινία, καί δσο καί σύ Μέγιλλε, θά 
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πρέπει νά πάρετε διαδοχικά τόν λόγο γιά νά απαντήσετε, e 

καθώς κάνατε καί προτύτερα, γιά λογαριασμό τού νέου- και 

άν τυχόν προκύψει κάποια δυσκολία σχετικά μέ τά επιχειρή

ματα, Εγώ, άφοΰ διαδεχθώ σάς τούς δύο καθώς τώρα δά, θα 

σάς περάσω άπό τόν ποταμό. 

ΚΛ. Σωστά λές- καί σύ έτσι νά πράξεις, καί μεϊς δσο είναι 

δυνατόν αυτά πού λές. 

ΑΘ. 'Ωστόσο δέν θά ήταν Ενδεχομένως τίποτα τό δύσκολο 

νά δείξουμε σ' αυτόν δτι οί θεοί δέν νοιάζονται λιγότερο γιά 

τά μικρά πράγματα ά π ' δσο γι' αυτά πού υπερέχουν σέ μέγε

θος, αλλά περισσότερο. Άκουγε, πράγματι, άφοΰ ήταν κά

που έδώ κοντά, δταν τώρα δά λέγονταν, δτι (ένν. οί θεοί), οί d 

όποιοι είναι Ενάρετοι κατέχουν κάθε είδους αρετή κυρίως 

γιά τήν φροντίδα όλων τών πραγμάτα.ιν πού είναι ή πιό 

οικεία γι' αυτούς. 

ΚΛ, Άσφαλ.ώς καί άκουγε. 

ΑΘ. Μετά άπό αυτό θα πρέπει νά εξετάσουμε άπό κοινού 

μαζί γιά ποια αρετή τους μιλώντας, συμφωνούμε δτι είναι 

αυτοί (ένν. οί θεοί) ενάρετοι. Έ λ α τώρα, λέμε άραγε δτι τό 

νά είναι κανείς συνετός καί νά Εχει μυαλό είναι ίδιον τής 

αρετής καί τά αντίθετα ίδιον τής κακίας; 

ΚΛ. Τό υποστηρίζομε. 

Αθ. Καί τί; Είναι ίδιον τής αρετής ή ανδρεία καί τής κα- e 

κίας ή δειλία; 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Καί θά πούμε δτι τά μεν άπο αυτά είναι άσχημα και 

τά δέ ώραϊα; 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην. 

ΑΘ. Καί άν δσα άπό αυτά τά κακά είναι σχετικά μέ μας, 

θά πούμε άραγε δτι οί θεοί δέν μετέχουν ούτε πολύ ούτε λί

γο σ' αυτά; 

ΚΛ. Καί αυτά ό καθένας εξίσου εύκολα θά τά παραδεχθεί. 
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ΑΘ. Καί τί; τήν αμέλεια, τήν οκνηρία καί τήν τρυφηλότη-

τα θά τά τοποθετήσουμε στην αρετή τής ψυχής; ή πώς τό 

αντιλαμβάνεσαι; 

ΚΑ. Καί πώς; 

ΑΘ. Άλλα στό αντίθετο; 

ΚΛ. Ναί. 

ΑΘ. Καί τά αντίθετα άρα σ' αυτά; 901 a 

ΚΛ. Στό αντίθετο. 

ΑΘ. Τί έχομε, λοιπόν; Ό καθένας άραγε άπό μας μαλθα-

κός, αδιάφορος καί ακαμάτης, γιά τόν όποϊο ό ποιητής λ.έει 

δτι είναι στό Επακρον όμοιος μέ κολοβούς κηφήνες; 

ΚΛ. Χωρίς άλλο απολύτως σωστά είπε ό ποιητής. 

ΑΘ. Δεν πρέπει, λοιπόν, να λέμε δτι ό θεός Εχει τέτοιον 

χαρακτήρα, τόν οποίο, χωρίς άλλο, ό ίδιος μισεί, καί δέν 

πρέπει σ' αυτόν πού επιχειρεί νά προφέρει κάτι τέτοιο να 

τοΰ επιτρέπουμε. 

ΚΛ. "Οχι βεβαίως- πώς θά μπορούσαμε; 

ΑΘ. Αυτός τότε στον οποίο αρμόζει νά ενεργεί καί να b 

ιρροντίζει περισσότερο άπό κάθε άλλον, ό νους του φροντί

ζει τά μεγάλα πράγματα και παραμελεί τά μικρά, θά μπο

ρούσαμε νά τόν επαινέσουμε με κάποια βεβαιότητα δτι δέν 

σφάλ.λουμε στό παραμικρό; Ά ς τό εξετάσουμε μέ αυτόν έδώ 

τόν τρόπο. Δέν είναι άραγε μέ δύο είδη συμπεριφοράς πού 

αυτός, ό όποιος ενεργεί, τό πράττει, είτε θεός είναι είτε 

άνθρωπος; 

ΚΛ. Γιά ποια δύο είδη μιλάμε; 

ΑΘ. Είτε νομίζει δτι δέν υπάρχει καμία διαφορά γιά τό 

σύνολο, δταν παραμελούνται τά μικρά, είτε άπό ραθυμία καί e 

μαλθακότητα, άν υπάρχει διαφορά παρ' δλα αυτά τά παρα

μελεί. "Η μήπως μπορεί νά συμβαίνει ή αμέλεια με κάποιον 

άλλο τρόπο; Διότι δταν συμβαίνει, ασφαλώς είναι αδύνατον 

Ενας άνθρωπος νά φροντίζει γιά δλα, νά υπάρχει τότε πάρα-
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μέληση τών μικρών ή μεγάλων, δταν δέν φροντίζει κανείς, 

θεός ή κάποιος ασήμαντος άνθρωπος, γιά δλα αυτά, επειδή 

τοΰ λείπουν οί δυνάμεις καί νά μήν είναι ικανός νά φροντί

ζει. 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσε; 

ΑΘ. Τώρα θά πρέπει οί δύο οί όποιοι ένώ παραδέχονται 

ότι υπάρχουν θεοί, ό Ενας τούς θεωρεί δτι υποκύπτουν εΰκο- d 

λα στις παρακλήσεις καί ό άλλος αδιάφορους γιά τά μικρά 

πράγματα, νά απαντήσουν σέ μας τούς τρεϊς. Έ ν πρώτοις, 

είσαστε καί οί δύο τής γνώμης δτι οί θεοί γνωρίζουν, βλέ

πουν καί ακούν τά πάντα, καί δτι δέν είναι δυνατόν νά τούς 

διαφύγει τίποτα άπό τά τόσα πολλά μέ τά όποια έχουν νά 

κάνουν οί αισθήσεις καί οί επιστήμες- λέτε άραγε δτι Ετσι 

έχουν αυτά, ή πώς αλλιώς; 

ΚΛ. "Ετσι. 

ΑΘ. Καί τί; Ό τ ι μπορούν επίσης αυτοί νά κάνουν δλα δσα 

είναι στις δυνατότητες θνητών καί αθανάτων; 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσαν vèx μή συναινέσουν δτι καί αυτό 

έτσι Εχει; 

ΑΘ. Καί βέβαια έχομε συμφωνήσει, οί πέντε εμείς, δτι οί e 

θεοί είναι ενάρετοι και αγαθοί. 

ΚΛ. Μέ βεβαιότητα. 

ΑΘ. "Αραγε, λοιπόν, δέν είναι αδύνατον να παραδε

χθούμε, δτι μπορούν νά κάνουν ό,τιδήποτε άπό ραθυμία καί 

μαλθακότητα άφοΰ είναι τέτοιοι δπως συμφωνήσαμε; Διότι ή 

άκαματοσύνη είναι σέ μας έκγονος τής δειλίας, καί ή ραθυ

μία τής άκαματοσύνης καί τής μαλθακότητας. 

ΚΛ. Λές την πάσα αλήθεια. 

ΑΘ. Άπό άκαματοσύνη καί ραθυμία κανένας άπό τούς θε

ούς δέν παραμελεί- διότι δέν έχει αυτός καμμιάν απολύτως 

σχέση μέ τήν δειλία. 

ΚΛ. "Εχεις απόλυτα δίκιο. 
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ΑΘ. Αυτό πού μένει δεν είναι λοιπόν, μήπως, άν παραμε- 902a 

λούν τά μικρά ή λίγα ώς μερών τού σύμπαντος, πα3ς θα το 

έκαναν αυτό, ή επειδή γνωρίζουν δτι δέν πρέπει νά φροντί

ζουν γιά κανένα απολύτως άπό αυτά, ή τί άλλο μένει έκτος 

τοΰ τό δτι γνωρίζουν τό αντίθετο; 

ΚΛ. Τίποτε άλλ.ο. 

ΑΘ. Τί άπό τά δύο, λοιπόν, καλέ καί εξαίρετε άνθρωπε, θά 

πρέπει νά θεα)ρήσουμε δτι λές, πώς επειδή αγνοούν οί θεοί 

καί δταν πρέπει νά ενδιαφέρονται, αδιαφορούν άπό άγνοια 

ή μήπως, ένώ γνωρίζουν δτι πρέπει, κάνουν καθώς λέγεται, 

οί πιό άξεστοι ανάμεσα στους ανθρώπους, οί όποιοι, ένώ δη

λαδή γνωρίζουν δτι άλλα είναι προτιμότερο νά κάνουν άπό 

εκείνα πού κάνουν, ωστόσο, έξ αίτιας κάποιων υποχώρησε- b 

ων στις ηδονές ή τίς λύπες, δέν τό κάνουν; 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσαν; 

ΑΘ. Δέν είναι τότε αλήθεια δτι τά ανθρώπινα τουλάχιστον 

πράγματα αποτελούν μέρος ταυτόχρονα τής Εμψυχης φύσης 

καί δτι ό ίδιος ό άνθρωπος είναι τό πιό θεοφοβούμενο ζω

ντανό πλάσμα ά π ' δλα; 

ΚΛ Φαίνεται φυσικό. 

ΑΘ. Καί λέμε χωρίς άλλο δτι δλα δσα θνητά πλάσματα, 

μεταξύ τών οποίων καί δλος ό ουρανός, είναι κτήματα τών 

θεών. 

ΚΛ. Πώς όχι; 

ΑΘ. 'Οπότε, θά πρέπει κάθε άνθρωπος νά παραδέχεται δτι 

είτε μικρά ή μεγάλα είναι αυτά γιά τούς θεούς λίγη σημασία 

Εχει· διότι στή μιά καί στην άλλη περίπτωση δέν θά ταίριαζε 

στους κύριους μας νά μας παραμελούν, εφ' όσον αυτοί είναι e 

οί πιό επιμελείς καί οί πιό χρηστοί. Διότι θά πρέπει νά σκε

φθούμε καί αυτό εδω τό ερώτημα ακόμη κοντά σ* αυτά. 

ΚΛ. Τό ποιο; 

ΑΘ. Τό σχετικό μέ τήν αίσθηση καί τήν δύναμη, δέν είναι 
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άραγε τά δύο αυτά άπό τήν φύση τους αντίθετα μεταξύ τους 

ώς προς τήν ευκολία καί τήν δυσκολία; 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς αυτό; 

ΑΘ. Ένώ είναι δυσκολότερο νά βλέπει κανείς ή νά ακούει 

τά μικρά πράγματα άπ' δ,τι τά μεγάλα, τό νά φέρει, νά κρα

τάει καί νά φροντίζει τά μικρά ή τά ολιγάριθμα, είναι γιά κά

θε άνθρωπο ευκολότερο άπ' δ,τι γιά τά αντίθετα. 

ΚΛ. Καί πολύ μάλιστα. d 

ΑΘ. Προκειμένου γιά έναν ιατρό επιφορτισμένο νά θερα

πεύσει Ενα (ένν. σώμα) στό σύνολο του, άν έχει τήν θέληση 

καί τήν ικανότητα νά ιρροντίσει τά μεγάλα (ένν. δργανα) 

άλλα παραμελεί τά συστατικά μέρη καί τά μικρά, θά Εχει 

άραγε ποτέ αυτός τό δλο σέ καλή κατάσταση; 

ΚΛ. Μέ κανέναν τρόπο. 

ΑΘ. Είναι αλήθεια ούτε άπό κυβερνήτες πλοίων, στρατη

γούς, διαχειριστές νοικοκυριών ή ακόμη καί ορισμένους πο

λιτικούς, ούτε άπό οποιονδήποτε άλλον άπό αυτούς δέν θά 

βαίνουν καλώς τά πολλά ή μεγάλα, χωρίς τήν φροντίδα γιά ε 

τά λίγα καί τά μικρά- διότι χωρίς μικρές πέτρες, λένε οί κτί

στες, υεν στερεώνονται καλά οί μεγάλες. 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσαν; 

ΑΘ. Δέν θά πρέπει ποτέ συνεπώς νά νομίσουμε ότι ό θεός 

είναι κατώτερος άπό τούς θνητούς τεχνίτες, οί όποιοι, δσο 

είναι καλύτεροι στή δουλειά τους, τόσο πιό σωστά καί πιό 

τέλεια κατασκευάζουν, στην τέχνη του ό καθένας, τά Εργα, 

μικρά καί μεγάλα- καί ό θεός, πού είναι πάνσοφος καί θέλει 

καί μπορεί νά μεριμνά, γιά εκείνα, γιά τά όποια είναι εύκο- 903a 

λότερο νά μεριμνά κανείς, επειδή είναι μικρά, νά μήν μερι

μνά καθόλου, καθώς ένας ράθυμος ή δειλός άνθρωπος πού 

φυγοπονεϊ άπό τόν φόβο τοΰ κόπου, καί γιά τά μεγάλα. 

ΚΛ. Δέν θά πρέπει μέ κανένα τρόπο, φιλοξενούμενε, νά 

αποδεχόμαστε μιά τέτοια γνώμη γιά τους θεούς- διότι θά 
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είχαμε στον νού μας μιά σκέψη ούτε θεοσεβή ούτε αληθινή. 

ΑΘ. Μοΰ φαίνεται όμως δτι Εχομε, τώρα πλέον αρκετά καί 

μάλιστα πάρα πολύ ικανοποιητικά συζητήσει μέ τόν φιλοκα-

τήγορο γιά τήν αμέλεια τών θεών. 

ΚΛ. Ναί. 

ΑΘ. Μέ τό νά τόν εξαναγκάζουμε τουλάχιστο μέ τά επι

χειρήματα μας νά παραδεχθεί δτι δέν μιλάει σωστά- μοΰ φαί

νεται, ωστόσο, δτι χρειάζεται έπί πλέον αυτός καί ορισμένα 

ακόμη γοητευτικά λόγια. 

ΚΛ. Τί είδους λόγια, ευλογημένε; 

ΑΘ. θ ά πρέπει νά πείσουμε τόν νεανία μέ τά λόγια μας, 

δτι δλα είναι συστηματικά τακτοποιημένα άπό αυτόν πού 

φροντίζει γιά τό σύμπαν γιά τήν σωτηρία καί τήν αρετή τοΰ 

δλου, άπό τά όποϊα καί τό έπί μέρους κατά δύναμιν παθαί

νει καί κάνει αυτό πού τοΰ ταιριάζει. Γιά δλα αυτά υπάρχουν 

άρχοντες, οί όποιοι ορίζουν γιά καθένα μέχρι τίς πιό μικρές 

λεπτομέρειες κάθε τους πάθημα καί πράξη, πραγματοποιώ

ντας στό πνεύμα αυτό αναφορικά μέ τήν διάταξη τού σύ

μπαντος στον τελευταίο βαθμό τό τέλειο- Ενα ανάμεσα σ' 

αυτά, τό δικό σου, αποβλέπει σταθερά, ίσχυρογνώμονα νεα

νία, στό νά συντείνει γιά τό καλό τοΰ δλου, άν καί είναι 

ολωσδιόλου μικρό, εσένα δμως σού Εχει διαφύγει στό θέμα 

αυτό δτι κάθε γέννηση γίνεται χάριν εκείνου, γιά να μπορεί 

νά υπάρχει στην ζωή τού σύμπαντος ευτυχισμένη κατάσταση, 

δέν είναι γιά δική σου χάρη πού γίνεται, αντίθετα έσύ χάριν 

Εκείνου. Διότι κάθε ιατρός καί κάθε τεχνίτης στό είδος του 

εργάζεται γιά δλα τά έπί μέρους μέρη τοΰ Εργου του χάριν 

τοΰ δλου, προσπαθώντας δηλαδή μέ δλες του τίς δυνάμεις μέ 

τόν καλύτερο δυνατόν τρόπο τό κοινό καλό, επεξεργάζεται 

τό μέρος βέβαια χάριν τού δλου καί δχι τό όλον χάριν τού 

μέρους- έσύ ωστόσο δυσανασχετείς, Επειδή αγνοείς δτι ανα

φορικά μέ σένα δ,τι τό καλύτερο γιά τό σύμπαν συμβαίνει να 
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είναι καί γιά σένα δυνάμει τής κοινής σας καταγωγής. Καί 

καθώς ή ψυχή μέ τό νά είναι οργανικά συνενωμένη πότε με 

τό Ενα καί πότε μέ τό άλλο σώμα, υφίσταται κάθε λογής με

ταβολές άπό τον ίδιο τόν εαυτό της ή άπό μία άλλη ψυχή, δέν 

απομένει άλλο έργο στον παίζοντα πεσσούς νά κάνει παρά 

νά μετακινήσει τόν χαρακτήρα πού γίνεται πιό ενάρετος σ' 

έναν καλύτερο τόπο καί χειρότερος στον χειρότερο, σύμφω

να μέ τό δ,τι αρμόζει σέ καθένα τους, για νά Εχουν τήν μοίρα 

πού τους ταιριάζει. e 

ΚΛ. Τί λογής (μοίρα) λές; 

ΑΘ. Τό είδος εκείνης ή όποια θά παρέχει στους θεούς τήν 

ευκολία τής φροντίδας γιά δλα τά πράγματα, αυτήν μοΰ φαί

νεται δτι εννοεί. Διότι άν κάποιος, μή αποβλέποντας στα

θερά στό όλον Επλαθε δλα τά πράγματα μεταμορφώνοντας 

τα, γιά παράδειγμα άπό φωτιά σέ νερό έμψυχο, καί δχι πολ

λά μαζί άπό ενα ή άπό πολλά Ενα, τότε δταν θά Εχουν πάρει 

μέρος στην πρώτη ή τήν δεύτερη ή καί τήν τρίτη γέννηση, θά 904a 

μποροΰσαν νά είναι άπειρα τά είδη τής μεταβαλλόμενης κα

τάστασης- πάντως τώρα είναι αξιοθαύμαστη ή ευκολία, γι' 

αυτόν πού μεριμνά γιά τό σύμπαν. 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς πάλι αυτό; 

Αθ. Μέ αυτόν τόν τρόπο. Καθώς ό βασιλιάς μας είδε δτι 

όλες οί πράξεις είναι έμψυχες καί δτι υπάρχει σ' αύτες πολ

λή αρετή καί πσλλή κακία, καί δτι δταν γίνονται ένα ή ψυχή 

καί τό σώμα είναι άφθαρτο, αλλά όχι αιώνιο, καθώς αυτοί 

πού είναι θεοί σύμφωνα μέ τόν νόμο -διότι δέν θά υπήρχε 

ποτέ γέννηση ζωντανών οργανισμών, άν τό ένα ή τό άλλο 

άπό τά δύο χανόταν- καί καθώς αυτός σκέφθηκε ότι τό Eva b 

άπό αυτά, μέ τήν Ενάρετη πλευρά τής ψυχής, είναι φτιαγμένο 

άπό τήν φύση του γιά νά ωφελεί, καί τό κακό γιά νά βλάπτει· 

καθώς είδε δλο. αυτά μέ μιας, βρήκε τό πού τοποθετημένο 

καθένα άπό τά συστατικά μέρη θά παρείχε τήν δυνατότητα 

γιά νά νικήσει ή αρετή καί νά νικηθεί ή κακία έντος τού σύ-
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μπαντος μέ τόν πληρέστερο δυνατόν, τον πιο εύκολο καί τόν 
καλύτερο τρόπο. Προς χάριν δλου αυτού έχει σκεφθεί σέ ποια 
θέση καί ποιους τόπους ή κάθε ύπαρξη πρέπει νά μετέχει 
έχοντας αυτές τίς ιδιότητες- για τό ποιόν δμως τής γέννησης, 
άφησε τήν πρωτοβουλία στην θέληση καθενός άπό μας. Κα
θένας άπό μας, πράγματι, όπου τυχόν επιθυμεί νά μετοικήσει e 
καί δ,τι λογής άνθρωπος νά είναι στην ψυχή, προς τά Εκεί 
(ένν. πορεύεται) σέ κάθε σχεδόν περίπτωση καί αυτού τού 
ποιου άνθρωπος γίνεται ώς επί τό πλείστον. 

ΚΛ. Είναι οπωσδήποτε λογικό. 
ΑΘ. Μεταβάλλονται συνεπώς δλα δσα μετέχουν στην ψυ

χή, διότι στην περίπτιυση αυτή έχουν μέσα στον ίδιο τους τόν 
εαυτό τήν αιτία τής μεταβολής τους, καί ενόσω μεταβάλλο
νται, οδηγούνται σύμφωνα μέ τήν τάξη καί τόν νόμο τοΰ πε
πρωμένου- όσων τώρα άπό αύτα μεταβάλλονται σέ μικρότε
ρα οί χαρακτήρες τους μετατοπίζονται λιγότερο στην επιφά
νεια τού χώρου, ένώ δσα γνωρίζουν μεταπτώσεις σέ μεγαλύ
τερο βαθμό καί μέ πιό άδικο τρόπο στά βάθη πού λέγονται 
καί κάτω κόσμος, τόν Οποίο, επονομάζοντας τον οί άνθρω- d 
ποι μέ τό δνομα Άδης καί μέ τά συναφή σ' αυτόν ονόματα, 
φοβούνται υπερβολικά σάν άπό εφιάλτη ονείρου ένώ είναι 
ζωντανά δσο καί δταν Εχουν αποσυντεθεί άπό τα σώματα 
τους. "Οταν, Εξ άλλου, ή ψυχή συμμετέχει περισσότερο στην 
κακία ή στην αρετή λόγω τής θέλησης της δσο καί τής κοινω
νικής συναναστροφής πού έγινε ισχυρή, όποτε σμίγοντας μέ 
τήν θεία αρετή, νά γίνεται σέ ξεχωριστό βαθμό αυτού τού 
είδους, στον ίδιο ξεχωριστό βαθμό μεταβάλλει καί τόπο, 
καθώς μετακομίζεται μέσα άπό μία άγια όδό σ' Εναν άλλο 
καλύτερο τόπο- δταν πάλι (ένν. ισχύει) τό αντίθετο, μεταθέ
τει τήν ζωή της στον αντίθετο. 

Αυτή είναι αλήθεια ή δίκαιη κρίση τών θεών πού κατοι
κούν τόν "Ολυμπο, 
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καλό μου παιδί ή έσύ νεανία πού νομίζεις δτι είσαι παραμε- e 
λημενος άπό τούς θεούς δσο πιό κακός γίνεσαι τόσο πιό κο
ντά πηγαίνεις στις πιό κακές ψυχές, καί δσο πιο καλός τόσο 
πιό κοντά στις πιό καλές, καί δτι τόσο δσο είσαι στή ζωή δσο 
καί σέ όλους τούς θανάτους παθαίνεις καί κάνεις όλα εκείνα 
τά όποια ταιριάζει νά κάνουν οί όμοιοι στους δμοιους. Άπό 905a 
αυτήν τήν καταδίκη ούτε σύ ποτέ ούτε κάποιος άλλος πού 
υπήρξε άτυχος θά καυχηθεί δτι γλύταισε στον δρόμο· την 
όποια εκείνοι (ένν. οί θεοί) πού τήν όρισαν πάνω άπ' όλες 
τίς άλλες καταδίκες, κάτι πού κάνει απολύτως αναγκαίο τό 
νά φυλάγεται κανείς άπό αυτήν. Διότι δέν πρόκειται νά πα
ραβλεφθείς ποτέ άπό αυτήν ακόμη κι άν, έτσι μικρός πού 
είσαι, χωθείς στά κατάβαθα τής γης, ούτε άν γίνεις ψηλός 
ώστε νά πετάξεις στον ουρανό, αλλά θά πληρώσεις σ' αυτούς 
(ένν. τούς θεούς) τήν τιμωρία πού σού αρμόζει είτε μένοντας 
σ' αυτόν τόν κόσμο είτε κι άν περάσεις απέναντι στην πε
ριοχή τού Άδη είτε κι άν μεταφερθείς σέ μακρινότερο ακόμη b 
τόπο άπό αυτούς. Καί ό ίδιος ισχυρισμός θά ίσχυε καί γιά 
εκείνους τούς οποίους έσύ, βλέποντας νά έχουν άπό μικροί 
γίνει μεγάλ.οι, επειδή έκαναν πράξεις ανόσιες ή έπραξαν κά
τι τέτοιο, σκέφθηκες έγιναν άπό άθλιοι ευτυχισμένοι, καί 
μετά σού φάνηκε δτι είχες δει σάν μέσα σέ καθρέφτη στις 
πράξεις τους τήν αδιαφορία τών θεών γιά δλα, μην γνωρίζο
ντας γιά τήν άπο κρινρΰ συνεισφορά τους μέ ποιόν τρόπο 
άνά πάσα στιγμή συντελεί στό σύμπαν ολόκληρο. Πώς φα
ντάζεσαι, πιό γενναίε άπό δλους, δτι δέν είναι ανάγκη νά τήν 
γνωρίζει αυτή (ένν. τή συνεισφορά); Αύτη, τήν οποία άν κά- e 
ποιος δέν τήν γνωρίζει, ούτε ίχνος δέν θά μπορέσει ποτέ νά 
δει, ούτε θά ήταν σέ θέση νά βρει Εναν λόγο γιά νά εξηγήσει 
σχετικά μέ τήν ζωή τόσο τήν ευτυχία δσο καί τήν δυστυχία. 
Γιά δλα αυτά, άν σέ πείθει δ Κλεινίας άπο δώ καί μεϊς δλη ή 
γερουσία, δτι δέν ξέρεις τί λές γιά τούς θεούς, θά Εχει συνει-
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σφέρει ό ίδιος ό θεός- άν πάλι θά είχε ανάγκη άπό μιαν επι

πρόσθετη ακόμη εξήγηση, θά πρέπει, άν έχεις καί όποιο 

λογής μυαλό, νά ακούς μέ προσοχή Ενόσω θά μιλάμε στον d 

τρίτο (Ενν. αντίπαλο μας). Διότι τό δτι υπάρχουν θεοί καί 

μεριμνούν γιά τούς ανθρώπους έγώ τουλάχιστον θά διατει

νόμουν δτι δέν Εχει καθόλου κακά αποδειχθεί άπό μας- τό 

δτι τώρα πάλι οί θεοί είναι επιεικείς απέναντι σ' εκείνους 

πού κάνουν αδικίες μέ τό νά δέχονται δώρα, ούτε (ένν. αυτό) 

πρέπει νά τό παραχωρήσουμε σέ κανέναν απολύτως αλλά 

πρέπει, αντίθετα, μέ κάθε δυνατόν τρόπο νά τό αναιρέσουμε. 

ΚΛ. Θαυμάσια τά είπες, άς κάνουμε τότε δπως λές. 

Αθ. Έ λ α , λ.οιπόν, στό δνομα τών ίδιων αυτών θεών, μέ 

ποιόν τρόπο, νομίζομε, θά μπορούσαν νά γίνουν αυτοί Επι

εικείς, άν θά μπορούσαν, άλλωστε, νά γίνουν; Καί ποιοι ή τί e 

είδους είναι οί συγκεκριμένοι; Είναι ασφαλώς αναγκαίο νά 

είναι ηγέτες αυτοί οί όποιοι πρόκειται νά διευθύνουν μόνι-

μιχ Ολόκληρο τόν ουρανό. 

ΚΛ. Είναι ή αλήθεια. 

ΑΘ. Στην περίπταχτη όμως αυτή μέ ποιους άραγε άπό τούς 

άρχοντες θά τούς παρομοιάσεις (ένν. τούς θεούς); "Η μέ ποι

ους ανάμεσα άπό εκείνους πού μπορούμε νά συγκρίνουμε μέ 

μεγαλύτερους, άν καί είναι μικρότεροι; Τί άπό τά δύο, θά 

ήσαν τάχα αυτού τοΰ είδους κάποιοι οδηγοί αρμάτων μέ δύο 

'ίππους πού συναγωνίζονται ή μέ κυβερνήτες πλοίου; "Ισως 

θά μπορούσαν να συγκριθούν μέ ορισμένους διοικητές στρα

τοπέδων θά μπορούσε ακόμη νά φαίνονται ώς ιατροί πού 

παίρνουν προφυλάξεις για τά σώματα στον πόλεμο τών 

ασθενειών ή μέ γεωργούς πού μέ φόβο περιμένουν τίς συνη- 906a 

θισμένες κακές καιρικές συνθήκες γιά τήν βλάστηση τιον 

φυτών ή ακόμη καί μέ επιστάτες ποιμνίων. Διότι καθώς συμ

φωνήσαμε αναμεταξύ μας δτι δ ουρανός είναι γεμάτος άπό 

πολλά καλά πράγματα, είναι όμως καί άπό τά αντίθετα, καί 
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είναι περισσότερα τά μή καλά, ή μάχη, υποστηρίζουμε, είναι 

κατά συνέπεια αιώνια καί πού έχει ανάγκη άπό Εξαιρετική 

επαγρύπνηση, είναι σύμμαχοι μας τόσο οί θεοί καί συνάμα οί 

δαίμονες, ενώ Εμείς πάλι είμαστε κτήμα τών θεών καί τών 

δαιμόνων ή αδικία καί ή ασέβεια πού συνοδεύεται άπό άνοη- b 

σία μας καταστρέφει, ένώ ή δικαιοσύνη καί ό υγιής νους πού 

συνοδεύεται άπό φρονιμάδα μας σώζει, (Ενν. αρετές) πού κα

τοικούν στις Εμψυχες δυνάμεις τιυν θεών, ωστόσο θά μπο

ρούσε κανείς νά δει καθαρά δτι Ενα μικρό Εστω μέρος άπό 

αυτές τίς αρετές κατοικούν μέσα μας. 'Υπάρχουν, είναι αλή

θεια, κάποιες ψυχές πού κατοικούν στην γή καί έχουν απο

κτήσει άδικα κέρδη, οί όποιες, προφανώς άγριες, ύποκλινό-

μενες στις ψυχές τών φυλάκων τους, άρα τών αν,νλων ή στις 

(ένν. ψυχές) τών βοσκών ή σ' εκείνες τών άναμφιβόλιυς πιό 

διαπρεπών κυρίων, τούς πείθουν μέ κολακευτικά λόγια καί 

ορισμένα ευχετήρια ξόρκια, δπως λένε οί φήμες μεταξύ τών 

κακών ανθρώπων δτι είναι επιτρεπτό σ' αυτές νά πλεονε- e 

κτούν σέ βάρος άλλων ανθρώπων χωρίς νά παθαίνουν τίπο

τε τό κακό- ωστόσο υποστηρίζομε δτι τό αμάρτημα στό όποϊο 

αναφερόμαστε τώρα, ή πλεονεξία, είναι αυτό πού καλείται 

άρώστια προκειμένου γιά σώματα μέ σάρκα καί οστά, γιά 

εποχές τού Ετους καί έτη μιας περιόδου επιδημία καί προ

κειμένου γιά πόλεις καί πολιτεύματα τό ίδιο αυτό (ένν. 

αμάρτημα), μεταποιημένο λεκτικά, αδικία. 

ΚΛ. Αναμφίβολα. 

ΑΘ. Είναι τότε ανάγκη αυτός πού λέει, δτι οί θεοί είναι 

πάντοτε επιεικείς απέναντι στους άδικους ανάμεσα άπό τούς d 

ανθρώπους καί συνεπώς στις αδικίες τους, έφ' όσον τούς 

αποδίδει κανείς μερτικό άπό τά κέρδη τών άδικων πράξεων. 

"Οπως άν οί λύκοι, θά έδιναν ένα μικρό μέρος άπό τή λεία 

τους στους σκύλους, ημερωμένοι αυτοί άπό τά δώρα, θά τούς 

Επέτρεπαν νά λεηλατούν τά κοπάδια. Δέν είναι άραγε αυτός 
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ό συλλογισμός εκείνων πού ισχυρίζονται δτι οί θεοί εύκολα 

εξαγοράζονται; 

ΚΛ. Αυτός είναι απολύτως. 

ΑΘ. Μέ ποιους, λοιπόν, τότε άπό τούς προαναφερθέντες 

φύλακες, συγκρίνοντας Ενας οποιοσδήποτε ανάμεσα άπό 

τούς ανθρώπους τούς θεούς, δέν θά γινόταν γελοίος, λέγο

ντας δτι είναι αυτοί όμοιοι; Μήπως άραγε μέ τούς κυβερ

νήτες (ένν. πλεούμενων) που παρεκτρέπονται οί ίδιοι άπό 

τίς θυσίες κρασιού καί τήν κνίσα, αναποδογυρίζουν πλοίο e 

καί πλήρωμα; 

ΚΛ. Μέ κανέναν τρόπο. 

ΑΘ. Άλλα ούτε όμως καί μέ κανέναν άπολ.ύτως άπό τούς 

ηνιόχους πού είναι παρατεταγμένοι γιά αγώνα ταχύτητας, οί 

όποιοι Εχουν πεισθεί μέ δώρα άπό άλλους νά εκχωρήσουν 

άπό πριν τή νίκη σέ άλλα ζεύγη. 

ΚΛ, Λέγοντας αυτόν τόν λόγο, θά μπορούσες πράγματι, 

νά περιγράφεις μιά φρικτή παρομοίωση. 

ΑΘ. Μήτε, άλλωστε, μέ στρατηγούς ασφαλώς ούτε με 

ιατρούς ούτε μέ γεωργούς ούτε μέ βοσκούς ούτε τέλος με ορι

σμένους σκύλους (ένν. φύλακες κοπαδιών) πού υπέκυψαν 

στους λύκους. 

ΚΛ. Μίλα καλά- πώς θά ήταν δυνατόν; 

ΑΘ. Πλην όμως δέν είναι δλοι οί θεοί οί πιό μεγάλοι ά π ' 907a 

όλους τούς φύλακες καί γιά τά πιό μεγάλα συμφέροντα γιά 

μας; 

ΚΛ. Καί πολύ μάλιστα. 

ΑΘ. Αυτοί επομένως οί όποιοι καί είναι φύλακες τών πιό 

ωραίων πραγμάτων καί υπερέχουν οί ίδιοι ώς προς τήν ικα

νότητα γιά επαγρύπνηση, θά ισχυρισθούμε δτι είναι χειρότε

ροι άπό σκύλους καί άπό μέσους ανθρώπους, αυτοί οί 

όποιοι δέν θά πρόδιδαν ποτέ τό δίκαιο γιά δώρα πού τούς δί

νονται μέ τρόπο ανήθικο άπό άδικους ανθρώπους; 
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ΚΛ. Μέ κανένα τρόπο- ούτε καί νά τόν έκστομίσει κανείς b 

δέν είναι ανεκτός, καί άπό αυτούς πού έχουν νά κάνουν μέ 

κάθε είδος ασέβειας, δποιος είναι δέσμιος αυτής τής γνώμης 

κινδυνεύει νά θεωρηθεί δικαιολογημένα δτι είναι ό πιο 

κακός καί ό πιό άσεβης άπ' όλους τούς ασεβείς. 

ΑΘ. Γιά τίς τρεις προηγούμενες τοποθετήσεις μας, Οτι 

υπάρχουν θεοί, δτι είναι προστατευτικοί καί απέναντι σέ κά

θε παραβίαση τοΰ δικαίου δτι είναι αδυσώπητοι, μπορούμε 

νά πούμε δτι έχουν κάπως αποδειχθεί ικανοποιητικά; 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσαμε νά τό αρνηθούμε; Καί είμαστε 

σύμφωνοι μέ τούς ισχυρισμούς αυτούς. 

ΑΘ. Καί είναι αλήθεια πώς ειπώθηκαν αυτοί μέ τρόπο 

εντονότερο έξ αιτίας τής ίσχυρογνωμοσύνης τών κακών 

ανθρώπων γιά τόν λόγο αίτιον, φίλε Κλεινία, υπήρξαν οί e 

ισχυρισμοί μου γιά νά μή νομίσουν ποτέ οί κακοί érti επι

κρατούν στά Επιχειρήματα, δτι "έχουν τό δικαίωμα νά κάνουν 

δ,τι θέλουν, αυτά καί δσα και δποια ενάντια στους θεούς 

περνούν άπό τόν νού τους. Ά π ό αυτήν ακριβώς τήν επιθυμία 

γεννήθηκε μέσα μου ό ζήλος νά μιλήσω μέ νεανική ζα>ηρότη-

τα- άν ωστόσο έχουμε κάνει Εστω και κάτι λίγο χρήσιμο ώς 

προς τό νά πείθουμε κάπως τούς κακούς ανθρώπους νά μι

σήσουν τούς εαυτούς τους καί νά αγαπήσουν κάπως τό. αντί

θετα ήθη, τότε θά είχε ώραϊα ειπωθεί καί τό προοίμιο μας d 

τών νομικών κανόνων με αντικείμενο τήν ασέβεια. 

ΚΛ. 'Υπάρχει όμως ελπίδα- καί άν δχι τό είδος ασφαλώς 

αυτού τού λόγου δέν θά καταλογισθεί σέ βάρος τοΰ νομοθέ

τη. 

ΑΘ. Μετά άπό τό προοίμιο λοιπόν, (Ενν. ακολουθεί) Ενας 

λόγος πού θά μπορούσε νά είναι γιά μας Ενα είδος ερμηνευ

τικής διάταξης τών νόμων, ή οποία προτρέπει σέ όλους τούς 

ασεβείς νά μετατρέψουν τούς δικούς τους τρόπους συμπερι

φοράς σέ ευσεβείς. Γι' αυτούς πού δέν υπακούουν, θά πρέπει 
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νά ισχύει αυτός έδώ ό νομός για τήν ασέβεια. 

Ά ν κάποιος τυχόν διαπράττει μέ λόγια ή μέ έργο ασέβεια, 

αυτός πού τυχαία παρευρίσκεται θά πρέπει νά υπερασπίζε

ται (Ενν. τόν νόμο) μέ τό νά τό δηλώνει στους άρχοντες καί 

άπό τούς άρχοντες οί πρώτοι πού Εμαθαν γι' αυτό, θά πρέπει e 

νά εισάγουν σύμφωνα μέ τούς νόμους τήν υπόθεση στό δικα

στήριο πού Εχει καταστεί αρμόδιο να κρίνει γι' αυτά- άν τώ

ρα συμβαίνει μία αρχή πού άκουσε νά μήν τά εκτελεί αυτά, 

θά πρέπει νά καθίσταται αυτή Ενοχη ασέβειας γιά όποιον θέ

λει νά αμύνεται υπέρ τών νόμα^ν. Άφοΰ κάποιος κριθεί ένο

χος, τό δικαστήριο θά επιβάλει σέ καθένα άπό εκείνους πού 

ασεβούν μία ποινή γιά καθεμιά άπό τίς συγκεκριμένες πρά

ξεις ασέβειας. Ποινή φυλάκισης θά πρέπει ωστόσο νά επι

βάλλεται σέ όλους- καί καθώς υπάρχουν τρεις φυλακές στην 908a 

πόλη, μία πρώτη κοινή γιά τούς πιό πολλούς πέριξ τής 

αγοράς γιά τήν σωματική ασφάλεια τών πολλών, μία δεύτε

ρη πέριξ τού συμβουλίου εκείνων πού διανυκτερεύουν, τό 

όποϊο ονομάζεται σαχρρονιστήριο, καί μία τρίτη τέλος, στην 

μέση τής χώρας, έκεϊ όπου είναι ερημική ή περιοχή καί ό πιό 

άγριος τόπος πού είναι δυνατόν νά υπάρξει, πού Εχει παρω

νύμιο Ενα όνομα τιμωρίας- καί καθώς τρεϊς είναι Επίσης οί 

αιτίες γιά τήν ασέβεια, τίς όποιες καί εξετάσαμε, καί άπό κα- b 

θεμιά τέτοια αίτια γίνονται δύο (ένν. είδη ασέβειας), θά ήσαν 

έξι τά είδη αυτών πού σς>άλλουν γύρω άπό τά θεϊα, τά όποια 

είναι άξια κρίσης, τά οποία δέν απαιτούν ίση ούτε όμοια 

ποινή. Διότι αυτού πού δέν πιστεύουν απολύτως δτι υπάρ

χουν θεοί, είναι δυνατόν νά Εχουν άπό τήν φύση Ενα δίκαιο 

χαρακτήρα, καί νά φθάνουν νά μισούν τούς κακούς, καί 

επειδή απεχθάνονται τήν αδικία, ούτε νά κάνουν τέτοιες 

πράξεις τούς αρέσει, αποφεύγουν τούς μή δίκαιους άπό τούς 

ανθρώπους καί δέχονται ευχαρίστως τούς δίκαιους- γιά δσους, 

αντίθετα, κοντά στή γνώμη δτι δλα τά πράγματα είναι Ερημα e 
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άπό θεούς, συμπέσει νά τούς τύχουν ανεξέλεγκτες καταστά

σεις απολαύσεων καί λυπών, δσο καί νά τούς μεταδοθούν 

ισχυρές μνήμες καί οξυδερκείς γνώσεις, τότε τό νά μήν πι

στεύουν δτι θά μπορούσαν νά υπάρχουν θεοί, αποτελεί καί 

γιά τίς δύο αυτές κατηγορίες, κοινή αρρώστια, ωστόσο, όσον 

αφορά στό κακό προς άλλους ανθρώπους, αυτοί θά ήταν πιό 

επιζήμιοι ένώ οί άλλοι λιγότερο. Διότι ένώ ό άσεβης θά ήταν 

στά λόγια του γιά τους θεούς, τίς θυσίες καί τούς δρκους γε

μάτος ελευθεροστομία καί καθώς περιγελάει τούς άλλους, θά 

μπορούσε, νά κάνει τούς άλλους αυτού τού είδους ανθρώ

πους, ενόσω δέν τιμωρείται- δ άσεβης τής δεύτερης κατηγο

ρίας, άν καί σκέπτεται βέβαια καθώς ό άλλος, ωστόσο, αυτός 

ό οποίος αποκαλείται πανέξυπνος θά ήταν γεμάτος άπό πο- d 

νηριά καί επιβουλή, άπό αυτήν τήν κατηγορία ανθρώπων γί

νονταν καί πολλοί μάντεις, άνθρωποι γεννημένοι καί γιά κά

θε είδους απάτη, γίνονται κάποτε άπο αυτούς καί τύραννοι 

καί δημαγωγοί καί στρατηγοί, καθώς επίσης καί άνθρωποι 

πού έχουν στό ενεργητικό τους σχέδια γιά μυστικές ιεροτε

λεστίες δσο καί τά τεχνάσματα αυτών πού αποκαλούνται σο-

φιστές. Θά μπορούσαν νά είναι πολλά συνεπώς τά είδη 

αυτών, ωστόσο τά άξια νομοθέτησης είναι δύο, άπό τά οποία 

ή προσποίηση είναι άξια δχι ενός ούτε δύο μόνο θανάτων. e 

Έ ν ώ τό άλλο Εχει ανάγκη μόνο άπό νουθεσία καί συνάμα φυ

λάκιση. Παρόμοια καί τό είδος άσεβων, πού πιστεύει δτι οί 

θερί αδιαφορούν, γεννάει επίσης δύο άλλα είδη καί αυτό δτι 

είναι συγκαταβατικά άλλα δύο. 

Μέ αυτόν, λοιπόν, τόν τρόπο έχοντας αυτές τίς διακρί

σεις, ό δικαστής, άφοΰ βάλει στό σωτρρονιστήριο αυτούς πού 

έχουν γίνει (ενν. ασεβείς) άπό ανοησία χωρίς κακία, οργή ή 909a 

χαρακτήρα, θά πρέπει να τους καταδικάζει σέ δχι λιγότερο 

άπό πέντε Ετη, καί σ' αυτό τό χρονικό διάστημα κανένας 

άλλος άπό τούς πολίτες δέν θά πρέπει νά έρχεται σέ επαφή 



ΒΙΒΛΙΟ Γ 397 

μαζί τους έκτος άπό εκείνους πού συμμετέχουν στό Νυκτε

ρινό Συμβούλιο, οί όποιοι τούς συναναστρέφονται μέ σκοπό 

τήν νουθέτηση τους καί τήν σαπηρία τής ψυχής τους- καί 

δταν έλθει ή ώρα γι' αυτούς νά βγουν άπό τά δεσμά, άν κά

ποιος άπό αυτούς τυχόν θεωρηθεί δτι Εχει σωφρονισθεί, θά 

μπορεί νά μένει μαζί μέ τούς συνετούς, άν δχι, θά πρέπει, άν 

τυχόν οφείλει νά δικασθεϊ ξανά γιά τήν ίδια αιτία, νά κατα

δικάζεται σέ θάνατο. "Οσοι τώρα θά γίνονται άγρια θηρία, 

επειδή δέν πιστεύουν δτι υπάρχουν θεοί ή δτι είναι αυτοί 

αδιάφοροι ή συγχωρητικοί, καί επειδή περιφρονούν τούς 

ανθρώπους, παραπλανούν πολλούς άπό εκείνους πού είναι 

έν ζωή, ένώ καθώς λέγουν δτι μπορούν νά φέρουν πίσιυ τίς b 

ψυχές τών νεκρών καί υπόσχονται νά πείσουν τούς θεούς, 

διότι τάχα τούς γοητεύουν μέ θυσίες καί προσευχές δσο καί 

μέ ξόρκια, επιχειρούν νά αφανίσουν σύρριζα, γιά χάρη τών 

χρημάτων, άτομα, ολόκληρα νοικοκυριά καί πόλεις ακόμη, 

δποιος άπό αυτούς τυχόν θά κριθεί Ενοχος, θά πρέπει τό δι

καστήριο νά τοΰ επιβάλει σύμφωνα μέ τόν νόμο τήν ποινή 

φυλάκισης στή φυλακή πού βρίσκεται στά μεσόγεια τής χώ

ρας, καί νά ορίσει Επιπροσθέτως δτι κανένας ελεύθερος e 

άνθρωπος νά μήν πλησιάζει αυτούς καί νά παίρνουν αυτοί 

τήν ορισμένη άπό τούς νομοφύλακες τροφή άπό τά χέρια 

υπηρετούν. Ό τ α ν πεθάνει, θά πρέπει νά τόν απορρίπτουν 

έξω άπό τά σύνορα άταφα καί άν τυχόν κάποιος ελεύθερος 

βοηθήσει νά τόν θάψουν, θά πρέπει νά διώκεται γιά ασέβεια 

άπό δποιον θέλει νά κινήσει τήν διαδικασία. Ά ν αφήνει παι

διά ικανά γιά τήν πόλη, αυτοί οί όποιοι φροντίζουν γιά τά 

ορφανά, θά πρέπει νά φροντίζουν καί γι' αυτά, άφοΰ είναι 

ορφανά, δχι λιγότερο άπό τά άλλα, άπο τήν ημέρα πού ό πα- d 

τέρας τους θά καταδικασθεί. 

Γιά όλους αυτούς είναι ανάγκη νά θεσπισθεί Ενας κοινός 

νόμος, ό όποιος θά μπορέσει νά κάνει ώστε οί πιό πολλοί 
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άπό αυτούς νά παρεκτρέπονται λιγότερο, μέ λόγια καί έργα, 
εις β(χρος τών θεών, καί, ει δυνατόν, ώστε νά γίνονται λιγό
τερο άσυλλόγιστοι, μέ τό να μην επιτρέπει νά ίερουργούν 
ενάντια στον νόμο. θα πρέπει δηλαδή αυτός ό κανόνας, συ
νταγμένος άπλα, νά τεθεί σέ ισχύ γιά δλους αυτούς. Κανένας 
απολύτως δέν θά πρέπει νά Εχει στην κατοχή του ιερά σέ 
ιδιωτικές κατοικίες- καί δταν έλθει στο νού κάποιου νά κά
νει θυσία, θά πρέπει νά πάει στά δημόσια ιερά γιά νά θυσιά
σει, καί θά πρέπει νά παραδίδει τά σφάγια στά χέρια τών ιε
ρέων καί τών ιερειών, οί όποιοι φροντίζουν νά γίνονται οί e 
εξαγνισμοί αυτών (ένν. σφαγίων), θά πρέπει αυτός ό ίδιος, 
έξ άλλου, νά προσεύχεται μαζί με δποιον άλλον τυχόν θέλει 
νά προσεύχεται μαζί του. Αύτα τώρα θά πρέπει νά γίνονται 
γι' αύτους (ένν. τούς λόγους). Δέν είναι εύκολο νά ιδρύει κα
νείς ιερά καί νά εγκαθιστά θεούς, άλλα για να κάνει κάνεις 
σωστά κάτι τέτοιο θέλει πολύ μυαλό, στην πραγματικότητα 
όμως ή συνήθεια σέ δλες κατ' εξοχήν τις γυναίκες και σ' 
αυτούς που μ' Εναν οποιονδήποτε τρόπο είναι ασθενείς πού 
βρίσκονται σέ κίνδυνο ή σέ κατάσταση δυσχερή, μέ δποιον 
τυχόν τρόπο κι άν βρίσκεται κανείς σέ δύσκολη θέση, καί 
αντίστροφα δταν απολαμβάνει κάποια άνεση νά αφιερώνουν 
κάθε πράγμα έκεϊ παρόν, νά τάζουν θυσίες καί νά υπόσχο
νται ανεγέρσεις ιερών στους θεούς, τούς δαίμονες καί στά 
παιδιά τών θεών άπό τόν cpoßo δηλαδή άπό τίς φαντασιώσεις 910a 
δταν είναι ξύπνιοι δσο καί άπό τά όνειρα, καθώς παρομοίως 
όταν φέρνουν στον νού τους πολλές οπτασίες λογαριάζο
ντας γιά καθεμιά χακριστά άπό αυτές θεραπεία νά γεμίζουν 
βωμούς καί Ιερά δλες τίς κατοικίες καί δλα τά χωριά πού 
ανεγείρουν τόσο σέ ανοικτούς χώρους δσο καί παντού 
άλλου, δπου Ετυχε νά συμβεί κάποια άπο τού είδους αυτού 
(ένν. τίς οπτασίες). Γιά όλους αυτούς τούς λόγους είναι ανα
γκαίο γιά όλον τόν κόσμο νά ενεργεί σύμφωνα μέ τόν νόμο 
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γιά τόν οποίο τώρα έδώ ό λόγος- έπί πλέον δμως αυτών καί 
έξ αιτίας τών άσεβούντων, διαπράττοντας κρυφά αυτά, μέ τό b 
νά ιδρύουν ιερά καί βωμούς στά ίδια τους τά σπίτια, νά σκέ
πτονται νά κάνουν τούς θεούς κρυφά ευνοϊκούς απέναντι 
τους μέ θυσίες καί προσευχές, αυξάνοντας στό άπειρο τήν 
αδικία τους, γιά νά μήν κάνουν τούς ίδιους τούς εαυτούς 
τους καί αυτούς πού τούς επιτρέπουν, οί όποιοι είναι καλύ
τεροι τους, Ενοχους στά μάτια τών θεών, ολόκληρη έτσι ή πό
λη συμβεί νά απολαύσει, κατά κάποιον τρόπο δικαίως, (ένν. 
τούς καρπούς) τών άσεβων. Ό θεός πάντως δεν θά κατηγο
ρήσει τόν νομοθέτη- διότι, θά πρέπει νά θέσει αυτόν τόν κα
νόνα δικαίου- δέν πρέπει νά Εχει κανείς στην ιδιοκτησία του 
καί νά διατηρεί στό ίδιο του τό σπίτι ιερά θεών, αυτός πού 
Εγινε φανερός δτι έχει καί δτι τελεί θρησκευτικές τελετές σέ e 
άλλα Εκτός άπό τά δημόσια (ένν. Ιερά), στην περίπτωση κατά 
τήν όποια δέν Εχει διαπράξει κανένα άδικο άπό τά μεγάλα 
καί ανίερα, άνδρας ή γυναίκα, πού έχει στην κατοχή του (ένν. 
ιδιωτικά ιερά), αυτός ό οποίος αντιλαμβάνεται τό γεγονός 
θά πρέπει νά τό καταγγέλλει στους νομοφύλακες, οί όποιοι 
θά πρέπει νά διατάξουν νά μεταφέρει τά ιδιωτικά ιερά στά 
δημόσια, καί άν δέν τόν πείθουν, θά πρέπει νά τόν τιμωρούν 
μέχρι νά αναγκασθεί νά τά μεταφέρει- άν δμως τυχόν γίνει 
κάποιος φανερός Οτι διέπραξε μίαν ασέβεια δχι παιδική, 
άλλα ασέβεια άνοσιουργήματος ενηλίκων είτε άν ανήγειρε 
ιερά σέ ιδιωτικούς χώρους είτε άν προσέφερε θυσίες σέ δη
μόσια ιερά σ' Εναν οποιονδήποτε θεό, θά πρέπει, επειδή δέν 
είναι, δταν προσφέρει θυσίες, καθαρός, νά καταδικάζεται σέ 
θάνατο. Οί νομοφύλακες, άφοΰ κρίνουν άν ή άσεβης πράξη à 
είναι παιδαριώδης ή δχι, εισάγοντας τήν υπόθεση ανάλογα 
μέ τόν χαρακτηρισμό στό δικαστήριο, θά πρέπει νά τούς επι
βάλλουν γιά τήν άσεβειά τους τήν ποινή πού τούς αξίζει. 
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ΑΘ. Μετά άπό αυτά θά ήταν, λοιπόν, οί μεταξύ μας συμ- 913a 

βάσεις, οί όποιες έχουν ανάγκη άπό τήν αρμόζουσα νομοθε

τική ρύθμιση. Καί είναι κατά κάποιον τρόπο απλή αύτη του

λάχιστον (ένν. ή ρύθμιση)· δτι δηλαδή δέν θά πρέπει κανένας 

μήτε νά αγγίζει τά δικά μου περιουσιακά στοιχεία, μήτε έξ 

άλλου, νά τά μετακινεί στό ελάχιστο με κανένα τρόπο χωρίς 

να με πείθει- καί σύμφωνα μέ αυτά θά πρέπει καί έγώ νά 

ενεργώ γι' αυτά τών άλλων, άν Εχω μυαλό συνετό. 

Ά π ό αυτά, άς κάνουμε πρώτα λόγο γιά τόν θησαυρό τον 

όποϊο Εκρυψε κάποιος, άπό Εκείνους πού δέν είναι δικός μου 

πρόγονος, ώς κειμήλιο γιά τόν ίδιο καί τούς απογόνους του-

ούτε ποτέ νά τόν βρώ θά προσευχόμουν στους θεούς ούτε, άν b 

τόν εύρισκα, θά τόν μετακινούσα, ούτε, έξ άλλου, θά τό ανα

κοίνωνα στους λεγόμενους μάντεις, οί όποιοι, θά μέ συμβού

λευαν νά αφαιρέσω μέ κάποιον τρόπο αυτό πού Εχει κατα

χωνιασθεί στή γή προς φύλαξη. Διότι ποτέ δέν θά ώφελούμην 

τόσο πολύ ώς προς τήν απόκτηση περιουσίας, άν αφαιρούσα 

(ένν. τόν θησαυρό), δσο θά μού προσέφερε σέ μέγεθος ώς 

προς τήν αρετή ψυχής καί τό δίκαιο, άν δέν τόν άιραιρούσα, 

διότι θά είχα στην κατοχή ιιου αντί Ενα υλικό απόκτημα, Ενα 
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καλύτερο ψυχικό απόκτημα, με καλυτερον τρόπο αποκτημέ

νο, επειδή θά είχα έτσι προτιμήσει να εχω στην κατοχή μου, 

σέ απόλυτη προτεραιότητα, δικαιοσύνη στην ψυχή αντί 

πλούτο στην περιουσία- διότι αυτό, είναι αλήθεια, τό όποϊο 

καλώς λέγεται σέ πολλές περιπτώσεις, τό νά μήν κινεί δη

λαδή κανείς τά ακίνητα, θά μπορούσε νά είπα)θεϊ καί γι ' 

αυτό, καθότι συμβαίνει νά είναι αυτό Ενα άπό εκείνα. Πρέ

πει, έξ άλλου, νά δίνει κανείς πίστη σ' αυτά πού λέγονται γι ' e 

αυτά, δτι δηλαδή αυτά δέν είναι συμφέροντα γιά τήν γενιά 

τών παιδιών αυτός ό όποιος τυχόν αδιαφορεί για τά παιδιά 

του καί, άφοΰ δέν τόν νοιάζει, αυτός πού Εθεσε τόν (ένν. 

απαγορευτικό) νόμο, αφαιρεί αυτά τά όποϊα μήτε ό ίδιος 

αυτός έβαλε προς φύλαξη κάπου, μήτε πάλι κάποιος πατέρας 

τών πατέρων του, μή έχοντας προηγουμένως πείσει εκείνον 

πού τά τοποθέτησε κάπου προς φύλαξη, καταστρέφοντας 

Ετσι τόν πιό ώραΐο άπό τούς νόμους, τόν πιό απλό καί νο

μοθέτημα ενός δχι κακής οικογένειας γόνου, ό όποιος είπε: 

Αυτά τά όποια δέν κατέθεσες, νά μή τά παίρνεις - αυτός πού d 

καταφρόνησε τούς δύο αυτούς νομοθέτες καί πήρε αύτο πού 

δέν κατέθεσε ό ίδιος, πράγμα τό οποίο καί είναι δυνατόν κά

ποτε νά είναι μεγάλη ποσότητα θησαυρού, άραγε τί πρέπει νά 

πάθει; Καί άπό τήν πλευρά τών θείον, ό θεός τό γνωρίζει- ό 

πρώτος δμως άνθρωπος πού τό αντιλήφθηκε θά πρέπει άν 

τυχόν αυτό γίνεται στην αστική περιοχή τής πόλης, νά τό 

αναφέρει στους αστυνόμους, άν πάλι κάπου στην αγορά τής 

πόλης στους άγορανόμους, καί άν στην λοιπή χώρα, θά πρέ

πει νά τό δηλώνει τόσο στους αγρονόμους δσο καί στους 

προϊσταμένους τους. Ά π ό τήν στιγμή πού γνωστοποιήθη- 914a 

καν, ή πόλη θά πρέπει νά στέλνει αντιπροσώπους στους Δελ

φούς- καί ότι τυχόν ό θεός θά απαντήσει τόσο γιά τά περιου

σιακά αντικείμενα όσο καί γιά Εκείνον πού τά απέκτησε, 

αυτό θά πρέπει ή πόλη νά διενεργήσει, εκτελώντας τίς μα-
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ντεϊες τού θεοΰ. Καί άν είναι ελεύθερος εκείνος που κατήγ-
γειλλ,ε, θά πρέπει νά αποκτά φήμη γιά τήν αρετή του, καί άν 
δέν τό κατήγγειλε γιά τήν κακία του- άν είναι δούλος, άν τό 
κατήγγειλε, θά γινόταν δίκαια άπό τήν πόλη Ελεύθερος, πλη
ρώνοντας στον κύριο του τό αντίτιμο τής αξίας του, καί άν 
δέν το καταγγέλλει, θά πρέπει νά τιμωρείται μέ θάνατο. 

Τό επακόλουθο θά ήταν μετά άπό αυτόν νά Επεται αύτος ό b 
ίδιος κανόνας γιά τά μικρά καί τά μεγάλα. Άν κάποιος 
άνθρωπος αφήνει κάπου κάτι άπό τά δικά του πράγματα μέ 
τήν θέληση του ή αθέλητα, όποιος τύχει νά τό βρει, θά πρέπει 
νά τό αφήνει έκεΐ πού βρίσκεται έχοντας υπόψη του δτι αυτά 
φυλάσσονται άπό την προστάτιδα θεότητα τών οδών, άπό 
την θεά δηλαδή στην όποια είναι αυτά άπό τόν νόμο αφιερω
μένα. Ά ν παρ' δλα αυτά κάποιος, μην υπακούοντας, άφοΰ 
τά πάρει, τά μεταφέρει σπίτι του, τότε άν πρόκειται γιά μι
κρής αξίας καί είναι δούλος, θά πρέπει νά δέχεται άπό τόν 
πρώτο τυχόντα που τόν είδε, δχι μικρότερο τών τριάντα ετών, 
πολλ.ά κτυπήματα μέ τό μαστίγιο- άν δμως κάποιος είναι έλεύ- c 

θέρος θά θεωρείται μέ συμπεριφορά δούλου καί μή νομιμό
φρων καί άσχετος, νά πληρώνει σ' αυτόν πού τό είχε αφήσει 
τό δεκαπλάσιο τής άξιας τοΰ αντικειμένου πού μετακινήθη
κε. Άν τώρα κάποιος κατηγορεί έναν άλλον δτι Εχει στην κα
τοχή του Ενα σεβαστό ή μικρότερο μέρος άπό τά δικά του πε
ριουσιακά στοιχεία, καί συμβαίνει νά παραδέχεται αυτός δτι 
τά έχει στην κατοχή του, πλην όμως δέν είναι Εκείνου, τότε 
άν τυχόν (ένν. τό έν λόγω) περιουσιακό αντικείμενο απογρα
φεί άπό τούς άρχοντες κατά τόν νόμο, θά πρέπει (ένν. ό διεκ
δικητής) να καλεί αυτόν πού τό κατέχει νά παρουσιασθεί 
ενώπιον τής αρχής καί ό ίδιος νά προσέρχεται μέ τό επίδικο 
αντικείμενο. "Οταν τώρα εμφανισθεί αυτό επίσημα, άν τυχόν 
φαίνεται άπό τό γεγονός δτι είναι καταχωρισμένο στον κα- d 
τάλογο ένας άπό τούς δύο πού τό διεκδικούν, άφοΰ τό πάρα-
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λάβει αυτός θά πρέπει νά απέρχεται- άν δμως αυτό είναι κά

ποιου άλλου άπό τούς μή παρόντες, όποιος άπό τούς δύο πα

ρουσιάσει Εναν αξιόπιστο εγγυητή θά πρέπει νά μπορεί νά τό 

παραλάβει στό δνομα Εκείνου πού είναι απών, σέ Εκτέλεση 

τού δικαιώματος παραλαβής εκείνου μέ σκοπό νά τό παρα

δώσει σ' εκείνον. Ά ν δμως τό αμφισβητούμενο αντικείμενο 

δέν είναι καταχωρισμένο στον κατάλογο τών αρχόντων, θά 

πρέπει νά βρίσκεται μέχρι τήν δίκη στην φύλαξη τριών άπό 

τούς πιό ηλικιωμένους άρχοντες, καί άν συμβαίνει τό αντι

κείμενο πού δόθηκε γιά φύλαξη σέ εγγυητή νά είναι ένα ζω

ντανό, αυτός πού ηττάται στην δίκη τή σχετική, νά ξεπληρώ

σει στους άρχοντες τήν τροφή του- οί άρχοντες (ένν. οφεί

λουν), έξ άλλου νά εκδώσουν τήν απόφαση τους εντός τριών e 

ήμερων. 

Θά πρέπει νά μπορεί όποιος θέλει, άν συμβαίνει νά είναι 

συνετός, νά πιάνει στά χέρια του τόν δούλο του προκειμένου 

νά τόν μεταχειρισθεί μέ όποιο τυχόν τρόπο επιθυμεί άπό 

όσους είναι θεμιτοί- θά πρέπει έξ άλλου, νά μπορεί νά συλ

λαμβάνει καί γιά λογαριασμό κάποιου άλλου άπό τούς δι

κούς του ή τούς φίλους του τόν δούλο πού διέφυγε μέ σκοπό 

τή ιρύλ,αξή του. Ά ν τώρα τοΰ παίρνει κάποιος άπό τά χέρια 

αυτόν πού Εχει συλληφθεί ώς δούλος μέ σκοπό τήν απελευ

θέρωση του, θά πρέπει αυτός πού τόν Εχει συλλάβει νά τόν 

αφήνει νά φύγει, αυτός όμως πού τόν παίρνει άπό τά χέρια 

του, άφοΰ προηγουμένως ορίσει τρεις αξιόπιστους εγγυητές, 

έτσι μόνο θά πρέπει νά μπορεί vex τόν παίρνει, αλλιώς δχι-

άν πάλι τόν παίρνει γιά νά τόν απελευθερώσει παρά τούς 

όρους αυτούς, θά πρέπει νά θεωρείται ένοχος γιά βιαιοπρα

γίες καί άν καταδικασθεί, νά πληρώνει ώς αποζημίωση, σ' 

Εκείνον άπό τά χέρια τοΰ οποίου τόν πήρε στό διπλάσιο τήν 

ζημιά πού έχει καταχωρισθεί, θ ά πρέπει, έξ άλλου, νά μπο- 915a 

ρεΐ νά συλλαμβάνει κανείς καί τόν απελεύθερο, άν κάποιος 
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τυχόν δέν νοιάζεται καθόλου ή δχι αρκετά αυτούς πού τόν 
απελευθέρωσαν ή φροντίδα τώρα (ένν. συνίσταται) στό νά 
πηγαίνει ό απελευθερωμένος τρεις φορές τόν μήνα στό σπίτι 
αυτού πού τόν απελευθέρωσε, προσφερόμενος νά κάνει δ,τι 
χρειάζεται άπ' δσα είναι δίκαια καί ταυτόχρονα δυνατά, καί 
στό θέμα τοΰ γάμου νά κάνει δ,τι ακριβώς φανεί επίσης κάλο 
σ' αυτόν πού υπήρξε κύριος του. Δέν επιτρέπεται, έξ άλλου, 
νά γίνει πλουσιότερος άπό εκείνον που τον απελευθέρωσε· 
στην αντίθετη περίπτωση, τό πλεόνασμα θά πρέπει νά είναι b 
τοΰ κυρίου του. Δέν θά πρέπει δμως νά μένει περισσότερο 
άπό είκοσι χρόνια (ένν. στην πόλη) αυτός πού αφέθηκε ελεύ
θερος, αλλά όπως καί οί άλλοι ξένοι νά απέρχεται, άφοΰ πά
ρει μαζί του ολόκληρη τήν περιουσία του, άν τυχόν δέν πεί
σει τόσο τίς αρχές δσο καί αυτόν πού τόν απελευθέρωσε. Άν 
ωστόσο ή περιουσία Εκείνου πού απελευθερώθηκε ή καί τών 
άλλων ξένων τυχόν είναι μεγαλύτερη άπό τό μέγεθος τής τρί
της εισοδηματικής τάξης, θά πρέπει, μέσα σέ τριάντα μέρες 
άπό τήν ήμερα πού τό γεγονός αυτό συνέβη, παίρνοντας δλα 
τά υπάρχοντα του, νά φύγει, καί δέν θά πρέπει πλέον νά γί
νεται γι' αυτόν καμμία παράταση διαμονής άπό τίς αρχές- άν e 
κάποιος άπό αυτούς (ένν. τούς απελεύθερους), μή υπακούο
ντας, εισαχθεί σέ δίκη καί κριθεί Ενοχος, θά πρέπει νά τού 
επιβάλλεται ποινή θανάτου καί τά υπάρχοντα του νά δημεύ
ονται. Οί δίκες γι' αυτούς θά διεξάγονται στά δικαστήρια 
τών φυλών, άν τυχόν δέν απαλλάσσονται αυτοί πρωτύτερα 
γιά τά μεταξύ τους εγκλήματα άπό γείτονες η αιρετούς δικα
στές, 

Άν τυχόν κάποιος διεκδικεί ι'υς δικό του Ενα ζώο ενός 
οποιουδήποτε άνθρωπου ή Ενα άλλο άπό τά περιουσιακά του 
στοιχεία, αυτός που τό Εχει στην κατοχή του θά πρέπει νά το à 
επιστρέψει στον πωλητή ή στον καλόπιστο καί νόμιμο κάτο
χο του πού τού τό έδωσε ή στον άλλον, ό όποιος μέ κάποιον 



ΒΙΒΛΙΟ ΙΑ 319 

τρόπο τοΰ τό παρέδωσε εγκύρως μέσα σε τριάντα μέρες σε 

πολίτη ή καί μέτοικο άπό τούς εγκατεστημένους στην πόλη 

καί προκειμένου γιά παράδοση σέ ξένο μέσα σέ πέντε μήνες, 

προθεσμία τής όποιας ό μεσαίος μήνας είναι τό διάστημα 

έκεϊνο στό όποϊο ό ήλιος περνάει άπό τό θερινό στό χειμε

ρινό ηλιοστάσιο. 

"Οσα τώρα ανταλλάσσει κανείς, ό ένας μέ τό άλλον, μέσα.) 

κάποιας αγοράς ή καί πώλησης, πρέπει Ετσι νά γίνεται ή 

ανταλλαγή στον ορισμένο χώρο τής αγοράς γιά κάθε είδος 

συναλλαγής, καί πουθενά αλλού, καί νά δέχεται ευθύς άμε- e 

σως τό τίμημα χωρίς νά γίνεται παράδοση μέ αναβολή ή 

αγορά μέ πίστωση· άν όμως συναλλάσσεται ό Ενας μέ τόν 

άλλο γιά Ενα οποιοδήποτε (ένν. αγαθό) μέ οποιονδήποτε 

άλλον μέ άλλο τρόπο ή σέ άλλους χώρους δίνοντας πίστη σ' 

αυτόν μέ τόν όποϊο θά κάνει τήν ανταλλαγή, άς τό κάνει 

αυτό γνωρίζοντας δτι δέν υπάρχουν σύμφωνα μέ τόν νόμο 

δίκες γιά τά πράγματα πού πουλ.ήθηκαν σύμιριυνα μέ τά δσα 

τώρα λέγονται. Ό σ ο πάλι γιά τούς Εράνους, δποιος θέλει νά 

συντρέχει στό πνεύμα τών φίλων άν δμιυς υπάρξει κάποια 

διαφορά γύρω άπό τόν φιλικό δανεισμό, να ενεργεί κανείς 

έτσι ώς νά μήν υπάρχουν δίκες σέ καμμία περίπτωση καί μέ 

κανέναν τρόπο γι ' αυτά. Αυτός ό όποιος, άφοΰ πούλησε κά

τι, Ελαβε ώς αντίτιμο δχι λιγότερο άπό πενήντα δραχμές, θά 

πρέπει νά παραμένει αναγκαστικά στην πόλη δέκα μέρες, καί 

αυτός πού αγόρασε νά γνωρίζει τήν κατοικία Εκείνου πού 9lóa 
πούλησε, καί αυτό προς χάριν τού νά είναι δυνατόν νά γίνο

νται τά παράπονα πού συνηθίζονται γύρω άπό αυτές τίς συ

ναλλαγές καί συνεπώς λόγω τών σύμφωνα μέ τόν νόμο απο

καταστάσεων· ή σύμφαινα μέ τίς κείμενες διατάξεις αποκα

τάσταση ή μή αποκατάσταση, θά πρέπει νά γίνεται κατ' 

αυτόν τον τρόπο. "Αν κάποιος έχει πουλήσει έναν δούλο πού 

πάσχει άπό φθίση ή άπό λιθίαση ή άπό δυσουρία ή άπο την 
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αποκαλούμενη ιερή νόσο ή καί άπό κάποιαν άλλη αρρώστια 
αφανή άπό τόν πολύ κόσμο χρονία καί δυσκολοθερτίπευτη, 
σωματική ή νοητική, τότε άν ή πώληση έχει γίνει σέ ιατρό ή 
σέ γυμναστή, δέν θά πρέπει νά γίνεται αποκατάσταση σέ 
αυτόν, γιά τόν λόγο ότι συμβαίνει αυτός νά είναι τέτοιος 
άνθρωπος, ούτε άν κάποιος πούλησε, άφοΰ προηγουμένως 
είπε στον αγοραστή τήν αλήθεια- άν τυχόν τώρα Εχει πουλή- b 
σει ένας επαγγελματίας κάτι σέ ιδιώτη, ό αγοραστής θά πρέ
πει νά μπορεί μέσα σέ Εξι μήνες νά τόν επιστρέφει, έκτος τής 
ιερής νόσου, ένώ γι' αυτήν θά πρέπει νά Επιτρέπεται νά κά
νει τήν αποκατάσταση τής αρρώστιας μέσα σ' ένα χρόνο. Ή 
υπόθεση θα πρέπει νά εκδικάζεται ενώπιον τριών μελών άπό 
το σώμα τών ιατρών, τούς όποιους άπό κοινού προτείνοντας 
Εκλέγουν αυτός τώρα πού χάνει τήν δίκη νά καταβάλει τό δι
πλάσιο τής τιμής στην οποία τυχόν είχε πουλήσει. Άν δμως 
ένας ιδιώτης (ένν. πωλήσει) σέ ιδιώτη, ή αποκατάσταση βέ- e 
βαια νά ισχύει, δπως στις περιπτώσεις πού προαναφέρθη
καν, καί ή διαδικασία, δ χαμένος όμως θά πρέπει νά κατα
βάλει τήν τιμή μόνο. Άν τώρα κάποιος έν γνώσει του πού
λησε ένα δολοφόνο (ένν. δούλο) σέ κάποιον πού τό γνώριζε, 
δέν θά πρέπει νά αποκαθίσταται αυτή ή πώληση, άν όμως δέν 
τελεί σέ γνώση (ένν. ό αγοραστής), τότε τό δικαίωμα τής απο
κατάστασης να είναι έν ίσχύι, άπό τήν στιγμή πού τυχόν το 
αντιλαμβάνεται κάποιος άπό τούς αγοραστές, καί ή κρίση νά 
γίνεται άπό πέντε ανάμεσα άπό τούς πιό νέους νομοφύλακες, 
καί άν τυχόν θά κριθεί δτι γνώριζε (ένν. ό πωλητής), θά πρέ
πει νά Εξαγνίσει τίς οικίες τοΰ αγοραστή σύμφωνα μέ τόν κα
νόνα τών εξηγητών καί νά πληρώσει στον αγοραστή τό τρι
πλάσιο τής τιμής. d 

Αύτος πάλι πού ανταλλάσσει νόμισμα Εναντι νομίσματος 
ή καί Εναντι ό,τιδήποτε άλλου άπό τά ζωντανά ή μή ζα)ντα-
νά, θά πρέπει, γιά νά είναι συνεπής μέ τόν νόμο, νά δίνει καί 
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να δέχεται κάθε τι ανόθευτο- θά πρέπει, έξ άλλου, νά δε

χθούμε, όπως για τους άλλους νόμους, καί γιά δλη αυτή τήν 

nav.óvsria ένα προοίμιο. Κάθε άνθρωπος πρέπει νά έχει στον 

νοΰ του δτι ή πράξη τής νόθευσης, τό ψεΰδος καί ή άπατη 

αποτελούν ένα ορισμένο είδος, αυτό στό όποϊο συνηθίζει ό 

πολύς ό κόσμος νά αποδίδει αξία, λέγοντας κακώς δτι κάθε 

φορά πού αυτή ή συμπεριφορά γίνεται καταλλήλως, τίς πε

ρισσότερες φορές θά έχει σωστά γίνει, αφήνοντας όμως τό e 

πρόσφορη περίσταση, τό πού καί τό πότε στην ασάφεια καί 

τήν αοριστία, μέ τήν έκφραση αυτή ζημιώνονται καί οί ίδιοι 

πολύ καί τούς άλλους ζημιώνουν. Στον νομοθέτη δμως δέν 

Επιτρέπεται νά αφήνει αυτό αόριστο, άλλα πρέπει, αντίθετα, 

πάντοτε νά προσδιορίζει μέ ακρίβεια είτε τά ευρύτερα είτε τά 

στενότερα δρια, καί πρέπει καί έμεϊς τώρα νά τά προσδιορί

σουμε. Κανένας δέν θά έπρεπε σέ τίποτε νά ψεύδεται μήτε νά 

διαπράττει απάτη μήτε νά κάνει κάτι τό νόθο, δταν επικα

λείται γιά μάρτυρες τό γένος τών θεών, μήτε μέ λόγια μήτε μέ 

Εργα, (Ενν. κανένας) ό όποιος δέν μέλλει νά γίνει ό πιό θεο- 917a 

μισητός- καί είναι αυτός ό όποιος δίνοντας ψεύτικους δρκους 

δέν νοιάζεται καθόλου γιά τούς θεούς, καί δεύτερος αυτός ό 

όποιος τυχόν θά ψεύδεται κατά πρόσωπο στους ανώτερους 

του. Ανώτεροι, έξ άλλου, είναι οί καλύτεροι άπό τούς χει

ρότερους, οί πιό ηλικιωμένοι, γιά νά τό πούμε μ' Εναν τρόπο 

γενικό, άπό τούς νέους, γι ' αυτό καί οί γονείς είναι ανώτεροι 

άπό τούς απογόνους τους, οί άνδρες άπό τίς γυναίκες καί τά 

παιδιά καί οί άρχοντες άπό αυτούς πού άρχονται- τούς οποί

ους θά ήταν πρέπον δλοι νά σέβονται, τόσο εκείνους πού 

ανήκουν σέ οποιαδήποτε άλλη αρχή δσο καί εκείνους πρωτί

στως πού ανήκουν στις πολιτικές αρχές, γι ' αυτό άνοιξε στην 

παρούσα περίσταση μεταξύ μας ή συζήτηση. Κάθε συναλλασ

σόμενος, πράγματι, ό όποιος νοθεύει κάτι άπό τά άντικείμε- b 

να συναλλαγής στην αγορά ψεύδεται καί διαπράττει άπατη, 
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καί μάλιστα δταν επικαλείται γιά μάρτυρες τούς θεούς καί 
δίνει καί όρκους Ενώπιον τών νόμων καί τών προστατευ
τικών μέτρων τών άγορανόμων, ό οποίος ούτε τούς άνθρώ-
πους ντρέπεται ούτε τούς θεούς σέβεται. Πάντως αποτελεί 
καλή συνήθεια τό νά μήν χρησιμοποιεί εύκολα κανείς τά ονό
ματα τών θεών, καί τηρώντας τήν καθαρότητα καί τήν αγνό
τητα απέναντι στους θεούς, πού τηρούμε σέ κάθε περίπτωση 
οί περισσότεροι άπό μας- άν όμως στην πράξη δέν θά υπά
κουε, ιδού ό κανόνας. 

Αυτός ό όποιος πουλάει οτιδήποτε στην αγορά, δέν πρέπει 
ποτέ νά πεί δύο τιμές γι' αυτά τά όποια τυχόν θά πουλάει, e 
άλλα μία μόνο, άν συμβεί νά μή τήν πετύχει, άφοΰ τό μετα
φέρει νόμιμα άλλου, θά μπορεί καί πάλι νά τό Επαναφέρει, 
καί στην διάρκεια τής ίδιας αυτής ημέρας δέν μπορεί νά βά
λει μεγαλύτερη ή μικρότερη τιμή, καί θά πρέπει νά απέχει 
άπό κάθε Επαινο καί δρκο γιά ό,τιδήποτε πού Εχει νά κάνει 
με τό πωλούμενο- άν όμως κάποιος συμβαίνει νά μή συμ
μορφώνεται στους κανόνες αυτούς, ό πρώτος τυχόν άπό 
τούς πολίτες, εφόσον δεν είναι μικρότερος άπό τήν ηλικία 
των τριάντα Ετών, θά πρέπει, τιμωρώντας αυτόν πού ορκί
σθηκε, νά τόν κτυπάει, όπου κι άν είναι, ατιμωρητί, άν, αντί
θετα, αδιαφορεί καί δέν συμμορφώνεται, θά πρέπει νά θεω
ρείται ένοχος μέ τήν κατηγορία τής προδοσίας τών νόμων. 
Αυτόν πάλι, έξ άλλου, ό όποιος πουλάει κάτι το νοθευμένο, 
καί ό όποιος αδυνατεί νά συμμορφωθεί μέ τούς παρόντες κα
νόνες, ό πρώτος τυχόν παρευρισκόμενος άπό εκείνους πού 
γνωρίζουν, εφόσον είναι σέ θέση νά αποδείξει καθαρά, θά d 

όφειλε άφοΰ τόν Ελέγξει ενώπιον τών αρχόντων, ό δούλος 
δσο καί ό μέτοικος θά πρέπει νά μπορεί νά παίρνει ώς 
αμοιβή τό νοθευμένο αντικείμενο, δσο γιά τόν πολίτη, άν δέν 
τό αποδεικνύει, θά πρέπει νά κατηγορηθεί ώς νά αποστέρησε 
τούς θεούς, άν όμως τό αποδείξει, θά πρέπει νά αφιερώνει 
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στους θεούς πού Εχουν ύπό την εποπτεία τους τήν αγορά. 

Αυτός τώρα πού φανερώθηκε δτι πουλάει Ενα τέτοιο Εμπό

ρευμα, κοντά στό δτι θά αποστερηθεί τό νοθευμένο έμπορε-

μα, θά πρέπει έπί πλέον νά τοΰ καταφέρονται μέ τό μαστίγιο 

κτυπήματα, άφοΰ προηγουμένως ό κήρυκας θά Εχει διακηρύ

ξει στην αγορά τούς λόγους γιά τούς όποιους πρόκειται 

αυτός νά κτυπηθεί, Ενα για κάθε δραχμή τής δσο μεγάλης 

τιμής τυχόν θά ζητήσει. Οί άγορανόμοι καί οί νομοφύλακες, 

άφοΰ προηγουμένως ενημερωθούν άπό τούς ειδικούς γιά κιίι-

θε περίπτωση νόθευσης καί κακοπιστίας τιυν πωλητών, θά 

πρέπει νά διατυπώσουν γραπτά αυτά πού πρέπει νά κάνει ό 

πωλητής καί αυτό πού δέν πρέπει, καί θά πρέπει, άφοΰ τά 

γράψουν σέ μία στήλη, νά τά τοποθετήσουν μπροστά στό κα

τάστημα τού άγορανομίου, ιυστε νά είναι σαφείς μάρτυρες οί 

νόμοι γιά όλους εκείνους πού Εχουν νά κάνουν μέ τήν χρήση 

τής αγοράς. Τά δσα είναι σχετικά μέ τούς αστυνόμους έχουν 918a 

εκτεθεί μέ τρόπο ικανοποιητικό πιό μπροστά· άν ωστόσο 

τυχόν φανεί δτι κάτι πρέπει νά προστεθεί, αφού κοινοποιή

σουν (ένν. οί αστυνόμοι) στους νομοφύλακες καί συντάξουν 

αυτό πού θεωρείται δτι λείπει, θά πρέπει νά τοποθετήσουν σέ 

στήλη στό αστυνομικό κατάστημα τόσο τούς πρώτους δσο 

καί τούς δεύτερους κανόνες πού τέθηκαν για τήν λειτουργία 

τής αρχής. 

Τίς δραστηριότητες νόθευσης ακολουθούν οί δραστηριότη

τες τού λιανικού εμπορίου- γιά τό δλο θέμα, άφοΰ δώσουμε 

πρώτα μία συμβουλή καί τήν λογική βάση σέ συμφωνία μέ 

αυτήν, θά προσθέσουμε ύστερα τόν νόμο. Διότι τό λιανικό 

εμπόριο Εγινε σέ κάθε πόλη δχι, σύμφωνα τουλάχιστον μέ τήν b 

φύση, γιά τήν βλάβη, αλλά γιά τό εντελώς αντίθετο- διότι 

πώς (ένν. δέν θά ήταν) ευεργέτης καθένας ό όποιος θά κάνει 

τήν περιουσία του τών κάθε είδους υπαρχόντων, άπό δυσα

νάλογη καί άνιση, ίση καί ανάλογη; Αυτό πρέπει νά πούμε 
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δτι κάνει ή δύναμη τοΰ χρήματος, καί πρέπει ακόμη νά πούμε 
δτι 6 έμπορος σ' αυτόν τόν σκοπό είναι ταγμένος. Συνεπώς 
καί ό μισθωτός καί ό ξενοδόχος καί άλ.λ.α (ένν. επαγγέλμα
τα), άπό τά όποϊα άλλα είναι περισσότερο αξιοπρεπή καί 
άλλα περισσότερο αναξιοπρεπή, αυτό ασφαλώς δλα κάνουν, 
νά συνεισφέρουν στην 'ικανοποίηση όλων τών αναγκών καί e 
τήν συμμετρία τών περιουσιών. Γιατί τώρα θεωρείται δτι 
είναι Ενδεχομένως αυτό κάτι τό μή ώραΐο μήτε αξιοπρεπές 
καί τί συμβαίνει νά τό κάνει διαβλητό, θά πρέπει νά τό δούμε, 
προκειμένου νά τό εξυγιάνουμε μέ τόν νόμο, άν δχι βέβαια 
στό σύνολο του, τουλάχιστον χα>ρίς άλλο κάποια μέρη του. 
Πράγμα πού είναι, καθώς φαίνεται, δχι ασήμαντο, ούτε κάτι 
πού απαιτεί λίγη αρετή. 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς αυτό; 
Αθ. Φίλε, Κλεινία, Ενα μικρό δείγμα ανθρώπων, φυσικά 

ολιγάριθμο καί στό Επακρον καλοαναθρεμμένο, δταν συμ
βαίνει νά περιπίπτουν σέ ορισμένες ανάγκες καί Επιθυμίες, d 
είναι δυνατόν νά υπομένουν γιά χάρη τοΰ σωστού μέτρου, 
καί δταν τυχόν έχουν τήν δυνατότητα νά πάρουν πολλά χρή
ματα. παραμένουν νηφάλιοι καί προτιμούν αντί τοΰ πολλού, 
αυτό πού έχει νά κάνει μέ τό σωστό μέτρο- ό μεγάλος αριθ
μός όμως τών ανθρώπων τείνουν στό εντελώς αντίθετο μ' 
εκείνους, καί αυτά δηλαδή πού Εχουν ανάγκη τά έχουν χωρίς 
μέτρο καί ένώ είναι στις δυνατότητες τους νά κερδίζουν στά 
όρια τού σωστού μέτρου, προτιμούν νά κερδίζουν αχόρταγα, 
γι' αυτό δλα τά επαγγέλματα τά σχετικά μέ τό λιανικό καί τό 
έν γένει εμπόριο καί τίς ξενοδοχειακές δραστηριότητες δια-
βάλλ.ονται καί Εχουν γίνει αντικείμενο άσχημων κατηγοριών. 
Άφοΰ, άλλωστε, άν θά Επέβαλε κάποιος, πράγμα πού δέν έγι
νε ποτέ ούτε θά γίνει -γελοίο βέβαια ακόμη καί νά τό πει κα- e 
νείς απλώς, πλην δμως θά ειπωθεί- νά γίνουν γιά Ενα χρο
νικό διάστημα οί πιό ενάρετοι άνδρες σέ δλα τά μέρη ξένο-
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δόχοι ή να κάνουν λιανικό εμπόριο ή κάποιο άλλο άπό τού 

είδους αυτού τά επαγγέλματα, ή άπό κάποια γραμμένη άπό 

τήν μοίρα ανάγκη ακόμη καί γυναίκες νά μετάσχουν σέ 

αυτού τοΰ είδους τήν συμπεριφορά, θά μαθαίναμε τότε τό 

πόσο προσφιλές καί αξιαγάπητο είναι καθένα άπό αυτά τά 

έπαγγέλ.ματα, και άν μάλιστα θά γινόταν σ' ένα πνεύμα αδιά

φθορο, θά έπρεπε νά τιμούνταν δλα αυτά τά επαγγέλματα 

ύπό τήν μορφή μητέρας ή τροφού' σήμερα όμως όποτεδήπο- 919a 

τε πηγαίνει κάποιος σέ ερημικά μέρη, καί τά όποια ά π ' δλες 

τίς μεριές απέχουν προκειμένου νά στήσει καταστήματα γιά 

λιανικό εμπόριο, μέ σκοπό νά υποδέχεται σέ καταλύματα 

ευχάριστα δσους βρίσκονται σέ δύσκολη θέση ή νά προσφέ

ρει σ' αυτούς, πού καταφεύγουν έκεΐ αναγκασμένοι άπό τις 

άγριες καιρικές συνθήκες, αδιατάρακτη γαλήνη ή αναψυχή, 

σ' αυτούς πού είναι εξουθενωμένοι άπό τήν πνιγηρή ζέστη, 

στή συνέχεια δχι μόνο δέν τούς υποδέχθηκε ώς συντρόφους, 

ώστε νά τούς προσφέρει φιλικά δώρα φιλοξενίας ώς Επακό

λουθο τής υποδοχής, αλλά αντίθετα, άφοΰ τούς βάλει στό χέ

ρι σάν Εχθρούς αιχμαλώτους, θά τούς άπολ,υτρώσει (ένν. 

μετά τήν καταβολή) τών πιό υψηλών δυνατών, άδικων καί 

βρώφακων λύτρων, αυτά είναι καί άλλα παρόμοια τά σφάλ- b 

ματα πού διαπράττονται σέ δλα αυτά, τά όποια προξενούν 

τήν κακολογία γιά τήν συνδρομή τους στις δυσκολίες. Γι' 

όλα συνεπώς αυτά πρέπει ό νομοθέτης νά παρασκευάζει τό 

φάρμακο. Είναι σωστό, χωρίς άλλο, τό πάλαι ποτέ λεγόμενο 

δτι είναι δύσκολο νά μάχεσαι Εναντίον δύο καί μάλιστα 

αντίθετων, καθώς στην περίπτωση τών άσθενιών καί σέ πολ

λές άλλες περιπτώσεις- καί είναι αλήθεια πώς τώρα ή μάχη 

μας εναντίον αυτών καί γι' αύτα προκειμένου (ένν. τά κακά) 

είναι μία μάχη εναντίον δύο, τής πενίας καί τοΰ πλούτου καί 

αυτός είναι πού διαφθείρει τήν ψυχή τοΰ ανθρώπου μέ τήν 

πολυτέλεια καί εκείνη πού τούς σπριόχνει μέ τίς λύπες στην e 
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άναισχυντία αυτή. Ποια λοιπόν τότε καταπολέμηση αυτής 
τής αρρώστιας θά μποροΰσε νά υπάρξει σέ μία πόλη, πού 
έχει μυαλό; Πρώτα άπ' δλα μέ τό νά γίνεται χρήση κατά τό 
δυνατόν λιγότερο τής τάξης τών μικροεμπόρων, Επειτα μέ τό 
νά ορίζει άπό εκείνους μεταξύ τών ανθρώπων, οί οποίοι άν 
Επρόκειτο νά διαφθαρούν, δέν θά προξενιόταν στην πόλη με
γάλη βλάβη καί, τρίτον, μέ τό νά επινοήσει κάποιον τρόπο, 
ώστε αυτοί άπό τούς ανθρώπους πού συμμετέχουν σέ αυτές d 
τίς δραστηριότητες νά μήν συμβεί νά αποκτήσουν εύκολα συ
νήθειες πού έχουν γιά περιεχόμενο αχαλίνωτη άδιαντροπία 
καί ανελεύθερη ψυχή. 

Μετά άπό τά δσα ειπώθηκαν τώρα, θά πρέπει γι' αυτά τά 
θέματα δ κανόνας αυτός, μέ τό καλό, νά γίνει στην πόλη μας. 
Κανένας άπό τούς Μαγνήτες, τούς όποιους ό θεός αποκαθι
στώντας βάζει πάλι νά κατοικήσουν, όσοι άπό τίς πέντε χι
λιάδες σαράντα οικογένειες είναι κληροΰχοι γεωκτήμονες, 
δέν θά πρέπει νά γίνεται κανείς μέ τήν θέληση ή χιορίς τήν θέ
ληση ούτε μικρέμπορος, ούτε κάν έμπορος, ούτε νά περεχεί 
υπηρεσία -ούτε κάν όποια Εχει απόλυτη ευχέρεια νά παρέ
χει- σέ ιδιώτες οί όποιοι είναι υποδεέστεροι άπό αυτόν, e 
Εκτός στον πατέρα τους και στή μητέρα τους καί σέ δλους 
τούς ανιόντες συγγενείς καί σέ δλους τούς μεγαλύτερους, 
όσοι είναι Ελεύθεροι, μέ Ελεύθερο πνεύμα. Δέν είναι, ωστόσο, 
εύκολο νά ορίσει κανείς νομοθετικά μέ ακρίβεια τί είναι 
ίδιον ελεύθερων καί τί είναι άνάξιον Ελεύθερων ανθρώπων, 
θά πρέπει γι' αυτό τό θέμα νά κρίνεται άπό εκείνους πού 
έχουν πάρει βραβεία άριστείας γιά τό μίσος τους γιά αυτό 
καί τήν αγάπη τους γιά τό πρώτο. Όποιος τιόρα τυχόν θά 
συμμετέχει μέ κάποιο τέχνασμα στό ανάξιο ελεύθερων 
ανθρώπων λιανεμπόριο, θά πρέπει νά τόν καταγγέλλει γιά 
ατίμωση τής οικογένειας του ενώπιον εκείνων πού έχουν 
κριθεί δτι είναι πρώτοι στην αρετή, καί άν κριθεί δτι άπα-
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ξιώνει ανάξιο επάγγελμα τό πατρικό του σπίτι, θά πρέπει, με 
τό νά ριχθεί στά δεσμά γιά Ενα χρόνο, νά απέχει άπό αυτό, 
καί άν γιά δεύτερη φορά σέ δύο έτη, καί σέ κάθε περίπτωση 920a 
σύλληψης δέν θά πρέπει νά σταματάει νά διπλασιάζεται [ό 
αμέσως προηγούμενος χρόνος], Νά καί ό δεύτερος νόμος: 
Είναι υποχρεωτικό νά είναι μέτοικος ή ξένος αυτός πού τυχόν 
θά θελήσει νά ασκήσει λιανεμπόριο- καί κατά τρίτον καί τρί
τος: Γιά νά συμβεί νά είναι δσο γίνεται πιό Ενάρετος ή καί τό 
λιγότερο δυνατόν κακός συγκάτοικος μας στην πόλη αυτός ό 
άνθρωπος, πρέπει οί νομοφύλακες νά Εχουν κατά νουν δτι 
είναι φύλακες δχι μόνον Εκείνων τούς οποίους είναι εύκολο 
νά προφυλάσσει κανείς γιά νά μή γίνουν παράνομοι καί κα
κοί, δσοι δηλαδή χάρη στην καταγωγή καί τήν ανατροφή τους 
έχουν καλή αγωγή, αλλά δτι πρέπει νά προφυλάσσουν πε
ρισσότερο τούς ανθρώπους πού δέν είναι τέτοιοι, Επειδή έπαγ- b 
γέλλονται επαγγέλματα τά όποια Εχουν μιά ορισμένη ισχυρή 
τάση νά τούς προτρέπουν νά γίνουν κακοί, Στό πνεύμα, λοι
πόν, αύτο (ένν. νά ρυθμίζονται) τά σχετικά μέ τό λιανεμπό
ριο ζητήματα όντας πολυποίκιλα καί, περιέχοντας πολλές 
τέτοιες δραστηριότητες, δσες τυχόν θά Εχουν απομείνει άπό 
τίς εμπορικές αυτές δραστηριότητες σέ λειτουργία, καθώς 
κρίθηκε δτι πρέπει λόγω μεγάλης ανάγκης νά υπάρχουν στην 
πόλη, γιά αυτές είναι ανάγκη νά συνέλθουν πάλι οί νομοφύ
λακες σέ κοινή σύσκεψη μέ τούς ειδικούς γιά κάθε είδος λια- e 
νεμπορίου, καθώς ορίσαμε πιό μπροστά γιά τό θέμα τής νό
θευσης, πράγμα συγγενές μέ τούτο καί άφοΰ συνέλθουν θά 
πρέπει νά δουν ποια έσοδα καί Εξοδα κάνουν ενδεχομένως 
γιά τό λιανεμπόριο, τό ανάλογο κέρδος, άφοΰ τώρα τό κατα
χωρίσουν, είναι οί άγορανόμοι, οί αστυνόμοι καί οί αγρονό
μοι νά καταθέσουν τό εξαγόμενο παθητικό καί ενεργητικό 
και νά τό φυλάνε απαράβατο· και ίσως Ετσι μόνο θά μπο
ρούσε τό λιανεμπόριο νά ωφελεί δλους τούς αγοραστές καί 
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νά βλάπτει στό ελάχιστο αυτούς πού τό ασκούν στις διάφο

ρες πόλεις. 

"Οσα κάποιος, ένώ παραδέχεται δτι έχει συμφωνήσει, d 

τυχόν δέν Εκτελεί σύμφωνα μέ τήν σύμβαση, έκτος άπό 

εκείνα πού θά απαγορεύουν οί νόμοι ή ψήφισμα ή εκείνα πού 

θά συνομολογήσει κάποιος, ό όποιος εξαναγκάσθηκε άπό 

άδικη πίεση, ή ακόμη κι άν κάποιος θά παρεμποδισθεί άπό 

Ενα απρόβλεπτο τυχαίο γεγονός, ανεξάρτητα άπό τήν θέληση 

του, γιά δλα τά άλλα οί δίκες γιά ατελεσφόρητη συμφωνία 

εντάσσονται στίς φυλετικές δίκες, άν τυχόν δέν μπορούν νά 

συμβιβασθούν ενώπιον διαιτητών ή γειτόνων. 

Ά π ό τόν "Ηφαιστο καί τήν Αθηνά είναι ευλογημένη ή τά

ξη τών τεχνιτών, αυτοί οί όποιοι Εχουν με τίς τέχνες τους 

συμβάλει στην διευθέτηση τής ζωής μας, καί άπό τόν "Αρη 

και τήν Αθηνά αυτοί, οί οποίοι διαφυλάττουν μέ άλλες άμυ- e 

ντικές τέχνες τά Εργα τών τεχνιτών- δίκαια άρα καί ή τάξη 

αυτών είναι ευλογημένη άπό τούς θεούς αυτούς. "Ολοι αυτοί, 

είναι αλήθεια, περνούν τήν ζωή τους μέ τό νά φροντίζουν τή 

χώρα καί τον λαό, οί μέν όντας έπί κεφαλής στους αγώνες 

κατά τόν πόλεμο, οί δέ φέροντας εις πέρας τήν έμμισθη πα-

ραγωγή εργαλείων καί Εργων γιά τούς όποιους δέν θά ήταν 

σωστό, άλλ.ωστε, νά αθετούν τόν λόγο τους γιά ζητήματα τής 92 la 

τέχνης τους, άν σέβονται τούς θεούς προγόνους τους. Ά ν , 

ωστόσο, κάποιος άπό τούς τεχνίτες δέν τελειώσει τό συμφω

νημένο Εργο μέσα στον χρόνο πού έχουν πει λόγω κακοπι-

στίας, χωρίς νά δείξει τόν παραμικρό σεβασμό γιά τόν θεό 

που τοΰ χαρίζει τήν ζωή, επειδή νομίζει, μή βάζοντας τίποτε 

κακό μέ τόν νού του δτι ό οικείος του θεός είναι Επιεικής μα

ζί του, θά δικασθεΐ πρώτα στον θεό αυτόν καί, δεύτερον, θά 

πρέπει νά τεθεί σέ ίσχύ ένας πρόσφορος γι' αυτόν κανόνας, 

θ ά πρέπει νά οφείλει τήν τιμή τών έργων σχετικά με τά 

όποια τυχόν εξαπάτησε αυτόν πού τοΰ τά ανέθεσε καί θά 
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πρέπει πάλι άπό τήν αρχή νά τά τελειώσει μέσα στον χρόνο 
πού Εχουν πεϊ. Καί σ' αυτόν πάλι πού αναλαμβάνει Ενα Εργο, 
6 νόμος πού συμβουλεύει, συνεβούλευε τά δσα ακριβώς και b 
στον πωλητή, νά μήν δοκιμάζει δηλαδή νά υπερεκτιμήσει 
άλλα δσο περισσότερο γίνεται στην πραγματική του άξια, τό 
ίδιο αυτό ορίζει καί για τον εργολάβο -διότι γνωρίζει 
ασφαλώς ό τεχνίτης τήν αξία-, δέν πρέπει, είναι γεγονός, 
ποτέ μέ τήν τέχνη του, ή όποια είναι πραγματικά άπό τήν φύ
ση της καθαρή καί γνήσια, νά δοκιμάζει αυτός ό ίδιος ό τε
χνίτης, μετερχόμενος τεχνάσματα, νά εξαπατήσει τούς 
απλούς ανθρώπους, στην αντίθετη περίπτωση είναι δίκαιο 
γι' αύτον που αδικείται άπό αυτά (ένν. τά τεχνάσματα) νά 
μπορεί νά διώκει δικαστικά αυτόν πού τον αδικεί. Άν τάιρα 
κάποιος πάλι πού ανέθεσε έργο σέ τεχνίτη, δέν πληρώνει κα
νονικά τήν αμοιβή σύμφωνα μέ τήν Εννομη μεταξύ τους συμ- e 
φωνία, μέ τό νά μην τιμάει έτσι τον πολιούχο Δία και την 
Αθηνά, μετόχους Επίσης τού πολιτεύματος, καθώς αγαπά τό 
πρόσκαιρο κέρδος, καταλύει τά θεμέλια τής κοινωνίας, θά 
πρέπει ό νόμος αυτός νά είναι αρωγός στην μέ τή βοήθεια 
τών θεών συνοχή τής πόλης. Αυτός δηλαδή ό οποίος, άφοΰ 
παρέλαβε έκ τών προτέρων τό Εργο, δέν σα καταβάλει την 
αμοιβή μέσα στο χρονικό διάστημα πού Εχει συμφωνηθεί, θά 
πρέπει νά τό κάνει στό διπλάσιο- καί άν παρέλθει ένας ολό
κληρος χρόνος, τότε, άν καί τά άλλα χρήματα δσα συνεισφέ
ρει κάποιος ύπό μορφή δανεισμοΰ, είναι άτοκα, αυτός θά πρέ
πει νά καταθέτει κάθε μήνα πρόστιμο Ενός άβολου ανά δραχ- d 
μή, καί οί δίκες γι' αυτές τίς περιπτώσεις υπάγονται στά δι
καστήρια κάθε φυλής. 

Είναι δίκαιο τώρα, άφοΰ αναφερθήκαμε διεξοδικά στους 
τεχνίτες έν γένει, νά πούμε έν παρόδω καί γι' αυτούς πού 
είναι τεχνίτες στον πόλεμο γιά τήν σωτηρία, τόσο γιά τούς 
στρατηγούς δσο καί γιά δσους είναι ειδικοί γύρα) άπό αυτά· 
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αυτός ό όποιος (ένν. ανήκει), έξ άλλου, σ' αυτούς καθώς 
ακριβώς εκείνοι, επειδή είναι ένα άλλο είδος τεχνιτών, άν 
κάποιος επομένως καί άπό αυτούς, ό όποιος ανέλαβε ένα δη
μόσιο έργο είτε μέ τήν θέληση του είτε επειδή δόθηκε εντολή, 
τυχόν τό εκτελεί σωστά, θά πρέπει νά τοΰ αποδίδονται δί
καια οί τιμές, οί οποίες στην πραγματικότητα είναι οί μισθοί 
γιά τούς ανθρώπους περί τά πολεμικά, ό νόμος δέν θά άπο- e 
κάμει ποτέ νά τόν επαινεί αυτόν· άν τώρα κάποιος, ό όποιος 
παρέλαβε προκαταβολικά ένα άπο τά καλά σχετικά μέ τόν 
πόλεμο Εργα δεν τίς αποδίδει θα τόν μέμφεται, θά πρέπει, 
λοιπόν, νά τίθεται αυτός ό νόμος στον όποιο Εχομε εμείς συ
νάψει τόν έπαινο γι' αυτά, κανόνας συμβουλευτικός, όχι εξα
ναγκαστικός γιά τό πλήθος τών πολιτών, πρέπει νά τιμώνται 
οί. γενναίοι άνδρες, δσοι είναι σωτήρες δλης τής πόλης είτε 922a 
μέ τίς άνδραγαθίες τους είτε μέ τίς πολεμικές τους δεξιότη
τες, δεύτεροι- διότι θά πρέπει νά δοθεί τό πιό μεγάλο βραβείο 
στους πρώτους, σ' εκείνους δηλαδή πού είχαν τήν ικανότητα 
νά τιμούν εξαίρετα τούς γραπτούς νόμους τών ενάρετων νο
μοθετών. 

"Εχομε διευθετήσει, είναι αλήθεια, δλες σχεδόν τίς σημα
ντικές συμφωνίες, δσες οί άνθρωποι συνάπτουν μεταξύ 
τους, έκτος άπό έκεϊνες πού Εχουν νά κάνουν μέ τά ορφανά 
καί μέ την επιμέλεια τών Επιτρόπων γιά τά ορφανά- είναι 
αναγκαίο λοιπόν, μετά άπό τά δσα είπαμε λίγο πριν, νά ρυθ- b 
μισούμε μέ κάποιον τρόπο καί αυτά. Αυτές οί αρχές είναι γιά 
τίς επιθυμίες αυτών πού πρόκειται νά πεθάνουν γιά διαθήκη 
καί, τίς τύχες τών καθ' ολοκληρίαν αδιάθετων (ένν. περιου
σιών)- καί είπα δτι είναι αναγκαίο, Κλεινία, επειδή είδα τό 
πόσο δύσκολο καί δυσάρεστο είναι αυτά τά θέματα. Διότι 
ούτε καί είναι δυνατόν νά αφήσει κανείς τό θέμα αυτό άδι-
ευθέτητο- καθότι καθένας θά μπορούσε νά συντάσσει πολλές 
καί διαφορετικές μεταξύ τους διαθήκες καί αντίθετες τόσο 
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στους νόμους καί στά ήθη τών έν ζωή άνθρώπα>ν δσο καί στα 

προηγούμενα δικά τους προτού σκεφθούν νά κάνουν διαθή

κη, άν κάποιος θά δώσει τήν δυνατότητα νά είναι έτσι απο

λύτως Εγκυρη ή διαθήκη τήν όποια κάποιος θά συνέτασσε, e 

δπως καί νά 'χει προς τό τέλος τής ζωής του. Διότι, είναι 

αλήθεια, οί περισσότεροι άπό μας δταν συμβαίνει νά σκε

πτόμαστε δτι πρόκειται πλέον νά πεθάνουμε, τελούμε υπό τό 

κράτος απερισκεψίας καί αποχαύνωσης. 

ΚΛ. Πώς τό λές αυτό, φιλοξενούμενε; 

ΑΘ. Είναι Ενα δύσκολο άτομο, Κλεινία, ό άνθρωπος πού 

πρόκειται νά πεθάνει, καί Εμπλεως άπό έναν λόγο πολύ φο

βερό καί όχληρό γιά τούς νομοθέτες. 

ΚΛ. ΜΕ ποιόν τρόπο; 

ΑΘ. Μέ τό νά ζητάει νά είναι κύριος όλων, συνηθίζει νά 

μιλά μέ οργή. 

ΚΛ. Ποια ακριβώς; d 

ΑΘ. Είναι φοβερό, χωρίς άλλο, θεοί, λέει, άν δέν μού επι

τρέπεται μέ κανέναν τρόπο νά δώσω τά υπάρχοντα μου σέ 

δποιον έγώ θέλω ή νά μήν τά διύσω, καί στον Ενα περισσότε

ρα καί στον άλλο λιγότερα, σέ δσους υπήρξαν φανερά κακοί 

απέναντι μου καί σέ δσους υπήρξαν καλοί, δταν δοκιμάσθη

καν αρκετά στις αρρώστιες καί οί (ένν. πρώτοι) στά γηρατειά 

μου καί τίς άλλες κάθε είδους κακοτυχίες. 

ΚΛ. Δέν σού φαίνονται, λοιπόν, φιλοξενούμενε, δτι σω

στά μιλούν; 

ΑΘ. Σέ μένα τουλάχιστον, Κλεινία, μοΰ φαίνονται δτι 

υπήρξαν επιεικείς, εκείνοι πού νομοθέτησαν παλαιότερα καί 

δτι κυτάζουν καί σκέπτονται νά νομοθετούν γιά τά μικρής 

σημασίας τών ανθρώπων πραγμάτων. 

ΚΑ. Πώς τό εννοείς αυτό; 

ΑΘ. Επειδή φοβούνταν καλέ μου, αυτά τά λόγια, Εθεσαν 

τόν κανόνα πού επιτρέπει νά διαθέτει κανείς τά υπάρχοντα 
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του δπως απολύτως τυχόν θά θέλει, έγώ δμως καί σύ θά απο

κριθούμε σ' αυτούς πού είναι στην πόλη σου στά πρόθυρα 923a 

τού θανάτου μ' έναν τρόπο κάπως πιό μετρημένο. Φίλοι, θά 

τούς πούμε, καί ολωσδιόλου εφήμεροι, σας είναι δύσκολο νά 

γνωρίζετε τά ίδια σας τά περιουσιακά στοιχεία καί ακόμη 

καί τούς ίδιους τούς εαυτούς σας, όπως τό δηλώνει και το 

Επίγραμμα τής Πυθίας. Έγώ, λοιπόν, ό οποίος είμαι νομοθέ

της δέν θεωρώ δτι ούτε Εσείς ανήκετε στον ίδιο τόν εαυτό σας 

ούτε αυτή ή περιουσία, αλλά σ' δλη τήν γενιά σας τόσο την 

παρελθούσα δσο καί τήν μελλοντική, καί δτι ή γενιά σας ολό

κληρη δσο καί η περιουσία της ανήκουν ακόμη περισσότερο b 

στην πόλη- καί συνεπώς έτσι αυτών εχόντων άν κάποιος, μέ 

το νά σας κολακεύει μέ καλοπιάσματα, δταν σας Εχουν κλο

νίσει οί αρρώστιες ή τά γηρατειά, τυχόν σάς πείθει νά διαθέ

σετε ενάντια στό καλύτερο δυνατόν, δέν θά τό αποδεχθώ μέ 

τήν θέληση μου, άλλα θά νομοθετήσω δ,τι είναι τό πιό καλό 

γιά ολόκληρη τήν πόλη καί τήν γενιά σας, αποβλέποντας απο

κλειστικά καί μόνον σ' αυτό, επειδή τοποθετώ δικαιολογη

μένα τό (ένν. συμφέρον) καθενός σέ κατώτερη μοίρα. Έσεΐς 

τώρα μακάρι νά πορευόσαστε με αισθήματα ευσπλαχνίας για 

μάς καί όντας ευνοϊκοί απέναντι μας, στον δρόμο πού ακρι

βώς πορευόσαστε τώρα, σύμφωνα μέ τήν ανθρώπινη φύση-

γιά δλα, έξ άλλου, τά άλλα άπό τά δικά σας θά φροντίσουμε 

εμείς, προστάτες δσο είναι δυνατόν, δχι μόνο γιά ορισμένα e 

και γιά άλλα δχι. Αυτά, λοιπόν άς είναι, Κλεινία, οί προκα

ταρκτικές προτροπές καί τά προεισαγωγικά λόγια τόσο για 

τούς ζωντανούς δσο καί γιά τους Ετοιμοθάνατους, καί ό εξής 

νόμος. 

"Οποιος τυχόν γράφει διαθήκη μέ τήν οποία διαθέτει τά 

υπάρχοντα του, άν είναι πατέρας παιδιών, θά πρέπει νά γρά

φει πρώτον άπό τούς γιους του εκείνον πού θά κρίνει τυχόν 

άξιο νά γίνει κληρονόμος του, καί άπό τά άλλα του παιδιά, 
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δποιο τυχόν θά δώσει (ένν. γιά υιοθεσία) σ' Εναν άλλο πού 

δέχεται νά αναλάβει τήν ευθύνη γι ' αυτό, θά πρέπει νά τό 

γράφει καί τούτο ρητά- άν τώρα κάποιος άπό τούς γιους του 

μένει χωρίς νά Εχει υποδειχθεί γιά κάποιον κλήρο, γιά τόν d 

όποιο υπάρχει ή ελπίδα νά σταλεί σύμφωνα μέ τόν νόμο σέ 

κάποια αποικία, θά επιτρέπεται στον πατέρα νά τοΰ δίνει 

άπό τά άλλα περιουσιακά του στοιχεία, έκτος δηλαδή άπό 

τόν πατρικό κλήρο καί δλα τά παρεπόμενα τοΰ κλήρου, δσα 

τυχόν αυτός θά θελήσει καί άν συμβαίνει νά είναι περισσό

τεροι (ένν. οί άκληροι γιοί του), θά πρέπει νά μπορεί ό πατέ

ρας νά τούς διανείμει μέ δποιον τρόπο τυχόν θά θελήσει τά 

περισσεύματα τοΰ κλήρου. Σέ δποιον δμως άπό τούς γιους 

του υπάρχει ήδη στην κυριότητα του οικία, νά μήν δίνει με

ρίδιο σ' αυτόν άπό τήν ύπόλ.οιπη περιουσία, τό ίδιο καί προ

κειμένου γιά τήν κόρη του, άν κάποιος θά Εχει δηλαδή Εγγυη

θεί δτι θά είναι ό μέλλων άνδρας της, νά μήν τής δίνει μερί- e 

διο, άν όμως δχι, τότε νά τής δίνει- άν πάλι γιά κάποιον άπό 

τούς γιους του ή καί γιά κάποιαν άπό τίς κόρες του καταστεί 

γνωστό, δτι περιήλθε στην κυριότητα τους Ενας κλήρος στον 

ίδιο αυτό τόπο μετά άπό τήν σύνταξη τής διαθήκης, θά πρέ

πει νά τόν αφήνει στον κληρονόμο εκείνου πού συνέταξε τή 

διαθήκη. Ά ν τώρα αυτός πού διαθέτει δέν αφήνει αρσενικό 

άλλα θηλυκούς απογόνους, θα πρέπει νά μπορεί νά αφήνει 

πίσω του, έναν άνδρα γιά οποίαν άπό τίς κόρες του θά θελή

σει, καί, έναν γιο γιά τόν ίδιο, τόν όποϊο θά αφήνει κληρο

νόμο του- άν ωστόσο ό γιος τού διαθέτη συμβεί νά πεθάνει 

όντας παιδί, προτού δηλαδή προφθάσει νά γίνει άνδρας, είτε 

είναι φυσικό τέκνο είτε υιοθετημένο, αυτός πού συντάσσει 

τήν διαθήκη θά πρέπει νά μπορεί, προκειμένου, νά ορίσει 

εγγράφως ποιο πρέπει νά γίνει δεύτερο παιδί του γιά μιά κα- 924a 

λύτερη τύχη. Ά ν πάλι κάποιος πού είναι εντελώς άτεκνος 

συντάσσει διαθήκη, άφοΰ αφαιρέσει τό Ενα δέκατο τής έπι-
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πρόσθετης περιουσίας πού απέκτησε, άν τυχόν θέλει νά δω-

ρήσει, άς τό δωρίζει· δλα δμως τά υπόλοιπα μέ τό νά τά δώ

σει στον υιοθετημένο γιό του θά μπορέσει νά τόν κάνει, αψε

γάδιαστος ό ίδιος, φιλόστοργο αυτόν γιό σύμφωνα μέ τόν 

νόμο. Γιά εκείνον πού τά παιδιά του έχουν ανάγκη άπό κη

δεμόνες, άν αυτός πεθάνει, άιρού προηγουμένως Εκανε δια

θήκη καί όρισε γιά τά παιδιά του κηδεμόνες πρόθυμους καί 

πού συμφωνούν νά τά κηδεμονεύσουν όποιους καί δσους 

τυχόν θέλει, θά πρέπει ή Εκλογή τών κηδεμόνων σύμφωνα μέ b 

τά οριζόμενα Εδώ νά είναι Εγκυρη· άν όμως τυχόν πεθάνει 

κάποιος είτε χωρίς νά Εχει κάνει καθόλου διαθήκη είτε Εχει 

παραλείψει τήν εκλογή κηδεμόνων, τότε νά είναι κηδεμόνες 

αναμφισβήτητοι οί πλησιέστεροι συγγενείς άπό τήν πλευρά 

τοΰ πατέρα καί τής μητέρας, δύο άπό τήν πλευρά τοΰ πατέρα 

καί δύο άπό τήν πλευρά τής μητέρας καί Ενας άπό τούς φί

λους τοΰ αποθανόντος, καί αυτούς θά πρέπει νά διορίζουν 

οί νομοφύλακες γιά εκείνο άπό τά ορφανά πού έχει ανάγκη. 

Καί γιά κάθε τι πού έχει νά κάνει μέ τήν κηδεμονία καί τά 

ορφανά θά πρέπει νά μεριμνούν οί δεκαπέντε πιό ήλικιωμέ- e 

voi άπ ' όλους τους νομοφύλακες, οί όποιοι άφοΰ χωρισθούν 

μεταξύ τους, μέ κριτήριο πάντοτε την μεγαλύτερη ηλικία, 

άνά τρεϊς, οί τρεϊς γιά Ενα χρόνο καί γιά Εναν άλλο χρόνο 

άλλοι τρεϊς, ώσπου νά ολοκληρωθεί ό κύκλος τών πέντε γύ

ρ ω ν καί τούτο δέν θά πρέπει ποτέ, δσο είναι δυνατόν, νά 

σταματήσει νά γίνεται. 

Αυτός πού τυχόν πεθάνει χωρίς νά συντάξει καμμίαν απο

λύτως διαθήκη, καί αφήνει παιδιά τά όποϊα έχουν ανάγκη 

άπό κηδεμονία, ή ανάγκη τών παιδιών του θά πρέπει νά υπά

γεται στους ίδιους αυτούς κανανόνες δικαίου- αν δμως κά

ποιος τυχόν αφήσει πίσω του, πεθαίνοντας άπό μιαν άναπά- d 

ντεχη κακοτυχία, θηλυκά, θά πρέπει νά συγχωρεί αυτόν πού 

έθεσε τόν νόμο, άν τυχόν παντρεύει τις κόρες του άποσκο-
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πώντας στις δύο μόνο άπό τίς τρεις του, τήν εξασφάλιση τοΰ 

έξ αγχιστείας δικαιώματος κληρονομιάς τής γενιάς καί την 

διασφάλιση τού κλήρου, δσο γιά τήν τρίτη, πράγμα το όποϊο 

Ενας πατέρας θά τό σκεπτόταν καλά, δηλαδή ανάμεσα άπ' 

δλους τούς πολίτες, αποβλέποντας στά ήθη καί τόν χαρακτή

ρα, τό νά γίνει ό κατάλληλος δικός του γιος καί σύζυγος τής 

κόρης του, αυτήν, λέω, συμβαίνει νά τήν παραλείπει γιά τόν 

λόγο πώς ή σκέψη αυτή είναι αδύνατη, θ ά πρέπει κατά τό δυ

νατόν νά θεσπίσουμε αυτόν έδώ τόν νόμο γιά αυτά τά ζητή

ματα. Ά ν αυτός πού δέν έκανε διαθήκη αφήνει κόρες, έφ' 

δσον πεθαίνει, ό αδελφός του άπό τόν ίδιο πατέρα ή δ άκλη-

ρος αδελφός του άπό τήν ίδια μητέρα θά πρέπει νά παίρνει 

τήν κόρη καί τόν κλήρο τού πεθαμένου- άν όμως δέν υπάρχει 

αδελφός, άλλα παιδί αδελφού, τότε, άν τυχόν είναι στην ηλι

κία ό ένας σέ σχέση μέ τόν άλλο, ισχύει παρομοίως- άν πάλι 

(ενν. δέν υπάρχει) κανένας άπό αυτούς, άλλα συμβαίνει νά 

υπάρχει παιδί τής αδελφής, ισχύει ό ίδιος κανόνας- τέταρτος 

ό αδελφός τοΰ (ένν. πεθαμένου) πατέρα, πέμπτος τό παιδί 

του καί Εκτος, τέλος, ό απόγονος τής αδελφής τού πατέρα. 

Μέ τόν ίδιο τρόπο θά πρέπει πάντοτε, άν κάποιος αφήνει πί

σω του μόνο θηλυκά παιδιά, νά πορεύεται ή γενιά σύμφωνα 

μέ τόν βαθμό συγγενείας, δηλαδή μέ τούς αδελφούς καί φθά

νοντας στους ανεψιούς, μέ τά αρσενικά μέλη νά προηγούνται 92: 

καί τά θηλυκά ύστερα. Ό σ ο τώρα γιά τήν αναλογία ή δχι τής 

ηλικίας γιά γάμο αυτών θά πρέπει νά κρίνει ό δικαστής, 

άφοΰ τούς εξετάσει, μέ τό νά δεϊ δηλαδή τούς αρσενικούς 

εντελώς γυμνούς καί τά θηλυκά μέχρι τόν ομφαλό- άν δμως 

υπάρχει τυχόν έλλειψη μεταξύ τών οικείων συγγενείς μέχρι 

τοΰ βαθμοΰ τοΰ εγγονού τού αδελφού καί παρομοίιυς τού 

(ένν. εγγονού) τών παιδιών τοΰ παπποΰ, τότε όποιον αύτο-

προαίρετο άπό τούς άλλους τούς πολίτες, μέ τή βοήθεια τών 

κηδεμόνων της, τυχόν θά επιλέξει μέ τήν θέληση της, θά πρέ-
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πει νά γίνεται κληρονόμος τοΰ αποθανόντος καί σύζυγος τής 
κόρης του. Είναι όμως ακόμη δυνατόν κοντά στά πάμπολλα, 
δτι θά μπορούσε νά υπάρχει στην ίδια αυτή πόλη καί μέγα- b 
λύτερη Ελλειψη άπό αυτούς· δταν, λοιπόν, ενα (ένν. ορφανό 
κορίτσι) πού στερείται τούς συντοπίτες της, βλέπει κάποιον, 
πού Εχει σταλεί σέ κάποια αποικία, καί Εχει κατά νού νά γί
νει Εκείνος κληρονόμος τών υπαρχόντων τοΰ πατέρα της άν 
μέν είναι συγγενής του, θά πρέπει νά μπορεί νά Ερχεται γιά 
τόν κλήρο σύμφωνα μέ τήν διάταξη τοΰ νόμου, άν δέν είναι 
κάποιος έξω άπό τήν οικογένεια, τότε, μέ δεδομένο δτι άπό 
δσους βρίσκονται στην πόλη δέν είναι κανένας συγγενής, θά 
πρέπει αυτός νά Εχει τό απόλυτο δικαίωμα σύμφωνα μέ τήν 
εκλογή τών κηδεμόνας καί τής κόρης τού αποθανόντος νά τη e 
νυμφευθεί καί νά παραλάβει, δταν Επανέλθει στην πατρίδα 
τόν κλήρο Εκείνου πού πέθανε χα>ρίς νά Εχει αφήσει διαθήκη. 

Άν κάποιος πεθάνει εντελώς άτεκνος άπό αγόρια καί κό
ρες μή έχοντας αφήσει διαθήκη, δλα τά άλλα θέματα γιά μιά 
τέτοια περίπτωση θά πρέπει νά διέπονται άπό τόν προηγού
μενο νόμο, Ενα θηλυκό δμως καί Ενα αρσενικό μέλος άπό τήν 
ευρύτερη οικογένεια, θά πρέπει νά πάνε στό κατερημωμένο 
σέ κάθε παρόμοια περίπτωση σπίτι σαν σύζυγοι, άπό εκεί
νους στους όποιους πρέπει νά περιέλθει νόμιμα ό κλήρος: ή 
αδελφή (ένν. τοΰ νεκρού) πρώτα, κόρη τοΰ αδελφού του δεύ
τερη, τρίτη τής αδελφής του ή απόγονος, τέταρτη ή αδελφή d 
τοΰ πατέρα του, πέμπτη ή κόρη τού αδελφού τοΰ πατέρα του 
καί Εκτη θά ήταν ή κόρη τής αδελφής τού πατέρα του· θά πρέ
πει, έξ άλλου νά συγκατοικούν αυτές μέ εκείνους σύμφωνα 
μέ τόν βαθμό συγγένειας καί τούς κανόνες δικαίου πού πρω
τύτερα νομοθετήσαμε. 

Δέν θά πρέπει, ωστόσο, νά μας διαφεύγει τό φορτίο αυτών 
τών νόμων, τό πόσο δύσκολο είναι δηλαδή δταν επιτάσσει 
στον στενό συγγενή τοΰ αποθανόντος νά συνάψει γάμο μέ 
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τήν έξ αίματος συγγενή του, καί φαίνεται νά μή λαμβάνει 

υπόψη του τά άπειρα εμπόδια τά όποια γεννιοΰνται μεταξύ e 

τών ανθρώπων, ώστε νά μήν θέλει κάποιος νά υπακούσει σ' 

αυτές τίς διατάξεις, αλλά θά προτιμούσε νά πάθει ό,τιδήπο-

τε άλλο, Εάν τυχόν κάποιος άνδρας ή γυναίκα πού καλούνται 

νά συνάψουν γάμο μεταξύ τους πάσχει άπό σωματική ή 

πνευματική αρρώστια ή αναπηρία. Ενδεχομένως, είναι αλή

θεια, ορισμένοι νά πιστέψουν δτι ό νομοθέτης δέν ενδιαφέ

ρεται καθόλου γι ' αυτά τά θέματα, πλην δμως άδικα θά τό 

πίστευαν, θ ά πρέπει, κατά συνέπεια, νά διατυπωθεί γιά τό 

συμφέρον τόσο τοΰ νομοθέτη δσο καί εκείνου γιά τόν όποϊο 

γίνεται ό νόμος ένα είδος κοινοΰ προοιμίου, τό όποϊο ζητά

ει νά συγχωρήσουν αυτοί πού υπόκεινται στις διατάξεις τού 

νόμου τόν νομοθέτη, επειδή δέν θά μπορούσε ποτέ, έχοντας 

νά φροντίσει γιά τό κοινό συμφέρον, νά διαχειρίζεται τήν 

ίδια στιγμή καί τίς προσωπικές ατυχίες που συμβαίνουν σε 

καθένα χωριστά, καθώς επίσης νά συγχωρούνται καί εκείνοι 

γιά τούς όποιους γίνονται οί νόμοι, επειδή είναι φυσικό κει- 926a 

ποτέ νά μήν μπορούν νά εκτελούν τίς επιταγές Εκείνου πού 

νομοθετεί, τίς όποιες αυτός μή γνωρίζοντας έπιττχσσει. 

ΚΛ. Τί κάνοντας κάποιος, λοιπόν, φιλοξενούμενε, θά 

μπορούσε νά είναι απολύτως σέ τάξη απέναντι σ' αυτά τά θέ

ματα. 

ΑΘ. Είναι ανάγκη, Κλεινία, νά έκ.λέγονται διαιτητές γιά 

αυτούς τούς νόμους καί εκείνους γιά τους οποίους αυτοί τί

θενται. 

ΚΛ. Τί εννοείς; 

ΑΘ. 'Υπάρχει περίπτωση δπου ένας ανεψιός μέ πλούσιο 

πατέρα δέν θά είναι πρόθυμος νά πάρει μέ τήν θέληση του γυ- b 

ναίκα την κόρη τοΰ (ένν. αποθανόντος) θείου του, επειδή 

είναι δύσκολος καί έχει κατά νοΰ Εναν καλύτερο γάμο- υπάρ

χει ακόμη περίπτωση δπου, δεδομένου δτι αυτό πού έπιτάσ-
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σει ό νομοθέτης είναι δ,τι τό χειρότερο, θά ήταν αναγκασμέ
νος νά μήν υπακούσει στον νόμο, ό όποιος τόν Εξαναγκάζει 
νά πάρει γυναίκα Εξ αίματος που είναι τρελλή ή πάσχει άπό 
άλλες σωματικές ή ψυχικές κακώσεις, οί όποιες θά τοΰ κά
νουν τόν βίο αβίωτο. 

Ό επόμενος λόγος μας γιά τά θέματα αυτά, θά πρέπει έτσι 
δά νά διατυπωθεί ώς νόμος. Άν ορισμένοι, λοιπόν, επικρί
νουν τίς κείμενες διατάξεις γιά τήν διαθήκη τόσο γιά οποιο
δήποτε άπό τά άλλα θέματα δσο προπάντων καί γιά τά περί e 
γάμου, άν ό ίδιος ό νομοθέτης ήταν παρών ή έν γένει ζωντα
νός, δέν θά εξανάγκαζε ποτέ ούτε νά βρουν σύζυγο άνδρα 
ούτε γυναίκα, αυτούς πού είναι τώρα ύποχρεαψιένοι νά κά
νουν τό Ενα ή τό άλλο, καί Εάν Ενας άπό τούς οικείους ή κά
ποιος κηδεμόνας τυχόν επιμένει, πρέπει εμείς νά πούμε δτι ό 
νομοθέτης Εχει αφήσει γιά τούς ορφανούς καί τίς ορφανές δι
αιτητές ή σάν πατέρες τούς δεκαπέντε νομοθέτες- στους 
οποίους, άφοΰ προσφύγουν γιά κάποιο άπό αυτά τά θέματα, 
αυτοί οί όποιοι αμφισβητούν, θά πρέπει να δικασθούν, με d 
την υποχρέωση να εκτελέσουν τίς έγκυρες αποφάσεις τους. 
Άν δμως τυχόν φανεϊ σέ κάποιον δτι ανατίθεται μεγαλύτε
ρη εξουσία στους νομοφύλακες, άφοΰ τούς εγκαλέσει στό δι
καστήριο τών εξαίρετων δικαστών, θά πρέπει νά αποφασίσει 
αυτό γιά τά σημεία πού αμφισβητούνται· σ' αυτόν τώρα πού 
θά ηττηθεί, θά πρέπει νά προσάπτεται άπό τόν νομοθέτη μομ
φή καί όνειδος, μία τιμωρία πολύ βαρύτερη άπό ενα μεγάλο 
χρηματικό ποσό, γι' αυτόν πού Εχει μυαλό. 

Στην παρούσα κατάσταση θά ήταν γιά τα ορφανά, σαν νά 
επρόκειτο γιά δεύτερη γέννηση. Ή ανατροφή καί ή εκπαίδευ
ση γιά καθένα άπό αυτά μετά τήν πρώτη γέννηση Εχει εκτεθεί- e 
μετά άπό τήν δεύτερη, ή όποια Εγινε Ερήμην πατέρων, πρέπει 
νά επινοηθεί Ενας τρόπος ώστε ή κακοτυχία τής ορφάνιας, 
αυτών πού Εγιναν ορφανοί, νά προκαλεί τόν λιγότερο δυ-
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νατόν οίκτο γιά τήν συμφορά τους. Έ ν πρώτοις, γιά τόν 

σκοπό αυτό <λέμε> νά ορίσουμε μέ τόν νόμο, στή θέση τών 

γεννητόρων, σάν πατέρες τους, καθόλου κατώτερους άπό 

εκείνους, τούς νομοφύλακες, καί μάλιστα έπιτάσσομε δτι καί 

<τρεϊς> άπό αυτούς κάθε χρόνο (ένν. θά πρέπει) νά τά φρο

ντίζουν σάν δικά τους παιδιά, άφοΰ προηγουμένως δώσουμε 

μέ τό προοίμιο τοΰ νόμου τίς ανάλογες οδηγίες γιά τήν ανα

τροφή τών ορφανών τόσο στους ίδιους δσο καί στους κηδε

μόνες. 

Σέ μένα, πράγματι, φαινόμαστε δτι γιά κάποια ωφέλεια 

Εχομε στις προηγούμενες συζητήσεις μας αναφέρει δια μα

κρών, δτι δηλαδή οί ψυχές αυτών πού πέθαναν, Εχουν μετά 

θάνατον μιαν ορισμένη δύναμη χάρη στην όποια φροντίζουν 927a 

τά ανθρώπινα- οί συζητήσεις, Εξ άλλου, στις όποιες περιέχο

νται αυτά είναι βέβαια αληθινές, πλην όμως μακροσκελείς, 

καί είναι ανάγκη νά εμπιστεύεται κανείς γύρω άπό αυτά τά 

θέματα καί δλες τίς άλλες παραδόσεις, δσο πολλές καί πολύ 

παλαιές κι άν είναι αυτές, (ένν. πρέπει) νά Εμπιστεύεται όμως 

επίσης καί εκείνους πού νομοθετούν δτι Ετσι Εχει τούτο, άν 

δέν συμβαίνει νά φαίνονται ολότελα ανόητοι. Κατά την 

Εννοια τώρα αύτη, άν ή πεποίθηση αυτή είναι σύμφωνη μέ 

τήν φύση τών πραγμάτα)ν, θά πρέπει (ένν. οί νομοφύλακες) 

πρώτα ά π ' δλ.α νά φοβούνται τους άνω θεούς, οί όποιοι b 

έχουν επίγνωση τοΰ αισθήματος έρήμακσης τών ορφανών. 

έπειτα τίς ψυχές τών αποθανόντων, γιά τίς οποίες είναι στην 

φύση τους νά νοιάζονται εξαιρετικά γιά τούς απογόνους 

τους καί νά τιμούν δσους διάκεινται φιλικά απέναντι τους 

καί νά περιφρονούν δσους διάκεινται εχθρικά, καί πρέπει 

ακόμη νά φοβούνται καί τίς ψυχές αυτών πού ζουν, άλλα σέ 

γεροντική ηλικία καί μέ μεγάλες τιμές, διότι Εκεί δπου 

ακριβώς μία πόλη έχει τήν τύχη νά εύνομεϊται, τά παιδιά τών 

παιδιών τους μέ τό νά τρέφουν στοργικά αισθήματα γι ' 
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αυτούς συμβαίνει νά ζουν ευτυχισμένα- καί σχετικά μέ τά θέ
ματα αυτά (ένν. οί προπάτορες) Εχουν οξεία ακοή καί οξύ 
βλέμμα, καί είναι καλοπροαίρετοι προς Εκείνους πού είναι e 
δίκαιοι στά ζητήματα αυτά, Ενώ άπό τήν άλλη πλευρά, θά 
αισθανθούν πάρα πολύ μεγάλη οργή γιά Εκείνους πού κακο
μεταχειρίζονται ορφανά καί Ερημα παιδιά, Επειδή πιστεύουν 
δτι είναι ή πιό μεγάλη και ή πιο ιερή παρακαταθήκη - κάθε 
κηδεμόνας καί δημόσιος λειτουργός πρέπει νά έχει στραμμέ
νο τόν νού του, δσο λίγο μυαλό κι άν έχει, σέ δλες αυτές τίς 
ύπαδείξεις, και νά προσέχει, σχετικά μέ τήν ανατροφή καί 
τήν Εκπαίδευση τών ορφανών, ώστε μέ όλες του τίς δυνάμεις 
νά τούς κάνει μέ κάθε τρόπο καλό, σάν νά επρόκειτο νά συ
νεισφέρει μία συνδρομή στον ίδιο του τόν εαυτό καί στους 
δικούς του. Αυτός επομένως πού υπάκουσε στό προοίμιο τοΰ 
νόμου καί δέν κακομεταχειρίσθηκε μέ κανένα τρόπο ορφανό, 
δέν θά γνιηρίσει προφανώς τήν οργή τοΰ νομοθέτη γι' αύτα d 
τά παραπτώματα, ένώ αυτός πού δέν υπάκουσε καί αδικεί 
ένα παιδί έρημο άπό πατέρα ή μητέρα, θά πρέπει νά πληρώ
νει στό διπλάσιο τήν αξία τής όλης βλάβης, εκείνης ώς προς 
τό παιδί πού Εχει Εν ζωή και τούς δυό του γονείς. "Οσον 
αφορά τώρα σέ μία άλλη νομοθετική ρύθμιση, τών κηδεμό
νων γιά ορφανά δσο καί τών αρχόντων γιά τήν εποπτεία έπί 
τών κηδεμόνων, άν βέβαια δέν κατείχαν υποδείγματα ανα
τροφής ελεύθερων παιδιών, δταν αυτοί οί ίδιοι «ανατρέφουν 
τά δικά τους παιδιά καί διαχειρίζονται τά δικά τους περιου
σιακά στοιχεία, καί δέν θά είχαν ακόμη στή διάθεση τους γιά e 
τά θέματα αυτά αρκετά ακριβείς νομοθετικούς κανόνες, τότε 
θά είχαν ασφαλώς κάποιον λόγο νά θέσουν ορισμένους κα
νόνες για: τήν κηδεμονία, ώς κανόνες πού διαφέρουν πολύ, 
διαφοροποιώντας Ετσι μέσω διαφορετικών Ενασχολήσεων 
τήν ζωή τών ορφανών άπό τήν ζωή τών μή ορφανών τώρα 
δμως σέ δλα αυτά, τό καθεστώς σέ μας τής ορφάνιας δέν Εχει 
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μεγάλη διαφορά άπό τό καθεστώς τής πατρικής Εξουσίας, άν 

καί δσον άφορα στις τιμές και τίς ατιμωτικές κυρώσεις, 

καθώς καί τίς φροντίδες, δέν συνηθίζει μέ κανέναν τρόπο νά 

εξομοιώνεται. 

Αυτός είναι ό λόγος πού ό νόμος ασχολήθηκε σοβαρά μέ 928a 

τοΰτο τό θέμα τής νομοθεσίας γιά τά ορφανά, εμψυχώνοντας 

δσο καί απειλώντας. Καί θά ήταν πλέον έν προκειμένω μία 

εξαιρετικά επίκαιρη απειλή αυτή έδώ: Ό π ο ι ο ς τυχόν κηδε

μονεύει θηλυκό είτε αρσενικό παιδί, καί δποιος νομοφύλα-

κας, ό όποιος Εχει ορισθεί νά εποπτεύει τόν κηδεμόνα, θά 

πρέπει νά μήν αγαπάει λιγότερο άπό τά δικά του παιδιά 

αυτόν πού τόν Επιασε ή κακοτυχία τής ορφάνιας ούτε νά 

φροντίζει γιά τά περιουσιακά στοιχεία τού άνατρεφόμενου 

λιγότερο άπό τά προσωπικά δικά του, αλλά περισσότερο, μέ 

κάθε προθυμία. Καθένας, έξ άλλου, θα πρέπει νά κηδεμονεύ

ει έχοντας (ένν. ώς γνώμονα) τόν Ενα καί μοναδικό αύτο νό- b 

μο για ορφανά· άν κάποιος Ενεργεί σχετικά μέ αυτά τά θέμα

τα διαφορετικά, κατά παράβαση τοΰ συγκεκριμένου αυτού 

νόμου, θά πρέπει ό άρχοντας νά τιμωρεί τόν κηδεμόνα, καί ό 

κηδεμόνας, προσάγοντας τόν (ένν. παραβάτη) άρχοντα στό 

δικαστήριο τών προκρίτων δικαστών, νά τόν κάνει νά πλη

ρώσει στό διπλάσιο τήν αποζημίωση πού τό δικαστήριο αυτό 

θά κρίνει. Ά ν τυχόν πάλι θεωρηθεί άπό τούς συγγενείς ή άπό 

κάποιον άπό τούς άλλους πολίτες, δτι ό κηδεμόνας παραμε

λεί ή δτι άδικοπραγεΐ, θά πρέπει νά προσάγεται στό ίδιο 

αυτό δικαστήριο- καί νά καταβάλει στό τετραπλάσιο τό πρό- e 

στιμο στό όποιο τυχόν θά καταδικασθεί, τό μισό άπό τό 

όποϊο θά πρέπει νά αποδοθεί στό παιδί και το άλλο μισό σ' 

αυτόν πού θά προκαλέσει τήν καταδίκη του. Αμέσως μόλις 

φθάσει κάποιος άπό τούς ορφανούς στην ηλικία τής ήβης, άν 

τυχόν θεωρήσει δτι κηδεμονεύθηκε άσχημα, νά δύναται σ' 

Ενα χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ετών, αφότου Εληξε ή κη-
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σει ό νομοθέτης είναι ό,τι τό χειρότερο, θά ήταν αναγκασμέ

νος νά μήν υπακούσει στον νόμο, ό όποιος τόν εξαναγκάζει 

νά πάρει γυναίκα έξ αίματος πού είναι τρελλή ή πάσχει άπό 

άλλες σωματικές ή ψυχικές κακώσεις, οί όποιες θά τοΰ κά

νουν τόν βίο αβίωτο. 

"Ο Επόμενος λόγος μας γιά τά θέματα αυτά, θά πρέπει έτσι 

δά νά διατυπωθεί ώς νόμος. Ά ν ορισμένοι, λοιπόν, επικρί

νουν τίς κείμενες διατάξεις για τήν διαθήκη τόσο για οποιο

δήποτε άπό τά άλλα θέματα δσο προπάντων καί γιά τά περί 

γάμου, άν ό ίδιος ό νομοθέτης ήταν παρών ή έν γένει ζωντα

νός, δέν θά εξανάγκαζε ποτέ οιπε νά βρουν σύζυγο άνδρα 

ούτε γυναίκα, αυτούς πού είναι τώρα υποχρεωμένοι νά κά

νουν τό Ενα ή τό άλλο, καί Εάν ένας άπό ιούς οικείους ή κά

ποιος κηδεμόνας τυχόν Επιμένει, πρέπει Εμείς νά πούμε δτι ό 

νομοθέτης έχει αφήσει γιά τούς ορφανούς καί τίς ορφανές δι

αιτητές ή σάν πατέρες τούς δεκαπέντε νομοθέτες· στους 

οποίους, άφοΰ προσιρύγουν γιά κάποιο άπό αυτά τέχ θέματα, 

αυτοί οί όποιοι άμφισβητοΰν, θά πρέπει νά δικασθοΰν, μέ 

τήν υποχρέωση νά εκτελέσουν τίς Εγκυρες αποφάσεις τους. 

Ά ν όμως τυχόν φανεί σέ κάποιον δτι ανατίθεται μεγαλύτε

ρη εξουσία στους νομοφύλακες, άιροΰ τούς εγκαλέσει στο δι

καστήριο τών Εξαίρετων δικαστών, θά πρέπει νά αποφασίσει 

αύτο γιά τά σημεία πού αμφισβητούνται- σ' αυτόν τώρα πού 

θά ηττηθεί, θά πρέπει νά προσάπτεται άπό τόν νομοθέτη μομ

φή και όνειδος, μία τιμωρία πολύ βαρύτερη άπό Ενα μεγάλο 

χρηματικό ποσό, γι ' αυτόν πού έχει μυαλό. 

Στην παρούσα κατάσταση θά ήταν γιά τά ορφανά, σάν νά 

επρόκειτο γιά δεύτερη γέννηση. Ή ανατροφή καί ή Εκπαίδευ

ση γιά καθένα άπό αυτά μετά τήν πρώτη γέννηση Εχει εκτεθεί -

μετά άπό τήν δεύτερη, ή οποία έγινε ερήμην πατέρων, πρέπει 

νά επινοηθεί ένας τρόπος ώστε ή κακοτυχία τής ορφάνιας, 

αυτών πού έγιναν ορφανοί, νά προκαλεί τόν λιγότερο δυ-
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νατόν οίκτο γιά τήν συμφορά τους. Έ ν πρώτοις, γιά τόν 

σκοπό αυτό <λέμε> νά ορίσουμε μέ τόν νόμο, στή θέση τών 

γεννητόρων, σάν πατέρες τους, καθόλου κατώτερους άπό 

εκείνους, τούς νομοφύλακες, καί μάλιστα έπιτάσσομε δτι καί 

<τρεΐς> άπό αυτούς κάθε χρόνο (ένν. θά πρέπει) νά τά φρο

ντίζουν σάν δικά τους παιδιά, άφοΰ προηγουμένως δώσουμε 

μέ τό προοίμιο τοΰ νόμου τίς ανάλογες οδηγίες γιά τήν ανα

τροφή τών ορφανών τόσο στους ίδιους δσο καί στους κηδε

μόνες. 

Σέ μένα, πράγματι, φαινόμαστε δτι γιά κάποια ωφέλεια 

έχομε στις προηγούμενες συζητήσεις μας αναφέρει διά μα

κρών, δτι δηλαδή οί ψυχές αυτών πού πέθαναν, έχουν μετά 

θάνατον μιαν ορισμένη δύναμη χάρη στην όποια φροντίζουν 927a 

τά ανθρώπινα- οί συζητήσεις, έξ άλλου, στις όποιες περιέχο

νται αυτά είναι βέβαια αληθινές, πλην δμως μακροσκελείς, 

καί είναι ανάγκη νά εμπιστεύεται κανείς γύρω άπό αυτά τά 

θέματα καί δλες τίς άλλες παραδόσεις, δσο πολλές καί πολύ 

παλαιές κι άν είναι αυτές, (ένν. πρέπει) νά εμπιστεύεται δμως 

επίσης καί εκείνους πού νομοθετούν δτι Ετσι Εχει τούτο, άν 

δέν συμβαίνει νά φαίνονται όλότελιχ ανόητοι. Κατά τήν 

έννοια τώρα αύτη, άν ή πεποίθηση αυτή είναι σύμφωνη μέ 

τήν φύση τών πραγμάτων, θά πρέπει (ένν. οί νομοφύλακες) 

πρώτα ά π ' δλα νά φοβούνται τούς άνω θεούς, οί οποίοι b 

έχουν Επίγνωση τοΰ αισθήματος ερήμωσης τών ορφανών, 

έπειτα τίς ψυχές τών αποθανόντων, γιά τίς όποιες είναι στην 

φύση τους νά νοιάζονται εξαιρετικά γιά τούς απογόνους 

τους καί νά τιμούν όσους διάκεινται φιλικά απέναντι τους 

καί νά περιφρονούν όσους διάκεινται Εχθρικά, καί πρέπει 

ακόμη νά φοβούνται καί τίς ψυχές αυτών πού ζουν, άλλα σέ 

γεροντική ηλικία καί μέ μεγάλες τιμές, διότι εκεί δπου 

ακριβώς μία πόλη Εχει τήν τύχη νά εύνομεϊται, τά παιδιά τών 

παιδιών τους μέ τό νά τρέφουν στοργικά αισθήματα γι ' 
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δεμονία, νά κινεί τήν δίκη τής κηδεμονίας- άν κάποιος από 

τούς κηδεμόνες τυχόν καταδικασθεί, τό δικαστήριο εκτιμάει 

τό τί πρέπει νά πάθει ή νά πληρώσει, καί άν είναι κάποιος 

άπό τούς άρχοντες Εκείνος ό όποιος θεωρήθηκε δτι άπό αμέ

λεια έχει προκαλέσει βλάβη στον ορφανό, τό τί πρέπει να 

πληρώσει αυτός στό παιδί θά πρέπει νά Εκτιμάται άπό τό δι

καστήριο, καί άν άπό αδικία, έπί πλέον τοΰ πρόστιμου, θα d 

πρέπει νά απομακρυνθεί άπό τό σώμα τών νομοφυλάκων, 

καί οί δημόσιες αρχές τής πόλης θά πρέπει νά εγκαταστή

σουν άντ' αυτού Εναν άλλο νομοφύλακα γιά τήν χώρα καί 

τήν πόλη. 

'Υπάρχουν διαφορές τόσο πατέρων σέ σχέση με τα ίδια 

τους τά παιδιά δσο καί παιδιών σέ σχέση μέ τούς γεννήτορες 

τους, πολύ μεγαλ.ύτερες ά π ' δ,τι πρέπει έξ αίτιας τών όποι

ων οί πατέρες θά ήσαν τής γνώμης δτι πρέπει ό νομοθέτης νά 

νομοθετεί νά τούς επιτρέπεται, άν τυχόν επιθυμούν, νά άπο- e 

ποιούνται μέ δημόσιο κήρυκα ενώπιον όλων δτι ό γιος τους 

είναι πλέον γιος τους σύμφωνα μέ τόν νόμο, άπο τήν άλλη 

πλευρά, οί γιοι (ένν. θα ήθελαν) νά τούς επιτρέπεται, δταν οί 

πατέρες τους άπό τήν αρρώστια ή τά γεράματα συμπεριφέ

ρονται άσχημα, νά τούς καταγγέλλουν γιά παραφροσύνη-

αύτά συνηθίζεται νά γίνονται μεταξύ ανθρώπων πού Εχουν 

όντως κάκιστους χαρακτήρες, διότι άν βέβαια οί μισοί είναι 

κακοί, δπως Ενώ ό πατέρας δέν είναι κακός ό γιος είναι, ή το 

αντίθετο, δέν προκαλούνται συμφορές, προϊόντα μιας τόσο 

μεγάλης Εχθρας. Σέ μιαν άλλη οπωσδήποτε πολιτεία τό παιδί 

πού έχει άποκηρυχθεϊ δέν θά ήταν αναγκαστικά άπολις, σέ 

αυτήν δμως στην οποία θά υπάρχουν αυτοί οί νόμοι, είναι έκ 

τών πραγμάτων αναγκαίο νά Εξορίζεται ό χιορίς πατέρα σέ 

άλλη χώρα -διότι δέν είναι δυνατόν στους πέντε χιλιάδες σα

ράντα οίκους νά προστεθεί ένας επιπλέον- γι' αυτό πρέπει 

αυτός πού δικαιολογημένα θά τά πιστέψει αυτά, δχι μόνο 929a 
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άπό Εναν πατέρα νά Εκπέσει, άλλα καί άπό ολόκληρη την 
οικογένεια. Πρέπει, έξ άλλου νά ενεργεί κανείς προκειμένου 
γι' αυτά τά θέματα σύμφωνα μέ αυτή τή νομοθετική διάταξη. 
Αυτόν τόν όποιο τυχόν θά καταλάβει ή καθόλου ευτυχής 
οργή, είτε έν δικαίω είτε όχι, ώστε επιθυμεί αυτόν πού τε
κνοποίησε καί ανέθρεψε νά τόν αποδεσμεύσει άπό τήν συγ
γένεια μαζί του, δέν θά πρέπει νά τοΰ επιτρέπεται να το κά
νει αυτό εύκολα κι ευθύς αμέσως, άλλα θά πρέπει, αντίθετα, 
νά συγκαλέσει πρώτα δλους τούς δικούς του συγγενείς μέχρι b 
τά ανεψιά καί τούς συγγενείς παρομοίως τοΰ παιδιού άπό 
τήν πλευρά τής μητέρας του, καί νά τόν κατηγορήσει ενώπιον 
τους, αναπτύσσοντας δτι είναι άξιος γιά δλους νά κηρυχθεί 
επίσημα μέ δημόσιο κήρυκα έκπτωτος άπο τήν οικογένεια, θά 
πρέπει δμως νά δίνει καί στον γιό του τό ίσο δικαίωμα λό
γου, δτι δεν τοΰ αξίζει νά υποστεί τίποτε άπό αυτά- καί άν 
βέβαια τυχόν πείθει ό πατέρας καί πάρει τήν σύμφωνη ψήφο 
περισσότερων άπό τό μισό τοΰ συνόλου των συγγενών, πλην 
τοΰ πατέρα, τής μητέρας καί τοΰ κατηγορούμενου καθώς επί
σης καί οσωνδήποτε άπό τούς άλλους, γυναίκες ή άνδρες, < 
πού τυχόν δέν είναι ενήλικες, οί οποίοι δέν συμμετέχουν 
στην ψηφοφορία τότε, μέ αυτήν καί μόνο (ένν. τή διαδικα
σία) καί σύμφωνα μέ αυτούς τούς δρους, θά πρέπει νά επι
τρέπεται στον πατέρα νά αποκηρύσσει τόν γιό του, άλλα μέ 
κανέναν απολύτως άλλο τρόπο. Άν τώρα κάποιος άπο τους 
πολίτες Επιθυμεί νά υιοθετήσει αυτόν πού αποκηρύχθηκε, 
κανένας νόμος δέν θά πρέπει νά τόν εμποδίζει νά τό κάνει 
-διότι οί χαρακτήρες τών νέα>ν είναι στην ιρύση τών πραγ
μάτων νά υπόκεινται στις διάφορες περιστάσεις σέ πολλές 
μεταβολές στην διάρκεια τής ζωής- όμως άν συμβεί μέσα σέ 
δέκα χρόνια νά μήν εκδηλώσει κανένας τήν Επιθυμία νά υιο
θετήσει τόν αποκηρυγμένο, τότε θα πρέπει, οί αρμόδιοι δη
μόσιοι λειτουργοί, πού φροντίζουν νά στέλνουν τούς δεύτε-
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ρότοκους γιους σέ μιαν ορισμένη αποικία, νά φροντίζουν d 

ώστε νά συμμετάσχουν καί αύτοι τό ίδιο καλά στην ίδια αυτή 

αποικία. 

Ά ν τώρα κάποια ασθένεια ή τά γερατειά ή ακόμη καί ή δυ

στροπία τοΰ χαρακτήρα ή καί δλα αυτά καταντούν κάποιον 

(ένν. πατέρα) άσυγκρίτως πιό παράφορο άπ' δ,τι οί περισ

σότεροι, καί νά διαφεύγει αυτό τής προσοχής όλων τών 

άλλων πλην τών ανθρώπων πού ζουν μαζί του, καί νά κατα

στρέφει τό σπιτικό του, μέ τήν αιτιολογία ότι είναι κύριος 

τών δικών του πραγμάτων, ένώ τήν ίδια στιγμή ό γιος του 

βρίσκεται σέ αμηχανία καί νά διστάζει νά κινήσει εναντίον 

του τήν διαδικασία λόγω παραφροσύνης, θά πρέπει ό νόμος 

νά ορίζει γι' αυτόν δτι οφείλει πρώτα άπ' δλα, άφοΰ προ

σέλθει ενώπιον τών πιό ηλικιωμένων νομοφυλάκων, νά εκθέ

σει τήν δεινή περίσταση τοΰ πατέρα τον καί άφοΰ αυτοί έξε- e 

τάσουν επαρκώς τήν υπόθεση, θά πρέπει νά τον συμβουλεύ

ουν έάν είναι απαραίτητο νά κινήσει τή διαδικασία τής δικα

στικής αντίληψης ή δχι, καί άν τυχόν τόν συμβουλεύσουν, θά 

πρέπει νά γίνουν γι' αυτόν πού κινεί τή διαδικασία μάρτυρες 

καί συνήγοροι· καί (ένν. ό πατέρας) πού καταδικάζεται, θά 

πρέπει γιά τόν υπόλοιπο χρόνο νά μήν έχει τό δικαίιυμα νά 

διαθέσει έστω καί τό παραμικρό άπό τά περιουσιακά του 

στοιχεία, καί δτι θά πρέπει νά περάσει τήν υπόλοιπη ζωή του 

στό σπίτι σάν μικρό παιδί. 

Ά ν πάλι Ενας άνδρας καί μιά γυναίκα Εχουν τήν ατυχία νά 

μήν συμφωνούν οί χαρακτήρες τους, πρέπει πάντοτε νά Επι

λαμβάνονται τών θεμάτων δέκα άπό τούς νομοφύλακες μέ

σης ηλικίας καί δέκα παρομοίως άπό τίς γυναίκες γιά τά ζη- 930a 

τήματα τών γάμων- και άν βέβαια μπορούν αυτοί να συμφι

λιώνουν, αυτό θά πρέπει νά είναι νομικά έγκυρο καί άν, 

αντίθετα, οί ψυχές αυτών είναι σέ μεγαλύτερο τοΰ συνήθους 

βαθμό ταραγμένες, νά αναζητούν κατά τό δυνατόν ποιος άπό 
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τούς άλλους θά ταιριάζει στον Ενα καί τόν άλλο. Καί είναι 
φυσικό, καθώς αυτοί οί άνθρωποι δέν είναι αναμεμειγμένοι 
μέ ήπιους χαρακτήρες- νά επιχειρούν νά προσαρμόζουν τότε 
σ' αυτούς τά ανάλογα βαθύτερα καί ηπιότερα γνωρίσματα 
χαρακτήρα. Καί δσοι βέβαια άπό αυτούς φιλονικοΰν Επειδή 
είναι άτεκνοι ή Εχουν λίγα παιδιά, νά κάνουν μιά (ένν. νέα) 
συμβίωση καί γιά χάρη τών παιδιών δσοι πάλι έχουν αρκετά 
παιδιά, θα χρειασθεί νά διαζευχθοΰν καί νά συνάψουν νέο 
γάμο γιά νά γεράσουν συντροφιά ό Ενας μέ τόν άλλον καί vex 
άλ.ληλοφροντίζονται. Άν τώρα πεθάνει μία γυναίκα, αφήνο
ντας πίσω της θηλυκά καί αρσενικά παιδιά, θά μπορούσε νά 
είναι συμβουλευτικός ό νόμος πού θεσπίζεται, δχι αναγκα
στικός, (ενν. ό πατέρας) νά ανατρέφει τά παιδιά πού υπάρ
χουν, χωρίς νά φέρει μιά μητριά- άν όμως δέν υπάρχουν παι
διά, θά πρέπει αυτός υποχρεωτικά νά συνάπτει νέο γάμο, 
Εως δτου τεκνοποιήσει αρκετά παιδιά τόσο γιά τόν οίκο του 
δσο καί γιά τήν πόλη. Άν πάλι πεθαίνει ό άνδρας αφήνοντας 
αρκετά παιδιά, ή μητέρα τών παιδιών θά πρέπει, μένοντας 
νά τά ανατρέφει- άν όμως θεωρηθεί δτι είναι νεότερη άπ' δτι 
πρέπει γιά νά ζει καί πάλι σέ κατάσταση υγείας χωρίς άνδρα, 
οί συγγενείς της, άφοΰ συνεννοηθούν μέ τίς γυναίκες, οί 
όποιες είναι αρμόδιες γιά τά ζητήματα τών γάμων, νά κά
νουν σέ σχέση μ' αύτα τά θέματα αυτό πού θά φανεί καλό τό
σο στους ίδιους δσο καί σ' εκείνες, άν, πάντως, δέν έχουν κά
νει παιδιά, καί γιά χάρη τών παιδιών, καί δσο γιά τήν επα
κριβή Επάρκεια τών παιδιών αρσενικού καί θηλυκού γένους 
θά πρέπει νά ορίζεται άπό τόν νόμο. Όταν αναγνωρίζεται 
ότι τό παιδί πού γεννήθηκε ανήκει σ' Εκείνους πού τό θεω
ρούν γόνο τους, υπάρχει εν τούτοις ανάγκη απόφασης γιά τό 
ποιόν είναι υποχρεωμένο νά ακολουθεί τό νεογέννητο, άν 
συγκεκριμένα μία δούλα Εχει τυχόν σχέση μ' έναν δούλο ή μ' 
Εναν Ελεύθερο ή απελεύθερο, τό παιδί πού θά γεννηθεί θά 
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πρέπει έξάπαντος νά ανήκει στον κύριο τής δούλας, άν πάλι 

μία ελεύθερη, συνάψει σχέσεις μ' Ενα δούλο, θά πρέπει τό 

παιδί πού θά γεννηθεί νά ανήκει Επίσης στον κύριο τοΰ δού

λου, άν όμως είναι άπό δική του δούλα ή άπό δικό της δούλο 

καί τό γεγονός αυτό είναι γνωστό σέ όλους, τότε οί γυναίκες 

(ένν. υπεύθυνες) θά πρέπει νά στέλνουν τό παιδί τής (ένν. 

ελεύθερης) γυναίκας σέ άλλη χώρα μαζί μέ τόν (ένν. δούλο) e 

πατέρα του καί οί νομοφύλακες (ένν. vet κάνουν τό ίδιο) μέ 

τό παιδί τού (ένν. Ελεύθερου μέ τήν δούλα του) μαζί μέ τήν 

(Ενν. δούλα) γυναίκα πού τό γέννησε. 

Τό νά παραμελούμε τώρα τούς γονείς είναι κάτι πού δέν 

θά συμβούλευε ποτέ κανείς, ούτε θεός ούτε άνθρωπος ό 

όποιος έχει μυαλό, σέ κανέναν πρέπει, αντίθετα, νά σκέπτε

ται δτι αυτό τό προοίμιο γιά την λατρεία τών θεών θά εύρι

σκε, έχοντας σωστά διατυπωθεί, εφαρμογή στό θέμα τών 

τιμών καί τών ταπεινώσεων υπέρ καί σέ βάρος τών ανθρώ

πων πού μάς γέννησαν. Οί αρχαίοι νόμοι γιά τούς θεούς βρί

σκονται νά Εχουν τεθεί σέ όλους κατά δύο τρόπους. 'Ορισμέ

νους δηλαδή άπό τούς θεούς τούς τιμάμε, επειδή τούς βλέπο-

με καθαρά μέ τά μάτια μας, ένώ γιά κάποιους άπό τούς 93la 

άλλους, άφοΰ θά στήσουμε ομοιώματα αγάλματα, πιστεύομε 

δτι εκείνοι, τούς οποίους σέ μας τιμούν, άν καί είναι άψυχοι, 

κάνουν τούς έμψυχους θεούς νά μας δείχνουν γιά τόν λόγο 

αυτό μεγάλη εύνοια καί νά μας οφείλουν μεγάλη χάρη. 

Αυτός, λοιπόν, στό σπίτι τοΰ οποίου βρίσκονται φυλαγμένοι 

έν εϊδει κειμηλίου ό πατέρας του καί ή μητέρα του ή οί πατέ

ρες καί οί μητέρες αυτών, άποκαμωμένοι άπό τά γηρατειά, 

δέν θά πρέπει νά περάσει άπό κανενός τό μυαλό, δταν έχει 

ένα τέτοιο στήριγμα, άν βέβαια αυτός πού τό διαθέτει το λα

τρεύει μέ τρόπο τουλάχιστο σα>στό, δτι θά μπορούσε ποτέ 

Ενα άγαλμα στον χώρο του νά είναι περισσότερο κυρίαρχο 

άπό αυτό. 
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ΚΛ. Καί ποιος λές δτι είναι έν προκείμενα) σωστός τρό- b 
πος; 

ΑΘ. θά σας πώ· καί διότι αξίζει, τουλάχιστον, φίλοι μου, 
ν' ακούει κανείς αυτά τά πράγματα. 

ΚΛ. Λέγε έσύ μόνο. 
ΑΘ. Ό Οιδίπους, λέμε, ατιμασμένος Εκανε παράκληση νά 

εισακουσθούν καί νά Εκπληρα)θούν άπό τούς θεούς εναντίον 
τών ίδιων του τών παιδιών αυτά τά όποια, είναι αλήθεια, κά
θε άνθρωπος αναφέρει, (καί λέμε επίσης) δτι ό Άμύντωρ, κα-
ταράσθηκε τό ίδιο τό παιδί του τόν Φοίνικα, όταν θνμωαζ, 
καί ό Θησεύς τόν 'Ιππόλυτο καί άλλοι αμέτρητοι (ένν. πατέ
ρες) άλλους αμέτρητους (ένν. γιους), άπό τίς όποιες έχει γί
νει σαφές δτι οί θεοί είσακούουν τούς γονείς εναντίον τών e 
παιδιών τους- διότι ό γονέας πού καταριέται τούς απογό
νους του (ένν. εισακούεται) όσο κανένας άλλος γιά άλλους, 
απολύτως δίκαια. Δέν είναι μήπως αλήθεια δτι δέν θά πρέπει 
νά θεωρεί κανείς δτι ό θεός εισακούει σύμφωνα μέ τήν φύση 
τών πραγμάτων τίς ευχές πρωτίστως τοΰ πατέρα πού ατιμά
ζεται ή τής μητέρας καί δτι τάχα. όταν αντίθετα, τιμάται καί 
είναι Εξαιρετικά περιχαρής, καί γιά τόν λόγον αυτόν παρα
καλεί στις προσευχές του τους θεούς νά ανταμείψει πλου
σιοπάροχα τά παιδιά του, πιστεύομε άραγε δτι αυτοί δέν 
άκούουν αύτες τίς προσευχές τό ίδιο πρόθυμα καί δτι δέν 
μας τά ανταποδίδουν; Διαφορετικά δέν θά ήσαν ποτέ δίκαι
οι στό θέμα τής κατανομής τών αγαθών, τό όποϊο διατεινό- d 
μαστέ δτι ταιριάξει Ελάχιστα στους θεούς. 

ΚΛ. Καί πολύ μάλιστα. 
Αθ. "Ας Εχουμε κατά νουν αντό πού λίγο πριν είπαμε, δτι 

δηλαδή δέν θά μπορούσαμε νά έχουμε στην κατοχή μας κα
νένα σέ σχέση μέ τούς θεούς πολυτιμότερο άγαλμα άπό τόν 
πατέρα ή τόν προπάτορά μας καταβεβλημένο άπό τά γηρα
τειά, καί τίς μητέρες πού Εχουν τήν ίδια αξία, τούς όποιους 
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δταν τούς ευχαριστεί κανείς με τιμές, χαίρεται ό θεός· διότι 
δέν θά εισάκουε τίς προσευχές τους. Είναι αξιοθαύμαστο, 
πράγματι, τό στήριγμα τών προγόνων μας, πολύ περισσότε
ρο άπό τά άψυχα· διότι δταν αυτά υπηρετούνται μέ άφοσίω- e 
ση άπό μας, δσα είναι έμψυχα προσεύχονται κάθε φορά μαζί 
μας, καί δταν εξευτελίζονται αντιθέτως, ένώ τά άψυχα ούτε 
τό Ενα ούτε τό άλλ.ο, Ετσι ώστε, άν τυχόν μεταχειρίζεται κά
ποιος σωστά τόν πατέρα του, τόν προπάτορά του καί όλους 
αυτούς, θά είχε στην κατοχή του τά πιό έγκυρα άπ' δλα τά 
αγάλματα μιά θεάρεστη μοίρα. 

ΚΛ. 'Ωραιότατα τό είπες. 
ΑΘ. Κάθε μυαλωμένος, λοιπόν, άνθρωπος φοβείται και 

οφείλει νά τιμάει τίς προσευχές τών γονέων του, επειδή 
γνωρίζει δτι σέ πολλές περιπτώσεις καί πολλές φορές 
υπήρξαν αποτελεσματικές· έτσι, λοιπόν, κανονισμένα αυτά 932a 
άπό τήν φύση, γιά τούς καλούς ανθρώπους οί γηραλέοι πρό
γονοι είναι δώρο θεού, οί όποιοι ζουν μέχρι τά έσχατα όρια 
τοΰ βίου, καί Εάν είναι πεθαμένοι νέοι είναι πάρα πολύ επι
θυμητοί, καί γιά τούς κακούς πάρα πολύ φοβεροί. Κάθε 
άνθρωπος θά πρέπει συνεπώς, άφοΰ πεισθεί άπό τά επιχει
ρήματα αυτά, νά τιμάει μέ όλες τίς νόμιμες τιμές τούς γονείς 
του· άν, αντίθετα, θά έχει κάποιος τήν φήμη δτι είναι κουφός 
σέ αυτά τά προοίμια, θά ήταν σωστό νά τεθεί σέ ισχύ γιά τίς 
περιπτώσεις αυτές αυτός ό κανόνας. 

"Αν κάποιος σέ αυτήν έδώ τήν πό>*η συμβαίνει νά είναι πε
ρισσότερο αμελής τού δέοντος απέναντι στους γονείς του, 
καί να μήν τούς κάνει δλες τίς χάρες καί νά μήν εκπληρώνει b 
όλες τους τίς επιθυμίες σέ μεγαλ.ύτερο βαθμό άπ' δ,τι τούς 
ίδιους του τούς γιους καί δλους τούς απογόνους του και για 
τόν ίδιο τόν εαυτό του, θά πρέπει άφ' ενός, αυτός πού πα
θαίνει κάτι τέτοιο νά μπορεί, είτε ό ίδιος αυτοπροσώπως 
είτε στέλνοντας κάποιον άλλον, νά κοινοποιεί τό γεγονός 
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αυτό σέ τρεϊς άπό τούς πιό ηλικιωμένους νομοφύλακες καί 
σέ τρεις επίσης άπό τίς γυναίκες πού φροντίζουν τά σχετικά 
μέ τούς γάμους θέματα· καί οί αρχές αυτές, άφ' Ετέρου, νά 
αναλαμβάνουν τήν διευθέτηση τοΰ θέματος, μέ τό νά τιμω
ρούν αυτούς πού έν προκειμένω άδικοπραγοΰν, εφόσον είναι 
νέοι στην ηλικία, εκτός τών άλλων, μέ κτυπήματα καί δεσμά 
τους άνδρες, άν είναι μέχρι τριάντα Ετών, δσο γιά τις γυ
ναίκες θά πρέπει νά τιμωρούνται μέ τίς ίδιες τιμωρίες γιά 
δέκα χρόνια παραπάνω. Άν τώρα, ένώ είναι σέ ηλικία πάνω 
άπό τά χρόνια αυτά, τυχόν δέν απέχουν άπό τίς ίδιες αυτές 
παραλείψεις σχετικά μέ τούς γονείς τους καί μάλιστα ορι
σμένοι νά τούς κακομεταχειρίζονται, θά πρέπει νά τούς πα
ραπέμπουν γιά νά δικασθοΰν στό δικαστήριο άπό εκατόν Ενα 
πολίτες, οί όποιοι θά πρέπει νά είναι οί πιο ηλικιωμένοι άπ' 
όλους- άν τυχόν κάποιος άπό αυτούς κριθεί Ενοχος, θά πρέ
πει τό δικαστήριο νά εκτιμήσει τί πρέπει αυτός νά πληριόσει 
ή νά πάθει, μή θεωρώντας τίποτα ώς απαγορευμένο άπο τά 
δσα είναι δυνατόν Ενας άνθρωπος νά πληρώσει ή νά πάθει. 
Άν, δμως, κάποιος πού κακοποιήθηκε αδυνατεί νά τό δηλώ
σει, θά πρέπει οποιοσδήποτε άπό τούς ελεύθερους τό μαθαί
νει νά τό γνωστοποιεί στους άρχοντες, διαφορετικά θά πρέ
πει νά θεωρείται κακός (ένν. πολίτης) καί νά διώκεται, άπ' 
δποιον πολίτη τό επιθυμεί, ώς υπαίτιος βλάβης. Άν συμβεί 
νά καταγγείλει δοΰλ.ος, θά πρέπει νά αφήνεται ελεύθερος, 
καί άν είναι δούλος εκείνων πού κακοποιούν ή κακοποι
ούνται, θά απελευθερώνεται άπό τίς αρχές, άν κάποιου άλλου 
άπό τούς πολίτες, τό δημόσιο θά πρέπει νά καταβάλει γιά λο
γαριασμό του τό αντίτιμο τής άξιας του σ' αυτόν πού τόν 
έχει στην κυριότητα του- οί άρχοντες θά πρέπει, έξ άλλου νά 
φροντίζουν νά μήν αδικεί κανένας αυτόν τόν δούλο, τιμω
ρώντας τον έξ αιτίας τής καταγγελίας. 

"Οσες βλάβες ένας άλλος προκαλεί σέ άλλον μέ φάρμακα, 
Εχουν ήδη προσδιορισθεί, γιά τίς άλλες όμως βλάβες, είτε κά-
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ποιος δηλαδή βλάπτει μέ ποτά ή καί μέ φαγητά ή αλοιφές, 

έκουσία)ς άπό προμελέτη, γι' αυτές τίποτε ακόμα δέν έχει 

ορισθεί. Καί αυτό, δντας δύο οί τρόποι δηλητηρίασης, προ

κειμένου γιά ανθρώπινα όντα, σταματοΰν τόν ακριβή ορι

σμό. Εκείνη τήν όποια μόλις τώρα αναφέραμε ρητά, είναι 

αυτή ή οποία βλάπτει τά σώματα μέ οργανικές ουσίες μέ φυ- 933a 

σικό τρόπο . Ή άλλη πάλι, εκείνη ή όποια πείθει μέ ορισμέ

να μάγια δσο καί γητευτικά λόγια, καθώς επίσης καί μέ τά 

λεγόμενα δεσίματα, ά φ ' ενός εκείνους πού αποτολμούν vex 

βλάψουν αυτούς, δτι μπορούν (ένν. νά κάνουν) κάτι τέτοιο, 

καί άφ' έτερου τούς άλλους, δτι βλάπτονται πραγματικά πε

ρισσότερο άπό κάθε τι άλλο άπό αυτούς πού Εχουν τήν δύ

ναμη νά τούς μαγεύουν. Αυτά, λοιπόν καί τά σχετικά μέ 

αυτά, δεν είναι ούτε εύκολο νά γνώριζε κανείς μέ ποιόν τρό

πο κάποτε ξεφύτρωσαν ούτε, άν κάποιος θά γνώριζε, νά πεί

σει εύκολα άλλους- γιά τά άτομα, Εξ άλλου, πού κάνουν το 

ένα τό άλλο νά θορυβείται γύρω άπό παρόμοια θέματα, δέν ο 

αξίζει τόν κόπο νά προσπαθήσει κανείς νά τά πείσει, κι άν 

ενδεχομένως συμβεί κάποτε νά δουν ορισμένα κάπου κέρινα 

ομοιώματα τοποθετημένα, είτε σέ θύρες είτε σέ τρίστρατα 

είτε στά μνήματα τών γονέων τους, νά αδιαφορήσουν γιά 

δλα αυτά, επισημαίνοντας δτι δέν έχουν σαφή αντίληψη γύ

ρω άπό αυτά. Άφοΰ εννοήσουμε Ετσι τόν νόμο γιά τήν δηλη

τηρίαση ύπό τήν διπλή αυτή μοριρή. ανάλογα δηλαδή μέ τόν 

ένα ή τόν άλλο άπό τούς δύο τρόπους μέ τόν όποϊο επιχειρεί 

κάποιος νά φαρμακώσει, πρώτα ζητάμε παρακλητικά, προ-

τρέπομε καί συμβουλεύομε δτι πρέπει κάνεις νά μην επιχει

ρεί νά κάνει κάτι τέτοιο μήτε νά κάνει τόν πολύ κόσμο, πού e 

φοβούνται σάν μικρά παιδιά, νά τρομάζουν, μήτε πάλι να 

εξαναγκάζει τόν νομοθέτη καί τόν δικαστή νά βγάζει άπό 

αυτούς τούς ανθρώπους τούς φόβους, διότι κατά πρώτον, 

αυτός ό όποιος επιχειρεί νά κάνει χρήση φαρμάκων δέν γνω-
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ρίζει τό τί τυχόν κάνει στον οργανισμό του άν δέν τυχαίνει 

νά είναι κάτοχος τής ιατρικής επιστήμης, δσο πάλι τά σχε

τικά μέ τά έργα τών μάγων, άν δέν τυχαίνει νά είναι μάντης 

ή οίωνοσκόπος. Θά πρέπει λοιπόν αυτός έδώ ό κανόνας νά 

διατυπωθεί γιά τή φαρμακευτική αγωγή. "Οποιος τυχόν θά 

δίνει Ενα φάρμακο μέ σκοπό νά προκαλέσει βλάβη, δχι θανά

σιμη, μήτε γιά τόν ίδιο μήτε γιά τούς ανθρώπους εκείνου στά 

κοπάδια του ή τά μελίσσια του είτε οποιαδήποτε άλλη βλάβη 

είτε ακόμη μία θανάσιμη βλάβη, άν τυχαίνει νά είναι ιατρός 

καί κριθεί ένοχος γιά τήν κατηγορία φαρμάκων, θά πρέπει νά 

τιμωρείται μέ θάνατο, καί άν απλός ιδιώτης, τό τί πρέπει νά 

υποστεί ή νά πληρώσει ώς αποζημίωση, θά πρέπει νά Εκτι

μάει γι' αυτό τό δικαστήριο. Ά ν τυχόν τώρα κάποιος, ό 

όποιος χρησιμοποιεί δεσίματιχ ή ξόρκια ή μάγια ή κάποιες 

άπό τις όποιες αυτού τού είδους χορηγήσεις φαρμάκων, φα

νεί δτι είναι όμοιος μέ αυτόν πού βλάπτει κάποιον, άν είναι 

μάντης ή οίωνοσκόπος, θά πρέπει νά θανατώνεται, καί άν 

(ένν. διενεργείται) χωρίς χρήση τής μαντικής τέχνης αυτό γιά 

τό όποϊο θά κρίνεται κάποιος ένοχος χορήγησης βλαβερών 

φαρμάκων, θά πρέπει νά ισχύει καί γι ' αυτόν τό ίδιο- θά πρέ

πει δηλαδή καί προκειμένου γι ' αΐιτόν νά αποφασίζει καί πά

λι τό δικαστήριο δ,τι τυχόν θά φανεί στά μέλη του δτι πρέπει 

αυτός νά πάθει ή νά πληρώσει. 

"Οσες βλάβες τυχόν προκαλέσει κάποιος σ' Εναν άλλον 

κλέπτοντας ή μεταχειριζόμενος βία εναντίον του, θά πρέπει 

νά τίς αποκαθιστά, άν δηλαδή είναι "ιδιαίτερα μεγάλη καί ή 

αποζημίωση σ' αυτόν πού βλάφθηκε θά είναι μεγάλη, άν, 

αντίθετα, τόν ζημίωσε λιγότερο, μικρότερη, καί έν γένει τόσο 

μεγάλη δσο μεγάλη θά είναι ή ζημιά πού κάποιος θά προκα

λέσει σ' έναν άλλον, μέχρις ότου ακριβώς νά θεραπευθεί 

αύτο πού βλάφθηκε- θά πρέπει κάθε υπαίτιος βλάβης νά κα

ταδικάζεται επιπρόσθετα στην αντίστοιχη ποινή γιά κάθε 
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βλάβη, γιά λόγους σωφρονισμού, αυτός Ετσι ό οποίος Εβλα- 934a 
ψε Εξ αιτίας τής απερισκεψίας ενός άλλου, Επειδή υπήρξε 
αντικείμενο ευπιστίας λόγω τής νεότητας του ή κάποια ανά
λογη συμπεριφορά, ή κάποιου παρόμοιου γεγονότος, σέ ελα
φρότερη (Ενν. ποινή), ένώ έκεϊνος (ένν. πού έβλαψε) άπό δι
κή του απερισκεψία λόγω αδυναμίας νά συγκρατεί τόν εαυ
τό του στις χαρές καί τίς λύπες, δπως δταν καταλαμβάνεται 
στον φόβο άπό δειλία ή γίνεται βορά σέ ορισμένες ακαταμά
χητες επιθυμίες, φθόνους ή θυμούς, σέ βαρύτερη, δχι λόγω 
τής άδικοπραγίας - διότι τό γεγονός δέν θά είναι ποτέ μή γε
νόμενο αλλά είτε γιά νά μισήσουν καθ' ολοκληρίαν στό μέλ
λον τήν αδικία τόσο αυτός δσο καί δλοι εκείνοι πού είδαν νά b 
αποδίδεται εις βάρος του δικαιοσύνη, είτε γιά vex αναρρώ
σουν άπό αυτό τό κακό. Γιά όλους αυτούς επομένως τούς λό
γους καί σέ όλους αυτούς τούς σκοπούς αποβλέποντας, πρέ
πει οί νόμοι δίκην μή κακού τοξότη νά στοχεύουν τόσο στό 
δίκαιο μέτρο τοΰ μεγέθους τής τιμωρίας σέ κάθε περίπτα>ση, 
δσο καί μέ τρόπο απολύτως ακριβή στή δίκαιη Εκτίμηση τής 
άξιας- καί τό ίδιο αυτό Εργο πρέπει να Επιτελεί ό δικαστής, 
συνδράμοντας τον νομοθέτη, δταν τυχόν ένας νόμος τοΰ επι
τρέπει νά εκτιμάει αυτό πού πρέπει νά πάθει ή τήν αποζη
μίωση πού καλείται νά καταβάλει αυτός πού δικάζεται, ένώ 
Εκείνος (Ενν. ό νομοθέτης) πρέπει, δίκην ζωγράφου, νά άπει- e 
κονίσει έργα πού ακολουθούν τό γενικό περίγραμμα. Αυτό 
συνεπώς καί πρέπει τώρα έδώ νά κάνουμε Εμείς, Μέγιλλε καί 
Κλεινία, δσο πιό ωραία και καλά μπορούμε- θά πρέπει δη
λαδή γιά δλες τίς πράξεις κλοπής καί βίας νά πούμε ποιες 
πρέπει νά είναι οί λεγόμενες ποινές, δσο μας επιτρέπουν οί 
θεοί καί τά παιδιά τών θεών νά νομοθετούμε. 

Άν τώρα κάποιος τρελλαίνεται, δέν θά πρέπει νά είναι 
ορατή ή παρουσία του μέσα στην πόλη- οί συγγενείς γιά κα
θένα άπό αυτούς θά πρέπει, μέ όποιον τυχόν τρόπο θά ξέ-
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ρουν νά τούς φυλάνε στά σπίτια τους, διαφορετικά θά πρέ- d 

πει νά τιμωρούνται μέ χρηματικό πρόστιμο, αυτός τής ανώ

τατης εισοδηματικής τάξης Εκατό δραχμών, είτε δούλο είτε 

ελεύθερο τυχόν παραμελεί, ό δεύτερος στην εισοδηματική 

κλίμακα τεσσάρων πέμπτων τής μνάς, ό τρίτος τριών πέ

μπτων καί ό τέταρτος δύο πέμπτων. Στην πραγματικότητα 

τρελλαίνονται πολλοί άνθραιποι και με πολλούς τρόπους-

αυτοί πού τώρα μόλις αναφέραμε οί νοσοΰντες, υπάρχουν 

δμως καί εκείνοι άπό θυμό, επειδή τούς Ετυχε νά Εχουν άπό 

φυσικού τους κακό χαρακτήρα καί συνάμα νά Εχουν λάβει 

κακή ανατροφή, οί οποίοι, δταν υπάρξει ή παραμικρή 

Εχθρική διάθεση, βγάζοντας μιά μεγάλη κραυγή κακολογούν, 

βλαστημώντας ό ένας τόν άλλο, επειδή τίποτε παρόμοιο δέν 

είναι σωστό, σέ καμία περίπτωση καί μέ κανέναν τρόπο να 

γίνεται σε μια πόλη πού έχει καλούς νόμους, Θά πρέπει νά 

υπάρχει γιά τήν κακολογία γιά δλες τίς περιπτώσεις αυτός 

έδώ ό κανόνας: Κανείς δέν θά πρέπει νά κακολογεί κανένα. 

Ό άλλος, τώρα που αμφισβητεί σέ μιά συζήτηση Εναν άλλον, 

θά πρέπει νά δίνει εξηγήσεις καί πληροφορίες σ' αυτόν τόν 

οποίο αμφισβητεί καί στους παρευρισκόμενους απέχοντας 

απολύτως άπό τοΰ να τόν κακολογεί. Διότι μέ τό νά κατα

ριούνται αναθεματίζοντας ό ένας τον άλλο καί με τό να δη

μιουργούν σέ βάρος τους, μέ τίς άσχημες Εκφράσεις, τήν 

Εντύπωση γυναικών, άπό αυτά πού δεν είναι δηλαδή στην 935a 

αρχή παρά λόγια, άπό Ενα ελαφρό πράγμα, γεννιούνται 

πραγματικά μίση καί οί πιό μεγάλες Εχθρες· διότι μέ τό νά 

ικανοποιεί Ενα πράγμα άχαρο, τόν θυμό, αυτός ό οποίος 

εκφράζεται, χορταίνοντας δηλαδή τήν οργή του μέ κακής 

ποιότητας φαγητά, ξανακάνοντας άγριο, σέ δποια Εκταση 

Εξημερώθηκε ποτέ με τήν παιδεία, μέρος τής ψυχής του, νά 

μεταβάλλεται σέ θηρίο που δυσκολεύεται νά ζήσει, έχοντας 

Ετσι νά δεχθεί τό πικρό χάρισμα τοΰ θυμού του. Συνηθίζουν, 
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Εξ άλλου όλοι, κατά κάποιον τρόπο, σ' αυτές τίς άντεγκλή- b 

σεις, νά περνούν συχνά στό νά προφέρουν κάτι τό γελοίο γιά 

τόν αντίπαλο- τό όποϊο, δταν κάποιος τό κάνει συνήθεια, δέν 

υπάρχει ούτε Ενας ποτέ μέχρι τώρα, ό όποιος δηλαδή δέν 

απέτυχε ολότελα νά αποκτήσει μέρος τής αξιοπιστίας του. 

Γιά χάρη αυτών κανείς επομένως δέν πρέπει νά προφέρει 

ποτέ μέ κανένα τρόπο τό παραμικρό τοΰ είδους αυτού σέ 

ιερό χώρο ή στά πλαίσια ορισμένων θυσιών πού γίνονται με 

δαπάνες τοΰ δήμου, μήτε πάλι σέ αθλητικούς αγώνες ή στην 

αγορά, μήτε σέ δικαστήριο ή σέ οποιαδήποτε δημόσια συνέ

λευση- θά πρέπει, στην αντίθετη περίπτωση, αυτός πού αρχί

ζει πρώτος αυτές (ένν. τίς λοιδωρίες) νά συμμορφώνεται 

[χωρίς βλάβη], διαφορετικά θά πρέπει αυτός νά μήν μπορεί 

ποτέ νά συμμετάσχει σέ διαγωνισμό γιά αριστεία, Επειδή δέν e 

ενδιαφέρεται γιά τούς νόμους ούτε κάνει τά δσα ορίζονται 

άπό τόν νομοθέτη. Ά ν πάλι ένας οποιοσδήποτε σέ άλλους 

τόπους δεν αποφεύγει τέτοιους λόγους είτε κάνοντας 

πρώτος τήν αρχή είτε ευρισκόμενος σέ άμυνα, ό πρώτος 

τυχόν μεγαλύτερος του πού θά τόν συναπαντήσει, θά πρέπει 

νά υπερασπίσει τόν νόμο διώχνοντας μέ κτυπήματα εκείνους 

πού υποχωρούν στον θυμό, στον κακό αυτό σύντροφο, δια

φορετικά θά πρέπει νά υποβάλλεται αύτος στην προβλεπό

μενη ποινή πού ορίζεται. 

Αυτό πού τώρα βεβαιώναμε είναι δτι, όποιος διαπληκτίζε

ται μέ βρισιές, δέν μπορεί νά τό κάνει, χωρίς νά ζητήσει νά 

πει πράγματα πού προκαλούν τό γέλιο καί αύτο τό κατακρί- d 

νόμε Οταν συμβαίνει νά γίνεται άπό θυμό- καί τί συνεπώς; 

Θά Επρεπε μήπως νά αποδεχόμαστε τήν προθυμία τών κω

μικών συγγραφέων νά γελοιοποιούν τούς ανθρώπους, άν 

τυχόν επιχειρούν, μέ τό vex διακωμωδούν τούς συμπολίτες 

μας, νά πουν αυτό χωρίς θυμό; "Η μήπως θά πρέπει νά 

εννοήσουμε τό δλο θέμα διπλά, ανάλογα μέ τό άν άστειεύε-
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ται κανείς ή δχι, και άν αστειεύεται δτι θά πρέπει τάχα νά 

τού Επιτραπεί νά λέει γιά κάποιον κάτι τό γελοίο χωρίς θυ

μό, ένώ αντίθετα θά πρέπει, καθώς είπαμε, νά μήν τό έπιτρέ- e 

πούμε αυτό σέ κανένα, δταν συνοδεύεται καί άπό θυμό; Αυτό 

στην ουσία τό θέμα δέν πρέπει μέ χανέναν τρόπο νά τό αφή

σουμε, ωστόσο σ' αυτόν πού θά πρέπει νά επιτραπεί ή νά μήν 

επιτραπεί, τούτο νά νομοθετήσουμε. Δεν θα πρέπει νά επι

τρέπεται σε κωμωδοποιό ή σέ οποιονδήποτε μελωδοποιό 

ιαμβικών ή λυρικών στίχων νά διακωμωδεί μέ κανέναν τρό

πο, μήτε μέ λόγια μήτε μέ εικόνα, μέ θυμό ή χωρίς θυμό κα

νέναν απολύτως άπό τούς πολίτες- άν τώρα κάποιος τυχόν 

δέν συμμορφώνεται στον κανόνα αυτόν, οί αθλοθέτες νά τόν 

αποβάλουν οριστικά άπό τή χώρα αυθημερόν, διαφορετικά 

θά τιμωρούνται αυτοί μέ τήν καταβολή τριών ιερών μνών 

υπέρ τοΰ θεοΰ προς τιμήν τοΰ όποιου γίνεται ό διαγωνισμός. 936a 

Σέ δσους πάλι ειπώθηκε πρωτύτερα δτι Εχουν τό σχετικό δι

καίωμα νά κάνουν αυτό, σ' αυτούς θά πρέπει νά Επιτρέπεται 

(ένν. νά διακωμωδεί) ό ένας τόν άλλον χωρίς θυμό ώς χωρα

τό, άν δμως στά σοβαρά καί ταυτόχρονα γεμάτοι θυμό, δέν 

θά πρέπει νά Επιτρέπεται. Ή διάγνωση, έξ άλλου αύτοΰ, θά 

πρέπει νά ανατίθεται στον επόπτη τής γενικής εκπαίδευσης 

τών νέων- καί αυτό τό όποιο τυχόν αυτός εγκρίνει, θά πρέπει 

νά Επιτρέπεται σ' αυτόν πού τό έκανε νά τό παρουσιάσει δη

μόσια, όποιο, αντίθετα, τυχόν θά αποδοκιμάζει, μήτε αυτός 

ό ίδιος θά Επιτρέπεται νά τό δείχνει σέ κανέναν άλλον μήτε b 

νά αποκαλυφθεί ποτέ δτι δίδαξε κάποιον άλλο δούλο ή ελεύ

θερο, διαφορετικά θά πρέπει νά θεωρείται ότι είναι κακός 

άνθρωπος καί ανυπάκουος στους νόμους. 

Ά ξ ι ο ς οίκτου δέν είναι αυτός πού πεινάει ή αυτός πού 

υποφέρει άπό κάτι παρόμοιο, άλλα εκείνος πού ένώ είναι 

εγκρατής ή διαθέτει έξ ολοκλήρου μιαν ορισμένη αρετή ή Ενα 

μέρος της, θά συμβεί νά Εχει κοντά σ' αυτά κάποια συμφορά-
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θά ήταν γι' αυτό άξιον απορίας, άν κάποιος, ό όποιος είναι 
ένας τέτοιος άνθρωπος, θά μποροΰσε ποτέ νά παραμεληθεί 
ολότελα, ώστε νά περιέλθει σέ κατάσταση απόλυτης πενίας, 
δούλος ή καί ελεύθερος στά πλαίσια ενός πολιτεύματος καί 
μιας πόλης τοΰ έλληνικοΰ κόσμου ακόμη καί μέτρια οργα
νωμένης. Θά ήταν γι' αυτό επίσης ακίνδυνο γιά τόν νομοθέ
τη νά θέσει γι' αυτής τής κατηγορίας τούς ανθρώπους αυτόν e 
έδώ περίπου τό κανόνα: Δέν θά πρέπει κανένας απολύτως νά 
είναι Επαίτης στην πόλη μας καί άν τυχόν κάποιος θα Επι
χειρεί νά κάνει κάτι τέτοιο, εξασφαλίζοντας τά προς τό ζήν 
μέ ατέλειωτες ικεσίες, θά πρέπει οί άγορανόμοι νά τόν απο
βάλλουν άπό τήν άγορα καί ή αστυνομική αρχή άπό τό 
αστικό κέντρο, ένώ οί αγρονόμοι νά τόν αποπέμπουν άπό 
τήν υπόλοιπη χώρα Εξω άπό τά σύνορα, γιά νά καθαρίσει 
εντελώς ό τόπος από αύτοΰ τοΰ είδους τό ζώο. 

Άν τυχόν τώρα Ενας δούλος ή μία δούλη προξενήσει βλά
βη καί σ' Ενα οποιοδήποτε άπό τά ξένα πράγματα, χωρίς νά 
υπήρξε συνυπεύθυνος γι' αυτό ό ιδιοκτήτης τοΰ πράγματος d 
πού υπέστη την ζημία λόγω απειρίας ή κάποιας άλλης μή συ
νετής άπό τήν πλευρά του χρήσης του, ό κύριος Εκείνου που 
προξένησε τήν βλάβη, θά πρέπει ή νά αποκαταστήσει τήν 
βλάβη μή ελλιπώς ή νά παραδώσει αυτόν τον ίδιο πού προ
ξένησε τήν βλάβη· άν όμως ό κύριος κατηγορεί καί τυχόν 
ισχυρίζεται δτι ή αιτία τής σέ βάρος του κατηγορίας υπήρξε 
αποτέλεσμα τής άπό κοινού μηχανορραφίας Εκείνου πού 
προξένησε τήν βλάβη καί εκείνου πού τήν υπέστη γιά να τοϋ 
αρπάξει τόν δούλο, θά μπορεί νά μηνύει αυτόν πού ισχυρί
ζεται δτι υπέστη βλάβη γιά ραδιουργία, καί άν νικήσει, θά δι
καιούται νά λάβει τό διπλάσιο τής αξίας τοΰ δούλου τον, την e 
όποια θά Εκτιμήσει τό δικαστήριο, άν νικηθεί, θά πρέπει νά 
αποκαταστήσει τήν βλάβη καί νά παραδώσει Επίσης καί τόν 
δοΰλο. Άν πάλι κάνει ζημιά κάποιο υποζύγιο, άλογο, σκύ-
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λος ή κάποιο άπό τά άλλ,α ζωντανά του, σέ κάποιο πράγμα 

τών γειτόνων να πληρώνει τήν βλάβη στό ίδιο αυτό πνεύμα. 

Ά ν κάποιος δέν θέλει άπό μόνος του νά καταθέσει ώς 

μάρτυρας, αυτός πού χρειάζεται (ένν. τή μαρτυρία του) νά 

τόν προτείνει καί αυτός πού κλητεύθηκε πρέπει νά παρου

σιάζεται στή δίκη καί άν γνωρίζει καί θέλει νά καταθέσει ώς 

μάρτυρας άς καταθέτει, άν δμιυς ισχυρισθεί δτι δέν γνωρίζει 

τίποτε, άφοΰ ορκισθεί στους τρεϊς θεούς, τόν Δία, τόν 'Απόλ

λωνα καί τήν Θέμιδα δτι δέν γνωρίζει τίποτε, νά απαλλάσ

σεται άπό τή δίκη· αυτός τώρα πού ένώ κλητεύθηκε νά δώσει 937a 

μαρτυρία, δέν ανταποκρίνεται σ' αυτόν πού τόν κλητεύει, θά 

πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος σύμφωνα μέ τόν νόμο γιά 

τήν βλάβη. "Αν τώρα κάποιος σηκώσει κάποιον πού δικάζει 

ώς μάρτυρα, άφοΰ αυτός καταθέσει ώς μάρτυρας, δέν θά 

πρέπει νά ψηφίζει όσον άφορα στή δίκη αυτή, Θά πρέπει νά 

επιτρέπεται, έξ άλλου, σέ γυναίκα ελεύθερη νά καταθέτει ώς 

μάρτυρας καί νά συνηγορεί, άν έχει υπερβεί τά σαράντα χρό

νια τής ήλ.ικίας της, καί vex κινεί δίκη, άν δέν Εχει άνδρα- άν 

ό άνδρας της είναι έν ζωή, νά τής επιτρέπεται μόνο νά κατα

θέτει ώς μάρτυρας. Σέ δούλη τώρα καί σέ δούλο καί σέ μικρό 

παιδί, θά πρέπει νά επιτρέπεται νά καταθέτουν ώς μάρτυρες b 

καί νά συνηγορούν υπέρ άλλου μόνο γιά φόνο, άν τυχόν θά 

παρουσιάζουν φερέγγυο εγγυητή δτι θά παραμένουν στό δι

καστήριο μέχρι τό τέλος τής δίκης, γιά την περίπτωση πού 

εγερθεί εις βάρος τους ένσταση ότι κατέθεσαν ψευδή. Καθέ

νας άπό τούς αντίδικους νά ένίσταται γιά τό σύνολο ή μέρος 

τής μαρτυρίας, άν τυχόν ισχυρίζεται ότι Εχει κάποιος κατα

θέσει ώς μάρτυρας ψευδή, προτού νά έχει Εκδικασθεί ή υπό

θεση· τίς ενστάσεις οί αρχές νά τίς κρατοΰν εφόσον τίς έχουν 

έπικυριοσει καί τά δύο μέρη καί νά τίς παρουσιάζουν στή δί

κη γιά τίς ψευδομαρτυρίες. "Αν κάποιος τυχόν συλληφθεί 

δύο φορές νά ψευδομαρτυρεϊ, δέν θά πρέπει κανένας πλέον e 
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νομός νά τόν εξαναγκάζει νά είναι μάρτυρας, καί άν τρεις 

φορές, νά μήν τοΰ επιτρέπεται πλέον ποτέ νά είναι μάρτυρας 

στό μέλλον άν τυχόν τολμήσει νά καταθέσει ώς μάρτυρας, 

ένώ έχει συλληφθεί τρεϊς φορές (ένν. νά ψευδορκεΐ), θά πρέ

πει νά μπορεί, καθένας πού τό επιθυμεί, να τον καταγγέλλει 

στην αρχή, καί ή αρχή αυτή νά τόν παραδίδει στό δικαστήριο 

καί άν κριθεί Ενοχος, νά τιμωρείται μέ θάνατο. "Οσων τώρα 

οί μαρτυρίες καταδικάζονται σέ δίκη, επειδή κρίθηκαν αυτοί 

δτι είχαν καταθέσει ψευδή καί δτι είχαν έτσι Εξασφαλίσει τή 

νίκη σ' αυτόν πού θριάμβετισε, άν συμβεί νά καταδικασθούν 

άπό αυτές τίς μαρτυρίες κάπου πάνω άπό τίς μισές, ή δίκη, 

πού κερδήθηκε έπί τή βάσει αυτών, νά άναθεα>ρεϊται καί ή 

συζήτηση καί ή διαδικασία είναι κατά πόσο ή δίκη κρίθηκε d 

έπί τή βάσει αυτών ή δχι, δ,τι όμως άπό τά δύο αυτά θά απο

φασισθεί, θά πρέπει μέ αυτή τήν δίκη τ<ϊ>ν νά έρχεται τό τέ

λος προηγούμενων δικών. 

Ά ν καί είναι πολλά καί ώραϊα πράγματα στη ζωη τών 

ανθρώπων, εντούτοις στά περισσότερα άπό αυτά έπιγεν-

νοΰνται ένα είδος κακών πνευμάτων, τα οποία τα καταμολύ-

νουν και τά καταλερώνουν καί ή απονομή δικαιοσύνης δέν 

είναι μήπως, Ενα ωραίο πράγμα, τό όποϊο Εχει εξευγενίσει 

δλα τά ανθρώπινα; Καί άφοΰ αυτό είναι ώραΐο πράγμα, πώς 

θά μπορούσε νά μην είναι ώραϊο πράγμα καί τό νά συμμετέ- e 

χει κανείς στην απονομή τής δικαιοσύνης; Ένώ, λοιπόν, 

αυτά είναι (ένν. ωραία πράγματα), τά διαβάλλει ένα είδος 

άχρειότητας, ή οποία θα παρουσιασθεί μέ τό ώραΐο δνομα 

τής τέχνης, καί ή οποία, ισχυρίζεται πρώτα άπ' όλα δτι είναι 

ένα είδος μηχανισμού δικών -δτι έχει νά κάνει τόσο μέ αυτήν 

πού θά δικάζεται κανείς ό ίδιος δσο καί μέ τό πού θά συμμε

τέχει στην απονομή τής δικαιοσύνης γιά Εναν άλλον- πού 

μπορεί νά Εξασφαλίζει τή νίκη, είτε είναι δίκαια ή δχι τά δσα 

πράττονται σέ σχέση μέ τήν κάθε δίκη- και είναι ένα δώρο τό- 938a 
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σο αυτής τής τεχνικής δσο καί τών λόγων πού είναι προϊόν 

τής τεχνικής αυτής, άν τυχόν άντιπροσφέρει κάποιος χρήμα

τα. Αυτή, είτε είναι τέχνη είτε είναι μία εμπειρία καί προϊόν 

μιας Εξάσκησης πού δέν Εχει καμμία σχέση μέ τέχνη, είναι 

απόλυτη ανάγκη νά μήν αναπτυχθεί στην δική μας πόλη-

καθώς όμως ό νομοθέτης χρειάζεται νά υπακούουν στους κα

νόνες τοΰ δικαίου καί νά μήν εκφράζονται Εναντίον του, δια

φορετικά νά απομακρύνονται άπό τήν χώρα, τηρεί σιγή δταν 

υπακούουν, σέ όσους αντίθετα δέν υπακούουν ή φωνή τοΰ 

νόμου (ένν. θά είναι) ή Εξής. Ά ν κάποιος θεωρείται δτι προ

σπαθεί νά στρέψει τήν δύναμη τοΰ δικαίου στις ψυχές τών b 

δικαστών στό αντίθετο καί δτι είναι παράκαιρα φιλόδικος 

γιά αυτά τά θέματα ή έστω δτι συμμετέχει στην απονομή τής 

δικαιοσύνης, θά πρέπει νά μπορεί όποιος τό επιθυμεί νά τόν 

Εγκαλεί γιά κακοδικία ή ακόμη καί γιά κακή συνηγορία, καί 

θά πρέπει νά δικάζεται άπό τό δικαστήριο τών πρόκριτων 

δικαστών καί άν κριθεί Ενοχος, τό δικαστήριο θά πρέπει νά 

προσδιορίσει άν θεωρεί δτι τό κάνει άπό φιλοχρηματία ή 

άπό εριστική διάθεση, καί άν άπό εριστική διάθεση, τό δικα

στήριο νά προσδιορίζει γιά πόσον χρόνο πρέπει ό άνθρωπος 

αυτός νά μήν μπορεί νά κάνει δίκη σέ κανέναν ούτε νά είναι 

συνήγορος σέ δίκη άλλου, άν πάλι άπό φιλοχρηματία, ό ξέ

νος, άφοΰ έκδιωχθεϊ άπό τήν χώρα, νά μήν μπορεί ποτέ νά e 

επανέλθει, διαφορετικά θά πρέπει νά τιμωρείται μέ θάνατο, 

ό πολίτης όμως θά πρέπει νά θανατώνεται γιά τόν λόγο δτι 

ή αγάπη τών χρημάτων τοποθετείται στην εκτίμηση ίου πά

να) ά π ' δλα- καί άν κάποιος τυχόν καταδικασθεί δύο φορές 

δτι τό κάνει αυτό άπό έριστικότητα, θά πρέπει επίσης νά θα

νατώνεται. 
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ΑΘ. Ά ν κάποιος, ό όποιος παρουσιάζεται ψευδώς ώς πρε- 941 a 

σβευτής ή κήρυκας τής πόλης μας, εκτελεί τήν δήθεν πρε

σβευτική Εντολή σε σχέση με μιαν άλλη πόλη, ή, δταν πράγ

ματι αποστέλλεται, δέν μεταφέρει τίς πραγματικές θέσεις γιά 

τίς όποιες αποστέλλεται ή, αντιστρόφως, άν έγινε φανερό δτι 

δεν ανέφεραν σωστά ώς πρεσβευτές ή κήρυκες εκείνα τά 

οποία τούς ανατέθηκαν άπό εχθρούς ή φίλους, θα πρέπει νά 

γίνεται Εγγραφη Εναντίον τους καταγγελία επειδή, παρά τόν 

νόμο, ασέβησαν στις εξαγγελίες καί Επιταγές τοΰ Έρμη και 

τού Δία, καί (ένν. νά ορίζεται) τό τίμημα που πρέπει νά υπο

στεί ή νά πληρώσει, άν τυχόν καταδικασθεί. b 

Ή κλοπή περιουσιακών στοιχείων είναι ΐδιοδ ανελεύθερου 

άνθρωπου καί ή αρπαγή αδιάντροπου- άπό τούς γιους τού 

Δία κανένας δέν Εχει διαπράξει κανένα άπό τά δύο αυτά, κα

θότι δεν βρίσκουν ευχαρίστηση ούτε στον δόλο ούτε στην βία. 

Κανένας λοιπόν, δεν θά πρέπει, δταν σφάλλει ώς προς αυτά 

τά θέματα, νά παρασύρεται, μέ τό έξαπατάται άπό τούς ποι

ητές μήτε άλλωστε άπό κάποιους μυθολόγου-ς καί ένώ κλέβει 

ή ληστεύει να επιτρέπει στον Εαυτό του να νομίζει δτι δέν 

διαπράττει τίποτε το άσχημο, άλλα αυτά πού καί οί ίδιοι οί 
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θεοί διενεργούν- διότι τούτο ούτε αληθινό ούτε εύλογο είναι, 

αντίθετα δποιος διενεργεί κάτι τέτοιο παράνομα ούτε θεός 

ούτε παιδί θεών μπορεί ποτέ νά είναι, καί αυτά αρμόζει 

μάλλον στον νομοθέτη νά τά γνωρίζει παρά στους ποιητές 

δλους ανεξαιρέτως. Αυτός, λοιπόν, ό όποιος πείσθηκε άπό e 

τά δικά μας λόγια είναι ευτυχισμένος καί θά πρέπει καί θά 

μπορεί να ευτυχεί συνέχεια, ένώ εκείνος, αντίθετα, πού δέν 

πείσθηκε ή δέν υπάκουσε σ' αυτό, θά πρέπει νά εναντιώνεται 

σ' αυτόν τον κανόνα δικαίου. Ά ν κάποιος τυχόν κλέβει κά

τι τό δημόσιο, μεγάλο ή μικρό απαιτείται ή ίδια ποινή. Διότι 

αυτός πού κλέβει κάτι μικρό τό πράττει μέ τήν ίδια σφοδρή 

επιθυμία καί απλώς έχει κλέψει μέ μικρότερη δύναμη, δσο 

και αυτός πού υφαρπάζει κάτι μεγαλύτερο, τό όποιο δεν είχε 

καταθέσει ό ίδιος, αδικεί ώς προς το δλο- ό νόμος δέν θά d 

απαιτεί νά τιμωρείται κανένας άπό τούς δύο αυτούς γιά κα

νένα αδίκημα μέ μικρότερη ποινή λόγω τοΰ μεγέθους τού 

κλοπιμαίου, άλλα ως προς τό πόσο είναι ίσως ό Ενας ακόμη 

θεραπεύσιμος καί ό άλλος αθεράπευτος. Ά ν τώρα κάποιος 

συνέλαβε κάποιον ξένο ή δούλο νά κλέβει κάτι άπό τά δημό

σια πράγματα καί τόν έσυρε στό δικαστήριο, η απόφαση γιά 

τό τί πρέπει αυτός νά πάθει ή ποια αποζημίωση νά πληρώ

σει, θά πρέπει νά λαμβάνεται ώς νά είναι αυτός κατά πάσα 

πιθανότητα θεραπεύσιμος' ό πολίτης όμως πού είναι άνα- 942a 

θρεμμένος, όπως Εχει ανατραφεί, άν τυχόν συλληφθεί, είτε 

έπ' αυτοφώρω είτε δχι, νά κλέβει ή νά ληστεύει τήν πατρίδα 

του, θά πρέπει, νά τιμωρείται μέ θάνατο ώς να είναι αθερά

πευτος. 

Σχετικά μέ τίς εκστρατείες γίνεται μεγάλη νουθεσία καί 

πολλοί μέ τρόπο πρόσφορο νόμοι, τό πιό σπουδαίο δμως 

είναι τό νά μη μένει ποτέ κανένας, ούτε άρρην ούτε θήλυ άδι-

οίκητος, ούτε κανενός ή ψυχή νά μαθαίνει μέ τήν συνήθεια νά 

κάνει αυτός κάτι άπό μόνος του καί Εντελώς μόνος του, μή-
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τε δτιχν καταγίνεται μέ κάτι σοβαρό μήτε στά παιγνίδια, b 

άλλ.ά σέ κάθε πόλεμο καί σέ κάθε στιγμή τής ειρήνης, έχοντας 

συνεχώς στραμμένο τό βλέμμα του προς τόν διοικητή του, νά 

ζεϊ άκολ.ουθώντας, καθοδηγούμενος ακόμη καί στά πιό ασή

μαντα, άπό Εκείνον, όπως νά στέκεται δταν τυχόν κάποιος 

τόν διατάζει ή νά προχωράει, νά ασκείται, νά πλένεται, νά 

τρώει καί νά σηκώνεται νύκτα τόσο γιά σκοπιά δσο καί γιά 

καθήκοντα αγγελιοφόρου, καί μέσα σ' αυτούς ακόμη τούς 

κινδύνους νά καταδιώκει κάποιον, ούτε νά υποχωρεί μπρο

στά σ' Εναν άλλον χωρίς τήν διαταγή τών διοικητών, μέ μιά e 

λέξη νά μάθει στην ψυχή του νά μήν κάνει κάτι χωρίς τούς 

άλλους, μήτε να το αποφασίζει μήτε καί νά τό διανοείται κα

θόλου, αλλά νά είναι πάντοτε ή ζωη γιά όλους δσο τό δυ

νατόν περισσότερο συλλογική και ταυτόχρονα συντροφική 

-δηλαδή από τούτο ούτε υπάρχει ούτε ποτέ είναι δυνατόν νά 

υπάρξει τίποτε ανώτερο ούτε καλύτερο ούτε επιδεξιότερο 

γιά τήν σωτηρία καί τή νίκη στον πόλεμο-, τοΰτο πρέπει συ

νεπώς νά μαθαίνουν όλοι έν καιρώ ειρήνης, άπό παιδιά νά 

άρχουν άλλους καί νά άρχονται άπό άλλους- ένώ πρέπει νά 

Εξαλείφεται άπό τή ζωή έν γένει, δλων τών άνθριόπων δσο d 

καί τών ζώων κάτω άπό τήν εξουσία ανθρώπων, ή αναρχία. 

Καί δλοι στην πραγματικότητα οί μιμητικοί χοροί αποβλέ

πουν, δταν χορεύονται, στις άνδραγαθίες στον πόλεμο καί 

τό νά εξασκείται κανείς μέ απόλυτη ευκινησία καί Επιδεξιό

τητα γιά τούς ίδιους αυτούς λόγους, καθώς επίσης καί στό νά 

αντέχει τήν πείνα, τήν δίψα, τό κρύο καί τό αντίθετο καί τό 

σκληρό στρώμα, καί τό σπουδαιότερο άπ' όλα στό νά μη κα

ταστρέφουν τίς φυσικές δυνατότητες τοΰ κεφαλιού καί τών 

ποδιών με τήν πλήρη κάλυψη τους μέ ξένα σκεπάσματα, 

Εμποδίζοντας έτσι την δημιουργία καί τήν ανάπτυξη (ένν. 

φυσικών) καπέλων καί υποδημάτων διότι όντας αυτά τά e 

Εσχατα άκρα, δταν παραμένουν σώα και αβλαβή, έξασφαλί-
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ζουν καί τή μεγαλύτερη δυνατή ευρωστία τοΰ δλου σώματος, 
καί στην αντίθετη περίπτωση τό αντίθετο, καί τό μέν ένα 
(ένν. τά πόδια) είναι τό πιό εξυπηρετικό γιά δλο τό σώμα, 
ένώ τό άλ.λο (ένν. τό κεφάλι) τό πιό εξουσιαστικό, καθώς 
έχει άπό τη φύση του όλες τίς κύριες αισθήσεις τοΰ σώματος. 943a 

Φαίνεται, λοιπόν, δτι ό νέος πρέπει αυτό τό εγκώμιο νά 
ακούει γιά τήν πολεμική ζωή και αυτούς, έξ άλλου, τούς κα
νόνες: vex συμμετέχει σέ εκστρατεία αυτός ό όποιος έχει επι
λεγεί ή είναι ήδη τοποθετημένος σέ κάποια στρατιωτική μο
νάδα. Άν κάποιος όμως απουσιάζει άπό άνανδρία, χωρίς νά 
τόν Εχουν απαλλάξει οί στρατηγοί, θά προσάγεται νά δικα-
σθεΐ γιά ανυποταξία Ενώπιον τών πολεμικών αρχών, δταν 
επιστρέψουν άπό τήν εκστρατεία νά δικάζουν εκείνοι πού 
πήραν μέρος στην Εκστρατεία, χωριστά κάθε κατηγορία 
στρατευμένων, οί οπλίτες δηλαδή, οί Ιππείς καί οί άλλες 
στρατιωτικές δυνάμεις, παρομοίως, οί οπλίτες νά παραπέ- ο 
μπονται σέ οπλίτες, οί ιππείς σέ ιππείς καί οί άλ.λοι κατά τόν 
ίδιο τρόπο στους όμοιους τους- και άν κριθεί κάποιος ένο
χος, νά μήν υπάρχει ποτέ πλέον στό μέλλον γι' αυτόν ή δυ
νατότητα νά συναγωνισθεί γιά οποιαδήποτε διάκριση ούτε 
νά καταγγέλλει ποτέ άλλον ούτε νά είναι κατήγορος σέ σχε
τικές μέ αυτές υποθέσεις, έπί πλέον αυτών τό δικαστήριο νά 
τοΰ Επιβάλει ώς επιπρόσθετη ποινή αυτό πού πρέπει νά υπο
στεί ή νά πληρώσει. Μετά άπό αυτά, όταν θά Εχουν εκδικα
σθεί οί υποθέσεις γιά ανυποταξία, οί αρχηγοί τών διαφόρα>ν 
στρατιωτικών σωμάτων νά συγκαλέσουν καί πάλι τά διάφο
ρα δπλα γιά να κριθεί αυτός ό οποίος θέλει άπό τίς τάξεις 
τους νά είναι υποψήφιος γιά αριστείο, μέ τήν προϋπόθεση e 
δμως νά μήν προσκομίζει τίποτε, ούτε αποδεικτικά στοιχεία 
ούτε επιβεβαιώσεις τών λόγων του άπό μάρτυρες, πού Εχει 
σχέση μέ προηγούμενη πολεμική Εκστρατεία, άλλα μόνο δ,τι 
έχει σχέση μέ τήν εκστρατεία αυτή πού Εγινε τότε άπό τούς 
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ίδιους αυτούς. "Eva στεφάνι από κλαδί ελιάς είναι τό βρα

βείο τής νίκης γιά καθένα- καί αυτό, άφοΰ γράψει (ένν. τό 

δνομά του), νά τό αφιερώνει στό ίερό Ενός άπό τούς θεούς 

τού πολέμου πού θέλει ώς ισόβια μαρτυρία γιά τήν απόφαση 

τήν σχετική μέ τό αριστείο καί τής δεύτερης καί τής τρίτης 

τάξης. Ά ν δμως ένώ κάποιος στρατευθεί, συμβεί, χωρίς νά 

επιτρέψουν οί διοικητές νά αναχωρήσει γιά τήν πατρίδα d 

πριν άπό τήν επιτρεπόμενη χρονική, στιγμή θά διώκεται γιά 

λιποταξία στά ίδια δικαστήρια στά όποια Εκδικάζονται οί 

υποθέσεις γιά ανυποταξία, καί θά πρέπει, σ' αυτόν πού κρί

νεται ένοχος, νά επιβάλλεται εκείνη ακριβώς ή ποινή που 

ορίσθηκε καί πιό μπροστά. 

Πρέπει, λοιπόν, κάθε άνθρωπος, πού είναι υπαίτιος γιά 

μιαν οποιαδήποτε τιμωρία είς βάρος άλλου άνθρωπου, νά 

φοβάται καί μήπως γίνει αίτιος μιας νόθας τιμωρίας, καί 

αυτό είτε μέ τήν θέλ.ησή του είτε δσο είναι δυνατόν, χωρίς e 

την θέληση του -διότι ή Δικαιοσύνη λέγεται κόρη τής Αίδούς 

καί πραγματικά Εχει ειπωθεί, και τό ψέμα είναι μισητό άπό 

τήν φύση του στην κοσμιότητα καί στην δικαιοσύνη- σχετι

κά, λοιπόν, καί μέ δλα τά άλλα νά φυλαγόμαστε άπό τοΰ νά 

διαπράξουμε παράπτωμα είς βάρος τής δικαιοσύνης, καί 

προπάντων δσον άφορα στην εγκατάλειψη αποτυγχάνοντας 

νά αντιληφθεί τίς αναγκαστικές εγκαταλείψεις τών δπλα,ιν 

στην διάρκεια τής μάχης, επειδή τά χαρακτηρίζει αυτά ώς 

αισχρά, έπονείδιστα, νά κινεί εναντίον κάποιου πού δέν τό 

αξίζει μιά δίκη πού δέν τοΰ αξίζει. Στην πρείξη ωστόσο δέν 

είναι καθόλου εύκολο νά διακρίνει κανείς την μία καί τήν 

άλλη άπό αυτές, ό νόμος πάντως πρέπει νά προσπαθεί μ' 

έναν οποιονδήποτε τρόπο νά διαχωρίζει τήν μιά περίπτωση 

άπό τήν άλλη. Ά ς τό διευκρινίσουμε αυτό κάνοντας έπιπρό- 944a 

σθετα χρήση τοΰ μύθου, άν δηλαδή ό Πάτροκλος, άφοΰ δια-

κομίσθηκε στην σκηνή του χωρίς δπλα, ανακτούσε τίς αίσθή-
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σεις του, όπως συνέβη μέ αμέτρητους άλλους, καί τά προτύ-

τερα στην κατοχή του εκείνα δπλα, τά όποια, όπως λέει ό 

ποιητής, είχαν δοθεί στον Πηλέα άπό τούς θεούς προίκα 

στους γάμους του μέ τήν Θέτιδα, τά είχε τώρα ό "Εκτορας, 

όλοι οί κακοί άπο τούς τότε ανθρώπους θά είχαν τό ελεύθε

ρο νά μέμφονται τόν γιό τού Μενοίκιου για εγκατάλειψη 

(ένν. στό πεδίο τής μάχης) τών όπλων. Άλλωστε, πόσοι ακό

μη δέν απώλεσαν τά δπλα τους επειδή έπεσαν σέ γκρεμούς ή 

στή θάλασσα ή επειδή μέσα στις κακοτυχίες άπό τήν κακο

καιρία βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι μ' Ενα ισχυρό ρεύμα 

υδάτων, ή γιά αναρίθμητα άλλα παρόμοια περιστατικά, τά 

όποια θά είχε κανείς νά επικαλεσθεί γιά νά παρηγορήσει 

εξωραΐζοντας Ετσι Ενα κακό πού εύκολα παρεξηγείται- Εχομε 

χρέος γι' αυτό νά ξεχωρίζουμε στό μέτρο τοΰ δυνατού τό με

γαλύτερο καί περισσότερο δυσάρεστο κακό άπό τό αντίθετο 

του. Ή απόδοση στίς μομφές αυτών τών ονομάτων ενέχει 

σχεδόν μιαν ορισμένη διάκριση- διότι δέν θά ονομαζόταν δί

καια σέ δλες τίς περιπτώσεις αυτός πού Εγκαταλείπει τά 

δπλα ρίψασπις. Διότι δέν θά μπορούσε νά είναι εξίσου ρί-

ψασπις εκείνος πού τά στερήθηκε μέ μιά πρόσφορη βία μέ 

εχύτόν πού τά πετάει οίκειοθελιος, άλλα διαφέρει κατά κά

ποιον τρόπο ολότελα, θ ά πρέπει κατά συνέπεια ό νόμος νά 

διατυπωθεί κατ' αυτόν τόν τρόπο. 

Ά ν κάποιος που τού επιτίθενται εχθροί καί ένώ φέρει 

δπλα, αντί νά στραφεί προς τό μέρος τους καί νά αμυνθεί, τά 

παρατάει μέ τήν θέληση του ή τά πετάει, καταφέρνοντας έτσι 

μέ τήν άνανδρεία του νά Εχει μιαν άσχημη ζωή μάλλον παρά 

νά εξασφαλίσει μέ τήν ανδρεία του καλό και ευτυχή θάνατο, 

θά πρέπει να τού άπαγγέλεται κατηγορία μέ τήν εγκατάλειψη 

τών δπλ.ων, στην περίπτωση όμως πού προαναφέρθηκε, ό δι

καστής δέν θά πρέπει να παραμελήσει να τήν εξετάσει. Διότι 

τόν κακό πρέπει πάντοτε νά τιμωρούν γιά νά γίνει καλύτε-
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ρος, όχι δμως τόν άτυχο- διότι δέν ωφελεί σέ τίποτε. Ποια τι

μωρία θά ήταν άρα τότε πρόσφορη γιά Εκείνον ό όποιος άφη

σε μιά τέτοια δύναμη αμυντικών όπλων στον εχθρό; Δεν 

είναι όμως δυστυχώς δυνατόν γιά τόν άνθρωπο νά διενεργή

σει τό αντίθετο άπό Εκείνο πού κάποτε λένε δτι Εκανε ό θεός, 

δτι δηλαδή άλλαξε τό φύλο του Καινέα τοΰ Θεσσαλού άπό 

γυναίκα σέ άνδρα- διότι άν θα ήταν δυνατόν, τότε γιά Εναν 

άνδρα ριψάσπιδα, ή τιμωρία πού κατά κάποιον τρόπο θά 

ταίριαζε περισσότερο άπό κάθε άλλη θά τοΰ επέβαλε την 

αλλαγή τρΰ γένρυς (ένν. φύλου) στό αντίθετο γένος, εκείνη e 

δηλαδή πού θά τόν μετέβαλε άπό άνδρα σέ γυναίκα. Αυτό τό 

όποιο είναι τώρα, λόγφ φιλοζαπας, πιό κοντά άπ' δλα σ' 

αύτα, ώστε νά μήν κινδυνεύει στην υπόλοιπη ζαιή του καί νά 

ζει όσο γίνεται περισσότερο καιρό, μέ τό νά είναι Ενας ανά

ξιος, κατατρυχώμενος άπό τήν ντροπή, θά πρέπει ό κανόνας 

δικαίου γι ' αυτές τις περιπτώσεις νά είναι ό έξης. "Ένας 

άνδρας ό όποιος τυχόν θά κριθεί ένοχος δτι πέταξε μέ τρόπο 

ανάρμοστο τά πολεμικά του δπλα νά μήν χρησιμοποιείται 

μήτε άπό κάποιον στρατηγό μήτε άπό κανέναν άλλο ποτέ 

άπό τούς επικεφαλείς στον πόλεμο ώς άνδρας μέ στρατιω

τική αποστολή, ούτε νά κατατάσσεται σέ στρατιωτική μονά- 945a 

δα ούτε οπουδήποτε αλλού- αντιθέτως, πρέπει ό δημόσιος 

ελεγκτής νά τιμωρεί γι' αυτό εκείνον πού κατέταξε τόν άναν

δρο άν ανήκει στην ανωτάτη εισοδηματική τάξη, σέ πρόστιμο 

χιλίων μνών, άν στή δεύτερη πέντε μνών, στην τρίτη τρεις 

καί στην τέταρτη μία μνά. Αυτός τώρα (ένν. ό στρατιώτης) 

πού καταδικάζεται νά απέχει, σύμφωνα μέ τήν φύση του άπό 

τούς ανδρικούς κινδύνους, θά πρέπει νά πληρώνει Επιπρο

σθέτως ποσό χιλίων μνών, άν ανήκει στην ανώτατη εισοδη

ματική τάξη, πέντε, άν στή δεύτερη, τριών άν στην τρίτη και 

μιας μνας τό "ίδιο, όπως ακριβώς οί προηγούμενοι στην τέ

ταρτη τάξη. ö 
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Για τους δημόσιους Επομένως Ελεγκτές ποιος λόγος θά 
ήταν άραγε ό πρέπων άπό την πλευρά μας, δταν Ενα μέρος 
άπο τούς άρχοντες γίνονται άπό τήν τύχη τοΰ κλήρου καί γιά 
ενα χρόνο καί ένα άλλο μέρος άπό αυτούς γιά περισσότερα 
χρόνια άπό τούς πρόκριτους; Ποιος συγκεκριμένα ικανός 
ελεγκτής γι' αυτούς τούς κρατικούς λειτουργούς, άν συνέ
βαινε κάποιος άπό αυτούς νά πει ή νά πράξει κάτι στραβό, 
λυγίζοντας κάτω άπό τό βάρος [τοΰ αξιώματος] καί άπό τό 
δτι οί δυνάμεις του υστερούν σέ σχέση μέ τήν σπουδαιότητα 
τοΰ αξιώματος; Δέν είναι βέβαια καθόλου εύκολο νά βρούμε 
έναν άρχοντα, ό όποιος νά υπερέχει άπό τούς άλλους άρχο- e 
ντες σέ αρετή, ωστόσο πρέπει νά προσπαθήσουμε νά εξεύ
ρουμε κάποιους θεϊκού χαρακτήρα Ελεγκτές. Διότι ή κατά
σταση έχει ώς έξης. 'Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες γιά τήν κα
τάλυση, μέ τή διάσπαση τών δεσμών τοΰ πολιτεύματος, όπως 
γιά Ενα καράβι ή Ενα ζωντανόν οργανισμό τά άντιστηρίγμα-
τα δσο καί τά πανιά μέ τό σκάφος καί ή ζώνη πού συνδέει τά 
πλευρά του, καί οί τένοντες καί τά συναφή νεύρα, πού παρά 
τό δτι αποτελούν διάσπαρτα συστατικά μιας καί τής αυτής 
φύσης, όνομάζομε σέ πολλές περιπτώσεις με πολλά ονόματα· 
μία τώρα δχι μικρότερη άπό καμμία άλλη ευκαιρία γιά νά 
διασωθεί ή νά χαθεί, άφοΰ διαλυθεί τό πολίτευμα είναι ή d 
έξης. Άν δηλαδή αυτοί πού Ελέγχουν τούς άρχοντες είναι 
καλύτεροι άπό εκείνους καί (ένν. εκτελούν) αυτό μέ άψογη 
δικαιοσύνη καί άνεπίληπτη εφαρμογή τών νόμων καί μέ τρό
πο άψογο, ολόκληρη τότε έτσι ή χωρά καί ή πόλη ακμάζει καί 
ευημερεί· άν δμα>ς τά σχετικά με τις ευθύνες τών αρχόντων 
διενεργούνται διαφορετικά, τότε, Εχοντας καταλυθεί ή δικαι
οσύνη πού συνδέει σ' ένιχ ενιαίο καί αδιάσπαστο σύνολο τό 
δλο κυβερνητικό σύστημα, μέ αποτέλεσμα κάθε αρχή νά έχει 
Ετσι αποσπασθεί βίαια χωριστά ή μία άπό τήν άλλη, καί νά 
μήν συγκατανεύουν πλέον στον ίδιο σκοπό κάνοντας μέ τον 
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τρόπον αυτόν, πολλές άπο μια την πόλη, πολύ γρήγορα, με 

το να πέσουν δηλαδή αυτές σε διαμάχες, θά οδηγήσουν στον e 

χαμό (ένν. τήν πόλη). Αυτός είναι ό λόγος πράγματι γιά τόν 

όποιο πρέπει έξάπαντος οί ελεγκτές νά είναι αξιοθαύμαστοι 

άπό κάθε άποψη πού Εχει νά κάνει μέ τήν αρετή, θ ά πρέπει 

συνεπώς νά επινοήσουμε κάποιον τρόπο γι' αύτην έδώ τή δη

μιουργία τους. 

Κάθε χρόνο, μετά τήν αλλαγή άπό τό θερινό στό χειμερινό 

ηλιοστάσιο, ολόκληρη ή πόλη πρέπει υποχρεωτικά νά συγκε

ντρώνονται στό κοινό τέμενος τού "Ηλιου καί τοΰ Απόλλω

να, προκειμένου νά παρουσιάσει (ένν. κάθε πολίτης) στον 

θεό τρεις άνδρες ανάμεσα τους, όποιον ό καθένας άπο 

αυτούς θά θεωρούσε, έκτος άπό τόν ίδιο τόν εαυτό του, δτι 

είναι καθόλα ό καλύτερος άπ ' δλους, δχι ηλικίας μικρότερης 946a 

τών πενήντα ετών. Ά π ό αυτούς προκρίνονται εκείνοι στους 

οποίους πήγαν οί περισσότερες (ένν. ψήφοι), άπό αύτους θα 

εκλέγονται Εως καί οί μισοί, άν είναι ζυγοί, καί άν τυχόν θά 

είναι περιττοί νά αφαιρείται ένας, Εκείνος πού τυχόν θά συ

γκεντρώνει λιγότερες ψήφους, καί νά Εγκαταλείπονται οί μι

σοί άπό αυτούς, οί όποιοι αποβάλλονται μέ κριτήριο τόν 

(ένν. μικρό) αριθμό ψήφων, άν τώρα γιά ορισμένους θά είναι 

ίσοι καί συνεπώς θά κάνουν τόν αριθμό τοΰ μισού μεγαλύτε

ρο, θα πρέπει νά αφαιρείται τό πλεόνασμα, αποβάλλοντας 

τούς νεότερους, οί άλλοι πού θά έχουν εγκριθεί θά πρέπει νά b 

ψηφίζονται καί πάλι, μέχρις ότου μείνουν τρεις μέ άνισο 

αριθμό ψήφων- άν όμως είναι ίσες οί ψήφοι γιά δλους ή γιά 

τούς δύο, τότε άφοΰ Εμπιστευθεί κανείς τό καλό πεπρωμένο 

ή την τύχη, εκλέγοντας μέ κλ.ήρο τόν νικητή, τόν δεύτερο καί 

τον τρίτο θά πρέπει νά τούς στεφανώσει μέ κλάδον έλαίας, 

καί άφοΰ τούς Επιδώσει τά αριστεία, θά πρέπει νά διακηρύ

ξουν σέ όλους δτι ή πόλη τών Μαγνητών που κατά τό θέλη

μα τοΰ θεοΰ βρήκε πάλι τήν σωτηρία της, άφοΰ παρουσίασε 
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στον "Ηλιο τούς τρεις καλύτερους της άνδρες, τούς αφιερώ

νει ώς άκροθίνιο, σύμφωνα μέ τό παλαιό έθιμο, άπό κοινού e 

στον Απόλλωνα καί τον "Ηλιο, για δσον καιρό θά είναι πι

στοί στα καθήκοντα πού τούς ανατέθηκαν μέ τήν έν λόγω 

εκλογή. Αυτοί (ένν. οί τρεϊς) θα πρέπει νά αναγορεύσουν 

στον πρώτο χρόνο δώδεκα ελεγκτές, μέχρι πού νά κλείσει ό 

καθένας τά έβδομηνταπέντε χρόνια τής ηλικίας του, ένώ 

εφεξής νά προστίθενται κάθε χρόνο τρεις- αυτοί (ένν. οί δώ

δεκα Ελεγκτές), άφοΰ διαιρέσουν δλες τίς δημόσιες αρχές σέ 

δώδεκα μέρη, θά πρέπει νά άσκοϋν τόν έλεγχο τους χρησιμο

ποιώντας δλες τίς έλευθεροπρεπεΐς δοκιμασίες, θ ά πρέπει, 

έξ άλλου, νά κατοικοΰν γιά δσο τυχόν καιρό θά ασκούν κα

θήκοντα ελεγκτή στό τέμενος τοΰ "Απόλλωνα καί τού "Ηλιοι', d 

έκεΐ δπου ακριβώς εκλέχθηκαν καί δταν θά έχουν κρίνει 

άλλοτε καθένας κατ' ιδίαν καί άλλοτε άπό κοινού ό Ενας μέ 

τόν άλλον εκείνους πού διετέλεσαν άρχοντες στην πόλη, θά 

πρέπει νά αποφανθούν, άφοΰ καταθέσουν Εγγραφα στην αγο

ρά, αύτα πού πρέπει νά πάθει ή νά πληρώσει κάθε αρχή σύμ

φωνα μέ τήν γνώμη τών ελεγκτών. "Οποια αρχή τυχόν δεν θα 

παραδέχεται δτι κρίθηκε δίκαια, θά μπορεί να εγκαλεί τούς 

ελεγκτές στό δικαστήριο τών προκρίτων, καί άν συμβεί κά

ποιος νά αποφύγει τίς ευθύνες, θά μπορεί, άν θέλει, να κα

τηγορεί αυτούς τούς ίδιους τούς ελεγκτές· άν, αντίθετα, Εχει 

καταδικασθεί, άν τοΰ έχει επιβληθεί ή ποινή τοΰ θανάτου e 

άπό τούς ελεγκτές, θά πρέπει αναγκαστικά άπλα καί μόνο να 

πεθαίνει, ένώ προκειμένου γιά τίς άλλες ποινές, γιά τίς 

όποιες θά είναι δυνατόν νά πληρώσει τό διπλάσιο ποσό, να 

πληρώνει τό διπλάσιο ποσό. 

Πρέπει δμως νά ακούσετε καί ποιες είναι οί ευθύνες καί μέ 

ποιόν τρόπο προκειμένου γι' αύτους τούς ίδιους (ένν. τούς 

Ελεγκτές). Ό σ ο , λοιπόν, θά είναι, στή ζωή αυτοί οί οποίοι 

έχουν καταξιωθεί άπ ' ολόκληρη τήν πόλη, θά πρέπει νά τούς 
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ανήκουν οί πρώτες θέσεις σέ όλες τίς συναθροίσεις τοΰ λα- 947a 

οΰ, καί έπί πλέον γιά τίς άπό κοινού θυσίες καί αντιπροσω

πείες μεταξύ τών Ελλήνων καί γιά όσες άλλες ιερές συνα

θροίσεις, τυχόν συμμετέχουν, νά αποστέλλονται αρχηγοί κά

θε αποστολής άπό τίς τάξεις τους, καί αυτοί μόνο νά είναι 

στεφανωμένοι μέ δάφνινο στεφάνι, καί (ένν. θεωρούνται) 

δλοι τους ιερείς τού Απόλλωνα και τού "Ηλιου και ένας 

αρχιερέας, εκείνος πού Εκλέγεται πρώτος κάθε χρόνο κατά 

τήν ανάδειξη κατ' εκείνο τό έτος [μεταξύ τών ιερέων], καί τό 

όνομα του νά αναγράφεται στην διάρκεια τοΰ Ετους αυτού, b 

προκειμένου Ετσι νά αποτελεί μέτρο γιά τήν αρίθμηση τού 

έτους, Εως ότου ή πόλη θα κατοικείται. "Οταν θά Εχουν πε

θάνει, ή δημόσια Εκθεση τοΰ νεκροΰ, ή Εκφορά και ή ταφή του 

θά πρέπει νά είναι διαφρετικές άπό εκείνες τών άλλων πο

λιτών δλη ή φορεσιά στά λευκά κτχι νά γίνεται χωρίς θρή

νους καί δδυρμούς, μ.ία χορωδία άπό δεκαπέντε κοπέλες και 

μία άλλη άπό αγόρια, τοποθετημένες κυκλικά γύρω άπό τήν 

νεκρική κλίνη, ή μία άπό τήν μιά μεριά καί ή άλλη άπό τήν 

άλλη, νά ψάλλει, καθεμιά μέ τή σειρά της, προς τιμή τών ίε-

ρέο.ιν ένα έγκιομιο μέ μορφή ύμνου, μακαρίζοντας τους μέ e 

τήν ύμνωδία στην διάρκεια όλης τής ημέρας· τήν Επόμενη μέ

ρα πρωί πρωί νά μεταφέρουν στον τάφο τη νεκρική κλίνη 

εκατό άπό τούς νέους εκείνους πού πηγαίνουν στά γυμνα

στήρια, τούς οποίους θά διαλέξουν οί κοντινοί συγγενείς τοΰ 

πεθαμένου, πρώτοι τώρα νά πηγαίνουν ρ'ι άγαμοι, φέροντας 

καθένας τους τήν πλήρη πολεμική του εξάρτυση, οί ιππείς 

δηλαδή μέ τούς ίππους τους, οί οπλίτες μέ τά δπλα τους καί 

όλοι οί άλλοι τό ίδιο, τά μπροστινά παιδιά γύρω άπό τή νε

κρική κλίνη, θά πρέπει νά ψάλλουν έν είδει ΰμνου τόν πα-

τροπαρέιδοτο σκοπό καί πίσω ακολουθώντας οί κοπέλλες 

καί δσες τυχόν γυναίκες θά έχουν υπερβεί τό στάδιο τής τε- d 

κνοποιίας, μετά άπό αυτούς θά ακολουθούν οί ιερείς καί οί 
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ιέρειες, επειδή ό ενταφιασμός αυτός είναι έξαγνιστικός, ακό

μη κι άν συμβαίνει νά αποκλείονται άπό τούς άλλους εντα

φιασμούς, άν καί ό χρησμός τής Πυθίας θά είναι σύμφωνος 

νά συμμετέχουν σ' αυτόν. Ό τάφος τους κάτω άπό τή γή, θά 

πρέπει νά είναι Ενας θόλος Επιμήκης, κατασκευασμένος άπό 

διαλεγμένες πορώδεις πέτρες καί δσο τό δυνατό περισσότε

ρο ανθεκτικές, ό όποιος περιέχει πέτρινες κλίνες τοποθετη

μένες τήν μία δίπλα στην άλλη, δπου, άφοΰ θά έχουν τοπο

θετήσει τόν μακαριστό, άφοΰ τόν σκεπάσουν μέ χώμα σέ e 

σχήμα κύκλου, θά φυτέψουν γύρω άπό τόν τάφο ένα άλσος 

από δένδρα, έκτος άπό μιά πλευρά, γιά νά έχει ό τάφος τήν 

δυνατότητα τής επέκτασης στον χρόνο τόν άπαντα προς τή 

μεριά αυτή, χωρίς νά χρειάζεται επιχωμάτωση γιά Εκείνους 

πού θά ενταφιάζονται- κάθε χρόνο, έξ άλλου, θά οργανώνουν 

προς τιμήν τους μουσικούς, αθλητικούς καί ιππικούς 

αγώνες. Αυτά, άς είναι αλήθεια, τά προνόμια σ' Εκείνους πού 

αποφεύγουν τίς ευθύνες. 

Ά ν τώρα κάποιος άπό αύτους πού πιστεύει ότι, επειδή 

έχει Εκλεγεί (ενν. ελεγκτής) δείξει τήν ανθρώπινη αδυναμία 

τοΰ χαρακτήρα του μέ τό νά γίνει κακός μετά άπο την εκλο

γή του, θά πρέπει ό νόμος νά ορίζει δ,τι δποιος θέλει μπορεί 

νά τόν διώκει δικαστικά καί ό δικαστικός αγώνας θά πρέπει 

νά διεξάγεται μέ αυτόν τόν τρόπο, θ ά πρέπει πρώτα νά με- 948a 

τέχουν αυτού τοΰ δικαστηρίου οί νομοφύλακες, έπειτα άπό 

αυτούς τούς ίδιους, αυτοί πού είναι ακόμη στή ζωή καί τέλος 

σ' αυτούς (ένν. τά μέλη) τού δικαστηρίου τών προκρίτων, καί 

θά πρέπει ό κατήγορος νά στρέφεται εναντίον εκείνου, τόν 

όποιο θά εγκαλεί αναφέροντας στην αγωγή του δτι ό δείνα ή 

ό τάδε είναι ανάξιος τών προνομίων καί τοΰ αξιώματος- καί 

άν βέβαια ό κατηγορούμενος να καταδικασθεί, θά πρέπι νά 

στερείται τό αξίωμα, τήν κηδεία καί όλες τις άλλες τιμές πού 

τοΰ Εχουν απονεμηθεί, άν δμως ό μηνυτής δέν λαμβάνει το 
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Ενα πέμπτο τών ψήφων, θα πρέπει νά πληρώνει, εκείνος τής 

ανώτερης (πρώτης) εισοδηματικής τάξης δώδεκα μ.νές, τής b 

δεύτερης οκτώ, τής τρίτης έξι καί εκείνος τής τέταρτης δύο. 

'Αξίζει, άλλωστε, νά θαυμάζει κανείς τόν 'Ραδάμανθυ γιά 

τήν θρυλούμενη δικαιοκρισία του, γιά τό γεγονός δηλ.αδή δτι 

είχε κατανοήσει πώς οί τότε άνθρωποι πίστευαν καταφανώς 

ότι υπάρχουν θεοί, πολύ φυσικό, άφου κατά τά χρόνια 

εκείνα οί περισσότεροι άνθρωποι κατάγονται άπό τούς θε

ούς, Ενας ανάμεσα στους οποίους ήταν κι αυτός ό ίδιος, κατά 

τήν παράδοση. Κατέληξε, φαίνεται, στό συμπέρασμα δτι δέν 

πρέπει νά επιτρέψει σέ κανέναν άπό τούς ανθρώπους νά 

είναι δικαστής, άλλ.ά μόνο στους θεούς, λόγο γιά τόν οποίο 

οί δικαστικές διαφορές εθεωρούντο γι' αύτον άπλες καί σύ

ντομες- δίνοντας τή δυνατότητα, γιά κάθε αμφισβητούμενο 

ζήτημα, όρκου σ' αυτούς πού αμφισβητούν, απαλλασσόταν e 

γρήγορα καί μέ τρόπο ασφαλή. Τώρα ωστόσο όπου, είναι 

αλήθεια, ενα μέρος ανθρώπων, λέμε, δέν πιστεύουν καθόλου 

δτι υπάρχουν θεοί, ένώ άλλοι είναι τής γνώμης δτι δέν ένδια-

φέρονται αυτοί γιά μας τούς ίδιους - καί δπου τών περισσό

τερων καί μάλιστα τών πιό κακών άνθρώπαυν ή γνώμη είναι 

ότι, όταν δέχονται οί θεοί προσφορές γιά θυσία καί καλω-

πιάσματα, γίνονται συνεργοί τους στην αφαίρεση πολλών 

χρημάτα>ν καί δτι σέ πολλές περιπτώσεις απαλλάσσονται 

αυτοί άπό τίς μεγάλες ποινές, ή τέχνη τοΰ Ραδάμανθη δέν θά 

ήταν γιά τούς σημερινούς ανθρώπους ή ενδεδειγμένη γιά τίς 

δίκες. "Οταν, λοιπόν, θά έχουν μεταβληθεί οί γνώμες ανάμε

σα στους ανθρώπους γιά τούς θεούς, θά πρέπει νά μεταβάλ- d 

λονται καί οί νόμοι- προκειμένου δηλαδή γιά ίδια,κικές 

αγωγές σέ αστικές διαφορές, οί νόμοι πού τίθενται μέ περί

σκεψη πρέπει νά αποκλείουν τούς δρκους τοΰ ενός καί τοΰ 

άλλου άπο τους αντίδικους, καί συνεπώς αυτός πού κινεί δί

κη εναντίον ενός άλλου θά πρέπει νά παρουσιάζει έγγράιριυς 
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τίς κατηγορίες, πλην όμως δχι και νά τις βεβαιώνει ενόρκως, 

καί στό ίδιο αυτό πνεύμα ό κατηγορούμενος, άφοΰ διατυπώ

σει εγγράφως τήν άρση, θά πρέπει νά τήν παραδώσει στις 

αρμόδιες αρχές χωρίς να ορκισθεί. Διότι είναι χωρίς άλλο 

φοβερό, σέ μιά πόλη δπου γίνονται πολλές δίκες, νά γνωρί

ζεις μέ βεβαιότητα ότι λίγο χρειάζεται γιά νά είναι επίορκοι 

οί μισοί άπό αυτούς (ένν. τους διάδικους) νά συναναστρέφο

νται ό Ενας τόν άλλον ελαφρά τη καρδία στά συσσίτια καί e 

στις άλλες τόσο δημόσιες συνελεύσεις όσο καί ιδιωτικές συ

γκεντρώσεις. 

Θά πρέπει νά ορίζει νόμο δτι ό δικαστής πού πρόκειται νά 

δικάσει ορκίζεται καί δτι αυτός ό όποιος εγκαθιστά τίς δη

μόσιες αρχές γιά τό κοινό κιχνει πάντοτε κάτι τέτοιο μέ 

όρκους ή μέ ψηφοφορία στην περίπτωση πού ψηφοίρορεΐ άπό 949a 

κάποιο ναό, καί ό κριτής χορωδιών καί κάθε είδους μου

σικής, καθώς Επίσης καί οί παρατηρητές καί οί βραβεύοντες 

τούς αθλητικούς καί 'ιππικούς αγώνες καί όλους ανεξαιρέ

τως, δσοι άπό αυτούς σύμφωνα μέ τήν ανθρώπινη αντίληψη 

δέν φέρνουν κανένα κέρδος στον επίορκο· σέ όσες αντίθετα 

υποθέσεις φαίνεται δτι είναι μεγάλο καί ολοφάνερο τό όφε

λος γι ' αυτόν πού αρνείται ολωσδιόλου (ένν. τίς κατηγορίες) 

καί ό όποιος τίς αποκρούει ενόρκως, αυτές νά κρίνονται μέ 

δίκες χωρίς όρκους γιά δλους ανεξαιρέτως εκείνους πού 

αλληλοκατηγορούνται. Καί νά μήν επιτρέπουν απολύτως σέ 

καμμιιχ περίπτωση οί πρόεδροι σέ δίκη μήτε νά ορκίζεται γιά 

χάρη τής πειστικότητας τών όσων θά πεί μήτε νά καταριέται 

τόν εαυτό του καί τήν οικογένεια του μήτε νά χρησιμοποιεί b 

αναξιοπρεπή παρακάλια ή γυναικείους θρήνους γιά νά προ

καλέσει οίκτο, άλλα νά άσχολοΰνται πάντοτε μέ τό νά εκθέ

τουν καί νά μαθαίνουν χωρίς άήθεις εκφράσεις τό δίκαιο, 

διαφορετικά θά πρέπει οί άρχοντες, καθώς ακριβώς όταν κά-

ποιος μιλάει έκτος θέματος, νά επαναφέρουν πάντοτε τόν 
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λόγο στό θέμα. Σ* ένα ξένο τώρα (ένν. πού αντιδικεί) ωστό

σο νά επιτρέπεται, καθώς ακριβώς σήμερα άν τυχόν τό επι

θυμούν αυτοί, νά δέχονται νά δίνουν νόμιμα μεταξύ τους 

δρκους -διότι επειδή δέν πρόκειται αυτοί νά φθάσουν στά e 

έσχατα γηρατειά στην πόλη ούτε, μέ τό νά εκκολάψουν σ' 

αυτήν κατά κανόνα ίδιους μ' αυτούς στή συμπεριφορά 

ανθρώπους, να δώσουν στην χωρά άλλους κυρίους συντρό

φους- καί δσο γιά τήν διεξαγωγή τών δικών μέ τόν ίδιο τρό

πο νά είναι γιά δλες ή απόφαση. 

'Οσάκις κάποιος ελεύθερος δέν υπακούει στην πόλη, δμως 

αυτό δέν είναι άξιο μήτε μέ ξυλοδαρμό μήτε μέ δεσμά μήτε μέ 

θάνατο (ένν. νά τιμωρηθεί), γιά κάποιες συμμετοχές σέ χο

ρούς ή πομπές ή σέ κάποιες άλλες ανάλογες δημόσιες τελετές 

ή υποχρεωτικές εργασίες, γιά δλα εκείνα δηλαδή στά πλαίσια 

κάποιας ειρηνικής θυσίας ή κάποιων πολεμικών εισφορών, d 

γιά δλα αυτά, ή πρώτη ανάγκη είναι ή τακτοποίηση τής ζη

μίας, γι' αυτούς πού δέν υπακούουν είναι υποχρεωτικό νά 

δώσουν ένα ενέχυρο σ' εκείνους πού ή πόλη καί συγχρόνως 

ό νόμος θά αναθέτουν τήν είσπραξη του. σε βάρος τώρα 

αυτών πού δέν υπακούουν στους ένεχυρασμούς είναι ανα

γκαστική ή πώληση τοΰ ενέχυρου καί τό χρηματικό ποσό 

πρέπει νά περιέρχεται στην πόλη- άν όμως τούς χρειάζεται 

αυστηρότερη ποινή, οί εκάστοτε αρμόδιες αρχές, άφοΰ Επι

βάλουν στους ανυπάκουους τα αρμόζοντα πρόστιμα, θά 

μπορούν να τους παραπέμπουν στό δικαστήριο, ώσπου νά e 

θελήσουν τυχόν αυτοί νά πράξουν αυτό πού Εχει προσταχθεΐ. 

Για ιιιά πόλη τώρα. ή οποία ούτε άλλη πλουτοπαραγωγική 

πηγή Εκτός άπό τόν πορισμό είσοδημάτο>ν άπό τήν καλ.λιέρ-

γεια τής γης έχει ούτε Εμπορικές σχέσεις, είναι αναγκαίο νά 

αποφασίσει τί πρέπει νά κάνει γιά τήν αποδημία δικών της 

πολιτών έξω άπό τήν χώρα καί τήν υποδοχή ξένων άπό 

αλλού- πρέπει νά συμβουλεύει, λοιπόν, ό νομοθέτης γιά τά 
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θέματα αυτά πρώτα άπ' δλα μέ τρόπο δσο γίνεται πειστικό. 

Οί σχέσεις μεταξύ πόλεων Εχουν ώς φυσικό αποτέλεσμα νά 

αναμειγνύονται στις πόλεις κάθε είδους συνήθειες, καθότι μέ 

τήν επαφή ξένων μέ ξένους εισάγονται αμοιβαίως καινοτο- 950a 

μίες- πράγμα τό όποιο γιά πόλεις πού καλοδιοικοΰντιχι με 

νόμους σωστούς θά μπορούσε νά προκαλέσει τήν πιό μεγάλη 

δυνατή ζημία, για τις περισσότερες ωστόσο πόλεις, επειδή 

κάθε άλλο παρά διοικούνται μέ καλούς νόμους, λίγο ενδια

φέρει τόσο τό νά αναμειγνύονται οί πληθυσμοί τους μέ τους 

ξένους πού δέχονται στους κόλπους τους δσο και τό να πε

ριφέρονται δικοί τους πολίτες σέ άλλες πόλεις, δταν τυχόν 

κάποιος επιθυμήσει ταξίδι σέ οποιοδήποτε μέρος καί οποτε

δήποτε σέ ξένη χώρα, είτε νέος είναι είτε ηλικιωμένος, Τό νά 

μήν δέχεται πάλι (ένν. μία πόλη) άλλους ούτε οί δικοί της 

πολίτες νά ταξιδεύουν σέ άλλα μέρη, δέν συγχωρείται μέ τί

ποτα, καί έπί πλέον θά φαινόταν ταυτόχρονα στους άλλους b 

ανθρώπους άξεστο καί σκληρό, καθώς θά έδιναν δηλαδή τήν 

εύλογη έντύπα^ση δτι εφαρμόζουν αυτό που λέγεται με το κα

κόηχο δυσφημιστικό δνομα ξενηλασία καί υιοθετούν μιαν 

άδτισώπητη καί ανελέητη συμπεριφορά- καί δέν πρέπει ποτέ 

νά δίνει κανείς μικρή σημασία στό άν ιραίνεται ή δέν φαίνε

ται κάποιος καλός άνθρωπος στους άλλους. Διότι δέν είναι 

αλήθεια δτι δσο μακριά βρίσκονται οί πολλοί άνθρωποι άπό 

την ουσία τής αρετής τόσο στερούνται και την ικανότητα νά 

κρίνουν δσοι είναι κακοί καί καλοί, υπάρχει ακόμη καί 

ατούς κακούς κάτι τό θεϊκό καί εύφυες Ετσι που πάρα πολ

λοί ανάμεσα από τούς άκρως κακούς διακρίνουν θαυμάσια e 

άπό τά λόγια τους και τις γνώμες τους τούς καλούς άπό τους 

κακούς μεταξύ τών άνθρώπιυν. Γιά τόν λόγο αυτόν είναι 

ώραΐο γιά τις πιο πολλές πόλεις τό παράγγελμα νά προτιμά

ει τήν καλή φήμη ανάμεσα στον πολύ κόσμο. Τό πιό σωστό 

βέβαια καί τό πιό σημαντικό είναι, μέ τό να είναι κανείς 
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πράγματι καλός, έτσι μόνο νά κυνηγάει τόν ευυπόληπτο βίο, 

καί σέ καμμία περίπτωση χωρίς αυτό, αυτός τουλάχιστον 

πού θέλει νά γίνει τέλειος άνθρωπος καί προκειμένου γιά τήν 

πόλη πού τώρα ιδρύεται στην Κρήτη θά ήταν σωστό νά Εχει 

τήν καλή φήμη ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους, ότι προε

τοιμάζεται γιά νά είναι ή πιό ώραια καί ή πιό καλή σε σχέση 

με την αρετή- και υπάρχει κάθε ελπίδα σύμφωνα μέ τά καθιε- d 

ρωμένα, άν πραγματικά τυχόν γίνει ορθολογικά, δτι θά αντι

κρίζει τον ήλιο καί τούς άλλους θεούς μαζί με τίς λίγες ανά

μεσα στις εύνομες πόλεις καί χώρες. 

Μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο πρέπει, λοιπόν, νά ενεργήσουμε 

σχετικά μέ τήν αποδημία σέ άλλες χώρες καί τήν υποδοχή. 

Πρώτα ά π ' δλα νά μήν επιτρέπεται νά αποδημήσει ιδιωτικά, 

με κανένα τρόπο, άτομο νεότερο τών σαράντα ετών, παρά 

μόνο γιά δημόσιους λόγους νά επιτρέπεται σέ κήρυκες ή πρε

σβείες ή καί σέ ορισμένους παρατηρητές- τίς αποδημίες πά

ντως σέ καιρό πολέμου καί εκστρατειών δέν αξίζει νά τίς 

εξομοιώνει μέ πολιτικές εξόδους άπό τήν χώρα, ώς νά είναι e 

ίδιες μέ αυτές. Γιά τόν πύθιο 'Απόλλωνα, στην 'Ολυμπία γιά 

τόν Δία καί στη Νεμέα καί στον 'Ισθμό πρέπει νά αποστέλ

λονται εκείνοι πού συμμετέχουν στις θυσίες καί στους 

αγώνες γι' αυτούς τούς θεούς, καί νά άποστέλλ.ονται δσο τό 

δυνατόν περισσότεροι καί ταυτόχρονα οί πιό ωραίοι καί πιό 

ενάρετοι, αυτοί οί όποιοι θά κάνουν νά φαίνεται ή πόλη μας 

στις ιερές καί ειρηνικές συγκεντρώσεις ένδοξη, μέ τό νά τής 

προσδίδουν μιαν αντίστοιχη δόξα μ' Εκείνην πού Εχει νά κά

νει μέ τήν προετοιμασία τοΰ πολέμου, καί δταν θά έπιστρέ- 95 la 

ψουν στην πατρίδα θά μάθουν στους νέους δτι οί νομικοί κα

νόνες οί σχετικοί μέ τά πολιτεύματα τών άλλων πόλεων 

είναι κατώτεροι. Χρειάζεται δμως νά αποστέλλονται καί 

άλλοι παρατηρητές σάν αυτούς, δταν τό επιτρέπουν οί νομο

φύλακες, άν κάποιοι άπό τούς πολίτες Επιθυμούν νά πάρα-
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τηρήσουν τό πώς έχουν τά πράγματα στους άλλους ανθρώ

πους μέ κάποια μεγαλύτερη άνεση χρόνου, δέν θά πρέπει κα

νένας νόμος νά τούς τό απαγορεύει. Ούτε, πράγματι, μέ τό 

νά μήν Εχει πείρα άπό κακούς καί καλούς ανθρώπους, θά b 

μπορούσε ποτέ μιά πόλη, μέ τό νά είναι δηλαδή άκοινώνητη, 

νά είναι αρκετά πολιτισμένη καί τέλεια, ούτε πάλι νά διατη

ρήσει άθικτους τούς νόμους της χωρίς νά τούς αποδεχθεί 

ένουνειδήτως καί δχι μόνο άπό συνήθεια. 'Υπάρχουν, πράγ

ματι, πάντοτε ανάμεσα κάποιοι άνθρωποι θεϊκοί -όχι πολ

λοί- οί όποιοι είναι πανάξιοι γιά νά τούς συναναστρέφεται 

κανείς, οί όποιοι γεννιούνται είτε σέ πόλεις πού έχουν κα

λούς νόμους είτε σέ πόλεις πού δέν Εχουν, σέ σχέση μέ τούς 

οποίους πρέπει, αυτός ό όποιος κατοικεί σέ πόλεις, άφοΰ e 

βγει διαμέσου τής θάλ.ασσας καί τής ξηράς, νά αναζητήσει, 

αυτός ό όποιος τυχόν θά είναι αδιάφθορος ό ίδιος, εκείνους 

άπό τούς θεσμούς πού έπιβεβαμΰνουν τά δσα Εχουν θεσμοθε

τηθεί γιά τούς συμπολίτες του, καί εκείνους πού επανορθώ

νουν, άν κάτι έχει παραλη'φθεί. Χωρίς αυτή, πράγματι, την 

επισκόπηση και την έρευνα δέν θά παραμείνει ποτέ ολότελα 

μια πόλη στην τελειότητα, ούτε άν τυχόν προβαίνουν σ' 

αύτην την διερεύνηση με τρόπο κακό. 

ΚΛ Πώς θα μπορούσαν, λοιπόν, να γίνουν καί τά δύο 

αυτά; 
ΑΘ. Κατ' αυτόν τον τρόπο. Πρώτα αυτός ό παρατηρητής 

μας θά πρέπει νά είναι άνω τών πενήντα Ετών καί θά πρέπει 

ακόμη να έχει γίνει Ενας άπό τούς ευυπόληπτους πολίτες τό

σο σε δλα τά άλλ.α έν γένει ζητήματα δσο κυρίως καί στά θε- α 

ματα τού πολέμου, άν πρόκειται νά άιρήσει στις άλλες (ένν. 

πόλεις) τό δείγμα τιον νομοφυλάκων άπό τήν στιγμή δμως 

πού πέρασε τά Εξήντα, δέν θά πρέπει πλέον νά Εκτελεί χρέη 

παρατηρητή. Άφοΰ διεξήγαγε την έρευνα του γιά δσα άπό τά 

δέκα χρόνια τυχόν έχει θελήσει καί επέστρεψε στην πατρίδα, 
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θά πρέπει νά παρουσιασθεί στό συμβούλιο ή Επιτροπή πού 

εποπτεύει όλα τά σχετικά μέ τούς νόμους θέματα- τό συμ

βούλιο αυτό θά πρέπει νά είναι μικτό άπό νέους στην ηλικία 

καί πιό μεγάλους, νά είναι υποχρεωτικά σέ λ.ειτουργία κάθε 

μέρα άπό τόν όρθρο μέχρις ότου ανατείλει ό ήλιος, άπό τους 

ιερείς πρώτα εκείνοι πού έχουν λάβει τίς μεγαλύτερες δια

κρίσεις, άπο τους νομοφύλακες Επειτα οί δέκα κάθε φορά 

πιο ηλικιωμένοι. Ακόμη ό επόπτης γιά τό σύνολο τής παι- e 

δείας τόσο δ νέος δσο καί εκείνοι πού Εχουν απαλλαγεί άπό 

αυτήν τήν αρχή. Καθένας άπό αυτούς θά πρέπει νά προσέρ

χεται, δχι μόνος του άλλα μαζί μ' Εναν νέο ηλικίας τριάντα 

Εως σαράντα ετών, προσλαμβάνοντας αυτόν πού αρέσει στον 

ίδιο. Τό αντικείμενο τής συνεδρίασης καί τών συζητήσεων 

τους αναφέρεται στους νόμους της ίδιας τους τής πόλης, καί 

σε οτιδήποτε τό ενδιαφέρον γιά αυτά τά θέματα θά μπορούν 952a 

να πληροφορηθούν άπό άλλου, καί Εχει ακόμη νά κάνει μέ 

δλες εκείνες τίς πληροφορίες, δσες τυχόν θά τούς φανούν 

στά πλαίσια αυτής τής Ερευνας δτι βοηθάνε, κατέχοντας τίς 

πληροφορίες αυτές γίνεται γι' αυτούς καθαρότερο τό πεδίο 

τής έρευνας καί δτι άν δέν τίς κατέχουν θά τούς φανοΰν δλα 

τά σχετικά μέ τούς νόμους πιό σκοτεινά καί ασαφή. "Οσα 

τυχόν τώρα άπό αυτά θά Εγκρίνουν οί γεροντότεροι, οί νεώ

τεροι θά πρέπει μέ κάθε Επιμέλεια νά τά μαθαίνουν, καί άν 

κάποιος άπό τούς νέους πού Εχουν προσκληθεί τυχόν θεωρη

θεί δτι είναι ανάξιος, θά πρέπει ολόκληρο τό συμβούλιο νά 

Επικρίνει εκείνον πού τόν προσκάλεσε· Εκείνοι αντίθετα άπό 

τούς νέους αυτούς πού διακρίνονται, θά πρέπει ή λοιπή πό- b 

λη νά τούς προσέχει, επειδή αποβλέπουν σ' αυτούς καί νά 

τούς βλέπουν διαφορετικά καί νά τούς τιμούν, άν επιτυγχά

νουν, ένώ, άν καταντούν χειρότεροι άπό τήν πλειονότητα, νά 

τους θεωρεί περισσότερο ανάξιους άπό τούς άλλους. Σ' αύτο 

τό συμβούλιο θά ποέπει μόλις φθάνει, νά πηγαίνει κατευ-
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θεΐαν νά παρουσιασθεί αυτός πού ερεύνησε τούς νομικούς 

κανόνες στους άλλους λαούς καί άν βρήκε κάποιους πού 

είχαν νά εκφράσουν κάποια γνώμη σχετικά μέ τήν θέσπιση 

τών νόμων ή τήν παιδεία ή τήν ανατροφή, είτε και άν θα 

Εφθανε πίσω στην πατρίδα Εχοντας αυτός ίδιος αντιληφθεί 

ορισμένα πράγματα, θά πρέπει νά τά κοινοποιήσει στην ολο

μέλεια τοΰ συμβουλίου- καί άν τυχόν θεωρηθεί δτι Επέστρε

ψε μήτε χειρότερος μήτε κατά τι καλύτερος, θά πρέπει, προς e 

χάριν τουλάχιστον τής πολύ μεγάλης του προθυμίας, νά 

επαινεθεί, èiv αντίθετα, (ένν. επέστρεψε) πολύ καλύτερος, θά 

πρέπει νά επαινείται πολύ περισσόερο δσο ζεϊ καί δταν πε

θάνει θά πρέπει νά τοΰ απονέμει ή αρχή τοΰ συμβουλίου όλες 

τίς τιμές πού τοΰ αρμόζουν. Ά ν δμως τυχόν θεωρηθεί δτι 

Εχει επιστρέψει διεφθαρμένος, δέν θά πρέπει νά τοΰ επιτρέ

πεται νά συνομιλεί μέ κανένα, μήτε μέ νέο μήτε μέ μεγαλύτε

ρο στην ηλικία, παριστάνοντας δτι είναι σοφός- καί άν βέ

βαια υπακούει στους άρχοντες θά πρέπει νά ζει ώς απλός 

ιδιώτης καί άν δχι, θά πρέπει, άν κριθεί άπό κάποιο δικα

στήριο δτι πολυασχολείται μέ κάτι πού Εχει σχέση μέ τήν ά 

παιδεία καί τους νόμους, νά τιμωρείται με θάνατο. Ά ν τώ

ρα, ένώ τοΰ αξίζει νά προσάγεται σέ δικαστήριο, κανένας 

άπο τούς άρχοντες δέν τόν προσάγει, θά πρέπει νά προαπο

φασίζεται δτι θά άπαγγελθεϊ μομφή σχετικώς στους άρχο

ντες κατά τήν διαδικασία τής απονομής εξαιρετικών τιμών. 

Αυτός, λοιπόν, πού έκδημεΐ, θά πρέπει νά τό κάνει Ετσι καί 

μέ τόν δρο δτι είναι τέτοιος, είναι ανάγκη τώρα μετά άπό 

τούτο νά υποδεχθούμε φιλικά αυτόν πού Ερχεται ώς ξένος. 

'Υπάρχουν όμως τεσσάρων ειδών ξένοι γιά τούς οποίους 

πρέπει σχετικά νά κάνουμε κάποιο λόγο- ό πρώτος χωρίς 

άλλο καί δια παντός κατά κανόνα θερινός καθώς περνάει 

τόν περισσότερο καιρό του μέ συχνές Επισκέψεις, καθώς τά e 

αποδημητικά πουλιά - καί άπό αυτούς οί πιό πολλοί, άπα-
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ράλλακτα σαν πλάσματα πού πετούν, πάνω άπό τήν θάλασ

σα, ταξιδεύουν κάνοντας εμπόριο γιά χάρη τοΰ πορισμού 

χρημάτων, πετούν συνεχώς τήν Εποχή τοΰ καλοκαιριού σέ 

άλλες πόλεις - αυτόν πρέπει νά τον υποδέχονται οί άρχοντες 

πού Εχουν ορισθεί γιά τόν σκοπό αυτόν στίς αγορές, στά λι

μάνια και στά δημόσια κτίρια έκτος άλλα πλησίον τής πόλης, 

προσέχοντας μήπως τυχόν κάποιος άπό αυτούς τούς ξένους 

εισάγει κάποιο νεωτερισμό, καί άπό τήν άλλη νά διεξάγουν 

μέ σωστό τρόπο τίς δίκες, καθώς επίσης καί νά τούς συνα- 953a 

ναστρέφονται μόνο γιά τά αναγκαία, καί δσο τό δυνατόν λι

γότερα πράγματα. Ό δεύτερος τώρα είναι πράγματι ό παρα

τηρητής εκείνος γιά νά δει μέ τά ίδια του τά μάτια καί νά 

ακούσει μέ τά ίδια του τα αυτιά δσα θεωρούνται Εργα καλών 

τεχνών γιά καθέναν άνεξαιρέτα>ς άπο αυτούς πρέπει νά 

υπάρχουν καταλύματα κοντά στους ναούς πού έχουν προε

τοιμασθεί για τήν φιλοξενία τοΰ κόσμου, καί πρέπει, έξ 

άλλου, νά φροντίζουν αυτούς τούς Επισκέπτες οί ιερείς καί 

οί νεωκόροι, μέχρις δτου, άφοΰ μείνουν γιά ένα ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο χρονικό διάστημα Εχοντας δει καί ακούσει 

Εκείνα γιά χάρη τών όποιων αφίχθησαν, νά αναχωρήσουν 

χωρίς νά ύποστοΰν ή νά προκαλέσουν τήν παραμικρή βλάβη. 

Δικαστές τώρα γι' αυτούς νά είναι οί ιερείς, άν αδικεί κά- b 

ποιος κάποιον άπό αυτούς ή κάποιος άπό αυτούς αδικεί κά

ποιον άλλον, μέσα στά όρια τών πενήντα δραχμών, άν δμως 

θά γίνεται κάποια βαρύτερη κατηγορία, πρέπει οί υποθέσεις 

γι ' αυτούς τούς επισκέπτες νά εκδικάζονται ένιόπιον τών 

άγορανόμων. 

Ώ ς τρίτον ξένο πρέπει νά δεχόμαστε καί νά φιλοξενούμε 

μέ Εξοδα τοΰ δημοσίου αυτόν πού έρχεται άπό άλλη χώρα μέ 

κάποια επίσημη ιδιότητα- αυτόν πρέπει νά τόν υποδέχονται 

δημόσια μόνον οί στρατηγοί, οί ύπαρχοι καί οί ταξίαρχοι, 

δσο γιά τή ιρροντίδα έν γένει αύτά)ν τών επισκεπτών πρέπει 



ΒΙΒΛΙΟ IB 351 

νά τήν αναλαμβάνει μαζί μέ τους πρυτάνεις εκείνος μόνον e 

στό σπίτι τού όποιου τυχόν καταλύσει κάποιος άπό αυτούς 

ώς φιλοξενούμενος. Τέταρτος, τέλος, άν ποτέ συμβεί νά φθά

σει, πράγμα βέβαια σπάνιο, άν συμβεί ποτέ μας Ελθει κάποι

ος, είναι ό αντίστοιχος τών δικών μας παρατηρητών άπό κά

ποια άλλη χώρα, πρώτα δεν θά πρέπει νά είναι λιγότερο άπό 

πενήντα χρόνων καί έπί πλέον αυτού θά πρέπει νά δηλώνει 

δτι σκοπός του είναι νά δεί κάτι ώραΐο, τό όποιο είναι ανώ

τερο σέ ομορφιά άπό (ένν. δσα είδε) στις άλλες χώρες ή ακό

μη γιά νά δείξει κάτι τέτοιο σέ κάποια άλλη πόλη. Κάθε τώ

ρα παρόμοιος επισκέπτης θά πρέπει νά μπορεί νά πηγαίνει 

ακάλεστος καί νά κτυπάει τίς πόρτες τών πλουσίων καί τών d 

σοφών, Εφ' όσον είναι καί ίδιος τέτοιος- καί θά πρέπει νά 

μπορεί νά πηγαίνει στην κατοικία Εκείνου πού φροντίζει γιά 

τό σύνολο τής παιδείας, πιστεύοντας ακράδαντα δτι είναι ό 

κατάλληλος φιλοξενούμενος γιά Ενα τέτοιο φιλόξενο (ένν. 

οικοδεσπότη), ή στην κατοικία κάποιου άπό τούς νικητές σε 

αρετή, καί άφοΰ συνομιλήσει μέ μερικούς άπό αυτούς, άλλο

τε διδάσκοντας καί άλλοτε μαθαίνοντας, θά πρέπει νά ανα

χωρεί, άφοΰ τιμηθεί ώς φίλος άπό φίλους με δώρα και τις 

πρέπουσες τιμές. Μέ αυτούς τούς κανόνες δικαίου πρέπει νά 

δεχόμαστε καί φιλοξενούμε δλους ανεξαιρέτως τούς ξένους 

καί τίς ξένες άπό μιαν άλλη χώρα καί νά στέλνουμε τούς δι

κούς μας τιμώντας τόν ξένιο Δία, νά μήν κάνουμε διωγμούς e 

κατά τών ξένων μέ τό πρόσχημα τών συνεστιάσεων καί θυ

σιών, δπως κάνουν οί τρόφιμοι τοΰ Νείλου, μήτε μέ τό νά 

κάνουμε άγριες προκηρύξεις Εναντίον τους. 

Τήν εγγύηση, τήν όποια τυχόν παρέχει κάποιος, θά πρέπει 

νά τήν κάνει ρητά, μέ τό νά συμφωνήσει δηλαδή άπό κοινού 

για το σύνολο τής πράξης εγγράφως καί μπροστά σέ δχι λι

γότερους άπό τρεϊς μάρτυρες, γιά ποσά μέχρι χίλιες δραχμές 

καί γιά πάνω άπό χίλιες δχι λιγότερους άπό πέντε. Εγγυητής 
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εκείνου πού πουλάει οτιδήποτε παράνομα ή και πού δέν 

είναι μέ κανένα τρόπο άξιόχρεως χωρίς άλλο είναι βέβαια 

καί αυτός πού πρώτος πουλάει- καί θά πρέπει νά είναι εξί

σου υπεύθυνος καί ό πρώτος πωλητής καθώς καί ό μεταπω

λητής. 

Ά ν τυχόν θελήσει κάποιος νά Ερευνήσει ενα οποιοδήποτε 

οίκημα άλλου γιά νά βρεί κάποιο κλοπιμαίο, θά πρέπει, γυ

μνός ή φορώντας κοντό χιτώνα χωρίς ζωστήρα, καί άφοΰ 

προηγουμένως θά έχει ορκισθεί στους θεούς πού ορίζει ό νό

μος δτι Ελπίζει νά βρει Εκεί αυτό πού ψάχνει, έτσι μόνο νά 

Ερευνά- ό άλλος θά πρέπει νά θέτει στην διάθεση του τό οίκη

μα γιά νά ψάξει τόσο τά σφραγισμένα δσο καί τά άσφάγιστα 

περιουσιακά του στοιχεία. "Αν τυχόν όμως κάποιος δέν δίνει 

σ' αύτον πού θέλει νά κάνει έρευνα τήν άδεια νά ψάξει για 

κλοπιμαία, τότε αυτός πού εμποδίζεται μπορεί νά πηγαίνει 

την υπόθεση στό δικαστήριο, άφοΰ θά Εχει προηγουμένως 

Εκτιμήσει τήν άξια τοΰ αντικειμένου πού ψάχνει νά βρει, καί 

άν κάποιος καταδικασθεί, θά πρέπει νά πληρώνει ώς αποζη

μίωση τό διπλάσιο τής αξίας τού αντικειμένου πού εκτιμή

θηκε. Ά ν τώρα συμβαίνει ό κύριος τοΰ οικήματος νά λείπει 

στό εξωτερικό, τά ασφράγιστα αντικείμενα θά τά δίνουν γιά 

Ερευνα εχύτοί που κατοικούν τό οίκημα, ένώ τά σφραγισμένα 

θά πρέπει αυτός πού ψάχνει τά κλοπιμαία νά τά σφραγίσει 

καί μέ τή δική του σφραγίδα καί νά ορίσει δποιον θά θελήσει 

φύλακα γιά πέντε ήμερες- άν δμα3ς είναι απών γιά περισσό

τερο χρόνο, θά πρέπει (ένν. ό ενδιαφερόμενος) παίρνοντας 

μαζί του τούς αστυνόμους νά μπορεί έτσι νά κάνει τήν Ερευ

να, ανοίγοντας καί τά σφραγισμένα αντικείμενα, καί θά πρέ

πει πάλι, παρουσία τών ανθρώπων τού σπιτιού καί τών 

αστυνόμων, νά τά ξανασφραγίζει μέ τόν ίδιο τρόπο. 

Για τά διαφιλονικούμενα θά πρέπει νά ορίζονται τά χρο

νικά δοια στά όποια, άν τυχόν κάποιος θά έχει στην κατοχή 
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του, δέν θά Επιτρέπεται πλέον νά αμφισβητούνται. Ι ιά χω

ράφια καί κατοικίες δέν υπάρχει βέβαια σ' αυτήν (ένν. Μα

γνησία) δυνατότητα αμφισβήτησης- γιά δποιο τώρα άπο τ' 

άλλα πού τυχόν θά έχει κάποιος στην κατοχή του, άν συμ

βαίνει νά κάνει αυτός φανερά χρήση στό αστικό κέντρο, στην 

αγορά ή στους ναούς καί κανένας νά μήν τό κατάσχει, καί νά 

ισχυρισθεί δτι ψάχνει όλον αύτον τον καιρό να βρει αυτό, 

ένώ είναι φανερό δτι ό άλλος δέν κρύβει τίποτε, άν Ετσι κά

ποιος έχει στην κατοχή του Ενα οποιοδήποτε πράγμα γιά ενα 

χρόνο καί συμβαίνει νά ψάχνει νά τό βρει, δέν θά πρέπει νά d 

επιτρέπεται νά κατάσχει κανένας ένα τέτοιο περιουσιακό 

στοιχείο μετά τήν παρέλευση ενός χρόνου. Ά ν όμως δέν κά

νει χρήση στό αστικό κέντρο ούτε στην αγορά, παρά μόνο 

στους αγρούς φανερά, καί μέσα σέ πέντε χρόνια δέν έτυχε νά 

τόν συναντήσει κάποιος, τότε, άφοΰ περάσουν τά πέντε χρό

νια, δέν θα πρέπει να Επιτρέπεται σ' αυτόν νά κατάσχει τό έν 

λόγω πράγμα. Ά ν τώρα κάνει χρήση μ,έσα στό σπίτι του. στό 

αστικό κέντρο, ή προθεσμία νά είναι τρία χρόνια, καί άν τό 

Εχει στην κατοχή του καί τό χρησιμοποιεί κρυφά (ένν. σέ κά

ποιο οίκημα) στους αγρούς, δέκα χρόνια, καί άν στην άλλο- e 

δαπή, άνά πάσα στιγμή, οπουδήποτε τυχόν τό βρει, χωρίς νά 

υπάρχει καμμία προθεσμία γιά τήν κατάσχεση. 

Ά ν κάποιος Εμποδίσει Εναν άλλον μέ τήν βία νά παραστεί 

σέ δίκη είτε τόν ίδιον αυτόν (ένν. ώς διάδικο) είτε κάποιον 

άπό τούς μάρτυρες, άν πρόκειται γιά δοΰλο είτε αυτού του 

ίδιου είτε γιά ξένο, ή δίκη νά είναι ατελεσφόρητη καί άκυρη 

άν, αντίθετα, πρόκειται γιά ελεύθερο, έκτος άπό τό ανυπό

στατο, νά καταδικασθεί σέ φυλάκιση ενός έτους καί δποιος 

θέλει να τόν διώκει γιά το αδίκημα τής στέρησης τής πρόσω- 955a 

πικής ελευθερίας. Ά ν πάλι κάποιος παρεμποδίζει μέ τή βία 

έναν αντίπαλο να πάρει μέρος σέ αθλητικούς ή μουσικούς ή 

κάποιους άλλους αγώνες, θά πρέπει, όποιος θέλει, νά μπορεί 
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να το αναφέρει στους αθλοθέτες καί αυτοί νά αφήσουν Ελεύ

θερον αυτόν πού τό Επιθυμεί νά πάρει μέρος στον αγώνα· άν 

δμως δέν έχουν τήν δύναμη, τότε, άν αυτός πού εμποδίζει νά 

αγωνισθεί νικήσει, τά βραβεία τής νίκης νά δίνονται σ' αυτόν 

πού έμποδίσθηκε καί νά γράφουν αυτοί, σέ όποια ιερά τυχόν 

θά θελήσει, δτι νίκησε ένώ γι' αυτόν πού παρεμπόδισε δέν θά 

πρέπει νά επιτρέπεται να υπάρξει ποτέ κανένα αφιέρωμα μή

τε Επιγραφή γιά τον έν λόγω αυτόν αγώνα, αλλά θά πρέπει, 

αντίθετα, νά θεωρείται υπεύθυνος γιά πρόκληση βλάβης είτε 

νικηθεί παίρνοντας μέρος στον αγώνα, είτε νικήσει. 

Ά ν κάποιος δέχεται Ενα οποιοδήποτε κλοπιμαίο γνωρίζο

ντας δτι είναι κλεμμένο, θά πρέπει νά υποβάλλεται στην ίδια 

ποινή μέ αυτόν πού έκλεψε· ένώ για την παροχή φιλοξενίας 

σέ καταδιωκόμενο ή τιμωρία θά πρέπει νά είναι ό θάνατος. 

θ ά πρέπει καθένας νά θεωρεί τόν ίδιο άνθρωπο μέ τήν πό

λη φίλ.ο καί εχθρό· καί άν κάποιος συνάψει ειρήνη μέ κάποι

ους ή κηρύξει πόλεμο εναντίον τους Ιδιωτικά χωρίς τήν συ

ναίνεση τής πολιτείας, καί γι ' αυτόν ή τιμωρία θά πρέπει νά 

είναι ό θάνατος. Ά ν πάλι ένα μέρος τής πόλης συνάψει ειρή

νη μέ κάποιους ή κηρύξει πόλεμο εναντίον τους γιά δικό του 

λογαριασμό, οί στρατηγοί θά πρέπει νά εισάγουν στό δικα

στήριο τούς υπαίτιους γιά τήν πράξη αυτή και γι' αύτον πού 

θά κριθεί Ενοχος, θά πρέπει ή ποινή νά είναι θάνατος. 

Αυτοί οί όποιοι υπηρετούν σέ κάποιον τομέίχ στην πατρί

δα, πρέπει νά την υπηρετούν γωρίς δώρα καί δέν υπάρχει ή 

παραμικρή δήθεν δικαιολογία ούτε τό λεγόμενο δτι πρέπει 

νά δέχεται κανείς δώρα γιά καλές πράξεις, όχι όμως γιά τίς 

κακές- διότι δέν είναι εύκολο τό νά γνωρίζει καί δταν το 

γνωρίζει νά επιμένει στην κατεύθυνση αυτή, γι' αυτό τό πιό 

ασφαλές γι' αυτόν είναι υπακούοντας νά υπόκειται στον νό

μο νά μήν προσφέρει υπηρεσίες μέ αντάλλαγμα δώρα. Αυτός 

6 όποιος δέν υπακούει, άν καταδικασθεί θά πρέπει άπλα καί 
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μονο νά θανατώνεται. 

Σχετικά μέ τίς χρηματικές συνεισφορές στό δημόσιο τα

μείο, (ένν. θά πρέπει) δχι μόνο νά Εχει εκτιμηθεί γιά πολλούς 

λόγους ή περιουσία κάθε ατόμου χωριστά, άλλα καί νά πα

ραδώσουν επίσης τά μέλη μιας ίδιας φυλής εγγράφως τήν 

ετήσια πρόσοδο, έτσι ώστε, μέ το να είναι δύο οί συνεισφο

ρές, νά μπορεί το δημόσιο νά χρησιμοποιεί όποια άπο τίς 

δύο θά θέλει, νά μπορούν δηλαδή κάθε χρόνο νά αποφασί

ζουν οί δημόσιες αρχές, άν θά παρακρατήσουν ένα μέρος άπό e 

τήν συνολική περιουσία ή άπό εισόδημα πού παράγεται κάθε 

φορά σ' ετήσια βάση, χωρίς τά ποσά πού Εχουν καταβληθεί 

γιά τά συσσίτια. 

Ό άνθρωπος τώρα τοΰ μέτρου οφείλει νά προσφέρει ατούς 

θεούς μέτριας αξίας αφιερώματα. Ή γή λοιπόν δσο καί ή 

έστια τής κατοικίας, καθώς αποτελούν γιά όλους τούς 

ανθρώπους Ιερά όλων τών θεών, δέν θά πρέπει κανένας νά 

τά αφιερώνει γιά δεύτερη φορά ατούς θεούς. Ό χρυσός έξ 

άλλου, καί ό άργυρος πού βρίσκεται σέ άλλες πόλεις τόσο σε 

σπίτια ιδιωτών δσο καί σέ ναούς, είναι ένα αγαθό τό όποιο 956a 

προκαλεί τόν φθόνο, τό έλεφαντοστοΰν έπειδη άνηκει σ' Ενα 

σώμα πού Εχει χάσει τήν ψυχή του δέν είναι Ενα καθαρό αφιέ

ρωμα, ένώ ό σίδηρος καί ό χαλκός είναι σύνεργα πολέμου-

θά πρέπει, αντίθετα, νά μπορεί κάποιος νά αφιερώνει στους 

δημόσιους ναούς δ,τι τυχόν θελήσει, πού είναι φτιαγμένο 

άπό Ενα μόνο κομμάτι ξύλου ή παρομοίως άπό πέτρα, καί 

άπό υφαντό δχι περισσότερο άπό τήν εργασία ενός μήνα 

μιας γυναίκας. Τό χρώμα πού αρμόζει τώρα στους θεούς θά 

ήταν καί άλλου δπως καί κατ ' εξοχήν γιά τό ύφασμα τό λευ

κό, και δέν θά πρέπει νά βάφονται παρά εκείνα μόνο πού 

έχουν να κάνουν μέ τα πολεμικά στολίδια. Τα πιό άξια γιά b 

θεούς δώρα είναι όμως τά πτηνά και οί ζωγραιριές, όσες ένας 

ζωγράφος θά όλοκηριόνει μέσα σέ μιά μέρα· καί δλα τά άλλα 



Β Ι Β Λ Ι Ο I B ' 361 

θά πρέπει νά γίνονται κατ' απομίμηση τοΰ είδους αυτού τών 

αφιερωμάτων. 

Άφοΰ τώρα Εχει διαιρεθεί ή πόλη στό σύνολο της σέ δσα 

μέρη πρέπει νά είναι διαιρεμένη καί έχουν ειπωθεί στό μέτρο 

τοΰ δυνατού οί νόμοι γιά τις πιό σημαντικές άπό τίς συναλ

λακτικές σχέσεις γιά δλα τά αντικείμενα, θά υπολειπόταν 

χωρίς άλλο να τεθούν οί κανόνες πού διέπουν τις δίκες. Στό 

πρώτο άπό τά δικαστήρια οί δικαστές θά μπορούσαν νά 

είναι αιρετοί, τούς οποίους νά εκλέγουν άπό κοινού ό ενα

γόμενος καί ό ενάγων, οί όποιοι Επρεπε μάλλον αντί δικά- c 

στές νά ονομάζονται διαιτητές· δεύτεροι τώρα οί δικαστές 

πού ανήκουν στην ίδια κωμόπολη καί εκείνοι πού ανήκουν 

στην ίδια φυλή, διαιρεμένοι σέ δώδεκα τμήματα, στους οποί

ους άν τυχόν δέν κριθεί άπό τούς πρώτους, πηγαίνουν οί 

αντίδικοι γιά νά διεξαγάγουν Εναν δικαστικό αγώνα, μία με

γαλύτερη ποινή, συγκεκριμένα, άν ό Εναγόμενος νικηθεί σέ 

δευτεροβάθμιο δικαστήριο, θά πρέπει νά πληρώσει τό πρό

στιμο που αναγράφεται στην μηνυτήρια αγωγή Επαυξημένο 

κατά τό ένα πέμπτο. Ά ν τώρα κάποιος (ένν. εναγόμενος), 

διατυπώνοντας κατηγορίες κατά τών δικαστών θελήσει νά 

κάνει καί τρίτον δικαστικό αγώνα, θά πρέπει νά φέρει τήν 

υπόθεση Ενώπιον τοΰ δικαστηρίου τών προκρίτων, καί άν 

νικηθεί καί πάλι, θά πρέπει νά πληρώσει τό πρόστιμο έπαυ- i 

ξημένο κατά τό ήμισυ. Ά ν πάλι, άφοΰ ό ενάγων νικηθεί στό 

πρωτοβάθμιο δικαστήριο δέν ησυχάζει, αλλά προσφεύγει στό 

δευτεροβάθμιο δικαστήριο, άν βέβαια νικήσει, θά πρέπει νά 

λάβει τό ενα πέμπτο καί άν νικηθεί θά πρέπει νά πληρώσει τό 

ίδιο αυτό μέρος τής ποινής. "Αν, τέλος, τυχόν φθάσουν στό 

τριτοβάθμιο δικαστήριο, έχοντας αρνηθεί νά συμμορφωθούν 

στις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, άν ό εναγόμενος 

νικηθεί, θά πρέπει, δπως ειπώθηκε, νά πληρώσει τό πρόστι

μο επαυξημένο κατά τό ήμισυ, καί (ένν. άν νικηθεί) ό ενάγων 
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θά πρέπει νά πληρώσει τό μισό πρόστιμο. Γιά τήν μέ κλήρο e 

επιλογή τών δικαστηρίων τήν πλήρωση τών κενών θέσεων, 
τήν σύσταση τών υπηρεσιών γιά τίς αρχές, γιά τήν χρονική 
στιγμή κατά τήν οποία καθένα άπό αυτά είναι ανάγκη νά γί
νεται λήψη αποφάσεων μέ ψηφοφορία καί τίς αναβολές καί 
γιά δλα δσα τοΰ είδους αυτού είναι αναγκαία γιά τήν διεξα
γωγή τών δικών, ή κατάθεση γραπτών προτάσεων πριν καί 
μετά άπό τήν έναρξη τής διαδικασίας, ή αναγκαστική απά
ντηση καί απολογία καί δλα ανεξαιρέτως δσα έν γένει είναι 
συναφή μέ αυτά, κάναμε βέβαια λόγο καί πιό μπροστά, πλην 
όμως είναι καλό ασφαλώς τό σαπττό (ένν. vet λέγεται) καί δύο 957a 
καί τρεϊς φορές. Ό νέος, λοιπόν, στην ηλικία νομοθέτης πρέ
πει όλους δσους μικρούς καί εύκολους νομικούς κανόνες 
βρίσκει, τούς οποίους παρέλειψε ό γέρος νομοθέτης, νά τούς 
συμπληρώνει. Καί άν τά Ιδιωτικά δικαστήρια γίνονται κατ' 
αυτόν τόν τρόπο, θά Εχει αυτό τήν λογική του- δσο γιά τά δη
μόσια δμως καί τά κοινά γιά δλους καί δσα πρέπει νά χρη
σιμοποιούν οί αρχές, προκειμένου καθεμιά άπό τίς αρχές νά 
διοικεί τά δσα τής ανήκουν, υπάρχουν σέ πολλές πόλεις ούκ 
ολίγες καί κάθε άλλο παρά άσχημες (ένν. κακές) νομοθετικές 
διατάξεις άπό δίκαιους ανθρώπους, άπ' δπου οί νομοφύλα
κες πρέπει νά εφοδιάζουν μέ τίς κατάλληλες τό πολίτευμα b 
πού τώρα γεννιέται, μέ τό νά συλλ.ογισθούν καί νά διορθώ
σουν, δοκιμάζοντας μέ κάθε εμπειρικό τρόπο, ώσπου τυχόν 
νά θεωρηθεί δτι καθεμία άπό αυτές Εχει θεσμοθετηθεί Ικανο
ποιητικά, καί τότε έχφοΰ βάλουν τέλος, άφοΰ θά τίς Εχουν 
Ετσι επικυρώσει ώς απολύτως αμετάθετες, νά τίς χρησιμο
ποιούν σέ δλη τους τήν ζωή. Άπό τίς όσες τώρα (ένν. ρυθμί
σεις) αναφέρονται στην σιωπή τών δικαστών προς αποφυγή 
κάποιας δυσοίωνης έκφρασης καί στο αντίθετο, καί όσες 
(ένν. ρυθμίσεις) διαφοροποιούνται άπό τίς ποικίλες αντιλή
ψεις στις άλλες πόλεις γιά τό τί είναι δίκαιο, αγαθό καί 
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ώραΐο, Ενα μέρος έχει ήδη εκτεθεί και τα δσα (ένν. απομέ

νουν) ακόμη θά εκτεθούν προς τό τέλος. Προς δλες αυτές τίς 

ρυθμίσεις πρέπει, αυτός πού μέλλει νά είναι δικαστής δίκαι- e 

ος όσον άφορα στην Εκδίκαση, νά προσβλέπει καί Εχοντας 

στην κατοχή του γραπτά κείμενα νά μαθαίνει σχετικά με 

αυτές- άπό όλες, πράγματι, τίς γνώσεις, αυτές πού άσυγκρί-

ταιις περισσότερο άπό κάθε άλλη θά ήσαν ικανές νά κάνουν 

νά καταστεί αυτός πού τις μαθαίνει καλύτερος άνθρωπος, 

είναι οί γνώσεις πού έχουν αντικείμενο τούς νόμους, άν βέ

βαια θά Εχουν αυτά σωστά τεθεί, διαφορετικά μάταια θά είχε 

ό θεϊκός καί αξιοθαύμαστος νόμος μας τό δνομα συγγενικό 

με τόν νού. Πλην όμως και τά άλλα είδη λεκτικής Εκφρασης, 

τόσο δηλαδή οί Επαινοι και κατηγορίες πού λέγονται σέ ποι

ήματα γιά κάποιους δσο και σε πεζό λόγο, είτε σέ γραπτά α 

κείμενα είτε καθημερινά στις άλλες κάθε είδους συνανα

στροφές δπου άλλοτε αμφισβητούνται μέ τρόπον επίμονο 

καί άλλοτε γίννται αποδεκτές μέ συναινετικές παραχωρήσεις 

κάποτε μάλιστα πάρα πολύ απερίσκεπτες, γιά δλα αυτά θά 

μπορούσαν νά είναι μία ακριβής δοκιμασία τά γραπτά τοΰ 

νομοθέτη, τά όποια πρέπει ό καλός ό δικαστής μέ τό νά τά 

έχει στην διάθεση τοΰ εαυτού του, σάν άντίδοχα ένάνχια στά 

άλλα είδη λόγου, καί χόν ίδιο του τόν Εαυτό δσο και τήν πό

λη ν' ανυψώνει, με το νά εμπεδώνει καί νά επαυξάνει στους 

καλούς τό αίσθημα τοΰ δικαίου καί νά Εξασφαλίζει στό μέ

τρο τοΰ δυνατοΰ τήν αλλαγή προς τό καλύτερο γιά τούς κα- e 

κούς λόγω άμάθιας, ασωτίας, δειλίας καί γενικά κάθε είδους 

αδικίας, γιά δσους άπό τούς κακούς οί γνώμες τους θά μπο-

ροΰν νά θεραπευθούν γιά εκείνους, αντίθετα, τών όποιων 

τις αντιλήψεις στην πραγματικότητα έχει κλώσει ή μοίρα, 

δταν δίνουν (ένν. οί δικαστές) τόν θάνατο ώς γιατρικό γιά 

τήν θεραπεία ψυχών πού Εχουν Ετσι διαπλασθεΐ, τό όποιο θά 

μποροΰσε νά θεωρηθεί δτι δικαιολογημένα Εχει αναφερθεί 958a 
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πολλές φορές, θά ήσαν αξιέπαινοι στα μάτια όλης τής πόλης 

αυτοί οί δικαστές καί οδηγοί δικαστών. 

"Οταν οί δικαστικές υποθέσεις τοΰ έτους θά έχουν τελεσί

δικα εκδικασθεί, γιά τήν εκτέλεση τους είναι αναγκαίοι αυτοί 

οί κανόνες: Πρώτα άπ' δλα ή αρχή πού δικάζει θά πρέπει νά 

μεταβιβάσει δλα τά περιουσιακά στοιχεία Εκείνου πού κατα

δικάσθηκε σ' αυτόν πού νίκησε, εκτός άπό τά αναγκαία πού 

πρέπει εκείνος νά κατέχει, ευθύς αμέσως μετά άπό κάθε συ

γκεκριμένη απόφαση μέ ψηφοφορία άπό τόν κήρυκα είς έπή- b 

κοον τών δικαστών· άν, δταν ό επόμενος μήνας άπό τούς 

προσδιορισμένους γιά τήν διεξαγωγή τών δικών συμπληρα)-

θεΐ, κάποιος τυχόν δέν αποδεσμεύει θέλοντας ό ίδιος και μέ 

τήν θέληση εκείνου πού νίκησε, ή αρχή πού δίκασε θά πρέπει 

συμμορφούμενη νά παραδώσει τήν ακίνητη περιουσία τοΰ 

χαμένου στον νικητή. Ά ν τώρα συμβαίνει νά μήν Εχουν άπό 

ποΰ, καί τυχόν υπολείπεται δχι λιγότερο άπό μιά δραχμή, 

δέν θά πρέπει νά μπορεί νά κινεί αυτός προηγουμένως δίκες 

εναντίον κανενός άλλου, προτού εκπληρώσει ολόκληρο τό 

χρέος του σ' αυτόν που νίκησε· γιά άλλους, ωστόσο, θά πρέ

πει νά είναι δυνατόν νά κινούν έγκυρα δίκες εναντίον του. e 

Ά ν κάποιος πάλι που καταδικάσθηκε παρακωλύει τήν αρχή 

πού τόν καταδίκασε, θά πρέπει αυτοί πού παρακωλύθηκαν 

έτσι άδικα στό έργο τους νά τόν εισαγάγουν στό δικαστήριο 

τών νομοφυλάκων, καί άν κάποιος τυχόν θά χάσει αυτή τή 

δίκη, θά πρέπει νά τιμωρείται μέ θάνατο μέ τό αιτιολογικό 

δτι καταστρέφει ολόκληρη τήν πόλη καί τούς νόμους της. 

Γιά Εναν άνθρωπο μετά άπό αυτό, που γεννήθηκε καί ανα

τράφηκε, γέννησε καί ανέθρεψε παιδιά, σύναψε μέ άλλους 

συμβάσεις μέ τρόπο δίκαιο, και πού αποζημιώνει, άν αδίκη

σε κάποιον, καί λαμβάνει αποζημίωση άπό κάποιον άλλον, ά 

πού γέρασε σύμφωνα μέ τούς νόμους στην ώρα του, τό τέλος 

του θά ήταν σύμφωνα μέ τή φύση. Γι' αυτούς επομένως πού 
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πέθαναν, είτε πρόκειται γιά Evexv άνδρα είτε για μιά γυναίκα, 

θά πρέπει νά τελούνται δλα όσα αρμόζει σύμιρωνα μέ τούς 

νόμους έχουν νά κάνουν μέ τά θεία προς τιμήν τών θεών τοΰ 

κάτω κόσμου καί τοΰ πάνα) κόσμου, μέ τούς ερμηνευτές νά 

είναι κύριοι νά ορίσουν σέ δσα άπό τά Εδάφη είναι καλλιερ

γήσιμα δέν θά πρέπει πουθενά νά γίνονται τάιροι, μήτε δη

λαδή κάποιο μεγάλο μήτε κάποιο μικρό μνήμα, Εκείνα συ

νεπώς αντίθετα τά Εδάφη πού Εχουν μιά φύση γι ' αυτό καί 

μόνο καί κανένα άλλο σκοπό, τά οποία μπορούν δηλαδή νά 

σκεπάζουν τά σώματα αυτών πού έχουν πεθάνει δσο γίνεται e 

πιό άστενοχώρητα γιά τούς ζωντανούς, αυτά θά πρέπει νά 

γεμίζουν, ένώ δσα (ένν. εδάφη) είναι προορισμένα άπό τήν 

μητέρα γή να φέρουν στους ανθρώπους τροφή, δέν θά πρέπει 

μήτε ζωντανός μήτε κάποιος πεθαμένος νά τά αποστερεί άπό 

μας πού είμαστε ακόμη έν ζωή. "Η σκαμμένη γή καί ό σωρός 

του χώματος πού χρησιμεύει γιά μνήμα, νά μήν είναι ψηλό

τερο άπό τό Εργο πού φέρνουν σέ πέρας πέντε άνδρες σέ πέ

ντε ήμερες- τίς πέτρινες στήλες δέν πρέπει να τίς κάνουν με

γαλύτερες ά π ' δσο χρειάζεται γιά νά δεχθούν τά όχι περισ

σότερα άπό τέσσερις έξάμετρους στίχους εγκώμια γιά τόν 959a 

βίο εκείνου πού πέθανε. Ή Εκθεση έν πρώτοις τής σορού τοΰ 

νεκροΰ δέν θά πρέπει νά γίνεται στό σπίτι περισσότερο χρό

νο άπό τόν αναγκαίο γιά νά φανερώσει τόσο τήν περίπτωση 

εκείνου πού απλώς έπεσε σέ κώμα δσο καί εκείνου πού Εχει 

πράγματι πεθάνει, θά μπορούσε νά θεωρηθεί έτσι κατά κα

νόνα, σέ σχέση μέ δ,τι Εχει νά κάνει μέ τά ανθρώπινα δτι ή 

εκφορά τής σορού στό μνήμα έχει λογικό μέτρο την τρίτη μέ

ρα. Είναι ανάγκη νά πιστεύει κανείς τόν νομοθέτη Εκτός άπό 

τά άλλα καί δταν λέει δτι ή ψυχή υπερέχει άπό κάθε άποψη 

σε σύγκριση μέ τό σώμα, καί δτι σ' αύτην τήν ζωή αυτό πού 

δίνει (ένν. τήν ύπαρξη) καθένα άπό μας δέν είναι άλλο άπό 

τήν ψυχή, ένώ τό σώμα κάτι πού απλώς μάς μχΗάζει, άκο-
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λουθεϊ καθέναν άπό εμάς, καί σωστά λέγεται ότι τά σώματα 

εκείνων πού πέθαναν είναι τά είδωλα τών νεκρών, καί δτι b 

αυτό πού είναι πράγματι καθένας άπό μας ώς όν, αυτό στό 

όποιο δίνεται τό όνομα αθάνατη ψυχή, επιστρέφει κοντά σ' 

άλλους θεούς, καθώς ό πατροπαράδοτος νόμος λέει, γιά νά 

λογοδοτήσει -γιά τόν καλό άνθρα)πο, πράγματι, κάτι τό άφο

βο και για τον κακό κάτι τό πάρα πολύ ιροβερό- καί άπό τήν 

στιγμή πού κάποιος έχει πεθάνει δέν υπάρχει δυνατότητα γιά 

κάποια μεγάλη (ένν. βοήθεια)· δσο ήταν έν ζωή θά έπρεπε, 

πράγματι, νά τόν βοηθάνε δλοι οί συγγενείς του, ώστε να ζεϊ e 

δσο τό δυνατόν πιό δίκαια καί πιό εύσεβώς καί συνεπώς 

δταν θά πέθαινε θά ήταν ή μετά άπό αυτή έδώ ζωή του ατι

μώρητη γιά κακές αμαρτίες. Μέ τό νά έχρυν έτσι τά πράγμα

τα, δέν πρέπει ποτέ κανείς νά κατασπαταλάει τήν περιουσία 

του επειδή έχει κατ' Εξοχήν τήν Εντύπωση δτι αυτός ό σωρός 

άπό σάρκες πού θάβεται ανήκει στον ίδιον αυτόν, αλλά δτι 

Εκείνον τόν γιό ή αδελφό, ή οποιονδήποτε άλλον πιστεύει 

κανείς δτι θάβει, πενθώντας τον δσο πιό πολύ είναι δυνατόν, 

δτι έχει φύγει, αποπερατώνοντας καί εκπληρώνοντας τήν 

μοίρα του, καί δτι πρέπει κανείς να κάνει δ,τι είναι κάλο για 

τήν παρούσα κατάσταση, νά ξοδεύει δηλαδή έν προκειμένω 

μέ μέτρο, σάν νά πρόκειται γιά έναν άψυχο βωμό τών θεών d 

τοΰ κάταί κόσμου- καί τό τί αποτελεί μέτρο έδώ θά μπορούσε 

νά τό μαντέψει μ' έναν τρόπο κάθε άλλο παρά ασεβή ό νο

μοθέτης. Ό νόμος θά πρέπει νά είναι αυτός- γιά κάποιον τής 

ανώτερης εισοδηματικής τάξης τό σύνολο τών δαπανών πού 

γίνονται γιά τήν ταφή δεν πρέπει να υπερβαίνει τίς πέντε 

μνές, τής δεύτερης τρεις μνές, δύο γιά κάποιον τής τρίτης καί 

μια μνά τής τέταρτης, αυτό θά μπορούσε να είναι τό μέτρο 

για τα έξοδα. 

Eivcti ανάγκη για τούς νομοφύλακες νά κάνουν πολλά 

άλλα καί νά φροντίζουν γιά πολλά άπό αύτιχ, δμως κάθε 
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άλλο παρά τό λιγότερο σημαντικό είναι τό νά διάγουν τόν 

βίο τους φροντίζοντας γιά τά παιδιά καί τούς άνδρες καί κά- e 

θε ηλικίας, καί μάλιστα προς τό τέλος τής ζωής δλων ανε

ξαιρέτως Ενας τουλάχιστον συγκεκριμένος νομοφύλακας νά 

παραστέκεται, εκείνος τόν όποιο οί οικείοι εκείνου πού πρό

κειται νά πεθάνει τυχόν καλούν κοντά τους ώς φύλακα, στον 

οποίο καί θά πρέπει νά είναι ή τιμή, άν τά σχετικά μέ τόν 

ετοιμοθάνατο γίνονται καλά καί μετρημένα καί ή απαξία άν 

δχι σωστά. Ή έκθεση τής σορού καί δλα τά άλλα συναφή θά 

πρέπει νά γίνονται σύμφωνα μέ τον σχετικό γι' αυτά εθιμικό 

κανόνα, πρέπει ωστόσο νά επιτρέπονται στον πολιτικό νο

μοθέτη τό νά επιτάσσει τά εξής- νά κλαίνε ή δχι αυτόν πού 

πέθανε είναι άσχημο, (ένν. θά πρέπει) όμως αντίθετα νά απα

γορεύει νά θρηνολογοϋν καί νά ξεφωνίζουν Εξω άπό τό σπί- 960a 

τι, νά Εμποδίζει νά παρουσιάζουν τόν νεκρό ξεσκέπαστο 

στους δημόσιους δρόμους καί νά φωνάζουν δυνατά δταν τόν 

φέρουν στους δρόμους, καί νά είναι έξω άπό τήν πόλη προ

τού γίνει μέρα. Αυτά, κατά συνέπεια, θά πρέπει Ετσι νά τε

θούν νομοθετικά αναφορικά μέ αυτούς τούς εθιμικούς κανό

νες για τό έν λόγω θέμα, καί αύτος που υπακούει, θά πρέπει 

να είναι έκτος τιμαιριας, ένώ εκείνος πού δέν υπακούει, Εστω 

καί σ' Ενα νομοφύλακα, θά πρέπει νά τιμωρείται ά π ' όλους 

μέ τήν ποινή πού θά ànoepaoioouv αύτοι άπο κοινού. "Οσες 

άλλες ταφές γίνονται είτε καί πράξεις πού στερούν τό δικαι- b 

ωμα σχήν ταφή, οί σχετικές δηλαδή μέ τούς πατροκτόνους, 

τούς "ιερόσυλους καί δλους αυτούς, έχουν αναφερθεί πιό 

μπροστά και βρίσκονται ρυθμισμένες με νομούς, έτσι που οα 

μπορούσε ή νομοθεσία μας νά Εχει ολοκληρωθεί. 

Γιά δλα ανεξαιρέτως τά πράγματα ή ολοκλήρωση τους δέν 

συνίσταται στό νά κάνει ακριβώς κάποιος κάτι ούτε στό να 

αποκτήσει ή να Εγκαθιδρύσει κάτι, άλλα στό νά κατορθώσει 

νά εξασφαλίσει απόλυτα καί μόνιμα στό προϊόν τής έργα-
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σίας του την διατήρηση του, και τότε μόνο μπορεί νά πι

στεύει πώς δ,τι πρέπει νά έχει γίνει έχει γίνει, όμως πρωτύ

τερα τό δλον είναι ανολοκλήρωτο. e 

ΚΑ. Ώραϊα, φιλοξενούμενε, μιλάς- όμως πες μας καθαρό

τερα ακόμη γιά ποιόν σκοπό αυτό πάλι, πού μόλις τώρα 

ειπώθηκε, έχει ειπωθεί. 

ΑΘ. Κλεινία, πολλά άπο τα προηγούμενα δίκαια Εχουν 

εξυμνηθεί καί όχι λιγότερο τά προσωνύμια τών Μοιρών. 

ΚΛ. Ποια ακριβώς; 

ΑΘ. Νά, τό προσωνύμιο για την πρώτη είναι τό Λάχεσις, 

γιά τήν δεύτερη τό Κλ.ωθώ καί γιά τήν τρίτη, αυτήν πού σώ

ζει τά πεπρωμένα, τό "Ατροπος, ή οποία άπεικάζεται σέ τρί

το βαθμό, κάνει γιά αυτές τυχόν πού έχουν κλωσθεΐ άμετά-

στροφη τήν δύναμη τους- αυτά ακριβώς πρέπει δχι μόνο νά 

εξασφαλίσουν στις πόλεις καί στους πολίτες υγεία καί άκε- d 

ραιότητα γιά τά σώματα, άλλα καί νά εμφυσήσουν αίσθημα 

νομιμότητας στις ψυχές καί πολύ περισσότερο τήν σωτηρία 

τών νόμων, Καί νομίζω πώς είναι φανερό δτι αυτό λείπει 

ακόμα άπό τούς νομούς μας, το πά)ς δηλαδή πρέπει νά φυ

τρώσει μέσα τους μέ τρόπο φυσικό ή απαράβατη δύναμη. 

ΚΛ. Αναφέρεις κάτι δχι μικρό, άν πράγματι είναι αδύνα

τον νά βρεϊ κανείς μέ ποιόν τρόπο θά μπορούσε νά γίνει κά

τι τέτοιο κτήμα γιά κάθε τί. 

ΑΘ. Και δμως είναι άσφαλιυς δυνατόν, καθα>ς σέ μένα e 

τουλάχιστον φαίνεται τώρα αΐιτό ολοκάθαρα. 

ΚΛ. Τότε, λοιπόν, άς μήν άποστοΰμε μέ κανένα τρόπο 

προτού μπορέσουμε νά προμηθεύσουμε στους νόμους που 

θέσαμε αυτό ακριβώς- διότι είναι γελοίο, χωρίς άλλο, τό νά 

κοπιάζει κανείς μάταια γιά οτιδήποτε δταν συμβαίνει νά μήν 

τό θεμελιώνει πάνω σέ κάτι τό βέβαιο, 

ΑΘ. Σωστά μέ παρακινείς, καί θά βρείτε σέ μένα έναν 

άλλον δμοιο. 
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ΚΛ. Ώραϊα χωρίς άλλο τα λες. Ποια δμως λές σωτηρία θά 

μπορούσε νά υπάρχει γιά τό πολίτευμα καί τούς νόμους μας 

καί μέ ποιόν τρόπο; 

ΑΘ. Δέν είπαμε, δμως, μήπως προηγουμένως δτι πρέπει 961a 

νά γίνει στην πόλη μας ένα τέτοιο συμβούλιο πού ακολουθεί; 

Δέκα οί πιό ηλικιωμένοι πάντοτε άπό τούς νομοφύλακες καί 

δλοι πού έχουν λάβει τά αριστεία πρέπει νά συγκροτούν Ενα 

συμβούλιο, και ακόμη εκείνοι πού πήγαν στό Εξωτερικό σέ 

αναζήτηση θά μπορούσε νά υπάρχει κάπου κάτι να ακούσουν 

κατάλληλο γιά τό έργο τών νομοφυλάκων καί άφοΰ γυρίσουν 

στην πατρίδα σώοι καί αβλαβείς, θά θεωρηθούν, άφοΰ προη

γουμένως εξετασθούν βασανιστικά καί αύτοι οί ίδιοι, ότι 

είναι άξιοι νά συμμετάσχουν στό συμβούλιο- κάθε μέλος 

πρέπει, έξ άλλου, νά προσλαμβάνει έπί πλέον Ενα νέο όχι κά- b 

τω τών τριάντα ετών, τόν όποϊο άφοΰ πρώτα ό ίδιος τόν κρί

νει δτι είναι άξιος χάρη στά φυσικά του προσόντα καί τήν 

ανατροφή του, τότε μονό να παρουσιάζει τόν νέο καί στά 

άλλα μέλη τοΰ συμβουλίου, καί άν βέβαια θεωρηθεί καί άπό 

τά άλλα μέλη (ένν. άξιος), τότε μπορεί νά προσλαμβάνεται, 

άν δχι, ή κρίση χωρίς άλλο νά είναι απόρρητη στους άλλους 

καί προπάντων σ' αυτόν πού αποδοκιμάσθηκε- τό συμβούλιο 

πρέπει νά είναι πρωινό, δταν δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι 

δσο γίνεται περισσότερο απαλλαγμένος άπό όλες τίς άλλες 

δραστηριότητες του, τόσο ίδαοτικές δσο καί δημόσιες. Δέν 

ήταν μήπως κάτι τέτοιο περίπου αυτό πού ειπώθηκε άπό μας 

στις προηγούμενες συζητήσεις; ο 

ΚΛ. Πράγματι αυτό ήταν. 

ΑΘ. Ξαναπιάνοντας τότε τό θέμα για τό συμβούλιο αύτο 

καί πάλι θά μπορούσα νά πώ το εξής. Διατείνομαι δτι, άν θά 

μπορούσε κανείς νά βάλει αύτο (ένν. τό συμβούλιο) σαν 

άγκυρα όλης τής πόλης, μέ τήν προϋπόθεση δτι έχει αυτή δλα 

τα απαραίτητα γι' αυτήν συστατικά στοιχεία, θά μπορούσε 
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νά σώζει δλα ανεξαιρέτως εκείνα τά όποια θέλομε. 

ΚΛ. Πώς ακριβώς; 

ΑΘ. Μετά καί άπό αυτό θά ήταν ή κατάλληλη στιγμή γιά 

μάς νά εξηγήσουμε σωστά χωρίς νά υστερήσουμε καθόλου σε 

ζήλο. 

ΚΛ. Πάρα πολύ ώραϊα μίλησες, πράττε όπως σκέπτεσαι. 

Αθ. Χρειάζεται, κατά συνέπεια, Κλεινία, νά βροΰμε γιά 

κάθε τί τόν φυσικό σωτήρα σέ κάθε μιά άπό τίς δραστήριο- d 

τητές του, όπως γιά ενα ζώο είναι πάνω άπ' δλα άπό τη φύ

ση του ή ψυχή καί τό κεφάλι. 

ΚΛ. Τί θέλεις πάλι νά πεις μ' αυτό; 

ΑΘ. Ή αρετή αυτών τών δύο εξασφαλίζει αναμφίβολα σέ 

κάθε ζώο τήν σωτηρία του. 

ΚΛ. Πως; 

ΑΘ. Μέ τό νά γεννιέται μέσα στην ψυχή Εκτός τών άλλων 

6 νους καί στό κεφάλι καί στά άλλα ή δράση καί ή ακοή- μέ 

λίγα λόγια άπό χήν σχιγμή πού ό νους αναμίχθηκε μέ τίς δύο 

πιό ωραίες άπό χίς αισθήσεις καί έγινε ένα μέ αυτές, θά ήταν 

απόλυτα δικαιολογημένο νά αποκαλείται σωτηρία γιά καθέ

να άπό τά μέρη. 

ΚΛ. "Ετσι τουλάχιστον φαίνεται. 

ΑΘ. Πράγματι έτσι δείχνει. Πλην δμως ό νους, άφοΰ άνα- e 

μιχθεΐ μέ τίς αισθήσεις πώς θά μποροΰσε νά είναι ή σωτηρία 

γιά τά πλοία σέ κακό και σέ καλό καιρό; Δέν είναι μήπως στό 

πλοίο ό κυβερνήτης καί μαζί οί ναύτες οί όποιοι, αφού συ-

γκεράσουν τίς αισθήσεις μέ τόν κυβερνητικό νού, σώζουν και 

τούς εαυτούς τους καί τά δσα Εχουν νά κάνουν μέ τό πλοίο; 

ΚΛ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Δέν υπάρχει ανάγκη, άπό πολλά παραδείγματα γι' 

αυτά- δέν Εχομε παρά νά δούμε μονάχα ποιο συγκεκριμένο 

σκοπό θέτοντας οί στρατηγοί προκειμένου γιά τόν στρατό 

καί τό ιατρικό σώμα στό σύνολο του προκειμένου γιά τό 

σώμα τών ασθενών, θά στόχευαν μέ τρόπο σωστό στή σωτη-
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ρία. Δέν θά ήταν μήπως ή νίκη και ή επικράτηση απέναντι 962a 

στους εχθρούς και γιά τους γιατρούς καί το βοηθητικό προ

σωπικό ή εξασφάλιση υγείας γιά τό σώμα; 

ΚΑ. Πώς δχι; 

ΑΘ. "Ενας ιατρός πού αγνοεί γιά τό σώμα αυτό πού λίγο 

πριν ονομάσαμε υγεία ή Ενας στρατηγός τή νίκη ή κάτι τι άπό 

τά άλλα πού αναφέραμε, θά ήταν άραγε δυνατόν νά μπορεί 

νά θεωρηθεί δτι έχει γιά κάποιο άπό αυτά γνώση; 

ΚΛ. Καί πώς; 

ΑΘ. Καί τί τότε προκειμένου γιά τήν πόλη; Ά ν κάποιος 

θά φαινόταν δτι αγνοεί τόν σκοπό στον όποιο πρέπει νά 

αποβλέπει ό πολιτικός, άραγε θά μπορούσε έν πρώτοις νά 

ονομασθεί δίκαια άρχοντας, και έπειτα θά ήταν ικανός να b 

σώσει αυτό τοΰ οποίου τόν σκοπό μήτε πού θά μπορούσε στο 

ελάχιστο νά γνωρίζει; 

ΚΑ. Καί πώς; 

ΑΘ. Πρέπει τότε καί στην παρούσα περίσταση, καθώς φαί

νεται, άν πρόκειται νά ολοκληρωθεί ή εγκατάσταση τών 

αποίκων στή χιυρα μας, νά υπάρχει μία σκέψη πρώτα άπ' 

δλο. γι ' αυτό τό όποιο λέμε, δηλαδή τόν σκοπό, οποιοσδήπο

τε είναι σε μας ό πολιτικός σκοπός, Επειτα με ποιόν τρόπο 

πρέπει νά συμμετέχει σ' αυτόν καί ποιος άπό τούς νόμους 

πρώτα καί τούς ανθρώπους μετά, θά τόν συμβουλεύει καλά ή 

όχι- άν μια πόλη δμως τό στερείται, δέν θά ήταν καθόλου πα

ράξενο, άν (ένν. ή πόλη), καθώς είναι χωρίς νού καί αίσθή- e 

σεις, νά κάνει σέ καθεμία άπό τίς δραστηριότητες της τό 

πρώτο τυχόν. 

ΚΛ. Λές πράγματα αληθινά. 

ΑΘ. 'Υπάρχει, λοιπόν, τώοα σέ μ(ϊς κάτι σ' ένα οποιοδή

ποτε άπό τά μέρη ή σ' έναν οποιονδήποτε άπό τούς τομείς 

δραστηριότητας τής πόλης, ικανό νά εξασφαλίσει ενα Οποιο

δήποτε τοΰ είδους αύτοΰ προφυλακτικό μέσο. Μπορούμε 
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άραγε νά ποΰμε; 

ΚΛ. "Οχι βέβαια, φιλοξενούμενε, τουλάχιστον δχι ρητά-

άν ωστόσο πρέπει νά κάνω μία εικασία, μοΰ φαίνεται ότι τά 

λεγόμενα σου αύτα αποβλέπουν στό συμβούλιο, το όποϊο 

είπες τώρα δά μόλις δτι πρέπει νά συνέρχεται στην διάρκεια 

τής νύχτας. 

ΑΘ. Τέλεια κατάλαβες, Κλεινία, καί πρέπει κατά συνέπεια d 

αυτό (ένν. τό συμβούλιο), όπως τό φανερώνουν αυτά έδώ τά 

παρόντα λεγόμενα μας, νά Εχει όλες τίς αρετές- αρχής γενο

μένης άπό τό νά μήν περιπλανιέται άπο όώ κι άπο κεί με τό 

νά σκοπεύει πολλά, άλλα αποβλέποντας σ' Ενα μοναδικό, νά 

ρίχνει τρόπον τινά δλα τά βέλη του σ' αυτόν. 

ΚΛ. Έξιχπαντος. 

ΑΘ. θ α αντιληφθούμε τώρα ότι δέν είναι καθόλου παρά

ξενο να εκτρέπονται οί νομοθεσίες τών διαφόρων πόλεων, 

άπό τήν στιγμή πού σέ κάθε πόλη ή κάθε νομοθεσία αποβλέ

πει άλλου. Καί στις περισσότερες περιπτώσεις δέν είναι επί

σης παράξενο νά είναι γιά κάποιους ή θεμελιώδης αρχή τών 

δικαίων, δτι κάποιοι θά πρέπει νά κυβερνούν μέσα στην πό

λη, είτε είναι αυτοί οί καλύτεροι ή οί χειρότεροι, γιά κάποι

ους άλλους τό νά πλουτίσουν, είτε όντας δούλοι ορισμένων e 

άλ-λων, είτε όχι, ένώ γιά άλλους είναι ό ζήλος πού τούς 

σπρώχνει σέ μιαν ελεύθερη δήθεν ζωή- ορισμένοι τώρα νομο

θετούν καί τά δύο μαζί, αποβλέποντας καί στά δι'ιο, όντας 

δηλαδή ελεύθεροι οί ίδιοι, να γίνουν κύριοι άλλων πόλεων, 

καί οί πιό σοφοί ά π ' όλους, δπως νομίζουν οί ίδιοι, (ένν, 

αποβλέπουν) σ' δλα αυτά αδιακρίτως, καί δχι σ' έναν, επειδή 

δέν Εχουν νά υποδείξουν κανένα πού νά τό εκτιμούν πάνω 

άπ' δλα, στό όποιο πρέπει δλα τά άλλα νά αποβλέπουν. 

ΚΛ. Άραγε, λοιπόν, τό δικό μας τουλάχιστον, φιλόξενου- 963a 

μένε, δέν θά είχε σωστά τεθεί άπό παλιά; Διότι είπαμε δτι 

πρέπει δλα πάντοτε σέ μας τά σχετικά μέ τούς νόμους νά 
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αποβλέπουν σ' ένα, και αυτό, δλοι περίπου συμφωνούμε, ότι 

πολύ σωστά άποκαλ.είται αρετή. 

ΑΘ. Ναι. 

ΚΛ. Καί θεωρήσαμε, άν δέν κάνα) λάθος, δτι ή αρετή είναι 

τέσσερα πράγματα. 

ΑΘ. Βεβαιότατα. 

ΚΛ. Και όλων αυτών δτι ό νους είναι οδηγός, στον όποϊο 

και πρέπει νά αποβλέπουν δλα τά άλλα καί φυσικά καί τα 

τρία άπό αυτά. 

ΑΘ. Αντιλαμβάνεσαι τέλεια, Κλεινία. θ ά πρέπει να συμ

φωνήσεις καί μέ τά υπόλοιπα. Είπαμε, πράγματι, δτι ό κυ

βερνητικός νους, ό ιατρικός καί ό στρατηγικός πρέπει νά 

αποβλέπουν στό Ενα Εκείνο πού είναι πρόσφορο για τήν κά- b 

θε περίπτωση, καί είμαστε τώρα σε θέση στό σημείο αυτό νά 

εξετάσουμε τόν πολιτικό νού, καί ξαναρωτώντας τον σάν νά 

επρόκειτο ακριβώς γιά κάποιον άνθρωπο, θά μπορούσαμε νά 

τό πούμε: «θαυμάσιε άνθρωπε, σύ πού άραγε σκοπεύεις-, 

Ποιο είναι τελικά εκείνο τό Ενα , τό όποιο στην περίπτωση 

του ό ιατρικός νους μπορεί νά τό δηλώνει απερίφραστα, καί 

σύ, πού υπερέχεις, όπως θά μπορούσες νά ισχυρισθείς, ά π ' 

όλους τούς γνωστικούς ανθρώπους, δέν θά μπορείς vìi πεις;» 

"Η έσύ τουλάχιστον Μέγιλλε καί σύ Κλεινία θά μπορούσατε 

μήπως, αρθρώνοντας γιά λογαριασμό του Εναν λόγο, νά 

πείτε σέ μένα τί ενδεχομένως διατείνεσθε δτι είναι αυτό, 

καθώς γιά λογαριασμό πολλών άλλων έκανα έγώ σέ σάς e 

προσδιορίζοντας μέ ακρίβεια (τόν σκοπό τους); 

ΚΛ, Μέ κανένα τρόπο, φιλοξενούμενε. 

ΑΘ. Καί τί είναι αυτό τό όποϊο πρέπει νά επιδιώκουμε συν-

τόνως νά γνωρίσουμε δσο καί τίς μορφές μέ τίς οποίες εκδη

λώνεται; 

ΚΛ. "Οπως μέ ποιες, γιά παράδειγμα, λές, 

ΑΘ. Ό π ω ς δταν είπαμε, γιά παράδειγμα, δτι υπάρχουν 
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τέσσερα είδη αρετής, είναι ολοφάνερο δτι είναι αναγκαίο νά 

πούμε δτι καθένα είναι ένα ξεχωριστό είδος, άφοΰ πρόκειται 

ασφαλώς γιά τέσσερα είδη. 

ΚΛ. Γιατί όχι; 

ΑΘ. Καί δμως στην πραγματικότητα τά λέμε δλα αυτά. ένα. 

Λέμε, πράγματι, δτι ή ανδρεία είναι αρετή, δτι ή φρόνηση 

είναι αρετή, καί γιά τά δύο άλλα, σάν νά μήν είναι πραγμα

τικά πολλά, άλλα ένα ατομικό, δηλαδή ή αρετή. d 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Σέ τί διαφέρουν τά δύο αυτά είδη, ώστε νά πάρουν 

δύο διαφορετικά ονόματα καί τά άλλα, δέν είναι καθόλου 

δύσκολο νά τό εξηγήσουμε- αντίθετα, τό γιατί δώσαμε καί 

στά δύο αυτά καί στά άλλα Ενα όνομα, δηλαδή τό δνομα αρε

τή, αυτό δέν είναι πια εύκολο. 

ΚΛ. Πώς τό λές αυτό; 

ΑΘ. Καθόλου δύσκολο νά κάνα) φανερό αυτό τό όποϊο 

λέω. Δεν έχομε γι' αυτό παρά νά μοιρασθούμε μεταξύ μας 

τήν ερώτηση καί τήν απάντηση. 

ΚΛ. Πώς πάλι το εννοείς αυτό; 

ΑΘ. Ρώτησε με γιατί, άφοΰ αποκαλούμε έν γένει και ια e 

δύο αρετή, τά αποκαλούμε πάλι αυτά δύο, το Ενα ανδρεία καί 

τό άλλ.ο φρόνηση, θ ά σοΰ πώ δηλαδή Εγώ τότε τήν αιτία, διό

τι τό Ενα τής ανδρείας Εχει νά κάνει μέ τόν φόβο, άπ ' όπου 

τό δτι μετέχουν σ' αυτήν καί τά θηρία καί άσιραλώς οί χαρα

κτήρες τών πολύ νεαρών παιδιών- διότι ή ανδρεία ψυχή γεν

νιέται, χωρίς τό λογικό, άπό τή φύση καί μόνο, πλην δμως 

χωρίς τό λογικό πάλι ούτε υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα ούτε 

υπάρχει, ούτε ποτέ θά υπάρξει στό μέλλον φρόνιμη καί πού 

νά έχει νού ψυχή, επειδή είναι αυτό (ένν. ή φρόνηση) άλλο 

πράγμα. 

ΚΛ. Λές τήν αλήθεια. 

ΑΘ. Το γιατί συνεπώς διαφέρουν αυτές καί είναι δύο, έλα- 964a 
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βες έσύ άπό μένα την αίτια- τό γιατί τώρα είναι Ενα καί τό 

αυτό, θά πρέπει έσύ μέ τήν σειρά σου νά μοΰ πεις τόν λόγο. 

Φαντάσου τώρα δτι πρόκειται νά μοΰ πεις δτι καί έκεΐ δπου 

είναι τέσσερα, στην πραγματικότητα είναι Ενα, καί αξίωσε 

άπό μένα, δταν έσύ θά έχεις αποδείξει δτι είναι Ενα, είναι 

πάλι τέσσερα. Καί θά πρέπει νά εξετάσουμε μετά άπό αυτό, 

προκειμένου γι ' αυτόν ό όποιος έχει μιά ικανοποιητική γνώ

ση γύρω άπό οποιοδήποτε άπό αυτά, γιά τά όποια υπάρχει 

όχι μόνο όνομα αλλά επίσης καί ορισμός, τί άπό τά δύο ισχύ

ει, χρειάζεται νά γνωρίζει καλά μόνο τό όνομα καί νά αγνο

εί τόν ορισμό ή μήπως τό νά αγνοεί κάποιος, ό όποιος είναι 

κάτι, δλα αυτά πού Εχουν νά κάνουν μέ πράγματα πού υπερ

τερούν σέ μέγεθος καί όμορφα, είναι αισχρό. 

ΚΛ. "Ετσι φαίνεται, χωρίς άλλο. 

ΑΘ. 'Υπάρχει συνεπώς κάτι πιό σπουδαίο γιά τόν νομοθέ

τη καί τόν νομοφύλακα, ό όποιος καί θεωιρεΐται δτι υπερέχει 

σέ άρετη άπ' όλους τούς άλλους καί Εχει λάβει τα βραβεία 

τής νίκης γιά τίς ίδιες αυτές, άπό αυτά τά ίδια γιά τά όποϊα 

τώρα μιλάμε, δηλαδή άπό τήν ανδρεία, τήν σωφροσύνη, τήν 

δικαιοσύνη καί τήν φρόνηση; 

ΚΛ. Καί πώς νά υπάρχει; 

ΑΘ. Αναφορικά συνεπώς μέ αυτές, οί ερμηνευτές, οί δά

σκαλοι, οί νομοθέτες, οί φύλακες όλων τών άλλων ανθρώ

πων, γι ' αυτόν πού Εχει ανάγκη νά τίς γνα)ρίσει κτχί να τίς 

μάθει ή γι ' αυτόν πού είναι ανάγκη, δταν σφάλλει, νά τιμω

ρείται καί να τον έπιπλήττουν, τί άπό τά δύο, δέν υπερέχει 

ά π ' όλους τούς άλλους αυτός πού διδάσκει καί μέ κάθε τρό

πο τού κάνει φανερό τό ποια δύναμη έχει ή αρετή καί ή κα

κία, ή μήπως κάποιος ποιητής ποιϊ ήλθε στην πόλη ή κάποι

ος πού ισχυρίζεται δτι είναι εκπαιδευτής τών νέων είναι δυ

νατόν να φαίνεται καλύτερος άπό εκείνον πού έχει νικήσει 

σέ κάθε είδος αρετής; Και Επειτα σέ μιά παρόμοια πόλη, 
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όπου δεν θα υπήρχαν Ικανοί στα λογία και στα Εργα φύλα

κες, οί όποιοι νά γνωρίζουν αρκετά τά σχετικά μέ την αρετή, 

θά ήταν άραγε στό παραμικρό παράξενο, τό νά υποφέρει ή 

πόλη αύτη, μέ τό νά είναι αφύλακτη, εκείνα από τά όποια 

υποφέρουν πολλ.ές άπό τίς σημερινές πόλεις; d 

ΚΛ. Καθόλου ασφαλώς, καθώς φαίνεται. 

ΑΘ. Τότε τί λοιπόν; Αυτό πού λέμε τώρα πρέπει άραγε 

Εμείς καί νά τό Εφαρμόσουμε, ή πώς αλλιώς; Πρέπει δηλαδή 

νά εξασφαλίσουμε δτι οί φύλακες είναι πιό τέλειοι άπ ' 

δλους στην πράξη καί στην θεωρία στά θέματα γύρω άπό τήν 

αρετή; "Η μέ ποιόν τρόπο θά μπορούσε νά έξομοια)θεί ή πό

λη μας μέ τό κεφάλι καί τίς αισθήσεις τών γνωστικών ανθρώ

πων, άπο τήν στιγμή πού θά διαθέτει στο εσωτερικό της μία 

φύλαξη τοΰ είδους αύτοΰ; 

ΚΛ. Πώς, λοιπόν, καί ύπό ποία έννοια, τό εννοούμε, φι

λοξενούμενε, παρομοιάζοντας την μέ κάτι τέτοιο; 

Αθ. Είναι ολοφάνερο ότι η πόλη έξομειώνεται μέ τό κύ- e 

τος, άπό τούς φύλακες οί νέοι στην ηλικία, πού έχουν Επιλε

γεί ώς οί πιο ευφυείς καί εκείνοι πού Εχουν δλα τά ψυχικά 

χαρίσματα, εγκαταστημένοι σάν στην άκρη τής κορυφής, έπι-

τηροΰν δλη γύρω τήν πόλη, καί ενόσω φρουρούν νά μεταβι

βάζουν τις έντυπιύσεις τους στην μνήμη τους και νά αναγ

γέλλουν δλα δσα συμβαίνουν στην πόλ,η στους μεγαλύτερους 

στην ηλικία, δσο πάλι γιά τούς γέρους, τούς όποιους έξομοι-

ώνομε μέ τόν νού, επειδή συλλογίζονται κατά τρόπον εξαί

ρετο πολλά καί άξια λόγου, vex συσκέπτονται γιά τήν λήψη 965a 

αποφάσεων, καί μέ τό νά χρησιμοποιούν γιά βοηθούς τούς 

νέους ύστερα άπό τήν συμβουλευτική ενημέρωση, μπορούν 

έτσι νά εξασφαλίζουν άπό κοινού καί οί δύο πραγματικά τήν 

σωτηρία όλης τής πόλης. Τί άπο τά δύο "ισχυριζόμαστε, Ετσι 

πρέπει νά Εξοπλίζεται (Ενν. ή πόλ.η) ή μέ κάποιον άλλο τρό

πο; θ ά διατηρήσει δλους πού ανέθρεψε ομοίους καί δέν θά 
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διακρίνονται οί έχοντες επιπλέον μόρφωση; 

ΚΛ. Άλλα, θαυμάσιε άνθρωπε, αυτό είναι αδύνατον. 

ΑΘ. θ ά πρέπει άρα νά πάριε σέ μιά πιό τέλεια παιδεία άπο b 

αυτήν πού είδαμε πιό μπροστά. 

ΚΛ. "Ισως. 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, (ένν. ή παιδεία) τήν οποία λίγο πιο 

πριν ακριβώς θίξαμε, θα μπορούσε νά βρεθεί δτι είναι αυτή, 

εκείνη τήν οποία χρειαζόμαστε. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Δέν λέγαμε όμως δτι γιά νά είναι κάποιος εξαίρετος 

τεχνίτης καί φύλακας πρέπει όχι μόνο νά είναι ικανός νά 

αποβλέπει στά πολλά, άλλα επίσης νά Επείγεται νά γνωρίσει 

y.ai το ένα, και άφοΰ το γνωρίσει, νά επισυνάψει σ' Εκείνο 

δλα εκείνα πού βλέπονται μαζί μέ μιά ματιά; 

ΚΛ. Σωστά. 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, θά μπορούσε νά υπάρχει σέ σχέση μέ e 

οποιοδήποτε αντικείμενο καί γιά οποιαδήποτε πλευρά του 

μία πιό ακριβής σκέψη δσο καί θεώρηση άπό δ,τι είναι 

Ικανός Ενας άνθραιπος νά βλέπει μέσα άπό τά πολλά καί ανό

μοια τήν μία καί μοναδική ιδέα; 

ΚΛ, "Ισως. 

ΑΘ. "Οχι, ίσως, ευλογημένε, άλλα πραγματικά, δέν υπάρ

χει πιό σαφής μέθοδος άπό αυτήν γιά κανέναν άπό τούς 

ανθρώπους. 

ΚΛ. "Εχοντας πίστη σέ σένα, φιλοξενούμενε, συμφωνώ 

χωρίς άλλο, καί δέν έχομε παρά νά προχωρήσουμε στην συ

ζήτηση μας κάνοντας χρήση αυτής τής μεθόδου. 

ΑΘ, Πρέπει άρα, καθώς φαίνεται, νά εξαναγκάσουμε και 

τούς φύλακες τής θεϊκής πολιτείας μας νά δουν καί αυτοί μέ 

ακρίβεια πρώτα άπ' δλα τό τί ενδεχομένως τυχαίνει μέ δλα 

τα τέσσερα νά είναι ταυτόσημο τό όποϊο λέμε δτι, επειδή d 

είναι Ενα τόσο προκειιιένου γιά τήν ανδρεία καί τή σαιφρο-
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σύνη δσο καί γιά τή δικαιοσύνη καί τή φρόνηση, δίκαια απο

καλείται μ' Ενα δνομα, αρετή. Αυτό, φίλοι μου, άν βέβαια τό 

θέλουμε, άφοΰ τό συγκρατήσουμε στέρεα, άς μήν τό αφήσου

με, προτού νά πούμε μέ τρόπο ικανοποιητικό τό τί είναι 

Ενδεχομένως εκείνο στό όποιο πρέπει νά προσβλέπουμε, είτε 

ώς ένα είτε ώς δλο είτε καί τά δύο αυτά ταυτόχρονα, είτε 

δπως αλλιώς θά ήταν αυτό άπό τήν φύση του· άν το στοιχείο 

αυτό μας διαφύγει, πιστεύομε άραγε δτι θά κατέχουμε 

αρκετά τά δσα Εχουν νά κάνουν μέ τήν αρετή, γιά τήν όποια 

δέν θά είμαστε Ικανοί νά δηλώσουμε ούτε άν αποτελείται 

άπό πολλά πράγματα, ούτε άν είναι τέσσερα ούτε άν (ένν. e 

είναι) Ενα; "Οχι, βέβαια, άν τουλάχιστον τυχόν ακολουθή

σουμε τίς συμβουλές μας, αλλά θά πρέπει κάπα)ς αλλιώς νά 

βρούμε έναν τρόπο γιά νά κάνουμε νά ιρυτρώσει αυτό (ένν. ή 

αρετή) στην πόλη μας- άν, ωστόσο, μας φανεί Επιβεβλημένο 

νά Εγκαταλείψουμε τήν ερώτηση, ας τήν εγκαταλείψουμε. 

ΚΛ. Δέν πρέπει στό παραμικρό, μά τόν ξένιο θεό, φιλοξε

νούμενε, νά εγκαταλείψουμε κάτι τέτοιο, άφοΰ μάς φαίνεται 

δτι λές πράγματα απολύτως σωστά. Πλην όμως πώς θά μπο

ρούσε κανείς νά μηχανευτεί αυτά; 

ΑΘ. Ά ς μήν κάνουμε ακόμα λόγο γιά το πώς θα μπορου- 966a 

σαμε νά μηχανευθοϋμε- αλλά άς βεβαιο)θούμε πρώτα γιά τήν 

αμοιβαία μας αναγνώριση άν πρέπει ή δχι. 

ΚΛ. Άλ.λά όμως πρέπει, άν αυτό είναι δυνατό. 

ΑΘ. Έ , καί τί λοιπόν; "Αναφορικά μέ τό ώραΐο καί τό 

καλό σκεπτόμαστε ένα καί τό αυτό; Πρέπει άραγε οί φυλακές 

μας νά γνωρίζουν δτι καθένα άπό αυτά υπάρχει μόνο ώς 

πολλά ή μήπως Επίσης καί δπως Ενα καί μέ ποιόν τρόπο; 

ΚΛ. Σχεδόν φαίνεται δτι πρέπει αναγκαστικά να κατανο

ούν ώς Ενα ενιαίο. 

ΑΘ. Έ , και τι λοιπόν vet το εννοούν, άλλα να μην είναι σε b 

θέση νά τό καταδείξουν μέ λόγια; 
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ΚΛ. Μά πώς νά είναι δυνατόν; Διότι μιλάς έσύ γιά κάποια 

συνήθεια δούλου. 

ΑΘ. "Ε, καί τί; γιά δλα λοιπόν τά σημαντικά ισχύει για 

μάς ό ίδιος αυτός ισχυρισμός, ότι πρέπει δηλαδή, αύτοι που 

θά είναι πραγματικοί φύλακες τών νόμων, νά γνωρίζουν 

πράγματι τά δσα Εχουν νά κάνουν με την αλήθεια όλων 

αυτών, καί νά είναι Ικανοί τόσο νά τά Ερμηνεύουν μέ λόγια 

δσο καί νά τά ακολουθούν πιστά με τίς πράξεις τους, δια

κρίνοντας τόσο αυτά πού γίνονται σύμφωνα μέ τήν φύση 

τους ώραϊα δσο καί Εκείνα που δχι; 

ΚΑ. Πώς δχι; 

Αθ. Μήπως δέν είναι ένα άπό τά πιό ώραϊα θέματα αύτο e 

πού έχει νά κάνει μέ τούς θεούς, τό όποϊο, άλλωστε, πραγ

ματευτήκαμε ήδη μέ ιδιαίτερο ζήλο, δσον άφορα στό δτι 

υπάρχουν καί πόσης δύναμης φαίνονται νά είναι κύριοι, νά 

γνωρίζει βέβαια κανείς στό μέτρο πού είναι δυνατόν νά κα

τέχει ό άνθρωπος τά θέματα αυτά, καί προκειμένου γιά τόν 

πολύ κόσμο πού κυκλοφορεί στους δρόμους τής πόλης δέν 

είναι μήπως άραγε, λέω, καλό νά παραβλέπει κανείς τό γε

γονός δτι αυτοί ακολουθούν άπλα καί μ.όνο πιστά τό γράμ

μα τών νόμων, ένώ προκειμένου γιά εκείνους πού θέλουν νά 

πάρουν μέρος στην φύλαξη δτι δέν πρέπει νά επιτρέπεται 

ούτε υποψήφιος νά είναι, όποιος τυχόν δέν θά έχει εργασθεί 

σκληρά προκειμένου νά κάνει κτήμα του κάθε δυνατή πίστη 

γιά τά θέματα τής ύπαρξης πού έχουν νά κάνουν μέ τούς θε

ούς; Καί τό μή επιτρεπτό σημαίνει άραγε δτι δέν μπορεί ποτέ 

νά εκλέγεται γιά νομοφύλακας αυτός πού δέν είναι θεϊκός d 

καί πού δέν Εχει εργασθεί σκληρά γι' αυτά, ούτε, έξ άλλου, νά 

γίνεται αποδεκτός μεταξύ εκείνων γιά αρετή: 

ΚΛ. Είναι χωρίς άλλο δίκαιο, δπως λές, δτι ό ακαμάτης 

και ό ανίκανος γι' αύτα πρέπει νά κρατιέται μακριά άπό τα 

καλά. 
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ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, γνωρίζομε δτι δύο είναι οί δρόμοι 

πού οδηγούν στην πίστη γιά τήν ύπαρξη τών θεών, ά π ' όλους 

δσους διεξήλθαμε πιό μπροστά; 

ΚΛ. Ποιοι; 

ΑΘ. "Ενας είναι εκείνος τόν όποιο λέγαμε σέ σχέση μέ τήν 

ψυχή, δτι είναι δηλαδή αυτή τό πιό παλαιό χρονικό: κ.ίχί το e 

πιο θεϊκό άπ' δλα εκείνα τών όποίιυν ή κίνηση άπό τήν στιγ

μή πού έλαβε γένεση έφερε διηνεκή ύπαρξη- καί Ενας άλλος ό 

σχετικός μέ τήν φορά, ώς προς τήν γενική τάξη τών πραγμά

των, τών άστρων καί όσων άλλων είναι κύριος ό νους πού 

έχει βάλει σέ τάξη τό σύμπαν. Διότι αυτός ό όποιος είδε δλα 

αυτά μέ μάτι ούτε απλοϊκά άνέμπειρο, δέν είναι κανένας άπό 

τούς ανθρώπους πού γεννήθηκε έτσι άθεος, ό όποιος δηλαδή 

δέν έπαθε τό αντίθετο άπό εκείνο πού περίμενε ό πολύς κό

σμος. Πιστεύουν πολλοί, πράγματι, ότι αυτοί πού χειρίσθη- 967a 

καν αυτά τά θέματα μέ τήν βοήθεια τής αστρονομίας καί τών 

άλλων αναγκαίων γιά τήν άσκηση της τεχνών γίνονται άθεοι, 

επειδή, δπως πιστεύουν οί πολλοί, Εχουν παρατηρήσει δτι τα 

πράγματα γίνονται άπό αναγκαστικές δυνάμεις καί όχι άπό 

διανοητικές δυνάμεις μιας βούλησης που έχει να κάνει μέ 

αγαθά κατά την εκπλήρωση τους. 

ΚΛ. Καί πώς θά μπορούσε νά Εχει τότε ή κατάσταση; 

ΑΘ. Κάθε τί, τό όποϊο ήδη είπα, παρουσιάζει σήμερα μιαν 

αντίθετη όψη άπό Εκείνην πού παρουσίαζε, δταν οί διανοού

μενοι θεωρούσαν αυτά άψυχα. "Ακόμη καί τότε κυριαρχούσε 

ή Εντύπωση γι ' αυτά, δτι πρόκειται γιά πράγματα αξιοθαύ

μαστα καί δσοι κατόρθωναν με τήν μελέτη να πλησιάσουν 

τήν αλήθεια ύποπτεύονταν αύτο πού σήμερα γίνεται γενικά b 

αποδεκτό, δτι δηλαδή άν θά ήσαν αυτά άψυχα, δέν θά μπο-

ροΰσαν ποτέ να κάνουν χρήση τόσο αξιοθαύμαστων υπολο

γισμών γιά την ακρίβεια, άφοΰ δεν έχουν νοΰ- ορισμένοι μιά-

λιστα είχαν τήν τόλμη νά ριψοκινδυνεύουν ακόμη καί τότε, 
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λέγοντας τό ίδιο αυτό, δτι δηλαδή ό νους θά μπορούσε νά 
είναι αυτός ό όποιος έχει βάλει τάξη σέ δλα δσα υπάρχουν 
παντού στον ουρανό. Οί ίδιοι αυτοί πάλι, ωστόσο, μέ τό νά 
σφάλλουν γιά τήν φύση τής ψυχής, δτι θά μπορούσε νά είναι 
αυτή χρονικά παλαιότερη άπό τά σώματα, καί αφού τήν θε
ώρησαν Ετσι αντίθετα ώς νεότερη, ανέτρεψαν τά πάντα καί 
πάλι, πού λέει ό λόγος, καί πολύ περισσότερο τούς ίδιους 
τούς Εαυτούς τους· διότι, είναι αλήθεια, άπό τά δσα μπροστά e 
στά μάτια τους, τούς φάνηκε δτι δλα τά σώματα πού κι
νούνται παντού στον ουρανό, είναι γεμάτα άπό πέτρες, χώμα 
καί πολλά άλλα άψυχα τά όποια διανέμουν τίς αιτίες δλου 
τοΰ κόσμου. Αυτές οί αντιλήψεις ήσαν πού προκάλεσαν πολ
λές κατηγορίες γιά αθεΐα καί δυσαρέσκειες εις βάρος εκείνων 
πού έθιγαν αυτού τοΰ είδους τά θέματα, καί έτσι, προέκυψαν 
και οί λοιδωρίες προς τούς ποιητές, δπως δταν παρομοιά
ζουν εκείνους πού φιλοσοφούν μέ σκυλιά πού ύλακτοΰν μά
ταια, δσο καί λένε άλλα πάλι ανόητα πράγματα- σήμερα, d 
όπως ήδη ειπώθηκε, κάθε τι παρουσιάζει μιαν αντίθετη δψη. 

ΚΛ. Πώς; 
ΑΘ. Δέν είναι ποτέ δυνατόν νά γίνει κανείς άπό τούς θνη

τούς ανθρώπους ακλόνητα θεοσεβής, ό όποιος δέν θά συλλά
βει τα δύο αύτα πού τώρα δά αναφέρθηκαν, ότι δηλαδή ή 
ψυχή είναι προγενέστερη άπ' δλα τά όντα δσα ποτέ έχουν 
γεννηθεί, δσο καί αθάνατη, καί δτι κυβερνάει χωρίς άλλο δλα 
τά σώματα, καί κοντά σ' αυτά, αυτός ό όποιος δέν θά αντι
ληφθεί αυτό πού έχει τώρα πολλές φορές έδώ αναφερθεί μαζί 
καί μέ δλες τίς άλλες αναγκαίες γι' αυτά γνώσεις και τό δτι 
ό νους είναι ό οδηγός δλων τών δντων στα άστρα, καί μήν 
Εχοντας κατανοήσει τήν συνάφεια μεταξύ αυτών και τής μου
σικής τέχνης, ό οποίος δέν θά τήν χρησιμοποιήσει ταιριαστά 
στά έθιμα καί στους γραπτούς κανόνες δικαίου καί σ' αυτά 
πού διέπονται άπό τήν λογική, δεν είναι ικανός νά δώσει την 
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λογική εξήγηση- οποιοσδήποτε τώρα, δεν είναι ικανός να κα- 968a 

τέχει έπί πλέον άπό τίς κοινές αρετές και αυτές τίς γνώσεις 

δέν θά μπορούσε ποτέ μάλλον νά γίνει Ενας άξιος άρχοντας 

γιά δλη τήν πόλη, άλλα θά ήταν μόνον υπηρέτης άλλων πού 

κυβερνούν. Χρειάζεται συνεπώς, Κλεινία καί Μέγιλλε, νά 

δούμε, άν, σέ δλους αυτούς τούς κανόνες δικαίου όσους ανα

φέραμε ήδη δια μακρών, θά προσθέσουμε καί τούτον, δτι τό 

νυκτερινό συμβούλιο τών αρχόντων θά γίνει ή νόμιμη 

φρουρά γιά χάρη τής σωτηρίας (ένν. τής πόλης), άφοΰ προη

γουμένως έχουν γίνει κοινωνοί όλης εκείνης τής παιδείας, 

τήν οποία αναφέραμε δια μακρών ή πώς νά κάνουμε; b 

ΚΛ. "Αλλά, ευλογημένε, πώς δέν θά τόν προσθέσουμε, άν 

μέ κάποιον τρόπο καί στό ελάχιστο θά είμαστε σέ θέση; 

ΑΘ. Έ , λοιπόν, τότε δέν έχομε πάρα νά συναγωνισθούμε 

όλοι γι' αύτο. Κι έγώ βέβαια θά γινόμουν πολύ πρόθυμα συ

νεργός σας σ' αύτο -καί έκτος άπό μένα θά βρώ Ισως καί 

άλλους- λόγω τής εμπειρίας μου καί τής γνώσης μου σχετικά 

μ' αυτά. 

ΚΛ. 'Εμπρός λοιπόν, φιλοξενούμενε, πρέπει τότε περισσό

τερο άπό κάθε τι άλλο νά βαδίσουμε σ' αυτήν τήν κατεύθυν

ση, στην οποία καί ό θεός 6 ίδιος κάπως μας οδηγεί- ωστόσο 

τό ερώτημα γιά τό ποια μέθοδος, άν εφαρμοζόταν άπό μάς, 

έδώ θά γινόταν σωστά, αυτό είναι εκείνο πού πρέπει τώρα 

νά συζητήσουμε καί νά διερευνήσουμε. e 

ΑΘ. Δέν είναι ακόμα δυνατόν, Μέγιλλε καί Κλεινία νά νο

μοθετήσουμε κανόνες δικαίου γι ' αυτά τά θέματα (ένν, τού 

συμβουλίου) προτού αυτό οργανωθεί -τότε μόνο μπορούμε 

νά νομοθετήσουμε τα θέματα γιά τά οποία πρέπει αύτοι νά 

έ:χουν απόλυτη εξουσία-, πλην ομα>ς άπό τώρα αυτό πού 

Εμπεδώνει αυτά τά πράγματα θά ήταν ή διδασκαλία, πού συ

νοδεύεται άπό πολλές συνομιλίες, άν θά γινόταν σωστά. 

ΚΑ.. Τί λογής διδασκαλία; Τί νά υποθέσουμε πάλι δτι θα 
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πει αυτό; 

ΑΘ. Τό πρώτο βέβαια θά ήταν δτι πρέπει νά γίνει Ενας κα

τάλογος άπ ' όλους δσοι θά ήσαν κατάλληλοι ώς προς τήν 

ηλικία καί τών ικανοτήτων τους γιά μάθηση καί ώς προς το d 

πρόσφορο ήθος καί τρόπο ζωής τους σε σχέση μέ τήν φύση 

τοΰ έργου τής φρουράς· μετά όμως άπό αυτό, εκείνα τά 

όποια πρέπει νά μάθουν ούτε νά τά βρεϊ κανείς άπό μόνος 

του είναι εύκολο ούτε, δταν θά τά έχει βρει κάποιος άλλος, 

νά γίνει μαθητής του. Έκτος αύτοϋ, τό χρονικό σημείο καί τά 

χρονικά όρια μέσα στά όποια πρέπει κανείς νά προσλαμβά

νει καθένα, είναι μάταιο νά διατυπώνονται έγγράφαις αυτά-

διότι ούτε καί γι ' αυτούς τούς ίδιους πού μαθαίνουν δέν θά e 

ήταν φανερό τό τί μαθαίνεται εγκαίρως, προτού γίνει κάπως 

κτήμα μέσα στην ψυχή τοΰ καθένα ή γνώση τού μαθήματος. 

"Ολα Ετσι δσα ειπώθηκαν γύρω άπό αυτά, δέν θά λέγονταν 

σωστά, θά μπορούσαν αντίθετα (ενν. χαρακτηρισθούν) άπόρ 

ρητά, γιά τόν λόγο ότι μέ τό νά προαναγγελθούν, δέν διευ

κρινίζουν (διαφωτίζουν) κανένα άπό τά έν λόγω ζητήματα. 

ΚΛ. Τί πρέπει τότε, λοιπόν, έτσι εχόντων αυτών, νά κά

νουμε, φιλοξενούμενε. 

ΑΘ. Αυτό γιά τό όποιο μιλάμε, φίλοι μου, φαίνεται ανοι

κτό καί βρίσκεχαι ανάμεσα μας θέλουμε νά διακινδυνεύσου

με σέ σχέση μέ δ,χι Εχει νά κάνει μέ τό σύνολο τοΰ πολιτεύ

ματος μας φέρνοντας, όπως λέγεται, τρείς εξάρες ή τρεις 969a 

άσσους, τότε αυτό πρέπει νά κάνουμε, κι έγώ ό ίδιος θά δια

κινδυνεύσω μαζί σας, μέ τό νά σάς εκθέσω καί νά σας εξήγη

σα) τά όσα γίνονται άπο μένα αποδεκτά αναφορικά μέ την 

εκπαίδευση καί τήν ανατροφή, θέμα πού ανακοινώθηκε καί 

πάλι τώρα στην συζήτηση- Ενας κίνδυνος καθόλου μικρός καί 

όμοιος με κανέναν άλλον. Καί σένα, Κλεινία, χα>ρίς άλλο, 

προτρέπω νά φροντίσεις αυτό τό θέμα· διότι άπό τήν πόλη 

τών Μαγνήτατν. ή μέ δποιο άλλο δνομα ό θεός θά τήν κάνει 
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τυχόν επώνυμη, θά λάβεις έσύ μεγάλη δόξα, Επειδή τήν οργά

νωσες οα)στά ή τουλάχιστον δέν θά σού ξεφύγει ποτέ τό νά 

θεωρηθείς δτι είσαι ό πιό ανδρείος ά π ' δλους Εκείνους που 

θά γεννηθούν μετά άπό σένα. "Αν, ωστόσο, τό θεϊκό μας αυτό 

συμβούλιο γίνει πραγματικότητα, αγαπητοί μου σύντροφοι, b 

πρέπει τότε νά τοΰ παραδώσουμε την πόλη, καί δέν πρόκει

ται ή παραμικρή αντίρρηση νά υπάρξει σέ κανέναν άπό τούς 

παρόντες, πού λέει ό λόγος, νομοθέτες εναντίον αυτού, αλλά 

θά είναι αντίθετα στην πραγματικότητα σάν ή οπτασία πραγ

ματοποιημένη, Εκείνου τό όποιο λίγο πιό πριν προσεγγίσαμε 

στη συζήτηση μας σάν ενα απλό δνειρο, δταν μέ τη συσχέτι

ση κεφαλιού καί νού συνδέσαμε κατά κάποιο τρόπο μιαν ορι

σμένη εικόνα, άν βέβαια μάς συμβεί νά εκλεγούν οί άνθρωποι 

μας σωστά, νά εκπαιδευθούν κατάλληλα, καί άφοΰ εκπαιδευ

θούν τούς βάλουμε νά κατοικήσουν στην ακρόπολη τής χώ- e 

ρας, να γίνουν τέτοιοι φυλακές πού όμοιους τους δέν εϊδαριε 

ποτέ εμείς προηγουμένως στή ζωή μας να υπάρχουν σέ δ,τι 

αφορά στην Ικανότητα τους γιά σωτηρία. 

ΜΕ. Φίλε Κλεινία, άπ ' δλα δσα μάς έχουν μέχρι τώρα 

είπα>θεΐ πρέπει ή νά εγκαταλείψουμε τήν ίδρυση (ένν. της πό

λης) ή τον φιλοξενούμενο μας αυτόν νά μή τόν αφήσουμε νά 

φύγει, άλλα μέ παρακλήσεις και κάθε είδους τεχνάσματα 

πρέπει νά τόν κάνουμε συνεργό μας στην επιχείρηση μας γιά 

τήν ίδρυση τής πόλης. 

ΚΛ. Μιλάς απολύτως σωστά, Μέγιλλε, και έγω θά κάνω d 

αυτά έτσι καί <σύ> θά πρέπει νά μέ συνδράμεις. 

ΜΕ. Θά σέ βοήθησα). 


