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ΑΘ.
Θεός η τις ανθρώπων ύμιν, ώ ξένο^ εΐληφε τήν αίτίαν 6 2 4 a
της των νόμων διαθέσεως;
ΚΛ.
Θεός, ώ ξένε, θεός, ώς γε τό οικαιότατον ειπείν παρά
μέν ήμϊν Ζευς, παρά δέ Λακεδαίμονας, Οθεν Οδε εστίν, οΐμαι
φάναι τούτους Απόλλωνα. *Η γάρ;
ΜΕ. Ναι.
ΑΘ.
Μών οΰν καθ' Ό μ η ρ ο ν λέγεις ώς τοϋ Μίνω
φοιτώντος προς τήν τοϋ πατρός εκάστοτε συνουσίαν δι* ένά^
του έτους και κατά τάς π α ρ ' εκείνου φήμας ταΐς πόλεσιν ύμίν
θέντος τους νόμους;
ΚΛ.
Λέγεται γάρ ούτω π α ρ ' ήμΐν και δη και τον άδελφόν
γε αύτοϋ 'Ραδάμανθυν - άκούετε γαρ τό όνομα - οικαιότατον
γεγονέναι. Τοϋτον ουν φαιμεν άν ημείς γε οί Κρήτες, έκ τοϋ τό- (#5 a
τε διανέμειν τά περί τάς δίκας ορθώς, τοϋτον τον έπαινον
αυτόν είληφέναι.
ΑΘ.
Και καλόν γε τό κλέος ύεϊ τε Διός μάλα πρέπον.
Επειδή δέ εν τοιούτοις ήθεσι τέθραφθε νομικοϊς σύ τε και Οδε,
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ΑΘ.
Θεός άραγε ή κάποιος από τους ανθρώπους ανέλαβε 624
σέ σας, φιλόξενοι, τήν ευθύνη της σύνταξης των νόμων;
ΚΛ.
Θεός, φιλοξενούμενε, θεός πώς ασφαλώς είναι τό πιό
δίκαιο νά πούμε- καί σέ μας ό Ζευς, ενώ στους Λακεδαιμόνι
ους, α π ' όπου κατάγεται αυτός εδώ (ενν. ό Μέγιλλος), νομίζω
ότι λένε (πώς είναι) ό Απόλλων. Δέν είναι έτσι;
ΜΕ. Ναι.
ΑΘ.
Μήπως, ακολουθώντας τόν Όμηρο, λές ότι ό Μίνως
συνήθιζε νά έρχεται άνά εννέα χρόνια ν' ακούσει κάθε φορά τή
διδαχή τοϋ πατέρα του καί Οτι, σύμφωνα μέ τά θεία λόγια εκεί
νου, έθετε στις πόλεις σας τους νόμους;
ΚΛ.
Έ τ σ ι όντως λέγεται στον τόπο μας- καί είναι αλή
θεια ότι καί ό αδελφός του μάλιστα ό Ραδάμανθυς -τό έχετε
ακουστά χωρίς άλλο τό όνομα- υπήρξε ό πιό δίκαιος άνθρω
πος. Τούτο, λοιπόν, θά μπορούσαμε, Εμείς τουλάχιστον οί 625
Κρήτες, νά Ισχυρισθούμε οτι αυτός είχε δηλαδή λάβει τούτο
τόν έπαινο, γιά τόν λόγο δτι οργάνωσε τότε τά σχετικά μέ τήν
απονομή της δικαιοσύνης μέ τρόπο σωστό.
ΑΘ.
Καί είναι δίκαιη, στ' αλήθεια, ή δόξα καί ή πιό πρέ
πουσα γιά έναν γυιό τοϋ Δία. Επειδή τώρα εσύ κι αυτός εδώ
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προσδοκώ ούκ αν άηδώς περί τε πολιτείας τά νϋν καί νόμων
τήν διατριβήν, λέγοντας τε καί άκούοντας άμα κατά τήν πορείαν, ποιήσεσθαι. Πάντως δ' η γε έκ Κνωσού οδός εις το τοϋ Διός
αντρον καί ιερόν, ώς ακούομεν, ικανή, καί άνάπαυλαι κατά τήν
όδόν, ώς εικός πνίγους οντος τά νϋν, εν τοις ύψηλοις δένδρεσίν tioi σκιαραί, καί ταις ήλικίαις πρέπον άν ημών ειη τό διαναπαύεσθαι πυκνά εν αύταίς, λόγοις τε αλλήλους παραμυθουμένους τήν όδόν άπασαν ούτω μετά ραστώνης διαπεράναι.
ΚΛ. Καί μήν εστίν γε, ώ ξένε, προΐοντι κυπαρίττων τε εν
τοις άλσεσιν ϋψη καί κάλλη θαυμάσια, καί λειμώνες εν οίσιν
άναπαυόμενοι διατρίβοιμεν άν.
ΑΘ. Όρθώς λέγεις.
ΚΛ. Πάνυ μεν ούν- ίδόντες δέ μάλλον φήσομεν. Άλλ'
Ϊωμεν αγαθή τύχη.
ΑΘ. Ταϋτ' εΐη. Καί μοι λέγε- κατά τι τά συσσίτια τε ύμιν
συντέταχεν ό νόμος καί τά γυμνάσια καί τήν τών οπλών εξιν;
ΚΛ. Οΐμαι μέν, ώ ξένε, καί παντί ρ<χδιον ύπολαβεΐν είναι
τά γε ημέτερα. Τήν γάρ τής χώρας πάσης Κρήτης φύσιν οράτε
ώς ούκ έστι, καθάπερ ή τών Θετταλών, πεδιάς, διό όή καί τοις
μέν ΐπποις εκείνοι χρώνται μάλλον, δρόμοισιν δέ ημείς- ήδε
γάρ ανώμαλος αΰ καί προς τήν τών πεζή δρόμων άσκησιν
μάλλον σύμμετρος. Ελαφρά δή τά όπλα άναγκαΐον εν τω τοιούτω κεκτήσθαι καί μή βάρος έχοντα θεϊν τών δή τόξων καί τοξευμάτων ή κουφότης άρμόττειν δοκεί. Ταϋτ' ούν προς τόν πόλεμον ήμϊν άπαντα έξήρτυται, και πάνθ' ό νομοθέτης, ώς γ'
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έχετε ανατραφεί μέ αυτού τοϋ είδους νομικά ήθη, περιμένω οτι
θά θελήσετε Οχι άνόρεκτα νά ενδιατρίψετε στά Ισχύοντα σήμε
ρα πολιτεύματα καί τους νόμους, ομιλώντας καί άκούοντας
κατά τή διαδρομή. "Αλλωστε, ò δρόμος άπό τήν Κνωσό μέχρι
τό άντρο καί τό ιερό τοϋ Δία, όπως ακούμε, είναι αρκετός καί
υπάρχουν κατά μήκος τοϋ δρόμου, ανάμεσα στά ψηλά δέντρα,
μέρη σκιερά γιά ξεκούραση, όπως είναι φυσικό γιά μέρες πού
κάνει αποπνικτική ζέστη, καί θά ήταν σωστό στην ηλικία μας
νά ξεκουραζόμαστε συχνά γιά λίγο σ' αυτά καί, εμψυχώνοντας
ό ένας τόν άλλο μέ τά λεγόμενα μας, νά διαβούμε έτσι τόν δρό
μο μέ άνεση.
ΚΛ. Καί βεβαίως, φιλοξενούμενε, όσο προχωράμε, συνα
ντάμε ασφαλώς στά ιερά δάση κυπαρίσσια αξιοθαύμαστα γιά
τό ύψος καί τήν ομορφιά τους, καθώς καί λιβάδια στά όποια
θά μπορούσαμε νά χασομεράμε, όταν ξεκουραζόμαστε, Οσο θέ
λομε.
ΑΘ. Σωστά λες.
ΚΛ. Μάλιστα- καί όταν τά δούμε, θά πούμε περισσότερα.
"Ας ξεκινήσουμε μέ τήν καλή τύχη μαζί μας.
ΑΘ. Μακάρι νά είναι έτσι. Πες μου Ομως κι αυτό ακόμηγιά ποιο λόγο καθιέρωσε σέ σας ό νόμος τά συσσίτια, τά γυ
μνάσια καί τήν πολεμική εξάρτυση.
ΚΛ. Νομίζω, φιλοξενούμενε, ότι είναι εύκολο καί στον κα
θένα νά καταλάβει τά όσα ισχύουν σέ μάς. Και αυτό διότι βλέ
πετε οτι ή εδαφική σύσταση ολόκληρης τής χώρας τής Κρήτης
δέν είναι, όπως εκείνη τής χώρας τών Θεσσαλών, πεδινή, γι'
αυτό ακριβώς ενώ εκείνοι χρησιμοποιούν περισσότερο τά άλο
γα, έμεΐς (χρησιμοποιούμε) τις πορείες. "Η δική μας, πράγμα
τι, χώρα είναι, άπ' εναντίας, ανώμαλη καί συνεπώς περισσό
τερο πρόσφορη γιά τήν εξάσκηση στις πεζοπορίες. Σ' αυτού
τοϋ είδους τό έδαφος είναι αλήθεια αναγκαίο νά έχει κανείς
ελαφρά Οπλα καί συνεπώς, μήν έχοντας βάρος, νά μπορεί νά
τρέχει- ή έλαφράδα τών τόξων καί τών βελών φαίνεται Οτι ται
ριάζει εδώ. Όλα αυτά, λοιπόν, μάς ετοιμάζουν γιά τόν πόλε-
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έμοί φαίνεται, προς τούτο βλέπων συνετάττετο- έπεί καί τά
συσσίτια κινδυνεύει συναγαγειν, όρων ώς πάντες, οπόταν
στρατεύονται, τόθ' ύπ' αυτού τοϋ πράγματος αναγκάζονται
φυλακής αυτών ένεκα συσσιτείν τοϋτον τόν χρόνον. "Ανοιαν
δή μοι δοκεί καταγνώναι τών πολλών ώς ού μανθανόντων οτι
πόλεμος άεί πάσιν διά βίου συνεχής έστι προς άπάσας τάς πό
λεις. Ει δή πολέμου γε οντος φυλακής ένεκα δει συσσιτείν καί
τινας άρχοντας καί αρχόμενους διακεκοσμημένους είναι φύ- 626 a
λάκας αυτών, τούτο καί έν ειρήνη Οραστέον. "Ην γάρ καλοϋσιν
οί πλείστοι τών ανθρώπων είρήνην, τοϋτ' είναι μόνον όνομα,
τω δ' έργω πάσαις προς πάσας τάς πόλεις άεί πόλεμον άκήρυκτον κατά φύσιν εΐναι. Καί σχεδόν άνευρήσεις, ούτω σκοπών,
τόν Κρητών νομοθέτην ώς εις τόν πόλεμον άπαντα δημοσία καί
ίδια τά νόμιμα ήμϊν αποβλέπων συνετάξατο, καί κατά ταύτα
ούτω φυλάττειν παρέδωκε τους νόμους, ώς τών άλλων ούδενός
b
ουδέν Οφελος ον ούτε κτημάτων οϋτ' επιτηδευμάτων, άν μή τφ
πολέμω άρα κρατή τις, πάντα δέ τά τών νικωμένων αγαθά τών
νικώντων γίγνεσθαι.
ΑΘ. Καλώς γε, ώ ξένε, φαίνη μοι γεγυμνάσθαι προς τό Οιειόέναι τά Κρητών νόμιμα, Τάδε δέ μοι φράζε έτι σαφέστερον
ον γάρ όρον έθου τής ευ πολιτευόμενης πόλεως, δοκεϊς μοι λέ
γειν ούτω κεκοσμημένην οίκεϊν δεϊν, ώστε πολέμφ νικάν τάς
e
άλλας πόλεις. rH γάρ;
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μο, και ό νομοθέτης, όπως φαίνεται τουλάχιστον σέ μένα, σ'
αυτό αποβλέποντας ρύθμιζε τό κάθε τι- άφοϋ καί τά συσσίτια
είναι σχεδόν βέβαιο Οτι τά καθιέρωσε επειδή έβλεπε δτι όλοι,
όποτε συμβαίνει νά εκστρατεύουν, αναγκάζονται από τό γεγο
νός αυτό, γιά τήν ασφάλεια τους, νά συντρώγουν κατά τό χρο
νικό αυτό διάστημα. Μοϋ φαίνεται, πράγματι, οτι (ένν. ό νο
μοθέτης μας) καταδικάζει τήν απερισκεψία τοϋ πολύ κόσμου,
πού δεν έννοεϊ νά καταλάβει ότι πάντοτε υπάρχει γιά όλους σ'
όλη τους τή ζωή ένας συνεχής πόλεμος εναντίον Ολων ανεξαι
ρέτως τών πόλεων. "Αν, βέβαια, αληθεύει ότι σέ καιρό πολέμου
πρέπει γιά λόγους ασφάλειας νά τρώνε Ολοι μαζί καί ορισμέ
νοι αξιωματικοί καί οπλίτες νά εΐναι μέ βάρδιες φρουροί τους, 62β a
τότε πρέπει αυτό νά εφαρμόζεται καί σέ καιρό ειρήνης. Διότι
αυτήν πού οί περισσότεροι τών ανθρώπων αποκαλούν ειρήνη,
υπάρχει μόνο κατ' όνομα, ένώ στην πράξη όλες ot πόλεις βρί
σκονται πάντοτε, σύμφωνα μέ τή φύση, σέ ακήρυκτο πόλεμο μέ
όλες τις πόλεις. Καί θά ανακαλύψεις εύκολα, βλέποντας απ'
αυτή τή σκοπιά τό θέμα, ότι ό νομοθέτης τών Κρητών συνέτα
ξε όλους ανεξαιρέτως τους κανόνες δημοσίου καί Ιδιωτικού δι
καίου στον τόπο μας αποβλέποντας στον πόλεμο, καί ακριβώς
στό πνεύμα αυτό μας εξουσιοδότησε νά φυλάττουμε τους νό
μους, εφ' όσον άπό κανένα άπό τά άλλα δέν υπάρχει τό πάραb
μικρό όφελος, ούτε άπό τά κτήματα ούτε άπό τις επαγγελμα
τικές δραστηριότητες, άν δηλαδή δέν υπερισχύει κανείς στον
πόλεμο- άλλωστε Ολα τά αγαθά τών νικημένων περιέρχονται
στους νικητές.
ΑΘ. Μοϋ φαίνεται, χωρίς άλλο, φιλόξενε, οτι έχεις καλά
εξασκηθεί στό νά διακρίνεις τό πνεύμα τών κανόνων δικαίου
τών Κρητών. Αυτό εδώ όμως εξήγησε μου μέ μεγαλύτερη σα
φήνεια- διότι μέ τόν όρο πού έθεσες γιά τήν πόλη πού κυβερ
νάται καλά, μοϋ φαίνεται οτι εννοείς οτι πρέπει νά διοικείται
διαρθρωμένη έτσι θεσμικά, ώστε νά νικά στον πόλεμο τίς άλλες
πόλεις. "Ετσι δέν είναι;
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ΚΛ. Πάνυ μέν ούν- οΐμαι δέ καί τφδε ούτω συνδοκεϊν.
ΜΕ. Πώς γάρ άν άλλως άποκρίναιτο, ώ θειε, Λακεδαιμο
νίων γε όστισοϋν;
ΑΘ. Πότερ' ούν δή πόλεσι μέν προς πόλεις ορθόν τοϋτ'
έστι, κώμη δέ προς κώμην έτερον;
ΚΛ. Ουδαμώς.
ΑΘ. 'Αλλά ταύτόν;
ΚΛ. Ναι.
ΑΘ. Τί Οέ; προς οίκίαν οίκία τών εν τή κώμη καί προς
άνδρα άνδρί ένί προς ενα, ταύτόν έτι;
ΚΛ. Ταύτόν.
ΛΘ. Αύτώ δέ προς αυτόν πότερον ώς πολεμίω προς πολέμιον διανοητέον; ή πώς έτι λέγομεν;
ΚΛ. *Ω ξένε 'Αθηναίε -ου γάρ σε Άττικόν έθέλοιμ' άν
προσαγορεύειν δοκεϊς γάρ μοι τής θεού επωνυμίας άξιος είναι
μάλλον έπονομάζεσθαι- τόν γάρ λόγον έπ* αρχήν ορθώς άναγαγών σαφέστερον έποίησας, ώστε §ζων άνευρήσεις Ou νυνδή
ύφ' ημών ορθώς έρρήθη τό πολεμίους είναι πάντας πάσιν δη
μοσία τε, καί ίδια εκάστους αυτούς σφίσιν αύτοΐς.
ΑΘ. Πώς εΐρηκας, ώ θαυμάσιε;
ΚΛ. Κάνταϋθα, ώ ξένε, τό νικάν αυτόν αυτόν πασών
νικών πρώτη τε καί αρίστη, τό δέ ήττάσθαι αυτόν ύφ' έαυτοΰ
πάντων άϊσχιστόν τε άμα καί κάκιστον. Ταύτα γάρ ώς πολέμου
έν έκάστοις ημών Οντος προς ημάς αυτούς σημαίνει.
ΑΘ. Πάλιν τοίνυν τόν λόγον άναστρέψωμεν. Επειδή γάρ
είς έκαστος ημών ό μέν κρείττων αυτού, ό δέ ήττων εστί, πό- 627
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ΚΛ. "Ετσι ακριβώς- νομίζω Ομως ότι καί αυτός (ένν. ό Μέγιλλος) συμφωνεί απολύτως.
ΜΕ. Πώς θά μπορούσε ν' απαντήσει διαφορετικά, αξιο
θαύμαστε φίλε, ένας οποιοσδήποτε άπό τους Λακεδαιμόνιους;
ΑΘ. Ποιο, λοιπόν, άπό τά δύο τότε αληθεύει, είναι δηλα
δή τούτο σωστό γιά τις σχέσεις πόλεων μέ πόλεις, ενώ γιά τις
σχέσεις κωμόπολης μέ κωμόπολη Ισχύει κάτι διαφορετικό;
ΚΛ. Μέ κανέναν τρόπο.
ΑΘ. 'Αλλά τότε ισχύει τό ΐδιο;
ΚΛ. Ναι.
Αθ. Καί τί; προκειμένου γιά τις σχέσεις οίκου μέ οίκο
ατούς κόλπους τής κωμόπολης καί γιά τις σχέσεις ανθρώπου
μέ άνθρωπο, τοϋ ενός προς τόν άλλο, τό ίδιο επίσης;
ΚΛ. Τό ΐδιο.
ΑΘ. Γιά τις σχέσεις τώρα ενός καί τοϋ αυτού (ανθρώπου)
μέ τόν ΐδιο τόν εαυτό του, τί άπό τά δύο, πρέπει νά τις εννο
ούμε ώς σχέσεις έχθροΰ προς εχθρό; ή πώς πλέον τις αποκα
λούμε;
ΚΛ. Φιλοξενούμενε 'Αθηναίε -δέν θά ήθελα, πράγματι, νά
σέ προσφωνώ 'Αττικό- διότι μοϋ φαίνεται οτι είσαι περισσό
τερο άξιος νά επονομάζεσαι μέ τό προσωνύμιο τής θεάς- όντως,
ανάγοντας ορθώς τή γνώμη σέ γενική αρχή τήν έκανες σαφέ
στερη, έτσι πού θά διαπιστώσεις ευκολότερα ότι σωστά ελέχθη
τώρα δά άπό μας ότι Ολοι εΐναι μέ όλους εχθροί, τόσο στον δη
μόσιο βίο όσο καί στον Ιδιωτικό, καθένας άπ' αυτούς μέ τόν
εαυτό του.
ΑΘ. Πώς τό είπες αυτό, θαυμάσιε άνθρωπε;
ΚΛ. Ότι κι έδώ, φιλοξενούμενε, τό νά νικά κανείς τόν
ΐδιο τόν εαυτό του είναι απ' όλες τις νίκες ή πρώτη καί ή πιό
σπουδαία, καί τό νά νικάται αυτός άπό τόν εαυτό του τό πιό
αισχρό άπ' όλα καί συνάμα καί τό πιό κακό. Σημαίνουν, πράγ
ματι, αυτά ότι διεξάγεται μέσα στον καθένα άπό μας ένας πό
λεμος εναντίον τοϋ ΐδιου τοϋ εαυτού μας.
ΑΘ. "Ας αντιστρέψουμε, λοιπόν, τώρα τόν διαλογισμό.
Άφοϋ, δηλαδή, καθένας άπό μας είναι ή ανώτερος ή κατώτε- 627
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τερα φώμεν οικίαν τε καί κώμην καί πόλιν εχειν ταύτόν τούτο
εν αύταϊς ή μή φώμεν;
ΚΛ.
Τό κρείττω τε εαυτής εΐναι λέγεις τινά, τήν δ' ήττω;
ΑΘ.
Ναι.
ΚΛ.
Καί τούτο ορθώς ήρου· πάνυ γάρ έστι καί σφόδρα τό
τοιούτον, ούχ ήκιστα εν ταις πόλεσιν. Έ ν όπόσαις μέν γάρ οί
άμείνονες νικώσιν τό πλήθος καί τους χείρους, ορθώς άν αύτη
κρείττων τε εαυτής λέγοιθ' ή πόλις, έπαινοΐτό τε άν δικαιότα
τα τή τοιαύτη νίκη- τουναντίον Οέ, Οπου τάναντία.
ΑΘ.
Τό μέν τοίνυν ει ποτέ εστίν που τό χείρον κρεΐττον
τοϋ άμείνονος έάσωμεν -μακροτέρου γάρ λόγου- τό δέ ύπό σοϋ
λεγόμενον μανθάνω νϋν, ώς ποτέ πολΐται, συγγενείς καί τής
αυτής πόλεως γεγονότες, άδικοι καί πολλοί συνελθόντες, δι
καίους έλάττους όντας βιάσονται δουλούμενοι, καί όταν μέν
κρατήσωσιν, ήττων ή πόλις αυτής ορθώς αύτη λέγοιτ* αν άμα
καί κακή, Οπου δ' άν ηττώνται, κρείττων τε καί αγαθή.
ΚΛ.
Καί μάλα άτοπον, ώ ξένε, τό νϋν λεγόμενον όμως δέ
όμολογειν ούτως άναγκαιότατον.
ΑΘ.
Έ χ ε Οή. Καί τόδε πάλιν έπισκεψώμεθα- πολλοί αδελ
φοί που γένοιντ' άν ενός ανδρός τε καί μιας ύεϊς, καί δή καί
θαυμαστόν ουδέν τους πλείους μέν άδικους αυτών γίγνεσθαι,
τους δέ έλάττους δικαίους.
ΚΛ.
Ού γάρ οΰν.
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ρος άπό τόν εαυτό του, τί άπό τά δύο ισχύει, νά πούμε ότι τό
σο ό οίκος Οσο ή κωμόπολη καί ή πόλη εμπεριέχουν τό ίδιο
αυτό γνώρισμα ή νά μή τό ποΰμε;
ΚΛ.
Εννοείς τό νά υπερτερεί κάποιο σέ σχέση μέ τόν εαυ
τό του καί κάποιο άλλο νά υπολείπεται;
ΑΘ.
Ναι.
ΚΛ.
Και τούτο σωστά τό ρώτησες- διότι κάτι τέτοιο Ισχύ
ει απολύτως καί μάλιστα σέ μεγάλο βαθμό, όχι λιγότερο γιά τις
πόλεις. Ό σ ε ς φορές, πράγματι, συμβαίνει νά νικούν οί καλύ
τεροι τό πλήθος καί τους χειρότερους, θά μπορούσε νά λέγεται
οτι η πόλη αυτή είναι ανώτερη άπό τόν εαυτό της καί θά μπο
ρούσε νά επαινείται πολύ δίκαια γιά μία νίκη τοϋ είδους
αύτοϋ- τό αντίθετο, έξ άλλου, θά Ισχυε Οπου συμβαίνουν τ'
αντίθετα.
ΑΘ.
Τό άν, λοιπόν, συμβαίνει κάποτε τό χειρότερο νά
είναι κάπου ανώτερο άπό τό καλύτερο, άς τό αφήσουμε κατά
μέρος -διότι απαιτείται μεγαλύτερη συζήτηση-, αυτό, έξ άλλου,
πού λέγεται άπό σένα τό πληροφορούμαι τώρα, Οτι κάποτε πο
λίτες, συγγενείς μεταξύ τους καί γεννημένοι στην ΐδια πόλη,
άδικοι καί πολλοί, αφού προηγουμένως ενωθούν σέ ενιαίο
σώμα, θά ασκήσουν βία κατά τών δίκαιων, πού είναι λιγότεροι,
γιά νά τους υποδουλώσουν καί συνεπώς πώς, όταν αυτοί επι
κρατήσουν, ή πόλη αυτή θά μπορούσε δίκαια νά λέγεται κατώ
τερη τοϋ έαυτοϋ της καί συγχρόνως κακή, ένώ όπου τυχόν
νικώνται ανώτερη καί καλή.
ΚΛ.
Καί είναι βέβαια πολύ παράξενο, φιλοξενούμενε,
αυτό πού τώρα λέγεται άπό σένα- ωστόσο, εΐναι απολύτως ανα
γκαίο νά ομολογήσουμε Οτι έτσι είναι.
ΑΘ.
Μή βιάζεσαι όμως, Νά εξετάσουμε ακόμη καί αυτόπολλοί αδελφοί θά μπορούσαν νά είναι βεβαίως γυιοί τοϋ ίδι
ου άνδρα καί τής ΐδιας γυναίκας, καί ωστόσο δέν είναι καθό
λου παράξενο νά γίνουν οι περισσότεροι άπό αυτούς άδικοι
καί οί λιγότεροι δίκαιοι.
ΚΛ.

Πράγματι, καθόλου.
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ΑΘ. Καί ούκ άν είη γε πρέπον έμοί τε καί ύμιν τούτο θηρεύειν, οτι νικώντων μέν τών πονηρών ή τε οικία καί ή συγγέ
νεια αύτη πάσα ήττων αυτής λέγοιτ' άν, κρείττων δέ ήττωμένων ου γάρ εύσχημοσύνης τε καί άσχημοσύνης φημάτων ένεκα
τά νϋν σκοπούμεθα προς τόν τών πολλών λόγον, άλλ' ορθό
τητας τε καί αμαρτίας πέρι νόμων, ήτις ποτ* εστίν φύσει.
ΚΛ. 'Αληθέστατα, ώ ξένε, λέγεις.
ΜΕ. Καλώς μέν ούν, ώς γε έμοί συνδοκεΐν, τό γε τοσούτον,
τά νϋν.
ΑΘ. "Ιδωμεν δή καί τόδε- τούτοις τοις άρτι λεγομένοις
άδελφοΐς γένοιτ' άν πού τις δικαστής;
ΚΛ. Πάνυ γε.
ΑΘ. Πότερος ούν άμείνων, όστις τους μέν άπολέσειεν
αυτών όσοι κακοί, τους Οέ βελτίους άρχειν αυτούς αυτών προστάξειεν, ή οόε ός άν τους μέν χρηστούς άρχειν, τους χείρους
Ö' έάσας ζην άρχεσθαι έκόντας ποιήσειεν; τρίτον δέ που δικαστήν προς άρετήν εΐπωμεν, ει τις εΐη τοιούτος όστις παρα
λαβών συγγένειαν μίαν διαφερομένην, μήτε άπολέσειεν μηδένα, διαλλάξας δέ, εις τόν έπίλοιπον χρόνον νόμους αύτοις θείς, 628
προς αλλήλους παραφυλάττειν δύναιτο ώστε είναι φίλους;
ΚΛ. Μακρώ άμείνων γίγνοιτ' άν ό τοιούτος δικαστής τε
καί νομοθέτης.
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ΑΘ. Και δέν θά ήταν, βέβαια, σωστό γιά μένα καί γιά σας
νά θίγουμε αυτό τό θέμα, ότι, δηλαδή, άν νικούν οί κακοί, ό
οίκος καί συνεπώς όλοι οί συγγενείς θά μπορούσαν νά λέγο
νται κατώτεροι τοϋ εαυτού τους, καί ανώτεροι άν νικώνται
εκείνοι, διότι δέν ερευνούμε έν προκειμένψ τά θέματα αυτά χά
ριν τής εξακρίβωσης τής κομψότητας ή μή τών λέξεων σέ σύd
γκριση μέ τόν λόγο τών πολλών, αλλά χάριν τόσο τής ορθότη
τας Οσο καί τής σφαλερότητας σχετικά μέ τους νόμους, ή οποία
υπάρχει κάποτε άπό τή φύση.
ΚΛ. Αυτό πού λές είναι πέρα γιά πέρα αληθινό, φιλοξε
νούμενε.
ΜΕ. Καί μάλιστα τόσο ωραία διατυπωμένο, ώστε νά συμ
μερίζομαι κι έγώ βέβαια τά παρόντα.
ΛΘ. "Ας δούμε τότε καί αυτό τό θέμα- γι' αυτούς τους
αδελφούς, πού μόλις έγινε λόγος, θά μπορούσε άραγε νά υπάρ
χει κάπου ένας δικαστής;
ΚΛ. Βεβαιότατα.
ΑΘ. Ποιος, λοιπόν, άπό τους δύο είναι καλύτερος, αυτός
πού θά καταδίκαζε σέ θάνατο όσους απ' αυτούς είναι κακοί καί
θά Οριζε οί καλύτεροι νά κυβερνούν αυτοί οί ίδιοι τους έαυe
τους τους, ή αυτός ό όποιος θά όριζε νά κυβερνούν οί τίμιοι
καί, αφήνοντας τους χειρότερους νά ζουν, θά τους έκανε νά κυ
βερνώνται μέ τή θέληση τους; Τρίτον ϊσως τώρα καί καλύτερο
δικαστή μήπως νά θεωρήσουμε, μέ κριτήριο τήν αρετή, άν θά
μπορούσε νά υπάρχει ένας τέτοιος, εκείνον ό όποιος, αναλαμ
βάνοντας τήν υπόθεση μιας οικογένειας σέ αντιδικία, Οχι μό
νο δέν θά καταδίκαζε σέ θάνατο κανέναν, αλλά, άφοϋ τους
συμφιλίωνε θέτοντας γιά τό μέλλον νόμους γι' αυτούς, θά μπο- 628 a
ρούσε νά τους προφυλάξει τόν ένα απέναντι στον άλλο, ώστε
νά είναι φίλοι μεταξύ τους;
ΚΛ. Κατά πολύ καλύτερος θά ήταν αύτοϋ τοϋ είδους ό δι
καστής καί νομοθέτης.
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ΑΘ.
Καί μήν τουναντίον γε ή προς πόλεμον άν βλέπων
αύτοΐς τους νόμους διανομοθετοΐ.
ΚΛ.
Τούτο μέν αληθές.
ΑΘ.
Τί Ô' ό τήν πόλιν συναρμόττων; προς πόλεμον αυτής
άν τόν έξωθεν βλέπων τόν βίον κόσμοι μάλλον, ή προς πόλεμον τόν εν αύτη γιγνόμενον εκάστοτε, ή δή καλείται στάσις; ον
μάλιστα μέν άπας άν βούλοιτο μήτε γενέσθαι ποτέ εν εαυτού
πόλει γενόμενόν τε ώς τάχιστα άπαλλάττεσθαι.
ΚΛ.
Δήλον ότι προς τοϋτον.
ΑΘ.
Πότερα δέ άπολομένων αύ τών ετέρων ειρήνην τής
στάσεως γενέσθαι, νικησάντων δέ ποτέρων, δέξαιτ' άν τις
μάλλον, ή φιλίας τε καί ειρήνης ύπό διαλλαγών γενομένης,
ούτω τοις έξωθεν πολεμίοις προσέχειν ανάγκην εΐναι τόν νουν;
ΚΛ,
Ούτω πάς άν έθέλοι πρότερον ή 'κείνως περί τήν
αυτού γίγνεσθαι πόλιν.
ΑΘ.
Ούκοϋν καί νομοθέτης ωσαύτως;
ΚΛ.
Τί μήν;
ΑΘ.
Ά ρ α ούν ού τοϋ άριστου ένεκα πάντα αν τά νόμιμα
τιθείη πάς;
ΚΛ.
Πώς δ ' ο υ ;
ΑΘ.
Τό γε μήν άριστον ούτε ό πόλεμος ούτε ή στάσις,
άπευκτόν δέ τό δεηθήναι τούτων, ειρήνη δέ προς αλλήλους άμα
καί φιλοφροσύνη, καί δή και τό νικάν, ώς έΌικεν, αυτήν αυτήν
πόλιν ούκ ήν τών άριστων άλλα τών αναγκαίων όμοιον ώς εί
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ΑΘ.
Καί όμως στό αντίθετο ακριβώς αποβλέποντας παρά
στον πόλεμο, θά νομοθετούσε γι' αυτούς τους νόμους.
ΚΛ.
Αυτό βέβαια εΐναι αληθές.
ΑΘ.
Καί τί (αληθεύει) γι* αυτόν πού συνενώνει τήν πόλη;
'Αποβλέποντας σ' έναν εξωτερικό πόλεμο αυτής, θά ρυθμίζει
τή ζωή μάλλον, ή σ' έναν πόλεμο πού γίνεται κάθε τόσο μέσα
σ' αυτήν, ό όποιος καλείται τότε στάση; Τόν όποιο μάλιστα ό
καθένας θά ήθελε δχι μόνο νά μή γίνει ποτέ στή δική του πό
λη, άλλα καί άν γινόταν τό ταχύτερο δυνατόν ν' απαλλασσό
ταν ά π ' αυτόν.
ΚΛ.
Είναι φανερό ότι στον τελευταίο αυτόν αποβλέπει.
ΑΘ.
Καί τί άπό τά δύο θά προσδοκούσε κάποιος περισ
σότερο, άφοϋ εξοντωθεί ή μία ή ή άλλη άπό τις δύο (αντίπα
λες παρατάξεις), όποια κι άν νικήσει άπό τις δύο, νά γίνει με
τά άπό τή στάση ειρήνη, ή μήπως, άφοϋ υπάρξει συμφιλίωση
καί γίνει μέ συνδιαλλαγές ειρήνη, νά στρέφεται ώς έκ τούτου
ή προσοχή κατ' ανάγκην προς τους εξωτερικούς εχθρούς;
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ΚΛ.
Μέ τόν τρόπο αυτόν θά ήθελε πρωτίστως ό καθένας ,
παρά μέ τόν άλλο εκείνον, νά συμβαίνει σχετικά μέ τή δική του
πόλη.
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ΑΘ.
Μήπως, λοιπόν, μέ τόν ίδιο τρόπο θά ήθελε κι ένας
νομοθέτης;
ΚΛ.
Έ , καί τί περιμένεις;
ΑΘ.
Άραγε, λοιπόν, ένεκα τοϋ μεγαλύτερου καλού δέν θά
έθετε ό καθένας όλους τους κανόνες δικαίου;
ΚΛ.
Καί πώς όχι;
ΑΘ.
Τό μεγαλύτερο όμως καλό δέν είναι ασφαλώς ούτε ό
πόλεμος ούτε ή στάση, καί είναι Ολως ανεπιθύμητο τό νά βρε
θεί κανείς στην ανάγκη νά καταφύγει σ' αυτά, άλλα ή ειρήνη
καί μαζί ή αμοιβαία καλωσύνη, καί είναι μάλιστα αλήθεια ότι
καί τό νά νικάει, Οπως φαίνεται, αυτή ή ίδια ή πόλη τόν εαυτό
της, δέν ήταν άπό τά μεγαλύτερα καλά, άλλα άπό τά αναγκαίαπαρόμοια Οπως άν, στην περίπτωση ενός άρρωστου σώματος,
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κάμνον σώμα ιατρικής καθάρσεως τυχόν ήγοΐτό τις άριστα
πράττειν τότε, τφ δέ μηδέ τό παράπαν δεηθέντι σώματι μηδέ
προσέχοι τόν νουν, ωσαύτως δέ καί προς πόλεως εύδαιμονίαν
ή καί ίδιώτου διανοούμενος ούτω τις οΰτ' άν ποτέ πολιτικός
γένοιτο ορθώς, προς τά έξωθεν πολεμικά αποβλέπων μόνον
καί πρώτον, ούτ' άν νομοθέτης ακριβής, ει μή χάριν ειρήνης τά
πολέμου νομοθετοΐ μάλλον ή τών πολεμικών ένεκα τά τής ειρή
νης.
ΚΛ. Φαίνεται μέν πως ό λόγος ούτος, ώ ξένε, ορθώς
είρήσθαι, θαυμάζω γε μήν ει τά τε παρ' ήμϊν νόμιμα καί έτι τά
περί Λακεδαίμονα μή πάσαν τήν σπουόήν τούτων ένεκα πεποίηται.
ΑΘ. Τάχ' άν Χσως- δει δέ ουδέν σκληρώς ημάς αυτούς δια- 629
μάχεσθαι τά νΰν αλλ* ήρεμα άνερωτάν, ώς μάλιστα περί ταύτα
ημών τε καί εκείνων σπουδαζόντων. Καί μοι τφ λόγω συνακολουθήσατε. Προστησώμεθα γοϋν Τύρταιον, τόν φύσει μέν
Αθήναιον, τώνδε δέ πολίτην γενόμενον, δς δή μάλιστα ανθρώ
πων περί ταύτα έσπούδακεν ειπών ότι

άφοϋ έτυχε νά υποβληθεί σέ Ιατρική κάθαρση, θά νόμιζε κά
ποιος ότι βρίσκεται έκτοτε σέ άριστη κατάσταση, ένώ μέ τό
σώμα πού δέν χρειάστηκε ούτε τήν παραμικρή περίθαλψη ούτε
πού θ* ασχολείται, έτσι ακριβώς καί όσον άφορα στην ευημε
ρία τής πόλεως ή ακόμη κι ενός ιδιώτη, άν κάποιος σκέπτεται
μέ τόν ίδιο τρόπο, ούτε πολιτικός θά ìfaav ποτέ μέ τρόπο σω
στό, όταν αποβλέπει μόνο καί μόνο στά εξωτερικά πολεμικά
θέματα, ούτε νομοθέτης τέλειος, άν δέν θά ρυθμίζει νομοθετι
κά τά θέματα τοϋ πολέμου χάριν τής ειρήνης μάλλον παρά έξ
e
αίτιας τών πολεμικών τά τής ειρήνης.
ΚΛ. Φαίνεται, βέβαια, ότι κατά κάποιον τρόπο ό διαλογι
σμός σου αυτός, φιλοξενούμενε, έχει σωστά διατυπωθεί, διε
ρωτώμαι όμως μήπως, τόσο τά καθιερωμένα σέ μας όσο καί ατή
Λακεδαίμονα, δέν είναι προϊόν τοϋ όλου ζήλου γι' αυτά (ένν.
τά πολεμικά θέματα).
ΑΘ. Πολύ πιθανό. Δέν πρέπει όμως ουδόλως εμείς οι ϊδι- 629 a
οι νά διαπληκτιζόμαστε μέ τρόπο οξύ γιά τά παραπάνω, αλλά
νά εξετάζουμε ήρεμα, μήπως γιά τά ίδια αυτά ενδιαφερόμαστε
στό έπακρον τόσο εμείς Οσο καί εκείνοι. Παρακολουθείστε συ
νεπώς μαζί μου τόν συλλογισμό. Άς ορίσουμε, άν μή τί άλλο,
ώς μάρτυρα τόν Τυρταίο, τόν 'Αθηναίο στην καταγωγή πού έγι
νε πολίτης αυτών εδώ (ένν. τών Λακεδαιμονίων), ό όποιος μά
λιστα περισσότερο άπό κάθε άλλον άνθρωπο ενδιαφέρθηκε γι'
αυτά, έχοντας πεΐ Οτι:
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ούτ' δν μνηπαίμην ούτ' έν λύγψ άνδρα τιθείμην
ούτ' εί τις πλουσιώτατος ανθρώπων εΐη, φησίν, ούτ' ει πολλά
αγαθά κεκτημένος, ειπών σχεδόν άπαντα, δς μή περί τόν πό
λεμον άριστος γίγνοιτ' άεί. Ταΰτα γάρ άκήκοάς που καί σύ τά
ποιήματα- όδε μέν γάρ οΐμαι διακορής αυτών έστι.
ΜΕ. Πάνυ μέν ούν.
ΚΛ. Και μήν καί παρ' ημάς ελήλυθε κομισθέντα έκ Λακε
δαίμονος.
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ούτε θα μνημόνια καν ούτε άνορα θύ τόν λογάριαζα
ούτε κι άν ήταν ό πιό πλούσιος άνθρωπος τοϋ κόσμου, λέει,
ούτε κι άν είχε πολλά αγαθά στην κατοχή του -αναφέροντας τα
Ολα σχεδόν ένα προς ένα- ό όποιος δέν θά ήταν πάντοτε ώς
προς τόν πόλεμο άριστος. Αυτά τά ποιήματα τά έχεις ασφαλώς
καί σύ ακούσει κάπου- διότι αυτός έδώ (ένν. ό Μέγιλλος), νο
μίζω, τά έχει χορτάσει.
ΜΕ. Βεβαιότατα.
ΚΛ. Μά ναι καί σέ μάς έχουν φθάσει, καθώς μεταδόθηκαν
άπό τή Λακεδαίμονα.
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ΑΘ. "I0L νυν άνερώμεθα κοινή τουτονί τόν ποιητήν ούτωΤ
σί πως- « Ω Τυρταίε, ποιητά θειότατε -δοκεΐς γάρ δή σοφός
ήμϊν EÎVUL καί αγαθός, Οτι τους μέν έν τώ πολέμιρ διαφέροντας
διαφερόντως έγκεκωμίακας- ήδη ούν τυγχάνομεν έγώ τε καί
όδε καί Κλεινίας ό Κνώσιος ούτοσί συμφερόμενοί σοι περί
τούτου οφόδρα, ώς όοκοϋμεν εΐ δέ περί τών αυτών λέγομεν
ανδρών ή μή, βουλόμεθα σαφώς είδέναι. Λέγε ούν ήμϊν άρα
είδη δύο πολέμου καθάπερ ήμεϊς ήγή καί σύ σαφώς; ή πώς;»
Προς ταϋτ' οΐμαι κάν πολύ φαυλότερος εΐποι Τυρταίου τις
τάληθές, öu δύο, τό μέν ö καλοϋμεν άπαντες στάσιν, δς δή πά
ντων πολέμων χαλεπώτατος, ώς εφαμεν ημείς νυνδή- τό δέ
άλλο πολέμου θήσομεν οΐμαι γένος άπαντες ώ προς τους έκτος
τε καί αλλοφύλους χρώμεθα διαφερόμενοι, πολύ πραότερον
εκείνου.
ΚΛ. Πώς γάρ οϋ;
ΑΘ. Φέρε δή, ποτέρους, καί προς πότερον έπαινών τόν πό
λεμον, ούτως ΰπερεπήνεσας, τους δέ έψεξας τών ανδρών; έοικας μέν γάρ προς τους έκτος- εΐρηκας γοϋν ώδε έν τοις ποιήμασιν, ώς ουδαμώς τους τοιούτους άνεχόμενος, οΐ μή τολμήσωσινμένόράν φόνον αίματόεντα
καί δηύον όρέγοιντ' έγγύθεν Ιστάμενοι.
Ούκοΰν τά μετά ταύτα εΐποιμεν άν ημείς ότι «Σύ μέν
επαινείς, ώς εοικας, ώ Τυρταίε, μάλιστα τους προς τόν όθνεΐόν
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ΑΘ. Εμπρός, λοιπόν, ας ρωτήσουμε άπό κοινού τώρα
αυτόν τόν ποιητή, κάπως έτσι: «Τυρταίε, ποιητή θεϊκόταΐε
-διότι πιστεύομε, πράγματι, οτι είσαι σοφός καί καλοκάγαθος,
επειδή εγκωμίασες μέ τρόπο ξεχωριστό αυτούς πού διακρίνο
νται στον πόλεμο- τώρα, λοιπόν, τόσο έγώ καί αυτός εδώ
μπροστά μου (ένν. ό Μέγιλλος) όσο καί ό παρευρισκόμενος
Κλεινίας ό Κνώσιος, συμβαίνει, όπως τουλάχιστον μας φαίνε
ται, νά συμφωνούμε απολύτως μαζί σου αναφορικά μέ αυτό- τό
άν τώρα μιλάμε γιά τους ίδιους άνδρες ή Οχι, θέλομε νά τό γνω
ρίζουμε μέ απόλυτη σαφήνεια. Πές μας, λοιπόν τυχαίνει άρα
γε νά φρονείς καί σύ ειλικρινά, καθώς ακριβώς καί μεΐς, ότι
υπάρχουν δύο είδη πολέμου; ή μήπως έχεις διαφορετική γνώ
μη;». 'Επ' αυτού, νομίζω, ακόμη κι ένας πολύ λιγότερο σπου
δαίος άπό τόν Τυρταίο θά έλεγε τήν αλήθεια, ÔTL δηλαδή υπάρ
χουν δύο, τό ένα εΐναι αυτό πού όλοι ανεξαιρέτως αποκαλούμε
στάση, ό όποιος μάλιστα εΐναι άπ' όλους τους πολέμους Ö χει
ρότερος, όπως λέγαμε μεΐς λίγο πρίν τό άλλο είδος πολέμου,
νομίζω Οτι όλοι ανεξαιρέτως θά θεωρήσουμε ότι είναι αυτό στό
όποιο καταφεύγομε εναντίον τών εξωτερικών έχθρων καί συ
νεπώς τών αλλόφυλων μέ τους όποιους έχομε διαφορές, τό
όποιο είναι πολύ ηπιότερο άπό εκείνον (ένν. τόν εμφύλιο),
ΚΛ. Καί πώς νά μήν είναι;
ΑΘ. "Ελα, πές μας τότε ποιους άπό τους άνδρες τών δύο
εμπόλεμων παρατάξεων, καί αναφορικά μέ ποιόν επαινώντας
τόν πόλεμο άπό τους δύο, παραπαίνεψες τόσο πολύ, καί
άλλους κατηγόρησες; διότι μας έχεις δώσει την εντύπωση ότι
αναφέρεσαι σ' αυτούς εναντίον τών εξωτερικών έχθρων έχεις
πει χωρίς άλλο στά ποιήματα σου περίπου, ότι δέν ανέχεσαι μέ
τίποτα αύτοϋ τοϋ είδους τους ανθρώπους πού δέν τολμούν νά
άντικρύσουν αιματοκύλισμα
καί δέν θά ζητούσαν νά κτυπήσουν τους εχθρούς άπό κοντά.
Χωρίς άλλο, λοιπόν, κατ' άκολουθίαν αυτών θά μπορούσα
με νά πούμε εμείς Οτι «έσύ εξυμνείς, καθώς φαίνεται, Τυρταίε,
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τε και έξωθεν πόλεμον γιγνομένους επιφανείς». Φαίη ταϋτ' άν
που καί ομόλογοι;
ΚΛ.
Τί μήν;
ΑΘ.
'Ημείς δέ γε αγαθών όντων τούτων έτι φαμέν άμείνους εΐναι καί πολύ τους έν τφ μεγίστω πολεμώ γιγνομένους 630
άριστους διαφανώς- ποιητήν δέ καί ημείς μάρτυρ' εχομεν, Θέογνιν, πολίτην τών έν Σικελία Μεγαρέων, ός φησιν
πιστός άνήρ χρυσοϋ τί; καί αργύρου άντερύσασθαι
άξιος έν χαλεπή, Κϋρνε, διχοστασία.
Τοϋτον δή φαμεν èv πολέμψ χαλεπωτέρφ άμείνονα εκείνου πάμπολυ γίγνεσθαι, σχεδόν Οσον άμείνων δικαιοσύνη καί σω
φροσύνη καί φρόνησις εις ταύτόν ελθοϋσα μετ' ανδρείας,
αυτής μόνον ανδρείας. Πιστός μέν γάρ καί υγιής έν στάσεσιν
ούκ άν ποτέ γένοιτο άνευ συμπάσης αρετής- διαβάντες ό' εύ καί
μαχόμενοι εθελοντές άποθνήσκειν έν φ πολέμφ φράζει Τυρ
ταίος τών μισθοφόρων είσίν πάμπολλοι, ών οί πλείστοι γίγνονται θρασεΐς καί άδικοι καί ύβρισταί καί άφρονέστατοι
σχεδόν απάντων, έκτος δή τίνων εύ μάλα ολίγων. Ποΐ δή τελευτζχ νϋν ήμϊν ούτος ό λόγος, καί τί φανερόν ποτέ ποιήσαι
βουληθείς λέγει ταύτα; δήλον ότι τόδε, ώς παντός μάλλον καί
ό τήδε παρά Διός νομοθέτης, πας τε ού καί σμικρόν όφελος,
ούκ άλλο ή προς τήν μεγίστην άρετήν μάλιστα βλέπων άεί θήσει τους νόμους- έστι δέ, ώς φησιν θέογνις, αύτη πιστότης έν
τοϊς δεινοΐς, ην τις δικαιοσύνην άν τελέαν όνομάσειεν. "Ην δ'
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περισσότερο αυτούς πού γίνονται επιφανείς εναντίον τοϋ
αλλοδαπού εχθρού καί συνεπώς στον εξωτερικό πόλεμο». Αυτά
άραγε δέν θά μπορούσε περίπου νά πει καί νά παραδεχθεί;
ΚΛ.
Γιατί όχι;
ΑΘ.
Έμεΐς ωστόσο, όσο κι άν είναι γενναίοι αυτοί, υπο
στηρίζομε ότι είναι γενναιότεροι ακόμη, κατά πολύ μάλιστα,
εκείνοι πού πρωτεύουν καταφανέστατα στον πιό μεγάλο πό- 630 a
λεμο- έναν ποιητή, έξ άλλου, έχομε κι έμεϊς γιά μάρτυρα, τόν
Θέογνι, πολίτη τών Μεγαρέων τής Σικελίας, ό όποιος λέει:
ò τίμιος άνδρας, Κύρινε, σέ καιρό δεινής διχόνοιας
αξίζει νά 'χει τό βάρος του σέ χρυσό καί σέ ασήμι.
Αυτός τότε λέμε ότι αναδεικνύεται σέ πόλεμο χειρότερο κατά
πολύ ανώτερος άπό εκείνον (τοϋ εξωτερικού πολέμου), περί
που στον ΐδιο βαθμό πού εΐναι ανώτερη ή ανδρεία συνδυασμένη μέ δικαιοσύνη, σωφροσύνη καί φρόνηση από τήν απλή
ανδρεία. Πράγματι, δέν θά μπορούσε ποτέ νά είναι κάποιος
τίμιος καί ακέραιος σέ καιρό εμφυλίου πολέμου χωρίς ολό
κληρη τήν αρετή- εκείνοι, έξ άλλου, άπό τους μισθοφόρους οί
όποιος μένοντας ακλόνητοι στις θέσεις τους δέχονται καί νά
πεθάνουν, μαχόμενοι στον πόλεμο γιά τόν όποιο μιλάει ό
Τυρταίος, είναι πάρα πολλοί, οί περισσότεροι άπό τους όποι
ους γίνονται θρασεΐς καί άδικοι καί ασεβείς καί οι πιό άφρο
νες κατά κανόνα ά π ' όλους, έκτος άπό ορισμένους πολύ λί
γους τόν αριθμό. Πού τυχόν καταλήγει τώρα πραγματικά ό
λόγος μας αυτός καί τί επί τέλους θέλησε, λέγοντας αυτά, νά
καταστήσει φανερό; Είναι φανερό πώς αυτό, Οτι περισσότερο
άπό κάθε τι καί αυτής εδώ (ένν. τής Κρήτης) ό άπό τόν Δία νο
μοθέτης, καί κάθε άλλος άπό τόν όποιο καί μικρό θά προέκυ
πτε όφελος, θά νομοθετήσει πάντοτε αποβλέποντας όσο γίνε
ται περισσότερο όχι σέ τίποτε άλλο παρά μόνο στή μεγαλύτε
ρη αρετή- είναι τώρα αυτή, όπως λέει ό Θέογνις, ή τιμιότητα
στις ώρες κινδύνου, τήν όποια θά μπορούσε κανείς νά ονο
μάσει τέλεια δικαιοσύνη. Αυτή τώρα πάλι πού εξύμνησε ύπερ-
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αύ Τυρταίος έπήνεσεν μάλιστα, καλή μέν καί κατά καιρόν κεκοσμημένη τφ ποιητή, τετάρτη μέντοι όμως αριθμώ τε και δυ
νάμει τοϋ τιμία είναι λέγοιτ' άν ορθότατα.
ΚΛ. Ώ ξένε, τόν νομοθέτην ημών άποβάλλομεν εις τους
πόρρω νομοθέτας.
ΑΘ. Ούχ ημείς γε, ώ άριστε, αλλ' ημάς αυτούς, όταν
οίώμεθα πάντα τά τ' έν Λακεδαίμονι καί τά τήδε προς τόν πό
λεμον μάλιστα βλέποντας Λυκοϋργόν τε καί Μίνω τίθεσθαι τά
νόμιμα.
ΚΛ. Τό δέ πώς χρήν ημάς λέγειν;
ΑΘ. "Ωσπερ τό τε αληθές οΐμαι καί τό δίκαιον ύπ' εύηθείας διαλεγομένους λέγειν, ούχ ώς προς αρετής τι μόριον, καί
ταϋτα τό φαυλότατον, έτίθει βλέπων, αλλά προς πάσαν άρετήν,
καί κατ' εΐδη ζητεΐν αυτών τους νόμους ούχ άπερ οί τών νϋν
είδη προτιθέμενοι ζητοϋσιν. Ού γάρ άν έκαστος εν χρεία γίγνηται, τούτο ζητεί νϋν παραθεμένος, ό μέν τά περί τών κλή
ρων καί έπικλήρων, ό δέ τής αίκίας πέρι, άλλοι δέ αλλ' άττα
μυρία τοιαύτα- ημείς δέ φαμεν είναι τό περί νόμους ζήτημα τών 631
εύ ζητούντων ωσπερ νϋν ημείς ήρξάμεθα. Καί σοϋ τήν μέν ίπιχείρησιν τής έξηγήσεως περί τους νόμους παντάπασιν άγαμαιτό γάρ άπ' αρετής άρχεσθαι, λέγοντα ώς έτίθει ταύτης ένεκα
τους νόμους, ορθόν ότι δέ πάντα είς μόριον αρετής, καί ταϋτα
τό σμικρότατον, έπαναφέροντα έφησθ' αυτόν νομοθετεΐν, ούτε
ορθώς έτι μοι κατεφάνης λέγων τόν τε ύστερον νϋν λόγον

βολικά ό Τυρταίος, είναι βεβαίως ωραία καί έχει καταλλήλως
αξιολογηθεί άπό τόν ποιητή, ωστόσο θά μπορούσε ορθότατα,
παρ' Ολα αυτά, νά καταταγεί τέταρτη τόσο ώς προς τή σειρά
d
Οσο καί τήν αξιολόγηση.
ΚΛ. Φιλοξενούμενε, τότε άπορρίπτομε τόν νομοθέτη μας
κατατάσσοντας τον στους μακράν (νά εΐναι πραγματικοί) νο
μοθέτες.
ΑΘ. Όχι αυτόν, εμείς τουλάχιστον, καλέ μου άνθρωπε, άλλα
τους ίδιους τους εαυτούς μας, Οταν σκεπτόμαστε Οτι τόσο ό
Λυκούργος όσο καί ό Μίνως θέτουν όλους τους κανόνες ÖLκαίου, στη Λακεδαίμονα καί σ' αυτήν έδώ (ένν. Κρήτη), απο
βλέποντας πρωτίστως στον πόλεμο.
ΚΛ. Πώς πρέπει τότε έμεΐς νά μιλάμε γι' αυτό;
ΑΘ. Όπως ακριβώς, νομίζω, μιλάνε γιά τήν αλήθεια καί
τό δίκαιο αυτοί πού συνδιαλέγονται σέ πνεύμα αγαθότητας,
e
(λέγοντας) ότι ό (θεόπνευστος) νομοθέτης δέν νομοθετούσε
αποβλέποντας σ' ενα άπό τά μέρη τής αρετής, καί μάλιστα στό
πιό ασήμαντο άπό αυτά, άλλα σ' Ολόκληρη τήν αρετή, καί ότι
αναζητεί συστηματικά ανάμεσα στά εΐδη νόμων, όχι όμως τά
είδη τά όποια σήμερα οί προτιθέμενοι νά νομοθετήσουν ανα
ζητούν. Σήμερα, ό νομοθέτης επιζητεί νά προσθέσει τό είδος
τοϋ νόμου πού νομίζει ότι έχει ανάγκη, Ô ένας περί κληρονο
μιών καί έπικλήρων, ό άλλος περί έξυβρίσεως καί άλλοι χίλια
άλλα τέτοια θέματα- εμείς, ωστόσο, διατεινόμαστε ότι ή άνα- 631 a
ζήτηση τών νόμων είναι ίδιον αυτών πού τους αναζητούν μέ
τρόπον ορθό, όπως ακριβώς τώρα αρχίσαμε (νά τους αναζη
τούμε) εμείς. Καί όσο, βεβαίως, άφορα στή δική σου σχετική μέ
τους νόμους προσπάθεια εξήγησης, τήν χαίρομαι άπό κάθε
άποψη- διότι τό ν' αρχίζει κανείς άπό τήν αρετή, λέγοντας ότι
ό νομοθέτης έθετε χάριν αυτής τους νόμους, είναι σωστό- Οταν
Ομως κατόπιν ισχυρίστηκες ότι αυτός νομοθετεί, ανάγοντας τά
πάντα σ' ενα άπό τά μέρη τής αρετής, καί μάλιστα τό πιό μικρό
σέ άξια άπό αυτά, Οχι μόνο μοΰ φάνηκες ολοκάθαρα ÔTL δέν μι-
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τούτον πάντα εϊρηκα διά ταϋτα. Πή δή ούν σε έτ' άν έβουλόμην
Οιελόμενον λέγειν αυτός τε άκούειν; βούλει σοι φράζω;
ΚΛ. Πάνυ μέν ούν.
Τ
ΑΘ. « Ω ξένε», έχρήν ειπείν, «οί Κρητών νόμοι ούκ είσίν
μάτην διαφερόντως έν πάσιν ευδόκιμοι τοις "Ελλησιν εχουσιν
γάρ ορθώς, τους αύτοΐς χρωμένους εύδαίμονας αποτελούντες.
Πάντα γάρ τάγαθά πορίζουσιν. Διπλά δέ αγαθά έστιν, τά μέν
ανθρώπινα, τά δέ θεία- ήρτηται δ' εκ τών θείων θάτερα, καί έάν
μέν δέχηταί τις τά μείζονα πόλις, κτάται καί τά έλάττονα, ει δέ
μή, στέρεται άμφοϊν. "Εστι δέ τά μέν έλάττονα ών ηγείται μέν
ύγίεια, κάλλος δέ δεύτερον, τό δέ τρίτον ισχύς εις τε δρόμον
καί είς τάς άλλας πάσας κινήσεις τφ σώματι, τέταρτον δέ δή
πλούτος ού τυφλός άλλ' οξύ βλέπων, άνπερ άμ' επηται φρο
νήσει- ό δή πρώτον αύ τών θείων ήγεμονοϋν έστιν αγαθών, ή
φρόνησις, δεύτερον δέ μετά νουν σώφρων ψυχής έξις, έκ δέ
τούτων μετ' ανδρείας κραθέντων τρίτον αν εΐη δικαιοσύνη, τέ
ταρτον δέ ανδρεία. Ταϋτα δέ πάντα εκείνων έμπροσθεν τέτακται φύσει, καί δή καί τφ νομοθέτη τακτέον ούτως. Μετά δέ
ταϋτα τάς άλλας προτάξεις τοις πολίταις είς ταϋτα βλέπουσας
αύτοΐς είναι όιακελευστέον, τούτων δέ τά μέν ανθρώπινα είς
τά θεία, τά δέ θεία είς τόν ηγεμόνα νουν σύμπαντα βλέπειν πε
ρί τε γάμους άλλήλοις έπικοινουμένους, μετά τε ταύτα έν ταΐς
τών παίδων γεννήσεσιν καί τροφαΐς Οσοι τε άρρενες καί όσαι
θήλειαι, νέων τε όντων καί έπί τό πρεσβύτερον Ιόντων μέχρι
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λοϋσες πλέον σωστά, αλλά καί έξ αίτιας αυτού εκφώνησα τώ
ρα ολόκληρο αυτόν τόν λόγο. Μέ ποιόν τρόπο, λοιπόν, τότε θά
επιθυμούσα νά μιλάς έσύ, αναπτύσσοντας τό θέμα σου, κι έγώ
ό ίδιος νά σ' ακούω; Θέλεις νά σοΰ πώ;
ΚΛ. Βεβαιότατα.
ΑΘ. «Φιλοξενούμενε», όφειλες νά πεις, «οί νόμοι τών
Κρητών δέν είναι αδικαιολόγητα εξαιρετικά ευυπόληπτοι σέ
όλους τους Έλληνες- έχουν, πράγματι, καλώς, άφοϋ κάνουν
ευτυχισμένους αυτούς πού τους χρησιμοποιούν. Τους προ
σπορίζουν, όντως, όλα τά αγαθά. 'Υπάρχουν τώρα δύο ειδών
αγαθά, άφ' ενός τά ανθρώπινα καί αφ' έτερου τά θεϊκά- τό ενα
καί τό άλλο είδος εκπορεύονται άπό τους θεούς, καί άν βέβαια
μία ορισμένη πόλη γίνεται αποδέκτης τών μεγαλύτερων, απο
κτά καί τά μικρότερα, αλλιώς στερείται καί τά δύο. Καί εΐναι
τώρα τά μικρότερα, εκείνα τών όποιων προηγείται ή υγεία,
δεύτερο ή ομορφιά, τρίτο ή φυσική δύναμη, τόσο στό τρέξιμο
όσο καί σ' όλες τις άλλες κινήσεις μέ τό σώμα, καί μόλις τέ
ταρτος ό πλούτος, όχι ό τυφλός, αλλά συνοδευόμενος άπό
οξυδέρκεια, άν ακριβώς συμβαίνει ν' ακολουθείται άπό φρό
νηση- πρώ^ο, έξαλλου, στή σειρά, προεξάρχοντας μεταξύ τών
θεϊκών αγαθών, είναι ή φρόνηση, καί δεύτερο ή μετά περισκέψεως μετριοπαθής επίκτητη διάθεση τής ψυχής, καί άπό
αυτά τώρα, άν αναμιχθούν μέ τήν ανδρεία, θά μπορούσε νά
προέλθει ώς τρίτο ή δικαιοσύνη καί τέταρτο ή ανδρεία. Όλα
αυτά έχουν, βεβαίως, τοποθετηθεί άπό τή φύση πριν άπό
εκείνα, καί συνεπώς έτσι πρέπει νά τοποθετούνται καί άπό
τόν νομοθέτη. Καί μετά άπό αυτό πρέπει, προκειμένου γιά τις
άλλες διατάξεις προς τους πολίτες, νά τους δηλώνεται ρητά
ότι αποβλέπουν σ' αυτά (ένν. αγαθά), καί άπό αυτά, τά μέν
ανθρώπινα (πρέπει) νά αποβλέπουν στά θεϊκά καί τά θεϊκά
όλα ανεξαιρέτως στον κυρίαρχο νοΰ- σχετικά τόσο μ' αυτούς
πού έρχονται σέ γάμου κοινωνία, Οσο καί προκειμένου γιά τίς
μετέπειτα γεννήσεις καί τήν ανατροφή τών παιδιών, είτε είναι
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γήρως, τιμώντα ορθώς έπιμελεϊσθαι δει καί άτιμάζοντα, έν πάσαις ταΐς τούτων όμιλίαις τάς τε λύπας αυτών καί τάς ήδονάς
καί τάς επιθυμίας συμπάντων τε ερώτων τάς σπουδάς έπε- 632 a
σκεμμένον καί παραπεφυλαχότα, ψέγειν τε ορθώς καί έπαινεΐν
δι' αυτών τών νόμων έν όργαΐς τε αύ καί έν φόβοις, Οσαι τε
Οιά δυστυχίαν ταραχαί ταϊς ψυχαίς γίγνονται καί Οσαι έν εύτυχίαις τών τοιούτων άποφυγαί, όσα τε κατά νόσους ή κατά πο
λέμους ή πενίας ή τά τούτοις εναντία γιγνόμενα προσπίπτει
τοις άνθρώποις παθήματα, έν πάσιν τοις τοιούτοις τής έκα
στων διαθέσεως διδακτέον καί όριστέον τό τε καλόν καί μή.
Μετά δέ ταϋτα ανάγκη τόν νομοθέτην τάς κτήσεις τών πολιτών
b
καί τά άναλώματα φυλάττειν όντιν' άν γίγνηται τρόπον, καί
τάς προς αλλήλους πάσιν τούτοις κοινωνίας καί διαλύσεις
έκοϋσίν τε καί άκουσιν καθ' όποιον άν έκαστον πράττωσιν τών
τοιούτων προς αλλήλους έπισκοπεΐν, τό τε δίκαιον καί μή έν
οΐς έστιν τε καί έν οίς ελλείπει, καί τοις μέν εύπειθέσιν τών νό
μων τιμάς άπονέμειν, τοις δέ δυσπειθέσι δίκας τακτάς έπιτιθέναι, μέχριπερ άν προς τέλος άπάσης πολιτείας έπεξελθών,
c
ΐδη τών τελευτησάντων τίνα Οεί τρόπον έκάστοις γίγνεσθαι τάς
ταφάς καί τιμάς άστινας αύτοΐς άπονέμειν δεϊ- κατιδών δέ ό
θείς τους νόμους άπασιν τούτοις φύλακας επιστήσει, τους μέν
διά φρονήσεως, τους δέ δι' αληθούς δόξης ίόντας, Οπως πάντα
ταϋτα συνδήσας ό νους επόμενα σωφροσύνη καί δικαιοσύνη
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αγόρια είτε κορίτσια, καί όσο εΐναι νέοι καί όσο μεγαλώνουν
μέχρι τά γηρατειά, ό νομοθέτης πρέπει νά φροντίζει νά τους
τιμά καί νά τους τιμωρεί μέ τρόπο σωστό, σ' όλες δηλαδή τις
μεταξύ τους σχέσεις, τόσο προκειμένου γιά τίς λύπες όσο καί
τις χαρές τους, τίς κάθε είδους επιθυμίες όσο καί τίς εξάρσεις
Ολων ανεξαιρέτως τών ερώτων τους πρέπει, μέ πολύ περίσκε- 632 a
ψη καί ιδιαίτερη προσοχή, νά τους ψέγει καί νά τους επαινεί
κατά τρόπον σωστό μ' αυτούς τους νόμους- στις περιπτώσεις
πάλι οργής καί φόβου, καί προκειμένου γιά όσες ψυχικές ταρα
χές προκαλούνται λόγω δυστυχίας, καί γιά Οσες άπ' αυτές τίς
ταραχές καθίσταται δυνατή ή αποφυγή τους μέσα σ' ενα κλίμα
ευτυχίας, καί προκειμένου γιά όσα γεγονότα αρνητικά άπό
ασθένειες ή πολέμους ή φτώχιες κι άπό τά αντίθετα τους συμ
βαίνουν στους ανθρώπους, γιά όλες τοϋ είδους αυτού τίς κατα
στάσεις πρέπει, ανάλογα μέ τή διάθεση κάθε πολίτη, νά διδά
σκεται καί νά ορίζεται τί είναι καλό καί τί όχι. Στή συνέχεια
είναι ανάγκη ό νομοθέτης νά παρακολουθεί τόν τρόπο μέ τόν
ι
όποιο θά γίνεται ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων καί ή
ανάλωση τους άπό τους πολίτες, καί νά εποπτεύει τίς μεταξύ
Ολων αυτών εκούσιες καί ακούσιες συνάψεις καί λύσεις (συμ
φωνιών), τόν τρόπο μέ τόν όποιο συμβαίνει νά κάνουν κάθε
μίαν άπ' αυτές μεταξύ τους, σέ ποίες είναι παρόν τό δίκαιο καί
σέ ποίες τό άδικο καί σέ ποίες απουσιάζει καί συνεπώς νά απο
νέμει τιμές στους εύπειθεϊς απέναντι στους νόμους καί στους
παραβάτες νά επιβάλει τίς προβλεπόμενες ποινές, μέχρις ότου,
τέλος, Οταν θά έχει ακριβώς διεκπεραιώσει τό Ολον έργο τής νο
μοθετικής οργάνωσης τής πόλεως, μέ ποίον τρόπο πρέπει νά γίc
νεται ή ταφή γιά καθέναν άπό αυτούς πού θά πεθαίνει καί ποίες
συγκεκριμένες τιμές πρέπει νά τους αποδίδονται- έχοντας πλέ
ον αυτός πού έθεσε τους νόμους πλήρη επίγνωση, θά ορίσει γιά
Ολα αυτά φύλακες, άπό τους οποίους ορισμένοι ακολουθούν
τόν δρόμο τής φρόνησης καί άλλοι τής αληθούς γνώμης, ώστε,
άφοϋ τά συνδέσει όλα αυτά ό νους, νά καταστήσει φανερό ÖTL
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άποφήνη, αλλά μή πλούτω μηδέ φιλοτιμία». Ούτως, ώ ξένοι,
d
εγωγε ήθελον άν υμάς καί έτι νϋν βούλομαι διεξελθεΐν πώς εν
τοις τοϋ Διός λεγομένοις νόμοις τοις τε τοϋ Πυθίου Απόλλω
νος, ους Μίνως τε καί Λυκούργος έθέτην, ένεστίν τε πάντα
ταϋτα, καί όπη τάξιν τινά είληφότα διάδηλά έστιν τώ περί νό
μων έμπείρω τέχνη είτε καί τισιν εθεσιν, τοις δέ άλλοις ήμϊν
ουδαμώς εστί καταφανή.
ΚΛ.
Πώς ούν, ώ ξένε, λέγειν χρή τά μετά ταϋτα;
ΑΘ.
'Εξ αρχής πάλιν εμοιγε δοκεί χρήναι διεξελθεΐν, καθάπερ ήρξάμεθα, τά τής ανδρείας πρώτον επιτηδεύματα, έπειe
τα έτερον καί αύθις έτερον είδος τής αρετής διέξιμεν, έάν βούλησθε- όπως δ' άν τό πρώτον διεξέλθωμεν, πειρασόμεθα αυτό
παράδειγμα θέμενοι καί τάλλ' ούτω όιαμυθολογοϋντες παρα
μύθια ποιήσασθαι τής όόοϋ, ύστερον δέ αρετής πάσης καί ά γε
νυνδή διήλθομεν έκείσε βλέποντα άποφανοϋμεν, άν θεός έθέλη.
ΜΕ.
Καλώς λέγεις, καί πειρώ πρώτον κρίνειν τόν τοϋ Διός 633 a
έπαινέτην τόνδε ήμϊν.
ΑΘ.
Πειράσομαι, καί σέ τε καί έμαυτόν κοινός γάρ ό λό
γος. Λέγετε ο ύ ν τά συσσίτια φαμεν καί τά γυμνάσια προς τόν
πόλεμον έξηυρήσθαι τ φ νομοθέτη;
ΜΕ. Ναι.
ΑΘ.
Καί τρίτον ή τέταρτον; ίσως γάρ άν ούτω χρείη όιαριθμήσασθαι καί περί τών τής άλλης αρετής είτε μερών είτε
άττ' αυτά καλεΐν χρεών έστι, δηλούντα μόνον ά λέγει.
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είναι παρεπόμενα τής σωφροσύνης καί τής δικαιοσύνης καί όχι
τοϋ πλούτου καί τής φιλοδοξίας». "Ετσι, φιλόξενοι, έγώ θά ήθε
λα τουλάχιστον εσείς, καί τό θέλω καί τώρα ακόμη, νά κατα
δείξετε τό πώς νομίζετε ότι στους νόμους, πού σύμφωνα μέ τόν
θρύλο αποδίδονται στον Δία, όσο καί σ' εκείνους πού αποδί
δονται στον Πύθιο 'Απόλλωνα, τους όποιους έθεσαν ό Μίνως
καί ό Λυκούργος, ενυπάρχουν όλα αυτά καί μέ ποίον τρόπο,
άφοϋ προσέλαβαν ορισμένη συστηματική μορφή, είναι ολοφά
νερα γιά τόν ειδήμονα, άπό γνώση ή καί άπό εμπειρία περί τους
νόμους, ένώ γιά μάς τους άλλους δέν είναι διόλου προφανή.
ΚΛ.
Μέ ποιόν τρόπο πρέπει, λοιπόν, φιλοξενούμενε, νά
κάνουμε λόγο γιά τά επόμενα θέματα;
ΑΘ.
Ά π ό τήν αρχή πάλι μοϋ φαίνεται, τουλάχιστον, ότι
πρέπει νά εξετάσουμε (τό Ολο θέμα), όπως ακριβώς αρχίσαμε,
πρώτα τά έργα τής ανδρείας, έπειτα νά αναλύσουμε ένα άλλο
εΐδος καί κατόπιν ένα διαφορετικό είδος αρετής, έάν θέλετεόπως τώρα θά εξετάσουμε τό πρώτο, θά προσπαθήσουμε, άφοϋ
τό θέσουμε ώς πρότυπο, καί τά άλλα έτσι συζητώντας τα, νά τά
έχουμε γιά ενθάρρυνση στην πορεία μας καί ύστερα, άφοϋ εξε
τάσουμε τήν αρετή στό σύνολο της καί αυτά τά όποια μόλις τώ
ρα όά εκθέσαμε, θά δείξουμε, θεοΰ θέλοντος, Οτι αποβλέπουν
έκεϊ (ένν. στην αρετή).
ΜΕ. Καλά τά λες, καί τώρα προσπάθησε πρώτα ά π ' όλα 633
νά κρίνεις αυτόν εδώ τόν ύμνητή, ανάμεσα μας, τοϋ Δία.
ΑΘ.
Θά προσπαθήσω, καί σένα καί μένα τόνΤδιο (νά κρί
νω), δ ι ό η κοινή είναι ή συζήτηση. Πέστε μου, λοιπόν συμφω
νούμε άραγε Οτι τά συσσίτια καί τά γυμνάσια έχουν επινοηθεί
άπό τόν νομοθέτη γιά τόν πόλεμο;
ΜΕ. Ναί.
ΑΘ.
Καί τί επινοήθηκε τρίτο ή τέταρτο; Διότι έτσι ΐσως θά
πρέπει ασφαλώς ν ' απαριθμήσουμε καί τά σχετικά μέ τήν υπό
λοιπη αρετή, είτε μέρη είτε όπως αλλιώς εΐναι ανάγκη νά απο
καλεί κανείς αυτά, καταδεικνύοντας μόνον αυτά γιά τά όποϊα
μιλάει.
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ΜΕ. Τρίτον τοίνυν, εγωγ' ειποιμ' άν καί Λακεδαιμονίων
όστισούν, τήν θήραν ηύρε.
ΑΘ, Τέταρτον δέ, ή πέμπτον ει δυναίμεθα, λέγειν πειρώμεθα.
ΜΕ. "Ετι τοίνυν καί τό τέταρτον εγωγε πειρφμην άν λέ
γειν, τό περί τάς καρτερήσεις τών άλγηδόνων πολύ παρ' ήμϊν
γιγνόμενον, εν τε ταΐς προς αλλήλους ταΐς χερσί μάχαις καί έν
άρπαγαΐς τισιν διά πολλών πληγών εκάστοτε γιγνομένων έτι
Οέ καί κρυπτεία τις ονομάζεται θαυμαστώς πολύπονος προς
τάς καρτερήσεις, χειμώνων τε άνυποδησίαι καί άστρωσίαι καί
άνευ θεραπόντων αύτοϊς εαυτών διακονήσεις νύκτωρ τε πλανωμένων διά πάσης τής χώρας καί μεθ' ήμέραν. "Ετι δέ καν
ταΐς γυμνοπαιδίαις δειναί καρτερήσεις παρ' ήμΐν γίγνονται τή
τοϋ πνίγους Ε>ώμη διαμαχομένων, καί πάμπολλα έτερα, σχεδόν
όσα ούκ άν παύσαιτό τις εκάστοτε διεξιών.
ΑΘ. Εύ γε, ώ Λακεδαιμόνιε ξένε, λέγεις. Τήν άνδρείαν δέ,
φέρε, τί θώμεν; πότερον απλώς ούτως είναι προς φόβους καί
λύπας διαμάχην μόνον, ή καί προς πόθους τε καί ήδονάς καί
τινας δεινάς θωπείας κολακικάς, αϊ καί τών σεμνών οίομένων
εΐναι τους θυμούς ποιοϋσιν κηρίνους;
ΜΕ. Οΐμαι μέν ούτω- προς ταύτα σύμπαντα.
ΑΘ. Εί γοϋν μεμνήμεθα τους έμπροσθεν λόγους, ήττω τινά
Οδε καί πόλιν έλεγεν αυτήν αυτής καί άνδρα. Ή γάρ, ώ ξένε
Κνώσιε;
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ΜΕ. Τρίτο επομένως, θά έλεγα έγώ τουλάχιστον άλλα καί
κάθε άλλος άπό τους Λακεδαιμόνιους, οτι βρήκε (ένν. ό νομο
θέτης) τό κυνήγι.
ΑΘ. Ένα τέταρτο τώρα, ή καί ενα πέμπτο, άν θά μας ήταν
δυνατόν, νά επιχειρήσουμε νά πούμε.
Μ Ε. Ακόμη, λοιπόν, καί τό τέταρτο θά μπορούσα έγώ του
λάχιστον νά αποπειραθώ νά πώ, δηλαδή τό σχετικό μέ τήν καρ
τερικότητα στους πόνους, πού συνηθίζεται πολύ σέ μας, τόσο
μέ τίς μεταξύ μας διαμάχες πού πιανόμαστε στά χέρια, όσο καί
σέ ορισμένες λεηλασίες πού διαπράττονται κάθε φορά μέ πολύ
ξυλοδαρμό- υπάρχει όμως ακόμη καί κάποια άσκηση, πού αξιο
θαύμαστα ονομάζεται κρυπτεία, εξαιρετικά επίπονη λόγω τών
κακουχιών, άνυποδησία μέσα στον χειμώνα καί ύπνο χωρίς
στρωσίδια καί, χωρίς υπηρέτες, νά υπηρετούν αυτοί ot ίδιοι
τους εαυτούς τους, περιπλανώμενοι νύκτα καί μέρα σ' όλη τή
χώρα. 'Ακόμη όμως υπάρχουν σέ μας φοβερές δοκιμασίες
σκληραγωγίας καί στους γυμνικούς αγώνες, όταν οί αγωνιζό
μενοι έρχονται αντιμέτωποι μέ τόν μεγάλο καύσωνα καί πάρα
πολλά άλλα, σχεδόν τόσα πού δέν θά τέλειωνε ποτέ κανείς, άν
επρόκειτο νά τά διεξέλθει λεπτομερώς.
Αθ. Πολύ καλά τά λές, φιλοξενούμενε Λακεδαιμόνιε. Τήν
ανδρεία τώρα, πές μου, πώς θά τήν ορίσουμε; Τί άπό τά δύο,
οτι είναι απλώς καί μόνον ή πάλη ενάντια στους φόβους καί
στις λύπες, ή ενάντια καί στους πόθους καί στις ηδονές, καθώς
επίσης καί σέ ορισμένα φοβερά κολακευτικά χαϊδέματα πού
κάνουν τίς καρδιές, καί εκείνων ακόμη πού νομίζουν οτι είναι
αυστηροί, μαλακές σάν κερί;
ΜΕ. Νομίζω έτσι ενάντια σέ όλα αυτά.
ΑΘ. "Αν ίσως θυμόμαστε, λοιπόν, καλά τά προηγούμενα
λόγια μας, αυτός εδώ έλεγε ότι καί μία πόλη μπορεί νά είναι
κατώτερη άπό τόν ίδιο της τόν εαυτό, καί ένας άνδρας. Έτσι
δέν είναι, Κνώσιε φιλόξενε;
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ΚΛ. Καί πάνυ γε.
ΑΘ. Νϋν ούν πότερα λέγομεν τόν τών λυπών ήττω κακόν
e
ή καί τόν τών ηδονών;
ΚΛ. Μάλλον, εμοιγε Οοκεΐ, τόν τών ηδονών καί πάντες
που μάλλον λέγομεν τόν ύπό τών ηδονών κρατούμενον τοϋτον
τόν έπονειδίστως ήττονα εαυτού πρότερον ή τόν ύπό τών
λυπών.
ΑΘ. Ό Διός ούν δή καί ό πυθικός νομοθέτης ού δήπου 634 a
χωλήν τήν άνδρείαν νενομοθετήκατον, προς τάριστερά μόνον
δυναμένην άντιβαίνειν, προς τά δεξιά καί κομψά καί θωπευτικά αδυνατούσαν ή προς αμφότερα;
ΚΛ. Προς αμφότερα έγωγε άξιώ.
ΑΘ. Λέγωμεν τοίνυν πάλιν επιτηδεύματα ποία εσθ' ύμιν
άμφοτέραις ταΐς πόλεσιν, α γεύοντα τών ηδονών καί ού φεύγοντα αύτάς, καθάπερ τάς λύπας ούκ έφευγεν, άλλ' άγοντα είς
μέσας, ήνάγκαζε καί επειθεν τιμαΐς ώστε κρατεΐν αυτών - πού
b
δή τοϋτ' έστιν ταύτόν περί τάς ήδονάς συντεταγμένον έν τοις
νόμοις; Λεγέσθω τί τοϋτ' εστίν δ καί απεργάζεται ύμιν ομοί
ως προς τε άλγηδόνας καί προς ήδονάς τους αυτούς ανδρείους,
νικώντας τε ά δει νικάν καί ουδαμώς ήττους πολεμίων τών
εγγύτατα εαυτών καί χαλεπωτάτων.
ΜΕ. Ούτω μέν τοίνυν, ώ ξένε, καθάπερ προς τάς άλγηδό
νας είχον νόμους άντιτεταγ μένους πολλούς ειπείν, ούκ άνΐσως
c
εύποροίην κατά μεγάλα μέρη καί διαφανή λέγων περί τών
ηδονών κατά δέ σμικρά ίσως εύποροίην άν.
ΚΛ. Ού μήν ούδ' άν αυτός έγωγε εν τοις κατά Κρήτην νό-

ΚΛ. Βεβαιότατα.
ΑΘ. Τώρα, λοιπόν, τί άπό τά δύο, αποκαλούμε κακό τόν
t
κατώτερο ώς προς τίς λύπες ή επίσης καί τόν κατώτερο ώς
προς τίς ηδονές;
ΚΛ. Μάλλον, άπ' Ο,τι τουλάχιστον μοϋ φαίνεται, τόν κα
τώτερο ώς προς τίς ηδονές- καί όλοι, κατά κάποιον τρόπο,
αυτόν πού κυριαρχείται άπό τίς ηδονές αποκαλούμε μάλλον
ατιμωτικά κατώτερο άπό τόν εαυτό του παρά αυτόν πού τόν
καταβάλλουν οί λύπες.
ΑΘ. Ό νομοθέτης τότε τοϋ Δία, καί ό πυθικός (ένν. ό 634 a
Απόλλων) δέν έχουν, λοιπόν, μήπως νομοθετήσει ένα είδος
χωλής ανδρείας, πού δύναται νά προβάλει αντίσταση μόνο
προς τά αριστερά, ένώ αδυνατεί προς τά δεξιά καί συνεπώς
στά επιτηδευμένα καί εγκωμιαστικά σχόλια- ή μήπως καί προς
τίς δύο κατευθύνσεις;
ΚΛ. Καί προς τίς δύο, έγώ τουλάχιστον, κρίνω απαραίτη
το.
ΛΘ. Άς πούμε, λοιπόν, πάλι, ποίες κοινωνικές συνήθειες
υπάρχουν σέ σάς στις δύο πόλεις, οί οποίες (μαθαίνοντας
στους πολίτες) νά γεύονται τίς ηδονές καί Οχι νά τίς αποφεύ
γουν, καθώς ακριβώς καί νά μήν αποφεύγουν τίς λύπες, άλλα
νά τίς κατευθύνουν μέσα τους, τους ανάγκαζαν καί τους έπει
θαν μέσψ τιμών, ώστε νά τίς υπερνικούν - πού εΐναι, λοιπόν,
h
τούτο θεσμοθετημένο στους νόμους σας γιά τίς ηδονές; Πείτε
μου, τί είναι εκείνο πού, εκτός τών άλλων, σας κάνει εξίσου
ανδρείους τόσο απέναντι στους πόνους όσο καί στις ηδονές,
ώστε νά νικάτε όσα πρέπει νά νικάτε καί νά μήν είσαστε διό
λου κατώτεροι άπό τους αντιπάλους σας, τους πιό κοντινούς
καί συνεπώς τους πιό επικίνδυνους.
ΜΕ. Γιά νά πώ τήν αλήθεια, φιλοξενούμενε, ένώ είχα βέ
βαια πολλούς νόμους νά αναφέρω πού αντιτάσσονται στους
c
πόνους, δέν θά μπορούσα τό ΐδιο εύκολα νά βρω σέ μεγάλη
έκταση καί καταφανή (ένν. παραδείγματα) γιά τίς ηδονές- θά
μπορούσα ίσως νά βρώ σέ μικρή έκταση.
ΚΛ. Άλλα μήτε κι έγώ ό ίδιος ασφαλώς, θά ήμουν όμοί-
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μοις έχοιμι εμφανές ομοίως ποιεΐν τό τοιούτον.
ΑΘ. 'Ω άριστοι ξένων, καί ουδέν γε θαυμαστόν. Άλλ' άν
άρα τις ημών περί τους έκαστων οίκοι νόμους ψέξη τι, βουλόμενος ίδεϊν τό τε αληθές άμα καί τό βέλτιστον, μή χαλεπώς
αλλά πράως άποδεχώμεθα αλλήλων.
ΚΛ. Όρθώς, ώ ξένε 'Αθηναίε, ειρηκας, καί πειστέον.
ΑΘ. Ού γάρ άν, ώ Κλεινία, τηλικοΐσδε άνδράσιν πρέποι τό
d
τοιούτον.
ΚΛ. Ού γάρ ούν.
τ
τε
Αθ. Εί μέν τοίνυν ορθώς ή μή τις επιτιμά ή Λακωνική
καί τή Κρητική πολιτεία, λόγος άν έτερος εϊη- τά ό' ούν λεγό
μενα προς τών πολλών ίσως έγώ μάλλον εχοιμ' άν υμών αμφο
τέρων λέγειν. Ύμιν μέν γάρ, εΐπερ καί μετρίως κατεοκεύασται
τά τών νόμων, εΐς τών καλλίστων άν εΐη νόμων μή ζητεΐν τών
νέων μηδένα έάν ποια καλώς αυτών ή μή καλώς έχει, μιφ δέ
φωνή καί έξ ενός στόματος πάντας συμφωνεΐν ώς πάντα καλώς
«
κείται θέντων θεών, καί έάν τις άλλως λέγη, μή άνέχεσθαι τό
παράπαν άκούοντας- γέρων δέ ει τίς τι συννοεί τών παρ' ύμιν,
προς άρχοντα τε καί προς ήλικιώτην μηδενός εναντίον νέου
ποιεϊσθαι τους τοιούτους λόγους.
ΚΛ. 'Ορθότατα γε, ώ ξένε, λέγεις, καί καθάπερ μάντις,
απών τής τότε διανοίας τοϋ τιθέντος αυτά, νϋν επιεικώς μοι 635a
δοκεΐς έστοχάσθαι καί σφόδρα αληθή λέγειν.
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ως σέ θέση νά καταστήσω εμφανές τό ίδιο αυτό στους νόμους
αναφορικά μέ τήν Κρήτη.
ΑΘ. Εξαίρετοι ανάμεσα ατούς φιλόξενους, τίποτε τό
αξιοπερίεργο δέν υπάρχει. Άν τυχόν όμως κάποιος άπό μας
συμβεί νά κατακρίνει κάτι στους νόμους τής πατρίδας τοϋ ενός
ή τοϋ άλλου, θέλοντας νά Οεί ποίο είναι τό αληθινό καί συνά
μα τό καλύτερο, νά αποδεχόμαστε ό ένας τήν κριτική τοϋ
άλλου όχι μέ οργή άλλα μέ πραότητα.
ΚΛ. Είπες τό σωστό, φιλοξενούμενε Αθηναίε, καί μεΐς
πρέπει νά σ' ακούσουμε.
ΑΘ. Πράγματι, Κλεινία, αυτό (ένν. ή οργή) δέν θά ταίρια
ζε σ' ανθρώπους τής ηλικίας μας.
ΚΛ. Πράγματι, δέν θά ταίριαζε.
ΑΘ. Τό άν συνεπώς σωστά ή Οχι επικρίνει τώρα κάποιος
τόσο τό λακωνικό όσο καί τό κρητικό πολίτευμα, θά μπορούσε
νά ήταν θέμα μιας άλλης συζήτησης- αυτά, λοιπόν, πού λέγο
νται άπό τήν πλευρά τών πολλών θά μπορούσα ίσως έγώ νά τά
εκθέσω καλύτερα άπό σάς τους δύο. Σέ σας, πράγματι, άν καί
τά σχετικά μέ τους νόμους έχουν ασφαλώς παρασκευαστεί μέ
μέτρο, ένας άπό τους καλύτερους νόμους θά ήταν τό νά μήν
επιτρέπεται σέ κανέναν άπό τους νέους νά εξετάζει ποία έχουν
σ' αυτούς καλώς ή μή καλώς, άλλα μέ μία φωνή κι ενα στόμα
όλοι νά συμφωνούν ότι όλα είναι ωραία, άφοϋ τέθηκαν άπό
θεούς, καί άν κάποιος τυχόν μιλάει διαφορετικά, νά μήν ανέ
χεται κανείς ν' ακούσει τό παραμικρό- καί άν κάποιος γέρο
ντας επικρίνει κάτι άπό τά Οσα ισχύουν σέ σας, σέ άρχοντα καί
σέ συνομήλικο, χωρίς τήν παρουσία κανενός νέου, νά αναφέ
ρει αύτοϋ τοϋ είδους τίς σκέψεις.
ΚΛ. Μιλάς, χωρίς άλλο, απολύτως σωστά, φιλοξενούμε
νε, καί καθώς ακριβώς ένας μάντης, άν καί απόμακρα άπό τό
τότε πνεύμα εκείνου πού θέσπισε αυτά, μοϋ φαίνεται ότι τό 635
έχεις σωστά τώρα διερμηνεύσει καί Οτι λές πράγματα απολύ
τως αληθινά.
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ΑΘ. Ούκοϋν ήμϊν τά νϋν έρημία μέν νέων, αυτοί δ' ένεκα
γήρως άφείμεθ' ύπό τοϋ νομοθέτου διαλεγόμενοι περί αυτών
τούτων μόνοι προς μόνους μηδέν άν πλημμελεϊν;
ΚΛ. "Εστι ταϋτα ούτω, [είς ά] καί μηδέν γε άνής επίτιμων
τοίς νόμοις ημών ού γάρ τό γε γνώναί τι τών μή καλών άτιμον,
αλλά ΐασιν έξ αύτοϋ συμβαίνει γίγνεσθαι τφ μή φθόνω τά λε
γόμενα αλλ' εύνοια δεχομένφ.
ΑΘ. Καλώς- ού μήν επίτιμων γε έρώ τοις νόμοις πω, πριν
βεβαίως είς δύναμιν διασκέψασθαι, μάλλον δέ άπορων. Ύμιν
γάρ ό νομοθέτης μόνοις Ελλήνων καί βαρβάρων, ών ημείς πυνΟανόμεθα, τών μεγίστων ηδονών καί παιδιών έπέταξεν άπέχεσθαι καί μή γεύεσθαι, τό δέ τών λυπών καί φόβων, όπερ άρτι
δίεληλύθαμεν, ήγήσατο ει τις έκ παίδων φευξείται διά τέλους,
οπόταν είς αναγκαίους ελθη πόνους και φόβους καί λύπας,
φευξεϊσθαι τους έν έκείνοις γεγυμνασμένους καί δουλεύσειν
αύτοϊς. Ταύτόν δή τοϋτ', οΐμαι, καί προς τάς ήδονάς έδει διανοεΐσθαι τόν αυτόν νομοθέτην, λέγοντα αυτόν προς εαυτόν ώς
ήμϊν έκ νέων εί άπειροι τών μεγίστων ηδονών οί πολΐται γενήσονται, καί άμελέτητοι γιγνόμενοι έν ταΐς ήδοναΐς καρτερείν
καί μηδέν τών αισχρών άναγκάζεσθαι ποιειν, ένεκα τής γλυκυθυμίας τής προς τάς ήδονάς ταύτόν πείσονται τοις ήττωμένοις
τών φόβων, δουλεύσουσι τρόπον έτερον καί ετ' αίσχίω τοις τε
δυναμένοις καρτερείν έν ταΐς ήδοναΐς καί τοίς κεκτημένοις τά
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ΑΘ. Δέν είναι, λοιπόν, άραγε αλήθεια ότι υπάρχει τώρα
απόλυτη απουσία νέων ανάμεσα μας, ένώ άπό τήν άλλη, έμεΐς
οί ίδιοι έχομε τό ελεύθερο, λόγα> γήρατος, άπό τόν νομοθέτη νά
συνδιαλεγόμαστε γι' αυτά τούτα κατ' ιδίαν καί μεταξύ μας μό
νο, χωρίς νά διαπράττουμε τό παραμικρό παράπτωμα;
ΚΛ. Έτσι είναι αυτά καί νά μήν έχεις τόν παραμικρό
ενδοιασμό νά επικρίνεις τους νόμους μας- διότι τό νά μαθαί
νει, βέβαια, κανείς κάτι άπό τά μή καλώς έχοντα, όχι μόνο δέν
είναι ατιμωτικό, αλλά συμβαίνει, αντίθετα, νά εξασφαλίζεται
άπό αυτό ή γιατρειά εκείνου πού αποδέχεται, όχι μέ μοχθηρία
τά Οσα λέγονται, αλλά μέ εύμένεια.
Αθ. 'Ωραία- δέν θά μιλήσω, άλλωστε, ακόμα επικρίνοντας
τους νόμους, πριν τους διερευνήσω κατά τό δυνατόν διεξοδι
κά, άλλα μάλλον διατυπώνοντας απορίες. Πράγματι, γιά σάς
μόνους ό νομοθέτης, μεταξύ τών Ελλήνων καί τών βαρβάρων,
γιά τους όποιους έχομε έμεΐς πληροφορίες. Ορισε νά απέχετε
άπό τίς πιό μεγάλες ηδονές καί διασκεδάσεις καί νά μήν τίς δο
κιμάζετε, ένώ προκειμένου γιά τίς λύπες καί τους φόβους, γιά
τους όποιους ακριβώς μιλήσαμε πρό ολίγου, έκρινε ότι, άν κά
ποιος θά τους αποφεύγει άπό παιδί μέχρι τό τέλος τής ζωής
του, όταν έλθει αντιμέτωπος μέ αναπόφευκτους πόνους, φό
βους καί λύπες, θά τραπεΐ σέ φυγή μπροστά σ' εκείνους πού
έχουν ασκηθεί σ' αυτά καί θά γίνει δούλος τους. Τό ΐδιο, νομί
ζω, έπρεπε καί προκειμένου γιά τίς ηδονές νά έχει κατά νουν ό
Ιδιος αυτός νομοθέτης, λέγοντας στον εαυτό του ότι, άν άπό νέ
οι θά γίνουν σέ μας οί πολίτες άτομα χωρίς πείρα στις μεγά
λες ηδονές καί συνεπώς καταντώντας απροετοίμαστοι στό νά
εΐναι εγκρατείς στις ηδονές καί νά μήν αναγκάζονται νά κάνουν
τίποτε άπό τά αισχρά πράγματα, θά πάθουν, έξ αιτίας τής γλυ
κιάς διάθεσης τής ψυχής γιά τίς ηδονές, τό ίδιο μ' αυτούς, οί
όποιοι νικώνται άπό τους φόβους, θά γίνουν δηλαδή δούλοι μ'
έναν άλλο τρόπο καί μάλιστα ακόμη πιό ανάρμοστο, τόσο σ'
εκείνους πού μπορούν νά είναι εγκρατείς στις ηδονές, όσο καί
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περί τάς ήδονάς, άνθρώποις ενίοτε παντάπασι κακοΐς, καί τήν
ψυχήν τή μέν δούλην τή δέ έλευθέραν εξουσιν, καί ούκ άξιοι
απλώς ανδρείοι καί ελευθέριοι έσονται προσαγορεύεσθαι. Σκο
πείτε ούν εί τι τών νϋν λεγομένων ύμιν κατά τρόπον δοκεΐ λέγεσθαι.
ΚΑ. Δοκεΐ μέν ήμϊν γέ πως λεγομένου τοϋ λόγου- περί δέ
e
τηλικούτων ευθύς πεπιστευκέναι φαδίως μή νέων τε ή μάλλον
καί άνοήτων.
ΑΘ, 'Αλλ' εί τό μετά ταϋτα διεξίοιμεν ών προυθέμεθα, ώ
Κλεινία τε καί Λακεδαιμόνιε ξένε - μετ' άνδρείαν γάρ δή σω
φροσύνης πέρι λέγωμεν - τί διαφέρον έν ταύταις ταΐς πολιτείαις ή ταϊς τών είκή πολιτευόμενων άνευρήσομεν, ώσπερ τά
περί τόν πόλεμον νυνδή;
636 a
ΜΕ. Σχεδόν ού φάδιον αλλ' εοικεν γάρ τά τε συσσίτια καί
τά γυμνάσια καλώς ηύρήσθαι προς άμφοτέρας.
ΑΘ. Έοικεν δήτα, ώ ξένοι, χαλεπόν είναι τό περί τάς πο
λιτείας αναμφισβητήτως ομοίως έργω καί λόγω γίγνεσθαι- κιν
δυνεύει γάρ, καθάπερ έν τοις σώμασιν, ού δυνατόν εΐναι προστάξαι τι προς εν σώμα εν επιτήδευμα, έν ώ ούκ άν φανείη
ταύτόν τούτο τά μέν βλάπτον τά ημών σώματα, τά δε καί ωφε
λούν. Έπεί καί τά γυμνάσια ταϋτα καί τά συσσίτια πολλά μέν
b
άλλα νΰν ωφελεί τάς πόλεις, προς δέ τάς στάσεις χαλεπά - δηλοϋσιν δέ Μιλησίων καί Βοιωτών καί Θουρίων παίδες - καί δή
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σ' εκείνους πού κατέχουν τά μυστικά γύρω άπό αυτές, ανθρώ
πους ενίοτε απολύτως κακούς, καί θά έχουν συνεπώς τήν ψυ
χή τους άπό τή μιά δούλη καί άπό τήν άλλη ελεύθερη, καί δέν
θά είναι άξιοι ν' αποκαλούνται χωρίς άλλο ανδρείοι καί ελεύ
θεροι. Σκεφθείτε, λοιπόν, άν κάτι άπό τά τωρινά λεγόμενα μου
σας φαίνεται Οτι λέγεται, Οπως αρμόζει.
ΚΛ. Βέβαια, σέ μάς τουλάχιστον, φαίνεται Οτι κάπως έτσι
λέγεται ό λόγος- ωστόσο, προκειμένου γιά τόσο μεγάλα ζητή
ματα, τό νά πείθεται κανείς αμέσως μ' ευκολία, δέν μπορεί πα
ρά νά είναι ίδιον νέων μάλλον καί απερίσκεπτων ανθρώπων.
ΑΘ. Άν, λοιπόν, θά έπρεπε νά αναπτύξουμε τό επόμενο
θέμα άπό εκείνα πού ορίσαμε προηγουμένως, Κλεινία καί σύ
φιλοξενούμενε Λακεδαιμόνιε -διότι μετά τήν ανδρεία θά έπρε
πε ακριβώς νά μιλήσουμε γιά τή σωφροσύνη-, τί τό διαφορε
τικό θά βρούμε σ' αυτά τά πολιτεύματα, σέ σύγκριση μ' εκείνα
τών ανθρώπων πού κυβερνώνται όπως τύχει, Οσον άφορα
ακριβώς στά σχετικά μέ τόν πόλεμο πού λίγο πρίν άναφέρθη- 636
καν;
ΜΕ. Δέν είναι εύκολη υπόθεση- ωστόσο, φαίνεται ότι,
πράγματι, τόσο τά συσσίτια όσο καί τά γυμνάσια έχουν καλώς
επινοηθεί προς χάριν καί τών δύο αυτών (ένν. αρετών).
ΑΘ. Φαίνεται, είναι αλήθεια, δύσκολο, φιλόξενοι, νά
είναι τά σχετικά μέ τά πολιτεύματα εξίσου αδιαμφισβήτητα
στην πράξη καί τή θεωρία- υπάρχει κίνδυνος, πράγματι, κα
θώς ακριβώς συμβαίνει προκειμένου γιά τά σώματα, νά μήν
είναι δυνατόν νά παραγγελθεί γιά ένα συγκεκριμένο σώμα ένα
οποιοδήποτε είδος αγωγής, στην όποια δέν θά μπορούσε νά
φανεί ότι ή ίδια αυτή έν μέρει βλάπτει καί ωφελεί έν μέρει τά
σώματα μας. 'Επειδή καί τά γυμνάσια αυτά, γιά παράδειγμα,
καί τά συσσίτια, ένώ ωφελούν άπό πολλές τώρα απόψεις τίς
πόλεις σας, ενέχουν τόν κίνδυνο νά προκαλέσουν στάσεις -τό
δείχνει τό παράδειγμα τών τέκνων τής Μιλήτου, τής Βοιωτίας
καί τών Θουρίων- καί μάλιστα κάτι πολύ χειρότερο, επειδή
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καί πάλαι Òv νόμιμον δοκεΐ τούτο τό επιτήδευμα καί τάς κατά
φύσιν περί τά αφροδίσια ήδονάς ού μόνον ανθρώπων άλλα καί
θηρίων διεφθαρκέναι. Καί τούτων τάς υμετέρας πόλεις πρώτας άν τις αίτιφτο καί οσαι τών άλλων μάλιστα άπτονται τών
γυμνασίων καί είτε παίζοντα είτε σπουδάζοντα έννοεΐν δει τά
τοιαϋτα, έννοητέον ότι τή θηλεία καί τή τών αρρένων φύσει είς
κοινωνίαν ίούση τής γεννήσεως ή περί ταϋτα ηδονή κατά φύ
σιν άποδεδόοθαι δοκεΐ, αρρένων δέ προς άρρενας ή θηλειών
προς θηλείας παρά φύσιν καί τών πρώτων τό τόλμημ' είναι δι'
άκράτειαν ηδονής. Πάντες δέ δή Κρητών τόν περί Γανυμήδη
μϋθον κατηγοροΰμεν ώς λογοποιησάντων τούτων επειδή παρά
Διός αύτοίς οί νόμοι πεπιστευμένοι ήσαν γεγονέναι, τοϋτον
τόν μϋθον προστεθεικέναι κατά τοϋ Διός, ΐνα επόμενοι δή τφ
Βεφ καρπώνται καί ταύτην τήν ήδονήν. Τό μέν οΰν τοϋ μύθου
χαιρετώ, νόμων δέ πέρι διασκοπουμένων ανθρώπων ολίγου
πασά έστιν ή σκέψις περί τε τάς ήδονάς καί τάς λύπας εν τε πόλεσιν καί έν ιδίοις ήθεσιν δύο γάρ αύται πηγαί μεθεΐνται φύ
σει ρεΐν, ών ό μέν άρυτόμενος όθεν τε δει καί οπότε καί όπόσον εύδαιμονεΐ, καί πόλις ομοίως καί ιδιώτης καί ζφον άπαν,
ό δ' άνεπιστημόνως άμα καί εκτός τών καιρών τάναντία άν
εκείνα) ζφη.
ΜΕ. Λέγεται μέν ταντα, ώ ξένε, καλώς πως- ού μήν άλλ'
αφασία γ' ημάς λαμβάνει τί ποτέ χρή λέγειν προς ταϋτα, Ομως
δ' έμοιγε ορθώς δοκεΐ τό τάς ήδονάς φεύγειν διακελεύεσθαι τόν
γε έν Λακεδαίμονι νομοθέτην, περί δέ τών έν Κνωσφ νόμων
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ή συνήθεια αυτή (ένν. τά γυμνάσια) υπήρξε άπό παλαιά νόμι
μη, θεωρείται ότι έχει ολότελα αλλοιώσει τίς κατά φύση αφρο
δίσιες ηδονές, όχι μόνο τών ανθρώπων αλλά καί τών θηρίων.
Καί γι' αυτό θά μπορούσε ό καθένας νά θεωρήσει υπαίτιες
πρώτες τίς δικές σας πόλεις καί όσες άπό τίς άλλες κατ' εξο
χήν επιδίδονται στά γυμνάσια- καί εΐτε στά αστεία είτε στά σο
βαρά πρέπει νά λαμβάνει κανείς υπόψη του τά πράγματα τοϋ
είδους αυτού, οφείλει νά καταλάβει Οτι επειδή είναι στή φύση
τοϋ θηλυκού καί τών αρσενικών νά έρχονται σέ αφροδίσια επα
φή χάριν τής τεκνοποίησης, ή σχετική ηδονή κρίνεται εύλογο ν'
αποδίδεται στή φύση, ενώ ή συνεύρεση αρσενικών μέ αρσενι
κούς ή θηλυκών μέ θηλυκά θεωρείται παρά φύσιν καί Οτι τών
πρώτων τό άποτόλμημα είναι αποτέλεσμα τής ακράτειας προς
τήν ηδονή. Καί όλοι κατηγορούμε ακριβώς τή σχετική μέ τόν
Γανυμήδη διήγηση τών Κρητών, επειδή ήσαν αυτοί πού τήν μυ
θοποίησαν επειδή, δηλαδή, ήσαν πεπεισμένοι ότι οί νόμοι γι'
αυτούς εΐχαν γίνει άπό τόν Δία, πρόσθεσαν τούτο τόν μύθο γιά
τόν Δία ώστε, ακολουθώντας τό παράδειγμα τοϋ θεοΰ, ν' απο
λαμβάνουν καί αυτήν τήν ηδονή. Τό ζήτημα, λοιπόν, τοϋ μύθου
ας πάει στό καλό, ωστόσο, όταν οί άνθρωποι ερευνούν είς βά
θος τους νόμους, λίγο απέχει άπό τοϋ νά γίνεται ή όλη έρευνα
γιά τίς ηδονές καί τίς λύπες, τόσο στους κόλπους τών πόλεων
όσο καί τών κατ' ιδίαν διαμονών πράγματι, οι δύο αυτές πη
γές αφήνονται άπό τή φύση νά ρέουν ελεύθερα, άπό τίς όποιες
αυτός πού αντλεί άπό έκεΐ όποτε καί Οσο πρέπει εύδαιμονεΐ, τό
ίδιο μία πόλη, ένας Ιδιώτης ή οποιοδήποτε ζώο, ένώ αυτός πού
αντλεί χωρίς βαθύτερη γνώση καί συγχρόνως άκαιρα θά συμ
βεί νά ζει αντίθετα μ' εκείνον.
ΜΕ. Καλώς, βέβαια, λέγονται αυτά χωρίς άλλο, φιλοξε
νούμενε, πλην όμως, μας καταλαμβάνει τουλάχιστον εμάς, Ενα
εΐδος βουβαμάρας γιά τό τί πρέπει κάποτε ν' αντιτάξουμε σ'
αυτά, εμένα ωστόσο μοϋ φαίνεται ότι σωστά ορίζει ρητά ό νο
μοθέτης στή Λακεδαίμονα τό ν' αποφεύγουμε τίς ηδονές, 5σο
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όδε, άν έθέλη, βοηθήσει. Τά δ' έν Σπάρτη κάλλιστ' ανθρώπων 637 a
δοκεΐ μοι κεΐσθαι τά περί τάς ήδονάς- ού γάρ μάλιστ' άνθρω
ποι καί μεγίσταις προσπίπτουσιν ήδοναΐς καί ΰβρεσι καί άνοίςχ
πάση, τοϋτ' έξέβαλεν ό νόμος ημών έκ τής χώρας συμπάσης,
καί ούτ' άν έπ' αγρών ΐδοις, ούτ' έν άστεσιν όσων Σπαρτιάταις
μέλει, συμπόσια ούδ' όπόσα τούτοις συνεπόμενα πάσας
ήδονάς κινεί κατά δύναμιν, ούδ' έστιν όστις άν απαντών κωμάζοντί τινι μετά μέθης ούκ άν τήν μεγίστην δίκην ευθύς έπιb
θείη, καί ούδ' άν Διονύσια πρόφασιν έχοντ' αυτόν λύσαιτο,
ώσπερ έν άμάξαις είδόν ποτέ παρ' ύμιν έγώ, καί έν Τάραντι δέ
παρά τοις ήμετέροις άποίκοις πάσαν έθεασάμην τήν πόλιν περί
τά Διονύσια μεθύουσαν παρ' ήμϊν δ' ούκ έστ' ουδέν τοιούτον.
ΑΘ. 'Ω Λακεδαιμόνιε ξένε, επαινετά μέν πάντ' εστίν τά
τοιαύτα, όπου τινές ενεισιν καρτερήσεις, όπου δέ άνεΐνται,
βλακικώτερα- ταχύ γάρ σου λάβοιτ' άν τις τών παρ' ημών άμυνόμενος, δεικνύς τήν τών γυναικών παρ' ύμιν άνεσιν. Άπασιν
δή τοϊς τοιούτοις, καί έν Τάραντι καί παρ' ήμϊν καί παρ' ύμιν
δέ, μία άπόκρισις άπολύεσθαι δοκεΐ τοϋ μή κακώς εχειν άλλ'
ορθώς- πάς γάρ άποκρινόμενος έρεΐ θαυμάζοντι ξένω, τήν παρ'
αύτοΐς άήθειαν όρώντι- «Μή θαύμαζε, ώ ξένε- νόμος εσθ' ήμίν
ούτος, ίσως δ' ύμιν περί αυτών τούτων έτερος». "Ημϊν ό' έστι
νϋν, ώ φίλοι άνδρες, ού περί τών ανθρώπων τών άλλων ό λό-
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τώρα γιά τους νόμους στην Κνωσό αυτός έδώ (ένν. ό Κλει
νίας), σάν θέλει, θά έρθει σέ βοήθεια τους. Στή Σπάρτη, ώστό- 637
σο, μοϋ φαίνεται ότι τά σχετικά μέ τίς ηδονές ρυθμίζονται μέ
τόν καλύτερο δυνατόν τρόπο ανάμεσα σ' όλους τους ανθρώ
πους- διότι αυτό, έξ αίτιας τοΰ οποίου κυρίως οί άνθρωποι πα
ραδίδονται στις πιό μεγάλες ηδονές καί ακολασίες καί σέ κά
θε είδους απερισκεψία, τούτο (τά συμπόσια) Ô νόμος μας τό
εκδίωξε άπ' όλη τή χώρα, καί ούτε στις αγροτικές ούτε στις
αστικές περιοχές θά δεις, γιά όσες είναι υπεύθυνοι οί Σπαρ
τιάτες, συμπόσια ούτε όλα όσα παρεπόμενα αυτών υποκινούν
κατά τό δυνατόν όλες τίς ηδονές, ούτε υπάρχει άνθρωπος ό
όποιος, άν θά συναντούσε κάποιον νά γλεντοκοπάει σέ κατά
σταση μέθης, δέν θά τοϋ επέβαλε ευθύς αμέσως τή μεγαλύτερη
τιμωρία, καί ούτε θά τοϋ χαριζόταν, ακόμη κι άν είχε αυτός
τή δικαιολογία τών Διονυσίων, όπως είδα κάποτε έγώ νά συμ
βαίνει σέ σας μέσα σέ άμαξες, αλλά καί στον Τάραντα, ατούς
δικούς μας αποίκους, είδα νά μεθάει στά πλαίσια τών Διονυ
σίων ολόκληρη ή πόλη σέ μας όμως δέν συμβαίνει τίποτε πα
ρόμοιο.
ΑΘ. Φιλοξενούμενε Λακεδαιμόνιε, εΐναι βεβαίως αξιέ
παινα Ολα τοΰ είδους αυτού τά πράγματα. Οπου ενυπάρχουν
ορισμένες αντιστάσεις (ένν. στις ηδονές), όπου όμως αυτές χα
λαρώνουν είναι αυτά περισσότερο βλακώδη- χωρίς άλλο, θά
μπορούσε κάποιος άπό τους δικούς μας νά σέ περιλάβει, αμυ
νόμενος, γιά νά σοϋ δείξει τήν ελαφρότητα τών γυναικών στον
τόπο σας. Γιά όλα, τότε, τοϋ είδους αυτού τά πράγματα είτε
συμβαίνουν στον Τάραντα ή σέ μας ή καί σέ σας, μία απάντη
ση φαίνεται νά τά απαλλάσσει άπό τόν χαρακτηρισμό ότι δέν
είναι άστοχα καί συνεπώς σωστά- διότι ό καθένας πού δίνει
μίαν απάντηση έδώ, θά πει σ' έναν φιλοξενούμενο πού παρα
ξενεύεται, βλέποντας τά όσα ασυνήθιστα (συμβαίνουν) σ'
αυτούς: «Μήν παραξενεύεσαι, φιλοξενούμενε- αυτός είναι νό
μος σέ μάς, ίσως όμως σέ σάς γιά τά ΐδια αυτά νά ισχύει δια
φορετικός νόμος». Σέ μας τώρα, ωστόσο, φίλοι συνομιλητές,
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γος, άλλα περί τών νομοθετών αυτών κακίας τε καί αρετής.
"Ετι γάρ ούν εΐπωμεν πλείω περί άπάσης μέθης- ού γάρ σμι
κρόν έστιν τό επιτήδευμα ούόέ φαύλου διαγνώναι νομοθέτου.
Λέγω ό' ούκ οίνου περί πόσεως τό παράπαν ή μή, μέθης δέ
αυτής πέρι, πότερον ώσπερ Σκύθαι χρώνται καί Πέρσαι χρηστέον, καί έτι Καρχηδόνιοι καί Κελτοί καί "Ιβηρες καί Θράκες,
πολεμικά σύμπαντα Οντα ταϋτα γένη, ή καθάπερ ύμεΐς- ύμεΐς
e
μεν γάρ, όπερ λέγεις, τό παράπαν άπέχεσθε, Σκύθαι δέ καί
Θράκες άκράτω παντάπασι χρώμενοι, γυναίκες τε καί αυτοί,
καί κατά τών ιματίων καταχεόμενοι, καλόν καί εϋδαιμον επι
τήδευμα έπιτηδεύειν νενομίκασι. Πέρσαι δέ σφόδρα μέν
χρώνται καί ταΐς άλλαις τρυφαΐς άς ύμεΐς αποβάλλετε, έν τά
ξει δέ μάλλον τούτων.
ΜΕ. Ώ λώστε, διώκομεν δέ γε ημείς πάντας τούτους, όταν 638 a
όπλα είς τάς χείρας λάβωμεν.
ΑΘ. Ώ άριστε, μή λέγε ταύτα- πολλαί γάρ δή φυγαί καί
διώξεις άτέκμαρτοι γεγόνασίν τε καί έσονται, διό φανερόν
όρον τοϋτον ούκ άν ποτέ λέγοιμεν, αλλά άμφισβητήσιμον, περί
καλών επιτηδευμάτων καί μή, νίκην τε καί ήτταν λέγοντες μά
χης- έπεί δή γάρ αϊ μείζους τάς έλάττους πόλεις νικώσιν μαb
χόμεναι, καί καταδουλοϋνται Συρακόσιοι μέν Λοκρούς, οι όή
δοκοϋοιν εύνομώτατοι τών περί εκείνον τόν τόπον γεγονέναι,
Κείους δέ Αθηναίοι- μυρία δέ άλλα τοιαϋτ' άν εύροιμεν. Άλλα
περί αυτού έκαστου επιτηδεύματος πειρώμεθα λέγοντες πείθειν
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ό λόγος δέν γίνεται γιά τους άλλους έν γένει ανθρώπους αλλά
γιά τό τί είναι κακία καί αρετή γιά τους ίδιους τους νομοθέτες.
Άς πούμε, λοιπόν, περισσότερα ακόμη γιά τή μέθη έν γένειδιότι δέν είναι μικρής σημασίας ή συνήθεια αυτή, ούτε κάποι
ου ασήμαντου νομοθέτη έργο τό νά τήν διαγνώσει. Δέν μιλάω
όμως γιά τήν πόση ή Οχι έν γένει οίνου, αλλά γι' αυτή τούτη
τή μέθη, προκειμένου νά δούμε τί άπό τά δύο είναι σωστό,
όπως ακριβώς οί Σκύθες καί οί Πέρσες κάνουν χρήση, έτσι κι
έμεΐς πρέπει νά κάνουμε χρήση, καί όπως κάνουν ακόμη οί
Καρχηδόνιοι, οί Κέλτες, οί "Ιβηρες καί οί Θράκες, πού είναι
όλοι τους πολεμικές φυλές, Οπως ακριβώς έσεΐς οί Λακεδαι
μόνιοι- διότι εσείς, όπως λές, απέχετε απολύτως, ένώ οί Σκύ
θες καί οί Θράκες, οί όποιοι κάνουν χρήση άκρατου εντελώς
οίνου, τόσο οί γυναίκες όσο καί οί ίδιοι, καί τόν χύνουν πάνω
στά ροΰχα τους, έχουν τή γνώμη ότι επιδίδονται σέ μίαν ωραία
καί ευλογημένη συνήθεια. Οί Πέρσες, έξ άλλου, απολαμβάνουν
εξαιρετικά καί τίς άλλες ηδονές πού έσεΐς απορρίπτετε, άλλα
μέ περισσότερη Ομως τάξη άπό αυτούς (έν. τους Σκύθες καί
Θράκες).
ΜΕ. Μά καημένε, όλους αυτούς μπορούμε έμεΐς ασφαλώς 638
νά τους τρέπουμε σέ φυγή, όταν χρειαστεί νά πάρουμε τά όπλα.
ΑΘ. Καλέ μου άνθρωπε, μήν τά λές αυτά- διότι πολλές πε
ριπτώσεις τροπής σέ φυγή καί καταδιώξεις υπήρξαν στό πα
ρελθόν καί θά είναι καί στό μέλλον ατεκμηρίωτες, γι' αυτό δέν
θά μπορούσαμε ποτέ νά πούμε, κάνοντας λόγο γιά νίκη καί
ήττα στή μάχη, Οτι αποτελεί αυτό αναμφισβήτητο κριτήριο,
άλλα αμφισβητήσιμο γιά τήν παρουσία ωραίων ή Οχι συνη
θειών Επειδή, πράγματι, νικούν oi μεγαλύτερες τίς μικρότερες
πόλεις, όταν μάχονται ή μία εναντίον τής άλλης καί συνεπώς
υποδουλώνουν οί Συρακούσιοι τους Λοκρούς, πού θεω
ρούνται ακριβώς Οτι υπήρξαν εκείνοι οί όποιοι είχαν τους κα
λύτερους νόμους άπ' όλους στην περιοχή, καί τους Κείους οί
'Αθηναίοι- καί θά μπορούσαμε νά βρούμε μύρια άλλα τέτοια
παραδείγματα. 'Αλλά άς προσπαθήσουμε, μιλώντας γιά κάθε
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ημάς αυτούς, νίκας δέ καί ήττας εκτός λόγου τά νϋν θώμεν, λέγωμεν δ' ώς τό μέν τοιόνδ' εστίν καλόν, τό δέ τοιόνόε ού κα
λόν. Πρώτον ό' ακούσατε τί μου, περί αυτών τούτων ώς δει τό
τε χρηστόν καί τό μή σκοπεΐν.
ΜΕ. Πώς ούν δή λέγεις;
ΑΘ. Δοκοΰσί μοι πάντες οί λόγω τι λαβόντες επιτήδευμα,
καί προθέμενοι ψέγειν αυτό ή έπαινείν ευθύς φηθέν, ουδαμώς
δράν κατά τρόπον, άλλα ταύτόν ποιεϊν οίον εί δή τις, έπαινέσαντός τίνος πυρούς βρώμα ώς αγαθόν, ευθύς ψέγοι, μή διαπυθόμενος αύτοϋ μήτε τήν εργασίαν μήτε τήν προσφοράν, όντινα τρόπον καί οΐστισι καί μεθ' ών καί όπως έχοντα καί όπως
προσφέρειν εχουσιν. Νϋν δή ταύτόν μοι δοκοϋμεν ήμεΐς έν τοις
λόγοις ποιεΐν περί μέθης γάρ άκούσαντες τοσούτον μόνον,
ευθύς οί μέν ψέγειν αυτό, οί δ' έπαινείν, καί μάλα άτόπως.
Μάρτυσιν γάρ καί έπαινέταις χρώμενοι έπαινοΰμεν έκάτεροι,
καί οί μέν, ότι πολλούς παρεχόμεθα, άξιοϋμέν τι λέγειν κύριον,
οί δέ, ότι τους μή χρωμένους αύτφ όρώμεν νικώντας μαχόμε
νους- αμφισβητείται δ' αύ καί τούτο ήμϊν. ΕΙ μέν δή καί περί
εκάστων ούτω καί τών άλλων νομίμων διέξιμεν, ούκ άν έμοι-
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μιά χωριστά συνήθεια, νά πείσουμε εν προκειμένω τους ίδιους
μας τους εαυτούς- όσο τώρα γιά τίς νίκες καί τίς ήττες άς τίς
θέσουμε έπί τοϋ παρόντος εκτός συζητήσεως, καί ας (περιορι
σθούμε νά) λέμε ότι ή τάδε συνήθεια είναι ωραία καί ή δείνα
όχι. Πριν άπ' όλα ακούστε Ομως κάτι άπό μένα, πώς δηλαδή
πρέπει σχετικά μ' αυτά τούτα τά θέματα (έν. τίς συνήθειες) νά
ερευνούμε τό χρήσιμο καί τό μή χρήσιμο.
ΜΕ. Πώς λοιπόν, αλήθεια, εννοείς;
ΑΘ. Μοϋ φαίνονται όλοι εκείνοι πού έφεραν στή συζήτη
ση κάποια συνήθεια, έχοντας τήν πρόθεση νά τήν επικρίνουν
ή νά τήν επαινούν αμέσως μόλις αναφέρθηκε, Οτι δέν ένεργοϋν
διόλου μέ τόν σωστό τρόπο, άλλα κάνουν τό ίδιο, όπως
ακριβώς άν κάποιος, μόλις επαινούσε κάποιος άλλος τή σταρένια τροφή ώς ωφέλιμη, θά τήν κατέκρινε ευθύς αμέσως, χω
ρίς (προηγουμένως) νά εξετάσει καί νά μάθει μέ ακρίβεια γι'
αυτήν, μήτε τόν τρόπο παρασκευής, μήτε τόν τρόπο λήψης, δη
λαδή τόσο από ποίους καί στά πλαίσια ποίας διαιτητικής
αγωγής, καί σέ ποία κατάσταση (πρέπει) νά βρίσκεται (ή τρο
φή αυτή) ώστε νά μπορεί νά λαμβάνεται, όσο καί σέ ποία κα
τάσταση νά βρίσκονται όσοι μπορούν νά τήν λαμβάνουν. Μέ
χρι τώρα μοϋ φαίνεται ότι κάνομε τό Ιδιο κι έμεΐς στή συζή
τηση μας- διότι μόλις ακούσαμε καί μόνο τή λέξη μέθη, αμέσως
άλλοι σπεύσαμε νά τό κατακρίνουμε αυτό καί άλλοι νά τό
επαινούμε, καί μάλιστα εντελώς άτοπα. 'Επαινούμε, ή μία καί
ή άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας μάρτυρες καί εγκωμιαστέςκαί ένώ έμεΐς διεκδικούμε ότι λέμε κάτι τό απολύτως έγκυρο,
επειδή επικαλούμαστε πολλούς καί επειδή βλέπομε ότι στις
μάχες νικούν εκείνοι πού δέν κάνουν χρήση αύτοϋ (ένν. οίνου)
πλην όμως καί αυτό πάλι αμφισβητείται άπό εμάς. Άν επρό
κειτο, βέβαια, νά συζητήσουμε τώρα διεξοδικά καί γιά κάθε μία
καί άπό τίς άλλες νομικές ρυθμίσεις μέ τόν ΐδιο τρόπο, αυτό
δέν θά ήταν ασφαλώς σύμφωνο μέ τό δικό μου πνεύμα, άλλα
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γε κατά νουν εΐη, τρόπον δέ άλλον, Ον έμοί φαίνεται δεΐν, έθέλω λέγειν περί αύτοϋ τούτου, τής μέθης, πειρώμενος άν άρα
δύνωμαι τήν περί απάντων τών τοιούτων όρθήν μέθοδον ήμϊν
δηλοϋν, επειδή καί μυρία επί μυρίοις έθνη περί αυτών αμφι
σβητούντα ύμιν πόλεσι όυοΐν τφ λόγψ διαμάχοιτ' άν.
ΜΕ. Καί μήν εί τίνα έχομεν όρθήν σκέψιν τών τοιούτων,
ούκ άποκνητέον άκούειν.
639 a
ΑΘ. Σκεψώμεθα δή πη τήδε. Φέρε, ει τις αιγών τροφήν, καί
τό ζφον αυτό κτήμα ώς εστίν καλόν, έπαινοι, άλλος δέ τις εωρακώς αίγας χωρίς νεμομένας αίπόλου έν έργασίμοις χωρίοις
δρώσας κακά διαψέγοι, καί πάν θρέμμα άναρχον ή μετά κακών
αρχόντων ίδών ούτω μέμφοιτο, τόν τοϋ τοιούτου ψόγον ηγού
μεθα υγιές άν ποτέ ψέξαι καί ότιοϋν;
ΜΕ. Καί πώς;
ΑΘ. Χρηστός δέ άρχων έσθ' ήμϊν έν πλοίοις πότερον έάν
τήν ναυτικήν έχη έπιστήμην μόνον, άντ' ούν ναυτιά άντε μή, ή
b
πώς άν λέγοιμεν;
Μ Ε. Ουδαμώς, άν γε προς τή τέχνη έχη καί τούτο τό πάθος
ό λέγεις.
ΑΘ. Τί δ' άρχων στρατοπέδων; αρ' έάν τήν πολεμικήν έχη
έπιστήμην, ικανός άρχειν, καί δειλός ών εν τοις δεινοΐς ύπό μέ
θης τοϋ φόβου ναυτιφ;
ΜΕ. Καί πώς;
ΑΘ. Άν δέ αύ μήτε έχη τήν τέχνην δειλός τε fi;
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μέ άλλον τρόπο, πού μοϋ φαίνεται ό πιό ενδεδειγμένος, θέλω
νά μιλήσω γιά τό ίδιο αυτό θέμα, τή μέθη, επιχειρώντας νά δεί
ξω γιά όλους μας έδώ, άν τυχόν είμαι σέ θέση νά τό κάνω, τή
σωστή μέθοδο γιά όλα αυτά, επειδή ένας αμέτρητος αριθμός
ανθρώπων άπό άλλα έθνη, αμφισβητώντας τά όσα υποστηρί
ζουν οί δύο πόλεις σας γι' αυτά, θά μπορούσαν νά τά αντιμά
χονται μέ λογικά επιχειρήματα μέχρι τέλους.
ΜΕ. Καί ασφαλώς, άν έχουμε κάποια σωστή σκέψη γιά τοϋ
είδους αύτοϋ τά θέματα, δέν πρέπει νά διστάζουμε νά τήν ακού
σουμε.
ΑΘ. Ά ς σκεφθούμε τότε μέ αυτόν έδώ περίπου τόν τρόπο. 639
"Ελα, άν κάποιος επαινούσε τήν εκτροφή γιδιών καί έλεγε αυτό
τό LÔLO τό ζώο πόσο είναι προσοδοφόρο περιουσιακό στοιχείο,
καί κάποιος άλλος έχοντας δει γίδια, πού βόσκουν χωρίς βο
σκούς σέ καλλιεργημένα χωράφια, νά κάνουν ζημιές, θά μπο
ρούσε νά τά κατακρίνει καί θά μπορούσε συνεπώς μέ τόν ΐδιο
τρόπο νά μέμφεται καί κάθε ζώο πού θά έβλεπε αδέσποτο ή μέ
κακούς ποιμένες, θεωροϋμε άραγε τήν κατηγορία ενός τέτοιου
άνθρωπου ότι θά μποροΰσε ποτέ έστω καί στό παραμικρό ν'
αποτελεί έναν σοβαρό τρόπο κατηγορίας;
ΜΕ. Καί πώς;
ΑΘ. Καί καλός κυβερνήτης πλοίων, ποίος άπό τους δύο
είναι γιά μάς, αυτός πού τυχαίνει νά κατέχει τή ναυτική επι
στήμη απλώς καί μόνο, είτε λοιπόν τόν πιάνει ναυτία είτε όχι,
ή πώς θ' απαντούσαμε;
ΜΕ. Σέ καμία περίπτωση, άν ασφαλώς επιπρόσθετα μέ τήν
τέχνη συμβαίνει νά έχει καί αυτήν τήν παθητική τάση πού λές.
ΑΘ. Καί ό διοικητής στρατιωτικών σωμάτων; Άν άραγε
κατέχει τήν πολεμική επιστήμη, είναι ικανός νά διοικεί, ακόμη
κι όταν συμβαίνει, Οντας δειλός, νά τόν πιάνει στους κινδύ
νους, ύπό τό κράτος τής μέθης τοϋ φόβου, ναυτία;
ΜΕ. Καί πώς νά είναι ικανός;
ΑΘ. Καί άν πάλι τυχαίνει μήτε τήν πολεμική τέχνη νά κα
τέχει καί νά είναι καί δειλός;
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ΜΕ. Παντάπασίν τίνα πονηρόν λέγεις, καί ουδαμώς
ανδρών άρχοντα αλλά τίνων σφόδρα γυναικών.
ΑΘ. Τί δ' έπαινέτην ή ψέκτην κοινωνίας ήσηνοσοϋν ή πέφυκέν τε άρχων εΐναι μετ' εκείνου τε ωφέλιμος έστιν, ό δέ μή
τε έωρακώς εΐη ποτ' ορθώς αυτήν αύτη κοινωνούσαν μετ'
άρχοντος, άεί δέ άναρχον ή μετά κακών αρχόντων συνοϋσαν;
οίόμεθα δή ποτέ τους τοιούτους θεωρούς τών τοιούτων κοι
νωνιών χρηστόν τι ψέξειν ή έπαινέσεσθαι;
ΜΕ. Πώς δ' άν, μηδέποτέ γε ιδόντας μηδέ συγγενομένους
ορθώς γενομένφ μηδενί τών τοιούτων κοινωνημάτων;
ΑΘ. "Εχε δή- τών πολλών κοινωνιών συμπότας καί συ
μπόσια θεΐμεν άν μίαν τινά συνουσίαν εΐναι;
ΜΕ. Καί σφόδρα γε.
ΑΘ. Ταύτην ούν μών ορθώς γιγνομένην ήδη τις πώποτε
έθεάσατο; και σφφν μέν άποκρίνασθαι φφδιον ώς ούδεπώποτε τό παράπαν - ού γάρ έπιχώριον ύμΐν τούτο ουδέ νόμιμον έγώ δέ έντετύχηκά τε πολλαΐς καί πολλαχοϋ, καί προσέτι πά
σας ώς έπος ειπείν διηρώτηκα, καί σχεδόν όλην μέν ούδεμίαν
ορθώς γιγνομένην έώρακα ουδέ άκήκοα, μόρια δ' ει που σμι
κρά καί ολίγα, τά πολλά δέ σύμπανθ' ώς ειπείν διημαρτημένα.
ΚΛ. Πώς δή ταϋτα, ώ ξένε, λέγεις; είπε έτι σαφέστερον
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ΜΕ. Μιλάς γιά έναν άνθρωπο εντελώς ανάξιο, καί μέ κα
νένα τρόπο γιά διοικητή ανδρών άλλα κάποιων ολότελα γυ
ναικών.
ΑΘ. Καί τί θά έλεγες γιά τόν εγκωμιαστή ή επικριτή μιας
οποιασδήποτε κοινότητας, οτή φύση τής όποιας είναι νά υπάρ
χει ένας αρχηγός καί ύπό τήν καθοδήγηση του εΐναι αυτή ωφέ
λιμη, ό όποιος όμως δέν θά είχε δει ποτέ τήν κοινότητα αύτη νά
έχει κατά τρόπον σωστό εξασφαλίσει τήν κοινοτική της υπό
σταση ύπό έναν αρχηγό, αλλά τήν βλέπει πάντοτε νά είναι
άναρχη ή νά συνυπάρχει μέ κακούς αρχηγούς; Εΐναι, αλήθεια,
δυνατόν νά πιστεύουμε ποτέ οτι παρόμοιοι παρατηρητές πα
ρόμοιων κοινοτήτων είναι Ικανοί νά τίς κατακρίνουν ή νά τίς
επαινέσουν, λέγοντας κάτι χρήσιμο;
ΜΕ. Καί πώς θά ήταν δυνατόν, άφοϋ ποτέ τους βέβαια
αυτοί δέν είδαν ούτε πήραν μέρος σέ κανένα απολύτως παρό
μοιο συλλογικό σώμα, πού έχει σωστά συσταθεί;
ΑΘ. Γιά στάσου- μεταξύ τών πολλών ενώσεων, θά μπο
ρούσαμε άραγε νά θεωρήσουμε Οτι οί συμπότες καί συνεπώς τά
συμπόσια αποτελούν μιά κάποια συμβίωση;
ΜΕ. Βεβαίως, εννοείται.
ΑΘ. Είδε μήπως ποτέ κανείς εως τώρα μέ τά ίδια του τά
μάτια αυτή τή συμβίωση νά εΐναι οργανωμένη καί νά λειτουρ
γεί σωστά; Καί άν σέ σας τους δύο εΐναι εύκολο νά αποκριθείτε
ότι ποτέ έως τώρα, ούτε μία φορά -ÓIÓTL δέν είναι αυτό σέ σας
τοπικό έθιμο ούτε νομικός θεσμός- έγώ Ομως έτυχε νά παρευ
ρεθώ οέ πολλά συμπόσια καί σέ πολλά μέρη, καί επί πλέον νά
τά διερμηνεύσω είς βάθος όλα, πού λέει ό λόγος, καί σχεδόν δέν
είδα ούτε άκουσα ποτέ ούτε γιά ένα Οτι οργανώθηκε καί λει
τούργησε σωστά έξ ολοκλήρου- άν κάπου τώρα συνέβη τό αντί
θετο γιά έπί μέρους καί λίγα σημεία μικρής σημασίας, γεγονός
παραμένει πώς τά πολλά ήσαν όλα ανεξαιρέτως, γιά νά τό πώ
έτσι, ολωσδιόλου αποτυχημένα.
ΚΛ. Πώς τά εννοείς, αλήθεια, αυτά, φιλοξενούμενε; Πές
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ημείς μέν γάρ, όπερ είπες, απειρία τών τοιούτων, ουδέ έντυγ- 640 a
χάνοντες άν ίσως ευθύς γε γνοΐμεν τό τε ορθόν καί μή γιγνόμενον έν αύτοΐς.
ΑΘ.
Εικός λέγεις- αλλ' έμοϋ φράζοντος πειρώ μανθάνειν.
Τό μέν γάρ έν πάσαις τε συνόόοις, καί κοινωνίαις πράξεων
ώντινωνοϋν, ώς ορθόν πανταχού έκάστοις άρχοντα είναι, μανθάνεις;
ΚΛ.
Πώς γάρ ού;
ΑΘ.
Καί μήν έλέγομεν νυνδή μαχόμενων ώς άνδρεΐον δει
τόν άρχοντ' είναι.
ΚΛ.
Πώς δ' ού;
ΑΘ.
Ό μήν ανδρείος τών δειλών ύπό φόβων ήττον τεθορύβηταί.
ΚΛ.
Καί τοϋτο ούτως.
b
ΑΘ.
Εί δ' ήν τις μηχανή μηδέν τό παράπαν δεδιότα μηδέ
θορυβούμενον έπιστήσαι στρατοπέδω στρατηγόν, άρ' ού τοϋτ*
άν παντί τρόπω έπράττομεν;
ΚΛ.
Σφόδρα μέν ούν.
ΑΘ.
Νϋν δέ γε ού στρατοπέδου περί λέγομεν άρξοντος έν
ανδρών όμιλίαις έχθρων έχθροΐς μετά πολέμου, φίλων δ ' έν
ειρήνη προς φίλους κοινωνησόντων φιλοφροσύνης.
ΚΛ.
Όρθώς.
ΑΘ.
"Εστιν δέ γε ή τοιαύτη συνουσία, εϊπερ εσται μετά μέc
θης, ούκ αθόρυβος. "Η γάρ;
ΚΛ.
ΙΙώς γάρ; άλλ' οΐμαι πάν τουναντίον.
ΑΘ.
Ούκοϋν πρώτον μέν καί τούτοις άρχοντος δει;

το ακόμη πιό καθαρά- διότι έμεΐς, βέβαια, Οπως είπες, λόγω
απειρίας σ' αύτοϋ τοϋ είδους τίς συναναστροφές, ούτε κι άν
ακόμη τύχαινε νά παρευρεθούμε σέ κάποια δέν θά μπορούσα- 640 a
με ίσως, τουλάχιστον αμέσως, νά αναγνωρίσουμε αυτό πού
είναι τό κανονικό άπό αυτό πού δέν είναι σ' αυτές.
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ΑΘ.
Λές κάτι εύλογο- ωστόσο, προσπάθησε, όσο έγώ θά
σοϋ λέω τί εννοώ, νά καταλάβεις. Τό ότι, βέβαια, σέ όλες τίς συ
νελεύσεις καί στίς κάθε είδους κοινοπραξίες είναι ορθό νά
υπάρχει σέ κάθε μία καί πάντοτε ένας αρχηγός, αυτό τό κατα
λαβαίνεις;
ΚΛ.
Πώς, όχι;
ΑΘ.
Καί, εΐναι αλήθεια, λέγαμε πριν λίγο, ότι ό αρχηγός
αυτών πού μάχονται πρέπει νά είναι ανδρείος.
ΚΛ.
Μά πώς Οχι;
ΑΘ.
Ό ανδρείος, είναι αλήθεια, πτοείται άπό φόβους πο
λύ λιγότερο άπό τους δειλούς.
ΚΛ.
Καί αυτό έτσι είναι.
ΑΘ.
"Αν τώρα ήταν δυνατόν νά ορίσουμε στρατηγό τοϋ
στρατεύματος κάποιον πού δέν φοβάται ούτε πτοείται από τί
ποτε, δέν Οά τό κάναμε μήπως μέ κάθε τρόπο;
ΚΛ.
Καί πάρα πολύ μάλιστα.
ΑΘ.
Τώρα, βέβαια, δέν μιλάμε ασφαλώς γι' αυτόν πού Οά
είναι αρχηγός στρατού στίς σχέσεις ανδρών, ώς έχθρων ενα
ντίον εχθρών κατά τόν πόλεμο, άλλα γι' αυτόν στίς σχέσεις φί
λων προς φίλους σέ καιρό ειρήνης, οί όποιοι θά συναναστρέ
φονται σέ πνεύμα αμοιβαίας φιλοφροσύνης.
ΚΛ.
Σωστά.
ΑΘ.
Καί ασφαλώς αύτοϋ τοϋ είδους ή συντροφιά, άν
ακριβώς θά συνδυάζεται μέ μέθη, δέν είναι αθόρυβη. "Η μήπως
εΐναι;
ΚΛ.
Πώς, πράγματι, θά μπορούσε; Εντελώς τό αντίθετο,
νομίζω.
Αθ.
Δέν έχουν άραγε, λοιπόν, πριν άπό κάθε τι άλλο καί
αυτοί ανάγκη άπό έναν αρχηγό;
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ΚΛ.
Τί μήν; ώς ούδενί γε πράγματι.
ΑΘ.
Πότερον ούν άθόρυβον, εί δυνατόν εϊη, τόν τοιούτον
άρχοντα έκπορίζεσθαι όεΐ;
ΚΛ.
Πώς γάρ ού;
ΑΘ.
Καί μήν περί γε συνουσίας, ώς έοικεν, αυτόν φράνιμον είναι δει- γίγνεται γάρ φύλαξ τής τε ύπαρχούσης φιλίας
ά
αύτοΐς, καί έτι πλείονος επιμελητής Οπως έσται διά τήν τότε
συνουσίαν.
ΚΛ.
Αληθέστατα.
ΑΘ.
Ούκοϋν νήφοντά τε και σοφόν άρχοντα μεθυόντων
δει καθιστάναι, καί μή τουναντίον; μεθυόντων γάρ μεθύων καί
νέος άρχων μή σοφός, εί μή κακόν άπεργάσαιτό τι μέγα, πολλή
χ ρ φ τ ' άν αγαθή τύχη.
ΚΛ.
Παμπόλλη μέν ούν.
ΑΘ.
Ούκοϋν εί μέν γιγνομένων ώς δυνατόν ορθότατα τού
των έν ταΐς πόλεσι τών συνουσιών μέμφοιτό τις, έπικαλών
αύτω τ φ πράγματι, τάχ' άν ορθώς Ισως μέμφοιτό- εί δέ άμαρe
τανόμενον ώς οΐόν τε μάλιστα επιτήδευμα τις ορών λοιδορεί,
πρώτον μέν δήλον ώς αγνοεί τοϋτ' αυτό γιγνόμενον ούκ ορθώς,
εΐθ' Οτι πάν τούτω τφ τρόπω φανεϊται πονηρόν, δεσπότου τε
και άρχοντος νήφοντος χωρίς πραττόμενον. "Η ού συννοεΐς
τοϋθ', ö u μεθύων κυβερνήτης καί πάς παντός άρχων άνατρέ- 641 a
πει πάντα εΐτε πλοία είτε άρματα είτε στρατόπεδον, εΐθ' Ö τί
ποτ' εΐη τό κυβερνώμενον ύ π ' αύτοϋ;
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ΚΛ.
Μά τί λές; Οσο σέ καμίαν άλλη περίπτωση.
ΑΘ.
Τί άπό τά δύο, λοιπόν, πρέπει νά παρέχεται σ'
αυτούς, άν θά ήταν δυνατόν, κάποιος ήσυχος τοϋ είδους αύτοϋ
αρχηγός ή όχι;
ΚΛ.
Πώς όχι;
ΑΘ.
Καί όντως πρέπει αυτός ασφαλώς, καθώς φαίνεται,
νά είναι καί γνώστης σέ θέματα σχετικά μέ τίς συντροφιές- διό
τι γίνεται τόσο φύλακας τής υπάρχουσας ανάμεσα τους φιλίας,
Οσο καί επόπτης, ώστε νά γίνει ακόμη μεγαλύτερη στό μέλλον,
διά μέσου τής τότε συντροφιάς.

d

ΚΛ.
Πέρα γιά πέρα αλήθεια,
ΑΘ.
Δέν πρέπει άραγε, λοιπόν, νά τοποθετείται αρχηγός
εκείνων πού μεθοκοπούν ένας νηφάλιος καί γνώστης τών
πραγμάτων άνθρωπος, καί όχι τό αντίθετο; Διότι άν τοποθε
τείται αρχηγός μεθοκόπων ένας μεθοκόπος ή ένας νεαρός μή
γνώστης θά χρειαζόταν, άν τυχόν δέν προκαλούσε κάποιο πο
λύ μεγάλο κακό, πολλή καλή τύχη.
ΚΛ.
Πάρα πολλή μάλιστα, χωρίς άλλο.
ΑΘ.
Ά ρ α , λοιπόν, άν θά μεμφόταν κάποιος τίς συντρο
φιές αυτές πού υπάρχουν καί λειτουργούν στίς πόλεις μέ τόν
σωστότερο δυνατόν τρόπο, κατακρίνοντας αυτό τούτο τό
πράγμα, δικαιολογημένα ενδεχομένως θά τίς μεμφόταν άν
e
όμως κακολογεί, βλέποντας απλώς κάποιος μία συνήθεια νά
γίνεται μέ τόν πιό λανθασμένο τρόπο πού μπορεί κανείς νά φα
ντασθεί, έν πρώτοις είναι ολοφάνερο Οτι αγνοεί πώς αυτή κα
θαυτή ή συνήθεια δέν γίνεται μέ τρόπο κανονικό, έπειτα Οτι κά
θε τι θά φανεί στό πνεϋμα αυτό κακό, άπό τή στιγμή πού πραγ
ματοποιείται χωρίς οικοδεσπότη ή αρχηγό νηφάλιο. "Η μήπως
δέν συμμερίζεσαι τήν άποψη, ότι ό μεθυσμένος κυβερνήτης 641 a
(πλοίου) καί κάθε αρχηγός γιά ό,τιδήποτε ανατρέπει τά πάντα,
είτε γιά πλοία πρόκειται, εΐτε γιά άρματα, είτε γιά στρατιωτι
κό σώμα, εΐτε ό,τιδήποτε θά μπορούσε νά είναι αυτό πού κυ
βερνάται άπό αυτόν;
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ΚΛ. Παντάπασιν τούτο γε αληθές εΐρηκας, ώ ξένε- τούπί
τφόε δ' ήμϊν λέγε, τί ποτέ, αν γίγνηται τούτο ορθόν τό περί τάς
πόσεις νόμιμον, αγαθόν άν δράσειεν ημάς; οΐον, ό νυνδή ελεγομεν, εί στράτευμα ορθής ηγεμονίας τυγχάνοι, νίκη πολέμου
τοις έπομένοις άν γίγνοιτο, ού σμικρόν αγαθόν, καί τάλλ'
ούτω- συμποσίου δέ ορθώς παιδαγωγηθέντος τί μέγα ίδιώταις
ή τή πόλει γίγνοιτ' άν;
ΑΘ. Τί δέ; παιδός ενός ή καί χορού παιδαγωγηθέντος κατά
τρόπον ενός, τί μέγα τή πόλει φαΐμεν άν γίγνεσθαι; ή τοΰτο
ούτως ερωτηθέντες εΐποιμεν άν ώς ενός μέν βραχύ τι τή πόλει
γίγνοιτ' άν όφελος, εί δ' Ολως ερωτάς παιδείαν τών παιδευθέντων τί μέγα τήν πόλιν όνίνησιν, ού χαλεπόν ειπείν Οτι παιδευθέντες μέν εύ γίγνοιντ' άν άνδρες αγαθοί, γενόμενοι δέ τοι
ούτοι τά τε άλλα πράττοιεν καλώς, έτι δέ κάν νικώεν τους πολεμίους μαχόμενοι. Παιδεία μέν ούν φέρει καί νίκην, νίκη δ'
ενίοτε άπαιδευσίαν πολλοί γάρ ύβριστότεροι διά πολέμων νι
κάς γενόμενοι μυρίων άλλων κακών δι' ΰβριν ένεπλήσθησαν,
καί παιδεία μέν ούδεπώποτε γέγονεν Καδμεία, νΐκαι δέ άνθρώποις πολλαί δή τοιαϋται γεγόνασίν τε καί έσονται.
ΚΛ. Δοκεΐς ήμϊν, ώ φίλε, τήν έν τοις οινοις κοινήν όιατριβήν ώς είς παιδείας μεγάλην μοΐραν τείνουσαν λέγειν, άν
ορθώς γίγνηται.
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ΚΛ. Είναι ασφαλώς πέρα γιά πέρα αληθινό αυτό πού
είπες, φιλοξενούμενε· πές μας Ομως έπ' αύτοϋ καί τοϋτο, τί
καλό θά μπορούσε ποτέ νά μας κάνει αυτός ό θεσμός ό σχετι
κός μέ τίς πόσεις, άν συνέβαινε νά γίνεται ορθώς; Άν, γιά πα
ράδειγμα, τό στράτευμα, τό όποιο τώρα δά αναφέραμε, τύχαι
νε νά έχει καλή ηγεσία, θά προέκυπτε ώς αποτέλεσμα γι'
αυτούς (ένν. τους στρατιώτες) πού υπακούουν ή νίκη στον πό
λεμο, ένα όχι μικρό καλό, καί στίς άλλες περιπτώσεις παρο
μοίως- προκειμένου Ομως γιά ένα συμπόσιο πού καθοδηγήθη
κε σωστά, τί μεγάλο καλό θά μπορούσε νά προκύψει γιά τους
ιδιώτες ή γιά τήν πόλη;
ΑΘ. Άλλα τί; προκειμένου καί γιά ενα μόνο παιδί ή καί
γιά ένα μεμονωμένο χορό, πού καθοδηγήθηκε κατά πώς πρέπει,
τί μεγάλο καλό θά λέγαμε ότι προκύπτει γιά τήν πόλη; "Ε, λοι
πόν, άν θά μας ετίθετο έτσι τό σχετικό ερώτημα, θά μπορού
σαμε νά πούμε οτι προκειμένου γιά ένα μόνο (παιδί) θά προέ
κυπτε λιγοστό ασφαλώς όφελος γιά τήν πόλη, άν όμως έρωτας
γενικά γιά τήν παιδεία εκείνων πού εκπαιδεύτηκαν, τί μεγάλο
καλό αντλεί άπό αυτήν ή πόλη, δέν είναι δύσκολο νά πούμε Οτι
αυτοί πού εκπαιδεύτηκαν καλά θά μπορούσαν νά γίνουν
άνδρες ενάρετοι καί άπό τή στιγμή πού γίνονται τέτοιοι καί
όλα τά άλλα πράγματα θά μπορούσαν νά τά κάνουν καλά, καί
έπί πλέον θά μπορούσαν ακόμη, όταν μάχονται, νά νικούν τους
αντιπάλους τους. Ή παιδεία, λοιπόν, φέρνει βεβαίως καί τή νί
κη, ένώ ή νίκη κάποτε τήν άπαιδευσία- πολλοί, πράγματι, πού
έγιναν αλαζονικότεροι λόγω τών νικών στους πολέμους, γέμι
σαν άπό μύρια άλλα κακά λόγιο τής αλαζονείας, καί βέβαια
ουδέποτε μέχρι τώρα υπήρξε Καδμεία παιδεία, ένώ αύτοϋ τοϋ
είδους νίκες μεταξύ τών ανθρώπων υπήρξαν στό παρελθόν καί
θά υπάρξουν στό μέλλον πολλές.
ΚΛ. Μας δίνεις τήν εντύπωση, φιλοξενούμενε, οτι θεωρείς
τή συντροφική επίδοση στην οινοποσία ότι τείνει σέ μεγάλο
βαθμό, άν συμβαίνει νά γίνεται σωστά, προς τήν παιδεία.
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ΑΘ,
Τί μήν;
ΚΛ,
Έ χ ο ι ς άν ούν τό μετά τοϋτ' ειπείν ώς έστιν τό νϋν
είρημένον αληθές;
Αθ.
Τό μέν αληθές, ώ ξένε, διισχυρίζεσθαι ταϋτα ούτως
έχειν, πολλών αμφισβητούντων, θεοϋ- εί δ' δπη έμοί φαίνεται
δει λέγειν, ουδείς φθόνος, έπείπερ ώρμήκαμέν γε τους λόγους
περί νόμων καί πολιτείας ποιεΐσθαι τά νϋν.
ΚΛ.
Τοϋτ' αυτό δή πειρώμεθα, τό σοι δοκούν περί τών νϋν
αμφισβητουμένων καταμαθεΐν.
e
ΑΘ.
Άλλα χρή ποιεΐν ούτως, υμάς τε έπί τό μαθεΐν καί έμέ
έπί τό δηλώσαι πειρώμενον άμώς γέ πως, συντεΐναι, τόν λόγον.
Πρώτον δέ μου ακούσατε τό τοιόνδε. Τήν πόλιν άπαντες ημών
Έλληνες ύπολαμβάνουσιν ώς φιλόλογος τέ έστι καί πολυλόγος, Λακεδαίμονα δέ καί Κρήτην, τήν μέν βραχύλογον, τήν δέ
πολύνοιαν μάλλον ή πολυλογίαν ασκούσαν σκοπώ δή μή δό- 642 a
ξαν ύμιν παράσχωμαι περί σμικρού πολλά λέγειν, μέθης πέρι,
σμικρού πράγματος, παμμήκη λόγον άνακαθαιρόμενος. Τό δέ
ή κατά φύσιν αύτοϋ διόρθωσις ούκ άν δύναιτο άνευ μουσικής
ορθότητας ποτέ σαφές ουδέ ίκανόν έν τοις λόγοις άπολαβειν,
μουσική δέ άνευ παιδείας τής πάσης ούκ άν αΰ ποτέ δύναιτοταϋτα δέ πάμπολλων εστίν λόγων. 'Οράτε ούν τί π ο ι ώ μ ε ν εί
ταϋτα μέν έάσαιμεν έν τώ παρόντι, μετεκβαΐμεν δ' είς ετερόν
b
τίνα νόμων πέρι λόγον;

Αθ.
Μά τί άλλο;
ΚΛ.
Θά μπορούσες, λοιπόν, μετά άπό τούτο νά πεις ότι
αυτό πού τώρα ελέχθη είναι αληθινό;
ΑΘ.
Τό τί είναι τώρα αληθινό, φιλόξενε, τό νά διαβεβαι
ώνεται επίμονα ότι έτσι έχουν αυτά, όταν πολλοί τά αμφισβη
τούν είναι έργο θεού- άν όμως πρέπει νά πώ τό πώς φαίνονται
αυτά σέ μένα, κανένα πρόβλημα, άφοϋ τώρα δά πλέον προθυ
μοποιηθήκαμε νά κάνουμε λόγο γιά τους νόμους καί τά πολι
τεύματα.
ΚΛ.
Αυτό τούτο άς αποπειραθούμε νά μάθουμε επα
κριβώς, δηλαδή αυτό πού εσύ φρονείς γι' αυτά πού τώρα αμφι
e
σβητούνται.
ΑΘ.
Ά λ λ α τότε πρέπει νά ενεργήσουμε κατ' αυτόν τόν
τρόπο, νά συντονισθούμε δηλαδή, έσεΐς μέ τόν σκοπό νά μά
θετε καί έγώ νά επιχειρήσω μέ κάθε τρόπο νά καταστήσω φα
νερή τή σκέψη μου. Καί πρώτο ά π ' όλα ακούστε τούτο άπό μέ
να: όλοι ανεξαιρέτως οί Έλληνες έχουν τήν εντύπωση Οτι ή
πόλη μας (ένν. ή Αθήνα) είναι φίλη τών λόγων καί φλύαρη,
ένώ γιά τή Λακεδαίμονα καί τήν Κρήτη, ότι ή πρώτη είναι λι
γόλογη καί ή δεύτερη Οτι καλλιεργεί μάλλον τήν πολύνοια πα- 642 a
ρά τήν πολυλογία- σκοπεύω κι έγώ νά μήν σάς δώσω τήν ευκαι
ρία νά σχηματίσετε τή γνώμη Οτι λέω πολλά γιά ένα μικρό ζή
τημα, γιά τή μέθη, ομολογουμένως ένα μικρό θέμα, μέ τό νά
προσπαθώ νά τό ξεκαθαρίσω μ' έναν υπερβολικά μακρύ λόγο.
Έ ξ άλλου, ή αποκατάσταση του σύμφωνα μέ τή φύση του δέν
θά ήταν δυνατόν νά προσλάβει ποτέ λογική σαφήνεια ούτε
επάρκεια χωρίς παιδεία καί ή μουσική παιδεία, χωρίς γενική
παιδεία, δέν θά ήταν πάλι δυνατή- αυτά όμως είναι αντικείμε
νο πάρα πολλών συζητήσεων. Κοιτάξτε, λοιπόν, τί θά κάνου
με- νά τά αφήναμε έπί τοϋ παρόντος αυτά καί νά περνούσαμε
b
σέ κάποιο άλλο θέμα σχετικό μέ τους νόμους;
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ΜΕ. Ώ ξένε Αθηναίε, ούκ οΐσθ' ίσως ότι τυγχάνει ημών
ή εστία τής πόλεως ούσα υμών πρόξενος. "Ισως μέν ούν καί
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ΜΕ. Φιλοξενούμενε Αθηναίε, δέν γνωρίζεις ίσως Οτι ή
οίκογένειά μας τυχαίνει νά είναι πρόξενος τής πόλης σας.
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πάσιν τοις παισίν, έπειδάν άκούσωσιν ότι τινός είσιν πόλεως
πρόξενοι, ταύτη τις εύνοια έκ νέων ευθύς ενδύεται εκαστον
ημών τών προξένων τή πόλει, ώς δευτέρα οϋση πατρίδι μετά
τήν αύτοϋ πόλιν καί δή καί έμοί νϋν ταύτό τούτο έγγέγονεν.
Άκούων γάρ τών παίδων ευθύς, εί τι μέμφοιντο ή καί έπαινοΐεν Λακεδαιμόνιοι Αθηναίους, ώς «Ή πόλις υμών, ώ Μέγιλλε», έφασαν, «ημάς ού καλώς ή καλώς ερρεξε» - ταϋτα δή
άκούων, καί μαχόμενος προς αυτά υπέρ υμών άεί προς τους
τήν πόλιν είς ψόγον άγοντας, πάσαν εύνοιαν έσχον, καί μοι νϋν
ή τε φωνή προσφιλής υμών, τό τε ύπό πολλών λεγόμενον, ώς
όσοι Αθηναίων είσιν αγαθοί διαφερόντως είσίν τοιούτοι, δο
κεΐ αληθέστατα λέγεσθαι- μόνοι γάρ άνευ ανάγκης αύτοφυώς,
θεία μοίρο:, αληθώς καί ούτι πλαστώς είσιν αγαθοί. Θαρρών δή
έμοϋ γε ένεκα λέγοις άν τοσαϋτα όπόσα σοι φίλον.
ΚΛ. Καί μήν, ώ ξένε, καί τόν παρ' έμοϋ λόγον άκουσας τε
καί άποδεξάμενος, θαρρών όπόσα βούλει λέγε. Τηδε γάρ ίσως
άκήκοας ώς Έπιμενίδης γέγονεν άνήρ θείος, ός ήν ήμϊν οικείος,
έλΟών δέ προ τών Περσικών δέκα έτεσιν πρότερον παρ' υμάς
κατά τήν τοϋ θεού μαντείαν, θυσίας τε έθύσατό τινας άς ό θεός
άνείλεν, καί δή καί φοβούμενων τόν περσικόν Αθηναίων στόλον, εΐπεν ότι δέκα μέν ετών ούχ ήξουσιν, όταν δέ έλθωσιν,
άπαλλαγήσονται πράξαντες ουδέν ών ήλπιζον, παθόντες τε ή
δράσαντες πλείω κακά. Τότ' ούν έξενώθησαν ύμιν οί πρόγονοι
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"Ισως, λοιπόν (ισχύει τό LÔLO) καί γιά Ολα τά παιδιά, όταν συμ
βεί ν' ακούσουν πώς είναι πρόξενοι μιας ορισμένης πόλεωςκαθένας δηλαδή άπό μας τους πρόξενους τρέφει άπό πολύ νέ
ος μίαν ορισμένη εύνοια γιά τήν πόλη αυτή, επειδή τήν θεω
ρεί ώς δεύτερη πατρίδα μετά τήν ίδια του τήν πόλη- καί
ακριβώς καί σέ μένα τώρα τό ίδιο αυτό συναίσθημα γεννήθη
κε. Αμέσως, πράγματι, ακούγοντας τά άλλα παιδιά, άν τυχόν
μέμφονταν γιά κάτι ή καί επαινούσαν Λακεδαιμόνιοι Αθη
ναίους, ότι είπαν: «Ή πόλη σας, Μέγιλλε, δέν μάς φέρθηκε κα
λά ή μάς φέρθηκε καλά» - αυτά τά πράγματα ακούγοντας, καί
αντιμαχόμενος αυτά υπέρ σας, εναντίον πάντοτε εκείνων πού
κακολογούσαν τήν πόλη, είχα κάθε εύνοια γι' αυτήν, καί γι'
αυτό τώρα μοϋ είναι προσφιλής ακόμη καί ή φωνή σας καί θε
ωρώ αυτό πού λέγεται άπό πολλούς, Οτι όσοι άπό τους 'Αθη
ναίους είναι καλοί εΐναι εξόχως τέτοιοι, ότι λέγεται πέρα γιά
πέρα αληθινά- διότι μόνοι αυτοί εΐναι χωρίς εξαναγκασμό,
έμφυτα, άπό θείο δώρο, αληθινά καί καθόλου επίπλαστα κα
λοί. Παίρνοντας, λοιπόν, θάρρος λόγω τής δικής μου τουλά
χιστον παρουσίας, θά μπορούσες νά πεις τόσα όσα σοϋ είναι
ευχάριστο.
ΚΛ. Καί ασφαλώς, φιλοξενούμενε, άφοϋ ακούσεις κι απο
δεχθείς καί τόν δικό μου λόγο, μέ θάρρος λέγε Οσα θέλεις. Διό
τι ίσως έχεις ακούσει ότι εδώ (στην Κνωσό) γεννήθηκε ό θεϊ
κός άνδρας Έπιμενίδης, ό όποιος ήταν συγγενής μας, καί πού,
όταν ήλθε στον τόπο σας σύμφωνα μέ τή χρησμοδότηση τοϋ θεοΰ δέκα χρόνια πριν άπό τους περσικούς πολέμους, έκανε καί
κάποιες θυσίες πού τοϋ χρησμοδότησε ό θεός, καί τότε καθώς
μάλιστα οί Αθηναίοι έφοβοϋντο τόν περσικό στρατό, τους είπε
ότι γιά δέκα χρόνια οί Πέρσες δέν πρόκειται νά έλθουν καί οτι,
Οταν έλθουν, θ' αποχωρήσουν χωρίς νά κάνουν τίποτε άπό
αυτά τά όποια ήλπιζαν, καί άφοϋ θά έχουν πάθει περισσότε
ρα κακά άπ' Οσα θά έχουν κάνει. Τότε, λοιπόν, συνδέθηκαν μα
ζί σας μέ τά δεσμά τής φιλοξενίας οί πρόγονοι μας, καί άπό
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ημών, καί εϋνοιαν έκ τόσου έγωγε ύμιν καί οί ημέτεροι έχουσιν 643a
γονής.
ΑΘ. Τά μέν τοίνυν υμέτερα άκούειν, ώς εοικεν, ετοιμ' άν
είη- τά δ' έμά βούλεσθαι μέν έτοιμα, δύνασθαι δέ ού πάνυ
φάδια, όμως δέ πειρατέον. Πρώτον δή ούν προς τόν λόγον όρισώμεθα παιδείαν τί ποτ* εστίν καί τίνα δύναμιν έχει- διά γάρ
ταύτης φαμέν ίτέον είναι τόν προκεχειρισμένον έν τω νϋν λό
γον ύφ' ημών, μέχριπερ άν προς τόν θεόν άφίκηται.
ΚΛ. Πάνυ μέν ούν δρώμεν ταϋτα, εΐπερ σοι γε ήδύ.
ΑΘ. Λέγοντος τοίνυν έμοϋ τί ποτέ χρή φάναι παιδείαν
είναι, σκέψασθε άν άρέσκη τό λεχθέν.
ΚΛ. Λέγοις άν.
ΑΘ. Λέγω δή, καί φημι τόν ότιοϋν αγαθόν άνδρα μέλλοντα
εσεσθαι τοΰτο αυτό εκ παίδων ευθύς μελετάν δεΐν, παίζοντα τε
καί σπουδάζοντα έν τοις τοϋ πράγματος- έκάστοις προσήκουσιν. Οίον τόν μέλλοντα αγαθόν εσεσθαι γεωργόν ή τίνα οίκοδόμον, τόν μέν οίκοδομοϋντά τι τών παιδειών οικοδομημάτων
παίζειν χρή, τόν δ' αΰ γεωργοϋντα, καί όργανα έκατέρω σμι
κρά, τών αληθινών μιμήματα, παρασκευάζειν τόν τρέφοντα
αυτών έκάτερον, καί δή καί τών μαθημάτων όσα αναγκαία προμεμαθηκέναι προμανθάνειν, οίον τέκτονα μετρείν ή σταθμάσθαί καί πολεμικόν ίππεύειν παίζοντα ή τι τών τοιούτων
άλλο ποιοϋντα, καί πειράσθαι öLa τών παιδιών έκεΐσε τρέπειν
τάς ήδονάς καί επιθυμίας τών παίδων, οί άφικομένους αυτούς
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τόσο παλαιά μέχρι σήμερα έχομε αισθήματα φιλίας γιά σας
έγώ βέβαια καί οί δικοί μου.
ΑΘ. Καθώς φαίνεται, λοιπόν, έσεΐς θά εΐσασταν πρόθυμοι
ν* ακούσετε- άπό τή μεριά μου, βέβαια, τό νά θέλω νά εΐμαι
πρόθυμος είναι εύκολο, τό άν όμως δύναμαι δέν είναι διόλου
εύκολο, ωστόσο πρέπει νά τό επιχειρήσω. Τότε, λοιπόν, ας ορί
σουμε πρώτα άπ' δλα προς χάριν τής επιχειρηματολογίας τό
τί είναι έν γένει παιδεία καί ποία αποτελεσματικότητα έχει
αυτή- διότι μέσω αυτής, υποστηρίζομε, είναι πού πρέπει νά
προχωρήσει ή συζήτηση πού αποφασίσαμε ν' ανοίξουμε σήμε
ρα, μέχρις ότου νά μπορέσει αυτή νά φθάσει στον θεό (έν. τοϋ
οίνου).
ΚΛ. Μάλιστα, αυτό νά κάνουμε, άν βέβαια είναι αυτό γιά
σένα ευχάριστο.
ΑΘ. Μιλώντας, λοιπόν, έγώ γιά τό τί πρέπει νά λέμε ότι
είναι έν γένει παιδεία, σκεφθείτε άν σας αρέσει αυτό τό οποίο
ελέχθη.
ΚΛ. Μπορείς νά μιλάς.
ΑΘ. Μιλάω, λοιπόν, καί λέω ότι ό άνθρωπος πού πρό
κειται νά γίνει καλός σέ οποιοδήποτε πράγμα, πρέπει ευθύς
αμέσως άπό μικρό παιδί ν' ασχολείται μέ τό ΐδιο αυτό καί
όταν παίζει καί όταν καταγίνεται σοβαρά καί συστηματικά μέ
τά όσα έπί μέρους έχουν σχέση μέ τό πράγμα αυτό. Όπως
αυτός πού πρόκειται νά γίνει καλός γεωργός, ή κάποιος οικο
δόμος, είναι ανάγκη νά παίζει οικοδομώντας κάποιο άπό τά
παιδικά οικοδομήματα, καί εκείνος πάλι νά εργάζεται τή γη,
καί ό επιφορτισμένος μέ τήν ανατροφή τοϋ ενός καί τοϋ άλλου
νά κατασκευάζει γιά τόν καθένα τους μικρά εργαλεία, απομι
μήσεις τών αληθινών, καί μάλιστα (φροντίζει) νά μαθαίνουν
άπό πρίν όλες τίς προαπαιτούμενες αναγκαίες γνώσεις, όπως,
έπί παραδείγματι, ό ξυλουργός νά μετρά ή νά σταθμίζει καί ό
πολεμιστής νά ιππεύει παίζοντας ή κάνοντας κάποιο άλλο
παιγνίδι τοϋ είδους αυτού, καί νά προσπαθεί αυτός (ό παιδα
γωγός) μέσα άπό τά παιγνίδια νά στρέφει τήν έφεση καί τίς
επιθυμίες τών παιδιών προς τόν σκοπό εκείνον τόν όποιο,
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δει τέλος έχειν. Κεφάλαιον δή παιδείας λέγομεν τήν όρθήν τροφήν, ή τοϋ παίζοντος τήν ψυχήν είς έρωτα ότι μάλιστα άξει
τούτου ό δεήσει γενόμενον άνόρ' αυτόν τέλειον είναι τής τοϋ
πράγματος αρετής. Όράτε ούν εί μέχρι τούτου γε, όπερ εΐπον,
ήμϊν αρέσκει τό λεχθέν.
ΚΛ. Πώς γάρ ού;
ΑΘ. Μή τοίνυν μηδ' ô λέγομεν είναι παιδείαν αόριστον γένηται. Νϋν γάρ όνειδίζοντες έπαινοϋντές θ' έκαστων τάς τροφάς, λέγομεν ώς τόν μέν πεπαιδευμένον ημών όντα τινά, τόν δέ
άπαίόευτον, ενίοτε εις τε καπηλείας καί ναυκληρίας καί άλλων
τοιούτων μάλα πεπαιδευμένων σφόδρα ανθρώπων ού γάρ
ταϋτα ηγουμένων, ώς εοικ', είναι παιδείαν ό νϋν λόγος άν εΐη,
τήν δέ προς άρετήν έκ παίδων παιδείαν, ποιούσαν έπιθυμητήν
τε καί έραστήν τοΰ πολίτην γενέσθαι τέλεον, άρχειν τε καί άρχεσθαι έπιστάμενον μετά δίκης. Ταύτην τήν τροφήν άφορισάμενος ό λόγος ούτος, ώς έμοί φαίνεται, νϋν βούλοιτ' άν μόνην 644
παιδείαν προσαγορεύειν, τήν δέ είς χρήματα τείνουσαν ή τίνα
προς ίσχύν, ή καί προς άλλην τινά σοφίαν άνευ νοϋ καί δίκης,
βάναυσόν τ' είναι καί άνελεύθερον καί ούκ άξίαν τό παράπαν
παιδείαν καλείσθαι. 'Ημείς δή μηδέν ονόματι διαφερώμεθ'
αύτοΐς, αλλ' ό νυνδή λόγος ήμϊν ομολογηθείς μενέτω, ώς οι γε
ορθώς πεπαιδευμένοι σχεδόν αγαθοί γίγνονται, καί δει δή τήν
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όταν αυτά ωριμάσουν, πρέπει νά έχουν γιά τελικό τους στόχο.
Λέμε, λοιπόν, Οτι αποτελεί κεφάλαιο γιά τήν παιδεία ή σωστή
ανατροφή, ή οποία θά οδηγήσει περισσότερο άπό οτιδήποτε
άλλο τήν ψυχή τοΰ παιδιού πού παίζει στον έρωτα γιά εκείνο
ώς προς τό όποιο, όταν αυτό γίνει άνδρας, θά χρειασθεί νά
είναι τέλειος γνώστης τής ουσίας τοΰ αντικειμένου. Ίδέστε,
λουιόν, άν μέχρι αύτοϋ τοϋ σημείου τουλάχιστον, όπως
ακριβώς προεΐπα, σας αρέσει αυτό τό όποιο ελέχθη.
ΚΛ. Βεβαίως, πώς όχι;
ΑΘ. Τότε, λοιπόν, άς μήν επιτρέψουμε ούτε αυτό τό
όποιο λέμε Οτι εΐναι παιδεία νά καταντήσει αόριστο. Διότι,
όταν τώρα ψέγομε καί επαινούμε τό είδος τής ανατροφής πού
έχει λάβει ό καθένας μας, λέμε ότι ό τάδε άπό μας είναι πε
παιδευμένος καί ό δείνα απαίδευτος, κάποτε μάλιστα τό λέμε
αυτό γιά ανθρώπους πού έχουν μεγάλη κατάρτιση σέ θέματα
λιανικού εμπορίου καί σέ θέματα ναυτιλίας καί άλλων τοϋ
είδους αύτοϋ ωστόσο, δέν θά μπορούσε ή σημερινή μας συ
ζήτηση νά αναφέρεται, καθώς είναι φυσικό, σ' αυτούς πού
φρονούν Οτι αυτά εΐναι παιδεία, διότι παιδεία είναι αυτή πού
οδηγεί άπό παιδιά στην αρετή, καθιστώντας επιθυμητή καί
αγαπητή (τήν ιδέα) τοΰ νά γίνει ό πολίτης τέλειος, πού γνω
ρίζει νά κυβερνά καί νά κυβερνάται μέ δικαιοσύνη. Αυτό τό
είδος ανατροφής, τό όποιο όρισε μέ σαφήνεια ό προηγούμε
νος αυτός συλλογισμός, είναι ή μόνη, καθώς μοϋ φαίνεται,
πού θά ήθελε τώρα νά ονομάζεται παιδεία, ένώ εκείνη πού
αποβλέπει στά χρήματα ή σέ κάποιο εΐδος ισχύος, ή ακόμη καί
σέ κάποια σοφία χωρίς φρόνηση καί δικαιοσύνη, είναι χυδαία
καί ανελεύθερη καί διόλου άξια νά καλείται παιδεία. Έμεΐς,
τότε, άς μή διαφωνούμε σέ τίποτε μεταξύ μας γιά μία λέξη,
άλλα ό συλλογισμός πού τώρα δά έγινε παραδεκτός άπό μάς,
άς παραμένει, ότι δηλαδή οί σωστά τουλάχιστον διαπαιδα
γωγημένοι γίνονται πάνω άπ' όλα καλοί- καί συνεπώς δέν
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παιδείαν μηδαμοϋ άτιμάζειν, ώς πρώτον τών καλλίστων τοις
άρίστοις άνδράσιν παραγιγνόμενον καί ει ποτέ εξέρχεται, δυ
νατόν δ' εστίν έπανορθοϋσθαι, τοϋτ' άεί δραστέον διά βίου παντί κατά δύναμιν.
ΚΛ. ΌρΟώς, καί συγχωροϋμεν ά λέγεις.
ΑΘ. Καί μήν πάλαι γε συνεχωρήσαμεν ώς αγαθών μέν
όντων τών δυναμένων άρχειν αυτών, κακών δέ τών μή.
ΚΛ. Λέγεις ορθότατα.
ΑΘ. Σαφέστερον ετι τοίνυν άναλάβωμεν τοϋτ' αυτό ό τί
ποτέ λέγομεν. Καί μοι δι' εΙκόνος άποδέξασθε έάν πως δυνατός
ύμιν γένωμαι δηλώσαι τό τοιούτον.
ΚΛ. Λέγε μόνον.
ΑΘ. Ούκοϋν ένα μέν ημών έκαστον αυτόν τιθώμεν;
ΚΛ. Ναί.
ΑΘ. Δύο δέ κεκτημένον έν αί)τφ συμβούλω έναντίω τε καί
άφρονε, ώ προσαγορεύομεν ήδονήν καί λύπην;
ΚΛ. "Εστι ταϋτα.
ΑΘ. Προς δέ τούτοιν άμφοΐν αύ δόξας μελλόντων, οΐν
κοινόν μέν όνομα έλπίς, ίδιον δέ, φόβος μέν ή πρό λύπης έλπίς,
θάρρος δέ ή πρό τοΰ εναντίου- έπί δέ πάοι τούτοις λογισμός ö
τί ποτ' αυτών άμεινον ή χείρον, ός γενόμενος δόγμα πόλεως
κοινόν νόμος έπωνόμασται.
ΚΛ. Μόγις μέν πως έφέπομαι, λέγε μήν τό μετά ταϋτα ώς
επομένου.
ΜΕ. Καί έν έμοί μήν ταύτό τούτο πάθος Ivi.
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πρέπει πουθενά ν' απαξιώνουμε τήν παιδεία, καθότι είναι τό
πρώτο άπό τά καλύτερα πράγματα πού περιέρχονται επίκτη
τα στους άριστους μεταξύ τών ανθρώπων και άν ποτέ εκτρέ
πεται είναι πάντως δυνατόν νά επανορθώνεται- αυτό πάντοτε
πρέπει νά πράττει κατά δύναμη ό καθένας σ' όλη τή διάρκεια
τής ζωής του.
ΚΛ. Σωστά, καί αποδεχόμαστε αυτά τά όποια λές.
ΑΘ. Καί, πράγματι, αποδεχθήκαμε πρωτύτερα, άν μή τι
άλλο, Οτι είναι καλοί αυτοί πού μπορούν νά επιβάλλονται στον
εαυτό τους καί κακοί όσοι δεν μπορούν.
ΚΛ. Μιλάς πολύ σωστά.
ΑΘ. Άς επανεξετάσουμε, λοιπόν, μέ περισσότερη ακόμη
σαφήνεια, αυτό τούτο πού σέ κάθε περίπτωση εννοούμε. Καί
άν θέλετε δεχθείτε, άνΐσως τυχαίνει νά είμαι σέ θέση νά τό κά
νω, νά σας καταστήσω φανερό μέ μίαν εικόνα αύτοΰ τοϋ είδους
τό θέμα.
ΚΛ. Λέγε μονάχα.
ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, μπορούμε καθέναν άπό μας νά τόν θεωροΰμε ώς ένα (ένν. άτομο);
ΚΛ. Ναί.
ΑΘ. Καί ότι έχει όμως μέσα του δύο αντίθετους όσο καί
άφρονες συμβούλους, τους όποιους όνομάζομε ηδονή καί λύπη;
ΚΛ. Είναι έτσι πού τό λές.
ΑΘ. Καί έπί πλέον τών δύο αυτών, έχει έξ άλλου απόψεις
γιά τά μελλούμενα, τών όποιων τό κοινό όνομα είναι ελπίδα
καί τό Ιδιαίτερο φόβος γιά τήν αναμονή πριν άπό τή λύπη, καί
θάρρος γιά έκείνην πρίν άπό τό αντίθετο- καί πάνω άπ' όλα
αυτά εΐναι ή λογική κρίση γιά τό ποίο τελικά είναι άπό αυτά
καλύτερο ή χειρότερο, ή όποια όταν έγινε κοινή απόφαση τής
πόλεως επονομάστηκε νόμος.
ΚΛ. Μόλις καί μετά βίας παρακολουθώ κάπως, πλην
όμως εξακολούθησε νά λές σάν νά παρακολουθούσα.
ΜΕ. Καί σέ μένα, είναι αλήθεια, ή ίδια αυτή εντύπωση επι
κρατεί.
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ΑΘ. Περί δή τούτων διανοηθώμεν ούτωσί. Θαύμα μέν έκαστον ημών ήγησώμεθα τών ζώων θείον, εΐτε ώς παίγνιον εκεί
νων εΐτε ώς σπουδή τινι συνεστηκός- ού γάρ δή τούτο γε γΐγνώσκομεν, τόδε δέ ΐσμεν, ότι ταϋτα τά πάθη έν ήμϊν οΐον
e
νεύρα ή σμήρινθοί τίνες ένοϋσαι σπώσίν τε ημάς καί άλλήλαις
άνθέλκουσιν έναντίαι ούσαι έπ' εναντίας πράξεις, ού δή διωρισμένη αρετή καί κακία κείται. Μιά γάρ φησιν ό λόγος Οεΐν
τών έλξεων συνεπτόμενον άεί καί μηδαμή άπολειπόμενον εκεί
νης, άνθέλκειν τοις άλλοις νεύροις έκαστον, ταύτην δ' είναι τήν 645 a
τοϋ λογισμού άγωγήν χρυσήν καί ίεράν, τής πόλεως κοινόν νόμον έπικαλουμένην, άλλας δέ σκληράς καί σιδηράς, τήν δέ μαλακήν άτε χρυσήν ούσαν, τάς δέ άλλας παντοδαποΐς εΐδεσιν
όμοιας. Δεΐν δή τή καλλίστη αγωγή τή τοϋ νόμου άεί συλλαμβάνειν άτε γάρ τοΰ λογισμού καλοΰ μέν Οντος, πράου δέ καί
ού βίαιου, δεΐσθαι υπηρετών αύτοϋ τήν άγωγήν, όπως άν ήμϊν
τό χρυσοϋν γένος νικά τά άλλα γένη. Καί ούτω Οή περί θαυμάb
των ώς όντων ημών ό μϋθος αρετής σεσωσμένος άν εΐη, καί τό
κρείττω εαυτού καί ήττω είναι τρόπον τινά φανερόν άν γίγνοιτο μάλλον ό νοεί, καί Οτι πόλιν καί ίδιώτην, τόν μέν λόγον
αληθή λαβόντα έν εαυτφ περί τών έλξεων τούτων, τούτω έπόμενον δει ζήν, πόλιν δέ ή παρά θεών τίνος ή παρά τούτου τοϋ
γνόντος ταϋτα λόγον παραλαβοϋσαν, νόμον θεμένην, αύτη τε
όμιλεΐν καί ταϊς άλλαις πόλεσιν. Ούτω καί κακία Οή καί αρετή
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ΑΘ. Γιά όλα τότε αυτά άς διαλογισθοϋμε έτσι δά. Ά ς θε
ωρήσουμε καθέναν άπό μας μεταξύ τών έμψυχων όντων ενα θε
ϊκό θαύμα πού κατασκευάστηκε, εΐτε γιά παιγνίδι εκείνων (έν.
θεών), εΐτε γιά κάποια σοβαρή αίτια- διότι, είναι αλήθεια, δέν
τό γνωρίζομε αυτό μέ βεβαιότητα, άλλα γνωρίζομε μόνο τοΰτο,
ότι αυτά τά πάθη μέσα μας σάν νεϋρα ή σάν εσωτερικά νήμα
τα, μας τραβούν καί, καθώς είναι αντίθετα μεταξύ τους, μας
σέρνουν, κατ' αντίθεση τά μέν άπό τά δέ, προς αντίθετες πρά
ξεις, Οπου ακριβώς κείται ή διαχωριστική γραμμή μεταξύ
αρετής καί κακίας. Διότι ή λογική υπαγορεύει οτι πρέπει ό κα
θένας, ακολουθώντας μία καί μόνη πάντοτε άπό τίς δύο αυτές
έλξεις καί μή εγκαταλείποντας μέ κανέναν τρόπο έκείνην, νά
έλκει κι αυτός αντίθετα άπό καθένα άπό τά άλλα νεϋρα, καί 645
αυτός εΐναι ό χρυσός και Ιερός κανόνας τής λογικής, αποκα
λούμενος κοινός νόμος τής πόλεως, ένώ άλλοι είναι σκληροί
καί σιδερένιοι, καί ένώ αυτός είναι μαλακός, καθώς είναι χρυ
σός, οί άλλοι αντίθετα είναι όμοιοι μέ κάθε είδους σχήματα καί
μορφές. Πρέπει, τότε, νά συνεργούμε πάντοτε μέ τόν ωραιότε
ρο άπ' όλους κανόνα τοϋ νόμου- διότι, καθώς ή λογική μέ τό
νά εΐναι ωραία, είναι πράα καί συνεπώς μή βίαιη, έχει ανάγκη
άπό υπερασπιστές τοϋ κανόνα της, έτσι ώστε τό χρυσό γένος
νά νικά μέσα μας τά άλλα γένη. Καί έτσι, τότε, ό μύθος, γιά τό
Οτι είμαστε θαύματα, θά μπορούσε νά διασώσει τήν αρετή, καί
αυτό τό όποιο νοεί μέ τό νά είναι ανώτερος ή κατώτερος κά
ποιος άπό τόν εαυτό του, θά μπορούσε κατά κάποιον τρόπο νά
γίνει περισσότερο φανερό, καί ότι προκειμένου γιά μία πόλη
καί γιά έναν ιδιώτη ισχύει οτι, αφότου σχημάτισε μέσα του τήν
αληθινή αντίληψη σχετικά μέ τίς έλξεις αυτές, πρέπει νά ζεϊ
ακολουθώντας την πιστά, καί ή πόλη, αφότου παρέλαβε ή άπό
κάποιον άπό τους θεούς ή άπό αυτόν τόν ιδιώτη πού γνωρίζει
αυτά τήν αντίληψη αυτή, άφοϋ θά τήν έχει καταστήσει νόμο, νά
ρυθμίζει τόσο τίς εσωτερικές της υποθέσεις όσο καί τίς σχέσεις
της μέ τίς άλλες πόλεις. Θά ήταν έτσι δυνατόν νά έχουμε έπί τό
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σαφέστερον ήμϊν διηρθρωμένον άν εΐη- εναργέστερου δ' αύτοϋ
γενομένου καί παιδεία καί ταλλα επιτηδεύματα ίσως έσται
μάλλον καταφανή, καί δή καί τό περί τής έν τοϊς οΐνοις δια
τριβής, ό δοξασθείη μέν άν είναι φαύλου πέρι, μήκος πολύ λό
γων περιττόν είρημένον, φανείη δέ τάχ' άν ίσως τοϋ μήκους γ'
αυτών ούκ άπάξιον.
ΚΛ. Εύ λέγεις, καί περαίνωμεν δτιπερ άν τής γε νϋν δια
τριβής άξιον γίγνηται.
ΑΘ. Λέγε δή- προσφέροντες τφ θαύματι τούτω τήν μέθην,
ποιόν τί ποτέ αυτό άπεργαζόμεθα;
ΚΛ. Προς τί δέ σκοπούμενος αυτό έπανερωτφς;
ΑΘ. Ουδέν πω προς ö τι, τοϋτο δέ όλως κοινώνησαν
τούτω ποίον τι συμπίπτει γίγνεσθαι. Έτι δέ σαφέστερον ό βούλομαι πειράσομαι φράζειν. Ερωτώ γάρ τό τοιόνδε- άρα σφοδροτέρας τάς ήδονάς καί λύπας καί θυμούς καί έρωτας ή τών
οίνων πόσις επιτείνει;
ΚΛ. Πολύ γε.
ΑΘ. Τί δ' αύ τάς αισθήσεις καί μνήμας καί δόξας καί φρονήσεις; πότερον ωσαύτως σφοδροτέρας; ή πάμπαν απολείπει
ταϋτα αυτόν, άν κατακορής τις τή μέθη γίγνηται;
ΚΛ. Ναί, πάμπαν απολείπει.
ΑΘ. Ούκοϋν είς ταύτόν άφικνείται τήν τής ψυχής εξιν τή
τότε δτε νέος ήν παις;
ΚΛ. Τί μην;
Αθ. Ήκιστα δή τότ' άν αυτός αύτοϋ γίγνοιτο εγκρατής.
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σαφέστερον απεικονίσει τήν κακία καί τήν αρετή- καί άπό τή
στιγμή πού θά γίνει ευκρινέστερο αυτό καί ή παιδεία καί οί
άλλες θεσμικές δραστηριότητες θά καταστούν ΐσως τότε πε
ρισσότερο προφανείς, καί Ιδιαίτερα μάλιστα ή σχετική μέ τή
διασκέδαση στίς οινοποσίες, ή όποια μολονότι θά μπορούσε βέ
βαια νά θεωρηθεί ότι εΐναι κάτι ασήμαντο πού έγινε αντικεί
μενο μιας μεγάλης περιττής μακρηγορίας, θά μπορούσε παρ'
όλα αυτά ενδεχομένως νά αποδειχθεί ότι δέν είναι οπωσδήπο
τε ανάξια αυτής τής μακρηγορίας.
ΚΛ. Έχεις δίκιο, καί άς φέρουμε σέ πέρας ό,τι ακριβώς θά
μπορούσε νά είναι άξιο τής τωρινής ενασχόλησης μας.
Αθ. Πές μου, τότε- προσθέτοντας στό θαύμα αυτό τή μέθη,
τί λογής τελικά τό κάνουμε;
ΚΛ. Σέ τί αποσκοπώντας, ξαναρωτάς αυτό;
ΑΘ. Σέ τίποτε ακόμη τό συγκεκριμένο, άλλα γενικά τί συμ
βαίνει νά γίνεται τοϋτο (τό ανδρείκελο), άν επρόκειτο νά συμ
μετάσχει σ' αυτό (ένν. στή μέθη). Θά προσπαθήσω νά εκφρά
σω ακόμη σαφέστερα αυτό πού θέλω νά πώ. Ερωτώ, πράγμα
τι, αυτό έδώ: εντείνει άραγε ή πόση οίνου τίς ηδονές, τίς λύπες,
τους θυμούς καί τους έρωτες, έτσι ώστε νά τους κάνει σφο
δρότερους;
ΚΛ. Πολύ μάλιστα.
Αθ. Καί τί (κάνει μέ) τίς αισθήσεις, τίς αναμνήσεις, τίς
γνώμες καί τίς σκέψεις; τί άπό τά δύο, τίς καθιστά κατά τόν
ίδιον τρόπο σφοδρότερες, ή μήπως τόν εγκαταλείπουν πα
ντελώς αυτές, άν συμβεί κάποιος νά γίνει σκνίπα στό μεθύσι;
ΚΛ. Ναί, τόν εγκαταλείπουν παντελώς.
Αθ. Δέν επανέρχεται, λοιπόν, (έν. ό άνθρωπος) στην ίδια
ψυχική κατάσταση στην όποια βρισκόταν μικρό παιδί;
ΚΛ. "Ε καί τί μ' αυτό;
Αθ. Ελάχιστα, είναι αλήθεια, θά μπορούσε τότε αυτός ό
άνθρωπος νά είναι κύριος τοϋ εαυτού του.
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ΚΛ.
Ήκιστα.
646 a
ΑΘ.
Ά ρ ' ούν πονηρότατος, φαμέν, ό τοιούτος;
ΚΛ.
Πολύ γε.
ΑΘ.
Ού μόνον άρ', ώς εοικεν, ό γέρων δις παίς γίγνοιτ' άν,
άλλα καί ό μεθυσθείς.
ΚΛ.
Ά ρ ι σ τ α είπες, ώ ξένε.
Αθ.
Τούτου δή τοΰ επιτηδεύματος έσθ' Οστις λόγος επι
χειρήσει πείθειν ημάς ώς χρή γεύεσθαι καί μή φεύγειν παντί
σθένει κατά τό δυνατόν;
ΚΛ.
Έοικ* είναι- σύ γοΰν φής καί έτοιμος ήσθα νυνδή λέ
γειν.
ΑΘ.
Αληθή μέντοι μνημονεύεις- καί νϋν γ' εΐμ' έτοιμος,
b
έπειδήπερ σφώ γε έθελήσειν προθύμως έφατον άκούειν.
ΚΛ.
ΙΙώς δ' ούκ άκουσόμεθα; Κάν εί μηδενός άλλου χάριν,
άλλα τοϋ θαυμαστού τε καί ατόπου, εί δει έκόντα ποτέ άνθρωπον είς άπασαν φαυλότητα εαυτόν εμβάλλει.
ΑΘ.
Ψυχής λέγεις- ή γάρ;
ΚΛ.
Ναί.
ΑΘ.
Τί δέ; σώματος ώ εταίρε, είς πονηρίαν, λεπτότητα τε
καί αίσχος καί άόυναμίαν, θαυμάζοιμεν άν εί ποτέ τις εκών έπί
τό τοιοΰτον άφικνεΐται;
ΚΛ.
Πώς γάρ ού;
ΑΘ.
Τί ούν; τους είς τά ιατρεία αυτούς βαδίζοντας έπί
φαρμακοποσία άγνοεΐν οίόμεθα ότι μετ' ολίγον ύστερον καί
έπί πολλάς ημέρας εξουσιν τοιούτον τό σώμα, οΐον εί διά τέ-
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Κ Λ.
'Ελάχιστα.
ΑΘ.
Άραγε, λοιπόν, υποστηρίζομε ότι ό άνθρωπος αύτοϋ
τοϋ είδους είναι ό χειρότερος;
ΚΛ.
Χωρίς καμίαν αμφιβολία.
ΑΘ.
Λεν είναι άρα, καθώς φαίνεται, μόνο ό γέρος πού θά
μπορούσε νά γίνει γιά δεύτερη φορά παιδί, άλλα καί αυτός πού
εΐναι μεθυσμένος.
ΚΛ.
Ά ρ ι σ τ α τό είπες, φιλοξενούμενε.
ΑΘ.
Υ π ά ρ χ ε ι τότε μήπως ένα κάποιο επιχείρημα, τό
όποιο θά επιχειρήσει νά μας πείσει ότι πρέπει νά δοκιμάζου
με αυτήν τή συνήθεια καί νά μήν τήν αποφεύγουμε μέ όλες μας
τίς δυνάμεις όσο τό δυνατόν;
ΚΛ.
Φαίνεται ότι υπάρχει- εσύ τουλάχιστον δείχνεις νά τό
Ισχυρίζεσαι καί ήσουν έτοιμος πρίν άπό λίγο νά τό πεις.
Αθ.
Απολύτως αληθινά πράγματα μας υπενθυμίζεις- καί
τώρα είμαι ασφαλώς έτοιμος, επειδή ακριβώς καί οί δύο δη
λώνατε μάλιστα (πρωτύτερα) ότι θά θέλατε πρόθυμα νά μέ
ακούσετε.
ΚΛ.
Καί πώς νά μή θέλουμε νά σ' ακούσουμε; Καί άν Οχι
γιά τίποτε άλλο, τουλάχιστον χάριν τοϋ αξιοπερίεργου Οσο καί
παράλογου, άν πρέπει ποτέ ένας άνθρωπος νά βυθίζει μέ τή θέ
ληση του τόν εαυτό του σέ κατάσταση πλήρους εξαθλίωσης.
Αθ.
Τής ψυχής εννοείς, δέν είναι έτσι;
ΚΛ.
Ναί.
ΑΘ.
Καί τί, προκειμένου γιά τήν κακή σωματική κατά
σταση, σύντροφε, δηλαδή τό λιγνό σώμα, τήν ασχήμια καί τήν
αδύνατη κράση, θά απορούσαμε άραγε, άν ποτέ κανείς μέ τή θέ
ληση του περιέρχεται σ' αύτοϋ τοΰ είδους τήν κατάσταση;
ΚΛ.
Πράγματι, πώς όχι;
Αθ.
Τί λοιπόν; Έχομε μήπως τήν εντύπωση Οτι αυτοί πού
πηγαίνουν άπό μόνοι τους στά ιατρεία γιά νά πιουν κ ά π ο ω
φάρμακο αγνοούν ότι μετά άπό λίγο καί γιά πολλές ημέρες κα
τόπιν θά έχουν μιά τέτοια σωματική κατάπτωση, τήν οποία άν
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λους έχειν μέλλοιεν, ζήν ούκ άν δέξαιντο; "Η τους έπί τά γυ
μνάσια καί πόνους ίόντας ούκ ΐσμεν ώς ασθενείς εις τό παρα
χρήμα γίγνονται;
ΚΛ.
Πάντα ταϋτα ΐσμεν.
ΑΘ.
Καί Οτι τής μετά ταϋτα ώφελίας ένεκα έκόντες πο
ρεύονται;
ΚΛ.
Κάλλιστα.
ΑΘ.
Ούκοϋν χρή καί τών άλλων επιτηδευμάτων πέρι διανοεΐσθαι τόν αυτόν τρόπον;
ΚΛ.
Πάνυ γ ε.
Αθ.
Και τής περί τόν οΐνον άρα διατριβής ωσαύτως όιανοητέον, εΐπερ ένι τοϋτο έν τούτοις ορθώς διανοηθήναι.
ΚΛ.
Πώς δ' ού;
Αθ.
Ά ν άρα τινά ήμϊν ώφελίαν έχουσα φαίνηται μηδέν
τής περί τό σώμα έλάττω, τή γε αρχή τήν σωμασκίαν νικά τώ
τήν μέν μετ' άλγηδόνων είναι, τήν δέ μή.
ΚΛ.
Όρθώς λέγεις, θαυμάζοιμι δ' άν ει τι δυναίμεθα τοι
ούτον έν αύτφ καταμαθεΐν.
Αθ.
Τοϋτ' αυτό δή νϋν, ώς Ιοικ', ήμϊν ήδη πειρατέον φράζειν. Καί μοι λέγε- δύο φόβων εΐδη σχεδόν εναντία δυνάμεθα
κατανοήσαι;
ΚΛ.
Ποία δή;
ΑΘ.
Τά τοιάδε- φοβούμεθα μέν που τά κακά, προσδοκώντες
γενήσεσθαι.
ΚΛ.
Ναί.
ΑΘ.
Φοβούμεθα δέ γε πολλάκις δόξαν, ηγούμενοι δοξάζε-
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τους έμελλε νά τήν έχουν μέχρι τό τέλος τής ζωής τους, δέν θά
δέχονταν νά ζουν; "Η μήπως δέν γνωρίζομε οτι, αυτοί πού πη
γαίνουν στά γυμναστήρια καί επιδίδονται σέ επίπονες ασκή
σεις, ευθύς αμέσως εξασθενούν;
ΚΛ.
Τά γνωρίζομε όλα αυτά.
ΑΘ.
Καί ότι πηγαίνουν μέ τή θέληση τους χάριν τής μετέ
πειτα ωφέλειας;
ΚΛ.
Απολύτως.
Αθ.
Άραγε, λοιπόν, δέν πρέπει καί γιά τίς άλλες δραστη
ριότητες νά σκεπτόμαστε μέ τόν ίδιο τρόπο;
ΚΛ.
Μάλιστα.
Αθ.
Καί προκειμένου άρα γιά τήν διασκέδαση στίς οινο
ποσίες μέ τόν ΐδιο τρόπο πρέπει νά σκεπτόμαστε, άν Οντως
είναι δυνατόν νά σκεφθοΰμε σωστά αυτήν τή δραστηριότητα
ανάμεσα σ' αυτές.
ΚΛ.
Και πώς όχι;
Αθ.
Ά ν επομένως επρόκειτο νά καταφανεί Οτι (ή οινοπο
σία) έχει μίαν ορισμένη ωφέλεια γιά μας καθόλου μικρότερη
άπό έκείνην γιά τό σώμα στην αρχή τουλάχιστον, τότε υπερέ
χει εκείνης άπό τή σωματική άσκηση, γιά τόν λόγο ότι ένώ ή τε
λευταία αυτή είναι επίπονη, εκείνη δέν είναι.
ΚΛ.
Σωστά μιλάς, ωστόσο θά μοϋ προξενούσε κατάπληξη,
άν θά μπορούσαμε νά διαπιστώσουμε σ' αυτό (έν. στην οινο
ποσία) κάτι παρόμοιο.
Αθ.
Τοϋτο δω τότε ακριβώς, καθώς φαίνεται, πρέπει τώ
ρα πλέον έμεΐς νά προσπαθήσουμε νά δείξουμε. Καί γιά πές
μου: μπορούμε άραγε νά κατανοήσουμε δύο εΐδη φόβων σχεδόν
αντίθετα μεταξύ τους;
ΚΛ.
Ποία ακριβώς;
Αθ.
Αυτά έδώ: φοβόμαστε βέβαια μέ κάποιο τρόπο τά κα
κά, όταν περιμένουμε νά συμβούν.
ΚΛ.
Ναί.
Αθ.
Φοβόμαστε όμως ασφαλώς πολλές φορές καί τή γνώ-
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σθαι κακοί, πράττοντες ή λέγοντες τι τών μή κ α λ ώ ν ον δή καί 647
καλοϋμεν τόν φόβον ημείς γε, οΐμαι δέ καί πάντες, αίσχύνην.
ΚΛ.
Τί Ô' ου;
ΑΘ.
Τούτους δή δύο ελεγον φόβους- ών ό έτερος ενάντιος
μέν ταΐς άλγηδόσιν καί τοις άλλοις φόβοις, ενάντιος δ ' έστι
ταΐς πλείσταις καί μεγίσταις ήδοναΐς.
ΚΛ,
'Ορθότατα λέγεις.
Αθ.
Ά ρ ' ούν ού καί νομοθέτης, καί πάς ού καί σμικρόν
Οφελος, τούτον τόν φόβον έν τιμή μεγίστη σέβει, καί καλών
αιδώ, τό τούτω θάρρος εναντίον άναίδειάν τε προσαγορεύει
καί μέγιστον κακόν ιδία τε καί δημοσία πάσι νενόμικεν;
ΚΛ.
Όρθώς λέγεις.
ΑΘ.
Ούκοϋν τά τ ' άλλα πολλά καί μεγάλα ό φόβος ημάς
ούτος σφζει καί τήν έν τ φ πολέμα) νίκην καί σωτηρίαν έν προς
έν ουδέν ούτως σφόδρα ήμϊν απεργάζεται; δύο γάρ ούν έστόν
τά τήν νίκην άπεργαζόμεθα, θάρρος μέν πολεμίων, φίλων δέ
φόβος αισχύνης πέρι κακής.
ΚΛ.
"Εστι ταϋτα.
Αθ.
Ά φ ο β ο ν ημών άρα δει γίγνεσθαι καί φοβερόν έκαστον ών δ' εκάτερον ένεκα, διηρήμεθα.
ΚΛ.
Πάνυ μέν ούν.
Αθ.
Καί μήν άφοβόν γε έκαστον βουληθέντες ποιεΐν φό
βων πολλών τίνων, είς φόβον άγοντες αυτόν μετά νόμου, τοι
ούτον άπεργαζόμεθα.
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μη τών άλλων, όταν νομίζομε ότι θά θεωρηθούμε κακοί, άν κά- 647
νουμε ή ποΰμε κάτι πού δέν είναι καλό- τόν όποιο βέβαια αυτόν
φόβο καί αποκαλούμε εμείς τουλάχιστον, αλλά νομίζω καί
Ολοι οί άλλοι, αίδώ.
ΚΛ.
Τί άλλο;
Αθ.
Αυτούς τους δύο φόβους εννοούσα ακριβώς- άπό
τους οποίους ό δεύτερος, εχθρός τών πόνων καί τών άλλων
φόβων, είναι καί εχθρός περισσότερων καί μεγαλύτερων
ηδονών.
ΚΛ.
Πολύ σωστά μιλάς.
Αθ.
Ά ρ α , λοιπόν, μήπως καί ό νομοθέτης καί κάθε άλλος
άπό τόν όποιο μπορεί νά προκύψει καί μικρό έστω όφελος, δέν
σέβεται (περιβάλλοντας τον) μέ τή μεγαλύτερη τιμή, τοϋτο τόν
φόβο, καί καλώντας τον αίδώ, δέν ονομάζει τό θάρρος, τό
αντίθετο του, αναίδεια καί δέν τό έχει μήπως θεωρήσει ώς τό
μεγαλύτερο κακό γιά όλους, τόσο στην ιδιωτική όσο καί στή δη
μόσια ζωή;
ΚΛ.
Σωστά μιλάς.
Αθ.
Καί δεν είναι, λοιπόν, μήπως αλήθεια, Οτι ό φόβος
αυτός καί άπό τά άλλα πολλά καί μεγάλα (έν. κακά) μάς σώ
ζει καί ÖTL τίποτε, άν τά πάρουμε ενα ένα, δέν μάς εξασφαλί
ζει τόσο πολύ τή νίκη καί τή διάσωση στον πόλεμο; Διότι δύο
είναι, πράγματι, αυτά τά όποια εξασφαλίζουν τή νίκη, άφ' ενός
τό θάρρος απέναντι στους εχθρούς, καί άφ' ετέρου ό φόβος τής
καταισχύνης μπροστά ατούς φίλους λόγω άνανδρείας.
ΚΛ.
Αυτά είναι.
ΑΘ.
Καθένας άπό μάς πρέπει άρα νά είναι άφοβος καί
έ'μφοβος, γιά ποιους λόγους τώρα τό ενα ή τό άλλο, τό είπαμε.
ΚΛ.
Καί πολύ καλά μάλιστα.
ΑΘ.
Καί, ωστόσο, άν θέλουμε νά κάνουμε κάθε άτομο
άφοβο απέναντι στά πολλά εΐδη φόβων, θά τό καταστήσουμε
αύτοϋ τοϋ είδους άνθρωπο, μέ τό νά τό οδηγούμε στον φόβο
μέσα άπό τόν νόμο.
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ΚΛ. Φαινόμεθα.
ΑΘ. Τί δ' όταν έπιχειρώμέν τίνα φοβερόν ποιεϊν μετά δί
κης; άρ' ούκ άναισχυντία συμβάλλοντας αυτόν καί προσγυμνάζοντας νικάν δει ποιεϊν διαμαχόμενον αύτοϋ ταΐς ήδοναΐς;
ή τή μέν δειλία τή εν αύτφ προσμαχόμενον καί νικώντα αυτήν
δει τέλεον ούτω γίγνεσθαι προς άνδρείαν, άπειρος δέ όήπου
καί άγύμναστος ών τών τοιούτων αγώνων όστισοΰν ούδ' άν
ήμισυς εαυτού γένοιτο προς άρετήν, σώφρων δέ άρα τελέως
εσται μή πολλαΐς ήδοναΐς καί έπιθυμίαις προτρεπούσαις άναισχυντεΐν καί άδικεϊν όιαμεμαχημένος καί νενικηκώς μετά λό
γου καί έργου καί τέχνης εν τε παιδιαΐς καί έν σπουδαίς, άλλ'
απαθής ών πάντων τών τοιούτων;
ΚΛ. Οϋκουν τόν γ' εικότα λόγον άν έχοι.
Αθ. Τί ούν; φόβου φάρμακον έσθ' όστις θεός εδωκεν
άνθρώποις, ώστε όπόσω πλέον άν έθέλη τις πίνειν αύτοϋ, τοσούτψ μάλλον αυτόν νομίζειν καθ' εκάστην πόσιν δυστυχή γί
γνεσθαι, καί φοβεΐσθαι τά παρόντα καί τά μέλλοντα αύτφ πά
ντα, καί τελευτώντα είς πάν δέος ίέναι τόν άνδρειότατον 648
ανθρώπων, έκκοιμηθέντα δέ καί τοΰ πώματος άπαλλαγέντα
πάλιν εκάστοτε τόν αυτόν γίγνεσθαι;
ΚΛ. Καί τί τοιούτον φαΐμεν άν, ώ ξένε, έν άνθρώποις γεγονέναι πώμα;
ΑΘ. Ουδέν εί δ' ούν έγένετό πόθεν, έσθ' ό τι προς άνδρεί
αν ήν άν νομοθέτη χρήσιμον; οΐον τό τοιόνδε περί αύτοϋ καί
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ΚΛ. Κατά τά φαινόμενα.
ΑΘ. Καί τί γίνεται, Οταν επιχειρούμε νά κάνουμε κάποιον
νά φοβάται μέσφ τής δικαστικής ποινής; Δέν πρέπει άραγε,
φέρνοντας τον αντιμέτωπο μέ τήν άδιαντροπιά καί γυμνάζο
ντας τον επιπροσθέτως νά τήν αντιμάχεται, νά τόν κάνουμε νά
νικά , όταν βρίσκεται σέ διαμάχη μέ τίς ίδιες του τίς ηδονές; "Η
μήπως, προκειμένου γιά τή δειλία πού κρύβει μέσα του, μέ τό
νά τήν μάχεται καί νά τήν νικά έτσι μόνος πρέπει νά γίνει τέ
λειος ώς προς τήν ανδρεία, ένώ μέ τό νά εΐναι ενδεχομένως
άπειρος καί άγύμναστος σέ τέτοιους αγώνες, όποιος κι άν
είναι, δέν θά μπορούσε ούτε ό μισός εαυτός του νά γίνει ώς
προς τήν αρετή, καί θά εΐναι συνεπώς άραγε εντελώς σώφρων,
αν δέν έχει μπει σέ διαμάχη καί δέν έχει νικήσει τίς πολλές ηδο
νές καί επιθυμίες, πού τόν προτρέπουν στό νά φέρεται αδιά
ντροπα καί ν' αδικεί, μέσω τής λογικής, μέ τά έργα καί τήν τέ
χνη, τόσο στά παιγνίδια όσο καί στίς σοβαρές ενασχολήσεις,
άλλα, αντιθέτως, όντας αμέτοχος σ' όλες τοϋ είδους αύτοϋ τίς
εμπειρίες;
ΚΛ. Όχι βέβαια, δέν θά μπορούσε ασφαλώς αυτό νά έχει
λογική βάση.
ΑΘ. Τί, τότε, υπάρχει μήπως ένας θεός πού έδωσε στους
ανθρώπους τό φάρμακο τοΰ φόβου, ώστε όσο περισσότερο θά
θέλει κάποιος νά πίνει άπ' αυτό, τόσο περισσότερο νά νομίζει
ότι μετά άπό κάθε δόση γίνεται δυστυχής, καί νά φοβάται όλα
όσα τοΰ συμβαίνουν στό παρόν καί θά τοϋ συμβοΰν στό μέλ
λον, μέ αποτέλεσμα καί ό πιό ανδρείος άπό τους ανθρώπους 648
νά καταλήγει νά φοβάται τό κάθε τι, ένώ άπό τή στιγμή πού
βγήκε άπό τή νάρκη καί απαλλάχτηκε άπό τήν επίδραση τοϋ
πιοτοϋ νά γίνεται πάλι κάθε φορά ό εαυτός του;
ΚΛ. Καί τί πιοτό τοϋ είδους αύτοϋ θά μπορούσαμε νά
πούμε, φιλοξενούμενε, Οτι βρέθηκε ποτέ νά υπάρχει ανάμεσα
στους ανθρώπους;
ΑΘ. Κανένα- άν, ωστόσο, υπήρξε κάπου, υπάρχει άραγε
οτιδήποτε σ' αυτό, πού θά μπορούσε νά είναι χρήσιμο στον νο-
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μάλα εΐχομεν άν αύτφ διαλέγεσθαι- Φέρε, ώ νομοθέτα, εΐτε
Κρησίν εΐθ' οιστισινοϋν νομοθετείς, πρώτον μέν τών πολιτών
άρ' άν δέξαιο βάσανον δυνατός είναι λαμβάνειν ανδρείας τε
πέρι καί δειλίας;
ΚΛ. Φαίη που πάς άν δήλον ότι.
Αθ. Τί δέ; μετ' ασφαλείας καί άνευ κινδύνων μεγάλων ή
μετά τών εναντίων;
ΚΛ. Και τοϋτο μετά τής ασφαλείας συνομολογήσει πάς.
ΑΘ. Χρωο Ô' άν είς τους φόβους τούτους άγων καί ελέγ
χων έν τοις παθήμασιν, ώστε άναγκάζειν άφοβον γίγνεσθαι,
παρακελευόμενος καί νουθετών καί τιμών, τόν δέ άτιμάζων,
όστις σοι μή πείθοιτο είναι τοιούτος οίον σύ τάττοις έν πάσιν;
καί γυμνασάμενον μέν εύ καί ανδρείως άζήμιον άπαλλάττοις
άν, κακώς δέ, ζημίαν έπιτιθείς; ή τό παράπαν ούκ άν χρφο,
μηδέν άλλο έγκαλών τφ πώματί;
ΚΛ. Καί πώς ούκ άν χρφτο, ώ ξένε;
ΑΘ. Γυμνάσια γοϋν, ώ φίλε, παρά τά νϋν θαυμαστή
ραστώνης άν εΐη καθ* ενα καί κατ' ολίγους καί καθ' όπόσους
τις άεί βούλοιτο- καί εΐτε τις άρα μόνος έν έρημία, τό τής
αισχύνης έπίπροσθεν ποιούμενος, πριν εύ σχεΐν ηγούμενος
όράσθαι μή δεΐν, ούτω προς τους φόβους γυμνάζοιτο, πώμα
μόνον αντί μυρίων πραγμάτων παρασκευαζόμενος, ορθώς άν
τι πράττοι, εΐτε τις έαυτφ πιστεύων φύσει καί μελέτη καλώς
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μοθέτη όσον άφορα στην ανδρεία; Θά μπορούσαμε κάλλιστα νά
συζητήσουμε γι' αυτό τό ζήτημα μαζί του. "Ελα, νομοθέτη, εΐτε
γιά τους Κρήτες, εΐτε γιά οποιουσδήποτε άλλους νομοθετείς,
θά δεχόσουν άραγε νά έχεις κατά πρώτον τή δυνατότητα νά δο
κιμάζεις τους πολίτες όσον άφορα στην ανδρεία καί τή δειλία;
ΚΛ. Ό καθένας ίσως θά έλεγε ότι αυτό είναι ολοφάνερο,
ΑΘ. Καί τί; μέ ασφάλεια καί χωρίς μεγάλους κινδύνους ή
μέτ' αντίθετα;
ΚΛ. Μέ ασφάλεια, ό καθένας έπ' αύτοϋ θά συμφωνήσει.
ΑΘ. Καί Οά έκανες άραγε χρήση οδηγώντας αυτούς στους
φόβους καί ελέγχοντας τους μέσα στίς δοκιμασίες, ώστε νά
τους εξαναγκάζεις νά γίνεται ό καθένας άφοβος, μέ τό νά πα
ρακινείς, νά νουθετείς καί νά τιμάς, καί αντίθετα ν' ατιμάζεις
εκείνον ό όποιος δέν θά πειθόταν νά είναι σέ όλα τό είδος τοϋ
ανθρώπου πού έσύ θά επιτάσσεις; Καί αυτόν πού θά υφίστα
ται τά γυμνάσια επιτυχώς καί μέ ανδρεία δέν είναι αλήθεια ότι
θά τόν άφηνες ελεύθερο χωρίς τιμωρία, ένώ αυτόν πού (θά τά
ύφίστατο) ανεπιτυχώς, θά τοϋ επέβαλες ορισμένη τιμωρία; "Η
μήπως δέν θά έκανες τήν παραμικρή χρήση, μή βρίσκοντας
ωστόσο τίποτε άλλο νά καταλογίσεις στό πιοτό;
ΚΛ. Καί πώς θά μπορούσε νά μήν κάνει (έν. ό νομοθέτης)
χρήση, φιλοξενούμενε;
Αθ. Χωρίς άλλο, φίλε, τό γύμνασμα τοϋτο θά ήταν, σέ σύ
γκριση τουλάχιστον μέ τά ισχύοντα σήμερα, ένα θαύμα ευκο
λίας, εΐτε γιά ενα μεμονωμένο άτομο πρόκειται εΐτε γιά ενα μι
κρό αριθμό ατόμων ή γιά τόσα πολλά, Οσα κανείς θά ήθελε κά
θε φορά- καί, εΐτε κάποιος απολύτως μόνος στην ερημιά προ
βάλλοντας τό αίσθημα τής ντροπής, θεωρώντας οτι δέν πρέπει
νά γίνεται δημόσιο θέαμα προτού βρεθεί σέ άριστη κατάστα
ση, θά γυμναζόταν μέ τόν τρόπο τοϋτο ενάντια στους φόβους,
προτιμώντας αποκλειστικά καί μόνο τό πιοτό ανάμεσα άπό
μύρια όσα άλλα πράγματα, θά έκανε έκεΐ κάτι τό σωστό, εΐτε
άν κάποιος, ό όποιος πιστεύει στον εαυτό του, Öu δηλαδή είναι
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παρεσκευάσθαι, μηδέν όκνοΐ μετά συμποτών πλειόνων γυμναζόμενος έπιδείκνυσθαι τήν έν τή τοϋ πώματος άναγκαίςχ διαe
φορά δύναμιν ύπερθέων καί κρατών, ώστε ύπ' άσχημοσύνης
μηδέ έν σφάλλεσθαι μέγα μηδ' άλλοιοϋσθαι δι' άρετήν, προς δέ
τήν έσχάτην πόσιν άπαλλάττοιτο πριν άφικνείσθαι, τήν πά
ντων ήτταν φοβούμενος ανθρώπων τοΰ πώματος.
ΚΛ. Ναί- σωφρονοΐ γάρ, ώ ξένε, καί ό τοιούτος ούτω
πράττων.
Αθ. Πάλιν δή προς τόν νομοθέτην λέγωμεν τάδε- Εΐεν, ώ 649 a
νομοθέτα, τοϋ μέν δή φόβου σχεδόν ούτε θεός εδωκεν άνθρώποις τοιούτον φάρμακον ούτε αυτοί μεμηχανήμεθα - τους γάρ
γόητας ούκ έν θοίνη λέγω - τής δέ αφοβίας καί τοϋ λίαν θαρρεΐν καί άκαίρως α μή χρή, πότερον εστίν πώμα, ή πώς λέγο
μεν;
ΚΛ. "Εστιν, φήσει που τόν οΐνον φράζων.
Αθ. Ή καί τουναντίον έχει τοϋτο τφ νυνδή λεγομένω;
πιόντα τόν άνθρωπον αυτόν αύτοϋ ποιεί πρώτον ΐλεων ευθύς
μάλλον ή πρότερον, καί όπόσψ άν πλέον αύτοϋ γεύηται, τοb
σούται πλειόνων ελπίδων αγαθών πληροϋσθαι καί δυνάμεως
είς δόξαν; καί τελευτών δή πάσης ό τοιούτος παρρησίας ώς
σοφός ών μεστοϋται καί ελευθερίας, πάσης δέ αφοβίας, ώστε
ειπείν τε άόκνως ότιοϋν, ωσαύτως δέ καί πράξαι; πάς ήμϊν,
οίμαι, ταϋτ' άν συγχωροΐ.
ΚΛ. Τί μήν;

καλά προετοιμασμένος άπό τή φύση καί τήν εξάσκηση, δέν θά
είχε τόν παραμικρό δισταγμό, γυμναζόμενος μαζί μέ πολλούς
συμπότες, νά επιδεικνύει τήν ικανότητα του στό νά υπερβαί
νει τήν αναγκαία διαφορά πού τό πιοτό προκαλεί στον όργαe
νισμό καί νά επικρατεί, μέ αποτέλεσμα νά μή διαπράττει κα
νένα απολύτως μεγάλο σφάλμα άπό άπρέπεια μήτε, χάρις στην
αρετή, νά γίνεται άλλος άνθρωπος, καί ό όποιος έπί πλέον, θά
αποσυρόταν πριν φθάσει στό τελευταίο ποτήρι, άπό φόβο γιά
τήν ήττα Ολων τών ανθρώπων άπό τό πιοτό.
ΚΛ. Ναί, φιλοξενούμενε, πράγματι, θά φερόταν συνετά
καί ό άνθρωπος αυτής τής κατηγορίας έτσι ενεργώντας.
Αθ. Ά ς πούμε, τότε, καί πάλι στον νομοθέτη τά έξης: 649 a
έστω, λοιπόν, νομοθέτη ότι ούτε θεός έδωσε κατά τά φαινόμε
να στους ανθρώπους ένα τέτοιο φάρμακο φόβου ούτε έμεϊς οί
ΐδιοι ανακαλύψαμε - διότι τους ψευδομάγους δέν τους συγκα
ταλέγω στην ομήγυρη -, προκειμένου γιά τήν αφοβία όμως καί
τό νά έχει κανείς υπερβολικό καί άκαιρο θάρρος, πράγματα τά
όποια δέν εΐναι αναγκαία, τί άπό τά δύο, υπάρχει πιοτό, ή τί
λέμε έπ' αύτοϋ;
ΚΛ. 'Υπάρχει, θά ισχυρισθεί πιθανότατα, υποδεικνύοντας
τόν οίνο.
Αθ. Πράγματι, δέν έρχεται μήπως τοϋτο σ' αντίθεση μ'
αυτό γιά τό όποιο γίνεται λόγος τώρα δά; Κάνει έν πρώτοις
τόν άνθρωπο πού τόν πίνει ευθύς αμέσως περισσότερο εύθυμο
άπ' ο,τι ήταν πρωτύτερα, καί έπειτα όσο περισσότερο συμβαί
νει νά τόν γεύεται, τόσο περισσότερο δέν θά εμφορείται άραγε
b
άπό καλές ελπίδες καί δύναμη σχετικά μέ τή γνώμη; Καί τελι
κά, πράγματι, ό άνθρωπος αυτός, σάν κάποιος πού είναι σο
φός, δέν είναι μήπως γεμάτος άπό θάρρος καί απόλυτη ελευ
θερία καί απόλυτη αφοβία, ώστε νά πει αδίστακτα καί νά κά
νει επίσης ό,τιδήποτε; Ό καθένας άπό μας, νομίζω, θά συμ
φωνούσε μ' αυτά.
ΚΛ. Γιατί Οχι;
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ΑΘ. Άναμνησθώμεν δή τόδε, ότι δύ' εφαμεν ημών έν ταΐς
ψυχαΐς δεΐν θεραπεύεσθαι, τό μέν όπως ότι μάλιστα θαρρήσομεν, τό δέ τουναντίον ότι μάλιστα φοβησόμεθα.
ΚΛ. Ά τής αίδοΰς Ελεγες, ώς οίόμεθα.
Αθ. Καλώς μνημονεύετε. 'Επειδή δέ τήν τε άνδρείαν καί
τήν άφοβίαν έν τοίς φόβοις δει καταμελετάσθαι, σκεπτέον άρα
τό εναντίον έν τοις έναντίοις θεραπεύεσθαι δέον άν εΐη.
ΚΛ. Τό γ'ούν εικός.
ΑΘ. Ά παθόντες άρα πεφύκαμεν διαφερόντως θαρραλέ
οι τ' είναι καί θρασεΐς, έν τούτοις δέον άν, ώς εοικ', εΐη τό μελετάν ώς ήκιστα είναι αναίσχυντους τε καί θρασύτητος γέμοντας, φοβερούς δέ είς τό τι τολμάν εκάστοτε λέγειν ή πάσχειν
ή καί δράν αίσχρόν ότιοϋν.
ΚΛ. Έοικεν.
ΑΘ. Ούκοϋν ταϋτά έστι πάντα έν οΐς έσμέν τοιούτοι, θυ
μός, έρως, ύβρις, άμαθία, φιλοκέρδεια, δειλία, καί ετι τοιάδε,
πλούτος, κάλλος, 'ισχύς, καί πάνθ' όσα δι' ηδονής αύ μεθύσκοντα παράφρονας ποιεί; τούτων δέ ευτελή τε καί άσινεστέραν πρώτον μέν προς τό λαμβάνειν πεΐραν, είτα είς τό μελετάν,
πλην τής έν οΐνψ βασάνου καί παιδιάς, τίνα εχομεν ήδονήν
ειπείν έμμετρον μάλλον, άν καί όπωστιοϋν μετ' ευλάβειας γί
γνηται; σκοπώμεν γάρ δή- δύσκολου ψυχής καί άγριας, έξ ής
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Αθ. Άς θυμηθούμε τότε αυτό, τό ότι δηλαδή Ισχυριστήκαμε
ότι πρέπει νά καλλιεργούνται μέσα στην ψυχή μας δύο πράγ
ματα, άφ* ενός, τό πώς θά έχουμε όσο τό δυνατόν μεγαλύτερο
θάρρος καί, άφ' έτερου, τό πώς αντιθέτως θά φοβόμαστε όσο
τό δυνατόν περισσότερο (μήπως ντροπιαστούμε).
ΚΛ. Αυτά δηλαδή πού έλεγες, καθώς μας φαίνεται, γιά τήν
αίδώ.
ΑΘ. Καλώς τό αναφέρετε. Καί επειδή ή ανδρεία καί συ
νεπώς ή αφοβία πρέπει νά μαθαίνεται παντελώς μέσα στους
φόβους, πρέπει νά σκεφθούμε μήπως άραγε τό αντίθετο θά
rVrav πρέπον νά θεραπεύεται μέσα στίς αντίθετες καταστάσεις.
ΚΛ. Χωρίς άλλο είναι φυσικό.
ΑΘ. Αυτά παθαίνοντας, είμαστε άρα φτιαγμένοι άπό τή
φύση μας νά γινόμαστε ξεχωριστά θαρραλέοι καί τολμηροί, καί
σ' αυτά θά ήταν, ώς φαίνεται, αναγκαίο νά φροντίζουμε γιά τό
πώς νά είμαστε ελάχιστα αναίσχυντοι καί γεμάτοι θρασύτητα,
καί τήν ΐδια στιγμή έντρομοι σχετικά μέ τό τί κάθε φορά απο
τολμούμε νά λέμε ή νά παθαίνουμε ή καί νά κάνουμε οτιδήπο
τε αίσχρό.
ΚΛ. "Ετσι φαίνεται.
ΑΘ. Δέν είναι, λοιπόν, μήπως όλες αυτές (έν. οί καταστά
σεις), μέσα στίς όποιες γινόμαστε τέτοιοι άνθρωποι, ό θυμός,
ό έρως, ή ύβρις, ή αμάθεια, ή φιλοκέρδεια, ή δειλία, καί ακό
μη αυτές έδώ, ό πλούτος, ή ομορφιά, ή ισχύς, καί Ολες όσες,
μεθώντας μας πάλι άπό ηδονή, μας κάνουν παράφρονες; Καί
γιά όλες αυτές, μέ τόν σκοπό έν πρώτοις ν' αποκτούμε μίαν
οικονομική καί άβλαβέστερη εμπειρία καί έν συνεχεία νά εξα
σκούμαστε σ' αυτές, ποία τάχα ηδονή περισσότερο πρόσφορη,
έκτος άπό τή δοκιμασία στον οίνο καί τό παιγνίδι, έχομε νά
πούμε- εφόσον θά γίνεται, όπως κι άν έχει, μέ προσοχή; Ά ς
εξετάσουμε τότε, πράγματι, τό έξης- προκειμένου γιά έναν
άνθρωπο μέ δύστροπο καί άξεστο χαρακτήρα, άπό τόν όποιο
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άδικίαι μυρίαι γίγνονται, πότερον ιόντα είς τά συμβόλαια 650 a
πεΐραν λαμβάνειν, κινδυνεύοντα περί αυτών, σφαλερώτερον, ή
συγγενόμενον μετά τής τοϋ Διονύσου θεωρίας; ή προς τάφροΟίσια ηττημένης τινός ψυχής βάσανον λαμβάνειν, επιτρέποντα
αύτοϋ θυγατέρας τε καί ύεΐς καί γυναίκας, ούτως, έν τοις φιλτάτοις κινδυνεύσαντες, ήθος ψυχής θεάσασθαι; καί μυρία δή
λέγων ούκ άν τίς ποτέ άνύσειεν όσω διαφέρει τό μετά παιδιάς
τήν άλλως άνευ μισθού ζημιώδους θεωρεΐν. Καί δή καί τοϋτο
μέν αυτό περί γε τούτων ούτ' άν Κρήτας ούτ' άλλους άνθρώb
πους ούδένας οίόμεθα άμφισβητήσαι μή ού πεΐράν τε αλλήλων
επιεική ταύτην είναι, τό τε τής ευτέλειας καί ασφαλείας καί τά
χους Οιαφέρειν προς τάς άλλας βασάνους.
ΚΛ.
Αληθές τούτο γε.
Αθ.
Τοϋτο μέν άρ' άν τών χρησιμωτάτων εν εΐη, τό γνώναι
τάς φύσεις τε καί έξεις τών ψυχών, τή τέχνη εκείνη ής έστιν
ταϋτα θεραπεύειν εστίν δέ που, φαμέν, ώς οΐμαι, πολιτικής. Τ Η
γάρ;
ΚΛ.
Πάνυ μέν ούν.

προέρχονται μύριες όσες αδικίες, τί άπό τά δύο εΐναι πιό επι
κίνδυνο, ν' αποκτούμε εμπειρία γι' αυτόν μέ τό νά ερχόμαστε
σέ συμφωνίες μαζί του διακινδυνεύοντας σχετικά μ' αυτές, ή 650
νά τόν συναναστρεφόμαστε μέσα άπό τή θεώρηση τοϋ Διόνυ
σου; "Η ακόμη, προκειμένου γιά τήν ψυχή ενός άνθρωπου πού
ενδίδει στίς σαρκικές απολαύσεις, νά τόν δοκιμάζει κάποιος
εμπιστευόμενος σ' αυτόν τίς ΐδιες του τίς θυγατέρες, τους γυιούς καί τίς γυναίκες, προκειμένου έτσι νά παρατηρήσει τό ήθος
αύτοϋ τοϋ άνθρωπου, διακινδυνεύοντας στό πρόσωπο τών
πλέον προσφιλών του ανθρώπων; Καί, είναι αλήθεια, ακόμη κι
άν κάποιος αναφέρει μύρια άλλα παραδείγματα, δέν θά κα
τόρθωνε ποτέ νά δείξει τό πόσο πολύ διαφέρει τό νά παρατη
ρεί κανείς εξεταστικά (τους χαρακτήρες) μέσα άπό τήν κατά τά
άλλα χωρίς επιζήμιο τίμημα διασκέδαση. Καί πάντως καί ώς
προς αυτό τοϋτο μάλιστα, αναφορικά μ' όλα αυτά, ούτε οί
Κρήτες ούτε άλλοι άνθρωποι πουθενά, νομίζομε, θά μπο
ρούσαν ν' αμφισβητήσουν ότι ή αμοιβαία αυτή δοκιμασία είναι
ή ενδεδειγμένη καί ότι διαφέρει ώς προς τήν οικονομία, τήν
ασφάλεια καί τήν ταχύτητα σέ σύγκριση μέ τίς άλλες δοκιμα
σίες.
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ΚΛ.
Αυτό είναι πέρα γιά πέρα αληθινό.
ΑΘ.
Αυτό άρα, τό νά γνωρίζει δηλαδή κανείς τίς φύσεις
καί τίς έξεις τών ψυχών, θά μπορούσε νά είναι γιά τήν τέχνη
έκείνην, τής όποιας έργο είναι νά επιμελείται ακριβώς αυτά, τό
ύπ' αριθμόν ένα ανάμεσα στά πιό χρήσιμα πράγματα- καί είναι
παντοΰ, λέμε αυτή, όπως νομίζω, ή πολιτική. Εΐναι αλήθεια;
ΚΛ.
Μάλιστα.

