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ΧΑΡΜΙΔΗΣ
81. Π

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ρ. 153

"Ηκομεν τρ προτεραία εσπίρας εκ Ποτίΐδαώϊ άιτό τον Λ

στρατοπίοου, οίον δ£ δια χρόνου άφιγμίνος ασμένως $α
επϊ ταϊ συνηθίΐς οιατριβάς. και οη και «ίϊ την Ύαυρίου

παλαίστραν την κατάντικρυ του της Βασίλης Ιεροί) είσηλ-
θον, καϊ αυτόθι κατέλαβαν πάνυ πολλούς, του: μεν καϊ $

άγνωτας εμοί, τους οε πλείστους γνωρίμους, καί μ* ώϊ

(Τοον (Ισιόντα άπροσοοκητου, ευθύς πόρρωθεν ήσπάζοντο 1>

άλλοϊ αλλοθίν Χαιρεφών δί, &τ( καϊ μανικός ων, άνα-

ττηδήσας εκ μίσων (θει προς με, καί μου λαβόμενος της

χειρός, *Ω Σωκρατες, τ} δ' δί, πως εσώθης Ικ της μάχης;

'Ολίγον δί πριν ημα,ς άπιίναι μάχη εγεγόνΐΐ εν τ
ί} Ποτίΐδαία, 5

ή
ν

άρτι ήσαν οί ττ}δί πεπυσμίνοι.
Και εγω προς αυτδν άποκρινόμενος, Ούτωσί, ίφην, ως

σν δρ&ς.
Και μην ηγγελταί γε δεΰρο, εφη, η τε μάχη πάνυ Ισχυρά

γεγονίναι καϊ εν αυτί) πολλούς των γνωρίμων τεθνάναι. Ο

Και ίπιεικως, ήν δ
'

εγώ, αληθή άπηγγελται.

Υ\αρεγίνου μίν, ή δ
' δϊ, τη μάχη;

Παρεγενόμην.

Δίΰρο δη, ίφη, καθίζόμενος ημϊν οιηγησαι· ον γάρ τί 5

& I ήκομιν Β Τ : Ιικατ μία 1)1 & α Ικτμίναι Β : ίσιχίανί Τ :

ίσμ*νο! Ηίτχϊιίξ Λ 4 Βασίληι] βασιληι Β (ϊβ<1 βϋρΓββςΓ. ικ) :

Οασιλικηί Τ 1
> I €1801" I : (ϊο^ Β Τ 0 5 τι ΚΓ· Γβοο. : τβι

ΒΤνν
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πω πίντα σαφώς π(πύσμ(θα. Και &μα μ( καθίζίΐ άγων
παρά Κριτία» τον Καλλαίσχρον.

Παρακαθίζόμΐνος ουν ήσπαζόμην τόν τ« Κριτών και τους

δλλουί, και διηγούμην αυτοΐς τα άπο στρατοπέδου, οτι μέ
ά τιϊ άνέροιτο· ήρωτων δ£ ίλλοί Αλλο.

Έιτίΐδτ} δ£ των : οινύτων άδην (ΐχομω, αΖθις Ιγω αυτούς

άνηρωτων τα τί}δί, ιτίρι φιλοσοφία! όπως Ιχοι τά νυν, ιτίρί
τ( των νέων, (Ί τίνα έν αυτοΐς διαφέροντες ή σοφία ή κάλλ»

4 ή άμφοτέροις έγγ(γονότ(ς (ΐ(ν. και δ Κριτίας άποβλέψας

154 προς την θνραν, Ιδων τίνα; νίανίσκουϊ «ίσιονταϊ και λοι-

δορονμένους άλλήλοις και ίλλοι» οχλον όπισθεν (ττόμενον,

Ώ(ρϊ μεν των κάλων, ίφη, ω Σώκραης, αντίκα μοι δοκ(ΐς
(ϊσίσθαι· οντοι γάρ τνγχάνουσιν οΐ (Ισιόντίς πρόδρομοι Τ€

5 και έρασταΐ όντ(ς τοΰ δοκοΰντος καλλίστου (ΐναι τά γ( δη
νυν, φαίνΐται δέ μοι και αυτός Ιγγυς ήδη που (ΐναι προσιων.
Έοτιν δί', ήν δ' έγώ, τίς τ( καϊ τον;
Οΐσθά πον σν γ(, ίφη, άλλ' ονπω Ιν ηλικία ήν πρίν σ(

ί) άπιέναι, Χαρμίδην τον του Γλαύκωνος Τοΰ ήμίτέρον θίίον

νόν, έμδν δί ανιψιό ν.

Οιδα μέντοι νη Αία, ήν δ' έγώ· ου γάρ τι φανλος ουδ(

τοτί ήν ίτι παις ων, νυν δ' οΐμαί που (Ζ μόλα άν ήδη

5 μΐΐράκιον ("ιη.
Αντίκα, ίφη, (ίση και ήλίκος και οίος γέγονίν. Και άμα

ταϋτ' αΰτοΰ λέγοντος δ Χαρμίδης (Ισέρ\(ται.

ΈμοΙ μ(ν ουν, ώ ίταΐρί, ονδίν σταθμητόν ατίχνως γάρ
λ(νκη στάθμη (Ιμϊ προς τους καλούς—σγίδδν γάρ τί μοι

ιο πάντίς οΐ έν τη ηλικία κάλοι φαίνονται — άτάρ ουν δη και
Ο τοτί Ικίΐνος ίμοϊ θαυμαστός ίφάνη το τ( μέγίθος και το

κάλλος, οι δ£ δη ίλλοι πάντα Ιράν ίμοιγί έδόκουν αντοΰ—
όντως έκπίπληγμένοι τ( καϊ τίθορνβημένοι ήσαν, ήνίκ'

ά I ίνίροιτο Τ : &> Ιροιτο Β (γρ. καϊ άν^ροΓ" 1
>
)

1
>
7 */<τή>χ«ταί

Τ : Ιρχντ&ι Β (γρ. <ίσ<μχ<ται I)) 1
> 8 στα$μΎττ6ν Β Τ : ίστάβμ-η-
τον Ο
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ιΐσγξΐ—πολλοί δί δή άλλοι (ρασταϊ και εν τοις όπισθεν
είποντο. και τδ μεν ημετερον τδ των ανδρών ήττον θαν- 5

μαστδν %ν' άλλ' εγίύ καϊ τοΐϊ παισϊ προσϊσχον τον νουν,

ώς ονδίΐί άλλοσ' ϊβλεπεν αυτών, ουδ' δοτά σμικρότατος
ην, άλλα -πάντα ωσπερ άγαλμα ίθεώντο αυτόν, και δ

Χαιρεφών καλεσας με, Τί σοι φαίνεται δ νεανίσκο!, ϊφη, ά
ω Σώκρατες; ουκ ευπρόσωπος;

'Ύπερφυως, ή
*ν δ
'

εγώ.
Ούτος μεντοι, ϊφη, εΐ εθελοι αποδνναι, δόξει σοι απρόσω
πος ειναΐ' όντως τδ εΐδος πάγκαλος εστίν. 5

Σννεφασαν οΐίν και οι άλλοι ταύτα ταύτα τω Χαιρεφωντι·
κάγώ, Ήράκλεις, εφην, ως άμαχον λέγετε τον άνδρα, ε

ΐ ετι

αντψ ίζ> δ
η

μόνον τυγχάνει προσόν σμικρόν τι.

Τί; ϊφη δ Κριτίας.
ΕΙ την ψυχην, 1

β
> δ
'

εγώ, τυγχάνει ευ πεφνκώς. πρέπει β

δ«' που, ω Κριτία, τοιούτον αυτόν είναι της γε υμετέρας όντα

οικίας.

Άλλ', ϊφη, πάνυ καλοί και άγαθός εστίν και ταΰτα.
Τί οίι», ϊφην, ουκ άπεδύσαμεν αυτού αντδ τούτο και 5

εθεασάμεθα πρότερον τοΰ είδους; πάντως γάρ που τηλικοΰτος

ων ηδη εθελει διαλεγεσθαι.
Και πάνυ γε, ϊφη δ Κριτίας, επεί τοι και εστίν φιλό
σοφος τε καί, ως δοκει άλλοις τε και ίαντω, πάνυ ποιητικός. 155
Τοϊ>γο μεν, δ

'

εγώ, ω φίλε Κριτία, πόρρωθεν υμΐν τδ

καλόν υπάρχει άπδ της Σόλωνος συγγενείας, άλλα τί ουκ

επϊδειζάς μοι τδν νεανίαν καλεσας δεΰρο; οϋδε γάρ άν που

ει ϊτι ϊτύγχανε νεώτερος ων, αίσχρδν &ν ην αυτω διαλε- 5

γεσθαι ημιν εναντίον γε σου, επιτρόπου τε &μα και ανεψιού
όντος.

Ο 7 ϊλλοο-' ($\(Τ(ν 50Γ. Οοίϊΐ. : αΚ\ο<Τίβ\(πο· Τ : ίλλο* ϊβΚιπιν Β

(εβό ω δηρΓ» ο 5
) \ν ά 4 ίβί'λοι Β \ν : ίβ4\ιι Τ άη λεγ«τί βογ.

κοο. : λ»γίτοι Β Τ \Υ (1 8 Μ, θ : δί Β : οηι. Τ \Υ θ 8 φιλόσοφίι
τ(Βν7 ι,86<1 γ 5υρΓα τ XV) : φιλόσοφο! γ« Τ α 4 *·»] ε>·

Ν&βεΓ α 5 «
ί ίτι ίτύιχαν ΟοΜ1)8θ1ιεΓ («I Ιτΐτ/χανίν ϊτι ΟοββΙ) :

ίτι τιτγχάνΗ Β \Υ : ίτ\τγχαν* Τ : ·γρ. ΐ1 γ ίτύηχαρίν ίη τα&τ&. ΑΛΤ
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Άλλα καλώ;, ίφη, λίγΐΐ!, καϊ καλοΰμίν αυτόν. Και
1} &μα πρδί τον άκόλουθον, Παϊ, ίφη, κάλ« Χαρμβην, (Ιπων
δτι βούλομαι αυτδν Ιατρψ συστησαι ηηρ\ τη! άσθινΐίαν η!

πρψην πρόί μ( ίλΐγεν δτι άσθίνοΐ. ΐΐρδ! ουν ίμί ό Κρι
τία!, "Εναγχό! τοι ίφη βαρύνισθαί τι την κεφαλήν ίωθίν

5 άνιστάμενον άλλα τί σ« κωλνα προσποιήσασθαι προ"!
αντδν ίπίστασθαί τι Κΐφαλη! φάρμακον;
Ουδέν, ήν δ' ίγώ· μόνον ίλθίτω.

'Αλλ' ήξΐΐ, ίφη.
*0 ουν καϊ ίγίνΐτο. ηκ( γάρ, καϊ ίποίησΐ γίλωτα

ς -πολύν Ικαστο! γάρ ημών των καθημίνων συγχωρων τον

πλησίον ίώθίΐ σπουδή, Ινα παρ αΰτψ καθίζοιτο, ίω! των

ίπ' ίσχάτψ καθημίνων τδν μίν άν«ττησαμ(ν, τον δί πλάγιοι»
κατίβάλομΐν. δ δ' ίλθων μ(τα£υ ίμου τ( και του Κριτίου

5 ίκαθίζετο. ίνταΰθα μίντοι, ω φιλί, ίγω ηδη ηπόρουν, και

μου η πρόσθεν θρασύτη! εζεκίκοπτο, ήν ειχον εγώ ώϊ πάνυ

ραδίω! αυτω διαλεζόμενο!· ίπειδη δε, φράσαντο! του Κριτίου
δτι ίγώ είην ό τδ φάρμακον ίπιστάμενο!, ενίβλεψίν τί μοι
ά τοί! οφθαλμοί! άμηχανόν τι οΐον και άνηγετο ώί ερωτησων,

καϊ οΐ ίν τί} παλαίστρα άπαντα περιίρρεον ημα! κύκλω

κομιδτ), τότε δη, ω γεννάδα, (Ίδόν τε τα εντο! του ιματίου
και εφλεγόμην καϊ ουκίτ ίν ίμαυτοϋ τ

}
ι> και ίνόμισα σοφώ-

5 τατον είναι τον Κυδίαν τα ερωτικά, δι ίΐπίν επι κάλου

λίγων παιδόϊ, άλλω υποτιθέμενο!, ευλαβεΐσθαι μη κατί-
ναντα λίοντο! νεβρδν ίλθόντα μοι ρ αν α'ιρεΐσθαι

β κρεων αύτο! γάρ μοι ίδόκουν ΰπδ του τοιούτου θρίμματο!
ϊαλωκίναι. δμω! δε αυτοΰ ερωτησαντο! ε

ΐ

ίπισταίμην τδ τη!

κΐφαλη! φάρμακον, μόγΐ! πω! άπεκρινάμην δτι ίπισταίμην.

8.8 καΚονμιν Β Τ λν : καΚωμι» 80Γ. ΑπΛγ. 56 1>9 δ Β \Υ: ίτιρ Τ

ί«ί Τ : ίκίΐ Β 'Νν (βεά * 5υρΓ3 « \ν) οα ίώθιι >Υ. ΟιικΙογΓ : &0«

Β Τ καθίζοιτο ία παατξ. Τ 0 4 κατιβάλομι» Τ : καπλάβομί» Β

ο 8 τί μοι Τ (36(1 « 3ΐιρΓ3 οι) : ϊί' μι Β ί 3 *&ο» V! : ίϊο» Β Τ

ΰ 4 ί» Τ : ϊτ' Β^ <
1 6 κατίναντα Τ : κατ Γάντια Β

(1 7 μοΐρα» Τ : μοίρα» νί : αθανατώσηι θιία μοίρα Β «ρ«Γ(Γ0αι]
αίτίΐσβοι ά. ΟοΙ*5ΐ θ ι αύτοι Β Τ : καϊ αυτοί Γβο. Ι>
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Τι οΐι», ή δ' 0ϊ, ίστίν;
Καϊ ίγώ (ΐπον δτι αυτ6 μ(ν (ϊη φύλλον τι, Ιπψ&η 64 τις $
Μ τψ φαρμάκψ (ϊη, ήρ (I μίν τα Ιπφδοι &μα καϊ χρψτο
αντψ, παντάπασιν ΰγια ποιοι το φάρμακον &να> δί τηι

ίπωίης οΟΟν όφ(λος (ϊη τον φύλλον.
Καϊ δς, Άπογράψομαι τοίννν, ίφη, πάρα. σου την Ιξβ

ίπωύήν.
Ώότίρον, ήν δ' ίγώ, ίάν μ( πίίθης η κάν μη;
Γ(\άσας ονν, Έάν σ( π(ίθω, ϊφη, ω Σύκρατα.
Εΐ(ν, ήν β' ίγώ· καϊ τοννομά μου σίι ακριβοί!; 5

ΕΙ μη άδικώ γ(, ίφη· ού γαρ τι σου όλίγος λόγος ίστϊν
(ν τοις ημΛτίροις ηλικιωταις, μίμνημαι δί ίγωγί καϊ παις
ων Κριτία τφδί σννόντα σ(.

Καλώϊ γ( σν, ί}
ι» δ
'

ίγώ, ■ποιων μάλλον γάρ σοι παρ-

ρησιάσομαι Κ(ρϊ της ίπωύής οίο τυγχάνίΐ ονσα· άρτι δ
*

1
)

ήπόρονν τίνι τρόπω σοι Ινδαζαίμην την δύναμιν αυτής,

ϊστι γάρ, ω Χαρμίδη, τοιαύτη οία μη δύνασθαι την

κ(φαλην μόνον νγιά ποκιν, άλλ' ωστπρ ϊσως ηδη καϊ συ

άκηκοας των αγαθών Ιατρών, ίπίΐδάν τις αυτοΐς προσ- 5

('λβτ/ τους όφθαλμους άλγ&ν, λίγουσί που δτι οίχ οΐόν
τ( αϊτούς μόνους Ιπιχ(ΐρ(ΐν τους όφθαλμους Ιάσθαι, άλλ'

ίναγκαΐον (ϊη &μα καϊ την κίφαλην θ(ραπ(ύ(ΐν, (
I

μίλλοι
καϊ τα των ομμάτων ί? ίχίΐν' καϊ αυ το την Κίφαλην Ο

οϊ(σθαι άν ποτ( θ(ραπ(ΰσαι αυτήν ϊφ' (αντης ίν(υ όλου
τον σώματος πολΚην ίνοιαν (ΐναι. (κ δ

η τούτου τον λόγου
διαίταις ίπϊ πάν το σώμα τρ(πόμ(νοι μ(τά τον όλου το

μίρος (πιχίΐρονσιν θΐραπ(ύ(ΐν τ( καϊ Ιάσθαι· η ουκ γσθησαι 5

ότι ταΰτα ούτως λίγονσίν τ( καϊ ϊχ(ΐ;
Πάνυ γ(, (φη.
Ουκοΰν καλώς σοι δοκίΐ λίγίσθαι καϊ αποδίχρ τον λόγον;

Λ 3» 4 ™%ϊ · · · 1Γίίβ·] ΤίίΐΠ!5 . . . Τ(ί<Γ*> ΟΪ. Η. Κίθ1ΐ3Γ(ΐ3
Λ 4 ΪΦν ΤΑΥ: οπι. Β »7 *ί**Ί* Τ: 4·γύ τ« Β 8.9 "τ*
οογγ. Οοίδΐ. : |) Β Τ 1

} 8 «ϊη] ΙαΤίίη α. Μβάνϊβ Ο 3 ιτοτί
Τνν: χοίοΒ
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Πάντων μάλιστα, ίφη.
ά Κάγϊΰ άκουσας αυτόν επαινίσαντος άνίθάρρησά τε, και

μοι κατά σμικρόν πάλιν η θρασύτης σννηγίίρίτο, καϊ άνιζω-

ννρούμην. και ειπον Τοιούτον τοίνυν εστίν, ω Χαρμίδη, και
το ταύτης της (πωδής. ίμαθον δ' αυτήν ίγω εκ(ΐ (πι στρατιάς

5 ιταρά τίνος των Θρακών των Ζαλμόζιδος Ιατρών, οΊ λίγονται
καϊ απαθανάτιζαν, ίλεγΐν δί ό Θρα£ οντος οτι ταύτα μ(ν
[Ιατροί] οι "ΕλΧην€ς, α νννδή ίγω ΐλεγον, καλώ; λίγοιεν
άλλα Ζάλμο£ΐϊ, ίφη, λίγει ά ήμίτΐρος βασιλεύς, θ(ος ων,
β οτι ωσπΐρ οφθαλμούς άνευ κεφαλής ον δίΐ ίπιχειρεΐν ίασθαι
ονδ( κεφαλήν άνευ σώματος, όντως ουδε σώμα άνευ ψυχής,
άλλα τοντο καϊ αίτιον ειη τοΰ διαφεύγιιν τους -παρά τοις

"Ελλησιν Ιατρούς τά πολλά νοσήματα, οτι τοΰ όλον άμελοΐεν
5 ου δί'οι την επιμελίίαν ποκϊσθαι, οδ μή καλώς έχοντος αδύ

νατον €Ϊη το μίρος εΖ ίχ(ΐν. πάντα γαρ ίφη εκ της ψυχής
ωρμήσθαι καϊ τά κακά καϊ τά αγαθά τω σώματι καϊ παντϊ

τψ άνθρώπω, καϊ Ικεΐθεν επιρρίΐν ωσπερ ίκ τής κίφαλής (πϊ

157 τά όμματα- δ(ΐν ουν ίκεΐνο καϊ πρώτον καϊ μάλιστα θερα-
πεύειν, (I μέλλει καϊ τά τής κεφαλής καϊ τά τον άλλον

σώματος καλώς ίχαν. θεραπήίσθαι δέ την ψνχην ίφη, ω

μακάριε, επωδαΐς τισιν, τάς δ' επωδάς ταύτας τους λόγονς

5 είναι τους καλούς· ίκ δί τών τοιούτων λόγων ίν ταις ψνχαΐς
σωφροσύνην ίγγίγνίσθαι, ης ίγγ*νομενης καϊ παρούσης

ράδιον ήδη εΐναι την ύγίειαν και τί) κεφαλή καϊ τω άλλω

1> σώματι πορίζίΐν. διδάσκων ουν με τό τε φάρμακον καϊ τάς

Ιπψδάς, ""Οπως," ίφη, "τω φαρμάκω τούτω μηδείς σε
πείσει την αυτόν Κ€φαλην θεραπεύειν, 6ς αν μή την ψνχήν

άα {νκ7Τχιίρ·το Τ1> : ξυ*ι·/ίΙριτο Β ά3 ροΒίβπυϊ καϊ οιη.
5(ο63βυ3 (1 4 στρατιά/ Β Τ : στρατιίαι 5(θΙ>αειΐ8 (1 5 ζαλμί-
£ιϊο» Β : ζαμόλξιΐοί Τ 6 Ιατρών] τολιτώκ 5ΐοΙηευ3 <16 /ιί»>]
μϊ» Μ) 5(οΙ>3βυ3 ά 7 ιατροί ίβοΐ. ΟοΙ>βΙ ιατροί οΐ "Ελληκίΐ
ΒΤ: οΙΈΚληνί! Ιατροί 5ΐοί>»61Ι3 <18 (άλμοξιί Β : ζάμοΚζι; Το
θ 4 τον ϊλου 5θπρ3ΐ : τοΰ άλλου 5(οΙ>αβυ3 : το ί\ον Β Τ αμι\ο7»ν
γρ. Τ 5ΐο6ϊΡϋ3 : άγκοοϊο· Β Τ α 3 μ«λλοι ΗείικΙοΓί ϊλλον Β XV
8(οΙ»ειΐ3 : όλον Τ α 5 οιη. 5ΐ<Λαοιΐ3 1>3 τ«ίο-« 30Γ.
Ρ»τ. ι8ΐ2 : «ίορ Β Τ XV
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•πρώτον τταράσχη τ
?) ίπωδί) νττο σοΰ θΐρανεοθηναι. και γαρ

νΰν," ίφη, " τοντ' ίστιν τό αμάρτημα ιτ(ρϊ του! άνθρωτίονς, 5

ότι χωρίί ίκατίρου, σωφροσύνης τ« και ύγκίας, Ιατροί τίνα

(πιχίΐρονσιν ίΐναι·" και μοι πάνυ σφόδρα Ινίτίλλίτο μητι
■πλοΰσιον οϋτω μηδίνα (Ίναι μητΐ γΐνναΐον μητ( καλόν, ος

(μ( ττίίσίΐ άλλωί ττοκϊν. ίγώ ονν—όμωμοκα γαρ αυτψ, Ο

και μοι ανάγκη τκίθίσθαι—πίίσομαι Όδι>, και σοί, ίάν
μϊν βούλη κατά τάς του £ίνου ίντολάς την ψνχην ττρωτον

παρασχ(ΐν (ττ&σαι ταΐς του Θρακόί ίχψδαίς, ιιροσοίσω το

φάρμακον τ
τ
}

κίφαλί}· «
ί δί μη, ουκ άν (\οιμ(ν ότι ιτοιοιμίν 5

σοι, ω φίλί Χαρμίδη.
Άκουσας οΖν μου 6 Κριτίας ταντ (Ιπόντος, "Ερμαιον,

(φη, ω Σωκραπς, γεγονός αν (ϊη η της κίφαλης άσθίνίΐα
τω νίανίσκω, (I άναγκασθησίται και την διάνοιαν δια. την
κΐφαΧην βΐλτίων γενέσθαι, λίγω μίντοι σοι ότι Χαρμίδης ά

των ηλικιωτων ου μόνον τη Ιδ(α δοκ(ΐ διαφίρίΐν, άλλα και

αντω τούτω, οΰ συ φφς την ίπωδην ίχίΐν φ$ς δί σωφρο-
<τννης· τ

\ γάρ;

Πάνυ γ(, ήν δ
'

ίγώ. 5

Ε5 τοίνυν ϊσθι, ίφη, ότι πάνυ πολυ δοκ« σωφρονίστατος
(ΐναι των νυνί, και τδλλα πάντα, (Ις όσον ηλικίας ήκ(ΐ,

ουδινος \(ίρων ων.
Και γάρ, δ

'

(γώ, και δίκαιοι*, ω Χαρμίδη, διαφίρΐΐν σ(

των άλλων πάσιν τοις τοιούτοις· ου γάρ οίμαι άλλον οΰδίνα β

των (νθάδί βαδίως &ι> ϊχίΐν ίΐπδίΐ£αι νοΐαι δυο οίκίαι
συνΐλθοϋσαι (1ς ταντον των Άθήνησιν ίκ των ίΐκότων

1
> 6 σωφροσύντίί τ» κ α
ϊ

&γιιίαι οπι. Ι,βιιγ. Ιχχχν. 6 ΟΙ οίν Β Τ :

ΐ' οίν \ν ϊμύμοκα Τ εί -γρ. XV : ύμοσα Β \ν (·γρ. να) νμίμοκα
•γάρ 6ϊ ο 4 ϊττάσαι Β' : άιτάσαυ Β (υί νίάβίυι·) Τ οΐ ϊη πιατζ. -γρ. 6

τοΓ» . . . ί»9ΐίαΓ$1 τοί . . . άτφδα* οϊ. Η. ΚίοΗβπίϊ ά 3 ΙοκιΊ XV :

ϋόκιι Β Τ Α 6 ττάνυ τολν ίοκί'ι σωφρονίστατο$ Τ «I γρ. Αν : ιτλίίστων
δοκ«Γ ττολυφρίνιστατο! Β : -πΚιίσταν 8οκ<? ιτολί» σν<ρρον4ο~τατο$ XV : τλ«Γ-
στον οΌκ*ΐ σω<ρρον*στατοί Ηΰπη&ηη : ιτλί/στοΐί δοκ«Γ σωφρον4στατθί οί.

Μ&άνϊ% : τλ€Ϊ(Γτ«ν δοκίΐ ττολυ σαφρονίσηροι οΐ. Οο1(1ΐΜΐΰ1ιβΓ θ 3 νοιαι
οίκίαι Β Τ XV: τοίοικ

θ 3 ο-υνιλθοΰσαι Τ : «αϊ νν» {χβονσαι Β : νϋν ίλβονσαι ΑΥ (8β<1 σ βυρη

» λΥ) : κα> νΐίν {λβοίσαι» οογγ. θ
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καλλίω αν καϊ άμίίνω γΐννήσΐίαν η ίζ ων σν γίγονας. η
5 τ« γαρ πατρψα ΰμΐν οΙκία, η Κριτίου τοΰ Δρωπιδου, και υπδ

Ανακρέοντος καϊ υπδ Σόλωνος και ντΐ άλλωι> πολλών ποιητών

ίγκίκωμιασμίνη παραδΐδΌται ήμΐν, ώϊ διαφέρουσα κόλλα τ«

158 και άρίττ) καϊ τ
ί} άλλτ; Κίγομίνη (νδαιμονία, καϊ αν η προς

μητρός ωσαύτως· ΏυριΚάμπους γαρ τοΰ σοΰ θ(ίου ονδΐϊς των

ίν τη ήπΐίρω Χίγΐται καλλίων καϊ μίίζων άνηρ δόζαι ίίναι,

οσάκις ίκίΐνος η παρά μέγα» βασιλιά ή παρά άλλον τινά

5 των Ιρ ττ} ήπΐίρω πρΐσβΐύων άφίκίτο, σύμπασα δ£ αντη ή

οΙκία ονδϊν της ίτίρας ύποδαστίρα. ίκ δη τοιούτων γίγονότα
(ίκός σ( (Ις πάντα πρώτον (ΐναι. τά μιν ουν ορωμΐνα της

5 Ιδέας, ω φίλί παΐ ΓΚανκώνος, δοκίΐς μοι ονδένα των προ
σοΰ ίν ουδ(νϊ ύποβίβηκέναι· (Ι δ£ δ

ι) και προς σωφροσύνην
καϊ προς ταλλα κατά τον τοΰδ( Χόγον Ικανως πίφυκας,

μακάριόν σ€, ή
ν δ
'

έγώ, ω φίλί Χαρμίδη, ή Ρ-ήτηρ (τικτίν.

5 «χίΐ δ
'

ο5ν ουτωϊ. ίί /«V σοι ηδη πάρΐστιν, ώί λί'^ίΐ
Κριτιαί δδί, σωφροσύνη καϊ (

ΐ

σώφρων Ικανως, ουδέν (τι

σοι ίδ(ΐ οντί των Ζαλμόξίδος ουτ( των Άβάρώος τοΰ

'Ύπίρβορέου ίπωδών, άλλ' αντο' σοι αν ήδη δοτίον (ϊη το

Ο της κΐφαλης φάρμακον (
I δ' Ιτι τούτων ίπώΐης (Τναι δοκ(ΐς,

Ιπαστέον προ της τοΰ φαρμάκου δο'σίωϊ. αντος ουν μοι
ίίπέ πότΐρον δμολογίΐς τψδ( και φί\ς Ίκανως ήδη σωφροσύνης
μ(Τ(\(ΐν ή ένδ(ης (ΐναι;

5 'Ανίρυ0ριάσαϊ ουν δ Χαρμίδης πρώτον μίν Ιπ καλλίωι>

θ 4 καλλί» . . . ίμιίρω γιννήσααν Τ βΐ ίη πΐΆΓξ. γρ. V/ <3κά γίκήσίΐα»
\Υ) : καλλίωκ . . . ϊμιΐνων ·γ(ρ4\σνται Β \Υ β 5 οίκία Τ ΛΥ βΐ γρ. 6 :

ουσία Β βΐ 3υρΓ830Γ. ^ 8.2 τοΰ σοΰ θίίου \Υ : τοΰίι σον Μ θιίου Τ :

τοϋίϊ \ί·γουσΐρ Β αν!(1ι Τ : ούϊί Β λΥ τ&ρ Τ \Υ : τ^ρ Β

*3 τί Ιιχιίρφ ΤλΥ : τρ *<ιρφ Β : τηπίίρψ δεΗαηζ (ει ιτιοχ) ίο^α» Τ :

8(!{α Β α 4 οσάκα Τ : όσάκιι τ< Β η 5 τ<">>'■ ■· ήτ'Ο'Φ 5βε'·
Αδί I) I τό5κ ιτρλ σοΟ ίρ οΙΛιρΧ ϋποβιβηκίραι οί. Μβάνϊβ : τωρ προ
σοΰ 4ρ ούδοΊ υττιρβίβΚιικίραι Β \ν : τωρ ττρσγόρωρ καταισχίραρ Τ εΐ γρ.

5υρΓ350Γ. ο ΑΥ) : ο Τ λίγϊΐ Τ : λίγοι Β : «ι λ*γο« I) 7 Λ«]
δίΓ οί. ΟοΙ>βΙ ζαλμόξιοΌς Β : ^αμ<(λ{ι2οί Τ I) 8 αυτό σοι] αντοσοι

Τ : αντόχ σοι ΑΥ ; αυτοί οίου Β 0 3 Τ : ^δη καϊ Β
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(φάνη—και γάρ τδ αΙσχυντηΚδν αντον τη ηλικία ίπρεψίν—
ίιπιτα καϊ ουκ άγίννωί ατκκρίνατο· (ΐπιν γαρ δτι ου ράδιου

(ϊη (ν τψ παρόντι οΰ0' δμολογίΐν οΰτ( (ξάρνω (ΐναι τα

ίρωτώμ(να. ίάν μ(ν γάρ, ή δ' δί, μη φω (Τναι σώφρων, ά

άμα μα> άτοπον αυτόν καβ' (αντον τοιαύτα \(γ(ΐν, άμα δί
και Κριτίαν τόνδί ψευδή ίπώίίζω καϊ άλλουί ιτολλοιίϊ, οΐϊ
δοκώ ίΐναι σώφρων, ω? ό τούτον \όγον (άν δ' αν φω καϊ

(μαντδν (παινώ, ϊσωί ίπαχθίί φανίΐται. &στ( ουκ (χω ότι 5
σοι άποκρίνωμαι.
Και (γω (ϊπον δπ μοι (Ικότα φαίνη \ίγ(ΐν, ω Χαρμίδη.
Καί μοι δοκίΐ, ην δ' «γώ, κοινί} αν (ϊη σκίπτίον (ΪΤ( κίκτησαι
(ΐτΐ μη δ πννθάνομαι, ΐνα μητΐ συ άναγκάζη λίγΐΐν α μη β
βούΚίΐ, μήτ' αν (γω άσκίπτως ίπϊ την ίατρικην τρέπωμαι.
(I οΐν σοι φίΚον, (θίλω σκοπίΐν μ(τά σον· (ί δί μη, (άν.
'Αλλα πάντων μάλιστα, ίφη, φίλον ωστΐ τούτον γ(
ίνικα, δπη αυτός οΐ(ΐ βίλτιον σκέψασθαι, ταύτη σκόπίΐ. ϊ

Ττ/δβ τοίννν, (φην (γώ, δοκεΐ μοι βίλτίστη (ΐναι ή σκίψις

περί αντον. δήλοι» γαρ δτι (ϊ σοι πάρ«ττιν σωφροσύνη,

Ιχίΐί τι π(ρϊ αυτής δοξάζίΐν. ανάγκη γάρ που (νονσαν 159
αυτήν, (ϊπ(ρ ίνΐστιν, αϊσθησίν τινα καρίχΐΐν, (ζ ης δόξα αν
τίς σ-οι π(ρϊ αυτής (ϊη δτι (στϊν καϊ οποιόν τι ή σωφροσύνη·

η ουκ οϊ(ΐ;

"Εγωγί, ίφη, οΐμαι. 5

Ουκοΰν τοντό γ(, (φην, ο οϊ(ΐ, (π(ώήπ(ρ (λληνίζ(ΐν
(πίστασαι, καν (ϊποις δήπον αντο δτι σοι φαίνεται;
Ίσως, (φη.
"Ινα τοίννν τοπάσωμ(ν (ϊτ( σοι ίν(στα> (ϊτ( μη, (Ιπ(, ην
δ' (γώ, τί <ρί)ί (ΐναι σωφροσύνην κατά την σην δόξαν. ίο

Και δί το μ(ν πρώτον ωκνίΐ τ( καϊ ον πάνυ ήθ(λ(ν άπο- \)

Ο 7 β" Ι>άίιον Τ εΐ γρ. λΥ : ίλογον Β ά 3 ίτι&ι'ιξω] άποδίίζω
εί. 5(3ΐ16ααπι (18 &ρ <Τΐ) Ϋεη. 189 : (ϊη &ν ίΐναι Β Τ (ίΐναι δεεί.
εί. £>1ερ1ΐ3ηιΐ5 : ιϊη βεεί. ει δίΐνίηϊ) θ 3 οϊ Τ : αίτ' Β θ 4 όλλά
πάντων Τ : άλλ' απάντων Β 0 5 βίλτιον εί. Ηείη(1θΓΓ : βίΚτίω
Β Τ : βίΚτιον &ν ει. Οο&εΙ σκίψϊσίο» δίερίιαηυί β 6 τρίί
Β I : τί ίί Τ : τ/ ία) I (αΐίει-α πιαηιι) α ι οϋτηι Β [ : αΰτίιν Τ
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κρίνασθαι· έπΐΐτα μέντοι ΐίτπν ότι οΓ δοκοί σωφροσύνη (ΐναι

το κοσμίως -πάντα πράτταν καϊ ησυχτ\, έν τ( ταΐς όδοΐϊ

βαδίζειν και διαλέγ(σθαι, και τα άλλα πάντα ωσαύτως

5 ποίίϊν. και μοι δοκ«ΐ, έφη, συλλήβδην ησυχιότης τις (Ίναι

δ έρωτας.

Άρ' ουν, ήν δ' έγώ, «ν λέγ(ΐς; φασί γέ τοι, ώ Χαρμίδη,
τους ησυχίονς σώφρονας (ΐναι· ϊδωμίν δη ίί τι Κίγουσιν.
0 ίίπέ Μ0ί> ου Ι-"" καλών μέντοι η σωφροσύνη έστίν;

Πάνυ γί, ^φ»7·

ΠόΥφον ουν κάλλιστου ίι» γραμματιστοΰ τα, όμοια γράμ
ματα γράφΐΐν ταχυ η ήσυχη;

5 Ταχύ.
Τί δ' άναγιγνώσκαν; ταχέως η βραδέως;
Ταχέως.
Και μ(ν δη και τδ κιθαρίζΐΐν ταχέως και το παλαίίΐν

όξέως πολύ κάλλιο» του ήσνχχί τ( και βραδέως;
ίο Ναί.

Τί δέ -κνκτΐύΐΐν Τ( και παγκρατιά^ίειι»; ονχ ωσαύτως;
Πάνυ γ(.
θ(ΐν δέ καϊ αλλίσθαι και τά του σώματος άπαντα Ιργα,

ά. ου τά μ€ν οξέως καϊ ταχίι γιγνόμΐνα τά του καλοΰ Ιστιν, τά

δί [βραδέα] μογις η καϊ ήσυχη τά τον αισχρού;
Φαίνίται.

Φαίν(ται άρα ημΐν, ίφην έγώ, κατά γ( το σώμα ου το
5 ησύχιον, αλλά το τάχιστον καϊ όζύτατον κάλλιστου όν.

ί γάρ;
Πάνυ γ(.
Ή δ« γ€ σωφροσύνη καλόν τι
Ναί.

1>3 οΓ Β1 Τ: οίν (36(1 5ΠρΓ850Γ. οί \Υ) ΪΟΚοΐ Βλν (56(1 ίί
5υρΓ3 οϊ λΥ) : 8οκ« Τ 1> η ψασί γ«' τοι Τ^ : ψΛτΙ» Β 0 3 κάλ
λιστο*) κάλλιο» 5(ερΗαηιΐ5 : κάλλιο* ίστιν δείιβηζ 09 τον Τ :
τοι» Β : ίου <) Β' Αι το. τον Τ : τοΟ Β άα βροΧία 3βο1. οί.
Ηεΐπαοιΐ (1 4 Ιψα Τ : γ' ίρα Β : τϊρα Οο&εΙ



ΧΑΡΜΙΔΗΣ ι59ά

Οΰ τοίνυν κατά γ«τ το σώμα ή ήσνχιότης αν άλλ' ή ίο

ταχυττ/ϊ σωφρονίστΐρον (Ιη, ίπΐώη καλόν η σωφροσύνη.
"Εοικίν, (φη.
Τί δί'; ην δ' ίγώ, ίνμαθία κάΧΚιον η δνσμαθία; β
Έ,νμαθία.

"Εστίν δί γ
',

Ιφ^ι», ή μη» (νμαθία ταχέως μανθάν(θ), η

δί δυσμαθία ήσνχτ) και βραδέως;

Ναί.
^
'

^

5

Διδάσκω δί άλλοι» ού ταχί'ωϊ [και] κάλλιου και σφόδρα
μάλλον η ήσυχη π και βραδέως;
Ναί.

Τί δ^; άναμιμνρσκΐσθαι και μΐμνήσθαι ήσυχγ τί και
βραδέως κάλλιοι» η σφόδρα και ταχέων; ίο

Σφόδρ', (φη, καΐ ταχέως.
Ή δ

'

άγχίνοια ούχι όξύτης τίς ίστιν την ψυχής άλλ' ονχί ι6θ
ησυχία;

Αληθή.
Ουκοΰν καϊ το συνιέναι τα. λ(γόμινα, και έν γραμματιστοΰ

και κιίαριοτοΰ και άλλοθι πανταχού, ονχ ώς ^συχαίτατα άλλ' 5

ώϊ τάχιστά ^στι κάλλιστα;

Ναί.

Άλλα μην (ν γ( ταΐς ζητησισιν της ψυχής και τφ
βουλΐύΐσθαι ονχ δ ήσνχιώτατος, ως έγω οιμαι, και μόγις

βουλίνόμΐνός τΐ και ανίνρίσκων έπαίνον δοκίΐ άξιος (ΐναι, ίο

άλλ' 6 ρ&στά τί και τάχιστα τούτο δρ&ν. \3

Έστιν ταύτα, ίφη.
Ονκοΰν πάντα, δ

'

ί^ώ, ω Χαρμίδη, ήμΐν και τα πιρϊ την

ψυχήν και τα. πιρϊ το σώμα, τα τοδ τάχους τί καϊ της όξυτητος
καλλίω φαίνεται η τα. της βραδυτήτός τί καϊ ήσυχιότητος; 5

Κινδνν(ύ(ΐ, ίφη.
Ουκ άρα ήσυχιότης τις ή σωφροσύνη αν ΐΐη, ονδ' ήσυχιος

ύ ίο ή ήσυχιότηΐ Τ : ή(Γ«χι<(τΐ)ΐ Β β 6 καϊ Β Τ λν : άβΐ. οογγ.
Οοίδΐ. α 6 κάλλιστα] /μΙ <ρ»% Αττΐ κάλλιστοι ηιαΙΙιΙ δίαΐΐϋίΐιπι
α 9 ήιπ»χιβ<τατβ» ΟοββΙ : ήσι>χώτατοι Β Τ
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δ σώφρων βίος, ίκ γ( τούτου τον λόγου, ίπίΐδη καλόν αυτόν
ίίΐ ΐΐναι σώφρονα δντα. δυοιν γαρ δη τά ίτΐρα' η ουδαμοΰ
0 ημϊν η πάνυ που όλιγαχοΰ αϊ ήσύχιοι πράζίΐς Ιν τψ βίω
καλλών; ίφάνησαν η άί ταχύαί τι καΐ Ισχυραί. (I δ' οΖν, ω
φίλ(, δτι μάλιστα μηδΐν ίλάττους αί ησύχιοι των σφοδρών
π και ταχΐΐων πράζίων τυγχάνουσιν καλλίους ουσαι, ουδϊ

5 ταύτη σωφροσύνη &ν ΐίη μάλλον τι τ6 ησυχτ) πράττΐΐν η το

σφόδρα τ( και ταχέω!, ουτΐ ίν βαδισμω ούτι ίν λ4ζ(ΐ ουτί
άλλοθι ουδαμοΰ, οΰδί ό ήσύχιος βίος [κόσμιθί]τοΰ μη ησυχίου
ά σωφρονίστΐροί &ν (ϊη, ίπίώη ίν τφ λόγω των κάλων τι ημΐν
η σωφροσύνη ύικτίθη, καλά δέ ουχ ήττον (τα) ταχέα των

ησυχίων πίφανται.

Όρθώς μοι δοκεΐϊ, ίφη, ω Σώκρατα, (Ιρηκίναι.
5 Πάλιν το'ινυν, τ

}
ι> δ
'

Ιγώ, ω Χαρμίδη, μάλλον προσίχων
τον νουν και (1$ σίαυτον (μβλίψαν, ίννοήσας όποιον τινά

σε ποιεί η σωφροσύνη -παρούσα καϊ ποία τι$ ουσα τοιούτον

άπίργάζοιτο αν, πάντα ταύτα συλλογισάμ€νοί είπέ «5 και

6 άνδρΐίωί τί σοι φαίνΐται είναι;

Καϊ δ
ί

ίπισχων και πάνυ άνδρικως προς εαυτόν διασκεψά-
μΐνοί, Δοκεΐ τοίνυν μοι, ίφη, αισχύνΐσθαι ποκΐν η σωφρο

σύνη και αίσχυντηλον τον ανθρωπον, και είναι όπΐρ αίδώϊ η

3 σωφροσύνη.
Εΐ(ν, η

*ν δ
'

ίγώ, ου καλόν άρτι ωμολο/εΐί την σωφρο-

σύνην είναι;

Πάνυ γ, ίφη.
Ονκοΰν καϊ αγαθοϊ άνδρα οι σώφρονα;

ίο Ναί.

*Αρ' ουν αν (ϊη ίγαθον ο μη αγαθούς άπΐργάζίται;

ο 5 ί) Ρπ5είαηυ3 : 4) τοί Β Τ : τοΟ δοΐιβηζ ο 6 οβτί . . . οβτ»
Ρπ8ααηιΐ3: οΰ το . . . ού τ

ί Β Τ^ 0 7 ούϊ$ οογγ. Οοϊβΐ. : οΐίϊν Β Τ \ΛΓ
κόσμιος δεεί. οϊ. ΗείπάοΗ": καϊ κόσμιο! οογγ. Οοϊβΐ. <

1

α καλά Τ :

καϊ ϊλλα Β τα »<Μ. οογγ. Οοϊδί. ά 6 4μβ\4<)ια! ΒοτΊρ&ί :

άτ€/ιίλί'ψαι Β (βεά λ«ψ ώ Γ83.) : άχοβλί'ψαϊ Τ θ 6 Λι/ Τ :

«Ττα Β β 1 1 ροδί <Τί) Ι&οηηβπι ίιΐ(1ί»( δείιαηζ Αη/αθούι, {καϊ
μΐ) ί·γαβ6ν, δ ά7οβοίΐϊ) ει. Οο1αΊ>3θΗεΓ
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Ου ύήτα.
Οΰ μόνον ονν άρα καλόν, άλλα κα\ αγαθόν Ιστιν.

"Εμοιγΐ δοκίΐ. τΛ|
Ύί οΖν; ήν δ' Ιγώ' Όμήρω ον ιηστ(ύ(ΐς καλώ; λ4γ*ιν.
λίγοντι ότι

αΙδως δ' ονκ αγαθή κΐχμημίνφ άνόρϊ ναρηναι;

Έγωγ', ίφη. 5

Έστιν άρα, ως ϊοικεν, αιδώ; ονκ ά^α0όι> και άγαθόν.
Φαίνεται,

"Σωφροσύνη δί γ€ αγαθόν, (ϊττΐρ ίγαθονς τοκι οΐς αν

τταρτ), κακούϊ δί μη.
Άλλα μήν ούτω δοκ(ΐ μοι ίχίΗ', ώί σι λ€)/«ί. ίο

Οΰκ άρα σωφροσύνη αν ίίτ/ αιδώ 5, «Γιτίρ τό μϊν αγαθόν

-νγχάνιι όν, αίδώί δέ [μη] ουδέν μάλλον αγαθόν η και 1)

<ακοΐ'.

Άλλ' €μοιγ€ δοκίΐ, Ιφη, ω Σώκρατίϊ, τούτο μ«ι> ορ0ώί
λίγΐσθαν τόδΐ $& σκεφαι τί σοι δοκεΐ <&αι πίρΐ σωφρο
σύνης, ίρτι γαρ ανΐμνησθην—δ ήδη του ήκουσα λέγοντος— 5

οτι σωφροσύνη αν (ϊη τό τα Ιαυτου "πράττΐΐν. σκότια ονν

τούτο (I όρθως σοι δοκίΐ λέγΐΐν δ λέγων,
Καϊ ίγώ, Ώ μαψί, ίφην, Κριτίου τοίϊδί άκήκοας αυτό η

άλλου του των σοφών. Ο

"Εοικ€ν, ίφη 6 Κριτίας, άλλου· οΰ γαρ δη ίμον γ(.
Άλλα τί οΊαφ4ρίΐ, ή δ' ός, ό Χαρμίδης, ω Σύκραπς, ότου
ήκουσα;

Οΰδί'ν, ήν δ' Ιγύ' πάντως γαρ οΰ τοΰτο σκαττέον, όστις 5
αυτδ (ΐιτίν, άλλα πότερον άληθϊς λέγΐται η ού.

Νυν όρθως λέγιις, ή δ' ός.

Ντ) Αία, ήν δ' Ιγώ. άλλ' «Ζ καϊ (νρησομΐν αυτό όπτ) γ(
Ιχ«, θανμίζοιμ &ν· αΐνίγματι γάρ τινι ίοικίν.
"Οτι οη τί γ(; ίφη. ίο

1)1 ^ 3βο1. ΑβΙ καϊ οπι. ΡβΓ. 1809 : ββοΐ. Οοοβΐ \) 6 &τ
ββοΐ. ΒεΜκΓ ο ίο «τι Μ) Τ : «I Μ) Β \Υ (ββά Βυρπιβοι·. ίτι ΛΥ)
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ά. "Οτι ου δήπου, ήν δ' εγώ, $ τά ρήματα ίφθεγζατο ταύτη
και Ινόει, λίγων σωφροσύνην είναι το τά αύτοΰ πράττειν.

η συ ουδέν ήγί) πράττειν τον γραμματιστην όταν γράφη η
άναγιγνωσκη;

5 "Εγωγε, ηγούμαι, μεν ουι; ίφη.
Δοκεΐ οΐ/ν σοι το αύτοΰ όνομα μόνον γράφειν δ γραμ

ματιστην και άναγιγνώσκειν η νμα.5 τους ιταίδαϊ διδάσκ«ί>,

η ουδέν ήττον τά των έχθρων ίγράφετε η τα. υμέτερα και τά

των φίλων ονόματα;

ίο Ονδ«> ήττον.
*Η ουν επολυπραγμονεΐτε και ουκ ίσωφρονεΐτε τούτο

β δρωντες;

Ουδαμώς.
ΚαΙ μην ου τά ΰμετερά γε αυτών επράττετε, εΐπερ το

γράφειν πράττειν τί εστίν και τό αναγίγνωσκαν.

5 Άλλα μην ίστιν.
Και γάρ τό Ιάσθαι, ώ εταίρε, και τό οίκοδομεΐν και τό

ύφαίνειν και τό βτινιοΰν τέχνη ότιοΰν των τέχνης ίργων

άπεργάζεσθαι πράττειν διττού τί ίστιν.

Πάνυ γε.
ίο Τί οΖν; ήν δ' εγώ, δοκεΐ αν σοι πόλις εί οίκεΐσθαι υπό
τούτου του νόμου του κελεύοντος τό εαυτού ϊμάτιον εκαστον

ύφαίνειν και πλύνειν, και υποδήματα σκυτοτομειν, και λή-
κυθον και στλεγγίδα κα\ τάλλα πάντα κατά τον αυτόν λόγον,

ΐ6β των μεν αλλότριων μη άπτεσθαι, τά δε εαυτού ίκαστον

Ιργάζεσθαί τε κα\ πράττειν;

Ουκ ίμοιγε δοκεΐ, τ} δ' δς.

Άλλά μίντοι, ίφην ίγώ, σωφρόνων γε οικούσα εν αν

5 οίκοΐτο.

Πώί δ' ουκ; ϊφη.

άι % VI: 1) Β : οπι. Τ άα Α αηΐε λίγων αάά. ςοιτ. Οοίβΐ.
θ ίο «2 οΙκ(7σθαι Τ : ίρκΛσβαί Β β 19 Κίικνβον Β Τ : λίκυθον ί
β 13 »ώτ«] «κοίιτα νεί πίττα ιτοιοίιτα ά. Η. Κκώαπίβ Λ 4 γ·
Β·: τ«ΒΤ
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Ονκ άρα, ήν δ' ίγω, το τά τοιαΰτά τ( και οϋτω τα αντοΰ

πράττΐΐν σωφροσύνη άν (ϊη.
Ον φαίνεται.
Ήα>ίττ€το άρα, ώϊ ίοικεν, δπερ άρτι ίγω ϊλίγον, δ λίγων ίο

το τα αντοΰ πράττΐΐν σωφροσύνην ίίναΐ' ού γάρ πον οντω

γ( ήν (νηθης. η τίνος ηλιθίου ήκονσας τουτΧ λίγοντος, ω 1>
Χαρμίδη;

Ήκιστά γ(, ίφη, Ιπ(ί τοι καΐ πάνυ ίδόκει σοφδς είναι.
Ώαντδς τοίνυν μάλλον, ώϊ ίμοϊ δοκεΐ, αίνιγμα αυτό

προύβαλεν, ώϊ ον χαλεπδν το τα. αντοΰ πράττειν γνωναι 5
οτι ποτε ίστιν.

"Ισωϊ, ϊφη.
Τί ονν άν €Ϊη ποτε το τα. αντοΰ πράττειν; «·χίΐϊ είπεΐν;
Ονκ οίδα μα Δία εγωγε, τ} δ' οϊ· άλλ' Ισως ουδέν κωλύει

μηδε τον λέγοντα μηδέν είδεναι οτι ίνόει. Και &μα ταΰτα ίο

λίγων ύπεγελα τε καϊ είς τον Κριτίαν άπεβλεπεν.
Καϊ δ Κριτίας δήλος μεν ήν και πάλαι αγωνιών και 0

φιλοτίμως προς τε τον Χαρμίδην καϊ προς τους παρόντας
εχων, μάγις δ' Εαυτόν Ιν τω πρόσθεν κατέχων τότε ονχ οΐός
τε Ιγενετο· δοκεΐ γάρ μοι παντός μάλλον άληθες είναι, δ εγω
νπελαβον, τοΰ Κριτίον άκηκοεναι τον Χαρμίδην ταύτην την 5

απόκρισιν περϊ της σωφροσύνης, δ μεν ονν Χαρμίδης βονλό-

μενος μη αντοί νπεχειν λόγον άλλ' Ικεινον της άποκρίσίως,

νπεκίνει αντδν εκείνον, και ίνεδείκνυτο ως έξεληλεγμενος (ΐη· ά

δ δ' ονκ ήνίσχετο, άλλα μοι ίδοζεν όργισθηναι αντω ωσπερ

ποιητής υποκριτή κακώς οΊατιθίντι τά εαντοΰ ποιήματα.

ώστ' εμβλεψας αίιτψ εΐπεν, Οντως οϊει, ω Χαρμίδη, εΐ σχι

μή οισθα οτι ποτ Ινόει ός ίφη σωφροσύνην είναι τδ τά εαντοΰ 5
πράττειν, ονδε δη ίκεΐνον είδεναι;

Άλλ', ω βέλτιστε, ίφην ίγώ, Κριτία, τοΰτον μεν ουδέν

θαυμαστδν άγνοεΐν τηλικοντον όντα· σε δε" που είκδς είδεναι β

Λ 4 «τί* Τ : <το! Β ά 5 νοτ' 4νί*ι I : ττοτι Μ*ι Β : »οτ€ νού Τ
β ι ιΐκΐι «ίϊίΐΌ* Τ : •Ιδά'αι Γβ νεΓ» Β \ν
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και ηλικία! (νίκα καϊ ίπιμΐλΐία!. «ί ουν σνγχωρΐΐ$ τοντ'

(ΐναι σωφροσύνην οπιρ οντοσϊ λίγΐΐ καϊ παραδοχή τον λόγον,
ίγωγι πολύ &ν ήδιον μ(τά σου σκοποίμην €Ϊτ' άληθα «Ϊγ«

5 μη το λΐχθίν.
Άλλα πάνυ σνγχωρω, ίφη, καϊ παραδέχομαι.
Καλώ; γ( συ τοίνυν, τ

\ν δ
' ίγω, ποιών, καί μοι λ4γ€, η

και α νυνδη ηρύτων ίγω σνγχωρΐΐί, τους δημιουργού! πάντα!

ποκΐν τι;
ίο Έγωγ€.
163 Ή ουν δοκοϋσί σοι τα ίαντων μόνον ποκΐν η καϊ τα των
άλλων;

Καϊ τά των άλλων.

Σωφρονονσιν ονν ου τα ίαυτων μόνον ποιοΰντα;

δ Τί γαρ κωλύιι; ίφη.
Οΰδίΐ» ίμί γ(, ήν δ

'

(γώ· αλλ* δρα μη Ικίΐνον κωλνΐΐ, δ
ί

υποθίμΐνο! σωφροσΰνην (Ζναι το τα, Ιαυτοΰ πράττίΐν ίπίΐτα
ουδίν φησι κωλύΐΐν καϊ τούί τα των άλλων πράττοντα!

σωφρονΐϊν.
ίο Έγω γάρ που, ή δ

' δί, τοΰθ' ωμολόγηκα, ώϊ ο
ί

τα.

των άλλων πράττοντα οτωφρονουσιν, (
I του! ποιοΰνταί

ωμολόγησα.

1
> ΕΙπέ μοι, τ
\ν δ
'

Ιγω, ου ταυτον κάλ(Ϊ! το ποκΐν καϊ το

πράτταν;

Ου μίντοι, ίφη· ουδέ γΐ το Ιργάζεσθαι καϊ το ποκΐν.

ϊμαθον γαρ παρ' Ησίοδου, δί ίφη ίργον [δ'] ονδΐν €ΐναι

5 οΐ'ίΐδοϊ. οϊίΐ οίν αυτόν, (I τα. τοιαύτα ίργα ίκάλΐΐ κα\

ίργάζίσθαι καϊ πράττ€ΐν, οΓα νυνδη σν ίλιγα, ουδίνϊ 6\ν
δν(ΐδθ! φάναι (ΐναι σκυτοτομονντι η ταριχοπωλοΰντι η ίπ'

οίκηματο! καθημίνω; ουκ οκσθαί γ( χρη, α> Εύκρατα, άλλα

καϊ ίκΐΐνο$ οΐμαι ποίησιν πρά£(ωί καϊ ϊργασίας άλλο ίνό-

0 μιζΐν, καϊ ποίημα μ&ν γίγνεσθαι δνίΐδος Ινίοτΐ, όταν μη

α 4 ού Β : ο
ί Τ : οί μ^ι 8. ίο γίρ «-οί ΟοΙ>βΙ 8, 1 1 «
/ οϊ.

Ηβϊη<1θΓί: 4 Β : 1) Τ: £ \ν 1>4 »
' νβΐ Λοι δοοί. οί ΒίερΚαηΐΜ
1>6 ϊλ«7«Τλν: λ«'γ«'* Β
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μρτά τον καλόν γίγνηται, ϊργον Μ ο04νοτ€ ούϋν δναοΌί'
τα γάρ καλώ; τ( και ωφίλίμω! ποιούμΐνα ϊργα Ικάλα, καϊ

ίργασία! τΐ καϊ πράζΐΐ! τάί τοιαύτα! ποίήσαί. φάναι 64

γ* χρη καϊ οίκίΐα μόνα τα. τοιαύτα ηγασθαι αυτόν, τά Μ 5

βλαβΐρα -πάντα αλλότρια· &στ( καϊ ΉσίοοΌν χρη οϊίσθαι

καϊ άλλοι» δστίί φρόνιμο! τον τα. αύτοΰ πράττοντα τούτον

σώφρονα κα\(ΐν.

τί1 Κριτία, η
"ν δ
' ίγύ, καϊ ευθύ! άρχομίνον σον σχίδόν ά

Ιμάνθανον τον λόγον, δτι τα οίκΐΐά τ« καϊ τα αύτοΰ αγαθά
καλοίης, καϊ τα! των αγαθών ποιήσει! πρά£(ΐί· καϊ γαρ

Προδίκου μνρία τινα άκήκοα περϊ ονομάτων οΊαιρονντο!.
άλλ' εγώ σοι τίθεσθαι μϊν των όνομάτων δίδωμι δπη αν 5

βούλη ίκαστον δήλου δέ μόνον ίφ' δτι άν φίρη! τοννομα
ότι αν λίγη!, νυν ούν πάλιν ί£ άρχη! σαφίστερον δρισαι·

άρα την των αγαθών πρα£ιν η ποίησιν η οπω! σν βούλα β

ονόμαζαν, ταύτην λίγεί! σν σωφροσύνην (ΐναι;

"Εγωγε, ϊφη.
Ουκ άρα σώφρονα 6 τα κακά πράττων, άλλ' ό τάγαθά;

Σο! δ^, τ} δ
' δϊ, ω βέλτιστε, ουχ ούτω δοκεΐ; 5

'Εα, τ
}
ι> δ
'

εγώ· μη γάρ πω το εμοϊ δοκούν σκοπ&μεν,

άλλ' δ σν λ.4γ(ΐ! νυν.

'Αλλά μίντοι ίγωγε, ίφη, τον μη άγαθά άλλα .κακα
■ποιονντα ου φημι σωφροναν, τον δί άγαθά αλλά μη κακά

σωφροναν την γάρ των αγαθών πραζιν σωφροσύνην αναι ίο

σαφω! σοι διορίζομαι.
Και ονο^ν γ

ί σε ϊσω! κωλύει αληθή λίγειν· το'δί γε 164
μεντοι, ή

ν δ
'

εγώ, θαυμάζω, (I σωφρονοΰντα! άνθρωπου!

ηγη σν άγνοειν δτι σωφρονονσιν.
Άλλ' ονχ ηγούμαι, ίφη·
Ουκ όλίγον πρότιρον, ίφηυ Ιγώ, Ιλίγετο νπο σον δτι του! 5

ά5 βοιίλρ : &» β&ρ Β : 0ονλ« Τ : λ» ϊλρ Ηβηηαηη ά6 I»
<ρίρτι* ΒΤ: &>><ρίροα αϊ.: δί) <ρ4ρ*ιι α. Η. ΚκΗαι-άς θ ίο τβι»
ίγαβ&ν Τ λν : ταν Β & I -γί <τ« Β λ\Γ : 7« Τ
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δημιουργούς ονδίν κωλνιι και αν τα. των Άλλων ποιονντας

σωφρονίΐν;

Έλίγιτο γάρ, ΐφη' άλλα τί τούτο;
Οιιδίν άλλα λίγί (I δοκβΐ τίς σοι Ιατρός, ΰγιά τινα

13 ττοιων, ώφίλιμα και ΐαντω ττοκΐν και (Κίίνω ον ιωτο;

"Έ,μοιγΐ.

Οΰκοΰν τά δίοντα πράττΐΐ δ γΐ ταΰτα πράττων;
Νοί.

5 Ο τά δί'οιτα πράττων ον σωφρονύ;

Σωφρονΐΐ μ*ν ονν.

*Η ουν καϊ γιγνώσκΐΐν ανάγκη τω Ιατρω όταν τΐ ωφίλίμως
Ιαται και όταν μη; και ίκάστψ των δημιουργών όταν τ« μΐλλη
ονησισθαι άπδ τον ΐργον ον αν πράττη και όταν μη;

ίο Ίσως ον.

Ένίοτΐ άρα, η
*ν δ
' (γύ, ώφίλίμως πράξας η βλαβίρως δ

Ο ιατροί ον γιγνώσκΐΐ Ιαυτδν ως ίπραξΐν καίτοι ώφίλίμως
•πρόζας, ως ό σδς λόγος, σωφρόνων Ιπραζΐν. η ουχ όντως

(λ(γ€ς;

Έγωγ€.

5 Ονκοΰν, ως ΐοικ€ν, ίνίοτΐ ωφελίμων πράξας πράττΐΐ μ(ν

σωφρόνων και σωφρονΐΐ, άγνοΐΐ δ
' ίαυτδν ότι σωφρονΐΐ;

Άλλα τούτο μίν, ίφη, ω Σώκρατις, ονκ &ν ποτΐ γένοιτο,
άλλ' ίί τι συ οΐΐΐ ίκ των ίμττροσθΐν ύπ (μον ωμολογημίνων
(Ις τοντο άναγκαΐον (ΐναι συμβαίνΐΐν, Ικΐίνων αν τι (γωγς

ά μάλλον άναθίίμην, καϊ ονκ αν αίσχννθΐίην μη ον\ι ορθώς

φάναι (Ιρηκ4ναι, μάλλον η ποτ( σνγχωρήσαιμ' αν άγνοοΰντα
αυτδν ίαντδν άνθρωπον σωφρονίΐν. σχίδδν γάρ τι ίγωγΐ
αυτό τοντό φημι €ΐναι σωφροσύνην, τδ γιγνωσκΐΐν (αυτόν,

β, 6 οϊ βεοΐ. οι. ΗεϊηάοΓΓ α 9 αν νεί ρθ8ΐ ϊοκ«< νεί ρο3ΐ 1
} ι ώφίλιμα

αάά. ά. Η. ΚίοΗϊΓ(33 I) 5 τ4] τ4 οοιτ. Οοίβΐ. β 8 ίκάστιρ

Τ \ν : ίκάατφ τί Β: ίκάστφ τιι>\ δοΗβηζ 1)9 ο! Τ XV: τον Β

■πράτττι Β \ν : ιτράξτ) Τ βεά τ ϊη ιηζτξ. Τ ο 8 σί> \ΛΓ : σοι Β Τ

ο 9 «ίί 3εο1. Ηίι-3οΗΪ^ (1 1 μι) 5ΐοοββιΐ3 : 6τι μ)/ Β Τ : 6τιϋι εί.
ΒεΜβΓ : τι μ^ι ό. Μ&άν'ίξ : Ατιοΰν μΐι οϊ. ΟΛβΙ : τΛτ« μ^ δοΐιαηζ
^3 ίνθραπτο» αυτόν ίαντο» 5ΐοΙ>3ειΐ3
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και συμφίρομαι τώ ίν Δίλφοΐϊ άναθίντι το τοιούτον γράμμα. 5
και γαρ τοντο οΰτω μοι δο«Γ το γράμμα άνακασθαι, ώϊ δί

)

πρόσρησις οΐισα τον θΐον των άσιόντων άντι τοΰ Χαΐρί, ώ$

τούτου μ(ν ουκ όρθοΰ όντος τοΰ προσρήματος, τον χαίραν, β

οΰδί δ£Ϊι> τοντο παρακ(λ(ύ(σθαι άλληλοΐϊ άλλα σωφροναν.
οΰτω μϊν δ

η δ θ(6ς προσαγορίύα τοίΐϊ (ίσιόντας ΐΐς το

ΐ€ρδν διαφίρον τι η οι άνθρωποι, ώϊ ύιανοούμΐνοί άνίθηκίν

6 άναθάς, ώϊ μοι δο«ΐ· και λίγίΐ πρδί τον άα (Ισιόντα ουκ $

άλλο τι η Σώφρονα, φησίν. αίνιγματωδίστίρον δί δη, ώϊ

μάντις, λίγα· το γαρ Γνώθι σαυτόν και το Σώφρονα ίστιν

μ\ν ταντόν, ώϊ τα. γράμματά φησιν και ίγώ, τάχα δ
' άν τιϊ 165

οίηθάη άλλο αναι, ο δ?
)

μοι οΌκονσιν παθαν και οι τα νστίρον

γράμματα άναθίντα, το τ( Μηδϊν άγαν κα\ το Έγγύη πάρα

δ
'

&τη. και γαρ ούτοι σνμβονλην ψηθησαν (ΐναι το Γνώθι

σαυτόν, άλλ' ου τών α'σιόντων [ίΐ>«κ(υ] ύπό τοΰ θΐοΰ 5

πρόσρησιν αθ' Ινα δ
ί) καϊ σφά$ μηοΛν ήττον σνμβονλάί

χρησίμονς άναθάΐν, ταΰτα γράψαντα άνίθΐσαν. ου δ
η ουν

(νίκα λίγω, ω Σωκρατα, ταΰτα πάντα, τοδ' Ιστίν τα μ(ν
ίμπροσθίν σοι πάντα άφίημι—ίσωϊ μ(ν γάρ τι συ ίλίγα 1

)

πΐρΐ αυτών όρθότίρον, ίσωϊ δ
'

ίγω, σαφςς δ
'

ουδ(ν πάνυ ή
ν

ων (λίγομΐν—νΰν δ
' ίθίλω τούτον σοι δίδομαι λόγον, (I μη

όμολογαί σωφροσύνην αναι το γιγνωσκαν αυτόν Ιαυτόν.
'Αλλ', ί)ν δ

'

ίγώ, ω Κριτία, συ μ(ν ώϊ φάσκοντοί ίμον 5

(ίδΐναι πιρι ων ίρωτώ προσφίρη προς μ(, καϊ Ιάν δ
ή

/3ου-

λωμαι, ομολογησοντός σοι· το δ
'

οϋχ οϋτωϊ ίχα, άλλα

ζητώ γάρ μ(τά σοΰ άα το προτιθίμα>ον δια το μη αΰτόϊ

β ι τον χαίραν Β' 5(οΙ)αεα3 : το χαίραν Β Τ : βεοΐ. ΟοΙιεΙ β α άλ·
λήλοιϊ Β 5ΐοϊ>3ειΐ5 : άλλήλον* Τ 6 3 οΰτω μίν 6η~\ τούτα οίν ίη
5ΐο6&ειΐ3 6 5 4 οπ». 5(οΙ>αειΐ3 μοι] ίμοί δίοΐκιευδ θ6 «·«■
ιρρονιϊν 3(οΙ>αευ3 8. 3 ίγγύη Τ : ίγγυη Β : (γγυΐη 1

>
: ίγγύο I

5(οΙ>αειΐ3 α 4 ίτηΒΤ: ίτα I 5ΐο6αειΐ3 ας ϊνναν Β Τ \ν
δίοΐιαεαβ : 8(3<ίυ6. Ηείπάοιΐ, 5εο1. ΟοβεΙ α 6 «Τβ* οιη. 8(οΙ>2ευ3
σφ(Ϊ5 Τ : αάτσϊ 3ΐο6αειΐ5 : αΰτο! σ<ρ*ΐ$ ΛΥ : αντοϊ φήχ Β σύμβουλο.!
χρησίμου! Β XV : χρησίμου! συμβουλ,αι Τ 5(οΙ>αευ3 I) α αντάκ

Τ : αντον Β 1
>
η όμολογήσοντό; σοι οί. Ηειΐ5<1ε : 6μο\ογησαντόι
σου Β Τ
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ε είδέναι. σκΐψάμενος οΖν έθέλω ύπύν ίίτί όμολογω (ίτι
μή. άλλ' ίπίσχες έως &ι> σκέψωμαι.
Σκόπει δη, ή δ' 5;.

Καϊ 7^Ρ> δ' ^7"» οτκΜτώ. «Σ γ^Ρ δ
»
)

γιγί'ώσ/ίίΐι; V*

5 τί ίστιν η σωφροσύνη, δήλοι» δτι Ιπιστημη τις ίίν (ϊη καϊ

τινός· η ού;

Έστιν, έφη, έαντον γ*.
Οΰκουν καϊ Ιατρική, έφην, έπιστημη ίστϊν τον υγίΐΐνον;

Πάνυ γ(.
ίο ΕΙ τοίννν μ€, έφην, έροιο σύ'

"
Ιατρική υγκινοϋ επι

στήμη οΖσα τί ήμϊν χρήσιμη έστϊν και τί απεργάζεται"

ά εΐποιμ' &ν Βτι ου σμικράν ύφελίαν· την γαρ υγίειαν καλόν

ημΐν έργον απεργάζεται, ε
ΐ

άποδέχη τοντο.

Αποδέχομαι.
Κα2 «

Σ τοίννν με έροιο την οίκοδομικήν, επιστημην οΖσαν

5 τον οίκοδομεΐν, τί φημι έργον άπεργάζεσθαι, (Ϊποιμ' &ν δτι

οΐκήσεις' ωσαύτως δέ καϊ των άλλων τεχνών, χρη ουν και

σε νπερ της σωφροσύνη!, έπεώη <ρί)ϊ αντην εαυτόν έπιστη-

μην είναι, έχειν ειπείν ερωτηθέντα,
"Ώ Κριτία, σωφροσύνη,

β Ιπιστημη ονσα έαντον, τί καλό» ημΐν έργον άπεργάζεται καϊ

άξιον τοΰ όνόματοϊ;
"
ϊθι οΖν, είπέ.

'Αλλ', ώ Σώκρατες, έφη, ουκ όρθώς ζητείς, ου γαρ όμοια

αντη πεφνκεν ταΐς άλλαιν έπιστημαις, οΰδέ γε αί άλλαι αλ-

5 λ»}λαΐί· συ δ
'

ώς ομοίων ουσων ποιγ την ζήτησιν. επεϊ λέγε
μοι, έφη, της λογιστικής τέχνης η της γεωμετρικής τί εστίν

τοιούτον ίργον οίον οΙκία οΙκοδομικής η ιμΑτιον υφαντικής η

άλλα τοιαντ' έργα, α πολλά αν τις έχοι πολλών τεχνών
166 δίΐ£αι; έχεις οΖν μοι καϊ συ τούτων τοιούτον τι έργον δίΐ£αι;

άλλ' ονχ έξεις.

β 4 γιγνώσκιιν Τ 1
}
: ■γιγνώσκιι Β ο 8 ίφην Λν : (φη Β Τ

ίΐ 5 οΙκΛομ*!» Τ λν : οίκοϊομικοΰ Β θ 3 όμοια αΰτη Τ : ύμοίω$
αΰτη : ίμοΐωι ταύτη Β θ 4 άλλτίλαυ οΐ. Ηειίϊάο : άλλου Β Τ

β 5 »οιρ τ^ν ζητησιν \Ϋ : »βκΐ τ^ν ζήτηο-ιν Β : τ^ν ζήτησιν τοίίϊ Τ λίγϊ

Τ XV : ίί' γ» Β β 6 λογιστικοί Τ : λογική; Β 6 7 τοιούτον

Τ : το τοιούτον Β αϊ τοιοντάν Β8 Τ : τοιούτων Β



ΧΑΡΜΙΔΗΣ ι66α

Καϊ ίγω ίΐτον ότι Αληθή λίγΐΐς' αλλά γΛ« σοι ίχω
ϊχϊζαι, τίνος ίστιν ίπιστήμη Ικάστη τούτων των Ιπιστημων,

δ τυγχάνιι δν άλλο ανη/ϊ ττ)ί ίπισττΙ/χηί. οίοι» ή λογιστική 5
ίστίν που του άρτιου καϊ του πίριττον, "πλήθους δπως ίχ«
προς αΰτα καϊ ΐΓρόί άλλτ/λα· ή )ίά/>;

Πάνν /ί, ίφη.
Ουκοϋν (τίρου δντος του περιττού καϊ άρτιου αυτής τής
λογιστικής; ίο

Πώϊ δ' οί;

Κα2 μηι> οδ ή σταηκη του βαρύτερου Τ€ καϊ κουφότερου 1>

σταθμού ίστιν στατική" ίπρον 14 ίστιν το βαρύ Τ( και

κοΰφον της στατικής αυτής, συγχωρείς;

"Εγωγε.

Αίγε οή, καϊ ή σωφροσύνη τίνος ίστιν ίπιστήμη, 6 5

τυγχάνει ίτερον δν αυτής της σωφροσύνης ;

Τοΰτό Ιστιν ίκΐΐνο, ίφη, ω Σωκρατες· ίπ' αύτδ ήκεις
ΐρευνων το ω &ιαφ4ρ€ί πασών των ("πιστημων ή σωφροσύνη·
σν δε δμοιότητά τινα ζητείς αυτής τάίς ίλλαις. το δ' ουκ

εστίν όντως, άλλ' αί μεν άλλαι πάσαι άλλου (Ισϊν (πιστή· 0
μαι, εαυτών δ' ου, ή δε μόνη των τε άλλων ίπιστημών

επιστήμη Ιστϊ καϊ αυτή εαυτής, καϊ ταΰτά σε πολλοΰ δ(ΐ
λιληθεναι, άλλα γαρ όΐμαι 6 άρτι ουκ ίφησθα ποκΐν, τοντο
ποιείς· εμε γάρ Επιχειρείς ίλ^γχειν, Ιάσας περϊ ου δ λόγος 5
εστίν.

Οΐον, ήν δ' ίγω, ποιείς ηγούμενος, εΐ Οτι μάλιστα σε

«λί'τχω, άλλον τινδς (.νίκα ίλεγχειν ή ονπερ ένεκα καν

εμαυτδν δκρεννωμην τ'ι λεγω, φοβούμενος μή ποτε λάθω ά

οίόμενος μεν τι είδεναι, είδως δ« μή. και νυν δη ουν εγωγε

φημι τοΰτο ποκΐν, τον λόγον σκοπεΐν μάλιστα μεν ίμαυτοΰ
(νίκα, ίσως δε δη καϊ των άλλων επιτηδείων η ου κοινδν

ί>3 στατική 3ες1. ει. ΗειικΙογΓ τ« καϊ Τ : καϊ το Β 1)8 το
φ οϊ. Η. ΚίςΗαΓ(ΐ3 : οτφ Β : 'τφ (βίο) Τ : τφ \Υ χασύν Τ οί γρ. XV :
»λίί» Β \ν ο 8 4λλο» τιχλι Τ \ν : άλλ' οί τιΛι Β ά 1 ίκρ<ν·
νφμην Β \Υ : ίκοιυνφην Τ <1 4 κοιΛ» Β1 Τ : κοιναν Β
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5 οίίΐ αγαθοί» ίϊναι σχίδο'ν τι ττάσιν άνθρώττοις, γίγν(σθαί

καταφανή ίκαστον των όντων δττη ίχ(ΐ;
Και μάλα, ή δ' ός, ίγωγί, ω Σωκρατίς.

Θαρρών τοίνυν, ην δ' ίγω, ω μακάρκ, άποκρινόμίνος το

ίρωτώμίνον δπτι σοι φαίνίται, Ια χαίρίΐν (ΪΤ( Κριτίας (στιν

β (ίτ( Σωκρίτης 6 (\(γχόμ(νος· άλλ' αντω προσίχων τον

νουν τψ λόγω σκόπίΐ ότιη ποτΐ ίκβήσίται ίλίγχόμίνος.
Άλλα, (φη, ποιήσω οντω· δοκ«$ γάρ μοι μίτρια λίγα».
Αίγΐ τοίννν, ην δ' (γω, π(ρϊ της σωφροσύνης πως \(γ(ΐς;

5 Αίγω τοίννν, η δ' ός, ότι μόνη των άλλων (πιστημων
αντή τ( αυτής (στιν και των άλλων (πιστημων (πιστήμη.
Ουκοΰν, ην δ' ίγώ, και άν(πιστημοσύνης (πιστήμη αν (ϊη,

(ΐπ(ρ και (πιστήμης;

Πάνυ γ(, (φη.

6γ Ό άρα σώφρων μόνος αυτός τ( (αυτόν γνώσςται και οως
τ( (σται ίξίτάσαι τί τ( τυγχάν(ΐ (ίδιος και τί μή, και τους

άλλουί ωσαύτως δυνατός (σται (πισκοπίΐν τί τις οιδίν και

οΐίται, (ΐτίίρ οιδίν, και τί αυ οϊίται μ\ν (Ιδέναι, οιδίν δ'

5 οΰ, των δί άλλων οΰδίίί· και ίστιν δη τούτο το σωφρονύν
τ( και σωφροσύνη καϊ το (αυτόν αυτόν γιγνωσκίΐν, το ίίδί'ναι

α τ( οιδίν και α μη οΐδίν. άρα ταΰτά (στιν α λέγίΐς;

"Εγωγ', (φη.
Πάλιν τοίνυν, ήν δ' ίγω, το τρίτον τω σωτήρι, ώσπ(ρ (ζ

1) αρχής (πισκ(ψώμ(θα πρώτον μ(ν (ί δυνατόν (στιν τοντ (ίναι

η ου—το α οιδίν και α μη οιδίν ίΐδίναι {ρτι οιδ( και) άτι ουκ
οιδίν—(ΤΤίΐτα (I οτι μάλιστα ουνατόν, τις αν (ϊη ήμΐν ώφίλία
(ίοόσιν αυτό.

5 Άλλα χρή, (φη, σκοπίϊν.
"Ιθι οή, ίφην (γω, ω Κριτία, σκίψαι, ίάν τι τκρι αυτών

β 2 σκόιτίί εί. Ηείηάοι-Γ : σκόττίϊν Τ : σκοπών Β θ 6 αντί) Τ :
αϊτ7) Β 3. 4 αϊ ΒβΙίΙίεΓ : αντίχ Β Τ : αί τ«ι ΒιιΙΙπιαηη α 5 των
δ( Τ: των Β 8.6 αντον 50Γ. Γεεε. : αύτ& ΒΤ\ν τ& Μίναι Β Τ :
«■οι ίΙΙίναι 6 & 7 & ^ : καϊ &Τ( Β Τ 1) I ίτισκίψώμίβα
Τ : Ιιτισκσπώμΐθα Β 1} 2 οΰ το Τ : ^ ου τοι Β 8τι ο7δ€ καϊ
Λάά. Γβεε.
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(υπορώτίρος φανής (μοΰ' Ιγω μ\υ γαρ απορώ. $ δί άπορώ,

φράσω σοι;

Πάνυ γ
',

ϊφη.
"Αλλο τι ουν, τ

}
ν

δ
'

ίγω, πάντα ταΰτ αν (ίη, (I ίστιν ίο

ότπρ συ νυνδή (λίγα, μία τις (πιστήμη, ή ουκ άλλου τινός
ίστιν η (αυτής Τ( και τών άλλων (πιστημών (πιστήμη, και Ο

δη και άιχπιστημοσυνης ή αυτή αΰτη;

ΥΙάνυ γ(.
ΊΙί δ

ή ώ$ άτοπον (πιχίΐροΰμίν, ω ίταΐρί, λίγΐΐν ίν

άλλοιςτγάρ που το αυτό τούτο (άν σκοπός, δόξίΐ σοι, ως 5

(γωμαι, αδύνατον (ΐναι.

Πώϊ δτ; και που;

Έν τοΐσδί. (ννόΐΐ γαρ (
I σοι δοκίΐ όφις τις ίΐναι, ή ων

μ(ν α'ι άλλαι όφίΐς (Ισίν, ουκ ίστιν τούτων δφις, (αυτής δί
καΐ των άλλων δφίων όφις (στϊν και μη δφίων ωσαύτως, ίο

και χρώμα μ(ν δρα ονδ(ν όφις ουσα, αΰτην δί και τάί άλλα; <
1

όφ(ΐς· δοκίϊ τις σοι (Ϊναι τοιαύτη;

Μά Δι" ουκ (μοιγ(.
Τί δί άκοην, ή φωνής μ\ν οΰδίμιας άκουα, αντης δί και

των άλλων ακοών άκού(ΐ και των μη ακοών; 5

Οϋδί τοΰτο.

Συλλήβδην δ
η σκόπίΐ π(ρι πασών τών οίσθησίων ίί τις

σοι δοκίΐ (Ίναι αίσθησΐων μιν αΐσθησις και (αυτής, ων δί

δ
ή α'
ι

άλλαι αισθήσεις αισθάνονται, μηδίνος αισθανομίνη;

Ουκ (μοιγι. ίο

Άλλ' (πιθυμία δοκίΐ τις σοι ΐΐναι, ήτις ηδονής μ(ν ονδ(- β

μιας (στϊν (πιθυμία, αΰτής δί και τών άλλων ίπιθυμιών;

Ου δήτα.
Ούδ( μην βούλησις, ως (γωμαι, ή αγαθόν μ(ν οΰδ(ν

βονλίται, αΰτην δί και τάί άλλα; βουλήσπς βούλίται. 5

1
3 ίο 9Ϊ ίστιν ϊιτ«ρ συ I : €
/ ίστιν Ζτ*ρ Τ : ιϊη ίστιν ο σν Β (£6(1 ^

5ϋΡΓ3 ,ϊ-η Β>) Ο 8 ί Β : ί Τ Ο ίο μ), ί+ιων Β \ν : μ), ϋψ«α» Τ

4 1 ούϋν Τ : ούίί Β ά44Β:4|Τ β ι ίο«Γ τίι σοι Β \ν :

τίί σαι ίβκιΐ Τ β 4 άγαβδ* Τ \Υ (δε<3 » βυρΓ» β \Υ) : ΑγαΜν Β
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Οΰ γαρ οίν.

Έρωτα ϋ φαίη! &ν τινα (ΐναι τοιούτον, δί τυγχάνει ών
ίρωί καλόν μ&ρ ονδ<νο;, αύτον Μ καϊ των άλλων Ιρώτων;
Ουκ, ίφη, ίγωγ(.

ίο Φόβον δ£ ήδη τινα κατανινόηκας, δϊ ίαντον μΛν καϊ τον!

ΐ68 βλλονι φόβους φοβίΐται, των δ<ινών δ' ονδί $ν φοβιΐται;
Ον κατανινόηκα, ίφη.
Αόζαν δ£ δο£ών ύόζαν κάί αύτη!, ων & άί ίλλαι δο£ά-

ζονσιν μηϋν οΌζάζονσαν;

5 Ονδαμώϊ.
Άλλ' Ιπιστι}μ»/ν, ω; ϊοικΐν, φαμίν τινα (ΐναι τοιαύτην,
ήτα μαθήματος μ\ν ονδίνο'ί ίστιν ίπιστημη, αντήϊ δί καΙ

των άλλων ϊπιατημων ίιτιστημη;

ίο Ονκοδν Ατοπον, «ί ίρα και ίστιν; μηδϊν γάρ πω διισχυρι-
ζωμχθα ο»! ονκ Ιστιν, άλλ' «2 Ιστιν Ιη σκονωμ(ν.
I) Όρθάς λίγ(ΐ!.
Φ^ρί δη· Ιστι μίν αντη ή ίπιοτημη τινο! ίπιοτήμη, και

ί\(ΐ τινα τοιαύτην δνναμιν ώστί τινόί ίΐναι· ή γάρ;
Πάνυ γ(.

5 ΚοΙ γαρ το μίΐζον φαμίν τοιαύτην τινα. Ιχίΐν δνναμιν,
ωστ( τιν6ί (ΐναι μίΐζον;

"Εχ(ΐ γάρ.
Ονκονν ίλάττονόϊ τίνος, ίϊτίρ Ιστοί μίΐζον.
'Ανάγκη.

:ο Ει ονν τι (ΰροιμιν μίΐζον, δ των μϊν μίΐ£ο'νων ίστιν

μ«ΐ£Όν καϊ'ίαντον, ων δ< ταλλα μ«ί£» έστιν μηδίνδί μίΐ£ον,

0 πάντωί άν που ίκίΐνο' αντφ ύπαρχοι, «πίρ (αντοϋ μίΐζον
ίΐη, και ϊλαττον ίαντον ιίνοΐ' η ον;

β 8 καλόν μΙ» Τ Αν : καλοϋμιν Β θ 9 ίψη »"· Γ6«. : ϊφηκ Β Τ
β 4 μι>ϋ>' Β I

' μηϋ Τ Λιι ίτι σκνκΑμ** Β Τ λν : ίψισκσκαμιν I
1> ι νρβΑι Τ\ν : «/ νρβ«> Β (βοά ϊη ιηβιχ ·η (δις) Β) ο ίο ίΰροιμη
Β* Τ : »ίροι μ}* Β 1> ιι ρ<ί£» Τ: /«ί^»» Β ο ι IV ην 5ςΗ»ηζ :
ί<| αν τον Β Τ
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Πολλή ανάγκη, Ιφη, ω Σύκρατα.
Ουκονν καϊ €Ϊ τι διπλάσιο'ν ίστιν των τ( Αλλων διπλα

σίων και Ιαυτοΰ, ήμίσεος ίτ/που οΊτοϊ έαυτοΰ τ« καϊ των 5
άλλων διπλάσιοι» αν €Ϊη· ου γάρ ίστίν που Αλλου διπλάσιοι*

ή ήμίσΐος.

'Αληθη.
Πλί'ον δ£ αντοΰ 6ν ον και ίΚαττον Ισται, και βαρντΐρον

ον κονφότ€ρον, καϊ πρΐσβύτΐρον &ν νίώτίρον, καϊ τάλλα ίο

πάντα ωσαύτως, ότιπίρ αν την ίαυτοϋ Ιιύναμιιι πρόϊ έαυτό ά

ΐχη, ον καϊ ίκΐίνην ίζ(ΐ την οϋσίαν, πρόϊ ήν η δυναμίϊ
αντον ήν; λίγω δέ το τοιο'νδί· οίον η ακοή, φαμΑν, ούκ

άλλου τινόϊ ήν ακοή ή φωνής· ή γάρ;

Ναί. 5

Ονκοΰν ίϊπ«ρ αντή αυτής ακονσιται, φωνην ίχουσηϊ
ίαντής άκσάσίται· ου γαρ αν άλλωϊ άκονσίκν.

Πολλή ανάγκη.
Και ή όφις γί που, ω άριστί, «ίπ«ρ όψιται αύτη ίαντήν,

χρώμα τι αντην ανάγκη ίχαν άχρων γαρ όψιν ονδϊν [αν] ίο
μή ποτί ίδτ/. β
Ού γαρ ονν.

Όρ&ί ονν, ω Κριτία, 3τι δσα δκΚηλνθαμςν, τα. μϊν αντών

αδύνατα παντάπασι φαίνίται ήμϊν, τα δ' άπιστίΐται σφόδρα

μή ποτ' αν την Ιαυτών δνναμιν πρόϊ ίαντά σχίΐν; μΐγίθη 5
μίν καϊ πλ?)στ; καϊ τά τοιαύτα παντάπασιν αδύνατον η

ουχί;
Πάνυ )/ί.

Ακοή δ' αν και σι/αϊ και «ίτι γ€ κίνησις αύτη Ιαυτήν
κινΐΐν, και θίρμάτης κάΐΐν, καϊ -πάντα αν τα τοιαύτα τοις ίο

μ(ν άπιστίαν (αν) παράσχοι, ϊσωϊ δ^ τισιν ον. μ(γάλ.ου δή 169
τινοϊ, ω φιλί, άνδρόϊ δίΐ, δστίϊ τοντο κατά πάντων Ικανώ»

Ο 6 &■>Τ : &ν Β 09 ϊβτοι Β : ίση οοιηρβικίίο Τ ά ίο ίϊί-γκη
Τ : Ια>ότγκην Β &τ 3ες1. δοΐΐΐηαιη β ι % Β : «Ιϊρ Τ
β97<Τ*:τ€ΒΤ β ίο α! Β Τ : Ο) δοΗβηζ α ι &τ αάα,
Ηβίη<1οιΐ
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διαιρι?σ«ται, πότερον ονδεν των δντων την αύτοΰ δνναμιν
αυτο προς «αυτό πεφυκεν ίχειν [πλην ίπιστημης], άλλα ττρόϊ

5 4λλο, η τα μ4ν, τα δ' ον· και ίί Ιστιι> αν ίτινα αντα. προς αΰτά
ίχ«, αρ' Ιν τούτοι! εστίν Επιστήμη, ήρ δη ημείς σωφρο-
σύνην φαμεν είναι, ίγω μεν ου πιστεύω εμαντώ ικανοί είναι

ταύτα διελεσθαί' διδ καϊ ουτ' (I δυνατόν εστι τούτο γενέσθαι,
1) ίττιστήμης επιστημην είναι, ίχω διισχυρίσασθαι, ουτ' εί οτι

μάλιστα Ιστι, σωφροσύνην άποδεχομαι αυτό είναι, πριν άν

επισκίψωμαι είτε τι &ν ημας ωφελοι τοιούτοι» 3» βίτί μη.

την γαρ ονν δη σωφροσύνην ώφελιμόν τι και αγαθόν μαν-
5 τοίομαι ί?ναι· συ ονν, ω παϊ Καλλαίσχρον—τίθεσαι γαρ
σωφροσύνην τοντ' είναι, ίπιστήμην επιστήμης και δη και

άκίπιστημοσνί'ηί—πρώτον μεν τοΰτο ίνδειξαι, οτι δυνατόν
[άποδεΐξαί σί] δ νυνδη ίλεγον, ίπειτα προς τψ δυνατω οτι

0 καϊ ώφελιμόν κάμε τάχ' άν αποπλήρωσαν ώς όρθως λέγεις

περϊ σωφροσύνης δ ίστιν.

Καϊ ό Κριτίας άκουσας ταύτα και Ιδων με άπορονντα,

ωσπερ οΐ τους χασμωμένονς κατάντικρυ όρωντες ταυτον

5 τοντο συμπάσχουσιν, κάκεΐνος εδοζε μοι χιπ εμού άπορονντος

άναγκασθηναι και αυτοί άλώΐΌΐ νπο απορίας. &τε ονν ευ

δόκιμων εκάστοτε, γσχύνετο τους παρόντας, και ούτε σνγχω-

ρησαί μοι,ηθελεν αδύνατος είναι διελεσθαι α προνκαλούμην
ά αυτόν, ίλεγέν τε ουδέν σαφές, επικαλύπτων την άπορίαν.

κάγω ημΐν ΐνα 6 λόγος προίοι, εΐπον 'Αλλ' (I δοκεΐ, ω
Κριτία, νΰν μεν τοΰτο σνγχωρησωμεν, δυνατόν είναι γενέ
σθαι Ιπιστημην ίπιστήμης· αΖθις δε ίπισκεψόμεθα είτε

5 ούτως ίχει είτε μη. ϊθι δη οΰν, εΐ οτι μάλιστα δυνατόν

τοΰτο, τί μάλλον οΐόν τε εστίν είδεναι & τε τις οΐδε και α

μη; τοΰτο γαρ δήπου ίφαμεν είναι το γιγνύσκειν αυτόν και

σωφρονεΐν η γάρ;

ΤΙάνυ γε, η δ' δϊ, και συμβαίνει γέ που, ώ Σώκρατες. ει

& 3 αδτοΰ Β Τ : αύτί)» Τ1 α 4 *λ^ι> Ιττιστίιμφ 8εο1. 5ε1ι1είίΓ-
πΐϊοίεΓ 1>8 άτο8ίΓ{αί « Βεςί. Ηεϊη<3οι-Γ ο 6 ίνατγκα.σ&ηναι
8βε1. α. Βαάΐιαιη : βη ίνατΚησβηναι ? ά 6 και α Β I : καϊ Τ
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γάρ τις !χ« Ιπιστήμην ή αυτή αντήν γιγνύσκίΐ, τοιούτος
αν αυτός (ϊη οΐόνττΐρ ίστϊν δ ίχ<ι* ώσπίρ σται» τάχοϊ γιϊ

ίχη, ταχύς, καϊ δταν κάλλος, καλός, καϊ όταν γνώσιν, γι-
γνώσκων, όταν δί δ

τ
)

γνώσιν αυτήν αυτής τις (\η, γιγνω-
σκων που αϋτος (αυτόν το'τί ίσται.

Ου τοΰτο, ήν δ
'

Ιγώ, αμφισβητώ, ως ουχ όταν το αΰτο

γιγνώσκόν τις ΐχη, αυτός αυτόν γνώσιται, άλλ' (γάντι τοΰτο

τίς ανάγκη (ίδίναι ά Τ( ο!δίΐ> καϊ α μή οΐδίν;

"Οτι, ω Σώκρατα, ταντόν Ιστιν τούτο ίκίίνψ.
Ίσως, (φην, άλλ' ίγω κινδυνίύω άίΐ όμοιος (Τναΐ' ου

γαρ αν μανΟάνω ως ίστιν το αυτό, α οιδίΐ» (ώίναι και α τις

μ
ή οΐδίν (ίδΐναι.

Πώϊ λ(γ(ΐς, ίφη;
Γί2δί, ή

ν δ' ίγω. ίπιστήμη που ίπιστήμης ουσα αρα
νλίον τι οΐα τ (σται διαψίΐν, ή δτι τούτων το'δί μϊν
(•πιστημη, το'δί δ

'

ουκ ίπιστήμη;
Ουκ, άλλα τοσούτον.

Ύαντον οΰν ίστιν ίπιστήμτι τ( καϊ άνίπιστημοσυνη νγκι-
νον, και (πκττήμτ] τ( καϊ άνΐτηστημοσννη δικαίου;

Ουδαμώς.
Άλλα τό μίν οιμαι Ιατρική, το δί "πολιτική, το δί ούδ\ν
άλλο ή ίπιστήμη.
Πώϊ γάρ ου;

Ονκοΰν ίαν μή προσίπίστηταί τις το νγκινον καϊ το

δίκαιον, άλλ' (ΐτιστήμην μόνον γιγνώσκη αΥί τούτου μόνον

ίχων ϊπιστήμην, δτι μίν τι Ιπίσταται καϊ δτι ίπιστήμην
τινά Ιχίΐ, ίϊκοΓωϊ &ν γιγνωσκοι καϊ περί αύτοΰ καϊ τκρϊ των
άλλων ή γάρ;
Ναί.

θ 8 καϊ & 50Γ. Απι6γ. 56 : κοί ϊτ( Β Τ \ν α ι τοίτο ΟοπιβΓίιιβ :

τ& αύτδ Β Τ &3 ^ αΐιτί] τδ αντίι τ& α. ΗείηάοΓΓ & οΐίί» . . .

8 4 οΐδίν ίΐίίναι 8εο1. Ηοεηεβεείί ΗίίδίηΚ α η ίιαιρίϊν Τ* : Ιιιυρίϊν

Β Τ \ν αχο ταντ&ν οϊν Τ λν : ταΰτ' οϊι/ οίν Β Ιτιστήμτι εΐ πιοχ

ίακτιστ-ημοσύνχι (1>Ϊ3) οί. ΒοηίΙζ : /ττιστίιμη . . . ίνατιστημοσύνη (Μβ)

Β Τ 1
9
7 γιγκώσκρ βογ. Γε<χ. : γιγνώσιαι Β Τ \Υ
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"Οτι δ* γιγνώσκίΐ, ταύτη τή ίπιστήμη ττώϊ (ϊσίται;

Ο γιγνώσκίΐ γάρ δη τδ μ&ν ύγκαιδν τη Ιατρική άλλ' ου σωφρο

σύνη, το δ' αρμονικού μουσική άλλ' οΰ σωφροσύνη, τδ δ'

οίκοδομικδν οίκοδομική άλλ' ου σωφροσύνη, και ούτω πάντα·

η ου;

5 Φαίνιται.

Σωφροσύνη δί, ίίπίρ μόνον Ιστιν ίπιστημων ίπιστήμη,
πως (ϊσΐται ότι το ύγκινδν γιγνώσκςι η ότι τδ οίκοδομικόν;

Ουδαμώς.
Ουκ άρα ιίσ€ται δ οιδίΐ» δ τούτο αγνοων, άλλ' ότι οιδίν

ίο μόνον.
'Έ,οικΐν.

(1 Ουκ άρα σωφρονήν τοΰτ αν €Ϊη οϋδ£ σωφροσύνη, (Ιδίναι

ί τι οΐδεν και α μη οΐδΐν, άλλ', ως ίοικΐν, οτι οιδιν και ότι
ουκ οΐδΐν μόνον.
Κινδυνΐύίΐ.

5 Ουδέ άλλοι; άρα όΐός τΐ Ιστοί οδτοϊ Ι&τάσαι φάσκοντά
τι ίπίστασθαι, πότΐρον ίπίσταται δ φησιν ίπίστασθαι η ουκ

ίπίσταται· αλλά τοσούτον μόνον, ως ίοικ€ν, γνώσΐται, ότι

ί\(ΐ τινά Ιπιστημην, ότου δί γΐ, η σωφροσύνη ου ποιησΐΐ
αύτδν γιγνύσκΐΐν.

ίο Ου φαίνιται.
β Ουτΐ &ρα τον προσιτοιούμΐνον Ιατρδν ΐΐναι, όντα δΐ μη,

και τον ως αληθώς όντα οΐός τΐ ίσται διακρίνΐΐν, ουτΐ άλλον

ουδίνα των ίπιστημόνων και μη. σκΐψώμΐθα δΐ τώι>δ«·

ιΐ μίλλΐΐ δ σώφρων η δστισοΰν άλλος τον ώς άληθώς Ιατρον
5 οΊαγνώσίσθαι και τον μη, άρ ου\ ώδΐ ποιήσΐΐ· πίρι μϊν

Ιατρικής δηπον αυτώ ου διαλίξΐται—ουδΐν γαρ ίπαίΐΐ, ως
ίφαμΐν, δ Ιατρός άλλ' η τδ ύγΐΐΐνδν κολ τδ νοσώδΐς—η ου;
Νοί, ούτως.

ΠίρΙ δί γΐ ίπιστημης ουδΐν όΐδΐν, άλλα τούτο δη τη
ίο σωφροσύνη μόνη άπίδομΐν.

1)13 »ώί λν: ί»α.ι ΒΤ 64 ί Τ: τι Β
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Ναι.

Οϋδ* ιτΐρΐ Ιατρική! άρα οίδ«ι> ό Ιατρικοί, ίικΛψαρ η
Ιατρική Ιπιστημη ούσα τνγχάνΐΐ. 171

Αληθή.
"Οτι μ(ν δ

τ
)

ίπιστημην τινά γνωσΐται 6 σώφρων
τον Ιατρόν οΊον δ* πίΐραν λαβίΐν ήτις ίστίν, άλλο π σκί-
ψίται ύντινων; η ον τούτω ωρισται ίκάστη ίπιστημη μη 5

μόνον ίπιστημη ΐϊναι άλλα και τις, τψ τίνων (ΐναι;

Τούτω μ(ν ονν.

Και ή Ιατρική δ
ή ίτίρα (ίναι των άλλων ίπιστημων

ωρίσθη τψ τον νγκινον (Ιναι και νοσωδονς ίπιστήμη.
Να», ίο

Ούκονν Ιν τούτοις άναγκαϊον σκοπΐΐν τον βονλόμα·ον
ίατρικήν σκοπίϊν, ίν όΐς ποτ ίστιν' ου γαρ Ιηπου ίν γ( Β

τοΐϊ (ζω, ίν όΐς ουκ ίστιν;

Ού δί)τα.
Έν τοις υγκινοΐς άρα και νοσώΐχσιν Ιπισκίψΐται τον
Ιατρόν, » ιατρικός Ιστιν, ό ορθώς σκοπούμίνος. β

Ονκοΰν Ιν τοΐϊ ούτως ή λΐγομένοις ή πραττομίνοις τά

μ\ν λίγόμινα, ίί αληθή λίγίται, σκοπούμενος, τά δ« πρατ-
τόμ(να, ίί ορθώς πράττεται ;

Ανάγκη. Ό

*Η ονν άνευ Ιατρικής δύναιτ' άν τις τούτων ποτίροις
(πακολονθήσαι;

Ον δήτα.
Οΰδί' γ« άλλο; ούδίίϊ, ώ$ ίοικίν, πλην Ιατρός, οντΐ δ

η ό 0

σώφρων Ιατρός γαρ άν (ϊη προς τή σωφροσύνη.
Έστι ταΰτα.

οία ΙκτρικΙι ΒΤ: Ιατροί I α 4 ί*οι> 1} Οο1άΊ>βοΗεΓ (Ϊ«Τ» Μ
Ηκπηαηη) : 1<ϊ δ)) Β : ίί II) Τ : ίχιχηράν Ιί ϊ}| (τογγ. Οοίδΐ. : <ί 5> ϊ#ΐ
οϊ. Ηείηι3θΓΓ α 5 ίντινανί: &ντινν¥ Β : &ψταν» Τ Λ·) τψ
τοϋ Β : τψ τ4 Τ 1
>
1 1 $ Τ : <Ι Β αντίροα Τ : τροτίροα Β
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Παντός άρα μάλλον, (I ή σωφροσύνη Επιστήμης (πιστημη
5 μόνον ίστιν και άνίπιστημοσύνης, οΰτΐ ίατρον διακρΐναι οία

τ( ίσται Ιπιστάμινον τα, της τέχνης η μη Ιπιστάμΐνον,

προσποιούμΐνον δϊ η οΐόμινον, οντΐ άλλον οϋδί'να των ίττι-

σταμίνων καϊ ότιοΰν, πλην γΐ τον αΰτοΰ δμότίχνον, ώσ-πΐρ
οΐ άλλοι δημιουργοί.

ιο Φαίν€ται, (φη.
ά Τίς ονν, ην δ' ίγώ, ω Κριτία, ώφίλία ημϊν Ιπ αν (ϊη
άπδ της σωφροσύνης τοιαύτης ούσης; (I μϊν γάρ, δ ί£
αρχής ντκτιθίμΐθα, ηδ(ΐ ό σώφρων & τ( -ρδα και α μη ^δίΐ,
τά μ\ν οτι οιδίΐ>, τα. δ' ότι οΰκ οΙδ€ν, καϊ άλλον ταντον

5 τούτο πίπονθότα (πισκίψασθαι οΐός τ' ην, μ(γαλ.ωστϊ αν
ήμΐν, φαμίν, ώφίλ,ιμον η

"ν σώφροσιν (Ίναι· άναμάρτητοι

γάρ αν τον βίον δκζώμίν αυτοί Τ( [και] ο
ί

την σωφροσύνην

ίχοντις και οι άλλοι πάντ(ς δσοι ύφ' ημών ηρχοντο. ουτΐ

β γάρ αν αϋτοϊ ίπίχαροΰμίν πράττ€ΐν α μη ήπιστάμίθα, άλλ'

(ζ(υρ'ισκοντ(ς τους ίπ ισταμένους (Κίίνοις αν παρίδίδομίν,
οΰτί τοις άλλοις ίπ(τρίπομ(ν, ών ηρχομιν, άλλο π πράτ-
τ€ΐν ή ότι πράττονης ορθώς ίμ(λλον πράξίΐν—τούτο δ

'

ί}
ν

5 αν, οδ (πιστημην (Τχον—και οντω δ
η υπό σωφροσύνης οΙκία

τ€ οίκουμίνη ίμΐλλίν καλώς οΐκίίσθαι, πόλις τι πολιτ(υο-

μίνη, και άλλο παν ου σωφροσύνη άρχοΐ' αμαρτίας γάρ

173 ίζηρημίνης, όρθότητος δ( ήγουμίνης, ΐν πάση πράζΐΐ καλώϊ
και (υ πράττίΐν άναγκαιον τους ούτω διακαμένους, τους δί

(ΐ> πράττοντας (υδαίμονας (ΐναι. άρ' ούχ οΰτως, »
}
ν δ
'

ίγώ,

ω Κριτία, (λίγομιν πιρϊ σωφροσύνης, λίγοντις όσον αγαθόν

5 (ίη το (Ιδίναι ά τί οΐδίν τις καϊ α μη οΐδίν;

Πάνυ μ}ρ ονν, (φη, οΰτως.

Ο 4 »
/ Β1 Τ : ιϊη Β 0 5 ανιιτιστημοσύντ)! Β \Υ : αητιο-τημοσννηι

ίπιστημτ) Τ Ο 8 &σπίρ Β \Υ : Ζισττιρ αν Τ ή 5 μιγαΧωστ) οί.
5ΐβρΙΐ3ηιΐ3 : μιγάκαιι τι Β Τ ά 7 οΉζαμιν Τ : 4ζύμ»ν Β \ν I

καϊ <1β1. ΗείηαΌι-Γ β 3 οβτ« Τ: ο οΰπ Β θ 6 οίκουμίνη ΒλΥ:
οίκονομουμίνη Τ $μ*Κ\ίν καλώ* Β λΥ : καλνϊ ϊμ*Κλ*ν Τ 6 8 ταν

Τ : τι ταν Β Αι ί^τιρημίνηι Τ \ν : ίιρρημίνη; Β καλνι ιτρίίττίΐ»
α·Ό7Καΐοκ καλώι καϊ «ϊ νρ&ττιιν Β : αναγκαίο* καλά; και Λ πράτταν Τ λν
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Νυν δί, ην δ' (γώ, οράς ότι οΰόαμοΰ (ΐτιστημη ουδεμία
τοιαύτη ουσα πίφανται.
Όρω, (φη.
Άρ' ονν, ην δ' (γώ, τοντ' ίχίΐ το αγαθόν ην νΰν (ΰρί- 6
σκομίν σωφροσύνην ουσαν, το (ττιστημην ίττίστασθαι και

άναιιστημοσύνην, ότι ό ταύτην (χων, ότι αν άλλο μανθάνη,

ραόν τ( μαθησίται και (ναργίστ(ρα πάντα αΰτω φανίΐται,

άτΐ ττρός (κάστω ω αν μανθάνη προσκαθορωντι την «πι- 5

στημην και τους άλλοι>5 δη κάλλιον (ξ(τάσ(ΐ τκρι ων αν

και αυτός μάθη, οι δί άν(υ τούτον (ζ(τάζοντ(ς άσθ(νίστ(ρον
και φαυ\ότ(ρον τούτο δράσουσιν; ίρ', ω φίλ(, τοιαύτα

άττα ίστίν ο ίπτολανσόμιθα της σωφροσύνης, ημύς δί μύζόν 0

τι βλίτιομΐν και ζητονμιν αυτό μίΐζάν τι (ΐναι η όσον ίστίν;

Τάχα δ' αν, ίφη, ούτως ίχοι.
"Ισως, ην δ' ίγω· ίσως δί γ( ήμίϊς ουδίν χρηστόν

(ζητησαμΐν. τίκμαίρομαι δί, ότι μοι άτοπ άττα καταφαί- 5

Κίται ττ(ρϊ σωφροσύνης, (I τοιούτον (στιν. ϊδωμίν γάρ,
(I βούΚΐΐ, συγχωρησαντις και ίιτίστασθαι (πιστημην δυ

νατόν (ΐναι [ί2δί'ι>αι], και ό γ( (ξ άρχης (τιθίμίθα σωφρο-
σύνην (ΐναι, τό (ίδίναι ά τ( οΐδίί> και α. μη ο&ΐν, μη
άττοστ(ρησωμ(ν, άλλα δωμίν και πάντα ταΰτα δόντίς ίτι ά

βίΚτιον σκίψωμίθα (I άρα τι και ημάς όνησ(ΐ τοιούτον όν.

ά γάρ νυνδη (Χίγομζν, ως μίγα ο\ν (ΐη αγαθόν η σωφροσύνη
€1 τοιούτον (Ϊη, ηγουμένη διοικήσεως και οΙκίας και πόλεως,

οΰ μόι δοκοΰμίν, ω Κριτία, καλώς ωμολογηκίναι. 5

Πώί δη; η δ' οϊ.
"Οτι, ην δ' εγώ, ραδίως ώμολογησαμεν μεγα τι άγαθόν
(ΐναι τοις άνθρώποις εΐ έκαστοι ημών, α μεν ϊσασιν, πράτ-
τοιεν ταΰτα, α δί μη εττίσταιντο, άλλοι; τταραδιδοΐίΐ» τοις

(■πισταμίνοιι. ίο

Ο 5 τίκμαίρομαι Μ Τ : τεκμαιρόμενοι Β >Υ (ϊε<1 αι ίί 8υρΓί30Γ. >Υ)
Ο 8 «{«ναι δεοΐ. οί. Ηευκάε ά I άλλλ ίαμιν Τ γρ. \Υ :
Αλλ' Ι&ωμιν Β ττάντα ταύτα Β : τοίϊτο άπαντα Τ : τοντο -πάντα V/
α 3 άρα τι Β' : άρτι Β Τ 6ντ)σ»ι Τ : οντ)σαν Β
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6 Ουκ ουν, Ιφη, καλώς ωμολογησαμεν;
Οδ μοι δοκοΰμεν, ήν ί' εγώ.
"Ατοπο λέγεις ώϊ άληβώί, ίφ»;, ω Σωκρατες.
τον κάνα, Ιφην, καί ^μοί τοι δοκ«ΐ οντω, κάντανθα

ί κα2 άρτι άποβλέψας άτοπ' άττ' Ιφ^ι» /ιοί προφαίνεσθαι, και
δτι φοβοίμην μη ουκ όρθώς σκοποΐμεν. ως άληίώϊ γάρ,
(I δτι μάλιστα τοιοϋτόν ίστιν η σωφροσύνη, ουδίν μοι

173 δήλον (Ίναι δοκεΐ άτι ά/αβόν ημάς απεργάζεται.
Πδι δι}; ») 8' όί. λ^ί, ίνα και ή/χίΐί <{&δμαι ότι λί'/ίΐί.
Οιμαι μίν, ήν δ' ί^ώ, λτ/ρΛ; με' δμως το' γε προφαινό-
μενον αναγκαΐον σκοπεΐν καί μη εΙκτ\ παριίναι, εϊ τίς ^<

5 αύτοΟ καί σμικρόν κήδεται.

Καλώϊ γάρ, ίφη, λέγεις.
Άκουε δη, εφην, τδ Ιμδν όναρ, εϊτε δια πράτων είτε
δι' ελεφαντος Ιλήλυθεν. εϊ γαρ δτι μάλιστα ημών άρχοι
ή σωφροσύνη, οΰσα οιαν νυν δριζόμεθα, άλλο τι κατά τάϊ
6 επιστημας πάντ' αν πράττοιτο, και ουτε πί κυβερνήτης
φάσκων είναι, ων δί οΰ, ίξαπατφ αν ημάς, ουτε Ιατροί ούτε

στρατηγός οντ ίλλος ουδείς, προσποιούμενος τι εΐδίναι

δ μη οΐδεν, λανθάνοι &ν ("κ δη τούτων όντως ίχόντων άλλο

5 αν ήμΐν τι σνμβαίνοι η ΰγιεσιν Τί τα σώματα (ΐναι μάλλον
η νυν, και ίν τρ θαλάττη κινδυνεύοντας και εν πολεμώ
σψζεσθαι, καϊ τα σκεύη και την άμπεχόνην και νπόδεσιν

Ο πάσαν και τα. χρήματα πάντα τεχνικώς ήμΐν είργασμενα
είναι και άλλα πολλά δια το άληθινοΐς δημιουργοΐς χρήσθαι;
ει δί βούλοιό γε, και την μαντικήν είναι συγχωρήσωμεν

64 δο«Γ Τ: Ζοκίίν Β οντω' κίντανθα Ηεπη»ηη : οδτωχ «/
Ινταϋθα Β : οντω; ίνταϋθα Τ : οντασί (ντανβα ΛΛΓ θ 5 ίτοκ-' ίττ'
εϊ. Β><11ι>πι : ίτοτά γ' Β Τ : ίτο-πά τ' ΒεκΙίεΓ (<ρη>>Τ : Ιφη Β
Κ 4 »αρ»«Όΐ Τ : παριΐηι Β α 9 νί/*] &ν "ΐ" 5ΐο6»βιΐ5 1} ι κίκτ'
&■>ςεηρβϊ : πίττα 8ΐοΙ»ειΐ5 : Β Τ ΐ) 3 Ιξαιτατφ &ν Τ : ίζαπαταν
Β (Λκ Μ . . . τ)μάί οιπ. 5(οΙ»ευ5) 1>3 βύί€ίι] τι» οΰϊ«ί» 5ΐοΙ>αειΐ5

1>4 Β Τ 5(οΙ>3ευ5: 5ί Ηεπηηηη 1)5 τι ρ°5' 4λλο Ιτ»η5ρ.
5ΐο6αειΐ5 τ) Λάά. εί. ΗεϊηάοΓΓ : μί) 5ΐο6»ειΐ5 : οιη. Β Τ 1>6 τρ
Οίη. 5(οΙ)3ειΐ5 1> 7 τ£] τίί τ€ 8ΐοΙ>»ειΐϊ Ο 2 άληβινοΓι ίιμιιον/ιγοΐι
Τ λΥ 5(ο6·ειΐ8 : ίλιιβιΐ'^ δημιουργό* Β 0 3 ίοιίλοιο] ^ονλ«ι οί.
Η. ΚϊεΙΐ2Γ<]3
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ίπιστημην τον μέλλοντος ίσίσθαι, και την σωφροσυνην,

αύτη! ίπιστατουσαν, τους μ\ν άλαζόνας άποτρίπαν, τους 5
δί μι αληθώς μάι>Τ€ΐί καθιστάναι ημΐν προφήτας των μ(λ-
λόντων. καπσκαυασμίνον δη οΰτω τδ ανθρώπινου γίνος
ότι μϊν Ιπιστημόνως άν πράττοι και ζφη, (πομαι—η γάρ ά
σωφροσύνη φυλάττουσα ουκ άν Ιφη παρΐμπίπτουσαν την
άυίπιστημοσΰνην συναργον ημΐν «Ινα*—άτι δ' ίπιστημόνως
άν πράττοντας «υ Αν πράττοιμ&ν καϊ (νδαιμονοΐμαν, τούτο

δ« οΰπω δυι>άμ«0α μαθ«Γι>, ω ψίλί Κριτία. 5

'Αλλά μέντοι, »} δ' δί, ου ραδίως ηιρησΐΐς Αλλο π Γί'λοϊ
τοΰ ίί πράΓΤίΐν, ίάν τό Ιπιστημόνως άτιμάσης.
Σμικρόν τοίννν μ(, ψ» δ' ίγώ, ίτ» προσδίδαζον. τίνος

ίτιστημόνως λίγιις; ή σκυτών τομής;
Μά Δί' ουκ ϊγωγ€. β

Άλλά χαλκοί) ίργασίας;
Ουδαμώς.

Άλλά Ιρέωι; η ξύλων η άλλου του των τοιούτων {
Ου δήτα. 5

Ούκ Αρα, φ> δ' ίχώ, Ιτι ίμμένομΐν τφ λόγω τφ ίΰδαί-

μονα (ΐναι τον ίπιστημόνως ζώντα. ούτοι γαρ ίπιστημόνως

ζωντα ονχ ομολογούνται παρά σου (ϋδαίμονα (ΐναι, άλλά

ιτίρί τίνων ίπιστημόνως ζωντα σν δοκίΐς μοι άφορίζΐσθαι
τον (υδαίμονα. καϊ Ισως λ(γ(ΐς ον νυνδη ίγω ίλίγον, τον ίο

ίϊδο'τα τά μέλλοντα ίσίσθαι πάντα, τον μάντιν. τούτον 174
η άλλον τινά λ(γ(ΐς;
Καϊ τούτον ίγωγ(, ίφη, και άλλον.
Τίνα; ήν δ' ίγώ. άρα μη τον τοιόνδ(, (I τις προς τοΐς
μίλλουσιν καϊ τά γεγονότα πάντα (Ιδίίη καϊ τά νυν δντα, 5
και μηδίν άγνοοΐ; θώμίν γάρ τινα (ΐναι αυτόν, ου γάρ

ά 4 ιτρ&ττονπί Τ : τά τράττοιτί $ Β <15 δννάμιθα Β Τ \ν :
ϊυναίμιθαι (3ΐο) Τ* Λ 9 ακντ&ν τομή! Τ \Υ : σκχττοτομη! Β : σκι/τοτβ-
μικτι* ο θ 6 (ϋαίμονα Τ 6 : *υ&αιμονία Β β 8 όμοΚογοΰντζα
ΒΤ : ίμολογοΰσι I β 9 ζωντα οϊ. δεΚΙείβΓΠίαεΙιβΓ : ζάντνν Β Τ
συ ΒεΙιΙιοΓ: «! Β Τ Ιμμϊι ΒωΟβοηία αΙιεΓα : ϊοκ«< Β Τ Μ 6 Μ/κν]
φνμί* 5<:Ηαηζ αντ^κ] τοίοΟτοκ οί. Η. ΚίΰΗαπίβ
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οΐμαι τούτου γε ετι αν εϊποις ουδένα ίπιστημονεστερον
ζώντα είναι.

Ου δήτα.
ίο Τοδί δη «τι προσποθω, τις αυτόν των Επιστημών ποιεί
ευδαίμονα; η &πασαι ομοίως;

Ουδαμώς ομοίως, ίφη.
1> Άλλα ποία μάλιστα; γ τί οΐδεν και των όντων και των

γεγονότων και των μελλόντων εσεσθαι; άρά γε γ τό πετ-

τευτικόν;

Ώοΐον, ή δ' ος, πεττευτικόν;

5 Άλλ' η το λογιστικόν;
Ουδαμώς.
Άλλ' $ τό ύγιεινόν;
Μάλλον, εφη.

Εκείνη δ' ην λέγω μάλιστα, ήν δ' ίγω, $ τί;

ιο τΗι το αγαθόν, εφη, και το κακόν.
"Ώ, μιαρε, εφην ίγω, πάλαι μ€ περιελκεις κύκλω, άπο-

κρυπτόμενος ότι ου το ίπιστημόνως ην ζην τό ευ πράττειν
Ο τε και ευδαιμονεΐν ποιούν, ουδε συμπασών των άλλων

επιστημών, άλλα μιας ούσης ταύτης μόνον της περί το

αγαθόν τε και κακόν, επεί, ω Κριτία, εΐ 'θέλεις ίζελεΐν

ταύτην την ίνιστημην ίκ των άλλων ίπιστημων, ήττον τι

5 η μεν Ιατρική ΰγιαίνειν ποιήσει, η δε σκντική ΰποδεδεσθαι,

η δε υφαντική ήμφιεσθαι, ή δε κυβερνητική κωλύσει ίν ττ}

θαλάττη αποθνήσκειν και ή στρατηγική ίν πολεμώ;
Ουδέν ήττον, ίφη.
Άλλ', ω φιλί Κριτία, τό ίυ γε τούτων έκαστα γίγνεσθαι

ά και ώφελίμως άπολελοιπος ήμα,ς ίσται ταύτης απούσης.

Αληθή λέγεις.
Ουχ αύτη δε γε, ώς ίοικεν, Ιστϊν ή σωφροσύνη, άλλ' ής

1>ι ί)τί Β: 1)τ. Τ 1>5 άλλ' ή Β: άλλ' * Τ &9^τ(
Β : τ) τί Τ 1> ΙΟ ή τλ Τ : τ& Β Ο 6 ήμψιίσβαι Τ : ίμφιίσθαι
Β άι άπ-ολϊλοιιτίυ Β1 Τ : άτολίλοιτώι Β ά3 4λλ' 3βο1. οϊ.
Μΐάνί£
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ϊργον (στιν το ώφ(\(ΐν ημάς. ον γαρ ίπιστημών γς και

άνΐπιστημοσννων ή (πιστημη (στίν, άλλα άγαθοΰ τί και 5
κακόν· ωστΐ (ί αντη εστίν ωφέλιμος, ή σωφροσύνη άλλο

Γί αν (ϊη [η ώφίλίμη] ημΐν.
Ύί δ', η δ' ος, ονκ αν αντη ωφίλοΐ; (I γαρ οτι μάλιστα

των (πιστημων ίπιστήμη εστίν η σωφροσύνη, επιστατεΐ

δε και ταΐς άλλαΐϊ ΐΐτιστημαΐί, και ταύτης δηπου αν άρχουσα β

της περί τάγαθον Επιστήμης ώφΐλοΐ αν ημάς.
ΤΗ καν νγιαίνίΐν ποιοι, ήν δ' (γώ, αντη, άλλ' ονχ η
Ιατρική; καΐ ταλλα τα των Τΐχνων αντη αν ποιοι, και ονχ
αί άλλαι το αντης ίργον ίκάστη; η ον πάλαι δκμαρτνρό- 5

μ(θα οτι Ιπιστημης μόνον (στιν και άνιπιστημοσννης
Ιπιστημη, άλλου δε ονϊκνός· ονχ οντω;

Φαίν(ταί γ(.
Ονκ άρα νγκίας ϊσται δημιουργός;

Ον δητα. ίο

'Αλληϊ γαρ η
*ν τέχνης νγίΐΐα· η ον; \η§

"Αλλης.
Οΰδ' άρα ύφΐλίας, ω εταίρε· αλλη γαρ αν άπε'δομεν

τοντο το (ργον τίχνη νννδή· η γάρ;

Ώάνν γ(. 5
Πώί ονν ωφέλιμος εσται η σωφροσύνη, ονδ(μιας ώφε-
λίας ονσα δημιουργός;

Ουδαμώς, ω Σω κράτα, ίοικίν γ(.

Όράς ονν, ω Κριτία, ως (γω πάλαι (Ικότως (δίδοίκη
και δικαίως (μαντον τ/τιώμην οτι ονδ^ν χρηστον περι σω- ίο

φροσύνης σκοπώ; ον γα,ρ αν που δ γΐ κάλλιστου πάντων

ομολογείται είναι, τοντο ημΐν άνωφΐλΐς (φάνη, (
ΐ τι (μου \>

όφΐλος τ
}
ν

προς το καλώς ζητίΐν. νυν δε πανταχη γαρ

ηττύμΐθα, και ου δυνάμεθα (ΐιρεΐν Ιφ' δτω ποτέ των όντων

ά
.
4 7ι1 τ* ΗεϊηάΟΓί ά
.
η η ωφιλίμη Β : ωφίλίμτ} Τ : ί) ωφίλίμη

δςΗΙείβηηβοΗεΓ : δεοΐ. Μ&άν\% θ 3 Άν δοΗαηζ : καΐ Β Τ

θ 4 ονχ αί ΗεπηΕηη : οϋχΐ Β Τ \}3 ίφιλο! Τ : &φ*\ο$ Β

1
>
3 Ύρ «»/κΓν Τ : ϊχΐΐν Β Τ
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ό νομοθέτης τοντο τοννομα (θ(το, την σωφροσννην. καίτοι

5 πολλά γ( σνγκ(χωρηκαμ(ν ον σνμβαίνονθ' ημΐν ίν τψ λόγω.
και γαρ Ιπιστήμην (πιστήμης (ΐναι σνν(χωρήσαμ(ν, ουκ

ϊωντος τον λογού οΰδί φάσκοντος (ΐναι· και ταύτη αν τί}

(πιστημη και τά των άλλων (πιστημων ίργα γιγνωσκίΐν
0 σνν(\ωρήσαμ(ν, ονδ( τοντ' (ωντος τον λόγον, ινα δη ημΐν

γένοιτο δ σώφρων Επιστήμων ων τ( οΐδίν δη οιδίΓ, και
ων μη οΐδίν ότι ονκ οΐδ(ν. τοντο μίν δή και παντάπασι

μίγαλοπρΐπως σνν(χωρήσαμ(ν, ονδ' (πισκ(ψάμ(νοι το άδύ-

5 νατον (ΐναι & τις μη οΐδίν μηδαμως, ταΰτα (ίδίναι άμως

γί πως· δτι γαρ ονκ οΐδίν, φησϊν αντά ΐΐδίναι η ήμΐτίρα
ομολογία, καίτοι, ως Ιγωμαι, ονδίνδς δτον ονχϊ άλογω-

Τΐρον τοντ' αν φανίίη. άλλ' δμως όντως ημών (νηθικων
ά τνχονσα η ζήτησις και ον σκληρών, ονδίν τι μάλλον (νρίΐν
δύναται την άλήθίίαν, αλλά τοσούτον κατίγίλασίν αυτής,

ωστί δ ήμεΐς πάλαι σννομολογοΰντίς και σνμπλάττοντίς

ίτιθίμίθα σωφροσννην (ΐναι, τοντο ημΐν πάνυ νβριστικως
5 ανωφίλις δν άπίφαινΐ. τδ μίν ονν ίμδν και ήττον αγα
νακτώ· νπ(ρ δί σον, ην δ' ΐγω, ώ Χαρμίδη, ττάνν αγανακτώ,

(ί σν τοιούτος ων την Ιδέαν και προς τούτω την ψνχήν
β σωφρονίστατος, μηδίν όνηση απδ ταύτης της σωφροσύνης

μηδΐ τί σ ωφίλήσίΐ (ν τω βίω παρονσα. ίτι δί μάλλον

αγανακτώ νπίρ της ίπωδής ην παρά τον Θρακδς ίμαθον,

ίΐ μηδίνδς άζίον πράγματος ονσαν αντην μΐτά πολλή ς

5 σπονδής ίμάνθανον. ταντ' ονν πάνν μίν [ονν] ονκ οίομαι
όντως ίχίΐν, άλλ' ίμί φανλον (ΐναι ζητητην «Γίί την γ(
σωφροσννην μέγα τι άγαθδν (ΐναι, καϊ ίίπίρ γ( ίχ(ΐς αυτό,

176 μακάριον (ΐναί σ(. άλλ' δρα (I Ιχ«ϊ τ( και μηδίν δί-ρ
τής ίπωδής· ίΐ γαρ ίχίιί, μάλλον άν ίγωγί σοι σνμβον-

1>4 νομοβίτηί Β Τ\ν: ονοματοθίτ-ης 30Γ. «οο. 1>5 ί*οτα. 5οΗβηζ
1>8 καϊ τά Τ : καϊ Β 0 3 -γίνοιτο Τ : γ« βιτο Β : 7* οϊβιτβ \ν
Ο 5 αμωί γ4 τω τ Τ \ν : αλλαι* γ4 ΤΜΙ Β Ο 8 ίνηβίκνν Β Τ : ιύηθικνι
I : >η ιύνοϊκαν 1 άι ινρίϊχ Τ : (οΛτ Β : αίριϊν Β2 β 3 Ατ^ιδί}»
Τ >ΑΓ : 4*ψ$ία$ Β είγρ.νί θ 5 οϊ* ββοΐ. λνίηοίεβίιηαηη β η γ«
Τ: τ« Β
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λήσαιμι (μ( μ(ν ληρον ηγίΐσθαι ((ναι και αδύνατον λόγω
στιοΰν ζητΐΐν, σιαχπον δί', όσωτκρ σωφρον(στ(ρος «Γ,

Γοσουτω ίΙίΌΙ και (υδαιμον(στ(ρον. 5

Και ό Χαρμίδης, Άλλά μα Δι", ί) ί' όί, ίγωγί, ω Σ«-
κρατίϊ, ούκ οίδα οδτ' ίί «χω οντ' ίί μτ) <Χω' τ**ϊ αν

(ίδ(ίην ό γ( μηδ' ΰμ(ΐς οίοί τ« ίστί ίξΐνρΐϊν δΥι ποτ ίστιν,

ώϊ φήϊ οτί; ί^ώ μίντοι ον πάνυ σοι πείθομαι, και (μαντόν, \)
ω Σύκρατίς, πάνυ οίμαι δίΐσθαι της ϊπωδης, και τό γ' (μόν
ονΐϋν κώλυα ίπάδ(σθαι υπό σον δσαι ημίραι, ίως αν φη!
σν ικανως ίχ(ΐν.
ΕΓίΐί· άλλ', (φη 6 Κριτίας, ω Χαρμίδη, {ην) δρας τούτο 5

ϊμοιγ' ίσται τούτο Τΐκμηριον δτι σωφρονίϊς, ην (πάδίΐν

ταρίχης Σωκράπι και μη άπολίίπη τούτου μητ( μίγα μητ(
σμικρόν.
Ω,ς άκολουθησοντος, (φη, και μη &πολ(ΐψομ4νον δΐΐνα

γαρ αν ποιοίην, (I μη πίίθοίμην σοι τφ ίπιτρόπω και μη Ο

ποιοίην α κ(λ(ύ(ΐς.

Άλλά μην, ίφη, κ(λ(ύω ίγωγ(.
Ποιήσω τοίννν, (φη, από ταυτησϊ της ημέρας αρζάμ&νος.
Ούτοι, ί}

ι> δ
'

ίγω, τί βονλνΰίσθον ποκΐν; 5

Οΰδίν, ίφη ό Χαρμίδης, αλλά β(βουλ(νμ(θα.
Βιάση άρα, ή

ν δ
'

ίγώ, και οΰδ' άνάκρισίν μοι δωσ(ΐς;

Ώϊ βιασομίνου, ίφη, ίικώήτκρ όδ( γ( Ιπιτάττ(ΐ· προς
ταΰτα συ αν βονλεύον ότι ποιήσίΐς.
'Αλλ' ονδ(μία, ίφην ίγω, λ(ίπ(ται βουλή· σοι γαρ ά

.

Ιπιχίΐροΰντι πράτταν δτιοΰν και βιαζομίνψ οΰδίΐϊ οΐός τ

ίσται (ναντιοΰσθαι ανθρώπων.

Μί) τοίννν, η δ
'

ός, μηδ( συ ίναντιοΰ.

Ου τοίννν, ην δ
' ίγω, ίναντιωσομαχ. 5

Λ 4 &*Ψ**Ρ Τν/ : δσιτίρ Β α η οίτ' ιΐ (χα I : €Ϊτι ίχα Β : «ϊτ'

«
/

ϊχβ Τ 1>3 ϊ«ι >ν : ϊσνι Β Τ V
)
5 *άά. ΟοΜΙμοΠεγ («I

Λάά. Γεοο.1 ίροι τοΟτβ ϊεςί. Ηοπηίηη : (ρα τοΟτο α. Μβ(1νϊ|*
1>6 %, Β\ν : V Τ \>η άιτολίίιπι (ϊυρΓΜΟΓ. ι) λν : ίχολίτρ Β Τ

0 5 «ΛτοιΒί: οΟτοι Τ 0 7 (8«ίσ€ΐΒΤ: βιίσιιι Χ
.

<*4 ίκοκτιβ»

^ > · (ναντίαυ Τ
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