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“CHOICES A�D THE BEHAVIOR OF THE ADOLESCE�T” 

[2.1.21] καὶ Πρόδικος δὲ ὁ σοφὸς ἐν τῷ συγγράµµατι τῷ περὶ 
Ἡρακλέους, ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται, ὡσαύτως περὶ τῆς 
ἀρετῆς ἀποφαίνεται, ὧδέ πως λέγων, ὅσα ἐγὼ µέµνηµαι. φησὶ γὰρ 
Ἡρακλέα, ἐπεὶ ἐκ παίδων εἰς ἥβην ὡρµᾶτο, ἐν ᾗ οἱ νέοι ἤδη 
αὐτοκράτορες  γιγνόµενοι δηλοῦσιν εἴτε τὴν δι’ ἀρετῆς ὁδὸν τρέψονται                         
ἐπὶ τὸν βίον εἴτε τὴν διὰ κακίας, ἐξελθόντα εἰς ἡσυχίαν καθῆσθαι 
ἀποροῦντα ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται· [2.1.22] καὶ φανῆναι αὐτῷ δύο 
γυναῖκας προσιέναι µεγάλας,  τὴν µὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ τε ἰδεῖν καὶ 
ἐλευθέριον  φύσει, κεκοσµηµένην τὸ µὲν σῶµα καθαρότητι, τὰ δὲ 
ὄµµατα αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆµα σωφροσύνῃ, ἐσθῆτι δὲ λευκῇ,                                        
τὴν δ’ ἑτέραν τεθραµµένην µὲν εἰς πολυσαρκίαν τε καὶ ἁπαλότητα, 
κεκαλλωπισµένην  δὲ  τὸ µὲν χρῶµα ὥστε λευκοτέραν τε καὶ 
ἐρυθροτέραν τοῦ ὄντος δοκεῖν φαίνεσθαι, τὸ δὲ σχῆµα ὥστε δοκεῖν 
ὀρθοτέραν τῆς φύσεως εἶναι, τὰ δὲ ὄµµατα ἔχειν ἀναπεπταµένα, ἐσθῆτα 
δὲ  ἐξ ἧς ἂν µάλιστα ὥρα διαλάµποι· κατασκοπεῖσθαι δὲ θαµὰ ἑαυτήν, 
ἐπισκοπεῖν δὲ καὶ  εἴ τις ἄλλος αὐτὴν θεᾶται, πολλάκις δὲ καὶ εἰς τὴν 
ἑαυτῆς σκιὰν ἀποβλέπειν.  [2.1.23] ὡς δ’ ἐγένοντο πλησιαίτερον τοῦ 
Ἡρακλέους, τὴν µὲν πρόσθεν ῥηθεῖσαν ἰέναι  τὸν αὐτὸν τρόπον, τὴν δ’ 
ἑτέραν φθάσαι βουλοµένην προσδραµεῖν τῷ Ἡρακλεῖ καὶ εἰπεῖν·                 
Ὁρῶ σε, ὦ Ἡράκλεις, ἀποροῦντα ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπῃ. ἐὰν 
οὖν ἐµὲ φίλην  ποιησάµενος, [ἐπὶ] τὴν ἡδίστην τε καὶ ῥᾴστην ὁδὸν ἄξω 
σε, καὶ τῶν µὲν τερπνῶν οὐδενὸς ἄγευστος ἔσει, τῶν δὲ χαλεπῶν 
ἄπειρος διαβιώσῃ.[2.1.24] πρῶτον µὲν γὰρ οὐ πολέµων οὐδὲ πραγµάτων 
φροντιεῖς, ἀλλὰ σκοπούµενος †διέσῃ τί ἂν κεχαρισµένον                             
ἢ σιτίον ἢ ποτὸν εὕροις, ἢ τί ἂν ἰδὼν ἢ ἀκούσας τερφθείης ἢ τίνων 
ὀσφραινόµενος ἢ ἁπτόµενος, τίσι δὲ παιδικοῖς ὁµιλῶν µάλιστ’ ἂν 
εὐφρανθείης, καὶ πῶς ἂν µαλακώτατα  καθεύδοις, καὶ πῶς ἂν ἀπονώτατα 



τούτων πάντων τυγχάνοις. [2.1.25] ἐὰν δέ ποτε γένηταί τις ὑποψία 
σπάνεως ἀφ’ ὧν ἔσται ταῦτα, οὐ φόβος µή σε ἀγάγω ἐπὶ τὸ πονοῦντα                    
καὶ ταλαιπωροῦντα τῷ σώµατι καὶ τῇ ψυχῇ ταῦτα πορίζεσθαι, ἀλλ’ οἷς 
ἂν οἱ ἄλλοι  ἐργάζωνται, τούτοις σὺ χρήσῃ, οὐδενὸς ἀπεχόµενος ὅθεν ἂν 
δυνατὸν ᾖ τι κερδᾶναι.   πανταχόθεν γὰρ ὠφελεῖσθαι τοῖς ἐµοὶ συνοῦσιν 
ἐξουσίαν ἐγὼ παρέχω. [2.1.26] καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἀκούσας ταῦτα, Ὦ γύναι, 
ἔφη, ὄνοµα δέ σοι τί ἐστιν; ἡ δέ, Οἱ µὲν ἐµοὶ φίλοι, ἔφη, καλοῦσί µε 
Εὐδαιµονίαν, οἱ δὲ µισοῦντές µε  ὑποκοριζόµενοι ὀνοµάζουσι Κακίαν. 
[2.1.27] καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἑτέρα γυνὴ προσελθοῦσα εἶπε· Καὶ ἐγὼ ἥκω 
πρὸς σέ, ὦ Ἡράκλεις, εἰδυῖα τοὺς γεννήσαντάς σε καὶ τὴν φύσιν τὴν σὴν                            
ἐν τῇ παιδείᾳ καταµαθοῦσα, ἐξ ὧν ἐλπίζω, εἰ τὴν πρὸς ἐµὲ ὁδὸν τράποιο, 
σφόδρ’ ἄν σε  τῶν καλῶν καὶ σεµνῶν ἀγαθὸν ἐργάτην γενέσθαι καὶ ἐµὲ 
ἔτι πολὺ ἐντιµοτέραν καὶ ἐπ’ ἀγαθοῖς διαπρεπεστέραν φανῆναι. οὐκ 
ἐξαπατήσω δέ σε προοιµίοις ἡδονῆς, ἀλλ’ ᾗπερ οἱ θεοὶ διέθεσαν τὰ ὄντα 
διηγήσοµαι µετ’ ἀληθείας. [2.1.28] τῶν γὰρ ὄντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν 
οὐδὲν ἄνευ πόνου καὶ ἐπιµελείας θεοὶ  διδόασιν ἀνθρώποις, ἀλλ’ εἴτε 
τοὺς θεοὺς ἵλεως εἶναί σοι βούλει, θεραπευτέον τοὺς θεούς, εἴτε ὑπὸ 
φίλων ἐθέλεις ἀγαπᾶσθαι, τοὺς φίλους εὐεργετητέον,  εἴτε ὑπό τινος 
πόλεως  ἐπιθυµεῖς τιµᾶσθαι, τὴν πόλιν ὠφελητέον, εἴτε ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος 
πάσης  ἀξιοῖς ἐπ’ἀρετῇ θαυµάζεσθαι, τὴν Ἑλλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν, 
εἴτε γῆν βούλει σοι  καρποὺς ἀφθόνους φέρειν, τὴν γῆν θεραπευτέον, 
εἴτε ἀπὸ βοσκηµάτων οἴει δεῖν πλουτίζεσθαι,  τῶν βοσκηµάτων 
ἐπιµελητέον,  εἴτε διὰ πολέµου ὁρµᾷς αὔξεσθαι καὶ βούλει δύνασθαι                         
τούς τε φίλους ἐλευθεροῦν καὶ τοὺς ἐχθροὺς χειροῦσθαι, τὰς πολεµικὰς 
τέχνας αὐτάς τε   παρὰ τῶν ἐπισταµένων µαθητέον καὶ ὅπως αὐταῖς δεῖ 
χρῆσθαι ἀσκητέον· εἰ δὲ καὶ τῷ σώµατι  βούλει δυνατὸς εἶναι, τῇ γνώµῃ 
ὑπηρετεῖν ἐθιστέον τὸ σῶµα καὶ γυµναστέον σὺν πόνοις  καὶ ἱδρῶτι. 
[2.1.29] καὶ ἡ Κακία ὑπολαβοῦσα εἶπεν, ὥς φησι Πρόδικος· Ἐννοεῖς, ὦ 
Ἡράκλεις,  ὡς χαλεπὴν καὶ µακρὰν ὁδὸν ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας ἡ γυνή σοι 
αὕτη διηγεῖται; ἐγὼ δὲ ῥᾳδίαν καὶ βραχεῖαν ὁδὸν ἐπὶ τὴν εὐδαιµονίαν 
ἄξω σε. [2.1.30] καὶ ἡ Ἀρετὴ εἶπεν·    Ὦ τλῆµον, τί δὲ σὺ ἀγαθὸν ἔχεις;  
ἢ τί ἡδὺ οἶσθα µηδὲν τούτων ἕνεκα πράττειν ἐθέλουσα;                                                                
ἥτις οὐδὲ τὴν τῶν ἡδέων ἐπιθυµίαν ἀναµένεις, ἀλλὰ πρὶν ἐπιθυµῆσαι 
πάντων ἐµπίµπλασαι,   πρὶν µὲν πεινῆν ἐσθίουσα, πρὶν δὲ διψῆν 
πίνουσα, ἵνα µὲν ἡδέως φάγῃς, ὀψοποιοὺς   µηχανωµένη,  ἵνα δὲ ἡδέως 
πίῃς, οἴνους τε πολυτελεῖς  παρασκευάζῃ καὶ τοῦ θέρους χιόνα 
περιθέουσα ζητεῖς, ἵνα δὲ καθυπνώσῃς ἡδέως οὐ µόνον τὰς στρωµνὰς                                                                     
µαλακάς,  ἀλλὰ  καὶ [τὰς κλίνας καὶ]  τὰ ὑπόβαθρα ταῖς κλίναις 
παρασκευάζῃ· οὐ γὰρ διὰ τὸ πονεῖν, ἀλλὰ διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν ὅ τι  ποιῇς 
ὕπνου ἐπιθυµεῖς· τὰ δ’ ἀφροδίσια πρὸ τοῦ δεῖσθαι ἀναγκάζεις,  πάντα 
µηχανωµένη καὶ γυναιξὶ τοῖς ἀνδράσι χρωµένη· οὕτω γὰρ παιδεύεις                                                        
τοὺς σεαυτῆς φίλους, τῆς µὲν νυκτὸς ὑβρίζουσα, τῆς δ’ἡµέρας τὸ                                                                    
χρησιµώτατον   κατακοιµίζουσα. [2.1.31] ἀθάνατος δὲ οὖσα ἐκ θεῶν µὲν 



 [2.2.1] Αἰσθόµενος δέ ποτε Λαµπροκλέα τὸν πρεσβύτατον υἱὸν αὐτοῦ 
πρὸς τὴν µητέρα  χαλεπαίνοντα, Εἰπέ µοι, ἔφη, ὦ παῖ, οἶσθά τινας 
ἀνθρώπους ἀχαρίστους καλουµένους;  Καὶ µάλα, ἔφη ὁ νεανίσκος. 
Καταµεµάθηκας οὖν τοὺς τί ποιοῦντας τὸ ὄνοµα τοῦτο  ἀποκαλοῦσιν; 
Ἔγωγ’, ἔφη· τοὺς γὰρ εὖ παθόντας, ὅταν δυνάµενοι χάριν ἀποδοῦναι µὴ 
ἀποδῶσιν, ἀχαρίστους καλοῦσιν. Οὐκοῦν δοκοῦσί σοι ἐν τοῖς ἀδίκοις 
καταλογίζεσθαι  τοὺς ἀχαρίστους; Ἔµοιγε, ἔφη. [2.2.2] Ἤδη δέ 
ποτ’ἐσκέψω  εἰ ἄρα, ὥσπερ τὸ ἀνδραποδίζεσθαι  τοὺς µὲν φίλους ἄδικον 
εἶναι δοκεῖ, τοὺς δὲ πολεµίους δίκαιον εἶναι, οὕτω καὶ  τὸ ἀχαριστεῖν 
πρὸς µὲν τοὺς φίλους ἄδικόν ἐστι, πρὸς δὲ τοὺς πολεµίους δίκαιον;  Καὶ 

ἀπέρριψαι, ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων  ἀγαθῶν  ἀτιµάζῃ· τοῦ δὲ πάντων ἡδίστου 
ἀκούσµατος, ἐπαίνου σεαυτῆς, ἀνήκοος εἶ, καὶ τοῦ πάντων ἡδίστου 
θεάµατος ἀθέατος· οὐδὲν γὰρ πώποτε σεαυτῆς ἔργον καλὸν τεθέασαι.                                                           
τίς δ’ ἄν σοι λεγούσῃ τι πιστεύσειε; τίς δ’ ἄν δεοµένῃ τινὸς ἐπαρκέσειεν;                                                    
ἢ τίς ἂν εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ θιάσου τολµήσειεν εἶναι; οἳ νέοι µὲν ὄντες 
τοῖς σώµασι  ἀδύνατοί εἰσι, πρεσβύτεροι δὲ γενόµενοι ταῖς ψυχαῖς 
ἀνόητοι, ἀπόνως µὲν λιπαροὶ διὰ νεότητος τρεφόµενοι, ἐπιπόνως                                                                
δὲ αὐχµηροὶ διὰ γήρως περῶντες, τοῖς µὲν πεπραγµένοις αἰσχυνόµενοι,                                                                                        
τοῖς δὲ πραττοµένοις βαρυνόµενοι, τὰ µὲν ἡδέα ἐν τῇ νεότητι 
διαδραµόντες, τὰ δὲ χαλεπὰ εἰς τὸ γῆρας ἀποθέµενοι.                                          
[2.1.32] ἐγὼ δὲ σύνειµι µὲν θεοῖς, σύνειµι δὲ ἀνθρώποις τοῖς ἀγαθοῖς·                                                        
ἔργον δὲ καλὸν οὔτε θεῖον οὔτ’ ἀνθρώπειον χωρὶς ἐµοῦ γίγνεται.                                       
τιµῶµαι δὲ µάλιστα πάντων καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρὰ ἀνθρώποις οἷς 
προσήκω, ἀγαπητὴ µὲν συνεργὸς τεχνίταις, πιστὴ δὲ φύλαξ οἴκων 
δεσπόταις,  εὐµενὴς δὲ παραστάτις οἰκέταις, ἀγαθὴ δὲ συλλήπτρια τῶν 
ἐν εἰρήνῃ πόνων, βεβαία δὲ τῶν ἐν πολέµῳ σύµµαχος ἔργων, ἀρίστη δὲ 
φιλίας κοινωνός. [2.1.33] ἔστι δὲ τοῖς µὲν ἐµοῖς φίλοις ἡδεῖα µὲν καὶ 
ἀπράγµων σίτων καὶ ποτῶν ἀπόλαυσις· ἀνέχονται γὰρ ἕως ἂν 
ἐπιθυµήσωσιν αὐτῶν· ὕπνος δ’ αὐτοῖς πάρεστιν ἡδίων ἢ τοῖς ἀµόχθοις,                
καὶ οὔτε ἀπολείποντες  αὐτὸν ἄχθονται  οὔτε διὰ τοῦτον µεθιᾶσι                                                               
τὰ δέοντα πράττειν. καὶ οἱ µὲν νέοι  τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις 
χαίρουσιν,  οἱ δὲ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων  τιµαῖς ἀγάλλονται·                                                               
καὶ ἡδέως µὲν τῶν παλαιῶν πράξεων µέµνηνται, εὖ δὲ τὰς παρούσας   
ἥδονται πράττοντες, δι’ἐµὲ µὲν φίλοι θεοῖς ὄντες,  ἀγαπητοὶ δὲ φίλοις,                                                       
τίµιοι δὲ πατρίσιν· ὅταν δ’ ἔλθῃ τὸ πεπρωµένον τέλος, οὐ µετὰ λήθης                                                                           
ἄτιµοι κεῖνται, ἀλλὰ µετὰ µνήµης τὸν ἀεὶ χρόνον ὑµνούµενοι                                                                   
θάλλουσι. τοιαῦτα σοι, ὦ παῖ τοκέων ἀγαθῶν Ἡράκλεις, ἔξεστι 
διαπονησαµένῳ τὴν µακαριστοτάτην εὐδαιµονίαν κεκτῆσθαι.                                                                                    
[2.1.34] οὕτω πως διώκει Πρόδικος τὴν ὑπ’ Ἀρετῆς Ἡρακλέους 
παίδευσιν· ἐκόσµησε µέντοι τὰς γνώµας ἔτι µεγαλειοτέροις ῥήµασιν ἢ 
ἐγὼ νῦν.   σοὶ δ’ οὖν ἄξιον, ὦ Ἀρίστιππε, τούτων ἐνθυµουµένῳ 
πειρᾶσθαί τι  καὶ τῶν εἰς τὸν µέλλοντα χρόνον τοῦ βίου φροντίζειν. 



µάλα, ἔφη· καὶ δοκεῖ µοι, ὑφ’ οὗ ἄν τις εὖ παθὼν εἴτε φίλου εἴτε 
πολεµίου µὴ πειρᾶται χάριν ἀποδιδόναι, ἄδικος εἶναι. [2.2.3] Οὐκοῦν, εἴ 
γ’ οὕτως ἔχει τοῦτο, εἰλικρινής τις ἂν εἴη ἀδικία ἡ ἀχαριστία; 
συνωµολόγει. Οὐκοῦν ὅσῳ ἄν τις µείζω ἀγαθὰ παθὼν µὴ ἀποδιδῷ χάριν, 
τοσούτῳ ἀδικώτερος ἂν εἴη; συνέφη καὶ τοῦτο. Τίνας οὖν, ἔφη, ὑπὸ 
τίνων εὕροιµεν ἂν µείζω εὐηργετηµένους ἢ παῖδας ὑπὸ γονέων;  οὓς οἱ 
γονεῖς ἐκ µὲν οὐκ ὄντων ἐποίησαν εἶναι,  τοσαῦτα δὲ καλὰ ἰδεῖν καὶ 
τοσούτων ἀγαθῶν µετασχεῖν, ὅσα οἱ θεοὶ παρέχουσι  τοῖς ἀνθρώποις· ἃ 
δὴ καὶ οὕτως ἡµῖν δοκεῖ παντὸς ἄξια εἶναι ὥστε πάντες τὸ καταλιπεῖν  
αὐτὰ πάντων µάλιστα φεύγοµεν, καὶ αἱ πόλεις ἐπὶ τοῖς µεγίστοις 
άδικήµασι ζηµίαν θάνατον πεποιήκασιν ὡς οὐκ ἂν µείζονος κακοῦ φόβῳ 
τὴν ἀδικίαν παύσαντες. [2.2.4.] καὶ µὴν οὐ  τῶν γε ἀφροδισίων ἕνεκα 
παιδοποιεῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους ὑπολαµβάνεις, ἐπεὶ τούτου γε  τῶν 
ἀπολυσόντων µεσταὶ µὲν αἱ ὁδοί, µεστὰ δὲ τὰ οἰκήµατα. φανεροὶ δ’ 
ἐσµὲν καὶ  σκοπούµενοι ἐξ ὁποίων ἂν γυναικῶν βέλτιστα ἡµῖν τέκνα 
γένοιτο· αἷς συνελθόντες τεκνοποιούµεθα. [2.2.5.]καὶ ὁ µέν γε ἀνὴρ τήν 
τε συντεκνοποιήσουσαν ἑαυτῷ τρέφει καὶ τοῖς µέλλουσιν ἔσεσθαι παισὶ 
προπαρασκευάζει πάντα, ὅσα ἂν οἴηται συνοίσειν αὐτοῖς  πρὸς τὸν βίον, 
καὶ ταῦτα ὡς ἂν δύνηται πλεῖστα· ἡ δὲ γυνὴ ὑποδεξαµένη τε φέρει τὸ  
φορτίον τοῦτο, βαρυνοµένη τε καὶ κινδυνεύουσα περὶ τοῦ βίου καὶ 
µεταδιδοῦσα τῆς τροφῆς,  ᾗ καὶ αὐτὴ τρέφεται, καὶ σὺν πολλῷ πόνῳ 
διενεγκοῦσα καὶ τεκοῦσα τρέφει τε καὶ ἐπιµελεῖται, οὔτε προπεπονθυῖα 
οὐδὲν ἀγαθὸν οὔτε γιγνῶσκον τὸ βρέφος ὑφ’ ὅτου εὖ πάσχει, οὐδὲ 
σηµαίνειν δυνάµενον ὅτου δεῖται, ἀλλ’ αὐτὴ στοχαζοµένη τά τε 
συµφέροντα καὶ τὰ κεχαρισµένα πειρᾶται ἐκπληροῦν, καὶ τρέφει πολὺν 
χρόνον καὶ ἡµέρας καὶ νυκτὸς  ὑποµένουσα πονεῖν, οὐκ εἰδυῖα  εἴ τινα 
τούτων χάριν ἀπολήψεται. [2.2.6.] καὶ οὐκ ἀρκεῖ θρέψαι µόνον, ἀλλὰ 
καί, ἐπειδὰν δόξωσιν ἱκανοὶ εἶναι οἱ παῖδες µανθάνειν τι, ἃ µὲν ἂν αὐτοὶ 
ἔχωσιν οἱ γονεῖς ἀγαθὰ πρὸς τὸν βίον, διδάσκουσιν, ἃ δ’ ἂν οἴωνται 
ἄλλον ἱκανώτερον εἶναι διδάξαι, πέµπουσι πρὸς τοῦτον δαπανῶντες, καὶ 
ἐπιµελοῦνται πάντα ποιοῦντες ὅπως οἱ παῖδες αὐτοῖς γένωνται ὡς 
δυνατὸν βέλτιστοι. [2.2.7.] πρὸς ταῦτα ὁ νεανίσκος εἶπεν· Ἀλλά τοι εἰ 
καὶ πάντα ταῦτα πεποίηκε καὶ ἄλλα τούτων πολλαπλάσια, οὐδεὶς ἂν 
δύναιτο αὐτῆς ἀνασχέσθαι  τὴν χαλεπότητα. καὶ ὁ Σωκράτης, Πότερα 
δέ, ἔφη, οἴει θηρίου ἀγριότητα δυσφορωτέραν εἶναι ἢ µητρός; Ἐγὼ µὲν 
οἶµαι, ἔφη, τῆς µητρός, τῆς γε τοιαύτης. Ἤδη πώποτε οὖν ἢ δοκοῦσα  
κακόν τί σοι ἔδωκεν ἢ λακτίσασα, οἷα ὑπὸ θηρίων ἤδη πολλοὶ ἔπαθον; 
[2.2.8.] Ἀλλὰ νὴ ∆ία, ἔφη, λέγει ἃ οὐκ ἄν τις ἐπὶ τῷ βίῳ παντὶ βούλοιτο 
ἀκοῦσαι. Σὺ δὲ πόσα, ἔφη ὁ Σωκράτης, οἴει ταύτῃ [δυσάνεκτα] καὶ τῇ 
φωνῇ καὶ τοῖς ἔργοις ἐκ παιδίου δυσκολαίνων καὶ ἡµέρας  καὶ  νυκτὸς 
πράγµατα παρασχεῖν, πόσα δὲ λυπῆσαι κάµνων; Ἀλλ’οὐδεπώποτε 
αὐτήν, ἔφη,  οὔτ’ εἶπα  οὔτ’ ἐποίησα οὐδὲν  ἐφ’ ᾧ ᾐσχύνθη. [2.2.9.] Τί 
δ’; οἴει, ἔφη, χαλεπώτερον εἶναί σοι ἀκούειν ὧν αὕτη λέγει ἢ τοῖς 



ὑποκριταῖς, ὅταν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἀλλήλους  τὰ ἔσχατα λέγωσιν; 
Ἀλλ’, οἶµαι, ἐπειδὴ οὐκ οἴονται τῶν λεγόντων οὔτε τὸν ἐλέγχοντα 
ἐλέγχειν  ἵνα ζηµιώσῃ οὔτε τὸν ἀπειλοῦντα ἀπειλεῖν  ἵνα κακόν τι 
ποιήσῃ, ῥᾳδίως φέρουσι. Σὺ δ’εὖ εἰδὼς   ὅτι ἃ λέγει σοι ἡ µήτηρ οὐ 
µόνον οὐδὲν κακὸν νοοῦσα λέγει, ἀλλὰ καὶ βουλοµένη σοι ἀγαθὰ  εἶναι 
ὅσα οὐδενὶ ἄλλῳ, χαλεπαίνεις;  ἢ νοµίζεις κακόνουν τὴν µητέρα σοι 
εἶναι; Οὐ δῆτα, ἔφη· τοῦτό γε οὐκ οἴοµαι.  [2.2.10] καὶ ὁ Σωκράτης, 
Οὐκοῦν, ἔφη, σὺ ταύτην, εὔνουν τέ σοι οὖσαν καὶ ἐπιµελοµένην ὡς 
µάλιστα δύναται κάµνοντος ὅπως ὑγιάνῃς τε καὶ ὅπως τῶν ἐπιτηδείων 
µηδενὸς ἐνδεὴς ἔσει, καὶ πρὸς τούτοις πολλὰ τοῖς θεοῖς εὐχοµένην 
ἀγαθὰ ὑπὲρ σοῦ καὶ εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν, χαλεπὴν εἶναι φής;  ἐγὼ µὲν 
οἶµαι, εἰ τοιαύτην µὴ δύνασαι φέρειν µητέρα, τἀγαθά σε οὐ δύνασθαι 
φέρειν. [2.2.11] εἰπὲ δέ µοι, ἔφη, πότερον ἄλλον τινὰ οἴει δεῖν 
θεραπεύειν; ἢ παρεσκεύασαι µηδενὶ ἀνθρώπων πειρᾶσθαι ἀρέσκειν µηδὲ 
πείθεσθαι µήτε στρατηγῷ µήτε ἄλλῳ ἄρχοντι; Ναὶ µὰ ∆ί’ ἔγωγε, ἔφη.  
[2.2.12] Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῷ γείτονι βούλῃ σὺ ἀρέσκειν, 
ἵνα σοι καὶ πῦρ ἐναύῃ, ὅταν τούτου δέῃ, καὶ ἀγαθοῦ τέ σοι γίγνηται 
συλλήπτωρ καί, ἄν τι σφαλλόµενος τύχῃς, εὐνοϊκῶς ἐγγύθεν βοηθῇ σοι; 
Ἔγωγε, ἔφη.  Τί δέ; συνοδοιπόρον ἢ σύµπλουν, ἢ εἴ τῳ ἄλλῳ 
ἐντυγχάνοις, οὐδὲν ἄν σοι διαφέροι φίλον ἢ ἐχθρὸν γενέσθαι, ἢ καὶ τῆς 
παρὰ τούτων εὐνοίας οἴει δεῖν ἐπιµελεῖσθαι; Ἔγωγε, ἔφη.             
[2.2.13] Εἶτα τούτων µὲν ἐπιµελεῖσθαι παρεσκεύασαι, τὴν δὲ µητέρα τὴν 
πάντων µάλιστά σε φιλοῦσαν οὐκ οἴει δεῖν θεραπεύειν; οὐκ οἶσθ’ ὅτι καὶ 
ἡ πόλις ἄλλης µὲν ἀχαριστίας οὐδεµιᾶς ἐπιµελεῖται οὐδὲ δικάζει,  ἀλλὰ 
περιορᾷ τοὺς εὖ πεπονθότας χάριν οὐκ ἀποδόντας, ἐὰν δέ τις γονέας µὴ 
θεραπεύῃ, τούτῳ δίκην τε ἐπιτίθησι καὶ ἀποδοκιµάζουσα οὐκ ἐᾷ ἄρχειν 
τοῦτον, ὡς οὔτε ἂν τὰ ἱερὰ εὐσεβῶς θυόµενα ὑπὲρ τῆς πόλεως τούτου 
θύοντος οὔτε ἄλλο καλῶς καὶ δικαίως οὐδὲν ἂν τούτου πράξαντος; καὶ 
νὴ ∆ία ἐάν τις τῶν γονέων τελευτησάντων τοὺς τάφους µὴ κοσµῇ, καὶ 
τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιµασίαις.             
[2.2.14] σὺ οὖν, ὦ παῖ, ἐὰν σωφρονῇς, τοὺς µὲν θεοὺς παραιτήσῃ 
συγγνώµονάς σοι εἶναι,  εἴ τι παρηµέληκας τῆς µητρός, µή σε καὶ οὗτοι 
νοµίσαντες ἀχάριστον εἶναι οὐκ ἐθελήσωσιν  εὖ ποιεῖν, τοὺς δὲ 
ἀνθρώπους φυλάξῃ µή σε αἰσθόµενοι τῶν γονέων ἀµελοῦντα πάντες 
ἀτιµάσωσιν, εἶτα ἐν ἐρηµίᾳ φίλων ἀναφανῇς.  εἰ γάρ σε ὑπολάβοιεν πρὸς 
τοὺς γονέας ἀχάριστον εἶναι,  οὐδεὶς ἂν νοµίσειεν εὖ σε ποιήσας χάριν 
ἀπολήψεσθαι. 
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