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ΑΘ. Το οή μετά τοϋτο, ώς έοικε, σκεπτέον εκείνο περί 652a 

αυτών, πότερα τοϋτο μόνον αγαθόν έχει, το κατιδεϊν πώς έχο-

μεν τάς φύσεις, ή και τι μέγεθος ώφελίας άξιον πολλής 

σπουδής ένεστ' έν τη κατ' ορθόν χρεία της εν οϊνω συνου

σίας. Τι οΰν οή λέγομεν; ένεσθ', ώς ό λόγος εοικεν βούλεσθαι 

σημαίνει/ν- οπη οέ και όπως, άκούωμεν προσέχοντες τόν νουν, 

μή πη παραποδισθώμεν ΰπ ' αΰτοϋ. b 

ΚΛ. Λέγ' ούν. 

ΑΘ. ΆναμνησΟήναι τοίνυν έγωγε πάλιν επιθυμώ τί ποτέ 

λέγομεν ήμίν είναι την όρθήν παιδείαν. Τούτου γάρ, ώς γε εγώ 653a 

τοπάζω τά νϋν, εστίν έν τώ έπιτηδεύματι τούτψ καλώς κα-

τορθουμένω σωτηρία. 

ΚΛ. Μέγα λέγεις. 

ΑΘ. Λέγω τοίνυν των παίδων παιδικήν είναι πρώτην 
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ΑΘ. Μετά, λοιπόν, από τοϋτο, καθώς φαίνεται, πρέπει 652a 

νά διευρευνήσουμε σχετικά μέ εκείνο το θέμα (ένν. της συμ

μετοχής στά συμπόσια), για τό τί άπό τά ούο αληθεύει, έχει 

μόνο τοϋτο το καλό, τό νά γνωρίσουμε καλά πώς είμαστε ώς 

χαρακτήρες, ή μήπως ενυπάρχει ατή μέ σωστό τρόπο χρήση 

της συνήθειας συμμετοχής σέ οινοποσία και κάποιο μεγάλο 

ποσοστό ωφέλειας άξιο πολλής προσοχής. Τί λέμε, λοιπόν, 

τότε; Ενυπάρχει, καθώς ό συλλογισμός μας φαίνεται νά θέ

λει νά επισημάνει- μέ ποίαν όμως έννοια και μέ ποίον τρόπο 

άς ακούσουμε, έχοντας τον νοϋ μας νά μην παραπλανηθούμε 

άπό αυτόν (ένν. τον συλλογισμό). b 

ΚΛ. Λέγε λοιπόν. 

ΑΘ. Ό σ ο γιά μένα, επιθυμώ ώς έκ τούτου νά ξαναθυμη

θούμε τί έν τέλει λέμε οτι είναι γιά μας ή σωστή παιδεία. Διό- 653a 

τι ή διασφάλιση αυτής, όπως κρίνω εγώ τουλάχιστον, από τη 

σημερινή κατάσταση, εναπόκειται στην καλή οργάνωση και 

λειτουργία τοϋ θεσμού αύτοϋ (ένν. τών συμποσίων). 

ΚΛ. Μεγάλο λόγο λές. 

ΑΘ. Λέω, λοιπόν, Οτι γιά τά παιδιά ή πρώτη παιδική 
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αΐσΟησιν ήοονήν και λύπην, και έν οίς αρετή ψυχή και κακία 
παραγίγνεται πρώτον, ταϋτ' είναι, φρόνησιν οέ και αληθείς 
δόξας βεβαίους ευτυχές οτφ και προς το γήρας παρεγένετο-
τέλεος Ò' ούν εστ' άνθρωπος ταύτα και τά έν τούτοις πάντα b 
κεκτημένος αγαθά. Παιδείαν δη λέγω τήν παραγιγνομένην 
πρώτον παισίν άρετήν ηδονή δή και φιλία και λύπη και μίσος 
άν ορθώς έν ψυχαΐς έγγίγνωνται μήπω δυναμένων λόγον λαμ
βάνειν, λαβόντων 6έ τον λόγον, συμφωνήσωσι τφ λόγφ 
ορθώς είθίσθαιϋπό τών προσηκόντων έθών, αύτη 'σθ' ή συμ
φωνία σύμπασα μεν αρετή, τό δέ περί τάς ήδονάς και λύπας 
τεθραμμένον αύτης ορθώς ώστε μισεϊν μέν ά χρή μισειν ευθύς e 
έξ αρχής μέχρι τέλους, στέργειν δέ & χρή στέργειν, τοϋτ' αυτό 
άποτεμών τω λόγψ και παιδείαν προσαγορεύων, κατά γε τήν 
έμήν ορθώς άν προσαγορεύοις. 

ΚΛ. Και γάρ, ώ ξένε, ήμϊν και τά πρότερον ορθώς σοι 
παιδείας πέρι και τά νύν είρήσθαι δοκεϊ. 

ΑΘ. Καλώς τοίνυν. Τούτων γάρ δή τών ορθώς τεθραμμέ-
νων ηδονών και λυπών παιδειών ούσών χαλάται τοις άνθρώ-
ποις και διαφθείρεται κατά πολλά έν τω βίω, θεοί δέ οίκτεί- d 
ράντες το τών ανθρώπων έπίπονον πεφυκός γένος, ανάπαυ
λας τε αύτοις τών πόνων έτάξαντο τάς τών εορτών άμοιβάς 
τοις θεοϊς, και Μούσας Απόλλωνα τε μουσηγέτην και Διό-
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αίσθηση είναι ή ηδονή και ή λύπη, μέσα άπό τις όποιες και 
παράγονται πρώτα στην ψυχή ή αρετή και ή κακία, αυτές 
είναι, ενώ γιά τή φρόνηση καί τις βέβαιες αληθινές γνώμες 
είναι ευτύχημα άν έρχονταν σέ κάποιον έστω καί στα γερά
ματα- τέλειος λοιπόν εΐναι ό άνθρωπος πού κατέχει αυτά καί 
Ολα τά αγαθά τά όποια περιέχονται σ' αυτά. Εννοώ, λοιπόν, 
παιδεία τήν αρετή πού παράγεται πρώτα στα παιδιά- ή ηδονή 
καί ή φιλία καί ή λύπη καί τό μίσος άν γεννιούνται σωστά 
μέσα σέ ψυχές πού δέν μπορούν ακόμα νά διαθέτουν τή λο
γική Ικανότητα καί άν άπό τή'στιγμή πού αυτές προσέκτησαν 
τή λογική ικανότητα, συμφωνήσουν μέ τή λογική οτι σωστά 
έχουν αυτά καταστεί συνήθειες μέσα άπό τις τρέχουσες πρα
κτικές, ή Ολη τότε αύτη συμφωνία είναι αρετή, ένώ τό μέρος 
τής ψυχής τό σχετικό μέ τις ηδονές καί τις λύπες, ώς προς τό 
όποιο έχει κάποιος σωστά διαπαιδαγωγηθεί, έτσι ώστε νά μι
σεί αυτά τά όποια είναι ανάγκη νά μισεί ευθύς έξ αρχής μέ
χρι τό τέλος τής ζωής του καί νά αγαπά αυτά τά όποια είναι 
ανάγκη νά αγαπά, αυτό τό μέρος άν τό διαχώριζες μέ τή λο
γική καί τό ονόμαζες παιδεία, κατά τή γνώμη μου, σωστά θά 
τό ονόμαζες. 

ΚΛ. Καί πράγματι, φιλοξενούμενε, καί τά οσα πρωτύτε
ρα καί τά όσα τώρα δά είπες γιά τήν παιδεία σέ μάς φαίνο
νται σωστά. 

ΑΘ. Ώραια λοιπόν. Επειδή επομένως αυτές οί παιδα
γωγικά σωστά διαμορφωμένες ηδονές καί λύπες, πού αποτε
λούν αντικείμενο τών παιδαγωγιών, αμβλύνονται στους 
ανθρώπους καί καταστρέφονται σέ μεγάλο βαθμό στή διάρ
κεια τής ζωής τους, οι θεοί σπλαχνίσθηκαν τό άπό τή φύση 
του ταλαίπωρο γένος τών ανθρώπων καί καθιέρωσαν γιά τήν 
ανάπαυλα τους άπό τους συνεχείς κόπους τίς εορτές προς 
τιμήν τών θεών, καί τους έδωσαν ώς συνεορταστές τόσο τίς 
Μούσες όσο καί τον μουσηγέτη "Απόλλωνα καί τον Διόνυσο, 
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νυσον συνεορταστάς εδοσαν, ΐν ' έπανορθώνται, τάς τε 

τροφάς γενομένας έν ταίς έορταΐς μετά θεών. Όράν ά χρή πό-

τερον αληθής ήμΐν κατά φύσιν ό λόγος υμνείται τά νυν, ή 

πώς. Φησίν δέ τό νέον άπαν ώς έπος ειπείν τοις τε σώμασι 

καί ταίς φωναίς ήσυχίαν άγειν ου δύνασθαι, κινείσθαι οέ αεί e 

ζητείν καί φθέγγεσθαι, τά μεν άλλόμενα καί σκιρτώντα, οίον 

όρχούμενα μεθ' ηδονής καί προσπαίζοντα, τά δέ φθεγγόμε-

να πάσας φωνάς. Τά μέν οΰν άλλα ζψα ούκ έχειν αΐσθησιν 

τών έν ταΐς κινήσεσιν τάξεων ουδέ αταξιών, οΐς δή φυθμός 

όνομα καί αρμονία· ήμΐν δέ ους εΐπομεν τους θεούς συγχο- 654a 

ρευτάς δεδόσθαι, τούτους είναι καί τους δεδωκότας τήν 

ένρυθμόν τε καί έναρμόνιον αΐσθησιν μεθ' ηδονής, ήδη κινεΐν 

τε ημάς καί χορηγείν ημών τούτους, ώδαΐς τε καί όρχήσεσιν 

άλλήλοις συνείροντας, χορούς τε ώνομακέναι παρά τό τής 

χαράς έμφυτον όνομα. Πρώτον δή τοϋτο άποδεξώμεθα; 

θώμεν παιδείαν εΐναι πρώτην δια Μουσών τε καί 'Απόλλω

νος, ή πώς; 

ΚΛ. Ούτως. 

ΑΘ. Ούκοϋν Ó μέν απαίδευτος άχόρευτος ήμΐν εσται, τον 

δέ πεπαιδευμένον ίκανώς κεχορευκότα θετέον; b 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Χορεία γε μήν ορχησίς τε καί ωδή τό σύνολον έστιν. 

ΚΛ. 'Αναγκαίον. 

ΑΘ. Ό καλώς άρα πεπαιδευμένος αδειν τε καί όρχεισθαι 

δυνατός άν εΐη καλώς. 

ΚΛ. "Εοικεν. 
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γιά νά αναλαμβάνουν, άφοϋ συναναστρέφονται σ' αυτές τίς 

εορτές μέ θεούς. Νά δούμε όσα χρειάζεται, τί άπό τά δύο, 

είναι αληθινή σύμφωνα μέ τή φύση τών πραγμάτων ή αντί

ληψη πού εξαίρεται τώρα άπό μάς ή τί άλλο συμβαίνει. Θεω

ρεί Οτι κάθε νεαρό πλάσμα ανεξαιρέτως, πού λέει ό λόγος, 

δεν μπορεί ν ' αφήνει σέ ησυχία το σώμα του και τή φωνή του e 

καί επιζητεί πάντοτε νά κινείται καί νά κραυγάζει, άλλα πη

δώντας καί χοροπηδώντας, σάν νά χορεύουν καί νά συμμε

τέχουν σέ παιγνίδια μέ απόλαυση, καί άλλα ξεφωνίζοντας. 

Τά άλλα, λοιπόν, έμβια οντά δεν έχουν αίσθηση τής τάξης 

ούτε τής αταξίας στις κινήσεις, στις όποιες δίνεται τό όνομα 

ρυθμός καί αρμονία- σέ μάς αντιθέτως οί θεοί, ol όποιοι 654a 

είπαμε μας έχουν δοθεί ώς σύντροφοι στους εορταστικούς 

χορούς, καί είναι αυτοί ol ίδιοι πού μας έχουν δώσει τήν 

ηδονική αίσθηση τοϋ ρυθμού καί τής αρμονίας καί αυτοί μας 

διεγείρουν καί διευθύνουν τόν χορό, συνδέοντας μας μεταξύ 

μας μέ τραγούδια καί όρχηστρικές εκδήλωσες, έχοντας τες 

ονομάσει χορούς άπό τήν έμφυτη σ' αυτές λέξη χαρά. Θά δε

χθούμε, λοιπόν, ώς πρώτο τούτο; Θά θεωρήσουμε δηλαδή Οτι 

ή πρώτη παιδεία είναι έργο τών Μουσών καί τοϋ 'Απόλλωνα 

ή τί άλλο; 

ΚΛ. "Ετσι. 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, ό απαίδευτος θά είναι γιά μάς αμέ

τοχος στον χορό καί πρέπει νά θεωρούμε πεπαιδευμένον 

αυτόν πού χόρεψε Ικανοποιητικά; b 

ΚΛ. Έ καί τί μ' αυτό; 

ΑΘ. Χορεία εΐναι ωστόσο τό σύνολο χορού καί τραγου

διού. 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην. 

ΑΘ. Ό καλά επομένως πεπαιδευμένος θά ήταν ικανός 

νά τραγουδά καί νά χορεύει ωραία. 

ΚΛ. Είναι εύλογο. 
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ΑΘ. "Ιόωμεν δή τί ποτ ' εστί τό νυν αΰ λεγόμενον. 

ΚΛ. Τό ποιον δή; 

ΑΘ. «Καλώς άδει», φαμέν, «καί καλώς όρχεΐται»- πότε-

ρον «εί καί καλά άδει καί καλά όρχεΐται» προσθώμεν ή μή; e 

ΚΛ. Προσθώμεν. 

ΑΘ. Τί ό' άν τά καλά τε ηγούμενος είναι καλά καί τά 

αισχρά αισχρά ούτως αύτοΐς χρήται; βέλτιον ό τοιούτος πε

παιδευμένος ήμΐν εσται τήν χορείαν τε καί μουσικήν ή δς άν 

τ φ μέν σώματι καί τή φωνή τό διανοηθέν είναι καλόν Ίκανώς 

ύπηρετεΐν δυνηθή εκάστοτε, χαίρη δέ μή τοις καλοΐς μηδέ 

μισή τά μή καλά; ή 'κείνος δς αν τή μέν φωνή καί τ φ σώματι d 

μή πάνυ δυνατός η κατορθοϋν ή διανοείσθαι, τή δέ ηδονή καί 

λύπη κατορθοΐ, τά μέν άσπαζόμενος, οσα καλά, τά δέ δυσχε-

ραίνων, όπόσα μή καλά; 

ΚΛ. Πολύ τό διαφέρον, Φ ξένε, λέγεις τής παιδείας. 

ΑΘ. Ούκοϋν ει μέν τό καλόν ωδής τε καί όρχήσεως πέρι 

γιγνώσκομεν τρεις όντες, ισμεν καί τον πεπαιδευμένον τε καί 

άπαΐδευτον ορθώς- εί δέ άγνοοϋμέν γε τοϋτο, ούδ' ει τις παι

δείας εστίν φυλακή καί όπου Οιαγιγνώσκειν άν ποτέ δυναί-

μεθα. Ά ρ ' ούχ ούτως; e 

ΚΛ. Ούτω μέν ούν. 

ΑΘ. Ταΰτ' άρα μετά τοϋθ' ήμΐν αύ" καθάπερ κυσίν Ίχνευ-

ούσαις διερευνητέον, σχήμα τε καλόν καί μέλος καί ωδήν καί 
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ΑΘ. "Ας δούμε τότε τί σημαίνει έπί τέλους τό μόλις τώ

ρα δά αναφερόμενο. 

ΚΛ. Τό ποίον ακριβώς; 

ΑΘ. «'Ωραία τραγουδά», λέμε, «καί ωραία χορεύει»- τί 

άπό τά δύο, μήπως πρέπει νά προσθέσουμε «άν τραγουδά καί 

ωραία τραγούδια καί χορεύει καί ωραίους χορούς», ή όχι; 

ΚΛ. Ά ς τό προσθέσουμε. 

ΑΘ. Καί τί (ένν. Ισχύει) άν κάποιος, θεωρώντας τά 

ώραΐα ότι είναι ώραΐα καί τά άσχημα άσχημα, τά μεταχειρί

ζεται έτσι αυτά; Θά είναι γιά μας ό τέτοιας λογής άνθρωπος 

καλύτερα εκπαιδευμένος οτή χορεία καί τή μουσική ή αυτός 

ό οποίος θά είναι σέ θέση κάθε φορά μέ τό σώμα καί τή φωνή 

νά υπηρετεί ικανοποιητικά αυτό πού διανοήθηκε οτι είναι 

ώραΐο, χωρίς νά χαίρεται μέ τά ώραΐα μήτε νά μιοεΐ τά μή 

ώραΐα; Ή μήπως εκείνος ό όποιος, ένώ δέν είναι ιδιαίτερα 

ικανός νά τά πραγματοποιεί μέ τόν τόνο τής φωνής καί τίς 

κινήσεις τοϋ σώματος ή νά τά συλλαμβάνει μέ τόν νοϋ του, 

αντιθέτως μέ τήν ηδονή καί τή λύπη τά πραγματοποιεί, μέ τό 

νά ασπάζεται όσα είναι ώραΐα καί μέ τό νά δυσανασχετεί μέ 

όλα όσα δέν είναι ώραΐα; 

ΚΛ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αποδίδεις, φιλοξενούμενε, 

στην παιδεία. 

ΑΘ. Ά ν , λοιπόν, εμείς πού είμαστε τρεις γνωρίζουμε τό 

ωραίο σχετικά μέ τό τραγούδι καί τόν χορό, αναγνωρίζουμε 

ορθά τόσο ποίος εΐναι πεπαιδευμένος οσο καί ποίος είναι 

απαίδευτος- δν ομως τό αγνοούμε τοϋτο, δέν θά μπορούσα

με ποτέ ούτε νά διαγνώσουμε άν υπάρχει κάποιο εΐδος περι

φρούρησης τής παιδείας καί πού. "Η μήπως δέν είναι έτσι; 

ΚΛ. "Ετσι, χωρίς αμφιβολία. 

ΑΘ. Μετά άρα άπό τοϋτο, έμεΐς πρέπει πάλι νά διερευ

νήσουμε, όπως ακριβώς οί σκύλοι πού ανιχνεύουν, τήν ωραία 

κίνηση καί μελωδία, τό ωραίο τραγούδι καί τόν ωραίο χορό-
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όρχησιν εί δέ ταϋθ' ημάς διαφυγόντα οίχήσεται, μάταιος ό 
μετά ταϋθ' ήμΐν περί παιδείας ορθής εΐθ' ελληνικής είτε βαρ
βαρικής λόγος άν εΧη. 

ΚΛ. Ναι. 
ΑΘ. Εΐεν τί δέ δή τό καλόν χρή φάναι σχήμα ή μέλος είναι 

ποτέ; φέρε, ανδρικής ψυχής έν πόνοις ερχόμενης καί δειλής 655a 
έν τοις αύτοΐς τε καί ίσοις άρ' όμοια τά τε σχήματα καί τά 
φθέγματα συμβαίνει γίγνεσθαι; 

ΚΛ. Καί πώς, ότε γε μηδέ τά χρώματα; 
ΑΘ. Καλώς γε, ώ εταίρε. 'Αλλ' έν γάρ μουσική καί σχή

ματα μέν καί μέλη ένεστιν, περί φυθμύν και άρμονίαν ούσης 
τής μουσικής, ώστε εύρυθμον μέν καί εύάρμοστον, εϋχρων δέ 
μέλος ή σχήμα ουκ έστιν άπεικάσαντα, ώσπερ οί χοροδιδά
σκαλοι άπεικάζουσιν, ορθώς φθέγγεσθαι- τό δέ τοϋ δειλού τε 
καί ανδρείου σχήμα ή μέλος εστίν τε, καί ορθώς προσαγο- b 
ρεύειν έχει τά μέν τών ανδρείων καλά, τά τών δειλών δέ 
αισχρά. Καί Ινα δή μή μακρολογία πολλή τις γίγνηται περί 
ταϋθ' ήμΐν άπαντα, απλώς έστω τά μέν άρετης έχόμενα ψυχής 
ή σώματος, είτε αυτής εΐτε τινός εικόνος, σύμπαντα σχήματα 
τε καί μέλη καλά, τά δέ κακίας αύ, τουναντίον άπαν. 

ΚΛ. "Ορθώς τε προκαλή καί ταύθ' ήμΐν ούτως εχειν άπο-
κεκρίσθω τά νΰν. 

ΑΘ. "Ετι δή τόδε- πότερον άπαντες πάσαις χορείαις ομοί
ως χαίρομεν, ή πολλού δει; e 
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άν όμως αυτά, άφοϋ μας διαφύγουν, χαθούν, θά ^ταν μάταιη 
ή Ολη συζήτηση μας γύρω άπό τή σωστή παιδεία, είτε ελλη
νική εΐτε βαρβαρική. 

ΚΛ. Ναί. 
ΑΘ. Πάει καλά- τί πρέπει Ομως τότε τελικά νά πούμε Οτι 

είναι ωραία χορευτική κίνηση ή μουσική μελωδία; Για πές 655a 
μου, άν μία ανδρεία ψυχή έρχεται αντιμέτωπη μέ δυσκολίες 
καί μία δειλή μέ τίς ίδιες αυτές καί Ισης έκτασης, συμβαίνει 
άραγε οί κινήσεις καί οί φωνές νά είναι όμοιες; 

ΚΛ. Καί πώς είναι δυνατόν, Οταν μήτε τά χρώματα (ένν. 
εΐναι όμοια); 

ΑΘ. Ώραΐα, χωρίς άλλο, σύντροφε. Στή μουσική ωστόσο 
ενυπάρχουν καί κινήσεις καί μελωδίες, άφοϋ ή μουσική είναι 
στην ουσία ρυθμός καί αρμονία, έτσι ώστε, ένώ είναι δυνατό 
νά χαρακτηρίζει κάποιος σωστά εύρυθμη τήν κίνηση καί 
αρμονική τή μελωδία, δέν είναι δυνατό, παρομοιάζοντας τή 
μίαν ή τήν άλλη μέ χρώμα, Οπως τίς παρομοιάζουν οί χορο
διδάσκαλοι, νά εκφράζεται ορθά- προκειμένου όμως τώρα 
γιά τήν κίνηση καί τή μελωδία τόσο τοϋ δειλού Οσο καί τοϋ 
ανδρείου καί δυνατόν είναι καί μπορεί ορθά νά αποκαλεί κά- b 
ποιος τών ανδρείων ωραίες καί εκείνες τών δειλών άσχημες. 
Καί γιά νά μή μακρηγορούμε σχετικά μέ Ολα αυτά, έστω 
άπλα οτι αυτά πού συνάπτονται στην αρετή τής ψυχής ή τοϋ 
σώματος, στην ΐδια αύτη εΐτε σέ κάποια εικόνα της, ολα ανε
ξαιρέτως. τόσο οί κινήσεις όσο καί οί μελωδίες, είναι ώραΐα, 
καί Οτι εκείνα πάλι (ένν. πού συνάπτονται) στην κακία είναι 
τό εντελώς αντίθετο. 

ΚΛ. 'Ορθώς τά προτείνεις αυτά κι εμείς δέν όιστάζομε 
νά αποκριθούμε έπί τοϋ παρόντος Οτι έτσι έχουν. 

ΑΘ. 'Ωστόσο (ένν. τίθεται) ακόμη καί τοϋτο: τί άπό τά 
δύο ισχύει, χαιρόμαστε Ολοι ανεξαιρέτως ομοίως μέ όλες τίς 
χορευτικές εκδηλώσεις, ή μήπως απέχει πολύ; e 
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ΚΛ. Τοϋ παντός μέν ούν. 

ΑΘ. Τί ποτ ' άν ούν λέγομεν τό πεπλανηκός ημάς εΐναι; 

πότερον ού ταύτα έστι καλά ήμΐν πασιν, ή τά μέν αυτά, άλλ' 

ού δοκεΐ ταύτα είναι; ού γάρ που έρεί γέ τις ώς ποτέ τά τής 

κακίας ή αρετής καλλίονα χορεύματα, ούδ' ώς αυτός μέν χαί

ρει τοις τής μοχθηρίας σχήμασιν, οί δ ' άλλοι εναντία ταύτης 

Μούση τινί- καίτοι λέγουσίν γε οί πλείστοι μουσικής ορθό

τητα είναι τήν ήδονήν ταίς ψυχαϊς πορίζουσαν δύναμιν. _ 

Άλλα τοϋτο μέν ούτε άνεκτόν ούτε δσιον τό παράπαν φθέγ-

γεσθαι, τόδε δέ μάλλον εικός πλαναν ημάς. 

ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Επειδή μιμήματα τρόπων εστί τά περί τάς χορείας, 

έν πράξεσί τε παντοδαπαΐς γιγνόμενα καί τύχαις, καί ήΟεσι 

καί μιμήσεσί διεξιόντων εκάστων, οΐς μέν άν προς τρόπου τά 

φηθέντα ή μελωδηθέντα ή καί όπωσοϋν χορευθέντα, ή κατά 

φύσιν ή κατά εθος ή κατ' αμφότερα, τούτους μέν καί τούτοις e 

χαίρειν τε καί έπαινεΐν αυτά καί προσαγορεύειν καλά άνα-

γκαΐον, οΐς δ ' άν παρά φύσιν ή τρόπον ή τίνα συνήθειαν, ούτε 

χαίρειν δυνατόν ούτε έπαινεΐν αισχρά τε προσαγορεύειν. Οΐς 

δ' άν τά μέν τής φύσεως ορθά συμβαίνη, τά δέ τής συνήθειας 

εναντία, ή τά μέν τής συνήθειας ορθά, τά δέ τής φύσεως ενα

ντία, ούτοι δέ ταΐς ήδοναΐς τους επαίνους εναντίους προσα- 656a 

γορεύουσιν ηδέα γάρ τούτων έκαστα είναι φασι, πονηρά Οέ, 
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ΚΛ. Εντελώς, είναι αλήθεια. 

ΑΘ. Ποίο θά λέγαμε, λοιπόν, οτι εΐναι εκείνο τό όποιο 

μας έχει παραπλανήσει; Τί άπό τά δύο αληθεύει, μήπως δέν 

είναι τά ίδια πράγματα γιά όλους μας ώραΐα ή μήπως είναι, 

αλλά δέν μας φαίνεται ότι εΐναι τά ίδια; Διότι κανείς που

θενά δέν θά πει ασφαλώς ποτέ ότι είναι καλύτερες οί χορευ

τικές εκδηλώσεις τής κακίας παρά τής αρετής, ούτε Οτι ό 

ΐδιος αυτός χαίρεται μέ τίς χορευτικές κινήσεις τής μοχθη

ρίας καί οί άλλοι μέ εκείνες κάποιας αντίθετης Μούσας άπό d 

αυτήν άν καί οί περισσότεροι βέβαια άνθρωποι λένε οτι ή 

ορθότητα τής μουσικής έγκειται στην ικανότητα νά προσπο

ρίζει στις ψυχές τήν ηδονή. Τοϋτο Ομως δέν εΐναι ούτε ανε

κτό ούτε ÖOLO νά λέγεται, ενώ αυτό αντίθετα πού είναι φυ

σικό νά μας παραπλανά είναι μάλλον τοϋτο όώ. 

ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Άφοΰ τά σχετικά μέ τίς χορευτικές εκτελέσεις είναι 

άπομιμήματα συμπεριφορών πού συμβαίνουν σέ κάθε είδους 

ενέργειες καί σέ τυχαίες καταστάσεις, καί άφοϋ καθεμία άπό 

αυτές εκτελείται στη βάση τών συνηθειών καί τών μιμήσεων, 

είναι αναγκαίο, γιά όσους ταιριάζουν μέ τόν χαρακτήρα τους 

τά όσα άπαγγέλθηκαν ή τραγουδήθηκαν ή μέ οποιονδήποτε 

τρόπο χορεύτηκαν, ή σύμφωνα μέ τή φύση ή τήν εξοικείωση 

τους μέ αυτά ή καί τά δύο μαζί, εκείνοι νά χαίρονται μέ e 

αυτές καί νά τίς επαινούν καί νά τίς αποκαλούν ωραίες, ένώ 

γιά όσους εΐναι αντίθετες μέ τή φύση ή τόν χαρακτήρα ή κά

ποια συνήθεια τους, αυτοί ούτε νά χαίρονται είναι δυνατόν 

ούτε νά τίς επαινούν, καί δέν μπορούν παρά νά τίς χαρακτη

ρίζουν άσχημες. Γιά Οσους τώρα τυχαίνει νά είναι σωστά τά 

άπό τή φύση τους, ένώ τά άπό τή συνήθεια αντίθετα ή, τά άπό 

τή συνήθεια νά είναι ορθά καί τά άπό τή φύση αντίθετα, 

αυτοί πάλι αποδίδουν στις ηδονές αντιφατικούς επαίνους- 656a 

διότι λένε γιά καθεμία ότι είναι ευχάριστη, πλην όμως άκα-
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καί εναντίον άλλων ους οΐονται φρονείν αίσχύνονται μέν κι-
νείσθαι τφ σώματι τά τοιαύτα, αίσχύνονται δέ ρδειν ώς απο
φαινόμενοι καλά μετά σπουδής, χαίρουσιν δέ παρ' αύτοΐς. 

ΚΛ. 'Ορθότατα λέγεις. 
ΑΘ. Μών οΰν TL βλάβην εσθ' ήντινα φέρει τφ χαίροντι πο

νηρίας ή σχήμασιν ή μέλεσιν, ή uv' ώφελίαν αύ τοις προς 
τάναντία τάς ήδονάς άποδεχομένοις; 

ΚΛ. Εικός γε. 
ΑΘ. Πότερον εικός ή καί άναγκαΐον ταύτόν εΐναι όπερ b 

όταν τις πονηροΐς ήθεσιν συνών κακών ανθρώπων μή μισή, 
χαίρη δέ αποδεχόμενος, ψέγη δέ ώς έν παιδιάς μοίρα, όνει-
ρώττων αυτού τήν μοχθηρίαν; τότε όμοιοϋσθαι δήπου ανά
γκη τόν χαίροντα όποτέροις άν χαίρη, έάν άρα καί έπαινεΐν 
αίσχύνηται- καίτοι τοϋ τοιούτου τί μείζον αγαθόν ή κακόν 
φαιμεν άν ήμΐν εκ πάσης ανάγκης γίγνεσθαι; 

ΚΛ. Δοκώ μέν ουδέν. 
ΑΘ. Όπου δή νόμοι καλώς είσι κείμενοι ή καί εις τόν e 

έπειτα χρόνον έσονται τήν περί τάς Μούσας παιδείαν τε καί 
παιδιάν, οίόμεθα έξέσεσθαι τοις ποιητικοΐς, δτιπερ άν αυτόν 
τόν ποιητήν έν τή ποιήσει τέρπη ρυθμού ή μέλους ή φήματος 
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λαίσθητη, καί ενώπιον άλλων, τους οποίους θεωρούν ικα
νούς νά σκέπτονται καί νά κρίνουν, ντρέπονται νά κάμνουν 
μέ τό σώμα τους αυτού τοϋ είδους τίς κινήσεις καί ντρέπο
νται επίσης νά τραγουδούν, μήπως θεωρηθεί ότι θέλουν έτσι 
νά υποδηλώσουν μέ σοβαρότητα ÔTL εΐναι ώραΐες, ένώ κατ' 
ιδίαν χαίρονται. 

ΚΛ. Πολύ σωστά μιλάς. 
ΑΘ. Μήπως Ομως προκαλείται μία κάποια αναπόφευκτη 

βλάβη σ' εκείνον πού χαίρεται άπό τήν ασχήμια εΐτε τών κι
νήσεων εΐτε τών μελωδιών, ή πάλι κάποια ωφέλεια σ' εκεί
νους πού αποδέχονται ευχαρίστως τίς ηδονές γιά τους αντί
θετους λόγους; 

ΚΛ. Εΐναι φυσικό βέβαια. 
ΑΘ. Τί άπό τά δύο, φυσικό μόνον ή μήπως καί αναγκαίο 

νά ισχύει τό ίδιο αυτό πού ισχύει, όταν κάποιος πού ζει έν 
μέσφ αχρείων ηθών κακών ανθρώπων συμβαίνει όχι μόνο νά 
μή τά μισεί, άλλα καί νά χαίρεται, άφοϋ τά αποδέχεται ευχα
ρίστως, καί νά μή τά αποδοκιμάζει παρά μόνον έν εΐδει άστε-
Ί'σμοϋ, επειδή βλέπει σάν μέσα σέ όνειρο τήν ίδια του τήν 
άχρειότητα; Τότε αυτός πού χαίρεται αναπόφευκτα εξομοιώ
νεται μέ τό ένα ή τό άλλο άπό εκείνα μέ τά οποία θά τύχαινε 
νά χαίρεται, ακόμη καί άν ντρέπεται νά τό επαινεί. Καί 
όμως, τί μεγαλύτερο καλό ή κακό άπό αυτού τοϋ είδους (ένν. 
τήν εξομοίωση) θά λέγαμε ότι μάς συμβαίνει έξ ανάγκης μέ 
τρόπο απόλυτο; 

ΚΛ. Νομίζω κανένα, βεβαίως. 
ΑΘ. Όπου τότε υπάρχουν καλοφτιαγμένοι νόμοι γιά τή 

μουσική παιδεία καί ψυχαγωγία ή θα υπάρξουν σ' ένα μετα
γενέστερο χρόνο, φρονούμε άραγε Οτι επιτρέπεται, προκει
μένου γιά τά ποιητικά, οτιδήποτε θά μπορούσε νά ευχαριστεί 
αυτόν τόν ίδιο τόν ποιητή τήν ώρα τής δημιουργίας, εΐτε έχει 
νά κάμνει αυτό μέ τόν ρυθμό εΐτε μέ τή μελωδία ή μέ τόν λό-
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έχόμενον, τοϋτο διδάσκοντα καί τους τών εύνόμων παΐδας 

καί νέους έν τοις χοροΐς, οτι άν τύχη άπεργάζεσθαι προς 

άρετήν ή μοχθηρίαν; 

ΚΛ. Ούτοι δή τοϋτό γε λόγον έχει· πώς γάρ άν; 

ΑΘ. Νϋν δέ γε αυτό ώς έπος ειπείν έν πάσαις ταΐς πόλε-

σιν εξεστι δράν, πλην κατ' Αίγυπτον. 

ΚΛ. Έν Αιγύπτφ δέ δή πώς τό τοιούτον φής νενομο-

θετήσθαι; 

ΑΘ. Θαύμα καί άκοϋσαι. Πάλαι γάρ δή ποτέ, ώς εοικεν, 

έγνώσθη παρ' αύτοΐς ούτος ô λόγος ον τά νϋν λέγομεν ήμεΐς, 

οτι καλά μέν σχήματα, καλά δέ μέλη δει μεταχειρίζεσθαι ταΐς 

συνηθείαις τους έν ταΐς πόλεσιν νέους- ταξάμενοι δέ ταύτα 

άττα εστί καί όποΐ' αττα, άπέφηναν έν τοις ίεροΐς, καί παρά 

ταϋτ' ουκ έξήν ούτε ζωγράφοις, ούτ' άλλοις όσοι σχήματα 

καί όποΐ' άττα απεργάζονται, καινοτομεΐν ούδ' έπινοείν αλλ' 

άττα ή τά πάτρια, ουδέ νϋν έξεστιν, ούτε έν τούτοις ούτε έν 

μουσική συμπάση. Σκοπών δέ εύρήσεις αυτόθι τά μυριοστόν 

έτος γεγραμμένα ή τετυπωμένα - ούχ ώς έπος ειπείν μυριο

στόν άλλ' όντως - τών νϋν δεδημιουργημένων ούτε τι καλ- 657; 

λίονα ούτ' αίσχίω, τήν αυτήν δέ τέχνην άπειργασμένα. 

ΚΛ. Θαυμαστόν λέγεις. 

ΑΘ. Νομοθετικόν μέν ούν καί πολιτικόν ύπερβαλλόντως. 

Άλλ' έτερα φαϋλ' άν εύροις αυτόθι- τοϋτο δ' οΰν τό περί 

μουσικήν αληθές τε καί άξιον έννοιας, οτι δυνατόν άρ' ήν 
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γο, τοϋτο νά διδάσκει αυτός στους χορούς στα τέκνα τής παι
δικής καί νεαρής ηλικίας τών νομοταγών πολιτών, Ο,τι κι άν 
θά τύχαινε ν* απεργάζεται αυτός Οσον άφορα στην αρετή καί 
τήν κακία; 

ΚΛ. Αυτό, προφανώς, δέν έχει καμμία σχέση μέ τή λογι
κή- πώς θά μπορούσε άλλωστε νά έχει; 

ΑΘ. Σήμερα πάντως είναι δυνατό νά τό βλέπει κανείς αυτό 
σέ όλες, πού λέει ό λόγος, τίς πόλεις, έκτος άπό τήν Αίγυπτο. 

ΚΛ. Καί στην Αίγυπτο πώς λοιπόν ισχυρίζεσαι οτι έχει 
νομοθετηθεί αυτό τό θέμα; 

ΑΘ. Είναι αξιοθαύμαστο καί νά τό ακούσεις μόνο. Άπό 
πολύ παλαιά, καθώς φαίνεται, υπήρξε γνωστός σ' εκείνους 
(ένν. τους Αιγυπτίους) αυτός ό λόγος πού έμεΐς μόλις τώρα 
βεβαιώνομε, οτι δηλαδή οί νέοι τών πόλεων πρέπει νά εκτε
λούν στις συναναστροφές, άφ' ενός, ωραίες χορευτικές κινή
σεις καί, άφ' έτερου, ωραίες μελωδίες- καί άφοϋ καθόρισαν 
ποίες είναι αυτές καί τί είδους, τίς κήρυξαν ίερές, καί δέν 
επιτρεπόταν εφεξής ούτε σέ ζωγράφους ούτε σέ άλλους, όσοι 
κάνουν απεικονίσεις μέ χορευτικές κινήσεις καί πράγματα 
αυτού τοϋ είδους, νά καινοτομούν, ούτε νά επινοούν άλλα 
πρότυπα πέρα άπό τά πατροπαράδοτα, ούτε σήμερα επιτρέ
πεται, ούτε γι' αυτές ούτε γιά τή μουσική έν γένει. Καί ερευ
νώντας θά βρεις έργα πού έχουν ιχνογραφηθεί καί χαραχθεί 
εδώ καί δέκα χιλιάδες χρόνια -δέκα χιλιάδες χρόνια, Οχι ώς 
σχήμα λόγου, αλλά πραγματικά- τά όποια δέν είναι σέ σύ
γκριση μέ αυτά πού έχουν φιλοτεχνηθεί στή σημερινή εποχή 
σέ τίποτα ούτε πιο ώραΐα, ούτε πιο άσχημα, άφοϋ έχουν 
εκπονηθεί μέ τήν ΐδια τεχνική. 

ΚΛ. Λές κάτι άξιο απορίας. 
ΑΘ. Πού είναι όμως έργο εξόχως νομοθετικό καί πολιτι

κό. 'Ωστόσο, θά μπορούσες νά βρεις έκεΐ άλλα έργα ασήμα
ντα- τοϋτο πάντως τό σχετικό μέ τή μουσική είναι ενα άλη-
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περί τών τοιούτων νομοθετεΐσθαι τε βεβαίως θαρροϋντα μέ

λη τά τήν ορθότητα φύσει παρεχόμενα. Τοϋτο δέ θεοϋ ή θεί

ου τινός άν εΐη, καΟάπερ εκεί φασιν τά τόν πολύν τούτον σε-

σωμένα χρόνον μέλη τής Ίσιδος ποιήματα γεγονέναι. Ώσθ', b 

όπερ ελεγον, εί δύναιτό τις έλεΐν αυτών καί όπωσοϋν τήν 

ορθότητα, θαρροϋντα χρή εις νόμον άγειν καί τάξιν αυτά- ώς 

ή τής ηδονής καί λύπης ζήτησις τοϋ καινή ζητεΐν αεί μουσική 

χρήσθαι σχεδόν ού μεγάλην τινά δύναμιν έχει προς τό δια-

φθεΐραι τήν καθιερωθείσαν χορείαν έπικαλοϋσα αρχαιότητα. 

Τήν γοϋν εκεί ουδαμώς έοικε δυνατή γεγονέναι διαφθείραι, 

πάν δέ τουναντίον. 

ΚΛ. Φαίνεται ούτως άν ταύτα έχειν έκ τών υπό σοϋ τά e 

νϋν λεχθέντων. 

ΑΘ. Άρ' ούν θαρροϋντες λέγομεν τήν τή μουσική καί τή 

παιδιά με™ χορείας χρείαν όρθήν εΐναι τοιώδέ τινι τρόπψ; 

χαίρομεν όταν οίώμεθα εύ πράττειν, καί οπόταν χαίρωμεν, 

οίόμεθα εύ πράττειν αύ; μών ούχ ούτως; 

ΚΛ. Ούτω μέν ούν. 

ΑΘ. Καί μήν έν γε τφ τοιούτφ, χαίροντες, ήσυχίαν ού δυ

νάμεθα άγειν. 

ΚΛ. Έατι ταύτα. 

ΑΘ. Άρ' οΰν ούχ ημών οί μέν νέοι αυτοί χορεύειν έτοι- d 

μοι, τό δέ τών πρεσβυτέρων ημών εκείνους αύ θεωροϋντες 

διάγειν ηγούμεθα πρεπόντως, χαίροντες τή εκείνων παιδιά τε 
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θινό όσο καί άξιο λόγου γεγονός, τό ότι ήταν δηλαδή δυνατό 
νά νομοθετούνται γιά τέτοια θέματα, μέ βεβαιότητα καί θάρ
ρος, μελωδίες γιά τήν ορθότητα τών οποίων μαρτυρεί ή φύ
ση. Τοϋτο θά μπορούσε νά είναι έργο θεοϋ ή κάποιου θεϊκού 
όντος, καθώς ισχυρίζονται εκεί οτι οί μελωδίες πού διασώ
θηκαν μετά άπό τόσο πολύ χρόνο υπήρξαν δημιουργήματα b 
τής "Ισιδας. "Ωστε, όπως ακριβώς έλεγα, άν μπορούσε κά
ποιος νά συλλάβει σ' οποιονδήποτε βαθμό τήν ορθότητα 
τους, πρέπει χωρίς φόβο καί νά τίς καταστήσει αντικείμενο 
νόμου καί τάξης- καθότι ή αναζήτηση τής ηδονής καί λύπης, 
πού είναι αιτία νά επιζητεί κανείς πάντοτε νά χρησιμοποιεί 
μία νέα μουσική, δέν έχει τόσο μεγάλη δύναμη γιά νά κατα
στρέψει τόν καθιερωμένο χορευτικό τρόπο μέ τό νά επικα
λείται τόν απαρχαιωμένο χαρακτήρα του. Αυτόν δέν φαίνε
ται οτι κατέστη (ένν. ή νέα μουσική) ικανή έκεΐ μέ κανέναν 
τρόπο νά τόν καταστρέψει, όλως αντιθέτως μάλιστα. 

ΚΛ. Φαίνεται έτσι νά έχουν αυτά, άπό τά Οσα τώρα δα e 
ειπώθηκαν άπό σένα. 

ΑΘ. Λέμε, λοιπόν, άραγε ευθαρσώς δτι ή χρήση τής μου
σικής καί τής ψυχαγωγίας πού συνοδεύεται άπό χορευτικές 
εκδηλώσεις είναι σωστή μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο; Χαιρόμα
στε όταν νομίζουμε ότι εύπραγοϋμε καί όποτε συμβαίνει να 
χαιρόμαστε, νομίζουμε πάλι ότι εύπραγοϋμε; "Η μήπως δέν 
εΐναι έτσι; 

ΚΛ. Έτσι χωρίς άλλο. 
ΑΘ. Και είναι αλήθεια ακόμη ότι όταν βρισκόμαστε σ' 

αυτήν τήν κατάσταση, όταν χαιρόμαστε δηλαδή, δέν μπο
ρούμε νά βρούμε ησυχία. 

ΚΛ. Αυτό συμβαίνει. 
ΑΘ. Μήπως δέν είναι επίσης αλήθεια Οτι ένώ οί νέοι άπό d 

μας είναι πάντοτε έτοιμοι νά χορεύουν, οί γεροντότεροι άπό 
μας δέν φρονούμε, παρακολουθώντας ώς θεατές πάλιν εκεί-
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καί εορτάσει, επειδή τό παρ' ήμΐν ημάς έλαφρόν εκλείπει νϋν, 

δ ποθοϋντες καί άσπαζόμενοι τίθεμεν ούτως αγώνας τοις δυ-

ναμένοις ήμας Οτι μάλιστ' εις τήν νεότητα μνήμη έπεγείρειν; 

ΚΛ. Αληθέστατα. 

ΑΘ. Μών ούν ο'ιόμεθα καί κομιδή μάτην τόν νϋν λεγόμε-

νον λόγον περί τών έορταζόντων λέγειν τους πολλούς, ότι e 

τούτον δει σοφώτατον ήγεΐσθαι καί κρίνειν νικάν, δς αν ημάς 

εύφραίνεσθαι καί χαίρειν ότι μάλιστα άπεργάζηται; δει γάρ 

δή, έπείπερ άφείμεθά γε παίζειν έν τοις τοιούτοις, τόν πλεί

στους καί μάλιστα χαίρειν ποιοΰντα, τούτον μάλιστα 

τιμάσθαί τε, καί όπερ εΐπον νυνδή, τά νικητήρια φέρειν. Ά ρ ' 

ούκ ορθώς λέγεται τε τοϋτο καί πράττοιτ ' άν, εί ταύτη γι- 658a 

γ VOLTO; 

ΚΛ. Τάχ' άν. 

ΑΘ. Άλλ' , ώ μακάριε, μή ταχύ τό τοιούτον κρίνωμεν, 

άλλα διαιροΰντες αυτό κατά μέρη σκοπώμεθα τοιφδέ τινι 

τρόπω- τί άν, ει ποτέ τις ούτως απλώς αγώνα θείη όντινοϋν, 

μηδέν άφορίσας μήτε γυμνικόν μήτε μουσικόν μήθ' ίππικόν, 

άλλα πάντας συναγαγών τους έν τή πόλει προείποι, θείς VL-

κητήρια, τόν βουλόμενον ήκειν άγωνιούμενον ηδονής πέρι b 

μόνον, δς δ ' άν τέρψη τους θεατάς μάλιστα, μηδέν έπιταττό-

μενος ώτινι τρόπω, νικήση δέ αυτό τοϋτο δτι μάλιστα άπερ-
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νους, Οτι περνάμε μέ τόν πρέποντα τρόπο τόν καιρό μας, 

χαίροντας δηλαδή μέ τήν ψυχαγωγία καί τόν εορτασμό τους, 

άφοϋ τώρα ή ευκινησία μας εγκαταλείπει, τήν όποια επειδή 

νοσταλγούμε καί λαχταράμε, θεσμοθετούμε έτσι αγώνες γιά 

εκείνους, οί όποιοι είναι ικανοί περισσότερο άπό κάθε τι άλλο 

νά μας ξαναφέρουν μέσα άπό τήν ανάμνηση στη νεότητα; 

ΚΛ. Τίποτε δέν είναι πιο αληθινό. 

ΑΘ. Μήπως, λοιπόν, νομίζουμε καί Ou στερείται ολωσ

διόλου νοήματος ή γνώμη πού διατυπώνεται τώρα γιά εκεί

νους οί όποιοι κάνουν εορτές, τήν όποια εκφράζουν οί πολ- e 

λοί, ότι πρέπει νά θεωρούμε τούτον πιο σοφό καί νά κρίνου

με ότι νικά, ό όποιος τυχαίνει νά μας κάνει νά ευχαριστιόμα

στε καί νά χαιρόμαστε περισσότερο άπό κάθε άλλον; Διότι 

πρέπει τότε, εφόσον αφηνόμαστε νά ψυχαγωγούμαστε μέ τοϋ 

είδους αυτού (ένν. τά θεάματα), αυτός πού κάνει τους πολ

λούς καί περισσότερο άπό κάθε άλλον νά χαίρονται, τούτος 

νά τιμάται πρωτίστως καί, Οπως ακριβώς είπα λίγο πριν, νά 

παίρνει τό έπαθλο τής νίκης. Ά ρ α σωστά δέν λέγεται και θά 

πραττόταν τοϋτο, άν θά γινόταν μέ τόν τρόπο αυτόν; 658a 

ΚΛ. "Ισως. 

ΑΘ. Ό μ ω ς , ευλογημένε, άς μήν κρίνουμε βιαστικά αύτοΰ 

τοϋ είδους τό ζήτημα, άλλα, άφοϋ τό χωρίσουμε σέ μέρη, άς 

τό εξετάσουμε μέ αυτόν έδώ κάπως τόν τρόπο- τί θά συνέ

βαινε, άν ποτέ κάποιος διοργάνωνε έτσι άπλα έναν οποιον

δήποτε αγώνα, χωρίς νά καθορίσει μήτε άν εΐναι γυμνικός, 

μήτε άν είναι μουσικός, μήτε άν είναι Ιππικός, αλλά, άφοϋ 

συγκέντρωνε όλους τους κατοίκους τής πόλεως, θά ανακοί

νωνε, αθλοθετώντας έπαθλα γιά τους νικητές, δτι μπορεί νά 

έλθει νά πάρει μέρος στον αγώνα όποιος θέλει ν ' αγωνισθεί b 

μόνο γιά τήν απόλαυση, καί ότι αυτός πού θά ευχαριστήσει 

τους θεατές περισσότερο άπό κάθε άλλον, χωρίς καμμίαν 

υπόδειξη γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο συμβεί νά νικήσει, 
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γασάμενος καί κριθή τών άγωνισαμένων ήδιστος γεγονέναι -

τί ποτ ' άν ηγούμεθα έκ ταύτης τής προρρήσεως συμβαίνειν; 

ΚΛ. Τοϋ πέρι λέγεις; 

ΑΘ. Εικός που τόν μέν τίνα έπιδεικνύναι, καθάπερ Ό μ η 

ρος, φαψφόίαν, άλλον δέ κιθαρωδίαν, τόν δέ τίνα τραγφδίαν, 

τόν δ ' αύ κωμφδίαν, ού θαυμαστόν δέ ει τις καί θαύματα έπι- e 

δεικνύς μάλιστ' αν νικάν ήγοΐτο- τούτων δή τοιούτων καί ετέ

ρων αγωνιστών μυρίων έλθόντων έχομεν ειπείν τίς άν ν ικφ 

δικαίως; 

ΚΛ. Ά τ ο π ο ν ήρου- τίς γαρ άν άποκρίνοιτό OOL τοϋτο ώς 

γνούς άν ποτέ πριν άκοϋσαί τε, καί τών αθλητών έκαστων 

αύτήκοος αυτός γενέσθαι; 

ΑΘ. Τί ούν δή; βούλεοθε έγώ σφών τήν άτοπον άπόκρισιν 

ταύτην άποκρίνωμαι; 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Εί μέν τοίνυν τά πάνυ σμικρά κρίνοι παιδία, κρι-

νοϋσιν τόν τά θαύματα έπιδεικνύντα- îi γάρ; 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; d 

ΑΘ. 'Εάν δέ γ ' οί μείζους παίδες, τόν τάς κωμφδίας-

τραγφδίαν δέ αϊ τε πεπαιδευμένοι τών γυναικών καί τά νέα 

μειράκια καί σχεδόν Ισως τό πλήθος πάντων. 

ΚΛ. "Ισως δήτα. 

ΑΘ. 'Ραψωδόν δέ, καλώς Ίλιάδα καί Όδύσσειαν ή τι τών 
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απλώς καί μόνον επειδή τό έκανε καλύτερα άπό κάθε άλλον, 

καί νά κριθεί ότι υπήρξε, μεταξύ αυτών πού αγωνίστηκαν, ό 

πιο απολαυστικός -τί νομίζομε ότι θά μπορούσε νά προκύ

ψει άπό αυτήν τήν ανακοίνωση; 

ΚΛ. Αναφορικά μέ τί τό λές αυτό; 

ΑΘ. Είναι τρόπον τινά φυσικό, νά κάνει κάποιος επίδει

ξη, κατά τό παράδειγμα τοϋ Όμηρου, στη ραψωδία, ένας 

άλλος στην τέχνη τοϋ κιθαρωδού, ένας τρίτος στην τραγωδία 

καί κάποιος άλλος πάλι στην κωμωδία, καί δέν θά ήταν διόλου 

παράδοξο, άν κάποιος, κάμνοντας επίδειξη ακόμη καί στην τέ- e 

χνη τοϋ θαυματοποιού, θά νόμιζε ότι μπορεί περισσότερο άπό 

κάθε άλλον νά νικά- άπό αυτούς τότε τοϋ είδους αυτού καί μύ

ριους άλλους διαγωνιζόμενους πού θά προσέρχονταν, είμαστε 

άραγε σέ θέση νά πούμε ποίος θά νικούσε δικαίως; 

ΚΛ. Παράλογο ερώτημα έθεσες- διότι ποίος θά μπο

ρούσε νά σοϋ αποκριθεί σέ τούτο, ώς έάν γνώριζε πριν ακού

σει καί προτού νά υπάρξει ό ΐόιος αύτήκοος μάρτυρας γιά 

καθέναν άπό τους αθλητές; 

ΑΘ. "Ε καί τί τότε λοιπόν; Θέλετε έγώ νά σάς δώσω τήν 

παράλογη αυτήν απόκριση; 

ΚΛ. Γιατί οχι; 

ΑΘ. Ά ν επομένως επρόκειτο νά κρίνουν τά πολύ μικρά 

παιδιά, θά έκριναν (ένν. ώς νικητή) τόν θαυματοποιό- ή μή

πως όχι; 

ΚΛ. Πώς όχι; d 

ΑΘ. Ά ν τώρα έκριναν τά μεγαλύτερα παιδιά, Οά έκρι

ναν αυτόν πού έκανε επίδειξη κωμωδιών, ένώ τόσο οί μορ

φωμένες μεταξύ τών γυναικών όσο καί οί νεαροί άνδρες καί 

ΐσως τό σύνολο σχεδόν τοϋ πλήθους αυτόν πού έκαμνε επί

δειξη τραγωδίας. 

ΚΛ. "Ισως, βέβαια. 

ΑΘ. Ά ν έμεΐς τώρα οί γέροντες τύχει νά ακούσουμε μέ τή 
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'Ησιόδειων διατιθέντα, τάχ' άν ημείς οί γέροντες ήδιστα 
άκούσαντες νικάν άν φαΐμεν πάμπολυ. Τίς ούν ορθώς άν νε-
νικηκώς εΐη, τοϋτο μετά τοϋτο- ή γάρ; 

ΚΛ. Ναι. 
ΑΘ. Δήλον ώς έμοιγε καί ύμΐν άναγκαίόν έστιν φάναι e 

τους ύπό τών ημετέρων ήλικιωτΦν κριθέντας ορθώς άν νικάν. 
Τό γάρ έθος ήμΐν τών νϋν δή πάμπολυ δοκεΐ τών έν ταΐς πό-
λεσιν άπάσαις καί πανταχού βέλτιστον γίγνεσθαι. 

ΚΛ. Τί μήν; 
ΑΘ. Συγχωρώ δή τό γε τοσούτον καί έγώ τοις πολλοίς, 

δεΐν τήν μουσικήν ηδονή κρίνεσθαι, μή μέντοι τών γε επιτυ
χόντων, άλλα σχεδόν έκείνην εΐναι Μοϋσαν καλλίστην ήτις 
τους βέλτιστους καί ίκανώς πεπαιδευμένους τέρπει, μάλιστα 659a 
δέ ήτις ένα τόν αρετή τε καί παιδεία διαφέροντα- διά ταύτα 
δέ αρετής φαμεν δεΐσθαι τους τούτων κριτάς, δτι τής τε άλλης 
μετόχους αυτούς είναι δει φρονήσεως καί δή καί τής ανδρεί
ας. Ούτε γάρ παρά θεάτρου δει τόν γε αληθή κριτήν κρίνειν 
μανθάνοντα, καί έκπληττόμενον ύπό θορύβου τών πολλών 
καί τής αύτοϋ άπαιδευσίας, ούτ' αΰ γιγνώσκοντα Οι' άναν-
ιρίαν καί δειλίαν έκ ταύτοϋ στόματος ούπερ τους θεούς έπε-
αλέσατο μέλλων κρίνειν, έκ τούτου ψευδόμενον άποφαίνε- b 
^αι ραθύμως τήν κρίσιν ού γάρ μαθητής αλλά διδάσκαλος, 
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μεγαλύτερη δυνατή ευχαρίστηση κάποιο ραψωδό πού αφη
γείται ώραΐα τήν Ίλιάδα καί τήν 'Οδύσσεια ή κάτι άπό τά 
έργα τοϋ Ησίοδου, θά μπορούσαμε νά πούμε Οτι αυτός νικά 
μέ μεγάλη διαφορά. Τό ποίος, λοιπόν, θά είχε δικαίως νικήσει, 
τοϋτο (ένν. τό ερώτημα τίθεται) μετά άπό αυτό· ή μήπως όχι; 

ΚΛ. Ναι. 
ΑΘ. EÎvaL φανερό ότι γιά μένα καί γιά σας είναι αναγκαίο e 

νά δηλώσουμε οτι θά ΐίταν σωστό νά ανακηρύσσονται νι
κητές εκείνοι πού κρίθηκαν άπό τους συνομηλίκους μας. 
Διότι ή δική μας νοοτροπία φαίνεται, σέ σύγκριση μέ όλους 
αυτούς σέ όλες τίς πόλεις καί οπουδήποτε άλλου, οτι εΐναι 
κατά πολύ ή καλύτερη. 

ΚΛ. Πώς Οχι; 
ΑΘ. Συμφωνώ τότε, όσο τουλάχιστον γιά τοϋτο, κι έγώ 

μέ τήν πλειονότητα, οτι πρέπει ή μουσική νά κρίνεται μέ βά
ση τήν απόλαυση, όχι όμως έκείνην άπό τους πρώτους τυχό
ντες, άλλα θεωρώντας Οτι εκείνη είναι ή πιο ωραία Μούσα, ή 
όποια τέρπει τους άριστους καί αρκούντως μορφωμένους, 659a 
καί προπάντων αυτή ή όποια τέρπει τόν έναν εκείνον, ό 
οποίος διαφέρει ώς προς τήν αρετή καί τήν παιδεία- καί γι' 
αυτό ισχυριζόμαστε ότι χρειάζεται νά είναι ενάρετοι οί 
κριτές αυτών (ένν. τών αγώνων), καθότι, εκτός άπό κάθε 
άλλο είδος αρετής, πρέπει αυτοί νά διαθέτουν φρόνηση καί 
μάλιστα ανδρεία. Διότι ούτε από τό θέατρο (ένν. τό θεατρικό 
κοινό) πρέπει ό αληθινός τουλάχιστον κριτής νά μαθαίνει νά 
κρίνει, καί συνεπώς νά εκπλήσσεται άπό τόν θόρυβο τών 
πολλών καί τή δική του έλλειψη παιδείας, ούτε πάλι, ένώ 
γνωρίζει, άπό άνανδρία καί συνεπώς άπό δειλία μέ τό ίδιο 
στόμα μέ τό όποιο επικαλέσθηκε τους θεούς, Οταν μέλλει νά 
κρίνει, μέ τό ΐδιο στόμα ψευδόμενος έν γνώσει του νά έκφέ- b 
ρει απερίσκεπτα τήν κρίση· διότι ό κριτής κάθεται (ένν. στην 
έδρα του), Οχι ώς μαθητής αλλά, όπως άλλωστε είναι τό σω-
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ώς γε τό δίκαιον, θεατών μάλλον ό κριτής καθίζει, καί ένα-
ντιωσόμενος τοις τήν ήδονήν μή προσηκόντως μηδέ ορθώς 
άποδιδοϋσι θεαταΐς - έξήν γαρ δή τφ παλαιφ τε καί έλληνικφ 
νόμω - καθάπερ ό σικελικός τε καί ιταλικός νόμος νΰν, τφ 
πλήθει τών θεατών επιτρέπων καί τόν νικώντα διακρίνων 
χειροτονίαις, διέφθαρκε μέν τους ποιητάς αυτούς - προς γάρ 
τήν τών κριτών ήδονήν ποιοΰσιν ούσαν φαύλην, ώστε αυτοί e 
αυτούς οί θεαταί παιδεύουσιν -διέφθαρκεν δ* αυτού τοϋ θε
άτρου τάς ήδονάς- δέον γάρ αυτούς άεί βελτίω τών αυτών 
ηθών άκούοντας βελτίω τήν ήδονήν ΐσχειν, νΰν αύτοΐς δρώσιν 
παν τουναντίον συμβαίνει. Τί ποτ' οΰν ήμΐν τά νϋν αΰ δια-
περανθέντα τφ λόγω σημαίνειν βούλεται; σκοπεΐσθ* ει τόδε. 

ΚΛ. Τό ποίον; 
ΑΘ. Δοκεΐ μοι τρίτον ή τέταρτον ό λόγος είς ταύτόν πε

ριφερόμενος ήκειν, ώς άρα παιδεία μέν έσθ' ή παίδων ολκή d 
τε καί αγωγή προς τόν ύπό τοϋ νόμου λόγον ορθόν είρημένον, 
καί τοις έπιεικεστάτοις καί πρεσβυτάτοις δι' έμπειρίαν συν-
δεδογμένον ώς όντως ορθός έστα»- ίν' οΰν ή ψυχή τοϋ παιδός 
μή εναντία χαίρειν καί λυπεΐσθαι έθίζηται τφ νόμφ και τοις 
ύπό τοϋ νομού πεπεισμένοις, αλλά συνέπηται χαίρουσα τε 
καί λυπουμένη τοις αύτοις τούτοις οίσπερ ό γέρων, τούτων e 
ένεκα, άς φδάς καλοϋμεν, όντως μέν έπφδαί ταΐς ψυχαΐς 
αύται νϋν γεγονέναι, προς τήν τοιαύτην ην λέγομεν συμφω-
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στό, ώς δάσκαλος μάλλον τών θεατών καί έτοιμος νά ενα
ντιωθεί σ' εκείνους πού δέν προσφέρουν στους θεατές μέ τόν 
πρέποντα ούτε τόν σωστό τρόπο απόλαυση -διότι ήταν αυτό 
επιτρεπτό πράγματι καί στον παλαιό καί ελληνικό νόμο-, 
δπως ακριβώς σήμερα ό σικελικός καί ιταλικός νόμος, ό 
όποιος, επιτρέποντας στό πλήθος τών θεατών καί νά κρίνει 
μέ ανάταση τής χειρός τόν νικητή, έχει διαφθείρει τόσο 
αυτούς τους ίδιους τους ποιητές -διότι αυτοί δημιουργούν 
γιά τήν απόλαυση τών κριτών ή όποια εΐναι ευτελής, έτσι 
ώστε νά τους διδάσκουν αυτοί οί ÎÔLOI οί θεατές- Οσο καί τίς 
απολαύσεις καί αύτοϋ τοϋ ΐδιου τοϋ θεάτρου (ένν. τοϋ θεα
τρικού κοινού)· διότι ένώ πρέπει, ακούγοντας (ένν. οί θε
ατές) καλύτερα άπό τά δικά τους ήθη, νά βελτιώνουν τήν 
απόλαυση, μέ τόν τρόπο πού ενεργούν τώρα συμβαίνει σ' 
αυτούς τό εντελώς αντίθετο. Τί θέλουν, λοιπόν, έπί τέλους 
νά μας φανερώσουν τα Οσα τώρα πάλι εκτέθηκαν διεξοδικά 
στή συζήτηση; Σκεφθείτε άν αυτό έδώ. 

ΚΛ. Τό ποίον; 
ΑΘ. Μοϋ φαίνεται πώς γιά τρίτη ή τέταρτη φορά ή συζή

τηση μας, διαγράφοντας κύκλο, επανέρχεται στό ίδιο σημείο, 
δτι δηλαδή παιδεία εΐναι ή προσέλκυση καί καθοδήγηση τών 
παιδιών προς τήν κατεύθυνση τοϋ λόγου πού έχει χαρακτη
ρισθεί άπό τόν νόμο σωστός καί έχει θεωρηθεί εξίσου άπό 
τους πιο άξιους καί τους πιο ηλικιωμένους, λόγω τής εμπει
ρίας τους, ότι όντως είναι σωστός- γιά νά μήν εθίζεται, λοι
πόν, ή ψυχή τοϋ παιδιοϋ στό νά χαίρεται καί νά λυπάται 
αντίθετα προς τόν νόμο καί μ' εκείνους πού έχουν πεισθεί 
άπό τόν νόμο, άλλα νά τόν ακολουθεί μέ συνέπεια μέ τό νά 
χαίρεται καί νά λυπάται γιά τά ίδια πράγματα μέ τά όποια 
ακριβώς (ένν. χαίρεται καί λυπάται) ό γέροντας, γι' αυτόν 
τόν λόγο, αυτές τίς όποιες αποκαλούμε ωδές έχουν τώρα γί
νει στην πραγματικότητα, αυτές, επωδές γιά τίς ψυχές, ωδές 
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νίαν έσπουδασμέναι, διά δέ τό σπουδήν μή δύνασθαι φέρειν 
τάς τών νέων ψυχάς, παιδιαί τε καί φδαί καλεΐσθαι καί πράτ-
τεσθαι, καθάπερ τοις κάμνουσίν τε καί ασθενώς ΐσχουσιν τά 
σώματα έν ήδέσι τισίν σιτίοις καί πώμασι τήν χρηστήν 660ι 
πειρώνται τροφήν προσφέρειν οΐς μέλει τούτων, τήν δέ τών 
πονηρών έν άηδέσιν, ϊνα τήν μέν άσπάζωνται, τήν δέ μισεΐν 
ορθώς έθίξωνται. Ταύτόν δή καί τόν ποιητικόν ό ορθός νο
μοθέτης έν τοις καλοΐς ρήμασι και έπαινετοΐς πείσει τε, και 
αναγκάσει μή πείθων, τά τών σωφρόνων τε καί ανδρείων καί 
πάντως αγαθών ανδρών έν τε ρυθμοΐς σχήματα καί εν άρμο-
νίαισιν μέλη ποιοϋντα ορθώς ποιεΐν. 

ΚΛ. Νϋν οΰν ούτω δοκοϋσίν σοι, προς Διός, ώ ξένε, έν ι 
ταΐς άλλαις πόλεσι ποιείν; έγώ μέν γάρ καθ' δσον αισθάνο
μαι, πλην παρ' ήμΐν ή παρά Λακεδαιμονίοις, ά σύ νϋν λέγεις 
ουκ οΐδα πραττόμενα, καινά δέ άττα αεί γιγνόμενα περί τε 
τάς όρχήσεις καί περί τήν άλλην μουσικήν σύμπασαν, ούχ 
υπό νόμων μεταβαλλόμενα άλλ' ύπό τίνων άτακτων ηδονών, 
πολλού δεουσών τών αυτών είναι καί κατά ταύτα, ώς σύ κατ' 
Αΐγυπτον άφερμηνεύεις, άλλ' ουδέποτε τών αυτών. t 

ΑΘ. Άριστα γ', ώ Κλεινία. Εί δ' έξοδα σοι ά σύ λέγεις λέ
γειν ώς νϋν γιγνόμενα, ούκ άν θαυμάζοιμι ει μή σαφώς λέγων 
ά διανοούμαι τοϋτο έποίηοα καί έπαθον άλλ' ά βούλομαι γί-
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δηλαδή πού έχουν συνδεθεί μέ τόν σοβαρό σκοπό πού όνο-
μάζομε συμφωνία, γιά τόν λόγο Ομως Οτι οί ψυχές τών νέων 
δέν δύνανται νά υποφέρουν ό,τι είναι επίπονο, αποκα
λούνται αυτές παιγνίδια καί ωδές καί εκτελούνται, όπως 
ακριβώς συμβαίνει μέ τους άρρωστους καί σωματικά αδύνα
τους, στους όποιους αυτοί πού τους φροντίζουν επιχειρούν 
νά δώσουν τήν ωφέλιμη τροφή μέσα σέ κάποια γλυκά φαγώ- ( 
σιμά καί ποτά, ένώ τή βλαβερή μέσα σέ αηδιαστικά, γιά νά 
εθίζονται σωστά στό ν' αγαπούν τήν πρώτη καί ν' απεχθάνο
νται τή δεύτερη. Μέ τόν ίδιο τότε τρόπο ό σωστός νομοθέτης 
θά πείσει καί τόν ποιητή μέ τά ώραΐα καί αξιέπαινα λόγια, 
καί θά τόν αναγκάσει, άν δέν τόν πείθει, όταν παριστάνει 
στους χορευτικούς ρυθμούς τίς κινήσεις καί στις αρμονίες 
τίς μελωδίες τών σωφρόνων καί ανδρείων καί άπό κάθε άπο
ψη ενάρετων ανδρών, νά τίς παριστάνει σωστά. 

ΚΛ. Γιά τ' όνομα τοϋ Δία έτσι λοιπόν σοϋ φαίνονται, φι
λοξενούμενε, Οτι συνθέτουν σήμερα στις άλλες πόλεις; Διότι 
στον βαθμό πού έγώ τουλάχιστον είμαι σέ θέση ν' αντιλαμ
βάνομαι, έκτος άπό μας ή άπό τους Λακεδαιμόνιους, αυτά 
πού εσύ τώρα λές δέν γνωρίζω πουθενά άλλου νά πράττο
νται, άλλα γίνονται πάντοτε ορισμένες καινοτομίες τόσο 
Οσον άφορα στις όρχήσεις οσο καί στά άλλα έν γένει είδη 
μουσικής, οί όποιες δέν υπαγορεύονται άπό νόμους αλλά 
άπό κάποιες ακανόνιστες ηδονές πού απέχουν πολύ άπό τοϋ 
νά είναι πάντοτε οί ίδιες καί (ένν. νά εκδηλώνονται) μέ τόν 
ΐδιατρόπο, Οπως έσύ εξηγείς γιά τήν Αίγυπτο, άλλα δέν εΐναι 
ουδέποτε οί ίδιες. 

ΑΘ. "Εξοχα δίχως άλλο, Κλεινία. Άν όμως σοϋ έδωσα 
τήν εντύπωση ότι αυτά πού έσύ λές, εννοώ έγώ ότι γίνονται 
σήμερα, δέν θά απορούσα άν κάποιος μοϋ έλεγε ότι τό έπρα
ξα αυτό καί καλά νά πάθω, επειδή δέν εκφράζω μέ τρόπο 
σαφή αυτά πού σκέπτομαι- ωστόσο, αυτά πού έγώ θέλω νά 
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γνεσθαι περί μουσικήν, τοιαϋτ' άττα εΐπον Ισως ώστε σοι όό-
ξαι ταύτα έμέ λέγειν. Λοιδορεΐν γάρ πράγματα ανίατα καί 
πόρρω προβεβηκότα αμαρτίας ουδαμώς ήδύ, άναγκαΐον δ' 
ένίοτέ έστιν. Επειδή δέ ταύτα συνδοκεΐ καί σοι, φέρε, φής 
παρ' ύμΐν καί τοΐσδε μάλλον ή παρά τοις άλλοις "Ελλησιν γί
γνεσθαι τά τοιαύτα; 

ΚΛ. Τί μήν; 
ΑΘ. Τί δ' εί καί παρά τοις άλλοις γίγνοιθ' ούτω; πότερον 

αυτά καλλιόνως ούτως είναι φαΐμεν άν ή καθάπερ νϋν γίγνε-
ται γιγνόμενα; 

ΚΛ. Πολύ που τό διαφέρον, εί καθάπερ παρά τε τοΐσδε 
καί παρ' ήμΐν, καί έτι καθάπερ είπες σύ νυνδή δεΐν είναι, γί-
γνοιτο. 

ΑΘ. Φέρε δή, συνομολογησώμεθα τά νϋν. Άλλο τι παρ' 
ύμΐν έν πάση παιδείς* καί μουσική τά λεγόμενα έστι τάδε; 
τους ποιητάς αναγκάζετε λέγειν ώς ό μέν αγαθός άνήρ σώ
φρων ων καί δίκαιος ευδαίμων εστί καί μακάριος, έάντε μέ
γας καί Ισχυρός έάντε μικρός καί ασθενής fi, καί έάν πλουτή 
καί μή- έάν δέ άρα πλουτή μέν Κινύρα τε καί Μίδα μάλλον, 
fi δέ άδικος, άθλιος τ' εστί καί άνιαρώς ζή. Καί «Ούτ' άν μνη-
σαίμην», φησίν ύμΐν ό ποιητής, εΐπερ ορθώς λέγει, «ούτ' έν 
λόγω άνδρα τιθείμην», Ος μή πάντα τά λεγόμενα καλά μετά 
δικαιοσύνης πράττοι καί κτφτο, καί δή «καί δηίων» τοιούτος 661 
ών «όρέγοιτο έγγύθεν ιστάμενος»- άδικος δέ ων μήτε τολμφ 
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γίνονται σχετικά μέ τή μουσική τά είπα μέ τέτοιον ΐσως τρό
πον ώστε νά σοϋ δημιουργηθεί ή εντύπωση Οτι αυτά λέω. Τό 
νά μέμφεται κανείς καταστάσεις αθεράπευτες καί μακράν 
προχωρημένες στό σφάλμα δέν είναι καθόλου ευχάριστο, d 
πλην όμως κάποτε είναι αναγκαίο. Άλλα, άφοϋ φαίνονται 
καί σέ σένα αυτά εύλογα, έλα, μήπως ισχυρίζεσαι οτι αυτά 
συμβαίνουν καί σέ σάς καί σ' εκείνους (ένν. τους Λακεδαι
μόνιους) περισσότερο απ' ο,τι στους άλλους "Ελληνες; 

ΚΛ. Θέλει καί συζήτηση; 
ΑΘ. Τί θά συνέβαινε όμως άν καί στους άλλους θά γίνο

νταν έτσι; Τί άπό τά δύο, θά ισχυριζόμασταν οτι είναι καλύ
τερα έτσι αυτά ή μήπως Οπως ακριβώς συμβαίνει νά γίνονται 
τώρα; 

ΚΛ. Θά fytav πολύ ενδιαφέρον, άν θά γίνονταν καθώς 
ακριβώς σ' εκείνους καί σέ μας, καί μάλιστα ακόμη περισσό
τερο όπως είπες σύ τώρα δά προ ολίγου οτι πρέπει να είναι. 

ΑΘ. "Ελα, λοιπόν, άς συμφωνήσουμε για τά παρόντα. 
Αυτά τά όποια λέγονται σέ σάς γύρω άπό τό ολο θέμα τής 
παιδείας καί τής μουσικής είναι τίποτε διαφορετικό; 'Ava- e 
γκάζετε τους ποιητές νά λένε οτι ό αγαθός άνδρας, ό όποιος 
είναι συνετός καί δίκαιος, εΐναι ευτυχισμένος καί μακάριος, 
είτε είναι μεγαλόσωμος καί δυνατός είτε μικρόσωμος καί 
αδύναμος καί ασχέτως άν τυχαίνει νά πλουτίζει ή όχι- ένώ 
άν τυχαίνει νά πλουτίζει περισσότερο άπό τόν Κινύρα καί 
άπό τον Μίδα, αλλά συμβαίνει νά είναι άδικος, τότε είναι 
κακορίζικος καί ζει στενάχωρα. Καί «ούτε θά μνημόνευα», 
διατείνεται ό ποιητής σας, άν βέβαια σωστά λέει, «ούτε θά 
τόν λογάριαζα γιά άνδρα», εκείνον ό όποιος δέν θά έπραττε 
καί δέν θά αποκτούσε Ολα αυτά πού αποκαλούνται ώραΐα μέ 
πνεύμα δικαιοσύνης, καί μάλιστα «καί δταν κτυπά καί φο- 66ia 
νεύει εχθρό» ένας τέτοιος άνδρας «θά έπιθυμοΰσε στέκοντας 
κοντά νά μάχεται έκ τοϋ συστάδην»- ένώ άν είναι άδικος να 
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«ορών φόνον αίματόεντα» μήτε νικφ θέων «Θρηίκιον Βορέ-
ην», μήτε άλλο αύτφ μηδέν τών λεγομένων αγαθών γίγνοιτό 
ποτέ. Τά γάρ ύπό τών πολλών λεγόμεν' αγαθά ούκ ορθώς λέ
γεται. Λέγεται γάρ ώς άριστον μέν ύγιαίνειν, δεύτερον δέ 
κάλλος, τρίτον δέ πλούτος, μυρία δέ άλλα αγαθά λέγεται- καί 
γάρ οξύ όράν καί άκούειν καί πάντα δσα έχεται τών αίσθή- b 
σεων εύαισθήτως έχειν, έτι δέ καί τό ποιεΐν τυραννοϋντα ο τι 
άν έπιθυμή, καί τό δή τέλος άπάσης μακαριότητος είναι τό 
πάντα ταύτα κεκτημένον άθάνατον είναι γενόμενον ότι τάχι
στα. Ύμεΐς δέ καί έγώ που τάδε λέγομεν, ώς ταύτα έστι σύμ
παντα δικαίοις μέν καί όσίοις άνδράσιν άριστα κτήματα, άδί-
κοις δέ κάκιστα σύμπαντα, άρξάμενα άπό τής ύγιείας- καί δή 
καί τό όράν καί τό άκούειν καί αίσθάνεσθαι καί τό παράπαν e 
ζήν μέγιστον μέν κακόν τόν σύμπαντα χρόνον άθάνατον όντα 
καί κεκτημένον πάντα τά λεγόμενα αγαθά πλην δικαιοσύνης 
τε καί αρετής άπάσης, ελαττον δέ, άν ώς όλίγιστον ό τοιούτος 
χρόνον έπιζώη. Ταύτα δή λέγειν, οΐμαι, τους παρ' ύμΐν ποιη-
τάς, απερ έγώ, πείσετε καί αναγκάσετε, καί έτι τούτοις επό
μενους όυθμούς τε καί αρμονίας αποδίδοντας παιδεύειν 
ούτω τους νέους υμών. Ή γάρ; οράτε. Έγώ μέν γάρ λέγω d 
σαφώς τά μέν κακά λεγόμενα αγαθά τοις άδίκοις είναι, τοις 
δέ δικαίοις κακά, τά δ' αγαθά τοις μέν άγαθοΐς όντως αγαθά, 
τοις δέ κακοΐς κακά- όπερ οΰν ήρόμην, άρα συμφωνοϋμεν έγώ 
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μήν έχει τήν τόλμη «νά βλέπει αιματοβαμμένο φονικό» ούτε 
νά νικά στό τρέξιμο τόν «θρακικό Βορέα», ούτε τίποτε άλλο 
θά τοϋ συνέβαινε ποτέ άπό αυτά πού λέγονται αγαθά. Διότι 
αυτά πού χαρακτηρίζονται άπό τους πολλούς αγαθά, λέγο
νται έτσι όχι σωστά. Λέγεται, πράγματι, δτι άριστο αγαθό 
εΐναι ή υγεία, δεύτερο ή ομορφιά καί τρίτο ό πλοΰτος, ένώ 
κατονομάζονται μύρια άλλα αγαθά- δηλαδή μεταξύ τών 
άλλων καί ή οξεία όραση καί ακοή καί έν γένει ή εύκολη καί 
άμεση πρόσληψη όλων Οσων έχουν νά κάνουν μέ τίς αισθή
σεις, ακόμη επίσης καί τό νά κάνει αυτός ό όποιος ασκεί τυ
ραννική εξουσία ο,τι τυχόν επιθυμεί καί συνεπώς ότι τό απο
κορύφωμα τής πιο ολοκληρωμένης μακαριότητας είναι νά 
καταστεί, αυτός ό οποίος κατέχει όλα αυτά, αθάνατος τό τα
χύτερο δυνατόν. Έσεΐς όμως καί κατά κάποιον τρόπο κι έγώ 
λέμε τά εξής, ότι αυτά είναι ολα ανεξαιρέτως άριστα απο
κτήματα γιά δίκαιους καί ενάρετους άνδρες, ένώ γιά άδικους 
είναι καθ' ολοκληρίαν κάκιστα, αρχής γενομένης άπό τήν 
υγεία- καί συνεπώς οτι καί ή δράση, ή ακοή, ή αντίληψη καί 
έν γένει ή ζωή είναι τό μεγαλύτερο κακό άπ' όλα για τον 
άνθρωπο καθ' όλον ανεξαιρέτως τόν χρόνο πού είναι αθά
νατος καί ό όποιος κατέχει ολα όσα θεωρούνται αγαθά έκτος 
άπό τή δικαιοσύνη καί τήν όλη αρετή, ένώ είναι μικρότερο 
(ένν. κακό) άν ό έν λόγφ άνθρωπος επρόκειτο νά επιζήσει τό 
λιγότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Αυτά τότε, νομίζω, τά 
όποια ακριβώς έγώ λέω, νά πείσετε καί ν' αναγκάσετε τους 
ποιητές τοϋ τόπου σας νά λένε, καί ακόμη, αποδίδοντας σ' 
αυτά τους κατάλληλους ρυθμούς καί αρμονίες, να εκπαιδεύ
ουν μέ τόν τρόπο αυτόν τους νέους σας. Δέν εΐναι έτσι; Κοι
τάξτε. Έγώ λέω, πράγματι, ξεκάθαρα Οτι τά λεγόμενα κακά 
πράγματα είναι καλά γιά τους άδικους καί κακά γιά τους δί
καιους, ένώ τά καλά είναι όντως καλά γιά τους καλούς 
ανθρώπους καί κακά γιά τους κακούς- άραγε συμφωνούμε 
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τε καί ύμείς, ή πώς; 

ΚΛ. Τά μέν εμοιγε φαινόμεθά πως, τά Ö' ουδαμώς. 

ΑΘ. Άρ' οΰν ΰγίειάν τε κεκτημένον καί πλοϋτον καί τυ

ραννίδα διά τέλους, καί έτι προστίθημι ύμΐν ίσχύν διαφέ-

ρουσαν καί άνδρείαν μετ' αθανασίας καί μηδέν άλλο αύτφ e 

τών λεγομένων κακών είναι γιγνόμενον, άδικίαν δέ καί ύβριν 

έχοντα έν αντφ μόνον, τόν ούτω ζώντα ίσως υμάς ού πείθω 

μή ούκ άρα εύδαίμονα άλλ' άθλων γίγνεσθαι σαφώς; 

ΚΛ. 'Αληθέστατα λέγεις. 

ΑΘ. ΕΙεν τί οΰν τό μετά τοϋτ' ειπείν ημάς χρεών; 

ανδρείος γάρ δή καί ισχυρός καί καλός καί πλούσιος, καί 

ποιών Οτιπερ έπιθυμοί τόν βίον άπαντα, ούχ ύμΐν δοκεΐ, 662a 

εΐπερ άδικος εΐη καί υβριστής, έξ ανάγκης αίσχρώς άν ζήν; ή 

τοϋτο μέν ίσως άν συγχωρήσαιτε, τό γε αίσχρώς; 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Τί δέ; τό καί κακώς; 

ΚΛ. Ούκ άν ετι τοϋθ' ομοίως. 

ΑΘ. Τί δέ; τό καί άηδώς καί μή σνμφερόντως αύτψ; 

ΚΛ. Καί πώς άν ταϋτά γ' ετι συγχωροΐμεν; 

ΑΘ. Όπως; εί θεός ήμΐν, ώς έοικεν, Φ φίλοι, δοίη τις συμ- b 

φωνίαν, ώς νϋν γε σχεδόν άπάδομεν άπ' αλλήλων. Έμοί γάρ 

δή φαίνεται ταύτα ούτως αναγκαία, ώς ουδέ, ω φίλε Κλεινία, 

ΒΙΒΛΙΟ BJ 41 

έγώ καί σεις, σ' αυτό λοιπόν ακριβώς πού ερωτούσα, ή μή
πως όχι; 

ΚΛ. Σέ ορισμένα κατ' έμέ τουλάχιστον φαινόμαστε κά
πως, σέ άλλα όμως καθόλου. 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, αυτός πού διατεθεί υγεία, πλούτο καί 
τυραννική εξουσία γιά πάντα, καί επί πλέον προσθέτω, γιά 
χάρη σας, ξεχωριστή δύναμη καί ανδρεία πού συνοδεύεται 
από αθανασία καί στον όποιο δέν απαντάται κανένα άλλο e 
άπό τά λεγόμενα κακά, αλλά έχει μόνο μέσα του τήν αδικία 
καί τήν ασέβεια, αυτός πού ζει μέ τόν τρόπον αυτόν, δέν σας 
πείθω οτι όχι μόνον ευτυχισμένος δέν είναι, άλλα ότι εΐναι 
καταφανώς ταλαίπωρος; 

ΚΛ. Λές τήν πάσα αλήθεια. 
ΑΘ. Άς είναι· τί πρέπει λοιπόν νά πούμε εμείς μετά άπό 

αυτό; Ένας άνθρωπος δηλαδή ανδρείος, ισχυρός, ωραίος 
καί πλούσιος, καί πού κάνει ο,τι ακριβώς θά επιθυμούσε σ' 
όλη του τή ζωή, δέν νομίζετε μήπως καί σεις, οτι, άν θά ήταν 662a 
άδικος καί ασεβής, θά ζούσε κατ* ανάγκην αισχρά; "Η θά πα
ραδεχόσαστε ίσως τουλάχιστον τοϋτο, τό Οτι (ένν. θά ζούσε) 
αισχρά; 

ΚΛ. Καί πολύ μάλιστα. 
ΑΘ. Τί όμως; Τό Οτι θά ζούσε καί κακά; 
ΚΛ. Όχι πλέον τοϋτο μέ τόν ίδιο τρόπο. 
Αθ. Τί Ομως; Ότι θά ζούσε καί ανούσια καί μέ τρόπο 

ασύμφορο γιά τόν ίδιο; 
ΚΛ. Άλλα πώς θά ήταν δυνατό νά παραδεχόμαστε ακό

μη κι αυτά; 
ΑΘ. Πώς; Μόνον, Οπως φαίνεται, φίλοι μου, άν κάποιος b 

θεός μάς πρόσφερε κάποια συμφωνία, καθόσον τώρα τουλά
χιστον διαφωνούμε ριζικά μεταξύ μας. Διότι σέ μένα, είναι 
αλήθεια, φίλε Κλεινία, μοΰ φαίνονται αυτά τόσο αναγκαία, 
όσο (ένν. δέν μοϋ φαίνεται) τόσο ξεκάθαρα ούτε τό δτι ή 
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Κρήτη νήσος σαφώς- καί νομοθέτης ών ταύτη πειρφμην άν 
τους τε ποιητάς άναγκάζειν φθέγγεσθαι καί πάντας τους έν 
τή πόλει, ζημίαν τε ολίγου μεγίστην έπιτιθείην άν, ει τις έν τή 
χώρα φθέγξαιτο ώς είσίν τίνες άνθρωποι ποτέ πονηροί μέν, _ 
ήδέως δέ ζώντες, ή λυσιτελοϋντα μέν άλλα εστί καί κερδαλέα, 
δικαιότερα δέ άλλα, καί πόλλ' άττ' άν παρά τά νϋν λεγόμε
να ύπό τε ΚρητΦν και Λακεδαιμονίων, ώς εοικε, καί δήπου 
καί τΦν άλλων ανθρώπων, διάφορα πείθοιμ' άν τους πολίτας 
μοι φθέγγεσθαι. Φέρε γάρ, ώ προς Διός τε καί Απόλλωνος, ώ 
άριστοι τών ανδρών, εί τους νομοθετήσαντας ύμΐν αυτούς 
τούτους έροίμεθα θεούς- «Άρ' ό δικαιότατος έστιν βίος ήδι- d 
στος, ή δύ' έστόν τινε βίω, olv ό μέν ήδιστος ών τυγχάνει, δι
καιότατος δ' έτερος;» εί δή δύο φαΐεν, έροίμεθ' άν ίσως 
αυτούς πάλιν, εΐπερ ορθώς έπανερωτφμεν «Ποτέρους δέ 
εύδαιμονεστέρους χρή λέγειν, τους τόν δικαιότατον ή τους 
τόν ήδιστον διαβιοϋντας βίον;». Εί μέν δή φαϊεν τους τόν ήδι
στον, άτοπος αυτών Ó λόγος άν γίγνοιτο. Βούλομαι δέ μοι μή 
έπί θεών λέγεσθαι τό τοιούτον, άλλ' έπί πατέρων καί νομο
θετών μάλλον, καί μοι τά έμπροσθεν ήρωτημένα πατέρα τε e 
καί νομοθέτην ήρωτήσθω, ό δ' είπέτω ώς ό ζών τόν ήδιστον 
βίον εστίν μακαριώτατος- είτα μετά ταύτα έγωγ' άν φαίην 
«ΤΩ πάτερ, ούχ ώς εύδαιμονέστατά με έβούλου ζην; άλλ' άεί 
διακελευόμένος ουδέν έπαύου ζήν με ώς δικαιότατα». Ταύτη 
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Κρήτη είναι νησί- καί άν γινόμουν νομοθέτης, θά δοκίμαζα 
νά αναγκάζω τόσο τους ποιητές όσο καί όλους τους διαμέ
νοντες στην πόλη νά εκφράζονται στό πνεύμα αυτό, καί θά 
επέβαλα ποινή λίγο μικρότερη άπό τή μέγιστη, άν κάποιος 
στη χώρα θά εξέφραζε τήν άποψη ÖTL ενδεχομένως υπάρχουν 
ορισμένοι άνθρωποι πού ένώ εΐναι κακοί ζουν έν τούτοις 
ευχάριστα, ή δτι άλλα πράγματα είναι συμφέροντα καί επι
κερδή καί άλλα δικαιότερα καί πολλά άλλα τοϋ είδους 
αύτοϋ, καί θά έπειθα έξ άλλου τους συμπολίτες μου, παρά τά 
όσα σήμερα λέγονται, όπως φαίνεται, άπό τους Κρήτες και 
τους Λακεδαιμόνιους καί ενδεχομένως άπό τους άλλους 
ανθρώπους, νά εκφράζουν διαφορετικές γνώμες. Έλα, πείτε 
μου τότε ώ άριστοι, ανάμεσα στους άνδρες, στό όνομα τοϋ 
Δία καί τοϋ Απόλλωνα, άν θά ρωτούσαμε αυτούς τους ίδι
ους τους θεούς πού έθεσαν τους νόμους σέ σας: «Ό πιο δί
καιος βίος είναι άραγε ό πιο ευχάριστος, ή μήπως υπάρχουν 
δύο είδη βίου, άπό τους όποιους ό ένας τυχαίνει νά εΐναι ό 
πιο ευχάριστος καί ό άλλος ό πιό δίκαιος;». Άν απαντούσαν 
δτι υπάρχουν δύο, θά μπορούσαμε ενδεχομένως νά τους ρω
τήσουμε πάλι, αν βέβαια έπανερωταμε τώρα σωστά, τό έξης 
«καί ποίους άπό τίς δύο κατηγορίες ανθρώπων πρέπει νά λέ
με δτι είναι εύδαιμονέστεροι, αυτοί πού διάγουν τόν πιό δί
καιο ή τόν πιό ευχάριστο βίο;». Άν, λοιπόν, θά έλεγαν τόν 
πιό ευχάριστο, ό λόγος τους θά ήταν παράταιρος, θέλω, 
ωστόσο, νά μή λέγεται γιά θεούς κάτι τέτοιο, αλλά μάλλον 
γιά πατέρες καί νομοθέτες, δηλαδή αυτά πού ρώτησα προη
γουμένως, άς υποτεθεί ότι θά τά απευθύνω σ' έναν πατέρα ή 
ο' ένα νομοθέτη καί δτι αυτός θά πεί Οτι εκείνος ό όποιος ζει 
τόν πιό ευχάριστο βίο είναι ό πιό ευλογημένος- έπειτα, έγώ 
θά έλεγα κατόπιν αύτοϋ: «πατέρα, δεν ήθελες τάχα νά ζώ δσο 
τό δυνατόν πιό ευτυχισμένα; Καί όμως στιγμή δέν έπαυσες 
νά μέ παροτρύνεις νά ζώ δσο τό δυνατόν πιό δίκαια». Αυτός, 
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μέν οΰν ό τιθέμενος εΐτε νομοθέτης εΐτε καί πατήρ άτοπος άν 
οΐμαι καί άπορος φαίνοιτο τοϋ συμφωνούντως Εαυτφ λέγειν 
εί δ' αΰ τόν δικαιότατον εύδαιμονέστατον άποφαίνοιτο βίον 
είναι, ζητοΐ που πάς άν ό άκούων, οΐμαι, τί ποτ* έν αύτφ τό 
τής ηδονής κρεΐττον αγαθόν τε καί καλόν ό νόμος ενόν έπαι- 663a 
νεΐ. Τί γάρ δή δικαίφ χωριζόμενον ηδονής αγαθόν αν γίγνοι-
το; φέρε, κλέος τε καί έπαινος προς ανθρώπων τε καί θεών 
άρ' εστίν αγαθόν μέν καί καλόν, αηδές δέ, δύσκλεια δέ τάνα-
ντία; ήκιστα, ώ φίλε νομοθέτα, φήσομεν. Άλλα τό μήτε τινά 
άδικεΐν μήτε ύπό τίνος άδικεΐσθαι μών αηδές μέν, αγαθόν δέ 
ή καλόν, τά δ' έτερα ηδέα μέν, αισχρά δέ καί κακά; 

ΚΛ. Καί πώς; 
ΑΘ. Ούκοϋν ό μέν μή χωρίζων λόγος ηδύ τε καί δίκαιον b 

καί αγαθόν τε καί καλόν πιθανός γ', εί μηδέν έτερον, προς τό 
τίνα έθέλειν ζην τόν δσιον καί δίκαιον βίον, ώστε νομοθέτη 
γε αΐσχιστος λόγων καί έναντιώτατος ος άν μή φή ταύτα 
ούτως έχειν ουδείς γάρ άν εκών έθέλοι πείθεσθαι πράττειν 
τοϋτο ότφ μή τό χαίρειν τοϋ λυπεΐσθαι πλέον έπεται. Σκοτο-
δινιάν δέ τό πόρρωθεν όρώμενον πάσίν τε ώς έπος ειπείν καί 
δή καί τοις παισί παρέχει, νομοθέτης δ' ήμΐν δόξαν εις τουνα
ντίον τούτου καταστήσει, τό σκότος αφελών, καί πείσει άμώς e 
γέ πως έθεσι καί έπαίνοις καί λόγοις ώς έσκιαγραφημένα τά 
δίκαια έστι καί άδικα, τά μέν άδικα τφ τοϋ δικαίου έναντίως 
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λοιπόν, πού θά έθετε τό θέμα στό πνεύμα αυτό, εΐτε νομοθέ
της εΐτε πατέρας, θά φαινόταν, νομίζω, όχι μόνο παράλογος 
αλλά καί ανήμπορος νά μιλάει σέ συμφωνία μέ τόν εαυτό 
του- άν δμως πάλι αποφαινόταν δτι ό πιό δίκαιος είναι ό π LO 
ευλογημένος βίος, τότε κάθε άνθρωπος πού θά τόν άκουγε, 
νομίζω, θά ζητούσε προφανώς νά μάθει τί έπί τέλους υπέρ
τερο άπό τήν ηδονή αγαθό καί ώραΐο, πού ενυπάρχει σ' 663a 
αυτόν (ένν. τόν βίο), δ νόμος επαινεί. Διότι τί τότε, χωριζό
μενο άπό τήν ηδονή, θά μπορούσε νά είναι γιά τόν δίκαιο 
αγαθό; "Ελα, είναι άραγε ή καλή φήμη καί ό έπαινος άπό τήν 
πλευρά τών ανθρώπων δσο καί τών θεών αγαθό καί ώραΐο 
πράγμα, πλην όμως αηδιαστικό, καί ή κακή φήμη τό αντίθε
το; Καθόλου, φίλε νομοθέτη, Οά απαντήσουμε. Άλλα μήπως, 
μήτε ν' αδικεί κανείς κάποιον, μήτε ν' αδικείται άπό κάποι
ον είναι αηδιαστικό, πλην δμως αγαθό ή ώραΐο, ένώ τά αντί
θετα είναι μέν ευχάριστα, αλλά άσχημα καί κακά; 

ΚΛ. Καί πως είναι δυνατό; 
ΑΘ. Ό λόγος, λοιπόν, πού δέν διαχωρίζει τό ήδύ άπό τό b 

δίκαιο καί τό αγαθό άπό τό Φραίο είναι ασφαλώς ικανός, άν 
δέν συντρέχει κάτι άλλο, νά πείθει κάποιον νά θέλει νά διά
γει τόν ευσεβή καί δίκαιο βίο, έτσι ώστε, γιά τόν νομοθέτη, νά 
εΐναι ό χειρότερος απ' όλους καί ό πιό ενάντιος άπό τους λό
γους, εκείνος πού δέν θά ισχυρίζεται ότι έτσι έχουν αυτά-
διότι κανείς δέν θά ήθελε μέ τή θέληση του νά πεισθεί νά 
πράττει αυτό πού δέν έχει ώς επακόλουθο τό νά χαίρεται πε
ρισσότερο άπό τό νά λυπάται. Αυτό πού τώρα βλέπει κανείς 
άπό μακριά προξενεί σέ όλους, πού λέει ό λόγος, καί Ιδίως 
στά παιδιά σκοτοδίνη, ό νομοθέτης όμως αφαιρώντας τό 
σκοτάδι θά μας διαμορφώσει μία γνώμη μέ αντίθετο περιε- e 
χόμενο άπό τοϋτο, καί θά πείσει μέ κάθε τρόπο τόν κόσμο, 
μέσφ τών συνηθειών, τών επαίνων καί τών επιχειρημάτων, 
δτι τά δίκαια ώς άμυδρώς παριστάμενα είναι καί άδικα, τά 
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φαινόμενα, έκ μέν άδικου καί κακού εαυτού θεωρούμενα 

ηδέα, τά δέ δίκαια αηδέστατα, έκ δέ δικαίου πάντα τάναντία 

παντί προς αμφότερα. 

ΚΛ. Φαίνεται. 

ΑΘ. Τήν δ* άλήθειαν τής κρίσεως ποτέραν κυριωτέραν 

είναι φώμεν; πότερα τήν τής χείρονος ψυχής ή τήν τής βελ-

τίονος; 

ΚΛ. Άναγκαΐόν που τήν τής άμείνονος. 

ΑΘ. Άναγκαΐόν άρα τόν άδικον βίον ού μόνον αίσχίω καί 

μοχθηρότερον, άλλα καί άηδέστερον τή άληθείςι τοϋ δικαίου 

τε είναι καί οσίου βίου. 

ΚΛ. Κινδυνεύει κατά γε τόν νϋν λόγον, ώ φίλοι. 

ΑΘ. Νομοθέτης δέ οΰ τι καί σμικρόν όφελος, εί καί μή 

τοϋτο f\v ούτως έχον, ώς καί νΰν αυτό ήρηχ' ό λόγος έχειν, 

εΐπερ τι καί άλλο έτόλμησεν άν έπ ' άγαθφ ψεύδεσθαι προς 

τους νέους, έστιν ö τι τούτου ψεύδος λυσιτελέστερον άν έψεύ-

σατό ποτέ καί δυνάμενον μάλλον ποιεΐν μή βία άλλ' έκόντας 

πάντας πάντα τά δίκαια; 

ΚΛ. Καλόν μέν ή αλήθεια, Φ ξένε, και μόνιμον έοικε μήν 

ού φάδιον είναι πείθειν. 

ΑΘ. Εΐεν τό μέν τοϋ Σιδωνίου μυθολόγημα φάδιον έγέ-

νετο πείθειν, ούτως άπίθανον όν, καί άλλα μυρία; 

ΚΛ. Ποια; 

ΑΘ. Τό σπαρέντων ποτέ οδόντων όπλίτας έξ αυτών 

φϋναι. Καίτοι μέγα γ ' εστί νομοθέτη παράδειγμα τοϋ πείσειν 
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μέν άδικα πού εμφανίζονται μέ τρόπον αντίθετο άπό εκείνον 

τοϋ δίκαιου άνθρωπου, άπό τήν οπτική δηλαδή γωνία τοΰ 

άδικου καί κακού εαυτού του, θεωρούνται ευχάριστα, καί τά 

δίκαια ώς τά πλέον αηδιαστικά, ένώ άπό τήν οπτική γωνία 

ενός δίκαιου ανθρώπου (ένν. εμφανίζονται) γιά κάθε άνθρω

πο εντελώς αντίθετα καί προς τίς δύο κατευθύνσεις. 

ΚΛ. Εΐναι ολοφάνερο. 

ΑΘ. Προκειμένου τώρα γιά τήν αλήθεια τής κρίσης, ποία 

άπό τίς δύο νά πούμε δτι είναι σημαντικότερη; Τί άπό τά 

δύο, ή κρίση τής χειρότερης ψυχής ή εκείνη τής καλύτερης; 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην, εκείνη βέβαια τής καλύτερης. 

ΑΘ. Κατ' ανάγκην άρα ό άδικος βίος είναι όχι μόνον 

αισχρότερος καί αθλιότερος, άλλα είναι στ' αλήθεια καί αη

διαστικότερος άπό τόν δίκαιο καί ευσεβή βίο. 

ΚΛ. Έκεΐ όδεύομε, φίλοι μου, σύμφωνα τουλάχιστον μέ 

τόν τωρινό συλλογισμό μας. 

ΑΘ. "Ενας νομοθέτης, άπό τόν όποιο έστω καί μικρή (ένν. 

άν προέκυπτε) ωφέλεια, ακόμη κι άν τοϋτο δέν συνέβαινε νά 

έχει έτσι, όπως ό συλλογισμός μας κατέδειξε Οτι αυτό έχει, 

άν βέβαια καί κάτι άλλο επρόκειτο νά αποτολμήσει, νά πει 

ψέματα δηλαδή γιά καλό σκοπό στους νέους, υπάρχει μήπως 

κανένα πιό ωφέλιμο ψεϋδος άπό τοϋτο πού θα μπορούσε 

ποτέ νά πει κανείς καί πιό ικανό νά κάμνει οχι μέ τή βία 

άλλα μέ τή θέληση τους όλους νά πράττουν όλα τά δίκαια; 

ΚΛ. Εΐναι κάτι τό ώραΐο ή αλήθεια, φιλοξενούμενε, καί 

μόνιμη- φαίνεται όμως ότι δέν είναι εύκολο νά πείθει. 

ΑΘ. "Εστω- ωστόσο Ομως τό μύθευμα τοϋ Σιδώνιου, άν 

καί είναι τόσο απίθανο, ήταν εύκολο νά πείθει, καί άλλα μύ

ρια. 

ΚΛ. Ποία; 

ΑΘ. Τοϋτο, δτι, δταν κάποτε σπάρθηκαν δόντια, φύτρω

σαν άπό αυτά οπλίτες. Καί παρ ' Ολα αυτά αποτελεί μέγιστο 
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δ τι άν έπιχειρή τις πείθειν τάς τών νέων ψυχάς, ώστε ουδέν 664a 

άλλο αυτόν δει σκοποϋντα άνευρίσκειν ή τί πείσας μέγιστον 

αγαθόν έργάσαιτο άν πόλιν, τούτου δέ πέρι πασαν μηχανήν 

εύρίσκειν όντινά ποτέ τρόπον ή τοιαύτη συνοικία πάσα περί 

τούτων εν καί ταύτόν δτι μάλιστα φθέγγοιτ' άεί διά βίου πα

ντός έν τε φδαΐς καί μύθοις καί λόγοις. Ει δ ' οΰν άλλη πη δο-

κεΐ ή ταύτη, προς ταύτα ουδείς φθόνος άμφισβητήσαι τω 

λόγφ. 

ΚΛ. Άλλ ' ού μοι φαίνεται προς γε ταύτα δύνασθαι ήμΦν b 

άμφισβητήσαι ποτ ' άν ουδέτερος. 

ΑΘ. Τό μετά τοϋτο τοίνυν έμόν άν εΐη λέγειν. Φημί γάρ 

απαντάς δεΐν έπφδειν τρεις όντας τους χορούς έτι νέαις 

ούσαις ταΐς ψυχαΐς καί άπαλαΐς τών παίδων, τά τε άλλα καλά 

λέγοντας πάντα Οσα διεληλύθαμέν τε καί έτι διέλθοιμεν άν, 

τό δέ κεφάλαιον αυτών τοϋτο έστω- τόν αυτόν ήδιστον τε καί 

άριστον ύπό θεών βίον λέγεσθαι φάσκοντες, αληθέστατα e 

έροϋμεν άμα, καί μάλλον πείσομεν ους δει πείθειν ή έάν 

άλλως πως φθεγγώμεθα λέγοντες. 

ΚΛ. Συγχωρητέον & λέγεις. 

ΑΘ. Πρώτον μέν τοίνυν ό Μουσών χορός ό παιδικός 

ορθότατ' άν είσίοι πρώτος τά τοιαύτα εις τό μέσον άσόμενος 

άπάση σπουδή καί Ολη τή πόλει, δεύτερος δέ ό μέχρι τριάκο-
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παράδειγμα γιά τόν νομοθέτη νά πείσει γιά ό,τιδήποτε θά 

επιχειρούσε κάποιος νά πείθει τίς ψυχές τών νέων, έτσι ώστε 664a 

νά μή χρειάζεται νά αναζητεί νά βρει τίποτε άλλο αυτός 

παρά μόνον ότι εκείνο γιά τό όποιο θά πείσει (ένν. τους νέ

ους), θά μπορούσε νά κάμνει στην πόλη τό πιό μεγάλο καλό, 

καί αναφορικά μέ τοϋτο νά μηχανεύεται κάθε τι προκειμένου 

νά βρει μέ ποίον ενδεχομένως τρόπο μία τέτοια κοινότητα θά 

μπορούσε νά εκφράζεται στό σύνολο της γιά αυτά, οσο τό 

δυνατόν περισσότερο μ' έναν καί τόν αυτόν τρόπο, καθ' Ολη 

τή διάρκεια τής ζωής της, τόσο στά τραγούδια οσο στους μύ

θους καί τους διάλογους. Ά ν δμως σας φαίνεται καλή κά

ποια άλλη (ένν. γνώμη) παρά αύτη, ώς προς τοϋτο δέν έχω 

καμμίαν αντίρρηση νά τήν αμφισβητήσετε μέ τήν επιχειρημα

τολογία σας. 

ΚΛ. Ό χ ι , δέν μοϋ φαίνεται οτι αυτά τουλάχιστον θά μπο- b 

ρούσε ποτέ νά τ ' αμφισβητήσει κανένας άπό μας τους δύο. 

ΑΘ. Θά ήταν συνεπώς γιά μένα δυνατό νά εκθέσω τό επό

μενο θέμα. Διατείνομαι, πράγματι, ö u πρέπει όλοι οί χοροί, 

οι όποιοι είναι τρεις τόν αριθμό, νά γοητεύουν μέ τίς ωδές 

τους τίς ψυχές τών παιδιών, δταν αυτές είναι ακόμα νέες καί 

τρυφερές, εκθέτοντας τους καί όλα τά άλλα ώραΐα πού διε-

ξήλθαμε καί θά μπορούσαμε ακόμη νά διεξέλθουμε- τό κεφα

λαιώδες όμως ώς προς αυτά θά είναι τοϋτο: όταν Ισχυριζό

μαστε Οτι ό ίδιος βίος θεωρείται άπό τους θεούς ό πιό ευχά

ριστος καί ό πιό καλός, θά πούμε τήν ίδια στιγμή τήν πάσα e 

αλήθεια καί θά πείσουμε αυτούς πού πρέπει νά πείθουμε πε

ρισσότερο έτσι, παρά άν εκφραζόμαστε, μιλώντας τους, μέ 

κάποιον άλλο τρόπο. 

ΚΛ. Πρέπει νά συναινέσουμε σ' αυτά τά όποια λές. 

ΑΘ. Κατά πρώτον, λοιπόν, θά μπορούσε θαυμάσια νά 

εισέλθει πρώτος ό παιδικός χορός τών Μουσών, ό όποιος θά 

τραγουδήσει αυτά στό κοινό μέ κάθε σοβαρότητα καί γιά όλη 
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ντα ετών, τόν τε Παιάνα επικαλούμενος μάρτυρα τών λεγο
μένων αληθείας πέρι καί τοις νέοις ΐλεων μετά πειθούς γί
γνεσθαι επευχόμενος. Δει δέ δή καί έτι τρίτους τους υπέρ d 
τριάκοντα έτη μέχρι τών έξήκοντα γεγονότας αδειν τους δέ 
μετά ταύτα -ού γάρ ετι δυνατοί φέρειν φδάς- μυθολόγους 
περί τών αυτών ηθών διά θείας φήμης καταλελεΐφθαι. 

ΚΛ. Λέγεις δέ, Φ ξένε, τίνας τούτους τους χορούς τους 
τρίτους; ού γάρ πάνυ συνίεμεν σαφώς ότι ποτέ βούλει φρά-
ζειν αυτών πέρι. 

ΑΘ. Καί μήν είσίν γε ούτοι σχεδόν ών χάριν οί πλείστοι 
τών έμπροσθεν έρρήθησαν λόγων. 

ΚΛ. Οϋπω μεμαθήκαμεν, άλλ' έτι σαφέστερον πειρώ φρά- e 
ζειν. 

ΑΘ. Εΐπομεν, εί μεμνήμεθα, κατ' αρχάς τών λόγων, ώς ή 
φύσις απάντων τών νέων διάπυρος οΰσα ήσυχίαν ούχ οΐα τε 
αγειν ούτε κατά τό σώμα ούτε κατά τήν φωνήν εΐη, φθέγγοι-
το ό' άεί ατάκτως καί πηδφ, τάξεως δ' αΐσθησιν τούτων 
αμφοτέρων, τών άλλων μέν ζώων ουδέν έφάπτοιτο, ή ôè 
άνθρΦπου φύσις έχοι μόνη τούτο- τή δή τής κινήσεως τάξει 665a 
φυθμός όνομα εΐη, τή δέ αΰ τής φωνής, τοϋ τε οξέος άμα καί 
βαρέος συγκεραννυμένων, αρμονία όνομα προσαγορεύοιτο, 
χορεία δέ τό συναμφότερον κληθείη. θεούς δέ εφαμεν έλε-
οϋντας ημάς συγχορευτάς τε καί χορηγούς ήμΐν δεδωκέναι 
τόν τε Απόλλωνα καί Μούσας, καί δή καί τρίτον εφαμεν, ει 
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τήν πόλη, καί δεύτερος (ένν. ό χορός) τών ηλικίας μέχρι 
τριάντα ετών, ό όποιος επικαλείται τόν Παιάνα ώς μάρτυρα 
γιά τήν αλήθεια τών λεγομένων, απευθύνοντας του θερμή 
προσευχή νά είναι σπλαχνικός μέ τους νέους καί μαζί πει
στικός. Πρέπει, τέλος, ακόμη νά τραγουδούν τρίτοι στή d 
σειρά όσοι είναι ηλικίας άνω τών τριάντα καί μέχρι εξήντα 
ετών οσο γιά τους πάνω άπό αυτήν τήν ηλικία -επειδή δέν 
έχουν πλέον τή δύναμη ν' αντέχουν τά τραγούδια- απομένει 
νά τους αφήσει κανείς νά διηγούνται μέ θεία έμπνευση ιστο
ρίες γιά τά ίδια αυτά ήθη. 

ΚΛ. Ποίους εννοείς, φιλοξενούμενε, μέ τους τρίτους 
αυτούς χορούς; Διότι δέν αντιλαμβανόμαστε μέ σαφήνεια 
αυτό πού ενδεχομένως θέλεις νά πεις γι' αυτούς. 

ΑΘ. Καί Ομως είναι δίχως άλλο αυτοί, γιά χάρη τών 
όποιων ελέχθησαν τά πιό πολλά κατά τίς προηγούμενες συ
ζητήσεις. 

ΚΛ. Δέν έχομε ωστόσο ακόμα καταλάβει, άλλα προσπά- e 
θησε νά εκφρασθείς ακόμη σαφέστερα. 

ΑΘ. Είπαμε, άν θυμάστε, στην αρχή αυτής τής συζήτησης, 
ότι ή φύση όλων τών νέων, φλογερή καθώς εΐναι, δέν θά μπο
ρούσε νά μείνει ήσυχη ούτε όσον άφορα στό σώμα ούτε Οσον 
αφορά στή φωνή, άλλα θά ξεφώνιζε (ένν. κάθε νέος) πάντοτε 
καί θά χοροπηδούσε, καί δτι αίσθηση τάξεως, προκειμένου 
καί γιά τά δύο αυτά, κανένα άπό τά άλλα ζώα δέν θά μπο
ρούσε νά διαθέτει, καί ότι μόνον ή ανθρώπινη φύση θά κα- 665a 
τεΐχε τοϋτο- ότι τό όνομα, έξ άλλου, γιά τήν τάξη τής κίνησης 
θά ήταν ρυθμός καί προκειμένου πάλι γιά έκείνην τής φωνής, 
όπου βρίσκονται αναμεμειγμένοι ό οξύς καί ό βαρύς τόνος, 
θ' αποδιδόταν τό όνομα αρμονία, ένώ καί τά δύο μαζί θά 
άποκαλοϋντο χορεία. Είπαμε επίσης ότι οί θεοί, καθώς είναι 
σπλαχνικοί απέναντι μας, μάς έχουν δώσει συγχορευτές καί 
χορηγούς τόν Απόλλωνα καί τίς Μούσες, καί μάλιστα, άν 
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μεμνήμεθα, Διόνυσον. 

ΚΛ. Πώς δ ' ού μεμνήμεθα; 

ΑΘ. Ό μέν τοίνυν τοϋ Απόλλωνος καί τών Μουσών 

χορός εΐρηνται, τόν δέ τρίτον καί τόν λοιπόν χορόν ανάγκη b 

τοϋ Διονύσου λέγεσθαι. 

ΚΛ. Πώς δή; λέγε- μάλα γάρ άτοπος γίγνοιτ' άν ώς γε 

εξαίφνης άκούσαντι Διονύσου πρεσβυτών χορός, εί άρα οί 

υπέρ τριάκοντα καί πεντήκοντα δέ γεγονότες έτη μέχρι έξή-

κοντα αϋτφ χορεύσουσιν. 

ΑΘ. Αληθέστατα μέντοι λέγεις. Λόγου δή δει προς ταύτα 

οΐμαι, όπη τοϋτο εϋλογον ούτω γιγνόμενον άν γίγνοιτο. 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Ά ρ ' οΰν ήμίν τά γε έμπροσθεν ομολογείται; 

ΚΛ. Τοϋ πέρι; e 

ΑΘ. Τό δεΐν πάντ ' άνδρα καί παΐδα, ελεύθερον καί 

δοϋλον, θήλύν τε καί άρρενα, καί δλη τή πόλει ολην τήν πό-

λιν αυτήν αυτή έπφδουσαν μή παύεσθαί ποτέ ταύτα ά δίελη-

λύθαμεν, άμώς γέ πως άεί μεταβαλλόμενα καί πάντως παρε

χόμενα ποικιλίαν, ώστε άπληστίαν εΐναι τίνα τών ύμνων τοις 

ξίδουσιν καί ήδονήν. 

ΚΛ. Πώς δ ' ούχ όμολογοΐτ' άν δεΐν ταύτα ούτω πράττε-

σθαι; 

ΑΘ. Ποϋ δή τοϋθ' ήμΐν τό άριστον τής πόλεως, ήλικίαις d 

τε καί άμα φρονήσεσιν πιθανώτατον δν τών έν τή πόλει, fröov 

τά κάλλιστα μέγιστ' άν έξεργάζοιτο αγαθά; ή τοϋτο άνοήτως 
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θυμόμαστε, καί τρίτον είπαμε τόν Διόνυσο. 

ΚΛ. Πώς καί δέν θυμόμαστε; 
ΑΘ. Ό χορός λοιπόν τοϋ Απόλλωνα καί τών Μουσών 

έχει ήδη αναφερθεί, ό τρίτος τώρα καί υπολειπόμενος χορός 
πρέπει κατ' ανάγκην νά επονομάζεται τοϋ Διόνυσου. 

ΚΛ. Μά πώς δά; Λέγε- διότι θά ήταν πολύ παράξενος, 
γι' αυτόν τουλάχιστον πού τό άκουσε έτσι ξαφνικά, ένας 
χορός γερόντων τοϋ Διόνυσου, άν αληθινά θά χορέψουν σ' 
αυτόν οί άνω τΦν τριάντα καί αυτοί πού έγιναν πενήντα 
ετών καί μέχρι τά εξήντα κλεισμένα. 

ΑΘ. Λές βέβαια τήν καθαρή αλήθεια. Πρέπει τότε νομίζω 
νά λογοδοτήσω έπ' αύτοϋ, μέ ποίον τρόπο θά μπορούσε νά 
εΐναι τοϋτο δικαιολογημένο, όταν έτσι γίνεται. 

ΚΛ. Πώς Οχι; 
ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν, είναι γιά μας τά προηγούμενα παραδε

κτά; 

ΚΛ. Για τί μιλάς; 

ΑΘ. Γιά τό Οτι πρέπει κάθε άνδρας καί κάθε παιδί, ελεύ
θερος καί δούλος, τόσο θηλυκού όσο καί αρσενικού γένους, 
καί γιά όλη τήν πόλη δλη ή πόλη γι' αυτήν τήν ΐδια νά μή 
σταματά ποτέ νά τραγουδά αυτά στά όποια έχομε αναφερθεί 
διεξοδικά, μεταβάλλοντας τα πάντοτε μέ οποιονδήποτε τρό
πο καί εμπλουτίζοντας τα μέ ποικιλία, έτσι ώστε νά υπάρχει 
ο' αυτούς πού τραγουδούν μία ακόρεστη επιθυμία γιά τους 
ύμνους καί απόλαυση. 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσε νά μήν είναι γενικά παραδεκτό, 
ότι έτσι πρέπει αυτά νά γίνονται; 

ΑΘ. Μέ ποίον τότε τρόπο κατά τή γνώμη μας τό καλύτερο 
αυτό μέρος τής πόλεως, τό όποιο λόγφ ηλικίας άλλα συνάμα 
καί φρόνησης είναι τό πιό πειστικό απ* όλα μέσα στην πόλη, 
τραγουδΦντας τά πιό ώραΐα, θά απεργαζόταν τά μεγαλύτερα 
δυνατόν καλά; "Η μήπως θά παρατήσουμε έτσι απερίσκεπτα 
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ούτως άφήσομεν, ö κυριώτατον άν εΐη τών καλλίστων τε καί 

ώφελιμωτάτων φδών; 

ΚΛ. Άλλα αδύνατον τό μεθιέναι, ώς γε τά νϋν λεγόμενα. 

ΑΘ. Πώς οΰν πρέπον άν εΐη τοϋτο; οράτε εί τήδε. 

ΚΛ. Πή δή; 

ΑΘ. Πάς που γιγνόμενος πρεσβύτερος οκνου προς τάς 

φδάς μεστός, καί χαίρει τε ήττον πράττων τοϋτο και ανάγκης e 

γιγνομένης αίσχύνοιτ' άν μάλλον, οσω πρεσβύτερος καί σω-

φρονέστερος γίγνεται, τόσα) μάλλον. Ά ρ ' ούχ ούτως; 

ΚΛ. Ούτω μέν οΰν. 

ΑΘ. Ούκοϋν έν θεάτρφ γε καί παντοίοις άνθρΦποις φδειν 

έστώς ορθός έτι μάλλον αίσχύνοιτ' ά ν καί ταύτα γ' εί καθά

περ οί περί νίκης χοροί αγωνιζόμενοι πεφωνασκηκότες 

ισχνοί τε καί άσιτοι άναγκάζοιντο φδειν οί τοιούτοι, παντά-

πασίν που άηδώς τε καί αίσχυντηλώς άδοντες άπροθύμως άν 

τοϋτ' έργάζοιντο; 

ΚΛ. Αναγκαιότατα μέντοι λέγεις. 666a 

ΑΘ. Πώς οΰν αυτούς παραμυθησόμεθα πρόθυμους είναι 

προς τάς φδάς; άρ ' ού νομοθετήσομεν πρώτον μέν τους 

παΐδας μέχρι ετών όκτωκαίόεκα τό παράπαν οίνου μή γεύε-

σθαι, διδάσκοντες ώς ού χρή πϋρ έπί πϋρ όχετεύειν είς τε τό 

σώμα καί τήν ψυχήν, πριν έπί τους πόνους έγχειρεΐν πορεύε-

σθαι, τήν έμμανή εύλαβουμένους έξιν τών νέων μετά δέ 

τοϋτο οΐνου μέν δή γεύεσθαι τοϋ μετρίου μέχρι τριάκοντα b 
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τοϋτο, τό όποιο θά ήταν ό καλύτερος εγγυητής τών πιό ωραί

ων καί ωφέλιμων τραγουδιών; 

ΚΛ. Άλλα είναι αδύνατο νά τό εγκαταλείψουμε, σύμφω

να βέβαια μέ τά τωρινά λεγόμενα σου. 

ΑΘ. Πώς θά μπορούσε λοιπόν νά εΐναι τοϋτο αυτό πού 

αρμόζει; Δέστε αν είναι μέ τόν ακόλουθο τρόπο. 

ΚΛ. Μέ ποίον έπί τέλους; 

ΑΘ. Κάθε άνθρωπος δσο γερνάει τόσο πιό πολύ διστα

κτικός γίνεται αναφορικά μέ τά τραγούδια, καί χαίρεται Ολο e 

καί λιγότερο, πράττοντας το, καί άν παραστεί ανάγκη (ένν. 

νά τραγουδήσει) θά ντρεπόταν μάλλον, καί όσο πιό γέροντας 

καί σώφρων γίνεται τόσο περισσότερο. "Η μήπως δέν εΐναι 

STOL; 

ΚΛ. Βεβαίως καί εΐναι έτσι. 

ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν (ένν. άν παρίστατο ανάγκη) νά τρα

γουδά σ' ένα θέατρο καί ενώπιον κάθε λογής ανθρώπων, στέ

κοντας όρθιος, θά ντρεπόταν ακόμη περισσότερο- καί μάλι

στα, άν Οπως ακριβώς οί χοροί πού ΐσως διαγωνίζονται γιά 

τή νίκη, έχοντας κάνει φωνητικές ασκήσεις, αδύνατοι καί νη

στικοί, αναγκάζονταν νά τραγουδούν αυτής τής ηλικίας οι 

άνθρωποι, δέν θά τό έκαναν έξάπαντος μέ αηδία καί συγ

χρόνως ντροπή, τραγουδώντας απρόθυμα; 

ΚΛ. Λες όντως πράγματα απολύτως αναγκαία. 666a 

ΑΘ. Πώς, λοιπόν, θά τους εμψυχώσουμε αυτούς προκει

μένου νά είναι πρόθυμοι δσον αφορά στά τραγούδια; Ά ρ α 

γε δέν θά νομοθετήσουμε πρώτον νά μήν γεύονται έστω καί 

ελάχιστα τό κρασί τά παιδιά μέχρι τήν ηλικία τών δεκαοκτώ 

ετών, διδάσκοντας τους οτι δέν πρέπει νά Οιοχευτεύουν φω

τιά στή φωτιά τόσο στό σώμα οσο καί στην ψυχή τους πριν 

ακόμα επιχειρήσουν νά πάρουν τόν δρόμο γιά τά δύσκολα, 

άπό τόν φόβο γιά τήν Ολο πάθος διάθεση τών νέων καί μετά 

άπό αυτό νά γεύονται, πλην όμως μέ μέτρο, τό κρασί οί b 
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ετών, μέθης δέ καί πολυοινίας τό παράπαν τόν νέον άπέχε-
σθαι- τετταράκοντα δέ επιβαίνοντα ετών, έν τοις συσσιτίοις 
εύωχηθέντα, καλεΐν τους τε άλλους θεούς καί δή καί Διόνυ-
σον παρακαλείν εις τήν τΦν πρεσβυτΦν τελετήν άμα καί παι-
διάν, ήν τοις άνθρώποις έπίκουρον τής τοϋ γήρως αύστηρό-
τητος έδωρήσατο φάρμακον, ώστε άνηβάν ημάς, καί δυσθυ
μίας λήθη γίγνεσθαι μαλακώτερον έκ σκληρότερου τό τής 
ψυχής ήθος, καθάπερ εις πϋρ σίδηρον έντεθέντα γιγνόμενον, 
καί ούτως εύπλαστότερον είναι; πρώτον μέν δή διατεθείς 
ούτως έκαστος άρ' ούκ άν έθέλοι προθυμότερόν τε καί ήττον 
αίσχυνόμενος, ούκ έν πολλοίς άλλα έν μετρίοις, ούκ έν άλλο-
τρίοις άλλ' έν οίκείοις, φδειν τε καί δ πολλάκις είρήκαμεν 
έπάδειν; 

ΚΛ. Καί πολύ γε. 
ΑΘ. Είς μέν γε τό προάγειν τοίνυν αυτούς μετέχειν ήμΐν 

φδής ούτος ό τρόπος ούκ άν παντάπασιν άσχημων γίγνοιτο. 
ΚΛ. Ουδαμώς. 
ΑΘ. Ποίαν δέ ήσουσιν οί άνδρες φωνήν ή μοϋσαν; ή δήλον 

δτι πρέπουσαν αύτοίς δει γέ τίνα; 
ΚΛ. Πώς γάρ ού; 
ΑΘ. Τίς άν οΰν πρέποι θείοις άνδράσιν; άρ' άν ή τών 

χορών; 
ΚΛ. 'Ημείς γοϋν, ώ ξένε, καί ο'ίδε ούκ άλλην άν τίνα δυ-

ναίμεθα ώδήν ή ήν έν τοις χοροϊς έμάθομεν συνήθεις άδειν γε
νόμενοι. 
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άνδρες μέχρι τριάντα ετών, ενώ ό νέος στην ηλικία νά απέχει 
απολύτως άπό τή μέθη καί τή μεγάλη οινοποσία- όταν όμως 
αυτός φθάσει στά σαράντα, άφοϋ φάγει καί πιει πλουσιοπά
ροχα στα συσσίτια, νά καλεί έκεϊ καί τους άλλους θεούς καί 
μάλιστα νά προσκαλεί καί τόν Διόνυσο στην ιεροτελεστία 
καί συνάμα διασκέδαση τών γερόντων, τήν όποια δώρισε 
αυτός στους ανθρώπους ώς βοηθητικό φάρμακο γιά τά δύ
σκολα χρόνια τών γηρατειών, έτσι ώστε νά ξανανιώνουμε 
καί μέ τή λησμονιά τής δυσθυμίας νά γίνεται άπό σκληρότε
ρη μαλακότερη ή ψυχική μας κατάσταση, καθώς ακριβώς 
συμβαίνει νά γίνεται όταν βάλουμε τόν σίδηρο στή φωτιά, 
καί έτσι νά εΐναι αυτός πιό εύπλαστος; Άφοϋ, λοιπόν, πρώτα 
βρεθεί έτσι ό καθένας νά έχει αυτή τή διάθεση, δέν θά ήθελε 
άραγε μέ μεγαλύτερη προθυμία Οσο καί λιγότερη ντροπή, νά 
τραγουδά όχι ενώπιον πολλών άλλα μετρημένων, όχι ενώ
πιον ξένων, άλλα οικείων καί αυτό πού πολλές φορές έχομε 
πει, νά τραγουδά επωδές; 

ΚΛ. Καί πολύ μάλιστα. 
ΑΘ. Στό νά παροτρύνει λοιπόν κανείς αυτούς νά συμμε

τέχουν μαζί μας στό τραγούδι, ό τρόπος αυτός δέν θά μπο
ρούσε ουδόλως νά είναι ανάρμοστος. 

ΚΛ. Ούτε στό ελάχιστο. 
ΑΘ. Τί είδους όμως φωνή ή μουσική εκφράζουν οί 

άνδρες (ένν. οί γέροντες); Ή μήπως είναι ολοφάνερο ότι 
πρέπει νά είναι χωρίς άλλο κάποια πού τους αρμόζει; 

ΚΛ. Πώς οχι, βέβαια; 
ΑΘ. Τί, λοιπόν, θά μπορούσε νά αρμόζει σέ θεϊκούς 

άνδρες; Μήπως ΐσως αυτή τών χορωδιών; 
ΚΛ. Έμεΐς τουλάχιστον, φιλοξενούμενε, καί εκείνοι (ένν. 

οί Σπαρτιάτες) Οέν θά μπορούσαμε κανένα άλλο τραγούδι, 
έκτος άπό αυτό πού μάθαμε στους χορούς, όταν αποκτήσαμε 
τή συνήθεια νά τραγουδάμε. 
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ΑΘ. Είκότως γε- Οντως γάρ ούκ έπήβολοι γεγόνατε τής 
καλλίστης φδής. Στρατοπέδου γάρ πολιτείαν έχετε άλλ' ούκ e 
έν άστεσι κατωκηκότων, άλλ' οίον αθρόους πώλους έν αγέλη 
νεμομένους φορβάδας τους νέους κέκτησθε· λαβών Ö' υμών 
ουδείς τόν αύτοϋ, παρά τών σύννομων σπάσας σφόδρα άγρι-
αίνοντα καί άγανακτοϋντα, ίπποκόμον τε έπέστησεν ιδία καί 
παιδεύει ψήχων τε καί ήμερων, καί πάντα προσήκοντα άπο-
διδούς τή παιδοτροφία όθεν ού μόνον αγαθός άν στρατιώτης 667a 
εΐη, πόλιν δέ καί άστη δυνάμενος διοικεΐν, δν δή κατ' αρχάς 
εΐπομεν τών Τυρταίου πολεμικών είναι πολεμικώτερον, τέ
ταρτον αρετής άλλ' ού πρώτον τήν άνδρείαν κτήμα τιμώντα 
άεί καί πανταχού, ίδιώταις τε καί συμπάση πόλει. 

ΚΛ. Ούκ οίο' ημών, ώ ξένε, όπη πάλιν αΰ τους νομοθέτας 
φαυλίζεις. 

ΑΘ. Ούκ, ώγαθέ, προσεχών τούτφ τόν νουν δρφ τοϋτο, 
εΐπερ- άλλ' ό λόγος δπη φέρει, ταύτη πορευΦμεθα, εί βούλε-
σθε. Εί γάρ εχομεν μοϋσαν τής τΦν χορών καλλίω καί τής έν 
τοις κοινοΐς θεάτροις, πειρώμεθα άποδοϋναι τούτοις ούς φα- b 
μεν έκείνην μέν αίσχύνεσθαι, ζητεΐν δέ, ήτις καλλίστη, ταύτης 
κοινωνεΐν. 

ΚΛ. Πάνυ γε. 

ΑΘ. Ούκοϋν πρώτον μέν δει τόδε γε ύπάρχειν άπασιν 
όσοις συμπαρέπεταί τις χάρις, ή τοϋτο αυτό μόνον αύτοϋ τό 
σπουδαιότατον είναι, ή τίνα ορθότητα, ή τό τρίτον ώφελίαν; 
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ΑΘ. Είναι φυσικό βέβαια- διότι, πράγματι, δέν γίνατε 
κάτοχοι τοϋ πιό ωραίου είδους τραγουδιού. Διότι έχετε πο
λίτευμα στρατοπέδου καί όχι ανθρώπων πού κατοικούν σέ e 
αστικά κέντρα, καί κρατάτε τους νέους όλους μαζί σαν που
λάρια πού απολαμβάνουν τροφές σέ αγέλη· κανείς άλλωστε 
άπό σας, άφοϋ έλαβε τό δικό του (ένν. πουλάρι), αποσπώ
ντας το άπό τους συντρόφους του οσο πολύ κι άν αυτό εξα
γριώνεται καί δυσανασχετεί, δέν τοϋ όρισε ιδιαίτερο ίππο-
κόμο καί δέν τό εκπαιδεύει, ξυστρίζοντάς το καί εξημερώνο
ντας το, καί παρέχοντας όλα δσα απαιτούνται γιά τήν ανα
τροφή παιδιών, άπ' όπου θά μπορούσε νά γίνει δχι μόνο 667a 
καλός στρατιώτης, αλλά καί ικανός νά διοικεί τήν πόλη καί 
τά αστικά κέντρα, γιά τόν όποιο είπαμε στην αρχή δτι είναι 
καλύτερος πολεμιστής άπό τους πολεμιστές τοϋ Τυρταίου, ό 
όποιος τιμά παντού καί πάντοτε τήν ανδρεία ώς τέταρτο και 
οχι ώς πρώτο στή σειρά κατάκτημα τής αρετής, τόσο γιά 
ιδιώτες δσο καί γιά τήν πόλη στό σύνολο της. 

ΚΛ. Δέν ξέρω, φιλοξενούμενε, καί πάλι μέ τόν ένα ή τόν 
άλλο τρόπον εξευτελίζεις τους νομοθέτες μας. 

ΑΘ. Όχι, καλέ μου άνθρωπε, δέν τό κάνω αποβλέποντας 
σ' αυτό, άν Οντως τό κάνω- άλλα όπου μας οδηγεί ή συζήτη
ση, έτσι ας προχωράμε, άν θέλετε. Διότι, άν διαθέτουμε κά
ποια καλύτερη μουσική άπό αυτήν τών χορών καί άπό αυτήν 
στά δημόσια θέατρα, άς προσπαθήσουμε νά τήν παραχωρή
σουμε σ' αυτούς πού είπαμε ότι ντρέπονται γιά έκείνην καί b 
ζητούν νά βρουν ποία είναι ή ωραιότερη, γιά νά συμμετά
σχουν σ' αυτήν. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 
ΑΘ. Δέν πρέπει, λοιπόν, έν πρώτοις σέ όλα Οσα έχουν ώς 

συνεπακόλουθο κάποια ευχαρίστηση νά ισχύει τουλάχιστον 
αυτό, ή ότι δηλαδή αυτή τούτη μόνον είναι τό πιο σπουδαίο 
ή μήπως κάποιο είδος ορθότητας ή τρίτο κάποια ωφέλεια; 
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οΐον δή λέγω έδωδή μέν καί πόσει καί συμπάση τροφή παρέ-
πεσθαι μέν τήν χάριν, ήν ήδονήν άν προσείποιμεν ήν δέ e 
ορθότητα τε καί ώφελίαν, όπερ ύγιεινόν τών προσφερομένων 
λέγομεν εκάστοτε, τοϋτ' αυτό εΐναι έν αύτοΐς καί τό όρθότα-
τον. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 
ΑΘ. Καί μήν καί τή μαθήσει παρακολουθεΐν μέν τό γε τής 

χάριτος, τήν ήδονήν, τήν δέ ορθότητα καί τήν ώφελίαν καί τό 
εύ καί τό καλώς τήν άλήθειαν είναι τήν αποτελούσαν. 

Κλ. "Εστίν ούτως. 

ΑΘ. Τί δέ τή τών όμοιων εργασία δσαι τέχναι είκαστικαί; 
άρ' ούκ, άν τοϋτο έξεργάζωνται, τό μέν ήδονήν έν αύτοΐς γί- d 
γνεσθαι παρεπόμενον, έάν γίγνηται, χάριν αυτό όικαιότατον 
άν είη προσαγορεύειν; 

ΚΛ. Ναι. 
ΑΘ. Τήν δέ γε ορθότητα που τών τοιούτων ή ίσότης άν, ώς 

έπί τό πάν ειπείν, έξεργάζοιτο τοϋ τε τοσούτου καί τοϋ τοι
ούτου πρότερον, άλλ' ούχ ηδονή. 

ΚΛ. Καλώς. 
ΑΘ. Ούκοϋν ηδονή κρίνοι' άν μόνον εκείνο ορθώς, ö μή

τε τινά ώφελίαν μήτε άλήθειαν μήτε ομοιότητα άπεργαζόμε-
νον παρέχεται, μηδ' αΰ γε βλάβην, άλλ' αύτοϋ τούτου μόνον e 
ένεκα γίγνοιτο τοϋ συμπαρεπομένου τοις άλλοις, τής χάρι
τος, ήν δή κάλλιστα τις όνομάσαι άν ήδονήν, όταν μηδέν αύτη 
τούτων επακόλουθη; 

ΚΛ. Άβλαβη λέγεις ήδονήν μόνον. 
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Εννοώ, γιά παράδειγμα, δτι τό φαγητό καί τό ποτό καί κάθε 
είδους τροφή έχει ώς συνεπακόλουθο τήν ευχαρίστηση, τήν 
όποια θά μπορούσαμε νά ονομάσουμε απόλαυση- ώς προς 
τήν ορθότητα καί τήν ωφέλεια, αυτό άπό τά προσφερόμενα 
πού χαρακτηρίζομε κάθε φορά υγιεινό, αυτό τοϋτο είναι με
ταξύ αυτών καί τό πιό ορθό. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 
ΑΘ. Πλην όμως καί τή μάθηση συμβαίνει νά συνοδεύει 

τό στοιχείο τής ευχαρίστησης, ή απόλαυση- τήν ορθότητα 
όμως καί τήν ωφέλεια, καί τά καλά καί τά ώραΐα, εΐναι ή 
αλήθεια, αυτή ή όποια τά επιφέρει. 

ΚΛ. "Ετσι είναι. 
ΑΘ. Καί τί, σχετικά μέ τήν εργασία τών απεικονίσεων 

γιά όσες τέχνες είναι εικαστικές; Άραγε, άν θά εκπληρώνουν 
αυτές τοϋτο (ένν. τό εικαστικό έργο), ή απόλαυση πού είναι 
τό παρεπόμενο αποτέλεσμα σ' αυτές, άν θά είναι, δέν θά 
ήταν πιό δίκαιο νά τό αποκαλούμε ευχαρίστηση; 

ΚΛ. Ναι. 
ΑΘ. Άλλα τήν ορθότητα, βέβαια, αυτού τοϋ είδους τών 

έργων θά μπορούσε χωρίς άλλο νά τήν εκπληρώνει, γιά νά 
μιλήσουμε εντελώς γενικά, τόσο ποσοτικά δσο καί ποιοτικά, 
κατά προτεραιότητα ή ισότητα, άλλα όχι ή απόλαυση. 

ΚΛ. 'Ωραία. 
ΑΘ. Άρα, λοιπόν, μέ τήν απόλαυση δέν θά μπορούσε νά 

κρίνεται μόνον ορθά εκείνο τό όποιο, όταν πραγματοποι
είται, δέν επιφέρει ούτε κάποιαν ωφέλεια, ούτε αλήθεια, ούτε 
ομοιότητα, ούτε πάλι βλάβη, άλλα θά γινόταν αποκλειστικά 
καί μόνο γιά χάρη αύτοϋ πού είναι συνακόλουθο τών άλλων, 
δηλαδή γιά τήν ευχαρίστηση, τήν όποια θά μπορούσε τότε 
κάλλιστα νά ονομάσει κάποιος απόλαυση, δταν αύτη δέν έχει 
κανένα άπό εκείνα ώς επακόλουθο; 

ΚΛ. Μιλάς αποκλειστικά γιά τήν άβλαβη απόλαυση. 
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ΑΘ. Ναι, καί παιδιάν γε εΐναι τήν αυτήν ταύτην λέγω τό

τε, όταν μήτε τι βλάπτη μήτε ώφελή σπουδής ή λόγου άξιον. 

ΚΛ. Αληθέστατα λέγεις. 

ΑΘ. Ά ρ ' οΰν ού πάσαν μίμησιν φαΐμεν άν έκ τών νΰν λε

γομένων ήκιστα ηδονή προσήκειν κρίνεσθαι καί δόξη μή άλη-

θεϊ, καί δή καί πάσαν ισότητα- ού γάρ ει τω δοκεΐ ή μή τις χαί- 668a 

ρει τφ, τό γε ίσον ΐσον ουδέ τό σύμμετρον άν εΐη σύμμετρον 

όλως, άλλα τ φ άληθεΐ πάντων μάλιστα, ήκιστα δέ ότφοϋν 

άλλφ; 

ΚΛ. Παντάπασι μέν οΰν. 

ΑΘ. Ούκοϋν μουσικήν γε πάσάν φαμεν είκαστικήν τε είναι 

καί μιμητικήν; 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. "Ηκιστ' άρα όταν τις μουσικήν ηδονή φή κρίνεσθαι, 

τούτον άποδεκτέον τόν λόγον, καί ζητητέον ήκιστα ταύτην ώς 

σπουδαίαν, εΐ τις άρα που καί γίγνοιτο, άλλ' έκείνην τήν b 

έχουσαν τήν ομοιότητα τ φ τοϋ καλού μιμήματι. 

ΚΛ. Αληθέστατα. 

ΑΘ. Καί τούτοις δή τοις τήν καλλίστην φδήν τε ζητοϋσι 

καί μοϋσαν ζητητέον, ώς εοικεν, ούχ ήτις ηδεία άλλ' ήτις 

ορθή- μιμήσεως γάρ ήν, ώς εφαμεν, όρθότης, εί τό μιμηθέν 

όσον τε καί οίον ήν άποτελοΐτο. 

ΚΛ. Πώς γάρ ου; 

ΑΘ. Καί μήν τούτο γε πας άν ομόλογοι περί της μουσικής, 
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ΑΘ. Ναι, καί λέω μάλιστα Οτι είναι αυτή ή ίδια καί δια

σκέδαση τότε, όταν δέν βλάπτει ούτε ωφελεί κάτι τό άξιο 

προσοχής ή άξιο λόγου. 

ΚΛ. Λές τήν καθαρή αλήθεια. 

ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν, δέν θά μπορούσαμε νά βεβαιώσουμε, 

σύμφωνα μέ τά τώρα δά λεγόμενα, ÖTL κάθε μίμηση μέ τίπο

τε δέν ενδείκνυται νά κρίνεται μέ τήν απόλαυση καί συνεπώς 

μέ τήν μή αληθή γνώμη, καί μάλιστα κάθε ισότητα- διότι δέν 668a 

θά μπορούσε, μέ κανένα τρόπο, άν τυχόν φαίνεται σέ κάποι

ον έτσι ή όχι αυτό ή κάποιος αισθάνεται ευχαρίστηση άπό 

αυτό, νά είναι τό ΐσον χωρίς άλλο ΐσον ούτε τό συμμετρικό 

όλως συμμετρικό, άλλα νά κρίνεται προπάντων καί κυρίως 

μέ τήν αλήθεια καί ούτε στό ελάχιστο άπ' οτιδήποτε άλλο; 

ΚΛ. Έξάπαντος πράγματι. 

ΑΘ. Τότε, λοιπόν, δέν ισχυριζόμαστε μήπως Οτι ή δλη 

μουσική εΐναι εικαστική όσο καί μιμητική τέχνη; 

ΚΛ. Πώς όχι; 

Α θ . Ό τ α ν , συνεπώς, κάποιος προτείνει νά κρίνεται ή 

μουσική μέ μέτρο τήν απόλαυση δέν πρέπει σέ καμμία περί

πτωση νά γίνεται αποδεκτός αυτός ό λόγος, καί δέν πρέπει 

μέ τίποτα νά αναζητεί κανείς αυτήν ώς σπουδαία, άν θά πα

ραγόταν μία παρόμοια μουσική, αλλά έκείνην ή όποια έχει b 

τήν ομοιότητα μέ τό μίμημα τοϋ ωραίου. 

ΚΛ. Χωρίς άλλο. 

ΑΘ. Καί αυτοί, τότε, οί όποιοι αναζητούν τό πιό ώραΐο 

τραγούδι καί τήν πιό ωραία μουσική, πρέπει νά αναζητούν, 

όπως φαίνεται, όχι αυτήν πού είναι ευχάριστη, άλλα αυτήν 

πού είναι ορθή- διότι υπήρχε, όπως είπαμε, ορθότητα μίμη

σης, άν αυτό πού έγινε αντικείμενο μίμησης θά αναπαριστα

νόταν δσο καί όποιο ήταν. 

ΚΛ. Πώς θά μπορούσε, πράγματι, νά είναι διαφορετικά; 

ΑΘ. Καί βέβαια τοϋτο Ô καθένας θά παραδεχόταν γιά τή 



ΝΟΜΩΝ Β ' 

Οτι πάντα τά περί αυτήν έστιν ποιήματα μίμησίς τε καί άπει-

κασία- καί τούτο γε μών ούκ άν σύμπαντες όμολογοΐεν ποιη- e 

ταί τε καί άκροαταί καί ύποκριταί; 

ΚΛ. Καί μάλα. 

ΑΘ. Δει δή καθ' έκαστόν γε, ώς έοικε, γιγνώσκειν τών ποι

ημάτων ό τί ποτ ' εστίν τόν μέλλοντα έν αύτφ μή άμαρτήσε-

σθαι- μή γάρ γιγνΦσκων τήν ούσίαν, τί ποτέ βούλεται καί 

Οτου ποτ ' εστίν είκΦν όντως, σχολή τήν γε ορθότητα τής βου

λήσεως ή καί άμαρτίαν αύτοϋ διαγνώσεται. 

ΚΛ. Σχολή- πώς δ' οϋ; 

ΑΘ. Ό δέ τό ορθώς μή γιγνώσκων άρ' άν ποτέ τό γε εΰ καί d 

τό κακώς δυνατόν εΐη διαγνώναι; λέγω δέ ού πάνυ σαφώς, 

άλλ' ώδε σαφέστερον ΐσως άν λεχθείη. 

ΚΛ. Πώς; 

ΑΘ. Είσίν δήπου κατά τήν όψιν ήμΐν άπεικασίαι μυρίαι. 

ΚΛ. Ναί. 

Αθ. Τί οΰν ει τις καί έν τούτοις άγνοοΐ τών μεμιμημένων 

ö τι ποτ ' εστίν έκαστον τών σωμάτων; άρ' άν ποτέ τό γε 

ορθώς αύτΦν είργασμένον γνοίη; λέγω δέ τό τοιόνδε, οΐον 

τους αριθμούς τοϋ σΦματος καί εκάστων τΦν μερών τάς θέ

σεις εί έχει, όσοι τέ είσιν καί όποια παρ' οποία αύτΦν κείμε- e 

να τήν προσήκουσαν τάξιν άπείληφεν, καί έτι οή χρώματα τε 

καί σχήματα, ή πάντα ταΰτα τεταραγμένως εΐργασται- μών 

δοκεΐ ταϋτ' άν ποτέ διαγνώναι τις τό παράπαν άγνοών Ö τί 
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μουσική, δτι όλα τά σχετικά δηλαδή μέ αυτήν έργα εΐναι συγ

χρόνως μίμηση καί απεικόνιση- καί μήπως Ομως τοϋτο δέν 

θά μπορούσαν νά τό παραδεχθούν όλοι ανεξαιρέτως καί οί 

ποιητές καί οί ακροατές καί οί ηθοποιοί; 

ΚΛ. Σέ μεγάλο βαθμό. 

ΑΘ. Πρέπει τότε γιά καθένα, δπως φαίνεται, άπό τά 

έργα αυτά νά γνωρίζει, αυτός ό όποιος θέλει νά μή σφάλει 

στην εκτίμηση του σχετικά μέ αυτό, τό τί εΐναι τελικά1 διότι 

άν δέν γνωρίζει τήν ουσία, τό τί δηλαδή τελικά θέλει καί τί

νος είναι όντως απεικόνιση, τότε μέ δυσκολία θά διαγνώσει 

τήν ορθότητα τής βούλησης ή ακόμη καί τό σφάλμα του. 

ΚΛ. Μέ δυσκολία- πώς όχι; 

ΑΘ. Αυτός δμως ό οποίος δέν γνωρίζει τήν ορθότητα, θά 

ήταν άραγε ποτέ ικανός νά διακρίνει τό καλά ή κακά (ένν. 

εκτελεσμένο έργο); Μιλάω Ομως χωρίς καθόλου σαφήνεια, 

αλλά θά μπορούσε ΐσως νά λεχθεί αυτό σαφέστερα κατ' 

αυτόν τόν τρόπο. 

ΚΛ. Πώς; 

ΑΘ. Υπάρχουν, βεβαίως, πλείστες όσες απεικονίσεις 

πού προσφέρονται στην Ορασή μας. 

ΚΛ. Ναί. 

ΑΘ. Τί, λοιπόν, άν κάποιος καί γι' αυτά ακόμη τά σώμα

τα, πού υπήρξαν αντικείμενο μίμησης, αγνοούσε τό τί είναι 

τελικά τό καθένα; Θά μπορούσε νά γνωρίζει άραγε ποτέ ποιο 

άπό αυτά έχει φιλοτεχνηθεί μέ τρόπον ορθό; Ε ν ν ο ώ αυτό 

εδώ, άν, γιά παράδειγμα, έχει τίς αναλογίες τοϋ σώματος καί 

τίς θέσεις καθενός άπό τά μέρη του, ποιες είναι δηλαδή (ένν. 

οί αναλογίες) καί ποία άπό τά μέρη τοϋ σώματος μέ τό νά 

βρίσκονται κοντά σέ ποία, έχουν λάβει τήν αρμόζουσα θέση, 

καί ακόμη έκτος άπό αυτά τά χρώματα καί σχήματα, ή μήπως 

δλα αυτά έχουν φιλοτεχνηθεί μέ τρόπο συγκεχυμένο· σοϋ 

φαίνεται μήπως δτι θά μπορούσε ποτέ κανείς νά τά διακρί-
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ποτ ' εστί τό μεμιμημένον ζώον; 

ΚΛ. Καί πώς; 

ΑΘ. Τί δ ' εί γιγνώσκοιμεν δτι τό γεγραμμένον ή τό πε-

πλασμένον εστίν άνθρωπος, καί τά μέρη πάντα τά εαυτού καί 

χρώματα άμα καί σχήματα άπείληφεν ύπό τής τέχνης; αρά γε 669a 

άναγκαΐόν ήδη τ φ ταύτα γνόντι καί εκείνο έτοίμως γιγνώ-

σκειν, εΐτε καλόν εΐτε δπη ποτέ ελλιπές άν εΐη κάλλους; 

ΚΛ. Πάντες μεντάν ώς έπος ειπείν, ώ ξένε, τά καλά τών 

ζφων έγιγνώσκομεν. 

ΑΘ. 'Ορθότατα λέγεις. Ά ρ ' οΰν ού περί έκάστην εικόνα, 

καί έν γραφική καί έν μουσική καί πάντη, τόν μέλλοντα 

έμφρονα κριτήν εσεσθαι δει ταύτα τρία έχειν, ο τε έστι 

πρώτον γιγνώσκειν, έπειτα ώς ορθώς, έπειθ' ώς εΰ, τό τρίτον, b 

εΐργασται τών εικόνων ήτισοϋν ρήμασί τε καί μέλεσι καί τοις 

ρυθμοΐς; 

ΚΛ. Έ ο ι κ ε γοϋν. 

ΑΘ. Μή τοίνυν άπείπωμεν λέγοντες τό περί τήν μουσικήν 

ή χαλεπόν επειδή γάρ υμνείται περί αυτήν διαφερόντως ή 

τάς άλλας εικόνας, ευλάβειας δή δεϊται πλείστης πασών εικό

νων. Άμαρτών τε γάρ τις μέγιστ' άν βλάπτοιτο, ήθη κακά φι-

λοφρονούμενος, χαλεπώτατόν τε αίσθέσθαι δια τό τους ποι- e 

ητάς φαυλότερους είναι ποιητάς αυτών τών Μουσών. Ού γάρ 
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νει, άν αγνοεί εντελώς τό τί εΐναι τό έμβιο δν πού υπήρξε 

αντικείμενο μίμησης; 

ΚΛ. Καί πώς νά μπορούσε; 

ΑΘ. Τί όμως (ένν. θά λέγαμε) άν γνωρίζαμε ότι τό ζω

γραφισμένο ή σμιλευμένο είναι άνθρωπος καί Οτι ολα τά δι

κά του μέρη καί τά χρώματα καί συνάμα τά σχήματα έχουν 

αποδοθεί από τήν τέχνη; Δέν είναι άραγε ευθύς αμέσως άνα- 669a 

γκαίο, γι' αυτόν πού γνώριζε αυτά, νά γνωρίζει εύκολα καί 

εκείνο (ένν. τό έργο), εΐτε άν εΐναι ώραΐο εΐτε ενδεχομένως 

κατά κάποιον τρόπο νά υπολείπεται σέ κάλλος; 

ΚΛ. Ό λ ο ι ωστόσο θά μπορούσαμε, πού λέει ό λόγος, φι

λοξενούμενε, νά αναγνωρίσουμε τά ώραΐα άπό τά έμβια 

οντά. 

ΑΘ. Μιλάς απολύτως ορθά. Ά ρ α , λοιπόν, δέν πρέπει 

μήπως, σχετικά μέ κάθε εικόνα, γιά τή ζωγραφική καί γιά τή 

μουσική καί γιά κάθε έν γένει είδους τέχνη, αυτός πού ενδια

φέρεται νά γίνει ένας έμπειρος κριτής, νά κατέχει τά τρία 

αυτά, δηλαδή νά γνωρίζει, έν πρώτοις, τό τί εΐναι (ένν. τό b 

απεικονιζόμενο), έπειτα πόσο ορθώς (ένν. έχει αποδοθεί) καί 

τέλος, τρίτον, πόσο εύπρεπώς έχει φιλοτεχνηθεί μία οποια

δήποτε άπό τίς εικόνες μέ τά λόγια καί τίς μελωδίες καί τους 

ρυθμούς; 

ΚΛ. "Ετσι τουλάχιστον φαίνεται. 

ΑΘ. Ά ς μήν αποφύγουμε, λοιπόν, νά επισημάνουμε αυτό 

σχετικά μέ τή μουσική πού τήν καθιστά δύσκολη- επειδή, 

πράγματι, εγκωμιάζεται αυτή μέ τρόπο ξεχωριστό άπό Ο,τι 

οί άλλες εικόνες, χρειάζεται νά τύχει τής μεγαλύτερης δυ

νατής προσοχής άπό όλες τίς εικόνες. Διότι άν κάποιος 

έσφαλε, θά μπορούσε νά προξενήσει στον εαυτό του τή μεγα

λύτερη βλάβη, μέ τό νά ενστερνίζεται κακές συνήθειες, καί 

είναι εξαιρετικά δύσκολο νά τό αντιληφθεί αυτό, γιά τόν λό- e 

γο Οτι οί δημιουργοί είναι κατώτεροι δημιουργοί άπό αυτές 
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άν έκείναί γε έξαμάρτοιέν ποτέ τοσούτον ώστε ρήματα 
ανδρών ποιήσασαι τό χρώμα γυναικών καί μέλος άποδοϋναι, 
καί μέλος ελευθέρων αΰ καί σχήματα συνθεΐσαι φυθμούς δού
λων καί ανελεύθερων προσαρμόττειν, ούδ' αΰ φυθμούς καί 
σχήμα ελευθέρων ύποθεϊσαι μέλος ή λόγον εναντίον άπο
δοϋναι τοις ρυθμοΐς, έτι δέ θηρίων φωνάς καί ανθρώπων καί d 
οργάνων καί πάντας ψόφους εις ταύτα ούκ άν ποτέ συνθεΐεν, 
ώς έν τι μιμούμενοι- ποιηταί δέ ανθρώπινοι σφόδρα τά τοι
αύτα έμπλέκοντες καί συγκυκώντες άλόγως, γέλωτ' άν πα-
ρασκευάζοιεν τών ανθρώπων δσους φησίν Όρφεύς λαχεΐν 
ώραν τής τέρψιος. Ταϋτά τε γάρ όρώσι πάντα κυκώμενα, καί 
έτι διασπώσιν οί ποιηταί ρυθμόν μέν καί σχήματα μέλους χω
ρίς, λόγους ψιλούς εις μέτρα τιθέντες, μέλος δ' αΰ καί ρυθ- e 
μόν άνευ βημάτων, ψιλή κιθαρίσει τε καί αύλήσει προσχρώ-
μενοι, έν οΐς δή παγχάλεπον άνευ λόγου γιγνόμενον ρυθμόν 
τε καί άρμονίαν γιγνώσκειν Ö τί τε βούλεται καί οτφ εοικε 
τών αξιόλογων μιμημάτων άλλα ύπολαβεΐν άναγκαΐόν οτι τό 
τοιούτον γε πολλής αγροικίας μεστόν πάν, όπόσον τάχους τε 
καί άπταισίας καί φωνής θηριώδους σφόδρα φίλον ώστ' 
αύλήσει γε χρήσθαι καί κιθαρίσει πλην όσον ύπό όρχησίν τε 670a 
καί φδήν, ψιλφ δ' έκατέρφ πάσα τις άμουοία καί θαυμα-
τουργία γίγνοιτ' άν τής χρήσεως. Ταύτα μέν έχει ταύτη λόγον 
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τίς ΐδιες τίς Μούσες. Εκείνες, πράγματι, δέν θά μπορούσαν 
νά σφάλουν ποτέ σέ τέτοιο βαθμό ώστε, ένώ έκαμναν λόγια 
για άνδρες, νά τους προσδώσουν τό χρώμα φωνής καί τή με
λωδία γυναικών, καί ένώ συνέθεσαν πάλι μελωδία καί χο
ρευτικές κινήσεις γιά ελεύθερους ανθρώπους νά συνάπτουν 
ρυθμούς δούλων καί ποταπών ανθρώπων, ούτε, έξ άλλου, 
ένώ έθεσαν ώς βάση ρυθμούς καί χορευτική κίνηση ελεύθε
ρου χαρακτήρα, νά αποδίδουν μελωδία ή λόγια αντίθετα 
στους ρυθμούς, καί ακόμη δέν θά μπορούσαν ποτέ νά συνθέ- d 
σουν στό ΐδιο έργο φωνές θηρίων καί ανθρώπων καί οργά
νων καί κάθε είδους θόρυβο, όταν θέλουν νά μιμούνται ένα 
μόνο πράγμα- άν, ωστόσο, οί δημιουργοί τοϋ ανθρώπινου γέ
νους εμπλέκουν καί ανακατώνουν αλόγιστα Ολα μαζί τοϋ 
είδους αύτοϋ τά στοιχεία, θά προκαλούσαν τό γέλιο σέ όλους 
εκείνους γιά τους όποιους λέει ό Όρφεύς οτι έφθασε ή τυ
χερή ώρα τής τέρψης. Διότι βλέπουν ÖTL Ολα αυτά εΐναι συ
γκεχυμένα, καί έπί πλέον διότι διαχωρίζουν οί δημιουργοί 
τόν ρυθμό καί τίς εκφραστικές κινήσεις άπό τή μελωδία, μέ 
τό νά θέτουν τά γυμνά λόγια σέ μέτρο, καί, πάλι τή μελωδία e 
καί τόν ρυθμό χωρίς λόγια, μεταχειριζόμενοι προσέτι τήν 
απλή συνοδεία κιθάρας ή αύλοϋ, περιπτώσεις στις όποιες 
εΐναι τότε πάρα πολύ δύσκολο νά γνωρίζει κανείς τόσο τό τί 
θέλουν ό ρυθμός καί ή χωρίς λόγια αρμονία νά εκφράσουν 
όσο καί μέ ποιον άπό τά αξιόλογα έργα μίμησης μοιάζει-
άλλα, βεβαίως, είναι αναγκαίο νά θεωρήσουμε δτι τό είδος 
αυτό είναι ολόκληρο κατάμεστο άπό πολλή ακαλαισθησία, 
στό μέτρο πού προδίδει μία τόσο υπερβολική προσήλωση 
στην ταχύτητα, στό αλάνθαστο καί στή μίμηση τής φωνής 
τών ζώων, ώστε νά χρησιμοποιεί τό παίξιμο αύλοϋ όσο καί 
κιθάρας, Οχι ωστόσο γιά νά συνοδεύουν αυτά χορό ή τρα- 670a 
γούδι, οπότε άπό τήν απλή χρήση τοϋ ενός ή τοϋ άλλου θά 
προέκυπτε κάθε είδους άμουσία καί θαυματοποιία. Γι' 
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ημείς δέ γε ούχ Ö τι μή δεΐ ταΐς Μούσαις ημών προσχρήσθαι 
τους ήδη τριακοντούτας καί τών πεντήκοντα πέραν γεγονό
τος σκοπούμεθα, άλλ' ο τί ποτέ δεΐ. Τόδε μέν οΰν έκ τούτων 
ό λόγος ήμΐν δοκεΐ μοι σημαίνειν ήδη, τής γε χορικής μούσης 
δτι πεπαιδεϋσθαι δεΐ βέλτιον τους πεντηκοντούτας οσοισπερ b 
άν £δειν προσήκη. Τών γάρ £υθμών καί τών αρμονιών άνα
γκαΐόν αϋτοΐς έστιν εύαισθήτως έχειν καί γιγνώσκειν ή πώς 
τις τήν ορθότητα γνώσεται τών μελών, φ προσήκεν ή μή 
προσήκεν τοϋ δωριστί, καί τοϋ §υθμοϋ ον ό ποιητής αύτφ 
προσήψεν, όρθΦς ή μή; 

ΚΛ. Δήλον ώς ουδαμώς. 
ΑΘ. Γελοίος γάρ δ γε πολύς όχλος ηγούμενος ίκανώς γι

γνώσκειν τό τε εύάρμοστον καί εύρυθμον καί μή, όσοι 
προσςίδείν αύλφ καί βαίνειν έν φυθμφ γεγόνασι διηναγκα-
σμένοι, οτι δέ δρΦσιν ταύτα άγνοοϋντες αυτών έκαστα, ού e 
συλλογίζονται. Τό δέ που προσήκοντα μέν έχον πάν μέλος 
ορθώς έχει, μή προσήκοντα δέ ήμαρτημένως. 

ΚΛ. 'Αναγκαιότατα. 
ΑΘ. Τί οΰν ό μηδ' δ τί ποτ' έχει γιγνώσκων; άρα, ότιπερ 

εΐπομεν, ώς ορθώς γε αυτό έχει, γνώσεται ποτέ έν ότφοϋν; 
ΚΛ. Καί τίς μηχανή; 
ΑΘ. Τοϋτ' οΰν, ώς έοικεν, άνευρίσκομεν αΰ τά νϋν, ότι 

τοις φδοΐς ήμΐν, οϋς νϋν παρακαλοϋμεν καί έκόντας τινά 
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αυτήν, αυτά είναι τά λογικά επακόλουθα- έμεΐς πάντως δέν 
ερευνάμε έδώ αυτό τοϋ όποιου δέν πρέπει νά κάμνουμε χρή
ση στις Μούσες, όσοι άπό μάς είναι ήδη τριαντάρηδες καί 
Οσοι πέρασαν τά πενήντα, άλλα αυτό τοϋ όποιου πρέπει σέ 
κάθε περίπτωση (ένν. νά γίνεται χρήση). Άπ' ολα, λοιπόν, 
αυτά, μοϋ φαίνεται οτι ή συζήτηση μας δείχνει ήδη τοϋτο, δτι 
δηλαδή οί πενηντάρηδες, σέ όσους άπό αυτούς ταιριάζει νά 
τραγουδούν, πρέπει νά έχουν εκπαιδευθεί καλύτερα τουλά
χιστον άπό τά μέλη τοϋ μουσικού χορού. Είναι, πράγματι, 
αναγκαίο γι' αυτούς νά έχουν οξεία αίσθηση καί γνώση τών 
ρυθμών καί τών αρμονιών διαφορετικά, πώς θά μπορούσε 
νά διακρίνει κάποιος τήν ορθότητα τών μελωδιών, σέ ποία 
δηλαδή ταίριαζε ή δέν ταίριαζε δωρικός τρόπος, καί τοϋ ρυθ
μού, τόν όποιο ό δημιουργός προσάρμοσε σ' αυτήν σωστά ή 
οχι; 

ΚΛ. Είναι ολοφάνερα αδύνατο. 
ΑΘ. Είναι, πράγματι, καταγέλαστος ό μεγάλος όχλος άν 

νομίζει ότι γνωρίζει επαρκώς ποίο (ένν. έργο) έχει καλή 
αρμονία καί ποίο καλό ρυθμό καί ποίο όχι, (ένν. καταγέλα-
στοι είναι επίσης) όσοι ήσαν εξαναγκασμένοι νά τραγουδούν 
συνοδεία; αύλοϋ ή νά βαδίζουν μέ ρυθμό, αλλά δέν συλλογί
ζονται δτι τά πράττουν αγνοώντας γι' αυτά καί τήν παραμι
κρή λεπτομέρεια. Καί κάθε μελωδία πού έχει τά προσήκοντα 
στοιχεία ορθώς έχει, καί λανθασμένα εκείνη πού δέν έχει τά 
προσήκοντα 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην. 
ΑΘ. Τί θά κάμνει, λοιπόν, αυτός πού ούτε κάν γνωρίζει 

τό ποία στοιχεία έχει; Θά αναγνωρίσει άραγε τελικά αυτό 
ακριβώς πού είπαμε, ότι ένα οποιοδήποτε έχει ορθώς; 

ΚΛ. Καί ποίος ό προς τοϋτο μηχανισμός; 
ΑΘ. Τοϋτο, λοιπόν, όπως φαίνεται, άνευρίσκομε καί πά

λι τώρα, τό δτι δηλαδή αυτοί, τους όποιους τώρα προσκα-



72 ΝΟΜΩΝ Β ' 

τρόπον άναγκάζομεν ςίδειν, μέχρι γε τοσούτου πεπαιδεϋσθαι ύ 

σχεδόν άναγκαΐόν, μέχρι τοϋ δυνατόν εΐναι συνακολουθεΐν 

έκαστον ταίς τε βάσεσιν τών ρυθμών καί ταΐς χορδαΐς ταΐς 

τών μελών, ΐνα καθορώντες τάς τε αρμονίας καί τους ρυθ

μούς εκλέγεσθαι τε τά προσήκοντα οίοι τ ' ώσιν ά τοις τηλι-

κούτοις τε καί τοιούτοις φδειν πρέπον, καί ούτως φδωσιν, 

καί ξίιδοντες αυτοί τε ήδονάς τό παραχρήμα άσινεΐς ήδωνται 

καί τοις νεωτέροις ηγεμόνες ηθών χρηστών ασπασμού προ- e 

σήκοντος γίγνωνται- μέχρι δέ τοσούτου παιδευθέντες άκρι-

βεστέραν άν παιδείαν τής έπί τό πλήθος φερούσης είεν μετα-

κεχειρισμένοι καί τής περί τους ποιητάς αυτούς. Τό γάρ τρί

τον ουδεμία ανάγκη ποιητή γιγνώσκειν, εΐτε καλόν εΐτε μή 

καλόν τό μίμημα, τό δέ αρμονίας καί ρυθμού σχεδόν ανάγκη, 

τοις δέ πάντα τά τρία τής εκλογής ένεκα τοϋ καλλίστου καί 

δευτέρου, ή μηδέποτε ίκανόν έπωδόν γίγνεσθαι νέοις προς 

άρετήν. 67ia 

Καί Οπερ ό λόγος έν άρχαΐς έβουλήθη, τήν τ φ τοϋ Διονύ

σου χορφ βοήθειαν έπιδεΐξαι καλώς λεγομένην, εις δύναμιν 

εΐρηκεν σκοπώμεθα δή εί τοϋθ' ούτω γέγονεν. Θορυβώδης 

μέν που ό σύλλογος ό τοιούτος έξ ανάγκης προϊούσης τής πό

σεως έπί μάλλον άεί συμβαίνει γιγνόμενος, όπερ ύπεθέμεθα 

κατ' αρχάς άναγκαΐόν είναι γίγνεσθαι περί τών νϋν λεγομέ

νων. b 

ΚΛ. Ανάγκη. 
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λοΰμε καί κατά κάποιον τρόπο έξαναγκάζομε νά τραγουδούν 

μέ καλή διάθεση, είναι σχεδόν αναγκαίο νά έχουν εκπαιδευ

θεί μέχρι τοϋ νά είναι δυνατό γιά τόν καθένα νά ακολουθεί 

τους ρυθμικούς χρόνους Οσο κι αυτές τίς αρμονίες τών με

λωδιών, γιά νά είναι σέ θέση παρατηρώντας τίς αρμονίες καί 

τους ρυθμούς νά επιλέγουν αυτά πού τους ταιριάζουν, αυτά 

τά όποια αρμόζει σέ ανθρώπους αυτής τής ηλικίας κι αύτοϋ 

τοϋ ποιου νά τραγουδούν, καί έτσι νά τά τραγουδούν, καί 

τραγουδώντας τα, καί αυτοί οί ÎÔLOL νά μπορούν νά απολαμ

βάνουν άμεσα ηθικά αβλαβείς απολαύσεις καί γιά τους νεό

τερους νά γίνονται πρότυπα καί καθοδηγητές τής αρμόζου

σας αφοσίωσης στά χρηστά ήθη- εκπαιδευμένοι, έξ άλλου, σέ 

τέτοιο βαθμό, θά μπορούσαν νά χειρίζονται μίαν έντελέστε-

ρη παιδεία άπό έκείνην πού απευθύνεται στό πλήθος καί τή 

σχετική μέ αυτούς τους ίδιους τους ποιητές. Τό τρίτο, πράγ

ματι, Οέν υπάρχει καμμία ανάγκη γιά τόν ποιητή νά τό γνω

ρίζει, άν δηλαδή είναι ώραΐο ή δέν είναι ώραΐο τό έργο τής 

μίμησης, προκειμένου όμως γιά τήν αρμονία καί τόν ρυθμό 

είναι κατά κανόνα ανάγκη- ένώ γι' αυτούς, όλα καί τά τρία, χά

ριν τής επιλογής έκ μέρους τους τοϋ ωραιότερου καί τοϋ δεύ

τερου στή σειρά, διαφορετικά δέν θά υπάρξει ικανή επωδός γιά 

νά φέρει τους νέους προς τήν αρετή. 

Καί αυτό πού θέλησε εξ αρχής ή επιχειρηματολογία μας νά 6 7 ι 

καταδείξει, δηλαδή τόν δικαιολογημένο χαρακτήρα τής συνη

γορίας γιά τόν χορό τοϋ Διόνυσου, έχει εκτεθεί μέ τόν καλύ

τερο δυνατόν τρόπο- άς δούμε τότε, άν πράγματι συνέβη 

τοϋτο. Μία τέτοια ομήγυρη βέβαια κατ' ανάγκην, Οσο παρα

τείνεται ή οινοποσία, συμβαίνει νά γίνεται ολοένα καί πιό 

θορυβώδης, κάτι πού υποθέσαμε στην αρχή Οτι αναπόδραστα 

συμβαίνει στις περί οΰ έδώ ό λόγος συγκεντρώσεις. 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην. 
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ΑΘ. Πάς δέ γε αυτός αύτοϋ κουφότερος, αίρεται καί γέ-

γηθέν τε καί παρρησίας έμπίμπλαται καί άνηκουστίας έν τφ 

τοιούτω τών πέλας, άρχων δ ' ικανός άξιοι εαυτού τε καί τΦν 

άλλων γεγονέναι. 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Ούκοΰν εφαμεν, όταν γίγνηται ταύτα, καθάπερ τινά 

σίδηρον τάς ψυχάς τών πινόντων όιαπύρους γιγνομένας μαλ-

θακωτέρας γίγνεσθαι καί νεωτέρας, ώστε εύαγώγους συμβαί-

νειν τφ ονναμένφ τε καί έπισταμένφ παιδεύειν τε καί πλάτ-

τειν, καθάπερ οτ' ήσαν νέαι; τούτον δ' είναι τόν πλάστην τόν 

αυτόν ώσπερ τότε, τόν αγαθόν νομοθέτην, οΰ νόμους είναι δεί 

συμποτικούς, δυναμένους τόν εύελπιν καί θαρραλέον εκείνον 

γιγνόμενον καί άναισχυντότερον τοϋ δέοντος, καί ούκ έθέ-

λοντα τάξιν καί τό κατά μέρος σιγής καί λόγου καί πόσεως 

καί μούσης ύπομένειν, έθέλειν ποιεΐν πάντα τούτοις τάνα-

ντία, καί είσιόντι τ φ μή καλφ θάρρει τόν κάλλιστον διαμα-

χόμενον φόβον είσπέμπειν οίους τ ' είναι μετά δίκης, δν αιδώ 

τε καί αίσχύνην θείον φόβον ώνομάκαμεν; 

ΚΛ. "Εστίν ταύτα. 

ΑΘ. Τούτων δέ γε τών νόμων είναι νομοφύλακας καί συν-

Οημιουργούς αύτοΐς τους αθόρυβους καί νήφοντας τών μή νυ-

φόντων στρατηγούς, ών οή χωρίς μέθη διαμάχεσθαι δεινότε-

ρον ή πολεμίοις εΐναι μή μετά αρχόντων αθόρυβων, καί τόν 

αΰ μή δυνάμενον έθέλειν πείθεσθαι τούτοις καί τοις ήγεμόσιν 

τοις τοϋ Διονύσου, τοις υπέρ εξήκοντα έτη γεγονόσιν, ΐσην 
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ΑΘ. Έ ξ άλλου, κάθε άνθρωπος αισθάνεται ελαφρότερος 

άπ' ο,τι είναι, χαίρεται καί ξεχειλίζει άπό ειλικρίνεια καί δέν 

ακούει, σ' αυτήν τήν κατάσταση ευρισκόμενος, κανέναν άπό 

τους δίπλα του καί αξιώνει δτι έχει γίνει ικανός νά εξουσιά

ζει τόν εαυτό του καί τους άλλους. 

ΚΛ. Έ καί τί μ' αυτό; 

ΑΘ. Δέν λέγαμε δτι, όταν συμβαίνουν αυτά, οί ψυχές 

αυτών πού πίνουν, καθώς ακριβώς ενα κομμάτι σίδηρος, μέ 

τό νά γίνονται διάπυρες, γίνονται μαλακότερες καί νεανικό-

τερες, ώστε νά είναι εύπλαστες γιά Οποιον δύναται καί γνω

ρίζει ώς ειδήμων νά τίς διαπαιδαγωγεί καί νά τίς διαπλάθει, 

ακριβώς όπως όταν ήσαν νεανικές; Αυτός, άλλωστε, ό πλά

στης είναι αυτός ό ίδιος, όπως ακριβώς τότε, ό καλός νομο

θέτης, τοϋ όποιου οί νόμοι γιά τά συμπόσια πρέπει νά εΐναι 

Ικανοί νά κάμνουν εκείνον πού γίνεται φαιδρός, ριψοκίνδυ

νος καί αυθάδης σέ απαράδεκτο βαθμό, καί ό όποιος δέν θέ

λει νά υποφέρει τήν τάξη καί μέ τή σειρά του νά τηρήσει σι

γή, νά πάρει τόν λόγο, νά πιει καί νά τραγουδήσει, νά θέλει 

νά πράττει τά εντελώς αντίθετα άπό αυτά, καί όταν εισβάλει 

μέσα του τό μή ώραΐο θάρρος νά είναι ικανοί (ένν. οί νόμοι) 

μέ πνεύμα δικαιοσύνης νά στέλνουν τό αποτελεσματικότερο 

αντίπαλο δέος, τό όποιο, θεϊκό αυτό δέος, έχομε ονομάσει 

αιδώ καί αισχύνη; 

ΚΛ. 'Ισχύουν αυτά. 

ΑΘ. Καί γι' αυτούς τους νόμους πρέπει νά είναι νομο-

φύλακες καί συνεργάτες αυτών, οί αθόρυβοι καί νηφάλιοι 

άνθρωποι, οί επιτηρητές δηλαδή τών μή νηφάλιων, χωρίς 

τους όποιους εΐναι φοβερότερο νά μάχεσαι εναντίον τής μέ

θης παρά εναντίον εχθρών, μή έχοντας αρχηγούς ανθρώπους 

ατάραχους, καί αυτός πάλι πού δέν έχει τή θέληση νά υπα

κούει σέ αυτούς καί στους ηγήτορες τοϋ χορού τοϋ Διόνυ

σου, δηλαδή σ' εκείνους πού έχουν υπερβεί τό εξηκοστό έτος 
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καί μείζω τήν αίσχύνην φέρειν ή τόν τοις τοϋ Ά ρ ε ω ς άπει-

θοϋντα άρχουσιν. 

ΚΛ. 'Ορθώς. 

ΑΘ. Ούκοϋν ει γε εΐη τοιαύτη μέν μέθη, τοιαύτη δέ παιδιά, 

μών ούκ ώφεληθέντες άν οί τοιούτοι συμπόται καί μάλλον 

φίλοι ή πρότερον άπαλλάττοιντο αλλήλων, άλλ' ούχ ώσπερ 

τά νϋν εχθροί, κατά νόμους δέ πάσαν τήν συνουσίαν συγγε-

νόμενοικαί άκολουθήσαντες, οπότε άφηγοϊντο οί νήφοντες 

τοις μή νήφουσιν; 

ΚΛ. 'Ορθώς, εΐ γε δή εΐη τοιαύτη οΐαν νϋν λέγεις. 

ΑΘ. Μή τοίνυν έκεΐνό γ ' έτι τής τοϋ Διονύσου δωρεάς ψέ-

γωμεν απλώς, ώς έστιν κακή καί είς πόλιν ούκ αξία παραδέ-

χεσθαι. Καί γάρ ετι πλείω τις άν έπεξέλθοι λέγων έπεί καί τό 

μέγιστον αγαθόν ο δωρεΐται λέγειν μέν όκνος είς τους πολ

λούς διά τό κακώς τους ανθρώπους αυτό ύπολαβεΐν καί 

γνώναι λεχθέν. 

ΚΛ. Τό ποίον δή; 

ΑΘ. Λόγος τις άμα καί φήμη ύπορρεΐ πως ώς Ô θεός ούτος 

ύπό τής μητρυιάς "Ηρας διεφορήθη τής ψυχής τήν γνώμην, 

διό τάς τε βακχείας καί πάσαν τήν μανικήν εμβάλλει χορείαν 

τιμωρούμενος- όθεν καί τόν οΐνον έπί τοϋτ' αυτό δεδώρηται. 

Έ γ ώ δέ τά μέν τοιαύτα τοις ασφαλές ήγουμένοις είναι λέγειν 

περί θεών άφίημι λέγειν, τό δέ τοσόνδε οΐδα, δτι πάν ζφον, 

Οσον αύτφ προσήκει νουν εχειν τελεωθέντι, τοϋτον καί το

σούτον ουδέν έχον ποτέ φύεται- έν τούτφ δή τ φ χρόνω έν φ 
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τής ηλικίας, νά σηκώνει τό βάρος ΐσης ή καί μεγαλύτερης 

ακόμη ατίμωσης άπό εκείνον πού άπειθεΐ στους άρχοντες 

τοϋ "Αρεως. 

ΚΛ. Σωστά. 

ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν, άν τέτοια ήταν ή μέθη καί τέτοια ή 

διασκέδαση, δέν θά μπορούσαν μήπως νά ωφεληθούν αύτοϋ 

τοϋ είδους οί συμπότες καί δέν θά αποχωρίζονταν ό ένας τόν 

άλλον περισσότερο ώς φίλοι άπ' δ,τι πριν, καί πάντως Οχι 

ώς εχθροί, όπως είναι τώρα, άφοϋ καί σύμφωνα μέ τους νό

μους συναναστράφηκαν ό ένας τόν άλλον καθ' όλη τή διάρ- 672a 

κεια τοϋ συμποσίου καί συμμορφώθηκαν κάθε φορά πού οί 

νηφάλιοι καθοδηγούσαν τους μή νηφάλιους; 

ΚΛ. Σωστά, άν βέβαια τό συμπόσιο θά ήταν τέτοιο πού 

τώρα λές. 

ΑΘ. Ά ν μή τι άλλο, λοιπόν, άς μήν καταλογίζουμε πλέ

ον απλοϊκά εκείνο σέ βάρος τής δωρεάς τοϋ Διόνυσου, οτι 

δηλαδή είναι κακή καί Οχι άξια νά γίνεται αποδεκτή σέ πόλη. 

Διότι θά μπορούσε κάποιος νά τής καταμαρτυρήσει περισ

σότερα ακόμη, μιλώντας, άφοϋ δέν τολμά κανείς νά κάνει 

λόγο στον πολύ κόσμο ούτε καί γι' αυτό ακόμη τό μέγιστο 

αγαθό πού προσφέρει (ένν. ό Διόνυσος), διότι οί άνθρωποι 

θά τό παρερμηνεύσουν καί θά τό παρεξηγήσουν. b 

ΚΛ. Τό ποίον δηλαδή; 

ΑΘ. Διαδίδεται υπογείως κάπως μία ιστορία καί συνάμα 

φήμη, ότι τοϋ θεοϋ αύτοϋ τοϋ πήρε ή μητριά του ή "Ηρα τό 

λογικό, γι ' αυτό εισάγει τίς βακχείες καί κάθε λογής οργια

στικό χορό γιά νά εκδικείται- οπότε καί τόν οίνο γιά τόν ίδιο 

αυτόν σκοπό τόν έχει δωρίσει. Έγώ, ωστόσο, αυτά αφήνω νά 

τά λένε εκείνοι πού νομίζουν δτι είναι ασφαλές νά μιλάνε 

γιά τους θεούς, καί αυτό πού μόνο γνωρίζω είναι οτι κανένα e 

απολύτως έμβιο δν δέν γεννιέται ποτέ έχοντας στό παραμι

κρό ποιοτικά καί ποσοτικά οσο μυαλό τοϋ ταιριάζει νά έχει 
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μήπω κέκτηται τήν οίκείαν φρόνησιν, πάν μαίνεται τε καί βοά 
ατάκτως, καί Οταν άκταινώση εαυτό τάχιστα, ατάκτως αΰ 
πηδά- Άναμνησθώμεν δέ ότι μουσικής τε καί γυμναστικής 
εφαμεν αρχάς ταύτας είναι. 

ΚΛ. Μεμνήμεθα τί δ' ού; 
ΑΘ. Ούκοϋν καί ότι τήν φυθμοϋ τε καί αρμονίας αΐσθησιν 

τοίς άνθρώποις ήμΐν ένδεδωκέναι τήν αρχήν ταύτην εφαμεν, 
Απόλλωνα δέ καί Μούσας καί Διόνυσον θεών αίτιους ταύ
της γεγονέναι; 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 
ΑΘ. Καί δή καί τόν οίνόν γε, ώς έοικεν, ό τών άλλων λό

γος, ΐνα μανώμεν, φησίν έπί τιμωρία τή τών ανθρώπων δε-
δόσθαι- ô δέ νϋν λεγόμενος ύφ' ημών φάρμακον έπί τουνα
ντίον φησίν αιδοϋς μέν ψυχής κτήσεως ένεκα δεδόσθαι, σώ
ματος δέ ύγιείας τε καί Ισχύος. 

ΚΛ. Κάλλιστα, Φ ξένε, τόν λόγον άπεμνημόνευκας. 

ΑΘ. Καί τά μέν δή τής χορείας ημίσεα διαπεπεράνθω- τά 
δ' ημίσεα, οπως άν έτι δοκή περανοϋμεν ή καί έάοομεν. 

ΚΛ. Ποία δή λέγεις, καί πώς έκάτερα διαιρών; 
ΑΘ. "Ολη μέν που χορεία όλη παίδευσις ήν ήμΐν, τούτου 

δ' αΰ τό μέν φυθμοί τε καί άρμονίαι, τό κατά τήν φωνήν. 
ΚΛ. Ναί. 
ΑΘ. Τό δέ γε κατά τήν τοϋ σώματος κίνησιν φυθμόν μέν 
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όταν τελειωθεί- κατά τή χρονική αυτή, πράγματι, περίοδο, 
κατά τήν όποια δέν έχει ακόμα αποκτήσει τήν ανάλογη φρό
νηση, κάνει σάν τρελό καί ξεφωνίζει ανεξέλεγκτα καί ευθύς 
μόλις σταθεί Ορθιο χοροπηδά ανεξέλεγκτα πάλι. Άς θυμη
θούμε όμως πώς είπαμε δτι αυτές είναι οί απαρχές τής μου
σικής καί τής γυμναστικής. 

ΚΛ. Τό θυμόμαστε- τί περιμένεις; 
ΑΘ. Είπαμε, ωστόσο, επίσης ότι καί τήν αίσθηση τοϋ ρυθ

μού καί τής αρμονίας τήν έχει δώσει σέ μας τους ανθρώπους 
αυτή ή απαρχή, καί οτι άπό τους θεούς υπήρξαν πρωταίτιοι 
αυτής ό Απόλλων, οί Μούσες καί ό Διόνυσος; 

ΚΛ. Πώς νά μή τό θυμόμαστε; 
ΑΘ. Καί τότε καί γιά τόν οίνο χωρίς άλλο, Οπως φαίνε

ται, ό λόγος άπό τους άλλους είναι ότι έχει δοθεί, προκειμέ
νου λέει νά κυριευθούμε άπό μανία, γιά τιμωρία τών ανθρώ
πων ένώ ό επικαλούμενος (ένν. λόγος) τώρα άπό μας είναι 
Οτι έχει δοθεί ώς φάρμακο γιά τό αντίθετο, χάριν τής από
κτησης δηλαδή άπό τήν ψυχή αίδοϋς καί άπό τό σώμα υγείας 
καί ευρωστίας. 

ΚΛ. 'Ωραιότατα, φιλοξενούμενε, εξέθεσες άπό μνήμης 
τόν λόγο (ένν. τή δική μας εξήγηση). 

ΑΘ. Καί άπό αυτά, βέβαια, πού σχετίζονται μέ τόν χορό, 
άς έχομε διεκπεραιώσει τά μισά- δσο τώρα γιά τά άλλα μισά, 
ανάλογα μέ τό πώς θά μας φανεί, θά τά πραγματευθοϋμε ή θά 
τά παρατήσουμε. 

ΚΛ. Ποία ακριβώς εννοείς, καί πώς μπορείς νά διακρί
νεις καθένα άπό τά δύο αυτά; 

ΑΘ. Ή δλη περίπου χορεία, ήταν γιά μας ή Ολη εκπαί
δευση, καί τούτου πάλι, τό σχετικό μέ τή φωνή, οί ρυθμοί καί 
οί αρμονίες. 

ΚΛ. Ναί. 
ΑΘ. Τό άλλο τώρα μέρος, τό σχετικό μέ τήν κίνηση τοϋ 
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κοινόν τή τής φωνής είχε κινήσει, σχήμα δέ ίδιον. Έκεΐ δέ μέ

λος ή τής φωνής κίνησις. 673a 

ΚΛ. Αληθέστατα. 

ΑΘ. Τά μέν τοίνυν τής φωνής έάν μέχρι τής ψυχής κίνη-

σις γίγνηται, ώς αρετής παιδείαν, ούκ οίο' Οντινα τρόπον 

ώνομάσαμεν μουσικήν. 

ΚΛ. 'Ορθώς μέν οΰν. 

ΑΘ. Τά δέ γε τοϋ σώματος, ά παιζόντων ορχησιν εΐπομεν, 

έάν μέχρι τής τοϋ σώματος αρετής ή τοιαύτη κίνησις γίγνη

ται, τήν έντεχνον άγωγήν έπί τό τοιούτον αύτοϋ γυμναστικήν 

προσείπωμεν. 

ΚΛ. 'Ορθότατα. 

ΑΘ. Τό δέ τής μουσικής, δ νυνδή σχεδόν ήμισυ διεληλυ- b 

θέναι τής χορείας εΐπομεν καί διαπεπεράνθαι, καί νϋν οϋτως 

ειρήσθω- τό δ' ήμισυ λέγωμεν, ή πώς καί πή ποιητέον; 

ΚΛ. ΤΩ άριστε, Κρησίν καί Λακεδαιμονίοις διαλεγόμενος, 

μουσικής πέρι διελθόντων ημών, ελλειπόντων δέ γυμνα

στικής, τί ποτέ οΐει σοι πότερον ημών άποκρινεΐσθαι προς 

ταύτην τήν έρώτησιν; 

ΑΘ. Άποκεκρίσθαι εγωγ' άν σε φαίην σχεδόν ταύτ' έρό-

μενον σαφώς, καί μανθάνω ώς έρώτησις οΰσα αύτη τά νϋν _ 

άπόκρισίς τέ έστιν, ώς εΐπον, καί ετι πρόσταξις διαπεράνα-

σθαι τά περί γυμναστικής. 

ΚΛ. Ά ρ ι σ θ ' ύπέλαβές τε καί ούτω δή ποίει. 
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σώματος είχε κοινό μέ τήν κίνηση τής φωνής τόν ρυθμό, 

αλλά τό σχήμα ίδιο. Έ ν ω έκεΐ ή κίνηση τής φωνής είναι ή με

λωδία. 673a 

ΚΛ. Πέρα γιά πέρα αλήθεια. 

ΑΘ. Τά σχετικά, λοιπόν, μέ τή φωνή, άν επιδρούν μέχρι 

τήν ψυχή ώς αρετής παιδεία, δέν γνωρίζω μέ ποίον τρόπο τά 

ονομάσαμε μουσική. 

ΚΛ. Σωστά, πράγματι. 

ΑΘ. Τά σχετικά, έξ άλλου, μέ τό σώμα, τά όποια αποκα

λέσαμε παιζόντων Ορχηση, άν αυτή ή κίνηση επιδρά μέχρι 

τοϋ νά εξασφαλίζει τήν τελειότητα τοϋ σώματος, τότε τήν 

έντεχνη εξάσκηση του γιά ένα τέτοιο σκοπό, άς τήν αποκαλέ

σουμε γυμναστική. 

ΚΛ. Πολύ ορθά. 

ΑΘ. "Οσον άφορα, έξ άλλου, τό μέρος τής μουσικής, τό b 

ένα μισό δηλαδή σχεδόν τής χορείας, τό όποιο τώρα δα μό

λις είπαμε ότι διεκπεραιώσαμε, άς πούμε καί τώρα οτι έχει 

έτσι- οσο γιά τό άλλο μισό (ένν. τή γυμναστική) νά μιλήσου

με, ή πώς καί μέ ποίον συγκεκριμένο τρόπο πρέπει νά ενερ

γήσουμε; 

ΚΛ. Καλέ μου άνθρωπε, Οταν συνομιλείς μέ Κρητικούς 

καί Λακεδαιμόνιους, άπό τή στιγμή πού έχομε εξετάσει τή 

μουσική, ένώ παραλείπουμε παντελώς τή γυμναστική τί φα

ντάζεσαι επί τέλους οτι θά σοϋ αποκριθεί ό ένας ή ό άλλος 

άπό μάς σ' αυτή τήν ερώτηση; 

ΑΘ. Έγώ τουλάχιστον θά σοϋ έλεγα δτι, ρωτώντας μέ τόν 

τρόπον αυτόν έχεις απαντήσει μέ απόλυτη σχεδόν σαφήνεια, 

καί αντιλαμβάνομαι οτι άν καί πρόκειται τώρα γιά ερώτηση e 

εΐναι αυτή στην προκείμενη περίπτωση, οπως είπα, καί απά

ντηση, καί έπί πλέον επιταγή νά εξετάσουμε διεξοδικά τά 

σχετικά μέ τή γυμναστική. 

ΚΛ. Πολύ καλά κατάλαβες καί έτσι συνεπώς πράξε. 
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ΑΘ. Ποιητέον ουδέ γάρ πάνυ χαλεπόν έστιν ειπείν ύμΐν 
γε άμφοτέροις γνώριμα. Πολύ γάρ έν ταύτη τή τέχνη πλέον 
εμπειρίας ή έν εκείνη μετέχετε. 

ΚΛ. Σχεδόν αληθή λέγεις. 
ΑΘ. Ούκοϋν αΰ ταύτης αρχή μέν τής παιδιάς τό κατά φύ

σιν πηδάν είθίσθαι πάν ζφον, τό δέ άνθρΦπινον, ώς εφαμεν, d 
αΐσθησιν λαβόν τοϋ ^υθμοϋ έγέννησέν τε όρχησιν καί έτεκεν, 
τοϋ δέ μέλους ύπομιμνήσκοντος καί έγείροντος τόν §υθμόν, 
κοινωθέντ' άλλήλοις χορείαν καί παιδιάν έτεκέτην. 

ΚΛ. Αληθέστατα. 
ΑΘ. Καί τό μέν, φαμέν, ήδη διεληλύθαμεν αύτοϋ, τό Οέ 

πειρασόμεθα εφεξής όιελθείν. 
ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Έπί τοίνυν τή τής μέθης χρεία τόν κολοφώνα πρώτον 
έπιθώμεν, ει καί σφφν συνδοκεΐ. e 

ΚΛ. Ποίον δή καί τίνα λέγεις; 
ΑΘ. Εί μέν τις πόλις ώς ούσης σπουδής τφ έπιτηδεύματι 

τφ νϋν είρημένφ χρήσεται μετά νόμων καί τάξεως, ώς τοϋ 
σωφρονεΐν ένεκα μελέτης χρωμένη, καί τών άλλων ηδονών μή 
άφέξεται ωσαύτως καί κατά τόν αυτόν λόγον, τοϋ κρατεΐν 
αυτών ένεκα μηχανωμένη, τούτον μέν τόν τρόπον άπασι τού
τοις χρηστέον εί δ' ώς παιδιά τε, καί έξέσται τφ βουλομένφ 
καί δταν βούληται καί μεθ' ών άν βούληται πίνειν μετ' επι
τηδευμάτων ώντινωνοϋν άλλων, ούκ άν τιθείμην ταύτην τήν 674a 
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ΑΘ. Πρέπει νά τό κάμνω- διότι δέν είναι καθόλου δύ
σκολο νά πει κανείς σέ σάς τους δύο γνώριμα ήδη πράγματα. 
Πράγματι, έχετε πολύ περισσότερη πείρα σ' αυτήν έδώ τήν 
τέχνη (ένν. γυμναστική) παρά σ' έκείνην (ένν. μουσική). 

ΚΛ. Λές σχεδόν αληθή. 
ΑΘ. Άρα, λοιπόν, αρχή αυτής τής παιδιάς είναι ή φυσική 

συνήθεια σέ κάθε έμβιο όν νά χοροπηδά, τό ανθρώπινο ώστό- d 
σο όν, όπως είπαμε, άφοϋ απέκτησε τήν αίσθηση τοϋ ρυθμού, 
γέννησε καί παρήγαγε τήν όρχηση, ένώ άπό τή μελωδία πού 
υπενθυμίζει καί εγείρει μέσα μας τόν ρυθμό, άφοϋ ενώθηκαν 
μεταξύ τους, γεννήθηκε ή χορεία καί ή παιδιά. 

ΚΛ. Απολύτως αληθές. 
ΑΘ. Καί όσο γιά τό ενα (ένν. μισό τής χορείας), λέμε, τό 

έχομε ήδη εξετάσει διεξοδικά, καί ότι θά προσπαθήσουμε 
εφεξής νά εξετάσουμε καί τό άλλο μισό. 

ΚΛ. Μάλιστα. 
ΑΘ. Στό θέμα, λοιπόν, τοϋ χειρισμού τής μέθης άς θέ

σουμε πρώτα, άν συμφωνείτε καί οί δύο, τόν κολοφώνα. e 
ΚΛ. Γιά ποίον (ένν. κολοφώνα) μιλάς καί τί συγκεκριμέ

να εννοείς; 
Αθ. Άν μία ορισμένη πόλη θά χειρισθεί, σαν νά είναι 

κάτι τό σοβαρό, τή συνήθεια (ένν. τών συμποσίων) γιά τήν 
οποία έγινε μόλις τώρα λόγος, στό πνεύμα τών νόμων καί 
τής τάξης, σάν νά επρόκειτο νά τήν χρησιμοποιήσει ώς μέσο 
σωφρονισμού, καί άν δέν θά απέχει άπό τίς άλλες ηδονές στό 
ίδιο αυτό πνεύμα καί γιά τόν ΐδιο λόγο, μετερχόμενη δηλαδή 
τρόπους ώστε νά τίς εξουσιάζει, αυτόν τόν τρόπον αντιμε
τώπισης πρέπει νά χρησιμοποιεί γιά όλες αυτές- άν όμως 
(ένν. αντιμετώπιζε τή συνήθεια αύτη) σάν νά ήταν παιδιά, 
καί στό πνεύμα ότι θά ήταν επιτρεπτό σέ Οποιον θέλει καί 
Οταν θέλει καί μαζί μέ όποιους θά ήθελε νά πίνει, σέ συν
δυασμό μέ οποιεσδήποτε άλλες συνήθειες, δέν θά ψήφιζα 674a 
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ψήφον, ώς δεΐ ποτέ μέθη χρήσθαι ταύτην τήν πόλιν ή τούτον 

τόν άνδρα, άλλ' έτι μάλλον τής Κρητών καί Λακεδαιμονίων 

χρείας προσθείμην άν τφ τών Καρχηδονίων νόμω, μηδέποτε 

μηδένα έπί στρατοπέδου γεύεσθαι τούτου τοϋ πώματος, άλλ' 

ύδροποσίαις συγγίγνεσθαι τούτον τόν χρόνον άπαντα, καί 

κατά πόλιν μήτε δούλην μήτε δοϋλον γεύεσθαι μηδέποτε, μηδέ 

άρχοντας τούτον τόν ένιαυτόν όν άν άρχωσιν, μηδ' αΰ κυ-

βερνήτας μηδέ δικαστάς ενεργούς όντας οίνου γεύεσθαι τό 

παράπαν, μηδ' όστις βουλευσόμενος εις βουλήν άξίαν τινά 

λόγου συνέρχεται, μηδέ γε μεθ' ήμέραν μηδένα τό παράπαν εί 

μή σωμασκίας ή νόσων ένεκα, μηδ' αΰ νύκτωρ όταν έπινοή 

τις παΐδας ποιεΐσθαι άνήρ ή καί γυνή. Καί άλλα δέ πάμπολ

λα άν τις λέγοι έν οΐς τοις νουν τε καί νόμον έχουσιν ορθόν 

ού ποτέος οίνος- ώστε κατά τόν λόγον τοΰτον ούδ' αμπέλων 

άν πολλών δέοι ούδ' ήτινι πόλει, τακτά δέ τά τ ' άλλ' άν εΐη 

γεωργήματα καί πάσα ή δίαιτα, καί δή τά γε περί οίνον 

σχεδόν απάντων έμμετρότατα καί όλίγιστα γίγνοπ;' άν. 

Οΰτος, ώ ξένοι, ήμΐν, εί συνδοκεΐ, κολοφών έπί τώ περί οΐνου 

λόγφ φηθέντι ειρήσθω. 

ΚΛ. Καλώς, καί συνδοκεΐ. 
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υπέρ τοϋ οτι πρέπει ή πόλη αυτή ή αυτός ό άνδρας νά κάμνει 

ποτέ χρήση τής μέθης, άλλα ακόμη περισσότερο καί άπό τήν 

αντιμετώπιση έν προκειμένφ έκ μέρους τών Κρητών καί τών 

Λακεδαιμονίων, θά μπορούσα νά συνταχθώ μέ τόν νόμο τών 

Καρχηδονίων, κανένας νά μήν δοκιμάζει αυτό τό πιοτό σέ 

εκστρατεία, άλλα νά πίνει στις συντροφιές δλο αυτό τό διά

στημα μόνο νερό, καί στην πόλη δχι μόνον ούτε δούλη ούτε 

δούλος κανένας νά δοκιμάζει ποτέ, άλλα ούτε και αυτοί ακό

μη οί άρχοντες στή διάρκεια τοϋ έτους εκείνου κατά τό όποιο 

άρχουν, ούτε πάλι κυβερνήτες πλοίων ούτε δικαστές Οταν 

είναι σέ υπηρεσία νά δοκιμάζουν έστω καί στό ελάχιστο 

οίνο, ούτε όποιος συνέρχεται σέ κάποια άξια λόγου συνέ

λευση προκειμένου νά συνδιασκεφθεΐ, ούτε βέβαια ποτέ στή 

διάρκεια τής ημέρας νά πίνει κανείς τό ελάχιστο, παρά μόνο 

γιά τήν τόνωση τοϋ σώματος ή λόγα> ασθενειών, ούτε πάλι 

κατά τή νύκτα οταν έχει στον νοϋ του κάποιος νά κάνει παι

διά, άνδρας ή καί γυναίκα. Καί άλλα δμως πάμπολλα παρα

δείγματα θά μπορούσε ν ' αναφέρει κανείς, κατά τά όποια, 

αυτοί πού έχουν μυαλό καί νόμο ορθό, δέν κάμνουν χρήση 

οίνου- ώστε, σύμφωνα μέ τή λογική αύτη, δέν θά χρειαζόταν 

νά υπάρχουν ούτε έν γένει πολλά αμπέλια καί ούτε σέ κά

ποια πόλη, αν θά μπορούσαν νά είναι ποσοτικά καθορισμέ

να καί τά άλλα γεωργικά είδη καί δλη ή διατροφή, τότε 

ασφαλώς τά σχετικά μέ τόν οίνο θά μπορούσαν νά εΐναι τά 

πιό περιορισμένα καί τά λιγότερα άπό όλα σχεδόν τά άλλα. 

Αυτός, φιλόξενοι άνδρες, άν συμφωνείτε, άς πούμε δτι είναι 

γιά μας Ö κολοφών στή γνώμη πού ελέχθη σχετικά μέ τόν 

οίνο. 

ΚΛ. Πολύ ώραΐα, καί συμφωνούμε. 
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ΑΘ. Ταύτα μέν οΰν δή ταύτη· πολιτείας δέ αρχήν τίνα 676a 

ποτέ φώμεν γεγονέναι; μών ούκ ένθένδε τις άν αυτήν φάστά 

τε καί κάλλιστα κατίδοι; 

ΚΛ. Πόθεν; 

ΑΘ. Ό θ ε ν π ε ρ καί τήν τών πόλεων έπίδοσιν εις άρετήν με-

ταβαίνουσαν άμα καί κακίαν εκάστοτε θεατέον. 

ΚΛ. Λέγεις δέ πόθεν; 

ΑΘ. Οΐμαι μέν άπό χρόνου μήκους τε καί απειρίας καί 

τών μεταβολών έν τ φ τοιούτω. b 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Φέρε, άφ ' οΰ πόλεις τ ' είσίν και άνθρωποι πολιτευό

μενοι, δοκεΐς άν ποτέ κατανοήσαι χρόνου πλήθος Οσον γέ-

γονεν; 

ΚΛ. Οϋκουν φάδιόν γε ουδαμώς. 

ΑΘ. Τό δέ γε ώς άπλετόν τι καί άμήχανον άν εΐη; 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν τοϋτό γε. 
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ΑΘ. Αυτά, λοιπόν, έχουν κατ 'αυτόν τόν τρόπο-ποία όμως 676a 

νά πούμε Ön υπήρξε κάποτε ή αρχή τοϋ πολιτεύματος; Δέν 

θά μπορούσε νά τήν γνωρίσει κανείς καλά μέ τόν πιό εύκολο 

καί εξαίσιο τρόπο άπό τήν ακόλουθη σκοπιά; 

ΚΛ. Ά π ό ποίαν; 

ΑΘ. Ά π ό αυτήν ακριβώς άπό τήν οποία πρέπει κάθε φορά 

νά παρατηρείται καί ή εξέλιξη τών πόλεων, άλλοτε προς τήν 

αρετή καί άλλοτε προς τήν κακία. 

ΚΛ. Ά π ό ποίαν λές Ομως; 

ΑΘ. Νά, νομίζω (ένν. άπό τή σκοπιά) τοϋ μάκρους καί συ

νεπώς τής απέραντης έκτασης τοϋ χρόνου καί τίς μεταβολές 

πού σημειώνονται μέσα σ' αυτόν. b 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς αυτό; 

ΑΘ. Έ λ α τώρα, άπό τότε πού υπάρχουν πόλεις καί 

άνθρωποι πού ζουν ώς ελεύθεροι πολίτες νομίζεις οτι μπο

ρείς ποτέ νά κατανοήσεις πόσος πολύς χρόνος παρήλθε; 

ΚΛ. Ό χ ι , δέν είναι καθόλου εύκολο. 

ΑΘ. Τό δτι όμως (ένν. ό χρόνος) θά μπορούσε νά είναι κά

τι τό ατέλειωτο καί ασύλληπτο; 

ΚΛ. Αυτό, τουλάχιστον πολύ εύκολα. 
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ΑΘ. Μών οΰν μυρίαι μέν έπί μυρίαις ήμΐν γεγόνασι πό

λεις έν τούτφ τ φ χρόνω, κατά τόν αυτόν δέ τοϋ πλήθους λό

γον ούκ έλάττους έφθαρμέναι; πεπολιτευμέναι δ ' αΰ πάσας e 

πολιτείας πολλάκις έκασταχοϋ; καί τοτέ μέν έξ έλαττόνων 

μείζους, τοτέ δ ' έκ μειζόνων έλάττους, καί χείρους έκ βελ-

τιόνων γεγόνασι καί βελτίους έκ χειρόνων; 

ΚΛ. Άναγκαΐόν. 

ΑΘ. Ταύτης δή πέρι λάβωμεν, εί δυναίμεθα, τής μεταβολής 

τήν α ί τ ί α ν τάχα γάρ άν ΐσως δείξειεν ήμΐν τήν πρώτην τών 

πολιτειών γένεσιν καί μετάβασιν. 

ΚΛ. Εΰ λέγεις, καί προθυμεΐσθαι δεΐ, σέ μέν ό διανοή περί 

αυτών άποφαινόμενον, ημάς δέ συνεπομένους. 

ΑΘ. Ά ρ ' οΰν ύμΐν οί παλαιοί λόγοι άλήθειαν έχειν τινά 677a 

δοκοϋσιν; 

ΚΛ. Ποίοι δή; 

ΑΘ. Τό πολλάς ανθρώπων φθοράς γεγονέναι κατακλυ-

σμοΐς τε καί νόσοις καί άλλοις πολλοίς, έν οΐς βραχύ τι τών 

ανθρώπων λείπεσθαι γένος. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν πιθανόν τό τοιούτον πάν παντί. 

ΑΘ. Φέρε δή, νοήσωμεν μίαν τών πολλών ταύτην τήν τφ 

κατακλυσμφ ποτέ γενομένην. 

ΚΛ. Τό ποιόν τι περί αύτης διανοηθέντες; 

ΑΘ. Ώ ς οί τότε περιφυγόντες τήν φθοράν σχεδόν Ορειοί b 

τίνες άν εΐεν νομής, έν κορυφαΐς που σμικρά ζωπυρα τοϋ 

τών ανθρώπων διασεσωσμένα γένους. 
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ΑΘ. Μήπως, λοιπόν, στό χρονικό αυτό διάστημα έγιναν σέ 

μάς μυριάδες έπί μυριάδων πόλεις καί στό ίδιο αυτό διάστη

μα έχομε όχι λιγότερες κατεστραμμένες; Καί μήπως πάλι κυ- e 

βερνήθηκαν παντού άπό όλων τών ειδών τά πολιτεύματα 

πολλές φορές; Καί άλλοτε άπό μικρότερες έγιναν μεγαλύτε

ρες, άλλοτε άπό μεγαλύτερες μικρότερες, καί χειρότερες άπό 

καλύτερες καί καλύτερες άπό χειρότερες; 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην. 

ΑΘ. Ά ς προσπαθήσουμε τότε νά συλλάβουμε, άν μπο

ρούμε, τήν αίτια αυτής τής μεταβολής- διότι θά μπορούσε πι

θανότατα νά μας δείξει τήν πρώτη γένεση καί τήν αλλαγή τών 

πολιτευμάτων. 

ΚΛ. "Εχεις δίκιο, καί συνεπώς πρέπει νά δείξουμε προθυ

μία, έσύ, άπό τήν πλευρά σου νά εκθέτεις αυτό πού έχεις 

κατά νουν γι ' αυτά, κι Εμείς, άπό τή δική μας, νά σέ παρακο

λουθούμε προσεκτικά. 

ΑΘ. Μήπως, λοιπόν, σας φαίνονται οί παλαιές αφηγήσεις 677a 

ότι έχουν κάποια δόση αλήθειας; 

ΚΛ. Ποίες δηλαδή; 

ΑΘ. Τό οτι έχουν γίνει πολλές καταστροφές στους ανθρώ

πους άπό κατακλυσμούς καί αρρώστιες καί άπό άλλα πολλά, 

έξ αίτιας τών όποιων απέμεινε ένα μικρό μόνο μέρος άπό τό 

γένος τών ανθρώπων. 

ΚΛ. Πολύ πιθανό θά φαινόταν αυτό στον καθένα. 

ΑΘ. "Ελα τότε, λοιπόν, άς δούμε μίαν άπό τίς πολλές κα

ταστροφές, αυτήν πού έγινε κάποτε άπό κατακλυσμό. 

ΚΛ. Τί νά συλλογισθούμε σχετικά μ' αυτήν; 

ΑΘ. "Οτι αυτοί πού απέφυγαν τότε τήν καταστροφή θά b 

ήσαν ώς έπί τό πλείστον ορισμένοι ορεσίβιοι κάποιου βο

σκότοπου, δηλαδή κάπου πάνω σέ βουνοκορφές μικρά απο

μεινάρια ζωής άπό τό γένος τών ανθρώπων πού εΐχαν δια

σωθεί. 
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ΚΛ. Δήλον. 
ΑΘ. Καί δή τους τοιούτους γε ανάγκη που τών άλλων 

άπειρους είναι τεχνών καί τών έν τοις άστεσι προς αλλή
λους μηχανών εΐς τε πλεονεξίας καί φιλονικίας καί όπόσ' 
άλλα κακουργήματα προς αλλήλους έπινοοΰσιν. 

ΚΛ. Εικός γοϋν. 
ΑΘ. Θώμεν δή τάς έν τοις πεδίοις πόλεις καί προς θα- e 

λάττη κατοικούσας άρδην έν τφ τότε χρόνφ διαφθείρεσθαι; 
ΚΛ. Θώμεν. 
ΑΘ. Ούκοϋν όργανα τε πάντα άπόλλυσθαι, καί ει τι τέ

χνης ήν έχόμενον σπουδαίως ηύρημένον ή πολιτικής ή καί 
σοφίας τινός ετέρας, πάντα έρρειν ταύτα έν τφ τότε χρόνω 
φήσομεν; πώς γάρ άν, ώ άριστε, εΐ γε έμενεν τάδε ούτω τόν 
πάντα χρόνον ώς νϋν διακεκόσμηται, καινόν άνηυρίσκετό 
ποτέ καί ότιοϋν; 

ΚΛ. Τοϋτο οτι μέν μυριάκις μύρια έτη διελάνθανεν άρα d 
τους τότε, χίλια δέ άφ' οΰ γέγονεν ή δις τοσαύτα έτη, τά μέν 
Δαιδάλφ καταφανή γέγονεν, τά δέ Όρφεί, τά δέ Παλαμήδει, 
τά δέ περί μουσικήν Μαρσύα καί "Ολύμπω, περί λύραν δέ 
Άμφίονι, τά δέ άλλα άλλοις πάμπολλα, ώς έπος ειπείν χθες 
καί πρώην γεγονότα. 

ΑΘ. Άριστ', ώ Κλεινία, τόν φίλον Οτι παρέλιπες, τόν 
άτεχνώς χθες γενόμενον. 
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ΚΛ. Είναι ολοφάνερο. 
ΑΘ. Καί μάλιστα αυτοί οί άνθρωποι ήσαν, χωρίς άλλο, 

κατ' ανάγκην άπειροι άπό τίς άλλες βιοποριστικές τέχνες 
καί άπό τίς μηχανορραφίες πού οί άνθρωποι τών αστικών 
κέντρων μετέρχονται ό ένας εναντίον τοϋ άλλου, τόσο σέ 
εκδηλώσεις πλεονεξίας δσο καί σέ περιπτώσεις φιλονικίας 
καί όσες άλλες ακόμη πανουργίες επινοούν ό ένας εναντίον 
τοϋ άλλου. 

ΚΛ. "Ετσι τουλάχιστον φαίνεται. 
Αθ. Νά υποθέσουμε, λοιπόν, Οτι οί πόλεις πού βρίσκονταν 

στις πεδιάδες καί δίπλα στή θάλασσα καταστράφηκαν συθέ
μελα εκείνον τόν καιρό; 

ΚΛ. Άς τό υποθέσουμε. 
ΑΘ. Νά υποθέσουμε, λοιπόν, ότι όλα τά εργαλεία χάθηκαν 

καί Οτι άν υπήρχε κάτι τό κεκτημένο, σχετικό μέ τήν τέχνη ή 
τήν πολιτική ή μέ μίαν οποιαδήποτε άλλη επιστήμη, τό όποιο 
είχε βρεθεί μετά άπό σοβαρή μελέτη, οτι ολα αυτά καταστρά
φηκαν σ' εκείνα τά χρόνια; Διότι, πώς νά τό κάνουμε, καλέ 
μου άνθρωπε, άν βέβαια παρέμεναν αυτά καθ' Ολη τή διάρ
κεια τοϋ χρόνου έτσι όπως είναι τώρα καταταγμένα, πώς θά 
ήταν ποτέ δυνατόν νά βρεθεί οτιδήποτε καινούργιο; 

ΚΛ. Τοϋτο, Οτι δλα αυτά αμέτρητες φορές αμέτρητα χρό
νια διέφευγαν τής προσοχής τών τότε ανθρώπων, καί οτι χί
λια χρόνια αφότου έγιναν ή δύο φορές τόσα χρόνια, ενα μέ
ρος άπό αυτά έγιναν ολοφάνερα στον Δαίδαλο, ενα άλλο 
στον Όρφέα καί ενα τρίτο στον Παλαμήδη, τά σχετικά πάλι 
μέ τή μουσική στον Μαρσύα καί στον "Ολυμπο καί τά σχε
τικά μέ τή λύρα στον Άμφίονα, ένώ τά άλλα πολλά τά όποια 
φανερώθηκαν σέ άλλους, έγιναν μόλις χθες ή προχθές, πού 
λέει ό λόγος. 

ΑΘ. Άραγε (ένν. συνειδητοποιείς), Κλεινία, δτι παρέλει
ψες τόν φίλο πού ήλθε κυριολεκτικά στή ζωή μόλις χθες; 
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ΚΛ. Μών φράζεις Έπιμενίδην; 

ΑΘ. Ναί, τούτον πολύ γάρ ύμΐν ύπερεπήδησε τω μηχανή- e 

μάτι τους σύμπαντας, ώ φίλε, δ λόγω μέν 'Ησίοδος έμα-

ντεύετο πάλαι, τφ δέ έργα) εκείνος άπετέλεσεν, ώς ύμεΐς φά

τε. 

ΚΛ. Φαμέν γάρ οΰν. 

ΑΘ. Ούκοϋν ούτω δή λέγωμεν εχειν τότε, οτ ' έγένετο ή 

φθορά, τά περί τους ανθρώπους πράγματα, μυρίαν μέν τίνα 

φοβεράν έρημίαν, γής δ ' άφθονου πλήθος πάμπολυ, ζφων δέ 

τών άλλων έρρόντων, βουκόλι' άττα, καί ει τί που α'ιγων πε-

ριλειφθέν έτύγχανεν γένος, σπάνια καί ταύτα νέμουσιν είναι 

ζήν τότε κατ ' αρχάς; 678a 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Πόλεως δέ καί πολιτείας πέρι καί νομοθεσίας, ών 

νϋν ό λόγος ήμΐν παρέστηκεν, άρ' ώς έπος ειπείν οιόμεθα 

καί μνήμην είναι τό παράπαν; 

ΚΛ. Ουδαμώς. 

ΑΘ. Ούκοϋν έξ εκείνων τών διακειμένων ούτω τά νϋν γέ

γονεν ήμΐν σύμπαντα, πόλεις τε καί πολιτεΐαι καί τέχναι καί 

νόμοι, καί πολλή μέν πονηρία, πολλή δέ καί αρετή; 

ΚΛ. Πώς λέγεις; 

ΑΘ. Ά ρ ' ο'ιόμεθα, ώ θαυμάσιε, τους τότε, απείρους όντας b 

πολλών μέν καλών τών κατά τά άστη, πολλών δέ καί τών 

εναντίων, τελέους προς άρετήν ή προς κακίαν γεγονέναι; 

ΚΛ. Καλώς εΐπες, καί μανθάνομεν ô λέγεις. 

ΑΘ. Ούκοϋν προϊόντος μέν τοϋ χρόνου, πληθύοντος δ ' 
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ΚΛ. Λές μήπως τόν Έπιμενίδη; 

ΑΘ. Ναί, αυτόν διότι σέ σας αυτός υπερέβη κατά πολύ μέ e 

τό επινόημα του τους πάντες, φίλε, αυτό δηλαδή πού μέ λό

για προμηνούσε παλαιότερα ό 'Ησίοδος, εκείνος τό επιτέλε

σε μέ έργα, οπως έσεΐς ίσχυρίζεσθε. 

ΚΛ. Τό ισχυριζόμαστε, βεβαίως. 

ΑΘ. Μπορούμε, λοιπόν, νά λέμε Οτι έτσι είχαν τότε, Οταν 

έγινε ή καταστροφή, τά σχετικά μέ τους ανθρώπους, ότι επι

κρατούσε μία απέραντη δηλαδή φοβερή ερημιά, καί Οτι ένώ 

υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη έκταση εύφορης γής, τά άλλα ζώα 

έχοντας χαθεί, κάποια κοπάδια βοδιών, καί άν τυχόν είχε 

απομείνει κάπου κάποιο είδος κατσικιών, σπάνια άλλωστε 

καί αυτά, ήσαν τά μόνα πού είχαν τότε στις αρχές γιά νά ζή

σουν; 678a 

ΚΛ. Γιατί Οχι; 

ΑΘ. Σχετικά τώρα μέ τήν πόλη καί τό πολίτευμα άλλα καί 

τή νομοθεσία, γιά τά όποια στήθηκε ή σημερινή συζήτηση, νο-

μίζομε μήπως, πού λέει ό λόγος, οτι έχει παραμείνει στή μνή

μη έστω καί τό παραμικρό; 

ΚΛ. Μέ κανένα τρόπο. 

ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν, άπό εκείνους, πού βρέθηκαν σ' αύτη 

τήν κατάσταση, έχουν μήπως προέλθει δλα ανεξαιρέτως τά 

σημερινά σέ μάς, δηλαδή καί οί πόλεις καί τά πολιτεύματα 

καί έπί πλέον οι τέχνες καί οί νόμοι, άλλα επίσης ή πολλή 

κακία καί ή πολλή αρετή; 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς αυτό; 

ΑΘ. Καλέ μου άνθρωπε, νομίζομε άραγε Οτι οί τότε, οί b 

όποιοι δεν είχαν πείρα γιά πολλά άπό τά ώραΐα στά αστικά 

κέντρα καί πολλά άπό τά αντίθετα τους, υπήρξαν ολοκλη

ρωμένοι ώς προς τήν αρετή ή ώς προς τήν κακία; 

ΚΛ. Ώραΐα τά εΐπες, καί αντιλαμβανόμαστε αυτό πού λές. 

ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου καί τήν 
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ημών τοϋ γένους, εις πάντα τά νϋν καθεστηκότα προελήλυ-

θεν πάντα; 

ΚΛ. 'Ορθότατα. 

ΑΘ. Ούκ εξαίφνης γε, ώς εικός, κατά σμικρόν δέ έν πα-

μπόλλφ τινί χρόνφ. 

ΚΛ. Καί μάλα πρέπει τοϋθ' ούτως. 

ΑΘ. Έ κ γάρ τΦν υψηλών είς τά πεδία καταβαίνειν, οΐμαι, 

πασιν φόβος έναυλος έγεγόνει. 

ΚΛ. Πώς δ ' ου; 

ΑΘ. Ά ρ ' ούκ άσμενοι μέν εαυτούς έώρων οι* όλιγότητα 

έν τοις περί εκείνον τόν χρόνον, πορεία δέ, ώστ' επ' αλλή

λους τότε πορεύεσθαι κατά γήν ή κατά θάλατταν, σύν ταίς 

τέχναις ώς έπος ειπείν πάντα σχεδόν άπωλώλει; συμμίσγειν 

οΰν άλλήλοις ούκ ήν οΐμαι σφόδρα δυνατόν σίδηρος γάρ 

καί χαλκός καί πάντα τά μεταλλεία συγκεχυμένα ήφάνιστο, 

ώστε απορία πάσα ήν τοϋ άνακαθαίρεσθαι τά τοιαύτα, 

δρυοτομίας τε εΐχον σπάνιν. Εί γάρ πού τι καί περιγεγονός 

ήν όργανον έν όρεσι, ταϋτα μέν ταχύ κατατριβέντα ήφάνι

στο, άλλα δέ ούκ έμελλεν γενήσεσθαι, πριν πάλιν ή τών με-

ταλλέων άφίκοιτο είς ανθρώπους τέχνη. 

ΚΛ. Πώς γάρ άν; 

ΑΘ. Γενεαΐς δή πόσαις ύστερον οίόμεθα τοϋθ' ούτως γε

γονέναι; 

ΚΛ. Δήλον δτι παμπόλλαις τισίν. 

ΑΘ. Ούκοϋν καί τέχναι, Οσαιπερ σιδήρου δέονται καί 

χαλκού καί τών τοιούτων απάντων, τόν αυτόν χρόνον καί 

έτι πλείονα ήφανισμέναι άν είεν έν τφ τότε; 
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αύξηση τοϋ πληθυσμού τοϋ γένους μας, όλα εξελίχθησαν 

στην κατάσταση πού έχουν τά πράγματα σήμερα; 

ΚΛ. Πολύ ορθά. 

ΑΘ. Δέν έγιναν αυτά ασφαλώς ξαφνικά, οπως εΐναι φυσι

κό, άλλα λίγο λίγο, σέ πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

ΚΛ. Καί είναι τό πιό πιθανό έτσι νά έγιναν αυτά. 

ΑΘ. Ά π ό τήν ανάγκη νά κατέβουν άπό τά ορεινά στις πε

διάδες, νομίζω, τους είχε κυριέψει Ολους ένας έντονος φό

βος. 

ΚΛ. Καί πΦς νά μή τους κυριέψει; 

ΑΘ. Ά ρ α δέν βλέπονταν μήπως μεταξύ τους μέ πολλή 

ευχαρίστηση λόγω τοΰ μικρού τους αριθμού στή διάρκεια 

εκείνων τΦν χρόνων καί λόγω τοϋ ότι τά μέσα μεταφοράς, 

προκειμένου νά πηγαίνουν τότε ό ένας στον άλλο από τήν 

ξηρά ή άπό τή θάλασσα, είχαν ολα, μαζί μέ τίς τέχνες, πού 

λέει ό λόγος, σχεδόν χαθεί; Τό νά συναναστρέφονται λοιπόν 

ό ένας τόν άλλον δέν ήταν, νομίζω, κάτι τό απολύτως δυνα

τό- άλλωστε, ό σίδηρος καί ό χαλκός καί Ολα έν γένει τά μέ

ταλλα αναμεμειγμένα είχαν εξαφανισθεί, ώστε ήταν απολύτως 

αδύνατη ή εξόρυξη καί ό καθαρισμός τοΰ είδους αύτοϋ τών 

μετάλλων, καί έπί πλέον σπάνιζε ή υλοτομία. Διότι κι άν ακό

μη είχε περισωθεί άπό τήν καταστροφή κάποιο εργαλείο έδώ 

κι έκεΐ στά βουνά, αυτά πολύ γρήγορα άπό τή μεγάλη χρήση 

εξαφανίσθηκαν, καί δέν επρόκειτο νά γίνουν άλλα, προτού ή 

τέχνη τών μεταλλουργών επανέλθει μεταξύ τών ανθρώπων. 

ΚΛ. Πώς πράγματι θά μπορούσαν; 

ΑΘ. Μετά άπό πόσες άραγε γενεές νομίζομε Οτι έτσι έγινε 

τούτο; 

ΚΛ. Είναι ολοφάνερο ότι μετά άπό πάρα πολλές. 

ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν, και οί τέχνες, όσες έχουν ανάγκη άπό 

σίδηρο καί χαλκό καί έν γένει ά π ' όλα τοϋ είδους αύτοϋ, θά 

μπορούσαν νά θεωρηθούν γιά τό ίδιο αυτό καί περισσότερο 
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ΚΛ. Τι μήν; 
ΑΘ. Καί τοίνυν στάσις άμα καί πόλεμος άπωλώλει κατά 

τόν τότε χρόνον πολλαχή. 

ΚΛ. Πώς; 
ΑΘ. Πρώτον μέν ήγάπων καί έφιλοφρονοϋντο αλλήλους 

δι' έρημίαν, έπειτα ού περιμάχητος ήν αύτοΐς ή τροφή. 
Νομής γάρ ούκ ήν σπάνις, εί μή τισιν κατ' αρχάς ΐσως, ή δή 675a 

τό πλείστον διέζων έν τφ τότε χρόνω- γάλακτος γάρ καί 
κρεών ουδαμώς ενδεείς ήσαν- έτι δέ θηρεύοντες ού φαύλην 
ούδ' όλίγην τροφήν παρείχοντο. Καί μήν άμπεχόνης γε καί 
στρωμνής καί οικήσεων καί σκευών έμπύρων τε καί άπύρων 
ηύπόρουν αί πλαστικαί γάρ και δσαι πλεκτικαί τών τεχνών 
ουδέ έν προσδέονται σιδήρου, ταύτα δέ πάντα τούτω τώ τέ-
χνα θεός έδωκε πορίζειν τοις άνθρώποις, ΐν' οπότε είς τήν ι> 
τοιαύτην άπορίαν ελθοιεν, έχοι βλάστην καί έπίδοσιν τό τών 
ανθρώπων γένος. Πένητες μέν δή διά τό τοιούτον σφόδρα 
ούκ ήσαν, ούδ' ύπό πενίας άναγκαζόμενοι διάφοροι έαυτοΐς 
έγίγνοντο- πλούσιοι δ' ούκ άν ποτέ έγένοντο άχρυσοί τε καί 
άνάργυροι όντες, ό τότε έν έκείνοις παρήν. THi δ* άν ποτέ 
συνοικία μήτε πλούτος συνοική μήτε πενία, σχεδόν έν ταύτη 
γενναιότατα ήθη γίγνοιτ' άν ούτε γάρ ύβρις ούτ' αδικία, e 
ζήλοι τε αΰ καί φθόνοι ούκ έγγίγνονται. Αγαθοί μέν δή διά 
ταϋτά τε ήσαν καί ÖLa τήν λεγομένην εύήθειαν à γάρ ήκου-
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ακόμη χρονικό διάστημα δτι είχαν εξαφανισθεί τόν καιρό 
εκείνον; 

ΚΛ. Γιατί οχι; 
ΑΘ. Καί συνεπώς ή στάση Οσο καί ό πόλεμος είχαν σ' 

εκείνο τό χρονικό διάστημα γιά πολλούς λόγους εκλείψει. 
ΚΛ. Πώς αυτό; 
ΑΘ. Πρώτα άπ' όλα άγαπιώνταν μεταξύ τους καί φέρο

νταν φιλικά ό ένας προς τόν άλλον λόγφ τής ερημιάς, έπει
τα ή τροφή δέν ήταν γι' αυτούς αντικείμενο διαμάχης. Δέν 
υπήρχε, πράγματι, έλλειψη ζωντανΦν παρά μόνον ΐσως γιά 679a 
μερικούς στην αρχή, άπό τά όποια ζούσαν ώς έπί τό πλείστον 
εκείνον τόν καιρό δέν τους έλειπε δηλαδή καθόλου τό γάλα 
καί τό κρέας- έπί πλέον μέ τό νά επιδίδονται στό κυνήγι, εξα
σφάλιζαν Οχι κακή καί ούτε λίγη τροφή. Καί ή αλήθεια είναι 
ÖTL είχαν, χωρίς άλλο, άφθονα ενδύματα, στρωσίδια, κατα
λύματα καί οικιακά σκεύη τόσο γιά τή φωτιά δσο καί έκτος 
φωτιάς- οί πλαστικές πράγματι καί όσες είναι πλεκτικές από 
τίς τέχνες δέν έχουν ανάγκη ούτε στό ελάχιστο άπό σίδηρο, 
καί γιά νά προσπορίζονται όλα αυτά έδωσε ό θεός στους b 
ανθρώπους τίς δύο αυτές τέχνες, Οποτε θά περιέρχονταν σέ 
τέτοιου είδους ανέχεια, γιά νά έχει τό γένος τών ανθρώπων 
βλαστάρι καί τή δυνατότητα τής προόδου. Δέν ήσαν, ωστόσο, 
γιά τόν λόγο αυτόν ιδιαίτερα πτωχοί, ούτε γίνονταν, ανα
γκασμένοι άπό τήν πενία, εχθρικοί ό ένας απέναντι στον 
άλλον πλούσιοι ωστόσο δέν θά μπορούσαν ποτέ νά γίνουν, 
άφοϋ ήσαν χωρίς χρυσό καί ασήμι, πράγμα τό όποιο ίσχυε 
τότε σ' εκείνους. Σέ μία κοινότητα, ωστόσο, μέ τήν οποία δέν 
θά συνδεόταν ούτε ό πλούτος ούτε ή πενία, σ' αυτήν σχεδόν 
πάντοτε θά παράγονταν τά πιό γενναία ήθη- διότι δέν εύδο- e 
κιμεΐ ή ασέβεια, ούτε ή αδικία, ούτε οί ζήλιες πάλι καί οί 
φθόνοι. 'Ησαν τότε ενάρετοι γι' αυτούς τους λόγους καί χά
ριν τής λεγόμενης εύήθειας- αυτά, πράγματι, πού άκουγαν 
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ον καλά καί αισχρά, εύήθεις οντες ήγοϋντο αληθέστατα λέ-

γεσθαι καί έπείθοντο. Ψεύδος γάρ ύπονοεΐν ουδείς ηπιότα

το διά σοφίαν, ώσπερ τά νϋν, άλλα περί θεών τε καί ανθρώ

πων τά λεγόμενα αληθή νομίζοντες εζων κατά ταϋτα- διόπερ 

ήσαν τοιούτοι παντάπασιν οίους αυτούς ήμεΐς άρτι διελη-

λύθαμεν. 

ΚΛ. Έμοί γοϋν δή καί τφδε ούτως ταϋτα συνδοκεΐ. d 

ΑΘ. Ούκοϋν ειπωμεν ότι γενεαί Οιαβιοϋσαι πολλαί 

τούτον τόν τρόπον τών πρό κατακλυσμού γεγονότων καί 

τών νϋν άτεχνότεροι μέν καί αμαθέστεροι προς τε τάς άλλας 

μέλλουσιν είναι τέχνας καί προς τάς πολεμικάς, όσαι τε πε-

ζαί καί όσαι κατά θάλατταν γίγνονται τά νϋν, καί όσαι δή 

κατά πόλιν μόνον αύτοϋ, δίκαι καί στάσεις λεγόμεναι, λό-

γοις έργοις τε μεμηχανημέναι πάσας μηχανάς εις τό κα- e 

κουργεΐν τε αλλήλους καί άδικείν, εύηθέστεροι δέ καί 

ανδρειότεροι καί άμα σωφρονέστεροι καί σύμπαντα δικαι

ότεροι; τό Οέ τούτων αίτιον ήδη όιεληλύθαμεν. 

ΚΛ. Ό ρ θ ώ ς λέγεις. 

ΑΘ. Λελέχθω δή ταϋτα ήμΐν καί τά τούτοις συνεπόμενα 

έτι πάντα ειρήσθω τοϋδ' ένεκα, ΐνα νοήσωμεν τοις τότε νό

μων τίς ποτ ' ήν χρεία καί τίς ήν νομοθέτης αύτοϊς. 680a 

ΚΛ. Καί καλώς γε εΐρηκας. 

ΒΙΒΛΙΟ Γ" _____ _ _ 

ώραΐα ή άσχημα, μέ τό νά είναι εύήθεις, νόμιζαν οτι λέγο

νταν σέ πνεύμα απόλυτης αλήθειας καί τά πίστευαν. Διότι 

κανείς δέν γνώριζε λόγφ σοφίας νά υποψιάζεται τό ψεύδος, 

όπως ακριβώς σήμερα, άλλα εκλαμβάνοντας τά όσα λέγο

νταν γιά τους θεούς καί τους ανθρώπους ώς αληθινά, ζούσαν 

σύμφωνα μ' άύτά- γι' αυτόν ακριβώς τόν λόγο ήσαν απολύ

τως τέτοιας λογής άνθρωποι, όπως τώρα δά μόλις τους πα

ρουσιάσαμε. 

ΚΛ. Έ γ ώ έξάπαντος άλλα καί αυτός (ένν. ό Μέγιλλος) 

συμφωνούμε δτι έτσι έχουν αυτά. d 

ΑΘ. Μήπως πρέπει, λοιπόν, νά πούμε ότι πολλές γενεές, 

πού έζησαν μέ τοϋτο τόν τρόπο, όφειλαν νά είναι σέ σύγκρι

ση μ' εκείνες πού υπήρχαν πριν τόν κατακλυσμό καί συ

νεπώς άπό τίς σημερινές λιγότερο επιδέξιες στην εφαρμογή 

άλλα καί λιγότερο καταρτισμένες όσον άφορα στις άλλες τέ

χνες οσο καί στις πολεμικές, όσες εφαρμόζονται σήμερα 

στον κατά ξηράν καί στον κατά θάλασσαν πόλεμο καί βεβαί

ως όσες ασκούνται στά πλαίσια αποκλειστικά τής πόλεως, οί 

λεγόμενες δίκες καί στάσεις, οί όποιες έχουν επινοήσει, 

στους λόγους καί στά έργα, ολα τά είδη τεχνασμάτων γιά τή e 

διάπραξη κακών πράξεων καί αδικημάτων τοϋ ενός σέ βάρος 

τοϋ άλλου -μήπως μέ τό νά εΐναι (ένν. οί προκατακλυσμιαίες 

γενεές) αγαθότερες ήσαν καί γενναιότερες καί συνάμα συνε

τότερες καί άπό κάθε άποψη δικαιότερες; Τό ποία ύπηρξε, έξ 

άλλου, ή αίτια όλων αυτών τό έχομε ήδη εκθέσει. 

ΚΛ. Σωστά λές. 

ΑΘ. Αύτά έχουν λεχθεί άπό μας, καί ολα Οσα συνεπακό

λουθα αυτών θά λεχθούν ακόμη γιά τούτον έδώ τόν λόγο 

(ένν. λέγονται), γιά νά κατανοήσουμε δηλαδή ποία τελικά 

ήταν γιά τους τότε ανθρώπους ή ανάγκη τών νόμων καί 

ποίος ήταν ό νομοθέτης τους. 680a 

ΚΛ. Καί καλά βέβαια τά εΐπες. 
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ΑΘ. Ά ρ ' οΰν εκείνοι μέν ούτ' έδέοντο νομοθετών ούτε 

πω έφίλει κατά τούτους τους χρόνους γίγνεσθαι τό τοι

ούτον; ουδέ γάρ γράμματα έστι πω τοις έν τούτφ τ φ μέρει 

τής περιόδου γεγονόσιν, άλλ' έθεσι καί τοις λεγομένοις πα-

τρίοις νόμοις επόμενοι ζώσιν. 

ΚΛ. Είκός γοϋν. 

ΑΘ. Πολιτείας δέ γε ήδη καί τρόπος εστίν τις ούτος. 

ΚΛ. Τίς; 

ΑΘ. Δοκοϋσί μοι πάντες τήν έν τούτφ τ φ χρόνφ πολιτεί-

αν δυναστείαν καλεΐν, ή καί νϋν έτι πολλαχοϋ καί έν "Ελλη-

σι καί κατά βαρβάρους εστίν λέγει δ ' αυτήν που καί "Ομη

ρος γεγονέναι περί τήν τών Κυκλώπων οΐκησιν, είπΦν 

τοΐσιν δ' ούτ' άγοραί βουληφόροι ούτε θέμιστες, 

αλλ' οΐ γ' ύψηλΦν ορέων ναίουσι κάρηνα 

έν σπέσσι γλαφυροΐσι, θεμιστεύει Οέ έκαστος 

παίδων ήδ' άλόχων, ούδ' αλλήλων άλέγουσιν. 

ΚΛ. Έ ο ι κ έ ν γε ό ποιητής ύμΐν ούτος γεγονέναι χαρίεις. 

Καί γάρ δή και άλλα αύτοϋ διεληλύθαμεν μάλ' αστεία, ού 

μήν πολλά γε- ού γάρ σφόδρα χρώμεθα οί Κρήτες τοις ξενι-

κοΐς ποιήμασιν. 

ΜΕ. 'Ημείς δ' αΰ χρώμεθα μέν, καί έοικέν γε κρατεΐν τών 

τοιούτων ποιητών, ού μέντοι Λακωνικόν γε αλλά τίνα 

μάλλον Ίωνικόν βίον διεξέρχεται εκάστοτε. Νϋν μήν εΰ τ φ 

αφ λόγφ έοικε μαρτυρείν, τό άρχαΐον αυτών έπί τήν άγριό-

ΒΙΒΛΙΟ Γ' ιοι_ 

ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν, οί άνθρωποι εκείνοι δέν είχαν ανάγκη 

ούτε άπό νομοθέτες, ούτε ήταν συνηθισμένο ακόμα κατ' 

εκείνα τά χρόνια κάτι τέτοιο; Πράγματι, δέν υπάρχει ούτε 

κάν γραφή ακόμα γι ' αυτούς πού γεννήθηκαν σ' αυτό τό διά

στημα τής περιόδου εκείνης, άλλα ζουν τότε ακολουθώντας 

τά ήθη καί τά λεγόμενα πατροπαράδοτα έθιμα. 

ΚΛ. Είναι δίχως άλλο λογικό. 

ΑΘ. Αυτό, βεβαίως, αποτελεί ήδη ένα είδος πολιτεύματος. 

ΚΛ. Ποίο; 

ΑΘ. Μοΰ φαίνονται οτι Ολοι αποκαλούν τό πολίτευμα 

εκείνης τής περιόδου δυναστεία, ή οποία υπάρχει ακόμα καί 

σήμερα σέ πολλά μέρη καί σέ "Ελληνες καί στους βαρβάρους-

λέει κάπου καί ό Όμηρος δτι είχε υπάρξει αυτή στή συνοί

κηση τών Κυκλώπων, έχοντας πει: 

Σ' αυτούς πάντως (δέν υπάρχουν) ούτε πολιτικές συνελεύ

σεις, ούτε νομικοί κανόνες, άλλα ή αλήθεια είναι οτι αυτοί κα

τοικούν στις κορυφές τών ψηλών βουνών μέσα σέ βαθουλωτές 

σπηλιές, καί ό καθένας διαφεντεύει πάνω στά παιδιά του καί 

στις γυναίκες του, καί ούτε νοιάζεται ό ένας γιά τόν άλλον. 

ΚΛ. Ναί, είναι αλήθεια δτι υπήρξε ό ποιητής σας αυτός 

χαριτωμένος. Καί εΐναι επίσης γεγονός, πράγματι, ότι έχομε 

μελετήσει καί άλλους εξαιρετικά λαμπρούς στίχους του, 

πλην όμως όχι πολλούς- διότι έμεΐς οί Κρήτες δέν πολυχρη-

σιμοποιοϋμε ξένα ποιήματα. 

ΜΕ. Έμεΐς πάλι αντιθέτως (ένν. οί Λακεδαιμόνιοι) χρησι

μοποιούμε, καί μάλιστα μάς φαίνεται δτι επικρατεί αυτός 

έναντι δλων τών ποιητών τοϋ είδους του, άν καί δεν πραγ

ματεύεται σέ κάθε περίπτωση βέβαια τόν λακωνικό άλλα 

μάλλον κάποιον ιωνικό τρόπο ζωής. Τώρα μοϋ φαίνεται δτι 

συνηγορεί μέ τόν καλύτερο τρόπο υπέρ τής γνώμης σου, 

καθώς έχει διά τής μυθολογίας επαναφέρει τόν παλαιό τρό-
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τητα διά μυθολογίας έπανενεγκών. 

ΑΘ. Ναι- συμμαρτυρεΐ γάρ, και λάβωμέν γε αυτόν μη-

νυτήν δτι τοιαϋται πολιτεΐαι γίγνονταί ποτέ. 

ΚΛ. Καλώς. 

ΑΘ. Μών οΰν ούκ έκ τούτων τών κατά μίαν οΐκησιν καί 

κατά γένος διεσπαρμένων ύπό απορίας τής έν ταΐς φθοραΐς, 

έν αίς τό πρεσβύτατον άρχει διά τό τήν αρχήν αύτοΐς έκ πα- e 

τρός καί μητρός γεγονέναι, οΐς επόμενοι καθάπερ Ορνιθες 

άγέλην μίαν ποιήσουσι, πατρονομούμενοι καί βασιλείαν 

πασών δικαιοτάτην βασιλευόμενοι; 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Μετά δέ ταύτα γε είς τό κοινόν μείζους ποιοϋντες 

πόλεις πλείους συνέρχονται, καί έπί γεωργίας τάς έν ταΐς 

ύπωρείαις τρέπονται πρώτας, περιβόλους τε αίμασκύδεις 68la 

τινάς τειχών έρύματα τών θηρίων ένεκα ποιούνται, μίαν 

οίκίαν αΰ κοινήν καί μεγάλην αποτελούντες. 

ΚΛ. Τό γοΰν εικός ταϋθ' ούτως γίγνεσθαι. 

ΑΘ. Τί δέ; τόδε άρα ούκ εικός; 

ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Τών οικήσεων τούτων μειζόνων αυξανομένων έκ τών 

έλαττόνων καί πρώτων, έκάστην τΦν σμικρΦν παρεΐναι 

κατά γένος έχουσαν τόν τε πρεσβύτατον άρχοντα καί αυτής 

ΒΙΒΛΙΟ Γ' 

πο ζωής αυτών τών ανθρώπων στην κατάσταση τής αγριότη

τας. 

ΑΘ. Ναί- συνηγορεί, πράγματι, μέ τή μαρτυρία μου αυτήν 

καί θά τόν θεωρήσουμε ασφαλώς εγγυητή τοϋ ότι υπάρχουν 

κάποτε τέτοια πολιτεύματα. 

ΚΛ. Ώραΐα. 

ΑΘ. Μήπως, λοιπόν, δέν προήλθαν αυτά άπό εκείνους πού 

διασκορπίσθηκαν, λόγφ τής ανέχειας Φς επακόλουθο τών 

καταστροφών, σέ μεμονωμένα νοικοκυριά άνά οικογένεια, 

στά όποια είναι αρχηγός ό μεγαλύτερος στην ηλικία γιά τόν 

λόγο οτι ή αρχηγία έχει μεταβιβασθεί σ' αυτούς άπό τόν πα

τέρα ή τή μητέρα, τους όποιους ακολουθώντας, όπως 

ακριβώς τά πουλιά, θά σχηματίζουν μία χωριστή αγέλη, 

όπου καί διοικούνται πατριαρχικά καί τελούν ύπό τό καθε

στώς μιας βασιλικής εξουσίας πιό δίκαιης ά π ' όλες; 

ΚΛ. Είναι ή καθαρή αλήθεια. 

ΑΘ. Μέ τήν πάροδο, ωστόσο, τοϋ χρόνου συγκεντρώνο

νται βεβαίως στον ίδιο χώρο περισσότερα άτομα, τά όποια 

συνιστούν άπό κοινού μεγαλύτερους οικισμούς, τίς πόλεις, 

καί στρέφονται προς τήν καλλιέργεια πρώτα τών εδαφών 

πού βρίσκονται στους πρόποδες τών βουνών, καί κατασκευ

άζουν περιβόλους άπό ξερολιθιές ώς τείχη προστασίας έξ 681 

αιτίας τών θηρίων, αποτελώντας πάλι μια κοινή καί μεγάλη 

συνοίκηση. 

ΚΛ. Ναί, πράγματι, είναι τό πιό βέβαιο δτι έτσι γίνονται 

αυτά. 

Αθ. Καί τί; Αυτό έδώ δεν είναι μήπως βέβαιο; 

ΚΛ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Τό δτι ενόσω οί οικισμοί αυτοί αυξάνονται άπό τους 

μικρότερους καί αρχικούς σέ μεγαλύτερους, καθένας άπό 

τους μικρούς εξακολουθεί νά είναι παρών ώς χωριστή οικο

γενειακή κοινότητα τόσο μέ τό νά έχει αρχηγό τόν πιό γέρο-
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έθη άττα ΐδια διά τό χωρίς αλλήλων οίκεΐν, έτερα άφ' έτε
ρων όντων τών γεννητόρων τε καί θρεψάντων, ά είθίσθησαν 
περί θεούς τε καί εαυτούς, κοσμιωτέρων μέν κοσμιώτερα 
καί ανδρικών άνδρικώτερα, καί κατά τρόπον ούτως έκα
στους τάς αυτών άν αιρέσεις είς τους παΐδας άποτυπουμέ-
νους καί παίδων παΐδας, δ λέγομεν, ήκειν έχοντας ιδίους 
νόμους εις τήν μείζονα συνοικίαν. 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 
ΑΘ. Καί μήν τους γε αυτών νόμους άρέσκειν έκάστοις 

άναγκαΐόν που, τους δέ τών άλλων υστέρους. 
ΚΛ. Ούτως. 
ΑΘ. Αρχή δή νοιιοθεσίας οίον έμβάντες έλάθομεν, ώς έοι-

κεν. 
ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 
ΑΘ. Τό γοϋν μετά ταϋτα άναγκαΐόν αίρεΐσθαι τους συ-

νελθόντας τούτους κοινούς τινας εαυτών, οι δή τά πάντων 
ίόόντες νόμιμα, τά σφισιν άρέσκοντα αυτών μάλιστα είς τό 
κοινόν τοϊς ήγεμόσι καί άγαγοϋσι τους δήμους οίον βασι-
λεϋσι φανερά δείξαντες έλέσθαι τε δόντες, αυτοί μέν νομο-
θέται κληθήσονται, τους δέ άρχοντας καταστήσαντες, άρι-
στοκρατίαν τινά έκ τών δυναστειών ποιήσαντες ή καί τίνα 
βασιλείαν, έν ταύτη τή μεταβολή τής πολιτείας οίκήσουσιν. 
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ντα οσο καί μέ τό νά έχει τά δικά του ιδιαίτερα έθιμα λόγω 
τοϋ οτι κατοικούν χωριστά ό ένας άπό τόν άλλο, τά όποια 
καί είναι διαφορετικά, επειδή είναι διαφορετικοί καί αυτοί 
πού τους γέννησαν καί τους άνέθρεψαν, διαφορετικά αυτά μέ 
τά όποια γαλουχήθηκαν σχετικά μέ τους θεούς καί τους ίδι
ους τους εαυτούς τους, προερχόμενα άπό ανθρώπους όσο 
πιό φρόνιμους τόσο πιό φρόνιμα καί από θαρραλέους τόσο 
πιό θαρραλέα, καί έχοντας κατ' αυτόν τόν τρόπο αποτυπώ
σει ό καθένας τίς δικές του επιλογές στά παιδιά του καί στά 
παιδιά τών παιδιών του, συνέπεσε νά έχουν αυτό πού λέμε 
ιδιαίτερα ήθη καί έθιμα στά πλαίσια τής μεγαλύτερης συνοί
κησης. 

ΚΛ. Πράγματι, πώς Οχι; 
ΑΘ. Καί είναι αλήθεια επίσης ότι κατ' ανάγκην σχεδόν σέ 

κάθε άνθρωπο αρέσουν τά δικά του ήθη καί έθιμα καί ύστε
ρα εκείνα τών άλλων ανθρώπων. 

ΚΛ. "Ετσι είναι. 
ΑΘ. Νά, λοιπόν, πού ένώ ξεκινήσαμε μέ τήν προέλευση τής 

νομοθεσίας, αυτό διέφυγε, καθώς φαίνεται, τής προσοχής 
μας. 

ΚΛ. Μάλιστα, είναι αλήθεια. 
ΑΘ. Μετά άπό αυτά, λοιπόν, κατέστη αναγκαίο νά εκλέ

ξουν αυτοί πού συνοικίσθηκαν ορισμένους κοινούς εκπρο
σώπους, οί οποίοι, άφοϋ εξετάσουν όλων τά ήθη καί έθιμα, 
εκείνα πού θά τους αρέσουν περισσότερο γιά κοινή χρήση, 
καί άφοϋ τά εκθέσουν μέ κάθε σαφήνεια στους αρχηγούς και 
σ' αυτούς οί οποίοι ηγούνται τών δήμων δίκην βασιλέων καί 
τους τά παραδώσουν γιά νά τά προκρίνουν, αυτοί οί ΐδιοι θ' 
αποκληθούν νομοθέτες, καί άφοϋ εγκαταστήσουν τους άρχο
ντες καί σχηματίσουν μίαν όρισμένην αριστοκρατία άπό τίς 
δυναστείες ή ακόμη καί κάποιο είδος βασιλείας, θά διοική
σουν στό πνεύμα αυτής τής μεταβολής τοϋ πολιτεύματος, 
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ΚΛ. Εφεξής γοϋν άν ούτω τε καί ταύτη γίγνοιτο. 

ΑΘ. Τρίτον τοίνυν εΐπωμεν ετι πολιτείας σχήμα γιγνόμε-

νον, έν ώ δή πάντα είδη καί παθήματα πολιτειών καί άμα 

πόλεων συμπίπτει γίγνεσθαι. 

ΚΛ. Τό ποίον δή τοϋτο; e 

ΑΘ. Ό μετά τό δεύτερον καί "Ομηρος επεσημήνατο, λέ

γων τό τρίτον ούτω γεγονέναι. «Κτίσσε δέ Δαρδανίην» γάρ 

πού φησιν, «έπεί οϋπω "Ιλιος ίρή 

έν πεδίφ πεπόλιστο, πόλις μερόπων άνθρΦπων, 

άλλ' έθ' υπώρειας φκουν πολυπιδάκου "Ιδης». 

Λέγει γάρ δή ταϋτα τά έπη καί εκείνα, α περί τών Κυκλώπων 682a 

εΐρηκεν, κατά θεόν πως είρημένα καί κατά φύσιν θείον γάρ 

οΰν δή καί τό ποιητικόν ένθεαστικόν δν γένος ύμνωδοϋν, 

πολλών τών κατ' άλήθειαν γιγνομένων σύν τισιν Χάρισιν 

καί Μούσαις εφάπτεται εκάστοτε. 

ΚΛ. Καί μάλα. 

ΑΘ. Εις δή τό πρόσθεν προέλθωμεν έτι τοϋ νϋν έπελθό-

ντος ήμΐν μύθου- τάχα γάρ άν σημήνειέ τι τής ημετέρας περί 

βουλήσεως. Ούκοϋν χρή; 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. b 

ΑΘ. Κατωκίσθη δή, φαμέν, έκ τών υψηλών είς μέγα τε καί 

καλόν πεδίον "Ιλιον, έπί λόφον τινά ούχ ύψηλόν καί έχοντα 

ποταμούς πολλούς άνωθεν έκ τής "Ιδης ώρμημένους. 

ΚΛ. Φασί γοϋν. 
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ΚΛ. "Ετσι θά μπορούσαν βαθμιαία νά έχουν γίνει τά πράγ

ματα καί στό πνεύμα αυτό. 

ΑΘ. Όφείλομε, Φστόσο, νά μιλήσουμε ακόμη καί γιά μία 

τρίτη μορφή πολιτεύματος, στό όποιο συμβαίνει νά υπάρ

χουν ολα τά είδη καί οί μεταβολές τών πολιτευμάτων καί συ

νάμα τών πόλεων. 

ΚΛ. Τί είδους είναι λοιπόν τοϋτο; 

ΑΘ. Αυτό τό όποιο επισήμανε καί ό Όμηρος μετά τό δεύ

τερο, οταν έλεγε ότι τό τρίτο έτσι έγινε. «Άλλα έκτισε τή 

Δαρδανία», διατείνεται πράγματι κάπου, «επειδή τό Ιερό 

"Ιλιο, 

δέν είχε ακόμα κτισθεί σέ πεδιάδα, ώς πόλη θνητών ανθρώπων, 

αλλά κατοικούσαν αυτοί έως τότε στους πρόποδες της "Ιδης μέ 

τίς πολλές πηγές». 

Καί λέει, πράγματι, αυτά τά λόγια όπως καί εκείνα πού είχε 682 

πεΐ γιά τους Κύκλωπες, σάν νά εΐχαν κατά κάποιον τρόπο 

υπαγορευθεί άπό θεό καί άπό τή φύση τών πραγμάτων διό

τι χωρίς καμμίαν αμφιβολία όντας θείο τό ποιητικό γένος, 

θεόπνευστο όταν ψάλλει ύμνους, γίνεται μέτοχος κάθε φορά, 

μέ τή βοήθεια ορισμένων άπό τίς Χάριτες και τίς Μούσες, 

πολλών άπό εκείνα πού γίνονται αληθινά. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Ά ς πάμε ακόμη πιό πέρα τόν μύθο πού μόλις τώρα 

μάς ήλθε στον νοϋ· διότι θά μπορούσε ενδεχομένως αυτό νά 

σημάνει κάτι γιά τή βούληση μας. Χρειάζεται, λοιπόν; 

ΚΛ. Καί πολύ μάλιστα. 

ΑΘ. Κτίσθηκε, είναι αλήθεια, διατεινόμαστε, τό "Ιλιο με-

τατοπιζόμενο άπό τά ορεινά σέ μία μεγάλη καί ωραία πεδιά

δα επάνω σ' ένα λόφο Οχι ψηλό, πού έχει πολλά ποτάμια, τά 

όποια ξεχύνονταν άπό τά ύψη τής "Ιδης. 

ΚΛ. "Ετσι τουλάχιστον λένε. 
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ΑΘ. Ά ρ ' οΰν ούκ έν πολλοίς τισι χρόνοις τοις μετά τόν 

κατακλυσμόν τοϋτο οιόμεθα γεγονέναι; 

ΚΛ. ΠΦς δ ' ούκ έν πολλοίς; 

ΑΘ. Δεινή γοϋν έοικεν αύτοΐς λήθη τότε παρεΐναι τής νϋν 

λεγομένης φθοράς, δθ ' ούτως ύπό ποταμούς πολλούς καί έκ e 

τών υψηλών όέοντας πόλιν υπέθεσαν, πιστεύσαντες ού σφό

δρα ύψηλοΐς τισιν λόφοις. 

ΚΛ. Δήλον οΰν ώς παντάπασί τίνα μακρόν άπεΐχον χρό

νον τοϋ τοιούτου πάθους. 

ΑΘ. Καί άλλαι γε οΐμαι πόλεις τότε κατώκουν ήδη πολ-

λαί, πληθυόντων τών ανθρώπων. 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Αϊ γέ που καί έπεστρατεύσαντο αυτή, καί κατά θά-

λατταν δέ ΐσως, άφόβως ήδη πάντων χρωμένων τή Οαλάτ-

τη. d 

ΚΛ. Φαίνεται. 

ΑΘ. Δέκα δ ' έτη που μείναντες Αχαιοί τήν Τροίαν άνά-

στατον εποίησαν. 

ΚΛ. Καί μάλα. 

ΑΘ. Ούκοϋν έν τούτφ τ φ χρόνφ, οντι δεκέτει, ον τό 

"Ιλιον έπολιορκείτο, τά τών πολιορκούντων εκάστων οΐκοι 

κακά πολλά συνέβαινεν γιγνόμενα περί τάς στάσεις τών νέ

ων, οϊ καί άφικομένους τους στρατιώτας είς τάς αυτών πό

λεις τε καί οικίας ού καλΦς ούδ' έν δίκη ύπεδέξαντο, άλλ' 

ώστε θανάτους τε καί σφαγάς καί φυγάς γενέσθαι παμπόλ- e 

λας- οι πάλιν έκπεσόντες κατήλθον μεταβαλόντες όνομα, 

Δωριής άντ' ΆχαιΦν κληθέντες διά τό τόν συλλέξαντα είναι 
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ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, δέν είμαστε μήπως τής γνώμης ότι 

αυτό έγινε μετά πολλά χρόνια άπό τόν κατακλυσμό; 

ΚΛ. Καί πώς (ένν. νά μήν έγινε) μετά άπό πολλά χρόνια; 

ΑΘ. Μία φοβερή λήθη, λοιπόν, φαίνεται ότι επικράτησε 

τότε μεταξύ αυτών γιά τήν καταστροφή, περί τής όποιας γί

νεται τώρα λόγος, άφοϋ τοποθέτησαν μέ αυτόν τόν τρόπο 

τήν πόλη πιό χαμηλά άπό πολλά ποτάμια πού ρέουν άπό τά 

ψηλά μέρη, έχοντας δείξει εμπιστοσύνη σέ ορισμένους Οχι 

αρκετά ψηλούς λόφους. 

ΚΛ. Είναι ολοφάνερο, λοιπόν, οτι τους χώριζε έξάπαντος 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα άπό αυτήν τή συμφορά. 

ΑΘ. Καί άλλες πολλές βέβαια, νομίζω, πόλεις Ιδρύονταν 

τότε κάτω στις πεδιάδες, οσο πλήθαιναν οί άνθρωποι. 

ΚΛ. Γιατί οχι; 

ΑΘ. Οί όποιες μάλιστα, άν δέν άπατώμαι, έξεστράτευσαν 

εναντίον της (ένν. τής πόλεως τοϋ Ιλίου), ΐσως διά μέσου καί 

τής θάλασσας, διότι ήδη χρησιμοποιούσαν όλοι τότε χωρίς 

φόβο τή θάλασσα. 

ΚΛ. Είναι φανερό. 

ΑΘ. Καί τά δέκα περίπου χρόνια πού έμειναν οί Αχαιοί 

ερήμωσαν τήν Τροία. 

ΚΛ. Βεβαίως. 

ΑΘ. Ά ρ α , λοιπόν, στό διάστημα αυτό, πού διήρκεσε δέκα 

έτη, κατά τό όποιο έπολιορκείτο τό "Ιλιο, συνέβαινε νά γίνο

νται στην πατρίδα καθενός άπ' αυτούς πού συμμετείχαν στην 

πολιορκία πολλές συμφορές άπό τίς στάσεις τών νέων, οί 

όποιοι καί οταν επανήλθαν οί στρατιώτες στις πόλεις καί 

στις οίκίες τους δέν τους υποδέχθηκαν ούτε μέ συμπάθεια 

ούτε μέ τόν τρόπο πού έδικαιοϋντο, άλλα έγιναν φόνοι καί 

σφαγές καί πάμπολλες εξορίες- αυτοί πάλι, πού έξορίσθη-

καν, επέστρεψαν έχοντας αλλάξει όνομα, έχοντας δηλαδή 

αποκληθεί αντί Αχαιοί Δωριείς, λόγφ τοϋ οτι εκείνος ό 
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τάς τότε φυγάς Δωριά. Καί δή ταϋτά γε ήδη π ά ν θ ' ύμεΐς, Φ 

Λακεδαιμόνιοι, τάντεϋθεν μυθολογεΐτέ τε καί διαπεραίνετε. 

ΜΕ. Τί μήν; 

ΑΘ. Ό θ ε ν δή κατ ' αρχάς έξετραπόμεθα περί νόμων δια-

λεγόμενοι, περιπεσόντες μουσική τε καί ταΐς μέθαις, νϋν έπί 

τά αυτά πάλιν άφίγμεθα ώσπερ κατά θεόν, καί ό λόγος ήμΐν 

οίον λαβήν άποδίδωσιν ήκει γάρ έπί τήν εις Λακεδαίμονα 683a 

κατοίκησιν αυτήν, ήν ύμείς όρθΦς εφατε κατοικεΐσθαι καί 

Κρήτην ώς άδελφοΐς νόμοις. Νϋν οΰν δή τοσόνδε πλεονε-

κτοϋμεν τή πλάνη τοϋ λόγου, διά πολιτειών τίνων και κα-

τοικισμΦν διεξελθόντες- έθεασάμεθα πρΦτην τε καί δευτέ-

ραν καί τρίτην πόλιν, αλλήλων, ως οίόμεθα, ταΐς κατοική-

σεσιν έχομένας έν χρόνου τινός μήκεσιν άπλέτοις, νϋν δέ δή 

τετάρτη τις ήμΐν αύτη πόλις, εί δέ βούλεσθε, έθνος ήκει κα-

τοικιζόμενόν τέ ποτέ καί νϋν κατωκισμένον. Έ ξ ών άπά- b 

ντων ει τι συνεΐναι δυνάμεθα τί τε καλώς ή μή κατφκίσθη, 

καί ποίοι νόμοι σφζουσιν αύτΦν τά σφζόμενα καί ποίοι 

φθείρουσι τά φθειρόμενα, καί αντί ποίων ποία μετατεθέντα 

εύδαίμονα πόλιν άπεργάζοιτ' άν, Φ Μέγιλλέ τε καί Κλεινία, 

ταϋτα δή πάλιν οίον έξ αρχής ήμΐν λεκτέον, εί μή τι τοις 

είρημένοις έγκαλοϋμεν λόγοις. 

ΜΕ. Εί γοϋν, ώ ξένε, τις ήμΐν ύπόσχοιτο θεός Φς, έάν έπι-

χειρήσωμεν τό δεύτερον τή της νομοθεσίας σκέψει, τών νϋν e 
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όποιος περισυνέλεξε τους τότε φυγάδες ήταν Δωριεύς. Καί, 

βεβαίως, όλα Οσα κατόπιν επακολούθησαν, έσεΐς, φίλοι Λα

κεδαιμόνιοι, τά έχετε κάνει θέματα μύθων καί τά διηγεΐσθε 

διεξοδικά. 

ΚΛ. Γιατί όχι; 

ΑΘ. Ά π ' όπου, λοιπόν, έκτραπήκαμε στην αρχή, οταν συ

ζητούσαμε γιά τους νόμους, μέ τό νά στραφούμε στή μουσική 

καί τή μέθη, τώρα επανήλθαμε, σάν νά μας φώτισε ό θεός στά 

ΐδια, καί ή συζήτηση εκείνη μάς δίνει κάτι σάν λαβή- διότι 

έχει φθάσει στην εγκατάσταση αυτή στή Λακεδαίμονα, γιά 683a 

τήν όποια ισχυρισθήκατε οτι έχει σωστά εγκαθιδρυθεί καθώς 

καί ή Κρήτη καθότι μέ αδελφούς νόμους. Τώρα, λοιπόν, 

είναι γεγονός οτι, χάρις στην εκτροπή τής συζήτησης, είμα

στε σέ πολύ πλεονεκτική θέση, γιά τόν λόγο ÖTL έχομε διεξο

δικά εξετάσει ορισμένα πολιτεύματα καί ορισμένες εγκαθι

δρύσεις πόλεων είδαμε τήν πρώτη καί τή δεύτερη καί τήν 

τρίτη πόλη, τών όποιων οί εγκαθιδρύσεις, όπως αντιλαμβα

νόμαστε, διαδέχθηκαν ή μία τήν άλλη μέσα σέ τεράστια δια

στήματα χρόνου, καί τώρα έρχεται ενώπιον μας πράγματι 

μία τέταρτη, αυτή ή πόλη, άν θέλετε αυτός ό λαός, ό όποιος 

άρχισε κάποτε νά- εγκαθίσταται καί είναι τώρα πλήρως εγκα

ταστημένος. Ά ν ά π ' ολα αυτά μπορούμε νά δούμε κάτι τι, b 

δηλαδή τί εγκαταστάθηκε σωστά ή όχι καί ποίοι νόμοι δια

σώζουν αυτά πού διασώζονται σ' αυτές καί ποίοι νόμοι κα

ταστρέφουν αυτά πού καταστρέφονται, καθώς επίσης καί 

ποίες μεταβολές αντί γιά άλλες θά ήταν δυνατό νά κάμνουν 

τήν πόλη ευτυχισμένη, τότε, Μέγιλλε καί Κλεινία, πρέπει νά 

κάμνουμε καί πάλι λόγο γιά ολα αυτά άπό τήν αρχή, άν βε

βαίως δέν καταλογίζουμε κάτι τό επιλήψιμο στά όσα έχουν 

ήδη ειπωθεί. 

ΜΕ. Χωρίς άλλο, φιλοξενούμενε, άν κάποιος θεός μας 

υποσχόταν οτι, άν επιχειρήσουμε γιά δεύτερη φορά νά διε-
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είρημένων λόγων ού χείρους ούδ' έλάττους άκουσόμεθα, μα

κράν άν έλθοιμι έγωγε, καί μοι βραχεί' άν δόξειεν ή νϋν πα

ρούσα ήμερα γίγνεσθαι. Καίτοι σχεδόν γ' εστίν ή έκ θερινών 

εις τά χειμερινά τοϋ θεοϋ τρεπομένου. 

ΑΘ. Χρή δή ταϋτα, ώς έοικεν, σκοπεΐν. 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Γενώμεθα δή ταΐς διανοίαις έν τφ τότε χ ρ ό ν φ , Οτε 

Λακεδαίμων μέν καί "Αργός και Μεσσήνη καί τά μετά τού

των υποχείρια τοις προγόνοις υμών, ώ Μέγιλλε, ίκανώς έγε-

γόνει· το δέ δή μετά τοϋτο έδοξεν αύτοϊς, ώς γε λέγεται τό 

τοΰ μύθου, τριχή τό στράτευμα διανείμαντας, τρεις πόλεις 

κατοικίζειν, Ά ρ γ ο ς , Μεσσήνην, Λακεδαίμονα. 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Καί βασιλεύς μέν Άργους Τήμενος έγίγνετο, Μεσσή

νης δέ Κρεσφόντης, Λακεδαίμονος δέ Προκλής καί Εύρυ-

σθένης. 

ΜΕ. Πώς γάρ ου; 

ΑΘ. Καί πάντες δή τούτοις ώμοσαν οί τότε βοηθήσειν, 

έάν τις τήν βασιλείαν αυτών διαφθείρη. 

ΜΕ. Τί μήν; 

ΑΘ. Βασιλεία δέ καταλύεται, ώ προς Διός, ή καί τις αρχή 

πώποτε κατελύθη, μών ύπό τίνων άλλων ή σφών αυτών; ή 

νυνδή μέν, ολίγον έμπροσθεν τούτοις περιτυχόντες τοις λό-
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ρευνήσουμε τό θέμα τής νομοθεσίας, δέν θ' ακούσουμε χει

ρότερους ούτε λιγότερους λόγους άπ' όσους έχουν είπωθεΐ 

εως τώρα, τότε έγώ τουλάχιστον θά μπορούσα νά πάω μα

κριά καί θά είχα τήν εντύπωση ότι τώρα ή σημερινή ήμερα γί

νεται σύντομη. Ά ν καί είναι σχεδόν ή περίοδος πού ό θεός 

τρέπεται άπό τό χειμερινό στό θερινό ηλιοστάσιο. 

ΑΘ. Χρειάζεται λοιπόν, όπως φαίνεται, νά τά διερευνή

σουμε αυτά. 

ΜΕ. Μάλιστα. 

ΑΘ. Ά ς μεταφερθούμε, λοιπόν, νοερά στά τότε χρόνια, 

όταν ή Λακεδαίμων άλλα καί τό Ά ρ γ ο ς καί ή Μεσσήνη, 

καθώς επίσης μαζί μέ αυτές καί οί περιοχές πού τελούσαν 

ύπό τήν εξουσία τους, έγιναν, Μέγιλλε, υποτελείς σέ μεγάλο 

βαθμό τών προγόνων σας- γεγονός μετά τό όποιο, είναι αλή

θεια, αποφάσισαν αυτοί, όπως έχει επικρατήσει νά εξιστο

ρείται τό σχετικό σημείο τοϋ μύθου, άφοϋ κατένειμαν τό 

στράτευμα σέ τρία μέρη, νά εγκαθιδρύσουν τρεις πόλεις, τό 

"Αργός, τή Μεσσήνη καί τή Λακεδαίμονα. 

ΜΕ. Μάλιστα. 

ΑΘ. Καί τότε βασιλιάς τοϋ Άργους έγινε ό Τήμενος, τής 

Μεσσήνης ό Κρεσφόντης καί τής Λακεδαίμονος ό Προκλής 

καί ό Εύρυσθένης. 

ΜΕ. Καί πώς νά μή γίνουν; 

ΑΘ. Καί όλοι, πράγματι, οί τότε ορκίστηκαν νά τους βοη

θήσουν, άν κάποιος επιχειρούσε νά καταλύσει τή βασιλεία 

τους. 

ΜΕ. Γιατί όχι; 

ΑΘ. Καταλύεται όμως άραγε, γιά τ' όνομα τοϋ Δία, ή βα

σιλεία ή μήπως καταλύθηκε καί ποτέ μία οποιαδήποτε αρχή 

άπό κάποιους άλλους έκτος άπό τους ίδιους τους εαυτούς 

τους; Ή μήπως τώρα δά, πριν άπό λίγο, όταν συνέπεσε νά 

κάμνουμε λόγο γι ' αυτό, έτσι τά εκθέσαμε αυτά, άλλα τώρα 
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γοις, ούτω ταϋτ' έτίθεμεν, νϋν δ' έπιλελήσμεθα; 

ΜΕ. Καί πώς; 

ΑΘ. Ούκοϋν νϋν δή μάλλον βεβαιωσόμεθα τό το ιούτον 

περιτυχόντες γάρ εργοις γενομένοις, ώς εοικεν, έπί τόν 

αυτόν λόγον έληλύθαμεν, ώστε ού περί κενόν τι ζητήσομεν 

[τόν αυτόν λόγον], αλλά περί γεγονός τε καί έχον άλήθειαν. 684a 

Γέγονεν δή τάδε βασιλεΐαι τρεις βασιλευομέναις πόλεσιν 

τριτταΐς ώμοσαν άλλήλαις έκάτεραι, κατά νόμους ους έθε-

ντο τοϋ τε άρχειν καί άρχεσθαι κοινούς, οί μέν μή βιαιοτέ-

ραν τήν αρχήν ποιήσεσθαι προϊόντος τοϋ χρόνου καί γέ

νους, οί δέ, ταϋτα έμπεδούντων τών αρχόντων, μήτε αυτοί 

τάς βασιλείας ποτέ καταλύσειν μήτ' έπιτρέψειν έπιχει-

ροΰσιν έτέροις, βοηθήσειν δέ βασιλής τε βασιλεύσω άόι- b 

κουμένοις καί δήμοις, καί δήμοι δήμοις καί βασιλεϋσιν άδι-

κουμένοις. Ά ρ ' ούχ ούτως; 

ΜΕ. Ούτω μέν οΰν. 

ΑΘ. Ούκοϋν τό γε μέγιστον ταϊς καταστάσεσιν τΦν πολι

τειών ύπήρχεν ταΐς έν ταΐς τρισί πόλεσι, νομοθετουμέναις, 

εΐτε οί βασιλής ένομοθέτουν εΐτ' άλλοι τινές; 

ΜΕ. Ποίον; 

ΑΘ. Τό βοηθούς γε είναι τάς δύο έπί τήν μίαν αεί πόλιν, 

τήν τοις τεθεΐσιν νόμοις άπεΛθοϋσαν. 

ΜΕ. Δήλον. 

ΑΘ. Καί μήν τοϋτό γε οί πολλοί προστάττουσιν τοις νο- e 

μοθέταις, όπως τοιούτους θήσουσιν τους νόμους ους έκό-

ντες οί δήμοι καί τά πλήθη δέξονται, καθάπερ άν ει τις γυ-
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τό λησμονήσαμε; 
ΜΕ. Καί πώς νά τό λησμονήσουμε; 

ΑΘ. Τώρα, λοιπόν, είναι χωρίς άλλο δυνατό νά εμπεδώ
σουμε περισσότερο τήν άποψη μας αυτήν διότι, άφοϋ συνέ
πεσε νά κάνουμε λόγο γιά έργα πού έγιναν, επανήλθαμε οτήν 
ÎôLa άποψη, έτσι ώστε δέν θά αναζητήσουμε τήν άποψη αυτήν 
γύρω άπό κάποιο κενό, άλλα γύρω άπό ένα γεγονός καί κάτι 
πού περιέχει συνεπώς αλήθεια. Συνέβησαν, λοιπόν, ώς έξης- 684a 
οί τρεις βασιλικές εξουσίες σέ κάθε μία άπό τίς τρεις ßaoL-
λευόμενες πόλεις ορκίστηκαν μεταξύ τους ή κάθε μία προς 
τίς άλλες, σύμφωνα μέ τους νόμους πού άπό κοινού έθεσαν 
γιά τόν τρόπο πού κάποιος άρχει καί άρχεται, οί μέν πρώτοι 
(ένν. οί βασιλείς) νά μήν κάνουν τήν εξουσία τους μέ τήν πά
ροδο τοϋ χρόνου καί τοϋ γένους βιαιότερη, καί οί δεύτεροι 
(ένν. οί υπήκοοι), όσο τηρούν οί άρχοντες τόν όρκο τους, 
ούτε ποτέ νά καταλύσουν αυτοί τίς βασιλικές εξουσίες ούτε 
νά επιτρέψουν κάτι τέτοιο άν τό επιχειρούν άλλοι, άλλα νά 
βοηθήσουν οί βασιλείς τους βασιλείς καί τους δήμους πού b 
αδικούνται, καί οί δήμοι τους δήμους καί τους βασιλείς πού 
αδικούνται. Ή μήπως δέν είναι έτσι; 

ΜΕ. Ναί, έτσι είναι. 

ΑΘ. Δέν ήταν, λοιπόν, μήπως αυτό τό κορυφαίο (ένν. 
στοιχείο) στά πολιτεύματα πού εΐχαν νομοθετηθεί στις τρεις 
πόλεις, εΐτε οί βασιλείς νομοθετούσαν εΐτε κάποιοι άλλοι; 

ΜΕ. Ποίον; 
ΑΘ. Τό νά εΐναι οί δύο πόλεις πάντοτε βοηθοί εναντίον 

τής μίας πόλεως, εκείνης πού άπειθεΐ στους κείμενους νόμους. 

ME. EivaL ολοφάνερο. 

ΑΘ. Καί ή πλειονότητα ασφαλώς τών πολιτών τοϋτο e 
εντέλλεται στους νομοθέτες, νά θέτουν δηλαδή τέτοιου 
είδους νόμους, τους όποιους νά τους αποδέχονται πρόθυμα 
οί δήμοι καί τά πλήθη, οπως ακριβώς άν κάποιος θά έδινε 
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μνασταΐς ή ίατροίς προστάττοι μεθ' ηδονής θεραπεύειν τε 

καί ίάσθαι τά θεραπευόμενα σώματα. 

ΜΕ. Παντάπασι μέν οΰν. 

ΑΘ. Τό δέ γ ' εστίν άγαπητόν πολλάκις εί καί τις μετά λύ

πης μή μεγάλης δύναιτο εύεκτικά τε καί υγιή σώματα άπερ-

γάζεσθαι. 

ΜΕ. Τί μήν; 

ΑΘ. Και τόδε γε ετι τοις τότε ύπήρχεν ού σμικρόν είς d 

^αστώνην της θέσεως τών νόμων. 

ΜΕ. Τό ποιον; 

ΑΘ. Ούκ ήν τοις νομοθέταις ή μεγίστη τών μέμψεων, ισό

τητα αύτοΐς τίνα κατασκευάζουσιν τής ουσίας, ήπερ έν 

άλλαις νομοθετουμέναις πόλεοι πολλαΐς γίγνεταί, έάν τις 

ζητή γής τε κτήοιν κινεΐν καί χρεών διάλυσιν, ορών ώς ούκ 

άν δύναιτο άνευ τούτων γενέσθαι ποτέ τό ΐσον ίκανώς- ώς 

έπιχειροϋντι δή νομοθέτη κινεΐν τών τοιούτων τι πας άπα

ντα λέγων μή κινεΐν τά ακίνητα, καί έπαράται γής τε άνα- e 

δασμούς είσηγούμενον καί χρεών άποκοπάς, ώστ' είς άπο-

ρίαν καθίστασθαι πάντ ' άνδρα. Τοις δέ δή Δωριεϋσι καί 

τοϋθ' ούτως ύπήρχεν καλώς καί άνεμεσήτως, γήν τε αναμ

φισβητήτως διανέμεσθαι, καί χρέα μεγάλα καί παλαιά ούκ 

ήν. 

ΜΕ. Αληθή. 

ΑΘ. Πή δή ποτέ οΰν, Φ άριστοι, κακώς ούτως αύτοΐς έχώ-

ρησεν ή κατοίκησίς τε καί νομοθεσία; 

ΜΕ. Πώς δή καί τί μεμφόμενος αυτών λέγεις; 685a 
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στους γυμναστές ή στους Ιατρούς τήν εντολή νά φροντίζουν 

καί νά γιατρεύουν τά σώματα τών όποιων έχουν τήν φροντί

δα μέ ευχαρίστηση. 

ΜΕ. Έξάπαντος έτσι είναι. 

ΑΘ. Στην πραγματικότητα πάντως πρέπει συχνά νά είναι 

προσφιλές, άν έστω μπορούσε κάποιος χωρίς μεγάλο πόνο 

νά κάμνει εύρωστα καί υγιή σώματα. 

ΜΕ. Γιατί όχι; 

ΑΘ. 'Υπήρχε, ωστόσο, ακόμη καί αυτό στή διάθεση τών τό

τε, τό όχι ασήμαντο γιά τή διευκόλυνση τής θέσπισης τών νό

μων. 

ΜΕ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Δέν απευθυνόταν στους νομοθέτες ή πιό μεγάλη άπ' 

όλες τίς κατηγορίες, όταν εισήγαγαν μίαν ορισμένη ισότητα 

τών περιουσιών, κατηγορία πού ακριβώς γίνεται σέ πολλές 

άλλες πόλεις στις όποιες τίθενται νόμοι, αν κάποιος επιδιώ

κει νά διαταράξει τήν ιδιοκτησία τής γής καί τήν κατάργηση 

τών χρεών, βλέποντας δτι δέν θά μποροϋσε χωρίς αυτά νά 

υπάρξει ποτέ 'ισότητα σέ ικανοποιητικό βαθμό- διότι μόλις, 

πράγματι, ένας νομοθέτης επιχειρεί ν ' αλλάξει κάτι άπό 

αυτά, ό κάθε πολίτης εναντιώνεται, λέγοντας του νά μή κινεί 

τά ακίνητα καί τόν καταριέται οταν εισηγείται αναδασμούς 

γαιών καί απόσβεση χρεών, τό όποϊο έχει ώς αποτέλεσμα νά 

περιέρχεται κάθε άνθρωπος (ένν. νομοθέτης) σέ αμηχανία. 

Στους Δωριείς όμως υπήρχε καί τοϋτο επίσης έξ ίσου θαυ

μάσια καί χωρίς προστριβές, νά διανέμουν δηλαδή καί τή γή 

χωρίς αμφισβητήσεις, ένώ δεν υπήρχαν μεγάλα καί παλαιά 

χρέη. 

ΜΕ. Είναι ή αλήθεια. 

ΑΘ. Καί πώς λοιπόν, τότε, καλοί μου άνθρωποι, κατέληξε 

έτσι άσχημα τόσο ή πολιτεία τους, δσο καί ή νομοθεσία τους; 

ΜΕ. Πώς καί γιά τί μέμφοντάς τους λές αυτά; 685 
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ΑΘ. Ότι τριών γενομένων τών οικήσεων τά δύο αυτών 
μέρη ταχύ τήν τε πολιτείαν και τους νόμους διέφθειρεν, τό 
δέ έν μόνον έμεινεν, τό τής υμετέρας πόλεως. 

ΜΕ. Ού πάνυ ράδιον έρωτας. 
ΑΘ. 'Αλλά μήν δεΐ γε ημάς τοϋτο έν τφ νϋν σκοποϋντας 

καί εξετάζοντας, περί νόμων παίζοντας παιδιάν πρεσβυ-
τικήν σΦφρονα, διελθεΐν τήν όδόν άλύπως, Φς εφαμεν ήνί-
κα ήρχόμεθα πορεύεσθαι. 

ΜΕ. Τί μήν; καί ποιητέον γε ώς λέγεις. 
ΑΘ. Τίν' οΰν άν σκέψιν καλλίω ποιησαίμεθα περί νόμων 

ή τούτων οϊ ταύτας διακεκοσμήκασιν; ή πόλεων περί τίνων 
εύδοκιμωτέρων τε καί μειζόνων κατοικήσεων σκοποίμεθ' 
άν; 

ΜΕ. Ού ράδιον αντί τούτων ετέρας λέγειν. 
ΑΘ. Ούκοϋν ότι μέν διενοοϋντό γε οί τότε τήν κατατα-

σκευήν ταύτην ού Πελοποννήσφ μόνον έσεσθαι βοηθόν ίκα-
νήν, σχεδόν δήλον, άλλα και τοϊς Έλλησιν πάσιν, εΐ τις τΦν 
βαρβάρων αυτούς άδικοι, καθάπερ οί περί τό "Ιλιον 
οίκοϋντες τότε, πιστεύοντες τή τών Άσσυρίων δυνάμει τή 
περί Νΐνον γενομένη, θρασυνόμενοι τόν πόλεμον ήγειραν 
τόν έπί Τροίαν. Ήν γάρ έτι τό τής αρχής εκείνης σχήμα τό 
σωζόμενον ού σμικρόν καθάπερ νϋν τόν μέγαν βασιλέα φο
βούμεθα ημείς, καί τότε έκείνην τήν συσταθεΐσαν σύνταξιν 
έδέδισαν οί τότε. Μέγα γάρ έγκλημα προς αυτούς ή τής 
Τροίας άλωσις τό δεύτερον έγεγόνει- τής αρχής γάρ τής έκεί-
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ΑΘ. Γιά τό ότι άπό τίς τρεις πολιτείες πού έγιναν, οί δύο 
πολύ γρήγορα κατέστρεψαν τόσο τό πολίτευμα τους οσο καί 
τή νομοθεσία τους καί οτι έμεινε μία, εκείνη τής δίκης σας 
πόλεως. 

ΜΕ. Εξετάζεις κάτι όχι πολύ εύκολο. 
ΑΘ. Ωστόσο έμεΐς εΐναι ανάγκη, ερευνώντας καί εξετάζο

ντας στην παρούσα στιγμή τοϋτο, παίζοντας δηλαδή σχετικά 
μέ τους νόμους τό γεροντικό συνετό παιγνίδι, νά κάμνουμε 
τόν δρόμο μας ανώδυνα, οπως είπαμε όταν αρχίζαμε τήν πο
ρεία μας. 

ΜΕ. Πατί όχι; Καί πρέπει ασφαλώς νά γίνει οπως λές. 
Αθ. Ποία, λοιπόν, καλύτερη έρευνα θά μπορούσαμε νά 

κάμνουμε σχετικά μέ τους νόμους, άν Οχι γιά εκείνους πού 
έχουν βάλει τάξη σέ αυτές; "Η σχετικά μέ τίς ιδρύσεις ποίων 
πόλεων άπό τίς πιό ένδοξες καί μεγάλες θά μπορούσαμε νά 
διεξαγάγουμε μίαν έρευνα; 

ΜΕ. Δέν είναι εύκολο αντί αυτών νά γίνεται λόγος γιά 
άλλες. 

ΑΘ. Άρα, λοιπόν, είναι σχεδόν ολοφάνερο Οτι οί τότε 
σκέπτονταν βέβαια δτι αυτός ό συνασπισμός θά εΐναι φερέγ
γυος αρωγός Οχι μόνο τής Πελοποννήσου άλλα καί όλων τών 
Ελλήνων, άν κάποιος άπό τους βαρβάρους επιχειρούσε νά 
τους αδικήσει, οπως εκείνοι πού κατοικούσαν τότε γύρω άπό 
τό "Ιλιο, οί όποιοι, έχοντας εμπιστοσύνη στή δύναμη τών 
Άσσυρίων πού δημιουργήθηκε έπί Νίνου, άποθρασυνόμενοι, 
προκάλεσαν τόν πόλεμο εναντίον τής Τροίας. Διότι ή ίσχύς 
εκείνης τής δύναμης, πού διατηρείται ακόμα, τότε δέν ήταν 
μικρή- καθώς ακριβώς έμεΐς σήμερα φοβόμαστε τον Μέγα 
Βασιλέα, έτσι καί τότε φοβόνταν οί τότε εκείνον τόν συνα
σπισμό δυνάμεων πού είχε συσταθεί. "Εγινε, πράγματι, βα
ριά κατηγορία εναντίον τους (ένν. Ελλήνων) ή γιά δεύτερη 
φορά άλωση τής Τροίας- διότι ήταν αυτή τμήμα τής αύτο-
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νων ήν μόριον. Προς δή ταϋτ' ήν πάντα ή τοϋ στρατοπέδου 

τοϋ τότε διανεμηθεΐσα είς τρεις πόλεις κατασκευή μία ύπό 

βασιλέων αδελφών, παίδων 'Ηρακλέους, καλώς, ώς έδόκει, 

άνηυρημένη καί κατακεκοσμημένη καί διαφερόντως τής έπί 

τήν Τροίαν άφικομένης. Πρώτον μέν γάρ τους Ήρακλείδας 

τών Πελοπιδών άμείνους ήγοΰντο αρχόντων άρχοντας 

έχειν, έπειτ' αΰ τό στρατόπεόον τοϋτο τοϋ έπί Τροίαν άφι- e 

κομένου διαφέρειν προς άρετήν νενικηκέναι γάρ τούτους, 

ήττάσθαι OL' ύπό τούτων εκείνους, Αχαιούς Οντάς ύπό Δω-

ριών. Ά ρ ' ούχ ούτως οίόμεθα καί τινι διάνοια τοιαύτη κα-

τασκευάζεσθαι τους τότε; 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Ούκοϋν καί τό βεβαίως οΐεσθαι ταϋθ' έξειν εικός 

αυτούς καί χρόνον τ ιν ' άν πολύν μένειν, άτε κεκοινωνηκό- 686a 

τας μέν πολλών πόνων καί κινδύνων άλλήλοις, ύπό γένους 

δέ ενός τών βασιλέων αδελφών Οντων διακεκοσμήσθαι, προς 

τούτοις δ ' έτι καί πολλοίς μάντεσι κεχρημένους είναι τοις 

τε άλλοις καί τ φ Δελφικφ Άπόλλωνί; 

ΜΕ. Πώς δ' ούκ εικός; 

ΑΘ. Ταϋτα δή τά μεγάλα ούτως προσδοκώμενα διέπτατο, 

ώς έοικε, τότε ταχύ, πλην όπερ εΐπομεν νυνδή σμικρού μέ

ρους τοϋ περί τόν ύμέτερον τόπον, καί τοϋτο δή προς τά δύο b 

μέρη πολεμούν ού πώποτε πέπαυται μέχρι τά ν ϋ ν έπεί γε

νομένη γε ή τότε διάνοια καί συμφωνήσασα είς έν, άνυπό-
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κρατορίας εκείνων (ένν. Άσσυρίων). Προς αντιμετώπιση, 

λοιπόν, Ολων αυτών, ό συνασπισμός σ' ένα σώμα τοϋ στρα

τού πού τότε εΐχε κατανεμηθεί σέ τρεις πόλεις, ύπό τήν αιγί

δα τών βασιλέων αδελφών, τών παιδιών δηλαδή τοϋ 'Ηρα

κλή, ήταν όπως φαινόταν ένας καλά εμπνευσμένος καί δια

τεταγμένος καί μέ τρόπο διαφορετικό άπό εκείνον πού έφθα

σε στην Τροία. Διότι, πριν ά π ' ολα, θεωρούσαν τους 'Ηρα

κλείδες καλύτερους στρατιωτικούς αρχηγούς άπό τους Πε-

λοπίδες αρχηγούς, άπό τήν άλλη πάλι μεριά ό στρατός αυτός 

διαφέρει ώς προς τήν ανδρεία έναντι εκείνου πού ήλθε στην e 

Τροία- διότι αυτοί νίκησαν (ένν. τους Τρώες), ένώ εκείνοι, 

αυτοί δηλαδή πού ήσαν Αχαιοί, ηττήθηκαν άπό τους Δω

ριείς. Δέν είμαστε άρα τής γνώμης οτι κατ' αυτόν τόν τρόπο 

καί σ* ένα τέτοιο πνεύμα οργανώθηκαν οί τότε άνθρωποι; 

ΜΕ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Δέν είναι, λοιπόν, επίσης φυσικό καί τό νά πιστεύουν 

αυτοί ακλόνητα δτι ή κατάσταση αυτή θά εΐναι σταθερή καί 

ότι θά μπορούσε νά διαρκέσει πολύ χρόνο, επειδή, ά φ ' ενός, 686a 

υπήρξαν κοινωνοί ό ένας μέ τόν άλλον σέ πολλούς κόπους 

καί κινδύνους καί, ά φ ' ετέρου, επειδή εΐχαν οργανωθεί πολι

τικά άπό μία καί μόνη δυναστεία, άφοϋ οί βασιλείς ήσαν 

αδέλφια καί έπί πλέον αυτών επειδή εΐχαν προσφύγει σέ 

πολλούς μάντεις, μεταξύ τών άλλων καί στον Δελφικό 

Απόλλωνα; 

ΜΕ. Πώς νά μήν είναι φυσικό; 

ΑΘ. Ωστόσο, οί μεγάλες αυτές προσδοκίες εξανεμίσθη

καν, Οπως φαίνεται, τότε τάχιστα, έκτος άπό ένα μικρό μέ

ρος, αυτό τό όποιο είπαμε τώρα όά μόλις, τό σχετικό δηλαδή b 

μέ τόν δικό σας τόπο, καί τοϋτο δέν έχει παύσει ποτέ νά πο

λεμά εναντίον τών δύο άλλων μερών, μέχρι καί σήμερα ακό

μα- ένώ, αν ή αρχική σύλληψη είχε γίνει πραγματικότητα καί 

βέβαια είχε συμφωνηθεί ή σύσταση ενός ενιαίου στρατού, θά 
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στατον αν τίνα δύναμιν έσχε κατά πόλεμον. 

ΜΕ. Πώς γάρ ού; 

ΑΘ. Πώς οΰν καί πή διώλετο; άρ ' ούκ άξιον έπισκοπεΐν 

τηλικοϋτον καί τοιούτον σύστημα ήτις ποτέ τύχη διέφθειρε; 

ΜΕ. Σχολή γάρ οΰν δή τις άν άλλο σκοπών, ή νόμους ή 

πολιτείας άλλας θεάσαιτο σφζούσας καλά καί μεγάλα πράγ

ματα ή καί τουναντίον διαφθειρούσας τό παράπαν, εί άμε-

λήσειε τούτων. 

ΑΘ. Τοϋτο μέν άρα, ώς έοικεν, ευτυχώς πως έμβεβήκαμέν 

γε εις τίνα σκέψιν ίκανήν. 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Ά ρ ' οΰν, ώ θαυμάσιε, λελήθαμεν άνθρωποι πάντες, 

καί τά νϋν δή ημείς, οίόμενοι μέν εκάστοτε τι καλόν όράν 

πράγμα γενόμενον καί θαυμαστά άν έργασάμενον, ει τις άρα 

ήπιστήθη καλώς αύτφ χρήσθαι κατά τίνα τρόπον, τό δέ νϋν 

γε ημείς τάχ' άν ΐσως περί τοϋτο αυτό ούτ' ορθώς διανοοί-

μεθα ούτε κατά φύσιν, καί δή καί περί τά άλλα πάντες πά

ντα, περί ών άν ούτω Οιανοηθώσιν; 

ΜΕ. Λέγεις δέ δή τί, καί περί τίνος OOL φώμεν μάλιστ' 

είρήσθαι τούτον τόν λόγον; 

ΑΘ. Ώγαθέ, καί αυτός έμαυτοϋ νυνδή κατεγέλασα. Ά π ο -

βλέψας γάρ προς τούτον τόν στόλον οΰ πέρι διαλεγόμεθα, 

εδοξέ μοι πάγκαλος τε είναι καί θαυμαστόν κτήμα παραπε-

σεΐν τοις Έλλησιν, όπερ είπον, ει τις άρα αύτώ τότε καλώς 

έχρήσατο. 
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είχε μία στρατιωτική δύναμη ασυναγώνιστη στον πόλεμο. 

ΜΕ. Πώς, πράγματι, νά μήν εΐχε; 

ΑΘ. Πώς άρα καί μέ ποία έννοια χάθηκε; Δέν αξίζει άρα

γε νά μελετήσουμε ενα τόσο παλαώ καί τόσο σπουδαίο σύ

στημα, ποία συγκυρία κάποτε τό κατέστρεψε; 

ΜΕ. Είναι αλήθεια, λοιπόν, δύσκολα κοιτάζοντας κάποιος 

ενα άλλο (ένν. σύστημα), θα μπορούσε νά δεΐ εΐτε άλλους νό

μους ή άλλα πολιτεύματα τά όποια σώζουν τά ώραΐα καί με

γάλα πράγματα ή καί αντίθετα πού τά καταστρέφουν ολότε

λα, αν θ' αδιαφορούσαν γι' αυτά. 

ΑΘ. Έ ν προκειμένφ άρα γιά καλή μας τύχη, εισήλθαμε, 

Οπως φαίνεται, σέ μίαν έρευνα ασφαλή. 

ΜΕ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, θαυμάσιε άνθρωπε, μήπως όλοι οι 

άνθρωποι έχομε κάνει λάθος, καί βεβαίως κι έμεΐς τώρα, 

όταν νομίζουμε, κάθε φορά πού βλέπομε νά γίνεται κάποιο 

ώραΐο πράγμα καί ότι θά μπορούσε νά αποφέρει αξιοθαύμα

στα αποτελέσματα, άν κάποιος ΐσως εΐχε τή γνώση νά κάνει 

καλή χρήση αύτοϋ μ' έναν οποιονδήποτε τρόπο, καί δέν θά 

ήταν τάχα δυνατό κι έμεΐς τώρα νά μή σκεπτόμαστε γιά τό 

ΐδιο αυτό ούτε λογικά ούτε σύμφωνα μέ τή φύση τών πραγ

μάτων, καί μάλιστα καί γιά δλα τά άλλα όλοι οί άνθρωποι, 

σχετικά μέ τά όποια θά σκέπτονταν αυτοί έτσι; 

ΜΕ. Τί ακριβώς εννοείς, καί γιά ποίο πράγμα θά πρέπει νά 

πούμε ότι έχεις έσύ πρωτίστως πει αυτά τά λόγια; 

ΑΘ. Καλέ μου άνθρωπε, καί τόν ίδιο τόν εαυτό μου τώρα 

δα μόλις περιγέλασα. Διότι καθώς έστρεψα τήν προσοχή μου 

σ* αυτήν τή στρατιωτική δύναμη (ένν. τών Δωριέων) γιά τήν 

όποια κάμνουμε λόγο, μοϋ φάνηκε δτι καί ωραιότατο είναι 

καί ένα αξιοθαύμαστο ειδικότερα απόκτημα πού θά μπο

ρούσε νά περιπέσει στά χέρια τών Ελλήνων, αυτό ακριβώς 

πού είπα, άν δηλαδή κάποιος έκανε τότε καλή χρήση αυτής. 
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ΜΕ. Ούκοϋν εΰ καί έχόντως νουν σύ τε πάντα είπες καί e 

έπηνέσαμεν ημείς; 

ΑΘ. "Ισως- εννοώ γε μήν ώς πας δς άν ΐδη τι μέγα καί δύ-

ναμιν έχον πολλήν καί ό_ώμην ευθύς έπαθε τοϋτο, ώς εΐπερ 

έπίσταιτο ό κεκτημένος αύτφ χρήσθαι τοιούτφ τε όντι καί 

τηλικούτφ, θαυμάστ' άν καί πολλά κατεργασάμενος εύδαι-

μονοΐ. 

ΜΕ. Ούκοϋν ορθόν καί τοϋτο; ή πώς λέγεις; 687a 

ΑΘ. Σκόπει δή ποΐ βλέπων ό τόν έπαινον τούτον περί 

εκάστου τιθέμενος «ορθώς λέγει»- πρώτον δέ περί αύτοϋ τοϋ 

νϋν λεγομένου, πώς, εί κατά τρόπον ήπιστήθησαν τάξαι τό 

στρατόπεδον οί τότε διακοσμοϋντες, τοϋ καιροϋ πως άν έτυ-

χον; άρ' ούκ εί συνέστησαν τε ασφαλώς αυτό διέσφξόν τε είς 

τόν άεί χρόνον, ώστε αυτούς τε ελευθέρους είναι καί άλλων 

άρχοντας ών βουληθεΐεν, καί όλως έν άνθρώποις πααι καί b 

"Ελλησι καί βαρβάροις πράττειν ότι έπιθυμοϊεν αυτοί τε και 

οί έκγονοι; μών ού τούτων χάριν έπαινοΐεν άν; 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Ά ρ ' οΰν καί δς άν Ίδών πλοϋτον μέγαν ή τιμάς δια

φέρουσας γένους, ή καί ότιοΰν τών τοιούτων, εΐπη ταύτα 

ταϋτα, προς τοϋτο βλέπων εΐπεν, ώς διά τοϋτο αύτφ γενη-

σόμενα ών άν έπιθυμή πάντα ή τά πλείστα καί δσα αξιώμα

τα λόγου; 
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ΜΕ. Δέν εΐπες, λοιπόν, έσύ όλα αυτά μέ τρόπον ώραΐο καί e 

νουνεχή καί δέν σ' επαινέσαμε έμεΐς δικαιολογημένα; 

ΑΘ. "Ισως- ωστόσο, εννοώ βέβαια Οτι όποιος τυχόν έβλεπε 

κάτι μεγάλο πού έχει δύναμη πολλή καί ρώμη, εΐχε ευθύς 

αμέσως αυτή τήν εντύπωση, δτι άν βέβαια μπορούσε νά γνω

ρίζει αυτός πού τό έχει στην κατοχή του νά κάνει κατάλληλη 

χρήση ενός πράγματος τόσο σπουδαίου καί μεγάλου, θά μπο

ρούσε κάμνοντας πολλά αξιοθαύμαστα έργα νά είναι ευτυχι

σμένος. 

ΜΕ. Δέν είναι, λοιπόν, ούτε κι αυτό σωστό; "Η μέ ποίαν 687a 

έννοια τότε τό λές; 

ΑΘ. Νά εξετάζεις έν προκειμένφ σέ τί προσβλέποντας, 

αυτός ό όποιος κάμνει, γιά ένα οποιοδήποτε θέμα, τοϋτο τόν 

έπαινο «σωστά λέγει» (ένν. ό όμιλΦν)- έν πρΦτοις, γι ' αυτό 

σχετικά μέ τό όποιο έγινε τώρα λόγος, τό πώς δηλαδή, άν 

γνώριζαν ώς ειδήμονες μέ ποίον τρόπο νά παρατάξουν τό 

στράτευμα οί τότε επιτελείς, θά μπορούσαν νά επωφεληθούν 

άπό τή συγκυρία; Ά ρ α οχι αν τό συγκροτούσαν σέ ενιαίο 

σώμα μέ τρόπο ασφαλή καί τό διατηρούσαν έτσι σώο καί 

άβλαβες είς τό διηνεκές, ώστε καί αυτοί οί ΐδιοι νά είναι 

ελεύθεροι καί σέ άλλους νά άρχουν, σέ Οσους θά ήθελαν, καί 

έν γένει μεταξύ ολων τών ανθρώπων, καί τών Ελλήνων καί b 

τών βαρβάρων, νά πράττουν ο,τι θά επιθυμούσαν αυτοί καί 

οί απόγονοι τους; Μήπως δέν θά μπορούσαν άραγε νά επαι

νούνται χάριν αυτών; 

ΜΕ. Καί πολύ μάλιστα. 

Α θ . Ά ρ α , λοιπόν, καί όποιος θά έβλεπε μεγάλο πλούτο ή 

τιμές προγονικές πού κάμνουν τήν υπεροχή μιας οικογένει

ας, ή καί οτιδήποτε άπό αυτά, οφείλει μήπως νά πει τά ΐδια, 

Οτι δηλαδή τά εΐπε προσβλέποντας στό ότι λόγφ αύτοϋ (ένν. 

πλούτου καί τιμών) πρόκειται νά περιέλθουν στην κατοχή 

του όλα εκείνα, τά όποια έσύ επιθυμείς ή τά περισσότερα 
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ΜΕ. "Εοικε γοϋν. 

ΑΘ. Φέρε δή, πάντων ανθρώπων εστί κοινόν έπιθύμημα 

έν τι τό νϋν υπό τοϋ λόγου δηλούμενον, ώς αυτός φησιν ο 

λόγος; 

ΜΕ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Τό κατά τήν τής αύτοϋ ψυχής έπίταξιν τά γιγνόμενα 

γίγνεσθαι, μάλιστα μέν άπαντα, εί δέ μή, τά γε ανθρώπινα. 

ΜΕ. Τί μήν; 

Αθ. Ούκοϋν έπείπερ βουλόμεθα πάντες τό τοιούτον άεί, 

παίδες τε Οντες καί άνδρες πρεσβϋται, τοϋτ' αυτό καί εύχό-

μεθ' άναγκαίως ÔLa τέλους; 

ΜΕ. Πώς δ ' ού; 

ΑΘ. Καί μήν τοις γε φίλοις που συνευχοίμεθ' άν ταϋτα 

άπερ εκείνοι έαυτοΐσιν. 

ΜΕ. Τί μήν; 

ΑΘ. Φίλος μέν ύός πατρί, παις ών άνδρί. 

ΜΕ. Πώς δ ' ού; 

ΑΘ. Καί μήν ών γ ' ό παις εύχεται έαυτφ γίγνεσθαι, πολ

λά ό πατήρ άπεύξαιτ' άν τοις θεοΐς μηδαμφς κατά τάς τοϋ 

ύέος εύχάς γίγνεσθαι. 

ΜΕ. "Οταν ανόητος ών καί έτι νέος εύχηται, λέγεις; 

ΑΘ. Και οταν γε ό πατήρ Φν γέρων ή καί σφόδρα νεανίας, 

μηδέν τών καλών καί τών δικαίων γιγνώσκων, εύχηται μά-

λα προθύμως έν παθήμασιν άδελφοΐς ών τοις γενομένοις 
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έστω καί πάντως όσα θεωρούνται ώς τά πιό αξιόλογα; 

ΜΕ. Ναί, έτσι τουλάχιστον φαίνεται. 

ΑΘ. "Ελα, πές μου, δέν είναι μήπως κοινή μία ορισμένη 

επιθυμία όλων τών ανθρώπων, αυτή δηλαδή πού τώρα κατα-

δηλΦνεται άπό τή συζήτηση, Οπως αυτή ή ΐδια ή λογική υπα

γορεύει; 

ΜΕ. Τό ποίον; 

ΑΘ. Τό νά γίνονται τά Οσα γίνονται σύμφωνα μέ τά κε

λεύσματα τής ψυχής καί μάλιστα όλα ανεξαιρέτως, ειδεμή 

τουλάχιστον τά άνθρΦπινα. 

ΜΕ. Γιατί οχι; 

ΑΘ. Άφοϋ, λοιπόν, όλοι αυτό επιθυμούμε πάντοτε, όταν 

είμαστε παιδιά καί άνθρωποι ηλικιωμένοι, δέν ευχόμαστε 

μήπως κατ' ανάγκην αυτό τό ΐόιο μέχρι τέλους; 

ΜΕ. Καί πώς οχι; 

ΑΘ. Καί εΐναι αλήθεια Οτι θά μπορούσαμε, γιά τους προ

σφιλείς μας τουλάχιστον, νά συνευχόμαστε αυτά τά όποια 

ακριβώς εύχονται καί εκείνοι γιά τους εαυτούς τους. 

ΜΕ. Γιατί οχι; 

ΑΘ. Προσφιλής όμως είναι καί ό γυιός γιά τόν πατέρα, άν 

καί πρόκειται γιά παιδί σέ σχέση μέ άνδρα. 

ΜΕ. Πώς Οχι; 

ΑΘ. Καί επίσης άπό εκείνα πού τό παιδί εύχεται νά γίνουν 

στον εαυτό του, πολλά ό πατέρας θά προσευχόταν στους θε

ούς νά μή γίνουν μέ κανέναν τρόπο σύμφωνα μέ τίς ευχές 

τοϋ γυιοϋ του. 

ΜΕ. Λές δηλαδή, οταν συμβαίνει νά εύχεται, ένώ είναι 

ακόμα άμυαλος καί νέος; 

ΑΘ. Καί έπί πλέον, οταν ό πατέρας οντάς γέρος ή αντιθέ

τως πολύ νεαρός, μή γνωρίζοντας τό παραμικρό άπό τά 

ώραΐα καί δίκαια, συμβαίνει νά εύχεται όλόθερμα διακατε-

χόμενος άπό συναισθήματα ανάλογα προς εκείνα πού γεννή-
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θησεΐ προς τόν δυστυχώς τελευτήσαντα Ίππόλυτον, ό δέ 
παις γιγνώσκη, τότε, δοκεΐς, παις πατρί συνεύξεται; 

ΜΕ. Μανθάνω ό λέγεις. Λέγειν γάρ μοι δοκεΐς ώς ού 
τοϋτο εύκτέον ουδέ έπεικτέον, έπεσθαι πάντα τή εαυτού 
βουλήσει, τήν βούλησιν δέ μηδέν μάλλον τή εαυτού φρονή
σει- τοϋτο δέ καί πόλιν καί ενα ημών εκαστον καί εύχεσθαι 
δεΐν καί σπεύδειν, δπως νουν έξει. 

ΑΘ. Ναί, καί δή καί πολιτικόν γε άνδρα νομοθέτην ώς άεί 688a 
δεΐ προς τοϋτο βλέποντα τιθέναι τάς τάξεις τών νόμων, 
αυτός τε έμνήσθην καί υμάς έπαναμιμνήσκω, κατ* αρχάς εί 
μεμνήμεθα τά λεχθέντα, δτι τό μέν σφών ήν παρακέλευμα ώς 
χρεών εΐη τόν αγαθόν νομοθέτην πάντα πολέμου χάριν τά 
νόμιμα τιθέναι, τό δέ έμόν έλεγον Οτι τοϋτο μέν προς μίαν 
άρετήν ούσών τεττάρων κελεύοι τίθεσθαι τους νόμους, ôéoL 
δέ δή προς πάσαν μέν βλέπειν, μάλιστα δέ καί προς πρώτην b 
τήν τής συμπάσης ηγεμόνα αρετής, φρόνησις 6' εΐη τοϋτο 
καί νους καί δόξα μετ' έρωτος τε καί επιθυμίας τούτοις επο
μένης. "Ηκει δή πάλιν ό λόγος είς ταύτόν, καί ό λέγων έγώ 
νϋν λέγω πάλιν άπερ τότε, εί μέν βούλεσθε, ώς παίζων, εί δ', 
ώς σπουδάζων, δτι δή φημί ευχή χρήσθαι σφαλερόν είναι 
νουν μή κεκτημένον, αλλά τάναντία ταΐς βουλήσεσίν οί γί- e 
γνεσθαι. Σπουδάζοντα Ö' ει με τιθέναι βούλεσθε, τίθετε- πά
νυ γάρ οΰν προσδοκώ νϋν υμάς εύρήσειν, τφ λόγφ έπομέ-
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θηκαν στον Θησέα εναντίον τοϋ 'Ιππόλυτου πού πέθανε μέ 
τρόπον οικτρό, ένφ ό γυιός όμως συμβαίνει νά γνωρίζει (ένν. 
τά ώραΐα καί δίκαια), οπότε νομίζεις μήπως ότι τό παιδί θά 
εύχεται τό ίδιο μέ τόν πατέρα; 

ΜΕ. Αντιλαμβάνομαι αυτό πού λές. Μοϋ φαίνεται δηλαδή 
οτι λές πώς δέν πρέπει κάποιος νά εύχεται ούτε νά αδημονεί 
γιά τοϋτο, ν' ακολουθούν δηλαδή ολα τή δική του βούληση, 
άλλα ή βούληση του νά μήν ακολουθεί τίποτε περισσότερο 
άπό τήν ΐδια του τή φρόνηση- καί αυτό πρέπει καί ή πόλη καί 
καθένας άπό μας καί νά εύχεται καί νά επιζητεί, νά έχει δη
λαδή μυαλό. 

ΑΘ. Ναί, καί μάλιστα δτι καί ό κατ' εξοχήν δημόσιος 688a 
άνδρας, δ νομοθέτης πρέπει πάντοτε σ' αυτό προσβλέποντας 
νά θέτει τίς διατάξεις τών νόμων, καί έγώ ό ίδιος θυμήθηκα 
καί σάς υπενθυμίζω αυτά πού ελέχθησαν, άν τό θυμόμαστε, 
στην αρχή τής συζήτησης μας, οτι ένώ ή δική σας προτροπή 
ήταν Οτι Ó καλός νομοθέτης θά έπρεπε νά θέτει Ολους τους 
κανόνες δικαίου χάριν τοΰ πολέμου, έγώ άπό τή μεριά μου 
έλεγα Οτι αυτό θά προέτρεπε νά τίθενται οί νόμοι σέ συνάρ
τηση μέ μία μόνον αρετή από τίς τέσσερις πού υπάρχουν, ένώ 
θά έπρεπε χωρίς άλλο νά προσβλέπει σέ όλες ανεξαιρέτως, b 
καί μάλιστα στην πρώτη, τήν ηγέτιδα τής σύνολης αρετής, 
καί τοϋτο θά ήταν ή φρόνηση καί ό νους καί ή συνοδευόμενη 
άπό έρωτα καί πόθο γνώμη, πού έπεται αυτών. Ή συζήτηση 
επανήλθε έτσι στό ÎÔLO σημείο, καί έγώ, πού ομιλώ τώρα, λέω 
αυτά ακριβώς πού έλεγα τότε, άν θέλετε, χάριν παιδιάς ή 
αντίθετα, άν θέλετε, μέ κάθε σοβαρότητα, Ισχυρίζομαι δη
λαδή δτι είναι επισφαλές νά κάνει κάποιος χρήση τής ευχής 
όταν δέν έχει μυαλό, έκτος άν θέλει νά τοϋ συμβούν τά αντί- e 
θετά άπό τίς επιθυμίες του. Άν τώρα θεωρήσετε δτι ομιλώ 
σοβαρά, θεωρείστε το- διότι περιμένω, πράγματι, δτι θά βρείτε 
τώρα σεις, ακολουθώντας τήν επιχειρηματολογία τήν όποια 
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νους όν ολίγον έμπροσθε προυθέμεθα, τής τών βασιλέων τε 
φθοράς καί όλου τοϋ διανοήματος ού δειλίαν οΰσαν τήν 
αίτίαν, ούδ' οτι τά περί τόν πόλεμον ούκ ήπίσταντο άρχο
ντες τε καί οΰς προσήκεν άρχεσθαι, τή λοιπή δέ πάση κα
κία διεφθαρμένα, καί μάλιστα τή περί τά μέγιστα τών 
ανθρωπίνων πραγμάτων άμαθία. Ταϋτ' οΰν ώς ούτω γέγονε d 
περί τά τότε, καί νϋν, ει που, γίγνεται, καί ές τόν έπειτα χρό
νον ούκ άλλως συμβήσεται, έάν βούλησθε, πειράσομαι ιών 
κατά τόν έξης λόγον άνευρίσκειν τε καί ύμΐν δηλοϋν κατά 
δύναμιν ώς οΰσιν φίλοις. 

ΚΛ. Λόγω μέν τοίνυν σε, Φ ξένε, έπαινεΐν έπαχθέστερον, 
εργφ δέ σφόδρα έπαινεσόμεθα- προθύμως γάρ τοις λεγομέ-
νοις έπακολουθήσομεν, έν οΐς ö γε ελεύθερος έπαινών καί 
μή μάλιστ' εστίν καταφανής. 

ΜΕ. Άριστ', ώ Κλεινία, και ποιώμεν ά λέγεις. e 
ΚΛ. "Εσται ταϋτα, έάν θεός έθέλη. Λέγε μόνον. 

ΑΘ. Φαμέν δή νυν, καθ' όδόν ίόντες τήν λοιπήν τοϋ λό
γου, τήν μεγίστην άμαθίαν τότε έκείνην τήν δύναμιν άπολέ-
σαί καί νϋν ταύτόν τούτο πεφυκέναι ποιεΐν, ώστε τόν γε νο
μοθέτην, εί τοϋθ' ούτως έχει, πειρατέον ταΐς πόλεσιν φρό-
νησιν μέν οσην δυνατόν έμποιεΐν, τήν ό' άνοιαν οτι μάλιστα 
έξαιρεΐν. 

ΚΛ. Δήλον. 
ΑΘ. Τίς οΰν ή μεγίστη δικαίως άν λέγοιτο άμαθία; σκο- 689a 

πείτε εί συνδόξει καί σφφν λεγόμενον έγώ μέν δή τήν τοι-
άνδε τίθεμαι. 

ΚΛ. Ποίαν; 
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λίγο πριν προβάλαμε, δτι αίτια τής ανατροπής τών βασιλέων 
καί ολόκληρου τοϋ επινοήματος δέν είναι ή δειλία, ούτε τό 
οτι οί άρχοντες καί αυτοί οί όποιοι έπρεπε νά διοικούνται 
δέν κατείχαν τά σχετικά μέ τόν πόλεμο, αλλά καταστράφη
καν έξ αιτίας όλων τών υπόλοιπων ελαττωμάτων τους καί 
προπάντων έξ αίτιας τής αμάθειας τους σχετικά μέ τά μέγι
στα τών ανθρώπινων πραγμάτων. Αυτά, λοιπόν, τά σχετικά 
μέ τά τότε έχουν έτσι γίνει καί σήμερα, άν κάπου βέβαια γί
νονται, καί οτι στά κατοπινά χρόνια δέν θά συμβαίνουν δια
φορετικά, άν θέλετε, θά προσπαθήσω στην πορεία τής έν συ
νεχεία συζήτησης νά τό εξιχνιάσω καί νά τό κάνω οσο μπορώ 
φανερό σέ σας, επειδή είστε φίλοι. 

ΚΛ. Νά σ' επαινέσουμε τό λοιπόν μέ λόγια, φιλοξενούμε
νε, θά ήταν πολύ βαρετό, θά σ' επαινέσουμε πάρα πολύ δμως 
μέ έργα- θά παρακολουθήσουμε δηλαδή μέ προσοχή τά λεγό
μενα σου, στά όποια ό ελεύθερος τουλάχιστον άνθρωπος 
προπάντων καταφαίνεται, επαινώντας ή όχι. 

ΜΕ. Έξοχα, Κλεινία, άς κάμνουμε τότε αυτά πού λές. 
ΚΛ. θά γίνουν αυτά, άν θέλει ό θεός. Μόνο λέγε. 
Αθ. 'Ισχυριζόμαστε, λοιπόν, τώρα, διανύοντας τόν υπόλοι

πο δρόμο τής συζήτησης μας, δτι ή πιό μεγάλη αμάθεια ήταν 
πού προκάλεσε τόν αφανισμό εκείνης τής δύναμης καί είναι 
στή φύση της νά κάνει αυτό τό ΐδιο καί σήμερα, οπότε, άν 
έτσι έχει ή κατάσταση, ό νομοθέτης τουλάχιστον πρέπει νά 
προσπαθεί νά εμπνεύσει στις πόλεις δση φρόνηση εΐναι δυ
νατό καί νά εξαλείψει τήν απερισκεψία στον μέγιστο βαθμό. 

ΚΛ. Είναι ολοφάνερο. 
ΑΘ. Ποία, λοιπόν, θά μπορούσε δικαιολογημένα ν' άπο- 689 

καλείται ή πιό μεγάλη αμάθεια; Δείτε άν θά σας βρει σύμφω
νους καί σας, αυτό πού λέω- έγώ, λοιπόν, θεωρώ τέτοιας 
λογής αυτήν έδώ. 

ΚΛ. Ποίαν; 
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ΑΘ. Τήν Οταν τφ τι δόξαν καλόν ή αγαθόν είναι μή φιλή 
τοϋτο αλλά μισή, τό δέ πονηρόν καί άδικον δοκούν είναι 
φιλή τε καί άσπάζηται, ταύτην τήν διαφωνίαν λύπης τε καί 
ηδονής προς τήν κατά λόγον δόξαν άμαθίαν φημί είναι τήν 
έσχάτην, μεγίστην δέ. Οτι τοϋ πλήθους εστί τής ψυχής- τό 
γάρ λυπούμενον καί ήδόμενον αυτής Οπερ δήμος τε καί 
πλήθος πόλεως έστιν. Όταν οΰν έπιστήμαις ή δόξαις ή λόγφ 
έναντιΦνται, τοις φύσει άρχικοίς, ή ψυχή, τούτο άνοιαν 
προσαγορεύω, πόλεως τε, Οταν άρχουσιν καί νόμοις μή πεί-
θηται τό πλήθος, ταύτόν, καί δή καί ενός ανδρός, οπόταν 
καλοί έν ψυχή λόγοι ενόντες μηδέν ποιώσιν πλέον άλλα δή 
τούτοις πάν τουναντίον, ταύτας πάσας άμαθίας τάς πλημ-
μελεστάτας έγωγ' άν θείην πόλεως τε καί ενός εκάστου τών 
πολιτών, άλλ' ού τάς τών δημιουργών, εί άρα μου κατα-
μανθάνετε, Φ ξένοι, ö λέγω. 

ΚΛ. Μανθάνομέν τε, ώ φίλε, καί συγχωροϋμεν ά λέγεις. 
ΑΘ. Τοϋτο μέν τοίνυν ούτω κείσθω δεδογμένον καί λεγό-

μενον, ώς τοις ταϋτ' άμαθαίνουσι τών πολιτών ουδέν έπι-
τρεπτέον αρχής έχόμενον καί ώς άμαθέσιν όνειδιστέον, άν 
καί πάνυ λογιστικοί τε ώσι καί πάντα τά κομψά καί όσα 
προς τάχος τής ψυχής πεφυκότα διαπεπονημένοι άπαντα, 
τους δέ τουναντίον έχοντας τούτιυν ώς σοφούς τε προσρη-
τέον, άν καί τό λεγόμενον μήτε γράμματα μήτε νεΐν έπίστω-
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ΑΘ. Αυτήν πού όταν κάποιος πού έχει τή γνώμη γιά κάτι 
δτι είναι ώραΐο ή καλό δέν τό αγαπά αλλά τό μισεί, ένώ αντί
θετα αυτό πού θεωρεί δτι είναι κακό καί άδικο καί τό αγαπά 
καί τό παραδέχεται, αυτή ή ασυμφωνία λύπης καί ηδονής μέ 
τήν έλλογη γνώμη θεωρώ δτι είναι ή πιό ακραία αμάθεια καί 
ή πιό εκτεταμένη, διότι εΐναι ίδιον τοϋ κύριου μέρους τής 
ψυχής- πράγματι, τό μέρος αυτής πού λυπάται καί χαίρεται 
είναι αυτό ακριβώς πού είναι γιά τήν πόλη ό δήμος καί τό 
πλήθος. Όταν, λοιπόν, ή ψυχή εναντιώνεται στις γνώσεις ή 
στις ορθές γνώμες ή στή λογική, από τή φύση τους ηγεμονι
κές, αυτό αποκαλώ απερισκεψία τής ψυχής καί τής πόλεως, 
όταν τό πλήθος δέν υπακούει στους άρχοντες καί στους νό
μους, τό ΐδιο, Οπως ακριβώς καί στην περίπτωση κάθε 
ανθρώπου, οπότε οί ωραίοι λόγοι πού υπάρχουν μέσα στην 
ψυχή δέν κάνουν κανένα καλό, αλλά τό εντελώς αντίθετο σέ 
αυτούς, αυτά όλα τά είδη αμάθειας θά θεωρούσα έγώ τά πιό 
επιβλαβή γιά τήν πόλη καί γιά κάθε πολίτη χωριστά, όχι 
όμως καί τά εΐδη αμάθειας τών τεχνιτών, άν άραγε κατανο
είτε, φιλόξενοι, αυτό πού λέω. 

ΚΛ. Καί εννοούμε, φίλε, καί αποδεχόμαστε αυτά πού λές. 
Αθ. Άς τεθεί, λοιπόν, ώς δεδομένο οτι έτσι έχει γίνει πα

ραδεκτό καί λέγεται τοϋτο, Οτι δέν πρέπει νά επιτρέπεται 
στους πολίτες πού είναι απαίδευτοι σ' αυτά νά έχουν τήν πα
ραμικρή εξουσία, καί δτι πρέπει νά τους προσάπτεται μομφή 
γιά τό δτι είναι αμαθείς, ακόμη κι άν εΐναι πολύ ικανοί οτή 
συλλογιστική τέχνη καί σέ όλα τά πνευματώδη επιτεύγματα 
καί ιδίως εξασκημένοι σέ ολα ανεξαιρέτως πού έχουν γίνει 
γιά τήν όξύνοια τής ψυχής, ένώ εκείνους οί όποιοι βρίσκο
νται στην αντίθετη κατάσταση σέ σχέση μέ αυτά θά πρέπει 
καί ώς σοφούς νά τους προσαγο ρ εύθυμε ακόμη κι άν δέν 
γνωρίζουν, πού λέει ό λόγος, ούτε γράμματα ούτε νά κολυ
μπούν καί δτι θά πρέπει νά τους εκχωρούνται οί αρχές ώς 
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νται, καί τάς αρχάς δοτέον ώς έμφροσιν. Πώς γάρ άν, ώ φί

λοι, άνευ συμφωνίας γένοιτ' άν φρονήσεως καί τό σμικρό-

τατον είδος; ούκ έστιν, άλλ' ή καλλίστη καί μεγίστη τών 

συμφωνιών μεγίστη δικαιότατ' άν λέγοιτο σοφία, ής ό μέν 

κατά λόγον ζών μέτοχος, ό δέ άπολειπόμενος οίκοφθόρος 

καί περί πόλιν ούόαμή σωτήρ αλλά πάν τουναντίον άμα-

θαίνων είς ταϋτα εκάστοτε φανεΐται. Ταϋτα μέν οΰν, καθά- e 

περ εΐπομεν άρτι, λελεγμένα τεθήτω ταύτη. 

ΚΛ. Κείσθω γάρ οΰν. 

ΑΘ. Ά ρ χ ο ν τ α ς δέ δή καί αρχόμενους άναγκαΐόν έν ταΐς 

πόλεσιν είναι που. 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Εΐεν αξιώματα δέ δή τοϋ τε άρχειν καί άρχεσθαι 690a 

ποΐά έστι καί πόσα, έν τε πόλεσιν μεγάλαις καί σμικραΐς έν 

τε οίκίαις ωσαύτως; ά ρ ' ουχί έν μέν τό τε πατρός καί μη

τρός; καί όλως γονέας έκγόνων άρχειν αξίωμα ορθόν πα

νταχού άν εΐη; 

ΚΛ. Καί μάλα. 

ΑΘ. Τούτω δέ γε έπόμενον γενναίους άγεννών άρχειν καί 

τρίτον ετι τούτοις συνέπεται τό πρεσβυτέρους μέν άρχειν 

δεϊν, νεωτέρους δέ άρχεσθαι. 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Τέταρτον δ ' αΰ δούλους μέν άρχεσθαι, δέσποτας δέ b 

άρχειν. 

ΚΛ. Πώς γαρ ού; 

ΑΘ. Πέμπτον γε οΐμαι τό κρείττονα μέν άρχειν, τόν ήττω 
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ανθρώπων έμφρόνων. Διότι πώς θά ήταν δυνατό, φίλοι μου, 

νά υπάρξει καί τό ελάχιστο ΐχνος φρόνησης χωρίς συμφωνία 

ψυχική; Δέν εΐναι δυνατό, αλλά ή πιό ωραία καί ή πιό μεγά

λη άπό τίς συμφωνίες θά ήταν απόλυτα δίκαιο νά ονομάζε

ται ή μέγιστη σοφία, τής όποιας μετέχει αυτός πού ζει σύμ

φωνα μέ τόν ορθό λόγο, ένώ εκείνος ό όποιος τήν στερείται 

θ' αποδειχθεί καταστροφέας τοΰ σπιτιού του καί μέ κανέναν 

τρόπο σωτήρας τής πόλεως, άλλα όλως αντιθέτως θά φανεί 

απαίδευτος ώς προς αυτά σέ κάθε περίπτωση. Αυτά, λοιπόν, e 

καθώς ακριβώς είπαμε προ ολίγου, άς τεθεί ώς δεδομένο δτι 

έχουν λεχθεί στό πνεΰμα αυτό. 

ΚΛ. Ά ς τεθεί, χωρίς άλλο. 

ΑΘ. Ωστόσο, εΐναι αναγκαίο πάντως νά υπάρχουν στις 

πόλεις άρχοντες καί αρχόμενοι. 

ΚΛ. Πώς όχι; 

ΑΘ. Ώραΐα- καί τί είδους λοιπόν καί πόσα αξιώματα 690a 

υπάρχουν γιά νά άρχει κάποιος καί οί άλλοι νά άρχονται σέ 

μεγάλες Οσο καί σέ μικρές πόλεις, παρομοίως καί προκειμέ

νου γιά νοικοκυριά; Άραγε δέν εΐναι καί ενα αυτό γιά τόν 

πατέρα καί τή μητέρα; Καί γενικά δέν θά ήταν σωστό νά 

υπάρχει παντοΰ τό αξίωμα νά άρχουν οί γονείς στους απο

γόνους τους; 

ΚΛ. Βεβαίως. 

ΑΘ. Καί μετά άπό αυτό ακολουθεί τό νά άρχουν οί ευγε

νείς στους μή ευγενείς- καί ακολουθεί περαιτέρω μετά άπό 

αυτά, ώς τρίτο, τό δτι πρέπει νά άρχουν οί γεροντότεροι καί 

οί νεότεροι νά άρχονται. 

ΚΛ. Γιατί οχι; 

ΑΘ. Τέταρτο πάλι οί δοΰλοι νά άρχονται καί οί κύριοι νά b 

άρχουν. 

ΚΛ. Πώς Οχι; 

ΑΘ. Πέμπτο θεωρώ, έγώ τουλάχιστον, νά άρχει ό ισχυρό-
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Οέ άρχεσθαι. 
ΚΛ. Μάλα γε άναγκαΐόν αρχήν εΐρηκας. 
ΑΘ. Καί πλείστην γε έν σύμπασιν τοις ζφοις οΰσαν καί 

κατά φύσιν, ώς ό Θηβαίος εφη ποτέ Πίνδαρος. Τό δέ μέγι-
στον, ώς εοικεν, αξίωμα έκτον άν γίγνοιτο, έπεσθαι μέν τόν 
άνεπιστήμονα κελεϋον, τόν Οέ φρονοϋντα ήγεΐσθαί τε καί 
άρχειν. Καίτοι τούτο γε, ώ Πίνδαρε σοφώτατε, σχεδόν ούκ e 
άν παρά φύσιν έγωγε φαίην γίγνεσθαι, κατά φύσιν δέ, τήν 
τοΰ νόμου έκόντων αρχήν άλλ' ού βίαιον πεφυκυΐαν. 

ΚΛ. 'Ορθότατα λέγεις. 
ΑΘ. Θεοφιλή δέ γε καί ευτυχή τίνα λέγοντες έβδόμην 

αρχήν, είς κλήρόν τίνα προάγομεν, καί λαχόντα μέν άρχειν, 
Ουσκληροϋντα δέ άπιόντα άρχεσθαι τό όικαιότατον είναι 
φα μεν. 

ΚΛ. Αληθέστατα λέγεις. 
ΑΘ. «Όρφς δή», φαΐμεν άν, «ώ νομοθέτα», προς τίνα παί- d 

ζοντες τών έπί νόμων θέσιν ιόντων φαδίως, «όσα εστί προς 
άρχοντας αξιώματα, καί Οτι πεφυκότα προς άλληλα ένα-
ντίως; νϋν γάρ δή στάσεων πηγήν τίνα άνηυρήκαμεν ημείς, 
ήν δει σε θεραπεύειν. Πρώτον δέ μεθ' ημών άνάσκεψαι πώς 
τε καί τί παρά ταϋτα άμαρτόντες οί περί τε "Αργός καί Μεσ-
σήνην βασιλής αυτούς άμα καί τήν τών Ελλήνων δύναμιν, 
οΰσαν θαυμαστήν έν τώ τότε χρόνφ, διέφθειραν. Ά ρ ' ούκ e 
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τερος καί ό ασθενέστερος νά άρχεται. 
ΚΛ. Χωρίς άλλο αναφέρεσαι σέ μία πολύ καταναγκαστική 

εξουσία. 
ΑΘ. Ναί, καί μάλιστα είναι ή πιό διαδεδομένη μεταξύ 

όλων ανεξαιρέτως τΦν ζφων σύμφωνα μέ τή φύση, όπως εΐπε 
κάποτε ό Θηβαίος Πίνδαρος. Τό πιό σημαντικό Ομως άπ' 
Ολα, όπως φαίνεται, τό έκτο αξίωμα θά ήταν αυτό πού επι
τάσσει Οτι ό αδαής ακολουθεί καί ό άνθρωπος ό σώφρων 
ηγείται καί άρχει. Καί Οντως στην περίπτωση αυτήν βεβαίως, 
σοφότατε Πίνδαρε, δέν θά μπορούσα έγώ τουλάχιστον προ
φανώς νά ισχυρισθώ δτι εΐναι αυτό παρά φύσει, άλλα σύμ
φωνα μέ τή φύση, διότι ή εξουσία τοϋ νόμου (ένν. ασκείται) 
άπό τή φύση της σέ ανθρώπους μέ τή θέληση τους καί όχι 
κατά τρόπον βίαιο. 

ΚΛ. Μιλάς απολύτως ορθά. 
ΑΘ. 'Υπάρχει, τέλος, μία έβδομη μορφή εξουσίας πού λέμε 

Οτι είναι θεοφιλής καί ευτυχής, δηλαδή βάζομε κάποιον σέ 
κλήρο, καί αυτός στον όποιο έπεσε ό κλήρος είναι δίκαιο νά 
άρχει, ένώ αυτός πού απέτυχε νά κληρωθεί απέρχεται καί θε
ωρούμε δτι είναι τό πιό δίκαιο νά άρχεται. 

ΚΛ. Μιλάς αληθέστατα. 
ΑΘ. «Βλέπεις, λοιπόν», θά λέγαμε, «νομοθέτη», περιπαί

ζοντας κάποιον άπό εκείνους πού προβαίνουν απερίσκεπτα 
στή θέσπιση νόμων, «πόσα είναι τά αξιώματα πού νομιμο
ποιούν τήν εξουσία τών αρχόντων καί πώς είναι άπό τή φύ
ση τους τό ένα αντίθετο προς τό άλλο; Καί μέ αυτό, πράγ
ματι, βρήκαμε μίαν ορισμένη πηγή διενέξεων, τήν όποια πρέ
πει έσύ νά θεραπεύεις. Καί πρώτα άπ' Ολα άναλογίσου μαζί 
μας πώς καί τί κατά παράβαση αυτών άφοϋ έπραξαν εσφαλ
μένα οί βασιλείς τοϋ Άργους καί τής Μεσσήνης κατέστρε
ψαν τους ίδιους τους εαυτούς τους καί συνάμα τή δύναμη 
τών Ελλήνων πού ήταν εκείνα τά χρόνια αξιοθαύμαστη. 
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άγνοήσαντες τόν Ήσίοδον ορθότατα λέγοντα ώς τό ήμισυ 

τοϋ παντός πολλάκις εστί πλέον; οπόταν ή τό μέν όλον λαμ

βάνειν ζημιώδες, τό δ ' ήμισυ μέτριον, τότε τό μέτριον τοΰ 

άμετρου πλέον ήγήσατο, άμεινον όν χείρονος». 

ΚΛ. 'Ορθότατα γε. 

ΑΘ. Πότερον οΰν οίόμεθα περί βασιλέας τοϋτ' έγγιγνό-

μενον εκάστοτε διαφθείρειν πρότερον, ή έν τοΐσιν δήμοις; 

ΚΛ. Τό μέν είκός καί τό πολύ, βασιλέων τοϋτ' είναι νό- 69ia 

σήμα υπερηφάνως ζώντων διά τρυφάς. 

ΑΘ. Ούκοϋν δήλον ώς πρώτον τούτο οί τότε βασιλής 

έσχον, τό πλεονεκτεΐν τών τεθέντων νόμων, καί ό λόγψ τε 

καί όρκω έπήνεσαν, ού συνεφώνησαν αύτοΐς, αλλά ή δια

φωνία, ώς ήμεΐς φαμεν, οΰσα άμαθία μεγίστη, δοκοϋσα δέ 

σοφία, πάντ ' εκείνα διά πλημμέλειαν καί άμουσίαν τήν πι-

κράν διέφθειρεν; 

ΚΛ. "Εοικε γοϋν. 

ΑΘ. Εΐεν τί δή τόν νομοθέτην έδει τότε τιθέντα εΰλα- b 

βηθήναι τούτου περί τοΰ πάθους τής γενέσεως; ά ρ ' ώ προς 

θεών νϋν μέν ουδέν σοφόν γνώναι τοϋτο ούδ ' ειπείν χαλε-

πόν, εί δέ προϊδεΐν ήν τότε, σοφώτερος άν ήν ημών ό προϊ-

δών; 

ΜΕ. Τό ποίον δή λέγεις; 

ΑΘ. Είς τό γεγονός π α ρ ' ύμΐν, Φ Μέγιλλε, εστίν νΰν γε 
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Άραγε δέν (ένν. συνέβη αυτό) επειδή αγνόησαν δτι ό 'Ησίο

δος είχε απόλυτα δίκιο οταν έλεγε ότι πολλές φορές τό μισό 

εΐναι περισσότερο άπό τό όλον; Όποτε συμβαίνει νά είναι 

επιζήμιο τό νά παίρνει κάποιος τό όλον, ένώ τό μισό είναι τό 

σωστό μέτρο, οπότε τό σωστό τότε μέτρο θεώρησε Οτι είναι 

σημαντικότερο άπό τό χωρίς μέτρο, διότι είναι καλύτερο 

άπό τό χειρότερο». 

ΚΛ. Απολύτως σωστά βέβαια. 

ΑΘ. Τί άπό τά δύο νομίζομε, λοιπόν, οτι είναι πιό φθορο

ποιό κάθε φορά, οταν γίνεται τοϋτο σέ αναφορά μέ βασιλείς 

ή στους κόλπους κάποιων δήμων; 

ΚΛ. Τό φυσικό καί σύνηθες είναι ν ' αποτελεί τούτο νόση

μα τών βασιλέων, οί όποιοι ζουν υπεροπτικά μέσα στή χλι

δή. 

ΑΘ. Δέν είναι άραγε ολοφάνερο δτι τοϋτο (ένν. τό νόση- 691 

μα) είχαν πριν άπό κάθε άλλο οί τότε βασιλείς, τό νά υπερι

σχύουν τών νόμων πού είχαν τεθεί, καί δτι σχετικά μέ αυτό 

πού εΐχαν μέ λόγο καί όρκο εγκρίνει δέν έμειναν συνεπείς μέ 

τόν εαυτό τους, καί δτι αυτή ή ασυνέπεια, ή όποια αποτελεί, 

Οπως εμείς διατεινόμαστε, τήν πιό μεγάλη αμάθεια, πού 

ωστόσο εκλαμβάνεται ώς σοφία, κατέστρεψε ολα εκείνα 

λόγφ παραφωνίας καί δυσαρμονίας; 

ΚΛ. "Ετσι τουλάχιστον φαίνεται. 

ΑΘ. Πολύ Φραΐα- τί έπρεπε τάχα ό νομοθέτης τότε πού 

έθετε τους νόμους, νά λάβει προληπτικά μέτρα εναντίον τής 

γένεσης αύτοϋ τοΰ κακού; Μήπως άραγε αυτό, τό όποιο δέν 

είναι μά τους θεούς σοφό νά τό γνωρίζει σήμερα κάποιος 

ούτε δύσκολο νά πει, άν ομως μπορούσε νά τό προβλέψει κά

ποιος τότε, θά ήταν αυτός πού τό προέβλεψε πιό σοφός άπό 

μάς; 

ΜΕ. Ποίο πράγμα εννοείς ακριβώς; 

ΑΘ. Ά ν κανείς σήμερα ιδεί, Μέγιλλε, τό τί έγινε σέ σας, 
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κατιδόντα γνώναι καί γνόντα ειπείν φάδιον δ τότε έδει γί
γνεσθαι. 

ΜΕ. Σαφέστερον έτι λέγε. 
ΑΘ. Τό τοίνυν σαφέστατον άν εΐη τό τοιόνοε. 
ΜΕ. Τό ποίον; 
ΑΘ. Έάν τις μείζονα διδφ τοις έλάττοσι (δύναμιν) πάρεις 

τό μέτριον, πλοίοις τε ίστία καί σώμασιν τροφήν καί ψυχαϊς 
αρχάς, ανατρέπεται που πάντα, καί έξυβρίζοντα τά μέν είς 
νόσους θεΐ, τά δ' είς εκγονον ύβρεως άδικίαν. Τί οΰν δή πο
τέ λέγομεν; άρά γε τό τοιόνδε, ώς ούκ έστ', ώ φίλοι άνδρες, 
θνητής ψυχής φύσις ήτις ποτέ δυνήσεται τήν μεγίστην έν 
άνθρώποις αρχήν φέρειν νέα καί άνυπεύθυνος, ώστε μή τής 
μεγίστης νόσου άνοιας πληρωθεΐσα αυτής τήν Οιάνοιαν, 
μίσος έχειν προς τών εγγύτατα φίλων, δ γενόμενον ταχύ 
διέφθειρεν αυτήν καί πάσαν τήν δύναμιν ήφάνισεν αυτής; 
τοϋτ' οΰν εύλαβηθήναι γνόντας τό μέτριον μεγάλων νομο
θετών. Ώς οΰν δή τότε γενόμενον, νϋν εστίν μετριώτατα το-
πάσαι- τό δ' έοικεν είναι. 

ΜΕ. Τό ποίον; 
ΑΘ. Θεός είναι κηδόμενος υμών τις, δς τά μέλλοντα προ-

ορών, δίδυμον ύμΐν φυτεύσας τήν τών βασιλέων γένεσιν έκ 
μονογενούς, είς τό μέτριον μάλλον συνέστειλε. Καί μετά 
τούτο έτι φύσις τις ανθρωπινή μεμειγμένη θεία. TLVL δυνάμει, 
κατιδοϋσα υμών τήν αρχήν φλεγμαίνουσαν έτι, μείγνυσιν 
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είναι σέ θέση νά γνωρίζει καί γνωρίζοντας εύκολο νά πει 
αυτό πού έπρεπε τότε νά γίνει. 

ΜΕ. Μίλα σαφέστερα. 
ΑΘ. Τό πιό σαφές, λοιπόν, θά ήταν αυτό έδώ. 
ΜΕ. Τό ποίον; 
ΑΘ. Άν κάποιος δίνει τυχόν μεγαλύτερη δύναμη σέ μι

κρότερης αντοχής πράγματα καθ' υπέρβαση τοϋ μέτρου, σέ 
πλοία υπερβολικά πανιά, στά σώματα τροφή καί στις ψυχές 
εξουσία, ολα αυτά κατά κάποιον τρόπον ανατρέπονται καί 
υπερβαίνοντας τό μέτρο ρίχνει εκείνα σέ αρρώστιες καί αυτές 
στην απότοκο τής ύβρεως αδικία. Τί ακριβώς εννοούμε, λοι
πόν, έπί τέλους; Μήπως άραγε αυτό έδώ, δτι δέν υπάρχει, φί
λοι, φυσική κατάσταση θνητής ψυχής ή οποία θά ήταν ποτέ 
σέ θέση νά φέρει, οντάς νέα καί χωρίς αίσθημα υπευθυνότη
τας, τή μέγιστη μεταξύ τών ανθρώπων εξουσία, ώστε, όταν 
κατακλύζεται ό νους αυτής τής ίδιας άπό τή χειρότερη αρρώ
στια, τήν απερισκεψία, νά μήν επισύρει τό μίσος τών πιό κο
ντινών του φίλων, τό όποιο κάθε φορά πού συνέβη πολύ γρή
γορα τήν κατέστρεψε καί εξαφάνισε όλη τή δύναμη της; Γιά 
νά προφυλαχθούν λοιπόν άπό τοϋτο (ένν. χρειάζονται) με
γάλοι νομοθέτες, οί όποιοι γνωρίζουν τό ορθό μέτρο. Τό Οτι, 
λοιπόν, συνέβη πράγματι αυτό τότε, είναι σήμερα κάτι τό 
απολύτως σωστό νά συμπεράνουμε- άλλωστε, φαίνεται ότι 
τότε υπάρχει... 

ΜΕ. Ποίο πράγμα; 
ΑΘ. Κάποιος θεός πού μεριμνούσε γιά σας, ό όποιος προ

βλέποντας τά μελλούμενα, άφοϋ καθιέρωσε σέ σας τή γένεση 
τών βασιλέων άπό μία διπλή αντί άπό μία μονή οικογενειακή 
γραμμή, περιέστειλε (ένν. τήν εξουσία) στό ορθό μάλλον μέ
τρο. Καί μετά άπό αυτό ακόμη μία ορισμένη ανθρώπινη φύ
ση αναμεμειγμένη μέ κάποια θεϊκή δύναμη, βλέποντας τήν 
εξουσία σας νά καίγεται ακόμα στον πυρετό, άνέμειξε τή συ-
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τήν κατά γήρας σώφρονα δύναμιν τη κατά γένος αύθάδει 692a 

ρώμη, τήν τών οκτώ καί είκοσι γερόντων ΐσόψηφον είς τά 

μέγιστα τή τών βασιλέων ποιήοασα δυνάμει. Ό δέ τρίτος 

σωτήρ ύμΐν έτι σπαργώσαν καί θυμουμένην τήν αρχήν ορών, 

οΐον ψάλιον ένέβαλεν αύτη τήν τών εφόρων δύναμιν, εγγύς 

τής κληρωτής άγαγών δυνάμεως- καί κατά δή τούτον τόν λό

γον ή βασιλεία π α ρ ' ύμΐν, έξ ών έδει σύμμεικτος γενομένη 

καί μέτρον έχουσα, σωθεΐσα αυτή σωτηρίας τοις άλλοις γέ

γονεν αίτια. Έ π ε ί έπί γε Τημένω καί Κρεσφόντη καί τοις τό- b 

τε νομοθέταις, οΐτινες άρα ήσαν νομοθετούντες, ούδ' ή Αρι

στοδήμου μερίς έσώθη ποτ ' άν -ού γάρ ίκανώς ήσαν νομο

θεσίας έμπειροι- σχεδόν γάρ ούκ άν π ο τ ' φήθησαν ορκοις 

μετριάσαι ψυχήν νέαν, λαβοϋσαν αρχήν έξ ής δυνατόν ήν τυ

ραννίδα γενέσθαι- νϋν δ ' ό θεός εδειξεν οΐαν έδει καί δει δή 

τήν μενοϋσαν μάλιστα αρχήν γίγνεσθαι. Τό δέ π α ρ ' ημών γι- e 

γνώσκεσθαι ταϋτα, όπερ είπον έμπροσθεν, νϋν μέν γενόμε

νον ουδέν σοφόν -έκ γάρ παραδείγματος όράν γεγονότος 

ουδέν χαλεπόν- εί δ ' ήν τις προορών τότε ταϋτα καί δυνά

μενος μετριάσαι τάς αρχάς καί μίαν έκ τριών ποιήσαι, τά τε 

νοηθέντα άν καλά τότε πάντα άπέσωσε καί ούκ άν ποτέ ό 

Περσικός έπί τήν Ε λ λ ά δ α ούδ ' άλλος ουδείς στόλος αν 

ώρμησε, καταφρονήσας ώς όντων ημών βραχέος άξιων. 

ΚΛ. Αληθή λέγεις. 

ΑΘ. Αίσχρώς γοϋν ήμύναντο αυτούς, ώ Κλεινία. Τό δ ' d 
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νετή δύναμη τών γηρατειών μέ τή φιλόνικη ευρωστία τής νέ- 692t 

ας γενιάς, καθιστώντας τή δύναμη τών εικοσιοκτώ γερόντων 

ισότιμη, προκειμένου γιά τά μείζονος σημασίας ζητήματα, μέ 

τή δύναμη τών βασιλέων. Ό τρίτος τώρα σωτήρας σέ σας, 

βλέποντας τήν εξουσία ή όποια σφύζει ακόμα άπό δύναμη 

καί έξάπτεται, τής έβαλε σάν χαληνό τή δύναμη τών εφόρων, 

προσεγγίζοντας την στή δύναμη πού αναδεικνύεται μέ κλήρο-

καί, πράγματι, επειδή ή βασιλεία σέ σας αναμείχθηκε, σύμ

φωνα μέ τή λογική αυτήν, μ' εκείνα πού έπρεπε καί διαθέτο

ντας τό ορθό μέτρο, μέ τό νά σωθεί ή ίδια έγινε αίτια σωτη

ρίας καί τών άλλων. Διότι, επί Τημένου καί Κρεσφόντη καί b 

τών τότε νομοθετών, όποιοι κι άν ήσαν εκείνοι πού νομοθε

τούσαν, δέν θά είχε ποτέ σωθεί ούτε τό μερίδιο τοϋ Αριστό

δημου (ένν. ή Σπάρτη), καθότι αυτοί δέν ήσαν αρκετά έμπει

ροι σέ θέματα νομοθεσίας- διότι διαφορετικά δέν θά μπο

ρούσαν ποτέ προφανώς νά διανοηθούν νά περιορίσουν μέ 

όρκους μία νεανική ψυχή πού ανήλθε στην αρχή, άπό τήν 

όποια ήταν δυνατό νά προέλθει τυραννία -τώρα όμως ό θεός 

έδειξε τί λογής έπρεπε καί πρέπει νά είναι ή εξουσία πού 

προορίζεται νά διαρκέσει οσο τό δυνατό περισσότερο. Τό νά e 

είναι κατανοητά Ομως αυτά σέ μάς, τό όποιο ακριβώς είπα 

καί προηγουμένως, τώρα πού έχουν συμβεί, δεν είναι τίποτα 

τό σοφό -διότι δέν είναι καθόλου δύσκολο νά βλέπει κανείς 

άπό ενα παράδειγμα πού αποτελεί γεγονός-, άν Ομως υπήρχε 

κάποιος πού θά μπορούσε νά προβλέψει τότε αυτά καί ό 

όποιος θά ήταν σέ θέση νά περιορίσει τίς εξουσίες καί νά κά

μνει άπό τίς τρεις μία, θά εΐχε τότε περισώσει καί όλα τά 

ώραΐα πού εΐχαν τότε κατά νουν καί ούτε ό Περσικός ή άλλος 

κανείς στρατός δέν θά εξορμούσε εναντίον της Ελλάδος, κα

ταφρονώντας μας σάν νά είμαστε ελάχιστα άξιοι. 

ΚΛ. Αληθή λές. 

ΑΘ. Ωστόσο, Κλεινία, τους απέκρουσαν μέ τρόπον άνάρ- d 
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αίσχρόν λέγω ούχ ώς ού νικώντές γε οί τότε καί κατά γήν 
καί κατά θάλατταν καλάς νενικήκασι μάχας- άλλα ο φημι 
αίσχρόν τότ' είναι, τόδε λέγω, τό πρώτον μέν εκείνων τών 
πόλεων τριών ουσιών μίαν υπέρ τής Ελλάδος άμϋναι, τώ δέ 
δύο κακώς ούτως είναι διεφθαρμένα, ώστε ή μέν καί Λακε
δαίμονα διεκώλυεν έπαμύνειν αύτη, πολεμούσα αύτη κατά 
κράτος, ή δ' αΰ πρωτεύουσα έν τοις τότε χρόνοις τοις περί 
τήν διανομήν, ή περί τό Άργος, παρακαλουμένη άμύνειν e 
τόν βάρβαρον οϋθ' ύπήκουσεν ούτ' ήμυνεν. Πολλά δέ λέγων 
άν τις τά τότε γενόμενα περί εκείνον τόν πόλεμον, τής 
Ελλάδος ουδαμώς εύσχήμονα άν κατήγοροι- ούδ' αΰ άμύ-
νασθαι τήν γε Ελλάδα λέγων ορθώς αν λέγοι, άλλ' εί μή τό 
τε 'Αθηναίων καί τό Λακεδαιμονίων κοινή διανόημα ήμυνεν 693a 
τήν έπιοϋσαν δουλείαν, σχεδόν άν ήδη πάντ' ήν μεμειγμένα 
τά τών Ελλήνων γένη έν άλλήλοις, καί βάρβαρα έν Έλλησι 
και ελληνικά έν βαρβάροις, καθάπερ ών Πέρσαι τυραννοϋσι 
τά νϋν διαπεφορημένα καί συμπεφορημένα κακώς έσπαρμέ-
να κατοικείται. Ταϋτ', ώ Κλεινία καί Μέγιλλε, έχομεν έπι-
τιμάν τοις τε πάλαι πολιτικοϊς λεγομένοις καί νομοθέταις 
καί τοις νϋν, ίνα τάς αίτιας αυτών αναζητούντες, άνευρί- b 
σκωμεν τί παρά ταϋτα έδει πράττειν άλλο- οίον δή καί τό 
παρόν εΐπομεν, ώς άρα ού δεΐ μεγάλας αρχάς ούδ' αΰ άμεί-
κτους νομοθετείν, διανοηθέντας τό τοώνδε, ότι πόλιν έλευ-
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μοστο. Καί εννοώ τό ανάρμοστο όχι μέ τήν έννοια Οτι οί τό
τε νικητές καί στην ξηρά καί στή θάλασσα δέν κατήγαγαν νί
κες σέ ωραίες μάχες- άλλα αυτό πού δηλώνω οτι είναι ανάρ
μοστο τότε, τό εννοώ μέ αυτόν τόν τρόπο, έν πρώτοις, ότι 
ένώ εκείνες οί πόλεις ήσαν τρεις, μία μόνον ανέλαβε ν' 
αμυνθεί υπέρ τής Ελλάδος, καί, δεύτερον δτι οί άλλες δύο 
συνέβαινε νά είναι τόσο διεφθαρμένες, ώστε ή μία (ένν. Μεσ
σήνη) εμπόδιζε τή Λακεδαίμονα νά υπεραμυνθεί τής Ελλά
δος, μέ τό νά τήν πολεμά μέ όλες της τίς δυνάμεις, ένώ ή 
άλλη πάλι, ή κυρίαρχη στά τότε χρόνια τής κατανομής, εκεί
νη τοϋ Άργους, οταν προσκλήθηκε ν' αποκρούσει τον βάρ- e 
βαρο ούτε αποκρίθηκε ούτε πήρε μέρος στην απόκρουση. 
Πολλά, έξ άλλου, άν κάποιος επρόκειτο νά ομιλήσει γιά τά 
Οσα έγιναν τότε στή διάρκεια εκείνου τοϋ πολέμου, θά μπο
ρούσε νά καταμαρτυρήσει, καθόλου κολακευτικά, εναντίον 
τής Ελλάδος- ούτε πάλι, αν κάποιος έλεγε δτι ή 'Ελλάδα 
άμύνθηκε, θά ομιλούσε σωστά, αλλά αν ή άπό κοινού στάση 
τών Αθηναίων καί τών Λακεδαιμονίων δέν αποσοβούσε τήν 693a 
επερχόμενη δουλεία, σχεδόν Ολες οί φυλές τών Ελλήνων θά 
ήσαν τώρα πλέον αναμεμειγμένες μεταξύ τους, καί βάρβαρες 
φυλές μέ Έλληνες καί ελληνικές μέ βάρβαρους, Οπως 
ακριβώς εκείνοι στους όποιους οί Πέρσες ασκούν τυραννική 
εξουσία, οί όποιοι σήμερα χώρια ό ένας άπό τόν άλλον ή 
συγχωνευμένοι ζουν διασκορπισμένοι κάτω άπό άσχημες 
συνθήκες. Αυτά, Κλεινία καί Μέγιλλε, έχομε νά καταλογί
σουμε τόσο στους παλαιούς λεγόμενους πολιτικούς καί 
στους νομοθέτες όσο καί στους τωρινούς, αναζητώντας τίς b 
αίτιες αυτών τών λαθών γιά νά βρούμε τί άλλο, έκτος άπό 
αυτά, έπρεπε νά πράξουν όπως αυτό πού έπί τοΰ παρόντος 
είπαμε, δτι δέν πρέπει συνεπώς ό νομοθέτης νά εγκαθιδρύει 
μεγάλες ούτε πάλι αμιγείς εξουσίες, διότι έχομε πάντοτε 
στον νοϋ μας αυτό, Οτι ή πόλη πρέπει νά είναι καί ελεύθερη 
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θέραν τε είναι δεΐ καί εμφρονα καί εαυτή φίλην, καί τόν νο
μοθετούντα προς ταϋτα βλέποντα δεΐ νομοθετεΐν. Μή θαυ-
μάσωμεν Οέ εί πολλάκις ήδη προθέμενοι άττα, είρήκαμεν δτι 
προς ταϋτα δεΐ νομοθετεΐν βλέποντα τόν νομοθέτην, τά δέ e 
προτεθέντα ού ταύτα ήμΐν φαίνεται εκάστοτε- άλλα άναλο-
γίζεσθαι χρή, οταν προς τό σωφρονεϊν φώμεν δεΐν βλέπειν, 
ή προς φρόνησιν ή φιλίαν, ώς εσθ' οΰτος ό σκοπός ούχ έτε
ρος άλλ' ό αυτός, καί άλλα δή πολλά ημάς τοιαύτα άν γί-
γνηται φήματα μή διαταραττέτω. 

ΚΛ. Πειρασόμεθα ποιεΐν ούτως έπανιόντες τους λόγους-
καί νϋν δή τό περί τής φιλίας τε καί φρονήσεως καί ελευθε
ρίας, προς ό τι βουλόμενος έμελλες λέγειν δεΐν στοχάζεσθαι 
τόν νομοθέτην, λέγε. d 

ΑΘ. Άκουσον δή νυν. Είσίν πολιτειών οίον μητέρες δύο 
τινές, έξ ών τάς άλλας γεγονέναι λέγων άν τις ορθώς λέγοι, 
καί τήν μέν προσαγορεύειν μοναρχίαν ορθόν, τήν δ' αΰ δη-
μοκρατίαν, καί τής μέν τό Περσών γένος άκρον εχειν, τής δέ 
ημάς- αί δ' άλλαι σχεδόν άπασαι, καθάπερ εΐπον, έκ τούτων 
είσί διαπεποικιλμέναι. Δει δή οΰν καί άναγκαΐόν μεταλαβεΐν 
άμφοΐν τούτοιν, εΐπερ ελευθερία τ' εσται καί φιλία μετά e 
φρονήσεως- ö δή βούλεται ήμΐν ό λόγος προστάττειν, λέγων 
ώς ουκ άν ποτέ τούτων πόλις άμοιρος γενομένη πολι-
τευθηναι δύναιτ' άν καλώς. 

ΚΛ. Πώς γάρ άν; 
ΑΘ. Ή μέν τοίνυν τό μοναρχικόν, ή δέ τό ελεύθερον άγα-

πήσασα μειζόνως ή έδει μόνον, ουδέτερα τά μέτρια κέκτηται 
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καί φρόνιμη καί φιλική προς τόν εαυτό της καί οτι αυτός πού 
νομοθετεί πρέπει σ' αυτά αποβλέποντας νά νομοθετεί. Καί 
άς μήν απορούμε άν πολλές φορές ήδη, έχοντας προτείνει 
κάποια πράγματα, στά όποια είπαμε ότι αποβλέποντας ό νο
μοθέτης πρέπει νά νομοθετεί καί τά Οσα έχουν προταθεί, μας 
φαίνονται Οχι τά ΐδια κάθε φορά- αλλά όφείλομε ν' αναλογι
ζόμαστε, οταν πούμε ÖTL πρέπει ν' αποβλέπει οτό νά σωφρο
νίζει ή στό νά εξασφαλίζει φρόνηση ή φιλία, δτι ô σκοπός 
αυτός δέν είναι διαφορετικός άλλα ό ίδιος, καί άν συμβεί νά 
μάς παρουσιασθούν στην πράξη πολλές άλλες τέτοιες εκφρά
σεις, άς μήν αναστατωνόμαστε. 

ΚΛ. Θά προσπαθήσουμε έτσι νά κάμνουμε, κάθε φορά πού 
επανερχόμαστε σ' αυτούς τους συλλογισμούς- καί τώρα λέγε, 
σχετικά μέ τή φιλία καί τή φρόνηση καί τήν ελευθερία, αυτό 
πού επρόκειτο σύμφωνα μέ τήν πρόθεση σου νά πεις ότι πρέ
πει νά έχει στον νοϋ του ό νομοθέτης. 

ΑΘ. Άκουσε τώρα καλά. 'Υπάρχουν σάν μητέρες δύο είδη 
πολιτευμάτων, άπό τά όποια αν κάποιος έλεγε ότι έχουν 
προέλθει ολα τά άλλα, θά μιλούσε σωστά, καί τό ένα είναι 
ορθό νά ονομάζεται μοναρχία καί τό άλλο πάλι δημοκρατία, 
καί τής πρώτης τήν ακραία μορφή έχει τό περσικό έθνος, τής 
δεύτερης έμεΐς (ένν. ή Αθήνα)- τά άλλα τώρα σχεδόν όλα, 
οπως είπα, διαποικίλλονται άπό στοιχεία τών δύο αυτών. 
Πρέπει, λοιπόν, πράγματι καί είναι αναγκαίο νά παίρνει τό 
καθένα στοιχεία καί από τά δύο αυτά, άν θά θέλαμε βέβαια 
νά υπάρχει ελευθερία μέ φρόνηση καί φιλία- αυτό πού θέλει 
νά μας υπαγορεύσει ό ισχυρισμός, λέγοντας ότι δέν θά μπο
ρούσε ποτέ μία πόλη, πού θά ήταν άμοιρη τών στοιχείων 
αυτών, νά κυβερνηθεί καλά. 

ΚΛ. Πώς, πράγματι, θά μπορούσε; 
ΑΘ. Επειδή, λοιπόν, ή πρώτη αγάπησε περισσότερο άπ' 

ό,τι έπρεπε αποκλειστικά τό μοναρχικό στοιχείο καί ή άλλη 
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τούτων, αί δέ ύμέτεραι, ή τε λακωνική καί κρητική, μάλλον 

Αθηναίοι δέ καί Πέρσαι τό μέν πάλαι ούτω πως, τό νϋν δέ 

ήττον. Τά δ' αΐτια διέλθωμεν ή γάρ; 694a 

ΚΛ. Πάντως, ει γέ που μέλλομεν δ προυθέμεθα περαίνειν. 

ΑΘ. Άκούωμεν δή. Πέρσαι γάρ, δτε μέν τό μέτριον 

μάλλον δουλείας τε καί ελευθερίας ήγον έπί Κύρου, πρώτον 

μέν ελεύθεροι έγένοντο, έπειτα δέ άλλων πολλών δεσπόται. 

Ελευθερίας γάρ άρχοντες μεταδίδοντες άρχομένοις και έπί 

τό ΐσον άγοντες, μάλλον φίλοι τε ήσαν στρατιώται στρατη-

γοΐς καί πρόθυμους αυτούς έν τοις κινδύνοις παρείχοντο- b 

καί ει τις αΰ φρόνιμος ήν έν αύτοΐς καί βουλεύειν δυνατός, 

ού φθονερού τοϋ βασιλέως όντος, δίδοντος δέ παρρησίαν 

καί τιμώντος τους εις τι δυναμένους συμβουλεύειν, κοινήν 

τήν τοϋ φρονεΐν εις τό μέσον παρείχετο δύναμιν, καί πάντα 

δή τότε έπέδωκεν αύτοΐς δι ' έλευθερίαν τε καί φιλίαν καί 

νοΰ κοινωνίαν. 

ΚΛ. "Εοικέν γέ πως τά λεγόμενα ούτω γεγονέναι. 

ΑΘ. Π ή δή οΰν ποτέ άπώλετο έπί Καμβύσου καί πάλιν έπί e 

Δαρείου σχεδόν έσώθη; βούλεσθε οίον μαντεία διανοηθέντες 

χρώμεθα; 

ΚΛ. Φέρει γοϋν ήμΐν <είς> σκέψιν τοΰτο εφ' όπερ ώρμή-

καμεν. 

ΑΘ. Μαντεύομαι δή νϋν περί γε Κύρου, τά μέν άλλ' αυτόν 
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τό ελεύθερο, καμμία δέν κατέχει τό σωστό μέτρο αυτών, ένώ 

οί δικές σας, τόσο ή λακωνική όσο καί ή κρητική τό κατέχουν 

περισσότερο- άλλωστε, καί οί Αθηναίοι καί οί Πέρσες ένώ 

παλαιότερα τό κατείχαν σέ κάποιο βαθμό, τώρα τό κατέχουν 

λιγότερο. Πρέπει, λοιπόν, τώρα νά εκθέσουμε διεξοδικά τά 

αΐτια- έτσι δέν είναι; 694a 

ΚΛ. Έξάπαντος, άν τουλάχιστον πρόκειται νά διεκπεραι

ώσουμε αυτό πού θέσαμε ώς στόχο. 

ΑΘ. Ά ς ακούσουμε λοιπόν. "Οταν δηλαδή οί Πέρσες τόν 

καιρό τοΰ Κύρου τηρούσαν τό σωστό μέτρο ανάμεσα στή 

δουλεία καί στην ελευθερία, πρώτα έγιναν αυτοί οί ΐδιοι 

ελεύθεροι καί έπειτα πολλών άλλων κυρίαρχοι. Καθώς οί 

άρχοντες παραχωρούσαν μέρος ελευθερίας στους υπηκόους 

τους καί συνεπώς οδηγώντας σέ ισότητα, οί στρατιώτες καί 

περισσότερο φιλικοί ήσαν προς τους στρατηγούς καί προ

σφέρονταν μέ προθυμία στους κινδύνους- καί άν πάλι b 

υπήρχε κάποιος μέ γνώσεις ανάμεσα τους καί ικανός νά δια

σκέπτεται, καθώς ό βασιλιάς δέν ήταν φθονερός, δίνοντας τό 

δικαίωμα νά εκφέρουν ελεύθερα τή γνώμη τους καί τιμώντας 

όσους ήσαν Ικανοί νά συμβουλεύουν σέ κάτι, καθιστοΰσε τήν 

Ικανότητα τοϋ νά συλλογίζεται κάποιος κοινό κτήμα όλων, 

καί ολα τότε σ' αυτούς σημείωσαν πρόοδο λόγφ τής ελευθε

ρίας, τής φιλίας καί τής ενιαίας σκέψης. 

ΚΛ. Φαίνεται, χωρίς άλλο, πώς κάπως έτσι έγιναν τά περί 

οΰ ό λόγος. 

ΑΘ. Πώς αφανίσθηκε, λοιπόν, τότε τόν καιρό τοϋ Καμβύ- e 

ση (ένν. ή περσική αυτοκρατορία) καί σώθηκε πάλι σχεδόν 

τόν καιρό τοϋ Δαρείου; Θέλετε, άφοϋ μελετήσουμε τό θέμα, 

σάν μαντείο νά χρησμοδοτήσουμε; 

ΚΛ. Αυτό φέρνει ασφαλώς τή σκέψη μας έκεΐ άπό δπου 

ακριβώς ξεκινήσαμε. 

ΑΘ. Εικάζω, λοιπόν, τώρα όσον αφορά στον Κύρο ότι ένώ 
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στρατηγόν τε αγαθόν είναι καί φιλόπολιν, παιδείας δέ ορθής 
ούχ ήφθαι τό παράπαν, οικονομία τε ουδέν τόν νουν προ-
σεσχηκέναι. 

ΚΛ. Πώς δή τό τοιούτον φώμεν; 
ΑΘ. "Εοικεν έκ νέου στρατεύεσθαι διά βίου, ταΐς γυναιξίν d 

παραδούς τους παΐδας τρέφειν. Αί δέ ώς εύδαίμονας αυτούς 
έκ τών παίδων ευθύς καί μακάριους ήδη γεγονότας καί έπι-
δεεΐς οντάς τούτων ούδενός έτρεφον κωλύουσαι δέ ώς 
οΰσιν ίκανώς εύδαίμοσιν μήτε αύτοΐς έναντιοϋσθαι μηδένα 
είς μηδέν, έπαινεΐν τε άναγκάζουσαι πάντας τό λεγόμενον 
ή πραττόμενον ύπ' αυτών, έθρεψαν τοιούτους τινάς. 

ΚΛ. Καλήν, Φς έοικας, τροφήν εΐρηκας. 
ΑΘ. Γυναικείαν μέν οΰν βασιλίδων γυναικΦν νεωστί γε- e 

γονυιΦν πλουσίων, καί έν ανδρών έρημία, διά τό μή σχολά-
ζειν ύπό πολέμων καί πολλών κινδύνων, τους παΐδας τρε-
φουσΦν. 

ΚΛ. "Εχει γάρ λόγον. 
ΑΘ. Ό δέ πατήρ γε αύτοΐς αΰ ποίμνια μέν καί πρόβατα 

καί άγέλας ανδρών τε καί άλλων πολλών πολλάς έκτατο, 
αυτούς δέ οΐς ταϋτα παραδώσειν έμελλεν ήγνόει τήν πα- 695a 
τρωαν ού παιδευομένους τέχνην, οΰσαν περσικήν -ποιμέ
νων Οντων ΠεροΦν, τραχείας χΦρας έκγόνων- σκληράν καί 
ίκανήν ποιμένας άπεργάζεσθαι μάλα ισχυρούς καί δυναμέ
νους θυραυλεΐν καί άγρυπνεΐν καί εί στρατεύεσθαι δέοι 
στρατεύεσθαι- διεφθαρμένην δέ παιδείαν ύπό τής λεγομένης 
ευδαιμονίας τήν μηδικήν περιεΐδεν ύπό γυναικΦν τε και 
ευνούχου παιδευθέντας αύτοϋ τους ύεΐς, όθεν έγένοντο b 
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κατά τά άλλα ήταν γενναίος στρατηγός καί φιλόπατρις, δέν 
είχε τήν παραμικρή σχέση μέ τή σωστή παιδεία καί δέν είχε 
καθόλου στραμμένο τόν νοϋ του στή διαχείριση τοΰ οΐκου. 

ΚΛ. Πως είναι δυνατό νά ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο; 
ΑΘ. Φαίνεται οτι από νέος ασχολιόταν σέ ολη του τή ζωή d 

μέ εκστρατείες, έχοντας παραδΦσει τήν ανατροφή τΦν αγο
ριών του στις γυναίκες. Αυτές τώρα τά άνέτρεφαν σάν νά 
ήσαν ευτυχισμένα αυτά ευθύς αμέσως άπό παιδιά καί νά 
έχουν ήδη γίνει μακάριοι καί σάν νά μή τους έλλειπε τίποτα 
σχετικά- μή επιτρέποντας, έξ άλλου, επειδή πίστευαν ότι 
είναι ευτυχισμένα, μήτε νά τους εναντιώνεται κανείς σέ τί
ποτα καί αναγκάζοντας όλους νά έπαινοΰν αυτό πού έλεγαν 
ή έπρατταν, διαμόρφωσαν τέτοιους (ένν. χαρακτήρες). 

ΚΛ. Όπως άφησες να φανεί, κάθε άλλο παρά ωραία άνα- e 
τροφή εΐπες δτι ήταν αυτή. 

ΑΘ. Γυναικεία, λοιπόν, άφοϋ ανέλαβαν γυναίκες ν' ανα
θρέψουν τά αγόρια τοϋ βασιλικού οΐκου, πού πρόσφατα έγι
ναν πλούσιες, ερήμην τών ανδρών, λόγφ τοΰ οτι δέν εύκαι-
ροΰν αυτοί άπό τους πολέμους καί τους πολλούς κινδύνους. 

ΚΛ. "Εχει, πράγματι, μιά λογική αυτό. 
ΑΘ. Ό πατέρας τους πάλι ένώ αποκτούσε γι' αυτά κοπά

δια διαφόρων ζώων καί πρόβατα καί πλήθος ανδρών καί 
άλλων πολλών κάθε είδους, αγνοούσε Οτι αυτοί στους οποί- 695a 
ους επρόκειτο νά παραδώσει αυτά δέν εΐχαν διδαχθεί τήν πα
τροπαράδοτη τέχνη (ένν. τήν ποιμενική) πού εΐναι περσική 
-δεδομένου ότι οί Πέρσες είναι ποιμένες, γέννημα καί θρέμ
μα μιας τραχείας χώρας-, σκληροτράχηλης καί συνεπώς 
ικανή νά κάμνει ποιμένες εξαιρετικά δυνατούς, οί όποιοι 
μπορούν νά ζουν στό ύπαιθρο καί νά ξαγρυπνούν και άν 
χρειαζόταν νά στρατευθούν νά στρατεύονται- καί καθώς 
έπασχε ή μηδική παιδεία έξ αιτίας τής λεγόμενης ευτυχίας, 
παράβλεψε ότι οί γυιοί του διαπαιδαγωγήθηκαν άπό γυ- b 
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οίους ήν αυτούς εικός γενέσθαι, τροφή άνεπιπλήκτφ τρα-
φέντας. Παραλαβόντες δ' οΰν οί παίδες τελευτήσαντος Κύ
ρου τρυφής μεστοί καί άνεπιπληξίας, πρώτον μέν τόν έτε
ρον άτερος άπέκτεινε τφ ΐσω άγανακτών, μετά δέ τοϋτο 
αυτός μαινόμενος ύπό μέθης τε καί άπαιδευσίας τήν αρχήν 
άπΦλεσεν υπό Μήδων τε καί τοϋ λεγομένου τότε ευνούχου, 
καταφρονήσαντος τής Καμβύσου μωρίας. 

ΚΛ. Λέγεται δή ταύτα γε, καί έοικεν σχεδόν ούτω πως γε
γονέναι. 

ΑΘ. Καί μήν καί πάλιν είς Πέρσας έλθεΐν τήν αρχήν διά 
Δαρείου καί τΦν επτά λέγεται που. 

ΚΛ. Τί μήν; 
ΑΘ. ΘεωρΦμεν δή συνεπόμενοι τφ λόγφ. Δαρείος γάρ βα

σιλέως ούκ ήν ύός, παιδεία τε ού διατρυφΦση τεθραμμένος, 
έλθΦν δ' είς τήν αρχήν καί λαβών αυτήν έβδομος, διείλετο 
επτά μέρη τεμόμενος, ών καί νϋν έτι σμικρά όνείρατα λέ-
λειπται, καί νόμους ήξίου θέμενος οίκεΐν Ισότητα κοινήν τί
να είσφέρων, καί τόν τοϋ Κύρου δασμόν, δν ύπέσχετο Πέρ-
σαις, είς τόν νόμον ένέδει, φιλίαν πορίζων καί κοινωνίαν 
πάσιν Πέρσαις, χρήμασι καί δωρεαίς τόν Περσών δήμον 
προσαγόμενος- τοιγαροϋν αύτφ τά στρατεύματα μετ' εύνοι
ας προσεκτήσατο χΦρας ούκ έλάττους ών κατέλιπε Κύρος. 
Μετά δέ Δαρείον Ó τή βασιλική καί τρυφώση πάλιν παιδευ-
θείς παιδεία Ξέρξης -«'Ω Δαρείε», ειπείν εστίν δικαιότατον 
ΐσως, «Ος τό Κύρου κακόν ούκ έμαθες, έθρέψω δέ Ξέρξην έν 
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ναΐκες καί ευνούχους, οπότε έγιναν τέτοιοι πού ήταν φυσικό 
νά γίνουν, άφοϋ ανατράφηκαν μέ τήν παιδεία τής μή επίπλη
ξης. Όταν παρέλαβαν τήν εξουσία λοιπόν, άφοϋ πέθανε ό 
Κύρος, οί γυιοί του, απολύτως συνηθισμένοι στή μαλθακό-
τητα καί στην ατιμωρησία, τό πρώτο πού συνέβη ήταν ότι ό 
ένας σκότωσε τόν άλλον αγανακτώντας άπό τήν παρουσία 
ενός ΐσου, καί μετά άπό αυτό, άποτρελαμένος ό ίδιος άπό τό 
μεθύσι καί τήν άπαιδευσία έχασε τήν εξουσία άπό τους Μή-
δους καί τόν επονομαζόμενο τότε ευνούχο, ό όποιος ήταν γε
μάτος περιφρόνηση γιά τή μωρία τοϋ Καμβύση. 

ΚΛ. Λέγονται, άν μή τί άλλο, πράγματι αυτά, καί φαίνεται 
Οτι κάπως έτσι περίπου έχουν γίνει. 

ΑΘ. Καί λέγεται επίσης πιθανώς, οτι ή εξουσία περιήλθε 
καί πάλι στους Πέρσες διά τοϋ Δαρείου καί τών επτά. 

ΚΛ. Άλλα πώς έγινε αυτό; 
ΑΘ. Άς τό δοϋμε, λοιπόν, ακολουθώντας τά λεγόμενα. 

Επειδή ό Δαρείος δέν ήταν γυιός βασιλιά, είχε ανατραφεί μέ 
μία παιδεία όχι γιά νά ζει μέσα στην τρυφή, καί όταν ανήλθε 
έβδομος στον θρόνο καί ανέλαβε τήν εξουσία, τήν διαμοίρα
σε χωρίζοντας την σ' επτά μέρη, άπό τά όποϊα καί σήμερα 
ακόμα έχουν απομείνει ισχνές αναμνήσεις σάν όνειρα μακρι
νά, καί θεωρούσε σωστό νά κυβερνά θέτοντας νόμους, εισά
γοντας μίαν ορισμένη Ισότητα κοινή γιά Ολους καί ενσωμά
τωσε στή νομοθεσία τον δασμό πού ό Κύρος είχε υποσχεθεί 
στους Πέρσες, εξασφαλίζοντας σέ όλους τους Πέρσες φιλία 
καί κοινωνική συνοχή καί παίρνοντας μέ χρήματα καί δω
ρεές μέ τό μέρος του τόν περσικό λαό- νά γιατί μέ μεγάλη 
προθυμία κατέκτησαν τά στρατεύματα του γι' αυτόν όχι λι
γότερα εδάφη άπό εκείνα πού άφησε ό Κύρος. Μετά τόν Δα
ρείο ό Ξέρξης, ό όποιος είχε καί πάλι λάβει τή βασιλική καί 
μαλθακή ανατροφή -«Δύσμοιρε έσύ Δαρείε», θά ήταν ΐσως τό 
πιό δίκαιο νά τοΰ πει κάποιος, «πού δέν έμαθες τίποτα άπό 
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τοις αύτοΐς ήθεσιν έν οΐσπερ Κϋρος Καμβύσην»- ό δέ, άτε 

τών αυτών παιδειών γενόμενος εκγονος, παραπλήσια άπε-

τέλεσεν τοις Καμβύσου παθήμασιν καί σχεδόν έκ γε τοσού

του βασιλεύς έν Πέρσαις ουδείς πω μέγας έγγέγονεν αληθώς, 

πλην γε ονόματι. Τό δ ' αίτιον ού τύχης, ώς ό έμός λόγος, 

άλλ' ό κακός βίος όν οί τών διαφερόντως πλουσίων καί τυ- 696a 

ράννων παίδες τά πολλά ζώσιν ού γάρ μή ποτέ γένηται παις 

καί άνήρ καί γέρων έκ ταύτης τής τροφής διαφέρων προς 

άρετήν. Ά δή, φαμέν, τφ νομοθέτη σκεπτέον, καί ήμΐν δέ έν 

τφ νΰν παρόντι. Δίκαιον μήν, ώ Λακεδαιμόνιοι, τούτο γε τή 

πόλει υμών άποδιδόναι, οτι πενία καί πλούτφ καί ιδιωτεία 

καί βασιλεία διαφέρουσαν ούδ' ήντινοϋν τιμήν καί τροφήν 

νέμετε, άς μή τό κατ ' αρχάς ύμΐν θείον παρά θεού διεμα- b 

ντεύσατό τίνος. Ού γάρ δή δεΐ κατά πόλιν γε είναι τάς τιμάς 

υπερέχουσας, οτι τίς έστιν πλούτφ διαφέρων, έπεί ούδ ' οτι 

ταχύς ή καλός ή ισχυρός άνευ τινός αρετής, ούδ' αρετής ής 

άν σωφροσύνη άπή. 

ΜΕ. Πώς τοϋτο, Φ ξένε, λέγεις; 

ΑΘ. Ανδρεία που μόριον άρετης έν; 

ΜΕ. Πώς γάρ ού; 

ΑΘ. Δίκασον τοίνυν αυτός τόν λόγον άκουσας εΐ σοι δέ-

ξαι ' άν σύνοικον ή γείτονα είναι τίνα σφόδρα μέν άνδρεΐον, 

μή σώφρονα δέ άλλ* άκόλαστον. 

ΜΕ. Εύφήμει. e 
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τό κακό πού βρήκε τόν Κύρο καί ανέθρεψες τόν Ξέρξη μέ τά 

ίδια ήθη μέ τά όποια ανέθρεψε ό Κύρος τόν Καμβύση»- καί 

αυτός (ένν. ό Ξέρξης), καθώς υπήρξε προϊόν τής ίδιας παι

δαγωγικής, επέφερε παρόμοιες συμφορές μ' εκείνες τοϋ 

Καμβύση- καί σχεδόν μέχρι σήμερα δέν υπήρξε ποτέ κανένας 

πραγματικά μεγάλος βασιλιάς στην Περσία, παρά μόνο κατ' 

όνομα. Ή αιτία τώρα δέν είναι, κατά τή δική μου αντίληψη, 

ή τύχη, άλλα ή κακή ζωή τήν οποία διάγουν διά βίου τά παι- 696a 

διά τών 'ιδιαίτερα πλουσίων καί τών τυράννων διότι δέν θά 

μπορούσε ποτέ νά προέλθει άπ* αυτήν τήν ανατροφή παιδί, 

άνδρας ή γέρος, ό όποιος νά διαφέρει άπό τους άλλους ώς 

προς τήν αρετή. Αυτά, λοιπόν, ισχυριζόμαστε δτι πρέπει νά 

σκέπτεται ό νομοθέτης καί συνεπώς κι εμείς στην παρούσα 

συζήτηση. Είναι δίκαιο ωστόσο, Λακεδαιμόνιοι, νά υπολογί

σουμε στό ενεργητικό τής πόλεως σας αυτό τουλάχιστον, ότι 

στην πενία καί στον πλούτο, καί στους ιδιώτες καί στον βα

σιλικό οίκο, δέν απονέμετε τήν παραμικρή οποιαδήποτε 

άλλη ιδιαίτερη τιμή καί ανατροφή, έκτος άπό αυτές πού όρι- b 

σε άπό τήν αρχή σέ σας ή θεία δύναμη μέ χρησμό κάποιου θε

ού. Δέν πρέπει, πράγματι, στά πλαίσια τουλάχιστον τής πό

λεως νά αποδίδονται ανώτερες τιμές, επειδή κάποιος δια

κρίνεται για τά πλούτη του, ούτε επειδή είναι ταχύς ή ωραίος 

ή δυνατός χωρίς κάποια αρετή, ούτε λόγφ αρετής άπό τήν 

όποια λείπει ή σωφροσύνη. 

ΜΕ. Πώς τό εννοείς αυτό, φιλοξενούμενε; 

ΑΘ. Ή ανδρεία δέν εΐναι μήπως ένα στοιχείο τής αρετής; 

ΜΕ. Πώς θά μπορούσε νά μήν εΐναι; 

ΑΘ. Κρίνε σύ ό ίδιος λοιπόν, άφοϋ πείσθηκες άπό τά λε

γόμενα μου, άν θά δεχόσουν νά είναι συγκάτοικος ή γείτονας 

σου κάποιος εξαιρετικά ανδρείος, πλην δμως δχι σώφρων 

άλλα άκρατης. 

ΜΕ. Μίλα καλά. c 
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ΑΘ. Τί δέ; τεχνικόν μέν καί περί ταϋτα σοφόν, άδικον δέ; 

ΜΕ. Ουδαμώς. 

Α θ . Άλλα μήν τό γε δίκαιον ού φύεται χωρίς τοΰ σω-

φρονεΐν. 

ΜΕ. Πώς γάρ άν; 

ΑΘ. Ουδέ μήν öv γε σοφόν ημείς νυνδή προυθέμεθα, τόν 

τάς ήδονάς καί λύπας κεκτημένον σύμφωνους τοις όρθοΐς 

λόγοις καί έπομένας. 

ΜΕ. Ού γάρ οΰν. 

ΑΘ. "Ετι δή καί τόδε έπισκεψώμεθα τών έν ταΐς πόλεσιν 

τιμήσεων ένεκα, ποΐαί τε όρθαί καί μή γίγνονται εκάστοτε. 

ΜΕ. Τό ποιον; 

ΑΘ. Σωφροσύνη άνευ πάσης τής άλλης άρετης έν ψυχή τι-

νι μεμονωμένη τίμιον ή άτιμον γίγνοιτ' άν κατά δίκην; 

ΜΕ. Ούκ έχω οπως εΐπω. 

ΑΘ. Καί μήν εΐρηκάς γε μετρίως- ειπών γάρ δή ών ήρόμην 

όποτερονοϋν, παρά μέλος έμοιγ' άν όοκεΐς φθέγξασθαι. 

ΜΕ. Καλώς τοίνυν γεγονός αν εΐη. 

ΑΘ. Εΐεν τό μέν δή πρόσθημα ών τιμαί τε καί άτιμίαι ού 

λόγου, άλλα τίνος μάλλον άλογου σιγής, άξιον άν εΐη. 

ΜΕ. Σωφροσύνην μοι φαίνη λέγειν. 

ΑΘ. Ναί. Τό δέ γε τών άλλων πλείστα ημάς ωφελούν μετά 

τής προσθήκης μάλιστ' άν τιμώμενον ορθότατα τιμώτο, καί 

τό δεύτερον δευτέρως- καί ούτω δή κατά τόν εξής λόγον τάς 
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ΑΘ. Τί Ομως τότε; Ά ν επρόκειτο γιά έναν τεχνίτη άριστο 

μέν στην τέχνη του, πλην όμως άδικο; 

ΜΕ. Μέ κανέναν τρόπο. 

ΑΘ. Τότε δμως τό δίκαιο δέν παράγεται ασφαλώς χώρια 

άπό τή σωφροσύνη. 

ΜΕ. Πώς θά μπορούσε διαφορετικά; 

ΑΘ. Ούτε άλλωστε αυτός πού τώρα δά προβάλαμε ώς σο

φό, αυτός πού κατορθώνει οί χαρές καί οί λύπες του νά είναι 

σύμφωνες μέ τόν ορθό λόγο καί νά τόν ακολουθούν. 

ΜΕ. Βεβαίως καί δέν νοείται. 

ΑΘ. Ά ς εξετάσουμε ακόμη, ωστόσο, σχετικά μέ τίς τιμη

τικές διακρίσεις στις πόλεις, καί αυτό τό ζήτημα, ποίες είναι 

σέ κάθε περίπτωση σωστές καί ποίες Οχι. 

ΜΕ. Ποίο ζήτημα; 

ΑΘ. Ά ν ή σωφροσύνη, χωρίς τήν παρουσία στό σύνολο 

της τής άλλης αρετής, είναι απομονωμένη στην ψυχή κάποι

ου, θά ήταν άραγε δίκαια τιμή ή ατίμωση; 

ΜΕ. Δέν έχω τί νά πώ. 

ΑΘ. Καί όμως έχεις, άν μή τι άλλο, ομιλήσει μετρημένα-

διότι, αν πράγματι έλεγες ένα οποιοδήποτε άπό αυτά πού σ' 

ερώτησα, σέ μένα τουλάχιστον θά φαινόσουν ότι εκφράσθη

κες παράφωνα. 

ΜΕ. Τόσο τό καλύτερο, λοιπόν, όπως έκαμνα. 

ΑΘ. Ά ς είναι- τό επιπρόσθετο ωστόσο αναφορικά μ' 

εκείνα τά όποια (ένν. δικαιολογούν) τόσο τίς τιμές Οσο καί 

τίς ατιμώσεις δέν είναι άξιο λόγου, αλλά μιας ορισμένης 

μάλλον ανέκφραστης σιωπής θά ήταν άξιο. 

ΜΕ. Μοΰ φαίνεται δτι εννοείς τή σωφροσύνη. 

ΑΘ. Ναί. Καί αυτό ασφαλώς άπό τά άλλα πράγματα, πού 

μας ωφελεί μαζί μέ τήν προσθήκη (ένν. τής σωφροσύνης), άν 

τιμάται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, θά έτιμάτο απολύ

τως δικαιολογημένα, καί τό δεύτερο, ώς δεύτερο στή σειρά-
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εφεξής τιμάς λαγχάνον έκαστον ορθώς άν λαγχάνοι. 

ΜΕ. "Εχει ταύτη. 697a 

ΑΘ. Τί οΰν; ού νομοθέτου καί ταϋτα αΰ φήσομεν είναι 

δ ι α ν έ μ ε ι ; 

ΜΕ. Καί μάλα. 

ΑΘ. Βούλει δή τά μέν άπαντα καί έφ' έκαστον έργον καί 

κατά σμικρά έκείνφ δώμεν νεΐμαι, τό δέ τριχή διελεΐν, 

επειδή νόμων έσμέν καί αυτοί πως έπιθυμηταί, πειραθώμεν, 

διατεμεΐν χωρίς τά τε μέγιστα καί δεύτερα καί τρίτα; 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Λέγομεν τοίνυν Οτι πόλιν, ώς έοικεν, τήν μέλλουσαν 

σφζεσθαί τε καί εύδαιμονήσειν είς δύναμιν άνθρωπίνην δεΐ b 

καί άναγκαΐόν τιμάς τε καί ατιμίας διανέμειν ορθώς. "Εστίν 

δέ ορθώς άρα τιμιώτατα μέν καί πρώτα τά περί τήν ψυχήν 

αγαθά κείσθαι, σωφροσύνης ύπαρχούσης αύτη, δεύτερα Οέ 

τά περί τό σώμα καλά καί αγαθά, καί τρίτα τά περί τήν 

ούσίαν καί χρήματα λεγόμενα- τούτων δέ αν έκτος τις βαίνη 

νομοθέτης ή πόλις, είς τιμάς ή χρήματα προάγουσα ή τι τών e 

υστέρων είς τό πρόσθεν τιμαΐς τάττουσα, ούθ' όσιον ούτε 

πολιτικόν άν δρώη πράγμα. Ειρήσθω ταϋτα ή πώς ήμΐν; 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν ειρήσθω σαφώς. 

ΑΘ. Ταϋτα μέν τοίνυν ημάς έπί πλέον έποίησεν ειπείν ή 

Περσών περί διάσκεψις τής πολιτείας- άνευρίσκομεν δέ έτη 
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καί έτσι, σύμφωνα μέ τή λογική τής σειράς, κάθε αγαθό πού 

τυχαίνει νά λαμβάνει επόμενες στή σειρά τιμές, δικαιολογη

μένα θά τίς λαμβάνει. 

ΜΕ. "Ετσι έχει μέ αυτήν (ένν. σωφροσύνη). 697» 

ΑΘ. Τί λοιπόν; Δέν θά πούμε πάλι δτι είναι έργο τοϋ νο

μοθέτη νά διανέμει καί αυτά (ένν. τίς τιμές); 

ΜΕ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Θέλεις λοιπόν ν* αφήσουμε σ' εκείνον νά διανείμει 

όλα αυτά μέ βάση τόσο κάθε έργο στό σύνολο του οσο καί 

στίς πιό μικρές λεπτομέρειες του καί έμεΐς ν ' αποπειρα

θούμε, επειδή κι έμεΐς οί ΐδιοι είμαστε κάπως εραστές τών 

νόμων, νά τά διαιρέσουμε σέ τρεις κατηγορίες καί νά διαχω

ρίσουμε τά μέγιστα καί ακολούθως τά δεύτερα καί τά τρίτα; 

ΜΕ. Βεβαίως καί ναί. 

ΑΘ. Λέμε, λοιπόν, ότι, οπως φαίνεται, ή πόλη πού μέλλει 

νά σωθεί καί νά ευτυχήσει στό ανθρώπινο δυνατό μέτρο πρέ- b 

πει καί είναι αναγκαίο νά διανέμει μέ τρόπο σωστό τόσο τίς 

τιμές δσο καί τίς ατιμώσεις. Μέ σωστό τρόπο σημαίνει τό

τε νά θεωρεί ώς πιό άξια τιμής και πρώτα τά αγαθά τά σχε

τικά μέ τήν ψυχή, μέ τόν όρο Οτι κατέχει αυτή τήν αρετή τής 

σωφροσύνης, δεύτερα πάλι τά ώραΐα καί καλά τά σχετικά 

μέ τό σώμα καί τρίτα τά σχετικά μέ τήν περιουσία, τά όποια 

λέγονται καί χρήματα- άν κάποιος νομοθέτης ή πόλη εκτρέ

πεται από αυτήν τή σειρά, εΐτε μέ τό νά προάγει τά χρήμα

τα ή κάποιο άπό τά επόμενα στή σειρά αγαθά, μέσω τών 

τιμών νά τό κατατάσσει μπροστά στή σειρά, δέν θά έπραττε e 

σύμφωνα ούτε μέ τή φυσική ούτε μέ τήν πολιτική τάξη. Νά 

θεωρηθεί δτι έχουν ειπωθεί αυτά ίκανοποιητικά ή μας φαί

νεται; 

ΜΕ. "Εχουν ειπωθεί βεβαιότατα μέ κάθε σαφήνεια. 

ΑΘ. Αυτά, λοιπόν, μας έκανε νά τά πούμε πληρέστερα ή 

έρευνα γιά τό πολίτευμα τών Περσών βρίσκομε, έξ άλλου, 
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έπί ετη χείρους αυτούς γεγονότας, τήν Οέ αιτίαν φαμέν, οτι 
τό ελεύθερον λίαν άφελόμενοι τοϋ δήμου, τό δεσποτικόν δ' 
έπαγαγόντες μάλλον τοϋ προσήκοντος, τό φίλον απώλεσαν 
καί τό κοινόν έν τή πόλει. Τούτου δέ φθαρέντος, οΰθ' ή τών 
αρχόντων βουλή υπέρ αρχομένων καί τοΰ δήμου βουλεύεται, 
άλλ' ένεκα τής αυτών αρχής, άν τι καί σμικρόν πλέον εκά
στοτε ήγώνται έσεσθαί σφισιν, ανάστατους μέν πόλεις, ανά
στατα δέ έθνη φίλια πυρί καταφθείραντες, έχθρώς τε καί 
άνηλεήτως μισοϋντες μισούνται- δταν τε εις χρείαν τοϋ μά-
χεσθαι περί εαυτών τους δήμους άφικνώνταί, ουδέν κοινόν 
έν αύτοΐς αΰ μετά προθυμίας τοϋ έθέλειν κινδυνεύειν καί 
μάχεσθαι άνευρίσκουσιν, αλλά κεκτημένοι μυριάδας απέρα
ντους λογισμφ, άχρηστους εις πόλεμον πάσας κέκτηνται, 
καί καθάπερ ενδεείς ανθρώπων μισθούμενοι, ύπό μισθωτών 
καί όθνείων ανθρώπων ηγούνται ποτέ σωθήσεσθαι. Προς δέ 
τούτοις άμαθαίνειν αναγκάζονται, λέγοντες έργοις οτι 698 
λήρος προς χρυσόν τε καί άργυρόν έστιν εκάστοτε τά λεγό
μενα τίμια καί καλά κατά πόλιν. 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν. 
ΑΘ. Τά μέν δή περί γε Περσών, ώς ούκ ορθώς τά νΰν δι

οικείται διά τήν σφόδρα όουλείαν τε καί δεσποτείαν, τέλος 
έχέτω. 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Τά δέ περί τής αττικής αΰ πολιτείας τό μετά τοϋτο 
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ότι άπό χρόνο σέ χρόνο γίνονταν αυτοί χειρότεροι καί δια
τεινόμαστε οτι ή αίτια αύτοϋ έγκειται στό δτι, μέ τό νά πε
ριορίσουν πάρα πολύ τήν ελευθερία τοϋ λαοϋ καί νά εγκαθι
δρύσουν τόν δεσποτισμό περισσότερο άπ' οσο έπρεπε, κατέ
στρεψαν τό αίσθημα τής φιλίας καί τοΰ δημόσιου συμφέρο
ντος στους κόλπους τής πόλεως. Όταν Ομως φθαρεί τό d 
αίσθημα αυτό, τότε ούτε τό συμβούλιο τών αρχόντων λαμβά
νει αποφάσεις υπέρ τών αρχομένων καί τοϋ λαού, άλλα χά
ριν τής ίδιας τους τής εξουσίας, άν συμβαίνει νά νομίζουν 
δτι καί τό παραμικρό έστω πλεονέκτημα μπορεί νά προκύψει 
σέ κάθε ευκαιρία γι' αυτούς, ξεκληρίζουν πόλεις καί φιλι
κούς λαούς, αφανίζοντας τους μέ τή φωτιά, μισώντας 
εχθρικά καί ανελέητα, μισούνται μέ τόν ΐδιο τρόπο- οταν τώ
ρα έρχονται στην ανάγκη νά πρέπει νά μάχονται γι' αυτούς 
οί λαοί, δέν βρίσκουν σ' αυτούς πάλι τό παραμικρό αίσθημα 
κοινού συμφέροντος, γιά νά θέλουν μέ προθυμία νά διακιν
δυνεύουν καί νά μάχονται, άλλα ένώ έχουν στην κατοχή τους e 
αμέτρητες τόν αριθμό μυριάδες, έχουν ύπό τήν εξουσία τους 
δλους τους άχρηστους γιά πόλεμο, καί σάν νά μήν έχουν κα
θόλου δικούς τους ανθρώπους, μισθώνοντας στρατιώτες νο
μίζουν ότι εΐναι ποτέ δυνατό νά σωθούν άπό μισθωτούς καί 
ξένους ανθρώπους. Καί έκτος αύτοϋ αποδεικνύονται ότι 
είναι απαίδευτοι, μέ τό νά λένε μέ τίς πράξεις τους ότι μπρο- 698a 
στά στον χρυσό καί τό ασήμι είναι μωρολογία αυτά πού λέ
γονται κάθε φορά τίμια καί ώραΐα μέσα σέ δλη τήν πόλη. 

ΜΕ. Βεβαιότατα. 
ΑΘ. Επομένως τά σχετικά τουλάχιστον μέ τους Πέρσες, 

δτι δηλαδή δέν διοικούνται σωστά σήμερα έξ αίτιας τής σέ 
υπερβολικό βαθμό δουλείας καί δεσποτικής εξουσίας, άς λά
βουν τέλος. 

ΜΕ. Μάλιστα. 
ΑΘ. Αναφορικά τώρα πάλι μέ τό αττικό πολίτευμα, είναι 
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ωσαύτως ημάς Οιεξελθεΐν χρεών, ώς ή παντελής καί άπό 
πασών άρχων ελευθερία τής μέτρον έχούσης αρχής ύφ' έτέ- b 
ρων οΰ σμικρφ χειρών ήμΐν γάρ κατ' εκείνον τόν χρόνον, 
ότε ή Περσών έπίθεσις τοις Έλλησιν, ΐσως δέ σχεδόν άπα-
σιν τοις τήν Εύρώπην οίκοϋσιν, έγίγνετο, πολιτεία τε ήν πα
λαιά καί έκ τιμημάτων άρχαί τίνες τεττάρων, καί δεσπότις 
ένήν τις αιδώς, δι' ήν δουλεύοντες τοις τότε νόμοις ζην ήθέ-
λομεν. Καί προς τούτοις δή τό μέγεθος τοϋ στόλου κατά τε 
γήν καί κατά θάλατταν γενόμενον, φόβον άπορον έμβαλόν, 
δουλείαν έτι μείζονα έποίησεν ήμας τοις τε άρχουσιν καί e 
τοις νόμοις δουλεϋσαι, καί διά πάντα ταϋθ' ήμΐν συνέπεσε 
προς ημάς αυτούς σφόδρα φιλία. Σχεδόν γάρ δέκα ετεσιν 
προ τής έν Σαλαμϊνι ναυμαχίας άφίκετο Δάτις Περσικόν 
στόλον άγων, πέμψαντος Δαρείου διαρρήδην έπί τε Αθη
ναίους καί 'Ερέτριας, έξανδραποδισάμενον άγαγεΐν, θάνα
τον αύτφ προειπών μή πράξαντι ταϋτα. Καί ό Δάτις τους 
μέν Ερέτριας εν τινι βραχεί χρόνφ παντάπασιν κατά κρά- d 
τος τε εΐλεν μυριάσι συχναΐς, καί τίνα λόγον είς τήν ήμετέ-
ραν πόλιν άφήκεν φοβερόν, ώς ουδείς Έρετριών αυτόν άπο-
πεφευγΦς εΐη- συνάψαντες γάρ άρα τάς χείρας σαγηνεύσαι-
εν πάσαν τήν Έρετρικήν οί στρατιώται τοϋ Δάτιδος. Ό δή 
λόγος, εΐτ' αληθής εΐτε καί όπη άφίκετο, τους τε άλλους 
"Ελληνας καί δή καί Αθηναίους έξέπληττεν, καί πρεσβευο-
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ανάγκη νά διεξέλθουμε ομοίως τό επόμενο τοϋτο θέμα, τό Οτι 
δηλαδή ή απόλυτη καί ανεξάρτητη άπό κάθε είδος εξουσίας 
ελευθερία δέν εΐναι σέ μικρό βαθμό χειρότερη άπό τήν εξου
σία άπό άλλους πού έχει μέτρο- οέ μας, πράγματι, εκείνο τόν 
καιρό, οταν γινόταν ή επίθεση τών Περσών εναντίον τών 
'Ελλήνων, καί ΐσως σχεδόν εναντίον Ολων αυτών πού κατοι
κούσαν τήν Ευρώπη, υπήρχε ένα παλαιό πολίτευμα καί ορι
σμένες εξουσίες άπό τίς τέσσερις τιμοκρατικές κατηγορίες 
τών πολιτών καί επιπροσθέτως υπήρχε μέσα μας ενα κυ
ρίαρχο αίσθημα ίεροϋ σεβασμού, χάρις στό όποιο θέλαμε νά 
ζούμε ύποτασσόμενοι στους τότε νόμους. Έπί πλέον αύτοϋ, 
τό μέγεθος τής εκστρατείας πού έγινε τόσο άπό τήν ξηρά δσο 
καί άπό τή θάλασσα, έχοντας ώς αποτέλεσμα νά μάς κατα
λάβει ένας αιφνιδιαστικός φόβος, μάς έκανε νά επιδείξουμε 
μεγαλύτερη ακόμη διάθεση υποταγής καί νά υπακούσουμε 
τυφλά καί στους άρχοντες καί στους νόμους, καί λόγφ δλων 
αύτΦν μάς συνέβη νά συνδεθούμε εμείς οί ίδιοι μέ ισχυρή φι
λία. Δέκα σχεδόν χρόνια πριν άπό τή ναυμαχία τής Σαλαμί
νας έφθασε ό Δάτις οδηγώντας ενα περσικό στράτευμα, τόν 
όποιο έστειλε ό Δαρείος εναντίον τών Αθηναίων καί τών 
Έρετριέων μέ τή ρητή εντολή, άφοϋ τους υποδουλώσει νά 
φύγει, προαναγγέλλοντας δημόσια τόν θάνατο του, άν δέν 
πράξει αυτά. Καί ό Δάτις νίκησε τους Έρετριεΐς αναμφί
βολα κατά κράτος σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα έπί κε
φαλής πολλών μυριάδων στρατού καί στή δική μας πόλη 
έστειλε φοβερό μήνυμα, ότι κανείς άπό τους Έρετριεΐς δέν 
τοϋ είχε ξεφύγει- διότι, πιασμένοι άπό τά χέρια οί στρα
τιώτες τοϋ Δάτη, έπιασαν στά δίκτυα όλη τή χώρα τής Ερέ
τριας. Καί πράγματι τό μήνυμα αυτό, εΐτε αληθινό εΐτε 
προερχόταν καί άπό οπουδήποτε άλλου, κατατρόμαξε τόσο 
τους άλλους "Ελληνες δσο προπάντων καί τους Αθηναί
ους, καί Οταν αυτοί έστειλαν παντοϋ πρέσβεις κανείς δέν 
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μένοις αΰτοΐς πανταχόσε βοηθεΐν ουδείς ήθελεν πλην γε Λα- e 
κεδαιμονίων οΰτοι δέ ύπό τε τοϋ προς Μεσσήνην οντος τό
τε πολέμου καί εί δή τι διεκώλυεν άλλο αυτούς -ού γάρ 
ΐσμεν λεγόμενον- ύστεροι δ' οΰν άφίκοντο τής έν Μαραθώνι 
μάχης γενομένης μιά ήμερα. Μετά δέ τοϋτο παρασκευαί τε 
μεγάλαι λεγόμεναι καί άπειλαί έφοίτων μυρίαι παρά βασι
λέως. Προϊόντος δέ τοϋ χρόνου, Δαρείος μέν τεθνάναι ελέ
χθη, νέος δέ καί σφοδρός ό ύός αύτοϋ παρειληφέναι τήν 
αρχήν καί ουδαμώς άφίστασθαι τής ορμής. Οί δέ Αθηναίοι 699a 
πάν τοϋτο φόντο έπί σφάς αυτούς παρασκευάζεσθαι διά τό 
Μαραθώνι γενόμενον, καί άκούοντες "Αθω τε διορυττόμε-
νον καί Έλλήσποντον ζευγνύμενον καί τό τών νεών πλήθος, 
ήγήσαντο ούτε κατά γήν σφίσιν είναι σωτηρίαν ούτε κατά 
θάλατταν ούτε γάρ βοηθήσειν αύτοΐς ούδένα -μεμνημένοι 
ώς ούδ' οτε τό πρότερον ήλθον καί τά περί Έρέτριαν διε-
πράξαντο, σφίσι γε ουδείς τότε έβοήθησεν ούδ' έκινδύνευ-
σεν συμμαχόμενος- ταύτόν δή προσεδόκων καί τότε γενήσε- b 
σθαι τό γε κατά γήν -καί κατά θάλατταν δ' αΰ πάσαν άπο-
ρίαν έώρων σωτηρίας, νεών χιλίων καί έτι πλεόνων έπιφε-
ρομένων. Μίαν δή σωτηρίαν συνενόουν, λεπτήν μέν καί 
άπορον, μόνην δ' οΰν, βλέψαντες προς τό πρότερον γενόμε
νον, ώς έξ απόρων καί τότε έφαίνετο γενέσθαι τό νικήσαι 
μαχόμενους- έπί δέ τής ελπίδος όχούμενοι ταύτης ηύρισκον 
καταφυγήν αύτοΐς είς αυτούς μόνους είναι καί τους θεούς. e 
Ταϋτ' οΰν αύτοϊς πάντα φιλίαν αλλήλων ένεποίει, ô φόβος, 
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ήθελε νά τους βοηθήσει, έκτος βέβαια άπό τους Λακεδαιμό- e 
νιους- αυτοί, έξ άλλου, κάτω άπό τό βάρος καί τοϋ υφιστά
μενου τότε πολέμου κατά τής Μεσσήνης καί άν στην πραγ
ματικότητα δέν τους εμπόδιζε κάτι άλλο -διότι δέν γνωρίζο
με νά λέγεται κάτι τέτοιο- έφθασαν τελικά μετά τή μάχη στον 
Μαραθώνα πού έγινε μέσα σέ μία μέρα. Μετά άπό αυτό πά
λι γίνεται λόγος γιά μεγάλες προετοιμασίες καί έφθαναν ατέ
λειωτες απειλές άπό τή μεριά τοϋ βασιλιά. Μέ τό πέρασμα 
τοϋ χρόνου, έγινε γνωστό ότι εΐχε πεθάνει ό Δαρείος καί ότι 
είχε αναλάβει τήν εξουσία γεμάτος νεανική ορμή ό γυιός του, 
πού δέν σκεπτόταν διόλου νά εγκαταλείψει τό σχέδιο τής 
εισβολής. ΟΊ Αθηναίοι νόμιζαν οτι όλες αυτές οί προετοι- 699a 
μασιές στρέφονταν, λόγφ αύτοϋ πού έγινε στον Μαραθώνα, 
εναντίον τους, ακούγοντας, έξ άλλου, οτι ανοίχθηκε διώρυ
γα στον Άθω καί Οτι γεφυρώθηκε ό Ελλήσποντος καί γιά 
τόν μεγάλο αριθμό τών πλοίων, θεώρησαν ότι δέν υπήρχε 
σωτηρία γι' αυτούς ούτε άπό ξηρά ούτε άπό θάλασσα- διότι 
ούτε καί επρόκειτο κανείς νά τους βοηθήσει - ένθυμούμενοι 
δτι ούτε όταν έπέόραμαν πρωτύτερα καί διέπραξαν τά σχε
τικά μέ τήν Ερέτρια κανείς τότε δέν τους βοήθησε ούτε θέ
λησε νά ριψοκινδυνεύσει πολεμώντας στό πλευρό τους- καί b 
περίμεναν τό ΐδιο αυτό νά γίνει καί τότε άπό τήν ξηρά 
τουλάχιστον- καί άπό τή θάλασσα όμως πάλι έβλεπαν πα
ντελή αδυναμία σωτηρίας, όταν έπέπλεαν εναντίον τους χί
λια καί περισσότερα ακόμη πλοία. Μία ελπίδα σωτηρίας 
έβλεπαν δλοι, ίσχνή βέβαια καί αδιέξοδη, πλην όμως μονα
δική, προσβλέποντας σ' αυτό πού είχε γίνει πρωτύτερα, Οτι 
καί τότε εΐχε φανεί ώς άπό τά αδιέξοδα τό νά νικήσουν πο
λεμώντας- ωστόσο, έχοντας γιά στήριγμα αυτήν τήν ελπί
δα, εύρισκαν Οτι καταφύγιο γι' αυτούς εΐναι μόνον οί ίδι
οι καί οί θεοί. "Ολα αυτά, λοιπόν, τους ένέπνεαν αμοιβαία e 
φιλία, δηλαδή ό τότε παρών φόβος, αυτός πού εΐχε γεννη-
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ό τότε παρών ö τε έκ τών νόμων τών έμπροσθεν γεγονώς, Ον 
δουλεύοντες τοις πρόσθεν νόμοις έκέκτηντο, ήν αιδώ πολ
λάκις έν τοις άνω λόγοις εΐπομεν, ή καί δουλεύειν εφαμεν 
δεΐν τους μέλλοντας αγαθούς έσεσθαι, ής ό δειλός ελεύθερος 
καί άφοβος- όν εί τότε μή δέος έλαβεν, ούκ άν ποτέ συνελ-
θών ήμύνατο, ούδ' ήμυνεν ίεροϊς τε καί τάφοις καί πατρίδι 
καί τοις άλλοις οίκείοις τε άμα καί φίλοις, ώσπερ τότ' έβοή- d 
θησεν, άλλα κατά σμικρά άν έν τφ τότε ημών έκαστος σκε-
Οασθείς άλλος άλλοσε όιεσπάρη. 

ΜΕ. Καί μάλα, ώ ξένε, ορθώς τε εΐρηκας καί σαυτφ τε καί 
τη πατρίδι πρεπόντως. 

ΑΘ. "Εστί ταϋτα, Φ Μέγιλλε- προς γάρ σέ τά έν τφ τότε 
χρόνφ γενόμενα, κοινωνόν τή τών πατέρων γεγονότα φύσει, 
δίκαιον λέγειν. Επισκοπεί μήν καί σύ καί Κλεινίας ει τι 
προς τήν νομοθεσίαν προσήκοντα λέγομεν ού γάρ μύθων e 
ένεκα διεξέρχομαι, οΰ λέγω δ' ένεκα. 'Οράτε γάρ- επειδή τί
να τρόπον ταύτόν ήμΐν συνεβεβήκει πάθος όπερ Πέρσαις, 
έκείνοις μέν επί πάσαν δουλείαν άγουσιν τόν δήμον, ήμΐν δ' 
αΰ τουναντίον έπί πάσαν έλευθερίαν προτρέπουσι τά πλή
θη, πώς δή καί τί λέγωμεν τούντεύθεν οί προγεγονότες ήμΐν 
έμπροσθεν λόγοι τρόπον τινά καλώς είσιν είρημένοι. 

ΜΕ. Λέγεις εΰ- πειρώ δ' έτι σαφέστερον ήμΐν σημήναι τό 700a 
νΰν λεγόμενον. 
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θεΐ στις ψυχές τους άπό τους προηγούμενους νόμους, ό 
όποιος τους διακατείχε όταν υπηρετούσαν σάν δούλοι τους 
προηγούμενους νόμους, τήν όποια (ένν. ψυχική αυτήν κα
τάσταση) τήν ονομάσαμε πολλές φορές πιό πάνω αιδώ, καί 
στην οποία είπαμε δτι πρέπει νά υποτάσσονται αυτοί πού 
προτίθενται νά γίνουν αγαθοί, άπό τήν όποια ό δειλός 
είναι απαλλαγμένος καί απτόητος- άν κάποιον δέν τον κα
ταλάμβανε τότε Ιερός φόβος, δέν θά μπορούσε ποτέ ν' 
αμυνθεί ενωμένος (ένν. μέ τους άλλους), ούτε θά υπερα
σπιζόταν τά ιερά, τους τάφους καί τήν πατρίδα, καθώς 
επίσης καί τους άλλους, τους οικείους μαζί καί τους φί- d 
λους, Οπως τους έβοήθησε τότε, άλλα διασκορπισμένος κα
θένας άπό μας τότε σέ μικρές ομάδες, διασπάρθηκε ό ένας 
έδώ καί ό άλλος έκεΐ. 

ΜΕ. Καί πολύ σωστά τά έχεις πει, φιλοξενούμενε, καί μέ 
τρόπο πού αρμόζει σέ σένα καί στην πατρίδα σου. 

ΑΘ. "Ετσι είναι αυτά, Μέγιλλε- διότι εΐναι δίκαιο νά ava-
φέρει κάποιος σέ σένα, πού έχεις έκ γενετής τόν χαρακτήρα 
τών προγόνων σου, τά όσα έγιναν εκείνο τόν καιρό. Θέλω 
ωστόσο νά εξετάσεις καί σύ καί ό Κλεινίας, άν λέμε κάτι τό 
όποιο σχετίζεται μέ τή νομοθεσία- διότι δέν αναπτύσσω τό e 
θέμα μόνο γιά νά γίνεται λόγος, αλλά γιά τόν λόγο πού επι
καλούμαι. Κοιτάξτε- επειδή κατά κάποιον τρόπο τό ίδιο πά
θημα εΐχε συμβεί καί σέ μας όπως ακριβώς στους Πέρσες, σ' 
εκείνους δηλαδή νά περιάγουν τόν λαό σέ απόλυτη δουλεία 
καί μεΐς πάλι νά προτρέπουμε αντιθέτως τά πλήθη νά γευ
θούν τήν απόλυτη ελευθερία, πώς μπορούμε νά μιλήσουμε 
καί τί ακριβώς εφεξής νά πούμε, μέ δεδομένο οτι τά όσα 
προηγήθηκαν πιό μπροστά στή συζήτηση μας, είναι κατά κά
ποιον τρόπο καλώς είπωμένα. 

ΜΕ. Καλά λές- προσπάθησε ομώς νά μας δείξεις σαφέστε- 700a 
ρα ακόμη τή σημασία αύτοϋ πού τώρα λές. 
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ΑΘ. "Εσται ταϋτα. Ούκ ήν, ώ φίλοι, ήμΐν έπί τών παλαιών 
νόμων ό δήμος τίνων κύριος, άλλα τρόπον τινά εκών έδού-
λευε τοις νόμοις. 

ΜΕ. Ποίοις δή λέγεις; 
ΑΘ. Τοις περί τήν μουσικήν πρώτον τήν τότε, ίνα έξ 

αρχής διέλθωμεν τήν τοϋ ελευθέρου λίαν έπίδοσιν βίου. Διη-
ρημένη γάρ δή τότε ήν ήμΐν ή μουσική κατά εΐδη τε εαυτής 
άττα καί σχήματα, καί τι ήν είδος φδής εύχαί προς θεούς, 
όνομα δέ ύμνοι έπεκαλοϋντο- καί τούτφ δή τό εναντίον ήν 
Φδής έτερον είδος -θρήνους Οέ τις άν αυτούς μάλιστα έκά-
λεσεν- καί παίωνες έτερον, καί άλλο, Διονύσου γένεσις 
οΐμαι, διθύραμβος λεγόμενος. Νόμους τε αυτό τοϋτο τοϋνο-
μα έκάλουν, φδήν ώς τίνα έτέραν έπέλεγον δέ κιθαρφδι-
κούς. Τούτων δή διατεταγμένων καί άλλων τινών, ούκ έξήν 
άλλφ είς άλλο καταχρήσθαι μέλους είδος- τό δέ κύρος τού
των γνώναί τε καί άμα γνόντα δικάσαι, ζημιοϋν τε αΰ τόν μή 
πειθόμενον, ού σύριγξ ήν ουδέ τίνες άμουσοι βοαί πλήθους, 
καθάπερ τά νΰν, ούδ' αΰ κρότοι επαίνους αποδίδοντες, 
άλλα τοϊς μέν γεγονόσι περί παίδευσιν δεδογμένον άκούειν 
ήν αύτοΐς μετά σιγής διά τέλους, παισί δέ καί παιδαγωγοΐς 
καί τφ πλείστω όχλφ ράβδου κοσμούσης ή νουθέτησις έγί-
γνετο. Ταϋτ' οΰν ούτω τεταγμένως ήθελεν άρχεσθαι τών πο
λιτών τό πλήθος, καί μή τολμάν κρίνειν διά θορύβου- μετά 
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ΑΘ. Αυτό θά γίνει. Δέν ήταν, φίλοι μου, σέ μας κατά τήν 
εποχή τών παλαιών νόμων ό λαός κυρίαρχος κάποιων πραγ
μάτων, άλλα κατά κάποιον τρόπον ήταν υποταγμένος μέ τή 
θέληση του στους νόμους. 

ΜΕ. Σέ ποίους νόμους αναφέρεσαι; 
ΑΘ. Στους σχετικούς πρώτα μέ τήν τότε μουσική, προκει

μένου άπό τήν αρχή νά διεξέλθουμε τήν υπέρμετρη εξέλιξη 
τοϋ ελεύθερου τρόπου ζωής. Ή μουσική ήταν τότε, πράγμα
τι, σέ μας διαιρεμένη σύμφωνα μέ τά καθορισμένα είδη της 
καί τά σχήματα, καί ένα είδος ωδής ήσαν οί προσευχές στους 
θεούς, καί αποκαλούνταν μέ τό όνομα ύμνοι- καί σέ τοϋτο 
τΦρα τό είδος Φόής υπήρχε ένα άλλο αντίθετο είδος ωδών 
-καί αυτές τίς αποκάλεσε κάποιος μέ τόν καλύτερο δυνατό 
τρόπο θρήνους- καί παιάνες ενα διαφορετικό είδος, ενα 
άλλο ακόμη τό όποιο λεγόταν, νομίζω, σχετικό μέ τή γέννη
ση τοϋ Διόνυσου, διθύραμβος. Τέλος, μέ αυτό τούτο τό όνο
μα νόμους καλούσαν, ώς νά επρόκειτο γιά κάποια άλλη ώδή-
καί τους έλεγαν επιπροσθέτως κιθαρωδικούς. Άφοϋ έτσι, 
λοιπόν, καθορίστηκαν τά είδη αυτά καί μερικά άλλα, δεν επι
τρεπόταν νά γίνεται καταχρηστική χρήση κάποιου είδους με
λωδίας γιά ενα τραγούδι στή θέση ενός άλλου- Οσο γιά τό 
τεκμήριο τής γνώσης έπ' αυτών καί συγχρόνως στή βάση 
αυτής τής κρίσης καί τής τιμωρίας πάλι εκείνου πού δέν υπα
κούει, δέν ήταν υπέρ τών σφυριγμάτων ούτε υπέρ κάποιων 
άμουσων κραυγών τοϋ πλήθους, όπως σήμερα, ούτε, έξ άλλου, 
υπέρ τών χειροκροτημάτων πού εκδηλώνουν επαίνους, αλλά 
υπέρ εκείνων πού έχουν παιδευθεΐ νά αποδέχονται νά άκού-
ουν μέ απόλυτη σιωπή μέχρι τέλους, καί Οσον άφορα στά 
παιδιά καί στους παιδαγωγούς καί στον πολύ κόσμο ή νου
θέτηση γινόταν μέ τήν πειθαρχική ράβδο. "Εχοντας έτσι, λοι
πόν, αυτά αυστηρά κανονισμένα, πρόθυμα δεχόταν ό μεγά
λος αριθμός τών πολιτών νά άρχεται καί νά μήν αποτολμά 
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δέ ταύτα, προϊόντος τοϋ χρόνου, άρχοντες μέν τής άμούσου 
παρανομίας ποιηταί έγίγνοντο φύσει μέν ποιητικοί, αγνώ
μονες δέ περί τό δίκαιον τής Μούσης καί τό νόμιμον, βακ-
χεύοντες καί μάλλον τοϋ δέοντος κατεχόμενοι ύφ' ηδονής, 
κεραννύντες δέ θρήνους τε ϋμνοις καί παίωνας διθυράμ-
βοις, καί αύλωδίας δή ταΐς κιθαρωδίαις μιμούμενοι, καί πά
ντα είς πάντα συνάγοντες, μουσικής άκοντες ύπ' άνοιας κα-
ταψευδόμενοι ώς ορθότητα μέν ούκ έχοι ούδ' ήντινοϋν μου
σική, ηδονή δέ τή τοϋ χαίροντος, εΐτε βελτίων εΐτε χειρών άν 
εΐη τις, κρίνοιτο ορθότατα. Τοιαύτα δή ποιοϋντες ποιήμα
τα, λόγους τε έπΛέγοντες τοιούτους, τοις πολλοίς ένέθεσαν 
παρανομίαν είς τήν μουσικήν καί τόλμαν ώς ίκανοΐς οΰσιν 
κρίνειν όθεν δή τά θέατρα έξ άφωνων φωνήεντ' έγένοντο, 701 
ώς επαΐοντα έν μούσαις τό τε καλόν καί μή, καί αντί αρι
στοκρατίας έν αύτη θεατροκρατία τις πονηρά γέγονεν. Εί 
γάρ δή καί δημοκρατία έν αύτη τις μόνον έγένετο ελευθέρων 
ανδρών, ουδέν άν πάνυ γε δεινόν ήν τό γεγονός νϋν δέ ήρξε 
μέν ήμΐν έκ μουσικής ή πάντων είς πάντα σοφίας δόξα καί 
παρανομία, συνεφέσπετο δέ ελευθερία. "Αφοβοι γάρ έγίγνο
ντο ώς ειδότες, ή δέ άδεια άναισχυντίαν ένέτεκεν τό γάρ τήν 
τοϋ βελτίονος δοξαν μή φοβεΐσθαι διά θράσος, τοϋτ' αυτό 
έστιν σχεδόν ή πονηρά άναισχυντία, διά δή τίνος ελευθερίας 
λίαν άποτετολμημένης. 
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νά κρίνει μέ θόρυβο- μετά ωστόσο τή ρύθμιση αυτή, μέ τήν 
πάροδο τοϋ χρόνου, έγιναν άρχοντες τής ανίδεης μουσικής 
παρανομίας οί συνθέτες, οί όποιοι, άν καί άπό τή φύση τους 
βέβαια δημιουργικοί, άλλα αδαείς ώς προς τό δίκαιο καί θε
μιτό στή Μούσα, κυριευμένοι άπό τόν βακχικό ενθουσιασμό 
καί περισσότερο άπ* δσο έπρεπε άπό τήν ηδονή, αναμειγνύο
ντας θρήνους μέ ύμνους καί παιάνες μέ διθυράμβους, καί 
μάλιστα μέ τό νά μιμούνται μέ τίς μελωδίες τής κιθάρας τίς 
μελωδίες τοϋ αύλοϋ, καί συνεπώς συνενώνοντας τά πάντα μέ 
τά πάντα, άθελα τους άπό απερισκεψία ψευδολογώντας είς 
βάρος τής μουσικής, Οτι ή μουσική δέν θά μπορούσε νά έχει 
ούτε καί τό παραμικρό κριτήριο ορθότητας καί ότι μέ βάση 
μόνο τήν απόλαυση άπό αυτήν εκείνου πού τήν χαίρεται, εΐτε 
είναι καλός άνθρωπος εΐτε κακός, Οά μπορούσε νά κριθεί μέ 
τόν πιό σωστό τρόπο. Συνθέτοντας, λοιπόν, τέτοια έργα καί 
προσθέτοντας τέτοια λόγια εισήγαγαν μεταξύ τών πολλών 
ανθρώπων τήν παρανομία στή μουσική καί τό θράσος νά θε
ωρούν τους εαυτούς τους ικανούς νά κρίνουν έξ αίτιας 
αύτοϋ οί θεατές άπό σιωπηλοί έγιναν θορυβώδεις, ωσάν νά 70ΐ 
ήσαν Ικανοί νά κατανοήσουν τό ώραΐο καί τό μή ώραΐο στις 
τέχνες, καί αντί μίας αριστοκρατίας σ' αυτήν, προέκυψε μία 
ορισμένη κακής φύσεως θεατροκρατία. Διότι άν, πράγματι, 
εκδηλωνόταν σ' αυτήν μία ορισμένη έστω δημοκρατία ελεύ
θερων ανδρών, δέν θά ήταν ασφαλώς καί τόσο φοβερό τό γε
γονός αυτό- τώρα όμως άρχισε σέ μας άπό τή μουσική ή αντί
ληψη δτι όλοι οί άνθρωποι είναι κάτοχοι τής σοφίας σέ όλα 
τά θέματα καί ή παρανομία, καί συνακολούθησε ή ελευθεριό
τητα. Έγιναν, πράγματι, ώς τάχα ειδήμονες άφοβοι, καί ή 
αφοβία αύτη γέννησε στην ψυχή τους άδιαντροπία- διότι τό 
νά μή φοβάται κανείς τή γνώμη τοϋ καλύτερου άπό θράσος, 
είναι αυτή τούτη ακριβώς ή κακής φύσεως άδιαντροπία, απο
τέλεσμα ακριβώς μιας παράτολμης ελευθερίας. 
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ΜΕ. Αληθέστατα λέγεις, 

ΑΘ. Εφεξής δή ταύτη τή ελευθερία ή τοϋ μή έθέλειν τοις 

άρχουσι δουλεύειν γίγνοιτ' άν, και επομένη ταύτη φεύγειν 

πατρός καί μητρός καί πρεσβυτέρων δουλείαν καί νουθέτη-

σιν, καί εγγύς τοϋ τέλους οΰσιν νόμων ξητεΐν μή ΰπηκόοις 

είναι, προς αύτφ δέ ήδη τ φ τέλει Ορκων καί πίστεων καί τό 

παράπαν θεΦν μή φροντίζειν, τήν λεγομένην πάλαιαν Τιτα-

νικήν φύσιν έπιδεικνϋσι καί μιμουμένοις, έπί τά αυτά πάλιν 

εκείνα άφικομένους, χαλεπόν αίΦνα διάγοντας μή λήξαί πο

τέ κακών. Τίνος δή καί ταϋθ' ήμΐν αΰ χάριν ελέχθη; δεΐν φαί

νεται έμοιγε οίόνπερ ΐππον τόν λόγον εκάστοτε άναλαμβά-

νειν, καί μή καθάπερ άχάλινον κεκτημένον τό στόμα, βία 

ύπό τοϋ λόγου φερόμενον, κατά τήν παροιμίαν άπό τίνος 

όνου πεοεΐν, άλλ' έπανερωτάν τό νυνδή λεχθέν, τό τίνος δή 

χάριν ένεκα ταύτα ελέχθη; 

ΜΕ. Καλώς. 

ΑΘ. Ταϋτα τοίνυν εΐρηται εκείνων ένεκα. 

ΜΕ. Τίνων; 

ΑΘ. Έλέξαμεν ώς τόν νομοθέτην δεΐ τριών στοχαζόμενον 

νομοθετεΐν, οπως ή νομοθετουμένη πόλις ελευθέρα τε εσται 

καί φίλη εαυτή καί νουν έξει. Ταϋτ' ή ν ή γάρ; 

ΜΕ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Τούτων ένεκα δή πολιτείας τήν τε δεσποτικωτάτην 

προελόμενοι καί τήν έλευθερικωτάτην, έπισκοποϋμεν νυνί 

ΒΙΒΛΙΟ Γ' 173 

ΜΕ. Είναι αληθέστατα αυτά πού λές. 

ΑΘ. Έπειτα, λοιπόν, άπό αυτήν τήν ελευθεριότητα θά έκα

νε τήν εμφάνιση της εκείνη τοϋ νά μή θέλουν οί άνθρωποι νά 

υποτάσσονται στους άρχοντες, καί επόμενη άπό αυτήν, εκεί

νη τοϋ νά αποφεύγουν τήν υποταγή καί τή νουθεσία τοΰ πα

τέρα, τής μητέρας καί τών μεγαλύτερων στην ηλικία, καί 

ευρισκόμενοι κοντά στό τέλος (ένν. προς τήν ασυδοσία), ζη

τούν νά μήν είναι εύπειθεΐς στους νόμους, καί όντας πλέον 

στό τέλος αυτό νά μή μεριμνούν γιά τους όρκους καί τά πι

στεύω καί στό παραμικρό γιά τους θεούς, επιδεικνύοντας 

έτσι καί μιμούμενοι τή λεγόμενη Τιτανική φύση, μέ αποτέλε

σμα, επανερχόμενοι στά ίδια εκείνα (ένν. τά τάρταρα), νά 

έχουν νά περάσουν μία άθλια ζωή χωρίς ποτέ νά τελειώνουν 

τά βάσανα. Γιά χάρη ποίου σκοπού ειπώθηκαν τώρα καί πά

λι αυτά άπό μας; Μοϋ φαίνεται, έμενα τουλάχιστον, ότι πρέ

πει, σάν νά επρόκειτο να χαλιναγωγώ σέ κάθε περίπτωση τόν 

λόγο ώς έναν ίππο καί γιά νά μή πέσω, καθώς άν είχε αχαλί

νωτο στόμα, παρασυρόμενος βίαια άπό τόν λόγο, σύμφωνα 

μέ τήν παροιμία, άπό κανένα γάιδαρο, πρέπει νά ξαναρωτή

σω αυτό πού τώρα δά μόλις ρώτησα, γιά χάρη ποίου συγκε

κριμένα σκοπού ειπώθηκαν αυτά; 

ΜΕ. Ώραΐα. 

ΑΘ. Αυτά, λοιπόν, έχουν ειπωθεί έξ αίτιας εκείνων. 

ΜΕ. Ποίων; 

ΑΘ. Είπαμε δτι ό νομοθέτης πρέπει νά νομοθετεί στοχαζό-

μενος τρία πράγματα, τό πώς ή πόλη, γιά τήν οποία συντάσ

σονται νόμοι, θά εΐναι καί ελεύθερη καί μέ φιλία ενωμένη καί 

νουνεχής. Αυτά ήσαν ή μήπως Οχι; 

ΜΕ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Έ ξ αίτιας αυτών, λοιπόν, άφοϋ προκρίναμε άπό τά 

πολιτεύματα τό πιό δεσποτικό καί τό πιό φιλελεύθερο, διε

ρευνούμε αμέσως τώρα ποίο άπό τά δύο αυτά εξασφαλίζει 
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ποτέρα τούτων ορθώς πολιτεύεται- λαβόντες δέ αυτών έκα-

τέρας μετριότητα τίνα, τών μέν τοϋ δεσπόζειν, τών δέ τοϋ 

έλευθεριάσαι, κατείδομεν οτι τότε διαφερόντως έν αύταΐς 

έγένετο εύπραγία, έπί δέ τό άκρον άγαγόντων έκατέρων, τών 

μέν δουλείας, τών δέ τούναντίου, ού συνήνεγκεν ούτε τοις 

ούτε τοις. 

ΜΕ. Αληθέστατα λέγεις. 702a 

ΑΘ. Καί μήν αυτών γ ' ένεκα καί τό Δωρικόν έθεασάμεθα 

κατοικιζόμενον στρατόπεδον καί τάς τοϋ Δαρδάνου υπώ

ρειας τε καί τήν έπί θαλάττη κατοίκησιν, καί τους πρώτους 

δή τους περιλιπείς γεονομένους τής φθοράς, έτι δέ τους 

έμπροσθεν τούτων γενομένους ήμΐν λόγους περί τε μουσικής 

καί μέθης καί τά τούτων έτι πρότερα. Ταϋτα γάρ πάντα εΐρη-

ται τοϋ κατιδεΐν ένεκα πώς ποτ ' άν πόλις άριστα οίκοίη, καί b 

Ιδία πώς αν τις βέλτιστα τόν αύτοϋ βίον διαγάγοι- εί δέ δή 

τι πεποιήκαμεν προΰργου, τίς ποτ ' άν έλεγχος γίγνοιτο ήμΐν 

προς ημάς αυτούς λεχθείς, ώ Μέγιλλε τε καί Κλεινία; 

ΚΛ. Έ γ ώ τίνα, Φ ξένε, μοι δοκώ κατανοεΐν. "Εοικεν κατά 

τύχην τινά ήμΐν τά τών λόγων τούτων πάντων ών διεξήλθο-

μεν γεγονέναι- σχεδόν γάρ είς χρείαν αυτών έγωγ' έλήλυθα 

τά νϋν, καί κατά τίνα αΰ καιρόν σύ τε παραγέγονας άμα καί 

Μέγιλλος δδε. Ού γάρ άποκρύψομαί σφω τό νϋν έμοί συμ- e 

βαΐνον, άλλα καί προς οίωνόν τίνα ποιούμαι. Ή γάρ πλεί

στη τής Κρήτης επιχειρεί τίνα άποικίαν ποιήσασθαι καί 

προστάττει τοις Κνωσίοις έπιμεληθήναι τοϋ πράγματος, ή 
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ορθό τρόπο διακυβέρνησης- οταν πήραμε τώρα μία μέτρια 

μορφή άπό καθένα άπό αυτά, στην περίπτωση (ένν. τών 

Περσών) τοϋ δεσποτισμού καί στην περίπτωση (ένν. τών 

Αθηναίων) τοϋ φιλελευθερισμού, είδαμε Οτι τότε υπήρχε καί 

στά δύο αυτά μία ευημερία χωρίς προηγούμενο, όταν όμως 

Οδηγήθηκαν καί οί δύο στά άκρα, οί μέν στή δουλεία καί οί 

άλλοι στό αντίθετο, δέν ωφέλησε αυτό ούτε τους μέν ούτε 

τους δέ. 

ΜΕ. Είναι αληθέστατα αυτά πού λές. 702a 

ΑΘ. Καί βεβαίως έξ αίτιας αυτών τών στόχων είδαμε καί 

τόν δωρικό στρατό νά εγκαθίσταται μονίμως καί τήν εγκατά

σταση τοϋ Δαρδάνου στους πρόποδες τοϋ βουνοϋ καί κοντά 

στή θάλασσα, καί τους πρώτους άπό αυτούς πού εΐχαν επι

βιώσει τής συμφοράς (ένν. τοϋ κατακλυσμού), καθώς επίσης 

έξ αίτιας αυτών κάναμε τίς συζητήσεις πού προηγήθηκαν με

ταξύ μας γιά τή μουσική καί τή μέθη καί γιά άλλα ακόμη πριν 

άπό αυτά. "Ολα αυτά, πράγματι, ειπώθηκαν γιά νά δούμε πώς 

θά μπορούσε νά διοικείται μία πόλη μέ τόν καλύτερο τρόπο, b 

καί ιδίως πώς θά μπορούσε κανείς νά διάγει μέ τόν καλύτερο 

τρόπο τόν βίο του- τό άν τώρα κάμναμε πράγματι κάτι χρήσι

μο, ποίος έλεγχος πού ελέχθη θά μπορούσε ποτέ νά γίνει σέ 

μας γιά μας τους ίδιους, Μέγιλλε καί Κλεινία; 

ΚΛ. Έγώ, φιλοξενούμενε, μοϋ φαίνεται πώς έχω κάποιον 

στον νοϋ μου. Φαίνεται ότι ολα αυτά τά όποια διεξήλθαμε 

ήταν αποτέλεσμα μιας καλής συγκυρίας- διότι έγώ τουλάχι

στον έχω σχεδόν φθάσει αυτή τή στιγμή στό σημείο νά έχω 

ανάγκη άπό αυτά, καί σέ μία κατάλληλη στιγμή παραβρέθη

κες καί σύ καί μαζί σου ό Μέγιλλος, αυτός έδώ. Δέν θά σας e 

κρύψω αυτό πού μοϋ συμβαίνει τώρα, αντιθέτως τό θεωρώ 

σάν κάποιον καλό οιωνό. Τό μεγαλύτερο μέρος τής Κρήτης 

σχεδιάζει νά ιδρύσει μίαν αποικία καί έχει αναθέσει στους 

Κνωσίους νά φροντίσουν γιά τό θέμα αυτό, καί ή πόλη τών 
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δέ τών Κνωσίων πόλις έμοί τε καί άλλοις εννέα- άμα δέ καί 
νόμους τών τε αυτόθι, ει τίνες ημάς άρέσκουσιν, τίθεσθαι 
κελεύει, καί ει τίνες έτέρωθεν, μηδέν υπολογιζόμενους τό ξε-
νικόν αυτών, άν βελτίους φαίνωνται. Νϋν οΰν έμοί τε καί 
ύμΐν ταύτην δώμεν χάριν έκ τών είρημένων έκλέξαντες, τφ d 
λόγφ συστησΦμεθα πόλιν, οίον έξ αρχής κατοικίζοντες, καί 
άμα μέν ήμΐν οΰ ζητοϋμεν επίσκεψις γενήσεται, άμα δέ έγώ 
τάχ' άν χρησαίμην εις τήν μέλλουσαν πόλιν ταύτη τή συ-
στάσει. 

ΑΘ. Ού πόλεμόν γε έπαγγέλλεις, ώ Κλεινία- άλλ' εί μή τι 
Μεγίλλω πρόσαντες, τά παρ* έμοϋ γε ήγοϋ σοι πάντα κατά 
νουν ύπάρχειν είς δύναμιν. 

ΚΛ. Εΰ λέγεις. 
ΜΕ. Καί μήν καί τά παρ' έμοϋ. 
ΚΛ. Κάλλιστ' είρήκατον. Άτάρ πειρώμεθα λόγω πρώτον e 

κατοικίζει τήν πόλιν. 
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Κνωσίων σέ μένα καί σέ άλλους εννέα- καί ταυτόχρονα μας 
έχει παραγγείλει νά θέσουμε σέ ισχύ (ένν. στην αποικία) νό
μους άπό έδώ, άν μας αρέσουν, Οσο, άν κάποιοι μάς αρέ
σουν, καί άπό άλλου, χωρίς νά λαμβάνουμε ύπ' όψιν τό γε
γονός δτι είναι αυτοί νόμοι μιας ξένης χώρας, έφ' όσον μας 
φαίνονται καλύτεροι. Τώρα, λοιπόν, άς κάμνουμε σ' έμενα 
προσωπικά όσο καί σέ σας αυτήν τή χάρη: κάμνοντας μία 
επιλογή ανάμεσα άπό αυτά τά όποια έχουν ειπωθεί, άς συ
στήσουμε μία πόλη στή θεωρία, σάν νά τήν κτίζουμε άπό τήν 
αρχή, καί θά καταστεί έτσι ταυτόχρονα δυνατή ή εξέταση 
άπό μας αύτοϋ πού ζητούμε, καί ταυτόχρονα θά μπορούσα 
έγώ ενδεχομένως νά κάμνω χρήση στή μέλλουσα πόλη αυτής 
τής (ένν. θεωρητικής) κατασκευής. 

ΑΘ. Ασφαλώς, Κλεινία, δέν κηρύττεις πόλεμο- ωστόσο, 
άν ό Μέγιλλος δέν έχει καμμίαν αντίρρηση, νά εΐσαι βέβαιος 
ότι άπό τήν πλευρά μου τουλάχιστον θά κάμνω τό κατά δύ
ναμιν γιά ολα δσα έχεις στον νοϋ σου. 

ΚΛ. Καλά λές. 
ΜΕ. Καί άπό τήν πλευρά μου επίσης. 
ΚΛ. "Εχετε έξοχα μιλήσει καί οί δύο σας. Τότε, άς προ

σπαθήσουμε στή θεωρία πρώτα νά Ιδρύσουμε τήν πόλη. 
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ΑΘ. Φέρε δή, τίνα δεΐ διανοηθήναί ποτέ τήν πόλιν εσε- 704a 

σθαι; λέγω δέ ούτι τοϋνομα αυτής ερωτών ö τί ποτ ' έστι τά 

νϋν, ουδέ είς τόν έπειτα χρόνον δ τι δεήσει καλείν αυτήν 

-τοϋτο μέν γάρ τάχ' άν ΐσως καί ό κατοικισμός αυτής ή τις 

τόπος, ή ποταμού τίνος ή κρήνης ή θεών επωνυμία τών έν 

τω τ ό π φ , προσθείη τήν αυτών φήμην καινή γενομένη τή πό- b 

λει- τόδε δέ περί αυτής έστιν ο βουλόμενος μάλλον επε

ρωτώ, πότερον έπιθαλαττίδιος εσται τις ή χερσαία. 

ΚΛ. Σχεδόν, ώ ξένε, απέχει θαλάττης γε ή πόλις, ής πέρι 

τά νυνδή λεχθέντα ήμΐν, εις τινας όγδοήκοντα σταδίους. 

ΑΘ. Τί δέ; λιμένες άρ ' είσίν κατά ταϋτα αυτής, ή τό πα

ράπαν άλίμενος; 

ΚΛ. Εύλίμενος μέν οΰν ταύτη γε ώς δυνατόν έστιν μάλι

στα, ώ ξένε. 

ΑΘ. Παπαί, οΐον λέγεις. Τί δέ περί αυτήν ή χώρα; πότερα e 
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ΑΘ. "Ελα, λοιπόν, ποία πρέπει νά έχουμε κατά νουν ότι θά 704a 

είναι τάχα ή πόλη αυτή; Καί δέν εννοώ ρωτώντας κάτι σχε

τικό μέ τό όνομα της, δηλαδή ποίο είναι ενδεχομένως αυτό 

στό παρόν, ούτε αυτό μέ τό όποιο θά χρειασθεί νά καλείται 

στά μετέπειτα χρόνια -διότι καί ό τρόπος ίδρυσης της ή κά

ποιος τόπος ή τό όνομα κάποιου ποταμού ή πηγής ή τοπικών 

θεών ή επωνυμία θά μπορούσε νά προσδώσει στή νεόκτιστη b 

πόλη τή δική του φήμη-, αυτό έδώ αντιθέτως είναι εκείνο 

πού θέλω περισσότερο άπό κάθε τι άλλο νά ρωτήσω σχετικά 

μέ αυτήν, τί άπό τά δύο, δηλαδή θά είναι παραθαλάσσια ή 

ηπειρωτική. 

ΚΛ. Ή πόλη, φιλοξενούμενε, στην όποια αναφέρονται 

αυτά πού μόλις τώρα όά είπαμε, απέχει άπό τή θάλασσα 

τουλάχιστον κάπου ογδόντα στάδια. 

ΑΘ. Καί τί, υπάρχουν άραγε λιμάνια κατά μήκος τών 

ακτών της, ή μήπως δέν έχει κανένα απολύτως λιμάνι; 

ΚΛ. Αντιθέτως έχει καλά λιμάνια κατά μήκος τουλάχι

στον αυτής (ένν. τής ακτής), τά καλύτερα μάλιστα δυνατόν, 

φιλοξενούμενε. 

ΑΘ. Πώ πώ! Τί μοϋ λές. Καί τί μέ τήν γύρω ά π ' αυτήν χώ- e 
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πάμφορος ή καί τίνων έπιδεής; 
ΚΛ. Σχεδόν ούδενός έπιδεής. 
ΑΘ. Γείτων δέ αυτής πόλις άρ' εσται τις πλησίον; 
ΚΛ. Ού πάνυ, διό καί κατοικίζεται- παλαιά γάρ τις έξοί-

κησις έν τφ τόπω γενομένη τήν χώραν ταύτην ερημον άπείρ-
γασται χρόνον άμήχανον Οσον. 

ΑΘ. Τί δέ πεδίων τε καί ορών καί ύλης; πώς μέρος έκα
στων ήμΐν εΐληχεν; 

ΚΛ. Προσέοικε τή τής άλλης Κρήτης φύσει Ολη. d 
ΑΘ. Τραχυτέραν αυτήν ή πεδιεινοτέραν άν λέγοις. 
ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 
ΑΘ. Ού τοίνυν ανίατος γε άν εΐη προς αρετής κτήσιν. Εί 

μέν γάρ έπιθαλαττία τε έμελλεν είναι καί εύλίμενος καί μή 
πάμφορος άλλ' έπιδεής πολλών, μεγάλου τινός έδει 
σωτήρός τε αύτη καί νομοθετών θείων τινών, εί μή πολλά τε 
έμελλεν ήθη καί ποικίλα καί φαύλα εξειν τοιαύτη φύσει γε
νομένη- νϋν δέ παραμύθιον έχει τό τών όγδοήκοντα στα
δίων. Έγγύτερον μέντοι τοϋ δέοντος κείται τής θαλάττης, 
σχεδόν Οσον εύλιμενωτέραν αυτήν φής είναι, όμως δέ άγα- 705a 
πητόν καί τοϋτο. Πρόσοικος γάρ θάλαττα χώρα τό μέν παρ' 
έκάστην ήμέραν ήδύ, μάλα γε μήν όντως άλμυρόν καί πικρόν 
γειτόνημα- εμπορίας γάρ καί χρηματισμού διά καπηλείας 
έμπιμπλασα αυτήν, ήθη παλίμβολα καί άπιστα ταΐς ψυχαΐς 
έντίκτουσα, αυτήν τε προς αυτήν τήν πόλιν άπιστον καί άφι-
λον ποιεί καί προς τους άλλους ανθρώπους ωσαύτως. Πα
ραμύθιον δέ δή προς ταϋτα καί τό πάμφορος είναι κέκτηται, b 
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ρα; Τί άπό τά δύο συμβαίνει, παράγει τά πάντα ή μήπως 
υπάρχει έλλειψη ορισμένων ειδών; 

ΚΛ. Δέν υπάρχει σχεδόν καμμία έλλειψη. 
ΑΘ. Θά υπάρχει άραγε κάποια γειτονική πόλη κοντά της; 
ΚΛ. Καμμία απολύτως, γι' αυτό καί ιδρύεται, διότι μία 

παλαιά μετανάστευση πού έγινε σ' αυτόν τόν τόπο ερήμωσε 
τήν περιοχή αυτήν γιά ένα ανυπολόγιστο χρονικό διάστημα. 

ΑΘ. Καί τί προκειμένου γιά τίς πεδιάδες καί τά βουνά καί 
τό δάσος; Πόσο μέρος καθενός άπό αυτά μας έλαχε; 

ΚΛ. Ή όλη φύση τής χώρας εΐναι ίδια μέ τήν άλλη Κρήτη. d 
ΑΘ. Θά έλεγες, δηλαδή, δτι εΐναι αυτή περισσότερο ορεινή 

παρά πεδινή. 
ΚΛ. Μάλιστα. 
ΑΘ. Τότε δέν θά ήταν, βέβαια, εντελώς απρόσφορη γιά τήν 

απόκτηση αρετής. Διότι άν επρόκειτο νά είναι παραθαλάσσια 
καί καλολίμανη καί όχι εύφορη σέ ολα αλλά ελλιπής σέ πολ
λά, θά εΐχε ανάγκη άπό έναν μεγάλο σωτήρα καί άπό κάποι
ους θεϊκούς νομοθέτες, άν δέν ήθελε νά έχει στό μέλλον, 
άφοϋ υπήρξε τέτοια άπό τήν άποψη τής φυσικής της διαμόρ
φωσης, πολλά Οσο καί ποικίλα κακά ήθη- ωστόσο, αποτελεί 
τώρα παρηγοριά ή απόσταση τΦν ογδόντα σταδίων. Πάντως, 
βρίσκεται πλησιέστερα άπ' οσο πρέπει στή θάλασσα, πολλφ 
μάλλον δσο περισσότερο καλολίμανη λές δτι είναι αυτή, 705a 
όμως προσφιλές καί τοϋτο. Διότι μία γειτονική θάλασσα 
στή χώρα, ένΦ είναι γλυκιά γιά τήν καθημερινή ζωή, είναι 
βεβαίως στην ουσία αλμυρή καί πικρή γειτνίαση· διότι 
πλημμυρίζοντας την μέ τό εμπόριο καί τήν κερδοσκοπία 
άπό τή λιανική μεταπώληση, γεννώντας στις ψυχές τών 
ανθρώπων άστατα ήθη καί αναξιόπιστα, καθιστά τήν ίδια 
αυτή τήν πόλη αναξιόπιστη καί χωρίς αισθήματα φιλίας 
προς τόν εαυτό της καί προς τους άλλους ανθρώπους πα
ρομοίως. Ωστόσο, έχει τήν παρηγοριά ώς αντιστάθμισμα h 
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τραχεία δέ οΰσα δήλον ώς ούκ άν πολυφοράς τε εΐη καί πάμ
φορος άμα- τοϋτο γάρ έχουσα, πολλήν έξαγωγήν άν παρε
χομένη, νομίσματος άργυροϋ καί χρυσοϋ πάλιν άντεμπί-
μπλαιτ' άν, οΰ μείζον κακόν ώς έπος ειπείν πόλει άνθ' ενός 
έν ουδέν άν γίγνοιτο είς γενναίων καί δικαίων ηθών κτήσιν, 
ώς εφαμεν, ει μεμνήμεθα, έν τοις πρόσθεν λόγοις. 

ΚΛ. Άλλα μεμνήμεθα, καί συγχωρούμεν τότε λέγειν ημάς 

ορθώς καί τά νϋν. 

ΑΘ. Τί δέ δή; ναυπηγησίμης ύλης ό τόπος ήμΐν τής χώρας 

πώς έχει; 
ΚΛ. Ούκ έστιν ούτε τις ελάτη λόγου αξία ούτ' αΰ πεύκη, 

κυπάριττός τε ού πολλή- πίτυν τ' αΰ καί πλάτανον όλίγην 
άν εύροι τις, οίς δή προς τά τών εντός τών πλοίων μέρη 
άναγκαΐόν τοις ναυπηγοΐς χρήσθαι εκάστοτε. 

ΑΘ. Καί ταύτα ούκ άν κακώς έχοι τη χώρα τής φύσεως. 

ΚΛ. Τί δή; 
ΑΘ. Μιμήσεις πονηράς μιμεΐσθαι τους πολεμίους μή 

όαδίως δύνασθαί τίνα πόλιν αγαθόν. 
ΚΛ. Είς δή τί τών είρημένων βλέψας εΐπες δ λέγεις; 
ΑΘ. Ώ δαιμόνιε, φύλαττέ με είς τό κατ' αρχάς είρημένον 

αποβλέπων, τό περί τών Κρητικών νόμων ώς προς έν τι βλέ-
ποιεν, καί δή καί τοϋτ' έλεγέτην αυτό είναι σφώ τό προς τόν 
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απέναντι σ' αυτά καί τό οτι δήθεν παράγει τά πάντα, πλην 
Ομως, επειδή είναι ορεινή, είναι ολοφάνερο οτι δέν θά μπο
ρούσε νά είναι πολύ εύφορη καί συνεπώς νά παράγει συγ
χρόνως τά πάντα- διότι άν ήταν αυτό δυνατό, ή μεγάλη εξα
γωγή προϊόντων πού θά ήταν σέ θέση νά κάμνει, θά τήν 
πλημμύριζε άντ' αυτών πάλι μέ αργυρά καί χρυσά νομίσμα
τα, ένα κακό μεγαλύτερο άπό τό όποιο δέν θά μπορούσε, πού 
λέει ό λόγος, νά υπάρχει, παίρνοντας τά πράγματα τό ένα 
μετά τό άλλο, γιά μία πόλη πού αποβλέπει στην απόκτηση 
ευγενικών καί φιλοδίκαιων ηθών, όπως είπαμε, άν θυμόσα
στε, στις προηγούμενες συζητήσεις. 

ΚΛ. Βεβαίως καί θυμόμαστε καί παραδεχόμαστε Οτι καί 
τότε μας έλεγες καί τώρα μας λές σωστά πράγματα. 

ΑΘ. Καί τί, αλήθεια; Άπό πλευράς ξυλείας γιά τήν κατα
σκευή πλοίων, πώς έχει ή δασική περιοχή τής χώρας μας; 

ΚΛ. Δέν υπάρχει ούτε κάποιο είδος έλατου άξιο λόγου 
ούτε, έξ άλλου, πεύκο καί οχι μεγάλη ποσότητα κυπαρισσιού-
κουκουναριά καί πλάτανο άπό τήν άλλη μεριά σέ μικρή 
έκταση θά εύρισκε κάποιος, τά όποια εΐναι αναγκαίο πράγ
ματι νά χρησιμοποιούν οί ναυπηγοί σέ κάθε περίπτωση γιά 
τά εσωτερικά μέρη τοϋ πλοίου. 

ΑΘ. Καί αυτά ωστόσο (ένν. τά γνωρίσματα) τής φύσης δέν 
θά έχουν κακές επιπτώσεις στή χώρα. 

ΚΛ. Πώς αυτό; 
ΑΘ. Τό νά μή μπορεί εύκολα μία πόλη νά μιμείται τίς 

κακές συνήθειες τών έχθρων της είναι καλό. 
ΚΛ. Σέ τί ακριβώς άπό αυτά πού έχουν ειπωθεί προσβλέ

ποντας, εΐπες αυτό πού λές; 
ΑΘ. Ευλογημένε άνθρωπε πρόσεξε με, αποβλέποντας σ' 

αυτό πού ειπώθηκε στην αρχή, τό σχετικό δηλαδή μέ τους 
κρητικούς νόμους, Οτι θά προσέβλεπαν σ' έναν συγκεκριμένο 
σκοπό καί λέγατε καί οί δυό σας δτι αυτός είναι Ó σχετικός 
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πόλεμον, έγώ δέ ύπολαβών είπον ώς οτι μέν είς άρετήν ποι 
βλέποι τά τοιαύτα νόμιμα κείμενα, καλώς έχοι, τό δέ ότι 
προς μέρος άλλ' ού προς πάσαν σχεδόν, ού πάνυ συνεχώ- e 
ρουν νΰν οΰν ύμεΐς μοι τής παρούσης νομοθεσίας άντιφυ-
λάξατε επόμενοι, έάν άρα τι μή προς άρετήν τεΐνον ή προς 
αρετής μόριον νομοθετώ. Τούτον γάρ δή τίθεσθαι τόν νόμον 
ορθώς ύποτίθεμαι μόνον, ός αν Οίκην τοξότου εκάστοτε στο- 706a 
χάζηται τούτου δτω άν συνεχΦς τούτων άεί καλόν τι συνέ-
πηται μόνω, τά δέ άλλα σύμπαντα παραλείπη, έάντε τις 
πλούτος έάντε άρα τι τών άλλων τών τοιούτων όν τυγχάνη 
άνευ τών προειρημένων. Τήν δέ δή μίμησιν έλεγον τήν τών 
πολεμίων τήν κακήν τοιάνδε γίγνεσθαι, οταν οίκή" μέν τις 
προς θαλάττη, λυπήται δ' ύπό πολεμίων, οΐον -φράσω γάρ 
ούτι μνησικακεΐν βουλόμενος ύμΐν- Μίνως γάρ δή ποτέ τους 
οίκοϋντας τήν Άττικήν παρεστήσατο εις χαλεπήν τίνα b 
φοράν δασμού, δύναμιν πολλήν κατά θάλατταν κεκτημένος, 
οί δ* ούτε πω πλοία έκέκτηντο, καθάπερ νϋν, πολεμικά, ούτ' 
αΰ τήν χώραν πλήρη ναυπηγησίμων ξύλων ώστ' εύμαρώς 
ναυτικήν παρασχέσθαι δύναμιν οΰκουν οΐοί τ' έγένοντο διά 
μιμήσεως ναυτικής αυτοί ναϋται γενόμενοι ευθύς τότε τους 
πολεμίους άμύνασθαι. "Ετι γάρ άν πλεονάκις επτά άπολέ-
σαι παΐδας αύτοΐς συνήνεγκεν, πριν αντί πεζών οπλιτών μο- e 
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μέ τόν πόλεμο, ένώ έγώ, λαμβάνοντας τόν λόγο, είπα ότι τό 
γεγονός πώς οί τέτοιας λογής κείμενοι νόμοι θά προσέβλε
παν σέ κάποιαν αρετή, θά είχε καλώς, πλην όμως ότι δέν 
συμφωνώ καθόλου στό ότι προσβλέπουν αποκλειστικά καί 
μόνο σ' ένα μέρος καί όχι στό σύνολο σχεδόν τής αρετής- τώ- e 
ρα λοιπόν εσείς, παρακολουθώντας τήν παρούσα νομοθετική 
μου δραστηριότητα, προσέχετε μέ τή σειρά σας, άν τυχόν θέ
τω κάποιον νόμο πού δέν αποβλέπει στην αρετή ή πού απο
βλέπει σ' Ινα μόνο τμήμα τής αρετής. Διότι θεωρώ ώς δεδο
μένο Οτι εκείνος μόνον ό νόμος τίθεται σωστά, ό όποιος σάν 
τοξότης θά στοχεύει κάθε φορά αυτόν από τόν όποιο καί μό- 706a 
νο, μεταξύ αυτών, θά επακολουθούσε συνεχώς καί πάντοτε 
κάτι ώραΐο, ένώ θά παραλείπει όλους τους άλλους (ένν. στό
χους) χωρίς καμμίαν εξαίρεση, εΐτε πρόκειται γιά κάποιον 
πλούτο εΐτε γιά κάτι όντας άπό τά άλλα αύτοϋ τοϋ είδους, άν 
τυχαίνει νά είναι χωρίς τά προαναφερόμενα. Ή κακή, λοι
πόν, μίμηση τών εχθρών έλεγα ότι γίνεται τέτοια (ένν. επι
κίνδυνη), δταν κατοικεί ένας λαός κοντά στή θάλασσα καί 
παρενοχλείται άπό τους εχθρούς, όπως γιά παράδειγμα -καί 
θά τό πώ αυτό, όχι επειδή θέλω νά εκφράσω τήν παραμικρή 
μνησικακία εναντίον σας- ό Μίνως, πράγματι, ανάγκασε κά
ποτε αυτούς πού κατοικούσαν τήν Αττική σέ μία δεινή κα- b 
ταβολή φόρου, επειδή εΐχε στην κατοχή του μεγάλη θαλάσσια 
δύναμη, ένώ εκείνοι ούτε πολεμικά πλοία διέθεταν εκείνο 
τόν καιρό, Οπως σήμερα, ούτε πάλι τήν πλούσια σέ ξυλεία 
χώρα γιά τήν κατασκευή πλοίων, ώστε νά εξασφαλίσει 
ευχερώς μέ τά δικά της μέσα ναυτική δύναμη- δέν κατέστησαν 
λοιπόν αυτοί ικανοί μέ τή μίμηση τής ναυτικής τέχνης (ένν. 
τών Κρητών) καί μέ τό νά γίνουν οί ΐδιοι ναύτες, ν' απο
κρούσουν ευθύς αμέσως τότε τους εχθρούς τους. Άλλωστε 
θά τους συνέφερε νά χάσουν πολλές φορές επτά παιδιά, πριν 
νά συνηθίσουν, αντί οπλίτες πεζικού αμετακίνητοι στις θέ- e 
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νίμων ναυτικούς γενομένους έθισθήναι, πυκνά άποπη-

δώντας, δρομικώς είς τάς ναΰς ταχύ πάλιν άποχωρεΐν, καί 

δοκεΐν μηδέν αίσχρόν ποιεΐν μή τολμώντας α π ο θ ν ή σ κ ε ι μέ

νοντας έπιφερομένων πολεμίων, άλλ' είκυίας αύτοΐς γίγνε

σθαι προφάσεις καί σφόδρα έτοίμας όπλα τε άπολλϋσιν καί 

φεύγουσι δή τινας ούκ αίσχράς, ώς φασιν φυγάς. Ταϋτα γάρ 

έκ ναυτικής όπλιτείας ρήματα φιλεΐ συμβαίνειν, ούκ άξια 

επαίνων πολλάκις μυρίων, άλλα τουναντίον έθη γάρ πο- d 

νηρά ουδέποτε έθίζειν δεΐ, καί ταύτα τό τών πολιτών βέλτι-

στον μέρος. Ή ν δέ που τούτο γε καί π α ρ ' Όμηρου λαβείν, 

οτι τό επιτήδευμα ήν τό τοιούτον ού καλόν. 'Οδυσσεύς γάρ 

αύτφ λοιδορεί τόν Αγαμέμνονα, τών Αχαιών τότε ύπό τών 

ΤρΦων κατεχομένων τή μάχη, κελεύοντα τάς ναύς είς τήν 

θάλατταν καθέλκειν, ό δέ χαλεπαίνει τε αύτφ καί λέγει 

δς κέλεαι πολέμοιο συνεσταότος καί αυτής e 

νηας εϋσέλμους αλαό' Ιλκειν, Οφρ' ετι μάλλον 

Τρωσί μέν εύκτά γένηται, έελοομένοισί περ εμπης, 

ήμΐν Ò' αΐπύς όλεθρος Επιρρεπή* ού γάρ 'Αχαιοί 

σχήσουσιν πολέμου νηών αλιώ' έλκομενάων. 

άλλ' άποπαπτανέουσιν, έρωήσουσι οέ χάρμης-

ένθα κε σή βουλή οηλήσεται, οί', αγορεύεις. 707a 

Ταϋτ' οΰν έγίγνωσκε καί εκείνος, Οτι κακόν έν θαλάττη τριή-
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σεις τους, νά γίνουν ναυτικοί, οί όποιοι πηδοΰν πυκνά συ

χνά στην ξηρά, οσο πιό γρήγορα μπορούν, αποσύρονται πά

λι στά πλοία, καί νά θεωρούν ότι δέν κάμνουν τίποτε τό 

άσχημο μέ τό νά μή τολμούν νά πεθάνουν μένοντας στή θέση 

τους, όταν επιτίθενται εχθροί, αλλά, όλως αντιθέτως, βρί

σκουν έδαφος σ' αυτούς αληθοφανείς καί πολύ πρόχειρες 

προφάσεις, όταν πετούν τά όπλα καί τρέπονται σέ φυγή, δη

λαδή Οτι τάχα ορισμένες, οπως λένε, λιποταξίες δέν είναι 

στην πραγματικότητα ατιμωτικές. Αυτά, πράγματι, προέρχο

νται κατά κανόνα άπό εκφράσεις οπλιτών τοϋ ναυτικού, δέν 

είναι άξια στό πολλαπλάσιο μυρίων επαίνων, αλλά τό αντί- d 

θετό- διότι δέν πρέπει νά εθίζονται ποτέ στις κακές συνήθει

ες οί πολίτες καί μάλιστα τό καλύτερο μέρος τους. Θά μπο

ρούσε, άλλωστε, κανείς αυτό, τό δτι δηλαδή παρόμοια συνή

θεια δέν είναι ωραία, νά τό βρει καί στον Όμηρο. Ό "Οδυσ

σεύς, πράγματι, προσβάλλει, σ' αυτόν, τόν Αγαμέμνονα, 

όταν εκείνος διατάσσει, σέ μία στιγμή πού οί Αχαιοί κατα

βάλλονται στή μάχη άπό τους Τρώες, νά σύρουν τά πλοία στή 

θάλασσα, οργίζεται τότε αυτός εναντίον του καί τοϋ λέει: 

έσύ πού προστάζεις μές τοϋ πολέμου τίς συμπλοκές καί τους e 

[αλαλαγμούς 

τα καράβια μέ τα καλά κοιπηλατήρια νά σύρουμε στή θάλασσα, 

[ώστε ακόμη πιο πολύ 

τά ποθητά νά γενούνε των Τρώων πού όλα ωστόσο 

[επιθυμούν γιά δαύτους 

ένώ σέ μας να πέσει πάνω μας βαρύ θανατικό- γιατί οί 'Αχαιοί 

οέν θά κρατήσουν τόν πόλεμο σέρνοντας τα καράβια στή 

[θάλασσα 

αλλά θά κυτάζουν νά φύγουν καί θά χύσουν κάθε ζήλο για τή 

[μ«χΐ 

τότε ή θέληση σου θα φέρει πανωλεθρία, αυτή πού διακηρύσσεις. 707a 

Αυτά, λοιπόν, τά γνώριζε καί εκείνος (ένν. ό Όμηρος), δτι 
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ρεις όπλίταις παρεστώσαι μαχομένοις- καί λέοντες άν έλά-
φους έθισθεΐεν φεύγειν τοιούτοις έθεσι χρώμενοι. Προς δέ 
τούτοις αί διά τά ναυτικά πόλεων δυνάμεις άμα σωτηρία 
τιμάς ού τφ καλλίοτψ τών πολεμικών άποδιδόασιν διά κυ
βερνητικής γάρ καί πεντηκονταρχίας καί έρετικής καί πα-
ντοδαπών καί ού πάνυ σπουδαίων ανθρώπων γιγνομένης, b 
τάς τιμάς έκάστοις ούκ άν δύναιτο ορθώς άποδιδόναι τις. 
Καίτοι πώς άν έτι πολιτεία γίγνοιτο ορθή τούτου στερομέ-
νη; 

ΚΛ. Σχεδόν αδύνατον. Άλλα μήν, ώ ξένε, τήν γε περί Σα
λαμίνα ναυμαχίαν τών Ελλήνων προς τους βαρβάρους γε-
νομένην ήμεΐς γε οί Κρήτες τήν Ελλάδα φαμέν σώσαι. 

ΑΘ. Καί γάρ οί πολλοί τών Ελλήνων τε καί βαρβάρων λέ-
γουσι ταϋτα. Ήμεΐς δέ, ώ φίλε, έγώ τε καί δδε, Μέγιλλος, e 
φαμέν τήν πεζήν μάχην τήν έν Μαραθώνι γενομένην καί έν 
Πλαταιαΐς, τήν μέν άρξαι της σωτηρίας τοις Έλλησι, τήν Οέ 
τέλος έπιθεΐναι, καί τάς μέν βελτίους τους Έλληνας 
ποιήσαι, τάς δέ ού βελτίους, ΐν' ούτως λέγωμεν περί τών τό
τε συσσωσασών ημάς μαχών προς γάρ τή περί Σαλαμίνα 
τήν περί τό Άρτεμίσιόν σοι προσθήσω κατά θάλατταν μά
χην. Άλλα γάρ αποβλέποντες νϋν προς πολιτείας άρετήν, d 
καί χώρας φύσιν σκοπούμεθα καί νόμων τάξιν, ού τό σφζε-
σθαί τε καί εΐναι μόνον άνθρΦποις τιμιΦτατον ηγούμενοι, 
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δηλαδή είναι κακό γιά τους οπλίτες πού μάχονται νά βρί
σκονται κοντά τους στή θάλασσα τριήρεις- καί λιοντάρια 
ακόμη θά είχαν συνηθίσει νά τρέπονται σέ φυγή μπροστά σέ 
ελάφια, άν εΐχαν τέτοιες συνήθειες. Άς προστεθεί σ' αυτά, 
ότι οί ναυτικές δυνάμεις τών πόλεων μέ τή σωτηρία τους δέν 
αποδίδουν τιμές στό καλύτερο τμήμα τΦν πολεμικών δυνά
μεων διότι μέ τό νά επιτυγχάνεται ή σωτηρία χάρη στην τέ
χνη τοϋ κυβερνήτη, τή διοικητική Ικανότητα τοϋ πεντηκο-
ντάρχη καί τήν κωπηλατική τέχνη τών ναυτών καί σέ κάθε 
λογής καί μάλιστα όχι σπουδαίους ανθρώπους, δέν θά μπο-
ροϋσε κανείς ν' αποδώσει τίς τιμές σέ καθένα χωριστά μέ 
τρόπο σωστό. Καί πώς, αλήθεια, θά μπορούσε ακόμη ενα πο
λίτευμα νά εΐναι σωστό, οταν στερείται αύτοϋ (ένν. τής από
δοσης τιμών); 

ΚΛ. Είναι σχεδόν αδύνατον. Ωστόσο όμως, φιλοξενούμε
νε, ή ναυμαχία πάντως πού έγινε στή Σαλαμίνα άπό τους 
Έλληνες εναντίον τών βαρβάρων, εμείς τουλάχιστον οί 
Κρήτες ισχυριζόμαστε Οτι έσωσε τήν Ελλάδα. 

ΑΘ. Καί, πράγματι, οί πιό πολλοί άπό τους Έλληνες καί 
τους βαρβάρους τό ίδιο λένε. Έμεΐς δμως, φίλε, τόσο έγώ 
οσο καί αυτός έδώ, ό Μέγιλλος, Ισχυριζόμαστε δτι ή πεζομα-
χία, πού έγινε στον Μαραθώνα καί στις Πλαταιές, ή πρώτη 
άρχισε καί ή δεύτερη ολοκλήρωσε τή σωτηρία τών Ελλήνων, 
καί δτι έκαμναν καλύτερους τους Έλληνες, ένώ (ένν. οί ναυ
μαχίες) Οχι καλύτερους, γιά νά εκφρασθούμε έτσι γιά τίς μά
χες πού μαζί όλες τότε μας έσωσαν διότι στή ναυμαχία πού 
έγινε στή Σαλαμίνα θά προσθέσω γιά χάρη σου καί τήν κατά 
θάλασσα μάχη πού έγινε στό 'Αρτεμίσιο. Επειδή όμως άπο-
βλέπομε τώρα στην αρετή τοϋ πολιτεύματος, εξετάζομε καί 
τή σύσταση τής χώρας καί τήν έννομη τάξη, διότι δέν θεω
ρούμε, καθώς ακριβώς κάνουν οί πιό πολλοί, ότι τό νά σώ
ζονται καί τό νά διατηρούνται μόνον ώς έχουν είναι τό τι-
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καθάπερ οί πολλοί, τό δ ' ώς βέλτιστους γίγνεσθαι τε καί 

είναι τοσούτον χρόνον όσον άν ώσι.ν εΐρηται δ ' ήμΐν οΐμαι 

καί τοϋτο έν τοις πρόσθεν. 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Τοϋτο τοίνυν σκοπΦμεθα μόνον, εί κατά τήν αυτήν 

όδόν έρχόμεθα βελτίστην οΰσαν πόλεσι κατοικήσεων πέρι 

καί νομοθεσιών. 

ΚΛ. Καί πολύ γε. 

ΑΘ. Λέγε δή τοίνυν τό τούτοις εξής· τίς ό κατοίκιζα μένος 

ύμΐν λεώς εσται; πότερον έξ άπάσης Κρήτης ό έθέλων, ώς 

όχλου τινός έν ταΐς πόλεσιν έκάσταις γεγενημένου πλείονος 

ή κατά τήν έκ τής γης τροφήν; ού γάρ που τόν βουλόμενόν 

γε Ελλήνων συνάγετε. Καίτοι τινάς ύμΐν έκ τε "Αργούς όρώ 

καί Αίγίνης καί άλλοθεν τών Ελλήνων είς τήν χώραν 70S 

κατωκισμένους. Τό Οέ δή παρόν ήμΐν λέγε πόθεν έσεσθαι φής 

στρατόπεδον τών πολιτών τά νϋν; 

ΚΛ. "Εκ τε Κρήτης συμπάσης έοικεν γενήσεσθαι, καί τών 

άλλων Οέ Ελλήνων μάλιστα μοι φαίνονται τους άπό Πελο

ποννήσου προσδέξασθαι συνοίκους. Καί γάρ δ νϋν δή λέ

γεις, αληθές φράζεις, ώς έξ Ά ρ γ ο υ ς είσίν, καί τό γε μάλιστ' 

ευδοκιμούν τά νϋν ένθάδε γένος, τό γορτυνικόν έκ Γόρτυ-

νος γάρ τυγχάνει άπφκηκός ταύτης της Πελοποννησιακής. 

ΑΘ. Ού τοίνυν εύκολος ομοίως γίγνοιτ' άν ό κατοικισμός 
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μιότερο γιά τους άνθρΦπους, άλλα τό πώς νά γίνονται οί κα

λύτεροι δυνατοί καί νά παραμένουν τέτοιοι τόσο χρόνο, δσο 

θά υπάρχουν- ειπώθηκε, νομίζω, και τοϋτο μεταξύ μας στις 

προηγούμενες συζητήσεις. 

ΚΛ. Πώς οχι; 

ΑΘ. Αυτό, λοιπόν, άς εξετάσουμε μόνο, άν δηλαδή πορευ

όμαστε διά μέσου τοϋ ίδιου δρόμου πού εΐναι ô καλύτερος 

ά π ' όλους γιά τίς πόλεις όσον άφορα στις Ιδρύσεις καί τίς 

νομοθεσίες τους. 

ΚΛ. Καί κατά πολύ μάλιστα. 

ΑΘ. "Ελα, λοιπόν, λέγε χωρίς άλλο τό επόμενο σ' αυτά- e 

ποιοι θά είναι οί άνθρωποι πού πρόκειται νά εγκατασταθούν 

σέ σας; Τί άπό τά δύο, ά π ' ολόκληρη τήν Κρήτη οποίος θέλει, 

επειδή σέ κάθε μία άπό τίς πόλεις της έχει προκύψει ένας 

πλεονάζων πληθυσμός ή σύμφωνα μέ τή δυνατότητα τροφής 

άπό τή γή; Διότι ασφαλώς δέν θά προσκαλέσετε, σέ καμμία 

περίπτωση, κάθε Έλληνα πού θά τό επιθυμούσε. Ά ν καί βλέ

πω ανάμεσα σας κάποιους τόσο άπό τό "Αργός οσο καί άπό 

τήν Αίγινα, καθώς επίσης καί άπό άλλα μέρη τών Ελλήνων, 708a 

νά έχουν εγκατασταθεί στή χώρα σας. Λέγε τώρα άπό πού, 

λοιπόν, ισχυρίζεσαι δτι θά προέλθει τό περί οΰ ό λόγος 

πλήθος τών πολιτών; 

ΚΛ. Φαίνεται ότι θά είναι άπό ολόκληρη τήν Κρήτη, άλλα 

καί άπό τους άλλους Έλληνες μοϋ δίνουν τήν εντύπωση ότι 

θά δεχθούν πρόθυμα γιά συγκάτοικους τους προερχόμενους 

κυρίως άπό τήν Πελοπόννησο. Καί, πράγματι, μέ αυτό πού 

τώρα λές, εκφράζεις κάτι αληθές, ÓLÓTL υπάρχουν έδώ άποι

κοι άπό τό Ά ρ γ ο ς καί δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ό πληθυ

σμός πού περισσότερο άπό κάθε άλλον διαπρέπει σήμερα 

έδώ είναι ό γορτυνικός- διότι συμβαίνει νά έχει αποικίσει 

έδώ άπό αυτήν τήν πελοποννησιακή Γόρτυνα. 

ΑΘ. Δέν θά μπορούσε, ωστόσο, νά είναι τό ίδιο εύκολος ό b 
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ταΐς πόλεσιν, δταν μή τόν τών εσμών γίγνηται τρόπον, έν γέ
νος άπό μιας Ιόν χώρας οίκίζηται, φίλον παρά φίλων, στε
νοχώρια τινί πολιορκηθέν γής ή τίσιν άλλοις τοιούτοις πα-
θήμασιν άναγκασθέν. "Εστιν δ' δτε καί στάσεσιν βιαζόμενον 
άναγκάζοιτ' άν έτέρωσε άποξενοϋσθαι πόλεως τι μόριον 
ήδη δέ ποτέ καί συνάπασα πόλις τινών έφυγεν, άρδην κρείτ-
τονι κρατηθείσα πολέμφ. Ταϋτ' οΰν πάντ' εστί τή μέν φάώ e 
κατοικίζεσθαί τε καί νομοθετείσθαι, τή δέ χαλεπώτερα. Τό 
μέν γάρ έν τι είναι γένος όμόφωνον καί όμόνομον έχει τινά 
φιλίαν, κοινωνόν ιερών ον καί τών τοιούτων πάντων, νό
μους δ' Ετέρους καί πολιτείας άλλας τών οίκοθεν ούκ 
εύπετώς ανέχεται, τό δ' ενίοτε πονηρία νόμων έστασιακός 
καί διά συνήθειαν ζητούν έτι χρήσθαι τοις αύτοΐς ήθεσιν δι' 
ά καί πρότερον έφθάρη, χαλεπόν τω κατοικίζοντι καί νομό- d 
θετοϋντι καί δυσπειθές γίγνεται- τό δ' αΰ παντοδαπόν ές 
ταύτό συνερρυηκός γένος ύπακοΰσαι μέν τίνων νόμων 
καινών τάχα άν έθελήσειε μάλλον, τό δέ συμπνεϋσαι, καί 
καθάπερ ίππων ζεϋγος καθ' ένα είς ταύτόν, τό λεγόμενον, 
συμφυσήσαι, χρόνου πολλοϋ καί παγχάλεπον. Άλλ' όντως 
εστίν νομοθεσία καί πόλεων οικισμοί πάντων τελεώτατον 
προς άρετήν ανδρών. 
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αποικισμός γιά τίς πόλεις, οταν δέν γίνεται μέ τον τρόπο 
ενός σμήνους, οταν δηλαδή εγκαθίσταται ένας ορισμένος 
ομοιογενής πληθυσμός πού προέρχεται άπό μίαν ορισμένη 
περιοχή, φίλος σέ φίλους, ό οποίος πιέσθηκε άπό μίαν ορι
σμένη στενότητα χώρου τής γής ή πού αναγκάσθηκε άπό κά
ποια άλλα παρόμοια περιστατικά. Είναι δυνατόν κάποτε καί 
ύπό τό κράτος τής βίας τών στάσεων νά αναγκαζόταν ενα μέ
ρος τής πόλεως νά έκπατρισθεΐ άλλου- καί κάποτε κιόλας 
έφυγε καί ολόκληρος ό πληθυσμός ορισμένων πόλεων, άφοϋ 
νικήθηκε κατά κράτος σ' έναν πόλεμο άπό υπέρτερες δυνά
μεις. Αυτά, λοιπόν, όλα σημαίνουν Οτι άπό μίαν άποψη 
αποικίζεται καί νομοθετείται ευκολότερα μία πόλη, ένώ άπό 
μίαν άλλη δυσκολότερα. Πράγματι, τό νά εΐναι ένας ορισμέ
νος ομοιογενής πληθυσμός όμόγλωσσος καί νά έχει τους ίδι
ους νόμους, εξασφαλίζει κάποια φιλία, δεδομένου ότι συμ
μετέχουν στά θρησκευτικά δρώμενα καί σέ όλες αυτές τίς 
εκδηλώσεις, ωστόσο δέν ανέχεται εύκολα διαφορετικούς νό
μους καί άλλα πολιτεύματα άπό εκείνα τής πατρίδας, αντι
θέτως ό επαναστατημένος (ένν. καί εκπατρισμένος) συχνά 
λόγφ τής κακής νομοθεσίας καί ό όποιος άπό συνήθεια γυ
ρεύει ακόμη νά εφαρμόζει καί στην αποικία τά ήθη καί έθιμα, 
έξ αιτίας τών όποιων πρωτύτερα καί κατεστράφη, αποδει
κνύεται δύσκολος γι' αυτόν πού ιδρύει καί νομοθετεί τήν 
αποικία καί τελικά ανυπότακτος- άπό τήν άλλη μεριά πάλι, 
ένας πληθυσμός άπό κάθε λογής άτομα πού έχει συρρεύσει 
στό ίδιο μέρος, Οά μπορούσε ΐσως νά θελήσει περισσότερο νά 
υπακούσει σέ ορισμένους νέους νόμους, ωστόσο τό νά ομο
νοήσει καί κατά τό λεγόμενο, καθώς ένα ζευγάρι άλογα πού 
τό ένα ανασαίνει ταυτόχρονα μέ τό άλλο, απαιτεί πολύ χρό
νο καί είναι τό πιό δύσκολο. Πάντως, πράγματι, ή νομοθεσία 
καί οί αποικισμοί πόλεων είναι τό αποτελεσματικότερο άπ' 
όλα γιά τήν αρετή τών πολιτών. 
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ΚΛ. Εικός- οπη δ' αΰ βλέπων τοϋτ' εΐρηκας, φράζ' έτι σα-
φέστερον. 

ΑΘ. Ώγαθέ, έοικα περί νομοθετών έπανιών καί σκοπών e 
άμα έρεΐν τι καί φαύλον άλλ' έάν προς καιρόν τίνα λέγω-
μεν, πράγμ' ουδέν γίγνοιτ' άν έτι. Καίτοι τί ποτέ δυσχεραί
νω; σχεδόν γάρ τοι πάντα ούτως έοικ' έχειν τά άνθρΦπινα. 

ΚΛ. Τοΰ Οή πέρι λέγεις; 
ΑΘ. Έμελλον λέγειν Φς ουδείς ποτέ ανθρώπων ουδέν νο- 709a 

μοθετεΐ, τύχαι δέ καί συμφοραί παντοΐαι πίπτουσαι πα-
ντοίως νομοθετοϋσι τά πάντα ήμΐν. *Η γάρ πόλεμος τις βια-
σάμενος ανέτρεψε πολιτείας καί μετέβαλε νόμους, ή πενίας 
χαλεπής απορία- πολλά δέ καί νόσοι άναγκάζουσι καινοτο-
μεΐν, λοιμών τε εμπιπτόντων καί χρόνον έπί πολύν ένι-
αυτών πολλών πολλάκις άκαιρίας. Ταϋτα δή πάντα προϊ-
δών τις ήξειεν άν είπεΐν Οπερ έγώ νυνδή, τό Ονητόν μέν μη
δένα νομοθετεΐν μηδέν, τύχας δ' είναι σχεδόν άπαντα b 
τάνθρώπινα πράγματα- τό Ò' έστιν περί τε ναυτιλίαν καί κυ-
βερνητικήν καί ίατρικήν καί στρατηγικήν πάντα ταϋτ' είπό-
ντα δοκεΐν εΰ λέγειν, άλλα γάρ ομοίως αΰ καί τόδε έστιν λέ
γοντα εΰ λέγειν έν τοις αύτοίς τούτοις. 

ΚΛ. Τό ποίον; 
ΑΘ. Ώς θεός μέν πάντα, καί μετά θεοϋ τύχη καί καιρός, 

τάνθρώπινα διακυβερνώσι σύμπαντα. Ήμερώτερον μήν τρί
τον συγχωρήσαι τούτοις δεΐν επεσθαι τέχνην καιρφ γάρ e 
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ΚΛ. Είναι φυσικό- πού αποβλέποντας όμως πάλι τό είπες 
αυτό, διατύπωσε τή σκέψη σου σαφέστερα ακόμη. 

ΑΘ. Ευγενικέ μου άνθρωπε, έχω τήν εντύπωση ότι έπανερ- e 
χόμενος στό θέμα τών νομοθετών καί επανεξετάζοντας το θά 
πώ συγχρόνως καί κάτι κακό- Φστόσο, άν συμβαίνει νά λέμε 
κάτι στην ώρα του, τίποτε δέν θά γινόταν πλέον τό επιβαρυ
ντικό. Καί έπί τέλους γιατί δυσανασχετώ; Διότι ή αλήθεια 
είναι δτι σχεδόν ολα τά ανθρώπινα φαίνεται έτσι νά έχουν. 

ΚΛ. Γιά τί πράγμα μιλάς τώρα; 
ΑΘ. Ετοιμαζόμουν νά πώ δτι κανείς ποτέ άπό τους 709a 

ανθρώπους δέν νομοθετεί τό παραμικρό, άλλα Οτι νομοθε
τούν τά πάντα σέ μας τά τυχαία περιστατικά καί οί κάθε 
είδους συμφορές πού μέ κάθε τρόπο πέφτουν πάνω μας. 
Πράγματι, ή κάποιος πόλεμος μέ βιαιότητα ανέτρεψε πολι
τεύματα καί μετέβαλε νόμους ή ή ανέχεια λόγψ δυσβάστα
κτης πενίας- πολλές φορές όμως καί αρρώστιες εξαναγκά
ζουν στό νά γίνονται καινοτομίες, Οταν ενσκήπτουν επιδη
μίες οσο καί παρατεταμένη κακοκαιρία πού επαναλαμβάνε
ται γιά πολλά χρόνια. Έν όψει όλων αυτών θά μπορούσε κά
ποιος νά οδηγηθεί νά πει αυτά πού έγώ λέω τώρα δά, δτι δη
λαδή κανένα θνητό όν δέν νομοθετεί τό παραμικρό καί ότι 
Ολα σχεδόν τά ανθρώπινα πράγματα είναι θέμα τύχης- καί b 
αυτό ισχύει καί προκειμένου γιά τή ναυτιλία, τήν τέχνη κυ
βέρνησης πλοίου, τήν ιατρική καί τήν τέχνη διοίκησης στρα
τού, άν δηλαδή κάποιος λέει όλα αυτά φαίνεται ότι καλώς τά 
λέει, καί έπί πλέον μάλιστα, άν επρόκειτο νά πει αυτό έδώ, 
ότι καλώς καί πάλι θά τό πει. 

ΚΛ. Τό ποίον; 
ΑΘ. Ότι ένας θεός (ένν. διέπει) τά πάντα, καί άπό κοινού 

μέ τόν θεό ή τύχη καί ή συγκυρία κυβερνούν όλα ανεξαιρέτως 
τά ανθρώπινα. Άς γίνει πάντως παραδεκτό Οτι πρέπει αυτά 
νά τά συνοδεύει ένα τρίτο ηπιότερης μορφής στοιχείο, ή τέ- e 
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χειμώνος συλλαβέσθαι κυβερνητικήν ή μή, μέγα πλεονέκτη
μα έγωγ' άν θείην. "Η πώς; 

ΚΛ. Ούτως. 
ΑΘ. Ούκοϋν καί τοις άλλοις ωσαύτως κατά τόν αυτόν άν 

έχοι λόγον, καί δή καί νομοθεσία τούτον τοϋτο δοτέον τών 
άλλων συμπιπτόντων οσα δεΐ χώρα συντυχεΐν, εί μέλλοι 
ποτέ εύδαιμόνως οίκήσειν, τόν νομοθέτην αληθείας έχόμε-
νον τή τοιαύτη παραπεσεΐν εκάστοτε πόλει δεΐν. 

ΚΛ. Αληθέστατα λέγεις. 
ΑΘ. Ούκοϋν Ö γε προς εκαστόν τι τών είρημένων έχων τήν d 

τέχνην καν εΰξασθαί που δύναιτο ορθώς, τί παρόν αύτφ διά 
τύχης, τής τέχνης άν μόνον έπιδέοΐ; 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Οι τε άλλοι γε δή πάντες οί νυνδή φηθέντες, κελευό-
μενοι τήν αυτών εύχήν ειπείν, εΐποιεν άν. Ή γάρ; 

ΚΛ. Τί μην; 
ΑΘ. Ταύτόν δή καί νομοθέτης οΐμαι δράσειεν. 
ΚΛ. "Εγωγ' οΐμαι. 

ΑΘ. «Φέρε δή, νομοθέτα», προς αυτόν φώμεν, «τί σοι καί 
πώς πόλιν έχουσαν δώμεν, δ λαβών έξεις ώστ' έκ τών e 
λοιπών αυτός τήν πόλιν ίκανώς διοικήσαι;» Τί μετά τοϋτ' 
είπεΐν ορθώς έστιν; άρα τοϋ νομοθέτου φράζομεν τοϋτο, ή 
γάρ; 
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χνη- διότι σέ μεγάλη θαλασσοταραχή έγώ τουλάχιστον θά θε
ωρούσα μεγαλύτερο πλεονέκτημα νά συνεργεί ή τέχνη τοϋ 
κυβερνήτη τοϋ πλοίου παρά τό αντίθετο. Ή μήπως δέν εΐναι 
έτσι; 

ΚΛ. Έτσι εΐναι. 
ΑΘ. "Αρα, λοιπόν, καί στις άλλες (ένν. τέχνες) θά ΐσχυε ή 

ΐδια λογική καί δτι καί στή νομοθεσία πρέπει ν' αποδοθεί 
αυτό τό ΐδιο πλεονέκτημα- οταν δηλαδή συμπίπτουν Ολα οσα 
πρέπει νά συντυχαίνουν σέ μία χώρα, άν πρόκειται ποτέ 
αυτή νά εποικισθεί ευτυχισμένα, πρέπει σέ κάθε περίπτωση 
νά λάχει σέ μία τέτοια πόλη ô προσηλωμένος στην αλήθεια 
νομοθέτης. 

ΚΛ. Αυτό πού λές εΐναι απολύτως αληθινό. 
ΑΘ. "Ετσι, λοιπόν, αυτός τουλάχιστον πού κατέχει τήν τέ

χνη γιά καθένα άπό αυτά πού προαναφέρθηκαν, δέν θά μπο
ρούσε ΐσως δικαιολογημένα νά ευχηθεί τί νά έχει στή διάθε
ση του άπό τήν τύχη, ώστε θά εΐχε πλέον ανάγκη μόνο τήν τέ
χνη του; 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 
ΑΘ. Καί δλοι οί άλλοι βέβαια, αυτοί πού τώρα δά αναφέρ

θηκαν, άν προσκαλούνταν νά πουν τή δική τους ευχή, θά τό 
έκαμναν. "Η μήπως όχι; 

ΚΛ. Πώς οχι; 
ΑΘ. Τό ίδιο αυτό ακριβώς, νομίζω, θά έπραττε καί ό νο

μοθέτης. 
ΚΛ. Έγώ τουλάχιστον αυτής τής γνώμης είμαι. 
ΑΘ. «"Ελα, λοιπόν, νομοθέτη», άς τοϋ ποϋμε απευθυνόμε

νοι σ' αυτόν, «όποια καί πώς έχουσα τήν πόλη θά ήθελες νά 
σοϋ τήν παραδώσουμε, ώστε τοϋ λοιποΰ, άφοϋ τήν παραλά
βεις, νά τήν διοικήσεις ικανοποιητικά ό ΐδιος;». Τί είναι σω
στό νά πει κανείς μετά άπό τούτο; Διατυπώνομε τούτο αντί 
τοϋ νομοθέτη ή μήπως όχι; 



198 ΝΟΜΩΝ A ' 

ΚΛ. Ναί. 

ΑΘ. Τόδε- «Τυραννουμένην μοι δότε τήν πόλιν», φήσει-

«τύραννος δ ' έστω νέος καί μνήμων καί εύμαθής καί 

ανδρείος καί μεγαλοπρεπής φύσει- ό δέ καί έν τοις πρόσθεν 

έλέγομεν δεΐν έπεσθαι σύμπασιν τοις τής αρετής μέρεσι, καί 710a 

νϋν τή τυραννούση ψυχή τοϋτο συνεπέσθω, έάν μέλλη τών 

άλλων υπαρχόντων όφελος είναι τι». 

ΚΛ. Σωφροσύνην μοι δοκεΐ φράζειν, ώ Μέγιλλε, δεΐν 

είναι τήν συνεπομένην ό ξένος. Ή γάρ; 

ΑΘ. Τήν δημώδη γε, Φ Κλεινία, καί ούχ ήν τις σεμνύνων 

άν λέγοι, φρόνησιν προσαναγκάξων είναι τό σωφρονεΐν, 

άλλ' όπερ ευθύς παισίν καί θηρίοις, τοις μέν άκρατώς έχειν 

προς τάς ήδονάς, σύμφυτον έπανθεί, τοις δέ έγκρατώς- δ καί 

μονούμενον εφαμεν τών πολλών αγαθών λεγομένων ούκ b 

άξιον είναι λόγου. "Εχετε γάρ δ λέγω που. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. 

ΑΘ. Ταύτην τοίνυν ήμΐν ό τύραννος τήν φύσιν έχέτω προς 

έκείναις ταίς φύσεσιν, εί μέλλει πόλις ώς δυνατόν έοτι τά

χιστα καί άριστα σχήσειν πολιτείαν ήν λαβοϋσα εύδαιμονέ-

στατα διάξει. Θάττων γάρ ταύτης καί άμείνων πολιτείας 

διάθεσις ούτ ' έστιν ούτ' άν ποτέ γένοιτο. 

ΚΛ. Πώς δή καί τίνι λόγφ τούτο, ώ ξένε, λέγων άν τις e 

ορθώς λέγειν αυτόν πείθοι; 
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ΚΛ. Ναί. 

ΑΘ. Αυτό έδώ- «Δώστε μου μία πόλη μέ τυραννικό καθε

στώς», θά πει κάποιος- «καί ό τύραννος νά είναι νέος, νά 

έχει καλό μνημονικό, νά μαθαίνει εύκολα, νά είναι ανδρείος 

καί μεγαλόπρεπος άπό φυσικού του- καί επίσης αυτό πού λέ

γαμε παραπάνω, δτι πρέπει δηλαδή νά υπακούει σέ όλα τά 710a 

συστατικά μέρη τής αρετής, καί στην παρούσα περίσταση 

αυτό νά συνοδεύει τήν ψυχή τοϋ τυράννου, άν πρόκειται, έφ' 

οσον υπάρχουν οί άλλες (ενν. προαναφερόμενες ιδιότητες), 

νά υπάρξει κάποιο όφελος». 

ΚΛ. "Εχω τή γνώμη, Μέγιλλε, ότι ό φιλοξενούμενος εννο

εί ότι ή σωφροσύνη πρέπει νά είναι αυτή πού ακολουθεί. Ή 

μήπως οχι; 

ΑΘ. Τήν σωφροσύνη τοϋ λαού ωστόσο, Κλεινία, καί όχι 

εκείνη τήν όποια θά εννοούσε κάποιος πού μεγαλοπιάνεται, 

επιβάλλοντας ότι ή σωφροσύνη είναι φρόνηση, άλλα τήν 

έμφυτη, αυτήν πού ευθύς αμέσως ανθίζει στά παιδιά καί τά 

θηρία, έτσι πού άλλοι φέρονται χωρίς εγκράτεια προς τίς 

ηδονές καί άλλοι μέ εγκράτεια- ή όποια καί Οταν απομονώ

νεται, είπαμε, άπό τά πολλά λεγόμενα αγαθά, δέν εΐναι άξια b 

λόγου. 'Αντιλαμβάνεσθε ΐσως τί εννοώ. 

ΚΛ. Απολύτως. 

ΑΘ. Ά ς έχει, λοιπόν, ό τύραννος μας αυτήν τή φυσική 

ιδιότητα επιπρόσθετα μ' εκείνες τίς φυσικές ιδιότητες, άν 

πρόκειται ή πόλη ν ' αποκτήσει, όσο ταχύτερα καί μέ τόν κα

λύτερο τρόπο, πολίτευμα, τό όποιο, άφοΰ τό εξασφαλίσει, θά 

ζήσει μέ τόν πιό ευτυχισμένο τρόπο- δέν υπάρχει, πράγματι, 

ούτε θά μπορούσε ποτέ νά υπάρξει ταχύτερη καί καλύτερη 

εγκαθίδρυση ενός πολιτεύματος άπό αυτό. 

ΚΛ. Πώς συγκεκριμένα καί μέ ποίο λογικό επιχείρημα, φι- e 

λοξενούμενε, λέγοντας κάποιος αυτό θά μπορούσε νά πείθει 

Οτι μιλάει ό ίδιος σωστά; 
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ΑΘ. 'Ράδιόν που τοϋτό γε νοεΐν έστ', ώ Κλεινία, κατά φύ
σιν ώς έστι τοϋθ' ούτω. 

ΚΛ. Πώς λέγεις; εί τύραννος γένοιτο, φής, νέος, σώφρων, 
εύμαθής, μνήμων, ανδρείος, μεγαλοπρεπής; 

ΑΘ. Ευτυχής, πρόσθες, μή κατ' άλλο, άλλα τό γενέσθαι τε 
έπ' αύτοϋ νομοθέτην άξιον επαίνου, καί τίνα τύχην εις 
ταύτόν άγαγεΐν αύτφ- γενομένου γάρ τούτου, πάντα σχεδόν d 
άπείργασται τφ θεφ άπερ όταν βουληθή όιαφερόντως εΰ 
πράξαί τίνα πόλιν. Δεύτερον δέ, έάν ποτέ τίνες δύο άρχο
ντες γένωνται τοιούτοι, τρίτον δ' αΰ καί κατά λόγον ώσαύ-
τως χαλεπΦτερον δσφ πλείους, δαω δ' εναντίον, έναντίως. 

ΚΛ. Έκ τυραννίδος άρίστην φής γενέσθαι πόλιν άν, Φς 
φαίνη, μετά νομοθέτου γε άκρου καί τυράννου κοσμίου, καί 
ράστά τε καί τάχιστ' άν μεταβαλεΐν είς τοϋτο έκ τοϋ τοιού
του, δεύτερον δέ έξ ολιγαρχίας -ή πώς λέγεις;- καί τό τρί- e 
τον έκ δημοκρατίας. 

ΑΘ. Ουδαμώς, άλλ' έκ τυραννίδος μέν πρώτον, δεύτερον 
δέ έκ βασιλικής πολιτείας, τρίτον δέ έκ τίνος δημοκρατίας. 
Τό δέ τέταρτον, ολιγαρχία, τήν τοΰ τοιούτου γένεσιν χαλε-
πώτατα δύναιτ' άν προσδέξασθαι- πλείστοι γάρ έν αύτη όυ-
νάαται γίγνονται. Λέγομεν δή ταύτα γίγνεσθαι τότε, οταν 
αληθής μέν νομοθέτης γένηται φύσει, κοινή δέ αύτώ τις συμ-
βή φώμη προς τους έν τή πόλει μέγιστον δυναμένους· οΰ Ö' 
άν τούτο άριθμφ μέν βραχύτατον, ίσχυρότατον δέ, καθάπερ 7iia 
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ΑΘ. Αυτό εΐναι τουλάχιστον εύκολο νά τό κατανοήσει κά
ποιος, Κλεινία, δτι δηλαδή σύμφωνα μέ τή φύση είναι έτσι 
αυτό. 

ΚΛ. Πώς τό εννοείς; Θέλεις νά πεις, άν ό τύραννος θά 
ήταν νέος στην ηλικία, επιδεκτικός μαθήσεως, μέ καλό μνη
μονικό, ανδρείος, μεγαλόπρεπος; 

ΑΘ. Πρόσθεσε τυχερός Οχι γιά τίποτε άλλο, αλλά γιά νά 
υπάρξει στον καιρό του ένας αξιέπαινος νομοθέτης καί κά
ποια τύχη νά τόν κατευθύνει σ' αυτόν- διότι αν συνέβαινε ti 
αυτό, τότε μέ τή βοήθεια τοϋ θεοϋ θά είχαν πραγματοποιηθεί 
ολα σχεδόν ακριβώς, όσα θέλει γιά νά ευημερήσει κάποια πό
λη εξαιρετικά. Δεύτερον, έάν υπάρξουν κάποτε δύο άρχοντες 
τοϋ είδους αυτού, καί τρίτον πάλι καί στην ίδια παρομοίως 
αναλογία είναι δυσκολότερο, οσο περισσότεροι εΐναι αυτοί, 
καί Οσο (ενν. ισχύει) τό αντίθετο, αντίθετα. 

ΚΛ. Θέλεις νά πεις, άπ' δ,τι φαίνεται, Οτι τό καλύτερο 
είδος πόλεως θά προέκυπτε άπό τήν τυραννία, μέ τήν πα
ρουσία βεβαίως ενός κορυφαίου νομοθέτη καί ενός κόσμιου 
τυράννου, καί ότι ευκολότερα καί ταχύτερα άπό έναν τέτοιο 
συνδυασμό θά μπορούσε νά μεταβληθεί (ένν. ή πόλη) σέ 
τοϋτο, καί δεύτερο καλύτερο άπό τήν ολιγαρχία -ή Οπως τήν e 
ονομάζεις- καί τρίτον άπό τή δημοκρατία. 

ΑΘ. Καθόλου, αλλά άπό τήν τυραννία πρώτα άπ' όλα, 
δεύτερον τώρα άπό τό βασιλικό πολίτευμα καί τρίτον άπό 
ένα ορισμένο είδος δημοκρατίας. Όσο γιά τό τέταρτο, τήν 
ολιγαρχία, δυσκολότατα θά μπορούσε ν' αποδεχθεί τή δημι
ουργία τέτοιας πολιτείας- διότι υπάρχουν σ' αυτήν περισσό
τεροι κάτοχοι εξουσίας. Λέμε τώρα, δηλαδή, οτι τότε δημι
ουργείται αύτη, όταν τύχει νά γεννηθεί ένας αληθινός άπό τή 
φύση νομοθέτης καί συμβεί να _χει αυτός μίαν ανάλογη πο
λιτική δύναμη μ' έκείνην τών πλέον ισχυρών μέσα στην πό
λη· Οπου τώρα θά συμβαίνει νά είναι ή κατηγορία αυτή άριθ- 71 la 
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έν τυραννίδα γένηται, ταύτη καί τότε τάχος καί ραστώνη τής 
μεταβολής γίγνεσθαι φιλεί. 

ΚΛ. Πώς; ού γάρ μανθάνομεν. 
ΑΘ. Καί μήν εΐρηταί γ' ήμίν ούχ άπαξ άλλ' οΐμαι πολλά

κις- ύμεΐς δέ τάχα ουδέ τεθέασθε τυραννουμένην πόλιν. 

ΚΛ. Ουδέ γε επιθυμητής έγωγ' είμί τοϋ θεάματος. 
ΑΘ. Καί μήν τοϋτό γ' άν ΐδοις έν αύτη τό νυνδή λεγόμε- b 

νον. 

ΚΛ. Τό ποιον; 
ΑΘ. Ουδέν δεΐ πόνων ουδέ τίνος παμπόλλου χρόνου τφ 

τυράννφ μεταβαλεΐν βουληθέντι πόλεως ήθη, πορεύεσθαι δέ 
αυτόν δεί πρώτον ταύτη οπηπερ άν έθελήση, έάντε προς 
αρετής επιτηδεύματα, προτρέπεσθαι τους πολίτας, έάντε έπί 
τουναντίον, αυτόν πρώτον πάντα υπογράφοντα τφ πράτ
τειν, τά μέν έπαινοϋντα καί τιμΦντα, τά δ' αΰ προς ψόγον e 
άγοντα, καί τόν μή πειθόμενον άτιμάζοντα καθ' έκάστας 
τών πράξεων. 

ΚΛ. Καί πώς οίόμεθα ταχύ συνακολουθήσειν τους άλλους 
πολίτας τφ τήν τοιαύτην πειθώ καί άμα βίαν είληφότι; 

ΑΘ. Μηδείς ημάς πειθέτω, Φ φίλοι, άλλη θάττον καί φαον 
μεταβάλλειν άν ποτέ πόλιν τους νόμους ή τή τών δυναστευ-
όντων ηγεμονία, μηδέ νϋν γε άλλη γίγνεσθαι μηδ' αΰθίς πο
τέ γενήσεσθαι. Καί γάρ οΰν ήμίν ού τοϋτ' εστίν αδύνατον d 
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μητικά μικρότερη καί πολιτικά Ισχυρότερη, καθώς ακριβώς 
συμβαίνει στην τυραννία, σ' αυτήν καί τότε συνηθίζεται νά 
υπάρχει ταχύτητα καί ευκολία μεταβολής. 

ΚΛ. Πώς αυτό; Διότι δέν καταλαβαίνομε. 
ΑΘ. Καί ωστόσο έχει αυτό χωρίς άλλο ειπωθεί οχι μόνο 

μία φορά άλλα, νομίζω, πολλές- ΐσως όμως εσείς νά μήν έχε
τε δεΐ ποτέ πόλη πού νά κυβερνάται άπό τύραννο. 

ΚΛ. Καί ούτε έχω ασφαλώς έγΦ τουλάχιστον τήν επιθυμία 
τέτοιου θεάματος. 

ΑΘ. Καί ωστόσο θά μπορούσες νά δεις σ' αυτήν έκεΐνο 
πού τώρα λέμε. 

ΚΛ. Τό ποίον; 
ΑΘ. Τό ότι δέν χρειάζεται καθόλου κανένας κόπος ούτε 

κανένα τεράστιο χρονικό διάστημα γιά τόν τύραννο, ό 
όποιος αποφασίζει νά μεταβάλει τά ήθη μιας πόλεως, πρέπει 
όμως αυτός πρώτος νά βαδίζει στον δρόμο, όποιος κι άν 
εΐναι αυτός, στον όποιο θά ήθελε, εΐτε πρόκειται σέ συνήθει
ες αρετής νά προτρέψει τους πολίτες, εΐτε στό αντίθετο, 
πρώτος δηλαδή προσυπογράφοντας Ολες τίς ενέργειες μέ τή 
διαγωγή του, άλλες μέ τό νά τίς επαινεί καί νά τίς τιμά καί 
άλλες πάλι μέ τό νά τίς καυτηριάζει, καί αυτόν πού δέν υπα
κούει μέ τό νά τόν καταφρονεί γιά καθεμία άπό τίς πράξεις 
του. 

ΚΛ. Καί πώς νομίζομε ότι οί άλλοι πολίτες θά συμφωνή
σουν ν' ακολουθήσουν γρήγορα αυτόν πού μεταχειρίζεται 
αυτήν τήν πειθώ καί συνάμα τή βία; 

ΑΘ. Κανείς άς μήν επιχειρήσει νά μας πείσει, φίλοι μου, 
δτι θά μπορούσε μία πόλη νά μεταβάλει ταχύτερα καί ευκο
λότερα τους νόμους της κάτω άπό άλλη διοίκηση έκτος 
αύτΦν πού κυβερνούν ώς δυνάστες, ούτε σήμερα μπορεί νά 
γίνεται αυτό μέ άλλη (ένν. διοίκηση) ούτε ποτέ στό μέλλον θά 
γίνει. Καί, πράγματι, δέν είναι αυτό γιά μάς αδύνατον ούτε 
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ουδέ χαλεπώς άν γενόμενον αλλά τόδ' εστί τό χαλεπόν γε

νέσθαι, καί ολίγον δή το γεγονός έν τ φ πολλώ χρόνω, οταν 

δέ συμβή, μυρία καί πάντ ' έν πόλει αγαθά απεργάζεται έν ή 

π ο τ ' άν έγγένηται. 

ΚΛ. Τό ποίον Οή λέγεις; 

ΑΘ. Ό τ α ν έρως θείος τών σωφρόνων τε καί δικαίων επι

τηδευμάτων έγγένηται μεγάλαις τισίν δυναστείαις, ή κατά 

μοναρχίαν δυναστευούσαις ή κατά πλούτων ύπεροχάς δια-

φερούσαις ή γενών, ή τήν Νέστορος έάν ποτέ τις έπανενέγκη e 

φύσιν, δν τή τοϋ λέγειν £ώμη φασί πάντων διενεγκόντα 

ανθρώπων πλέον έτι τφ σωφρονεΐν διαφέρειν. Τοϋτ' οΰν έπί 

μέν Τροίας, ώς φασι, γέγονεν, έφ' ημών δέ ουδαμώς, εί δ ' 

οΰν γέγονεν ή καί γενήσεται τοιούτος ή νϋν ημών έστιν τις, 

μακαρίως μέν αυτός ζή, μακάριοι δέ οί συνήκοοι τών έκ τοϋ 

σωφρονοϋντος στόματος ιόντων λόγων. Ωσαύτως δέ καί 

συμπάσης δυνάμεως ό αυτός πέρι λόγος, ώς οταν είς ταύτόν 7i2a 

τ φ φρονεΐν τε καί σωφρονεΐν ή μεγίστη δύναμις έν άνθρώπφ 

συμπέση, τότε πολιτείας τής άριστης καί νομών τών τοιού

των φύεται γένεσις, άλλως δέ ού μή ποτέ γένηται. Ταϋτα μέν 

οΰν καθαπερεί μύθος τις λεχθείς κεχρησμφδήσθω καί έπι-

δεδείχθω τή μέν χαλεπόν δν τό πόλιν εϋνομον γίγνεσθαι, τή 

δ', εΐπερ γένοιτο ο λέγομεν, πάντων τάχιστόν τε καί ράστον 

μα^φ. 

ΚΛ. ΠΦς; 

ΑΘ. Πειρώμεθα προσαρμόττοντες τη πόλει σοι, καθάπερ b 
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κάτι πού δύσκολα έστω θά μπορούσε νά γίνει- αλλά αυτό 

είναι τό δύσκολο νά γίνει, καί συνέβη σπάνια μέσα σέ πολύ 

χρόνο, όταν τύχει όμως νά συμβεί, κάνει άπειρα καί κάθε 

είδους καλά στην πόλη πού ενδεχομένως θά παρουσιασθεί. 

ΚΛ. Γιά ποιο πράγμα, έπί τέλους, μιλάς; 

ΑΘ. Ό τ α ν ενυπάρχει έμφυτος θείος έρωτας γιά τίς σώ

φρονες καί δίκαιες συνήθειες στις ψυχές μελών ορισμένων 

μεγάλων δυναστειών, οί όποιες ή ασκούν τήν εξουσία ύπό 

μορφή κληρονομικής μοναρχίας ή διακρίνονται άπό τήν υπε

ροχή τους στον πλούτο ή στην καταγωγή, ή άν θά μπορούσε 

κάποιος νά επιδείξει ποτέ τόν χαρακτήρα τοϋ Νέστορα, γιά e 

τόν όποιο λένε Οτι υπερείχε δλων στή δύναμη τοϋ λέγειν καί 

ότι υπερείχε ακόμη καί ώς προς τή σωφροσύνη. Αυτό, βεβαί

ως, έγινε, όπως λένε, τήν εποχή τής Τροίας καί μέ κανέναν 

τρόπο στον καιρό μας, άν ωστόσο υπήρξε ή θά υπάρξει ένας 

τέτοιος άνδρας ή τώρα βρίσκεται κάποιος ανάμεσα μας, τότε 

αυτός θά ζει χωρίς άλλο ευτυχισμένα καί ευτυχισμένοι θά 

είναι όλοι αυτοί οί οποίοι ακούν τά λόγια πού βγαίνουν άπό 

τό σώφρον στόμα του. 'Ομοίως καί γιά κάθε είδους εξουσία 

έν γένει Ισχύει ή ΐδια λογική, Οτι δηλαδή όταν συμβεί νά συ- 712a 

μπέσει σ' έναν άνθρωπο μέ τή φρόνηση καί τή σωφροσύνη ή 

υπέρτατη εξουσία, τότε έχομε σύμφωνα μέ τή φύση τών 

πραγμάτων τή γέννηση τοΰ άριστου πολιτεύματος καί τών 

νόμων τοϋ αύτοϋ χαρακτήρα, διαφορετικά δέν πρόκειται 

ποτέ νά γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά, λοιπόν, σάν κάποιος μύθος 

πού ελέχθη, άς τά εκλάβουμε σάν νά ήσαν χρησμός καί σάν 

απόδειξη, τοϋ οτι εΐναι δύσκολο νά γίνει εϋνομη μία πόλη, 

καί άν γινόταν αυτό πού λέμε, τότε θά γινόταν μέ τόν ταχύ

τερο καί τόν ευκολότερο τρόπο. 

ΚΛ. Πώς γίνεται αυτό; 

ΑΘ. Ά ς προσπαθήσουμε, προσαρμόζοντας το στην πόλη b 

σου, νά πλάσουμε τους νόμους μέ τόν λόγο, καθώς οί γέρον-
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παίδες πρεσβϋται, πλάττειν τω λόγφ τους νόμους. 
ΚΛ. "Ιωμεν δή καί μή μέλλωμεν ετι. 

ΑΘ. Θεόν δή προς τήν τής πόλεως κατασκευήν έπικαλω-
μεθα- ό δέ άκούσειέν τε, καί άκουσας ίλεως ευμενής τε ήμΐν 
έλθοι συνδιακοσμήσων τήν τε πόλιν καί τους νόμους. 

ΚΛ. "Ελθοι γάρ οΰν. 
ΑΘ. Άλλα τίνα δή ποτέ πολιτείαν έχομεν έν νφ τή πόλει 

προστάττειν; 

ΚΛ. Οίον δή τί λέγεις βουληθείς; φράζ' έτι σαφέστερον. 
Οίον δημοκρατίαν τινά ή όλιγαρχίαν ή άριστοκρατίαν ή βα-
σιλικήν; ού γάρ δή τυραννίδα γέ που λέγοις άν, ώς γ' ήμεΐς 
άν οίηθείημεν. 

ΑΘ. Φέρε δή τοίνυν, πότερος υμών άποκρίνασθαι πρότε
ρος άν έθέλοι, τήν οΐκοι πολιτείαν ειπών τίς τούτων εστίν; 

ΜΕ. Μών οΰν τόν πρεσβύτερον έμέ δικαιότερον ειπείν 
πρότερον; 

ΚΛ. "Ισως. 
ΜΕ. Καί μήν συννοών γε, ώ ξένε, τήν έν Λακεδαίμονι πο

λιτείαν ούκ έχω σοι φράζειν ούτως ήντινα προσαγορεύειν 
αυτήν δεΐ. Και γάρ τυραννίδι όοκεΐ μοι προσεοικέναι -τό 
γάρ τών εφόρων θαυμαστόν ώς τυραννικόν έν αύτη γέγονε 
-καί τις ένίοτέ μοι φαίνεται πασών τών πόλεων όημοκρα-
τουμένη μάλιστ' έοικέναι. Τό δ' αΰ μή φάναι άριστοκρατίαν 
αυτήν είναι παντάπασιν άτοπον καί μέν δή βασιλεία γε διά 
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τες πού ξανάγιναν παιδιά. 
ΚΛ. Άς προχωρήσουμε λοιπόν καί άς μή χρονοτριβούμε 

άλλο. 
ΑΘ. Άς επικαλεσθούμε, τότε, ένα θεό γιά τήν οργάνωση 

της πόλεως- Οά μπορούσε αυτός νά μας εισακούσει καί, είσα-
κούοντάς μας, θά μπορούσε νά έλθει σπλαχνικός καί πρόθυ
μος σέ βοήθεια μας γιά νά διευθετήσει μαζί μας τήν πόλη καί 
τους νόμους. 

ΚΛ. Μακάρι νά έλθει, λοιπόν. 
ΑΘ. Ποίο πολίτευμα όμως έχομε ενδεχομένως στον νοϋ 

μας νά ορίσουμε στην πόλη; 
ΚΛ. Σάν τί τάχα εννοείς, όταν θέλησες (ένν. νά διερωτη

θείς σχετικά); Διατύπωσε τή σκέψη σου ακόμη πιο καθαρά. 
Εννοείς μέ αυτό, λόγου χάριν, ένα ορισμένο είδος δημοκρα
τίας ή τήν ολιγαρχία ή τήν αριστοκρατία ή τή βασιλεία; Διό
τι δέν θά εννοείς βέβαια σέ καμμία περίπτωση τήν τυραννία, 
Οπως θά μπορούσαμε έμεΐς τουλάχιστον νά φαντασθούμε. 

ΑΘ. Έλα, λοιπόν τότε, ποίος άπό τους δύο σας θά ήθελε 
ν' απαντήσει πρώτος, προκειμένου νά μάς πει ποίο άπό αυτά 
είναι τό πολίτευμα τής χώρας του; 

ΜΕ. Δέν θά ήταν λοιπόν, μήπως, δικαιότερο νά μιλήσω ό 
γεροντότερος έγώ πρώτος; 

ΚΛ. "Ισως. 
ΜΕ. Καί όμως άν, φιλοξενούμενε, τό καλοσκεφθώ δέν 

μπορώ νά σοϋ πώ μέ ποίο Ονομα πρέπει ν' αποκαλεί κανείς 
τό πολίτευμα πού ισχύει στή Λακεδαίμονα. Διότι καί μέ τυ
ραννία μοϋ φαίνεται ότι είναι παρεμφερές -δεδομένου ότι ό 
αξιοθαύμαστος θεσμός τών εφόρων έγινε σ' αυτήν ώς τυραν
νικός (θεσμός)- καί κάποτε μοϋ φαίνεται ότι μοιάζει μέ μία 
πόλη, πού περισσότερο άπό κάθε άλλη κυβερνάται δημοκρα
τικά. Τό νά μήν ποϋμε, έξ άλλου, οτι είναι αυτό αριστοκρα
τία, είναι παντελώς παράλογο- πλην όμως, ή αλήθεια είναι 
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βίου τ' εστίν έν αύτη καί αρχαιότατη πασών καί προς πά
ντων ανθρώπων καί ημών αυτών λεγομένη. Έγώ δέ ούτω 
νϋν εξαίφνης άν ερωτηθείς, όντως, όπερ εΐπον, ούκ έχω όιο-
ρισάμενος ειπείν τίς τούτων εστίν τών πολιτειών. 

ΚΛ. Ταύτόν σοι πάθος, ώ Μέγιλλε, καταφαίνομαι πεπον-
θέναι- πάνυ γάρ απορώ τήν έν Κνωσφ πολιτείαν τούτων 
τινά διισχυριζόμενος ειπείν. 

ΑΘ. "Οντως γάρ, Φ άριστοι, πολιτειών μετέχετε- ας δέ 
ώνομάκαμεν νϋν, ούκ είσίν πολιτεΐαι, πόλεων δέ οίκήσεις 
δεσποζομένων τε καί δουλευουσών μέρεσιν εαυτών uoi, τό 713a 
τοϋ δεσπότου δέ εκάστη προσαγορεύεται κράτος. Χρήν δ', 
εΐπερ του τοιούτου τήν πόλιν έδει έπονομάζεσθαι, τό τοϋ 
αληθώς τΦν τόν νουν εχόντων δεσπόζοντος θεοϋ όνομα λέ-
γεσθαι. 

ΚΛ. Τίς δ' ό θεός; 

ΑΘ. Ά ρ ' οΰν μύθφ σμικρά γ' έτι προσχρηστέον, εί μέλ-
λομεν έμμελΦς πως δηλώσαι τό νΰν έρωτώμενον; 

ΚΛ. Ούκούν χρή ταύτη όράν. 
ΑΘ. Πάνυ μέν οΰν. Τών γάρ δή πόλεων ών έμπροσθε τάς 

συνοικήσεις διήλθομεν, έτι πρότερα τούτων πάμπολυ λέγε- b 
ταί τις αρχή τε καί οΐκησις γεγονέναι έπί Κρόνου μάλ' 
ευδαίμων, ής μίμημα έχουσα έστιν ήτις τών νΰν άριστα 
οικείται. 

ΚΛ. Σφόδρ' άν, ώς έοικ', εΐη περί αυτής δέον άκούειν. 
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Οτι υπάρχει καί βασιλεία Ισόβια σ' αυτήν καί μάλιστα θεω
ρείται ή αρχαιότερη άπ' όλες καί γιά Ολους τους ανθρώπους 
καί γιά μας τους ίδιους. Έγώ όμως, άν μοϋ ετίθετο έτσι οπως 
τώρα ξαφνικά τό ερώτημα, πράγματι, οπως ακριβώς είπα, 
δέν μπορώ, ζητώντας νά τό προσδιορίσω, νά πώ ποίο άπό 
αυτά τά πολιτεύματα είναι. 

ΚΛ. Τό ίδιο κακό μέ σένα κατά τά φαινόμενα έχω πάθει, 
Μέγιλλε- διότι αδυνατώ εντελώς νά πώ διαβεβαιώνοντας σέ 
ποίο άπό αυτά ανήκει τό πολίτευμα τής Κνωσού. 

ΑΘ. Πράγματι, έξοχοι άνθρωποι, εσείς μετέχετε σέ (ένν. 
αληθινά) πολιτεύματα- ένώ αυτά πού λίγο πριν αποκαλέσαμε 
πολιτεύματα δέν είναι (ένν. αληθινά) πολιτεύματα, άλλα 
οικισμοί πόλεων, δπου ένα μέρος άπό αυτές τελούν ύπό κα- 713a 
θεστώς δεσποτείας καί δουλείας, καί κάθε ένας καλείται επι
κράτεια τοϋ δεσπότη. "Οφειλε αντιθέτως, άν βέβαια ή πόλη 
έπρεπε νά λαμβάνει τό Ονομά της άπό έναν τέτοιο (ένν. δε
σπότη), νά αποκαλείται μέ τό όνομα τοϋ θεοϋ, ό όποιος δε
σπόζει είναι αλήθεια στά όντα πού έχουν νοΰ. 

ΚΛ. Ποίος είναι όμως αυτός ό θεός; 
ΑΘ. Μήπως, λοιπόν, πρέπει νά κάμνουμε γιά λίγο ακόμη 

χρήση τοϋ μύθου, άν πρόκειται νά δηλώσουμε μέ κάποιο ται
ριαστό τρόπον αυτό πού τώρα ερωτάται; 

ΚΛ. Εΐναι, λοιπόν, ανάγκη νά ενεργήσουμε μ' αυτόν τόν 
τρόπο. 

ΑΘ. 'Απολύτως, μάλιστα. Διότι άπό τίς πόλεις αυτές, τών 
όποιων εξετάσαμε πρωτύτερα διεξοδικά τή συνένωση, λέγε- b 
ται δτι υπήρξε τόν καιρό τοϋ Κρόνου μία πόλη μέ μορφή 
εξουσίας καί οργάνωσης τής κοινωνικής ζωής, κατά πολύ 
προγενέστερη άπ' αυτές, πολύ ευτυχισμένη, τής όποιας απο
τελεί απομίμηση κάθε πόλη άπό τίς σημερινές, ή οποία διοι
κείται μέ τρόπον άριστο. 

ΚΛ. Θά ήταν ολωσδιόλου, άπ' δ,τι νομίζω, αναγκαίο ν' 
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ΑΘ. Έμοί γοϋν φαίνεται- διό καί παρήγαγον αυτήν είς τό 
μέσον τοις λόγοις. 

ΚΛ. 'Ορθότατα γε Ορών καί τόν γε εξής περαίνων άν 
μϋθον, εΐπερ προσήκων εστίν, μάλ' ορθώς άν ποιοίης. e 

ΑΘ. Δραστέον ώς λέγετε. Φήμην τοίνυν παραδεδέγμεθα 
τής τών τότε μακάριας ζωής ώς άφθονα τε καί αυτόματα πά-
ντ' εΐχεν. Ή δέ τούτων αιτία λέγεται τοιάδε τις. Γιγνώσκων 
ό Κρόνος άρα, καθάπερ ήμεΐς διεληλύθαμεν, ώς ανθρωπεία 
φύσις ουδεμία ίκανή τά ανθρώπινα διοικούσα αυτοκράτωρ 
πάντα, μή ούχ ύβρεως τε καί αδικίας μεστοΰσθαι, ταϋτ' οΰν 
διανοούμενος έφίστη τότε βασιλέας τε καί άρχοντας ταίς d 
πόλεσιν ημών, ούκ ανθρώπους άλλα γένους θειοτέρου τε καί 
άμείνονος, δαίμονας, οίον νϋν ήμεΐς δρώμεν τοις ποιμνίοι-
σι καί όσων ήμεροι είσιν άγέλαι- ού βοϋς βοών ουδέ αίγας 
αίγών άρχοντας ποιοϋμεν αύτοΐσί τινας, άλλ' ήμεΐς αυτών 
δεσπόζομεν, άμεινον εκείνων γένος. Ταύτόν δή καί ό θεός 
άρα καί φιλάνθρωπος ών, τό γένος άμεινον ημών έφίστη τό 
τών δαιμόνων, Ö διά πολλής μέν αύτοΐς φαστΦνης, πολλής 
δ' ήμίν, έπιμελούμενον ημών, ε'ιρήνην τε καί αιδώ καί εύνο- e 
μίαν καί άφθονίαν δίκης παρεχόμενον, άστασίαστα καί 
εύδαίμονα τά τών ανθρώπων άπηργάζετο γένη. Λέγει δή καί 
νϋν οΰτος ό λόγος, αληθείς χρώμενος, ώς όσων άν πόλεων 
μή θεός αλλά τις άρχη θνητός, ούκ εστίν κακών αύτοΐς ουδέ 
πόνων άνάφυξις- άλλα μιμεΐσθαι δεΐν ημάς οΐεται πάση μη-
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ακούσουμε σχετικά μέ αυτήν. 
ΑΘ. Σέ μένα τουλάχιστον πάντως φαίνεται αναγκαίο- γι' 

αυτό καί τήν είσήγαγα στή συζήτηση. 
ΚΛ. Πράττοντας βέβαια πάρα πολύ σωστά- και άν μάλιστα 

ολοκλήρωνες τήν εξιστόρηση τοϋ μύθου, άν βέβαια αυτός 
είναι σχετικός, θά έπραττες ακόμη πιό σωστά. 

ΑΘ. Πρέπει νά πράξω οπως λέτε. Είμαστε, λοιπόν, αποδέ
κτες τής φήμης γιά τή μακάρια ζωή τών τότε ανθρώπων, έτσι 
πού εΐχε αυτή όλα τά αγαθά σέ αφθονία καί κατά τρόπον 
αυτόματο. Καί ώς αίτια αυτών αναφέρεται μία τοϋ είδους 
αύτοϋ, γνωρίζοντας ό Κρόνος δηλαδή, καθώς τό αναφέραμε, 
ότι δέν υπάρχει καμμία ανθρώπινη φύση ίκανή νά διοικεί 
απολυταρχικά Ολα τά ανθρώπινα πράγματα, χωρίς νά είναι 
γεμάτη άπό έπαρση καί αδικία, αυτά έχοντας, λοιπόν, στον 
νοϋ του, όρισε τότε βασιλείς καί άρχοντες στις πόλεις μας 
Οχι ανθρώπους, άλλα Οντα ενός θεϊκότερου καί συνεπώς κα
λύτερου γένους, τους δαίμονες, Οπως έμεΐς οί ÎÔIOL κάμνου
με σήμερα μέ τά ποίμνια, οσο ήμερα κι άν είναι τά κοπάδια-
δέν κάμνουμε δηλαδή σέ αυτά κάποιο βόδι στά βόδια καί κά
ποιες γίδες στίς γίδες αρχηγούς, άλλα έμεΐς οί ίδιοι τά έξου-
σιάζομε, Èva καλύτερο άπό εκείνα είδος Οντων. Τό ΐδιο αυτό 
κάνει, λοιπόν, καί ό θεός, επειδή είναι έκτος τών άλλων καί 
φιλάνθρωπος, Ορισε τό καλύτερο άπό μάς είδος όντων 
εκείνο τών δαιμόνων, τό όποιο μέ μεγάλη ευχέρεια γι' αυτούς 
καί μεγάλη ανακούφιση γιά μας, μέ τό νά μας φροντίζει καί 
νά μας παρέχει ειρήνη, αίδημοσύνη, ευνομία καί απόλυτη δι
καιοσύνη, είχε ώς αποτέλεσμα νά κάμνει φιλήσυχα καί ευτυ
χισμένα τά γένη τών ανθρώπων. 'Υποδηλώνει καί σήμερα ακό
μα ό θρύλος αυτός κάτι τό όποιο καί αληθεύει, Οτι σέ όσες πό
λεις τυχαίνει νά άρχει όχι θεός άλλα ένας θνητός, δέν υπάρχει 
γιά τους πολίτες γλυτωμός άπό τά κακά καί τά βάσανα- θεω
ρεί, αντιθέτως, οτι πρέπει εμείς νά μιμούμαστε μέ κάθε μέσο 
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χανή τόν έπί τοΰ Κρόνου λεγόμενον βίον, καί όσον έν ήμΐν 

αθανασίας ένεστι, τούτφ πειθομένους δημοσία καί 'ιδία τάς 714a 

τ' οικήσεις καί τάς πόλεις διοικεΐν, τήν τοΰ νοΰ Οιανομήν 

επονομάζοντας νόμον. Εί δ ' άνθρωπος εΐς ή ολιγαρχία τις, 

ή καί δημοκρατία ψυχήν έχουσα ηδονών καί επιθυμιών όρε-

γομένην καί πληροΰσθαι τούτων δεομένην, στέγουσαν δέ 

ουδέν άλλ' άνηνύτφ καί άπλήστω κακφ νοσήματι συνεχο-

μένην, άρξει δή πόλεως ή τίνος ίδιΦτου καταπατήσας ό τοι

ούτος τους νόμους, Ô νυνδή έλέγομεν, ούκ έστι σωτηρίας 

μηχανή. Σκοπείν δή δεΐ τούτον τόν λόγον ημάς, ώ Κλεινία, b 

πότερον αύτφ πεισόμεθα ή πως δράσομεν. 

ΚΛ. Ανάγκη δήπου πείθεσθαι. 

ΑΘ. Ε ν ν ο ε ί ς οΰν δτι νόμων είδη τινές cpaoLv είναι το-

σαϋτα οσαπερ πολιτειών, πολιτειών δέ άρτι διεληλύθαμεν 

Οσα λέγουσιν οί πολλοί; μή δή φαύλου πέρι νομίσης είναι 

τήν νϋν άμφισβήτησιν, περί δέ τοϋ μεγίστου- τό γάρ δίκαι

ον καί άδικον οΐ χρή βλέπειν, πάλιν ήμΐν άμφισβητούμενον 

έλήλυθεν. Ούτε γάρ προς τόν πόλεμον ούτε προς άρετήν 

δλην βλέπειν δεΐν φασι τους νόμους, άλλ' ήτις άν καθεστη- e 

κυΐα ή πολιτεία, ταύτη ίδεΐν τό συμφέρον, οπως άρξει τε αεί 

καί μή καταλυθήσεται, καί τόν φύσει όρον τοϋ δικαίου λέ-

γεσθαι κάλλισθ' ούτω. 

ΚΛ. Πώς; 

ΑΘ. Ό τ ι τό τοϋ κρείττονος συμφέρον εστίν. 
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τόν θρυλούμενο τρόπο ζωής έπί Κρόνου καί όσο ενυπάρχει 

ένα στοιχείο αθανασίας, σ' αυτό υπακούοντας νά διοικούμε 714a 

δημόσια καί ιδιωτικά τόσο τους οίκους Οσο καί τίς πόλεις, 

ονομάζοντας τή νοητική διανομή νόμο. Ά ν τώρα ένας καί 

μόνον άνθρωπος ή κάποια ολιγαρχία ή ακόμη καί δημοκρα

τία, ή οποία έχει μία ψυχή πού λαχταρά τίς ηδονές καί τίς 

χαρές καί φλέγεται άπό τήν επιθυμία νά τίς χορτάσει, τήν 

όποια δέν προστατεύει άπό τό κακό, άλλα, αντιθέτως, κατέ

χεται άπό ενα ατέλειωτο καί ανίατο κακό νόσημα, πρόκειται 

λοιπόν, νά γίνει κύριος μιας πόλεως ή ενός ιδιώτη, à άνθρω

πος αύτοϋ τοΰ ποιου πού καταπάτησε τους νόμους, τότε, 

αυτό πού τώρα δά λέγαμε δέν υπάρχει, δηλαδή μέσο σωτη

ρίας. Πρέπει, λοιπόν, νά εξετάσουμε έμεΐς προσεκτικά, Κλει

νία, αυτόν τόν συλλογισμό, τί άπό τά δύο, θά τόν ύπακού- b 

σουμε ή πώς θά ενεργήσουμε; 

ΚΛ. Είναι ανάγκη χωρίς άλλο νά τόν υπακούσουμε. 

ΑΘ. Εννοείς, λοιπόν, Οτι Ισχυρίζονται ορισμένοι πώς 

υπάρχουν τόσα είδη νόμων όσα καί πολιτεύματα, τά πολι

τεύματα πού τώρα εξετάσαμε διεξοδικά, οσα αναφέρει ό 

πολύς κόσμος; Καί μή νομίσεις ότι ή τωρινή συζήτηση είναι 

γιά κάτι ασήμαντο, αλλά αντιθέτως εΐναι γιά τό πιό σημα

ντικό- διότι τό πού πρέπει ν ' αποβλέπουν τό δίκαιο καί τό 

άδικο ήλθε καί πάλι γιά συζήτηση. Ισχυρίζονται, πράγματι, 

ορισμένοι ότι οί νόμοι δέν πρέπει ν ' αποβλέπουν ούτε στον 

πόλεμο ούτε στην αρετή έν γένει, άλλα οτι όποιο τυχόν είναι 

τό πολίτευμα σέ ισχύ, στό συμφέρον αυτού ν ' αποβλέπουν, e 

στό πώς δηλαδή θά είναι πάντοτε αυτό σέ ισχύ καί συνεπώς 

ότι δέν πρόκειται ποτέ νά καταλυθεί, καί οτι ό καλύτερος δυ

νατός τρόπος νά εκφράζεται Ô φυσικός ορισμός τοϋ δικαίου 

είναι έτσι. 

ΚΛ. Πώς; 

ΑΘ. "Οτι είναι τό συμφέρον τοϋ Ισχυρότερου. 
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ΚΛ. Λέγ' ετι σαφέστερον. 

ΑΘ. Ώ δ ε . Τίθεται δήπου, φασίν, τους νόμους έν τή πόλει 

εκάστοτε τό κρατούν. Ή γάρ; 

ΚΛ. Αληθή λέγεις. 

ΑΘ. Ά ρ ' οΰν οΐει, φασίν, ποτέ δήμον νικήσαντα, ή τίνα d 

πολιτείαν άλλην, ή καί τύραννον, θήσεσθαι έκόντα προς 

άλλο τι πρώτον νόμους ή τό συμφέρον έαυτφ τής αρχής τοϋ 

μένειν; 

ΚΛ. Πώς γάρ άν; 

ΑΘ. Ούκοϋν καί ος άν ταύτα τά τεθέντα παραβαίνη, κο

λάσει ό θέμενος ώς άδικοΰντα, δίκαια είναι ταύτ ' έπονομά-

ζων; 

ΚΛ. Έ ο ι κ ε γούν. 

ΑΘ. Ταϋτ' άρ ' αεί καί ούτω καί ταύτη τό δίκαιον άν έχοι. 

ΚΛ. Φησί γοϋν οΰτος ό λόγος. 

ΑΘ. "Εστί γάρ τούτο εν εκείνων τών αξιωμάτων αρχής πέ

ρι. e 

ΚΛ. Ποίων δή; 

ΑΘ. Τών ά τότε έπεσκοποϋμεν, τίνας τίνων άρχειν δεΐ. 

Καί έφάνη δή γονέας μέν έκγόνων, νεωτέρων δέ πρεσβυτέ

ρους, γενναίους δέ άγεννών, καί σύχν' άττα ήν άλλ', ει με

μνήμεθα, καί εμπόδια έτερα έτέροισι- καί δή καί έν ήν αυτών 

τοϋτο, καί έφαμέν που κατά φύσιν τόν Πίνδαρον άγειν δι-

καιοϋντα τό βιαιότατον, ώς φάναι. 715a 
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ΚΛ. Μίλησε ακόμη πιό καθαρά. 

ΑΘ. Μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο. Θέτει χωρίς άλλο τους νό

μους, ισχυρίζονται, στην πόλη τό πολίτευα πού επικρατεί 

κάθε φορά έκεΐ. Ή μήπως οχι; 

ΚΛ. Τήν αλήθεια λές. 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, φαντάζεται μήπως κανείς, ίσχυρίζο- d 

νται, Οτι άν κάποτε υπερισχύσει ό δήμος ή κάποιο άλλο πο

λίτευμα, ή ακόμη κι ένας τύραννος, ότι θά θέσει πρόθυμα νό

μους προς χάριν κάποιου άλλου πρωτίστως καί οχι τοϋ δι

κού του συμφέροντος, τοϋ νά παραμείνει δηλαδή στην εξου

σία; 

ΚΛ. Πώς θά ήταν αυτό δυνατόν; 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, καί όποιος τυχόν παραβαίνει αυτά τά 

όποια νομοθετήθηκαν, θά τόν τιμωρήσει αυτός πού τά νομο

θέτησε ώς κάποιον πού διαπράττει αδίκημα, επειδή απλώς τά 

χαρακτηρίζει δτι είναι αυτά δίκαια; 

ΚΛ. "Ετσι τουλάχιστον φαίνεται. 

ΑΘ. Αυτά θά έχουν άρα πάντοτε έτσι καί τό σωστό αυτό 

θά ήταν. 

ΚΛ. Αυτό διατείνεται σέ κάθε περίπτωση αυτός ό συλλο

γισμός. 

ΑΘ. Διότι αυτό είναι ενα άπό τά σχετικά μέ τήν εξουσία 

αξιώματα. e 

ΚΛ. Τά ποία λοιπόν; 

ΑΘ. 'Εκείνα πού εξετάζαμε πρωτύτερα, ποίοι δηλαδή πρέ

πει νά άρχουν σέ ποίους. Καί φάνηκε οί γονείς ατούς απο

γόνους καί στους νεώτερους οί γεροντότεροι, οί ευγενείς 

στους μή ευγενείς, καί ήσαν πολλά άλλα, άν θυμόμαστε καλά, 

καί άλλα πού χρησίμευαν ώς εμπόδια σέ άλλα- καί μάλιστα 

ενα μεταξύ αυτών ήταν τοϋτο, καί είπαμε κάπου δτι ό Πίν

δαρος φθάνει νά δικαιολογεί σύμφωνα μέ τή φύση τό άκρως 

βίαιο, ά π ' ο,τι διατείνεται. 7i5a 
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ΚΛ. Ναί, ταϋτ' ήν α τότε ελέχθη. 
ΑΘ. Σκόπει δή ποτέροις τισίν ή πόλις ήμΐν έστιν παρα

δοτέα. Γέγονεν γάρ δή μυριάκις ήδη τό τοιούτον έν τισι πό
λεσιν. 

ΚΛ. Τό ποίον; 
ΑΘ. Άρχων περιμαχήτων γενομένων, οί νικήσαντες τά τε 

πράγματα κατά τήν πόλιν ούτως έσφετέρισαν σφόδρα, ώστε 
αρχής μηδ' ότιοϋν μεταόιδόναι τοις ήττηθεΐσιν, μήτε αύτοϊς 
μήτε έκγόνοις, παραφυλάττοντες δέ αλλήλους ζώσιν, οπως 
μή ποτέ τις είς αρχήν άφικόμενος έπαναστή μεμνημένος τών b 
έμπροσθεν γεγονότων κακών. Ταύτας δήπου φαμέν ήμεΐς 
νϋν ούτ' εΐναι πολιτείας, ούτ' ορθούς νόμους όσοι μή συ
μπάσης τής πόλεως ένεκα τοϋ κοινού ετέθησαν- οι δ' ενεκά 
τίνων, στασιώτας άλλ' ού πολίτας τούτους φαμέν, καί τά 
τούτων δίκαια ά φασιν είναι, μάτην είρήσθαι. Λέγεται δέ 
τοϋδ' ένεκα ταϋθ' ήμίν, ώς ημείς τη ση πόλει αρχάς οΰθ' δτι 
πλούσιος εστίν τις δώσομεν, οϋθ' Οτι τών τοιούτων άλλο e 
ουδέν κεκτημένος, ίσχύν ή μέγεθος ή τι γένος- ός δ' άν τοίς 
τεθεΐσι νόμοις εύπειθέστατός τε ή καί νικά ταύτην τήν νίκην 
έν τή πόλει, τούτφ φαμέν καί τήν τών θεών ύπηρεσίαν δο-
τέον εΐναι τήν μεγίστην τφ πρώτφ, καί δευτέραν τφ τά δεύ
τερα κρατοϋντι, καί κατά λόγον ούτω τοις εφεξής τά μετά 
ταϋθ' έκαστα άποδοτέον είναι. Τους δ' άρχοντας λεγόμε
νους νϋν ύπηρέτας τοίς νόμοις έκάλεσα ούτι καινοτομίας d 
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ΚΛ. Ναί, αυτά ήσαν τά Οσα ειπώθηκαν τότε. 
ΑΘ. Σκέψου τότε στην εξουσία ποίας άπό τις δύο αυτές 

κατηγορίες πρέπει νά παραδοθεί ή πόλη μας. Διότι έχει γίνει 
κάτι τέτοιο πάμπολλες φορές ήδη σέ ορισμένες πόλεις. 

ΚΛ. Το ποίο; 
ΑΘ. Όταν τά άξιΦματα γίνονται αντικείμενο διαμάχης, οί 

νικητές σφετερίζονται τόσο απόλυτα τίς δημόσιες υποθέσεις, 
ώστε νά μή δίνουν ούτε τό παραμικρό μέρος εξουσίας στους νι
κημένους, μήτε στους ίδιους αυτούς μήτε στους απογόνους 
τους, καί ζουν παραμονεύοντας ό ένας τόν άλλο, ώστε νά μή 
στραφεί εναντίον του, ανερχόμενος κάποιος αντίπαλος στην b 
εξουσία, ένθυμούμενος τά κακά πού έγιναν προηγουμένως 
Αυτές αναμφιβόλως τίς μορφές διακυβέρνησης δέν τίς θεω
ρούμε έμεΐς τώρα ούτε κάν πολιτεύματα, ούτε (ένν. θεωρούμε) 
σωστούς νόμους, όσους δέν τέθηκαν χάριν τοϋ κοινοϋ συμφέ
ροντος ολόκληρης τής πόλεως- αυτοί τώρα οί όποιοι τέθηκαν 
χάριν, ορισμένων οπαδούς τους λέμε αυτούς (τους τελευταί
ους) τότε αλλά όχι πολίτες, καί αυτά πού λένε Οτι είναι δικαι
ώματα τους, μάταια τά επικαλούνται. Λέγονται τώρα ολα αυτά 
μεταξύ μας γι' αυτόν εδώ τόν λόγο, γιά νά μή δώσουμε τά 
αξιώματα τής πόλεως σου ούτε επειδή κάποιος είναι πλούσιος e 
ούτε επειδή διαθέτει ένα οποιοδήποτε άλλο άπό τοΰ είδους 
αύτοϋ πλεονεκτήματα, δύναμη ή μεγάλο παράστημα ή καταγω
γή· αλλά όποιος συμβαίνει νά είναι απολύτως υπάκουος στους 
κείμενους νόμους καί αναδεικνύεται νικητής στην πόλη μ' 
αυτό τό είδος νίκης (ένν. της υποταγής στους νόμους), σ' 
αυτόν, λέμε, κατά πρώτον είναι σωστό νά δίδεται τό μεγαλύτε
ρο αξίωμα γιά τήν υπηρεσία τών νόμων καί σ" αυτόν το δεύτε
ρο (ενν. σέ αξία) πού επικρατεί κατά δεύτερον λόγο, και ούτω 
καθ* έξης κατά τήν ΐδια λογική είναι σωστό ν' απονέμονται 
Ολα τά μετά από αυτά επόμενα στή σειρά αξιώματα τής πόλε
ως. Αποκάλεσα, έξ άλλου, τώρα τους λεγόμενους άρχοντες d 
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ονομάτων ένεκα, άλλ' ηγούμαι παντός μάλλον είναι παρά 

τούτο σωτηρίαν τε πόλει καί τουναντίον. Έ ν ή μέν γάρ άν 

αρχόμενος ή καί άκυρος νόμος, φθοράν όρώ τή τοιαύτη 

έτοίμην ο ΰ σ α ν έν ή δέ άν δεσπότης τών αρχόντων, οί δέ 

άρχοντες δούλοι τοϋ νόμου, σωτηρίαν καί πάντα όσα θεοί 

πόλεσιν έδοσαν αγαθά γιγνόμενα καθορώ. 

ΚΛ. Ναί μα Δία, ώ ξένε- καθ' ήλικίαν γάρ οξύ βλέπεις. 

ΑΘ. Νέος μέν γάρ ών πάς άνθρωπος τά τοιαύτα άμβλύ-

τατα αυτός αύτοϋ όρά. γέρων δέ οξύτατα. e 

ΚΛ. Αληθέστατα. 

ΑΘ. Τί δή τό μετά ταϋτα; άρ' ούχ ήκοντας μέν καί παρό-

ντας θώμεν τους έποικους, τόν δ' έξης αύτοΐς διαπεραντέον 

άν εΐη λόγον; 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 

ΑΘ. «Άνδρες» τοίνυν φώμεν προς αυτούς, «ό μέν Οή θε

ός, ώσπερ καί ό παλαιός λόγος, αρχήν τε καί τελευτήν καί 

μέσα τών όντων απάντων έχων, ευθεία περαίνει κατά φύσιν 716a 

περ_τορευόμενος- τω δέ άεί συνέπεται Δίκη τών άπολειπο-

μένων τοϋ θείου νόμου τιμωρός, ής ό μέν εύδαιμονήσειν 

μέλλων έχόμενος συνέπεται ταπεινός καί κεκοσμημένος, ό 

δέ τις εξαρθείς ύπό μεγαλαυχίας, ή χρήμασιν έπαιρόμενος ή 

τιμαΐς ή καί σώματος εύμορφία άμα νεότηη καί άνοια, φλέ

γεται τήν ψυχήν μεθ' ύβρεως, ώς ούτε άρχοντος ούτε τινός 
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υπηρέτες τών νόμων όχι χάριν φραστικής καινοτομίας, άλλα 

πιστεύω δτι περισσότερο άπό κάθε άλλο σ' αυτό βρίσκεται ή 

σωτηρία καί τό αντίθετο τής πόλεως. Σέ μία πόλη, πράγματι, 

στην όποια Οά είναι υποχείριος στους άρχοντες καί συνεπώς 

χωρίς κύρος ό νόμος, βλέπω Οτι είναι επικείμενη σ' αυτήν ή 

καταστροφή- ένώ σ' αυτήν στην όποια θά εΐναι κυρίαρχος 

απέναντι στους άρχοντες καί οί άρχοντες δοΰλοι τοϋ νόμου, 

βλέπω ολοκάθαρα ή σωτηρία καί Ολα οσα αγαθά έδωσαν οί 

θεοί στις πόλεις να γίνονται πραγματικότητα. 

ΚΛ. Ναί, μά τόν Δία, φιλοξενούμενε, διότι σύμφωνα μέ 

τήν ηλικία σου βλέπεις μέ τρόπον όξύ. 

ΑΘ. Πράγματι, κάθε άνθρωπος οταν είναι νέος βλέπει 

αυτός μέ τά ίδια τά μάτια του αυτά τά πράγματα μέ τόν πιό 

συγκεχυμένο τρόπο, ένώ ό γέροντας μέ τρόπον οξύτατο. e 

ΚΛ. Είναι πολύ αλήθεια. 

ΑΘ. Τί μετά άπό αυτά ακολουθεί; Δέν πρέπει άραγε νά 

υποθέσουμε ότι οί έποικοι έχουν φθάσει καί οτι είναι παρό

ντες καί θά έπρεπε νά τους απευθύνουμε τόν επόμενο λόγο; 

ΚΛ. Πώς όχι; 

ΑΘ. «Άνδρες» άς πούμε, λοιπόν, απευθυνόμενοι σ' 

αυτούς, «Ó θεός, ό οποίος έχει, σύμφωνα μέ τό παλαιό ρηθέν, 

στή διάθεση του τήν έναρξη καί τό τέλος καθώς επίσης καί τά 

ενδιάμεσα στάδια Ολων τών όντων, διεκπεραιώνει σ' ευθεία 7i6a 

γραμμή τό έργο του, περιφερόμενος σύμφωνα μέ τή φύση-

καί τόν ακολουθεί πάντοτε ή Δίκη, τιμωρός αυτών πού πα

ραβαίνουν τόν θειο νόμο, τήν όποια ακολουθεί προσηλωμέ

νος αυτός πού μέλλει νά ευτυχήσει, σεμνός καί κόσμιος, ένώ 

κάποιος πού επαίρεται άπό τή μεγάλη ιδέα πού έχει γιά τόν 

εαυτό του ή πού καυχιέται γιά τά χρήματα ή τίς τιμητικές 

διακρίσεις ή ακόμη καί γιά τήν ωραιότητα τοϋ σώματος του, 

σέ συνδυασμό μέ τό νεαρό τής ηλικίας καί τήν απερισκεψία, 

««••νει τήν ψυχή του νά φλέγεται άπό έπαρση, ώς νά μήν είχε 
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ήγεμόνος δεόμενος, άλλα καί άλλοις ικανός ών ήγεΐσθαι, b 
καταλείπεται έρημος θεοϋ, καταλειφθείς δέ καί έτι άλλους 
τοιούτους προσλαβών σκιρτά ταράττων πάντα άμα, καί 
πολλοίς τισιν έδοξεν είναι τις, μετά δέ χρόνον ού πολύν 
ύποσχών τιμωρίαν ού μεμπτήν τή Δίκη εαυτόν τε καί οίκον 
καί πάλιν άρδην άνάστατον έποίησεν. Προς ταϋτ' οΰν ούτω 
διατεταγμένα τί χρή δράν ή διανοεΐσθαι καί τί μή τόν έμφρο-
να;». 

ΚΛ. Δήλον δή τοΰτό γε- ώς τών συνακολουθησόντων έσό-
μενον τφ θεφ δεΐ διανοηθήναι πάντα άνδρα. 

ΑΘ. «Τίς οΰν δή πράξις φίλη καί ακόλουθος θεφ; μία, καί e 
ένα λόγον έχουσα αρχαΐον, ότι τφ μέν όμοίφ τό Ομοιον οντι 
μετρίφ φίλον άν εΐη, τά Ö' άμετρα ούτε άλλήλοις ούτε τοίς 
έμμέτροις. Ό δή θεός ήμΐν πάντων χρημάτων μέτρον άν εΐη 
μάλιστα, καί πολύ μάλλον ή πού τις, ώς φασιν, άνθρωπος-
τόν οΰν τφ τοιούτφ προσφιλή γενησόμενον, είς δύναμιν Οτι 
μάλιστα καί αυτόν τοιούτον άναγκαΐόν γίγνεσθαι, καί κατά d 
τούτον δή τόν λόγον ό μέν σΦφρων ημών θεφ φίλος, όμοι
ος γάρ, ό δέ μή σώφρων ανόμοιος τε καί διάφορος καί <ό> 
άδικος, καί τά άλλ' ούτως κατά τόν αυτόν λόγον έχει. Νοή-
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ανάγκη ούτε άπό άρχοντα, ούτε άπό έναν οποιονδήποτε ηγέ
τη, αλλά πιστεύοντας καί ότι είναι ικανός νά εΐναι ηγέτης 
άλλων, εγκαταλείπεται έρημος άπό τόν θεό καί άπό τή στιγ
μή πού εγκαταλείφθηκε, άφοϋ πάρει έπί πλέον μέ τό μέρος 
του καί άλλους τής ΐδιας κατηγορίας ανθρώπους μέ αυτόν, 
άπειθεϊ διαταράσσοντας τά πάντα, καί σέ αρκετούς έδωσε 
τήν εντύπωση δτι είναι κάποιος, πλην όμως μετά από όχι 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, υφιστάμενος τήν Οχι ευκα
ταφρόνητη τιμωρία άπό τή Δίκη, ξεκλήρισε έξ ολοκλήρου τόν 
ΐόιο τόν εαυτό του, τήν οικογένεια του καί τήν πόλη ολόκλη
ρη. Μπροστά, λοιπόν, σ' αυτήν τήν κατάσταση έτσι πού κα
θορίσθηκε, τί πρέπει νά πράττει ή νά σκέπτεται καί τί οχι ό 
έχέφρων;». 

ΚΛ. Είναι ολοφάνερο χωρίς άλλο αυτό- ότι πρέπει κάθε 
άνθρωπος νά σκέπτεται πώς θά είναι μεταξύ εκείνων πού θ' 
ακολουθούν τόν θεό. 

ΑΘ. «Ποία, λοιπόν, πράξη είναι αρεστή καί σύμφωνη μέ 
τόν θεό; Μία μόνο καί βρίσκεται διατυπωμένη σ' ένα μόνον 
αρχαίο ρητό, ότι δηλαδή θά ήταν αρεστό στό Ομοιο τό Ομοιο 
οταν είναι μέ μέτρο, ένώ αυτά πού δέν έχουν τό απαιτούμε
νο μέτρο δέν είναι αρεστά ούτε τό ενα στό άλλο ούτε σ' 
εκείνα πού έχουν τό απαιτούμενο μέτρο. Ό θεός θά ήταν γιά 
μας μέτρο όλων τών πραγμάτων στον μέγιστο βαθμό, καί 
πολύ περισσότερο άπ' Ο,τι ένας οποιοσδήποτε, όπως ισχυρί
ζονται, άνθρωπος- αυτός, λοιπόν, πού πρόκειται νά γίνει 
προσφιλής σέ τέτοιον άνθρωπο, είναι αναγκαίο νά γίνει καί 
ό ΐδιος κατά τό δυνατόν στον μεγαλύτερο βαθμό τέτοιος 
άνθρωπος, καί σύμφωνα πράγματι μ' αυτήν τήν αρχή, Οποι
ος είναι σώφρων άπό μας θά είναι αρεστός στον θεό, επειδή 
είναι όμοιος του, ένώ όποιος δέν είναι σώφρων είναι όχι μό
νον ανόμοιος, άλλα καί εχθρός του, δπως είναι καί ό άδικος, 
καί τά άλλα άπό τήν ΐδια αυτήν αρχή διέπονται. Άς θεωρή-
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σωμεν δή τούτοις έπόμενον είναι τόν τοιόνδε λογον, απά
ντων κάλλιστον καί άληθέστατον οΐμαι λόγων, ώς τφ μέν 
άγαθφ Ούειν καί προσομιλεΐν άεί τοις θεοΐς εύχαΐς καί άνα-
Οήμασιν καί συμπάση θεραπεία θεών κάλλιστον καί άριστον 
καί άνυσιμΦτατον προς τόν εύδαίμονα βίον καί δή καί δια- e 
φερόντως πρέπον, τφ δέ κακφ τούτων τάναντία πέφυκεν. 
"Ακάθαρτος γάρ τήν ψυχήν ô γε κακός, καθαρός δέ ό ενά
ντιος, παρά δέ μιαροϋ δώρα ούτε άνόρ' αγαθόν ούτε θεόν 717a 
έστιν ποτέ τό γε Ορθόν δέχεσθαι- μάτην οΰν περί θεούς ό πο
λύς έσα πόνος τοις άνοσίοις, τοΐσιν δέ όσίοις έγκαιρότατος 
άπασιν. Σκοπός μέν οΰν ήμΐν ούτος οΰ δεΐ στοχάζεσθαι- βέ
λη δέ αύτοϋ καί οΐον ή τοις βέλεσιν έφεσις τά ποΐ' άν λεγό
μενα ορθότατα φέροιτ' άν; πρώτον μέν, φαμέν, τιμάς τάς 
μετ' 'Ολυμπίους τε καί τους τήν πόλιν έχοντας θεούς τοις 
χθονίοις άν τις θεοΐς άρτια καί δεύτερα καί αριστερά νέμων 
ορθότατα τοϋ τής ευσέβειας σκοπού τυγχάνοι, τά δέ τούτων b 
άνωθεν καί περιττά καί αντίφωνα, τοις έμπροσθεν φηθεΐσιν 
νυνδή. Μετά θεούς δέ τούσδε καί τοις δαίμοσιν ό γε έμφρων 
όργιάζοιτ' άν, ήρωσιν δέ μετά τούτους. Επακόλουθοι Ô' 
αύτοΐς ιδρύματα ίδια πατρφων θέων κατά νόμον όργιαζό-
μενα, γονέων δέ μετά ταΰτα τιμαί ζώντων ώς θέμις όφείλο-
ντα άποτίνειν τά πρώτα τε καί μέγιστα όφειλήματα, χρεών 
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σουμε τότε, δτι άπό αυτά απορρέει αυτή έδώ ή αρχή, τήν 
όποια θεωρώ καί ώς τήν πιό ωραία καί πιό άληθηνή άπ' 
όλες, Οτι τό πιό Φραΐο, πιό καλό καί πιό αποτελεσματικό καί 
μάλιστα τό κατά πολύ πιό σωστό άπ' Ολα τά άλλα γιά τόν 
καλό άνθρωπο, προκειμένου νά εξασφαλίσει ευτυχισμένη 
ζωή, είναι νά κάνει θυσίες ατούς θεούς καί νά βρίσκεται σέ 
διαρκή επικοινωνία μαζί τους μέ προσευχές, αφιερώματα 
καί μέ κάθε είδους λατρευτική εκδήλωση, ένώ γιά τόν κακό e 
άνθρωπο έκ φύσεως ισχύουν σύμφωνα μέ τήν φύση του τά 
αντίθετα άπό αυτά. Εΐναι ακάθαρτος πράγματι στην ψυχή ό 
κακός καί καθαρός ό αντίθετος, καί άπό έναν μιαρό δεν είναι 
σωστό νά δέχεται ποτέ δώρα ούτε καλός άνθρωπος ούτε θε- 717a 
ός- είναι χωρίς νόημα, λοιπόν, ό πολύς πόνος τών άσεβων 
ανθρώπων γιά τους θεούς, ένώ τών ευσεβών άπό αυτούς 
είναι γιά Ολους απολύτως επωφελής. Αυτός είναι, λοιπόν, ο 
σκοπός στον όποιο πρέπει εμείς ν' αποβλέπουμε- ποία τότε 
άπό αυτά πού θά λέγαμε βέλη γιά τόν στόχο αυτόν καί, λόγου 
χάριν, ή εκτόξευση τών βελών, θά πετύχαιναν μέ τον πιό 
ασφαλή τρόπο τόν στόχο αυτόν; Θά επιτύχει πρώτον, διατει
νόμαστε, μέ τόν πιό ασφαλή τρόπο τόν σκοπό τής ευσέβειας, 
απονέμοντας τιμές μετά τους θεούς τοϋ 'Ολύμπου καί τους 
πολιούχους θεούς στους χθόνιους θεούς δεύτερα σέ άξια καί 
τά αριστερά, ένώ τά ανώτερα (ένν. τεμάχια) σέ άξια άπό b 
αυτά, δηλαδή τά περιττά καί αντίστοιχα (ένν. τά δεξιά) ατούς 
θεούς πού λίγο πριν αναφέρθηκαν πιό πάνω. Μετά τώρα καί 
άπ' αυτούς έδώ τους θεούς, ό φρόνιμος τουλάχιστον άνθρω
πος θά τιμούσε μέ θρησκευτικές τελετές καί τους δαίμονες 
καί τους ήρωες ύστερα άπό αυτούς. Θ' ακολουθούσαν κατό
πιν άπό αυτά τά αφιερωμένα ίερά στους θεούς τών πατέρων 
πού λατρεύονται σύμφωνα μέ τόν νόμο, καί μετά άπό αυτά οί 
τιμές ατούς έν ζωή γονείς- όντας, όπως είναι δίκαιο, υποχρε
ωμένος νά ξεπληρώνει τίς πρώτες σέ σημασία καί πιό μεγάλες 
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πάντων πρεσβύτατα, νομίζειν δέ, ά κέκτηται καί έχει, πάντα e 

είναι τών γεννησάντων καί θρεψαμένων προς τό παρέχειν 

αυτά είς ύπηρεσίαν έκείνοις κατά δύναμιν πάσαν, άρχόμε-

νον άπό της ουσίας, δεύτερα τά τοϋ σώματος, τρίτα τά τής 

ψυχής, άποτίνοντα δανείσματα επιμελείας τε καί ύπερπο-

νούντων ώδΐνας παλαιάς έπί νέοις δανεισθείσας, αποδίδο

ντα δέ παλαιοΐς έν τ φ γήρα σφόδρα κεχρημένοις. Παρά δέ 

πάντα τόν βίον έχειν τε καί έσχηκέναι χρή προς αύτοϋ γο

νέας εύφημίαν διαφερόντως, διότι κούφων καί πτηνών λό- d 

γων βαρύτατη ζημία -πάσι γάρ επίσκοπος τοις περί τά τοι

αύτα έτάχθη Δίκης Νέμεσις άγγελος- θυμουμένοις τε οΰν 

ύπείκειν δεΐ καί άποπιμπλάσι τόν θυμόν, έάντ* έν λόγοις έά-

ντ ' έν εργοις δρώσιν τό τοιούτον, συγγιγνώσκοντα ώς είκό-

τως μάλιστα πατήρ ύεΐ δοξάζων άδικεΐσθαι θυμοΐτ* άν όια-

φερόντως. Τελευτησάντων δέ γονέων ταφή μέν ή σωφρονε-

στάτη καλλίστη, μήτε ύπεραίροντα τών είθισμένων όγκων 

μήτ' ελλείποντα ών οί προπάτορες τους αυτών γεννητάς έτι- e 

θεσαν, τάς τε αΰ κατ ' ένιαυτόν τών ήδη τέλος εχόντων 

ωσαύτως επιμελείας τάς κόσμον φέρουσας άποδιδόναι- τ φ 

δέ μή παραλείπειν μνήμην ενδελεχή παρεχόμενον, τούτφ μά- 718a 

λιστ' άεί πρεσβεύειν, δαπάνης τε τής διδομένης ύπό τύχης 

τό μέτριον τοίς κεκμηκόσιν νέμοντα. Ταϋτ' άν ποιοϋντες καί 

κατά ταϋτα ζΦντες εκάστοτε έκαστοι τήν άξίαν άν παρά 
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σέ άξια οφειλές του, ά π ' ολα τά χρέη τά πιό σεβαστά, καί νά 

θεωρεί Οτι αυτά πού έχει αποκτήσει καί κατέχει ανήκουν όλα e 

σ' εκείνους πού τόν γέννησαν καί τόν άνέθρεψαν στό πνεύμα 

τοϋ νά θέτει αυτά μέ κάθε δυνατό τρόπο στην υπηρεσία εκεί

νων, κάνοντας αρχή άπό τήν περιουσία του, δεύτερα στή 

σειρά τά σωματικά καί τρίτα τά ψυχικά αγαθά, εξοφλώντας 

μέ τόν τρόπον αυτόν τά δάνεια γιά τή φροντίδα τους καί τίς 

παλαιές ώδίνες πού υπέφεραν τά μέγιστα προς χάριν του καί 

πού δανείσθηκαν στά νειάτα τους, καί επιστρέφοντας τα 

στους παλαιούς πού τά έχουν πάρα πολύ ανάγκη στά γηρα

τειά τους. Σέ δλη του, έξ άλλου, τή ζωή πρέπει νά μιλάει κα

νείς καλά στους γονείς του καί νά τό έχει πάντοτε κάμνει στό 

παρελθόν εξαίρετα, επειδή ή τιμωρία γιά τά ελαφρά καί απε

ρίσκεπτα λόγια είναι ή πιό βαριά -διότι γιά όλα αυτά τά θέ- d 

ματα τάχθηκε επόπτης ή Νέμεση, τής Δίκης ή αγγελιοφό

ρος- ακόμη καί οταν θυμώνουν λοιπόν (ένν. οί γονείς, τό 

παιδί) πρέπει νά υποχωρεί καί δταν ικανοποιήσουν τον θυ

μό τους, εΐτε μέ λόγια εΐτε μέ έργα συμβαίνει νά κάμνουν κά

τι τέτοιο, νά αναγνωρίζει τό πόσο απολύτως φυσικό θά ήταν 

νά θυμώνει πάρα πολύ ένας πατέρας πού νομίζει Οτι αδι

κείται άπό τόν γυιό του. Άφοϋ πεθάνουν οί γονείς ωραιότε

ρος τάφος είναι ό πιό λιτός, μήτε νά υπερβαίνει δηλαδή τά 

συνηθισμένα μεγέθη μήτε νά υστερεί σέ σχέση μ' εκείνους, 

στους όποιους οί προπάτορές τους ενταφίασαν τους δικούς e 

τους γεννήτορες, πρέπει επίσης νά εκπληρώνει κανείς μέ τόν 

ίδιο τρόπο γι ' αυτούς πού έχουν ολοκληρώσει ήδη τόν κύκλο 

τής ζωής τίς έπετειακές εκδηλώσεις πού φέρνουν τιμή καί δό

ξα- καί νά μήν παραλείπει νά διατηρεί αιώνια τή μνήμη τους, 718a 

μέ τό νά πρεσβεύει κυρίως τοϋτο, δτι τους τιμά πάντοτε τά 

μέγιστα καί άπό τίς δαπάνες πού τοϋ δίνει ή τύχη νά δίνει σ' 

εκείνους πού έχουν πεθάνει τό μερίδιο πού τους αναλογεί. 

Αυτά κάνοντας καί σύμφωνα μέ αυτά ζώντας θά λάβουμε, ό 



226 ΝΟΜΩΝ Δ ' 

θεών καί όσοι κρείττονες ημών κομιζοίμεθα, έν έλπίσιν άγα-

Οαΐς διάγοντες τό πλείστον τοϋ βίου». 

Ά δέ προς έκγόνους καί συγγενείς καί φίλους καί πολί

τας, όσα τε ξενικά προς θεών θεραπεύματα καί ομιλίας συ

μπάντων τούτων αποτελούντα τόν αύτοϋ βίον φαιδρυνάμε-

νον κατά νόμον κοσμεΐν δεΐ, τών νόμων αυτών ή διέξοδος, b 

τά μέν πείθουσα, τά δέ μή ύπείκοντα πειθοΐ τών ηθών βία 

καί δίκη κολάζουσα, τήν πόλιν ήμΐν συμβουληθέντων θεών 

μακαρίαν τε καί εύδαίμονα αποτελεί- ά δέ χρή μέν αΰ καί 

άναγκαΐόν ειπείν νομοθέτην όστις άπερ έγώ διανοείται, έν 

Οέ σχήματι νόμου άναρμοστεΐ λεγόμενα, τούτων πέρι δοκεΐ 

μοι δείγμα προενεγκόντα αύτφ τε καί έκείνοις οΐς νομοθε

τήσει, τά λοιπά πάντα είς δύναμιν διεξελθόντα, τό μετά e 

τοϋτο άρχεσθαι τής θέσεως τών νόμων. "Εστιν δέ δή τά τοι

αύτα έν τίνι μάλιστα σχήματι κείμενα; ού πάνυ ράδιον έν ένί 

περιλαβόντα ειπείν αυτά οΐόν τινι τνπφ, άλλ' ούτωσί τίνα 

τρόπον λάβωμεν, άν τι δυνώμεθα περί αυτών βεβαιώσασθαι. 

ΚΛ. Λέγε τό ποίον. 

ΑΘ. Βουλοίμην άν αυτούς ώς εύπειθεστάτους προς 

άρετήν είναι, καί δήλον ότι πειράσεται τοϋτο ό νομοθέτης έν 

άπάση ποιεΐν τή νομοθεσία. 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; d 
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καθένας άπό μάς σέ κάθε περίπτωση, άπό τους θεούς καί 
όσους είναι ανώτεροι άπό μας, τήν ανταμοιβή πού μας αξί
ζει, περνώντας έτσι τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής μας τώρα 
σ* ενα κλίμα καλών ελπίδων». 

Όλα αυτά τώρα απέναντι ατούς απόγονους, τους συγγε
νείς, τους φίλους καί τους συμπολίτες, καί όσες υπηρεσίες 
προσφέρονται στους ξένους χάριν τών θεών, καί οί σχέσεις 
μέ Ολους αυτούς ανεξαιρέτως, τά όποια κάμνουν τήν ίδια του 
τή ζωή νά είναι χαρούμενη, πρέπει νά διακανονίζονται σύμ
φωνα μέ τόν νόμο, ή διεξοδική ρύθμιση άπό τους νόμους b 
αυτούς μέ τό νά πείθει καί νά τιμωρεί βίαια καί ένδικα εκείνα 
άπό τά ήθη πού δέν ενδίδουν στην πειθώ, καθιστά τήν πόλη 
μας μέ τή θέληση τών θεών ευλογημένη καί ευτυχισμένη-
αυτά, έξ άλλου, πού πρέπει πάλι καί είναι ανάγκη νά πει ό 
νομοθέτης εκείνος ό όποιος σκέπτεται αυτά πού σκέπτομαι 
κι έγώ, καί τά όποια δέν αρμόζει νά λέγονται μέ μορφή νό
μου, μοϋ φαίνεται Οτι σχετικά μέ αυτά οφείλει νά παρουσιά
σει ένα δείγμα προς χρήση άπό τόν ΐδιον καί άπό εκείνους 
γιά τους οποίους θά νομοθετήσει, καί άφοϋ εξετάσει ολα τά 
υπόλοιπα θέματα κατά δύναμιν διεξοδικά, ν' αρχίσει μετά e 
άπό αυτό τή θέσπιση τών νόμων. Όλα αυτά όμως σέ ποία κατ' 
εξοχήν μορφή μπορούν νά διατυπώνονται; Δέν είναι καθόλου 
εύκολο, συμπεριλαμβάνοντας τα σέ μία ορισμένη (ένν. μορφή) 
νά τά πει κανείς, λόγου χάριν, μ' έναν ορισμένο τύπο, ωστόσο 
άς τά εκλάβουμε κατά κάποιον τρόπον έτσι, άν αυτό θά μας 
έδινε τή δυνατότητα νά βεβαιώσουμε κάτι γι' αυτά. 

ΚΛ. Πές ποίο είναι τό κάτι αυτό; 
ΑΘ. Θά ήθελα νά είναι αυτοί (ένν. οί πολίτες) δσο γίνεται 

περισσότερο υπάκουοι στό θέμα τής αρετής, καί εΐναι ολο
φάνερο ότι αυτό θά επιδιώξει νά κάμνει ό νομοθέτης σέ όλη 
ανεξαιρέτως τή νομοθετική του δραστηριότητα. 

ΚΛ. Πράγματι, πώς οχι; d 
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ΑΘ. Τά τοίνυν δή λεχθέντα έδοξέν τί μοι προύργου δράν 

είς τό περί ών άν παραινή, μή παντάπασιν Φμής ψυχής λα-

βόμενα, ήμερώτερόν τε αν άκούειν καί εύμενέστερον ώστε 

ει καί μή μέγα τι, σμικρόν δέ, τον άκούοντα όπερ φησίν 

εύμενέστερον γιγνόμενον εύμαθέστερον άπεργάσεται, πάν 

άγαπητόν. Ού γάρ πολλή τις εύπέτεια ουδέ αφθονία τών 

προθυμουμένων ώς αρίστων δτι μάλιστα καί ώς τάχιστα γί

γνεσθαι, τόν δέ Ήσίοδον οί πολλοί σοφόν άποφαίνουσι λέ- e 

γοντα ώς ή μέν έπί τήν κακότητα οδός λεία καί άνιδιτί πα

ρέχει πορεύεσθαι, μάλα βραχεία οΰσα, τής δέ αρετής, φησίν, 

ίδρωτα θεοί προπάροιθεν εθηκαν 

αθάνατοι, μακρός οέ καί ορθιος οίμος ες αυτήν, 

και τρηχϋς το πρώτον επήν δ' είς ακρον ικηαι, 719a 

ρηιδί,η δή 'πειτα φέρειν, χαλεπή περ έοϋσα. 

ΚΛ. Καί καλώς γ ' έοικεν λέγοντι. 

ΑΘ. Πάνυ μέν οΰν. Ό δέ προάγων λόγος ό γέ μοι άπείρ-

γασται, βούλομαι ύμΐν είς τό μέσον αυτό θεΐναι. 

ΚΛ. Τιθει δή. 

ΑΘ. Λέγωμεν δή τφ νομοθέτη διαλεγόμενοι τόδε- «Είπε 

ήμΐν, ω νομοθέτα- εΐπερ Ô τι χρή πράττειν ημάς καί λέγειν b 
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ΑΘ. Αυτά, λοιπόν, τά όποια ειπώθηκαν λίγο πριν, μοϋ φά

νηκε δτι μποροΰν νά έπενεργοΰν κάπως αποτελεσματικά σέ 

σχέση μέ ολα εκείνα πού Οά συμβούλευε (ενν. ό νομοθέτης), 

άν δέν επρόκειτο νά έχουν αυτά ώς αποδέκτη μίαν ολότελα 

ακαλλιέργητη ψυχή, νά τ ' ακούει δηλαδή κανείς μέ πιό πολι

τισμένο τρόπο καί μέ καλύτερη διάθεση- ώστε, ακόμη κι άν 

δέν κάμνει (ένν. ό νομοθέτης) κάτι πολύ μεγάλο, αλλά κάτι 

μικρό, μέ τό νά γίνεται όμως αυτός πού ακούει ο,τι ακριβώς 

λέει (ένν. ό νομοθέτης) περισσότερο καλοπροαίρετος, θά έχει 

ώς αποτέλεσμα νά καθίσταται αυτός περισσότερο επιδε

κτικός μάθησης, κάτι εξαιρετικά προσφιλές. Δέν παρατη

ρείται κάποια μεγάλη ευκολία ούτε υπάρχει αφθονία εκείνων 

πού θά ήσαν πρόθυμοι νά γίνουν δσο τό δυνατό περισσότερο 

καί ταχύτερα άριστοι, ένώ ό πολύς κόσμος θεωρεί τόν Ήσίο- e 

δο σοφό, οταν λέει πώς ό δρόμος πού οδηγεί στό κακό είναι 

ομαλός καί είναι δυνατό νά τόν διαβαίνει κανείς χωρίς ιδρώ

τα, επειδή είναι πάρα πολύ σύντομος, ένώ τής αρετής, λέει, 

τον ιδρώτα οί θεοί μπροστά της έβαλαν 

οι αθάνατοι, καί είναι μακρύς καί ανηφορικός ό δρόμος πού 

[φέρνει σ' αυτήν 

καί τραχύς στην αρχή- κάθε φορά δμως πού τόν πηγαίνει 

[κανείς μέχρι τό τέλος 719a 

εύκολος τότε γίνεται έπειτα ατή διάβαση του, δύσκολος 

[μολονότι αυτός πού είναι. 

ΚΛ. Καί φαίνεται, βέβαια, δτι έχει δίκιο λέγοντας αυτό. 

ΑΘ. Καί πάρα πολύ μάλιστα. Αυτό τώρα πού ό προεισα

γωγικός λόγος προκάλεσε ώς σκέψη τουλάχιστον σέ μένα, θέ

λω νά τό θέσω αυτά ύ π ' όψιν σας. 

ΚΛ. Νά τό θέσεις τότε. 

ΑΘ. Ά ς πούμε, συζητώντας μέ τόν νομοθέτη, τό έξης: 

«Πές μας, νομοθέτη- άν γνώριζες αυτό πού πρέπει νά πράτ- b 

τουμε καί νά λέμε, δέν είναι άραγε προφανές καί δτι θά μας 
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είδείης, άρα ού δήλον δτι καί άν εΐποις;». 

ΚΛ. Άναγκαΐόν. 

ΑΘ. «Σμικρώ μέν δή πρόσθεν άρα ούκ ήκούσαμέν σου λέ

γοντος Φς τόν νομοθέτην ού δει τοις ποιηταΐς έπιτρέπειν 

ποιεΐν ο άν αύτοΐς ή φίλον; ού γάρ άν είδεΐεν τί π ο τ ' ενα

ντίον τοις νόμοις άν λέγοντες βλάπτοιεν τήν πόλιν». 

ΚΛ. Αληθή μέντοι λέγεις. 

ΑΘ. 'Υπέρ δή τών ποιητών εί τάδε λέγοιμεν προς αυτόν, 

ά ρ ' άν τά λεχθέντα εΐη μέτρια; 

ΚΛ. Ποία; 

ΑΘ. Τάδε- «Παλαιός μϋθος, ώ νομοθέτα, ύπό τε αυτών 

ημών αεί λεγόμενος έστιν καί τοις άλλοις πάσιν συνδεδογ-

μένος, Οτι ποιητής, οπόταν έν τφ τρίποδι τής Μούσης κα-

θίζηται, τότε ούκ έμφρων εστίν, οίον δέ κρήνη τις τό έπιόν 

ρεΐν έτοίμως _cjt, καί τής τέχνης ούσης μιμήσεως αναγκάζε

ται, έναντίως άλλήλοις ανθρώπους ποιών διατιθεμένους, 

εναντία λέγειν αύτφ πολλάκις, οΐδεν δέ ούτ' εί ταϋτα ούτ' 

εί θάτερα αληθή τών λεγομένων. Τ φ δέ νομοθέτη τούτο ούκ 

εστί ποιεΐν έν τ φ νόμφ, Ούο περί ενός, αλλά ένα περί ενός 

αεί δεΐ λόγον άποφαίνεσθαι. Σκέψαι δ ' έξ αυτών τών ύπό 

σοϋ νυνδή λεχθέντων. Ούσης γάρ ταφής τής μέν ύπερβεβλη-

μένης, της δέ έλλειπούσης, τής δέ μετρίας, τήν μίαν έλόμε-

νος σύ, τήν μέσην, ταύτην προστάττεις καί έπήνεσας απλώς-

έγώ δέ, εί μέν γυνή μοι διαφέρουσα εΐη πλούτω καί θάπτειν 

αυτήν διακελεύοιτο έν τώ ποιήματι, τόν υπερβάλλοντα άν 

τάφον έπαινοίην, φειδωλός δ' αΰ τις καί πένης άνήρ τόν κα-
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τό έλεγες;». 

ΚΛ. Κατ' ανάγκην. 

ΑΘ. «Λίγο πρωτύτερα, ωστόσο, δέν σέ ακούσαμε μήπως 

νά λές οτι δέν πρέπει ό νομοθέτης νά επιτρέπει στους ποιητές 

νά δημιουργούν ό,τι εΐναι στους ίδιους τυχόν αρεστό; Διότι 

δέν θά ήσαν σέ θέση νά γνωρίζουν, τί ενδεχομένως λέγοντας 

εναντίον τών νόμων, θά έβλαπταν τήν πόλη». 

ΚΛ. Λές χωρίς άλλο πράγματα αληθή. 

ΑΘ. Ά ν τότε θά τοΰ λέγαμε αυτά στό όνομα τών ποιητών, 

δέν θά ήσαν άραγε μετρημένα αυτά πού ελέχθησαν; 

ΚΛ. Ποία; 

ΑΘ. Τά έξης: «'Υπάρχει μία παλαιά ρήση, νομοθέτη, άνα- e 

φερόμενη άπό τους ίδιους εμάς συνεχώς καί άπό όλους τους 

άλλους παραδεδεγμένη, ότι ένας ποιητής Οποτε συμβαίνει νά 

κάθεται στον τρίποδα τής Μούσας, δέν εΐναι τότε ένας έχέ-

φρων άνθρωπος καί σάν μία βρύση αφήνει νά τρέχει χωρίς 

φραγμό αυτό πού ξεχειλίζει, καί καθώς ή τέχνη εΐναι μίμηση, 

αναγκάζεται, πλάθοντας ανθρώπους πού αντιτίθενται μετα

ξύ τους, νά αντιφάσκει πολλές φορές προς τόν εαυτό του, 

καί δέν γνωρίζει ούτε άν αυτά, ούτε ποία άπό τά δύο πού λέ

γονται εΐναι αληθινά. Στον νομοθέτη, ωστόσο, δέν εΐναι έπι- d 

τρεπτό νά κάμνει τοϋτο στον νόμο, δηλαδή νά εκφέρει δύο 

λόγους γιά ενα θέμα, άλλα γιά ενα καί μοναδικό θέμα πρέπει 

πάντοτε νά εκφέρει έναν μόνο λόγο. Συλλογίσου τώρα, ξεκι

νώντας άπό τά όσα ειπώθηκαν λίγο πριν άπό σένα. Επειδή, 

πράγματι, ή ταφή εΐναι άλλοτε υπερβολική, άλλοτε ελλιπής 

καί άλλοτε μετρημένη, άφοϋ επέλεξες έσύ ένα είδος, τήν με

τρημένη, αυτήν επιτάσσεις καί τήν επαίνεσες ανεπιφύλακτα-

έγώ όμως, άν θά ήταν μία γυναίκα πού διακρίνεται γιά τά 

πλούτη της καί είχε παραγγείλει νά τήν θάψω στό ποιητικό e 

μου έργο, θά επαινούσα τήν υπερβολική ταφή, άν τώρα πάλι 

θά ήταν ένας άνδρας οικονόμος τήν ελλιπή, ένώ άν έχει μέ-
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ταδεά, μέτρον δέ ουσίας κεκτημένος καί μέτριος αυτός ών 
τόν αυτόν άν έπαινέσαι. Σοι δέ ούχ ούτω όητέον ώς νϋν 
εΐπες μέτριον είπών, αλλά τί τό μέτριον καί όπόσον ρητέ-
ον, ή τόν τοιοϋτον λόγον μήπω σοι διανοοϋ γίγνεσθαι νό-
μον». 

ΚΛ. Αληθέστατα λέγεις. 

ΑΘ. Πότερον οΰν ήμίν ό τεταγμένος έπί τοίς νόμοις μηδέν 
τοιοϋτον προαγορεύη έν αρχή τών νόμων, άλλ' ευθύς δ δεΐ 
ποιεΐν καί μή φράζη τε, καί έπαπειλήσας τήν ζημίαν, έπ' 
άλλον τρέπηται νόμον, παραμυθίας δέ καί πειθούς τοίς νο- 720a 
μοθετουμένοις μηδέ έν προσδιδφ; καθάπερ ιατρός δέ τις, ό 
μέν ούτως, ό δ' έκείνως ημάς εΐωθεν εκάστοτε θεραπεύει 
-άναμιμνησκΦμεθα δέ τόν τρόπον έκάτερον, ΐνα τοϋ νομο
θέτου δεΦμεθα, καθάπερ ιατρού δέοιντο άν παίδες τόν 
πραότατον αυτόν θεραπεύειν τρόπον εαυτούς. Οίον δή τί 
λέγομεν; είσίν πού τίνες ιατροί, φαμέν, καί τίνες ύπηρέται 
τών "ιατρών. Ιατρούς δέ καλοϋμεν δήπου καί τούτους. 

ΚΛ. Πάνυ μέν οΰν. b 
ΑΘ. Έάντε γε ελεύθεροι Φσιν έάντε δούλοι, κατ' έπίταξιν 

δέ τών δεσποτών καί θεωρίαν καί κατ' έμπειρίαν τήν τέχνην 
κτώνται, κατά φύσιν δέ μή, καθάπερ οί ελεύθεροι αυτοί τε 
μεμαθήκασιν ούτω τους τε αυτών διδάσκουσι παΐδας. Θείης 
άν ταϋτα δύο γένη τών καλουμένων ιατρών; 

ΚΛ. Πώς γάρ οϋ; 
ΑΘ. Ά ρ ' οΰν καί συννοεΐς ότι, δούλων καί ελευθέρων 
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τρία περιουσία καί εΐναι ό ίδιος ,νας μετρημένος άνθρωπος, 
θά επαινέσω τήν ΐδια μ' αυτήν. Έσύ Ομως δέν πρέπει να χρη
σιμοποιείς τόν όρο μετρημένος έτσι δπως τώρα είπες, λέγο
ντας μετρημένος, αλλά πρέπει νά ορίζεις τί είναι τό μετρημέ
νο και πόσο, αλλιώς μή διανοείσαι ακόμα νά γίνει νόμος 
ένας παρόμοιος όρος». 

ΚΛ. Αυτό πού λές είναι απόλυτα αληθές. 
ΑΘ. Τί, λοιπόν, άπό τά δύο (ένν. πρέπει νά πράττει) αυτός 

ό οποίος είναι διατεταγμένος σέ μας γιά τους νόμους, νά μή 
προαναγγέλλει κάτι τέτοιο στην αρχή τών νόμων, αλλά ευθύς 
αμέσως νά εκφράζει αυτό πού πρέπει νά πράττεται καί άφοϋ 
επισημάνει τήν απειλούμενη τιμωρία νά στρέφεται σέ άλλο 
νόμο, χωρίς νά προσδίδει στά νομοθετήματα του τό παραμι- 720a 
κρό στοιχείο προτροπής καί πειθούς; Καθώς ακριβώς καί μέ 
τους Ιατρούς, όπου ό ένας έχει τή συνήθεια νά μας θεραπεύ
ει σέ κάθε περίπτωση έτσι καί ό άλλος αλλιώς -άς έχουμε 
κατά νουν καθένα άπό τους δύο αυτούς τρόπους, γιά νά πα
ρακαλέσουμε τόν νομοθέτη, όπως θά παρακαλούσαν τόν 
ιατρό τά παιδιά νά τά θεραπεύσει μέ τόν πιό ήπιο τρόπο. Τί, 
πράγματι, εννοούμε μ' αυτό; 'Υπάρχουν κάπου ορισμένοι 
ιατροί, διατεινόμαστε, καί κάποιοι βοηθοί ιατρών καί τους 
αποκαλούμε καί αυτούς, βέβαια, ιατρούς. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. b 
ΑΘ. Είτε είναι πάντως ελεύθεροι εΐτε δούλοι, αποκτούν 

καί στή θεωρία καί στην πράξη τήν (ένν. Ιατρική) τέχνη κατ' 
επιταγήν τών κυρίων τους, καί όχι σύμφωνα μέ τήν ελεύθερη 
φυσική τους κλίση, οί ελεύθεροι Ιατροί τήν .χουν οί ίδιοι μά
θει καί έτσι τήν διδάσκουν στά δικά τους παιδιά. Θά παρα
δεχόσουν άραγε δτι αυτές είναι οί δύο κατηγορίες αυτών πού 
αποκαλούνται ιατροί; 

ΚΛ. Πώς Οχι; 
ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, καί αντιλαμβάνεσαι οτι, καθώς οι 
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όντων τών καμνόντων έν ταΐς πόλεσι, τους μέν δούλους σχε

δόν τι οί δούλοι τά πολλά ίατρεύουσιν περιτρέχοντες καί έν 

τοις ίατρείοις περιμένοντες, καί ούτε τινά λόγον εκάστου 

πέρι νοσήματος εκάστου τών οίκετών ουδείς τών τοιούτων 

ιατρών δίδωσιν ούδ' αποδέχεται, προστάξας δ' αύτφ τά δό-

ξαντα έξ εμπειρίας, ώς άκριβφς είδώς, καθάπερ τύραννος 

αύθαδώς, οΐχεται άποπηδήσας προς άλλον κάμνοντα οίκέ-

την, καί φαστώνην ούτω τφ δεσπότη παρασκευάζει τών κα

μνόντων τής επιμελείας- ό δέ ελεύθερος ώς έπί τό πλείστον 

τά τών ελευθέρων νοσήματα θεραπεύει τε καί επισκοπεί, καί 

ταϋτα εξετάζων άπ' αρχής καί κατά φύσιν, τφ κάμνοντι κοι-

νούμενος αύτφ τε καί τοις φίλοις, άμα μέν αυτός μανθάνει 

TL παρά των νοσούντων, άμα δέ καί καθ' όσον οΐός τέ έστιν 

διδάσκει τόν άσθενοΰντα αυτόν, καί ού πρότερον έπέταξεν 

πριν άν πη συμπείση, τότε δέ μετά πειθούς ήμερούμενον άεί 

παρασκευάζων τόν κάμνοντα, είς τήν ύγίειαν άγων άποτε-

λεΐν πειράται; πότερον ούτως ή έκείνως Ιατρός τε ίώμενος 

άμείνων καί γυμναστής γυμνάζων διχή τήν μίαν άποτελών 

δύναμιν, ή μοναχή καί κατά τό χείρον τοΐν δυοΐν καί άγριώ-

τερον άπεργαζόμενος; 

ΚΛ. Πολύ που διαφέρον, ώ ξένε, τό διπλή. 

ΑΘ. Βούλει δή καί θεασώμεθα τό διπλούν τούτο καί 

απλούν έν ταίς νομοθεσίαις ανταΐς γιγνόμενον; 
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ασθενείς στις πόλεις είναι δούλοι καί ελεύθεροι, τους δού
λους, λίγο πολύ, τους θεραπεύουν ώς έπί τό πλείστον δούλοι 
πού περιδιαβαίνουν τήν πόλη ή πού τους περιμένουν στά 
ιατρεία τους καί κανείς άπό τους ιατρούς τής κατηγορίας 
αύτης ούτε δίνει ούτε δέχεται τήν παραμικρή εξήγηση γιά τό 
ένα ή τό άλλο νόσημα τοϋ ενός ή τοϋ άλλου άπό τους υπηρέ
τες, αλλά άφοϋ τόν διατάξει αυτά πού τοϋ φαίνονται άπό τήν 
πείρα του καλά, σάν κάποιος πού γνωρίζει μέ απόλυτη ακρί
βεια, όπως ένας ξιπασμένος τύραννος, απέρχεται τρέχοντας 
σέ κάποιον άλλο πάσχοντα υπηρέτη, καί έτσι εξασφαλίζει 
στον κύριο του άνεση άπό τή φροντίδα τών πασχόντων (ένν. 
υπηρετών) ό ελεύθερος αντιθέτως ιατρός θεραπεύει καί πα
ρακολουθεί ώς έπί τό πλείστον τά νοσήματα τών έλεύθεροιν 
ασθενών, καί εξετάζοντας τα άπό τήν αρχή καί σύμφωνα μέ 
τή φύση, επικοινωνώντας τόσο μέ τόν ίδιο τόν πάσχοντα οσο 
καί μέ τους οικείους του, μαθαίνει συγχρόνως καί αυτός ό 
ίδιος κάτι άπό τους ασθενείς καί συγχρόνως, στό μέτρο πού 
είναι ικανός, ενημερώνει τόν ΐδιο τόν ασθενή καί δέν τόν 
προστάζει πρωτύτερα, πριν εξασφαλίσει μέ κάποιο τρόπο τή 
συγκατάθεση του, τότε καί μόνο, μέ τή βοήθεια τής πειθούς 
ηρεμώντας συνεχώς καί προετοιμάζοντας τόν πάσχοντα, επι
χειρεί νά τόν αποκαταστήσει πλήρως στην υγεία του; Τί άπό 
τά δύο αληθεύει, ό ιατρός καί ό γυμναστής είναι καλύτερος 
πού ίατρεύει καί γυμνάζει, αντιστοίχως, μέ τόν ένα ή μέ τόν 
άλλο τρόπο- αυτός πού εκπληρώνει μέ δύο τρόπους τή μία 
καί μοναδική ικανότητα του ή αυτός πού τήν διεκπεραιώνει 
μ' έναν καί μοναδικό τρόπο καί μάλιστα τόν χειρότερο άπό 
τους δύο καί τόν πιό δυσάρεστο; 

ΚΛ. Εΐναι χωρίς αμφιβολία πολύ πιό συμφέρον, φιλοξε
νούμενε, ή χρήση τής διπλής μεθόδου. 

ΑΘ. Θέλεις τότε νά δούμε επίσης τή διπλή αυτή καί μονή 
μέθοδο πού εφαρμόζεται στις ισχύουσες νομοθεσίες; 



236 ΝΟΜΏΝ Δ 

ΚΛ. Πώς γάρ ού βούλομαι; 

ΑΘ. Φέρε Οή προς θεών, τίν ' άρα πρώτον νόμον Οεΐτ' άν 

ό νομοθέτης; ά ρ ' ού κατά φύσιν τήν περί γενέσεως αρχήν 

πρώτην πόλεων πέρι κατακοσμήσει ταίς τάξεσιν; 72 la 

ΚΛ. Τί μήν; 

ΑΘ. Αρχή δ ' εστί τών γενέσεων πάσαις πόλεσιν άρ ' ούχ 

ή τών γάμων σύμμειξις καί κοινωνία; 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 

ΑΘ. Γαμικοί δή νόμοι πρώτοι κινδυνεύουσιν τιθέμενοι 

καλώς άν τίθεσθαι προς ορθότητα πάση πόλει. 

ΚΛ. Παντάπασι μέν οΰν. 

ΑΘ. Λέγωμεν δή πρώτον τόν απλούν, έχοι Ô' άν πως ΐσως 

ώδε-

Γαμεΐν δέ, έπειδάν ετών ή τις τριάκοντα, μέχρι ετών πέντε b 

καί τριάκοντα, εί δέ μή, ζημιοϋσθαι χρήμασίν τε καί ατιμία, 

χρήμασι μέν τόσοις καί τόσοις, τη καί τή δέ ατιμία. 

Ό μέν άπλοϋς έστω τις τοιούτος περί γάμων, ό δέ διπλούς 

δδε-

Γαμεΐν δέ, έπειδάν ετών ή τις τριάκοντα, μέχρι τών πέντε 

καί τριάκοντα, διανοηθέντα ώς έστιν ή τό άνθρώπινον γέ

νος φύσει τινί μετείληφεν αθανασίας, οΰ καί πέφυκεν έπι-

θυμίαν ΐσχειν πάς π ά σ α ν τό γάρ γενέσθαι κλεινόν καί μή e 

άνώνυμον κεΐσθαι τετελευτηκότα τοϋ τοιούτου έστιν επιθυ

μία. Γένος οΰν ανθρώπων έστιν τι συμφυές τοϋ παντός χρό

νου, δ διά τέλους αύτώ συνέπεται καί συνέψεται, τούτφ τ φ 
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ΚΛ. Πώς νά μή θέλω; 

ΑΘ. Έ λ α πές μου τότε, στό όνομα τών θεών, ποίον άραγε 

νόμο θά έθετε πρώτα ό νομοθέτης; Δέν εΐναι φυσικό δτι Οά 

βάλει πρώτα σέ τάξη μέ τίς διατάξεις του τό σχετικό μέ τή γέ

νεση στάδιο τών πόλεων; 72ia 

ΚΛ. Γιατί όχι; 

ΑΘ. Αρχικό τώρα στάδιο τής γένεσης σέ όλες τίς πόλεις 

δέν είναι μήπως ή σύναψη τών γάμων καί ή συμβίωση; 

ΚΛ. Πώς οχι; 

ΑΘ. Οί νόμοι πράγματι γιά τόν γάμο πού τίθενται φαίνε

ται πρώτοι, καλώς θά τίθενται όσον άφορα στην ορθή κατεύ

θυνση σέ κάθε πόλη. 

ΚΛ. Χωρίς άλλο. 

ΑΘ. Ά ς μιλήσουμε τότε πρώτα γιά τόν απλό νόμο, πού θά 

μπορούσε νά έχει ώς έξης. 

Δύναται νά συνάπτει γάμο Οταν θά είναι κάποιος τριάντα b 

ετών μέχρι τά τριανταπέντε του, άν δχι, θά τιμωρείται μέ 

χρηματικό πρόστιμο καί μέ στέρηση τών πολιτικών δικαιω

μάτων, μέ χρηματικό πρόστιμο τόσου ή τόσου ύψους καί 

αναλόγως γιά τή στέρηση τών πολιτικών δικαιωμάτων. 

Ό απλός (ένν. νόμος) γιά τους γάμους άς είναι ένας αύτοϋ 

τοϋ είδους καί ό διπλός ό εξής. 

Δύναται νά συνάπτει γάμο δταν θά είναι κάποιος τριάντα 

ετών μέχρι τά τριανταπέντε του, λαμβάνοντας ύ π ' όψιν ότι 

αυτός είναι ό τρόπος μέ τόν όποιο τό ανθρώπινο γένος χάρη 

σέ μία φυσική Ιδιότητα μετέσχε στην αθανασία, έξ οΰ καί 

εΐναι γεννημένος άπό τή φύση του κάθε άνθρωπος νά διακα

τέχεται άπό κάθε μορφής επιθυμία- διότι τό νά θέλει κανείς 

νά γίνει ένδοξος καί νά μήν είναι ανώνυμος όταν θά έχει πε- e 

θάνει, είναι τέτοιας λογής επιθυμία. Τό ανθρώπινο, λοιπόν, 

γένος είναι κάτι τό συμφυές μέ τόν σύνολο χρόνο, κάτι τό 

όποιο τόν ακολουθεί καί θά τόν ακολουθεί μέχρι τό τέλος, 
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τ ρ ό π φ άθάνατον όν, τ φ παΐδας παίδων καταλειπόμενον, 

ταύτόν καί έν όν άεί, γενέσει τής αθανασίας μετειληφέναι-

τούτου δή άποστερεΐν έκόντα εαυτόν ουδέποτε όσιον, έκ 

προνοίας δέ αποστερεί δς άν παίδων καί γυναικός αμελή. d 

Πειθόμενος μέν οΰν τ φ νόμφ άζήμιος άπαλλάττοιτο αν, μή 

πειθόμενος δέ αΰ, μηδέ γαμών έτη τριάκοντα γεγονώς καί 

πέντε, ζημιούσθω μέν κατ' ένιαυτόν τόσω καί τόσφ, ίνα μή 

δοκη τήν μοναυλίαν οί κέρδος καί φαστΦνην φέρειν, καί μή 

μετεχέτω δέ τιμών ών άν οί νεώτεροι έν τή πόλει τους πρε

σβυτέρους αυτών τιμώσιν εκάστοτε. 

Τούτον δή π α ρ ' εκείνον τόν νόμον άκούσαντα έξεστιν 

περί ενός εκάστου διανοηθήναι, πότερον αυτούς διπλούς 

ούτω δεΐ γίγνεσθαι τώ μήκει τό σμικρότατον, διά τό πείθειν e 

τε άμα καί άπειλεΐν, ή τ φ άπειλεΐν μόνον χρωμένους άπλοϋς 

γίγνεσθαι τοις μήκεσιν. 

ΜΕ. Προς μέν τοϋ Λακωνικού τρόπου, ώ ξένε, τό τά βρα-

χύτερα άεί π ρ ο τ ι μ α ν τούτων μήν των γραμμάτων ει τις 

κριτήν έμέ κελεύοι γίγνεσθαι πότερα βουλοίμην άν έν τή πό

λει μοι γεγραμμένα τεθήναι, τά μακρότερ' άν έλοίμην, καί 

δή καί περί παντός νόμου κατά τοϋτο τό παράδειγμα, εί γί- 722a 

γνοιτο εκάτερα, ταύτόν τοϋτ' άν αίροίμην. Ού μήν άλλα που 

καί Κλεινία τ φ δ ' άρέσκειν δεΐ τά νϋν νομοθετούμενα- τού

του γάρ ή πόλις ή νϋν τοις τοιούτοις νόμοις χρήσθαι δια

νοούμενη. 

ΚΛ. Καλώς γ ' , Φ Μέγιλλε, εΐπες. 
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Οντάς μέ αυτόν τόν τρόπο αθάνατο, μέ τό νά αφήνει δηλαδή 

πίσω του τά παιδιά τών παιδιών, μέ τό νά είναι ενα καί τό 

αυτό πάντοτε, νά μετέχει μέ τή γέννηση στην αθανασία- τό ν ' 

αποστερεί συνεπώς κάποιος τόν εαυτό του εκούσια άπό αυτό 

δέν αποτελεί ποτέ ευσεβή πράξη, καί έκ προθέσεως αποστε

ρεί αυτός ό όποιος τυχόν αμελεί (ένν. νά έχει) παιδιά καί γυ- d 

ναίκα. Αυτός, λοιπόν, ό όποιος υπακούει στον νόμο ατιμώρη

τος θ' απαλλασσόταν, ένώ εκείνος πού δέν υπακούει, μή συ

νάπτοντας ακόμα γάμο άν καί έχει γίνει τριανταπέντε ετών, 

θά τιμωρείται μέ ετήσιο (ένν. πρόστιμο) τόσου ή τόσου ύψους, 

γιά νά μή νομίζει δτι ή αγαμία τοϋ αποφέρει κέρδος καί άνε

ση, καί εκτός αύτοϋ δέν θ' απολαμβάνει έπί πλέον τίς τιμές μέ 

τίς όποιες οί νεότεροι ατούς κόλπους τής πόλεως συνηθίζουν 

νά τιμούν σέ κάθε περίπτωση τους πρεσβύτερους τους. 

Άφοϋ, λοιπόν, ακούσει κανείς αυτόν τόν νόμο κοντά σ' 

εκείνον, είναι δυνατόν νά συλλογισθεί γιά καθένα χωριστά τί 

άπό τά δύο ενδείκνυται, άν πρέπει αυτοί νά είναι τό λιγότε

ρο διπλοί σέ έκταση, γιά νά πείθουν καί συγχρόνως ν ' άπει- e 

λοΰν, ή, κάνοντας χρήση μόνο τής απειλής νά είναι μικρής 

έκτασης 

ΜΕ. Κατά τόν λακωνικό τρόπο, φιλοξενούμενε, προτι

μούνται πάντοτε οί βραχύτερες διατυπώσεις- άν Ομως, κά

ποιος μοϋ ζητούσε νά γίνω κριτής αυτών τών κειμένων, ποίο 

άπό τά δύο είδη Οά ήθελα νά τεθεί στην πόλη μου ώς γραπτό 

δίκαιο, θά επέλεγα τό εκτενέστερο, μάλιστα δέ προκειμένου 

γιά κάθε νόμο, άν θά ήταν δυνατόν, κατά τοϋτο τό παράδειγ

μα, νά υπάρχουν καί οί δύο αυτοί τρόποι, θά επέλεγα καί πά- 722a 

λι αυτόν ακριβώς τόν ίδιο. Πλην όμως πρέπει αυτά πού νο

μοθετούνται τώρα ν ' αρέσουν κάπως καί στον Κλεινία άπό 

δώ- διότι ή δική του πόλη είναι εκείνη πού τώρα σκέπτεται νά 

κάμνει χρήση τέτοιων νόμων. 

ΚΛ. Πολύ ώραΐα χωρίς άλλο τά εΐπες, Μέγιλλε. 
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ΑΘ. Τό μέν οΰν περί πολλών ή ολίγων γραμμάτων ποιή-
σασθαι τόν λόγον λίαν εύηθες -τά γάρ οΐμαι βέλτιστα άλλ' 
ού τά βραχύτατα ουδέ τά μήκη τιμητέον- τά δ' έν τοις νυν-
δή νόμοις φηθεΐσιν ού διπλω θάτερα τών ετέρων διάφορα 
μόνον είς άρετήν τής χρείας, άλλ* όπερ έρρήθη νυνοή, τό 
τών διττών ιατρών γένος ορθότατα παρετέθη. Προς τούτο 
δέ ουδείς έοικε διανοηθήναι πώποτε τών νομοθετών, ώς 
εξόν δυοΐν χρήσθαι προς τάς νομοθεσίας, πειθοί καί βία, 
καθ' όσον οίον τε έπί τόν άπειρον παιδείας όχλον, τφ έτέρφ 
χρώνται μόνον ού γάρ πειθοί κεραννύντες ανάγκην νομο-
θετοϋσιν, άλλ' άκράτφ μόνον τή βίο;. Έγώ δ', ώ μακάριοι, 
καί τρίτον έτι περί τους νόμους όρώ γίγνεσθαι δέον, ούδαμή 
τά νϋν γιγνόμενον. 

ΚΛ. Τό ποίον δή λέγεις; 

ΑΘ. Έξ αυτών ών νϋν διειλέγμεθα ήμεΐς κατά θεόν τίνα 
γεγονός. Σχεδόν γάρ έξ δσου περί τών νόμων ήργμεθα λέ
γειν, έξ έωθινοΰ μεσημβρία τε γέγονε καί έν ταύτη πάγκαλη 
άναπαύλη τινί γεγόναμεν, ουδέν άλλ' ή περί νόμων διαλε-
γόμενοι, νόμους δέ άρτι μοι δοκοϋμεν λέγειν άρχεσθαι, τά 
δ' έμπροσθεν ήν πάντα ήμΐν προοίμια νόμων. Τί δέ ταϋτ' 
εΐρηκα; τόδε ειπείν βουληθείς, Οτι λόγων πάντων καί όσων 
φωνή κεκοινώνηκεν προοίμια τέ έστιν καί σχεδόν οΐόν τίνες 
ανακινήσεις, έχουσαί τίνα έντεχνον έπιχείρησιν χρήσιμον 
προς τό μέλλον περαίνεσθαι. Καί δή που κιθαρφδικής φδής 
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ΑΘ. Τό νά κάμνουμε όμως τΦρα λόγο γιά τά μεγάλα ή μι
κρά σέ μέγεθος γραπτά είναι πολύ απλοϊκό -διότι θεωρφ δτι 
πρέπει νά εκτιμούμε τά καλύτερα καί οχι τά βραχύτερα άπ' 
Ολα ούτε τα μακροσκελή-, Φστόσο άπό τά δύο κείμενα τών b 
νόμων, πού τώρα όά μόλις αναφέρθηκαν, τό ένα δέν διαφέρει 
άπό τό άλλο μόνο γιά τή διπλάσια πρακτική άξια, αλλά (ένν. 
και γι' αυτό τό άλλο) τό όποιο ακριβώς αναφέρθηκε μόλις 
τώρα δά, τό εΐδος δηλαδή τών δύο ιατρών ορθότατα παρατέ
θηκε. Κανείς έν προκειμένω άπό τους νομοθέτες δέν φαίνε
ται ωστόσο νά διανοήθηκε ουδέποτε μέχρι σήμερα δτι είναι 
δυνατόν νά χρησιμοποιήσει δύο μέσα γιά νά εξασφαλίσει τήν 
έννομη τάξη, δηλαδή τήν πειθώ καί τή βία, στό μέτρο πού 
είναι αυτό εφικτό γιά τόν χωρίς παιδεία όχλο, χρησιμοποι- e 
ούν μόνο τό άλλο μέσο- διότι δέν νομοθετούν αναμειγνύο
ντας μέ τήν πειθώ τόν εξαναγκασμό, αλλά νομοθετούν μόνο 
τήν* καθαρή βία. Έγώ, ωστόσο, ευλογημένοι άνθρωποι, βλέ
πω ακόμη καί ένα τρίτο πού πρέπει νά γίνεται σχετικά μέ 
τους νόμους, τό όποιο πουθενά σήμερα δέν συμβαίνει. 

ΚΛ. Ποιο εννοείς; 
ΑΘ. Εκείνο πού, μέ τή βοήθεια κάποιου θεοϋ, έγινε φα

νερό άπό αυτά τά όποια τώρα συζητούσαμε. Πράγματι, αφό
του αρχίσαμε νά μιλάμε γιά τους νόμους, άπό νωρίς τό πρωί 
έγινε μεσημέρι καί βρεθήκαμε τώρα σ' αυτόν τόν πανέμορφο 
τόπο γιά ξεκούραση, μή κάμνοντας τίποτε άλλο από τό νά 
συζητάμε γιά τους νόμους, νόμους πού Ομως μόλις τώρα μοϋ 
φαίνεται ότι αρχίσαμε νά διατυπώνουμε, ένώ τά οσα πρωτύ- d 
τερα ειπώθηκαν ήσαν όλα γιά μας προοίμια νόμων. Γιατί τώ
ρα τά είπα αυτά; Επειδή θέλω νά επισημάνω τό έξης, ότι άπό 
όλα τά είδη λόγων καί όσα έχει μεταδώσει ή φωνή περιέχουν 
προοίμια καί σχεδόν κάτι σαν υποκινήσεις πού έχουν ώς 
αντικείμενο τήν εφαρμογή μιας τεχνικής χρήσιμης γιά τήν 
περαίωση εκείνου πού μέλλει ν' ακολουθήσει. Καί είναι άλή-
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λεγομένων νόμων καί πάσης μούσης προοίμια θαυμαστώς e 
έσπουδασμένα πρόκειται- τών δέ όντως νόμων όντων, ους 
δή πολιτικούς είναι φαμεν, ουδείς πώποτε ούτ' εΐπέ τι προ-
οίμιον ούτε συνθέτης γενόμενος έξήνεγκεν είς τό φώς, ώς 
ούκ όντος φύσει. Ήμΐν δέ ή νϋν διατριβή γεγονυΐα, ώς έμοί 
δοκεΐ, σημαίνει ώς όντος, οι τέ γε δή διπλοί έδοξαν νυνδή 
μοι λεχθέντες νόμοι ούκ είναι απλώς ούτω πως διπλοί, άλλα 
δύο μέν τινε, νόμος τε καί προοίμιον τοϋ νόμου- ô δή τυ-
ραννικόν έπίταγμα άπεικασθέν έρρήθη τοις έπιτάγμασιν 723a 
τοις τών ιατρών ους εΐπομεν ανελεύθερους, τοϋτ' εΐναι νό
μος άκρατος, τό δέ προ τούτου ρηθέν, πειστικόν λεχθέν ύπό 
τούδε, όντως μέν είναι πειστικόν, προοιμίου μήν τοϋ περί 
λόγους δύναμιν έχειν. "Ινα γάρ ευμενώς, καί διά τήν εύμέ-
νειαν εϋμαθέστερον, τήν έπίταξιν, ô δή έστιν ό νόμος, δέξη-
ται φ τόν νόμον ό νομοθέτης λέγει, τούτου χάριν ειρήσθαί 
μοι κατεφάνη πάς ό λόγος οΰτος, δν πείθων είπεν ό λέγων 
διό δή κατά γε τόν έμόν λόγον τοϋτ' αυτό, προοίμιον, άλλ' b 
ού λόγος άν ορθώς προσαγορεύοιτο είναι τοϋ νόμου. Ταΰτ' 
οΰν ειπών, τί τό μετά τοϋτο άν μοι βουληθείην είρήσθαι; τό-
δε, ώς τόν νομοθέτην προ πάντων τε άεί τών νόμων χρεών 
έστιν μή άμοιρους αυτούς προοιμίων ποιεΐν καί καθ' έκα-
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θεια, χωρίς άλλο, ότι πριν άπό τους λεγόμενους νόμους τής 
ωδής γιά κιθάρα καί κάθε άλλου είδους μουσικής τοποθε
τούνται προοίμια μέ τρόπο αξιοθαύμαστο φροντισμένα· γι' e 
αυτούς Ομως πού εΐναι πραγματικοί νόμοι, τους οποίους λέ
με Οτι είναι πολιτικοί, κανείς ποτέ μέχρι τώρα ούτε έκανε 
κάποιον λόγο γιά προοίμιο, ούτε συνθέτοντας το τό έφερε 
στό φώς, ωσάν νά μήν είναι κάτι φυσιολογικό. 'Ωστόσο, ή 
συζήτηση πού έχει γίνει έν προκειμένφ μάς υποδεικνύει, 
οπως μοϋ φαίνεται, ότι είναι (ένν. φυσιολογικό) καί ότι οί 
νόμοι, τους όποιους μνημόνευσα τώρα δά, οί όποιοι μοϋ φά
νηκαν ακριβώς διπλοί, δέν εΐναι καθαρά διπλοί μέ τήν 
έννοια αυτήν, άλλα πρόκειται γιά δύο διαφορετικά πράγμα
τα, δηλαδή γιά τόν νόμο καί τό προοίμιο τοϋ νόμου- αυτό τό 
όποιο πράγματι μνημονεύθηκε ώς τυραννικό διάταγμα πού 723a 
παρομοιάσθηκε μέ τίς συνταγές τών ιατρών, τους όποιους 
είπαμε ανελεύθερους, αυτό αποτελεί άκρατο νόμο, ένώ 
εκείνο πού μνημονεύθηκε πριν άπό αυτό, τό όποιο θεωρήθη
κε άπό αυτόν έδώ (ένν. Μέγιλλο) πειστικό, εΐναι πράγματι 
πειστικό, πλην δμως έχει άξια προοιμίου γιά λόγους. Προ
κειμένου δηλαδή ν' αποδεχθεί ευμενώς τήν επιταγή, κάτι πού 
είναι ακριβώς ό νόμος, καί διά τής εύμένειας νά γίνει έπιδε-
κτικότερος τής μάθησης εκείνος γιά λογαριασμό τοΰ οποίου 
διατυπώνει ο νομοθέτης τόν νόμο, χάριν τούτου είναι ολο
φάνερο γιά μένα Οτι ειπώθηκε όλος αυτός ό λόγος, τόν όποιο 
εκφώνησε ô ομιλών μέ σκοπό νά πείσει- γι' αυτό ακριβώς 
κατά τή γνώμη μου τουλάχιστον, αυτό τοϋτο (ένν. πρέπει νά 
ονομάζεται) προοίμιο, άλλα δέν θά ήταν σωστό νά λέγεται b 
Οτι εΐναι νομικού περιεχομένου λόγος. "Εχοντας, λοιπόν, πει 
αυτά, τί θά μοϋ ήταν άραγε επιθυμητό νά πώ αμέσως μετά 
άπό αυτό; Τοϋτο, Οτι ό νομοθέτης ήταν υποχρεωμένος πά
ντοτε νά μή κάμνει τους νόμους, τόσο ώς σύνολο όσο καί κά
θε νόμο χωριστά, άμοιρους προοιμίων, δυνάμει τών οποίων 
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στον, ή διοίσουσιν εαυτών όσον νυνδή τώ λεχθέντε όιηνε-
γκάτην. 

ΚΛ. Τό γ' έμόν ούκ άν άλλως νομοθετεΐν όιακελεύοιτο 
ήμίν τόν τούτων επιστήμονα. 

ΑΘ. Καλώς μέν τοίνυν, Φ Κλεινία, δοκεΐς μοι τό γε το- e 
σοϋτον λέγειν, ότι πασίν γε νόμοις έστιν προοίμια καί ότι 
πάσης άρχόμενον νομοθεσίας χρή προτιθέναι παντός τοϋ 
λόγου τό πεφυκός προοίμιον έκάστοις -ού γάρ σμικρόν τό 
μετά τούτο έστιν ό,ηθησόμενον, ούδ* ολίγον διαφέρον ή 
σαφώς ή μή σαφώς αυτά μνημονεύεσθαι- τό μέντοι μεγάλων 
πέρι λεγομένων νόμων καί σμικρών εί ομοίως προοιμιάζε-
σθαι προστάττοιμεν, ούκ άν ορθώς λέγοιμεν. Ουδέ γάρ d 
άσματος ουδέ λόγου παντός δεΐ τό τοιοϋτον δράν -καίτοι 
πέφυκέν γε είναι πάσιν, άλλ' ού χρηστέον άπασιν- αύτω δέ 
τφ τε φήτορι καί τφ μελφδφ καί νομοθέτη τό τοιοϋτον εκά
στοτε έπιτρεπτέον. 

ΚΛ. Αληθέστατα δοκεΐς μοι λέγειν. 'Αλλά δή μηκέτ', ώ ξέ
νε, διατριβήν πλείω τής μελλήσεως ποιώμεθα, έπί δέ τόν λό
γον έπανέλθωμεν καί άπ' εκείνων άρχώμεθα, ει σοι φίλον, 
ών ούχ ώς προοιμιαζόμενος είπες τότε. Πάλιν οΰν, οίον φα
σίν οί παίζοντες, άμεινόνων έξ αρχής δευτέρων έπαναπο- e 
λήσωμεν, ώς προοίμιον άλλ' ού τόν τυχόντα λόγον περαί-
νοντες, καθάπερ άρτι- λάβωμεν Ô' αυτών αρχήν όμολο-
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θά διαφέρουν μεταξύ τους Οσο διέφεραν οί δύο νόμοι πού 
αναφέρθηκαν λίγο πιό πριν. 

ΚΛ. Όσο γιά μένα τουλάχιστον θά παράγγελνα ρητά νά 
μή νομοθετεί αλλιώς ό ειδικός γιά τους νόμους. 

ΑΘ. Μέχρις έδώ τουλάχιστον μοϋ φαίνεσαι καλώς νά λές, 
Κλεινία, οτι υπάρχουν βέβαια σέ όλους τους νόμους προοί
μια καί δτι πρέπει (ένν. ό νομοθέτης) όταν αρχίζει νά προ
τάσσει σέ κάθε νομοθεσία τοϋ Ολου νομοθετικού κειμένου 
γιά κάθε νόμο χωριστά τό φυσικό του προοίμιο -διότι δέν 
εΐναι μικρό πράγμα αυτό πού θά ειπωθεί μετά άπό τούτο 
ούτε καί ενδιαφέρει λίγο τό άν τά απομνημονεύει κανείς 
αυτά (ένν. τά κύρια νομοθετικά κείμενα) μέ σαφήνεια ή 
χωρίς σαφήνεια -ωστόσο, άν θά ορίζαμε νά προτάσσονται 
προοίμια τό ΐδιο γιά τους λεγόμενους γενικούς καί τους ειδι
κούς νόμους, δέν θά μιλούσαμε σωστά. Πράγματι, δέν πρέπει 
νά πράττουμε κάτι τέτοιο ούτε γιά Ολα τά τραγούδια ούτε 
γιά δλους τους λόγους -άν καί είναι ασφαλώς αναγκαίο άπό 
τή φύση τών πραγμάτων νά υπάρχουν (ένν. προοίμια) γιά 
όλα αυτά, δέν πρέπει ωστόσο νά χρησιμοποιούνται γιά Ολα 
ανεξαιρέτως -αυτό πρέπει ν' αφήνεται στην κρίση σέ κάθε 
περίπτωση σ' αυτόν τόν ΐδιο τόν ρήτορα καί τόν μελωδό καί 
τόν νομοθέτη. 

ΚΛ. Μοϋ φαίνεσαι ότι μιλάς απολύτως αληθινά. Τότε 
Ομως, φιλοξενούμενε, άς μή χρονοτριβούμε περισσότερο μέ 
τήν αναβλητικότητα, άλλα άς επανέλθουμε στό αντικείμενο 
τής συζήτησης μας καί άς αρχίσουμε, άν αγαπάς, άπό εκείνα 
πού εΐπες τότε, χωρίς νά δίνεις τήν εντύπωση ότι πρότασσες 
κάποιο προοίμιο. Πάλι, λοιπόν, άς τό ξαναπιάσουμε, Οπως 
λένε αυτοί πού συμμετέχουν σέ παιγνίδια, δυνατότεροι γιά 
δεύτερη φορά άπό τήν αρχή, μέ μορφή προοιμίου καί όχι, 
καθώς λίγο πιο πριν, ενός οποιουδήποτε λόγου στην τύχη- άς 
αρχίσουμε τότε παραδεχόμενοι δτι πραγματοποιούμε έν 
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γοϋντες προοιμιάζεσθαι. Καί τά μέν περί θεών τιμής προ
γόνων τε θεραπείας, καί τά νυνδή λεχθέντα ικανά- τά δ' εξής 
πειρώμεθα λέγειν, μέχριπερ άν σοι πάν τό προοίμιον ίκανώς 
είρήσθαι όοκή. Μετά δέ τοϋτο ήδη τους νόμους αυτούς διέ-
ξει λέγων. 

ΑΘ. Ούκοϋν περί θεών μέν καί τών μετά θεούς καί γονέ- 724a 
ων ζώντων τε πέρι καί τελευτησάντων τότε ίκανώς προοι-
μιασάμεθα, ώς νϋν λέγομεν τό δέ άπολειπόμενον έτι τοϋ 
τοιούτου φαίνη μοι σύ διακελεύεσθαι τά νΰν οίον προς τό 
φώς έπ αν άγειν. 

ΚΛ. Παντάπασι μέν οΰν. 

ΑΘ. Άλλα μήν μετά γε τά τοιαϋτα, ώς χρή τά περί τάς 
αυτών ψυχάς καί τά σώματα καί τάς ουσίας σπουδής τε πέ
ρι καί άνέσεως ΐσχειν, προσήκον τ' εστί καί κοινότατον άνα- b 
πεμπαζομένους τόν τε λέγοντα καί τους άκούοντας παιδεί
ας γίγνεσθαι κατά δύναμιν έπηβόλους- ταΰτ' οΰν ήμΐν αυτά 
μετ' εκείνα όντως εστίν §ητέα τε καί άκουστέα. 

ΚΛ. 'Ορθότατα λέγεις. 
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προκειμένφ ένα προοίμιο. Καί Οσον άφορα στά σχετικά μέ 
τόν σεβασμό τών θεών καί τή λατρεία τών προγόνων καί 
αυτά συνεπώς πού τώρα δά ειπώθηκαν εΐναι Ικανοποιητικά -
άς επιχειρήσουμε τώρα νά ποϋμε αυτά πού αποτελούν τή συ
νέχεια (ένν. τών θρησκευτικών υποχρεώσεων) μέχρις Οτου 
σοϋ φανεί Οτι έχει ολόκληρο τό προοίμιο ικανοποιητικά δια
τυπωθεί. Μετά άπό τοϋτο θά διατυπώσεις εκφέροντας λε
πτομερώς αυτούς τους ίδιους τους νόμους. 

ΑΘ. Γιά τους θεούς βέβαια καί γιά εκείνους μετά άπό τους 724a 
θεούς, καθώς καί γιά τους γονείς πού είναι στή ζωή δσο καί 
γιά εκείνους πού έχουν πεθάνει, μιλήσαμε τότε μέ μορφή 
προοιμίου, οπως λέμε τώρα Ικανοποιητικά, καί αυτό πού 
υπολείπεται ακόμη άπό εκείνο, αυτό μοϋ φαίνεται οτι μέ 
ενθαρρύνεις αυτή τή στιγμή νά επαναφέρω μέ κάποιο τρόπο 
στό φώς. 

ΚΛ. Απολύτως, χωρίς άλλο. 
ΑΘ. Πλην όμως, μετά ασφαλώς άπό αυτά, γιά τό πώς πρέ

πει νά διάκεινται αναφορικά μέ τή φροντίδα γιά τίς ψυχές, 
τά σώματα καί τίς περιουσίες τους καί συνεπώς τήν άνεση, 
ενδιαφέρει καί είναι προς τό κοινό συμφέρον, άφοϋ τό ξανά- b 
σκεφθοΰν, τόσο ό ομιλητής Οσο καί οί ακροατές νά τύχουν 
τής μεγαλύτερης δυνατής παιδείας- τέτοια, λοιπόν, είναι, 
χωρίς αμφιβολία, αυτά πού πρέπει μετά άπό εκείνα νά ειπω
θούν καί ν' ακουσθούν άπό μάς. 

ΚΛ. Μιλάς απολύτως σωστά. 


