Sósiadés:
Rady sedmi mudrců
Ióannés Stobaios, Anthologium III, 1, 173 (ed. C. Wachsmuth, O. Hense)
Σωσιάδου τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὑποθῆκαι·
῞Επου θεῷ. Νόμῳ πείθου. Θεοὺς σέβου. Γονεῖς αἰδοῦ. ῾Ηττῶ ὑπὸ δικαίου. Γνῶθι
μαθών. ᾿Ακούσας νόει. Σαυτὸν ἴσθι. Γαμεῖν μέλλε. Καιρὸν γνῶθι. Φρόνει θνητά.
Ξένος ὢν ἴσθι. ῾Εστίαν τίμα. ῎Αρχε σεαυτοῦ. Φίλοις βοήθει. Θυμοῦ κράτει. Φρόνησιν
ἄσκει. Πρόνοιαν τίμα. ῞Ορκῳ μὴ χρῶ. Φιλίαν ἀγάπα. Παιδείας ἀντέχου. Δόξαν
δίωκε. Σοφίαν ζήλου. Καλὸν εὖ λέγε. Ψέγε μηδένα. ᾿Επαίνει ἀρετήν. Πρᾶττε δίκαια.
Φίλοις εὐνόει. ᾿Εχθροὺς ἀμύνου. Εὐγένειαν ἄσκει. Κακίας ἀπέχου. Κοινὸς γίνου.
῎Ιδια φύλαττε. ᾿Αλλοτρίων ἀπέχου. ῎Ακουε πάντα. Εὔφημος ἴσθι. Φίλῳ χαρίζου.
Μηδὲν ἄγαν. Χρόνου φείδου. ῞Ορα τὸ μέλλον. ῞Υβριν μίσει. ῾Ικέτας αἰδοῦ. Πᾶσιν
ἁρμόζου. Υἱοὺς παίδευε. ῎Εχων χαρίζου. Δόλον φοβοῦ. Εὐλόγει πάντας. Φιλόσοφος
γίνου. ῞Οσια κρῖνε. Γνοὺς πρᾶττε. Φόνου ἀπέχου. Εὔχου δυνατά. Σοφοῖς χρῶ. ῏Ηθος
δοκίμαζε. Λαβὼν ἀπόδος. ῾Υφορῶ μηδένα. Τέχνῃ χρῶ. ῝Ο μέλλεις, δός. Εὐεργεσίας
τίμα. Φθόνει μηδενί. Φυλακῇ πρόσεχε. ᾿Ελπίδα αἴνει. Διαβολὴν μίσει. Δικαίως κτῶ.
᾿Αγαθοὺς τίμα. Κριτὴν γνῶθι. Γάμους κράτει. Τύχην νόμιζε. ᾿Εγγύην φεῦγε. ῾Απλῶς
διαλέγου. ῾Ομοίοις χρῶ. Δαπανῶν ἄρχου. Κτώμενος ἥδου. Αἰσχύνην σέβου. Χάριν
ἐκτέλει. Εὐτυχίαν εὔχου. Τύχην στέργε. ᾿Ακούων ὅρα. ᾿Εργάζου κτητά. ῎Εριν μίσει.
῎Ονειδος ἔχθαιρε. Γλῶτταν ἴσχε. ῞Υβριν ἀμύνου. Κρῖνε δίκαια. Χρῶ χρήμασιν.
᾿Αδωροδόκητος δίκαζε. Αἰτιῶ παρόντα. Λέγε εἰδώς. Βίας μὴ ἔχου. ᾿Αλύπως βίου.
῾Ομίλει πρᾴως. Πέρας ἐπιτέλει μὴ ἀποδειλιῶν. Φιλοφρόνει πᾶσιν. Υἱοῖς μὴ καταρῶ.
Γυναικὸς ἄρχε. Σεαυτὸν εὖ ποίει. Εὐπροσήγορος γίνου. ᾿Αποκρίνου ἐν καιρῷ. Πόνει
μετ᾿ εὐκλείας. Πρᾶττε ἀμετανοήτως. ῾Αμαρτάνων μετανόει. ᾿Οφθαλμοῦ κράτει.
Βουλεύου χρόνῳ. Πρᾶττε συντόμως. Φιλίαν φύλαττε. Εὐγνώμων γίνου. ῾Ομόνοιαν
δίωκε. ῎Αῤ·ητον κρύπτε. Τὸ κρατοῦν φοβοῦ. Τὸ συμφέρον θηρῶ. Καιρὸν προσδέχου.
῎Εχθρας διάλυε. Γῆρας προσδέχου. ᾿Επὶ ·ώμῃ μὴ καυχῶ. Εὐφημίαν ἄσκει.
᾿Απέχθειαν φεῦγε. Πλούτει δικαίως. Δόξαν μὴ λεῖπε. Κακίαν μίσει. Κινδύνευε
φρονίμως. Μανθάνων μὴ κάμνε. Φειδόμενος μὴ λεῖπε. Χρησμοὺς θαύμαζε. Οὓς
τρέφεις, ἀγάπα. ᾿Απόντι μὴ μάχου. Πρεσβύτερον αἰδοῦ. Νεώτερον δίδασκε. Πλούτῳ
ἀπίστει. Σεαυτὸν αἰδοῦ. Μὴ ἄρχε ὑβρίζειν. Προγόνους στεφάνου. Θνῆσκε ὑπὲρ
πατρίδος. Τῷ βίῳ μὴ ἄχθου. ᾿Επὶ νεκρῷ μὴ γέλα. ᾿Ατυχοῦντι συνάχθου. Χαρίζου
ἀβλαβῶς. Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ. ᾿Εξ εὐγενῶν γέννα. ᾿Επαγγέλλου μηδενί. Φθιμένους

μὴ ἀδίκει. Εὖ πάσχε ὡς θνητός. Τύχῃ μὴ πίστευε. Παῖς ὢν κόσμιος ἴσθι, ἡβῶν
ἐγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτης εὔλογος, τελευτῶν ἄλυπος.

