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ΑΘ. Άκούοι Οή πας οσπερ νυνοή τά περί θεών τε ήκουε 726a 
και τών φίλων προπατόρων πάντων γάρ των αυτού κτημά
των μετά θεούς ψυχή θειότατον, οίκειότατον ον. Τά Ò' αυτού 
διττά πάντ* εστί πασιν. Τά μέν οΰν κρείττω και άμείνω δε
σπόζοντα, τά δε ήττω και χείρω δούλα- των ούν αύτοϋ τα δε
σπόζοντα άεί προτιμητέον τών δουλευόντων. Ούτω Οή τήν 
αύτοϋ ψυχήν μετά θεούς όντας δέσποτας και τους τούτοις 727a 
επόμενους τιμαν δείν λέγων δευτέραν, ορθώς παρακελεύομαι. 
Τιμά; δ' ώς έπος ειπείν ημών ουδείς ορθώς, δοκει δε- θείον 
γάρ αγαθόν που τιμή, τών δέ κακών ουδέν τίμιον, ό δ' ηγού
μενος η τισι λόγοις ή δώροις αυτήν αύξειν fi τισιν ύπείξεσιν, 
μηδέν βελτίω δέ έκ χείρονος αυτήν άπεργαζόμενος, τιμαν μέν 
δοκεΐ, ορά δέ τούτο ουδαμώς. Αύτίκα παις ευθύς γενόμενος 
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ΑΘ. Είθε τότε νά μας ακούει καθείς, ο όποιος άκουγε τώ- 72ßa 
ρα δά τά σχετικά με τους θεούς και τους προσφιλείς προγό
νους μας- διότι απ' όλα τά αποκτήματα του το πιο θείο μετά 
από τους θεούς εΐναι ή ψυχή, οντάς τό πιο οικείο. "Ολα τώρα 
τά δικά του, είναι γιά όλους δύο είδών. 'Από αυτά τώρα, λοι
πόν, τά ισχυρότερα και καλύτερα εΐναι κύρια, ενώ τά ασθε
νέστερα και χειρότερα υπόδουλα- άπό τά δικά του, λοιπόν, 
πρέπει πάντοτε νά προτιμά τά κύρια άπό τά υπόδουλα. 
"Ετσι, τότε, όταν λέω Οτι πρέπει νά τιμά τήν ψυχή του δεύτε
ρη μετά τους θεούς, οι όποιοι εΐναι τά κύρια όντα και εκεί- 727a 
νους μετά άπό αυτούς (ενν. τους δαίμονες), σωστά προτρέ
πω. Ωστόσο, κανείς άπό εμάς δέν τιμά, πού λέει ό λόγος, σω
στά τήν ψυχή του, απλώς τό νομίζει- ή τιμή, πράγματι, είναι 
χωρίς αμφιβολία ενα θείο αγαθό, άπό τά κακά κανένα όμως 
δέν είναι τιμητικό, και αυτός πού νομίζει οτι εξυψώνει τήν 
ψυχή του εΐτε μέ ορισμένου είδους λόγια, ή ορισμένα δώρα, 
ή ορισμένες υπαναχωρήσεις, χωρίς Ομως στό ελάχιστο νά τήν 
κάμνει καλύτερη από χειρότερη πού ήταν, νομίζει βέβαια Οτι 
τήν τιμά, πλην όμως δέν πράττει αυτό μέ κανέναν τρόπο. 
Αμέσως μόλις κάθε άνθρωπος γίνει παιδί, νομίζει Οτι εΐναι 
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άνθρωπος πάς ηγείται πάντα 'ικανός είναι γιγνώσκειν, και 

τιμαν οΐεται έπαινών τήν αύτοϋ ψυχήν, και προθυμούμενος b 

επιτρέπει πράττειν Ö τι αν έθέλη, τό δέ νϋν λεγόμενόν έστιν 

ώς Ορών ταϋτα βλάπτει και ού τιμά/ δει δέ, ώς φαμεν, μετά γε 

θεούς δευτέραν. Ουδέ γε Οταν άνθρωπος τών αύτοϋ εκάστο

τε αμαρτημάτων μή εαυτόν αίτιον ήγήται και τών πλείστων 

κακών και μεγίστων, άλλα άλλους, εαυτόν δέ άεί άναίτων 

έξαιρη, τιμών τήν αύτοϋ ψυχήν, ώς δη δοκεί, ό δέ πολλού δει e 

δράν τούτο- βλάπτει γάρ. Ούδ' οπόταν ήδοναϊς παρά λόγον 

τον τοϋ νομοθέτου και επαινον χαρίζηται, τότε ουδαμώς 

τιμά, ατιμάζει δέ κακών και μεταμέλειας έμπιμπλάς αυτήν. 

Ουδέ γε οπόταν αύ τάναντία τους έπαινουμένους πόνους και 

φόβους και άλγηδόνας και λύπας μή διαπονή καρτερών άλλα 

ύπείκη, τότε ού τιμή. ύπείκων άτιμον γάρ αυτήν απεργάζεται 

ορών τά τοιαύτα σύμπαντα. Ούδ' οπόταν ήγήται τό ζην πά- d 

ντως αγαθόν είναι, τιμά, ατιμάζει δ' αυτήν και τότε· τά γάρ 

έν Άιδου πράγματα κακά ηγουμένης της ψυχής είναι, ύπεί-

κει και ούκ αντιτείνει διδάσκων τε και έλεγχων ώς ούκ οΐδεν 

ούδ' εΐ τάναντία πέφυκεν μέγιστα είναι πάντων αγαθών ήμιν 

τά περί τους θεούς τους εκεί. Ουδέ μήν προ αρετής οπόταν αΰ 

προτιμά τις κάλλος, τοϋτ' εστίν ούχ έτερον ή ή της ψυχής 

όντως καί πάντως ατιμία. Ψυχής γάρ σώμα έντιμότερον 

ούτος ό λόγος φησίν είναι, ψευδόμενος· ουδέν γάρ γηγενές e 
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Ικανός νά γνωρίζει τά πάντα καί έχει τήν εντύπωση ότι τιμά 
την ψυχή του μέ τό νά τήν επαινεί, καί δείχνοντας μεγάλη 
προθυμία της επιτρέπει νά κάμνει ο,τι θά ήθελε, ενώ αυτό 
πού λέμε τώρα είναι ότι πράττοντας αυτά βλάπτει καί δέν 
τιμά τήν ψυχή του- πρέπει όμως, οπως ισχυριζόμαστε, (ένν. 
νά τήν τιμά) δεύτερη μετά άπό τους θεούς. Ούτε ασφαλώς 
όταν ένας άνθρωπος δέν θεωρεί τον εαυτό του υπαίτιο γιά τά 
δικά του κάθε φορά σφάλματα καί γιά τά πια πολλά καί τά 
πιο μεγάλα κακά, άλλα άλλους, μέ τό νά απαλλάσσει πάντο
τε τον εαυτό του ώς αναίτιο, φέρεται νά τιμά τήν ψυχή του 
βέβαια, όπως πιστεύει, αλλά απέχει πολύ άπό τό νά πράττει 
τούτο- διότι τήν βλάπτει. Ούτε καί Οταν συμβαίνει νά τήν 
ευχαριστεί μέ ηδονές ενάντια στους ορισμούς καί στις πα
ραινέσεις τοϋ νομοθέτη, ούτε καί τότε τήν τιμά μέ κανέναν 
τρόπο, άλλα τήν ατιμάζει φορτώνοντας την μέ δεινά καί με
ταμέλειες. Ούτε άλλωστε όταν πάλι, αντιθέτως, συμβαίνει νά 
μήν καταβάλλει επίπονες προσπάθειες, επιδεικνύοντας καρ
τερικότητα οτούς κόπους, τους φόβους, τους πόνους (ένν. 
πού συνιστώνται άπό τον νομοθέτη) αλλά συμβαίνει νά υπο
κύπτει, ούτε καί τότε τήν τιμά υποκύπτοντας· διότι τήν κα
θιστά, πράττοντας όλα αυτά, άνυπόληπτη. Ούτε καί όταν θε
ωρεί Οτι ή ζωή είναι εξάπαντος αγαθό, τήν τιμά, άλλα καί τό
τε τήν ατιμάζει- διότι, θεωρώντας ή ψυχή Οτι όλα τά πράγ
ματα στον Άδη εΐναι κακά, υποκύπτει καί συνεπώς δέν αντι
τείνει μαθαίνοντας καί ελέγχοντας (ένν. τήν αντίληψη αύτη) 
Οτι ούτε καν γνωρίζει αν, αντιθέτως, δεν είναι άπό τή φύση 
τών πραγμάτων τά πιο μεγάλα γιά μάς απ' όλα τά αγαθά τά 
Οσα ισχύουν γιά τους εκεί θεούς. Ούτε, άλλωστε, όταν προ
τιμά κάποιος τό κάλλος άπό τήν αρετή, αυτό δέν εΐναι όντως 
τίποτε άλλο άπό τήν απόλυτη ατίμωση. Πράγματι, αυτή ή 
γνώμη, ψευδόμενη, ισχυρίζεται ότι τό σώμα εΐναι περισσότε
ρο άξιο τιμής άπό τήν ψυχή- διότι τίποτε στή γή δέν είναι πε-
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'Ολυμπίων έντιμότερον, άλλ' ό περί ψυχής άλλως δοξάζων 
αγνοεί ώς θαυμαστού τούτου κτήματος αμελεί. Ουδέ γε οπό
ταν χρήματα τις έρφ κτάσθαι μή καλώς, ή μή δυσχερώς φέρη 728a 
κτώμενος, δώροις άρα τιμά τότε τήν αύτοϋ ψυχήν -παντός 
μέν ούν λείπει- τό γάρ αυτής τίμιον άμα καί καλόν άποδίδο-
ται σμικρού χρυσίου- πάς γάρ ό τ' επί γης καί ύπό γης χρυσός 
αρετής ούκ αντάξιος. Ώς δέ ειπείν συλλήβδην, δς άπερ άν νο
μοθέτης αισχρά εΐναι και κακά διαριθμούμενος τάττη καί 
τουναντίον αγαθά καί καλά, τών μέν άπέχεσθαι μή έθέλη 
πάση μηχανή, τά δέ έπιτηδεύειν σύμπασαν κατά δύναμιν, ούκ 
οΐδεν εν τούτοις πάσιν πάς άνθρωπος ψυχήν θειότατον ôv b 
ατιμότατα καί κακοσχημονέστατα διατιθείς. Τήν γάρ λεγομέ-
νην δίκην της κακουργίας τήν μεγίστην ουδείς ώς έπος είπεϊν 
λογίζεται, έστιν δ' ή μεγίστη τό όμοιοϋσθαι τοις ούσιν κακοϊς 
άνδράσιν, όμοιούμενον δέ τους μέν αγαθούς φεύγειν άνδρας 
καί λόγους καί άποσχίζεσθαι, τοις δέ προσκολλάσθαι διώκο-
ντα κατά τάς συνουσίας- προσπεφυκότα δέ τοίς τοιούτοις 
ανάγκη ποιειν καί πάσχειν ά πεφύκασιν αλλήλους οί τοιούτοι e 
ποιείν καί λέγειν. Τούτο ούν δη τό πάθος δίκη μέν ούκ εστίν 
-καλόν γάρ τό γε δίκαιον καί ή δίκη- τιμωρία δέ, αδικίας 
ακόλουθος πάθη, ής Ö τε τυχών καί μή τυγχάνων άθλιος, ό 
μέν ούκ ιατρευόμενος, ό δέ, ινα έτεροι πολλοί σφζωνται, 
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ρισσότερο άξιο τιμής άπό τους 'Ολύμπιους θεούς, άλλα βέ
βαια αυτός ό όποιος έχει διαφορετική ίδέα σχετικά μέ τήν 
ψυχή, άγνοεΐ τό πόσο παραμελεί ένα αξιοθαύμαστο απόκτη
μα. Ούτε καί όταν βέβαια αγαπά κάποιος ν' αποκτά χρήματα 
μέ τρόπο ανέντιμο ή συμβαίνει νά μήν το φέρει βαρέως όταν 728a 
τά αποκτά, δέν καταφέρνει ούτε καί τότε νά τιμά τήν ψυχή 
του μέ δώρα -αντιθέτως υπολείπεται κατά πολύ-, διότι τό 
αξιότιμο σ' αυτήν μαζί καί ώραΐο ανταλλάσσεται μ' ένα μι
κρό ποσό χρυσού- Οταν μάλιστα όλος ό χρυσός πάνω στή γη 
καί κάτω άπό τή γη δέν εΐναι αντάξιος της αρετής. Καί γιά 
νά τό πώ μέ συντομία, όποιος συμβαίνει, αυτά τά όποια ό 
νομοθέτης ορίζει απαριθμώντας ότι είναι άσχημα καί κακά 
καί αντιθέτως καλά καί ωραία, νά μή θέλει ν' απέχει άπό τά 
πρώτα μέ κάθε τρόπο καί νά εφαρμόζει μέ όλες του τις δυ
νάμεις τά δεύτερα, δέν γνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος σέ όλες 
αυτές τις περιπτώσεις συμπεριφέρθηκε στην ψυχή του, πού 
είναι τό πιό θειο, μέ τον πιό ατιμωτικό καί άπρεπη τρόπο. b 
Διότι τή λεγόμενη πιό μεγάλη καταδίκη τών κακουργημάτων 
κανείς, πού λέει ό λόγος, δέν τήν υπολογίζει, καί εΐναι ή πιό 
μεγάλη τό νά γίνεται κανείς όμοιος μ' αυτούς πού εΐναι κα
κοί άνθρωποι, καί μέ τό νά γίνεται όμοιος, ν' αποφεύγει 
τους καλούς ανθρώπους καί λόγους καί ν' αποκόπτεται άπ' 
αυτούς, επιδιώκοντας αντιθέτως νά συναναστρέφεται τους 
άλλους στις συνάξεις- αυτός τώρα πού συγχρονίσθηκε μέ τέ
τοιους ανθρώπους είναι αναπόφευκτο νά ενεργεί καί νά πά
σχει αυτά πού είναι γεννημένοι νά ενεργούν καί νά λένε e 
εκείνοι μεταξύ τους. Τούτο όμως τό πάθημα, δέν είναι δικαι
οσύνη -διότι καί τό δίκαιο καί ή δικαιοσύνη εΐναι ώραϊα-
άλλά είναι τιμωρία, διότι τά παθήματα εΐναι επακόλουθο 
αδικίας, εξ αίτιας της όποιας τόσο εκείνος πού έτυχε (ένν. νά 
υποστεί τήν τιμωρία) όσο και αυτός πού δέν τυχαίνει νά εΐναι 
δυστυχής, ό ένας επειδή δέν θεραπεύεται, ό άλλος επειδή, προ-
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άπολλύμενος. Τιμή δ' εστίν ήμίν, ώς τό όλον ειπείν, τοις μέν 
άμείνοσιν επεσθαι, τά δέ χείρονα, γενέσθαι δέ βελτίω δυνατά, 
τοϋτ' αυτό ώς άριστα άποτελεΐν. 

Ψυχής ούν άνθρώπω κτήμα ούκ έστιν εύφυέστερον είς τό 
φυγείν μέν τό κακόν, Ιχνεΰσαι δέ καί έλείν τό πάντων άρι- d 
στον, καί έλόντα αύ κοινή συνοικείν τόν έπίλοιπον βίον- διό 
δεύτερον έτάχθη τιμή, τό δέ τρίτον -πάς άν τούτο γε νοήσει-
εν- τήν τοϋ σώματος είναι κατά φύσιν τιμήν τάς δ' αύ τιμάς 
δει σκοπείν, καί τούτων τίνες αληθείς καί όσαι κίβδηλοι, 
τούτο Οέ νομοθέτου. Μηνύειν δή μοι φαίνεται τάσδε και τοι-
άσδε τινάς αύτάς εΐναι, τίμιον εΐναι σώμα ού τό καλόν ουδέ 
ίσχυρόν ουδέ τάχος έχον ουδέ μέγα, ουδέ γε τό ύγιεινόν -καί- e 
τοι πολλοίς άν τούτο γε δοκοί- καί μήν ουδέ τά τούτων γ' 
εναντία, τά δ' έν τφ μέσψ άπάσης ταύτης της εξεως εφαπτό
μενα σωφρονέστατα άμα τε ασφαλέστατα εΐναι μακρώ- τά μέν 
γάρ χαύνους τάς ψυχάς καί θρασείας ποιεί, τά δέ ταπεινάς τε 
καί ανελεύθερους. Ώς δ' αϋτως ή τών χρημάτων καί κτημά
των κτήσις, καί τιμήσεως κατά τόν αυτόν ρυθμόν έχει· τά μέν 
υπέρογκα γάρ εκάστων τούτων έχθρας καί στάσεις άπεργά- 729a 
ζεται ταΐς πόλεσιν καί Ίδια, τά δ' ελλείποντα δουλείας ώς τό 
πολύ. Μή δή τις φιλοχρημονείτω παίδων γ' ένεκα, ίνα ότι 
πλουσιωτάτους καταλίπη- ούτε γάρ έκείνοις ούτε αύ τή πόλει 
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κειμένου νά σωθούν πολλοί άλλοι, χάνεται. Είναι όμως γιά 
μας τιμή, γιά νά μιλήσω γενικά, ν' ακολουθούμε τά καλύτε
ρα καί, γιά τά χειρότερα, πού είναι δυνατόν νά βελτιωθούν, 
νά φέρουμε είς πέρας αυτό τό αποτέλεσμα μέ τόν καλύτερο 
δυνατόν τρόπο. 

Δέν υπάρχει, λοιπόν, στον άνθρωπο έκ φύσεως καταλλη
λότερο απόκτημα άπό τήν ψυχή, γιά ν' αποφύγει τό κακό καί 
ν' ανιχνεύσει καί νά επιλέξει τό καλύτερο άπ' όλα, καί άφοϋ d 
πάλι τό επιλέξει νά τόν συντροφεύει στην υπόλοιπη ζωή του-
γι' αυτό κατατάχθηκε δεύτερο άπό τήν άποψη της τιμής καί 
τό τρίτο -ό καθένας θά μπορούσε νά τό καταλάβει- ότι είναι, 
ή σύμφωνα μέ τή φύση τιμή στό σώμα- πρέπει, εξ άλλου, καί 
πάλι νά εξετάζονται οι τιμές, καί ποιες άπό αυτές είναι αλη
θινές καί πόσες εΐναι ψεύτικες, καί αυτό είναι έργο τοϋ νο
μοθέτη. Έχω, λοιπόν, τήν εντύπωση ότι μας πληροφορεί 
αυτός Οτι είναι αυτές έδώ καί αύτοϋ τοϋ είδους, οτι εΐναι δη
λαδή άξιο τιμής σώμα όχι τό ωραίο, ούτε τό δυνατό ούτε τό 
ταχύ ούτε τό μεγάλο, ούτε ακόμη καί τό υγιές -αν καί σέ πολ
λούς αυτό ασφαλώς θά θεωρείται- καί πάντως ούτε τά αντί- e 
θετά ασφαλώς άπό αυτά, άλλα έκεϊνα πού πλησιάζουν στό 
μέσον τής όλης αυτής κατάστασης, είναι κατά πολύ τά πιό 
εγκρατή καί συγχρόνως τά πιό ασφαλή- διότι τά πρώτα μέν 
κάμνουν τις ψυχές αλαζονικές καί άπόκοτες καί τά δεύτερα 
αναξιοπρεπείς καί δουλοπρεπεις. Τό IÔLO Ισχύει και μέ τήν 
απόκτηση χρημάτων καί αγαθών, και ή αποτίμηση γίνεται μέ 
τόν ίδιο τρόπο- δηλαδή τά υπέρογκα μεγέθη τοϋ ενός ή τοϋ 
άλλου άπό αυτά προκαλούν έχθρες καί εξεγέρσεις στους κόλ
πους τών πόλεων καί στίς Ιδιωτικές σχέσεις, ενώ ή έλλειψη 729a 
τους ώς επί τό πλείστον καταστάσεις δουλείας. Νά μή γίνε
ται, λοιπόν, κανείς φιλοχρήματος γιά χάρη δήθεν τών παι
διών του, γιά νά τ' αφήσει τάχα όσο πιό πλούσια εΐναι δυ
νατόν διότι δέν εΐναι τό καλύτερο ούτε γιά έκεΧνα, ούτε πά-
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άμεινον. Ή γάρ τών νέων άκολάκευτος ουσία, τών δ* ανα
γκαίων μή ενδεής, αύτη πασών μουσικωτάτη τε καί άριστη-
συμφωνούσα γάρ ήμΐν καί συναρμόττουσα είς άπαντα άλυ-
πον τόν βίον απεργάζεται. Παισίν δέ αιδώ χρή πολλήν, ού b 
χρυσόν καταλείπειν. Οίόμεθα δέ επιπλήττοντες τοις νέοις 
άναισχυντοϋσιν τοϋτο καταλείψειν τό δ' έστιν ούκ έκ τοϋ 
νϋν παρακελεύματος τοις νέοις γιγνόμενον, ό παρακελεύο-
νται λέγοντες ώς δει πάντα αίσχύνεσθαι τόν νέον. Ό δέ 
έμφρων νομοθέτης τοις πρεσβυτέροις άν μάλλον παρακελεύ-
οιτο αίσχύνεσθαι τους νέους, καί πάντων μάλιστα εύλα-
βεϊσθαι μή ποτέ τις αυτόν ΐδη τών νέων ή καί έπακούση 
δρώντα ή λέγοντα τι τών αίχρών, ώς όπου άναισχυντοϋσι γέ- e 
ροντες, ανάγκη καί νέους ενταύθα είναι αναιδέστατους- παι
δεία γάρ νέων διαφέρουσα έστιν άμα καί εαυτών ού τό νου-
θετειν, αλλ' άπερ άν άλλον νουθετών εΐποι τις, φαίνεσθαι 
ταύτα αυτόν δρώντα διά βίου. Συγγένειαν δέ καί όμογνίων 
θεών κοινωνίαν πάσαν ταύτοϋ φύσιν αίματος έχουσαν τιμών 
τις καί σεβόμενος, εύνους άν γενεθλίους θεούς είς παίδων 
αύτοϋ σποράν ισχοι κατά λόγον. Καί μήν τό γε φίλων καί 
εταίρων προς τάς εν βίοι ομιλίας ευμενείς άν τις κτώτο, μεί- d 
ζους μέν καί σεμνοτέρας τας εκείνων υπηρεσίας εις αυτόν 
ηγούμενος ή 'κείνοι, έλάττους ό' αύ τάς αύτοϋ διανοούμενος 
είς τους φίλους χάριτας αυτών τών φίλων τε καί εταίρων. Είς 
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λι και γιά τήν πόλη. Διότι ή μή επιδεκτική κολακείας περι
ουσία τών νέων καί μή ελλιπής τών αναγκαίων, αυτή άπ' 
όλες εΐναι ή πιό αρμονική καί ή πιό καλή- διότι μέ τό νά είναι 
στά μέτρα μας καί νά ταιριάζει μέ όλες τις καταστάσεις 
απαλλάσσει τή ζωή άπό κάθε ταλαιπωρία. Στά παιδιά, άλλω- b 
στε, χρειάζεται νά κληροδοτεί κανείς πολλή κοσμιότητα, όχι 
χρυσό. Καί είμαστε τής γνώμης, οτι θά κληροδοτήσουμε 
τοϋτο μέ τό νά έπιπλήττουμε τους νέους πού άσχημονοϋν 
αυτό ωστόσο τό αποτέλεσμα θά προκύψει όχι άπό τή σύστα
ση πού γίνεται σήμερα στους νέους, δηλαδή άπό αυτό τό 
όποιο τους συνιστούν λέγοντας ότι ό νέος οφείλει νά σέβεται 
τόν καθένα. 'Αντίθετα, ό φρόνιμος νομοθέτης θά συνιστούσε 
μάλλον στους γεροντότερους νά σέβονται τους νέους καί νά 
προσέχουν πάνω άπ' όλα νά μή δει ποτέ κάποιος άπό τους 
νέους αυτόν (ένν. τόν γεροντότερο) νά πράττει, ή καί νά τόν 
ακούσει νά λέει κάτι άπό τά άσχημα πράγματα, καθότι όπου e 
δέν ντρέπονται οι γέροι, είναι αναπόφευκτο νά εΐναι καί οί 
νέοι έκεΐ αναιδέστατοι· διότι ενδιαφέρουσα παιδεία τών νέ
ων καί συνάμα αυτών τών ίδιων (ένν. τών γεροντότερων) 
είναι όχι τό νά νουθετεί κάποιος, αλλά αυτά ακριβώς πού θά 
έλεγε στον άλλον γιά νά τόν νουθετήσει, αυτά νά εμφανίζεται 
ότι πράττει αυτός σέ όλη του τή ζωή. "Οποιος τιμά τώρα καί 
σέβεται τή συγγένεια καί τήν όλη κοινωνία (ένν. πού τελεί 
ύπό τή σκέπη) τών προστατών θεών τής οικογένειας, ή οποία 
έχει όλη φυσικό δεσμό τό ίδιο αίμα, θά περίμενε δικαιολογη
μένα νά έχει ευνοϊκούς τους θεούς τών γεννήσεων κατά τή 
σπορά τών δικών του παιδιών. 'Επί πλέον, θά μπορούσε κά
ποιος νά εξασφαλίσει νά είναι οί φίλοι του καί οί σύντροφοι d 
του ευμενείς προς αυτόν στις καθημερινές τους σχέσεις, μέ 
τό νά θεωρεί μεγαλύτερες καί πολυτιμότερες τις υπηρεσίες 
τους προς αυτόν άπ' ό,τι εκείνοι, καί επίσης μέ τό νά φρονεί 
Οτι εΐναι μικρότερες οί δικές του χάρες προς τους φίλους του 
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μήν πόλιν καί πολίτας μακρφ άριστος Οστις προ τοϋ Όλυ-
μπίασιν καί απάντων αγώνων πολεμικών τε καί ειρηνικών 
νικάν δέξαιτ' άν δόξη υπηρεσίας τών οΐκοι νόμων, ώς ύπη-
ρετηκώς πάντων κάλλιστ' ανθρώπων αύτοΐς εν τφ βίω. Προς e 
δ' αύ τους ξένους διανοητέον ώς άγιώτατα συμβόλαια Οντα-
σχεδόν γάρ πάντ' εστί τά τών ξένων καί είς τους ξένους αμαρ
τήματα παρά τά τών πολιτών εις θεόν ανηρτημένα τιμωρόν 
μάλλον. Έρημος γάρ ων ό ξένος εταίρων τε καί συγγενών 
ελεεινότερος άνθρώποις καί θεοις- ό δυνάμενος ούν τιμωρειν 
μάλλον βοηθει προθυμότερον, δύναται δέ διαφερόντως ό ξέ- 730a 
νιος έκαστων δαίμων καί θεός τφ ξενίω συνεπόμενοι Διί. 
Πολλής ούν ευλάβειας, φ καί σμικρόν προμηθείας ένι, μηδέν 
αμάρτημα περί ξένους άμαρτόντα έν τφ βίω προς τό τέλος 
αύτοϋ πορευθήναι. Ξενικών δ' αύ καί έπιχωρίων αμαρτημά
των τό περί τους ίκέτας μέγιστον γίγνεται αμάρτημα έκά-
στοις· μεθ' ού γάρ ίκετεύσας μάρτυρος ό ικέτης θεού έτυχεν 
ομολογιών, φύλαξ διαφέρων ούτος τοϋ παθόντος γίγνεται, 
ώστ' ούκ άν ποτέ ατιμώρητος πάθοι ό τυχών ών έπαθε. 

Τά μέν ούν περί γονέας τε καί εαυτόν καί τά έαυτοϋ περί b 
πόλιν τε καί φίλους καί συγγένειαν ξενικά τε καί έπιχώρια 
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άπ' ό,τι φρονούν οί φίλοι του καί οί σύντροφοι του. 'Απένα
ντι στην πόλη καί στους πολίτες, έξ άλλου, θά ήταν κατά 
πολύ καλύτερος άπ' όλους όποιος, αντί στις 'Ολυμπιάδες 
καί σέ όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, τόσο πολεμικούς Οσο 
καί ειρηνικούς, θ' αποδεχόταν νά νικά στή δόξα γιά τις υπη
ρεσίες του στους νόμους τής πατρίδας, ώς εκείνος πού τους 
έχει υπηρετήσει σέ όλη του τή ζωή καλύτερα άπ' όλους τους e 
ανθρώπους. Σέ σχέση πάλι μέ τους ξένους, πρέπει νά έχει 
στον νοϋ του ότι υπάρχουν οί πιό Ιερές γραπτές υποχρεώ
σεις- διότι Ολα περίπου τά σφάλματα τών ξένων καί εκείνα 
σέ βάρος τών ξένων, υπάγονται περισσότερο άπό τά όσα 
αφορούν στους πολίτες σ' έναν θεό τιμωρό. Διότι καθώς ό 
ξένος είναι απομονωμένος άπό συντρόφους καί συγγενείς 
γίνεται συμπαθέστερος σέ ανθρώπους καί θεούς- αυτός συ
νεπώς πού έχει μεγαλύτερη δυνατότητα νά τιμωρεί, βοηθει μέ 
μεγαλύτερη προθυμία καί έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα 
ό ξένιος δαίμονας καί θεός καθενός (ένν. άπό τους ξένους) 730a 
πού εΐναι ακόλουθοι τοϋ ξένιου Δία. Αυτός στον όποιο 
υπάρχει καί ελάχιστη ικανότητα πρόβλεψης, θά επιδείξει 
χωρίς άλλο μεγάλη προσοχή ώστε, μή διαπράττοντας τό πα
ραμικρό παράπτωμα σχετικά μέ τους ξένους στή διάρκεια 
τής ζωής του, νά πορευθεί προς τό τέλος της. 'Από τά ηθικά, 
έξ άλλου, παραπτώματα σέ βάρος τών ξένων καί τών εγχω
ρίων, τό μεγαλύτερο άπ' όλα εΐναι σέ κάθε περίπτωση τό πα
ράπτωμα σχετικά μέ τους Ικέτες- διότι ό ικέτης πού επικαλέ
σθηκε ώς μάρτυρα τόν θεό όταν ίκέτευσε, έλαβε εγγυήσεις γιά 
τήν ασφάλεια του, αυτός (ένν. ό θεός) γίνεται ό κατ' εξοχήν 
φύλακας τοϋ παθόντος, ώστε νά μήν πάθει ποτέ αυτός, όσα 
έτυχε νά πάθει, χωρίς νά πάρει ικανοποίηση. 

Τά σχετικά, λοιπόν, μέ τους γονείς, τόν εαυτό μας καί τά ΐ 
πράγματα πού μάς ανήκουν, μέ τήν πόλη, τους φίλους καί 
συγγενείς καί όσα άφοροϋν στις συναναστροφές μας μέ ξέ-
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διεληλύθαμεν σχεδόν όμιλήματα, τό δέ ποϊός τις ών αυτός άν 
κάλλιστα διαγάγοι τόν βίον, έπόμενον τούτω διεξελθειν όσα 
μή νόμος, αλλ' έπαινος παιδεύων και ψόγος εκάστους εύηνί-
ους μάλλον καί ευμενείς τοις τεθήσεσΟαι μελλουσιν νόμοις 
απεργάζεται, ταΰτ' εστίν μετά τοϋτο ήμιν (ΐητέον. 'Αλήθεια δή e 
πάντων μέν αγαθών θεοις ηγείται, πάντων δέ άνθρώποις- ής 
ό γενήσεσθαι μέλλων μακάριος τε καί ευδαίμων έξ αρχής 
ευθύς μέτοχος εΐη, ίνα ώς πλείστον χρόνον αληθής ών δια-
βιοΐ. Πιστός γάρ- ό δέ άπιστος ώ φίλον ψεύδος έκούσιον, οτω 
δέ άκούσιον, άνους. *Ών ούδέτερον ζηλωτόν. "Αφιλος γάρ δή 
πάς Ö γε άπιστος και άμαθης, χρόνου δέ προϊόντος γνωσθείς, 
είς τό χαλεπόν γήρας έρημίαν αύτφ πάσαν κατεσκευάσατο 
έπί τέλει τοϋ βίου, ώστε ζώντων καί μή εταίρων καί παίδων d 
σχεδόν ομοίως όρφανόν αύτω γενέσθαι τόν βίον. Τίμιος μέν 
δή καί ό μηδέν αδικών, ό δέ μηδ' επιτρέπων τοις άδικοϋσιν 
άδικεϊν πλέον ή διπλασίας τιμής άξιος εκείνου- ό μέν γάρ 
ενός, ό δέ πολλών αντάξιος έτερων, μηνύων τήν τών άλλων 
τοίς άρχουσιν άδικίαν. Ό δέ καί συγκολάζων είς δύναμιν 
τοις άρχουσιν, ό μέγας άνήρ εν πόλει καί τέλειος ούτος ανα-
γορευέσθω, νικηφόρος αρετή. Τόν αυτόν δή τούτον επαινον e 
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νους καί εγχώριους, σχεδόν τά εξετάσαμε όλα διεξοδικά, καί 
τό τι είδους άνθρωπος όντας κάποιος θά μπορούσε νά περά
σει μέ τόν ωραιότερο τρόπο τή ζωή του, εΐναι τό επόμενο θέ
μα μετά άπό τοϋτο, πού πρέπει νά εξετάσουμε διεξοδικά- όσα 
δηλαδή κάμνει Οχι ό νόμος άλλα ό έπαινος καί ο ψόγος μέ τό 
νά μαθαίνει σέ όλους νά είναι περισσότερο εύπειθεΧς καί κα
λοπροαίρετοι απέναντι στους νόμους πού πρόκειται νά τε
θούν στό μέλλον, αυτά είναι μετά άπό τοϋτο έκεϊνα γιά τά 
όποια πρέπει νά κάμνουμε λόγο. Ή αλήθεια, πράγματι, άπ' 
όλα τά αγαθά προηγείται γιά τους θεούς, άπ' όλα γιά τους 
ανθρώπους- μακάρι αυτός πού μέλλει νά γίνει ευλογημένος 
καί ευτυχισμένος νά εΐναι μέτοχος αυτής ευθύς έξ άρχης, γιά 
νά μπορεί νά ζει τόν περισσότερο δυνατό χρόνο όντας αλη
θής. Καθότι εΐναι αξιόπιστος- ένώ είναι αναξιόπιστος 
εκείνος στον όποιο είναι αγαπητό τό εκούσιο ψέμα, καί σέ 
όποιον τό ακούσιο εΐναι άμυαλος. Κανένας άπό τους δύο 
αυτούς δέν είναι αξιοζήλευτος. Διότι εΐναι άφιλος κάθε ανα
ξιόπιστος καί άμαθης, καί όταν μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, 
θά γινόταν γνωστός (ένν. ώς τέτοιος), θά είχε ετοιμάσει γιά 
τόν εαυτό του στά δύσκολα χρόνια τών γηρατιών, κοντά στό 
τέλος τής ζωής του, μίαν απόλυτη μοναξιά, ώστε ανεξάρτητα 
τοΰ άν ζουν ή όχι οί σύντροφοι καί τά παιδιά του, ή ζωή του 
θά εΐναι τό Ιδιο άπορφανισμένη. "Αξιος τιμής βεβαίως είναι 
καί αυτός πού δέν αδικεί στό παραμικρό, αυτός Ομως πού 
δέν επιτρέπει σ' εκείνους πού διαπράττουν αδικίες ν' αδι
κούν είναι διπλάσια άξιος τιμής άπ' ό,τι εκείνος- διότι ένώ ό 
πρώτος έχει τήν αξία ενός, ό δεύτερος είναι ισάξιος μέ πολ
λούς άλλους, μέ τό νά καταγέλλει τήν αδικία τών άλλων 
στους άρχοντες. Αυτός τώρα πού καί μετέχει κατά δύναμιν 
στον κολασμό μαζί μέ τους άρχοντες, αυτός νά αναγορεύεται 
ό πιό μεγάλος καί ό πιό τέλειος άνθρωπος τής πόλεως, νι
κητής στην αρετή. Ό ίδιος αυτός, άλλωστε, έπαινος πρέπει 
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καί περί σωφροσύνης χρή λέγειν καί περί φρονήσεως, καί Οσα 
άλλα αγαθά τις κέκτηται δυνατά μή μόνον αυτόν εχειν άλλα 
καί άλλοις μεταδιδόναι- καί τόν μέν μεταδίδοντα ώς άκρό-
τατον χρή τιμαν, τόν δ' αύ μή δυνάμενον, έθέλοντα δέ, έάν 
δεύτερον, τόν δέ φθονοϋντα καί έκόντα μηδενί κοινωνόν διά 
φιλίας γιγνόμενον αγαθών τίνων αυτόν μέν ψέγειν, τό δέ 73ia 
κτήμα μηδέν μάλλον διά τόν κεκτημένον άτιμάζειν, άλλα 
κτάσθαι κατά δύναμιν. Φιλονικείτω δέ ήμϊν πάς προς άρετήν 
άφθόνως. Ό μέν γάρ τοιούτος τάς πόλεις αϋξει, άμιλλώμε-
νος μέν αυτός, τους άλλους δέ ού κολούων διαβολαΐς- ό δέ 
φθονερός, τή τών άλλων διαβολή δείν οίόμενος ύπερέχειν, 
αυτός τε ήττον συντείνει προς άρετήν τήν αληθή, τους τε 
άνθαμιλλωμένους είς άθυμίαν καθίστησι τω αδίκως ψεγεσθαι, 
καί διά ταύτα άγύμναστον τήν πόλιν όλην είς αμιλλαν αρετής b 
ποιών, σμικροτέραν αυτήν προς εύδοξίαν τό εαυτού μέρος 
απεργάζεται, θυμοειόή μέν δή χρή πάντα άνδρα είναι, πράον 
δέ ώς Οτι μάλιστα. Τά γάρ τών άλλων χαλεπά καί δυσίατα ή 
καί τό παράπαν ανίατα αδικήματα ούκ εστίν άλλως έκφυγειν 
ή μαχόμενον καί άμυνόμενον νικώντα καί τφ μηδέν άνιέναι 
κολάζοντα, τοϋτο δέ άνευ θυμού γενναίου ψυχή πάσα αδύ
νατος δράν. Τά δ' αύ τών όσοι άδικοϋσιν μέν, ιατά δέ, γι- e 
γνώσκειν χρή πρώτον μέν οτι πάς ό άδικος ούχ εκών άδικος-
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νά λέγεται καί αναφορικά μέ τή σωφροσύνη καί τή φρόνηση, 
καί μέ όσα άλλα αγαθά έχει κάποιος στην κατοχή του, επιδε
κτικά νά μήν τά κατέχει αυτός μόνον, άλλα νά τά μεταδίδει 
καί σέ άλλους- καί αυτός πού τά μεταδίδει πρέπει νά τιμάται 
στό έπακρο, αυτός πάλι πού δέν εΐναι σέ θέση άλλα τό θέλει, 
νά μένει δεύτερος, ένώ αυτός πού φθονεί καί δέν μοιράζεται 
μέ τή θέληση του μέ κανέναν άπό φιλία κάποια αγαθά του, 
αυτός πρέπει νά ψέγεται, τό αγαθό όμως πού αυτός κατέχει 
δέν πρέπει στό παραμικρό μάλλον έξ αίτιας τοϋ κατόχου του 731 
ν' απαξιώνεται, άλλα αντιθέτως νά προσπαθεί κανείς μέ 
όλες του τις δυνάμεις νά τό αποκτά. Νά συναγωνίζεται κα
θένας άπό μας γιά τήν αρετή χωρίς φθόνο. Διότι, ένώ ό 
άνθρωπος αύτοϋ τοϋ είδους θ' αυξάνει τή δύναμη τών πόλε
ων μέ τό ν' άμιλλάται ό ΐδιος καί νά μήν εμποδίζει τους 
άλλους μέ διαβολές, ό φθονερός, ό όποΧος φαντάζεται οτι 
μπορεΧ μέ τή διαβολή νά υπερέχει σέ βάρος τών άλλων, αυτός 
ό άνθρωπος καί ό ίδιος καταβάλλει λιγότερες προσπάθειες 
γιά τήν κατάκτηση τής αληθινής αρετής καί τους ανταγωνι
στές του αποθαρρύνει μέ τό νά τους κατηγορεί άδικα, καί έξ 
αιτίας αυτών, κάμνοντας τήν πόλη ολόκληρη νά είναι απρο
ετοίμαστη στον αγώνα γιά τήν κατάκτηση τής αρετής, τήν κα
θιστά, οσο εξαρτάται άπό αυτόν, πιό αδύναμη ώς προς τήν 
καλή φήμη. Κάθε άνδρας πρέπει νά είναι βεβαίως ορμητικός 
άλλα καί όσο τό δυνατόν πράος. Διότι δέν υπάρχει άλλος 
τρόπος νά απαλλαγεί κανείς άπό τις βαριές καί ουσίατες ή 
καί εντελώς ανίατες αδικίες τών άλλων, παρά μέ τό νά βγαί
νει νικητής μαχόμενος καί αμυνόμενος εναντίον τους καί μέ 
τό νά τους τιμωρεί αμείλικτα, αυτό όμως δέν είναι ικανή νά 
τό πράξει καμμία ψυχή χωρίς γενναΧο φρόνημα. Ώς προς τις 
αδικίες πάλι, εκείνων πού διαπράττουν βέβαια αδικία, πλην 
όμως εΐναι δυνατόν νά θεραπευθούν, πρέπει κανείς νά γνω
ρίζει πριν άπ' όλα ότι κάθε μή δίκαιος άνθρωπος δέν είναι 
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τών γάρ μεγίστων κακών ουδείς ούδαμοΰ ουδέν εκών κεκτήτο 
άν ποτέ, πολύ δέ ήκιστα έν τοΧς τών εαυτού τιμιωτάτοις. 
Ψυχή δ', ώς εΐπομεν, άληθείςι γέ έστιν πάσιν τιμιώτατον έν 
ούν τω τιμιωτάτω τό μέγιστον κακόν ουδείς εκών μή ποτέ 
λάβη καί ζή διά βίου κεκτημένος αυτό. 'Αλλά ελεεινός μέν πά- d 
ντως ό γε άδικος καί ό τά κακά έχων, έλεεΧν δέ τόν μέν ιάσι
μα έχοντα έγχωρεί καί άνείργοντα τόν θυμόν πραϋνειν καί μή 
άκραχολοϋντα γυναικείως πικραινόμενον διατελεΧν, τφ Ô' 
άκράτως καί άπαραμυθήτως πλημμελει καί κακώ έφιέναι δει 
τήν όργήν διό δή θυμοειδή πρέπειν καί πράόν φαμεν εκά
στοτε είναι όείν τόν αγαθόν. 

Πάντων δέ μέγιστον κακών άνθρώποις τοις πολλοίς 
έμφυτον έν ταΧς ψυχαΧς έστιν, ού πάς αύτφ συγγνώμην έχων 
αποφυγήν ούδεμίαν μηχανάται- τοϋτο δ' έστιν Ö λέγουσιν ώς e 
φίλος αύτώ πάς άνθρωπος φύσει τέ έστιν καί ορθώς έχει τό 
δεΧν είναι τοιούτον. Τό δέ αληθείς γε πάντων αμαρτημάτων 
διά τήν σφόδρα εαυτού φιλίαν αίτιον έκάστω γίγνεται εκά
στοτε. Τυφλοϋται γάρ περί τό φιλούμενον ό φιλών, ώστε τά 
δίκαια καί τά αγαθά καί τά καλά κακώς κρίνει, τό αύτοϋ προ 732a 
τοϋ αληθούς αεί τιμάν δεϊν ηγούμενος- ούτε γάρ εαυτόν ούτε 
τά εαυτού χρή τόν γε μέγαν άνδρα έσόμενον οτέργειν, άλλα 
τά δίκαια, έάντε παρ' αύτώ έάντε παρ' άλλω μάλλον πρατ-

ΒΙΒΛΙΟ Ε 325 

μέ τή θέληση του άδικος- διότι δέν θά μπορούσε κανείς ποτέ 
μέ κανένα τρόπο νά έχει μέσα του εκούσια τό παραμικρό άπό 6 8 1 a 

τά πιό μεγάλα κακά, πολύ λιγότερο μάλιστα μέσα στά πιό 
άξια τιμής άπό τά δικά του αγαθά. Καί όπως είπαμε, ή ψυχή 
εΐναι στ' αλήθεια γιά όλους τους ανθρώπους τό πολυτιμότε
ρο αγαθό- στό πολυτιμότερο συνεπώς άπ' όλα αγαθό κανείς 
μέ τή θέληση του δέν θά δεχθεΧ (ένν. νά εντάξει) ποτέ τό μέ
γιστο κακό καί δέν θά ζει σέ όλη του τή ζωή έχοντας στην κα
τοχή του αυτό τό κακό. Ένώ όμως ό άδικος όσο καί αυτός πού 
έχει (ένν. μέσα του) τά κακά είναι χωρίς άλλο άξιος ευσπλα
χνίας, συγχωρείται ωστόσο νά δείχνει κανείς ευσπλαχνία μό- d 
νο σέ αυτόν πού έχει κακά θεραπεύσιμα καί άφοϋ εμποδίσει 
τόν θυμό του νά μαλακώσει καί νά μή ζεΧ όπως μία γυναίκα 
πικρόχολη, ένώ αντίθετα πρέπει ν' αφήνει τήν οργή του νά 
ξεσπά εναντίον τοϋ ασυγκράτητα καί αδιόρθωτα παραβάτη 
καί τοϋ κακοϋ- γι' αυτό είπαμε, λοιπόν, ότι πρέπει κατά πε
ρίπτωσιν νά είναι ό αγαθός άνθρωπος ορμητικός καί πράος. 

Τό πιό μεγάλο όμως άπ' όλα τά κακά είναι έμφυτο στις 
ψυχές τών περισσότερων ανθρώπων, τό όποιο, επειδή ό κα
θένας τό συγχωρεί στον εαυτό του, δέν αναζητεί νά βρει τό 
παραμικρό προς αποφυγήν του· καί τοϋτο είναι αυτό πού λέ- e 
γεται, ότι άπό τή φύση του κάθε άνθρωπος εΐναι φίλαυτος 
καί ορθώς έχει οτι πρέπει νά εΐναι τέτοιος. Καί στ' αλήθεια 
ή αιτία γιά κάθε άνθρωπο όλων τών σφαλμάτων είναι σέ κά
θε περίπτωση ή υπερβολική φιλαυτία του. Διότι αυτός πού 
αγαπά τυφλώνεται σέ σχέση μέ αυτό πού αποτελεί αντικείμε
νο τής αγάπης του, έτσι πού κρίνει λαθεμένα τά δίκαια, τά 
καλά καί τά ώραΐα, διότι θεωρεί Οτι πρέπει πάντοτε νά τιμά 
τό δικό του αγαθό αντί τό αληθινό- διότι αυτός τουλάχιστον 732a 
πού θέλει νά γίνει μεγάλος άνδρας δέν πρέπει ν' αγαπά ούτε 
τόν εαυτό του, ούτε τά δικά του πράγματα, αλλά τά δίκαια, 
έάν τυχαίνει νά γίνονται αυτά είτε άπό τόν ίδιον, εΐτε πολύ 
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τόμενα τυγχάνη. Έ κ ταύτοϋ δέ αμαρτήματος τούτου καί τό 

τήν άμαθίαν τήν παρ' αύτφ δοκεΐν σοφίαν εΐναι γέγονε πάσιν 

όθεν ούκ είδότες ώς έπος ειπείν ουδέν, οίόμεθα τά πάντα 

είδέναι, ούκ επιτρέποντες δέ άλλοις ά μή έπιστάμεθα πράτ- b 

τειν, άναγκαζόμεθα άμαρτάνειν αυτοί πράττοντες. Διό πάντα 

άνθρωπον χρή φεύγειν τό σφόδρα φιλεϊν αυτόν, τόν δ ' εαυ

τού βελτίω διώκειν άεί, μηδεμίαν αίσχύνην επί τω τοιούτω 

πρόσθεν ποιούμενον. 

Ά δέ σμικρότερα μέν τούτων καί λεγόμενα πολλάκις 

εστίν, χρήσιμα δέ τούτων ούχ ήττον, χρή λέγειν εαυτόν άνα-

μιμνήσκοντα. Ώ σ π ε ρ γάρ τίνος απορρέοντος άεί δεΧ τουνα

ντίον έπιρρεΐν άνάμνησις Ö' εστίν επιρροή φρονήσεως άπο-

λειπούσης- διό δή γελώτων τε εΐργεσθαι χρή τών εξαίσιων και e 

δακρύων, παραγγέλλειν δέ παντί πάντ ' άνδρα, και όλην πε-

ριχάρειαν πάσαν άποκρυπτόμενον καί περιωδυνιαν εύσχη-

μονεΧν πειράσθαι, κατά τε εύπραγίας ισταμένου τοϋ δαίμο

νος εκάστου, καί κατά τύχας οΐον προς υψηλά καί ανάντη 

δαιμόνων άνθισταμένων τισίν πράξεσιν, έλπίζειν δ' άεί τοΧς 

γε άγαθοισι τόν θεόν ά δωρεΧται πόνων μέν έπιπιπτόντων 

αντί μειζόνων έλάττους ποιήσειν τών τ ' αύ νΰν παρόντων έπί d 

τό βέλτιον μεταβολάς, περί δέ τά αγαθά τά εναντία τούταιν 

άεί πάντ ' αύτοις παραγενήσεσθαι μετ' αγαθής τύχης. Ταύταις 

δή ταΧς έλπίσιν εκαστον χρη ζήν καί ταϊς ύπομνήσεσι πάντων 
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περισσότερο άπό άλλον. Αυτό τό ΐδιο τώρα σφάλμα υπήρξε 

γιά όλους ή αιτία τοϋ νά θεωρεΧ ό καθένας Οτι ή αμάθεια του 

είναι σοφία- γι' αυτό χωρίς νά γνωρίζουμε, πού λέει ό λόγος, 

τίποτε, φανταζόμαστε ότι τά γνωρίζομε όλα, καί μή επιτρέ

ποντας σέ άλλους νά πράττουν αυτά πού έμεις δέν γνωρίζο

με, οδηγούμαστε αναγκαστικά στό νά σφάλλουμε πράττο- b 

ντάς τα εμεΧς οί ίδιοι. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος οφείλει ν ' 

αποφεύγει ν ' αγαπά τόν εαυτό του υπερβολικά, καί νά άνα-

ζητεΧ πάντοτε τόν καλύτερο άπό τόν ίδιο, χωρίς νά αισθάνε

ται καμμίαν έντροπή γιά κάτι τέτοιο πού πρωτύτερα πράττει. 

Αυτά τώρα τά όποΧα είναι μικρότερης σημασίας άπό τούτα 

καί λέγονται πολλές φορές, άλλα δέν είναι λιγότερο χρήσιμα 

άπό τούτα, πρέπει μέ τό νά τά θυμάται νά τά λέει κάνεις στον 

εαυτό του. "Οπως ακριβώς κάποιο υγρό πού έκρέει άπό κά

που πρέπει πάντοτε νά συρρέει προς τήν αντίθετη κατεύθυν-

σιν έτσι καί ή ανάμνηση εΐναι συρροή, όταν εκλείπει ή φρό

νηση- γι ' αυτό τότε πρέπει ν ' αποφεύγονται τά υπερβολικά e 

γέλια καί δάκρυα καί κάθε άνθρωπος νά προτρέπει κάθε 

άλλον, καί νά προσπαθεΧ, αποκρύπτοντας κάθε υπερβολική 

χαρά καί κάθε υπερβολική οδύνη, νά φέρεται εύπρεπώς τόσο 

κατά τις ευτυχείς στιγμές πού τοϋ συμπαρίσταται ή προστά

τιδα θεότητα, όσο καί κατά τις μεταβολές τής τύχης, όταν 

ορισμένες θεότητες εναντιώνονται σέ ορισμένες πράξεις του, 

σάν νά επρόκειτο γιά πράγματα υπερβολικά υψηλά καί 

απρόσιτα, καί νά ελπίζει πάντοτε ότι ό θεός μέ τά καλά πού 

χαρίζει, θά κάμνει άπό μεγαλύτερα μικρότερα τά βάσανα πού à 
πέφτουν πάνω του καί ότι πάλι θά μεταβάλει τά παρόντα 

προς τό καλύτερο, ένώ όσον άφορα στά καλά πράγματα, τά 

αντίθετα ά π ' δ,τι τά παραπάνω, ότι πάντοτε άπό μιαν καλή 

τύχη όλα αυτά θά αυξάνουν. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, πρέπει 

νά ζεΧ μέ τις ελπίδες αυτές καί μέ τις αναμνήσεις όλων 

αυτών, χωρίς νά φείδεται τοϋ παραμικρού κόπου, άλλα πά-
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τών τοιούτων, μηδέν φειδόμενον, άλλ' άεί κατά τε παιδιάς 
καί σπουδάς άναμιμνήσκοντα έτερον τε καί εαυτόν σαφώς. 

Νϋν ούν δή περί μέν επιτηδευμάτων, οΐα χρή έπιτηδεύειν, 
καί περί αύτοϋ εκάστου, ποιόν τίνα χρεών εΐναι, λέλεκται e 
σχεδόν όσα θεία έστι, τά δέ ανθρώπινα νϋν ήμΧν ούκ εΧρηται, 
δεϊ δέ- άνθρώποις γάρ διαλεγόμεθα άλλ' ού θεοΧς. Έστιν δή 
φύσει άνθρώπειον μάλιστα ήδοναί καί λϋπαι καί έπιθυμίαι, 
έξ ών ανάγκη τό θνητόν πάν ζφον άτεχνώς οίον έξηρτήσθαί 
τε καί έκκρεμάμενον είναι σπουδαϊς ταΧς μεγίσταις- δει δή τόν 
κάλλιστον βίον έπαινεΧν, μή μόνον ότι τφ σχήματι κρατεΧ 733a 
προς εύδοξίαν, άλλα καί ώς, αν τις έθέλη γευεσθαι καί μή νέ
ος ών φυγάς άπ' αύτοϋ γένηται, κρατεΧ καί τούτω δ πάντες 
ζητοϋμεν, τφ χαίρειν πλείω, έλάττω δέ λυπεΧσθαι παρά τόν 
βίον άπαντα. Ώς δέ εσται τοϋτο σαφές, άν γεύηταί τις ορθώς, 
έτοίμως καί σφόδρα φανήσεται. Ή Οέ όρθότης τις; τοϋτο ήδη 
παρά τοϋ λόγου χρή λαμβάνοντα σκοπεΧν είτε ούτως ήμΧν 
κατά φύσιν πέφυκεν είτε άλλως παρά φύσιν, βίον χρή παρά 
βίον ήδίω καί λυπηρότερον ώδε σκοπεΧν. Ήδονήν βουλόμεθα 
ήμιν είναι, λύπην δέ ούθ' αίρούμεθα ούτε βουλόμεθα, τό δέ b 
μηδέτερον αντί μέν ηδονής ού βουλόμεθα, λύπης δέ άλλάιτε-
σθαι βουλόμεθα- λύπην δ' έλάττω μετά μείζονος ηδονής βου-
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ντοτε τόσο στά παιγνίδια Οσο καί στους αγώνες τής ζωής νά 
τά υπενθυμίζει μέ σαφήνεια καί στον άλλον καί στον εαυτό 
του. 

Μέχρι τώρα, λοιπόν, είναι αλήθεια, οτι σχετικά μέ τά έργα, 
στά όποια πρέπει νά επιδίδεται κάποιος καί γιά κάθε άτομο 
χωριστά, τί είδους άνθρωπος είναι ανάγκη νά εΐναι, έχουν e 
λεχθεί Ολα σχεδόν όσα σχετίζονται μέ τό θείο, όσα ωστόσο 
αναφέρονται στά ανθρώπινα δέν έχουν ακόμα συζητηθεί άπό 
μας, πρέπει όμως (ένν. νά συζητηθούν)- διότι μέ ανθρώπους 
συζητούμε, όχι μέ θεούς. Είναι κάτι τό φύσει μάλιστα ανθρώ
πινο οί ηδονές, οί λύπες καί οί επιθυμίες, άπό τις όποΧες 
αναγκαστικά τό κάθε θνητό ζώο σάν όλως διόλου νά εξαρ
τάται καί νά κρέμεται (ένν. φαίνεται) μέ τις μέγιστες επι
πτώσεις πού έχουν αυτές πάνω του- πρέπει τότε νά επαινεί 
κανείς τόν πιό ώραΧο βίο, όχι μόνον επειδή επικρατεί εξωτε
ρικά ώς προς τήν καλή φήμη, άλλα καί επειδή, άν κάποιος 733a 
θέλει νά τόν γεύεται καί νά μή λιποτακτεΧ άπ' αυτόν όταν 
εΐναι νέος, επικρατεί καί σέ τοϋτο τό όποΧο όλοι επιζητούμε, 
τό νά χαιρόμαστε περισσότερο καί νά λυπόμαστε λιγότερο 
καθ' όλον τόν βίο μας. Τό Οτι θά είναι τώρα τοϋτο ή καθαρή 
αλήθεια, άν θά τόν γευόταν κάποιος μέ τρόπο σωστό, θά γί
νει αμέσως καί εντελώς προφανές. ΠοΧος εΐναι όμως ό σω
στός τρόπος; Τοϋτο τώρα πλέον εΐναι ανάγκη, εκλαμβάνο
ντας το άπό τή λογική του πλευρά, νά εξετάσουμε- εΐναι ανά
γκη δηλαδή νά εξετάσουμε ένα είδος βίου σέ σύγκριση μ' 
έναν άλλο, τόν πιό ευχάριστο μέ τόν πιό δυσάρεστο, μέ τόν 
τρόπον αυτόν κατά πόσον, έτσι όπως έχει, εΐναι σύμφωνο μέ 
τή φύση μας ή μ' έναν άλλο τρόπο αντίθετο μέ τή φύση μας. 
ΈμεΧς θέλομε νά υπάρχει γιά μας ηδονή, ένώ τή λύπη ούτε b 
τήν διαλέγομε ούτε τήν θέλομε, αυτό πού δέν είναι ούτε τό 
ενα ούτε τό άλλο δέν τό θέλομε βέβαια στή θέση τής ηδονής, 
ένώ θέλομε νά τό ανταλλάξουμε μέ τή λύπη- λιγότερη λύπη 
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λόμεθα, ήδονήν δ' έλάττο) μετά μείζονος λύπης ού βουλόμε
θα, ίσα δέ αντί ίσων έκάτερα τούτων ούχ ώς βουλόμεθα έχοι-
μεν άν διασαφεΧν. Ταύτα Οέ πάντα εστίν πλήθει και μεγέθει 
καί σφοδρότησιν ίσότησίν τε, καί Οσα εναντία εστίν πάσι τοις 
τοιοϋτοις προς βούλησιν, διαφέροντα τε καί μηδέν διαφέρο
ντα προς αιρεσιν εκάστων. Ούτω δή τούτων έξ ανάγκης δια-
κεκοσμημένων, έν φ μέν βίω ενεστι πολλά έκάτερα καί μεγά
λα καί σφοδρά, υπερβάλλει δέ τά τών ηδονών, βουλόμεθα, έν 
ώ δέ τά εναντία, ού βουλόμεθα- καί αύ έν φ ολίγα έκάτερα και 
σμικρά και ήρεμαϊα, υπερβάλλει δέ τά λυπηρά, ού βουλόμε
θα, έν Φ δέ τάναντία, βουλόμεθα. Έν ώ δ' αύ βίψ ισορροπεί, 
καθάπερ έν τοις πρόσθεν δει διανοεϊσθαι- τόν ίσόρροπον βίον 
ώς τών μέν υπερβαλλόντων τφ φίλω ήμΧν βουλόμεθα, τών δ* 
αύ τοις έχθροΧς ού βουλόμεθα. Πάντας δή δεΧ διανοεΧσθαι 
τους βίους ημών ώς έν τούτοις ένδεδεμένοι πεφύκασιν, καί 
δεΧ διανοεϊσθαι ποίους φύσει βουλόμεθα- εί δέ τι παρά ταύτα 
άρα φαμέν βούλεσθαι, διά τίνα άγνοιαν καί άπειρίαν τών 
όντων βίων αυτά λέγομεν. 

Τίνες δή και πόσοι είσί βίοι, ών πέρι δεΧ προελόμενον τό 
βουλητόν τε καί έκούσιον άβούλητόν τε καί άκούσιον ίδόντα 
είς νόμον έαυτψ ταξάμενον, τό φίλον άμα καί ηδύ καί άρι
στον τε καί κάλλιστον έλόμενον, ζην ώς οΐόν τ' εστίν άνθρο)-
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μέ μεγαλύτερη ηδονή τήν θέλομε επίσης, λιγότερη όμως 
ηδονή μέ μεγαλύτερη λύπη δέν τήν θέλομε, άν τώρα είχαμε 
ίσες (ένν. ηδονή καί λύπη), στή μία καί τήν άλλη άπό τις δύο 
αυτές περιπτώσεις, δέν θά μπορούσαμε νά πούμε μέ ακρίβεια 
τί θέλομε. Αυτά τώρα όλα πού σχετίζονται μέ τόν μεγάλο 
αριθμό ή τό μέγεθος, μέ τις εντάσεις ή τις Ισότητες, καί οσα 
εΐναι αντίθετα σέ όλες τοϋ είδους αύτοϋ τις κατηγορίες στή 
διαμόρφωση τής βούλησης, ασκούν ή δέν ασκούν επίδραση 
στην επιλογή καθενός άπό μας. Έτσι τότε τακτοποιημένα 
αυτά άπό ανάγκη, τόν τρόπο βίου στον όποιο ενυπάρχουν 
πολλά άπό καθένα άπό αυτά τά δύο καί μεγάλα καί έντονα 
καί υπερτερούν τά σχετικά μέ τις ηδονές, τόν θέλομε, ένώ 
εκείνον στον όποΧο (ένν. ισχύουν) τά αντίθετα, δέν τόν θέλο
με- καί πάλι αυτόν στον όποιον ενυπάρχουν λίγα άπό καθέ
να άπό τά δύο αυτά καί μικρά στό μέγεθος καί ήρεμα, καί 
υπερτερούν τά σχετικά μέ τις λύπες, δέν τόν θέλομε, ένώ 
έκεΧνον στον όποιον (ένν. Ισχύουν) τά αντίθετα, τόν θέλομε. 
Τόν τρόπο βίου πάλι στον όποιο ισορροπούν, πρέπει νά τόν 
δούμε όπως ακριβώς στά προηγούμενα: θέλομε τόν ισορρο
πημένο τρόπο βίου εφόσον υπερτερούν αυτά πού μας είναι 
προσφιλή, καί δέν τόν θέλομε αντιθέτως μέ τά αντιπαθή. 
Πρέπει τότε όλους τους βίους μας νά τους δούμε οτι είναι 
άπό τή φύση συνδεδεμένοι μ' αυτές τις εναλλαγές καί πρέπει 
νά δούμε ποίους θέλομε σύμφωνα μέ τή φύση· άν τώρα ισχυ
ριζόμαστε ότι θέλομε κάτι τι πέρα άπό αυτά, τά λέμε αυτά 
άπό άγνοια καί έλλειψη πείρας τών υπαρκτών βίων. 

ΠοΧοι τότε καί πόσοι είναι οί τρόποι βίου σχετικά μέ τους 
οποίους πρέπει, έχοντας κάμνει κάποιος μία προκριματική 
επιλογή ανάμεσα στό ηθελημένο καί εκούσιο καί αθέλητο καί 
ακούσιο, μέ επίγνωση ανάγοντας την σέ νόμο γιά τόν εαυτό 
του, έχοντας επιλέξει τό προσφιλές καί τήν ϊδια στιγμή ευχά
ριστο καί καλύτερο όσο καί ωραιότερο, νά ξεΧ μέ τόν πιο 
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πον μακαριώτατα; λέγωμεν δή σώφρονα βίον ένα είναι καί 

φρόνιμον ένα καί ένα τόν άνδρεΐον, καί τόν ύγιεινόν βίον ένα 

ταξώμεθα- καί τούτοις ούσιν τέτταρσιν εναντίους άλλους τέτ-

ταρας, άφρονα, δειλόν, άκόλαστον, νοσώδη. Σώφρονα μέν 

ούν βίον ό γιγνώσκων θήσει πράον έπί πάντα καί ήρεμαίας 734a 

μέν λύπας, ήρεμαίας δέ ήδονάς, μαλάκας δέ επιθυμίας καί 

έρωτας ούκ έμμανεις παρεχόμενον, άκόλαστον δέ, όξύν έπί 

πάντα, καί σφοδρός μέν λύπας, σφοδράς δέ ήδονάς, συντό

νους δέ καί οίστρώδεις επιθυμίας τε καί έρωτας ώς οΐόν τε 

έμμανεοτάτους παρεχόμενον, υπερβάλλουσας δέ έν μέν τ φ 

σώφρονι βίφ τάς ήδονάς τών άχθηδόνων, έν δέ τ φ άκολάστω 

τάς λύπας τών ηδονών μεγέθει καί πλήθει καί πυκνότησιν. 

"Οθεν ό μέν ήδίων ήμΐν τών βίων, ό δέ λυπηρότερος έξ άνά- b 

γκης συμβαίνει κατά φύσιν γίγνεσθαι, καί τόν γε βουλόμενον 

ήδέως ζην ούκέτι παρείκει έκόντα γε άκολάστως ζήν, άλλ' ήδη 

δήλον ώς, εί τό νϋν λεγόμενον ορθόν, πάς έξ ανάγκης άκων 

εστίν ακόλαστος- ή γάρ δι ' άμαθίαν ή δι ' άκράτειαν ή δι ' 

αμφότερα, τοϋ σωφρονεΧν ενδεής ών ζή Ô πάς άναθρώπινος 

όχλος. Ταύτα δέ περί νοσώδους τε καί υγιεινού βίου διανοη-

τέον, ώς εχουσι μέν ήδονάς και λύπας, ύπερβάλλουσι δέ ήδο-

ναί μέν λύπας έν ύγιεία, λϋπαι δέ ήδονάς έν νόσοις. ΉμΧν δέ e 

ή βουλησις τής αίρέσεως τών βίων ούχ ίνα τό λυπηρόν ύπερ-

βάλλη· όπου δ' ύπερβάλλεται, τοΰτον τόν βίον ήδίω κεκρίκα-
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ευλογημένο τρόπο πού είναι δυνατόν νά ζεΧ άνθρωπος; "Ας 

πούμε τότε οτι ένας εΐναι ό σώφρων βίος, ένας άλλος ό φρό

νιμος, ένας τρίτος ό ανδρείος και τόν υγιεινό βιο ας κατατά

ξουμε ώς έναν άλλο- καί σ' αυτούς, οί όποΧοι εΐναι τέσσερις 

τόν αριθμό, (ένν. αντιστοιχούν) τέσσερις άλλοι αντίθετοι: ό 

άφρων, ό δειλός, ό ακόλαστος καί ό φιλάσθενος. Αυτός τώ

ρα ό οποίος γνωρίζει τόν σώφρονα βίο, θά τόν ορίσει ώς 

πράο σέ όλα, καί πού παρέχει όχι μόνον ήπιες λύπες άλλα 734a 

και ήπιες χαρές, καί απαλές επιθυμίες καί όχι μανιώδεις 

έρωτες, ένώ τόν ακόλαστο βίο βίαιο σέ όλα καί πού παρέχει 

Οχι μόνον έντονες λύπες, άλλα καί έντονες χαρές, καί άπό 

τήν άλλη μεριά τόσο βίαιες καί μανιώδεις επιθυμίες όσο καί 

παθιασμένους όσο γίνεται έρωτες, καί ότι ένώ στον σώφρο

να βίο υπερτερούν οί χαρές άπό τις στενοχώριες, στον ακό

λαστο βίο υπερτερούν οί λύπες σέ σύγκριση μέ τις χαρές, ώς 

προς τό μέγεθος, τόν μεγάλο αριθμό καί τήν ένταση. Γι' αυτό 

κατ' ανάγκην ό ένας άπό τους βίους συμβαίνει νά γίνεται 

σύμφωνα μέ τή φύση πιό ευχάριστος γιά μας καί ό άλλος πιό 

θλιβερός, καί αυτός πού θέλει νά ζει ευχάριστα δέν έπιτρέ- b 

πεται πλέον νά ζεϊ τουλάχιστον μέ τή θέληση του ακόλαστα, 

ωστόσο εΐναι ήδη ολοφάνερο, άν αυτό πού τώρα λέμε εΐναι 

σωστό, ότι κάθε άνθρωπος είναι κατ' ανάγκην ακόλαστος 

χωρίς τή θέληση του- διότι είτε άπό αμάθεια, εΐτε άπό ακρά

τεια, εΐτε καί άπό τά δύο αυτά, συμβαίνει νά ζεΧ ολόκληρο τό 

ανθρώπινο πλήθος όντας ελλιπές στό νά είναι σώφρον. Τά 

ίδια αυτά όμως πρέπει νά σκεφθούμε τόσο γιά τόν υγιεινό 

όσο καί γιά τόν νοσηρό βίο, ότι έχουν δηλαδή χαρές καί λύ

πες καί Οτι υπερτερούν στην υγεία οί χαρές σέ σύγκριση μέ 

τις λύπες καί οί λύπες σέ σύγκριση μέ τις χαρές στις νόσους. 

Ή δική μας τώρα θέληση στό θέμα επιλογής βίων, δέν έγκει- e 

ται στό νά υπερτερεί τό στοιχείο τής λύπης- καί έκεΐ όπου 

αυτό υπερκεράζεται, έχομε κρίνει ότι αυτός ό βίος είναι πιό 
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μεν. Ό δή σώφρων τοϋ ακολάστου καί ό φρόνιμος τοϋ άφρο
νος, φαΐμεν άν, καί ό τής ανδρείας τοϋ τής δειλίας έλάττονα 
καί σμικρότερα καί μανότερα έχων αμφότερα, τή τών ηδονών 
έκάτερος έκάτερον υπερβάλλων, τή τής λύπης εκείνων υπερ
βαλλόντων αυτούς, ό μέν ανδρείος τόν δειλόν, ό δέ φρόνιμος d 
τόν άφρονα νικώσιν, ώστε ήδίους είναι τους βίους τών βίων, 
σώφρονα καί άνδρεϊον καί φρόνιμον καί ύγιεινόν δειλού καί 
άφρονος καί ακολάστου καί νοσώδους, καί συλλήβδην τόν 
αρετής έχόμενον κατά σώμα ή καί κατά ψυχήν τοϋ τής μο
χθηρίας έχομένου βίου ήδίω τε εΐναι καί τοις άλλοις ύπερέ-
χειν εκ περιττού κάλλει καί όρθότητι καί αρετή καί ευδοξία, 
ώστε τόν έχοντα αυτόν ζην εύδαιμονέστερον άπεργάζεσθαι e 
τοϋ εναντίου τφ παντί καί ολω. 

Καί τό μέν προοίμιον τών νόμων ένταυθοί λεχθέν τών λό
γων τέλος έχέτω, μετά δέ τό προοίμιον άναγκαίόν που νόμον 
έπεσθαι, μάλλον δέ τό γε αληθές νόμους πολιτείας ύπογρά-
φειν. Καθάπερ ούν δή τίνα συνυφήν ή και πλεγμ' άλλ' ότιοϋν, 
ούκ έκ τών αυτών οΐόν τ' εστίν τήν τε έφυφήν καί τόν στήμο
να άπεργάζεσθαι, διαφέρειν δ' άναγκαϊον τό τών στημόνων 
προς άρετήν γένος -Ίσχυρόν τε γάρ καί τίνα βεβαιότητα έν 735a 
τοις τρόποις είληφός, τό δέ μαλακώτερον καί επιείκεια τινί 
δικαία χρώμενον- Οθεν δή τους τάς αρχάς έν ταϊς πόλεσιν 
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ευχάριστος. Θά μπορούσαμε νά βεβαιώσουμε ότι, επειδή ό 
σώφρων βίος έχει έναντι τοϋ ακόλαστου -καί ό φρόνιμος 
έναντι τοϋ άφρονα και αυτός τής ανδρείας έναντι εκείνου 
τής δειλίας- λιγότερα σέ αριθμό, μικρότερα σέ μέγεθος καί 
χαλαρότερα σέ ένταση καί τά δύο (ένν. χαρά καί λύπη), καί 
επειδή καθένας άπό τους πρώτους ύπερτερεΧ έναντι τοϋ αντι
θέτου του άπό τους δεύτερους ώς προς τή χαρά, ένώ οί τε
λευταίοι υπερτερούν εκείνων ώς προς τή λύπη, ό άνδρεΧος d 
(ένν. βίος) υπερισχύει τοΰ δειλού καί ό φρόνιμος τοϋ άφρο
να, ώστε νά υπάρχουν βίοι πιό ευχάριστοι άπό άλλους, ό σώ
φρων, ô ανδρείος, ό φρόνιμος καί ό υγιεινός άπό τόν δειλό, 
τόν άφρονα, τόν ακόλαστο καί τόν νοσηρό, καί μέ λίγα λόγια 
ο βίος πού εΐναι πλησιέστερα στην αρετή σωματικά ή καί ψυ
χικά εΐναι πιό ευχάριστος άπό τόν βίο πού εΐναι πλησιέστε
ρα στή μοχθηρία καί καί σέ όλα τ' άλλα είναι κατά πολύ 
ανώτερος άπ' αυτόν, δηλαδή στην ομορφιά, τήν ορθή στάση 
καί τήν καλή φήμη, έτσι πού νά κάμνει νά ζεΧ αυτός πού τόν 
έχει πιό ευτυχισμένος σέ όλα καί άπό κάθε άποψη σέ σύγκρι- e 
ση μέ τόν αντίθετο. 

Καί τό προοίμιο τών νόμων πού διατυπώθηκε στό σημείο 
αυτό τών συζητήσεων άς πάρει τέλος καί μετά τό προοίμιο 
είναι απολύτως αναγκαίο νά ακολουθεί ό νόμος, καί αυτό 
πού εΐναι περισσότερο αληθές νά γράφει (ένν. ό νομοθέτης) 
τους νόμους τής πολιτείας. Καθώς ακριβώς, λοιπόν, καί 
προκειμένου γιά ένα υφαντό ή ένα οποιοδήποτε άλλο πλε
κτό, δέν είναι δυνατόν νά κάμνει κανείς τό υφάδι καί τό στη-
μόνι άπό τά ίδια υλικά, αλλά κατ' ανάγκην τό υλικό τών στη-
μονιών υπερέχει κατά τό είδος τής ποιότητας -είναι γερό καί 
έχει αποκτήσει μέ τά στριφώματα μίαν ορισμένη στερεότητα, 735a 
ένώ τό υφάδι είναι μαλακότερο καί έχει ανάγκη άπό κάποια 
δικαιολογημένη ευκαμψία- έξ αύτοϋ προκύπτει ότι πρέπει 
νά διακρίνονται σέ κάθε περίπτωση κατ' άναλογίαν αυτοί 
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άρξοντας δει διακρίνεσθαί τίνα τρόπον ταύτη καί τους σμι
κρά παιδεία βασανισθέντας εκάστοτε κατά λόγον. Έστόν γάρ 
δή δύο πολιτείας είδη, τό μέν άρχων καταστάσεις έκάστοις, 
τό δέ νόμοι ταΧς άρχαΧς άποδοθέντες. 

Τό δέ προ τούτων απάντων δεΧ διανοεϊσθαι τά τοιάδε. 
Πάσαν άγέλην ποιμήν καί βουκόλος τροφεύς τε ίππων καί b 
όσα άλλα τοιαύτα παραλαβών, ούκ άλλως μή ποτέ επιχείρηση 
θεραπεύειν ή πρώτον μέν τόν εκάστη προσήκοντα καθαρμόν 
καθήρη τή συνοικήσει- διαλέξας δέ τά τε υγιή καί τά μή καί τά 
γενναία καί άγεννή, τά μέν αποπέμψει προς άλλας τινάς άγέ-
λας, τά δέ θεραπεύσει, διανοούμενος ώς μάταιος άν ό πόνος 
ειη καί άνήνυτος περί τε σώμα καί ψυχάς, ας φύσις καί πο- e 
νηρά τροφή διεφθαρκυΧα προσαπόλλυσίν τό τών υγιών καί 
ακήρατων ηθών τε καί σωμάτων γένος έν έκάστοις τών κτη
μάτων, άν τις τά υπάρχοντα μή διακαθαίρηται. Τά μέν δή τών 
άλλων ζώων έλάττων τε σπουδή καί παραδείγματος ένεκα μό
νον άξια παραθέσθαι τφ λόγω, τά δέ τών ανθρώπων σπουδής 
τής μεγίστης τφ τε νομοθέτη διερευνάσθαι καί φράζειν τό 
προσήκον έκάστοις καθαρμοΰ τε πέρι καί συμπασών τών 
άλλων πράξεων. Αύτίκα γάρ τό περί καθαρμούς πόλεως ώδ' d 
έχον άν ειη- πολλών ούσών τών διακαθάρσεων αί μέν ράους 
είσίν, αί δέ χαλεπώτεραι, καί τάς μέν τύραννος μέν ών καί νο
μοθέτης ό αυτός, όσαι χαλεπαί τ' είσίν καί άρισται, δύναιτ' 
άν καθήραι, νομοθέτης δέ άνευ τυραννίδος καθιστάς πολι-
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πού θ' αναλάβουν τά αξιώματα στις πόλεις μ' ένα παρόμοιο 
τρόπο άπ' αυτούς πού έχουν ύποστεΧ μία περιορισμένη παι
δεία. Λιότι υπάρχουν, είναι αλήθεια, δύο είδη πολιτεύματος, 
τό ένα οί αναθέσεις τών αξιωμάτων σέ κατ' ιδίαν άτομα καί 
τό άλλο οί νόμοι πού αποδίδονται στις αρχές. 

Αυτό Ομως τό όποιο πρέπει νά εξετάσουμε πριν άπ' Ολα 
τούτα, εΐναι αυτά έδώ. Ένας βοσκός προβάτων ή ένας γελα
δάρης, ένας εκτροφέας άλογων καί κάθε άλλος πού παρέλα- b 
βε ενα οποιοδήποτε κοπάδι, δέν θά επιχειρήσει ποτέ νά τό 
φροντίσει μέ άλλον τρόπο, παρά μόνο μέ τό νά καθάρει πριν 
άπό κάθε τι άλλο μέ τό είδος καθαρμού πού ταιριάζει σέ κά
θε είδος συμβίωσης- άφοϋ διαχωρίσει τά υγιή άπό τά μή υγιή 
καί τά καλής γενιάς από τά κακής γενιάς, Οά έξαποστείλει τά 
μέν σέ κάποια άλλα κοπάδια καί θά φροντίσει τά άλλα, σκε
πτόμενος πόσο μάταιος καί ανώφελος θά ήταν ό κόπος γιά 
τό σώμα καί τις ψυχές, τις όποιες, έχοντας ή φύση καί ή κακή e 
τροφή διαφθείρει, θά καταστρέφει έπί πλέον γιά καθένα άπό 
τά ζώα, άν κάποιος δέν καθάρει καλά τά κοπάδια πού υπάρ
χουν, τά υγιή καί αμόλυντα ήθη καί σώματα. Καί προκειμέ
νου βέβαια γιά τά άλλα ζώα, αυτά έχουν μικρότερη σημασία 
καί μόνο χάριν παραδείγματος αξίζουν νά παρατεθούν στή 
συζήτηση, ένώ προκειμένου γι' αυτά πού ισχύουν γιά τους 
ανθρώπους, έχει τήν πιό μεγάλη σημασία γιά τόν νομοθέτη 
πού οφείλει νά αναζητεί καί νά εκφράζει αυτό πού ταιριάζει 
σέ κάθε περίπτωση τόσο γιά τόν καθαρμό όσο καί γιά όλες 
ανεξαιρέτως τις άλλες πράξεις. Τά σχετικά, έπί παραδείγμα
τι, μέ τους καθαρμούς τής πόλεως θά μπορούσαν να έχουν 
ώς εξής: καθώς είναι πολλοί οί τρόποι λυσιτελούς κάθαρσης, d 
άλλοι άπό αυτούς εΐναι εύκολοι καί άλλοι δυσκολότεροι, καί 
όσους εΐναι δύσκολοι καί οί πιό καλοί, μόνον ένας τύραν
νος, πού είναι καί νομοθέτης ό ΐδιος, θά μπορούσε νά εφαρ
μόσει, ένώ ένας νομοθέτης χωρίς τυραννική εξουσία πού θά 



338 ΝΟΜΩΝ E ' 

τείαν καινήν καί νόμους, ει και τόν πραότατον τών κα
θαρμών καθήρειεν, άγαπώντως άν καί τό τοιούτον δράσειεν. 
Έστι δ' ό μέν άριστος αλγεινός, καθάπερ όσα τών φαρμάκων 
τοιουτότροπα, ό τή δίκη μετά τιμωρίας είς τό κολάζειν άγων, e 
θάνατον ή φυγήν τή τιμωρία τό τέλος έπιτιθείς- τους γάρ μέ
γιστα έξημαρτηκότας, ανίατους δέ όντας, μεγίστην δέ ούσαν 
βλάβην πόλεως, άπαλλάττειν εΐωθεν. Ό δέ πρςιότερός έστι 
τών καθαρμών ό τοιόσδε ήμΐν Οσοι διά τήν τής τροφής άπο-
ρίαν τοις ήγεμόσιν έπί τά τών εχόντων μή έχοντες έτοιμους 
αυτούς ενδείκνυνται παρεσκευακότες έπεσθαι, τούτοις ώς νο- 736a 
σήματι πόλεως έμπεφυκότι, δι' ευφημίας άπαλλαγήν, όνομα 
άποικίαν τιθέμενος, ευμενώς οτι μάλιστα έξεπέμψατο. Παντί 
μέν οΰν νομοθετοϋντι τοϋτο άμώς γέ πως κατ' αρχάς δρα-
στέον, ήμΐν μήν έτι τούτων άτοπώτερα τά περί ταϋτ' έστι συμ-
βεβηκότα νϋν ούτε γάρ άποικίαν οϋτ' έκλογήν τίνα καθάρ-
σεως δεΧ μηχανάσθαι προς τό παρόν, οΐον δέ τίνων συρρεό
ντων έκ πολλών τά μέν πηγών τά δέ χειμάρρων είς μίαν λί- b 
μνην, άναγκαΧον προσέχοντας τόν νουν φυλάττειν Οπως ότι 
καθαρώτατον έσται τό συρρέον ύδωρ, τά μέν έξαντλοϋντας, 
τά δ' άποχετεύοντας καί παρατρέποντας. Πόνος δ', ώς έοι-
κεν, καί κίνδυνος έστιν έν πάση κατασκευή πολιτική. Τά δ' 
έπείπερ λόγο) γ ! εστίν τά νϋν άλλ' ούκ έργω πραττόμενα, πε-
περάνθω τε ήμιν ή συλλογή καί κατά νουν ή καθαρότης αυτής 
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εγκαθιστούσε ένα νέο πολίτευμα καί νόμους, άν θά μπο
ρούσε νά εφαρμόσει ακόμη καί τόν πιό πράο καθαρμό, θά 
έπρεπε νά είναι ευχαριστημένος, άν κατάφερνε νά πραγμα
τοποιήσει ακόμη καί κάτι τέτοιο. Ωστόσο ό πιό καλός κα
θαρμός είναι οδυνηρός, καθώς ακριβώς καί όσα φάρμακα 
είναι τοϋ Ιδιου αύτοϋ είδους, καθότι όδηγεΧ στον κολασμό μέ e 
τή δίκαιη τιμωρία, επιβάλλοντας ώς έσχατη ποινή τόν θάνα
το ή τήν εξορία- διότι συνηθίζει νά απομακρύνει αυτούς πού 
διαπράττουν τά πιό μεγάλα εγκλήματα, όταν μάλιστα εΐναι 
αδιόρθωτοι, καθότι είναι τό πιό μεγάλο κακό γιά τήν πόλη. 
Ό πιό πράος τώρα γιά μάς άπό τους καθαρμούς αυτούς είναι 
ό έξης- όσοι άπό έλλειψη μέσων διατροφής αφήνουν νά φα
νεί οτι έχουν καταστήσει τους εαυτούς τους έτοιμους ν' ακο
λουθούν τους αρχηγούς, αυτοί πού δέν κατέχουν περιουσίες, 
κατά τών περιουσιών τών κατεχόντων, αυτούς πού φυτρώ
νουν στην πόλη σάν αρρώστια, τους έξαπέστελναν Οσο γινό- 736a 
ταν πιό φιλόφρονα, δίνοντας χάριν ευφημισμού στην απαλ
λαγή τό όνομα αποικία. Καθένας, λοιπόν, πού νομοθετεί 
τοϋτο πρέπει νά ένεργεΧ μ' οποιονδήποτε τρόπο στην αρχή, 
πλην Ομως σ' εμάς τά σχετικά μ' αυτά έχουν στις μέρες μας 
συμβεί μέ τρόπο ακόμη πιό παράξενο· διότι δέν είναι ανάγκη 
προς τό παρόν νά μηχανευθοϋμε κάποια αποικία ή κάποια 
διαλογή μέ κάθαρση, άλλα, όπως κάποια ύδατα πού συρρέ
ουν σέ μία λίμνη, άλλα άπό πολλές πηγές καί άλλα άπό πολ- b 
λούς χείμαρρους, νά έχουμε τόν νοΰ μας, ώστε τό ύδωρ πού 
συρρέει νά είναι ό,τι τό πιό καθαρό, μέ τό ν' αδειάζουμε ορι
σμένα καί άλλα νά τ' άποχετεύουμε καί άλλα νά εκτρέπουμε. 
'Υπάρχει όμως, όπως φαίνεται, κόπος καί κίνδυνος σέ κάθε 
ίδρυση πολιτείας. Επειδή όμως μέ λόγια, χωρίς άλλο, καί 
όχι μέ έργα είναι πού γίνονται αυτά προς τό παρόν, άς θεω
ρήσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί ή διαλογή μας, καί ότι κατά 
πώς τό εννοούμε έχει ακολουθήσει ή κάθαρση- δηλαδή ότι 
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έστω συμβεβηκυΧα- τους γάρ κακούς τών έπιχειρούντων είς e 

τήν νϋν πόλιν ώς πολιτευσομένους συνιέναι πειθοΧ πάση καί 

ί%ανφ χρόνω διαβασανίσαντες, διακωλύσωμεν άφικνεΧσθαι, 

τους δ' αγαθούς είς δύναμιν ευμενείς ΐλεφ τε προσαγώμεθα. 

Τόδε δέ μή λανθανέτω γιγνόμενον ημάς ευτύχημα, ότι κα-

θάπερ εΐπομεν τήν τών Ηρακλείδων άποικίαν εύτυχεΧν, ώς 

γής καί χρεών αποκοπής καί νομής πέρι δεινήν καί έπικίνδυ-

νον εριν έξέφυγεν, ην νομοθετείσθαι άναγκασθείση πόλει τών d 

αρχαίων ούτε έάν οΐόν τε άκίνητον οϋτ' αύ κινεϊν δυνατόν 

εστί τίνα τρόπον, ευχή δέ μόνον ώς έπος ειπείν λείπεται, καί 

σμικρά μετάβασις ευλαβής έν πολλφ χρόνοι σμικρόν μεταβι-

βάζουσιν, ήδε- τών κινούντων άεί κεκτημένων μέν αυτών γήν 

άφθονον ύπάρχειν, κεκτημένων δέ καί όφειλέτας αύτοΐς πολ

λούς εθελοντών τε τούτων πη τοις άπορουμένοις δι' έπιεί-

κειαν κοινωνεΐν, τά μέν άφιέντας, τά δέ νεμομένους, άμή γέ e 

πη τής μετριότητος έχομένους καί πενίαν ηγουμένους εΐναι 

μή τό τήν ούσίαν έλάττω ποιεΐν άλλα τό τήν άπληστίαν πλείω. 

Σωτηρίας τε γάρ αρχή μεγίστη πόλεως αύτη γίγνεται, καί έπί 

ταύτης οΐον κρηπΐδος μονίμου έποικοδομεϊν δυνατόν όντι-

να άν ύστερον έποικοδομή τις κόσμον πολιτικόν προσήκοντα 

τή τοιαύτη καταστάσει- ταύτης δε σαΟράς ούσης τής μεταβά-
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πρέπει τους κακούς άπό εκείνους πού επιχειρούν νά εισρεύ
σουν στην παρούσα πόλη ώς ελεύθεροι πολίτες νά τους 
εμποδίσουμε απολύτως νά φθάσουν μέ κάθε είδους πειθώ 
καί άφοϋ τους δοκιμάσουμε γιά αρκετό χρόνο, ένώ τους κα
λούς νά τους προσελκύσουμε όσο τό δυνατόν εύμενεΧς καί 
φιλόφρονες. 

Καί άς μή διαφεύγει τήν προσοχή μας τό ευτυχές γιά μας 
γεγονός, ότι, δηλαδή, καθώς ακριβώς είπαμε, ή αποικία τών 
Ηρακλείδων έχει τήν τύχη μέ τό μέρος της, μέ τήν έννοια ότι 
διέφυγε άπό τή φοβερή καί επικίνδυνη φιλονικία σχετικά μέ 
τήν ανακατανομή τών γαιών καί τήν απόσβεση τών χρεών, 
τήν όποια μία άπό τις αρχαίες πόλεις πού θ' άναγκασθεΧ νά 
ρυθμίσει νομοθετικά, δεν μπορεί ν' αφήνει αμετάβλητη (ένν. 
τήν κατάσταση) ούτε πάλι εΐναι δυνατόν νά τήν μεταβάλλει 
μέ κάποιο τρόπο, καί τό μόνο τό όποιο απομένει, πού λέει ό 
λόγος, είναι μία ευχή, καί μία μικρή καί προσεκτική μετα
βολή σέ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέ τήν όποια ανεπαισθή
τως μεταβιβάζουν ένα μικρό μέρος περιουσίας, αυτήν έδώ-
μεταξύ τών καινοτόμων συμβαίνει νά υπάρχουν πάντοτε 
εκείνοι οί όποιοι, έχοντας άφθονη γή δική τους καί, άφ' έτε
ρου, πολλούς οφειλέτες στό ενεργητικό τους, έχουν τήν καλή 
διάθεση νά μεταβιβάσουν σ' ένα πνεύμα αγαθότητας ένα κά
ποιο μέρος άπό τά υπάρχοντα τους αυτά σ' αυτούς πού 
έχουν ελλείψεις, είτε χαρίζοντας, εΐτε παραχωρώντας τό δι
καίωμα νά καρπούνται περιουσιακά τους αγαθά, προσηλω
μένοι κατά κάποιον τρόπο στην αρχή τοϋ μέτρου καί πεπει
σμένοι πώς πενία είναι όχι τό νά ελαττώνεται ή περιουσία 
κάποιου, άλλα τό ν' αυξάνεται ή απληστία του. Διότι καί ή 
πιό μεγάλη αρχή γιά τή σωτηρία τής πόλεως γίνεται αυτή καί 
πάνω σέ αυτήν ώς έπί στέρεου θεμελίου εΐναι δυνατόν νά 
οικοδομεί όποιος θά ήθελε νά οικοδομήσει ύστερα κάποια 
πολιτική οργάνωση, ή όποια ταιριάζει σ' αυτήν τήν κατά-
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σεως, ούκ εύπορος ή μετά ταύτα πολιτική πράξις ούδεμιά γί- 737a 

γνοιτ' άν πόλει. Ή ν ήμεΐς μέν, ώς φαμεν, έκφεύγομεν όμως 

δέ είρήσθαί γε όρθότερον, εί καί μή έξεφεϋγομεν, όπη ποτ ' άν 

έποιούμεθα αυτής τήν φυγήν. Ειρήσθω δή νυν ότι διά τοϋ μή 

φιλοχρηματεΐν μετά δίκης, άλλη δ' ούκ έστιν οϋτ' εύρεϊα ούτε 

στενή τής τοιαύτης μηχανής διαφυγή- καί τοϋτο μέν οίον έρμα 

πόλεως ήμΐν κεισθω τά νϋν. "Ανεγκλήτους γάρ δει τάς ουσίας b 

προς αλλήλους κατασκευάζεσθαι άμώς γέ πως, ή μή προ'ιέναι 

πρότερον είς τοϋμπροσθεν έκόντα είναι τής άλλης κατα

σκευής οΐς ή παλαιά εγκλήματα προς αλλήλους, [καί] όσοις 

νοϋ καί σμικρόν μετή- οΐς δέ, ώς ήμϊν νϋν, θεός έδωκε και-

νήν τε πόλιν οίκίζειν καί μή τινας έχθρας είναι πω προς 

αλλήλους, τούτους έχθρας αύτοΧς αιτίους γενέσθαι διά τήν 

διανομήν τής γής τε καί οικήσεων ούκ ανθρώπινος άν ειη 

μετά κάκης πάσης άμαθία. 

Τις ούν δή τρόπος άν ειη τής ορθής διανομής; πρώτον μέν e 

τόν αυτών όγκον τοϋ αριθμού δεΧ τάξασθαι, πόσον είναι χρε

ώ ν μετά δέ τοϋτο τήν διανομήν τών πολιτών, καθ' όπόσα μέ

ρη πλήθει καί όπηλίκα διαιρετέον αυτούς, άνομολογητέον 

έπί δέ ταύτα τήν τε γήν καί τάς οικήσεις ότι μάλιστα ίσας έπι-

νεμητέον. "Ογκος δή πλήθους ικανός ούκ άλλως ορθώς γί-
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στάση- άν, ωστόσο, ή μεταβίβαση αυτή θεμελιωνόταν σέ σα- 737a 

θρή βάση, ή έν συνεχεία, πολιτική πρακτική δέν θά ήταν εύκο

λη γιά καμμία πόλη. Αυτήν (ένν. τή δυσκολία) εμείς βέβαια, 

όπως διατεινόμαστε, τήν άποφεύγομε- θά ήταν όμως πιό σω

στό ασφαλώς νά είχαμε πεΧ, άν δέν τήν αποφεύγαμε, μέ ποΧον 

τρόπο θά μπορούσαμε νά πετύχουμε τήν αποφυγή της. "Ας 

ποϋμε, λοιπόν, ότι σ' ένα πνεύμα δικαιοσύνης μέ τό νά μήν 

είμαστε φιλοχρήματοι, καί δέν υπάρχει άλλη ούτε ευρεία 

ούτε στενή, άπό τοϋ είδους αύτοϋ τήν επινόηση έξοδος δια

φυγής- και συνεπώς άς τό εννοήσουμε αυτό ώς έρμα τής πό

λεως στην περίπτωση μας. Πρέπει, δηλαδή, νά κάμνουν μέ 

τέτοιον τρόπον περιουσίες, πού δέν γίνονται αιτία αντεγκ

λήσεων μεταξύ τους, μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο ή νά μήν 

προτρέχουν πρώτοι μέ τή θέληση τους (ένν. οί ενδιαφερόμε

νοι), σέ όσους τουλάχιστον υπάρχει ακόμα λίγο μυαλό, στην 

πραγματοποίηση τής άλλης πολιτικής οργάνωσης γιά ανθρώ

πους μεταξύ τών όποιων συμβαίνει νά υπάρχουν παλαιές 

αλληλοκατηγορίες- σέ όσους όμως, όπως σέ μας τώρα, ένας 

θεός έδωσε νά ιδρύσουν νέα πόλη καί συγχρόνως νά μήν 

υπάρχουν μέχρι τώρα κανενός είδους έχθρες μεταξύ τους, τό 

νά γίνουν αυτοί οί ΐδιοι αίτιοι έχθρας έξ αιτίας τής κατα

νομής τής γής καί τών κατοικιών, θά ήταν (ένν. ή έχθρα) μαζί 

μέ Ολη τήν κακία μή ανθρώπινη άπαιδευσία. 

Ποίος θά ήταν τότε ό τρόπος τής σωστής διανομής; Πρώ- e 

τον, πρέπει νά καθορισθεί τό μέγεθος τοϋ πληθυσμού τών 

πολιτών, δηλαδή πόσοι είναι ανάγκη νά είναι- μετά άπ;' αυτό 

πρέπει νά συμφωνήσουμε γιά τήν κατανομή τών πολιτών, σέ 

πόσα μέρη καί τι μεγέθους τό καθένα πρέπει νά τους διαιρέ

σουμε- καί μεταξύ αυτών (ένν. τών μερών) πρέπει νά μοιρά

σουμε όσο τό δυνατόν ΐση γή καί ίσες κατοικίες. Τό Ικανο

ποιητικό μέγεθος τοϋ πληθυσμού δέν θά μπορούσε αλλιώς νά 
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γνοιτ' άν λεχθείς ή προς τήν γήν καί προς τάς τών πλησιο- d 
χώρων πόλεις- γή μέν όπόση πόσους σώφρονας όντας ίκανή 
τρέφειν, πλείονος δέ ουδέν προσδεΧ, πλήθους δέ, όπόσοι τους 
προσχώρους άδικοϋντάς τε αυτούς άμύνασθαι δυνατοί καί 
γείτοσιν εαυτών άδικουμένοις βοηθήσαι μή παντάπασιν άπό-
ρως δύναιντ' άν. Ταύτα δέ, ίδόντες τήν χώραν καί τους γεί
τονας, όριούμεθα έργφ καί λόγοις- νϋν δέ σχήματος ένεκα καί 
υπογραφής, ΐνα περαίνηται, προς τήν νομοθεσίαν ό λόγος 
ϊτω. 

Πεντάκις μέν χίλιοι έστωσαν καί τετταράκοντα, αριθμού e 
τίνος ένεκα προσήκοντος, γεωμόροι τε καί άμυνοϋντες τή 
νομή- γή δέ καί οικήσεις ωσαύτως τά αυτά μέρη διανεμηθή-
των, γενόμενα άνήρ καί κλήρος σύννομη. Δύο μέν δή μέρη τοϋ 
παντός αριθμού τό πρώτον νεμηθήτω, μετά δέ ταύτα τρία τόν 
αυτόν πέφυκε γάρ καί τέτταρα καί πέντε καί μέχρι τών δέκα 
εφεξής. ΔεΧ δή περί αριθμών τό γε τοσούτον πάντα άνδρα νο- 738a 
μοθετοϋντα νενοηκέναι, τις αριθμός καί ποίος πάσαις πόλε-
σιν χρησιμώτατος άν ειη. Λέγωμεν δή τόν πλείστας καί 
εφεξής μάλιστα διανομάς έν αύτφ κεκτημένον. Ό μέν δή πάς 
είς πάντα πάσας τομάς εΐληχεν δ δέ τών τετταράκοντα καί 
πεντακισχιλίων εις τε πόλεμον καί όσα κατ' είρήνην προς 
άπαντα τά συμβόλαια καί κοινωνήματα, εισφορών τε πέρι καί 
διανομών, ού πλείους μιας δεουσών έξήκοντα δύναιτ' άν τέ-
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υπολογισθεί παρά μόνο σέ συνάρτηση μέ τή γή καί τις Ομο
ρες πόλεις: ή γή πρέπει νά είναι τόση, όσους σώφρονες άνθρώ- d 
πους είναι ίκανή νά τρέφει, καί δέν χρειάζεται έπί πλέον τί
ποτε περισσότερο, καί ό πληθυσμός τόσοι όσοι νά έχουν τή 
δυνατότητα, όταν οί κοντινοί τους λαοί τους αδικούν, νά 
υπερασπίζονται τους εαυτούς τους, καί νά μήν εΐναι εντελώς 
ανήμποροι νά βοηθήσουν τους γείτονες τους όταν αυτοί αδι
κούνται. Αυτά τώρα, άφοϋ έχομε δεΐ τή χώρα καί τους γείτο
νες της, θά τά προσδιορίσουμε μέ έργα καί λόγια- τώρα όμως 
χάριν τοϋ σχεδίου καί τοϋ διαγράμματος (ένν. τών νόμων), 
άς προχωρήσει ή συζήτηση στό νομοθετικό έργο, προκειμέ
νου νά Ολοκληρωθεί. 

Έστω, γιά νά δώσουμε έναν αριθμό πού ταιριάζει, ότι e 
είναι πέντε χιλιάδες σαράντα κληροϋχοι ικανοί νά υπερα
σπίζονται τό μερίδιο τους- μέ τόν ίδιο τρόπο άς διανεμηθούν 
στά ΐδια αυτά μερίδια καί ή γή καί οί κατοικίες, αποτελώ
ντας κάθε άνδρας καί κλήρος ενιαίο μερίδιο. Έν πρώτοις, άς 
διαιρεθεί ό Ολος αριθμός σέ δύο μέρη, καί μετά άπ' αυτό σέ 
τρία ό ίδιος αριθμός· πράγματι, άπό τή φύση του (ένν. μπο
ρεί νά διαιρείται) καί μέ τό τέσσερα καί τό πέντε καί μέ 
όλους τους αριθμούς στή σειρά μέχρι τό δέκα. Πρέπει, προ
κειμένου γιά αριθμούς, καθένας πού νομοθετεΧ νά έχει κατά- 738a 
νοήσει σέ τέτοιο βαθμό ποΧος καί τι είδους αριθμός θά ήταν 
ό πιό χρήσιμος γιά όλες τις πόλεις. Άς επιλέξουμε τότε, λοι
πόν, εκείνον ό όποΧος επιδέχεται τις πιό πολλές καί Οσο τό 
δυνατόν πιό συνεχείς διαιρέσεις. Ό απόλυτος αριθμός θά 
συνέβαινε νά εμπεριέχει γιά κάθε σκοπό όλες τις διαιρέσεις-
ένώ ό πέντε χιλιάδες σαράντα τόσο γιά τόν πόλεμο Οσο καί 
γιά όσα συμβαίνουν στή διάρκεια τής ειρήνης, τά σχετικά δη
λαδή μέ όλα ανεξαιρέτως τά συμβόλαια καί τις συναλλαγές, 
καθώς επίσης καί γιά τις εισφορές καί τις διανομές, δέν θά 
ήταν δυνατόν νά δεχθεί ούτε μία παραπάνω άπό τις άπαι-
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μνεσθαι τομών, συνεχείς δέ άπό μιας μέχρι τών δέκα. b 

Ταύτα μέν ούν δή καί κατά σχολήν δεΧ βεβαίως λαβείν, οΐς 
άν ό νόμος προστάττη λαμβάνειν έχει γάρ ούν ούκ άλλως ή 
ταύτη, δει δέ αυτά φηθήναι τώνδε ένεκα κατοικίζοντι πόλιν. 
Οϋτ' άν καη/ήν έξ αρχής τις ποιή ούτ' άν πάλαιαν διεφθαρ-
μένην έπισκευάζηται, περί θεών γε καί ίερών, άττα τε έν τή 
πόλει έκάστοις ίδρϋσθαι δει καί ώντινων έπονομάζεσθαι 
θεών ή δαιμόνων, ουδείς επιχειρήσει κινείν νουν έχων όσα έκ e 
Δελφών ή Δωδώνης ή παρ' Άμμωνος ή τίνες έπεισαν παλαι
οί λόγοι όπηδή τινας πείσαντες, φασμάτων γενομένων ή έπι-
πνοίας λεχθείσης θεών, πείσαντες δέ θυσίας τελεταΧς συμμεί
κτους κατεστήσαντο εΐτε αΐίτόθεν έπιχωρίους εΐτ' ούν Τυρ-
ρηνικάς εΐτε Κύπριας εΐτε άλλοθεν όθενοϋν, καθιέρωσαν δέ 
τοις τοιούτοις λόγοις φήμας τε καί αγάλματα καί βωμούς καί 
ναούς, τεμένη τε τούτων εκάστης έτεμένισαν τούτων νομο
θέτη τό σμικρότατον απάντων ουδέν κινητέον, τοις δέ μέρε- d 
σιν έκάστοις θεόν ή δαίμονα ή καί τίνα ήρωα άποδοτέον, έν 
δέ τή τής γής διανομή πρώτοις εξαίρετα τεμένη τε καί πάντα 
τά προσήκοντα άποδοτέον, όπως άν σύλλογοι έκαστων τών 
μερών κατά χρόνους γιγνόμενοι τους προσταχθέντας εις τε 
τάς χρείας έκάστας εύμάρειαν παρασκευάζωσι καί φιλο-
φρονώνταί τε αλλήλους μετά θυσιών καί οίκειώνται καί γνω-
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τούμενες πενήντα εννέα διαιρέσεις, πλην όμως συνεχείς άπό 
τό Ινα έως τό δέκα. 

Όλα τούτα, λοιπόν, πρέπει καί μάλιστα μέ άνεση νά προ
σληφθούν βεβαίως άπό εκείνους στους όποιους ό νόμος ορί
ζει νά τά προσλαμβάνουν- διότι δέν μπορεί νά συμβαίνει δια
φορετικά παρά έτσι μόνο, καί πρέπει αυτά νά ειπωθούν σ' 
αυτόν πού Ιδρύει μία πόλη γιά τους έξης λόγους. Ούτε κι άν 
συγκροτεί κάποιος άπό τήν αρχή μία νέα πόλη, ούτε κι άν 
ανασκευάζει μία παλαιά πού Εχει καταστραφεί, σχετικά 
τουλάχιστον μέ τους θεούς καί τά ίερά, τό ποία θά πρέπει νά 
ιδρυθούν γιά καθένα καί ποίων θεών ή δαιμόνων θά πάρουν 
τό όνομα, κανείς πού έχει μυαλό δέν θά επιχειρήσει ν' αλλά
ξει τά όσα (ένν. εκπορεύονται) άπό τους Δελφούς ή τό μα
ντείο τής Δωδώνης ή τοϋ Άμμωνος ή κάποιες παλαιές διη
γήσεις έπεισαν ορισμένους ανθρώπους μ* έναν οποιονδήποτε 
τρόπο, επειδή υπήρξαν (ένν. θεϊκά) σημεία εΐτε επειδή μίλη
σε ή έμπνευση κάποιου θεού, καί άφοϋ τους έπεισαν θέσπι
σαν θυσίες σέ συνδυασμό μέ τελετές εϊτε καθαρά εγχώριες 
εΐτε τυρρηνικής ή κυπριακής προέλευσης εΐτε άπό οπουδή
ποτε άλλου προερχόμενες, καί μέσω αυτών τών διηγήσεων 
καθαγίασαν χρησμούς, αγάλματα, βωμούς καί ναούς καί 
αφιέρωσαν σέ καθένα άπ' αυτά ιερούς χώρους- άπό τοϋτα 
όλα δεν επιτρέπεται στον νομοθέτη ν' αλλάξει στό ελάχιστο 
τό παραμικρό, και πρέπει σέ καθένα άπό τά μέρη χωριστά ν' 
αποδώσει έναν θεό ή δαίμονα ή άκομη καί κάποιον ήρωα, 
ένώ κατά τή διανομή τής γής πρέπει νά τους αποδώσει πρώτα 
εξαίρετους ιερούς χώρους καί όλα εκείνα τά όποια τους πρέ
πουν, έτσι ώστε οί συνάξεις πού γίνονται άπό καθεμία άπό 
τις τάξεις, σέ χρονικές στιγμές πού έχουν άπό πριν ορισθεί, 
νά μπορούν καί νά εξασφαλίζουν τήν ικανοποίηση σέ κάθε 
ανάγκη καί νά φέρονται φιλικά ό ένας προς τόν άλλον κατά 
τις θυσίες καί νά εξοικειώνονται καί νά γνωρίζονται μεταξύ 
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ρίζωσιν, ού μείζον ουδέν πόλει αγαθόν ή γνωρίμους αυτούς e 
αύτοΐς είναι. "Οπου γάρ μή φώς άλλήλοις εστίν αλλήλων έν 
τοις τρόποις άλλα σκότος, ούτ' άν τιμής τής άξιας οϋτ' 
άρχων ούτε δίκης ποτέ τις άν τής προσηκούσης ορθώς τυγ-
χάνοι- δεΧ δή πάντα άνδρα εν προς έν τοϋτο σπεύδειν έν πά-
σαις πόλεσιν, Οπως μήτε αυτός κίβδηλός ποτέ φανεΧται 
ότωοϋν, απλούς δέ καί αληθής άεί, μήτε άλλος τοιούτος ών 
αυτόν διαπατήσει. 

Ή δή τό μετά τοϋτο φορά, καθάπερ πεττών άφ' ίεροϋ, τής 739a 
τών νόμων κατασκευής, άήθης ούσα, τάχ' άν θαυμάσαι τόν 
άκούοντα τό πρώτον ποιήσειεν ού μήν άλλ' άναλογιζομένω 
καί πειρωμένω φανεΧται δευτέρως άν πόλις οίκεΧσθαι προς 
τό βέλτιστον. Τάχα δ' ούκ άν τις προσδέξαιτο αυτήν διά τό 
μή σύνηθες νομοθέτη μή τυραννοϋντι- τό δ' έστιν όρθότατον 
είπεΧν μέν τήν άρίστην πολιτείαν καί δευτέραν καί τρίτην, b 
δούναι Οέ είπόντα αΐρεσιν έκαστοι τφ τής συνοικήσεως κυ-
ρίω. Ποιώμεν δή κατά τούτον τόν λόγον καί τά νϋν ήμεΧς, 
ειπόντες αρετή πρώτην πολιτείαν καί δευτέραν καί τρίτην 
τήν δέ αΐρεσιν Κλεινία τε άποδιδώμεν τά νΰν καί ει τις άλλος 
άεί ποτέ έθελήσειεν έπί τήν τών τοιούτων έκλογήν έλθών 
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τους, μεγαλύτερο αγαθό άπό τό όποΧο (ένν. δέν θά μπορούσε 
νά υπάρξει) κανένα γιά μία πόλη άπό τό νά εΐναι οί πολίτες 
γνωστοί μεταξύ τους. Διότι έκεΐ, πράγματι, όπου δέν ύπάρ- e 
χει διαφάνεια γιά τόν ένα καί τόν άλλον ώς προς τους χαρα
κτήρες, αλλά σκοτάδι, ούτε τήν τιμή πού αξίζει ούτε τα αξιώ
ματα ούτε τή δικαιοσύνη ποτέ κανείς πού τοϋ αρμόζει θ' 
απολαμβάνει μέ τρόπο σωστό- πρέπει σέ όλες τότε τις πόλεις 
κάθε άνθρωπος βήμα βήμα νά επιδιώκει μέ ζήλο τοϋτο, μήτε 
νά φανερωθεί δηλαδή ποτέ ό ίδιος δόλιος απέναντι σέ οποι
ονδήποτε άλλον, άλλα νά είναι πάντοτε απλός καί αληθινός, 
μήτε άλλος πού εΐναι αύτοϋ τοϋ είδους (ένν. δόλιος) νά τόν 
εξαπατήσει. 

Ή μετά άπό τοϋτο κίνηση σχετικά μέ τή σύνταξη τών νό- 739a 
μων, όπως ακριβώς πεσσών άπό τήν ιερή γραμμή, όντας ασυ
νήθιστη, θά έκανε ΐσως αυτόν πού τήν ακούει γιά πρώτη 
φορά νά απορήσει- πλην Ομως, σ' αυτόν πού τό υπολογίζει 
σωστά καί τό αποπειράται, θά φανεί καθαρά ότι μία πόλη θά 
μπορούσε προφανώς νά ιδρυθεί κατά δεύτερον λόγο προς 
τήν κατεύθυνσιν τοϋ άριστου (ένν. πολιτεύματος). Ενδεχο
μένως θά μπορούσε όμως κάποιος νά μήν τήν αποδεχθεί γιά 
τόν λόγο ότι δέν εΐναι συνηθισμένο γιά ένα νομοθέτη νά μή 
νομοθετεί τυραννικά- αυτό πάντως πού είναι τό πιό σωστό, 
εΐναι νά περιγράψει κανείς τό άριστο πολίτευμα καί τό δεύ
τερο καί τό τρίτο καί νά δώσει, άφοϋ τά περιέγραψε, τήν 
ευχέρεια επιλογής σέ κάθε έναν κύρω γιά τήν ίδρυση τοϋ συ- b 
νοικισμοϋ. Άς ενεργήσουμε τότε καί μεΧς γιά τήν ώρα σύμ
φωνα μέ τή λογική αυτήν, περιγράφοντας τό πρώτο ώς προς 
τήν αρετή πολίτευμα, μετά τό δεύτερο καί τέλος τό τρίτο- όσο 
γιά τήν ευχέρεια επιλογής, άς τήν παραχωρήσουμε γιά τήν 
ώρα στον Κλεινία, καί άν κάποιος άλλος θά ήθελε οποτεδή
ποτε νά έχει τή δυνατότητα εκλογής σέ αύτοϋ τοϋ είδους τά 
πράγματα, σύμφωνα μέ τόν δικό του τρόπο ν' απονείμει τό 
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κατά τόν εαυτού τρόπον άπονείμασθαι τό φίλον αύτφ τής 

αύτοϋ πατρίδος. 

Πρώτη μέν τοίνυν πόλις τέ έστιν καί πολιτεία καί νόμοι 

άριστοι, όπου τό πάλαι λεγόμενον άν γίγνηται κατά πάσαν 

τήν πόλιν ότι μάλιστα- λέγεται δέ ώς όντως έστι κοινά τά φί

λων. Τοϋτ' ούν εΐτε που νϋν έστιν έίτ' έσται ποτέ -κοινάς μέν 

γυναίκας, κοινούς δέ είναι παϊδας, κοινά δέ χρήματα σύμπα

ντα- καί πάση μηχανή τό λεγόμενον ίδιον πανταχόθεν έκ τοϋ 

βίου άπαν έξήρηται, μεμηχάνηται δ ' είς τό δυνατόν καί τά φύ

σει ίδια κοινά άμή γέ πη γεγονέναι, οΐον όμματα καί ώτα καί 

χεΧρας κοινά μέν όράν δοκεΐν καί άκούειν καί πράττειν, έπαι-

νεΧν τ ' αύ καί ψέγειν καθ' έν ότι μάλιστα σύμπαντας έπί τοΧς 

αύτοΧς χαίροντας καί λυπουμένους, καί κατά δύναμιν οϊτινες 

νόμοι μίαν ότι μάλιστα πόλιν απεργάζονται, τούτων υπερ

βολή προς άρετήν ουδείς ποτέ όρον άλλον θέμενος όρθότερον 

ουδέ βελτίω θήσεται. Ή μέν δή τοιαύτη πόλις, είτε που θεοί ή 

παίδες θεών αυτήν οίκοϋσι πλείους ενός. ούτω διαζώντες 

εύφραινόμενοι κατοικοϋσι- διό δή παράδειγμα γε πολιτείας 

ούκ άλλη χρή σκοπεΧν, άλλ' έχομένους ταύτης τήν ότι μάλι

στα τοιαύτην ζητεϊν κατά δύναμιν. "Ην δέ νΰν ήμεΧς έπικε-

χειρήκαμεν, ειη τε άν γενομένη πως αθανασίας εγγύτατα και 

τιμία δευτέρως- τρίτην δέ μετά ταύτα, έάν θεός έθέλη, διαπε-

ρανούμεθα. Νϋν δ ' ούν ταύτην τίνα λέγομεν καί πώς γενομέ-
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προσφιλές στον ΐδιο άπό τά ανήκοντα στην πατρίδα του. 

Ή πρώτη, λοιπόν, πόλη καί τό πρώτο πολίτευμα καί οί 

άριστοι νόμοι υπάρχουν έκεΧ όπου γίνεται στον μέγιστο βαθ

μό σέ όλη τήν πόλη αυτό πού λέγεται άπό τόν παλαιό καιρό-

καί λέγεται ότι εΐναι πράγματι κοινά τά αγαθά τών φίλων. 

Τοϋτο, λοιπόν, εΐτε υπάρχει κάπου σήμερα εΐτε θά υπάρξει 

κάποτε -δηλαδή τό νά εΐναι κοινές οί γυναίκες, κοινά καί τά 

παιδιά καί κοινά όλα ανεξαιρέτως τά υπάρχοντα τους- καί 

μέ κάθε τρόπο αυτό πού λέγεται δικό μου συμβεί νά εκλείψει 

παντού άπό τή ζωή μας καί έχει βρεθεί τρόπος νά γίνουν όσο 

τό δυνατόν ακόμη καί αυτά πού άπό τή φύση τους εΐναι προ

σωπικά μέ κάποιο τρόπο κοινά, Οπως άν τά μάτια, τά αυτιά 

καί τά χέρια δίνουν τήν εντύπωση ότι βλέπουν, άκούουν καί 

κάμνουν κάτι, αντιστοίχως, άπό κοινού, καί συμβεί νά επαι

νούμε καί νά μεμφόμαστε Ολοι ανεξαιρέτως όσο γίνεται πε

ρισσότερο μ' έναν τρόπο ενιαίο έτσι ώστε νά χαιρόμαστε καί 

νά λυπόμαστε γιά τά ίδια πράγματα, καί στό μέτρο τοϋ δυ

νατού (ένν. νά τεθούν) όλοι εκείνοι οί νόμοι οί όποιοι εξα

σφαλίζουν στον μέγιστο βαθμό τήν ενότητα τής πόλεως, διότι 

κανείς ποτέ δέν έθεσε άλλο σωστότερο κριτήριο γιά τήν υπε

ροχή τους σέ αρετή ούτε θά θέσει καλύτερο. Αύτοϋ τοϋ είδους, 

πράγματι, ή πόλη εΐτε ενδεχομένως τήν κατοικούν θεοί καί 

παιδιά θεών περισσότεροι τοϋ ενός, έτσι διάγοντας τόν βίο 

τους ευχαριστημένοι, τήν κατοικούν γι 7 αυτό τότε δέν χρει

άζεται ν ' αναζητεί κανείς παράδειγμα πολιτεύματος άλλου, 

άλλα προσηλωμένοι σ' αυτό ν ' αναζητούμε μέ όλες μας τις 

δυνάμεις εκείνο πού τοϋ μοιάζει όσο γίνεται περισσότερο. 

Αυτό πάντως πού εμείς τώρα προβάλαμε, θά είναι, άν επρό

κειτο νά γίνει μέ κάποιο τρόπο πράξη, τό πλησιέστερο στην 

αθανασία καί τό δεύτερο ώς προς τήν άξια- στή συνέχεια, άν 

θέλει ό θεός, θά επιχειρήσουμε νά φέρουμε εις πέρας ένα τρί

το πολίτευμα. Τώρα, λοιπόν, (ένν. δεύτερο πολίτευμα) ποιο 
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νην άν τοιαύτην; 

Νειμάσθων μέν δή πρώτον γήν τε καί οικίας, καί μή κοινή 740a 
γεωργούντων, επειδή τό τοιούτον μεΧζον ή κατά τήν νϋν γέ
νεση καί τροφήν καί παίδευσιν εΐρηται- νεμέσθων δ' ούν 
τοι^δε διάνοια πως, ώς άρα δεΧ τόν λαχόντα τήν λήξιν ταύ-
την νομιζειν μέν κοινήν αυτήν τής πόλεως συμπάσης, πατρί
δος δέ ούσης τής χώρας θεραπεύειν αυτήν δεΧ μειζόνως ή μη
τέρα παΧδας, τω καί δέσποιναν θεόν αυτήν ούσαν θνητών 
Οντων γεγονέναι, ταύτα δ' εχειν διανοήματα καί περί τους 
εγχώριους θεούς τε άμα καί δαίμονας. 

"Οπως δ' άν ταύτα είς τόν άεί χρόνον ούτως έχοντα ύπάρ- b 
χη, τάδε προσδιανοητέον, όσαι είσί τά νϋν ήμΧν έστίαι διανε-
μηθεΐσαι τόν αριθμόν, ταύτας δεΧν άεί τοσαύτας είναι καί μή
τε τι πλείους γίγνεσθαι μήτε τί ποτέ έλάττους. *Ώδ' ούν άν τό 
τοιούτον βεβαίως γίγνοιτο περί πάσαν πόλιν- ό λαχών τόν 
κλήρον καταλειπέτω άεί ταύτης τής οίκήσεως ένα μόνον κλη-
ρονόμον τών εαυτού παίδων, δν άν αύτφ μάλιστα ή φίλον, 
διαδοχον καί θεραπευτήν θεών καί γένους καί πόλεως τών τε 
ζώντων καί Οσους άν ήδη τέλος είς τόν τότε χρόνον εχη- τους e 
δέ άλλους παΐδας, οΐς άν πλείους ενός γίγνωνται, θηλείας τε 
έκδόσθαι κατά νόμον τόν έπιταχθησόμενον, άρρενάς τε, οΐς 
άν τής γενέσεως έλλείπη τών πολιτών, τούτοις ύεΧς διανέμειν, 
κατά χάριν μέν μάλιστα, εάν δέ τισιν έλλείπωσιν χάριτες, ή 

ΒΙΒΛΙΟ Ε 353 

λέμε καί πώς θά μπορούσε νά έχει γίνει ένα τέτοιο; 
Άς μοιρασθούν τότε πρώτα (ένν. οί άποικοι) τή γή καί τις 740a 

οικίες, και άς μήν καλλιεργούν τή γή άπό κοινού, επειδή 
αυτό τό καθεστώς έχει θεωρηθεί ανώτερο μέ τή σημερινή κα
ταγωγή, ανατροφή καί εκπαίδευση- άς μοιράζονται τουλάχι
στον τή γή έχοντας στον νοϋ τους αυτήν έδώ τή σκέψη, ότι 
πρέπει αυτός, στον όποιο έτυχε μέ τήν κλήρωση αυτήν ένα 
μερίδιο, νά τό θεωρεΧ ώς κοινό κτήμα ολόκληρης τής πόλεως, 
καί Οτι άφοϋ ή χώρα εΐναι ή πατρίδα του πρέπει νά τήν φρο
ντίζει περισσότερο άπ' ό,τι μητέρα τά παιδιά της, πολύ πε
ρισσότερο μάλιστα επειδή μέ τό νά είναι αυτή (ένν. ή γή) κυ
ρίαρχη έχει γίνει θεός τών θνητών όντων, καί νά έχει τις 
ίδιες σκέψεις γιά τους έγχώριοτις θεούς καί δαίμονες. 

Γιά νά είναι δυνατόν νά υφίστανται, έτσι όπως έχουν b 
τούτα, στον αίώνα τόν άπαντα, πρέπει έπί πλέον νά έχει κα
νείς στον νοϋ του αυτά έδώ, όσες δηλαδή εΐναι σήμερα ώς 
προς τόν αριθμό σέ μας οί εστίες πού διανεμήθηκαν, τόσες 
πρέπει πάντοτε νά είναι αυτές καί μήτε στό ελάχιστο ν' 
αυξάνονται μήτε ποτέ νά μειώνονται στό παραμικρό. Μ' 
αυτόν έδώ τόν τρόπο θά μπορούσε λοιπόν νά γίνει μετά βε-
βαιότητος σέ κάθε έν γένει πόλη- αυτός στον όποιο έτυχε ό 
κλήρος άς αφήνει πάντοτε ένα μοναδικό κληρονόμο αυτής 
τής κατοικίας άπό τά παιδιά του, αυτό πού θά είναι στον 
ίδιο περισσότερο αγαπητό, ώς διάδοχο καί διάκονο τών 
θεών τής οικογένειας καί τής πόλεως, καί όσων ζουν ακόμα 
καθώς επίσης καί όσων έχουν ήδη τελευτήσει μέχρι έκεϊνο e 
τόν καιρό- Οσο γιά τά άλλα παιδιά, όπου συμβαίνει νά γεν
νιούνται περισσότερα άπό ένα, τά θηλυκά νά παντρευθοϋν 
σύμφωνα μέ τόν νόμο πού πρόκειται νά εκδοθεί, ένώ τά 
αρσενικά, στους πολίτες οί όποιοι συμβαίνει νά στερούνται 
έκ γενετής (ένν. απογόνους), σέ αυτούς νά τά διανέμουν ώς 
γυιούς, σύμφωνα μέ τή φιλική κατά τό δυνατόν προτίμηση, 
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πλείους επίγονοι γίγνωνται θήλεις ή τίνες άρρενες εκάστων, 

ή καί τουναντίον όταν έλάττους ώσιν, παίδων άφορίας γενο- d 

μένης, πάντων τούτων αρχήν ην άν θώμεθα μεγίστην καί τι-

μιωτάτην, αύτη σκεψαμένη τί χρή χρήσθαι τοΧς περιγενομέ-

νοις ή τοις έλλείπουσι, ποριζέτω μηχανήν οτι μάλιστα όπως 

αί πεντακισχίλιαι καί τετταράκοντα οικήσεις άεί μόνον έσο

νται. Μηχαναί δ ' είσίν πολλαί- καί γάρ επισχέσεις γενέσεως 

οΐς άν εύρους fi γένεσις, καί τουναντίον έπιμέλειαι καί σπου-

δαί πλήθους γεννημάτων είσίν τιμαΐς τε καί άτιμίαις καί 

νουθετήσεσι πρεσβυτών περί νέους διά λόγων νουθετητικών e 

άπαντώσαι, δύνανται ποιεΐν ö λέγομεν. Καί δή καί τό γε τέ

λος, άν πάσα απορία τήν άνίσωσιν τών πεντακισχιλίων καί 

τετταράκοντα οίκων γίγνηται, έπίχυσις δέ υπερβάλλουσα 

ήμΐν πολιτών διά φιλοφροσύνην τήν τών συνοικούντων 

άλλήλοις συμβαίνη καί άπορώμεν, τό παλαιόν που υπάρχει 

μηχάνημα ό πολλάκις εΐπομεν, εκπομπή αποικιών, φίλη γι-

γνομένη παρά φίλων, ών άν έπιτήδειον είναι δοκή. Έ ά ν τ ' αύ 

καί τουναντίον έπέλθη ποτέ κύμα κατακλυσμόν φέρον νόσων, 741a 

ή πολέμων φθορά, έλάττους δέ πολύ τοϋ τεταγμένου αριθμού 

δι ' ορφάνιας γένωνται, έκόντας μέν ού δει πολίτας παρεμ-

βάλλειν νόθη παιδεία πεπαιδευμένους, ανάγκην δέ ουδέ θεός 
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καί άν σέ ορισμένους συμβαίνει νά μήν υπάρχουν φιλικές 

προτιμήσεις ή νά γεννιούνται πάρα πολλοί θηλυκοί απόγο

νοι ή κάποιοι αρσενικοί στή μία ή τήν άλλη οικογένεια ή, καί 

αντίθετα, όταν συμβαίνει νά είναι πολύ λίγοι, επειδή υπήρξε d 

άκαρπία παιδιών, σέ όλες αυτές τις περιπτώσεις ή αρχή τήν 

οποία θά τοποθετήσουμε ώς ύψιστη καί πιό αξιόπιστη, αυτή, 

άφοϋ σκεφθεί τί πρέπει νά πράξει γιά τις οικογένειες πού 

έχουν περίσσευμα παιδιών ή γι ' αυτές πού έχουν έλλειμμα, 

άς μηχανευθει τρόπο, όσο καλύτερο γίνεται, ώστε οί πέντε 

χιλιάδες σαράντα κατοικίες νά είναι πάντοτε μόνο τόσες. 

Τρόποι βεβαίως υπάρχουν πολλοί· διότι καί περιορισμοί 

τών γεννήσεων, στις περιπτώσεις πού θά συμβαίνει νά υπάρ

χουν άφθονες γεννήσεις, είναι δυνατοί καί αντιθέτως υπάρ

χουν μέριμνες καί επιμελημένες προσπάθειες γιά τήν αύξηση 

τών γεννήσεων αυτό πού λέμε εΐναι δυνατόν νά τό κάμνει 

κανείς τόσο μέ τήν απονομή τιμών καί μέ ατιμωτικές κυρώ

σεις, όσο καί μέ νουθετήσεις των γερόντων στους νέους πού e 

γίνονται μέ συμβουλευτικά λόγια. Καί προπάντων, άν 

τελικώς υπάρχει πλήρης αδυναμία γιά τήν εξίσωση τών πε

νήντα χιλιάδων σαράντα νοικοκυριών, καί τυχόν προκύπτει 

μία υπερβολική συρροή πολιτών πού σέ μάς, λόγιο τών φι

λικών αισθημάτων πού αναπτύσσονται μεταξύ ανδρών καί 

γυναικών πού συζούν, καί τυχόν νά βρισκόμαστε σέ αδιέξο

δο, υπάρχει ή παλαιά πάντως μεθόδευση γιά τήν όποια πολ

λές φορές μιλήσαμε, ή αποστολή σέ ξένη χώρα γιά αποικία, 

φίλοι άποχωριζόμενοι φίλους, όσοι στον αριθμό θεωρηθεί 

ότι είναι χρήσιμο. Ά ν πάλι, συνέβαινε, αντιθέτως, νά επέλ

θει ποτέ ενα κύμα πού φέρνει κατακλυσμό άπό άρώστιες, ή 

καταστροφή άπό πολέμους, καί νά γίνονται (ένν. οί πολίτες) 74 la 

λιγότεροι άπό τόν κανονικό αριθμό έξ αίτιας τών απωλειών, 

δέν πρέπει μέ τή θέληση μας νά εντάσσουμε πολίτες πού 

έχουν λάβει μία νόθα παιδεία, τήν ανάγκη ούτε ό ίδιος ό θεός 
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είναι λέγεται δυνατός βιάζεσθαι. 

Ταϋτ' ούν δή τόν νϋν λεγόμενον λόγον ήμΐν φώμεν πα-

ραινεΧν λέγοντα- Ώ πάντων ανδρών άριστοι, τήν ομοιότητα 

καί ισότητα καί τό ταύτόν καί όμολογούμενον τιμώντες κατά 

φύσιν μή άνίετε κατά τε αριθμόν καί πάσαν δύναμιν τήν τών 

καλών κάγαθών πραγμάτων καί δή καί νϋν τόν αριθμόν μέν 

πρώτον διά βίου παντός φυλάξατε τόν είρημένον, είτα τό τής 

ουσίας ϋψος τε καί μέγεθος, Ô τό πρώτον ένείμασθε μέτριον 

δν, μή άτιμάσητε τφ τε ώνεΧσθαι καί τφ πωλεΧν προς αλλή

λους -ούτε γάρ ό νείμας κλήρος ών θεός ύμΧν σύμμαχος ούτε 

ό νομοθέτης- νϋν γάρ δή πρώτον τφ άπειθοϋντι νόμος προ-

στάττει, προειπών έπί τούτοις κληροϋσθαι τόν έθέλοντα ή μή 

κληροϋσθαι, ώς πρώτον μέν τής γής ιεράς ούσης τών πάντων 

θεών, είτα ιερέων τε καί ιερειών εύχάς ποιησομένων έπί τοΧς 

πρώτοις θύμασι καί δευτέροις καί μέχρι τριών, τόν πριάμε-

νον ή άποδόμενον ών έλαχεν οικοπέδων ή γηπέδων τά έπί 

τούτοις πρέποντα πάσχειν πάθη- γράψαντες δέ έν τοΧς ίεροΧς 

θήσουσι κυπαριττίνας μνήμας εις τόν έπειτα χρόνον ytmayE-

γραμμένας, προς τούτοις δ' έτι φυλακτήρια τούτων, όπως άν 

γίγνηται, καταστήσουσιν έν ταύτη τών άρχων ήτις άν όξύτα-

τον όράν δοκή, Ινα αί παρά ταΰτα εκάστοτε παραγωγαί γι-

γνομεναι μή λανθάνωσιν αυτούς, άλλα κολάζωσι τόν άπει-

θοϋντα άμα νόμω καί τφ θεώ. "Οσον γάρ δή τό νϋν έπιτατ-

τόμενον αγαθόν όν τυγχάνει πάσαις ταΐς πειθομέναις πόλε-
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λέγεται Ομως δέν εΐναι ικανός νά τήν αποτρέπει. 
Άς πούμε τότε, λοιπόν, ότι τούτα ό λόγος πού λέγεται τώ

ρα σέ μας προτρέπει, λέγοντας: «Ώ άριστοι, ανάμεσα άπ' 
όλους τους άνδρες, μήν παύετε νά τιμάτε σύμφωνα μέ τή φύ
ση τήν ομοιότητα, τήν 'ισότητα, τήν ταυτότητα καί τήν ομο
λογία τόσο ώς προς τόν αριθμό Οσο καί ώς προς κάθε άλλη 
ικανότητα γιά τήν επιτέλεση ωραίων καί καλών πραγμάτων 
καί προπάντων τώρα νά διαφυλάξετε πρώτα άπ' όλα τόν 
είπωμένο αριθμό σέ όλη σας τή ζωή, στή συνέχεια μήν ατιμά
σετε, μέ τό ν' αγοράζετε καί νά πουλάτε ό ένας στον άλλο, τό 
ϋψος καί τό μέγεθος τής περιουσίας πού σας απονεμήθηκε ώς 
μερίδιο στην αρχή όντας μέσα στά όρια τοϋ μέτρου -διότι 
ούτε ό κλήρος πού διένειμε όντας θεός θά εΐναι σύμμαχος 
σας ούτε Ö νομοθέτης- διότι τώρα, ό νόμος ορίζει, έν πρώ
τοις, γιά τόν ανυπάκουο, αφού προηγουμένως είπε ότι αυτός 
πού θέλει θά πάρει μέρος στην κλήρωση μ' αυτούς τους 
όρους, αλλιώς νά μήν πάρει μέρος, ότι -επειδή πριν άπό κά
θε τι άλλο ή γή εΐναι Ιερή όλων τών θεών, έπειτα τών ίερέων 
καί τών ιερειών πού θά κάμνουν ευχές μέ τις πρώτες, τις δεύ
τερες μέχρι καί τις τρίτες θυσίες- Οποιος αγοράζει ή πωλεί 
τά οικοδομήματα καί τά άγροτοτεμάχια πού τοϋ έπεσαν στον 
κλήρο υφίσταται τά δεινά πού αρμόζουν σ' αυτές τις πρά
ξεις- καί άφοϋ τά γράψουν αυτά σέ κυπαρισσένια μνημόνια 
στά μετέπειτα χρόνια (ένν. γιά νά είναι έκεΐ) καταγεγραμμέ
να, θά τά τοποθετήσουν στό εσωτερικό τών ναών καί έπί πλέ
ον θά συστήσουν φυλακτήρια αρχή γι' αυτά, ώστε νά μπο
ρούν νά γίνονται, αυτήν άπό τίς αρχές, ή όποια θά θεωρείται 
ώς ή πιό οξυδερκής, ώστε νά μή διαφεύγουν τήν προσοχή οί 
παρεκτροπές πού γίνονται κάθε φορά κατά παράβασιν 
αυτών, άλλα νά τιμωρούν αυτόν πού δέν υπακούει τήν ΐδια 
στιγμή σύμφωνα μέ τόν νόμο καί τόν θεό. Τό πόσο πράγμα
τι, αλήθεια, αυτό πού τώρα επιτάσσεται τυχαίνει νά εΐναι 
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σι, τήν έπομένην κατασκευήν προσλαβόν, κατά τήν πάλαιαν 

παροιμίαν ουδείς εΐσεταί ποτέ κακός ών. άλλ' έμπειρος τε καί 

επιεικής έθεσι γενόμενος- χρηματισμός γάρ ούτ' ένεστιν σφο- e 

δρα έν τή τοιαύτη κατασκευή, συνέπεταί τε αυτή μηδέ δεΧν 

μηδ' έξεΧναι χρηματίζεσθαι τών ανελεύθερων χρηματισμών 

μηδενί μηδένα, καθ' όσον έπονείδιστος λεγομένη βαναυσία 

ήθος αποτρέπει ελεύθερον, μηδέ τό παράπαν άξιοϋν έκ τών 

τοιούτων συλλέγειν χρήματα. 

Προς τούτοις δ ' έτι νόμος έπεται πάσι τούτοις, μηδ' 

έξεϊναι χρυσόν μηδέ άργυρον κεκτήσθαι μηδένα μηδενί 742a 

ιδιώτη, νόμισμα δέ ένεκα αλλαγής τής καθ' ήμέραν, ην δημι-

ουργοΧς τε άλλάττεσθαι σχεδόν άναγκαΧον, καί πάσιν όπόσων 

χρεία τών τοιούτων μισθούς μισθωτοϊς, δούλοις καί έποί-

κοις, άποτίνειν. ?Ων ένεκα φαμεν τό νόμισμα κτητέον αύτοϊς 

μέν έντιμον, τοις δέ άλλοις άνθρώποις άδόκιμον κοινόν δέ 

Έλληνικόν νόμισμα ένεκα τε στρατειών καί αποδημιών είς 

τους άλλους ανθρώπους, οΐον πρεσβειών ή καί τίνος άνα- b 

γκαίας άλλης τή πόλει κηρυκείας, έκπέμπειν τινά άν δέη. τού

των χάριν ανάγκη εκάστοτε κεκτήσθαι τή πόλει νόμισμα 

Έλληνικόν. 'Ιδιώτη δέ άν άρα ποτέ ανάγκη τις γίγνηται άπο-

δημεΐν, παρέμενος μέν τους άρχοντας άποδημείτω, νόμισμα 

δέ άν πόθεν έχων ξενικόν οΐκαδε άφίκηται περιγενόμενον, τή 
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καλό γιά όλες τις πόλεις πού συμμορφώνονται σ' αυτό, όταν 

αυτό προσλαμβάνει τήν επακόλουθη θεσμική οργάνωση, κα

νείς, σύμφοονα μέ τήν παλιά παροιμία, πού είναι κακός, δέν θά 

γνωρίσει ποτέ, παρά τότε μόνον όταν θά γίνει έμπειρος καί μέ 

χρηστά ήθη· διότι ούτε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότη- e 

τα κερδοσκοπίας σέ μία τέτοια οργάνωση καί έχει αύτη ώς συ

νεπακόλουθο μήτε νά υπάρχει ανάγκη μήτε νά επιτρέπεται σέ 

κανένα νά κερδοσκοπεΧ μέ οποιονδήποτε άπό τους ανελεύθε

ρους τρόπους κερδοσκοπίας, καθόσον ή λεγόμενη έπονείδιστη 

άσκηση βάναυσων επαγγελμάτων αποτρέπει τό ελεύθερο ήθος 

(ένν. άπό κάτι τέτοιο), ούτε νά κρίνει άξιο στό παραμικρό τό 

νά συλλέγει χρήματα άπό τέτοιες δραστηριότητες. 

Κατόπιν αυτών, έξ άλλου, ακολουθεί όλων αυτών τών κα

νόνων ένας νόμος (ένν. πού ορίζει) ότι δέν επιτρέπεται σέ 742a 

κανέναν ιδιώτη νά έχει στην κατοχή του χρυσό μήτε ασήμι σέ 

καμμία ποσότητα, παρά μόνο σέ νόμισμα λόγω τών καθημε

ρινών συναλλαγών, όπου είναι σχεδόν αναγκαίο γιά τους τε

χνίτες νά συναλλάσσονται καί γιά όλους όσοι έχουν ανάγκη 

τέτοιων (ένν. νομισμάτων) γιά νά πληρώνουν μισθούς σέ μι

σθωτούς, δούλους καί μετανάστες. Γιά τους λόγους αυτούς 

λέμε ότι τό νόμισμα πού πρέπει αυτοί νά κατέχουν είναι νό

μιμο (έγκυρο) γι ' αυτούς (ένν. γιά τις μεταξύ τους συναλλα

γές), ένώ γιά τους άλλους ανθρώπους εΐναι μή έγκυρο- πρέ

πει νά υπάρχει καί ένα κοινό ελληνικό νόμισμα λόγφ τόσο 

τών εκστρατειών όσο καί τών μεταβάσεων στον υπόλοιπο 

κόσμο, όπως είναι οί πρεσβείες ή καί κάποια άλλη αναγκαία 

γιά τήν πόλη αποστολή κήρυκα, εφ' όσον χρειάζεται ν ' άπο- b 

στέλλει κάποιον, χάριν αυτών εΐναι ανάγκη νά έχει ή πόλη 

στή διάθεση της ένα ελληνικό νόμισμα. Ά ν επομένως παρου

σιασθεί κάποτε κάποια ανάγκη νά μεταβεΧ στό εξωτερικό 

ένας Ιδιώτης, άς μεταβεί άφοϋ πάρει τήν άδεια τών αρχό

ντων, άν όμως συμβαίνει όταν επιστρέψει νά έχει στην κατο-
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πόλει αυτό καταβαλλέτω προς λόγον απολαμβάνων τό έπι-
χώριον ίδιούμενος δέ άν τις φαίνηται, δημόσιον γε γιγνέσθω 
καί ό συνειδώς καί μή φράζων αρά καί όνείδει μετά τοϋ άγα-
γόντος ένοχος έστω, καί ζημία προς τούτοις μή έλάττονι τοϋ e 
ξενικού κομισθέντος νομίσματος. Γαμοϋντα δέ καί εκδίδοντα 
μήτ' ούν διδόναι μήτε δέχεσθαι προΧκα τό παράπαν μηδ' 
ήντινοϋν, μηδέ νόμισμα παρακατατίθεσθαι ότω μή τις πι
στεύει, μηδέ δανείζειν έπί τόκω, ώς εξόν μή άποδιδόναι τό 
παράπ:αν τφ δανεισαμένω μήτε χόκον μήτε κεφάλαιον ταύτα 
δ' ότι βέλτιστ' εστίν πόλει επιτηδεύματα έπιτηδεύειν, ώδε άν 
τις σκοπών ορθώς άν αυτά διακρίνοι, επαναφέρουν είς τήν d 
αρχήν άεί καί τήν βούλησιν. "Εστιν δή τοϋ νουν έχοντος πο
λιτικού βούλησις, φαμέν, ούχ ήνπερ άν οί πολλοί φαΧεν δεΐν 
βούλεσθαι τόν αγαθόν νομοθέτην, ώς μεγίστην τε εΐναι τήν 
πόλιν ή νοών εύ νομοθετοΐ καί ότι μάλιστα πλουσίαν, κεκτη-
μένην δ' αύ χρύσεια καί άργύρεια, καί κατά γήν καί κατά θά-
λατταν άρχουσαν οτι πλείστων- προσθεΐεν δ' άν καί ώς άρί-
στην δεΐν βούλεσθαι τήν πόλιν είναι καί ώς εύδαιμονεστάτην 
τόν γε ορθώς νομοθετούντα. Τούτων δέ τά μέν δυνατά έστιν e 
γίγνεσθαι, τά δ' ού δυνατά- τά μέν ούν δυνατά βούλοιτ' άν ό 
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χή του άπό οπουδήποτε προερχόμενο ξένο νόμισμα περισ
σευούμενο, άς τό παραδίδει στην πόλη λαμβάνοντας τό ανά
λογο εγχώριο νόμισμα- άν όμως αποδειχθεί ότι κάποιος τό 
οικειοποιείται, τότε πρέπει νά περιέρχεται αυτό στό δημόσιο 
καί αυτός ό όποιος τό γνωρίζει καί δέν τό καταγγέλλει πρέ
πει μαζί μέ αυτόν πού τό έφερε νά κρίνεται ένοχος μέ άναθε-
ματισμό καί καταισχύνη καί έπί πλέον μέ τήν καταβολή προ
στίμου ενός όχι μικρότερου ποσού άπό έκεϊνο τοϋ ξένου νο
μίσματος πού εισήχθη. Αυτός πού νυμφεύεται καί αυτός πού 
δίνει σέ γάμο τήν κόρη του ούτε νά δίνει επομένως ούτε νά 
δέχεται τήν παραμικρή προίκα ούτε (ένν. νά έχει) οποιαδή
ποτε άλλη δοσοληψία, ούτε νά παραδίδει κανείς προς φύλα
ξη χρήματα σέ κάποιον τόν όποΧο δέν εμπιστεύεται, ούτε νά 
δανείζει εντόκως, καθώς είναι δυνατόν ό δανειζόμενος νά 
μήν αποδίδει τίποτα απολύτως σ' αυτόν ό όποΧος θά δανεί
σει, μήτε τόκο μήτε κεφάλαιο- οτι αυτά τώρα εΐναι οί καλύ
τερες δυνατές συνήθειες γιά τήν πόλη νά καλλιεργεί, θά μπο
ρούσε κάποιος, ό όποιος θά τά έβλεπε σωστά αυτά, νά τό 
διακρίνει μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο, επαναφέροντας τα δη
λαδή πάντοτε στην (ένν. ίθυντήρια) αρχή καί τήν (ένν. αρχική 
πολιτική) βούληση. Ή βούληση ωστόσο, διατεινόμαστε, τοϋ 
πολιτικού πού έχει μυαλό δέν εΐναι εκείνη τήν οποία θά υπο
στήριζαν οί πολλοί, ότι πρέπει δηλαδή ό καλός νομοθέτης νά 
θέλει νά είναι ή πόλη, γιά τήν όποια νομοθετεί πρόθυμα μέ 
καλή θέληση, όσο γίνεται πιό μεγάλη και όσο τό δυνατόν 
πλουσιότερη, μέ τό νά κατέχει χρυσά καί ασημένια αντικεί
μενα καί μέ τό νά άρχει καί στην ξηρά καί στή θάλασσα σέ 
όσο τό δυνατόν περισσότερους ανθρώπους- θά μπορούσαν 
νά προσθέσουν (ένν. οί πολλοί) ότι πρέπει νά θέλει, αυτός 
τουλάχιστον πού νομοθετεί σωστά, νά εΐναι ή πόλη καί ή κα
λύτερη άπ' δλες καί ή πιό ευτυχισμένη. Άπό αυτά τώρα ένα 
μέρος μπορούν νά πραγματοποιηθούν καί ένα άλλο είναι 



362 N O M O N F ' 

διακόσμων, τά δέ μή δυνατά οΰτ' άν βούλοιτο ματαίας βου
λήσεις οΰτ' άν έπιχειροΧ. Σχεδόν μέν γάρ εύδαίμονας άμα καί 
αγαθούς ανάγκη γίγνεσθαι -τοϋτο μέν ούν βούλοιτ' άν-
πλουσίους δ' αύ σφόδρα καί αγαθούς αδύνατον, οΰς γε δή 
πλουσίους οί πολλοί καταλέγουσι- λέγουσιν δέ τους κεκτη
μένους έν ολίγοις τών ανθρώπων πλείστου νομίσματος άξια 
κτήματα, ά καί κακός τις κεκτήτ' άν. Ει δ' έστιν τοϋτο ούτως 743a 
έχον, ούκ άν έγωγε αύτοΐς ποτέ συγχωροιην τόν πλούσιον 
εύδαίμονα τή αληθείς* γίγνεσθαι μή καί αγαθόν όντα- αγαθόν 
δέ όντα διαφόρως καί πλούσιον εΐναι διαφερόντως αδύνα
τον. «Τί δή;» φαίη τις άν ίσως. "Οτι, φαΐμεν άν, ή τε έκ δι
καίου καί άδικου κτήσις πλέον ή διπλασία εστίν τής έκ τοϋ 
δικαίου μόνον, τά τε άναλώματα μήτε καλώς μήτε αίσχρώς 
έθέλοντα άναλίσκεσθαι τών καλών καί εις καλά έθελόντιον 
δαπανάσθαι διπλασία) έλάττονα- οϋκουν ποτέ άν τών έκ δι- b 
πλασίων μέν κτημάτων ημίσεων δέ άναλωμάτων ό τά εναντία 
τούτων πράττων γένοιτ' άν πλουσιώτερος. Έστιν δέ ό μέν 
αγαθός τούτων, ό δέ ού κακός Οταν ή φειδωλός, τοτέ δέ ποτέ 
καί πάγκακος, αγαθός δέ, όπερ εΐρηται τά νϋν, ουδέποτε. Ό 
μέν γάρ δικαίως καί αδίκως λαμβάνων καί μήτε δικαίως μή
τε αδίκως άναλίσκων πλούσιος, όταν καί φειδωλός ή, ό δέ 
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απραγματοποίητα- αυτός επομένως πού οργανώνει τήν έννο
μη τάξη ένώ Οά ήθελε τά δυνατά, τά αδύνατα ούτε θά τά ήθε
λε ώς μάταιες επιθυμίες ούτε θά τά επιχειρούσε. Ένώ δηλαδή 
είναι κατά κανόνα ανάγκη νά είναι οι άνθρωποι ευτυχισμέ
νοι καί καλοί -αυτό βεβαίως θά τό ήθελε- είναι αδύνατον 
ωστόσο νά είναι αυτοί πάρα πολύ πλούσιοι καί καλοί, 
αυτούς τους οποίους θεωρεί πλούσιους ό πολύς κόσμος- καί 
εννοεί τους ολίγους εκείνους άπό τους ανθρώπους πού έχουν 
στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία τής μεγαλύτερης δυ
νατής χρηματικής άξιας, τά όποια μόνον ένας κακός θά μπο
ρούσε ν' αποκτήσει. Άν αληθεύει ότι έτσι εΐναι τοϋτο, έγώ 743a 
τουλάχιστον δέν θά συμφωνούσα ποτέ μ' αυτούς, ÖXL ό 
πλούσιος μπορεί νά γίνει στ' αλήθεια ευτυχισμένος χωρίς νά 
είναι καί καλός- άν είναι καλός ένας σέ βαθμό ξεχωριστό, 
είναι αδύνατο νά είναι συγχρόνως καί πλούσιος μέ τρόπο ξε
χωριστό. «Γιατί αυτό;» θά μπορούσε ίσως κάποιος νά πει. 
Διότι, θά τοϋ λέγαμε, ή απόκτηση περιουσίας άπό δίκαιη καί 
άδικη δραστηριότητα είναι περισσότερο άπό διπλάσια άπό 
έκείνην πού προέρχεται άπό δίκαιη μόνο δραστηριότητα, ένώ 
οί δαπάνες εκείνων πού δέν θέλουν νά καταναλώνουν μήτε 
γιά καλούς μήτε γιά κακούς σκοπούς (ένν. θά είναι) δύο 
φορές λιγότερες άπό τών καλών ανθρώπων, οί όποιοι θέ- b 
λουν νά δαπανούν σέ καλά έργα- ποτέ, λοιπόν, άπό εκείνους 
οί όποιοι έχουν διπλάσια έσοδα καί μισά έξοδα αυτός πού 
κάμνει τ' αντίθετα ακριβώς άπ' αυτά δέν θά μπορούσε νά γί
νει πλουσιότερος. Άπό τους δύο αυτούς, ό ένας είναι βέβαια 
καλός, ό άλλος όμως πού δέν εΐναι κακός, άν είναι φειδωλός, 
καί κάποτε στό έπακρον κακός, πάντως καλός, όπως τώρα 
δά είπαμε, δέν μπορεί ποτέ νά είναι. Αυτός, πράγματι, πού 
εισπράττει δίκαια καί άδικα καί δέν ξοδεύει μήτε δίκαια μή
τε άδικα είναι βέβαια πλούσιος, όταν τυχαίνει νά είναι καί 
φειδωλός, ένώ ό στό έπακρον κακός, επειδή συνήθως εΐναι 
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πάγκακος, ώς τά πολλά ών άσωτος, μάλα πένης- ό δε άναλί-
σκων τε είς τά καλά καί κτώμενος έκ τών δικαίων μόνον ούτ' 
άν διαφέρων πλούτω ραδιως άν ποτέ γένοιτο ούδ' αύ σφό
δρα πένης. Ώστε ό λόγος ήμΐν ορθός, ώς ούκ είσίν οί πα-
μπλούσιοι αγαθοί- ει δέ μή αγαθοί, ουδέ εύδαίμονες. 

Ήμΐν δέ ή τών νόμων ύπόθεσις ενταύθα έβλεπεν, Οπως ώς 
εύδαιμονέστατοι έσονται καί ότι μάλιστα άλλήλοις φίλοι-
εΐεν δέ ούκ άν ποτέ πολΐται φίλοι, όπου πολλαί μέν δίκαι έν 
άλλήλοις είεν, πολλαί δέ άδικίαι, άλλ' όπου ώς ότι σμικρό-
ταται καί όλίγισται. Λέγομεν δή μήτε χρυσόν δεΐν μήτε άργυ-
ρον έν τή πόλει, μήτε αύ χρηματισμόν πολύν διά βαναυσίας 
καί τόκων μηδέ βοσκημάτων αισχρών, άλλ' όσα γεωργία δί-
δωσι καί φέρει, καί τούτων όπόσα μή χρημάτιζα με νον άνα-
γκάσειεν άμελεΧν ών ένεκα πέφυκε τά χρήματα- ταύτα δ' έστι 
ψυχή καί σώμα, ά χωρίς γυμναστικής καί τής άλλης παιδεί
ας ούκ άν ποτέ γένοιτο άξια λόγου. Διό δή χρημάτων έπιμέ-
λειαν ούχ άπαξ είρήκαμεν ώς χρή τελευταΐον τιμαν όντων 
γάρ τριών τών απάντων περί ά πάς άνθρωπος σπουδάζει, τε
λευταΐον καί τρίτον εστίν ή τών χρημάτων ορθώς σπουδαζο-
μένη σπουδή, σώματος δέ πέρι μέση, πρώτη δέ ή τής ψυχής. 
Καί δή καί νϋν ην διεξερχομεθα πολιτείαν, ει μέν τάς τιμάς 
ούτω τάττεται, ορθώς νενομοθέτηται- ει δέ τις τών προστατ-
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άσωτος, εΐναι αντιθέτως πάρα πολύ πτωχός- αυτός, έξ 
άλλου, πού ξοδεύει σέ καλά έργα καί αποκτά χρήματα άπό 
τίς δίκαιες μόνο δραστηριότητες ούτε εύκολα θά μπορούσε 
ποτέ νά ξεχωρίζει γιά τόν πλούτο του ούτε όμως άπό τήν 
άλλη πλευρά νά είναι καί πάρα πολύ πτωχός. 'Επομένως ό 
διαλογισμός μας είναι σωστός, ότι δηλαδή οί πάμπλουτοι 
δέν είναι καλοί άνθρωποι- άν Ομως δέν είναι καλοί, δέν είναι 
ούτε ευτυχισμένοι. 

Γιά μας τώρα. τό ζητούμενο γιά τους νόμους έδώ απέβλεπε 
στό πώς θά γίνουν οί πολίτες στον μεγαλύτερο δυνατόν βαθ
μό ευτυχισμένοι καί όσο τό δυνατόν μεταξύ τους φίλοι- δέν 
θά μπορούσαν, ωστόσο, νά είναι ποτέ οί πολίτες φίλοι, έκεΐ 
όπου θά γίνονταν πολλές μεταξύ τους δίκες καί πολλές αδι
κίες, άλλα έκεΧ όπου θά ήσαν αυτές όσο γίνεται πιό ασήμα
ντες καί λιγότερες σέ αριθμό. Λέμε τότε ότι μήτε χρυσός 
χρειάζεται μήτε ασήμι στην πόλη, μήτε έξ άλλου μεγάλη συσ
σώρευση χρημάτων άπό τήν άσκηση επαγγελμάτων καί ÒJTÒ 
τόκους, μήτε ανάρμοστη κτηνοτροφία, άλλα όσα δίνει καί 
αποφέρει ή γεωργία, καί άπό αυτά τόσα Οσα ή χρηματοθηρία 
έν προκειμένω δέν θά εξανάγκαζε νά παραμελεί κανείς 
εκείνα χάριν τών οποίων έγιναν τά χρήματα- καί αυτά είναι 
ή ψυχή καί τό σώμα, τά όποια χωρίς γυμναστική καί τήν υπό
λοιπη παιδεία δέν θά μπορούσαν ποτέ νά είναι άξια λόγου. 
Γι* αυτό, είναι αλήθεια, έχομε πεΐ, Οχι μόνο μία φορά οτι τό 
ενδιαφέρον γιά τά χρήματα πρέπει νά τό τιμάμε τελευταίο 
στή σειρά· διότι καθώς είναι, πράγματι, τρία άπ' όλα τά 
πράγματα, έκεΐνα γιά τά όποια ενδιαφέρεται σοβαρά κάθε 
άνθρωπος, τό τελευταΧο καί τρίτο σέ σημασία είναι τό ενδια
φέρον γιά τήν απόκτηση χρημάτων μέ νόμιμα μέσα, τό σχε
τικό μέ τό σώμα είναι στή μέση, ένώ πρώτο (ένν. είναι ή μέ
ριμνα) γιά τήν ψυχή. 'Ιδίως, λοιπόν, καί προκειμένου γιά τό 
πολίτευμα μέ τό όποΧο καταγινόμαστε, άν έτσι κατατάσ-
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τομένων αυτόθι νόμων σωφροσύνης έμπροσθεν ύγίειαν έν τή 744a 

πόλει φανεΧται ποιών τιμίαν, ή πλοϋτον ύγιείας καί τοϋ σω-

φρονεΧν, ούκ ορθώς άναφανεΧται τιθέμενος. Τοϋτ' ούν δή 

πολλάκις έπισημαίνεσθαι χρή τόν νομοθέτην. -Τί τε βούλο-

μαΐ; καί Εΐ μοι συμβαίνει τοϋτο ή καί αποτυγχάνω τοϋ σκο

π ο ύ ; - καί ούτω τάχ' άν ίσως έκ τής νομοθεσίας αυτός τε 

έκβαίνοι καί τους άλλους άπαλλάττοι, κατ' άλλον δέ τρόπον 

ούδ' άν ένα ποτέ. 

Ό δή λαχών κεκτήσθω, φαμέν, τόν κλήρον έπί τούτοις οΐς 

είρήκαμεν. ΤΗν μέν δή καλόν καί τάλλα ίσα πάντ ' έχοντα ένα b 

έκαστον έλθεΧν είς τήν άποικίαν επειδή δέ ού δυνατόν, άλλ' 

ό μέν τις πλείω κεκτημένος άφίξεται χρήματα, ό δ' έλάττονα, 

ΟεΧ δή πολλών ένεκα, τών τε κατά πόλιν καιρών ισότητος ένε

κα, τιμήματα άνισα γενέσθαι, ίνα άρχαι τε καί είσφοραί καί 

διανομαί τήν τής άξιας έκάστοις τιμήν μή κατ' άρετήν μόνον 

τήν τε προγόνων καί τήν αύτοϋ, μηδέ κατά σωμάτων ισχύς 

καί εύμορφίας. άλλα καί κατά πλούτου χρήσιν καί πενίαν, e 

τάς τιμάς τε καί αρχάς ώς ίσαίτατα τ φ άνισω συμμέτρω δέ 

απολαμβάνοντες μή διαφέρωνται. Τούτων χάριν τέτταρα με-

γέθει τής ουσίας τιμήματα ποιεΧσθαι χρεών, πρώτους καί δεύ

τερους καί τρίτους καί τετάρτους, ή τισιν άλλοις προσαγο-

ρευομένους όνόμασιν. όταν τε μένωσιν έν τώ αύτώ τιμήματι 
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σονται οί τιμές, οί νόμοι του έχουν σωστά τεθεΧ- άν όμως κά

ποιος άπό τους προστιθέμενους νόμους σ' αυτό φανεϊ ότι 744a 

καθιστά μέσα στην πόλη άξια τιμής τήν υγεία μπροστά άπο 

τή σωφροσύνη, ή τόν πλούτο μπροστά άπό τήν υγεία καί άπό 

τή σώφρονα συμπεριφορά, θά εΐναι καταφανές ότι ό νόμος 

αυτός δέν έχει τεθεί σωστά. Τοϋτο, λοιπόν, έχει χρέος Ô νο

μοθέτης νά επισημαίνει συχνά στον εαυτό του (ένν. νά διε

ρωτάται) -Τί θέλω; καί Ά ν συνεπώς μοϋ συμβαίνει αυτό ή 

μήπως αποτυγχάνω τοϋ σκοπού μου;- καί έτσι ΐσως θά μπο

ρούσε καί αυτός ό ϊδιος νά τελειώνει μέ τό έργο τής νομοθε

σίας καί τους άλλους ν ' απαλλάσσει ά π ' αυτό, ένώ μέ άλλο 

τρόπο δέν θά μπορούσε οϋτ' έναν ποτέ (ένν. ν ' απαλλάσσει). 

Αυτός ό όποιος απέκτησε τότε, λέμε, ενα μέρος γής μέ τόν 

κλήρο, άς τό κατέχει μέ τους όρους πού είπαμε, θ ά ήταν b 

πραγματικά καλό άν κάθε άνθρωπος ό όποιος θά ερχόταν 

στην αποικία έχει στην κατοχή του καί όλα τ ' άλλα αγαθά 

ΐσα- επειδή όμως αυτό δέν εΐναι δυνατόν, αλλά ό ένας θά 

φθάνει έχοντας στην κατοχή του περισσότερα χρήματα καί 

ένας άλλος λιγότερα, πρέπει γιά πολλούς λόγους, καί ίδίως 

χάριν τής Ισότητας τών ευκαιριών στους κόλπους τής πόλε

ως, νά γίνει άνιση φορολόγηση τών περιουσιών, έτσι ώστε τά 

αξιώματα, οί εισφορές καί οί διανομές νά γίνονται μέ τήν 

άξιοτίμηση τοϋ καθένα ά π ' αυτούς, όχι μέ αποκλειστικό μό

νο κριτήριο τήν αρετή τών προγόνων καί τή δική του, ούτε 

ανάλογα μόνο μέ τή σωματική δύναμη καί τήν ομορφιά, αλλά e 

καί ανάλογα μέ τή χρήση τοϋ πλούτου καί μέ τήν πενία, καί 

έτσι ώστε, απολαμβάνοντας τις τιμές καί τά αξιώματα στό 

μέτρο τής αναλογικής ανισότητας μέ τή μεγαλύτερη δυνατή 

ισότητα, νά μή φιλονικοϋν. Χάριν τών σκοπών αυτών χρειά

ζεται νά κάμνουμε, στή βάση τοϋ μεγέθους τής περιουσίας, 

τέσσερις οικονομικές τάξεις, πρώτους, δεύτερους, τρίτους 

καί τέταρτους, ή μέ κάποια άλλα ονόματα κατονομάζοντας 
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καί όταν πλουσιώτεροι έκ πενήτων καί έκ πλουσίων πένητες 
γιγνόμενοι μεταβαίνωσιν είς τό προσήκον έκαστοι έαυτοΐσιν d 
τίμημα. 

Τόδε δ' έπί τούτοις αύ νόμου σχήμα έγωγε άν τιθείην ώς 
έπόμενον. Δει γάρ έν πόλει που, φαμέν, τή τοϋ μεγίστου νο
σήματος ού μεθεξούση, Ö διάστασιν ή στάσιν όρθότερον άν 
ειη κεκλήσθαι, μήτε πενίαν τήν χαλεπήν ένεΐναι παρά τισιν 
τών πολιτών μήτε αύ πλοϋτον, ώς αμφοτέρων τικτόντων 
ταύτα αμφότερα- νϋν ούν ορον δει τούτων έκατέρου τόν νο-
μοθέτην φράζειν. Έστω δή πενίας μέν Ορος ή τοϋ κλήρου τι- e 
μή, δν δει μένειν καί όν άρχων ουδείς ούδενί ποτέ περιόψε-
ται έλάττω γιγνόμενον, τών τε άλλων κατά ταύτα ουδείς 
Οστις φιλότιμος έπ' αρετή. Μέτρον δέ αυτόν θέμενος ό νο
μοθέτης διπλάσιον έάσει τούτου κτάσθαι καί τριπλάσιον καί 
μέχρι τετραπλασίου- πλείονα δ' άν τις κτάται τούτων, εύρων 
ή δοθέντων ποθέν ή χρηματισάμενος, ή τινι τύχη τοιαύτη κτη- 745a 
σάμενος άλλη τά περιγιγνόμενα τοϋ μέτρου, τή πόλει άν αυτά 
και τοΧς τήν πόλιν έχουσιν θεοΧς απονέμων ευδόκιμος τε καί 
άζήμως άν εΐη- έάν δέ τις άπειθή τούτω τώ νόμω, φανεί μέν 
ό βουλόμενος έπί τοις ήμίσεσιν, ό δέ όφλών άλλο τοσούτον 
μέρος άποτείσει τής αύτοϋ κτήσεως, τά δ' ημίσεα τών θεών. 
Ή δέ κτήσις χωρίς τοϋ κλήρου πάντων πάσα έν τφ φανερφ 
γεγράφθω παρά φύλαξιν άρχουσιν οίς άν ό νόμος προστάξη, 
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τους (ένν. τους πολίτες), τόσο όταν παραμένουν στην ίδια 
κατηγορία όσο καί όταν μέ τό νά γίνονται άπό πτωχοί πλου
σιότεροι καί άπό πλούσιοι πτωχοί, νά μεταπηδούν ό καθένας d 
τους στην κατηγορία πού ταιριάζει στους ίδιους αυτούς. 

Σύμφωνα μέ αυτά, τώρα, έγώ θά κατέθετα ώς επακόλουθο 
αυτό έδώ πάλι τό σχέδιο νόμου. Πρέπει έξάπαντος, δηλαδή, 
σέ μία πόλη, λέμε, ή όποια δέν θά περικλείει τήν πιό μεγάλη 
άπ' Ολες νόσο, πού θά ήταν σωστότερο διχασμός νά αποκα
λείται παρά στάση, νά υπάρχει ούτε φοβερή πενία σέ ορισμέ
νους πολίτες ούτε πάλι μεγάλος πλούτος, διότι τά δύο αυτά 
γεννούν αυτές τις δύο συμφορές- ό νομοθέτης πρέπει λοιπόν 
τώρα νά βάζει ένα φραγμό σέ καθένα άπό αυτά τά φαινόμε
να. Έστω τότε ότι όριο τής πενίας είναι ή αξία τοϋ κλήρου, e 
ό όποΧος πρέπει νά παραμένει αναλλοίωτος καί τόν όποιο 
κανένας άρχοντας ποτέ γιά κανένα πολίτη δέν θά παραβλέ
ψει, όταν γίνεται μικρότερος, καί άπό τους άλλους επίσης 
πολίτες κανένας, ό οποίος εΐναι ζηλωτής τής αρετής κατά 
τόν ίδιον αυτό τρόπο. Άφοϋ θέσει τώρα αυτόν (ένν. τόν 
κλήρο) γιά μέτρο ό νομοθέτης, θά επιτρέψει ν' αποκτά κανείς 
τό διπλάσιο άπό αυτόν καί τό τριπλάσιο καί μέχρι τό τετρα
πλάσιο- άν όμως κάποιος αποκτά περισσότερα άπό αυτά εΐτε 
διότι τά βρήκε εΐτε διότι τοϋ δόθηκαν άπ' οπουδήποτε εΐτε 
διότι τά κέρδισε συναλλασσόμενος, ή διότι άπό κάποια άλλη 
παρόμοια συγκυρία απέκτησε αυτά πού υπερβαίνουν τό μέ- 745a 
τρο, θά εΐναι ευυπόληπτος καί ατιμώρητος, άν τά δίνει αυτά 
στην πόλη καί στους πολιούχους θεούς της· άν τώρα κάποι
ος άπειθει στον νόμο αυτόν, θά τόν καταγγέλλει όποιος θέ
λει μέ τόν όρο νά πάρει τά μισά, όσο γι' αυτόν πού καταδι
κάζεται θά πληρώσει άπό τή δική του περιουσία άλλα τόσα, 
ένώ τ' άλλα μισά θ' αποδοθούν στους θεούς. Ή ξεχωριστή, 
έξ άλλου, άπό τόν κλήρο περιουσία όλων τών πολιτών άς 
εγγράφεται ολόκληρη σέ δημόσιο πίνακα, ή φύλαξη τοϋ 
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όπως άν αί δίκαι περί πάντων, όσαι είς χρήματα, ραδιαί τε b 
ώσι καί σφόδρα σαφείς. 

Τό δή μετά τοϋτο πρώτον μέν τήν πόλιν ίδρϋσθαι δει τής 
χώρας Οτι μάλιστα έν μέσψ, καί τάλλα όσα πρόσφορα πόλει 
τών υπαρχόντων έχοντα τόπον έκλεξάμενον, ά νοήσαί τε καί 
είπεΧν ουδέν χαλεπόν μετά δέ ταύτα μέρη δώδεκα διελέσθαι, 
θέμενον Εστίας πρώτον καί Διός καί Αθηνάς ιερόν, άκρό-
πολιν όνομάζοντα, κύκλον περιβάλλοντα, άφ' ού τά δώδεκα e 
μέρη τέμνειν τήν τε πόλιν αυτήν καί πάσαν τήν χώραν. "Ισα 
δέ δεΧ γίγνεσθαι τά δώδεκα μέρη τφ τά μέν αγαθής γής είναι 
σμικρά, τά δέ χείρονος μείζω. Κλήρους δέ διελεΧν τετταρά
κοντα καί πεντακισχιλίους, τούτων τε αύ δίχα τεμεΧν έκαστον 
καί συγκληρώσαι δύο τμήματα, τοϋ τε εγγύς καί τοϋ πόρρω 
μετέχοντα έκάτερον τό προς τή πόλει μέρος τφ προς τοΧς 
έσχάτοις εις κλήρος, καί τό δεύτερον άπό πόλεως τφ άπ' d 
έσχατων δευτέρω, καί τάλλα ούτως πάντα. Μηχανάσθαι δέ 
καί έν τοις δίχα τμήμασι τό νυνδή λεγόμενον φαυλότητας τε 
καί αρετής χώρας, έπανισουμένους τφ πλήθει τε καί όλιγό-
τητι τής διανομής. Νείμασθαι δέ δή καί τους άνδρας δώδεκα 
μέρη, τήν τής άλλης ουσίας εις ίσα ότι μάλιστα τά δώδεκα μέ
ρη συνταξάμενον, απογραφής πάντων γενομένης- καί δή καί 
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όποιου ανατίθεται σέ άρχοντες πού θά ορίσει ό νόμος, έτσι 
ώστε οί δίκες κάθε είδους, στό μέτρο πού έχουν νά κάμνουν 
μέ περιουσιακές διάφορες, νά εΐναι εύκολες καί απολύτως 
ξεκάθαρες. 

Τό πρώτο πού πρέπει νά κάμνει αμέσως μετά από τοϋτο 
(èw. ό νομοθέτης) είναι νά κτίσει τήν πόλη Οσο γίνεται πε
ρισσότερο στό μέσον τής χώρας, καί άφοϋ κατά τ' άλλα 
προηγουμένως επιλέξει ένα τόπο πού έχει έπί πλέον καί όλα 
τ' άλλα πρόσφορα γιά μία πόλη άπό εκείνα πού υπάρχουν, 
τά όποια δέν είναι δύσκολο νά τ' αντιληφθεί κανείς καί νά τ' 
αναφέρει- μετά καί άπό αυτά θά πρέπει νά ορίσει δώδεκα μέ
ρη, θέτοντας πρώτο στή σειρά τό ιερό τής Εστίας, τοϋ Δία 
καί τής Αθηνάς, ονομάζοντας το ακρόπολη, περικλείοντας 
το μ' ένα κυκλικό περίβολο, άπ' όπου θά χωρίσει σέ δώδεκα 
μέρη τόσο αυτή τήν ίδια τήν πόλη όσο καί ολόκληρη τή χώ
ρα. Τά δώδεκα, έξ άλλου, αυτά μέρη θά πρέπει νά είναι ίσα, 
μέ τό νά είναι μικρά αυτά μέ καλή γή καί μεγαλύτερα εκείνα 
μέ χειρότερη γή. Θά πρέπει νά ορίσει πέντε χιλιάδες σαράντα 
κλήρους καί καθέναν άπ' αυτούς πάλι νά τόν τεμαχίσει στά 
δύο καί νά κληρώσει μαζί δύο τμήματα, έτσι ώστε κάθε 
κλήρος νά περιλαμβάνει (ένν. ένα τμήμα) καί κοντά στό κέ
ντρο καί μακριά- συγκεκριμένα, τό τεμάχιο προς τήν πόλη θ' 
αποτελεί ένα κλήρο μ' έκεΐνο προς τά άκρα, καί τό δεύτερο 
σέ απόσταση άπό τήν πόλη μέ τό δεύτερο άπό τ' άκρα καί τ' 
άλλα όλα μέ τόν ΐδιο τρόπο. Θά πρέπει, έξ άλλου, καί γιά τά 
δύο αυτά τεμάχια τών κλήρων νά εφαρμόζεται αυτό πού τώ
ρα δά λέγαμε γιά τήν κακή καί καλή ποιότητα τής γής, ότι δη
λαδή θά έπανεξισώνονται μέ τό μεγάλο καί μικρό μέγεθος 
τής διανομής. Μέ τό νά έχει τώρα ό νομοθέτης κατανείμει 
καί τους άνδρες σέ δώδεκα μέρη, θά οργανώσει τή διανομή 
τών άλλων περιουσιακών στοιχείων σέ δώδεκα Οσο τό δυ
νατόν ΐσα μέρη, έχοντας γίνει απογραφή όλων αυτών τότε, 
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μετά τοϋτο δώδεκα θεοΐς δώδεκα κλήρους θέντας, έπονομά-
σαι καί καθίερώσαι τό λαχόν μέρος έκάστω τφ θεώ, καί e 
φυλήν αυτήν έπονομάσαι. Τέμνειν δ' αύ καί τά δώδεκα τής 
πόλεως τμήματα τόν αυτόν τρόπον όνπερ καί τήν άλλην χω
ράν διένεμον καί δύο νέμεσθαι έκαστον οικήσεις, τήν τε εγγύς 
τοϋ μέσου καί τήν τών έσχατων. Καί τήν μέν κατοίκησιν ούτω 
τέλος έχειν. 

ΈννοεΧν δέ ημάς τό τοιόνδε εστίν χρεών έκ παντός τρό
που, ώς τά νϋν είρημένα πάντα ούκ άν ποτέ εις τοιούτους 
καιρούς συμπέσοι, ώστε συμβήναι κατά λόγον ούτω σύμπα
ντα γενόμενα, άνδρας τε οι μη δυσχερανοϋσι τήν τοιαύτην συ- 746a 
νοικίαν, άλλ' ύπομενοϋσιν χρήματα τε έχοντες τακτά καί μέ
τρια διά βίου παντός καί παίδων γενέσεις άς είρήκαμεν έκά-
στοις, καί χρυσού στερόμενοι καί ετέρων ών δήλος ό νομο
θέτης προστάξων εστίν έκ τούτων τών νϋν είρημένων, έτι δέ 
χώρας τε καί άστεος, ώς εΐρηκεν, μεσότητάς τε καί έν κύκλω 
οικήσεις πάντη, σχεδόν οίον όνείρατα λέγων, ή πλάττων κα-
θάπερ έκ κηροϋ τίνα πόλιν καί πολίτας. Έχει δή τά τοιαύτα b 
ού κακώς τίνα τρόπον είρημένα, χρή δ' έπαναλαμβάνειν προς 
αυτόν τά τοιάδε. Πάλιν άρα ήμΐν ό νομοθετών φράζει τόδε-
«Έν τούτοις τοΧς λόγοις, ώ φίλοι, μηδ' αυτόν δοκεΧτέ με λε-
ληθέναι τό νϋν λεγόμενον ώς αληθή διεξέρχεταί τίνα τρόπον. 
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λοιπόν, μετά κι άπ' αυτό, άφοϋ ορίσει δώδεκα κλήρους γιά 
τους δώδεκα θεούς, θά δώσει στό μέρος πού έτυχε σέ κάθε 
θεό όνομα καί θά τοϋ τό αφιερώσει, καί θά ονομάσει (ένν. μέ e 
αυτό) αυτή τήν ίδια τή φυλή. Θά πρέπει πάλι νά διαιρέσει 
επίσης καί τά δώδεκα μέρη τής πόλεως μέ τόν ίδιο τρόπο μέ 
τόν όποιο ακριβώς διένειμε καί τήν υπόλοιπη χώρα- καί θά 
πρέπει κάθε πολίτης νά έχει δύο κατοικίες, αυτήν κοντά στό 
κέντρο τής πόλεως καί έκείνην κοντά στά σύνορα. Καί ή 
εγκατάσταση βέβαια τών άποικων θά πρέπει νά ολοκληρώνε
ται έτσι. 

Είναι ωστόσο ανάγκη νά έχουμε μέ κάθε τρόπο στον νοϋ 
μας τοϋτο, ότι δηλαδή όλ' αυτά πού έχομε τώρα πει δέν θά 
μπορούσαν ποτέ νά συμπέσουν μέ τέτοιες περιστάσεις, ώστε 
νά συμβεί νά γίνουν όλες ανεξαιρέτως κατά γράμμα έτσι, 746a 
(ένν. νά συμπέσει νά υπάρχουν) άνθρωποι οί όποιοι δέν δυ
σανασχετούν μ' αύτοϋ τοϋ είδους τήν κοινότητα, άλλα ν' 
ανέχονται νά έχουν σέ όλη τους τή ζωή σταθερά καί περιορι
σμένα περιουσιακά στοιχεία καί γεννήσεις παιδιών όσες έχο
με πει γιά τόν καθένα, επίσης νά στερούνται αντικείμενα άπό 
χρυσό καί άλλα τά όποια είναι φανερό ότι ό νομοθέτης υπο
χρεωτικά θά προσθέσει, ένεκα τών όσων μόλις τώρα είπώθη-
καν, καί έπί πλέον, προκειμένου γιά τήν ύπαιθρο καί τό 
αστικό κέντρο, τόσο τις μεσαίες θέσεις Οσο καί τις διατεταγ
μένες κατοικίες σέ κύκλο γύρω άπ' αυτό σέ ολόκληρη τή χώ
ρα, όπως τό έχει πει ό νομοθέτης λές καί διηγείται Ονειρα ή 
σάν νά πλάθει μία πόλη καί πολίτες άπό κερί. Αύτοϋ τοϋ 
είδους τά πράγματα, είναι αλήθεια, δέν τά έχει πει κατά κά
ποιον τρόπο άστοχα ό νομοθέτης, πλην Ομως πρέπει αυτός b 
νά τά επαναλαμβάνει στον εαυτό του. Γιά μίαν ακόμη φορά 
επομένως αυτός πού νομοθετεί μας δηλώνει τοϋτο: «Μέσα σέ 
όλα αυτά τά λόγια, φίλοι μου, μή νομίζετε ότι έχει διαφύγει 
καί σέ μένα τόν ΐδιο τό γεγονός ότι αυτό πού τώρα λέγεται 
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Άλλα γάρ έν έκάστοις τών μελλόντων έσεσθαι δικαιότατον 
οΐμαι τόδε είναι, τόν τό παράδειγμα δεικνύντα οίον δεΧ τό 
επιχειρούμενο ν γίγνεσθαι, μηδέν άπολείπειν τών καλλίστων 
τε καί αληθέστατων, φ δέ αδύνατον τι συμβαίνει τούτων γί
γνεσθαι, τοϋτο μέν αυτό έκκλίνειν καί μή πράττειν, ö τι δέ 
τούτου τών λοιπών εγγύτατα έστιν καί συγγενέστατον έφυ 
τών προσηκόντων πράττειν, τοϋτ' αυτό διαμηχανάσθαι όπως 
άν γίγνηται, τόν νομοθέτην δ' έάσαι τέλος έπιθεΧναι τή βου-
λήσει, γενομένου δέ τούτου, τότ' ήδη κοινή μετ' εκείνου σκο
πεΧν Ö τί τε συμφέρει τών είρημένων καί τί πρόσαντες εΐρη-
ται τής νομοθεσίας- τό γάρ όμολογούμενον αυτό αύτφ δει 
που πανταχή άπεργάζεσθαι καί τόν τοϋ φαυλότατου δημι-
ουργόν άξιον έσόμενον λογού». 

Νϋν δή τοϋτ' αυτό προθυμητέον ίδεΐν μετά τήν δόξαν τής 
τών δώδεκα μερών διανομής, τό τίνα τρόπον δήλον δή τά δώ
δεκα μέρη, τών εντός αύτοϋ πλείστας έχοντα διανομάς, καί 
τά τούτοις συνεπόμενα καί έκ τούτων γεννώμενα, μέχρι τών 
τετταράκοντα τε καί πεντακισχιλίων -όθεν φρατρίας καί δή
μους καί κώμας, καί προς γε τάς πολεμικάς τάξεις τε καί 
άγωγάς, καί έτι νομίσματα καί μέτρα ξηρά τε καί υγρά καί 
σταθμά- πάντα ταύτα έμμετρα τε καί άλλήλοις σύμφωνα δεϊ 
τόν γε νόμον τάττειν. Προς δέ τούτοις ούδ' εκείνα φοβητέα, 
δείσαντα τήν δόξασαν άν γίγνεσθαι σμικρολογίαν, άν τις 
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αναλύει κατά κάποιον τρόπο αληθινά πράγματα. Ωστόσο, 
όμως, σέ καθένα άπό τά μέλλοντα νά γίνουν νομίζω Οτι τό 
πιό δίκαιο εΐναι τοϋτο έδώ, ότι δηλαδή εκείνος ό όποιος 
εκθέτει τό υπόδειγμα γιά τί πρέπει νά είναι αυτό πού επιχει
ρείται νά γίνει, νά μήν παραλείπει τίποτε άπό τά πιό ώραϊα 
καί πιό αληθινά, σέ όποιον ωστόσο συμβαίνει νά είναι αδύ
νατο νά γίνεται κάποιο άπ' αυτά, τοϋτο νά τό παραμερίζει 
καί νά μή τό κάμνει, ό,τι όμως τώρα άπό τ' άλλα εΐναι πιό 
κοντά σ' αυτό άπό κάθε τι άλλο καί τό πιό συναφές άπό τή 
φύση του σ' αυτά πού αρμόζει νά κάμνει, αυτό τοϋτο νά δια
λογίζεται μέ τί τρόπο θά μπορούσε νά γίνεται, καί ν' αφήνει 
τόν νομοθέτη νά φέρει σέ πέρας σύμφωνα μέ τή θέληση του, 
καί άφοϋ γίνει αυτό, τότε μόνο άπό κοινού μ' εκείνον νά εξε
τάσει (ένν. ό άποικος) τό τί άπ' όλα όσα έχουν ειπωθεί συμ
φέρει καί τί τό αντίθετο έχει ορισθεί άπό τή νομοθεσία- διό
τι ό δημόσιος τεχνίτης καί τοϋ πιό ασήμαντου ακόμη έργου, 
ό όποιος θέλει νά εΐναι άξιος νά γίνεται λόγος γι' αυτόν, 
πρέπει νά κάμνει τό τελευταίο αυτό σέ κάθε περίπτωση καί 
μέ κάθε τρόπο ένα έργο πού εΐναι σύμφωνο μέ τόν ίδιο του 
τόν εαυτό». 

Τό ίδιο τοϋτο πρέπει τώρα νά προθυμοποιηθούμε νά δοΰμε, 
μετά τήν ιδέα τής κατανομής σέ δώδεκα μέρη, τό μέ ποίον 
τρόπο ολοφάνερο τά δώδεκα μέρη, τά όποια έχουν στό εσω
τερικό τους πολλές υποδιαιρέσεις καί αυτά πού επακολου
θούν καί όσα απορρέουν άπ' αυτά μέχρι νά φθάσουμε στους 
πέντε χιλιάδες σαράντα πολίτες -άπ' όπου (ένν. σχηματίζο
νται) οί φρατρίες, οί δήμοι καί οί κωμοπόλεις, καί κοντά σ' 
αυτές βεβαίως οί πολεμικές παρατάξεις καί οί μονάδες πο
ρείας, καί ακόμη τά νομίσματα καί τά μέτρα καί σταθμά στε
ρεών καί υγρών- όλα αυτά πρέπει ό νόμος νά τά ρυθμίζει 
ώστε νά είναι σύμμετρα καί σύμφωνα μεταξύ τους. Δέν πρέ
πει, έξ άλλου, ούτε έκεΐνα νά φοβάται, επειδή τάχα θά 
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προστάττη πάντα όπόσ' άν σκεύη κτώνται, μηδέν άμετρον 
αυτών έάν είναι, καί κοινώ λόγω νομίσαντα προς πάντα είναι 747a 
χρησίμους τάς τών αριθμών διανομάς καί ποικιλθείς, όσα τε 
αυτοί έν έαυτοΐς ποικίλλονται καί όσα έν μήκεσι καί έν βά-
θεσι ποικίλματα, καί δή καί έν φθόγγοις καί κινήσεσι ταΧς τε 
κατά τήν εϋθυπορίαν τής άνω καί κάτω φοράς καί τής κύκλιρ 
περιφοράς- προς γάρ ταύτα πάντα δει βλέψαντα τόν γε νο-
μοθέτην προστάττειν τοΐς πολίταις πάσιν είς δύναμιν τούτων 
μή άπολείπεσθαι τής συντάξεως. Προς τε γάρ οίκονομίαν καί b 
προς πολιτείαν καί προς τάς τέχνας πάσας έν ουδέν ούτω δύ
ναμιν έχει παίδειον μάθημα μεγάλην, ώς ή περί τους αριθμούς 
διατριβή- τό δέ μέγιστον, ότι τόν νυστάζοντα καί αμαθή φύ
σει εγείρει καί εύμαθή καί μνήμονα και άγχίνουν απεργάζε
ται, παρά τήν αύτοϋ φύσιν έπιδιδόντα θεία τέχνη. Ταϋτα δή 
πάντα, έάν μέν άλλοις νόμοις τε καί έπιτηδεύμασιν 
άφαιρήταί τις τήν άνελευθερίαν καί φιλοχρηματίαν έκ τών 
ψυχών τών μελλόντων αυτά ίκανώς τε καί όνησίμως κτήσε- e 
σθαι, καλά τά παιδεύματα καί προσήκοντα γίγνοιτ' άν εί δέ 
μή, τήν καλουμένην άν τις πανουργίαν αντί σοφίας άπεργα-
σάμενος λάθοι, καθάπερ Αιγυπτίους καί Φοίνικας καί πολλά 
έτερα άπειργασμένα γένη νϋν έστιν ίδειν ύπό τής τών άλλων 
επιτηδευμάτων καί κτημάτων άνελευθερίας, εΐτε τις νομοθε-
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υπήρχε φόβος νά θεωρηθούν ότι συνιστούν υπερβολική λε-
πτολογία, άν κάποιος θά ρύθμιζε καί όλα όσα σκεύη έχουν 
τυχόν στην κατοχή τους οί πολίτες, καί νά μήν επιτρέπει κα
νένα άπ' αυτά νά υπερβαίνει τό Ισχύον μέτρο, καί νά θεοορεΐ 
Οτι δυνάμει τής κοινής λογικής οί υποδιαιρέσεις καί διαποι-
κίλσεις τών αριθμών εΐναι χρήσιμες γιά όλα καί όσα μέσα 747a 
στά ίδια τους τά όρια αυτοί ποικίλλουν καί δσα ποικίλματα 
(ένν. αναφέρονται) σέ μήκη καί βάθη καί ιδίως καί σέ φθόγ
γους καί κινήσεις, τόσο αυτές πού ακολουθούν ευθύγραμμη 
φορά προς τά πάνω ή προς τά κάτω Οσο καί εκείνες πού δια
γράφουν σέ κύκλο περιστροφή· έχοντας στον νοϋ όλες αυτές 
πρέπει ό νομοθέτης νά επιτάσσει σέ Ολους τους πολίτες νά 
μήν παραβαίνουν όσον εξαρτάται άπό αυτούς τό μετρικό 
αυτό σύστημα. Πράγματι, τόσο γιά τή διεύθυνση τοϋ οίκου b 
Οσο καί τής πολιτείας, καθώς επίσης καί γιά όλες τις τέχνες, 
κανένα απολύτως μάθημα γιά παιδιά δέν έχει τόσο μεγάλη 
σημασία, όσο ή ενασχόληση μέ τους αριθμούς- τό πιό σπου
δαίο όμως άπ' όλα είναι ότι διεγείρει τόν άπό φυσικοΰ του 
νωθρό καί ανεπίδεκτο μαθήσεως καί τόν κάμνει νά μαθαίνει 
εύκολα, νά έχει καλό μνημονικό καί νά είναι όξύνους, ό 
όποιος παρά τήν ίδια του τή φύση προοδεύει χάρις στή θεϊκή 
αυτή τέχνη. Όλα αυτά, άλλωστε, τότε μόνον θά ήσαν ώραϊα 
καί κατάλληλα, άν μέ άλλους νόμους και πρακτικά μέτρα 
κατορθώνει κανείς ν' αφαιρέσει τό ανελεύθερο πνεύμα καί 
τή φιλοχρηματία άπό τις ψυχές εκείνων πού μέλλουν νά γι- e 
νουν κάτοχοι σέ βαθμό ικανοποιητικό καί μέ τρόπο ωφέλιμο-
άν όχι, δέν θά έχει κανείς επίγνωση ότι απεργάζεται αντί γιά 
σοφία τήν αποκαλούμενη πανουργία, καθώς μπορούμε σήμε
ρα νά δούμε γιά τους Αιγυπτίους, τους Φοίνικες καί πολλά 
άλλα έθνη, τά όποια έχουν διαμορφωθεί άπό τήν άνελευθε-
ρία τών άλλων ενασχολήσεων καί αποκτημάτων τους, εΐτε θά 
τό είχε κάμνει αυτό ένας κακός νομοθέτης παρουσιαζόμενος 
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της αύτοΐς φαύλος άν γενόμενος έξηργάσατο τά τοιαύτα εΐτε 
χαλεπή τύχη προσπεσοΰσα εΐτε καί φύσις άλλη τις τοιαύτη. 

Καί γάρ, ώ Μέγιλλέ τε καί Κλεινία, μηδέ τοϋθ' ημάς λαν-
θανέτω περί τόπων ώς ούκ είσίν άλλοι τινές διαφέροντες 
άλλων τόπων προς τό γεννάν ανθρώπους άμείνους καί χεί-
ρους, οϊς ούκ εναντία νομοθετητέον οί μέν γε που διά πνεύ
ματα παντοία καί δι' είλήσεις αλλόκοτοι τέ είσιν καί έναίσι-
οι αυτών, οί δέ δι' ύδατα, οί δέ καί δι' αυτήν τήν έκ τής γής 
τροφήν, άναδιδοϋσαν ού μόνον τοις σώμασιν άμείνω καί χεί-
ρω, ταΧς δέ ψυχαΧς ούχ ήττον δυναμένην πάντα τά τοιαύτα 
έμποιεΐν, τούτων δ' αύ πάντων μέγιστον διαφέροιεν άν τόποι 
χώρας έν οΐς θεία τις έπίπνοια καί δαιμόνων λήξεις εΐεν, τους 
άεί κατοικιζομένους ίλεω δεχόμενοι καί τουναντίον. Οΐς 5 γε 
νουν έχων νομοθέτης, έπισκεψάμενος ώς άνθρωπον οΐόν τ' 
εστίν σκοπεΧν τά τοιαύτα, ούτως πειρφτ' αν τιθέναι τους νό
μους. Ό δή καί σοι ποιητέον, ώ Κλεινία- πρώτον τρεπτέον 
έπί τά τοιαύτα μέλλοντί γε κατοικίζειν χώραν. 

ΚΑ. Άλλ', ώ ξένε 'Αθηναίε, λέγεις τε παγκάλως έμοί τε 
ούτως ποιητέον. 
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ανάμεσα τους εΐτε μία κακή τύχη πού τους έπεσε, εΐτε καί κά
ποιας άλλης φύσεως τέτοια αιτία. d 

Διότι, Μέγιλλε καί Κλεινία. ούτε τοϋτο πρέπει νά διαφεύ
γει τής προσοχής μας σχετικά μέ τους τόπους, ότι τάχα δέν 
υπάρχουν ορισμένοι πού διαφέρουν άπό άλλους τόπους ώς 
προς τό νά γεννούν ανθρώπους καλύτερους καί χειρότερους, 
γιά τους όποιους δέν πρέπει κανείς νά νομοθετεί τά ένάντια-
όρισμένοι άπό τους τόπους αυτούς, εΐναι αλήθεια, λόγφ τών 
κάθε λογής άνεμων καί λόγω τών κυμάτων καύσωνα εΐναι 
τόσο αφιλόξενοι όσο καί πρόσφοροι γι' αυτούς, ένώ άλλοι 
λόγφ τών υδάτων, καί μάλιστα κάποιοι καί λόγω αυτής τής 
ΐδιας τής τροφής άπό τή γή, ή όποια προσφέρει όχι μόνο στά 
σώματα μία καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση, άφοϋ δέν είναι 
λιγότερο ικανή νά προξενήσει όλα αυτά καί στις ψυχές, άπ' e 
όλους αυτούς πάλι τους τόπους θά διέφεραν τά μέγιστα 
εκείνοι οί τόποι μιας χώρας στους όποιους πνέει ένας θεϊκός 
άνεμος καί οί όποιοι θά ήσαν κλήροι γής πού έλαχαν σέ δαί
μονες, οί όποιοι υποδέχονται αυτούς πού εγκαθίστανται κά
θε φορά έκεΐ ευνοϊκά ή τό αντίθετο. Σ' αυτές (ένν. τις συν
θήκες) ό έχέφρων νομοθέτης τουλάχιστον, άφοϋ θά τους επι
σκεφθεί καί μελετήσει, στό μέτρο πού είναι σέ θέση ένας 
άνθρωπος νά διερευνά αύτοϋ τοϋ είδους τά πράγματα, έτσι 
θά προσπαθεί νά θέτει τους νόμους. Πράγμα τό όποιο πρέπει 
καί σύ, χωρίς άλλο, νά κάμνεις, Κλεινία- πρέπει πρώτα σ' 
αυτά τά θέματα νά στρέψεις τήν προσοχή σου, άν τουλάχι
στον ενδιαφέρεσαι νά ιδρύσεις αποικία σέ μιά περιοχή. 

ΚΑ. Μά ναι, φιλοξενούμενε 'Αθηναίε, καί εσύ όσα λές 
είναι ωραιότατα, καί έγώ έτσι πρέπει νά πράξω. 



ΣΤ 

ΑΘ. Άλλα μήν μετά γε πάντα τά νϋν είρημένα σχεδόν άν 75 la 

άρχων είέν σοι καταστάσεις τή πόλει. 

ΚΛ. "Εχει γάρ ούν ούτω. 

ΑΘ. Δύο είδη ταϋτα περί πολιτείας κόσμον γιγνόμενα 

τυγχάνει, πρώτον μέν καταστάσεις άρχων τε καί άρξόντων, 

όσας τε αύτάς εΐναι δει καί τρόπον όντινα καθιστάμενος-

έπειτα ούτω δή τους νόμους ταΐς άρχαΐς έκάσταις άποδοτέ

ον, ούστινάς τε αύ καί όσους καί οίους προσήκον άν έκάσταις b 

ειη. Σμικρόν δέ έπισχόντες προ τής αίρέσεως, εΐπωμεν προ

σήκοντα τίνα λόγον περί αυτής φηθήναι. 

ΚΛ. Τίνα δή τούτον; 

ΑΘ. Τόνδε. Παντί που δήλον τό τοιούτον, ότι μεγάλου τής 

νομοθεσίας όντος έργου, τοϋ πόλιν εύ παρεσκευασμένην 

αρχάς άνεπιτηδείους έπιστησαι τοις εύ κειμένοις νόμοις, ού 
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ΑΘ. Μά τότε, μετά βεβαίως ά π ' όλα αυτά πού έχουν είπω- 75la 

θεΐ έως τώρα, θά μπορούσες ίσιος να εγκαταστήσεις τις αρχές 

στην πόλη. 

ΚΛ. Έ τ σ ι έχει χωρίς αμφιβολία ή κατάσταση. 

ΑΘ. Αυτά πού γίνονται αναφορικά μέ τήν οργάνωση μιας 

πολιτείας εΐναι δύο ειδών, πρώτον θά εγκαταστήσεις τις αρχές 

καί αυτούς πού θά άρχουν, καί τό πόσες πρέπει νά εΐναι 

αυτές καί μέ ποίον τρόπο εγκαθίστανται- έπειτα (ένν. πρέπει 

νά ορίσεις) γιά καθεμία άπό τις αρχές μέ τόν ΐδιον τρόπο b 

τους νόμους, τόσο τό ποίοι είναι πάλι, Οσο καί πόσοι καί 

ποίας φύσεως, πού θά ταίριαζαν σέ κάθε αρχή. Ά φ ο ϋ όμως 

σταθούμε γιά λίγο πριν άπό τήν εκλογή αύτη, άς ειπωθεί μία 

πρόσφορη σκέψη γι ' αυτήν. 

ΚΛ. Ποία συγκεκριμένα; 

ΑΘ. Αυτήν έδώ. Στον καθένα είναι κάπως ολοφάνερο κάτι 

τέτοιο, ότι δηλαδή μολονότι τό νομοθετικό έργο είναι μεγά

λο, τό νά εγκαθιδρύσει κάποιος σέ μία καλά προετοιμασμένη 

πόλη ακατάλληλες αρχές γιά τους καλώς κείμενους νόμους, 

όχι μόνο δέν θά προκύψει τίποτε περισσότερο άπό τό ότι 

έχουν καλώς τεθεΧ, ούτε ότι θά προκαλούσε ή κατάσταση 
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μόνον ουδέν πλέον εύ τεθέντων, ούδ' ότι γέλως άν πάμπολυς e 
συμβαίνοι, σχεδόν δέ βλάβαι καί λώβαι πολύ μέγισται ταΧς 
πόλεσι γίγνοιντ' άν έξ αυτών. 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 
ΑΘ. Τοϋτο τοίνυν νοήσωμέν σοι περί τής νϋν, ώ φίλε, πο

λιτείας τε καί πόλεως συμβαΧνον. Όράς γάρ ότι πρώτον μέν 
δεΧ τους ορθώς Ιόντας έπί τάς τών άρχων δυνάμεις βάσανον 
ίκανήν αυτούς τε καί γένος έκαστων έκ παίδων μέχρι τής 
αίρέσεως είναι δεδωκότας, έπειτα αύ τους μέλλοντας αίρή-
σεσθαι τεθράφθαι τε έν ήθεσι νόμων εύ πεπαιδευμένους πρώ- d 
τους δυσχεραίνοντας τε καί αποδεχόμενους ορθώς κρίνειν 
καί άποκρίνειν δυνατούς γίγνεσθαι τους άξιους έκατέρων 
ταύτα δέ ot νεωστί συνεληλυθότες Οντες τε αλλήλων άγνώτες, 
έτι δ' απαίδευτοι, πώς άν ποτέ δύναιντο άμέμπτως τάς αρχάς 
αίρεΐσθαι; 

ΚΛ. Σχεδόν ούκ άν ποτέ. 
ΑΘ. 'Αλλά γάρ αγώνα προφάσεις φασίν ού πάνυ δέχεσθαι-

και δή καί σοι τοϋτο νϋν καί έμοί ποιητέον, έπείπερ σύ μέν δή 
τήν πόλιν υπέστης τφ Κρητών έθνει προθύμως κατοικιεΧν δέ- e 
κατος αυτός, ώς φής, τά νϋν, έγώ δ' αύ σοι συλλήψεσθαι κατά 752a 
τήν παροϋσαν ήμΐν τά νϋν μυθολογίαν. Οϋκουν δήπου λέγων 
γε άν μϋθον άκέφαλον εκών καταλίποιμι- πλανώμενος γάρ άν 
άπάντη τοιούτος ών άμορφος φαίνοιτο. 

ΚΛ. Άριστ' εΐρηκας, Φ ξένε. 
ΑΘ. Ού μόνον γε, αλλά καί δράσω κατά δύναμιν ούτω. 
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αυτή πολλά γέλια, άλλα θά μπορούσαν έξ αίτιας αυτών τών e 
άρχων νά γίνουν στίς πόλεις σχεδόν μέ βεβαιότητα τεράστιες 
ζημίες καί κακοποιήσεις. 

ΚΛ. Πώς όχι; 
ΑΘ. Αυτό άς υποθέσουμε, φίλε μου, ότι είναι κάτι πού 

συμβαίνει στό παρόν μέ τό δικό σου πολίτευμα καί τή δική 
σου πόλη. Τό βλέπεις χωρίς άλλο ότι, αυτοί πού έπιθυμοϋν 
νά ανέλθουν μέ τόν σωστό τρόπο στην αρχή, πρέπει έν πρώ
τοις νά έχουν δοκιμασθεί, τόσο αυτοί οί ίδιοι όσο καί ή οικο
γένεια καθενός, άπό παιδιά μέχρι τή στιγμή τής εκλογής, 
έπειτα, άπό τήν άλλη μεριά, αυτοί πού μέλλουν νά εκλέξουν 
νά έχουν ανατραφεί στό ηθικό πνεϋμα τών νόμων καί νά 
είναι οί πρώτοι καλά πεπαιδευμένοι, ώστε νά εκφράζουν τή d 
δυσαρέσκεια τους καί τήν αποδοχή τους, νά εγκρίνουν καί 
νά αποδοκιμάζουν τους δυνάμενους νά γίνουν άξιοι τοϋ 
ενός καί τοϋ άλλου- πλην όμως, στην περίπτωση μας, αυτοί 
πού μόλις λίγο πριν συγκεντρώθηκαν καί οί όποιοι εΐναι 
άγνωστοι μεταξύ τους, καί έπί πλέον απαίδευτοι, πώς θά 
μπορούσαν ποτέ νά εκλέξουν μέ τρόπο άμεμπτο τις αρχές; 

ΚΛ. Δέν θά μπορούσαν μάλλον ποτέ. 
ΑΘ. Ό αγώνας Ομως λένε δέν δέχεται καθόλου προφάσεις-

καί κυρίως καί σύ κι έγώ πρέπει τώρα αυτό νά κάμνουμε, 
άφοϋ έσύ, άπό τή μιά, ανέλαβες, όπως λές, πρόθυμα ώς δέ
κατος νά ιδρύσεις, γιά λογαριασμό τοϋ κρητικού έθνους, τή e 
σημερινή αποικία, έγώ πάλι, άπό τήν άλλη μεριά, νά σέ βοη
θήσω, στην παρούσα φάση, νά συλλάβουμε τό προκείμενο 752a 
μυθολόγημα. Έγώ τουλάχιστον, εκθέτοντας το δέν θά μπο
ρούσα μέ τή θέληση μου νά αφήσω τόν μύθο ακέφαλο, διότι, 
άν περιπλανάται παντού όντας σ' αυτή τήν κατάσταση, θά 
φαινόταν άμορφος. 

ΚΛ. Μίλησες μέ τόν πιό ώραΐο τρόπο, φιλοξενούμενε. 
ΑΘ. Όχι μόνο βέβαια, άλλα καί θά ενεργήσω κατά δύνα-
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ΚΛ. Πάνυ μέν ούν ποιώμεν ftjtso καί λέγομεν. 
ΑΘ. Έσται ταϋτ', άν θεός έθέλη καί γήρως έπικρατώμεν 

τό γε τοσούτον. 

ΚΛ. Άλλ' εικός έθέλειν. 
ΑΘ. Εικός γάρ ούν. Επόμενοι δέ αύτώ λάβωμεν καί τόδε. 
ΚΛ. Τό ποιον; 
ΑΘ. Ώς ανδρείως καί παρακεκινδυνευμένως έν τω νϋν ή 

πόλις ήμΧν έσται κατωκισμένη. 
ΚΛ. Περί τί βλέπων καί ποΧ μάλιστα αυτό εΐρηκας τά νϋν; 
ΑΘ. Ώς ευκόλως καί άφόβως άπείροις άνδράσι νομοθε: 

τοϋμεν, όπως δέξονταί ποτέ τους νϋν τεθέντας νόμους. Δήλον 
δέ τό γε τοσούτον, ώ Κλεινία, παντί σχεδόν καί τφ μή πάνυ 
σοφφ, τό μή φαδίως γε αυτούς μηδένας προσδέξεσθαι κατ' 
αρχάς, εί δέ μείναιμέν πως τοσούτον χρόνον έως οί γευσά-
μενοι παίδες τών νόμων καί συντραφέντες ίκανώς συνήθεις 
τε αύτοΧς γενόμενοι τών αρχαιρεσιών τή πόλει πάση κοινω-
νήσειαν γενομένου γε μήν ού λέγομεν, εΐπερ τινί τρόπω καί 
μηχανή γίγνοιτο ορθώς, πολλήν έγωγε άσφάλειαν οΐμαι καί 
μετά τόν τότε παρόντα χρόνον άν γενέσθαι τοϋ μεΧναι τήν 
παιδαγωγηθεΧσαν ούτω πόλιν. 

ΚΛ. Έχει γοϋν λόγον. 
ΑΘ. "Ιδωμεν τοίνυν προς τοϋτο ει πή τίνα πόρον ίκανόν 

πορίζοιμεν άν κατά τάδε. Φημί γάρ, ώ Κλεινία, Κνωσίους 
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μι ν ανάλογα. 
ΚΛ. Βεβαιότατα, άς πράξουμε μέ τόν τρόπο ακριβώς πού 

λέμε. 
ΑΘ. Έτσι θά γίνει, άν θέλει ό θεός καί άν μπορέσουμε νά 

νικήσουμε τά γηρατειά σέ τέτοιο τουλάχιστον βαθμό. 
ΚΛ. Μά εΐναι φυσικό νά θέλει. 
ΑΘ. Φυσικό, εΐναι γεγονός χωρίς άλλο. Υπακούοντας 

όμως στό θέλημα του, άς λάβουμε υπόψη μας καί αυτό έδώ. 
ΚΛ. Τό ποίο; 
ΑΘ. Τό ότι ή πόλη μας θά έχει κάτω άπό τις παρούσες 

συνθήκες ιδρυθεί μέ τρόπο τολμηρό καί ριψοκίνδυνο. 
ΚΛ. Ποϋ αποβλέπεις καί γιά ποΧον ακριβώς λόγο τό εΐπες 

αυτό τώρα; 
ΑΘ. Διότι νομοθετούμε (ένν. νομίζω) πολύ εύκολα καί μέ 

τρόπο επικίνδυνο γιά ανθρώπους άπειρους, μέ τήν ελπίδα 
οτι θά δεχθούν κάποτε τους νόμους πού τώρα τέθηκαν. Είναι 
όμως τόσο πολύ φανερό, Κλεινία, γιά κάθε σχεδόν άνθρωπο, 
ακόμη καί γιά τόν οχι ιδιαίτερα ευφυή, τό πώς στην αρχή δέν 
πρόκειται χωρίς δυσκολία νά αποδεχθούν κανέναν άπό 
αυτούς (ένν. τους νόμους), άν όμως θά μπορούσαμε μέ κά
ποιον τρόπο νά αντέξουμε γιά ένα τόσο μεγάλο χρονικό διά
στημα μέχρις ότου, αυτοί πού άπό παιδιά δοκίμασαν τους 
νόμους, ζυμώθηκαν μαζί τους καί έγιναν αρκετά οίκεΧοι μέ 
αυτούς, θά μπορούσαν νά πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες 
όλης τής πόλεως- όταν γίνει αυτό γιά τό όποιο μιλάμε, άν θά 
μπορούσε νά γίνει μέ κάποιον τρόπο καί μηχανισμό σωστό, 
έγώ τουλάχιστον νομίζω ότι ή βεβαιότητα θά εΐναι πολύ με
γάλη γιά τό ότι θά αντέξει ή πόλη πού έχει έτσι διαπαιδαγω
γηθεί καί μετά τήν παρέλευση τοϋ τότε χρόνου. 

ΚΛ. Έχει χωρίς άλλο αυτό τή λογική του. 
ΑΘ. Άς δούμε, λοιπόν, άν γιά τόν σκοπό αυτόν θά μπο

ρούσαμε νά βροΰμε κάποιον ασφαλή δρόμο. Διότι διατείνο-
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χρήναι τών άλλων διαφέροντος Κρητών μή μόνον άφοσιώ-

σασθαι περί τής χώρας ήν νϋν κατοικίζετε, συντόνως δ ' έπι-

μεληθήναι τάς πρώτας αρχάς εις δύναμιν όπως άν στώσιν ώς 

ασφαλέστατα καί άριστα. Τάς μέν ούν άλλας καί βραχύτερον e 

έργον, νομοφύλακας δ ' ύμΧν πρώτους αίρεΐσθαι αναγκαιότα

το ν άπάση σπουδή. 

ΚΛ. Τίνα ούν έπί τούτοι πόρον καί λόγον άνευρίσκομεν; 

ΑΘ. Τόνδε. Φημί, ώ παίδες Κρητών, χρήναι Κνωσίους, 

διά τό πρεσβεύειν τών πολλών πόλεων, κοινή μετά τών άφι-

κομένων είς τήν συνοικησιν ταύτην έξ αυτών τε καί εκείνων 

αίρεΧσθαι τριάκοντα μέν καί επτά τους πάντας, εννέα δέ καί 

δέκα έκ τών έποικησάντων, τους δέ άλλους έξ αυτής Κνωσού- 753a 

τούτους δ' οί Κνώσιοι τή πόλει σοι δόντων, καί αυτόν σε πο-

λίτην είναι ταύτης τής αποικίας καί ένα τών όκτωκαίδεκα, 

πείσαντες ή τή μετρία δυνάμει βιασάμενοι. 

ΚΛ. Τί δήτα ού καί σύ τε καί ό Μέγιλλος, ώ ξένε, έκοι-

νωνησάτην ήμΧν τής πολιτείας; 

ΑΘ. Μέγα μέν, ώ Κλεινία, φρονοϋσιν αί Αθήναι, μέγα δέ 

καί ή Σπάρτη, καί μακράν άποικοϋσιν έκάτεραι- σοι δέ κατά 

πάντα έμμελώς έχει καί τοΧς άλλοις οίκισταΧς κατά ταύτα, b 

ώσπερ τά περί σοϋ νϋν λεγόμενα. Ώ ς μέν ούν γένοιτ' άν επι

εικέστατα έκ τών υπαρχόντων ήμΧν τά νϋν, ειρήσθω, προελ-
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μαι, Κλεινία, ότι οί κάτοικοι τής Κνωσού χρωστούν περισ

σότερο ά π ' Ολους τους άλλους Κρήτες νά μή περιορισθούν 

μόνο στις ενέργειες σχετικά μέ τή χώρα πού τώρα αποικίζε

τε, αλλά νά καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμέ

νου νά μπορέσουν νά εγκαταστήσουν τις πρώτες αρχές μέ 

τόν πιό ασφαλή καί καλύτερο δυνατόν τρόπο. Ό σ ο ν άφορα 

στις άλλες, τό έργο είναι μικρότερο, ένώ τό πιό αναγκαίο e 

εΐναι νά εκλέξετε (οί αποικιστές άπό τήν Κνωσό), μέ τή με

γαλύτερη δυνατή προσοχή, πρώτους ά π ' όλους τους νομοφύ-

λακες. 

ΚΛ. Ποία λοιπόν διέξοδο ή λογική βρίσκομε γιά τόν 

σκοπό αυτόν; 

ΑΘ. Αυτήν εδώ. Διατείνομαι, παιδιά τών Κρητών, ότι οί 

κάτοικοι τής Κνωσού χρωστούν, γιά τόν λόγο ότι έχουν τά 

πρωτεία μεταξύ τών πολλών πόλεων, άπό κοινού μ' εκείνους 

πού έχουν έλθει στην αποικία αυτή, νά εκλέξουν άπό τους 

ίδιους αυτούς καί άπό εκείνους τριάντα επτά στό σύνολο, δε

καεννέα άπό εκείνους πού θά εποικίσουν τή χώρα καί τους 

άλλους άπό τήν ΐδια τήν Κνωσό- οί κάτοικοι τής Κνωσού, 753a 

άφοϋ δώσουν στην πόλη σου αυτούς, καί σένα τόν ίδιο κα

ταστήσουν πολίτη αυτής τής αποικίας καί έναν άπό τους δε

καοκτώ, μέ τό νά σέ πείσουν ή νά σέ εξαναγκάσουν μέ τήν 

άσκηση μίας μετρημένης επιβολής. 

ΚΛ. Γιατί τότε, λοιπόν, τόσο έσύ όσο καί ό Μέγιλλος, φι

λοξενούμενε, δέν μετέχετε στην πολιτεία μας; 

ΑΘ. Ή Αθήνα, Κλεινία, μεγαλοπιάνεται καί τό ίδιο καί ή 

Σπάρτη, καί, άλλωστε, ή μία καί ή άλλη βρίσκονται μακριά-

έσένα Ομως σοϋ ταιριάζει απολύτως καί στους άλλους άποι

κους τό ίδιο, όπως κι αυτά πού μόλις τώρα λέγαμε γιά σένα. 

Γιά τό πώς λοιπόν θά μπορούσαν νά γίνουν μέ τόν πιό σω- b 

στό τρόπο τά πράγματα μέ τις συνθήκες πού υπάρχουν σήμε

ρα σέ μάς, άς θεωρηθεί ότι αρκετά ειπώθηκαν, άφοϋ παρέλ-
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θόντος δέ χρόνου καί μεινάσης τής πολιτείας, αΐρεσις αυτών 
έστω τοιάδε τις- Πάντες μέν κοινωνούντων τής τών αρχό
ντων αίρέσεως όπόσοιπερ άν όπλα ιππικά ή πεζικά τιθώνται 
καί πολέμου κεκοινωνήκωσιν έν ταΧς σφετέραις αυτών τής 
ηλικίας δυνάμεσιν ποιεΧσθαι δέ τήν αΐρεσιν έν ίερφ όπερ άν 
ή πόλις ήγήται τιμιώτατον, φέρειν δ' έπί τόν τοϋ θεού βωμόν 
έκαστον εις πινάκιον γράψαντα τοϋνομα πατρόθεν καί φυλής 
καί δήμου οπόθεν άν δημοτεύηται, παρεγγράφειν δέ καί τό 
αύτοϋ κατά ταύτα ούτως όνομα. Τφ βουλομένψ δ' έξέστω 
τών πινακίων ότιπερ άν φαίνηται μή κατά νουν αύτφ γε-
γραμμένον άνελόντα είς άγοράν θεΧναι μή έλαττον τριάκοντα 
ημερών. Τά δέ τών πινακίων κριθέντα έν πρώτοις μέχρι τρια
κοσίων δεΧξαι τους άρχοντας ίδεΧν πάση τη πόλει, τήν δέ πό
λιν ωσαύτως έκ τούτων φέρειν πάλιν όν άν έκαστος βούλη-
ται, τους δέ τό δεύτερον έξ αυτών προκριθέντας εκατόν 
δεΧξαι πάλιν άπασιν. Τό δέ τρίτον φερέτω μέν έκ τών εκατόν 
ό βουληθείς όν άν βούληται, διά τομίων πορευόμενος- επτά 
δέ καί τριάκοντα, οίς άν πλεΐσται γένωνται ψήφοι, κρίναντες 
άποφηνάντων άρχοντας. 

Τίνες ούν, ώ Κλεινία καί Μέγιλλε, πάντα ήμΐν ταϋτ' έν τή 
πόλει καταστήσουσι τών αρχών τε πέρι καί δοκιμασιών 
αυτών; άρα έννοοϋμεν ώς ταΐς πρώτον ούτω καταζευγνυμέ-
ναις πόλεσιν ανάγκη μέν είναι τινας, οΐτινες δέ εΐεν άν προ 
πασών τών άρχων γεγονότες, ούκ έστιν; δει μήν άμώς γέ πως, 
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θει χρόνος καί τό πολίτευμα παραμένει σέ ισχύ, ή εκλογή 
τους άς γίνει μέ αυτόν τόν τρόπο: στην εκλογή τών αρχόντων 
άς συμμετέχουν Οσοι φέρουν όπλα στό ιππικό ή στό πεζικό 
καί όσοι έχουν πάρει μέρος σέ πόλεμο ανάλογα μέ τις δυνά
μεις τής ηλικίας τους- θά πρέπει νά κάμνουν, έξ άλλου, τήν 
εκλογή στον ίερό τόπο τόν όποιο θά θεωρεί ή πόλη ώς τόν 
πιό αξιοσέβαστο, καί ό καθένας ν' αποθέσει στον βωμό τοϋ 
θεού, άφοϋ τό γράψει σέ δελτάριο, τό πατρικό όνομα καί τό 
όνομα τής φυλής (ένν. εκείνου πού ψηφίζει), καθώς καί τοϋ 
δήμου άπό τόν όποιο προέρχεται καί τοϋ οποίου θά είναι 
τυχόν δημότης, νά γράφει, έξ άλλου, δίπλα μέ τόν ίδιον 
αυτόν τρόπο καί τό δικό του όνομα. Σέ αυτόν πού τό θέλει 
άς επιτρέπεται, άφοϋ άφαιρεΧ άπό τά δελτάρια ένα οποιοδή
ποτε (ένν. όνομα) πού θά τοϋ φαινόταν ότι δέν εΐναι γραμ
μένο σύμφωνα μέ τό δικό του πνεύμα, άφοϋ τό αφαιρέσει, νά 
τό εκθέσει στην αγορά, μέσα σέ όχι λιγότερες άπό τριάντα 
μέρες. Άπό τά δελτάρια τά πρώτα στή σειρά προτιμήσεως 
μέχρι τοϋ αριθμού τών τριακοσίων, πού έχουν κριθεί έγκυρα, 
θά πρέπει οί άρχοντες νά τά εκθέσουν σέ κοινή θέα σέ όλη 
τήν πόλη, καί ή πόλη ψηφίζει πάλι μέ τόν ΐδιο τρόπο άπό 
αυτούς έκεΧνον πού κάθε ψηφοφόρος θά ήθελε νά εκλεγεί, καί 
τους δεύτερους άπό αυτούς πού θά προκριθούν νά εκθέσουν 
καί πάλι σέ άπαντες τους εκατό. Καί σέ μία τρίτη ψηφοφο
ρία, ό ψηφοφόρος καλείται νά εκλέξει άπό τους εκατό αυτόν 
πού θα ήθελε, βαδίζοντας ανάμεσα άπό σφάγια θυσιών τους 
τριάντα επτά τώρα, στους όποιους πήγαν οί περισσότερες 
ψήφοι, άφοϋ τους κρίνουν, τους ανακηρύσσουν άρχοντες. 

Ποίοι, λοιπόν, Κλεινία καί Μέγιλλε, θά διενεργήσουν όλα 
αυτά στην πόλη μας σχετικά μέ τους άρχοντες καί τις δοκι
μασίες αυτών; Έννοοϋμε άραγε ότι, ένώ είναι ανάγκη νά 
υπάρχουν γιά τις πόλεις, πού γιά πρώτη φορά τίθενται κάτω 
άπό τόν ζυγό τών νόμων, ορισμένοι άρχοντες, τό ποίοι θά 
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καί ταύτα ού φαύλους άλλ' ότι μάλιστα άκρους. 'Αρχή γάρ 

λέγεται μέν ήμισυ παντός έν ταΐς παροιμίαις έργου, καί τό γε 

καλώς άρξασθαι πάντες έγκωμιάζομεν εκάστοτε- τό δ ' έστιν 

τε, ώς έμοί φαίνεται, πλέον ή τό ήμισυ, καί ουδείς αυτό καλώς 754a 

γενόμενον έγκεκωμίακεν ίκανώς. 

ΚΛ. 'Ορθότατα λέγεις. 

ΑΘ. Μή τοίνυν γιγνώσκοντές γε παρώμεν αυτό άρρητον, 

μηδέν διασαφήσαντες ήμΧν αύτοΐς τίνα έσται τρόπον. Έ γ ώ 

μέν ούν ουδαμώς εύπορώ πλην γε ενός ειπείν προς τό παρόν 

αναγκαίου καί συμφέροντος λόγου. 

ΚΛ. Τίνος δή; 

ΑΘ. Φημί ταύτη τή πόλει, ην οίκιζειν μέλλομεν, οίον πα

τέρα καί μητέρα ούκ είναι πλην τήν κατοικίζουσαν αυτήν πό- b 

λιν, ούκ άγνοών Οτι πολλαί τών κατοικισθεισών διάφοροι 

ταΧς κατοικησάσαις πολλάκις ένιαι γεγόνασίν τε καί έσονται. 

Νϋν μήν έν τ φ παρόντι, καθάπερ παις, εί καί ποτέ μέλλει διά

φορος είναι τοΧς γεννήσασιν, έν γε τή παρούση παιδείας άπο-

Qtct στέργει τε καί στέργεται ύπό τών γεννησάντων, καί φεύ-

γων άεί προς τους οικείους, αναγκαίους μόνους ευρίσκει 

συμμάχους- ά δή νΰν φημί Κνωσίοις διά τήν έπιμέλειαν προς 

τήν νέαν πόλιν καί τή νέα προς Κνωσόν ύπάρχειν έτοίμως γε- e 

γονότα. 

Λέγω δή, καθάπερ εΐπον νυνδή, -δις γάρ τό γε καλόν 

φηθέν ουδέν βλάπτει- Κνωσίους δειν έπιμεληθήναι πάντων 

ΒΙΒΛΊΟ ΣΤ' 391 

μπορούσαν νά είναι αυτοί, οί οποίοι έχουν γίνει πριν άπό 

κάθε είδους αρχές, δέν εΐναι (ένν. ανάγκη); Πρέπει έξάπα-

ντος (ένν. νά τους αναζητήσουμε) καί μάλιστα όχι ανάμεσα 

στους ασήμαντους, άλλα στους κατ' εξοχήν σπουδαίους. Λέ

γεται, πράγματι, σέ μιαν άπό τις παροιμίες ότι ή αρχή είναι 

τό ήμισυ κάθε έργου, καί τήν καλή αρχή όλοι σέ κάθε περί

πτωση τήν έγκωμιάζομε- ωστόσο αυτό, καθώς φαίνεται σέ 

μένα, είναι περισσότερο άπό τό μισό, καί κανένας δέν έχει 754a 

εγκωμιάσει αυτό (ένν. τήν αρχή) πού έγινε αρκετά καλά. 

ΚΛ. Λές πράγματα απολύτως σωστά. 

ΑΘ. Άφοϋ, λοιπόν, τό γνωρίζομε χωρίς άλλο αυτό άς μή 

τό παρασιωπήσουμε, χωρίς νά διευκρινίσουμε στους ίδιους 

τους εαυτούς μας μέ ποίον τρόπο θά τό αντιμετωπίσουμε. 

Έ γ ώ πάντως δέν έχω νά πώ προς τό παρόν πολλά, παρά νά 

εκφράσω μόνο μία σκέψη αναγκαία καί συμφέρουσα. 

ΚΛ. Ποία λοιπόν; 

ΑΘ. Λέω ότι στην πόλη αυτή, τήν οποία πρόκειται νά 

ίδρύσουμε, δέν υπάρχει κάτι σάν πατέρας ή μητέρα, παρά 

μόνον ή πόλη πού τήν αποικίζει, χωρίς νά αγνοώ ότι άπό τις b 

πόλεις πού αποικίσθηκαν πολλές υπήρξαν πολλές φορές, καί 

θά υπάρξουν, διαφορετικές άπό τις πόλεις πού τις αποίκισαν. 

Πλην όμως έπί τοϋ παρόντος τώρα όπως ακριβώς ένα παιδί, 

άν καί μέλλει κάποτε νά εΐναι ενάντιο προς τους γονεΧς του, 

έν τούτοις στην παρούσα τουλάχιστον κατάσταση τής λόγω 

τής παιδικής ηλικίας αδυναμίας του, αποδέχεται ευχαρίστως 

τους γονείς του καί είναι ευχαρίστως τό ΐδιο αποδεκτό άπό 

αυτούς, καί καταφεύγοντας πάντοτε στους οικείους του. 

αυτούς μόνο βρίσκει συμμάχους- τά όποΧα τώρα ασφαλώς 

(ένν. άμοιβαΧα συναισθήματα) εΐναι αναπόφευκτα, λέω, γε

γονότα γιά τους Κνώσιους χάρη στή φροντίδα τους γιά τή 

νέα πόλη, και γιά τή νέα πόλη ώς προς τήν Κνωσό. e 

Λέω, λοιπόν, καθώς εΐπα καί τώρα δά -διότι σέ τίποτε δέν 
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τούτων κοινή, προσελομένους τών είς τήν άποικίαν άφικο-
μένων, τους πρεσβυτάτους τε καί αρίστους είς δύναμιν έλο-
μένους, μή έλαττον εκατόν ανδρών καί αυτών Κνωσίων 
έστωσαν εκατόν έτεροι. Τούτους δέ έλθόντας φημί δεΧν είς 
τήν καινήν πόλιν συνεπιμεληθήναι Οπως αΐ τε άρχαί κατα-
στώσιν κατά νόμους, καταστάσαί τε δοκιμασθώσι- γενομένων d 
δέ τούτων, τήν μέν Κνωσόν τους Κνωσίους οίκείν, τήν δέ νέ-
αν πόλιν αυτήν αυτήν πειράσθαι σφζειν τε καί εύτυχεΧν. Οί 
δέ δή γενόμενοι τών επτά καί τριάκοντα νϋν τε καί εις τόν 
έπειτα σύμπαντα χρόνον επί τοΧσδε ήμΐν ήρήσθωσαν πρώτον 
μέν φύλακες έστωσαν τών νόμων, έπειτα τών γραμμάτων ών 
άν έκαστος άπογράψη τοΧς άρχουσι τό πλήθος τής αυτών 
ουσίας, πλην ό μέν μέγιστον τίμημα έχων τεττάρων μνών, ό e 
δέ τό δεύτερον τριών, ό δέ τρίτος δυοΧν μναΐν, μνάς δέ ό τέ
ταρτος. Έάν δέ τις έτερον φαίνηταί τι παρά τά γεγραμμένα 
κεκτημένος, δημόσιον μέν έστω τό τοιούτον άπαν, προς 
τούτω δέ δίκην ύπεχέτω τφ βουλομένω μετιέναι μή καλήν 
μηδ' εύώνυμον άλλ' αίσχράν, έάν άλίσκηται διά τό κέρδος 
τών νόμων καταφρονών. Αισχροκέρδειας ούν αυτόν γραψά-
μενος ό βουληθείς έπεξίτω τή δίκη έν αύτοΧς τοΧς νομοφύλα-
ξιν έάν Ö' ό φεύγων όφλη, τών κοινών κτημάτων μή μετεχέ- 755a 
τω, διανομή δέ Οταν τή πόλει γίγνηταί τις, άμοιρος έστω πλην 
γε τοϋ κλήρου, γεγράφθω δέ ώφληκώς, έως άν ζή, όπου πάς ό 
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βλάπτει άν τό καλό τουλάχιστον είπωθεΧ δύο φορές-, οτι 
πρέπει οί Κνώσιοι νά φροντίσουν γιά όλα αυτά άπό κοινού, 
άφοϋ επιλέξουν άπό εκείνους πού έχουν αφιχθεί στην αποι
κία, επιλέγοντας τους πιό ηλικιωμένους καί τους άριστους 
κατά τό δυνατόν, Οχι λιγότερους άπό εκατό άνδρες- καί άπό 
τους ίδιους τους Κνώσιους άς είναι άλλοι εκατό. Αυτοί, λέω, 
άφοϋ έλθουν στή νέα πόλη πρέπει νά φροντίσουν άπό κοινού 
προκειμένου νά εγκατασταθούν οί αρχές σύμφωνα μέ τους 
νόμους, καί άφοϋ εγκατασταθούν νά δοκιμασθούν άφοϋ γί- d 
νουν Ολα αυτά, οί Κνώσιοι νά κατοικούν στην Κνωσό, ένώ ή 
νέα πόλη νά προσπαθεί αύτη ή ίδια νά διατηρείται άκεραία 
καί νά ευημερεί. Αυτοί τώρα, πού έχουν γίνει μέλη τοϋ σώ
ματος τών τριάντα επτά, άς έχουν εκλεγεί άπό εμάς (ένν. επι
φορτισμένους) στό παρόν καί στον μετέπειτα γιά πάντα χρό
νο μέ αυτά τά καθήκοντα- πρώτα άπ' όλα γιά νά εΐναι φύλα
κες τών νόμων, έπειτα τών καταλόγων στους οποίους κάθε 
πολίτης θά αναγράψει γιά τους άρχοντες τό μέγεθος τής πε
ριουσίας του, έκτος άπό τό ποσόν τών τεσσάρων μνών γι' 
αυτόν πού έχει τό πιό υψηλό εισόδημα, τριών μνών γιά τόν e 
δεύτερο, δύο μνών γιά τόν τρίτο καί μιας μνάς γιά τόν τέ
ταρτο. Άν τώρα κάποιος αποκαλυπτόταν ότι έχει στην κα
τοχή του κάτι πέρα άπό τά Οσα έχουν καταγραφεΧ, τό σύνο
λο αύτοϋ θά περιέρχεται στό δημόσιο, καί έπί πλέον αύτοϋ, 
όποιος θέλει μπορεΧ νά τόν οδηγήσει σέ δίκη μήτε ωραία μή
τε τιμητική άλλα δυσφημιστική, άν καταδικασθεί γιά κατα
φρόνηση τών νόμων χάριν τοϋ κέρδους. Αυτός, λοιπόν, πού 
θέλει νά τόν καταγγείλει γιά αισχροκέρδεια, άς τόν προσά
γει σέ δίκη σ' αυτούς τους ίδιους τους νομοφύλακες· άν τώ
ρα ό διωκόμενος καταδικασθεί, άς μή μετέχει τών κοινών 755a 
αγαθών καί όταν τυχόν γίνει κάποια διανομή στην πόλη, άς 
είναι χωρίς μερίδιο έχοντας μόνο τόν αρχικό κλήρο του, 
ένώ τό ότι έχει καταδικασθεί θά πρέπει νά είναι γραμμένο, 
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βουλόμενος αυτά άναγνώσεται. Μή πλέον δέ εΐκοσιν ετών νο-
μοφύλαξ άρχέτω, φερέσθω δ' είς τήν αρχήν μή έλαττον ή πε
ντήκοντα γεγονώς ετών έξηκοντούτης δέ ένεχθείς δέκα μόνον 
άρχέτω έτη, καί κατά τούτον τόν λόγον ούτως- άν τις πλέον 
υπέρ τά έβδομήκοντα ξή, μηκέτι έν τούτοις τοΧς άρχουσι τήν b 
τηλικαύτην αρχήν ώς άρξων διανοηθήτω. 

Τά μέν ούν περί τών νομοφυλάκων ταύτα ειρήσθω προ
στάγματα τρία, προϊόντων δέ είς τοϋμπροσθε τών νόμων 
έκαστος προστάξει τούτοις τοϊς άνδράσιν ώντινων αυτούς 
δεΧ προς τοις νϋν είρημένοις προσεπιμελεΧσθαι- νϋν δ' εξής 
άλλων άρχων αίρέσεως πέρι λέγοιμεν άν. 

ΔεΧ γάρ δή τά μετά ταϋτα στρατηγούς αίρεΧσθαι, καί τού
τοις είς τόν πόλεμον οΐόν τινας υπηρεσίας ιππάρχους καί e 
φυλάρχους καί τών πεζών φυλών κοσμητάς τών τάξεων, οΐς 
πρέπον άν ειη τοϋτ' αυτό τοϋνομα μάλιστα, οΐον καί οί πολ
λοί ταξιάρχους αυτούς έπονομάζουσι. Τούτων δή στρατηγούς 
μέν έξ αυτής τής πόλεως ταύτης οί νομοφύλακες προβαλλέ-
σθων, αίρείσθων δ' έκ τών προβληθέντων πάντες οί τοϋ πο
λέμου κοινωνοί γενόμενοι τε έν ταΐς ήλικιαις καί γιγνόμενοι 
εκάστοτε. Έάν δέ τις άρα δοκή τινι τών μη προβεβλημένων d 
άμείνων είναι τών προβληθέντων τινός, έπονομάσας άνθ' 
ότου όντινα προβάλλεται, τοϋτ' αυτό όμνύς άντιπροβαλ-
λέσθω τόν έτερον όπότερος δ' άν δόξη διαχειροτονοϋμενος, 
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Οσο θά ζεΐ, όπου καθένας πού επιθυμεί θά μπορεί νά τό δια
βάσει. Δέν μπορεί νομοφύλακας νά άρχει πάνω άπό είκοσι 
χρόνια, καί δέν μπορεί νά ανέρχεται στό αξίωμα σέ ηλικία 
κάτω τών πενήντα ετών άν τώρα συνέβαινε νά ανέλθει κά
ποιος στά εξήντα του, θά τό άσκεϊ δέκα μόνο χρόνια, καί 
έτσι σύμφωνα μέ αυτή τήν αρχή, αν κάποιος συμβαίνει νά 
ζεΧ περισσότερο άπό εβδομήντα έτη, άς μή διανοηθεΧ ότι b 
μπορεί νά ασκήσει μαζί μέ αυτούς τους άρχοντες τό τόσο με
γάλο αξίωμα. 

Άς θεωρηθούν, λοιπόν, αρκετά τά όσα είπαμε γιά τά τρία 
αυτά καθήκοντα γιά τους νομοφύλακες, ωστόσο όσο εξελίσ
σονται οί νόμοι κάθε (ένν. νόμος) θά ορίζει γιά τους άνδρες 
αυτούς εκείνα τά όποΧα θά πρέπει αυτοί, έπί πλέον τών όσων 
τώρα δά αναφέρθηκαν, νά επιτελούν τώρα όμως θά μπορού
σαμε στή συνέχεια νά μιλήσουμε γιά τήν εκλογή τών άλλων 
αρχών. 

Διότι πρέπει, μετά άπό αυτά, νά εκλέγονται οί στρατηγοί 
καί οί ώς κατά κάποιον τρόπο βοηθοί τους στον πόλεμο, e 
ίππαρχοι, φύλαρχοι καί διοικητές τών πεζών μονάδων τών 
φυλών, στους όποιους θά έπρεπε περισσότερο άπό κάθε 
άλλο νά τους δώσουμε αυτό τό ίδιο τό όνομα, καθώς, άλλω
στε, καί ό πολύς ό κόσμος τους επονομάζει αυτούς ταξίαρ
χους. Άπό αυτούς τώρα, στρατηγούς θά προτείνουν άπό τήν 
ίδια τήν πόλη οί νομοφύλακες καί θά τους εκλέγουν ανάμε
σα άπό τους προτεινόμενους όλοι πού έχουν πάρει μέρος σέ 
πόλεμο κατά τή διάρκεια τής στρατεύσιμης ηλικίας καί 
εκείνοι πού παίρνουν μέρος κάθε φορά. Άν, ωστόσο, κάποι
ος νομίζει ότι ένας άπό εκείνους πού δέν προτάθηκαν είναι d 
καλύτερος άπό κάποιον άπό εκείνους πού προτάθηκαν, 
άφοϋ κατονομάσει αντί αύτοϋ εκείνον τόν όποιο προτείνει, 
βεβαιώνοντας μέ όρκο αυτό, άς αντιπροτείνει τόν άλλον 
όποιος τώρα άπό τους δύο θεωρηθεί ότι προκρίνεται μέ άνά-
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είς τήν αΐρεσιν έγκρινέσθω. Τρεις δέ, οΐς άν ή πλείστη χειρο
τονία γίγνηται τούτους εΐναι στρατηγούς τε καί έπιμελητάς 
τών κατά πόλεμον, δοκιμασθέντων καθάπερ οί νομοφύλακες-
ταξιάρχους δέ αύτοισι προβάλλεσθαι μέν τους αιρεθέντας 
στρατηγούς δώδεκα, εκάστη φυλή ταξίαρχον, τήν δ' άντι- e 
προβολήν είναι καθάπερ τών στρατηγών έγίγνετο τήν αυτήν 
καί περί τών ταξιάρχων, καί τήν έπιχειροτονίαν καί τήν κρί
σιν. Τόν δέ σύλλογον τούτον έν τφ παρόντι, πριν πρυτάνεις 
τε καί βουλήν ήρήσθαι, τους νομοφύλακας συλλέξαντας εις 
χωρίον ώς ίερώτατόν τε καί ίκανώτατον καθίσαι, χωρίς μέν 
τους όπλίτας, χωρίς δέ τους ιππέας, τρίτον δ' εφεξής τούτοις 
πάν Οσον έμπολέμιον χειροτονούντων δέ στρατηγούς μέν καί 
ίππαρχους πάντες, ταξιάρχους δέ οί τήν ασπίδα τιθέμενοι, 756a 
φυλάρχους δέ αύ τούτοις πάν τό ίππικόν αίρείσθω, ψιλών δέ 
ή τοξοτών ή τίνος άλλου τών έμπολεμίων ηγεμόνας οί στρα
τηγοί έαυτοΐς καθιστάντων. Ίππαρχων δή κατάστασις άν 
ήμΧν έτι λοιπή γίγνοιτο. Τούτους ούν προβαλλέσθων μέν 
οϊπερ καί τους στρατηγούς προυβάλλοντο, τήν δέ αΐρεσιν καί 
τήν άντι<προ>βολήν τούτων τήν αυτήν γίγνεσθαι καθάπερ ή 
τών στρατηγών έγίγνετο, χειροτονείτω δέ τό ίππικόν αυτούς 
εναντίον όρώντων τών πεζών, δύο δέ οΐς άν πλείστη χειρο- b 
Όνία γίγνηται, τούτους ηγεμόνας εΐναι πάντων τών ίππευό-
των. Τάς δέ αμφισβητήσεις τών χειροτονιών μέχρι δυοΐν 
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τάση τών χειρών, θά είναι δεκτός στην εκλογή. Οί τρεις πάλι 
γιά τους όποιους θά υψωθούν τά περισσότερα χέρια γιά νά 
εΐναι αυτοί στρατηγοί καί επικεφαλής τής έπιμελητείας κατά 
τόν πόλεμο, θά πρέπει νά υποβληθούν σέ δοκιμασία καθώς 
ακριβώς οί νομοφύλακες- αυτοί πού θά έχουν εκλεγεί στρα
τηγοί θά προτείνουν γιά τους εαυτούς τους (ένν. ώς βοηθούς) e 
δώδεκα ταξίαρχους, ένα ταξίαρχο γιά κάθε φυλή, ή αντιπρό
ταση πάλι καθώς ακριβώς γινόταν γιά τους στρατηγούς νά 
είναι ή ίδια προκειμένου καί γιά τους ταξίαρχους, καθώς 
επίσης καί ή έπιψήφιση καί ή δοκιμασία. Τό σώμα αυτό προς 
τό παρόν, προτού νά έχουν δηλαδή εκλεγεί οί πρυτάνεις καί 
ή βουλή, άφοϋ τό συγκαλέσουν οί νομοφύλακες νά συνεδριά
σει στον πιό ίερό καί κατάλληλο χώρο, νά καθίσουν χώρια οί 
οπλίτες, χώρια οί ιππείς καί τρίτοι όλοι όσοι μετά άπό 
αυτούς ανήκουν στό πολεμικό δυναμικό- άπό αυτούς μπο
ρούν μέ ανάταση τής χειρός νά εκλέγουν τους στρατηγούς 756a 
καί τους ίππαρχους οί πάντες, ένώ τους ταξίαρχους Οσοι φέ
ρουν ασπίδα, τους φύλαρχους, έξ άλλου (ένν. ύπό τους τα
ξίαρχους), γιά αυτούς θά τους εκλέγει όλο τό ιππικό, ένώ 
τους αρχηγούς τών ελαφρά οπλισμένων ή τών τοξοτών ή κά
ποιου άλλου σώματος πού υπολείπεται τοϋ στρατού θά τους 
ορίζουν αυτοί οί ΐδιοι οί στρατηγοί. Ή τοποθέτηση επομέ
νως στις θέσεις τών ιππάρχων θά ήταν εκείνο πού μας μένει 
ακόμη νά εκθέσουμε, θά τους προτείνουν λοιπόν αυτούς 
εκείνοι οί όποΧοι πρότειναν καί τους στρατηγούς καί ή εκλο
γή τους, όσο καί ή αντιπρόταση σχετικά μέ αυτούς, θά γίνε
ται μέ τόν ΐδιο τρόπο καθώς εκείνη γιά τους στρατηγούς, θά 
ψηφίζει γι' αυτούς μέ ανάταση τής χειρός τό ιππικό ενώπιον b 
τοϋ πεζικού, καί οί δύο γιά τους όποιους θά ανυψωθούν τά 
περισσότερα χέρια, αυτοί θά εΐναι οί ηγέτες όλων τών 
ανδρών τοϋ ίππικοϋ. Οί αμφισβητήσεις, έξ άλλου, τών ψη
φοφοριών μέ ανάταση τής χειρός μπορούν νά εΐναι μέχρι 
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εΐναι- τό δέ τρίτον έάν άμφισβητή τις, δια\_ιηφίζεσθαι τούτους 
οΐσπερ τής χειροτονίας μέτρον έκάστοις έκαστον ήν. 

Βουλήν δέ είναι μέν τριάκοντα δωδεκάδας -έξήκοντα δέ 
καί τριακόσιοι γίγνοιντο άν πρέποντες ταΧς διανομαΐς- μέρη e 
δέ διανείμαντας τέτταρα κατά ένενήκοντα τόν αριθμόν τού
των, έξ έκαστου τών τιμημάτων φέρειν ένενήκοντα βουλευ-
τάς. Πρώτον μέν έκ τών μεγίστων τιμημάτων απαντάς φέρειν 
έξ ανάγκης, ή ζημιοϋσθαι τόν μή πειθόμενον τή δοξάση ζημία' 
έπειδάν δ' ένεχθώσι, τούτους μέν κατασημήνασθαι, τή δέ 
ύστεραία φέρειν έκ τών δευτέρων τιμημάτων κατά ταύτα κα
θάπερ τή πρόσθεν, τρίτη δ' έκ τών τρίτων τιμημάτων φέρειν 
μέν τόν βουλόμενον, έπάναγκες Οέ είναι τοις τών τριών τι- d 
μημάτων, τό δέ τέταρτον τε και σμικρότατον ελεύθερον 
άφεΧσθαι τής ζημίας, ός άν αυτών μή βούληται φέρειν. Τε
τάρτη δέ φέρειν μέν έκ τοϋ τετάρτου καί σμικροτάτου τιμή
ματος απαντάς, άζήμιον δ' εΐναι τόν έκ τοϋ τετάρτου καί τρί
του τιμήματος, έάν ένεγκεΐν μή βούληται- τόν δ' έκ τοϋ δευ
τέρου καί πρώτου μή φέροντα ζημιοϋσθαι, τόν μέν έκ τοϋ 
δευτέρου τριπλάσια τής πρώτης ζημίας, τόν δ' έκ τοϋ πρώτου e 
τετραπλάσια. Πέμπτη Οέ ήμερα τά καταοημανθέντα ονόματα 
έξενεγκεΐν μέν τους άρχοντας ιδεΐν πάσι τοις πολίταις, φέ
ρειν δ' έκ τούτων αύ πάντα άνδρα ή ζημιοϋσθαι τή πρώτη ζη
μία- όγδοήκοντα δέ καί εκατόν έκλέξαντας άφ' έκαστων τών 
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δύο- αν συμβεί νά αμφισβητεί κάποιος γιά τρίτη φορά, νά 
αποφασίζουν μέ ψηφοφορία αυτοί στους όποιους, σέ κάθε 
περίπτωση, είχε ανατεθεί ή καταμέτρηση τών ανυψωμένων 
χεριών. 

Ή Βουλή πρέπει τώρα νά αποτελείται άπό τριάντα δωδε
κάδες -οί τριακόσιοι εξήντα θά ήσαν ένας πρόσφορος αριθ
μός γιά τους διαμερισμούς- διαμοιρασμένες σέ τέσσερα μέ
ρη, άπό ενενήντα τό καθένα τους, καί νά ψηφίζονται ενενή
ντα βουλευτές άπό καθεμία άπό τις είσοόηματικές τάξεις. 
Πρώτον, στις υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις πρέπει νά 
ψηφίζουν όλοι υποχρεωτικά, ή αλλιώς νά τιμωρείται, όποιος 
δέν συμμορφώνεται, μέ τό προβλεπόμενο πρόστιμο- μόλις θά 
έχουν αυτοί ψηφισθεί, πρέπει νά καταγράφονται τά ονόματα 
τους, καί τήν άλλη μέρα νά γίνεται ή ψηφοφορία άπό τις δεύ
τερες εισοδηματικές τάξεις, μέ τόν ίδιο τρόπο καθώς καί τήν 
προηγούμενη, τήν τρίτη πάλι μέρα νά ψηφίζει άπό τίς τρίτες 
στή σειρά εισοδηματικές τάξεις όποιος θέλει, ωστόσο εΐναι 
αναγκαίο (ένν. νά ψηφίζουν) καί άπό τίς τρεΧς εισοδηματικές 
τάξεις, ένώ γιά τήν τέταρτη καί χαμηλότερη εισοδηματική τά
ξη νά απαλλάσσεται τοϋ προστίμου εκείνος άπό αυτούς ό 
όποιος δέν θέλει νά ψηφίσει. Τήν τέταρτη μέρα νά ψηφίζουν 
άπό τήν τέταρτη καί χαμηλότερη εισοδηματική τάξη όλοι, νά 
μή τιμωρείται όμως κάποιος, άπό τήν τέταρτη καί τήν τρίτη 
εισοδηματική τάξη, άν δέν θέλει νά ψηφίσει- ένώ εκείνος άπό 
τή δεύτερη καί τήν πρώτη πού δέν ψηφίζει νά τιμωρείται, 
εκείνος άπό τή δεύτερη μέ χρηματικό πρόστιμο τριπλάσιο 
τοϋ αρχικού καί εκείνος άπό τήν πρώτη μέ τετραπλάσιο. Τήν 
πέμπτη μέρα τά ονόματα πού έχουν καταγραφεί νά τά φέρ
νουν οί άρχοντες γιά νά τά δουν Ολοι οί πολίτες, καί νά ψη
φίζει πάλι κάθε άνδρας άπό αυτούς ή αλλιώς νά τιμωρείται 
μέ τό αρχικό πρόστιμο- έχοντας εκλέξει άπό κάθε εισοδημα
τική τάξη εκατόν ογδόντα, άφοΰ επιλέξουν μέ κλήρο τους μι-
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τιμημάτων, τους ήμίσεις τούτων άποκληρώσαντας δοκιμά-
σαι, τούτους δ' εΐναι τόν ένιαυτον βουλευτάς. 

Ή μέν αΐρεσις ούτω γιγνομένη μέσον άν έχοι μοναρχικής 
καί δημοκρατικής πολιτείας, ής άεί δεΧ μεσεύειν τήν πολιτεί
αν- δούλοι γάρ άν καί δεσπόται ούκ άν ποτέ γένοιντο φίλοι, 757a 
ουδέ έν ΐσαις τιμαΐς διαγορευόμενοι φαύλοι καί σπουδαίοι 
-τοις γάρ άνίσοις τά ΐσα άνισα γίγνοιτ' άν, εί μή τυγχάνοι 
τοϋ μέτρου- διά γάρ αμφότερα ταύτα στάσεων αί πολιτεΧαι 
πληρούνται. Παλαιός γάρ λόγος αληθής ών, ώς ίσότης φιλό-
τητα απεργάζεται, μάλα μέν ορθώς εΐρηται καί έμμελώς- ήτις 
δ' εστί ποτέ ίσότης ή τοϋτο αυτό δυναμένη, διά τό μή σφοδρά 
σαφής είναι σφόδρα ημάς διαταράττει. Δυοΐν γάρ ισοτήτοιν b 
οϋσαιν, όμωνύμοιν μέν, έργω δέ είς πολλά σχεδόν έναντίαιν, 
τήν μέν έτέραν εις τάς τιμάς πάσα πόλις ίκανή παραγαγεΧν 
καί πάς νομοθέτης, τήν μέτρω ΐσην καί σταθμφ καί άριθμφ, 
κλήρψ άπευθύνων είς τάς διανομάς αυτήν τήν δέ άληθεστά-
την καί άρίστην Ισότητα ούκέτι φάδιον παντί ίδεΐν. Διός γάρ 
δή κρίσις έστι, καί τοις άνθρώποις άεί σμικρά μέν επαρκεί, 
πάν δέ όσον άν έπαρκέση πόλεσιν ή καί ίδιώταις, πάντ' 
αγαθά απεργάζεται· τω μέν γάρ μείζονι πλείω, τφ δ' έλάττο- e 
vi σμικρότερα νέμει, μέτρια δίδουσα προς τήν αυτών φύσιν 
έκατέρψ, καί δή καί τιμάς μείζοσι μέν προς άρετήν άεί μεί-
ζους, τοΧς δέ τουναντίον έχουσιν αρετής τε καί παιδείας τό 
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σούς άπό αυτούς, νά τους υποβάλουν σέ δοκιμασία, καί 
αυτοί νά είναι οί βουλευτές τοϋ έτους. 

Ή εκλογή βέβαια πού γίνεται κατ' αυτόν τόν τρόπο θά 
μπορούσε νά θεωρηθεί ότι κατέχει τό μέσον μεταξύ μοναρχι
κού καί δημοκρατικού πολιτεύματος, σέ σχέση μέ τό όποιο 
πρέπει πάντοτε τό πολίτευμα νά κατέχει τήν ενδιάμεση θέση-
διότι οί δούλοι καί οί δεσπότες δέν θά μπορούσαν ποτέ νά 757a 
γίνουν φίλοι, ούτε οί ασήμαντοι καί οί σπουδαίοι πού θά 
αναγορεύονταν Ισότιμοι -διότι ή ίση μεταχείριση τών άνι
σων θά προκαλούσε ανισότητα, άν δέν θά έτηρεΐτο τό σωστό 
μέτρο- άφοϋ έξ αίτιας τής μίας καί τής άλλης (ένν. ανισότη
τας) γέμουν τά πολιτεύματα άπό διχόνοιες. Τό παλαιό πράγ
ματι γνωμικό πού εΐναι αληθές, ότι ή ισότητα δημιουργεί φι
λία, έχει πολύ σωστά και ταιριαστά ειπωθεί- τό ποία ισότητα 
είναι όμως ενδεχομένως ίκανή γι' αυτό, μέ τό νά μήν είναι 
πάρα πολύ σαφές, μάς σαστίζει πολύ. Διότι ένώ υπάρχουν 
δύο ειδών ισότητες μέ τό ίδιο Ονομα, άλλα στην πράξη σέ b 
πολλά σημεία είναι σχεδόν αντίθετες, και όσον άφορα στή 
μίαν άπό αυτές εΐναι σέ θέση κάθε πόλη καί κάθε νομοθέτης 
νά τήν εφαρμόσει ώς προς τίς τιμητικές διακρίσεις, τήν ίση 
δηλαδή μεταχείριση σύμφωνα μέ τά μέτρα, τά σταθμά καί 
τους αριθμούς, μέ τό νά επαφίεται στις διανομές μέ κλήρο-
τήν πιό αληθινή Ομως καί τήν καλύτερη ισότητα δέν είναι 
εύκολο στον καθένα νά τήν δεΧ. Έγκειται, πράγματι, αυτή 
στην κρίση τοϋ Δία, καί πάντοτε στους ανθρώπους προσφέ
ρει ελάχιστα, όσο λίγο όμως κι άν προσφέρει σέ πόλεις ή καί 
σέ ιδιώτες απεργάζεται όλα τά καλά- απονέμει, πράγματι, e 
στον πιό σπουδαίο περισσότερα καί στον πιό ασήμαντο λι
γότερα, δίνοντας στον καθένα όσα τοϋ αναλογούν σύμφωνα 
μέ τή φύση του, καί επομένως μεγαλύτερες πάντοτε τιμές 
στους πιό ενάρετους, ένώ σ' εκείνους πού βρίσκονται στην 
αντίθετη κατάσταση ώς προς τήν αρετή καί τήν παιδεία άπο-
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πρέπον έκατέροις απονέμει κατά λόγον. Έστιν γάρ δήπου 
καί τό πολιτικόν ήμΐν άεί τοϋτ' αυτό τό δίκαιον ού καί νΰν 
ημάς όρεγομένους δεΧ καί προς ταύτην τήν Ισότητα, ώ Κλει
νία, αποβλέποντας, τήν νϋν φυομένην κατοικίζει ν πόλιν. d 
Άλλην τε άν ποτέ τις οίκίζη, προς ταύτό τοϋτο σκοπούμενον 
χρεών νομοθετεΧν, άλλ' ού προς ολίγους τυράννους ή προς 
ένα ή καί κράτος δήμου τι, προς δέ τό δίκαιον άεί, τούτο Ô' 
έστι τό νυνδή λεχθέν, τό κατά φύσιν ΐσον άνίσοις εκάστοτε 
δοθέν άναγκαΐόν γε μήν καί τούτοις παρωνυμίοισί ποτέ προ-
σχρήσασθαι πόλιν άπασαν, εί μέλλει στάσεων εαυτή μή προσ-
κοινωνήσειν κατά τι μέρος -τό γάρ επιεικές καί σύγγνωμον e 
τοϋ τελέου καί ακριβούς παρά δίκην τήν όρθήν έστιν παρα-
τεθραυμένον, Οταν γίγνηται- διό τφ τοϋ κλήρου ΐσω άναγκη 
προσχρήσασθαι δυσκολίας τών πολλών ένεκα, θεόν καί 
άγαθήν τύχην καί τότε έν εύχαις επικαλούμενους άπορθοϋν 
αυτούς τόν κλήρον προς τό δικαιότατον. Ούτω δή χρηστέον 
άναγκαίως μέν τοΧς ίσοτήτοιν άμφοιν, ώς δ' ότι μάλιστα έπ' 758a 
όλιγίστοις τή έτερα, τή τής τύχης δεομένη. 

Ταύτα ούτως διά ταύτα, ώ φίλοι, άναγκαΧον τήν μέλλου-
σαν σφζεσθαι δράν πόλιν επειδή δέ ναΰς τε έν θαλάττη πλέ
ουσα φυλακής ημέρας δεϊται καί νυκτός άεί, πόλις τε ωσαύ
τως έν κλύδωνι τών άλλων πόλεων διαγομένη καί παντοδα-
παΧσιν έπιβουλαΧς οίκεΧ κινδυνεύουσα άλίσκεσθαι, δει δή δι' 
ημέρας τε είς νύκτα καί έκ νυκτός συνάπτειν προς ήμέραν b 
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νέμει στον καθένα αυτό κατ' άναλογίαν πού τοϋ πρέπει. 
Είναι, πράγματι, γιά μας χωρίς άλλο πάντοτε ή πολιτική 
οργάνωση αυτό τοϋτο τό δίκαιο- τό όποιο καί επιθυμούμε 
πολύ έμεΐς τώρα κι αποβλέποντας σ' αυτήν τήν 'ισότητα, πρέ
πει, Κλεινία, νά κατοικίσουμε τήν πόλη πού τώρα γεννιέται. d 
Κι άν ποτέ συμβεί νά αποικίζει κάποιος μίαν άλλη πόλη, 
οφείλει νά νομοθετεΧ σκοπεύοντας αυτόν τόν ΐδιο στόχο, καί 
πάντως όχι προς όφελος ολίγων τυράννων ή ενός μόνον 
άνθρωπου ή ακόμη χάριν κάποιας κυριαρχίας τοϋ δήμου, 
άλλα πάντοτε χάριν τοϋ δικαίου, καί είναι τούτο, αυτό πού 
τώρα δά ειπώθηκε, δηλαδή τό σύμφωνα μέ τή φύση ΐσο πού 
έχει κάθε φορά δοθεί σέ άνισους ανθρώπους- είναι αναγκαίο 
πάντως κάποτε κάθε πόλη νά καταφεύγει στή χρήση ενίοτε 
καί όρων παραπλήσιας σημασίας μέ αυτούς, άν τήν μέλλει νά 
μήν παίρνει μέρος σέ αυτήν κάποιο τμήμα τοϋ πληθυσμού σέ 
στάσεις -διότι Οταν ή επιείκεια καί ή συγγνώμη συμβαίνει νά e 
εφαρμόζονται, έχει διαρραγεΧ κάθε ιδέα τοϋ τέλειου καί 
ακριβούς τής ορθής δικαιοσύνης- γι' αυτό εΐναι ανάγκη νά 
κάμνουμε επιπροσθέτως χρήση τής ισότητας τοϋ κλήρου έξ 
αιτίας τής δυσαρέσκειας τών πολλών, καλώντας σέ βοήθεια 
καί τότε στις προσευχές μας τόν θεό καί τήν καλή τύχη, γιά 
νά καταστήσει αυτούς πάλι ίσους ό κλήρος μέ τόν πιό δίκαιο 
τρόπο. Έτσι τότε πρέπει νά χρησιμοποιούμε κατ' ανάγκην 
τίς δύο ισότητες, πλην όμως όσο τό δυνατόν λιγότερες φορές 758a 
τήν μία άπό τίς δύο, εκείνη δηλαδή πού έχει ανάγκη άπό τύχη. 

Έτσι εΐναι αυτά αναγκαία γι' αυτούς τους λόγους νά πρά
ξει ή πόλη, φίλοι μου, πού μέλλει νά σωθεί- άφοϋ καί ένα κα
ράβι πού διασχίζει τή θάλασσα έχει πάντοτε ανάγκη, μέρα 
καί νύκτα, άπό επαγρύπνηση, τό Ιδιο καί μία πόλη πού πα
ρασύρεται στους κλυδωνισμούς τών άλλων πόλεων καί δια
τρέχει τόν κίνδυνο, ζώντας σ' ένα κλίμα κάθε είδους συνω
μοσιών, νά κυριευθεί, πρέπει καθ' όλη τή διάρκεια τής μέρας b 
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άρχοντας άρχουσιν, φρουροϋντάς τε φρουροϋσιν διαδεχόμε
νους άεί καί παραδίδοντας μηδέποτε λήγειν. Πλήθος δέ ού 
δυνατόν οξέως ουδέποτε ουδέν τούτων πράττειν, άναγκαιον 
δέ τους μέν πολλούς τών βουλευτών έπί τόν πλείστον τοϋ 
χρόνου έάν έπί τοις αυτών ΙΟίοισι μένοντας εύθημονεΐσθαι τά 
κατά τάς αυτών οικήσεις, τό δέ Οωδέκατον μέρος αυτών έπί 
δώδεκα μήνας νείμαντας, έν εφ' ένί παρέχειν αυτούς φύλα- e 
κας ίόντι τέ τινί πόθεν άλλοθεν εΐτε καί έξ αυτής τής πόλεως 
έτοίμως έπιτυχεΐν, άντε άγγέλλειν βούληται τις έάντ' αύ πυν-
θάνεσθαί τι τών ών προσήκει πόλει προς πόλεις άλλας άπο-
κρίνεσθαί τε, καί έρωτήσασαν ετέρας, άποδέξασθαι τάς απο
κρίσεις, καί δή καί τών κατά πόλιν εκάστοτε νεωτερισμών 
ένεκα παντοδαπών είωθότων άεί γίγνεσθαι, όπως άν μάλιστα d 
μέν μή γίγνωνται, γενομένων δέ, ότι τάχιστα αίσθομένης τής 
πόλεως ίαθή τό γενόμενον διό συλλόγων τε άεί δεΧ τούτο 
είναι τό προκαθήμενον τής πόλεως κύριον καί διαλύσεων, 
τών τε κατά νόμους τών τε εξαίφνης προσπιπτουσών τή πό
λει. Ταύτα μέν ούν πάντα τό δωδέκατον άν μέρος τής βουλής 
ειη τό διακοσμούν, τά ένδεκα άναπαυόμενον τοϋ ένιατοϋ μέ
ρη- κοινή δέ μετά τών άλλων άρχων δεΐ τάς φύλακας ταύτας 
φυλάττειν κατά πόλιν τοϋτο τό μόριον τής βουλής άεί. 

Καί τά μέν κατά πόλιν ούτως έχοντα μετρίως άν ειη δια-
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καί μέχρι τή νύκτα καί άπό τή νύκτα μέχρι τήν άλλη μέρα 
άρχοντες νά ενώνονται μέ άρχοντες, καί φρουροί νά διαδέ
χονται συνεχώς φρουρούς και νά μήν παύουν ποτέ νά παρα
δίδουν (ένν. ό ένας στον άλλο τή σκοπιά). Επειδή ένας με
γάλος αριθμός δέν είναι ποτέ δυνατόν νά πράττει τίποτε 
άπό αυτά μέ ακρίβεια, πρέπει κατ' ανάγκην οί περισσότεροι 
άπό τους βουλευτές νά έχουν τήν άδεια, παραμένοντας τό 
μεγαλύτερο μέρος τοϋ χρόνου τους κοντά στις ιδιωτικές 
τους ασχολίες, νά ασχολούνται μέ τή διευθέτηση τών τοϋ 
οίκου τους, ένώ τό ένα δωδέκατο άπό αυτούς, κατανεμημένο 
σέ δώδεκα μήνες, καθένα γιά ένα μήνα, νά παρέχει φρου
ρούς, ώστε αυτός πού έρχεται άπό οπουδήποτε άλλου εΐτε 
άπό τήν ίδια τήν πόλη νά μπορεί νά τους συναντά εύκολα, 
εΐτε άν τυχόν θέλει κάποιος νά αναγγείλει εΐτε πάλι νά πλη
ροφορηθεί κάτι άπό έκεΐνα γιά τά όποια αρμόζει σέ μίαν πό
λη νά άπαντα στις άλλες πόλεις, καί Οταν έχει ερωτήσει κά
τι σέ άλλες πόλεις, νά εΐναι αυτοί πού θά δεχθούν τίς απα
ντήσεις, καί αναφορικά πάλι μέ τους νεωτερισμούς κάθε 
είδους πού συνηθίζονται κάθε φορά νά γίνονται στην μίαν ή 
τήν άλλη πόλη, όσο είναι δυνατόν νά μή γίνονται, καί άν γί
νουν άφοϋ μάθει όσο τό δυνατόν γρηγορότερα ή πόλη γι' 
αυτούς, νά θεραπευθεί αυτό πού έγινε- γιά τόν λόγο αυτόν 
πρέπει πάντοτε τοϋτο (ένν. τό τμήμα τής βουλής) πού προε
δρεύει νά έχει τήν απόλυτη εξουσία νά συγκαλεί καί νά δια
λύει τίς συνελεύσεις τόσο τίς σύμφωνα μέ τους νόμους όσο 
και έκεΧνες πού απρόβλεπτα θά συνέπιπταν στην πόλη. Όλα, 
λοιπόν, αυτά τά θέματα θά είναι αρμόδιο νά τά διευθετεΧ τό 
ένα δωδέκατο τής βουλής, τό όποΧο αναπαύεται κατά τά 
ένδεκα άλλα μέρη τοϋ έτους- αυτό τό τμήμα τής βουλής άπό 
κοινού τώρα μέ τίς άλλες αρχές πρέπει νά επαγρυπνεί πά
ντοτε σέ όλη τήν πόλη. 

Καί έτσι βέβαια ώς έχουν τά πράγματα στά αστικά κέντρα 
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τεταγμένα- τής δέ άλλης χώρας πάσης τίς επιμέλεια καί τίς e 
τάξις; άρα ούχ ήνίκα πάσα μέν ή πόλις, σύμπασα δέ ή χώρα 
κατά δώδεκα μέρη διανενέμηται, τής πόλεως αυτής οδών καί 
οίκήσεων καί οικοδομών καί λιμένων καί αγοράς καί κρηνών, 
καί δή καί τεμενών καί ίερών καί πάντων τών τοιούτων, έπι-
μελητάς δεΧ τινας αποδεδειγμένους είναι; 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 

ΑΘ. Λέγωμεν δή τοις μέν ίεροΧς νεωκόρους τε καί ιερέας 759a 
καί ίερείας δεΧν γίγνεσθαι- οδών δέ καί οίκοδομιών καί κό
σμου τοϋ περί τά τοιαϋτα, ανθρώπων τε, ίνα μή άδικώσιν, καί 
τών άλλων θηρίων, έν αύτφ τε τφ τής πόλεως περιβόλω και 
προαστείω όπως άν τά προσήκοντα πόλεσιν γίγνηται, έλέσθαι 
δει τρία μέν αρχόντων είδη, περί μέν τό νυνδή λεχθέν αστυ
νόμους έπονομάζοντα, τό δέ περί αγοράς κόσμον άγορανό-
μους. Ίερών δέ ιερέας, οίς μέν είσιν πάτριαι ίερωσύναι καί b 
αΐς, μή κινειν ει δέ, οΐον τό πρώτον κατοικιζομένοις εικός γί
γνεσθαι περί τά τοιαύτα, ή μηδενί ή τισιν ολίγοις, οΐς μή κα-
θεστήκοι καταστατέον Ιερέας τε καί ίερείας νεωκόρους γί
γνεσθαι τοΧς θεοΧς. Τούτων δή πάντων τά μέν αιρετά χρή, τά 
δέ κληρωτά εν ταΐς καταστάσεσι γίγνεσθαι, μειγνϋντας προς 
φιλίαν άλλήλοις δήμον καί μή δήμον έν εκάστη χώρα καί πό-
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θά μπορούσαν νά θεωρηθούν ότι έχουν διευθετηθεΧ κατά τό 
ορθόν μέτρο- ποία είναι Ομως γιά όλη τήν άλλη χώρα ή μέρι- e 
μνα καί ή οργάνωση; Άραγε, άπό τή στιγμή πού ολόκληρο τό 
αστικό κέντρο και όλη ανεξαιρέτως ή χώρα έχει κατανεμηθεί 
σέ δώδεκα μέρη, δέν πρέπει καί γιά τους δρόμους τοΰ ίδιου 
τοϋ αστικού κέντρου, τίς ιδιωτικές κατοικίες, τά δημόσια 
κτίρια, τά λιμάνια, τίς αγορές, τίς κρήνες καί κυρίως γιά τά 
τεμένη καί τά ιερά, καθώς επίσης καί γιά όλους τους τόπους 
νά έχουν ορισθεί κάποιοι επόπτες; 

ΚΛ. Πώς όχι; 
ΑΘ. Άς πούμε, λοιπόν, οτι γιά τά ιερά πρέπει νά όρίζο- 759a 

νται νεωκόροι καί ιερείς καί ιέρειες- γιά τους δρόμους καί τά 
δημόσια κτίρια καί τήν τάξη σχετικά μέ αυτά, όσο καί γιά 
τους ανθρώπους, γιά νά μή διαπράττουν αδικήματα, καί επί
σης γιά τά ζώα, γιά νά μπορούν να λαμβάνονται, τόσο σ' 
αυτή τήν περιοχή τοϋ κέντρου όσο καί στά προάστεια, τά μέ
τρα πού αρμόζουν σέ πόλεις, πρέπει νά εκλεγούν τρία είδη 
αρχόντων, άπό τά όποια εκείνο πού είναι αρμόδιο γι' αυτό 
πού τώρα δά ειπώθηκε τό επονομάζουν αστυνόμους καί 
εκείνο γιά τήν τάξη τής αγοράς άγορανόμους. Οί ιερείς καί 
οί ιέρειες τών ναών γιά τους όποιους καί τίς όποιες ή ίερω-
σύνη εΐναι κληρονομική δέν πρέπει νά μετακινούνται- άν b 
όμως, όπως είναι εύλογο νά συμβαίνουν αυτά όπου γιά πρώ
τη φορά εγκαθίστανται άνθρωποι, ή δέν υπάρχουν σέ κανέ
ναν ναό ιερωμένοι ή σέ ορισμένους μόνον ολίγοι, τότε σ' 
αυτούς πού δέν έχουν εγκατασταθεί (ένν. κληρονομικφ δι-
καίφ) πρέπει νά διορίζονται ιερείς καί ιέρειες γιά νά γίνουν 
επιστάτες τών ναών τών θεών. Άπ' όλα τότε αυτά (ένν. τά ιε
ρατικά αξιώματα), ορισμένα πρέπει νά είναι, ώς προς τους 
διορισμούς, αιρετά καί άλλα κληρωτά, αναμειγνύοντας με
ταξύ τους χάριν τής αμοιβαίας φιλίας σέ κάθε αγροτική καί 
αστική περιοχή λαό καί μή λαό, για νά επικρατεί ή μεγαλύτε-
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λει, όπως άν μάλιστα όμονοών εΐη. Τά μέν ούν τών ιερέων, 
τφ θεφ επιτρέποντα αύτφ τό κεχαρισμένον γίγνεσθαι, κλη- e 
ρουν ούτω τή θεία τύχη αποδίδοντα, δοκιμάζειν δέ τόν άεί 
λαγχάνοντα πρώτον μέν όλόκληρον καί γνήσιον, έπειτα ώς 
Οτι μάλιστα έκ καθαρευουσών οικήσεων, φόνου δέ άγνόν καί 
πάντων τών περί τά τοιαύτα είς τά θεία άμαρτανομένων 
αυτόν καί πατέρα καί μητέρα κατά ταύτα βεβιωκότας. Έκ 
Δελφών δέ χρή νόμους περί τά θεΧα πάντα κομισαμένους καί 
καταστήσαντας έπ' αύτοις έξηγητάς, τούτοις χρήσθαι. Κατ' d 
ένιαυτόν δέ είναι καί μή μακρότερον τήν ίερωσύνην έκάστην, 
έτη δέ μή έλαττον έξήκοντα ήμΧν εΐη γεγονώς ό μέλλων καθ' 
ιερούς νόμους περί τά θεια ίκανώς άγιστεύσειν ταύτα δέ καί 
περί τών ίερειών έστω τά νόμιμα. Τους δέ έξηγητάς τρις φε-
ρέτωσαν μέν αί τέτταρες φυλαί τέτταρας, έκαστον έξ αυτών, 
τρεις δέ, οίς άν πλείστη γένηται ψήφος, δοκιμάσαντας, εννέα 
πέμπειν είς Δελφούς άνελειν έξ έκαστης τριάδος ένα- τήν δέ 
δοκιμασίαν αυτών καί τοϋ χρόνου τήν ήλικίαν είναι καθάπερ e 
τών ιερέων. Ούτοι δέ έστων έξηγηταί διά βίου, τόν δέ γε λι-
πόντα προαιρείσθωσαν αί τέτταρες φυλαί όθεν άν έκλίπη. Τα
μίας δέ δή τών τε Ιερών χρημάτων έκάστοις τοΧς ίεροίς καί 
τεμενών καί καρπών τούτων καί μισθώσεων κυρίους αίρεΧ-
σθαι μέν έκ τών μεγίστων τιμημάτων τρεις είς τά μέγιστα ίε- 760a 
ρά, δύο δ' είς τά σμικρότερα, προς δέ τά έμμελέστατα ένα· τήν 
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ρη δυνατή ομόνοια. Όσον άφορα στην ανάδειξη τών ιερέων, 
άς αφήσουμε νά γίνεται σύμφωνα μέ τό θέλημα τοϋ θεοϋ 
υπέρ εκείνου πού τοΰ είναι αρεστός, καθώς ό μέ κλήρο διο
ρισμός αποδίδεται στή θεία τύχη καί αυτός πού σέ κάθε πε- e 
ρίπτωση κληρώνεται, πρέπει νά εξετάζεται πρώτα άν εΐναι 
αρτιμελής καί γνήσιο τέκνο, έπειτα κατά πόσον προέρχεται 
στον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό άπό αμόλυντη οικογένεια, 
καί άν έχουν αυτός ό ίδιος καί ό πατέρας του καί ή μητέρα 
του επίσης ζήσει καθαροί, άστιγμάτιστοι άπό φόνο καί άπ' 
όλες εκείνες τίς πράξεις πού συνιστούν αμάρτημα έναντι τών 
θείων. Πρέπει, έξ άλλου, άφοϋ φέρουν άπό τους Δελφούς νό
μους γιά όλα τά ΘεΧα ζητήματα καί άφοϋ ορίσουν γι' αυτούς 
ερμηνευτές, νά τους εφαρμόζουν. Κάθε ιερατικό αξίωμα d 
εΐναι γιά ένα έτος καί όχι γιά μεγαλύτερο διάστημα, ένώ 
αυτός πού πρόκειται σύμφωνα μέ τους ιερούς κανόνες γιά τά 
θεια πράγματα νά ίερουργεΧ επαξίως θά πρέπει κατ' εμάς νά 
μήν είναι μικρότερος άπό εξήντα ετών οί ÏÔLOI αυτοί κανό
νες άς ισχύουν καί γιά τίς ιέρειες. Τους ερμηνευτές τώρα άς 
εκλέγουν οί τρεΧς ομάδες άπό τέσσερις φυλές, τέσσερις, ένα 
άπό καθεμία τους, καί οί τρεΧς πού θά πλειοψηφήσουν καί 
άφοϋ προηγουμένως θά έχουν εξετασθεί νά αποστέλλονται 
εννέα στους Δελφούς προκειμένου νά αναδείξουν ένα άπό 
κάθε ομάδα- γιά τήν εξέταση τών τελευταίων αυτών καί τό 
όριο τής ηλικίας τους ισχύει ό,τι ακριβώς καί γιά τους ιερείς. e 
Αυτοί πάντως θά είναι ερμηνευτές γιά όλη τους τή ζωή, τόν 
τυχόν εκλιπόντα ας τόν αναπληρώνουν οί τέσσερις φυλές 
άπ' όπου ό εκλιπών προερχόταν. Γιά ταμίες, έξ άλλου, τόσο 
τών ιερών χρηματικών πόρων γιά κάθε ναό καί τά τεμένη 
όσο καί τών είσοδημάτων άπό αυτά καθώς καί τών μισθω
μάτων νά εκλέγονται μέ πλήρη εξουσία τρεις υπεύθυνοι άπό 
τίς μεγαλύτερες εισοδηματικές τάξεις γιά τους τρεις μεγαλύ- 760a 
τερους ναούς, δύο γιά τους μικρότερους, ένώ γιά τους πιό 



410 ΝΟΜΩΝ ΣΤ " 

δέ αΐρεσιν τούτων καί τήν δοκιμασίαν γίγνεσθαι καθάπερ ή 
τών στρατηγών έγίγνετο. Καί τά μέν αύ περί τά ίερά ταύτα γι-
γνέσθω. 

Άφρούρητον δέ δή μηδέν είς δύναμιν έστω. Πόλεως μέν 
ούν αί φρουραί πέρι ταύτη γιγνέσθωσαν, στρατηγών έπιμε-
λουμένων καί ταξιάρχων καί ίππαρχων καί φυλάρχων καί 
πρυτάνεων, καί δή καί αστυνόμων καί άγορανόμων, οπόταν b 
αίρεθέντες ήμΐν καταστώσίν τίνες ίκανώς- τήν δέ άλλην χω
ράν φυλάττειν πάσαν κατά τάδε. Δώδεκα μέν ήμΐν ή χώρα 
πάσα είς δύναμιν ΐσα μόρια νενέμηται, φυλή δέ μία τώ μορίφ 
έκάστω έπικληρωθεισα κατ' ένιαυτόν παρεχέτω πέντε οίον 
αγρονόμους τε καί φρουράρχους, τούτοις Ö' έστω καταλέξα-
σθαι τής αυτών φυλής έκάστω δώδεκα τών πέντε έκ τών νέ- e 
ων, μή έλαττον ή πέντε και εΐκοσιν έτη γεγονότας, μή πλεΧον 
δέ ή τριάκοντα. Τούτοις δέ διακληρωθήτω τά μόρια τής χώ
ρας κατά μήνα έκαστα έκάστοις, όπως άν πάσης τής χώρας 
έμπειροι τε καί επιστήμονες γίγνωνται πάντες. Δύο δ' έτη τήν 
αρχήν καί τήν φρουράν γίγνεσθαι φρουροις τε καί άρχουσιν. 
Όπως δ' άν τό πρώτον λάχωσιν τά μέρη, τους τής χώρας τό
πους, μεταλλάττοντ<ις άεί τόν εξής τόπον έκαστου μηνός d 
ήγεΧσθαι τους φρουράρχους έπί δεξιά κύκλω- τό δ' έπί δεξιά 
γιγνέσθω τό προς έ_. Περιελθόντος δέ τοϋ ένιαυτοϋ, τφ δευ-
τέρφ έτει, ίνα ώς πλείστοι τών φρουρών μή μόνον έμπειροι 
τής χώρας γίγνωνται κατά μίαν ώραν τοϋ ένιαυτοϋ, προς τή 
χώρα δέ άμα καί τής ώρας εκάστης περί έκαστον τόν τόπον 
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αμελητέους ένας- ή εκλογή καί ή εξέταση τους νά γίνονται 
καθώς ακριβώς γίνονταν εκείνες τών στρατηγών. Καί γιά τά 
σχετικά λοιπόν μέ τά θεία αυτά άς γίνονται. 

Τίποτα, λοιπόν, κατά τό δυνατόν νά μήν εΐναι άφρούρητο. 
Οί φρουρές, έξ άλλου, πέριξ τής πόλεως άς τελούν ύπό τήν 
εποπτεία τών στρατηγών, τών ταξιάρχων, τών ίππαρχων, τών 
φυλάρχων καί τών πρυτάνεων καί μάλιστα καί τών αστυνό
μων καί τών άγορανόμων, όταν, έχοντας εκλεγεί άπό μας, 
εγκατασταθούν αρμοδίως- όσο γιά τήν υπόλοιπη χώρα πρέ
πει νά φυλάσσεται ολόκληρη μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο. 'Ολό
κληρη ή χώρα σέ μας έχει κατανεμηθεΧ σέ δώδεκα κατά τό δυ
νατόν ίσα μέρη, καί άφοϋ σέ κάθε μέρος έχει αποδοθεί μέ 
κλήρο μια φυλή, θά πρέπει αυτή κάθε χρόνο νά δίνει πέντε 
μέλη ώς αγρονόμους καί φρουράρχους, καί γι' αυτούς τό 
καθήκον θά εΐναι νά κατονομάσει Ò καθένας άπό τους πέντε 
δώδεκα μέλη άπό τή φυλή του μεταξύ τών νέων, ηλικίας όχι 
μικρότερης τών εικοσιπέντε ετών συμπληρωμένων καί όχι 
μεγαλύτερης τών τριάντα. Σέ αυτούς θά κατανεμηθούν μέ 
κλήρο τά μέρη τής χώρας εναλλάξ γιά ένα μήνα, ένα γιά κά
θε ομάδα έτσι ώστε νά καταστούν όλοι έμπειροι καί γνώστες 
όλης τής χώρας. Ή διοίκηση καί ή φρουρά, αντιστοίχως, γιά 
τους άρχοντες καί τους φρουρούς είναι διετής. Όπως κι άν 
τύχει νά κατανεμηθούν αρχικά τά μέρη, δηλαδή οί διάφορες 
περιοχές τής χώρας, οί φρούραρχοι, αλλάζοντας συνεχώς 
τόπο θά διοικούν γιά κάθε μήνα στην επόμενη περιοχή κυ
κλικά μέ κατεύθυνση προς τά δεξιά- τό προς τά δεξιά άς 
εννοηθεί τό προς τήν ανατολή. Άφοϋ περάσει τό πρώτο έτος, 
κατά τό δεύτερον έτος, προκειμένου οί περισσότεροι δυ
νατόν άπό τους φρουρούς νά μήν αποκτούν μόνο πείρα τής 
χώρας σέ μίαν εποχή τοϋ έτους, άλλα συγχρόνως νά μαθαί
νουν οί περισσότεροι δυνατόν γιά τήν χώρα καί τά Οσα γί
νονται στην κάθε περιοχή σέ κάθε εποχή τοϋ έτους, οί τότε 
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τό γιγνόμενον ώς πλείστοι καταμάθωσιν, οί τότε ηγούμενοι 

πάλιν άφηγείσθωοαν είς τόν εύώνυμον άεί μεταβάλλοντες τό

πον, έως άν τό δεύτερον διεξέλθωσιν έτος- τ φ τρίτο) δέ 

άλλους αγρονόμους αίρεΧσθαι καί φρουράρχους τους πέντε 

τών δώδεκα έπιμελητάς. Έ ν δέ δή ταΧς διατριβαΧς τ φ τόπω 

έκάστω τήν έπιμέλειαν είναι τοιάνδε τινά- πρώτον μέν οπαις 

εύερκής ή χώρα προς τους πολεμίους Οτι μάλιστα έσται, τα-

φρεύοντάς τε όσα άν τούτου δέη καί άποσκάπτοντας καί 

ένοικοδομήμασιν είς δύναμιν εΐργοντας τους έπιχειροϋντας 

ότιοϋν τήν χώραν καί τά κτήματα κακουργεΧν, χρωμένους δ' 

ύποζυγίοις καί τοις οίκέταις τοΧς έν τ φ τόπω έκάστω προς 761 

ταύτα, δι ' εκείνων ποιοϋντας, έκείνοις έπιστατοϋντας, τών 

οικείων έργων αυτών αργίας ότι μάλιστα εκλεγόμενους. Δύ

σβατα δέ δή πάντα ποιεΧν τοΧς έχθροις, τοΧς δέ φίλοις ότι μά

λιστα εύβατα, άνθρώποις τε καί ύποζυγίοις καί βοσκημασιν, 

οδών τε έπιμελουμένους όπως ώς ήμερώταται εκασται γί

γνωνται, καί τών έκ Διός υδάτων, ίνα τήν χώραν μή κακουρ-

γή, μάλλον δ ' ώφελή φέοντα έκ τών υψηλών είς τάς έν τοις 

όρεσι νάπας οσαι κοΧλαι, τάς έκροάς αυτών εΐργοντας οίκο-

δομήμασί τε καί ταφρεύμασιν, όπως άν τά παρά τοϋ Διός 

ύδατα καταδεχόμεναι καί πίνουσαι, τοις ύποκάτωθεν άγροΧς 

τε καί τόποις πάσιν νάματα καί κρήνας ποιούσαι, καί τους 

αυχμηρότατους τόπους πολυύδρους τε καί εύύδρους άπερ-

γάζωνται- τά τε πηγαία ύδατα, έάντε τις ποταμός έάντε καί 

κρήνη ή, κοσμοϋντες φυτεύμασί τε καί οίκοδομήμασιν ευπρε

πέστερα, καί συνάγοντες μεταλλείαις νάματα, πάντα άφθονα 
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ηγήτορες θά τους οδηγούν καί πάλι, αλλάζοντας συνεχώς τό

πο, προς τήν αριστερή περιοχή, μέχρις Οτου συμπληρώσουν e 

τό δεύτερο έτος τής θητείας τους- τό τρίτο έτος θά πρέπει νά 

εκλέγονται άλλοι αγρονόμοι καί φρούραρχοι, δηλαδή οί πέ

ντε μέ τους δώδεκα (ό καθένας) επόπτες. Κατά τήν διάρκει-

αν τώρα τής παραμονής τους σέ κάθε περιοχή, ή εποπτεία 

τους συνίσταται σ' αυτό έδώ περίπου, πρώτα στό ότι γιά νά 

εΐναι ή χώρα κατά τό δυνατόν καλύτερα περιφραγμένη ένα

ντι τών έχθρων, θά πρέπει νά ανοίγουν τάφρους σέ Οσα ση

μεία τυχόν χρειάζεται, Οσο καί νά ανεγείρουν κατά μήκος 

τών χαρακωμάτων οχυρά γιά νά εμποδίζουν κατά τό δυ

νατόν εκείνους πού επιχειρούν νά βλάψουν μέ οποιονδήποτε 

τρόπο τή χώρα καί τά υπάρχοντα της, στό ότι θά πρέπει, έξ 

άλλου, νά χρησιμοποιούν γι ' αυτά (ένν. τά έργα) τά υποζύ

για καί τό εργατικό δυναμικό σέ κάθε περιοχή, μέ τή βοήθεια 761a 

εκείνων νά τά εκτελούν καί ασκώντας σ' αυτό εποπτεία, επι

λέγοντας όσο περισσότερο γίνεται τόν χρόνο τής ανάπαυσης 

τους άπό τίς ιδιωτικές τους εργασίες. Νά κάμνουν δύσβατα 

όλα τά περάσματα γιά τους εχθρούς καί γιά τους φίλους όσο 

γίνεται πιό εύκολοδιάβατα, τόσο γιά τους ανθρώπους όσο 

καί γιά τά υποζύγια καί τά κοπάδια, φροντίζοντας ώστε όλοι 

οί δρόμοι νά είναι όσο γίνεται περισσότερο βατοί καί τά 

νερά πού προέρχονται άπό τόν Δία νά μήν καταστρέφουν τή 

χώρα, αλλά νά τήν ωφελούν μάλλον μέ τό νά τά κάμνουν νά 

ρέουν άπό τά υψώματα στις κοιλάδες όσες στά όρη είναι βα- b 

θειες, εμποδίζοντας τήν εκροή τους μέ φράγματα καί χαντά

κια, έτσι ώστε, δεχόμενες καί απορροφώντας τά νερά τής 

βροχής, νά δημιουργούν στους άπό κάτω αγρούς καί στά χω

ράφια πηγές καί κρήνες καί νά κάμνουν ακόμη καί τους πιό 

ξηρούς τόπους πλούσιους σέ πολλά καί καλά νερά- καί όσο 

γιά τά νερά τών πηγών, εΐτε συμβαίνει να είναι κάποιος πο

ταμός εΐτε κρήνη, άφοϋ τά διακοσμήσουν μέ φυτά καί τά κά- e 
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ποιώσιν, ύδρείαις τε καθ' εκάστας τάς ώρας, ει τί που άλσος 
ή τέμενος περί ταύτα άφειμένον ή, τά όεύματα άφιέντες είς 
αυτά τά τών θεών ιερά, κοσμώσι. Πανταχή δέ έν τοις τοιού-
τοις γυμνάσια χρή κατασκευάζειν τους νέους αύτοις τε καί 
τοις γέρουσι γεροντικά λουτρά θερμά παρέχοντας, ϋλην πα-
ρατιθέντας αϋην καί ξηράν άφθονον, έπ' όνήσει καμνόντων 
τε νόσοις καί πόνοις τετρυμένα γεωργικοΐς σώματα δεχόμε
νους ευμενώς, ιατρού δέξιν μή πάνυ σοφοϋ βελτίονα συχνφ. 

Ταύτα μέν ούν καί τά τοιαϋτα πάντα κόσμος τε καί ώφε-
λία τοις τόποις γίγνοιτ' άν μετά παιδιάς ούδαμή άχαρίτου-
σπουδή δέ περί ταύτα ήδε έστω. Τους έξήκοντα έκαστους τόν 
αυτών τόπον φυλάττειν, μή μόνον πολεμίων ένεκα άλλα καί 
τών φίλων φασκόντων εΐναι- γειτόνων δέ καί τών άλλων πο
λιτών ην άλλος άλλον άδικη, δούλος ή ελεύθερος, δικάζοντας 
τφ άδικεΐσθαι φάσκοντι, τά μέν σμικρά αυτούς τους πέντε 
άρχοντας, τά δέ μείζονα μετά τών δώδεκα τους έπτακαίδεκα 
δικάζειν μέχρι τριών μνών, όσα άν έτερος έτέρω έπικαλη. Δι-
καστήν δέ και άρχοντα άνυπεύθυνον ούΟένα δικάζειν καί 
άρχειν δεΧ πλην τών τό τέλος έπιτιθέντων οίον βασιλέων καί 
δή καί τους αγρονόμους τούτους, έάν ύβρίζωσί τι περί τους 
ών επιμελούνται, προστάξεις τε προστάττοντες άνισους καί 
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μνουν ωραιότερα μέ κατασκευές καί άφοϋ τά συγκεντρώ
σουν μέ υπόγειους δρόμους σέ πηγές θά φέρουν παντού τή 
γονιμότητα, μέ αρδεύσεις σέ όλες τίς εποχές τοϋ έτους, κι άν 
κάπου έκεΧ τριγύρω υπάρχει κάποιο άλσος ή τέμενος αφιε
ρωμένο, ρίχνοντας τά ρεύματα σ' αυτά τά εξωραΐζουν. Πα
ντού σέ όλους αυτούς τους χώρους πρέπει νά κατασκευά
ζουν γυμναστήρια τόσο γι' αυτούς τους ίδιους όσο καί γιά 
τους γέροντες, εξασφαλίζοντας γεροντικά θερμά λουτρά, 
πού προμηθεύουν μέ άφθονα στεγνά καί ξερά ξύλα προς όφε
λος εκείνων πού πάσχουν άπό άρώστιες καί έχουν καταπο
νημένα άπό τίς γεωργικές δουλειές τά σώματα, τους όποιους 
υποδέχονται μέ καλή διάθεση, υποδοχή κατά πολύ άνώτερην 
άπό έκείνην ενός ιατρού όχι καί πολύ έμπειρου. 

Αυτά, λοιπόν, καί όλα τοϋ είδους αύτοϋ τά έργα θά απο
τελούσαν γιά τίς διάφορες περιοχές αντικείμενο στολισμού 
καί χρησιμότητας μέ ψυχαγωγία κάθε άλλο παρά χωρίς χά
ρη- ή σοβαρή ωστόσο ενασχόληση μ' αυτά, θά είναι αυτή 
έδώ. Ή κάθε ομάδα τών εξήντα άπό κάθε φυλή θά φυλάνε 
τήν δική τους περιοχή όχι μόνο έξ αιτίας τών έχθρων άλλα 
καί εκείνων πού διατείνονται ότι είναι φίλοι- άν τώρα άπό 
τους γείτονες ή τους άλλους πολίτες ό ένας, δούλος ή ελεύ
θερος, άδικεϊ τόν άλλον, θά απονέμουν δικαιοσύνη σέ αυτόν 
πού ισχυρίζεται ότι αδικείται γιά τά μικρά (ένν. αδικήματα) 
αυτοί οί ίδιοι οί πέντε άρχοντες, ένώ τά μεγαλύτερα νά τά 
δικάζουν, μέχρι τοϋ ποσού τών τριών μνών, γιά Οσα τυχόν 
ένας εγκαλεί έναν άλλον, οί (ένν. πέντε άρχοντες) μαζί μέ 
τους δώδεκα, δηλαδή οί δεκαεπτά. Κανένας τώρα ανεύθυ
νος δικαστής καί άρχοντας δέν πρέπει, αντιστοίχως, νά ÔL-
κάζει και νά άρχει έκτος άπό εκείνους πού εκδίδουν τελεσί
δικες αποφάσεις σάν νά ήσαν βασιλείς- καί προπάντων καί 
αυτοί οί ΐδιοι οί αγρονόμοι, άν τυχόν παρεκτρέπονται μέ 
κάποιον τρόπο σέ βάρος εκείνων τους όποιους έχουν ύπό 
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έπιχειροϋντες λαμβάνειν τε καί φέρειν τών έν ταΧς γεωργί- 762a 

αις μή πείσαντες, καί έάν δέχωνταί τι κολακείας ένεκα διδό

ντων, ή καί δίκας αδίκως διανέμωσι, ταΧς μέν θωπείαις ύπεί-

κοντες ονείδη φερέσθωσαν έν πάση τή πόλει, τών δέ άλλων 

αδικημάτων Ö τι άν άδικώσι τους έν τφ τόπφ, τών μέχρι μνάς 

έν τοΧς κωμήταις καί γειτοσιν ύπεχέτωσαν έκόντες δίκας, τών 

δέ μειζόνων εκάστοτε αδικημάτων ή καί τών έλαττόνων, έάν b 

μή 'θέλωσιν ύπέχειν, πιστεύοντες τ φ μεθίστασθαι κατά μήνας 

είς έτερον άεί τόπον φεύγοντες άποφευξεϊσθαι, τούτων πέρι 

λαγχάνειν μέν έν ταΐς κοιναΧς δίκαις τόν άδικούμενον, έάν δ' 

έλη, τήν διπλασίαν πραττέσθω τόν ύποφεύγοντα καί μή έθε-

λήσαντα ύποσχεΧν έκόντα τιμωρίαν. 

Διαιτάσθων δέ οΐ τε άρχοντες οι τ ' αγρονόμοι τά δυο έτη 

τοιόνδε τινά τ ρ ό π ο ν πρώτον μέν δή καθ' έκαστους τους τό

πους είναι συσσίτια, έν οΐς κοινή τήν δίαιταν ποιητέον άπα- e 

σ ιν ό δέ άποσυσσιτήσας κάν ήντιναοϋν ήμέραν, ή νύκτα άπο-

κοιμιθείς, μή τών αρχόντων ταξάντων ή πάσης τινός ανάγκης 

έπιπεσούσης, έάν άποφήνωσιν αυτόν οί πέντε, καί γράψαντες 

θώσιν έν άγορφ καταλελυκότα τήν φρουράν, ονείδη τε έχέτω 

τήν πολιτείαν ώς προδιδούς τό έαυτοϋ μέρος, κολαζέσθω τε 

πληγαΐς ύπό τοϋ συντυγχάνοντος καί έθέλοντος κολάζειν άτι- d 

μωρήτως. Τών δέ αρχόντων αυτών έάν τίς τι δρα τοιούτον 
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τήν εποπτεία τους, προστάζοντας άνισες προσταγές καί επι

χειρώντας νά σφετερίζονται γεωργικά προϊόντα καί έργα- 762a 

λεΧα, χωρίς νά έχουν πείσει (ένν. τους ιδιοκτήτες), καί άν 

συμβαίνει νά δέχονται κάτι άπό εκείνους πού δίνουν μέ πρό

θεση δωροδοκίας ή ακόμη καί άν απονέμουν μέ τρόπον άδικο 

τό δίκαιο, θά πρέπει γιά τό ότι ενέδωσαν στά καλοπιάσματα 

νά διαπομπεύονται σέ όλη τήν πόλη, ένώ γιά τά άλλα αδική

ματα, γιά ό,τι δηλαδή συμβαίνει νά άδικοΰν τους συντοπίτες 

τους, θά πρέπει, μέχρι τοϋ ποσού τής μιας μνάς, μέ τή θέληση 

τους νά παρουσιάζονται γιά νά δικασθοϋν άπό τους χωρια

νούς και τους γείτονες τους, γιά τά μεγαλύτερα όμως αδική

ματα σέ κάθε περίπτωση ή ακόμη καί γιά τά μικρότερα, έάν 

Ομως δέν θέλουν νά υποβληθούν (ένν. στή διαδικασία αυτή), b 

πιστεύοντας ότι μέ τό νά μετακινούνται κάθε μήνα, πηγαίνο

ντας πάντοτε σέ άλλον τόπο, θά αποφύγουν τή δίωξη, τότε 

αυτός πού αδικείται δικαιούται νά ασκήσει αγωγή στά κοινά 

δικαστήρια τής πόλεως, καί άν κερδίσει, θά μπορεί νά ζητήσει 

νά έπίβληθεΧ ή διπλάσια σ' αυτόν πού φυγοδικεί καί πού δέν 

θέλησε νά αποδεχθεί άπό μόνος του τιμωρία. 

Ά ς διαβιούν τόσο οί άρχοντες Οσο καί οί αγρονόμοι κατά 

τά δύο ετη μέ αυτόν τόν τρόπο- έν πρώτοις, σέ καθέναν άπό 

τους διάφορους τόπους τής χώρας υπάρχουν συσσίτια, στά e 

όποια πρέπει όλοι άπό κοινού νά διαιτώνται· όποιος, έξ 

άλλου, απέχει άπό τά σισσίτια έστω καί γιά μία μόνο μέρα, ή 

κοιμήθηκε έξω μία νύκτα, χωρίς νά έχουν διατάξει οί άρχο

ντες ή χωρίς νά παρουσιασθεΧ ξαφνικά μία οποιαδήποτε κα

τεπείγουσα ανάγκη, άν οί πέντε άρχοντες συμβεΧ νά τόν επι

σημάνουν, καί άφοϋ γράψουν τό όνομα του τό εκθέσουν στην 

αγορά ώς εκείνου πού εγκατέλειψε τήν φρουρά, θά δυσφημι-

σθεΧ ότι πρόδωσε άπό τή μεριά του τό πολίτευμα, καί θά 

μπορεί νά τόν ξυλοκοπάει ατιμώρητα όποιος τόν συναντά 

καί θέλει νά τόν τιμωρεΧ. Ά ν πάλι κάποιος άπό τους ίδιους d 



418 ΝΟΜΩΝ ΣΤ 

αυτός, έπιμελεΧσθαι μέν τοϋ τοιούτου πάντας τους έξήκοντα 
χρεών, ό δέ αίσθόμενός τε καί πυθόμενος μή έπεξιών έν τοΧς 
αύτοΧς ένεχέσθω νόμοις καί πλείονι τών νέων ζημιούσθω-
περί τάς τών νέων αρχάς ήτιμάσθω πάσας. Τούτων δέ οί νο
μοφύλακες επίσκοποι άκριβεΧς έστωσαν, όπως ή μή γίγνηται 
τήν αρχήν ή γιγνόμενα τής αξίας δίκης τυγχάνη. ΔεΧ δή πά- e 
ντ' άνδρα διανοεΧσθαι περί απάντων ανθρώπων ώς ό μή δου-
λεύσας ούδ' άν δεσπότης γένοιτο άξιος επαίνου, καί καλλω-
πίζεσθαι χρή τφ καλώς δουλεϋσαι μάλλον ή τφ καλώς άρξαι, 
πρώτον μέν τοις νόμοις, ώς ταύτην τοις θεοΐς ούσαν δουλεί-
αν, έπειτ' άεί τοις πρεσβυτέροις τε καί έντίμως βεβιωκόσι 
τους νέους. Μετά δέ ταύτα τής καθ' ήμέραν διαίτης δει τής 
ταπεινής καί άπύρου γεγευμένον εΐναι τά δύο έτη ταύτα τόν 
τών αγρονόμων γεγονότα. Έπειδάν γάρ δή καταλεγώσιν οί 
δώδεκα, συνελθόντες μετά τών πέντε, βουλευέσθωσαν ώς 
οΐόνπερ οίκέται ούχ έξουσιν αύτοΐς άλλους οίκέτας τε καί 763a 
δούλους, ούδ' έκ τών άλλων γεωργών τε καί κωμητών τοΧς 
εκείνων έπί τά ίδια χρήσονται ύπηρετήματα διακόνοις, άλλα 
μόνον Οσα είς τά δημόσια- τά Ô' άλλα αυτοί δι' αυτών δια-
νοηθήτωσαν ώς βιωσόμενοι διακονοϋντές τε καί διακονού-
μενοι έαυτοΧς, προς δέ τούτοις πάσαν τήν χώραν διεξερευ-
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τούς άρχοντες συμβαίνει νά διαπράττει κάποιο ανάλογο πα
ράπτωμα, τότε έχουν χρέος νά επιληφθούν αύτοϋ τοϋ παρα
πτώματος Ολοι καί οί εξήντα (ένν. αγρονόμοι), ένώ εκείνος 
πού εΐδε ή πληροφορήθηκε καί δέν διώκει, άς κρίνεται σύμ
φωνα μέ τίς ίδιες αυτές διατάξεις ένοχος καί άς τιμωρείται 
περισσότερο άπό τούς νέους· άς κρίνεται ανάξιος γιά όλα τά 
αξιώματα πού σχετίζονται μέ τούς νέους. Σχετικά μέ αυτές 
(ένν. τίς παραλείψεις) οί νομοφύλακες άς εΐναι εξαιρετικά 
προσεκτικοί ή γιά νά μή γίνεται ή κακή αρχή, ή, άν γίνονται 
(ένν. παραβάσεις τέτοιες) νά είναι αντικείμενο τής ποινής 
πού τούς αξίζει. Πρέπει, βέβαια, κάθε πολίτης νά έχει κατά e 
νουν γιά όλους ανεξαιρέτως τούς ανθρώπους ότι αυτός πού 
δέν υπήρξε υπηρέτης, δέν θά ήταν δυνατόν νά γίνει αξιέπαι
νος κύριος, καί πρέπει συνεπώς νά φιλοτιμείται περισσότε
ρο γιά τό ότι θά υπηρετεί καλά παρά γιά τό ότι θά άρχει κα
λά, πρώτα άπ' όλα βέβαια τούς νόμους, άφοϋ αυτή εΐναι υπη
ρεσία στους θεούς, καί ύστερα, προκειμένου γιά τούς νέους, 
(ένν. νά υπηρετούν) πάντοτε τόσο τούς πρεσβύτερους όσο 
καί εκείνους πού έχουν ζήσει έντιμα. Πέρα άπ' αυτά, πρέπει 
εκείνος πού έγινε ένας άπό τούς αγρονόμους νά έχει δοκιμά
σει κατά τά δύο αυτά έτη τόν τρόπο ζωής τής καθημερινής 
λιτής καί άψητης τροφής. Διότι άπό τή στιγμή, βέβαια, πού 
θά εκλεγούν οί δώδεκα, άφοϋ ενωθούν μέ τούς πέντε, άς τό 
πάρουν απόφαση ότι, καθώς ακριβώς είναι OÎÎÔLOL υπηρέτες, 
δέν θά έχουν άλλους υπηρέτες ή δούλους γιά τούς εαυτούς 763a 
τους, ούτε θά χρησιμοποιούν άτομα άπό τό βοηθητικό προ
σωπικό τών άλλων γεωργών καί χωρικών γιά τίς Ιδιωτικές 
τους δουλειές, άλλα μόνο γιά όσες έχουν νά κάμνουν μέ τό 
δημόσιο- κατά τά άλλα, άς έχουν κατά νουν ότι θά ζήσουν 
τόσο υπηρετώντας άλλους όσο καί υπηρετώντας τούς εαυ
τούς τους, καί επιπλέον ότι θά πρέπει νά εξερευνούν ολό
κληρη τή χώρα, χειμώνα καλοκαίρι, φέροντας τά όπλα τους, 
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νώμενοι θέρους καί χειμώνος σύν τοΧς όπλοις φυλακής τε καί b 
γνωρίσεως ένεκα πάντων άεί τών τόπων. Κινδυνεύει γάρ 
ούδενός έλαττον μάθημα είναι δι' ακριβείας έπίστασθαι πά-
ντας τήν αυτών χώραν ού δή χάριν κυνηγέσια καί τήν άλλην 
θήραν ούχ ήττον έπιτηδεύειν δει τόν ήβώντα ή τής άλλης 
ηδονής άμα καί ώφελίας τής περί τά τοιαύτα γιγνομένης 
πάσιν. Τούτους ούν, αυτούς τε καί τό επιτήδευμα, εΐτε τις 
κρυπτούς εΐτε αγρονόμους εΐθ' ο τι καλών χαίρει, τοϋτο προσ- e 
αγορεύων, προθύμως πάς άνήρ είς δύναμιν επιτηδεύεται, όσοι 
μέλλουσι τήν αυτών πόλιν ίκανώς σφζειν. 

Τό δέ μετά τοϋτο αρχόντων αίρέσεως άγορανόμων πέρι 
καί αστυνόμων ήν ήμΐν έπόμενον. Έποιντο δ' άν άγρονόμοις 
γε αστυνόμοι τρεις έξήκοντα ούσιν, τριχή δώδεκα μέρη τής 
πόλεως διαλαβόντες, μιμούμενοι εκείνους τών τε οδών έπι-
μελούμενοι τών κατά τό άστυ καί τών έκ τής χώρας λεωφό
ρων είς τήν πόλιν άεί τεταμένων καί τών οίκοδομιών, ίνα 
κατά νόμους γίγνωνται πάσαι, καί δή καί τών υδάτων, όπόσ' d 
άν αύτοΐς πέμπωσι καί παραδιδώσιν οί φρουροϋντες τεθερα-
πευμένα, Οπως εις τάς κρήνας Ικανά καί καθαρά πορευόμε-
να, κοσμή τε άμα καί ώφελή τήν πόλιν. Δει δή καί τούτους δυ
νατούς τε εΐναι καί σχολάζοντας τών κοινών έπιμελεΐσθαι-
διό προβαλλέσθω μέν πάς άνήρ έκ τών μεγίστων τιμημάτων 

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ 421 

γιά τή φύλαξη τών συνόρων καί τή γνωριμία μέ όλες πάντο
τε τίς περιοχές. Τό νά γνωρίζουν, πράγματι, Ολοι μέ ακρί
βεια τήν περιοχή τους εΐναι μία γνώση πού δέν υστερεί σέ 
πρακτική άξια άπό καμμίαν άλλη· πρέπει χάριν αύτοϋ ό έφη
βος νά εξασκείται στό κυνήγι μέ σκυλιά καί σέ κάθε άλλο 
είδος κυνηγίου όχι λιγότερο χάριν αύτοϋ άπ' ό,τι οποιασδή
ποτε άλλης απόλαυσης καί ταυτόχρονα ωφέλειας πού προ
κύπτει άπό τέτοιες δραστηριότητες γιά Ολους. Άπό αυτούς 
λοιπόν τούς λειτουργούς, τόσο τούς ίδιους όσο καί τό έργο 
τους, εΐτε τούς ονομάζει κανείς κρυπτούς εΐτε αγρονόμους 
εΐτε όπως αλλιώς τοϋ αρέσει, αποκαλώντας τους μέ τό όνο
μα αυτό, κάθε άνδρας άς άσκεΐ πρόθυμα τό έργο του μέ όλες 
του τίς δυνάμεις, όσοι τουλάχιστον εΐναι ταγμένοι νά δια
φυλάσσουν αποτελεσματικά τήν ίδια τους τήν πόλη. 

Τό αμέσως επόμενο βήμα γιά τήν εκλογή τών αρχόντων 
είναι γιά μάς τό σχετικό μέ τήν εκλογή τών άγορανόμων καί 
τών αστυνόμων. Τήν εκλογή τών αγρονόμων πού εΐναι εξή
ντα, θά ακολουθούσε ή εκλογή τών τριών αστυνόμων, οί 
όποιοι άφοϋ χωρίσουν τά δώδεκα τμήματα τής πόλεως σε 
τρεις τομείς, αναλαμβάνοντας, κατά τό παράδειγμα εκείνων, 
τήν επίβλεψη τόσο τών δρόμων στό αστικό κέντρο καί τών 
λεωφόρων πού εκτείνονται άπό τήν ύπαιθρο μέχρι τήν πόλη, 
όσο καί τών οικοδομημάτων, έτσι ώστε νά ανεγείρονται όλα 
σύμφωνα μέ τούς νόμους, καθώς επίσης καί τών υδάτων Ολα 
Οσα τυχόν θά τούς στέλνουν καί θά τούς παραδίδουν οί επι
φορτισμένοι μέ τή φρούρηση, άφοϋ έχουν εξυγιανθεί, προ
κειμένου, διοχετευόμενα στις κρήνες άφθονα καί καθαρά, νά 
μπορούν νά ομορφαίνουν καί ταυτόχρονα νά ωφελούν τήν 
πόλη. Πρέπει τότε καί αυτοί νά εΐναι τόσο Ικανοί όσο καί 
απαλλαγμένοι άπό κάθε Ιδιωτική απασχόληση γιά νά φρο
ντίζουν τά κοινά- γι' αυτό άς προτείνει ώς αστυνόμο κάθε 
πολίτης όποιον τυχόν θέλει μόνον άπό τήν ανώτατη είσοδη-
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άστυνόμον όν άν βούληται, διαχειροτονηθέντων δέ καί άφι- e 
κομένων είς έξ οΐς άν πλεΧσται γίγνωνται, τούς τρεΧς άπο-
κληρωσάντων οίς τούτων επιμελές, δοκιμασθέντες δέ αρχό
ντων κατά τούς τεθέντας αύτοΧς νόμους. 

Άγορανόμους δ' έξης τούτοις αίρεΧσθαι μέν έκ τών δευ
τέρων καί πρώτων τιμημάτων πέντε, τά 6' άλλα αυτών γί
γνεσθαι τήν αΐρεσιν καθάπερ ή τών αστυνόμων δέκα έκ τών 
άλλων χειροτονηθέντας τούς πέντε άποκληρώσαι, καί δοκι-
μασθέντας αυτούς άρχοντας άποφήναι. Χειροτονείτω δέ πάς 764a 
πάντα- ό δέ μή 'θέλων, έάν είσαγγελθή προς τούς άρχοντας, 
ζημιούσθω πεντήκοντα δραχμαΧς προς τφ κακός είναι δοκεΧν. 
"ίτω δ' είς έκκλησίαν καί τόν κοινόν σύλλογον ό βουλόμενος, 
έπάναγκες δ' έστω τφ τών δευτέρων καί πρώτων τιμημάτων, 
δέκα δραχμαΐς ζημιουμένω έάν μή παρών έξετάζηται τοις 
συλλόγοις- τρίτω δέ τιμήματι καί τφ τετάρτω μή έπάναγκες, 
άλλα άζήμιος άφείσθω, έάν μή τι παραγγείλωσιν οί άρχοντες 
πάσιν έκ τίνος ανάγκης συνιέναι. Τούς δέ δή άγορανόμους b 
τόν περί τήν άγοράν κόσμον διαταχθέντα ύπό νόμων φυλάτ-
τειν, καί ίερών καί κρηνών έπιμελεΐσθαι τών κατ' άγοράν, 
όπως μηδέν άδικη μηδείς, τόν άδικοϋντα δέ κολάζειν, πλη-
γαΐς μέν καί δεσμοΐς δοϋλον καί ξένον, έάν δ' έπιχώριος ών 
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ματική τάξη, καί όταν θά έχουν υποδειχθεί μέ ανάταση τών 
χειρών καί φθάσει τούς έξι εκείνοι υπέρ τών οποίων συμβαί
νει νά είναι τά περισσότερα ανυψωμένα χέρια, ας κληρώ- e 
σουν αυτοί στους όποιους ανήκει ή φροντίδα τούτων (ένν. 
τών κληρώσεων), τούς τρεις, καί άφοϋ αυτοί δοκιμασθούν 
ώς άρχοντες σύμφωνα μέ τούς νόμους πού έχουν τεθεί γι' 
αυτούς. 

Αμέσως μετά άπό αυτούς θά εκλέγονται ανάμεσα άπό τούς 
πολίτες τής δεύτερης καί τής πρώτης εισοδηματικής τάξης 
πέντε άγορανόμοι, καί ή εκλογή τους γίνεται κατά τά άλλα 
καθώς ακριβώς εκείνη τών αστυνόμων όταν δηλαδή θά 
έχουν αναδειχθεί μέ ανάταση τών χειρών οί δέκα μεταξύ 
όλων τών άλλων, θά πρέπει νά κληρώσουν τούς πέντε, καί 
άφοϋ δοκιμασθούν θά πρέπει αυτοί νά αναγορευθούν άρχο
ντες. Άς ψηφίζει κάθε πολίτης σέ κάθε ψηφοφορία- καί 764a 
όποιος δέν θέλει, άν καταγγελθεί στις αρχές, άς τιμωρείται, 
επιπροσθέτως τοϋ ότι θά θεωρείται ότι είναι κακός πολίτης, 
μέ πρόστιμο πενήντα δραχμών. Θά μπορεΧ νά προσέρχεται 
στην εκκλησία καί στις δημόσιες συνελεύσεις όποιος θέλει, 
ένώ αυτό θά είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν πού ανήκει στή 
δεύτερη καί τήν πρώτη εισοδηματική τάξη, Ô όποΧος θά τι-
μωρεΧται μέ πρόστιμο δέκα δραχμών, άν εξακριβωθεί ότι δέν 
εΐναι παρών στις συνελεύσεις- γι' αυτόν πού ανήκει στην 
τρίτη καί τήν τέταρτη εισοδηματική τάξη δέν είναι υποχρεω
τικό, άλλα άς μένει ατιμώρητος, άν οί άρχοντες δέν παραγ
γείλουν νά προσέλθουν λόγφ κάποιας ανάγκης όλοι. Προ
κειμένου, λοιπόν, γιά τούς άγορανόμους πρέπει νά φυλάτ- b 
τουν, σύμφωνα μέ τά Οσα έχουν ορισθεί άπό τούς νόμους, 
τήν τάξη στην αγορά, καθώς επίσης καί νά επιβλέπουν τά 
κατά τήν άγοράν ίερά καί τίς κρήνες, έτσι ώστε νά μήν αδι
κεί κανείς σέ τίποτα, καί νά τιμωρούν αυτόν πού αδικεί μέ 
κτυπήματα καί δεσμά, άν πρόκειται γιά δούλο ή ξένο κι άν 
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τις περί τά τοιαύτα άκοσμη, μέχρι μέν εκατόν δραχμών νο
μίσματος αυτούς εΐναι κυρίους διαδικάζοντας, μέχρι δέ δι
πλασίου τούτου κοινή μετά αστυνόμων ζημκ>ϋν δικάζοντας e 
τφ άδικοϋντι. Τά αυτά δέ καί άστυνόμοις έστω ζημιώματά τε 
καί κολάσεις έν τή εαυτών αρχή, μέχρι μέν μνάς αυτούς ζη-
μιοϋντας, τήν διπλασίαν δέ μετά άγορανόμων. 

Μουσικής δέ τό μετά τοϋτο καί γυμναστικής άρχοντας κα-
θίστασθαι πρέπον άν εΐη, διττούς έκατέρων, τούς μέν παιδεί
ας αυτών ένεκα, τούς δέ αγωνιστικής. Παιδείας μέν βούλε-
ται λέγειν ό νόμος γυμνασίων καί διδασκαλείων έπιμελητάς d 
κόσμου καί παιδεύσεως άμα καί τής περί ταύτα επιμελείας 
τών φοιτήσεων τε πέρι καί οικήσεων αρρένων καί θηλειών 
κορών, αγωνίας δέ, έν τε τοις γυμνικοις καί περί τήν μου-
σικήν άθλοθέτας άθληταϊς, διττούς αύ τούτους, περί μου-
σικήν μέν ετέρους, περί άγωνίαν δ' άλλους. Αγωνιστικής μέν 
ούν ανθρώπων τε καί ΐππων τούς αυτούς, μουσικής δέ ετέ
ρους μέν τούς περί μονωδίαν τε καί μιμητικήν, οΐον e 
φαψωδών καί κιθαρωδών και αυλητών καί πάντων τών τοι
ούτων άθλοθέτας ετέρους πρέπον άν εΐη γίγνεσθαι, τών δέ 
περί χορωδίαν άλλους. Πρώτον δή περί τήν τών χορών παι-
διάν παίδων τε καί ανδρών καί θηλειών κορών έν όρχήσεσι 

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ" 425 

είναι γηγενής αυτός ό κάποιος πού συμβαίνει νά παρεκτρέ
πεται σχετικά μέ αυτά, θά έχουν (ένν. οί άγορανόμοι) τή δι
καιοδοσία νά επιβάλουν άπό μόνοι τους πρόστιμο μέχρι 
εκατό δραχμών καί άπό κοινού μέ τούς αστυνόμους νά δικά
ζουν αυτόν πού παρανομεί καί νά τόν τιμωρούν μέχρι τό δι
πλάσιο αύτοϋ τοϋ ποσού. Τά ίδια αυτά πρόστιμα καί σώμα- e 
τικές ποινές θά είναι δυνατόν καί γιά τούς αστυνόμους νά 
επιβάλουν στά πλαίσια τής δικής τους δικαιοδοσίας, δηλαδή 
νά μπορούν νά τιμωρούν άπό μόνοι τους μέ πρόστιμο μέχρι 
μιας μνάς καί μέ διπλάσιο μαζί μέ τούς άγορανόμους. 

Μετά άπό τοϋτο θά ήταν σωστό νά εγκατασταθούν οί 
αρχές τής μουσικής καί τής γυμναστικής, δύο είδών γιά κα
θεμία, οί πρώτες άπό αυτές γιά τήν παιδεία καί οί δεύτερες 
γιά τήν αγωνιστική τέχνη. Μέ αρχές τής παιδείας ό νόμος θέ
λει νά πεΐ επόπτες γυμναστηρίων καί σχολείων γιά τήν εύκο- d 
σμία καί τή διδασκαλία, καί ταυτόχρονα τόσο τής επιμελούς 
φοίτησης σέ ό,τι άφορα αυτά όσο καί τών σχετικών θεμάτων 
μέ τίς κατοικίες τών παιδιών, αγοριών καί κοριτσιών, μέ 
αρχές, έξ άλλου, αγώνων, τόσο γιά τούς γυμνικούς όσο καί 
τούς σχετικούς μέ τή μουσική (ένν. ό νόμος εννοεί), τούς 
αθλοθέτες γιά τούς αθλητές, δύο είδών επίσης καί αυτοί, 
άλλοι δηλαδή γιά τή μουσική καί άλλοι γιά τούς αθλητικούς 
αγώνες. Περί τής άγο)νιστικής προκειμένου τέχνης (ένν. οί 
αθλοθέτες) είναι οί ίδιοι τόσο γιά τούς ανθρώπους όσο καί 
γιά τούς ίππους, ένώ τής μουσικής είναι άλλοι, γι' αυτούς 
πού εκτελούν μονωδίες καί επιδίδονται στή μιμητική τέχνη, 
όπως, γιά παράδειγμα, οί ραψωδοί, οί κιθαρωδοί, οί αυλητές 
καί γιά όλους τοϋ είδους αύτοϋ θά ήταν σωστό νά υπάρχουν e 
άλλοι αθλοθέτες καί άλλοι γιά Οσους έχουν νά κάμνουν μέ 
χορωδία. Πρώτα, είναι αλήθεια, πρέπει μέ κάποιον τρόπο νά 
εκλεγούν οί αρχές γιά τό απολαυστικό παιγνίδι τών χορών 
άπό παιδιά, άνδρες καί νεαρά κορίτσια στις διάφορες χο-
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καί τή τάξει τή άπάση γιγνομένη μουσική τούς άρχοντας 
αίρεΐσθαί που χρεών ικανός δέ είς άρχων αύτοΐς, μή ελαττον 
τετταράκοντα γεγονώς ετών. 'Ικανός δέ καί περί μονοιδίαν 765a 
εις, μή έλαττον ή τριάκοντα γεγονώς ετών, είσαγωγεύς τε 
εΐναι καί τοις άμιλλωμένοις τήν διακρισιν ίκανώς άποδιδούς. 
Τόν δή χορών άρχοντα καί διαθετήρα αίρεΐσθαί χρή τοιόνδε τι
νά τρόπον. Όσοι μέν φιλοφρόνως έσχήκασι περί τά τοιαύτα, 
είς τόν σύλλογον ΐτωσαν, επιζήμιοι έάν μή ΐωσιν -τούτου δέ 
οί νομοφύλακες κριταί- τοις δ' άλλοις, έάν μή βούλωνται, 
μηδέν έπάναγκες έστω. Καί τήν προβολήν δή τόν αίρούμενον b 
έκ τών εμπείρων ποιητέον, έν τε τή δοκιμασία κατηγόρημα έν 
τοϋτ' έστω καί άπηγόρημα, τών μέν ώς άπειρος ό λαχών, τών 
δ' ώς έμπειρος- Ος δ' άν είς έκ προχειροτονηθέντων δέκα 
λάχη, δοκιμασθείς, τόν ένιαυτόν τών χορών άρχέτω κατά νό-
μον. Κατά ταύτα δέ τούτοις καί ταύτη ό λαχών τόν ένιαυτόν 
εκείνον τών άφικομένων είς κρίσιν μονωδιών τε καί συναυ
λιών άρχέτω, είς τούς κριτάς άποδιδούς ό λαχών τήν κρίσιν. e 
Μετά δέ ταύτα χρεών αγωνίας άθλοθέτας αίρεΐσθαί τής περί 
τά γυμνάσια ίππων τε καί ανθρώπων έκ τών τρίτων τε καί έτι 
τών δευτέρων τιμημάτων είς δέ τήν αΐρεσιν έστω μέν έπάνα
γκες τοις τρισί πορεύεσθαι τιμήμασι, τό σμικρότατον δέ άζή-
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ρευτικές επιδείξεις καί στις έν γένει μουσικές εκδηλώσεις· 
είναι αρκετός γι' αυτούς ένας άρχοντας, όχι κάτω τών σαρά
ντα ετών συμπληρωμένων. 'Αρκετός θά είναι όμως επίσης 765a 
ένας άρχοντας προκειμένου καί γιά τή μονωδία, όχι κάτω 
τών τριάντα τουλάχιστον ετών συμπληρωμένων, γιά νά πα
ρουσιάζει τούς διαγωνιζόμενους καί νά απονέμει μέ τρόπο 
φερέγγυο τίς διακρίσεις. Ό άρχοντας καί οργανωτής τών 
χορών πρέπει νά εκλέγεται μ' έναν τέτοιο κάπως τρόπο. 
Όλοι όσοι διάκεινται φιλικά αναφορικά μέ αυτά (ένν. τίς 
χορικές εκδηλώσεις), ας προσέρχονται στή συγκέντρωση, άν 
τυχόν δέν προσέλθουν είναι υποκείμενοι σέ πρόστιμο 
-αρμόδιοι νά κρίνουν γι' αυτό εΐναι οί νομοφύλακες- όσο 
γιά τούς άλλους (ένν. τους αδιάφορους), άν τυχόν δέν θέ
λουν (ένν. νά προσέλθουν), δέν θά υπάρξει κανείς κατανα- b 
γκασμός. Καί τήν πρόταση υποψηφιότητας ό εκλογέας πρέ
πει νά τήν κάμνει γιά κάποιον ανάμεσα άπό τούς έμπειρους, 
στά πλαίσια έξ άλλου τής δοκιμασίας μία καί μόνο άς εΐναι 
ή κατηγορία όσο καί ή απολογία, εκείνων δηλαδή, αντιστοί
χως, ότι ό τυχόν (ένν. υποψήφιος) είναι άπειρος, καί τών 
άλλων ότι εΐναι έμπειρος ό ένας τώρα πού θά κληρωθεί ανά
μεσα άπό τούς δέκα, οί όποΧοι έχουν προκριθεΧ μέ ανάταση 
τών χειρών, άφοϋ δοκιμασθεΧ γιά τόν τρέχοντα αυτόν χρόνο 
τών χορών, άς άρχει σύμφωνα μέ τόν νόμο. Αυτός πάλι ό 
όποιος έχει κατά τόν ίδιο τούτον τρόπο καί μέ τήν ίδια δια
δικασία κληρωθεί γιά τή χρονιά έκείνην άπό όσους έφθασαν 
σέ κρίση, άς διευθύνει τίς μονωδίες καί τίς συναυλίες άφή- e 
νοντας τήν κρίση στους κριτές. Μετά καί άπό αυτό πρέπει νά 
εκλέγονται οί αθλοθέτες γιά τά αγωνίσματα μέ ασκήσεις 
ϊππων καί ανθρώπων ανάμεσα άπό τά μέλη τής τρίτης καί 
ακόμη καί τής δεύτερης εισοδηματικής τάξης- στην εκλογή 
αυτήν, έξ άλλου, άς είναι απολύτως αναγκαίο γιά τίς τρεις 
(ένν. πρώτες) εισοδηματικές τάξεις νά προσέρχονται, ή 
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μιον άφείσθω. ΤρεΧς δ' έστωσαν οι λαχόντες, τών προχειρο-
τονηθέντων μέν είκοσι, λαχόντων δέ έκ τών είκοσι τριών, ούς 
άν καί ψήφος ή τών δοκιμαζόντων δοκιμάση- έάν δε τις άπο- d 
δοκιμασθή καθ' ήντιναοϋν αρχής λήξιν καί κρίσιν, άλλους 
άνθαιρεΧσθαι κατά ταύτα καί τήν δοκιμασίαν ωσαύτως αυτών 
πέρι ποιεΧσθαι. 

Λοιπός δέ άρχων περί τά προειρημένα ήμΧν ό τής παιδεί
ας επιμελητής πάσης θηλειών τε καί αρρένων. Εις μέν δή καί 
ό τούτων άρξων έστω κατά νόμους, ετών μέν γεγονώς μή 
ελαττον ή πεντήκοντα, παίδων δέ γνησίων πατήρ, μάλιστα 
μέν ύέων καί θυγατέρων, ει δέ μή, θάτερα· διανοηθήτω δέ e 
αυτός τε ό προκριθείς καί ό προκρίνων ώς ούσαν ταύτην τήν 
αρχήν τών έν τή πόλει ακρότατων άρχων πολύ μεγιστην. Πα
ντός γάρ δή φυτού ή πρώτη βλάστη καλώς όρμηθεΧσα, προς 
άρετήν τής αύτοϋ φύσεως κυριωτάτη τέλος έπιθειναι τό πρό-
σφορον, τών τε άλλων φυτών καί τών ξφων ήμερων καί 
άγριων καί ανθρώπων άνθρωπος δέ, ώς φαμεν, ήμερον, Ομως 766a 
μήν παιδείας μέν ορθής τυχόν καί φύσεως ευτυχούς, θειότα-
τον ήμερώτατόν τε ζφον γίγνεσθαι φιλεΐ, μή ίκανώς δέ ή μή 
καλώς τραφέν άγριώτατον, όπόσα φύει γή. Ών ένεκα ού δεύ
τερον ουδέ πάρεργον δεΧ τήν παίδων τροφήν τόν νομοθέτην 
έάν γίγνεσθαι, πρώτον δέ άρξασθαι χρεών τόν μέλλοντα 
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μικρότερη Ομως (ένν. ή τέταρτη) άς αφήνεται ατιμώρητη. 
ΤρεΧς τώρα άς είναι αυτοί πού κληρώθηκαν, όντας δηλαδή 
είκοσι αυτοί οί όποιοι προκρίθηκαν μέ ανάταση τών χειρών, 
οί τρεΧς άπό τούς είκοσι πού ανέδειξε ό κλήρος, τούς όποι
ους καί θά έχει εγκρίνει ή ευνοϊκή ψήφος εκείνων πού τούς d 
εξετάζουν άν, έξ άλλου, κάποιος αποδοκιμασθεί κατά τήν 
άνάδειξιν σέ οποιοδήποτε αξίωμα μέ εκλογή διά κλήρου καί 
κρίση, άς εκλέγονται στή θέση του άλλοι σύμφωνα μέ τήν 
ΐδια διαδικασία καί νά διενεργεΧται ή σχετική δοκιμασία 
τους μέ τόν ίδιο τρόπο. 

Ό άρχοντας πού μάς υπολείπεται τώρα σχετικά μέ τά όσα 
έγινε λόγος προηγουμένως είναι ό επόπτης τής παιδείας, τό
σο τών θηλέων όσο καί τών αρρένων. "Ενας, πράγματι, Οά 
εΐναι αυτός πού θά διευθύνει σύμφωνα μέ τούς νόμους καί 
αυτούς, ηλικίας όχι μικρότερης τών πενήντα ετών, πατέρας 
γνήσιων τέκνων, άν μάλιστα είναι δυνατόν αγοριών καί κο
ριτσιών, άν όχι, τοϋ ενός ή τοϋ άλλου φύλου- άς έχει, έξ 
άλλου, κατά νουν τόσο αυτός Ó ΐδιος πού προκρίνεται όσο e 
καί εκείνος πού προκρίνει ότι αυτό τό αξίωμα εΐναι κατά 
πολύ τό πιό σημαντικό άπ' όλα τά ανώτατα αξιώματα στην 
πόλη. Διότι, προκειμένου, πράγματι, γιά κάθε φυτό τό πρώτο 
βλαστάρι, άν αναπτυχθεί καλά είναι ή κατ' εξοχήν δύναμη 
γιά νά επιφέρει τό ανάλογο προς τή φυσική του αρετή πρό
σφορο αποτέλεσμα, έκτος άπό τά φυτά (ένν. ισχύει αυτό) καί 
γιά τά ζώα, ήμερα καί άγρια, καθώς επίσης καί γιά τούς 
ανθρώπους- καί βέβαια ό άνθρωπος, όπως διατεινόμαστε, 
εΐναι ένα ήμερο όν. άν τύχει όμως σωστής παιδείας καί δια- 766a 
θέτει μίαν ευτυχισμένη φύση μπορεί συνήθως νά γίνεται τό 
πιό θεϊκό καί ήμερο ζωντανό όν, ένώ άν έχει ανατραφεί μέ 
τρόπον Οχι επαρκή ή όχι καλά, εΐναι τό πιό άγριο άπ' όσα 
γεννά ή γή. Γιά τούς λόγους αυτούς δέν πρέπει ό νομοθέτης 
νά αφήνει τήν ανατροφή τών παιδιών νά γίνεται δευτερεύον 



430 ΝΟΜΩΝ Σ Τ ' 

αυτών έπιμελήσεσθαι καλώς αίρεθήναι, τών έν τή πόλει ος άν 
άριστος είς πάντα ή, τούτον κατά δύναμιν ότι μάλιστα αύτοΧς b 
καθίστάντα προστάττειν έπιμελητήν. Αί πάσαι τοίνυν άρχαί 
πλην βουλής καί πρυτάνεων εις τό τοϋ Απόλλωνος ιερόν 
έλθοϋσαι φερόντων ψήφον κρϋβδην, τών νομοφυλάκων 
όντιν' άν έκαστος ήγήται κάλλιστ' άν τών περί παιδείαν 
άρξαι γενομένων- φ δ' άν πλεισται ψήφοι συμβώσιν, δοκιμα
σθείς υπό τών άλλων αρχόντων τών έλομένων, πλην νομο
φυλάκων, άρχέτω έτη πέντε, έκτω δέ κατά ταύτα άλλον έπί e 
ταύτην τήν αρχήν αίρεΐσθαί. 

Έάν δέ τις δημοσίαν αρχήν άρχων άποθάνη πριν έξήκειν 
αύτφ τήν αρχήν πλειον ή τριάκοντα έπιδεομένην ημερών, τόν 
αυτόν τρόπον έπί τήν αρχήν άλλον καθιστάναι οΐς ήν τοϋτο 
προσηκόντως μέλον. Καί εάν ορφανών επίτροπος τελευτήση 
τις, οί προσήκοντες καί έπιδημοϋντες προς πατρός καί μη
τρός μέχρι ανεψιών παίδων άλλον καθιστάντων εντός δέκα d 
ήμερων, ή ζημιούσθων έκαστος δραχμή τής ημέρας, μέχριπερ 
άν τοις παισίν καταστήσωσι τόν έπίτροπον. 

Πάσα δέ δήπου πόλις άπολις άν γίγνοιτο, έν ή δικαστήρια 
μή καθεστώτα εΐη κατά τρόπον άφωνος δ' αύ δικαστής ήμΧν 
καί μή πλείω τών αντιδίκων έν ταΐς άνακρίσεσι φθεγγόμενος, 
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(ένν. έργο) ούτε πάρεργο, αλλά αντιθέτως, επειδή είναι πρω
τεύον θέμα, πρέπει νά αρχίσει (ένν. μέ τή ρύθμιση) τοϋ νά 
εκλεχθεί σωστά έκεΧνος Ô οποίος θά αναλάβει τήν εποπτεία 
τους, αυτός δηλαδή ανάμεσα άπ' όλους στην πόλη ό οποίος 
συμβαίνει νά εΐναι σέ όλα άριστος, τοϋτος κατά τό δυνατόν, 
άφοϋ καταστεί γι' αυτά επόπτης, νά έχει τό γενικό πρόσταγ
μα. Όλες γι' αυτό οί αρχές, έκτος άπό τή βουλή καί τούς πρυ
τάνεις, άφοϋ προσέλθουν στό ίερό τοϋ 'Απόλλωνος δίνουν τή 
μυστική τους ψήφο σέ όποιον άπό τούς νομοφύλακες καθέ
νας θεωρεί ότι θά μπορεί νά διευθύνει μέ τόν καλύτερο δυ
νατόν τρόπο όλα όσα θ' αρχίσουν νά γίνονται γύρω άπό τήν 
παιδεία· αυτός στον όποιο θά συμπέσουν οί περισσότερες 
ψήφοι, άφοϋ δοκιμασθεί άπό όλους τούς άλλους άρχοντες 
πού τόν εξέλεξαν, έκτος τών νομοφυλάκων, άς άσκεΐ τά κα
θήκοντα του γιά πέντε έτη, στον έκτο χρόνο νά εκλέγεται γιά 
τό αξίωμα αυτό σύμφωνα μέ τήν ίδια διαδικασία άλλος. 

Άν τώρα συμβεί ένας επικεφαλής δημοσίας αρχής νά πε
θάνει πριν άπό περισσότερες άπό τριάντα μέρες άπό τόν 
χρόνο πού υπολείπεται γιά νά λήξει ή θητεία του μέ τόν ίδιο 
τρόπο, αυτοί στους όποιους ήταν τοϋτο αρμοδίως ανατεθει
μένο, νά ορίζουν έναν άλλον επικεφαλής τής αρχής. Καί άν 
τυχόν ένας επίτροπος ορφανών πεθάνει, οί συγγενείς τοϋ 
στενού οικογενειακού περιβάλλοντος άπό τήν πλευρά τοϋ 
πατέρα καί τής μητέρας μέχρι τά παιδιά τών ανεψιών άς ορί
ζουν μέσα σέ διάστημα δέκα ημερών άλλον, διαφορετικά θά 
τιμωρείται καθένας άπό αυτούς μέ χρηματικό πρόστιμο μιας 
δραχμής γιά κάθε ημέρα, έως ότου νά ορίσουν τόν επίτροπο. 

Κάθε πόλη, ωστόσο, στην οποία δέν θά είχαν συσταθεί δι
καστήρια μέ τόν σωστό τρόπο, δέν θά ήταν ασφαλώς πραγ
ματική πόλη- έξ άλλου, ένας βουβός δικαστής σέ μας καί ό 
όποιος δέν λέει περισσότερα άπ' όσα οί αντίδικοι στίς προ
δικαστικές διαδικασίες, όπως ακριβώς στίς υποθέσεις διαι-
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καθάπερ έν ταΐς διαίταις, ούκ άν ποτέ ικανός γένοιτο περί 

τήν τών δικαίων κρίσιν ών ένεκα ούτε πολλούς όντας ράδιον 

εύ δικάζειν ούτε ολίγους φαύλους. Σαφές δέ άεί τό άμφισβη- e 

τοϋμενον χρεών γίγνεσθαι π α ρ ' εκατέρων, ό δέ χρόνος άμα 

καί τό βραδύ τό τε πολλάκις άνακρίνειν προς τό φανεράν γί

γνεσθαι τήν άμφισβήτησιν σύμφορον. ΤΩν ένεκα πρώτον μέν 

είς γείτονας ίέναι χρή τούς έπικαλοϋντας άλλήλοις καί τούς 

φίλους τε καί συνειδότας ότι μάλιστα τάς αμφισβητούμενος 767a 

πράξεις, έάν δ' άρα μή έν τούτοις τις ίκανήν λαμβάνη, προς 

άλλο δικαστήριον ΐτω· τό δέ τρίτον, άν τά δύο δικαστήρια μή 

δύνηται διαλλάξαι, τέλος επιθέτω τή δίκη. 

Τρόπον δή τίνα καί τών δικαστηρίων αί καταστάσεις 

αρχόντων είσίν αιρέσεις- πάντα μέν γάρ άρχοντα άναγκαΧον 

καί δικαστήν εΐναι τίνων, δικαστής δέ ούκ άρχων καί τίνα 

τρόπον άρχων ού πάνυ φαύλος γίγνεται τήν τόθ' ήμέραν ήπερ 

άν κρίνων τήν δίκην άποτελή. Θέντες δή καί τούς δικαστάς b 

ώς άρχοντας, λέγωμεν τίνες άν είεν πρέποντες καί τίνων άρα 

δικασταί καί πόσοι έφ' έκαστον. Κυριώτατον μέν τοίνυν 

έστω δικαστήριον όπερ αν αυτοί έαυτοΧς άποφήνωσιν έκα

στοι, κοινή τινας ελόμενοι- δύο δή τών λοιπών έστω κριτή

ρια, τό μέν όταν τίς τίνα ίδιώτην ιδιώτης, έπαιτιώμενος άδι-

κεΐν αυτόν, άγων είς δίκην βούληται διακριθήναι, τό δ ' οπό

ταν τό δημόσιον υπό τίνος τών πολιτών ήγήταί TLÇ άδικεΐσθαι 
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τησίας, δέν θά γινόταν ποτέ ικανός γιά τήν απονομή δικαιο

σύνης- γιά τούς λόγους αυτούς ούτε άν εΐναι πολλοί (ένν. δι

καστές) εΐναι εύκολο νά δικάζουν καλά, ούτε άν είναι ολίγοι 

κακοί. Αυτό όμως πού αμφισβητείται άπό τόν ένα καί τόν e 

άλλον είναι ανάγκη νά γίνεται πάντοτε σαφές, καί ό χρόνος 

σέ συνδυασμό μέ τή βραδύτητα (ένν. τής διαδικασίας) καί τό 

νά εξετάζει (ένν. τό δικαστήριο τούς αντίδικους) πολλές 

φορές αποτελούν σύμφορο παράγοντα προκειμένου νά γίνει 

καταφανής ή αντιδικία. Γιά τούς λόγους αυτούς οί εγκα

λούντες νά πηγαίνουν αμοιβαίως πρώτα τόσο στους γείτονες 

καί τούς φίλους όσο καί σ' εκείνους πού έχουν όσο γίνεται 

περισσότερο γνώση τών αμφισβητούμενων πράξεων καί άν 767a 

τυχόν κάποιος δέν ικανοποιείται άπό αυτούς, άς προσφεύγει 

σέ άλλο δικαστήριο- ωστόσο τό τρίτο, άν τά δύο προηγούμε

να δικαστήρια δέν ήσαν σέ θέση νά τούς συμβιβάσουν, άς θέ

τει τέλος στή δίκη. 

Κατά κάποιον τρόπο, βέβαια, καί τών δικαστηρίων οί συ

στάσεις αποτελούν ένα είδος εκλογής- διότι κάθε άρχοντας 

κατ' ανάγκην είναι καί δικαστής γιά ορισμένες υποθέσεις, 

ένώ, έξ άλλου, ένας δικαστής πού δέν είναι άρχοντας γίνεται 

κατά κάποιον τρόπο καί ένας διόλου ευκαταφρόνητος άρχο

ντας τήν ήμερα κατά τήν όποια δικάζοντας θά εκδώσει τήν 

οριστική του απόφαση. Άφοϋ γιά τόν λόγον αυτόν θεωρή

σουμε καί τούς δικαστές ώς άρχοντες, νά πούμε ποίοι θά b 

ήσαν κατάλληλοι καί ποίες υποθέσεις νά δικάσουν καί πόσοι 

γιά κάθε υπόθεση. Τό κατ' εξοχήν έγκυρο λοιπόν δικαστήριο 

άς εΐναι εκείνο τό όποιο αυτοί οί ίδιοι (ένν. οί αντίδικοι) θά 

ορίσουν ό ένας καί ό άλλος, εκλέγοντας άπό κοινού κάποι

ους- ώς προς τά άλλα, άς υπάρχουν δύο κριτήρια, τό Ινα 

Οταν ένας ιδιώτης επιθυμεί νά δικασθεΐ, προσάγοντας τον σέ 

δίκη ένας άλλος ιδιώτης, τόν όποιο κατηγορεί ότι τόν αδικεί, 

καί τό άλλο Οταν κάποιος θεωρεί ότι ζημιώνεται άπό κάποι-
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καί βουληθή τφ κοινφ βοηθεΐν. Λεκτέον δ' όποιοι τ' είσίν καί e 
τίνες οί κριταί. Πρώτον δή δικαστήριον ήμΧν γιγνέσθω κοινόν 
άπασι τοις τό τρίτον άμφίσβητοϋσιν ίδιώταις προς αλλήλους, 
γενόμενον τήδέ πη. Πάσας δή τάς αρχάς, όπόσαι τε κατ' ένι
αυτόν καί όπόσαι πλείω χρόνον άρχουσιν, έπειδάν μέλλη νέ
ος ένιαυτός μετά θερινάς τροπάς τω έπιανα μηνί γίγνεσθαι, 
ταύτης τής ήμέρς τή πρόσθεν πάντας χρή τούς άρχοντας συ-
νελθεΐν είς εν Ιερόν καί τόν θεόν όμόσαντας οΐον άπάρξασθαι d 
πάσης αρχής ένα δικαστήν, ός άν έν αρχή έκαστη άριστος τε 
είναι δόξη καί άριστ' άν καί όσιώτατα τάς δίκας τοις πολί-
ταις αύτφ τόν έπιόντα ένιαυτόν φαίνηται διακρίνειν. Τούτων 
δέ αίρεθέντων γίγνεσθαι μέν δοκιμασίαν έν τοις έλομένοις 
αύτοΧς, έάν δέ άποδοκιμασθή τις, έτερον άνθαιρεΧσθαι κατά 
ταύτα, τούς δέ δοκιμασθέντας δικάζειν μέν τοις τάλλα δικα
στήρια φυγοϋσι, τήν δέ ψήφον φανεράν φέρειν έπηκόους δ' e 
εΐναι καί θεατάς τούτων τών δικών έξ ανάγκης μέν βουλευτάς 
καί τούς άλλους άρχοντας τούς έλομένους αυτούς, τών δέ 
άλλων τόν βουλόμενον. Έάν δέ τις έπαιτιάταί τίνα έκόντα 
αδίκως κρΧναι τήν δίκην, είς τούς νομοφύλακας ίών κατηγο-
ρειτω- ό δέ όφλών τήν τοιαύτην δίκην ύπεχέτω μέν τοϋ βλά-
βους τώ βλαφθέντι τό ήμισυ τινειν, έάν δέ μείζονος άξιος 
είναι δόξη ζημίας, προστιμάν τούς κρίνοντας τήν δίκην ό τι 
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ον άπό τούς πολίτες τό δημόσιο καί τυχόν θέλει νά έλθει σέ 
βοήθεια τής κοινότητας. Πρέπει όμως νά πούμε ποίας ποιό
τητας είναι καί ποίοι συγκεκριμένα οί δικαστές. Πρώτα άπ' 
Ολα άς γίνει σέ μας ένα κοινό δικαστήριο γιά όλους τούς 
ιδιώτες πού αμφισβητούν κάτι αμοιβαίως γιά τρίτη φορά, τό 
όποιο νά έχει συσταθεί μέ αυτόν έδώ περίπου τόν τρόπο. 
"Ολες οί αρχές, τόσον αυτές γιά τίς όποιες ή θητεία είναι ετή
σια όσο καί εκείνες γιά τίς όποιες είναι μεγαλύτερης διάρ
κειας, επειδή τόν επόμενο μήνα άπό τό θερινό ηλιοστάσιο θ' 
αρχίζει τό νέο έτος, πρέπει τήν προηγούμενη τής ημέρας 
αυτής νά συνέλθουν όλοι οί άρχοντες σ' ένα ναό καί, άφοϋ 
δώσουν όρκο στον θεό, νά τοϋ προσφέρουν ώς ένα είδος 
πρώτης καθιερώσεως ένα δικαστή άπό κάθε αρχή, αυτόν ό 
όποιος θά εκτιμήσουν ότι εΐναι ό καλύτερος σέ κάθε αρχή 
καί πού τυχόν φαίνεται ότι θά είναι σέ θέση νά κρίνει τό επό
μενο έτος μέ τόν πιό καλό καί ευσεβή τρόπο τίς διαφορές 
τών συμπολιτών του. Μόλις αυτοί εκλεγούν, ή δοκιμασία 
τους νά γίνεται ενώπιον τών ίδιων αυτών πού τούς εκλέ
γουν, άν τώρα κάποιος αποδοκιμασθεί, νά εκλέγεται στή θέ
ση του κατά τόν ίδιον τρόπον ένας άλλος, όσο γι' αυτούς 
πού έχουν περάσει μέ επιτυχία τή δοκιμασία νά δικάζουν 
εκείνους πού έχουν αποφύγει τά άλλα δικαστήρια καί νά ψη
φίζουν φανερά- είναι, έξ άλλου, κατ' ανάγκην στίς δίκες 
αυτές ακροατές καί θεατές οί βουλευτές καί οί άλλοι άρχο
ντες πού τούς έχουν εκλέξει, καί άπό τούς υπόλοιπους όποι
ος τό επιθυμεί. Άν τώρα κάποιος θεωρεί υπαίτιο ένα δικα
στή Οτι έχει μέ πρόθεση κρίνει άδικα μία δικαστική διαφορά, 
προσφεύγοντας στους νομοφύλακες άς τόν καταγγείλει-
αυτός (ένν. ό δικαστής) πού έχασε μία τέτοια δίκη ας ευθύ
νεται γιά τήν καταβολή σ' εκείνον πού έζημιώθη τοϋ μισού 
τουλάχιστον τής ζημιάς καί άν εκτιμηθεί ότι τοϋ αξίζει με
γαλύτερη επιβάρυνση, οί δικαστές πού εκδίκασαν τήν ύπόθε-
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χρή προς τούτω παθεΐν αυτόν ή άποτίνειν τφ κοινφ καί τω 
τήν δίκην δικασαμένω. Περί δέ τών δημοσίων εγκλημάτων 
άναγκαΐον πρώτον μέν τφ πλήθει μεταδιδόναι τής κρίσεως 768a 
-οί γάρ αδικούμενοι πάντες είσίν, οπόταν τις τήν πόλιν 
άδικη, καί χαλεπώς άν έν δίκη φέροιεν άμοιροι γιγνόμενοι 
τών τοιούτων διακρίσεων -άλλ' αρχήν τε εΐναι χρή τής τοι
αύτης δίκης καί τελευτήν είς τόν δήμον άποδιδομένην, τήν δέ 
βάσανον έν ταΧς μεγίσταις άρχαΐς τρισίν, άς άν ό τε φεύγων 
καί ό διώκων συνομολογήτον έάν δέ μή δύνησθον κοι-
νωνήσαι τής ομολογίας αυτοί, τήν βουλήν έπικρίνειν αυτών 
τήν αΐρεσιν έκατέρου. ΔεΧ δέ δή καί τών ιδίων δικών κοινω- b 
νεΐν κατά δύναμιν απαντάς- ό γάρ άκοινώνητος ών εξουσίας 
τοϋ συνδικάζειν ήγεΧται τό παράπαν τής πόλεως ού μέτοχος 
είναι. Διά ταϋτ' ούν δή καί κατά φυλάς άναγκαΐον δικαστή
ρια τε γίγνεσθαι καί κλήρφ δικαστάς έκ τοϋ παραχρήμα αδιά
φθορους ταΧς δεήσεσι δικάζειν, τό δέ τέλος κρίνειν πάντων 
τών τοιούτων εκείνο τό δικαστήριον, Ö φαμεν εις γε άνθρω-
πίνην δύναμιν ώς οΐόν τε άόιαφθορώτατα παρεσκευάσθαι 
τοΧς μή δυναμένοις μήτε έν τοΧς γείτοσι μήτε έν τοΧς φυλετι- e 
κοΐς δικαστηρίοις άπαλλάττεσθαι. 

Νϋν δή περί μέν δικαστήρια ήμΧν -α δή φαμεν ούθ* ώς 
αρχάς ούτε ώς μή φάδιον είπόντα αναμφισβητήτως είρηκε-
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ση νά επιβάλουν επιπροσθέτως ότι πρέπει αυτός νά υποστεί 
(ένν. μία επιβάρυνση) έπί πλέον αυτής ή νά πληρώσει πρό
στιμο στό δημόσιο καί σέ αυτόν πού θά ασκήσει τήν αγωγή. 
Αναφορικά τώρα μέ τά εγκλήματα κατά τοϋ δημοσίου είναι 
απαραίτητο πρώτα άπ' όλα νά πάρει μέρος στή δίκη όλος ό 768a 
λαός -διότι αυτοί πού αδικούνται είναι όλοι οί πολίτες, 
όταν κάποιος αδικεί τήν πόλη, καί θά τό έφεραν βαρέως μέ 
τό δίκιο τους άν τούς εξαιρούσαν άπό τοϋ είδους αύτοϋ τίς 
αποφάσεις- πλην όμως ένώ ή έναρξη καί τό τέλος τής διαδι
κασίας καί ή έκδοση τής απόφασης μιας παρόμοιας δίκης 
πρέπει νά εναπόκειται στό σύνολο τών πολιτών, έν τούτοις 
ή έρευνα τής υπόθεσης (ένν. πρέπει νά εναπόκειται) σέ τρεις 
άπό τίς ανώτατες αρχές, τίς οποίες θά πρέπει τόσον ό ενά
γων όσο καί ό εναγόμενος νά αποδέχονται αμοιβαίως- άν τώ
ρα δέν θά είναι δυνατό νά εΐναι αυτοί σύμφωνοι μέ τήν απο
δοχή αύτη, νά αποφασίζει ή βουλή υπέρ τής εκλογής τοϋ ενός 
ή τοϋ άλλου. Πρέπει, έξ άλλου, νά συμμετέχουν κατά τό δυ- b 
νατόν όλοι ανεξαιρέτως οί πολίτες καί στίς ιδιωτικές δίκες 
διότι αυτός πού εΐναι αμέτοχος στην εξουσία τοϋ νά δικάζει 
μαζί μέ τούς άλλους, θεωρεί ότι δέν εΐναι στό παραμικρό μέ
τοχος τής πόλεως. Γιά τούς λόγους αυτούς εΐναι, λοιπόν, 
αναγκαίο νά συνιστώνται καί δικαστήρια γιά κάθε φυλή καί 
νά εκλέγονται μέ κλήρο δικαστές γιά νά δικάζουν αμέσως 
ανεπηρέαστοι άπό τίς παρακλήσεις, όμως τήν τελική κρίση 
σέ όλες τοϋ είδους αυτού τίς υποθέσεις νά εκφέρει έκεΐνο τό 
δικαστήριο τό όποιο λέμε νά συγκροτηθεί, όσο είναι αυτό 
ανθρωπίνως δυνατόν μέ τόν πιό αδιάφθορο τρόπο χάριν 
εκείνων οί όποΧοι δέν δύνανται νά απαλλάσσονται μήτε e 
στους γείτονες μήτε στά φυλετικά δικαστήρια. 

Τώρα, είναι αλήθεια, όσον άφορα στά δικαστήρια σέ μας 
-τά όποΧα, πράγματι, λέμε ότι δέν είναι εύκολο νά πεΐ κανείς 
ότι τά έχομε αναμφισβήτητα χαρακτηρίσει αρχές ή όχι-, όσον 
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VOL- περί μέν ταύτα οίον περιγραφή τις έξωθεν περιγεγραμ
μένη τά μέν εΐρηκεν, τά δ' απολείπει σχεδόν προς γάρ τέλει 
νομοθεσίας ή δικών ακριβής νόμων θέσις αμα καί διαιρεσις 
ορθότατα γίγνοιτ' άν μακρφ. Ταύταις μέν ούν ειρήσθω προς ά 
τφ τέλει περιμένειν ημάς- αί δέ περί τάς άλλας αρχάς κατα
στάσεις σχεδόν τήν πλείστην είλήφασιν νομοθεσίαν, τό δέ 
όλον καί ακριβές περί ενός τε καί πάντων τών κατά πόλιν καί 
πολιτικήν πάσαν διοικήσεων ούκ έστιν γενέσθαι σαφές, πριν 
άν ή διέξοδος άπ' αρχής τά τε δεύτερα καί τά μέσα καί πάντα 
μέρη τά εαυτής άπολαβοϋσα προς τέλος άφίκηται. Νϋν μήν έν 
τφ παρόντι μέχρι τής τών αρχόντων αίρέσεως γενομένης τε- e 
λευτή μέν τών έμπροσθεν αύτη γίγνοιτ' άν ικανή, νόμων δέ 
θέσεως αρχή καί αναβολών άμα καί Οκνων ουδέν έτι δεομένη. 

ΚΛ. Πάντως μοι κατά νουν, ώ ξένε, τά έμπροσθεν είρη-
κώς, τήν αρχήν νϋν τελευτή προσάψας περί τών τε ε'ιρημένων 
καί τών μελλόντων όηθήσεσθαι, ταύτα έτι μάλλον εκείνων 
εΐρηκας φιλίως. 

ΑΘ. Καλώς τοίνυν άν ήμΧν ή πρεσβυτών έμφρων παιδιά 769a 
μέχρι δεϋρ' εΐη τά νϋν διαπεπαισμένη. 

ΚΛ. Καλήν τήν σπουδήν έοικας δηλοϋν τών ανδρών. 
ΑΘ. Εικός γε- τόδε δ' έννοήσωμεν ει σοι δοκεϊ καθάπερ 

έμοί. 
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άφορα σέ αυτά, μια ορισμένη υποτυπώδης εξωτερική κάπως 
περιγραφή σχετικά έχει κάμνει λόγο γιά ένα μέρος άπό αυτά, 
πλην Ομως ορισμένα άλλα τά έχει σχεδόν παραλείψει- διότι 
προς τό τέλος μιας νομοθεσίας θά μπορούσε νά γίνει μέ τόν 
κατά πολύ πλέον ορθόν τρόπον ή ακριβής νομοθέτηση καί 
ταυτόχρονα διάκριση τών δικών. Άς πούμε, λοιπόν, σ' αυτές 
(ένν. τίς δίκες) νά μας περιμένουν προς τό τέλος- ένώ οί έγκα- d 
ταστάσεις τών άλλων άρχων έχουν ήδη σχεδόν λάβει τό μεγα
λύτερο μέρος τής νομοθεσίας πού τίς αφορούν, ωστόσο ή συ
νολική στίς λεπτομέρειες και ακριβής γνώση τόσο καθεμίας 
όσο καί τοϋ συνόλου τών στην έκταση τής πόλεως καί συ
νεπώς τήν έν γένει πολιτική οργάνωση δημόσιων υπηρεσιών, 
δέν εΐναι δυνατό νά εΐναι σαφής, προτού ή σχετική διεξοδική 
έκθεση νά φθάσει, άφοϋ μέ αφετηρία τά πρώτα εξασφαλίσει 
διαδοχικά τά δεύτερα καί τά μεσαία καί όλα τά μέρη της, στό 
τέλος της. Τώρα πού έτσι έχει στό σημείο αυτό φθάσει μέχρι « 
τήν εκλογή τών αρχόντων, θά μπορούσε νά αποτελεί αυτή 
ικανοποιητική ολοκλήρωση τών προκαταρκτικών καί έναρξη 
τοϋ νομοθετικού έργου, τό όποιο δέν έχει διόλου ανάγκη άπό 
επιπρόσθετες αναβολές όσο καί δισταγμούς. 

ΚΛ. Χωρίς άλλο, φιλοξενούμενε, τά Οσα προκαταρκτικά 
έχεις πει, μέ βρίσκουν απολύτως σύμφωνο, τό γεγονός τώρα 
ότι συνέδεσες τήν αρχή μέ τό τέλος εκείνων, σχετικών μέ όσα 
έχουν ήδη ειπωθεί καί μέ όσα πρόκειται νά ειπωθούν, αυτά 
τά είπες ακόμη πιό φιλικά άπό εκείνα. 

ΑΘ. ΏραΧα, λοιπόν, θά μπορούσε νά θεωρηθεΧ ότι έχει 769a 
παιχθεΧ μέχρις έδώ, έως τώρα, τό μυαλομένο παιγνίδι τών 
γερόντων. 

ΚΛ. Φαίνεσαι νά υποδηλώνεις τήν ωραία σοβαρή απασχό
ληση τών ανδρών. 

ΑΘ. Είναι πολύ φυσικό· θά πρέπει ωστόσο αυτό έδώ νά 
κατανοήσουμε, άν σοϋ φαίνεται καθώς ακριβώς σέ μένα. 
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ΚΛ. Τό ποιον δή και περί τίνων; 
ΑΘ. Οΐσθ' ότι καθάπερ ζωγράφων ουδέν πέρας έχειν ή 

πραγματεία δοκεΧ περί εκάστων τών ζφων, άλλ' ή τοϋ χραί-
νειν ή άποχραίνειν, ή οτιδήποτε καλοϋσι τό τοιούτον οί ζω
γράφων παίδες, ούκ άν ποτέ δοκεΐ παύσασθαι κοσμούσα, 
ώστε έπίδοσιν μηκέτ' έχειν είς τό καλλίω τε καί φανερώτερα 
γίγνεσθαι τά γεγραμμένα. 

ΚΛ. Σχεδόν εννοώ άκούων καί αυτός ταύτα ά λέγεις, έπεί 
εντριβής γε ουδαμώς γέγονα τή τοιαύτη τέχνη. 

ΑΘ. Καί ουδέν γε έβλάβης. Χρησώμεθά γε μήν τφ νϋν πα-
ρατυχόντι περί αυτής ήμΐν λόγω τό τοιόνδε, ώς εΐ ποτέ τις 
έπινοήσειε γράψαι τε ώς κάλλιστον ζφον καί τοϋτ' αύ μηδέ-
ποτε έπί φαυλότερον άλλ' έπί τό βέλτιον ΐσχειν τοϋ έπιόντος 
άεί χρόνου, συννοεΧς ότι θνητός ών, εί μή τίνα καταλείψει 
δ-άδοχον τοϋ έπανορθοΰν τε, έάν τι σφάλληται τό ζώον ύπό 
χρόνων, καί τό παραλειφθέν ύπό τής ασθενείας τής εαυτού 
προς τήν τέχνην οΐός τε εις τό πρόσθεν έσται φαιδρύνων ποι-
εΐν έπιδιδόναι, σμικρόν τίνα χρόνον αύτφ πόνος παραμένει 
πάμπολυς; 

ΚΛ. 'Αληθή. 
ΑΘ. Τί ούν; άρ' ού τοιούτον δοκεΧ σοι τό τοϋ νομοθέτου 

βούλημ' είναι; πρώτον μέν γράψαι τούς νόμους προς τήν 
άκρίβε_αν κατά δύναμιν ίκανώς- έπειτα προϊόντος τοϋ χρό
νου καί τών δοξάντων έργω πειρώμενον, άρ' οΐει τινά ούτως 
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ΚΛ. Γιά ποίους καί τό ποίο; 
ΑΘ. Γνωρίζεις οτι, καθώς συμβαίνει στους ζωγράφους, δέν 

φαίνεται νά έχει τελειωμό ή σπουδή γιά καθεμία άπό τίς ζω
γραφιές, αλλά εΐτε πρόκειται γιά χρωματισμό εΐτε γιά από
χρωση ή όπως αλλιώς αποκαλούν κάτι τέτοιο οί μαθητές τών 
ζωγράφων, δέν φαίνεται οτι θά μπορούσε νά παύσει ποτέ ό 
καλλωπισμός, έτσι ώστε νά μήν επιδέχεται (ένν. τό έργο) πε
ραιτέρω επεξεργασία προς τό καλύτερο καί νά γίνονται πι
στότερα τά απεικονισμένα. 

ΚΛ. Εννοώ περίπου, έχοντας ακουστά κι έγώ Ô ίδιος αυτά 
πού λές, καθότι δέν διέτριψα, ουδόλως σ' αύτοϋ τοϋ είδους 
τήν τέχνη. 

ΑΘ. Καί σέ τίποτε βέβαια δέν βλάφθηκες. Μπορούμε, άν 
μή τι άλλο, νά χρησιμοποιήσουμε τοϋτο δώ τό παράδειγμα 
σχετικά μέ αυτήν (ένν. ζωγραφική), πού ήρθε τώρα τυχαία 
στή συζήτηση μας, ώστε άν ποτέ κανείς διενοεΧτο νά ζωγρα
φίσει ένα ζωντανό πλάσμα όσο τό δυνατόν πιό όμορφο καί 
τοϋτο πάλι δέν πηγαίνει, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, ποτέ 
χειρότερα άλλα πάντοτε προς τό καλύτερο, δέν κατανοείς 
άραγε ότι, θνητός καθώς εΐναι (ένν. ό ζωγράφος), άν δέν 
αφήσει κάποιον διάδοχο γιά νά επανορθώνει άν τυχόν φθεί
ρεται κάπως ή ζωγραφιά άπό τά χρόνια καί αυτό πού παρα
λήφθηκε άπό τήν ανεπάρκεια τή δική του ώς προς τήν τέχνη 
και ό όποιος θά εΐναι στό μέλλον σέ θέση δίνοντας της λάμ
ψη νά τήν κάμνει νά έχει βελτιωθεί, ότι γιά ελάχιστο χρονικό 
διάστημα θά διαρκέσει όλος ό κόπος του; 

ΚΛ. Είναι αλήθεια. 
ΑΘ. Τί λοιπόν; Δέν σοϋ φαίνεται άραγε ότι κάτι τέτοιο 

εΐναι ό σκοπός καί τοϋ νομοθέτη; Πρώτον νά διατυπώσει 
τούς νόμους ώς προς τήν ακρίβεια μέ τόν όσο τό δυνατόν 
ικανοποιητικό τρόπο- κατόπιν, μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου 
καί άφοϋ δοκιμάσει στην πράξη τίς αποφάσεις του, νομίζεις 
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άφρονα γεγονέναι νομοθέτην, ώστ' άγνοεΧν ότι πάμπολλα 

ανάγκη παραλείπεσθαι τοιαύτα, ά δεί τίνα συνεπόμενον έπα-

νορθοϋν, ΐνα μηδαμή χειρών βελτίων δέ ή πολιτεία καί ό κό- e 

σμος άεί γίγνηται περί τήν φκισμένην αύτφ πόλιν; 

ΚΛ. Είκός -πώς γάρ ού;- βούλεσθαι πάντα όντινοϋν τό 

τοιούτον. 

ΑΘ. Ούκοϋν ει τίς τίνα μηχανήν έχοι προς τοϋτο, έργω 

καί λόγοις τίνα τρόπον διδάξειεν άν έτερον εΐτε μείζονα εΐτε 

έλάττω περί τοϋτ' έχειν έννοιαν, όπως χρή φυλάττειν καί 

έπανορθοϋν νόμους, ούκ άν ποτέ λέγων άπείποι τό τοιούτον 

πριν έπί τέλος έλθεΐν; 

ΚΛ. Πώς γάρ άν; 770a 

ΑΘ. Ούκοϋν έν τ φ νϋν παρόντι ποιητέον έμοί καί σφφν 

τοϋτο; 

ΚΛ. Τό ποίον δή λέγεις; 

Α θ . 'Επειδή νομοθετεΐν μέν μέλλομεν, ήρηνται δέ ήμΐν νο-

μοφϋλακες, ήμεΐς δ ' έν δυσμαΧς τοϋ βίου, οί δ ' ώς προς ημάς 

νέοι, άμα μέν, ώς φαμεν, δεΧ νομοθετεΧν ημάς, άμα δέ 

πειράσθαι ποιεΧν καί τούτους αυτούς νομοθέτας τε καί νο-

μοφύλακας είς τό δυνατόν. 

ΚΛ. Τί μήν; εΐπερ οίοι τέ γ' έσμέν ίκανώς. b 

ΑΘ. Άλλ ' ούν πειρατέα γε καί προθυμητεα. 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 

ΑΘ. Λέγωμεν δή προς αυτούς- *Ω φίλοι σωτήρες νόμων, 

ήμεΧς περί εκάστων ών τιθεμεν τούς νόμους πάμπολλα πα-
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ότι είναι δυνατόν άραγε νά υπήρξε ποτέ ένας τόσο ανόητος 

νομοθέτης, ώστε ν ' αγνοεί Οτι αναπόφευκτα παραλείπονται 

πολλές τέτοιες αποφάσεις, τίς όποιες πρέπει, παρακολουθώ

ντας κάποιος άλλος, νά επανορθώνει, γιά νά μή χειροτερεύ

ουν μέ κανένα τρόπον άλλα νά βελτιώνονται συνεχώς τό πο

λίτευμα καί ή έννομη τάξη στην πόλη πού αυτός έχει ιδρύσει; e 

ΚΛ. EÏVOL φυσικό -πώς όχι;- νά θέλει κάθε (ένν. νομοθέ

της), όποιος κι άν εΐναι, κάτι τέτοιο. 

ΑΘ. Άραγε, λοιπόν, άν κάποιος θά εΐχε ένα μέσο γιά τόν 

σκοπό αυτόν, μέ ποίον τρόπο δηλαδή θά μπορούσε νά διδά

ξει έμπρακτα καί μέ λόγια έναν άλλον νά έχει γύρω άπό αυτό 

τό θέμα σέ μεγάλο ή μικρό βαθμό μίαν ίδέα, γιά τό πώς δη

λαδή πρέπει νά τηρεΧ καί νά επανορθώνει τούς νόμους, δέν 

(ένν. εΐναι αλήθεια) ότι δέν θά μπορούσε ποτέ νά παραιτηθεΧ 

άπό τοϋ νά ομιλεί πριν φθάσει στον σκοπό του; 

ΚΛ. Πώς θά ήταν δυνατόν; 770a 

Αθ. Άραγε, λοιπόν, δέν είναι τοϋτο πού πρέπει νά κά

μνουμε τώρα, στην παρούσα περίσταση, έγώ καί σεις; 

ΚΛ. Μά γιά ποίο μιλάς; 

ΑΘ. Νά, επειδή έμεΧς πρόκειται νά νομοθετήσουμε καί 

έχουν εκλεγεί άπό μας νομοφύλακες, καθώς όμως έμεΧς βρι

σκόμαστε στή δύση τής ζωής μας, ένώ αυτοί είναι νέοι σέ σύ

γκριση μέ μας, άν καί πρέπει βέβαια έμεΐς, όπως διατεινόμα

στε, νά νομοθετούμε, πρέπει ωστόσο συγχρόνως νά προσπα

θούμε τήν ίδια στιγμή νά κάμνουμε κι αυτούς τούς ίδιους, 

όσον εΐναι αυτό δυνατόν, νομοθέτες καί νομοφύλακες. 

ΚΛ. Γιατί όχι; Ά ν βέβαια είμαστε καί αρκετά Ικανοί. b 

ΑΘ. Άλλα, τότε, πρέπει νά προσπαθήσουμε καί νά δείξου

με όλη τήν προθυμία μας. 

ΚΛ. Πώς αλλιώς; 

ΑΘ. Ά ς τούς ποϋμε τότε: «Φίλοι προστάτες τών νόμων, 

έμεΐς όσον άφορα σέ καθένα άπό έκεΧνα γιά τά όποΧα θέτομε 



444 ΝΟΜΩΝ Σ Τ ' 

ραλείψομεν -ανάγκη γάρ- ού μήν άλλ' Οσα γε μή σμικρά καί 
τό όλον είς δύναμιν ούκ άνήσομεν άπεριήγητον καθάπερ τινί 
περιγραφή- τοϋτο δέ δεήσει συμπληροϋν υμάς τό περιηγηθέν. e 
"Οποί δέ βλέποντες δράσετε τό τοιούτον, άκούειν χρή. Μέ
γιλλος μέν γάρ καί έγώ καί Κλεινίας είρήκαμέν τε αυτά άλλή-
λοις ούκ όλιγάκις, όμολογοϋμέν τε λέγεσθαι καλώς· υμάς δέ 
ήμΧν βουλόμεθα συγγνώμονάς τε άμα καί μαθητάς γίγνεσθαι, 
βλέποντας προς ταύτα είς άπερ ήμεΐς συνεχωρήσαμεν άλλή-
λοις τόν νομοφύλακά τε καί νομοθέτην δεΐν βλέπειν. ΤΗν δέ 
ή συγχώρησις έν έχουσα κεφάλαιον, όπως ποτέ άνήρ αγαθός 
γίγνοιτ' άν, τήν άνθρώπω προσηκουσαν άρετήν τής ψυχής d 
έχων έκ τίνος επιτηδεύματος ή τίνος ήθους ή ποιας κτήσεως 
ή επιθυμίας ή δόξης ή μαθημάτων ποτέ τίνων, εΐτε άρρην τις 
τών συνοικούντων ούσα ή φύσις εΐτε θήλεια, νέων ή γερό
ντων, όπως είς ταύτόν τοϋτο δ λέγομεν τεταμένη σπουδή 
πάσα έσται διά παντός τοϋ βίου, τών δ' άλλων όπόσα εμπό
δια τούτοις μηδέν προτιμών φανεΧται μηδ' όστισοϋν, τε- e 
λευτών δέ καί πόλεως, έάν άνάστατον ανάγκη φαίνηται γί
γνεσθαι πριν έθέλειν δούλειον ύπομείνασα ζυγόν άρχεσθαι 
ύπό χειρόνων, ή λείπειν φυγή τήν πόλιν ώς πάντα τά τοιαύτα 
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νόμους, θά παραλείψουμε πάρα πολλά -καθότι αναγκαίο-. 
πλην όμως όσα τοΐιλάχιστον δέν είναι μικρής σημασίας καί 
βέβαια τό Ολο διάγραμμα δέν θά τό αφήσουμε, όσο τό δυνα
τόν, ανεξήγητο (ένν. άλλα θά τό εξηγήσουμε), καθώς 
ακριβώς πράττομε γιά μίαν οποιαδήποτε περιγραφή- αυτό 
όμως πού έχει έξηγηθεΧ θά χρειασθεί έσεΐς νά τό συμπληρώ
σετε. Ποϋ τώρα αποβλέποντας θά κάμνετε κάτι τέτοιο πρέ
πει νά τό ακούσετε. Πράγματι, ό Μέγιλλος, έγώ καί ό Κλει
νίας τό έχομε πει αυτό μεταξύ μας όχι ολίγες φορές καί 
είμαστε σύμφωνοι Οτι καλώς λέγεται αυτό άπό μάς- θέλομε 
όμως νά είσαστε κι έσεΐς σύμφωνοι μαζί μας καί συγχρόνως 
νά γίνετε μαθητές μας, αποβλέποντας προς αυτά τά όποια 
κι έμεΐς συμφωνήσαμε μεταξύ μας ότι πρέπει νά αποβλέπει 
τόσο ό νομοφύλακας όσο καί ό νομοθέτης. Ή συμφωνία μας 
τώρα έχει νά κάμνει μ' ένα κεφαλαιώδες ζήτημα, τό πώς δη
λαδή θά μπορούσε ποτέ ένας άνθρωπος νά είναι ενάρετος, ό 
όποιος διαθέτει τήν ψυχική αρετή πού αρμόζει στον άνθρω
πο άπό κάποια απασχόληση ή συνήθεια ή κάποια ιδιότητα 
τοϋ χαρακτήρα ή επιθυμία ή γνώμη ή τέλος άπό κάποια 
ενδεχομένως διδάγματα, εΐτε είναι γένους αρσενικού ή θη
λυκού κάποιος άπό τούς συμπολίτες μας, μεταξύ τών νέων 
ή τών γερόντων, τό πώς μέ άλλα λόγια θά εΐναι στραμμένη 
όλη ή προσοχή του σέ όλη του τή ζωή σ' αυτό (ένν. τόν 
σκοπό) αποκλειστικά καί μόνο πού λέμε, καί άπό τά άλλα, 
όλα όσα είναι εμπόδια σ' αυτούς, άς φαίνεται ότι δέν προ
τιμά κανένα απολύτως οποιοσδήποτε, καί σέ τελευταία ανά
λυση ούτε κι αυτήν ακόμη τήν πόλη, άν τυχόν φαίνεται ότι 
εΐναι αναγκαίο νά περιέρχεται σέ κατάσταση επανάστασης, 
πριν νά θέλει, μέ τό νά ανέχεται τόν ζυγό τής δουλείας, νά 
κυβερνάται άπό τούς χειρότερους, ειδάλλως νά εγκαταλεί
πει τήν πόλη μέ τήν φυγή- Ολες τίς παρόμοιες καταστάσεις 
πρέπει άρα κατ' ανάγκην νά υπομένουν οί άνθρωποι πού 
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άρ' έσθ' ύπομενετέον πάσχοντας πριν άλλάξασθαι πολιτείαν 
ή χείρους ανθρώπους πέφυκε ποιεΐν. Ταϋτα ήμεΐς τε έμπρο
σθεν συνωμολογησάμεθα, και νϋν ύμεΐς ημών είς ταϋτα έκά
τερα βλέποντες επαινείτε καί ψέγετε τούς νόμους όσοι μή 77ia 
ταϋτα δυνατοί, τούς δέ δυνατούς άσπάζεσθέ τε καί φιλοφρό-
νως δεχόμενοι ζήτε έν αύτοΧς- τά δ' άλλα επιτηδεύματα καί 
προς άλλα τείνοντα τών αγαθών λεγομένων χαίρειν χρή προ-
σαγορεύειν. 

Αρχή δέ έστω τών μετά ταϋτα ήμΐν νόμων ήδε τις, άφ' 
ίερών ήργμένη. Τόν αριθμόν γάρ δή δεΧ πρώτον άναλαβεΧν 
ημάς τόν τών πεντακισχιλίων καί τετταράκοντα, όσας είχέν b 
τε καί έχει τομάς πρόσφορους ό τε όλος άμα καί ό κατά φυ
λάς, δ δή τοϋ παντός έθεμεν δωδεκατημόριο ν, έν καί εΐκοσιν 
είκοσάκις ορθότατα φύν. Έχει δέ διανομάς δώδεκα μέν ό πάς 
αριθμός ήμΧν, δώδεκα δέ καί ό τής φυλής- έκάστην δή τήν 
μοΐραν διανοεϊσθαι χρεών ώς ούσαν ίεράν, θεοϋ δώρον, έπο-
μένην τοις μησίν καί τή τοϋ παντός περιόδω. Διό καί πάσαν 
πόλιν άγει μέν τό σύμφυτον ίεροϋν αύτάς, άλλοι δέ άλλων 
ΐσως όρθότερον ένείμαντό τε καί εύτυχέστερον έθείωσαν τήν e 
διανομήν ήμεΐς δέ ούν νϋν φαμεν ορθότατα προηρήσθαι τόν 
τών πεντακισχιλίων καί τετταράκοντα αριθμόν, δς πάσας τάς 
διανομάς έχει μέχρι τών δώδεκα άπό μιας άρξάμενος πλην 
ένδεκάδος -αύτη δ' έχει σμικρότατον ιαμα- έπί θάτερα γάρ 
υγιής γίγνεται δυοΐν έστίαιν άπονεμηθείσαιν- ώς δ' εστίν 
ταϋτα αληθώς όντα, κατά σχολήν ούκ άν πολύς έπιδείξειεν 
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δέν θέλουν τό πολίτευμα νά μεταβάλλεται σ' έκεΐνο πού κά
μνει χειρότερους τούς ανθρώπους. Αυτά παραδεχθήκαμε 
έμεΐς πρωτύτερα, και τώρα έσεΐς, αποβλέποντας στό ένα καί 
τό άλλο άπό τά δύο, δέν έχετε παρά νά επαινείτε τούς νό
μους μας ή νά κατακρίνετε όσους άπό αυτούς δέν εΐναι ίκα- 77ia 
voi γι' αυτά καί νά άσπάζεσθέ τούς ικανούς, δεχόμενοι κα
λοπροαίρετα νά ζείτε σύμφωνα μέ αυτούς- Οσον άφορα τώ
ρα στίς άλλες δραστηριότητες, οί όποιες καί τείνουν σέ 
άλλα άπό τά λεγόμενα αγαθά, πρέπει νά τίς αποχαιρετήσετε 
γιά πάντα. 

Αρχή τών νόμων ας είναι, μετά άπό αυτά, σέ μάς αυτή 
έδώ, αυτή δηλαδή πού έχει ξεκινήσει άπό τά ιερά. Πρέπει δη
λαδή κατ' αρχήν νά καταπιαστούμε ξανά μέ τόν αριθμό πέ
ντε χιλιάδες σαράντα, μέ όλες όσες εΐχε καί έχει πρόσφορες 
υποδιαιρέσεις, ολόκληρος όσο ταυτόχρονα καί κατά φυλές, b 
ό όποιος έχομε πει ότι είναι τό δωδέκατο τοϋ όλου, τό όποΧο 
εΐναι τό γινόμενο τοϋ είκοσι φορές τό εικοσιένα έπί δώδεκα. 
Ό Ολος τώρα αριθμός έχει δώδεκα μέρη, δώδεκα Ομως έχει 
καί εκείνος τής κάθε φυλής- κάθε μέρος τότε πρέπει νά έχου
με κατά νουν ότι είναι ιερό, δώρο θεοϋ, γιά τόν λόγο ότι 
αντιστοιχεί στους μήνες καί στην ετήσια περιφορά τοϋ σύ
μπαντος. Γι' αυτό καί κάθε πόλη τήν οδηγεί τό έμφυτο θεΧο 
αίσθημα νά καθαγιάζει αυτά τά μέρη, ωστόσο άλλοι ΐσως διέ
νειμαν σωστότερα άπό άλλους καί καθιέρωσαν μέ περισσό
τερο ευτυχή τρόπο τή διανομή- έμεϊς πάντως τώρα διατεινό
μαστε ότι ορθότατα επιλέξαμε τόν αριθμό τών πέντε χιλιά- e 
δων σαράντα, ό όποΧος περιλαμβάνει όλες τίς διανομές, 
αρχής γενομένης άπό τό ένα μέχρι τό δώδεκα εκτός άπό τήν 
ενδεκάδα - άλλα καί αύτη όμως επιδέχεται πάρα πολύ εύκο
λη γιατρειά- άφοϋ καθίσταται υγιής καί άπό τίς δύο πλευρές, 
άν ήθελε αφαιρεθούν δύο εστίες - ότι συμβαίνει τώρα αυτό 
νά εκφράζει τήν αλήθεια θά μπορούσε κανείς άνετα καί 
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μύθος. Πιστεύσαντες δή τά νϋν τή παρούση φήμη καί λόγω, d 
νείμωμέν τε ταύτην, καί έκαστη μοίρα θεόν ή θεών παΧδα έπι-
φημίσαντες, βωμούς τε καί τά τούτοις προσήκοντα άποδό-
ντες, θυσιών πέρι συνόδους έπ' αύτοΐς ποιώμεθα δύο τοϋ μη
νός, δώδεκα μέν τή τής φυλής διανομή, δώδεκα δέ αύτψ τφ 
τής πόλεως διαμερισμφ, θεών μέν δή πρώτον χάριτος ένεκα 
καί τών περί θεούς, δεύτερον δέ ημών αυτών οικειότητας τε 
πέρι καί γνωρίσεως αλλήλων, ώς φαΧμεν άν, καί ομιλίας ένε
κα πάσης. Προς γάρ δή τήν τών γάμων κοινωνίαν καί σύμ- e 
μειξιν άναγκαίως έχει τήν άγνοιαν έξαιρεΧν παρ' ών τέ τις 
άγεται καί ά καί οΐς έκδίδωσι, περί παντός ποιούμενον ότι 
μάλιστα τό μή σφάλλεσθαι μηδαμώς έν τοΧς τοιούτοις κατά 
τό δυνατόν. Τής ούν τοιαύτης σπουδής ένεκα χρή καί τάς παι-
διάς ποιεΐσθαι χορεύοντας τε καί χορευούσας κόρους καί κό- 772a 
ρας, καί άμα δή θεωροϋντάς τε καί θεωρούμενους μετά λόγου 
τε καί ηλικίας τινός έχούσης είκυίας προφάσεις, γυμνούς καί 
γυμνάς μέχριπερ αίδοϋς σώφρονος έκαστων. Τούτων δ' έπι-
μελητάς πάντων καί κοσμητάς τούς τών χορών άρχοντας γί
γνεσθαι καί νομοθέτας, μετά τών νομοφυλάκων όσον άν 
ήμεΐς έκλείπωμεν τάττοντας- άναγκαΐον δέ, όπερ εΐπομεν, 
περί τά τοιαύτα πάντα όσα σμικρά καί πολλά νομοθέτην μέν b 
έκλείπειν, τούς Ô' έμπειρους άεί κατ' ένιαυτόν γιγνομένους 
αυτών, άπό τής χρείας μανθάνοντας, τάττεσθαι καί έπανορ-
θουμένους κινεΐν κατ' ένιαυτόν, εως άν όρος ικανός δόξη τών 

Β Ι Β Λ Ί Ο ζα 449 

χωρίς πολλά λόγια νά τό αποδείξει. Άφοϋ δώσουμε τότε πι- d 
στη, τώρα μέ τή θεόπνευστη αυτή γνώμη καί μέ τόν διαλογι
σμό άς τήν κατανείμουμε αυτήν, καί άφοϋ δώσουμε σέ κάθε 
μέρος τό όνομα ενός θεοϋ ή ενός τέκνου κάποιου άπό τούς 
θεούς καί αφιερώσουμε σέ αυτούς βωμούς καί όσα άλλα τούς 
αρμόζουν, νά κάμνουμε αναφορικά μέ τίς θυσίες κοντά σ' 
αυτούς δύο συνόδους κάθε μήνα, δώδεκα ώς προς τήν κατα
νομή σέ φυλές καί δώδεκα ώς προς αυτή τήν ίδια τή διαίρε
ση τής πόλεως, κατά πρώτον λόγο γιά τή χάρη τών θεών καί 
όλων τών περί τούς θεούς, καί κατά δεύτερον γιά νά εξοικει
ωθούμε έμεΐς οί ΐδιοι μεταξύ μας καί νά γνωρίσουμε ό ένας 
τόν άλλον, όπως θά λέγαμε, καί χάριν τής όλης έν γένει επι
κοινωνίας μας. Έν όψει τότε, πράγματι, τής σύναψης γάμου 
καί τοϋ κάθε είδους δεσμού είναι ανάγκη νά εξαλείφεται κά- e 
θε άγνοια τόσο γιά τήν οικογένεια άπό τήν όποια παίρνουν 
γυναίκα καί γιά τήν ίδια αυτήν όσο και γιά εκείνους στους 
όποιους τήν δίνουν, κάμνοντας ο,τι περνάει άπό τό χέρι του 
ό καθένας γιά νά μή διαπράξει, όσο αυτό είναι δυνατόν, σέ 
τέτοιες περιπτώσεις, τό παραμικρό λάθος. Λόγφ, λοιπόν, 
τής σοβαρότητας αύτοϋ τοϋ σκοπού πρέπει νά διοργανώνο
νται καί οί παιδιές, όπου θά μπορούν νά χορεύουν αγόρια 
καί κοπέλλες και τήν ίδια ακριβώς στιγμή νά παρατηρούν 772a 
καί νά παρατηρούνται για ένα σοβαρό λόγο καί σέ μιαν ηλι
κία ή όποια προσφέρει εύλογες ευκαιρίες, γυμνοί καί γυμνές 
μέχρι ακριβώς τοϋ σημείου πού τό επιτρέπει ή φυσική αίδη-
μοσύνη τοϋ καθένα. Γιά όλα αυτά επόπτες καί επιθεωρητές 
νά εΐναι οί άρχοντες τών χορών καί οί νομοθέτες, ρυθμίζο
ντας μαζί μέ τούς νομοφύλακες, όσα τυχόν παραλείπομε 
έμεΐς- είναι άλλωστε αναπόφευκτο, Οπως είπαμε, ό νομοθέ
της νά παραλείπει νά ρυθμίσει όλα τά παρόμοια θέματα όσα b 
είναι μικρής σημασίας καί πολλά, καί είναι οί αρμόδιοι πά
ντοτε, αυτοί δηλαδή πού άνά έτος γίνονται διαχειριστές 
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τοιούτων νομίμων καί επιτηδευμάτων γεγονέναι. Χρόνος μέν 
ούν μέτριος άμα καί ικανός γίγνοιτ' άν τής εμπειρίας δεκαε-
τηρις θυσιών τε καί χορειών, έπί πάντα καί έκαστα ταχθείς, 
ζώντος μέν τοϋ τάξαντος νομοθέτου κοινή, τέλος δέ σχόντος, e 
αύτάς έκάστας τάς αρχάς εις τούς νομοφύλακας είσφερούσας 
τό παραλειπόμενον τής αυτών αρχής έπανορθοϋσθαι, μέχρι-
περ άν τέλος εχειν έκαστον δόξη τοϋ καλώς έξειργάσθαι, τό
τε δέ ακίνητα θεμένους, ήδη χρήσθαι μετά τών άλλων νόμων 
ούς έταξε κατ' αρχάς ό θείς αύτοΐς νομοθέτης- ών πέρι κινεΧν 
μέν έκόντας μηδέποτε μηδέν, ει δέ τις ανάγκη δόξειέ ποτέ κα- d 
ταλαβεΧν, πάσας μέν τάς αρχάς χρή συμβούλους, πάντα Οέ 
τόν δήμον καί πάσας θεών μαντείας έπελθόντας, έάν συμ-
φωνώσι πάντες, ούτω κινεΧν, άλλως δέ μηδέποτε μηδαμώς. 
άλλα τόν κωλύοντα άεί κατά νόμον κρατεΧν. 

'Οπόθεν τις ούν καί όπηνίκα τών πέντε καί είκοσι γεγο
νότων έτη, σκοπών καί σκοπούμενος ύπ' άλλων, κατά νουν 
έαυτφ καί πρέποντα είς παίδων κοινωνίαν καί γένεσιν έξηυ-
ρηκέναι πιστεύει, γαμείτω μέν πάς εντός τών πέντε καί τριά- e 
κοντά ετών, τό δέ πρέπον καί τό άρμόττον ώς χρή ζητεΐν, 
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αυτών, μαθαίνοντας άπό τήν πράξη νά τά ρυθμίζουν καί νά 
τά τροποποιούν, διορθώνοντας τα άνά έτος, εως ότου ήθελε 
θεωρηθεί ότι παρόμοια νομοθετήματα καί πρακτικές έχουν 
καταστεί τυπικό δίκαιο. Ή σύμφωνη, έξ άλλου, μέ τό ορθό 
μέτρο όσο καί αρκετή χρονική περίοδος εφαρμογής τής εμπει
ρικής ρύθμισης πού θά οριζόταν γιά όλες καί γιά καθεμία 
άπό τίς θυσίες καί τίς χορείες θά μπορούσε νά είναι δεκαε
τής, καί εφόσον ό νομοθέτης πού τίς έχει ρυθμίσει είναι έν 
ζωή, άπό κοινού μέ αυτόν, άν όμως έχει αποβιώσει τότε κα
θεμία άπό τίς αρχές αυτές, άφοϋ αναφέρει στους νομοφύλα
κες αυτό πού παραλείπεται στή δική της αρχή, θά μπορεί νά 
τό διορθώνει άπό μόνη της, έως ότου ήθελε θεωρηθεί ότι κά
θε παράλειψη έχει πάρει τέλος μέ τό νά έχει καλώς αποτε
λειωθεί, οπότε, άφοϋ έθεσαν αμετάβλητους κανόνες, θά πρέ
πει πλέον νά τούς χρησιμοποιούν μαζί μέ τούς άλλους κανό
νες δικαίου τούς όποιους έθεσε άπό τήν αρχή γι' αυτούς ό 
νομοθέτης πού θέσπισε τά αξιώματα τους- αναφορικά μέ 
τούς οποίους δέν θά μπορεί κανείς ποτέ αυτόβουλα τίποτε 
νά μεταβάλει, καί άν παρίστατο ποτέ ανάγκη νά συμβεί κάτι 
τέτοιο, χρειάζεται συμβούλους όλες τίς αρχές, τό σύνολο 
τών πολιτών καί όλες τίς χρησμοδοτήσεις τών θεών πού 
έχουν έμφανισθεΧ, άν τυχόν συμφωνούν όλοι, έτσι νά μετα
βάλει, αλλιώς ποτέ μέ κανένα τρόπο, άλλα αυτός πού εμπο
δίζει πάντοτε σύμφωνα μέ τόν νόμο νά έπικρατεΧ. 

Άπό οποιανδήποτε οικογένεια, λοιπόν, ένας άνθρωπος 
καί γιά όποιον λόγο, ό όποιος έχει συμπληρώσει τό εικοστό 
πέμπτο έτος τής ηλικίας του πιστεύει, εξετάζοντας καί εξε
ταζόμενος ό ίδιος άπό τούς άλλους, Οτι έχει βρει ενα ταίρι 
σύμφωνα μέ αυτό πού έχει στον νοϋ του καί αυτό πού πρέπει 
γιά ένωση καί γέννηση παιδιών, άς συνάπτει γάμο καθένας 
ανεξαιρέτως πριν κλείσει τά τριανταπέντε χρόνια, πλην 
όμως είναι ανάγκη πρώτα ν' ακούσει πώς πρέπει νά άναζη-
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πρώτον έπακουσάτω· δει γάρ, ώς φησιν Κλεινίας, έμπροσθεν 

τοϋ νόμου προοίμιον οίκεϊον έκάστω προτιθέναι. 

ΚΛ. Κάλλιστα, ώ ξένε, διεμνημόνευσας, έλαβες τε τοϋ λό

γου καιρόν καί μάλ' έμοί δοκοϋντ' εΐναι σύμμετρον. 

ΑΘ. Εύ λέγεις. Ώ παΐ, τοίνυν φώμεν αγαθών πατέρων φύ-

ντι, τούς παρά τοΧς έμφροσιν εύδόξους γάμους χρή γαμεΐν, οι 773a 

σοι παραινοΐεν άν μή φεύγειν τόν τών πενήτων μηδέν τόν τών 

πλουσίων διώκειν διαφερόντως γάμον, άλλ' έάν τάλλα ίσάζη, 

τόν ύποδεέστερον άεί τιμώντα είς τήν κοινωνίαν συνιέναι. Τή 

τε γάρ πόλει σύμφορον άν εΐη ταύτη ταΐς τε συνιούσαις έστί-

αις- τό γάρ όμαλόν καί σύμμετρον άκρατου μυρίον διαφέρει 

προς άρετήν. Κοσμίων τε πατέρων χρή προθυμεΐσθαι γίγνε- b 

σθαι κηδεστήν τόν αύτφ συνειδότα ίταμώτερον άμα καί 

θάττον τοϋ δέοντος προς πάσας τάς πράξεις φερόμενον τόν 

δ' έναντίως πεφυκότα έπί τάναντία χρή κηδεύματα πορεύε-

σθαι. Καί κατά παντός εΐς έστω μύθος γάμου- τόν γάρ τή πό

λει δεΧ συμφέροντα μνηστεύειν γάμον έκαστον, ού τόν ήδι

στον αύτφ. Φέρεται δέ πως πάς άεί κατά φύσιν προς τόν 

όμοιότατον αύτφ, Οθεν ανώμαλος ή πόλις όλη γίγνεται χρή- e 

μασίν τε καί τρόπων ήθεσιν έξ ών ά μή βουλόμεθα συμβαί-

νειν ήμΧν, καί μάλιστα συμβαίνει ταΐς πλείσταις πόλεσι. 
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τεΐ τό κατάλληλο καί ταιριαστό ταίρι- διότι πρέπει, όπως 

διατείνεται ό Κλεινίας, πριν άπό τό κείμενο τοϋ νόμου νά 

εκτίθεται τό οίκεΐο γιά κάθε νόμο προοίμιο. 

ΚΛ. Απολύτως δικαιολογημένα, φιλοξενούμενε, τό υπεν

θύμισες καί έδραξες τήν ευκαιρία τής συζήτησης μας, πού 

μοϋ φαίνεται ότι είναι και πάρα πολύ ενδεδειγμένη. 

ΑΘ. Καλά λές. Παιδί μου, ας πούμε λοιπόν, σ' ένα γόνο 

ενάρετων πατέρων, πρέπει οί νέοι νά συνάπτουν τά συνοικέ- 773a 

σια πού εΐναι γιά τούς μυαλωμένους ανθρώπους ευδόκιμα, 

οί όποιοι θά σέ συμβούλευαν νά μήν αποφεύγεις τόν γάμο 

πτωχών οικογενειών μήτε νά επιδιώκεις επίμονα τόν γάμο 

(ένν. μέ κόρες) πλουσίων, άλλα Οταν συμβαίνει Ολα τά άλλα 

νά είναι ίσα, νά προτιμάς πάντοτε νά έρχεσαι σέ γάμου κοι

νωνία μέ τόν οικονομικά υποδεέστερο. Μια τέτοια στάση θά 

ήταν, πράγματι, επωφελής καί γιά τήν πόλη καί γιά τά νοι

κοκυριά πού τήν αποτελούν διότι τό ισόρροπο και σύμμετρο 

υπερτερεί σέ μέγιστο βαθμό άπό τήν άποψη τής αρετής τοϋ 

ακραίου καί αμιγούς. Καί πρέπει νά δείχνει προθυμία νά γί

νει γαμβρός πράων γονέων αυτός πού αναγνωρίζει μέσα του 

ότι συμπεριφέρεται σέ σχέση μέ όλες τίς ενέργειες του μέ b 

τρόπο πιό παράτολμο καί ταυτόχρονα πιό βιαστικό ά π ' ό,τι 

πρέπει- ένώ αυτός πού έχει άπό τή φύση του τόν αντίθετο χα

ρακτήρα πρέπει νά κατευθύνεται προς τίς αντίθετες έξ αγχι

στείας σχέσεις. Καί γιά κάθε έν γένει γάμο άς ισχύει μία μό

νο συμβουλή- οτι κάθε πολίτης πρέπει νά συνάπτει τόν γάμο 

πού συμφέρει στην πόλη, όχι τόν πιό ευχάριστο γιά τόν ίδιο. 

Κάθε άνθρωπος κλίνει όμως κατά κάποιον τρόπο πάντοτε 

σύμφωνα μέ τή φύση προς τόν πλέον Ομοιο του, λόγο γιά τόν 

όποΧο ή πόλη στό σύνολο της γίνεται άπό τήν άποψη τόσο 

τοϋ πλούτου όσο καί τοϋ ήθους άνιση- (ένν. πάσχει έτσι) άπό 

έκεΧνα πού δέν θέλομε νά συμβαίνουν σέ μας, καί συμβαίνουν e 

σέ μεγάλο βαθμό στίς περισσότερες πόλεις. Αυτά, βέβαια, τό 
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Ταύτα δή διά λόγου μέν νόμω προστάττειν, μή γαμεΐν πλού

σιον πλουσίου, μηδέ πολλά δυνάμενον πράττειν άλλου τοι

ούτου, θάττους δέ ήθεσι προς βραδύτερους καί βραδύτερους 

προς θάττους άναγκάζειν τή τών γάμων κοινωνία πορεύε-

σθαι, προς τ φ γελοία είναι θυμόν άν έγείραι πολλοίς- ού γάρ 

ράδιον έννοεΐν ότι πόλιν είναι δει δίκην κρατήρος κεκραμέ- d 

νην, ού μαινόμενος μέν οίνος έγκεχυμένος ζεΐ, κολαζόμενος 

δέ ύπό νήφοντος έτερου θεού καλήν κοινωνίαν λαβών αγαθόν 

πώμα καί μέτριον απεργάζεται. Τοϋτ' άν γιγνόμενον έν τή 

τών παίδων μείξει διοράν ώς έπος ειπείν δυνατός ουδείς· 

τούτων δή χάριν εάν μέν νόμω τά τοιαύτα άναγκαΐον, έπό:δο-

ντα δέ πείθειν πειράσθαι τήν τών παίδων ομαλότητα αυτών 

αύτοΐς τής τών γάμων Ίσότητος άπληστου χρημάτων ούσης e 

περί πλείονος έκαστον ποιεΐσθαι, καί δι ' ονείδους άποτρέ-

πειν τόν περί τά χρήματα έν τοις γάμοις έσπουδακότα, άλλα 

μή γραπτφ νόμω βιαζόμενον. 

Περί γάμων δή ταΰτ' έστω παραμύθια λεγόμενα, καί δή 

καί τά έμπροσθε τούτων ρηθέντα, ώς χρή τής άειγενοϋς φύ

σεως άντέχεσθαι τφ παΐδας παίδων καταλείποντα άεί τφ θεφ 774a 

ύπηρέτας άνθ' αύτοϋ παραδιδόναι. Πάντα ούν ταϋτα καί έτι 

πλείω τις άν εΐποι περί γάμαιν, ώς χρή γαμεΐν, προοιμιαζό-
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νά τά ρυθμίσει κανείς, μετά άπό σκέψη μέ νόμο, τό νά μή συ

νάπτει δηλαδή πλούσιο γάμο μέ πλούσιο, ούτε κάποιος 

ισχυρός μέ άλλον τής κατηγορίας αυτής ή, αντιθέτως, νά εξα

ναγκάζει ανθρώπους ζωηρούς νά θέλουν μέ τά δεσμά τοϋ γά

μου νά συγγενέψουν μέ ανθρώπους νωθρούς, καί νωθρούς μέ 

ζωηρούς, έπί πλέον τοϋ ότι εΐναι (ένν. αυτές οί ρυθμίσεις) γε

λοίες, θά μπορούσαν νά προκαλέσουν σέ πολλούς οργή- διό

τι δέν εΐναι εύκολο νά εννοήσει κανείς ότι ή πόλη πρέπει νά 

εΐναι σάν μέσα σέ κρατήρα αναμεμειγμένη, όπου ό οίνος πού 

χύνεται μέσα σ' αυτόν κοχλάζει κυριευμένος σάν άπό μανία, d 

όταν όμως μετριασθεί άπό ενα άλλο νηφάλιο θεό (ένν. τό νε

ρό), άφοϋ πάρει δηλαδή καλή επικοινωνία μέ αυτόν, γίνεται 

ένα ωφέλιμο καί μέτριο ποτό. Τό ότι αυτό, λοιπόν, γίνεται 

στην ένωση γιά τεκνοποιία, κανένας δέν είναι σέ θέση, πού 

λέει ό λόγος, νά τό διαβλέψει- γιά τούς λόγους αυτούς είναι 

άναγκαΧο γιά τόν νόμο νά αφήνει (ένν. αρρύθμιστα) αύτοϋ 

τοϋ είδους τά θέματα, άλλα γοητεύοντας νά προσπαθεΧ νά 

πείθει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει νά έχει πολύ περισσότερο 

περί πολλού τήν ισορροπία τών παιδιών του χάριν τών 

ίδιων αυτών ά π ' Ο,τι τήν ισότητα τών γάμων, ή όποια χαρα

κτηρίζεται άπό τήν απληστία γιά τά πλούτη, καί νά αποτρέ

πει μέ τήν έκφραση μομφής έκεΧνον ό όποΧος επιδιώκει μέ c 

πάθος στον γάμο τά πλούτη, Οχι όμως εξαναγκάζοντας τον 

μέ γραπτό νόμο. 

Σχετικά μέ τόν γάμο αυτές τότε άς είναι οί παραινέσεις 

πού γίνονται, καί προπάντων καί εκείνες πού μνημονεύθη

καν πιό μπροστά άπό αυτές, ότι δηλαδή εΐναι ανάγκη νά συ

νεισφέρει κανείς στή συνεχή αναγέννηση τής φύσης, μέ τό νά 

αφήνει ό καθένας μας πίσω του τά παιδιά τών παιδιών του, 

καί νά δίνει πάντοτε στή θέση του υπηρέτες στον θεό. "Ολα, 

πόν, αυτά καί ακόμη περισσότερα θά μπορούσε νά πεΐ κα- 774a 

„k.ç γιά τούς γάμους, κυρίως γιά τό ότι πρέπει νά συναπτό-
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μένος ορθώς- άν δ' άρα τις μή πείθηται εκών, άλλότριον δέ 
αυτόν καί άκοινώνητον έν τή πόλει έχη καί άγαμος ών γένη-
ται πεντεκαιτριακοντούτης, ζημιούσθω κατ' ένιαυτόν έκα-
στον, ό μέγιστον μέν τίμημα κεκτημένος εκατόν δραχμαΧς, ό 
δέ τό δεύτερον έβδομήκοντα, τρίτον δέ έξήκοντα, ό δέ τό τέ
ταρτον τριάκοντα. Τοϋτο δ' έστω τής "Ηρας Ιερόν. Ό δέ μή b 
έκτίνων κατ' ένιαυτόν δεκαπλάσιον όφειλέτω- πραττέσθω δέ 
ό ταμίας τής θεοϋ, μή έκπράξας δέ αυτός όφειλέτω καί έν ταΧς 
εύθύναις τοϋ τοιούτου λόγον ύπεχέτω πάς. Είς μέν ούν χρή
ματα ό μή 'θέλων γαμεΐν ταϋτα ζημιούσθω, τιμής δέ παρά τών 
νεωτέρων άτιμος πάσης έστω, καί μηδείς ύπακουέτω μηδέν 
αύτφ εκών τών νέων έάν δέ κολάζειν τινά έπιχειρή, πάς τφ 
άδικουμένω βοηθείτω καί άμυνέτω, μή βοηθών Οέ ό παράγε- e 
νόμενος δειλός τε άμα καί κακός ύπό τοϋ νόμου πολίτης εΐναι 
λεγέσθω. 

Περί δέ προικός εΐρηται μέν καί πρότερον, ειρήσθω δέ πά
λιν ώς ίσα αντί ΐσων εστίν τό μήτε λαμβάνοντι μήτ' έκδιδό-
ντι διά χρημάτων άπορίαν γηράσκειν τούς πένητας- τά γάρ 
αναγκαία υπάρχοντα έστι πάσι τών έν ταύτη τή πόλει, ύβρις 
δέ ήττον γυναιξί καί δουλεία ταπεινή καί ανελεύθερος διά d 
χρήματα τοΧς γήμασι γίγνοιτο άν. Καί ό μέν πειθόμενος έν 
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vcaL προτάσσοντας (ένν. τοϋ νόμου) ένα σωστό προοίμιο- άν 
τώρα συμβαίνει νά μήν πείθεται κάποιος μέ τή θέληση του 
καί νά θεωρεί τόν εαυτό του ξένο κι αμέτοχο στους κόλπους 
τής πόλεως καί Οντας άγαμος νά γίνει τριάντα πέντε ετών, 
άς τιμωρείται γιά κάθε έτος (ένν. αγαμίας), αυτός πού έχει 
στην κατοχή του τό πιό υψηλό εισόδημα μέ χρηματικό πρό
στιμο εκατό δραχμών, ό δεύτερος μέ εβδομήντα, ό τρίτος μέ 
εξήντα καί ό τέταρτος μέ τριάντα. Τό χρηματικό, έξ άλλου, 
αυτό ποσό θ' ανήκει στό Ιερό τής "Ηρας. Αυτός πάλι ό 
όποιος δέν έξοφλεΧ κάθε έτος αυτό, άς οφείλει τό δεκαπλά- b 
σιο- αυτό τώρα τό χρέος θά τό εκτελεί ό ταμίας τής θεάς, άν 
δέν τό είσπράξει άς τό οφείλει ό ίδιος καί κατά τήν απόδοση 
τέτοιων ευθυνών άς εΐναι υπόλογος κάθε υπεύθυνος. Σέ χρή
ματα, λοιπόν, ένώ αυτά εΐναι τά ποσά μέ τά όποΧα άς τιμω
ρείται αυτός πού δεν θέλει νά συνάπτει γάμο, στό ζήτημα τής 
τιμής άς εΐναι γιά όλους τούς νεότερους άνυπόληπτος, καί 
συνεπώς κανένας άπό τούς νέους άς μήν υπακούει στό πα
ραμικρό πρόθυμα σ' αυτόν καί άν τυχόν έπιχειρεΧ νά τιμω
ρήσει κάποιον κάθε πολίτης άς προστρέχει σέ βοήθεια καί άς 
υπερασπίζεται αυτόν πού αδικείται, άν τώρα ό παρευρισκό- e 
μένος δέν βοηθά, άς χαρακτηρίζεται άπό τόν νόμο δειλός καί 
ταυτόχρονα κακός πολίτης. 

Γιά τό θέμα τώρα τής προίκας είπώθηκε καί πρωτύτερα, 
καί άς ειπωθεί καί πάλι, Οτι ΐσα δικαιώματα απέναντι σέ ίσα 
δικαιώματα σημαίνει (ένν. νά μή κινδυνεύουν) νά γηράσκουν 
ελλείψει χρημάτων οί πτωχοί, μήτε λαμβάνοντας μήτε δίνο
ντας (ένν. νύμφη)- διότι υπάρχουν γιά όλους σ' αυτήν τήν 
πόλη τά αναγκαία περιουσιακά στοιχεία, καί θά υπήρχε έτσι 
λιγότερη αύθάδεια ανάμεσα στίς γυναίκες καί αναξιοπρεπής 
καί ανάξια ελεύθερου πολίτη δουλικότητα ανάμεσα σ' εκεί- d 
νους πού θά τίς νυμφεύονταν γιά τά χρήματα. Καί αυτός βέ
βαια ό όποΧος υπακούει, θά έκαμνε έκεΧ μέ τοϋτο ένα άπό τά 
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τών καλών δρώη τοϋτ' άν- ό δέ μή πειθόμενος ή διδούς ή λαμ
βάνων πλέον ή πεντήκοντα άξια δραχμών έσθήτος χάριν, ό δέ 
μνάς, ό δέ τριών ήμιμναίων, ό δέ δυοΧν μναΧν, ό τό μέγιστον 
τίμημα κεκτημένος, όφειλέτω μέν τφ δημοσίω τοσούτον έτε
ρον, τό δέ δοθέν ή ληφθέν ιερόν έστω τής "Ηρας τε καί τοΰ 
Διός, πραττόντων δέ οί ταμίαι τούτοιν τοΐν θεοΐν, καθάπερ e 
έρρήθη τών μή γαμούντων πέρι τούς ταμίας έκπράττειν εκά
στοτε τούς τής "Ηρας ή παρ' αυτών έκαστους τήν ζημίαν έκτί-
νειν. 

Έγγύην δέ είναι κυρίαν πατρός μέν πρώτον, δευτέραν 
πάππου, τρίτην δέ αδελφών όμοπατρίων, έάν δέ μηδέ εις ή 
τούτων, τήν προς μητρός μετά τοϋτο είναι κυρίαν ωσαύτως-
έάν δ' άρα τύχη τις άήθης συμβαίνη, τούς εγγύτατα γένους άεί 
κυρίους εΐναι μετά τών επιτρόπων. 

Όσα δέ προτέλεια γάμων ή τις άλλη περί τά τοιαύτα ιε
ρουργία μελλόντων ή γιγνομένων ή γεγονότων προσήκουσα 775a 
έστιν τελεΐσθαι, τούς έξηγητάς ερωτώντα χρή καί πειθόμενον 
έκείνοις έκαστον ήγεΐσθαι πάντα έαυτφ μετρίως γίγνεσθαι. 

Περί δέ τών εστιάσεων, φίλους μέν χρή καί φίλας μή πλεί
ους πέντε έκατέρων συγκαλείν, συγγενών δέ καί οικείων 
ωσαύτως τοσούτους άλλους έκατέρων άνάλωμα δέ μή γίγνε
σθαι πλέον ή κατά τήν ούσίαν μηδενί, τφ μέν είς χρήματα με-
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ώραΐα πράγματα- ένΦ αυτός ό όποιος δέν συμμορφώνεται, 
εΐτε δίνοντας εΐτε λαμβάνοντας πράγματα μεγαλύτερης 
αξίας άπό πενήντα δραχμές γιά ρουχισμό ή μία μνά ή τρία 
μισά τής μνάς ή, αυτός πού διαθέτει τό μεγαλύτερο εισόδημα 
άπ' όλους, δύο μνάς, άς οφείλει νά καταβάλει στό δημόσιο 
ταμείο άλλα τόσα, ένώ αυτό πού δόθηκε ή ελήφθη (ένν. ώς 
προίκα) θ' ανήκει στό ιερό τής "Ηρας καί τοϋ Δία, τών όποι
ων δύο αυτών θεών οί ταμίες ενεργούν, καθώς ακριβώς 
είπώθη ότι εισπράττουν γιά τούς άγαμους άνδρες οί εκάστο
τε ταμίες τής Ήρας, διαφορετικά νά πληρώνει καθένας άπό 
αυτούς έξ ιδίων τό πρόστιμο. 

Έγκυρος τώρα αρραβώνας είναι βέβαια πρώτα τοϋ πατέ
ρα, δεύτερος τοϋ παππού, τρίτος τών αδελφών άπό τόν ίδιο 
πατέρα, άν τυχόν δέν υπάρχει ούτε ένας άπό αυτούς, έγκυ
ρος είναι εκείνος μετά άπό τοϋτο (ένν. τήν πατρική γραμμή) 
πού γίνεται άπό τούς συγγενείς τής μητέρας μέ τήν ίδια σει
ρά- άν τώρα τυχόν συντρέχει μία ασυνήθιστη συγκυρία, Ικα
νοί γιά νά δώσουν κύρος στον άραβώνα εΐναι σέ κάθε περί
πτωση οί εγγύτεροι συγγενείς μαζί μέ τούς επιτρόπους. 

"Οσα προγαμιαία τελετουργικά ή κάποια άλλη σχετική μέ 
τά τοϋ είδους αύτοϋ μελλοντικών ή παρόντων ή παρελθό- 775 
ντων (ένν. γάμων) ιεροτελεστία ενδείκνυται νά τελείται, κα
θένας πρέπει νά έρωτα τούς ερμηνευτές καί υπακούοντας σ' 
εκείνους νά θεωρεί ότι όλα γίνονται στή δική του περίπτωση 
στό σωστό μέτρο. 

Προκειμένου πάλι γιά τίς συνεστιάσεις, δέν πρέπει νά 
προσκαλούνται πάνω άπό πέντε φίλοι καί φίλες άπό κάθε 
πλευρά, άπό τούς συγγενείς καί τούς οικείους, άλλοι τόσοι 
ομοίως άπό κάθε πλευρά- δέν πρέπει νά γίνονται, έξ άλλου, 
άπό κανένα μεγαλύτερες δαπάνες άπ' ό,τι δικαιολογεί ή πε
ριουσία τους, δηλαδή σέ χρήματα περισσότερα άπό μία μνά 
γιά τόν πιό πλούσιο, άπό τό μισό τοϋ ποσού αύτοϋ γιά τόν 
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γίστω μνάν, τφ δ' ήμισυ τοϋ τοσούτου, τφ Ó' εφεξής ούτω, b 
καθάπερ ύποβεβηκεν έκάστω τό τίμημα. Καί τον μέν πειθό-
μενον τφ νόμω έπαινεΐν χρή πάντας, τόν δέ άπειθοϋντα κο-
λαζόντων οί νομοφύλακες ώς άπειρόκαλόν τε όντα καί άπαί-
δευτον τών περί τάς νυμφικάς Μούσας νόμων. Πίνειν δέ είς 
μέθην ούτε άλλοθι που πρέπει, πλην έν ταΐς τοϋ τόν οΐνον δό-
ντος θεοϋ έορταΐς, ούδ' ασφαλές, ούτ' ούν δή περί γάμους 
έσπουδακότα, έν οΐς έμφρονα μάλιστα είναι πρέπει νύμφην καί e 
νυμφίον μεταβολήν ού σμικράν βίου μεταλλάττοντας, άμα δέ 
καί τό γεννώμενον όπως οτι μάλιστα έξ έμφρόνων άεί γίγνη
ται- σχεδόν γάρ άδηλον όποια νύξ ή φώς αυτό γεννήσει μετά 
θεοϋ. Καί προς τούτοις δεΐ μή τών σωμάτων διακεχυμένων 
υπό μέθης γίγνεσθαι τήν παιδουργίαν, άλλ' εύπαγές απλανές 
ήσυχαΧόν τε έν μοίρα συνίστασθαι τό φυόμενον. Ό δέ διωνω-
μένος αυτός τε φέρεται πάντη καί φέρει, λυττών κατά τε d 
σώμα καί ψυχήν- σπείρειν ούν παράφορος άμα καί κακός ό 
μεθύων, ώστ' ανώμαλα καί άπιστα καί ουδέν εύθύπορον ήθος 
ουδέ σώμα έκ τών εικότων γεννώη ποτ' άν. Διό μάλλον μέν 
όλον τόν ένιαυτόν καί βίον χρή, μάλιστα δέ όπόσον άν γεννά 
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αμέσως λιγότερο πλούσιο καί ούτω καθ' έξης, στό μέτρο πού b 
κατεβαίνει στην πιό κάτω κλίμακα γιά καθένα τό εισόδημα 
του. Κι αυτόν βέβαια πού υπακούει στον νόμο πρέπει νά τόν 
επαινούν όλοι, αντίθετα αυτόν πού δέν υπακούει νά τόν τι
μωρούν οί νομοφύλακες τόσο γιά τόν λόγο ότι εΐναι ακαλαί
σθητος όσο και γιά τόν λόγο Οτι εΐναι απαίδευτος στό θέμα 
τών κανόνων γιά τίς Μούσες τοϋ γάμου. Τό νά πίνει, έξ 
άλλου, κανείς μέχρι μέθης ούτε πουθενά άλλου εΐναι πρέπον, 
μ' εξαίρεση στίς εορτές τοϋ θεοϋ πού δίνει τόν οίνο, κάτι 
άλλωστε ούτε καί ασφαλές, ούτε προπάντων έδώ, στην περί
πτωση δηλαδή εκείνου πού ασχολείται σοβαρά μέ τούς γά
μους, όπου ακριβώς πρέπει νά είναι όσο γίνεται περισσότε
ρο προσεκτικοί ή νύμφη καί ό γαμβρός, δεδομένου ότι ή e 
αλλαγή τής άγαμης μέ τήν έγγαμη κατάσταση δέν εΐναι μι
κρής σημασίας γιά τή ζωή τους, καί συγχρόνως γιά τό παιδί 
πού πρόκειται νά γεννηθεί, πώς θά γεννιέται δηλαδή σέ κάθε 
περίπτωση όσο γίνεται περισσότερο άπό γονείς νηφάλιους, 
διότι είναι σχεδόν άγνωστο ποία νύχτα ή μέρα, μέ τή βοήθεια 
τοϋ θεοϋ, θά συλληφθεί τό νεογέννητο. Καί έπί πλέον αυτών, 
πρέπει νά μή γίνεται ή παιδοποιία Οταν τά σώματα είναι δια
λυμένα άπό τή μέθη, άλλα νά σχηματίζεται τό έμβρυο μέσα 
στή μήτρα συμπαγές, σταθερό καί ήσυχο. Αντίθετα, αυτός 
πού είναι διαποτισμένος άπό τόν οίνο, κι αυτός Ó ΐδιος άγε
ται καί επιφέρεται καί παντοιοτρόπως φέρει (ένν. άναστά- d 
τωση), λυσσομανώντας σωματικά όσο καί ψυχικά· αυτός, 
λοιπόν, πού μεθά δέν μπορεί παρά νά σπέρνει παιδιά ζαλι
σμένος καί αδέξιος, έτσι ώστε δέν θά μπορούσε παρά νά γεν
νά κατά πάσα πιθανότητα παιδιά ανώμαλα καί άπιστα καί 
χωρίς στό ελάχιστο ευθύ χαρακτήρα καί εύθυτενές σώμα. Γι' 
αυτό πρέπει κανείς στή διάρκεια μάλλον όλου τοϋ έτους καί 
σέ όλη του τή ζωή, καί Ιδίως όσο τό δυνατόν κατά τόν χρόνο 
πού συμβαίνει νά γεννά, νά προσέχει ώστε νά μή διαπράττει 
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χρόνον, εύλαβεΐσθαι καί μή πράττειν μήτε όσα νοσώδη έκό-
ντα είναι μήτε όσα ύβρεως ή αδικίας έχόμενα -εις γάρ τάς 
τών γεννωμένων ψυχάς καί σώματα άναγκαΐον έξομοργνύ-
μενον έκτυποϋσθαι καί τίκτειν πάντη φαυλότερα- διαφερό- _ 
ντως δέ έκείνην τήν ήμέραν καί νύκτα άπέχεσθαι τών περί τά 
τοιαύτα- αρχή γάρ καί θεός έν άνθρώποις Ιδρυμένη σφζει πά
ντα, τιμής έάν τής προσηκούσης αύτη παρ' έκαστου τών χρω
μάτων λαγχάνη. 

Νομίσαντα δ' είναι χρή τόν γαμοϋντα ταΐν οίκίαιν ταΧν έν 
τφ κλήρω τήν ετέραν οίον νεοττών έγγέννησιν καί τροφήν, 776a 
χωρισθέντα άπό πατρός καί μητρός τόν γάμον έκεΐ ποιεΐσθαι 
καί τήν οΐκησιν καί τήν τροφήν αύτοϋ καί τών τέκνων. Έν 
γάρ ταΧς φιλίαις έάν μέν πόθος ένή τις, κολλά καί συνδεΧ πά
ντα ήθη· κατακορής δέ συνουσία καί ούκ ΐσχουσα τόν διά 
χρόνου πόθον άπορρεΧν αλλήλων ποιεί ύπερβολαις πλη
σμονής. „ν δή χάριν μητρί καί πατρί καί τοΧς τής γυναικός 
οίκείοις παρέντας χρή τάς αυτών οικήσεις, οΐον είς άποικίαν b 
άφικομένους, αυτούς έπισκοποϋντάς τε άμα καί έπισκοπου-
μένους οίκεΐν, γεννώντας τε καί εκτρέφοντας παΐδας, καθά
περ λαμπάδα τόν βίον παραδίδοντας άλλοις έξ άλλων, θερα
πεύοντας άεί θεούς κατά νόμους. 

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ 463 

μέ τή θέληση του τίποτα άπ' όσα είναι νοσηρά μήτε άπ' όσα 
έχουν νά κάμνουν μέ αυθάδη συμπεριφορά ή αδικία -διότι 
είναι αναπόφευκτο, μέ τό νά είναι μεταδοτικό, νά αποτυπώ
νεται αυτό στίς ψυχές καί στά σώματα τών μελλογέννητων 
καί νά φέρνει έτσι αυτός στον κόσμο πλάσματα άπό κάθε 
άποψη ποταπότερα- όλως δέ Ιδιαιτέρως κατά τήν ήμερα καί e 
τή νύκτα έκείνην νά απέχει άπό τίς ενέργειες πού έχουν νά 
κάμνουν μέ τέτοια σφάλματα- διότι ή αρχή, ένας θεός, εγκα
θιδρυμένη μέσα στους ανθρώπους, σώζει τά πάντα, άν τυχόν 
απολαμβάνει άπό καθέναν άπό εκείνους πού τήν χρησιμο
ποιούν τήν τιμή πού τής αρμόζει. 

Αυτός ό όποιος συνάπτει γάμο πρέπει, έχοντας θεωρήσει 
ότι ή μία άπό τίς δύο οικίες τοϋ κλήρου είναι ό κατάλληλος 776a 
τόπος γιά τή γέννηση καί διατροφή νεογνών, άφοϋ αποχωρή
σει άπό τήν οίκία τοϋ πατέρα του καί τής μητέρας του, νά κά
μνει έκεΐ τόν έγγαμο βίο του καί αυτήν τόπο κατοικίας καί 
διαβίωσης τοϋ ίδιου καί τών παιδιών του. Διότι άν στίς σχέ
σεις αγάπης τυχόν εμφιλοχωρήσει καί κάποια έλλειψη τοϋ 
ενός γιά τόν άλλο, συμβαίνει αυτή νά συγκολλά καί συνεπώς 
συνδέει Ολες τίς διαθέσεις- ένώ, αντιθέτως, ή υπερβολική 
συμβίωση ή οποία λόγφ αύτοϋ δέν έχει τό στοιχείο τής έλλει
ψης πού προκαλεί ό χρόνος έχει ώς αποτέλεσμα νά αποκό
πτεται ό ένας άπό τόν άλλο γιά τόν λόγο τοϋ σέ υπερβολικό 
βαθμό κορεσμού. Γι' αυτούς λοιπόν τούς λόγους πρέπει (ενν. 
οί νεόνυμφοι), αφήνοντας κατοικίες στον πατέρα καί στην 
μητέρα, καθώς καί στους οικείους τής γυναίκας, κάμνοντας 
τους επισκέψεις καί δεχόμενοι τίς δικές τους επισκέψεις σάν b 
νά έχουν φθάσει σέ αποικία, νά κατοικούν στό δικό τους 
σπίτι, όπου καί νά γεννούν καί νά ανατρέφουν τά παιδιά 
τους, παραδίδοντας καθώς μία λαμπάδα τή ζωή άπό τή μία 
γενιά στην άλλη, λατρεύοντας συνεχώς τούς θεούς σύμφωνα 
μέ τούς νόμους. 
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Κτήματα δέ τό μετά τοϋτο ποία άν τις κεκτημένος έμμε-
λεστάτην ούσίαν κεκτήτο; τά μέν ούν πολλά ούτε νοήσαι χα-
λεπόν ούτε κτήσασθαι, τά δέ δή τών οίκετών χαλεπά πάντη. e 
Τό δ' αίτιον, ούκ ορθώς πως καί τίνα τρόπον ορθώς περί 
αυτών λέγομεν εναντία γάρ ταΐς χρείαις, καί κατά τάς χρεί
ας αύ, ποιούμεθα περί δούλων και τά λεγόμενα. 

ΜΕ. Πώς δ' αύ τοϋτο λέγομεν; ού γάρ πω μανθάνομεν, ώ 
ξένε, Ö τι τά νϋν φράζεις. 

ΑΘ. Καί μάλα γε, ώ Μέγιλλε, είκότως- σχεδόν γάρ πάντων 
τών Ελλήνων ή Λακεδαιμονίων είλωτεία πλείστην άπορίαν 
παράσχοιτ' άν καί έριν τοις μέν ώς εύ, τοις δ' ώς ούκ εύ γε-
γονυΐά έστιν -έλάττω δέ ή τε Ήρακλεωτών δουλεία τής τών d 
Μαριανδυνών καταδουλώσεως έριν άν έχοι, τό Θετταλών τ' 
αύ πενεστικόν έθνος- είς ά καί πάντα τά τοιαύτα βλέψαντας 
ημάς τί χρή ποιεΐν περί κτήσεως οίκετών; ό δή παριών τφ 
λόγω έτυχον ειπών, καί σύ με είκότως τί ποτέ φράζοιμι ήρώ-
τησας, τόδε εστίν. "Ισμεν ότι που πάντες εΐποιμεν άν ώς χρή 
δούλους ώς ευμενέστατους έκτήσθαι καί αρίστους· πολλοί 
γάρ αδελφών ήδη δούλοι καί ύέων τισίν κρείττους προς 
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Όσον άφορα, μετά άπό τοϋτο, στά περιουσιακά στοιχεία, 
ποία άν θά είχε κάποιος στην κατοχή του, θά κατείχε τήν πιό 
ενδεδειγμένη περουσία; Καί γιά τά πιό πολλά βέβαια δέν 
εΐναι δύσκολο ούτε νά κατανοήσει κανείς (ένν. τό ποΧα είναι) 
ούτε νά τά αποκτήσει, ένώ γιά τούς οικιακούς βοηθούς τά 
πράγματα είναι άπό κάθε άποψη δύσκολα. Καί ή αίτια εΐναι e 
ότι μιλάμε γι* αυτούς κάπως όχι σωστά καί κατά κάποιον 
τρόπο σωστά- παριστάνομε δηλαδή καί τά Οσα λέγονται γιά 
τούς δούλους αντίθετα μέ τή χρησιμότητα τους καί άλλοτε 
πάλι σύμφωνα μέ τή χρησιμότητα τους. 

ΜΕ. Καί μέ ποίον τρόπο τό λέμε αυτό; Διότι δέν έχομε 
ακόμα καταλάβει, φιλοξενούμενε, αυτό πού τώρα μας λές. 

ΑΘ. Καί πολύ δικαιολογημένα χωρίς άλλο, Μέγιλλε- διότι 
γιά Ολους σχεδόν τούς Έλληνες, ή δουλεία μέ τή μορφή τών 
ειλώτων στους Λακεδαιμόνιους θά μπορούσε νά δώσει τήν 
αφορμή γιά τήν πιό μεγάλη απορία καί άντιγνωμία μεταξύ 
αυτών γιά τούς όποιους καλώς έχει αυτή θεσπισθεί καί εκεί
νων γιά τούς οποίους δέν έχει καλώς θεσπισθεί -λιγότερο 
έντονη άντιγνωμία θά προκαλούσε ωστόσο ή δουλεία τών 
Ήρακλειωτών άπό τήν υποδούλωση τών Μαριανδυνών, d 
καθώς επίσης καί εκείνη άπό τούς Θεσσαλούς τοϋ πενεστι-
κοϋ γένους-, σέ αυτά κι όλα τά άλλα τοϋ είδους αύτοϋ απο
βλέποντας έμεΐς τί πρέπει νά κάμνουμε σχετικά μέ τό θέμα 
τής ιδιοκτησίας οίκετών; Έκεΐνο τότε, πού έν τή ρύμη τοϋ 
λόγου είπα παρεμπιπτόντως, καί σύ μέ τό δίκιο σου μ' ερώ
τησες τί ενδεχομένως ήθελα νά πώ, είναι τοϋτο. Γνωρίζομε 
ÔTL Ολοι λίγο πολύ θά μπορούσαμε νά παραδεχθούμε Οτι 
πρέπει νά έχουμε στην κατοχή μας δούλους Οσο τό δυνατόν 
πιό ευνοϊκά διατιθέμενους απέναντι μας καί τούς καλύτε
ρους δυνατούς- κι αυτό, επειδή πολλοί δούλοι, οί όποιοι 
υπήρξαν στό παρελθόν πολύ ανώτεροι άπό κάθε άποψη σέ 
ό,τι αφορά στην αρετή άπό αδελφούς καί γυιούς, έχουν σώ-
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άρετήν πάσαν γενόμενοι, σεσώκασιν δέσποτας καί κτήματα e 

τάς τε οικήσεις αυτών όλας. Ταϋτα γάρ ΐσμεν που περί δού

λων λεγόμενα. 

ΜΕ. Τί μήν; 

ΑΘ. Ούκοϋν καί τουναντίον, ώς υγιές ουδέν ψυχής δού

λης, ουδέ πιστεύειν ούδέποτ' ουδέν τω γένει δεΧ τόν νουν κε-

κτημένον; ό δέ σοφώτατος ήμΧν τών ποιητών καί άπεφήνατο, 

υπέρ τοϋ Διός αγορεύων, ώς 

ήμισυ γάρ τε νόου, φησίν, άπαμείρεται εύρύοπα Ζευς 777a 

ανδρών, ούς άν δή κατά δούλιον ήμαρ έλησι. 

Ταϋτα δή διαλαβόντες έκαστοι τοΧς διανοήμασιν οί μέν 

πιστεύουσί τε ουδέν γένει οίκετών, κατά δέ θηρίων φύσιν 

κέντροις καί μάστιξιν ού τρις μόνον άλλα πολλάκις απεργά

ζονται δούλας τάς ψυχάς τών οίκετών οί δ ' αύ τάναντία τού

των δρώσι πάντα. 

ΜΕ. Τί μήν; 

ΚΛ. Τί ούν δή χρή ποιεΐν, τούτων, ώ ξένε, διαφερομένων b 

ούτω, περί τής ημετέρας αύ χώρας ημάς, τής τε κτήσεως άμα 

καί κολάσεως τών δούλων πέρι; ' 

Αθ . Τί δ', ώ Κλεινία; δήλον ώς επειδή δύσκολόν έστι τό 

θρέμμα άνθρωπος, καί προς τήν άναγκαίαν διόρισιν, τό 

δοϋλόν τε έργω διορίζεσθαι καί ελεύθερον καί δεσπότην, 

ουδαμώς εϋχρηστον έθέλειν εΐναι τε καί γίγνεσθαι φαίνεται, 
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σει τούς κυρίους τους καί τίς περιουσίες τους καί ολόκληρα e 

τά νοικοκυριά τους. Διότι Ολοι λίγο πολύ γνωρίζομε Οτι λέ

γονται αυτά γιά δούλους. 

ΜΕ. Πώς δχι; 

ΑΘ. Δέν είναι Ομως αλήθεια καί τό αντίθετο, Οτι τίποτε τό 

υγιεινό δέν υπάρχει σέ μία δούλη ψυχή καί ότι δέν πρέπει 

ένας άνθρωπος πού έχει μυαλό ούτε καί νά εμπιστεύεται 

ποτέ γιά τό παραμικρό τό είδος αυτό ανθρώπων; Ό πιό 

σοφός μάλιστα άπό τούς ποιητές μας έφθασε στό σημείο, 

αναφερόμενος στον Δία, νά δηλώσει ρητά ότι 

τό μισό δηλαδή κι άπό τό μυαλό τους, λένε, στερεΧ ό Ζευς, 777a 

[τοϋ όποιου τό βλέμμα φθάνει μακρυά 

στους ανθρώπους γιά τούς όποιους ήρθε ή μέρα νά τεθούν 

[κάτω από τόν ζυγό τής δουλείας 

Ά φ ο ϋ έτσι επεξεργασθούν οί διάφοροι άνθρωποι αυτά, μέ τό 

δικό του ό καθένας μυαλό, ένα μέρος δέν εμπιστεύεται ούτε 

γιά τό παραμικρό τήν κατηγορία τών οίκετών, καί σάν νά 

είχαν νά κάμνουν μέ τή φύση άγριων θηρίων, καθιστούν μέ 

βουκέντρα καί μαστίγια όχι μόνο τρεις άλλα πολλές φορές 

δουλικές τίς ψυχές τών οίκετών ένα άλλο πάλι μέρος Ομως 

συμβαίνει νά πράττουν εντελώς αντίθετα άπό αυτά. 

ΜΕ. Πώς όχι; 

ΚΛ. Τί πρέπει, λοιπόν, τότε νά κάμνουμε έμεΧς, φιλοξε- b 

νούμενε, όταν έτσι διίστανται οί απόψεις, γιά τή δική μας 

πάλι χώρα, τόσο γιά τήν Ιδιοκτησία όσο ταυτόχρονα καί γιά 

τήν τιμωρία τών δούλων; 

ΑΘ. Έ καί τί, Κλεινία; Εΐναι ολοφάνερο ότι άφοϋ είναι 

δύσκολο τό πλάσμα άνθρωπος, είναι επόμενο, καί ώς προς 

τόν αναγκαίο προσδιορισμό, ότι τό τί είναι στην πράξη 

δούλος και ελεύθερος και κύριος, δέν φαίνεται νά μπορεί νά 

εΐναι ή νά γίνεται μέ κανένα τρόπο ένα εύκολομεταχείριστο 
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χαλεπόν δή τό κτήμα- έργω γάρ πολλάκις έπιδέδεικται περί e 
τάς Μεσσηνίων συχνάς είωθυίας αποστάσεις γίγνεσθαι, καί 
περί γε τάς τών έκ μιας φωνής πολλούς οίκέτας κτώμενων 
πόλεις, όσα κακά συμβαίνει, καί έτι τά τών λεγομένων περι-
δίνων τών περί τήν Ίταλίαν γιγνομένων παντοδαπά κλωπών 
έργα τε καί παθήματα. Προς α τις άν πάντα βλέψας διαπο-
ρήσειε τί χρή δράν περί απάντων τών τοιούτων. Δύο δή λεί-
πεσθον μόνω μηχανά, μήτε πατριώτας αλλήλων είναι τούς d 
μέλλοντας όςιον δουλεύσειν, άσυμφώνους τε είς δύναμιν ότι 
μάλιστα, τρέφειν δ' αυτούς ορθώς, μή μόνον εκείνων ένεκα, 
πλέον δέ αυτών προτιμώντας- ή δέ τροφή τών τοιούτων μήτε 
τινά ϋβριν ύβρίζειν είς τούς οίκέτας, ήττον δέ, ει δυνατόν, 
άδικεΐν ή τούς έξ ΐσου. Διάδηλος γάρ Ó φύσει καί μή πλαστώς 
σέβων τήν δίκην, μισών δέ όντως τό άδικον, έν τούτοις τών 
ανθρώπων έν οΐς αύτφ ρήδιον άδικεΐν ό περί τά τφν δούλων 
ούν ήθη καί πράξεις γιγνόμενός τις αμίαντος τοΰ τε άνοσίου e 
πέρι καί αδίκου, σπείρειν είς αρετής έκφυσιν ίκανώτατος άν 
εΐη, ταύτόν δ' έστ' είπεΧν τοϋτο ορθώς άμα λέγοντα έπί τε δε
σπότη καί τυραννώ καί πάσαν δυναστείαν δυναστεύοντι προς 

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ 469_ 

θέμα, είναι δύσκολη χωρίς άλλο αυτή ή ιδιοκτησία- έχει πολ
λές φορές αυτό πράγματι αποδειχθεί στην πράξη σχετικά μέ 
τίς αποστασίες πού συνηθίζονται νά γίνονται συχνά στους 
κόλπους τών Μεσσηνίων, καί ασφαλώς, σχετικά μέ τίς πό
λεις πού αποκτούν πολλούς οίκέτες τής ίδιας γλώσσας, τά 
πόσα κακά γίνονται, καθώς επίσης καί σχετικά μέ τίς κάθε 
είδους ληστρικές επιχειρήσεις Οσο καί υφιστάμενες συμφο
ρές, αυτών πού λέγονται περιπλανώμενοι άπό δώ κι άπό κει 
καί δρουν γύρω άπό τήν 'Ιταλία. Άν ήθελε κάποιος νά δεΧ 
όλα αυτά, θά βρισκόταν σέ μεγάλη αμηχανία σχετικά μέ τό τί 
πρέπει νά κάμνει γιά όλα ανεξαιρέτως τοϋ είδους αύτοϋ τά 
ζητήματα. Ή αλήθεια εΐναι ότι θά απέμεναν δύο μόνο μέσα, 
νά μήν είναι ούτε συμπατριώτες μεταξύ τους αυτοί πού πρό
κειται νά υπηρετήσουν άγόγγυστα ώς δούλοι, καί μάλιστα εί 
δυνατόν νά εΐναι όσο γίνεται πιό αταίριαστοι καί νά τούς με
ταχειρίζονται σωστά, όχι μόνο χάριν εκείνων, άλλα πολύ πε
ρισσότερο επειδή ενδιαφέρονται αυτοί γιά τό δικό τους συμ
φέρον ή (ένν. σωστή) μεταχείριση, έξ άλλου, αυτών τών 
ανθρώπων συνίσταται συγκεκριμένα στό νά μήν προσβάλ
λουν μέ κάποια κακοποίηση τούς υπηρέτες, καί εί δυνατόν 
νά εΐναι λιγότερο άδικοι απέναντι τους άπ' ό,τι στους ίσους 
τους. Διότι εκείνος πού σέβεται άπό τή φύση του καί όχι επί
πλαστα τή δικαιοσύνη καί μισεί πραγματικά τό άδικο, εΐναι 
κατάδηλος στην περίπτωση ακριβώς αυτών τών ανθρώπων 
έν μέσω τών οποίων εΐναι γι' αυτόν εύκολο νά διαπράττει 
αδικίες- όποιος, λοιπόν, ώς προς τίς συνήθειες καί τίς ενέρ
γειες του προς τούς δούλους εΐναι αμόλυντος τόσον άπό τό 
ανόσιο όσο καί τό άδικο, θά ήταν ό πιό ικανός νά σπείρει γιά 
φύτρωμα αρετής, καί μπορεί νά πει κανείς καί σωστά θά έλε
γε, ότι τό ΐδιο αυτό ισχύει γιά έναν οικογενειάρχη, γιά έναν 
τύραννο καί γιά κάθε απόλυτη εξουσία πού ασκείται κυρίαρ
χα άπό έναν εξουσιαστή σ' έναν ασθενέστερο άπό τόν ΐδιο. 
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άσθενέστερον έαυτοϋ. Κολάζειν γε μήν έν δίκη δούλους δεΐ, 

καί μή νουθετοϋντας ώς ελευθέρους θρύπτεσθαι ποιεΧν τήν 

δέ οίκέτου πρόσρησιν χρή σχεδόν έπίταξιν πάσαν γίγνεσθαι, 778a 

μή προσπαίζοντας μηδαμή μηδαμώς οικέταις, μήτ' ούν θη-

λείαις μήτε άρρεσιν, α δή προς δούλους φιλοϋσι πολλοί σφό

δρα άνοήτως θρύπτοντες χαλεπώτερον άπεργάζεσθαι τόν 

βίον έκείνοις τε άρχεσθαι και έαυτοΐς άρχειν. 

ΚΛ. Όρθώς λέγεις. 

ΑΘ. Ούκοϋν Οτε τις οίκέταις κατεσκευασμένος είς δύνα

μιν εΐη πλήθει καί έπιτηδειότητι προς έκάστας τάς τών έργων 

παραβοηθείας, τό δή μετά τοϋτο οικήσεις χρή διαγράφειν τφ 

λόγφ; 

ΚΛ. Πάνυ μέν ούν. b 

ΑΘ. Καί συμπάσης γε ώς έπος ειπείν έοικεν τής οικοδο

μικής πέρι τήν γε δή νέαν καί άοίκητον έν τφ πρόσθεν πόλιν 

έπιμελητέον είναι, τίνα τρόπον έκαστα έξει τούτων περί τε 

ιερά καί τείχη. Γάμων δ ' ήν έμπροσθεν ταύτα, ώ Κλεινία, νϋν 

δ ' έπειπερ λόγω γίγνεται, καί μάλ' έγχωρεΐ ταύτη γίγνεσθαι 

τά ν ϋ ν εργψ μήν Οταν γίγνηται. ταϋτ' έμπροσθεν τών γάμων. 

έάν θεός έθέλη, ποιήσαντες, εκείνα ήδη τότε έπί πάσιν τοΐς e 

τοιούτοις άποτελοϋμεν. Νϋν δέ μόνον όσον τινά τύπον αυτών 

δι ' ολίγων έπεξέλθωμεν. 
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Πρέπει, ωστόσο, νά τιμωρούν οί κύριοι μέ δικαιοσύνη τούς 

δούλους, καί μή νουθετώντας τους σάν νά ήσαν ελεύθεροι νά 

τούς κάμνουν κοινώς νά «σπάνε»- είναι σχεδόν ανάγκη κάθε 

κάλεσμα τοϋ υπηρέτη νά εΐναι διαταγή, σέ καμμία περίπτω- 778a 

ση καί μέ κανένα τρόπο νά χωρατεύουν μέ τούς υπηρέτες, 

ούτε μέ θηλυκούς ούτε μέ αρσενικούς, τά όποια (ένν. χω

ρατά) αρέσει σέ πολλούς πολύ ανόητα νά κάμνουν μέ δού

λους, μέ αποτέλεσμα, θραύοντας (ένν. τήν πειθαρχία), νά κά

μνουν δυσκολότερη τή ζωή εκείνων ώς προς τό νά άρχονται 

καί τή δική τους ώς προς τό νά άρχουν. 

ΚΛ. Σωστά μιλάς. 

ΑΘ. Έτσι, λοιπόν, όταν κάποιος έχει στη διάθεση του, στο 

μέτρο τοϋ δυνατοϋ, υπηρέτες σέ μεγάλον αριθμό καί μέ Ικα

νότητα γιά κάθε είδους βοήθεια στίς εργασίες του, μήπως 

μετά άπό τοϋτο πρέπει νά περάσουμε, στή συζήτηση μας, 

στην περιγραφή τών κατοικιών; 

ΚΛ. Βεβαιότατα. b 

ΑΘ. Καί, άπ' ό,τι φαίνεται, πρέπει, προκειμένου γιά μία 

πόλη καί μέχρι πρόσφατα ακατοίκητη, νά ληφθεί μέριμνα γιά 

τήν Ολη, πού λέει ό λόγος, οικοδομική δραστηριότητα, πώς 

δηλαδή θά έχει καθένα άπό αυτά (ένν. τά κτίσματα τό ένα σέ 

σχέση μέ τό άλλο) καί ιδιαίτερα μέ τούς ναούς καί τά τείχη. 

Αυτά όμως στην πραγματικότητα, Κλεινία, προηγούνται τών 

γάμων, ωστόσο, άφοϋ τώρα πλέον (ένν. ή πόλη) γίνεται στά 

λόγια, επιτρέπεται καί πολύ μάλιστα νά γίνεται στην παρού

σα συζήτηση μας μέ τοϋτο τόν τρόπο- όταν βέβαια έλθει ή 

ώρα νά γίνει στην πραγματικότητα, άφοϋ κάμνουμε, άν θέλει 

ό θεός, αυτά (ένν. τά οικοδομήματα) πριν άπό τούς γάμους. 

τότε άποτελειώνομε έπί τέλους εκείνα (ένν. τά τών γάμων) 

μετά ά π ' Ολα τοΰ είδους αύτοϋ τά πράγματα. Τώρα Ομως άς e 

διεξέλθομε μέ λίγα λόγια, όσο μόνο (ένν. χρειάζεται) ένα σύ

ντομο περίγραμμα γι' αυτά. 
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ΚΛ. Πάνυ μέν ούν. 
ΑΘ. Τά μέν τοινυν ίερά πάσαν πέριξ τήν τε άγοράν χρη 

κατασκευάζειν καί τήν πόλιν όλην έν κύκλω προς τοΧς ύψη-
λοΧς τών τόπων, εύερκείας τε καί καθαρότητος χάριν προς δέ 
αύτοΧς οικήσεις τε αρχόντων καί δικαστηρίων, έν οΐς τάς δί
κας ώς ίερωτάτοις ούσιν λήψονταί τε καί δώσουσι, τά μέν ώς d 
οσίων πέρι, τά δέ και τοιούτων θεών ιδρύματα, καί έν τού
τοις δικαστήρια, έν οΐς αΐ τε τών φόνων πρέπουσαι δίκαι γί-
γνοιντ' άν καί Οσα θανάτων άξια αδικήματα. Περί δέ τειχών, 
ώ Μέγιλλε, έγωγ' άν τή Σπάρτη συμφεροίμην τό καθεύδειν 
έάν έν τή γή κατακείμενα τά τείχη καί μή έπανιστάναι, τώνδε 
εΐνεκα. Καλώς μέν καί ό ποιητικός υπέρ αυτών λόγος 
υμνείται, τό χαλκά καί σιδηρά δεΧν εΐναι τά τείχη μάλλον ή 
γήινα- τό δ' ήμέτερον έτι προς τούτοις γέλωτ' άν δικαίως πά- e 
μπολυν όφλοι, τό κατ' ένιαυτόν μέν έκπέμπειν είς τήν χώραν 
τούς νέους, τά μέν σκάψοντας, τά δέ ταφρεύσοντας, τά δέ καί 
διά τίνων οικοδομήσεων ειρξοντας τούς πολεμίους, ώς δή 
τών Ορων τής χώρας ούκ έάσοντας τούς πολεμίους, ώς δή τών 
Ορων τής χώρας ούκ έάσοντας έπιβαίνειν, τείχος δέ περιβα-
λοίμεθα, ό πρώτον μέν προς ύγιειαν ταΐς πόλεσιν ουδαμώς 
συμφέρει, προς δέ τίνα μαλθακήν εξιν ταΧς ψυχαΧς τών ένοι-
κούντων εΐωθε ποιεΧν, προκαλούμενον εις αυτό καταφεύγο
ντας μή άμύνεσθαι τούς πολεμίους, μηδέ τφ φρουρεΧν άεί τι- 779a 
νας έν αυτή νύκτωρ καί μεθ' ήμέραν, τούτω τής σωτηρίας 
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ΚΛ. Βεβαιότατα. 
ΑΘ. Τούς ναούς πρέπει λοιπόν νά τούς κτίζουμε ολόγυρα 

στην αγορά καί τήν πόλη Ολη σέ κύκλο απέναντι στά ψηλά 
σημεΧα τών τοποθεσιών γιά λόγους ασφάλειας καί καθαριό
τητας καί απέναντι σ' αυτούς τά κτίρια τών αρχόντων καί 
τών δικαστηρίων, στά όποια καθώς είναι οί πιό ίεροί τόποι 
θά λαμβάνονται καί θά απαγγέλλονται οί δικαστικές αποφά
σεις, τά μέν καθώς πρόκειται περί όσιων καί τά δέ καθώς καί d 
τά ιδρύματα τών τέτοιων θεών καί ανάμεσα σ' αυτά καί τά 
δικαστήρια, στά όποια θά μπορούσαν νά διεξάγονται οί σω
στές δίκες γιά τούς φόνους καί γιά όσα αδικήματα εΐναι άξια 
θανάτου. Όσο τώρα γιά τά τείχη έγώ, Μέγιλλε, θά συμφω
νούσα μέ τή Σπάρτη νά τ' αφήσουμε νά κοιμούνται ξαπλω
μένα στό έδαφος καί νά μή τά ξανασηκώσουμε, γι' αυτούς 
έδώ τούς λόγους. Δικαιολογημένα, άν μήν τί άλλο, αναφέρε
ται συχνά ό ποιητικός λόγος υπέρ αυτών, ότι πρέπει δηλαδή 
τά τείχη νά είναι μάλλον χάλκινα καί σιδερένια παρά πέτρι
να- αντίθετα, τό δικό μας (ένν. σχέδιο) κοντά σ' αυτά, δί
καια, θά προκαλούσε πάρα πολύ γέλιο, τό νά έξαποστέλλου- e 
με δηλαδή κάθε χρόνο τούς νέους στην ύπαιθρο πότε γιά νά 
σκάψουν, πότε γιά ν' ανοίξουν τάφρους καί πότε γιά νά 
εμποδίσουν μέ ορισμένα οικοδομήματα τήν προσπέλαση τών 
έχθρων, διότι έτσι τάχα δέν θά τούς επιτρέψουν νά Οιαβοϋν 
τά σύνορα τής χώρας, γιατί έτσι θά περιβαλλόμασταν άπό 
ένα τείχος, τό όποιο πρώτα άπ' όλα δέν είναι καθόλου ωφέ
λιμο όσον άφορα στην υγεία τής πόλεως, άλλα, κατά πώς 
συμβαίνει συνήθως, γεννά αντίθετα στίς ψυχές αυτών πού 
κατοικούν μέσα στά τείχη μία διάθεση μαλθακή μέ τό νά 
τούς προσκαλεί, καταφεύγοντας σέ αυτό, νά μήν προβάλ
λουν άμυνα στους εχθρούς καί γιά τόν λόγον αυτόν νά μήν 
είναι ορισμένοι άπό αυτούς συνεχώς φρουροί μέσα στην πό
λη, νύκτα καί μέρα, ώστε νά εξασφαλίζουν μέ τόν τρόπον 7 7 9 a 
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τυγχάνειν, τείχεσι δέ καί πύλαις διανοεϊσθαι φραχθέντας τε 
καί καθεύδοντας σωτηρίας όντως έξειν μηχανάς, ώς έπί τό μή 
πονεΧν γεγονότας, άγνοοϋντας δ'αύ τήν φαστώνην ώς όντως 
εστίν έκ τών πόνων έκ ραστώνης δέ γε, οΐμαι, τής αισχρός οι 
πόνοι καί φαθυμίας πεφύκασι γίγνεσθαι πάλιν. Άλλ' εί δή 
τεΧχός γέ τι χρεών άνθρώποις είναι, τάς οίκοδομίας χρή τάς b 
τών ιδίων οικήσεων ούτως έξ αρχής βάλλεσθαι, όπως άν ή 
πάσα ή πόλις έν τείχος, όμαλότητί τε καί όμοιότησιν είς τάς 
οδούς πασών τών οικήσεων έχουσών εύέρκειαν, ίδεΐν τε ούκ 
αηδές μιας οικίας σχήμα έχούσης αυτής, εις τε τήν τής φυ
λακής ρφστώνην όλφ καί παντί προς σωτηρίαν γίγνοιτ' άν 
διάφορος. Τούτων δέ, ώς άν μένη τά κατ' αρχάς ο'ικοδομηθε-
ντα, μέλειν μέν μάλιστα τοις ένοικοϋσι πρέπον αν εΐη, τούς 
δέ αστυνόμους έπιμελεΐσθαι καί προσαναγκάζοντας τόν όλι-
γωροϋντα ζημιοϋντας, καί πάντων δή τών κατά τό άστυ κα
θαρότητας τ' έπιμελεΐσθαι, καί όπως Ιδιώτης μηδείς μηδέν 
τών τής πόλεως μήτε οίκοδομήμασι μήτε ούν όρύγμασιν έπι-
λήψεται. Καί δή καί υδάτων τών έκ Διός εύροίας τούτους έπι
μελεΐσθαι χρεών, καί όσα εντός πόλεως ή όπόσα έξω πρέπον 
άν οίκεΐν εΐη- ταϋτα δέ πάντα συνιδόντες ταΧς χρείαις οί νο- d 
μοφύλακες έπινομοθετούντα)ν καί τών άλλων όπόσα άν ό νό
μος έκλείπη δι' άποριαν. Ότε δέ ταύτα τε καί τά περί άγοράν 
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αυτόν τή σωτηρία τους, άλλα νά φαντάζονται ότι, ασφαλι
σμένοι μέ τά τείχη καί τίς πύλες, ακόμη κι όταν κοιμούνται, 
θά έχουν στην πραγματικότητα τά μέσα τής σωτηρίας τους, 
λές καί γεννήθηκαν γιά νά μήν καταπονούνται, αγνοώντας 
ότι, αντιθέτως, ή ανάπαυση γεννιέται στην πραγματικότητα 
άπό τούς κόπους- καί μάλιστα, νομίζω, είναι φυσικό άπό τήν 
άξιοκατάκριτη ανεμελιά κι άπό τήν οκνηρία νά γεννιούνται 
πάλι νέοι κόποι. Άλλα άν, ωστόσο, χρειάζεται νά υπάρχει 
γιά τούς ανθρώπους ενα τεΧχος, πρέπει έτσι νά θεμελιώνο
νται άπό τήν αρχή οί οικοδομές τών Ιδιοκατοικιών, ώστε 
ολόκληρη ή πόλη νά είναι ένα τεΧχος, διότι άν μέ τή συμμε
τρία καί τήν ομοιότητα Ολων τών κατοικιών κατά μήκος τών 
οδών έχουν αυτές ασφάλεια, δέν είναι άπό τήν άλλη μεριά 
καί αποκρουστικό τό θέαμα μιας πόλεως πού έχει τό σχήμα 
μιας οικίας, ένώ, άπό τήν άποψη τής διευκόλυνσης τής φύ
λαξης της θά ήταν γιά τή διάσωση ολόκληρης τής πόλεως καί 
καθενός άπό τούς κατοίκους της ανώτερη. Γιά όλα τώρα 
αυτά, ώστε νά παραμένουν ώς έχουν τά όσα οικοδομήθηκαν 
αρχικά, θά ήταν σωστό νά φροντίζουν πρωτίστως αυτοί πού 
κατοικούν σέ αυτήν, αλλά καί οί αστυνόμοι (ένν. θά πρέπει) 
τόσο νά μεριμνούν καί αυτοί, εξαναγκάζοντας έκεΧνον πού 
παραμελεΧ τό καθήκον του, μέ τό νά επιβάλλουν χρηματικά 
πρόστιμα, όσο καί νά μεριμνούν σέ όλη τήν έκταση τοϋ αστι
κού κέντρου γιά τήν καθαριότητα καί κανείς νά μήν κατα
λαμβάνει τίποτα άπό τά τής πόλεως εΐτε μέ οικοδομήματα 
εΐτε ακόμη καί μέ ορύγματα. Θά πρέπει επίσης αυτοί νά με
ριμνούν καί γιά τήν καλή ροή τών άπό τόν Δία όμβριων υδά
των καί (ένν. νά καθορίζουν) πόσα άπ' αυτά θά ήταν σωστό 
νά παραμένουν μέσα στην πόλη ή πόσα έξω- γιά όλα αυτά καί 
Οσα άπό τά άλλα τυχόν ό νόμος αφήνει άπό αδυναμία αρρύθ
μιστα, έχοντας συνείδηση τών αναγκών, νομοθετούν συ
μπληρωματικά οί νομοφύλακες. Όταν τώρα όλες αυτές (ένν. 
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οικοδομήματα καί τά περί τά γυμνάσια καί πάντα όσα διδα

σκαλεία κατεσκευασμένα περιμένει τούς φοιτητάς καί θεατάς 

θέατρα, πορευώμεθα έπί τά μετά τούς γάμους, τής νομοθεσίας 

εξής έχόμενοι. 

ΚΛ. Πάνυ μέν ούν. 

ΑΘ. Γάμοι μέν τοίνυν ήμΧν έστωσαν γεγονότες, ώ Κλει

νία- δίαιτα δέ πρό παιδογονίας ούκ έλάττων ενιαυσίας γι- e 

γνοιτ' άν τό μετά τοϋτο, ην δή τίνα τρόπον χρή ζήν νυμφίον 

καί νύμφην έν πόλει διαφερούση τών πολλών έσομένη -τό δή 

τών νϋν είρημένων έχόμενον- είπεΧν ού πάντων εύκολώτα-

τον, άλλα Οντων ούκ ολίγων των έμπροσθεν τοιούτων, τοϋτο 

έτι εκείνων τών πολλών δυσχερέστερον άποδέχεσθαι τφ πλή-

θει. Τό γε μήν δοκούν ορθόν καί αληθές είναι πάντως φητέον, 

ώ Κλεινία. 

ΚΛ. Πάνυ μέν ούν. 

ΑΘ. "Οστις δή διανοεΧται πόλεσιν άποφαίνεσθαι νόμους, 780a 

πή τά δημόσια καί κοινά αυτούς χρή ζήν πράττοντας, τών δέ 

Ιδίων όσον ανάγκη μηδέ οΐεται δεΐν, έξουσίαν δέ έκάστοις 

είναι τήν ήμέραν ζήν όπως άν έθέλη, καί μή πάντα διά τάξε

ως δεΐν γίγνεσθαι, προέμενος δέ τά ίδια άνομοθέτητα, ηγείται 

τά γε κοινά καί δημόσια έθελήσειν αυτούς ζήν διά νόμων, ούκ 

ορθώς διανοεΧται. Τίνος δή χάριν ταϋτα εΐρηται; τοϋδε, Οτι 
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οί κατασκευές) καί τά γύρω άπό τήν αγορά οικοδομήματα 

καί τά γυμναστήρια, καθώς επίσης καί Ολα τά διδασκαλεία, 

πού έχουν ήδη κατασκευασθεί, περιμένουν τούς μαθητές, καί 

τά θέατρα τούς θεατές, σημαίνει ότι μπορούμε νά προχωρή

σουμε έμεΧς στά μετά τούς γάμους, παρακολουθώντας στό 

έξης άπό κοντά τή νομοθεσία. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Έ σ τ ω , λοιπόν, Κλεινία, Οτι οί γάμοι έχουν γίνει· 

καθώς ή ζωή πριν άπό τήν τεκνοποίηση θά ήταν όχι μικρότε

ρης διάρκειας από ένα έτος, τό νά πούμε μέ ποΧον τρόπο e 

πρέπει νά ζουν ό γαμβρός καί ή νύμφη σέ μία πόλη πού εΐναι 

διαφορετική άπό πολλές άλλες -τό ζήτημα αυτό αποτελεί συ

νέχεια άλλωστε αυτών πού είπαμε λίγο π ρ ι ν - δέν είναι τό 

ευκολότερο τών πραγμάτων, αλλά επειδή δέν είναι λίγα τά 

προηγούμενα ζητήματα αύτοϋ τοϋ είδους, αυτό έδώ είναι 

ακόμη, ώς προς τά πιό πολλά άπό έκεΧνα, πιό δύσκολο νά γί

νεται αποδεκτό άπό τόν πολύ κόσμο. Πλην όμως αυτό πού 

φαίνεται, Κλεινία, ότι είναι σωστό καί αληθινό πρέπει έξά-

παντος νά λέγεται ρητά. 

ΚΛ. Βεβαιότατα. 

ΑΘ. Ό π ο ι ο ς τότε υπολογίζει νά γίνουν νόμοι γιά τίς πό- 780a 

λεις, γιά τό πώς χρειάζεται νά ζουν (ένν. οί πολίτες) όταν 

άσκοϋν τά δημόσια καί κοινά καθήκοντα τους, καί δέν θεω

ρεί ότι πρέπει (ένν. νά ρυθμίζονται), όσον εΐναι ανάγκη, καί 

οί ιδιωτικές συμπεριφορές, άλλα ότι εΐναι στην ευχέρεια κα

θενός νά περνά τήν ήμερα του όπως τυχόν θέλει, καί συ

νεπώς ότι δέν πρέπει τά πάντα νά διέπονται άπό τήν έννομη 

τάξη, καί νομίζει ότι, αφήνοντας τίς ιδιωτικές συμπεριφορές 

χωρίς νομοθετική ρύθμιση, θά είχαν αυτοί (ένν. οί πολίτες) 

τήν καλή θέληση νά ζουν ώς μέλη τουλάχιστον τής κοινωνίας 

καί τής πολιτείας κατά τούς νόμους, δέν υπολογίζει σωστά. 

Γιά χάρη τίνος ειπώθηκαν όμως αυτά; Γι' αυτό έδώ, επειδή 
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φήσομεν δεΧν ήμΐν τούς νυμφίους μηδέν διαφερόντως μηδέ 
ήττον έν συσσιτίοις τήν δίαιταν ποιεΧσθαι τοϋ πρό τών γάμων 
χρόνου γενομένου. Καί τοϋτο μέν δή θαυμαστόν όν, ότε κατ' 
αρχάς πρώτον έγένετο έν τοις παρ' ύμϊν τόποις, πολέμου 
τινός αυτό, ώς γ' εικός, νομοθετήσαντος ή τίνος ετέρου τήν 
αυτήν δύναμιν έχοντος πράγματος έν όλιγανθρωπίαις ύπό 
πολλής απορίας έχομένοις, γευσαμένοις Οέ καί άναγκα-
σθεΧσιν χρήσασθαι τοις συσσιτίοις εδοξεν μέγα διαφέρειν είς 
σωτηρίαν τό νόμιμον, καί κατέστη δή τρόπω τινί τοιούτω τό 
επιτήδευμα ύμϊν τό τών συσσιτίων. 

ΚΛ. Έοικε γοϋν. 
ΑΘ. Ό Οή έλεγον, Οτι θαυμαστόν όν τούτο ποτέ καί φο-

βερόν έπιτάξαι τισίν, νϋν ούχ ομοίως τφ προστάττοντι δυ
σχερές άν εΐη νομοθετεΧν αυτό- τό δ* έξης τούτω πεφυκός τε 
ορθώς άν γίγνεσθαι γιγνόμενον, νϋν τε ούδαμή γιγνόμενον, 
ολίγου τε ποιούν τόν νομοθέτην, τό τών παιζόντων, εις πϋρ 
ξαίνειν καί μυρία έτερα τοιαύτα άνήνυτα ποιοϋντα δράν, ού 
φάδιον οϋτ' είπεΧν οϋτ' είπόντα άποτελεΐν. 

ΚΛ. Τί δή τοϋτο, ώ ξένε, έπιχειρών λέγειν έοικας σφόδρα 
άποκνεΐν; 

ΑΘ. Άκούοιτ' άν, ΐνα μή πολλή διατριβή γίγνηται περί 
τοϋτ' αυτό μάτην. Πάν μέν γάρ, ότιπερ άν τάξεως καί νόμου 
μετέχον έν πόλει γίγνηται, πάντα αγαθά απεργάζεται, τών δέ 
άτακτων r> τών κακώς ταχθέντων λύει τά πολλά τών εύ τε-
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θά ϋποτηρίξουμε ότι πρέπει ό νεόνυμφος μας νά διατρέφεται b 
στά συσσίτια μέ τρόπο πού δέν διαφέρει σέ τίποτα ούτε λι
γότερο άπό τόν πρό τοϋ γάμου χρόνο. Καί ένώ τοϋτο, προ
κάλεσε βέβαια κατάπληξη στην αρχή Οταν έγινε γιά πρώτη 
φορά στους τόπους σας, τό όποιο αυτό νομοθετήθηκε ένεκα 
κάποιου πολέμου όπως είναι φυσικό ή κάποιου άλλου γεγο
νότος πού έχει τήν ίδια βαρύτητα προκειμένου γιά ολιγάριθ
μους πληθυσμούς οί όποιοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκο
λίες, άπό τή στιγμή πού τά δοκίμασαν καί αναγκάστηκαν νά 
κάμνουν χρήση τών συσσιτίων, φάνηκε ότι τό καθιερωμένο 
έθιμο προσφέρει τά μέγιστα στή σωτηρία (ένν. τής πόλεως), 
καί μ' ένα τέτοων τρόπον έγινε σέ σας κατάσταση τό έθιμο e 
τών συσσιτίων. 

ΚΛ. Έτσι φαίνεται χωρίς άλλο. 
ΑΘ. Αυτό βέβαια τό όποιο έλεγα, ότι τοϋτο προκάλεσε κά

ποτε κατάπληξη καί ότι ήταν φοβερό τό νά τό επιβάλει κα
νείς, σέ ορισμένους σήμερα δέν θά ήταν τό ΐδιο δύσκολο γι' 
αυτόν πού τό επιτάσσει νά τό νομοθετεί- όμως τό έκ φύσεως 
έπακόλουθον αύτοϋ, προορισμένο, όταν εφαρμόζεται, νά 
εφαρμόζεται σωστά, επειδή σήμερα δέν εφαρμόζεται πουθε
νά, λίγο θά έλλειπε νά κάμνει τόν νομοθέτη κατά τό λογο
παίγνιο, νά ξαίνει μαλί στή φωτιά καί κάμνοντας μύρια 
άλλα τέτοια απραγματοποίητα, νά δραστηριοποιείται, αυτό 
δέν είναι εύκολο ούτε νά τό πεΧ κανείς, ούτε άφοϋ τό πεΧ νά 
τό εκπληρώσει. d 

ΚΛ. Τί είναι τέλος πάντων αυτό, φιλοξενούμενε, πού προ
σπαθώντας νά τό πεις, φαίνεσαι τόσο πολύ νά διστάζεις; 

ΑΘ. Θά τό ακούσετε, γιά νά μή χρονοτριβούμε γύρω άπό 
τό ΐδιο αυτό θέμα. 'Οτιδήποτε, πράγματι, τό όποιο άποτελεΧ 
μέρος τής τάξης καί τοϋ νόμου, συμβαίνει τυχόν μέσα στην 
πόλη, φέρνει Ολα τά καλά, ένώ, αντιθέτως, έκεΐνο άπό τά 
αρρύθμιστα ή άπό αυτά πού έχουν κακά ρυθμισθεί, καταλύει 
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ταγμένων άλλα έτερα. Ού δή καί νϋν έφέστηκεν πέρι τό λεγό
μενον. Ύμϊν γάρ, ώ Κλεινία καί Μέγιλλε, τά μέν περί τούς 
άνδρας συσσίτια καλώς άμα καί, όπερ είπον, θαυμαστώς κα-
θέστηκεν έκ θείας τινός ανάγκης, τό δέ περί τάς γυναίκας 781 
ουδαμώς ορθώς άνομοθέτητον μεθεΐτε καί ούκ είς τό φώς 
ήκται τό τής συσσιτίας αυτών επιτήδευμα, άλλ' Ô καί άλλως 
γένος ημών τών ανθρώπων λαθραιότερον μάλλον καί έπι-
κλοπώτερον έφυ, τό θήλυ, διά τό ασθενές, ούκ ορθώς τοϋτο 
εΐξαντος τοϋ νομοθέτου δύστακτον όν άφείθη. Διά δέ τούτου 
μεθειμένου πολλά ύμϊν παρέρρει, πολύ άμεινον άν έχοντα, εί 
νόμων έτυχεν, ή τά νϋν ού γάρ ήμισυ μόνον εστίν, ώς δόξει-
εν άν, τό περί τάς γυναίκας άκοσμήτως περιορώμενον, όσιο 
δέ ή θήλεια ήμΐν φύσις έστι προς άρετήν χειρών τής τών αρρέ
νων, τοσούτω διαφέρει προς τό πλέον ή διπλάσιον είναι. 
Τοϋτ' ούν έπαναλαβεΐν καί έπανορθώσασθαι καί πάντα συ-
ντάξασθαι κοινή γυναιξί τε καί άνδράσιν επιτηδεύματα βέλ-
τιον προς πόλεως εύδαιμονίαν νϋν δέ ούτως ήκται τό τών 
ανθρώπων γένος ουδαμώς είς τοϋτο ευτυχώς, ώστε ουδέ μνη-
σθήναι περί αύτοϋ έν άλλοις γ' εστίν τόποις καί πόλεσιν νουν 
έχοντος, όπου μηδέ συσσίτια υπάρχει τό παράπαν δεδογμένα 
κατά πόλιν είναι. Πόθεν δή τίς γε έργω μή καταγελάστως έπι-
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τά περισσότερα άπό τά άλλα εκείνα πού έχουν καλά ρυθμι
σθεί. Αύτοϋ τοϋ όποιου άποτελεΧ, άλλωστε, ένα παράδειγμα 
καί τό θέμα πού ετέθη, γιά τό όποΧο τώρα ό λόγος. Διότι σέ 
σας, Κλεινία καί Μέγιλλε, τά σχετικά βέβαια μέ τούς άνδρες 
συσσίτια δικαιολογημένα, Οσο, όπως εΐπα, καί μέ τρόπο πού 
προκάλεσε κατάπληξη συστήθηκαν άπό μία κάποια θεϊκή 
ανάγκη, ένώ προκειμένου γιά τίς γυναίκες τό θέμα έχει μέ 
τρόπο πού τίποτε δέν τό δικαιολογεί παραμείνει άνομοθέτη-
το καί δέν ήρθε ποτέ στό φώς ή πρακτική τής συσσίτισής 
τους, άλλα, αντιθέτως, αυτό κατά τ' άλλα τό γένος ανάμεσα 
σέ μας τούς ανθρώπους, τό όποιο άλλωστε καί είναι άπό τή 
φύση του μάλλον πιό κρυψίνου καί πιό πανούργο, τό θηλυ
κό, λόγφ τής αδυναμίας του, καθόλου σωστά, επειδή ενέδω
σε ό νομοθέτης άπό τό γεγονός ότι δύσκολα τίθεται σέ τάξη, 
αφέθηκε στην τύχη του. Λόγα> τοϋ ότι όμως αυτό αφέθηκε νο
μοθετικά αρρύθμιστο, σας διέφυγαν πολλά πράγματα, τά 
όποια θά ήσαν πολύ καλύτερα άπ' Ο,τι εΐναι τώρα, άν τυχόν 
είχαν ρυθμισθεί νομοθετικά- διότι δέν είναι μόνο τό μισό 
(ένν. κακό), όπως θά μπορούσε νά θεωρηθεί, τό γεγονός ότι 
τό θέμα (ένν. τών συσσιτίων) τών γυναικών παραβλέπεται 
αντικανονικά άλλα όσο, αντιθέτως, ή θηλυκή φύση είναι σέ 
μάς χειρότερη ώς προς τήν αρετή άπό έκείνην τών αρσε
νικών, τόσο ύπερτερεΧ προς τήν κατεύθυνση τοϋ νά εΐναι πε
ρισσότερο άπό διπλάσιο (ένν. τό κακό). Θά ήταν, λοιπόν, 
προτιμότερο γιά τήν ευτυχία τής πόλεως νά αναθεωρήσουμε 
τό θέμα αυτό καί νά επανορθώσουμε όλες άπό κοινού τίς συ
νήθειες γιά γυναίκες καί άνδρες- σήμερα, ωστόσο, τό ανθρώ
πινο γένος έχει φθάσει μ' έναν τρόπο κάθε άλλο παρά ευτυχή 
σέ τοϋτο, ώστε ούτε κάν μνεία νοείται νά κάμνει σχετικά μέ 
τό θέμα τοϋτο ένας άνθρωπος πού έχει μυαλό σέ τόπους καί 
πόλεις ίδίως, όπου δέν υπάρχει τό παραμικρό είδος συσσι
τίων, τά όποια νά εΐναι αναγνωρισμένα σέ ολόκληρη τήν πό-
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χειρήσει γυναίκας προσβιάζεσθαι τήν σίτων καί ποτών άνά-
λωσιν φανεράν θεωρεΧσθαι; τούτου γάρ ούκ έστιν ό τι χαλε-
πώτερον άν ύπομείνειεν τοϋτο τό γένος- είθισμένον γάρ δε-
δυκός καί σκοτεινόν ζήν, άγόμενον δ' είς φώς βία πάσαν 
άντίτασιν άντιτεΐνον, πολύ κρατήσει τοϋ νομοθέτου. Τοϋτ' 
ούν άλλοθι μέν, ότιπερ εΐπον, ούδ' άν τόν λόγον ύπομείνειε d 
τόν ορθόν _ηθέντα άνευ πάσης βοής, ένθάδε δέ ΐσως άν. Εί δή 
δοκεΐ λόγου γ' ένεκα μή άτυχη τόν περί πάσης τής πολιτείας 
γενέσθαι λόγον, έθέλω λέγειν ώς αγαθόν έστι καί πρέπον, εί 
καί σφφν συνδοκεΧ άκούειν, εί δέ μή, έάν. 

ΚΛ. Άλλ', ώ ξένε, θαυμαστώς τό γε άκοϋσαι νφν πάντως 
που συνδοκεΧ. 

ΑΘ. Άκούωμεν δή. Θαυμάσητε δέ μηδέν έάν ύμϊν άνωθεν 
πόθεν έπιχειρεΧν δόξω- σχολής γάρ άπολαύομεν καί ουδέν e 
ημάς έστι τό κατεπείγον τό μή πάντη πάντως σκοπεΧν τά περί 
τούς νόμους. 

ΚΛ. Όρθώς εΐρηκας. 
ΑΘ. Πάλιν τοίνυν έπί τά πρώτα έπαναχωρήσωμεν λεχθέ

ντα. Εύ γάρ δή τό γε τοσούτον χρή πάντ' άνδρα συννοεΧν, ώς 
ή τών ανθρώπων γένεσις ή τό παράπαν αρχήν ούδεμίαν εΐλη- 782a 
χεν ούδ' έξει ποτέ γε τελευτήν, άλλ' ην τε άεί καί έσται πά
ντως, ή μήκος τι τής αρχής άφ' ού γέγονεν άμήχανον άν χρό-
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λη. Πώς εΐναι τότε δυνατόν νά επιχειρήσει κανείς στην πρά
ξη, χωρίς νά γίνει καταγέλαστος, νά εξαναγκάσει τίς γυ
ναίκες ώστε ή κατανάλωση τροφής καί ποτού νά είναι φανε
ρή, έτσι πού νά μπορεί ό καθένας νά τήν βλέπει; Διότι δέν 
υπάρχει τίποτε έξω άπό αυτό πού θά μπορούσε νά υπομείνει 
πιό δύσκολα τοϋτο τό φύλο- συνηθισμένο, πράγματι, νά ζει 
στην αφάνεια καί στό σκοτάδι, όταν οδηγείται μέ τή βία στό 
φώς, αντιτείνοντας κάθε είδους αντίσταση, θά αποδειχθεί 
κατά πολύ ισχυρότερο άπό τόν νομοθέτη. Τοϋτο, λοιπόν, 
άλλου βέβαια, όπως ακριβώς εΐπα, ούτε καν θά ανεχόταν νά 
ακούσει νά προφέρεται ή ορθή αυτή γνώμη χωρίς νά βάλει d 
τίς φωνές, εδώ Ομως ΐσως θά τό ανεχόταν. Άν, λοιπόν, σας 
φαίνεται Οτι ή γιά χάρη τουλάχιστον τής συζήτησης επιχει
ρηματολογία γιά τό όλο θέμα τοϋ πολιτεύματος δέν υπήρξε 
άτυχης, είμαι πρόθυμος νά σας πώ τό πόσο καλό καί 
ευπρεπές εΐναι, άν βέβαια είσαστε καί σεις οί δύο σύμφωνοι 
νά μέ ακούσετε, ειδάλλως, άς τό παρατήσουμε. 

ΚΛ. Μά καί βέβαια, φιλοξενούμενε, είμαστε σύμφωνοι καί 
οί δυό μας νά σέ ακούσουμε έξάπαντος. 

ΑΘ. Νά άκούομε τότε. 'Ωστόσο μήν εκπλαγείτε καθόλου, 
άν σας φανώ οτι επιλαμβάνομαι τοϋ θέματος άπό κάποιο ση
μείο πιό πάνω- διότι έχομε άνεση χρόνου καί δέν υπάρχει τί- e 
ποτέ σέ μας τό κατεπείγον, ώστε νά μήν εξετάσουμε παντοι
οτρόπως όλα έξάπαντος τά σχετικά μέ τούς νόμους. 

ΚΛ. Σωστά τό είπες. 
ΑΘ. Άς επανέλθουμε λοιπόν πάλι σ' αυτά πού ειπώθηκαν 

πρώτα. Κάθε άνθρωπος πρέπει, πράγματι, χωρίς άλλο νά 
έχει σαφή τουλάχιστον αντίληψη αύτοϋ, οτι δηλαδή ή γέννη
ση τών ανθρώπων ή δέν είχε καμμίαν απολύτως αρχή, ούτε 782a 
θά έχει ποτέ ασφαλώς τέλος, άλλα υπήρχε πάντοτε καί θά 
υπάρχει έξάπαντος, ή άν υπήρξε κάποιο μήκος τής αρχής άπ' 
όπου έγινε (ένν. τό ανθρώπινο γένος), θά ήταν αδύνατο νά 
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νον όσον γεγονός άν εΐη. 
ΚΛ. Τί μήν; 
ΑΘ. Τί ούν; πόλεων συστάσεις καί φθοράς, καί επιτηδεύ

ματα παντοία τάξεως τε καί αταξίας, καί βρώσεως καί πω
μάτων τε άμα καί βρωμάτων έπιθυμήματα παντοδαπά, πά
ντως καί περί πάσαν τήν γήν αρ' ούκ οίόμεθα γεγονέναι, και 
στροφάς ωρών παντοίας, έν αΐς τά ζφα μεταβάλλειν αυτών 
παμπληθεΧς μεταβολάς εικός; b 

ΚΛ. Πώς γάρ ού; 
ΑΘ. Τί ούν; πιστεύομεν αμπέλους τε φανήναί πού ποτέ 

πρότερον ούκ ούσας; ωσαύτως δέ καί έλάας καί τά Δήμητρός 
τε καί Κόρης δώρα; Τριπτόλεμόν τέ τίνα τών τοιούτων γενέ
σθαι διάκονον; έν φ δέ μή ταϋτα ήν τφ χρόνω, μών ούκ οίόμε
θα τά ζφα, καθάπερ νϋν, έπί τήν αλλήλων έδωδήν τρέπεσθαι; 

ΚΛ. Τί μήν; 
ΑΘ. Τό δέ μήν θύειν ανθρώπους αλλήλους έτι καί νϋν πα- e 

ραμένον όρώμεν πολλοίς- καί τουναντίον άκούομεν έν 
άλλοις, ότε ουδέ βοάς έτολμώμεν γεύεσθαι, θύματα τε ούκ ήν 
τοΧς θεοΧσι ζφα, πέλανοι δέ καί μέλιτι καρποί δεδευμένοι καί 
τοιαύτα άλλα αγνά θύματα, σαρκών δ' άπείχοντο ώς ούχ 
δσιον όν έσθίειν ουδέ τούς τών θεών βωμούς αΐματι μιαίνειν, 
άλλα 'Ορφικοί τίνες λεγόμενοι βίοι έγίγνοντο ημών τοΧς τό
τε, άψυχων μέν έχόμενοι πάντων, εμψύχων δέ τουναντίον πά-
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πεΧ κανείς πόσο χρόνο θά χρειαζόταν γιά νά γίνει. 
ΚΛ. Πώς θά μπορούσε νά ήταν αλλιώς; 
ΑΘ. Έ καί τί λοιπόν; Δεν νομίζομε άραγε ότι έχουν έξά

παντος γίνει άπό έδώ κι άπό έκεΐ σέ όλη τή γή συστάσεις καί 
καταστροφές πόλεων, καί κάθε είδους καταστάσεις τάξης 
όσο καί αταξίας καί συνήθειες διατροφής, καί κάθε είδους 
επιθυμίες σχετικές τόσο μέ τά ποτά όσο συνάμα καί τά φα
γητά, καθώς επίσης κάθε είδους μεταστροφές εποχών, στή 
διάρκεια τών όποιων οί ζωντανοί οργανισμοί είναι φυσικό 
νά μεταλλάσσονται στά πλαίσια ενός μεγάλου αριθμού ιιετα-
βολών; 

ΚΛ. Πώς νά μήν τό νομίζουμε; 
ΑΘ. Έ καί τί λοιπόν; Πιστεύομε ακόμη άραγε ότι τά 

αμπέλια εμφανίσθηκαν κάποτε κάπου, ένώ πρωτύτερα δέν 
υπήρχαν; Καί ότι τό ΐδιο (ένν. συνέβη) καί μέ τίς ελιές καί τά 
δώρα τής Δήμητρας καί τής Κόρης; Καί ότι τάχα ένας κά
ποιος Τριπτόλεμος έγινε υπηρέτης αύτοϋ τοϋ είδους τών 
πραγμάτων; Καί δέν νομίζομε μήπως έμεΐς Οτι, στό διάστη
μα εκείνο πού δέν υπήρχαν αυτά, τά ζώα στράφηκαν προς 
τήν άλληλοφαγία, καθώς ακριβώς συμβαίνει καί σήμερα; 

ΚΛ. Πώς όχι; 
ΑΘ. Άπό τήν άλλη πάλι, βλέπομε ότι τό νά θυσιάζει ό ένας 

άνθρωπος τόν άλλο παραμένει ακόμη καί σήμερα σέ πολλούς 
(ένν. τόπους)· καί αντιθέτως άκοϋμε ότι σέ άλλους τόπους, 
άλλοτε, ούτε βοδινό κρέας δέν θά τολμούσαμε νά φάμε, καί 
οί θυσίες στους θεούς δέν ήσαν ζώα, άλλα ζυμαρικά καί καρ
ποί βουτηγμένοι στό μέλι ή άλλες αύτοϋ τοϋ είδους προσφο
ρές, καί απείχαν άπό τό κρέας ώς όντας μήν Οσιο τό νά τό 
τρώνε, ούτε νά μολύνουν τούς βωμούς τών θεών μέ αΐμα, 
άλλα ήσαν σέ χρήση στους τότε άπό μας ανθρώπους ορισμέ
νοι λεγόμενοι ορφικοί τρόποι διαβίωσης, ένώ δηλαδή ήσαν 
προσηλωμένοι σέ όλα τά άψυχα προϊόντα, άπήχαν άντιθέ-
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ντων άπεχόμενοι. d 
ΚΛ. Καί σφόδρα λεγόμεν' άττ' εΐρηκας καί πιστεύεσθαι 

πιθανά. 
ΑΘ. Προς ούν δή τί ταϋτα, εΐποι τις άν, ύμϊν πάντ' έρρή-

θη τά νϋν; 
ΚΛ. 'Ορθώς ύπέλαβες, ώ ξένε. 
ΑΘ. Καί τοίνυν, έάν δύνωμαι, τά τούτοις εξής, ώ Κλεινία, 

πειράσομαι φράζειν. 

ΚΛ. Λέγοις άν. 
ΑΘ. Όρώ πάντα τοις άνθρώποις έκ τριττής χρείας καί 

επιθυμίας ήρτημένα, δι' ών αρετή τε αύτοΐς άγομένοις ορθώς e 
καί τουναντίον αποβαίνει κακώς άχθεΐσιν. Ταϋτα δ' εστίν 
έδωδή μέν καί πόσις ευθύς γενομένοις, ήν πέρι άπασαν πάν 
ζφον έμφυτον έρωτα έχον, μεστόν οίστρου τέ έστιν καί άνη-
κουστίας τοϋ λέγοντος άλλο τι δεΐν πράττειν πλην τάς 
ήδονάς καί επιθυμίας τάς περί άπαντα ταϋτα άποπληροϋντα, 
λύπης τής άπάσης άεί δεΐν σφάς άπαλλάττειν τρίτη δέ ήμΐν 783a 
καί μεγίστη χρεία καί έρως οξύτατος ύστατος μέν όρμάται, 
διαπυρωτάτους δέ τούς ανθρώπους μανίαις απεργάζεται πά
ντως, ό περί τήν τοϋ γένους σποράν ϋβρει πλείστη καόμένος. 
Ά δή δεΧ τρία νοσήματα, τρέποντα εις τό βέλτιστον παρά τό 
λεγόμενον ήδιστον, τρισί μέν τοις μεγίστοις πειράσθαι κατέ-
χειν, φόβω καί νόμω και τφ άληΟεΐ λόγφ», προσχρωμένους μέ-
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τως άπό κάθε τι τό έμψυχο. d 
ΚΛ. Τά Οσα εΐπες είναι πράγματα καί πού λέγονται πάρα 

πολύ καί αξιόπιστα. 
ΑΘ. Γιά ποΧον σκοπό, λοιπόν, τότε, θά μπορούσε νά διε

ρωτηθεί κάποιος, ειπώθηκαν τώρα όλα αυτά σέ σας; 
ΚΛ. Σωστά τό υπέθεσες, φιλοξενούμενε. 
ΑΘ. Καί συνεπώς, θά προσπαθήσω, Κλεινία, άν μπορώ, 

νά εκφράσω τή σκέψη μου γιά τά όσα επακολουθούν. 
ΚΛ. Θά μπορούσες νά μιλήσεις. 
ΑΘ. Βλέπω ότι όλα τά πράγματα στους ανθρώπους εξαρ

τώνται άπό μία τριπλή ανάγκη καί επιθυμία, μέσα άπό τίς 
όποΧες γίνεται ή αρετή, άν αυτές κατευθύνονται σωστά, καί 
τό αντίθετο, άν θά κατευθύνονταν κακά. Αυτές τώρα (ένν. 
οί ανάγκες) εΐναι τό νά τρώει κανείς καί νά πίνει, πού δη- e 
μιουργήθηκαν ευθύς αμέσως, γιά κάθε μία ανεξαιρέτως άπό 
τίς όποΧες κάθε ζωντανός οργανισμός έχοντας έναν έμφυτο 
έρωτα είναι γεμάτος άπό ένα παράφορο πάθος καί άπό 
μίαν απόλυτη διάθεση απείθειας σέ αυτόν πού λέει Οτι πρέ
πει νά κάμνει κανείς κάτι άλλο έκτος άπό τό νά ικανοποιεί 
μέχρι κορεσμού τίς απολαύσεις καί τίς επιθυμίες του σχε
τικά μέ όλα ανεξαιρέτως τά πράγματα καί ότι πρέπει κανείς 
νά απαλλάσσει τόν εαυτό του άπ' όλες τίς λύπες του- ή τρί
τη τώρα καί πιό μεγάλη γιά μας ανάγκη καί συνεπώς ή πιό 783a 
έντονη επιθυμία, άν καί εφορμά τελευταία, παρασκευάζει 
μέ τίς μανίες τό δίχως άλλο ανθρώπους παράφορους στον 
υπέρτατο βαθμό (ένν. είναι ή ανάγκη άπό τήν οποία δια
κατέχεται) αυτός ό όποιος καταφλέγεται μέ τόν πιό ασυ
γκράτητο τρόπο γι' απογόνους τής οικογένειας. Τά τρία 
αυτά νοσήματα πρέπει, στρέφοντας τα προς τό καλύτερο 
δυνατόν παρά προς έκεΐνο πού λέγεται ώς τό πιό εύχάρι-
στον άπ' όλα, νά προσπαθούν νά τά σταματούν μέ τά τρία 
πιό δραστικά μέσα, τόν φόβο, τόν νόμο καί τόν αληθή λόγο 
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ντοι Μούσαις τε καί άγωνίοισι θεοΐς σβεννύναι τήν αϋξην τε b 
καί έπιρροήν. 

Παίδων Οέ δή γένεσιν μετά τούς γάμους θώμεν, καί μετά 
γένεσιν τροφήν καί παιδείαν καί τάχ' αν ούτω προϊόντων 
τών λόγων Ö τε νόμος ήμΧν έκαστος περαίνοιτο ώς τοϋμπρο-
σθεν έπί συσσίτια ήνίκα άφικόμεθα -τάς τοιαύτας κοινωνίας 
εΐτε άρα γυναικών εΐτε ανδρών δει μόνων γίγνεσθαι, προ-
σμείξαντες αύτοΐς έγγύθεν ΐσως μάλλον κατοψόμεθα- τά τε 
έπίπροσθεν αυτών, έτι νϋν όντα άνομοθέτητα, τάξαντες αυτά e 
έπίπροσθεν ποιησόμεθα, καί όπερ έρρήθη νυνδή, κατοψόμε
θα τε αυτά άκριβέστερον, μάλλον τε τούς προσήκοντας 
αύτοΐς καί πρέποντας νόμους άν θείημεν. 

ΚΛ. 'Ορθόταταλέγεις.,. 
ΑΘ. Φυλάξωμεν τοίνυν τή μνήμη τά νυνδή λεχθέντα- ΐσως 

γάρ χρείαν ποτ' αυτών πάντων έξομεν. 
ΚΛ. Τά ποια δή διακελεύη; 
ΑΘ. Ά τοις τρισί διωριζόμεθα φήμασι- βρώσιν μέν έλέ-

γομέν που, καί δεύτερον πόσιν, καί αφροδισίων δέ τίνα δια-
πτόησιν τρίτον. d 

ΚΛ. Πάντως, ώ ξένε, μεμνησόμεθά που άττα νϋν διακε
λεύη. 

ΑΘ. Καλώς. Έλθωμεν δ' έπί τά νυμφικά, διδάξοντές τε 
αυτούς πώς χρή καί τίνα τρόπον τούς παΐδας ποιεΐσθαι, καί 
έάν άρα μή πείθωμεν, άπειλήσοντές τισιν νόμοις. 
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καί μέ τήν επιπρόσθετη, εννοείται, βοήθεια τών Μουσών καί 
τών θεών τών αγώνων νά καταπαύουν τήν αύξηση καί τήν 
επίδραση τους. b 

Τή γέννηση τώρα τών παιδιών θά πρέπει φυσικά νά τήν το
ποθετήσουμε μετά τούς γάμους, καί μετά άπό τή γέννηση, τήν 
ανατροφή καί τήν εκπαίδευση- καί ΐσως, έτσι προχωρώντας 
ή συζήτηση μας, ό κάθε νόμος μας θά διεκπεραιωνόταν, Οπως 
πιό μπροστά, όταν φθάσαμε στά συσσίτια - άν πρέπει δη
λαδή τοϋ είδους αύτοϋ οί συνεστιάσεις νά είναι καί γιά τίς 
γυναίκες ή μόνο γιά τούς άνδρες, θά τό δούμε ΐσως μάλλον 
καλύτερα, άν θά πλησιάζαμε πιό κοντά σ' αυτούς (ένν. τούς 
νεόνυμφους)- καί τά επιπρόσθετα αυτών, τά όποια εΐναι 
ακόμα τώρα άνομοθέτητα, άφοϋ τά κατατάξουμε αυτά στά c 

επιπρόσθετα, θά τά ρυθμίσουμε νομοθετικά, καί όπως εΐπα 
τώρα δά μόλις, θά τά δούμε καί αυτά μέ μεγαλύτερη ακρίβεια 
καί θά μπορέσουμε έτσι νά συντάξουμε γι' αυτά (ένν. τά συσ
σίτια) τούς νόμους πού τούς ταιριάζουν περισσότερο καί συ
νεπώς τούς πιό ενδεδειγμένους. 

ΚΛ. Μιλάς απολύτως σωστά. 
ΑΘ. Έ , τότε λοιπόν, άς κρατήσουμε στή μνήμη μας αυτά 

πού μόλις τώρα δά ειπώθηκαν, διότι ΐσως σέ κάποια στιγμή 
θά μάς χρειασθούν Ολα αυτά. 

ΚΛ. Τά ποια ακριβώς τυχόν παραγγέλλεις; 
Αθ. Αυτά τά όποΧα διακρίναμε μέ τρεις λέξεις- λέγαμε σέ 

κάποιο σημείο γιά βραιση, καί δεύτερο γιά πόση καί τρίτο γιά 
μιαν ορισμένη σφοδρή επιθυμία γιά τίς σαρκικές ηδονές. ^ 

ΚΛ. Θά κρατήσουμε χωρίς άλλο κάπου στή μνήμη μας, φι
λοξενούμενε, Ολα αυτά πού τώρα θέλεις νά μας παροτρύνεις. 

Αθ. Ώραΐα. Άς επανέλθουμε τότε στό θέμα τών νεόνυμ
φων, γιά νά τούς μάθουμε πώς καί μέ ποΧο φέρσιμο πρέπει 
νά κάμνουν τά παιδιά, καί άν τυχόν δέν θέλουν νά ύπακού-
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ΚΛ. Πώς; 
Αθ. Νύμφην χρή διανοεΧσθαι καί νυμφίον ώς ότι καλλί

στους καί άριστους εις δύναμιν άποδειξομένους παΧδας τή 
πόλει. Πάντες δ' άνθρωποι κοινωνοί πάσης πράξεως, ήνίκα e 
μέν άν προσέχωσιν αύτοΧς τε καί τή πράξει τόν νουν, πάντα 
καλά καί αγαθά απεργάζονται, μή προσέχοντες δέ ή μή έχο
ντες νουν, τάναντία. Προσεχέτω δή καί ό νυμφίος τή τε νύμ
φη καί τή παιδοποιία τόν νουν, κατά ταύτα δέ καί ή νύμφη, 
τούτον τόν χρόνον διαφερόντως όν άν μήπω παίδες αύτοις 784a 
ώσιν γεγονότες. Επίσκοποι δ' έστωσαν τούτων άς είλόμεθα 
γυναίκες, πλείους εΐτ' έλάττους, τοΧς άρχουσιν όπόσας άν 
δοκή προστάττειν τε καί οπόταν, προς τό τής Είλειθυίας 
ιερόν έκαστης ημέρας συλλεγόμεναι μέχρι τρίτου μέρους 
ώρας, οί δή συλλεχθεΧσαι διαγγελλόντων άλλήλαις ει τίς τί
να ορά προς άλλ' άττα βλέποντα άνδρα ή καί γυναίκα τών 
παιδοποιουμένων ή προς τά τεταγμένα ύπό τών έν τοις γά-
μοις θυσιών τε καί ίερών γενομένων. Ή δέ παιδοποιία καί b 
φυλακή τών παιδοποιου μένων δεκάτις έστω, μή πλείω δέ 
χρόνον, όταν εϋροια ή τής γενέσεως- άν δέ άγονοι τίνες είς 
τούτον γίγνωνται τόν χρόνον, μετά τών οικείων καί 
άρχουσών γυναικών διαζεύγνυσθαι κοινή βουλευομένους είς 
τά πρόσφορα έκατέροις. Έάν δ' άμφισβήτησίς τις γίγνηται 
περί τών έκατέροις πρεπόντων καί προσφορών, δέκα τών νο-
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σουν, γιά νά τούς απειλήσουμε μέ ορισμένους νόμους. 
ΚΛ. Πώς; 
ΑΘ. Ή νύμφη καί ό γαμβρός πρέπει νά έχουν καλά στον 

νοϋ τους τό πώς θά προσφέρουν στην πόλη Οσο τό δυνατόν 
τά πιό ώραΧα καί πιό ενάρετα παιδιά. Όλοι, έξ άλλου, οί e 
άνθρωποι οί όποΧοι συμμετέχουν σ' ένα οποιοδήποτε έργο, 
όταν συμβαίνει νά είναι προσηλωμένοι στους εαυτούς τους 
όσο καί στό έργο, θά τά κάμνουν όλα καλά καί ώραΐα, άν δέν 
εΐναι προσηλωμένοι ή δέν έχουν τόν νοϋ τους, τ' αντίθετα 
(ένν. θά κάμνουν). Άς προσηλώνεται τότε ό γαμβρός τόσο 
στή νύμφη όσο καί στην τεκνοποίηση, καί τό ΐδιο νά κάμνει 
ώς προς αυτά καί ή νύμφη, προπάντων κατά τή χρονική πε-
ρίοδον όπου δέν έχουν ακόμα γεννηθεί σ' αυτούς παιδιά. Άς 
εΐναι τώρα έπόπτριες γι' αυτούς οί γυναίκες τίς όποΧες έκλέ- 784a 
ξαμε, πολλές ή λίγες, Οσες καί όποτε θά φανεί σκόπιμο στους 
αρμόδιους άρχοντες νά ορίσουν, οί όποιες συνέρχονται κά
θε μέρα μπροστά στό ιερό τής Είλειθυίας τό πολύ γιά ένα 
τρίτο τοϋ εικοσιτετραώρου, Οπου, άφοϋ συνέλθουν έχουν ώς 
έργο νά καταγγέλλουν μεταξύ τους άν κάποια βλέπει έναν 
άνδρα ή μία γυναίκα, άπό εκείνους πού έχουν τήν ηλικία γιά 
νά τεκνοποιούν, νά αποβλέπει σέ άλλα πράγματα άπό εκείνα 
πού έχουν ορισθεί γιά τίς θυσίες καί τίς ιεροτελεστίες πού γί
νονται στους γάμους. Ή περίοδος τώρα γιά τεκνοποίηση και 
επίβλεψη τών ικανών νά τεκνοποιούν άς είναι δέκα έτη, καί 
όχι περισσότερο χρόνο, Οταν συμβαίνει νά υπάρχει μεγάλη b 
ροή γεννήσεων άν τυχόν τώρα κάποιοι είναι άγονοι στή 
διάρκεια αύτοϋ τοϋ χρόνου, αποφασίζουν άπό κοινοΰ μέ 
τούς οικείους τους καί τήν αρμόδια γυναικεία αρχή νά χωρί
ζουν μέ τόν πιό πρόσφορο τρόπο γιά τόν καθένα. Άν τυχόν 
πάλι υπάρχει κάποια αμφισβήτηση σχετικά μέ τό τί είναι 
πρέπον καί πρόσφορο γιά τόν καθένα άπό τούς δύο, άφοϋ 
εκλέξουν (ένν. οί ενδιαφερόμενοι) δέκα άπό τούς νομοφύλα-



492 ΝΟΜΩΝ ΣΤ 

μοφυλάκων έλομένους, οίς άν έπιτρέψωσιν οί δέ τάξωσι, τού- e 
τοις έμμένειν. Είσιοϋσαι δ' εις τάς οικίας τών νέων αί γυ
ναίκες, τά μέν νουθετοϋσαι, τά δέ καί άπειλοϋσαι, παυόντων 
αυτούς τής αμαρτίας καί άμαθίας- έάν δ' άδυνατώσι, προς 
τούς νομοφϋλακας ίοΰσαι φραζόντων, οί Ô' είργόντων. Άν 
δέ καί εκείνοι πως άδυνατήσωσι, προς τό δημόσιον άποφη-
νάντων, άναγράψαντές τε καί όμόσαντες ή μήν άδυνατεΐν τόν 
καί τόν βελτίω ποιεΐν. Ό δέ αναγραφείς άτιμος έστω, μή ελών d 
έν δικαστήρια) τούς έγγράψαντας, τώνδε- μήτε γάρ είς γάμους 
ΐτω μήτε είς τάς τών παίδων έπιτελειώσεις, άν δέ ΐη, πληγαΐς 
ό βουληθείς άθφος αυτόν κολαζέτω. Τά αυτά δέ καί περί γυ
ναικός έστω νόμιμα- τών εξόδων γάρ τών γυναικείων καί 
τιμών καί τών είς τούς γάμους καί γενέθλια παίδων φοιτή
σεων μή μετεχέτω, έάν άκοσμοϋσα ωσαύτως αναγραφή καί μή e 
έλη τήν δίκην. Όταν δέ δή παΧδας γεννήσωνται κατά νόμους, 
έάν αλλότρια τ ις περί τά τοιαύτα κοινωνή γυναικί ή γυνή 
άνδρί, έάν μέν παιδοποιουμένοις έτι, τά αυτά επιζήμια 
αύτοΧς έστω καθάπερ τοΧς έτι γεννωμένοις εΐρηται μετά δέ 
ταϋτα ό μέν σωφρόνων καί σωφρονοϋσα είς τά τοιαϋτα έστω 
πάντα ευδόκιμος, ό δέ τουναντίον έναντίως τιμάσθω, μάλλον 
δέ άτιμαζέσθω. Και μετριαζόντων μέν περί τά τοιαύτα τών 785a 
πλειόνων άνομοθέτητα σιγή κείσθω, άκοσμούντων δέ νομο-
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κες, στους οποίους θ' αναθέσουν καί αυτοί θά διευθετήσουν 
(ένν. τή διαφορά τους), καί νά μένουν (ένν. οί διάδικοι) πι
στοί σέ αυτούς. Οί γυναίκες (ένν. έπόπτριες) θά εισέρχονται 
στίς οικίες τών νέων, άφ' ενός, νουθετώντας άλλα καί, αφ' 
έτερου, απειλώντας, αποτρέποντας αυτούς άπό τό παράπτω
μα καί τήν άμάθια- άν τυχόν άδυνατοϋν, προσερχόμενες 
στους νομοφύλακες άς αναφέρουν τό γεγονός, καί αυτοί άς 
τούς εμποδίζουν. Άν τυχόν πάλι και έκεΧνοι θά αδυνατούν 
κάπως άς δηλώσουν άφοϋ αναγράψουν δημόσια καί ορκι
σθούν ότι ήταν πραγματικά αδύνατο νά κάμνουν καλύτερο 
τόν Ινα καί τόν άλλο. Αυτός τοϋ οποίου αναγράφεται τό 
όνομα, άν δέν νικά στό δικαστήριο αυτούς πού τό κατέγρα
ψαν, άς στερείται τά ακόλουθα δικαιώματα: δέν θά μπορεί 
νά παρευρίσκεται ούτε στους γάμους ούτε στίς ευχαριστή
ριες θυσίες γιά τή γέννηση τών παιδιών, καί άν τυχόν πάει, 
όποιος θελήσει θά μπορεί ατιμώρητος νά τόν ξυλοκοπά. Οί 
ίδιοι αυτοί κανόνες δικαίου άς Ισχύουν καί γιά μιά γυναίκα: 
δέν θά μετέχει δηλαδή στίς γυναικείες εξόδους καί στίς τιμές 
καί στίς επισκέψεις σέ περιπτώσεις γάμων καί γενεθλίων 
παιδιών, άν συμβεΧ, επειδή ομοίως παρεκτρέπεται, ν' ανα
γραφεί τό όνομα της καί νά μή κερδίσει τή δίκη. Όταν τώρα 
γεννηθούν νόμιμα παιδιά, άν ένας άνδρας τυχόν συνευρίσκε-
ται μέ γυναίκα άλλου ή γυναίκα μέ άνδρα, τιμωρούνται, άν 
είναι ακόμα ικανοί νά τεκνοποιούν, καθώς ακριβώς έχει 
είπωθεΧ γιά εκείνους πού γεννούν ακόμα παιδιά- μετά πάλι 
άπ' αυτά εκείνος κι εκείνη πού φέρονται φρόνιμα στοϋ είδους 
αύτοϋ τά θέματα, άς εΐναι ευυπόληπτος άπό κάθε άποψη, 
ένώ ό (ένν. φερόμενος) μέ τόν αντίθετο τρόπο, άς εκτιμάται 
κατ' άντίθετην έννοια καί μάλλον άς κρίνεται ανάξιος. Καί 
άν βέβαια οί περισσότεροι φέρονται μέ μετριοπάθεια σέ πα
ρόμοια θέματα άνομοθέτητα άς τηρείται σιγή, άν παρεκτρέ- 785 
πονται, άφοϋ ρυθμισθούν νομοθετικά, άς τιμωρούνται 
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θετηθέντα ταύτη πραττέσθω κατά τούς τότε τεθέντας νόμους. 
Βίου μέν αρχή τοϋ παντός έκάστοις ό πρώτος ένιαυτός· όν 
γεγράφθαι χρεών έν ίεροΧσι πατρφοις ζωής αρχή κόρω καί 
κόρη. Παραγεγράφθω δ' έν τοίχω λελευκωμένω έν πάση φρα-
τρία τόν αριθμόν τών αρχόντων τών έπί τοις ετεσιν άριθ-
μουμένων τής δέ φρατρίας άεί τούς ζώντας μέν γεγράφθαι 
πλησίον, τούς δ' ύπεκχωροϋντας τοϋ βίου έξαλείφειν. Γάμου b 
δέ όρον είναι κόρη μέν άπό έκκαιδεκα ετών είς είκοσι, τόν μα-
κρότατον χρόνον άφωρισμένον, κόρω δέ άπό τριάκοντα μέ
χρι τών πέντε καί τριάκοντα- είς δέ αρχάς γυναικί μέν τετ
ταράκοντα, άνδρί δέ τριάκοντα έτη- προς πόλεμον δέ άνδρί 
μέν είκοσι μέχρι τών έξήκοντα ετών γυναικί δέ, ην άν δοκή 
χρείαν δεΐν χρήσθαι προς τά πολεμικά, έπειδάν παΐδας γέν
νηση, τό δυνατόν καί πρέπον έκάσταις προστάττειν μέχρι τών 
πεντήκοντα ετών. 

ΒΙΒΛΙΟ Σ Τ ' 495 

σύμφωνα μέ τούς νόμους πού τέθηκαν τότε σέ ισχύ. 'Αρχή 
τοϋ όλου βίου γιά κάθε άνθρωπο είναι τό πρώτον έτος τό 
όποιο πρέπει ν' αναγράφεται στά πατρογονικά Ιερά ώς ζωής 
αρχή γιά τό αγόρι ή τό κορίτσι. Δίπλα άς αναγράφεται σέ κά
θε φατρία σ' έναν ασπρισμένο τοίχο ό αριθμός τών αρχό
ντων οί όποιοι απαριθμούνται γιά (ένν. νά υποδεικνύουν) τά 
έτη- τά ονόματα τών μελών τής φρατρίας πάντοτε έν ζωή ν' 
αναγράφονται τό ένα κοντά στό άλλο, ένώ αυτά εκείνων πού b 
απέρχονται άπό τή ζωή νά εξαλείφονται. Τά όρια τής ηλικίας 
γάμου πρέπει νά εΐναι γιά τίς κοπέλλες άπό δεκαέξι έως 
είκοσι ετών, τό ανώτατο όριο καθορισμένο, καί γιά τούς 
άνδρες άπό τριάντα έως τριανταπέντε- γιά τήν ανάδειξη 
ωστόσο σέ δημόσια αξιώματα γιά τή γυναίκα νά είναι τά σα
ράντα καί γιά τόν άνδρα τά τριάντα- γιά τόν πόλεμο (ένν. τά 
όρια) γιά τόν άνδρα είναι άπό είκοσι μέχρι εξήντα ετών γιά 
τή γυναίκα πάλι, ή όποια τυχόν κρίνεται ότι ή ανάγκη επι
βάλλει νά χρησιμοποιηθεί γιά πολεμικούς σκοπούς, άφοϋ 
τυχόν γεννήσει παιδιά, πρέπει νά ορίζεται γιά κάθε μία χω
ριστά τό δυνατόν καί πρέπον μέχρι τήν ηλικία τών πενήντα 
ετών. 


