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ΣΩ. "Ορα δή, Πρώταρχε, τίνα λόγον μέλλεις παρά
Φιλήβον δέχεσθαι νυνί και προς τίνα τον παρ' ήμϊν άμψισβηb reti», èàv μη σοι κατάνοϋν fj λεγόμενος. Βούλει
συγκεφαλαιωσώμεθα
έκάτερον ;
ΠΡΩ. Πάνν μεν οΰν.
ΣΩ. Φίληβος μεν τοίννν αγαθόν εϊναί ψησι το χαίρειν
πασι ζφοις παί την ήδοίήν και τέρψιν, καί όσα τον γένους
εστί τούτον συμφωνά' το δε παρ' ημών άμφισβήτημά έστι
μη ταϋτα, άλλα το φρονεΐν και το νοεϊν καΐμεμνήσθαι καί
τα τούτων αύ συγγενή, δόξαν τε όρθήν καί αληθείς λογι
σμούς, της γε ηδονής άμείνω και λφω γίγνεσθαι
σύμπασιν
C ΰσαπερ αυτών δυνατά μεταλαβειν
δννατοϊς ôè μετασχεϊν
ώψελιμώτατον απάντων είναι πασι τοις ο$σί τε και έσομένοις. Μών ούχ οΰτω πως λέγομεν, <δ Φίληβε, έκάτεροι ;
ΦΙ. Πάντων μεν ονν μάλιστα, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Δέχη δή τούτον τον νΰν διδόμενον, ώ Πρώταρχε,
λόγον ;
ΠΡΩ. 'Ανάγκη δέχεσθαι' Φίληβος γαρ ήμϊν 6 καλός
απείρηκεν.
ΣΩ. Δει δή περί αυτών τρόπω παντί τάληθές π^ πε~
ρανθήναι ;
à
ΠΡΩ. Δει γαρ oft».

Σ Ω . Πρόσεξε, λοιπόν, Πρώταρχε, ποια εΐναι ή θέση, 11&
πού πρόκειται να παραλαβής αύτη τή στιγμή άπό το Φίληβο
καί ποια ή δική μου, πού έχεις να αντίκρουσης, αν δεν εΐναι
σύμφωνη με τις άντιλήψειε σου. Θέλεις να συνοψίσουμε κα- b
θεμιά χωριστά ; f1}
Π Ρ Ω . Βεβαιότατα.
Σ Ω . Ό Φίληβος, λοιπόν, παραδέχεται Οτι για Ολα τα
ζωντανά Οντά αγαθό εΐναι ή χαρά, ή ηδονή και ή ευχαρίστηση
καί 6σα ανήκουν σ' αυτή τήν κατηγορία ( 2 ) . 'Αντίθετα έγώ
φέρνω τήν αντίρρηση οτι δεν είναι αυτά, άλλα ή φρόνηση καί ή
νόηση καί ή μνήμη και ακόμη δσα συγγενεύουν μ* αυτά, ή
σωστή δηλαδή γνώμη και ό αληθινός συλλογισμός*αύτά έχουν
πολύ μεγαλύτερη αξία τουλάχιστο για δλα τά Οντά πού
μπορούν να ε'χουν κάποιο μερίδιο σ* αυτά. Καί για δλα τα
e
ίντα πού μπορούν να πάρουν μέρος, εΐτε ζουν τώρα είτε θα
ζήσουν στο μέλλον, αυτό είναι το πιο ωφέλιμο πράμα άπό
κάθετι άλλο. Λοιπόν, Φίληβε, αυτές δεν είναι σε γενικές γραμ
μές οι απόψεις τοΰ ενός καΐ τοΰ άλλου ;
ΦΙΛ. Με περισσήν ακρίβεια, Σωκράτη.
Σ Ω . Δέχεσαι λοιπόν, Πρώταρχε, τή θέση πού σου
παραδίνεται τώρα ;
Π Ρ Ω . Είναι ανάγκη να τή δεχτώ, γιατί ό ώραΐος μας
δ Φίληβος κουράστηκε καί τήν εγκαταλείπει.
Σ Ω . Και πρέπει νά καταλήξουμε ( 3 ) στην άλήθε[α με
κάθε τρόπο σ' αυτή τή συζήτηση ;
Π Ρ Ω . Kai βέβαια π ρ έ π ε ι
d
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ΣΩ. ".Ιθι Οή, προς τούτοις διομολογήσω μέθα xal τάδε.
ΠΡΩ. Το ποίον ;
ΣΩ. Ώς νϋν ημών έκάτερος ίξιν ψυχής καί διάθεσιν
άποψαίνειν τινά επιχειρήσει τήν δυναμέ'>ην ανθρώποις πασι
τον βίον ενδαίμονα παρέχειν. *Αρ' ούχ οΰτωο ;
ΠΡΩ. Οΰτω μεν ούν.
ΣΩ. Ουκοϋν ύμεις μέν τήν τον χαιρειν, ημείς δ' αδ
τήν τον φρονεΐν ;
ΠΡΩ. "Εστί ταϋτα.
ΣΩ. Τι δ' αν άλλη τις κρειττων τούτων φανη ; μών ούκ,
β αν μεν ηδονή μάλλον φαίνηται συγγενής, ήττώμεθα μ&ν
αμφότεροι τοΰ ταϋτα έχοντος βεβαίως βίον, κρατεί δέ ό της
2a ηδονής τον της φρονήσεως ;
ΠΡΩ.
Ναι.
ΣΩ. Άν δέ γε φρονήσει, νικφ μέν φρόνησις τήν ήδονήν,
ή δέ ήτταται ; ταϋθ' otfraiç όμολογονμενά φάτε, ή πώς ;
ΠΡΩ. Έμοί γονν δοκεΐ.
ΣΩ. Τι δε Φιλήβφ ; τί φής ;
ΦΙ. Έμοί με-» πάντως νικά» ήδονή^δοκεϊ καί δόξεν
ου δέ, Πρώταρχε, ούτος γνώση.
ΠΡΩ. Παοαοούς, ώ Φίληβε, ήμϊν τον λόγον ούκ αν
Μτι κύριος εϊης της προς Σωκράτη ομολογίας ή καί του
ναντίον.
b
ΦΙ. 'Αληθή λέγεις· αλλά γαρ άφοσιοϋμαι και μαρτύρομαι νυν αυτήν τήν θεόν.
ΠΡΩ. Kai ήμεΐς σοι τούτων γε αυτών
σνμμάρτυρες
αν εϊμεν, ώ ; ταϋτα ίλεγες âλέγεις.'Αλλά
δή τα μετά ταϋτα
έξης, ώ Σώκρατες, 8μως καί μετά Φιλήβου ίκόντος ή Οπως
αν εθέλη πειρώμεθα 'περαίνειν.
ΣΩ. Πειρατέον, απ' αυτής δή της θεοϋ, ήνδδε
Άφροοίτην μέν λέγεσθαί φησι, το δ' άληθέστατον^αντής
Ονομα
'Ηδονήν £?vat.
ΠΡΩ.
'Ορθότατα.
e
ΣΩ. TÒ δ' εμόν δέος, ώ Πρώταρχε, αεί προς τα τών
θεών ονόματα ούκ êaxt κατ' άνθρωπον, αλλά πέρα του με-
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Σ Ω . 'Εμπρός λοιπόν* Οστερα ά π ' αυτά, ας συμφωνή
σουμε καί στΟ ακόλουθο.
ΠΡΩ. Σέ ποίο ;
Σ Ω . Στο δτι ό καθένας άπό μας τους δυο θά προσπαθήση
τώρα νά παρουσίαση κάποια ψυχική κατάσταση καί διά
θεση, ή ό ποία μπορεί νά προσφέρη σέ δλους τους ανθρώπους
μιαν ευτυχισμένη ζωή. Μήπωί δέν zï\cti έτσι ;
ΠΡΩ. "Ετσι βέβαια.
Σ Ω . Έσεΐς λοιπόν της χαράς καί μεις πάλι της φρό
νησης ;
ΠΡΩ. Σύμφωνοι.
Σ Ω . 'Αλλά τί θά συμβή, άν προβάλη κάποια άλλη
ανώτερη άπ* αυτές ; Μήπως, άν φαίνεται πιο συγγενική προς
τήν ηδονή, δέ θά νικηθούμε καί οί δυο άπό τή ζωή πού έχει
σταθερά αύτη τήν ανωτερότητα, άλλα παράλληλα καί ή ζωή
της ήοονής δέ θά είναι νικήτρια Tr>c ζωής rr\c φρόνησης ;
ΠΡΩ. Ναί.
Σ Ω . *Αν αντίθετα είναι συγγενική προς τή φρόνηση,
νίκα ή φρόνηση τήν ηδονή και αυτή νικιέται ; Παραδέχεστε
πώς σ' αυτά έτσι συμφωνούμε ή πώς αλλιώς ;
ΠΡΩ. Έ γ ώ τουλάχιστο τι» παραδέχομαι.
Σ Ω . Καί σύ, Φίληβε, τί λές ;
ΦΙΛ. Έ γ ώ παραδέχομαι καί θά παραδέχομαι πώς ή
ηδονή οπωσδήποτε νικά. Καί σύ, Πρώταρχε, μόνος σου θά
το άποφασίσης.
ΠΡΩ. Φίληβε, μας παράδωσες τή θέση σου. Δέ θά μπο
ρούσες λοιπόν πια νά έχης αποφασιστική γ\ώμη για το άν
θά συμφωνήσω ή θά διαφωνήσω μέ τό Σωκράτη.
ΦΙΛ. Μιλάς σωστά" γι* αυτό καί γ ώ νίπτω τάς χείρας
μου καί φωνάζω μάρτυρα μου τήν ΐδια τή Θεά.
ΠΡΩ. Καί μεΐς μαζΐ γ ι ' αυτά δά θά μαρτυρούσαμε γιά
σένα πώς έλεγες αυτά πού λές. 'Αλλά, Σωκράτη, ας προσ
παθήσουμε νά προχωρήσουμε καί νά φτάσουμε σ* ένα τέλος
εϊτε μέ τή θέληση τοϋ Φίληβου τΐτε δπως αλλιώς θά τώθελε.
Σ Ω . ΛΑς προσπαθήσουμε· κι ας αρχίσουμε άπ' αυτή τήν
ϊδια τη Θεά, πού τοϋτος ισχυρίζεται πώς λέγεται 'Αφροδίτη,
δμως το πιο σωστό της δνομα είναι ηδονή.
Π Ρ Ω . Πολύ σωστά.
Σ Ω . Tè δέος πού έχω, Πρώταρχε, πάντα γιά τά όνοματα τών θεών δέν εΐναι το συνηθισμένο στους ανθρώπους,
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γιστον φόβου. Και νυν τήν μεν Άφροδίτψ,
onfj εκείνη φίλον,
ταύτη προσαγορεύω· τήν δέ ήδονήν οίδα ώς έστι ποικίλον,
καί δπερ εΐπον,,άπ' εκείνης ήμας αρχόμενους ενθνμεϊσθαι δεϊ
καί ακοπεϊν ήντινα φύσιν έχει. "Εστί γάρ, άκούειν μεν οΰτως
απλώς, êv τι, μορφάς δέ δήπον παντοίας εϊληφε και τίνα
τρόπον ανόμοιους άλλήλαις. Ίδέ γάρ· ήδεσθαι μέν φαμεν
d τον άκολασταίνοντα
ανθρωπον, ήδεσθαι δέ καί τον σωφρονοϋντα αντώ τφ σωφρονεϊν ήδεσθαι δ' αύ και τον άνοηταίνοντα καί ανόητων δοξών και ελπίδων μεστόν, ήδεσθαι δ* αδ
τον φρονοϋντα αύτώ τω φρονεϊν καί τούτων τών ηδονών
έκατέρος πώς άν τις όμοιας αλλήλαις είναι λέγων ούκ ανόητος
φαίνοιτο ένδίκως ;
ΠΡΩ. Είσί μεν γαρ άπ' εναντίων, ώ Σώκρατες, αύται
πραγμάτων, ού μήν αύταί γε άλλήλαις έναντίαι. Πώς γαρ
e ήδονη γε ήδονή[μής]ούχ όμοιότατον άν ειη, τοΰτο αυτό έαντώ,
πάντων χρημάτων ;
ΣΩ. Kai γαρ χρώμα, ώ δαιμόνιε, χρώρ,ατν κατά γε
αυτό τοΰτο ουδέν διοίσειτο χρώμα είναι παν, τό γε μήν μέλαν
τφ λενκω πάντες γιγνώσκομεν ώς προς τω διάφορον είναι
καί εναντιώτατον δν τνγχάνει. Kai δή και σχήμα
σχήματι
κατά ταύτόν γένει μέν έστι παν έν, τα δε μέ-ρη τοις μέρεαιν
13a. αύτοΰ τα μέν εναντιότατα άλλήλοις, τα δε Οιαφορότητ' έχοντα
μυρίαν που τυγχάνει, και πολλά έντερα οΰτως έχονθ' εύρήσομεν. "Ωστε τούτω γε τφ λόγφ μή πίατενε, τω πάντα τα
έναντκοτατα êv ποιοΰντι. Φοβούμαι δέ μή τινας ήδονάς
ήόοναϊς εύρήσομεν
εναντίας.
ΠΡΩ. "Ισως· άλλα τί τονθ' ημών βλάψει τον λόγον ;
ΣΩ. "Οτι προααγορεύεις αυτά ανόμοια δντα
έτέρφ,
φήσομεν, ονόματι· λέγεις γαρ αγαθά πάντ' είναι τα ηδέα. Τά
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•άλλα ξεπερνάει τον πιο μεγάλο φόβο. "Ετσι καί τώρα, τήν
"'Αφροδίτη τήν καλώ μέ τδνομα πού εκείνη αγαπά (*). "Ομως
•ή ηδονή ξέρω πώς είναι κάτι το ποικίλο* όπως λοιπόν πα
ρατήρησα, αρχίζοντας άπό κείνη, πρέπει νά Ιχουμε στο
νοϋ μας καί νά εξετάσουμε ποια είναι ή φύση της. 'Ακού
γοντας έτσι άπλα τδνομά της, εΐναι βέβαια ένα, δμως έχει
πάρει μορφές κάθε λογής καί ανόμοιες κατά κάποιο τρόπο
•μεταξύ τους. Πρόσεξε. Λέμε πώς ό άνθρωπος πού άκολασταί*νει αίσθάνεται ηδονή· άπό τήν άλλη πώς αισθάνεται ηδονή
καί δποιος είναι συνετός, ακριβώς μέ το νά είναι συνετές.
"Ακόμη πώς αισθάνεται ηδονή καί δποιος άνοηταίνει καί
εΐναι γεμάτος μέ ανόητες γνώμες καί ελπίδες. 'Από τήν
•άλλη πάλι πώς αισθάνεται ηδονή ό άνθρωπος πού στοχάζεται,
ακριβώς μέ το νά στοχάζεται. Πως λοιπόν δέ θά θεωρούσε
κανείς, καί μ' 8λο του τό δίκιο, άνόητον εκείνον πού θά
νέλεγε πώς είναι μεταξύ τους δμοιες οί ηδονές καθενός ά π '
αυτά τά ζεύγη ;
Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς, Σωκράτη, αυτές πηγάζουν άπό αντί
θ ε τ α πράματα, δμως αυτές οί ίδιες δέν είναι βέβαια αντί
θετες. Γιατί πώς θά μπορούσε ή ηδονή νά μήν εΐναι τό π ώ
•δμοιο άπ' δλα τά πράματα προς τήν ηδονή, δηλαδή αυτό
προς τόν ΐδιο τόν εαυτό του ;
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Σ Ω . Κι ένα χρώμα βέβαια προς ένα άλλο χρώμα ( Β ),
'θαυμάσιε φίλε. 'Ασφαλώς δσον άφορα στην Εδια του τήν
•ουσία τό χρώμα θά εΐναι παντού καί πάντα χρώμα, χωρίς ποτέ
ναύποστηδιαφορά.'Όμωςδλοιξέρουμεδτιτό μαϋρο είναι δχι
μόνο διαφορετικό άπα τό άσπρο, άλλα και απόλυτα αντίθετο
τ ο υ . Κατά τόν Εδιο μάλιστα τρόπο καί ένα σχήμα προς 2να
•άλλο σχήμα. Γενικά βέβαια τό σύνολο είναι ίνα, δμως άπό
τά μέρη του άλλα είναι απόλυτα αντίθετα, άλλα πάλι έχουν 13·
'άπειρες διαφορές μεταξύ τους. Καί πολλά άλλα πράματα
'θά βροϋμε να είναι σ* αυτή τήν κατάσταση. "Ωστε μή δίνης
-πίστη σ' αυτό τό επιχείρημα πού κάνει δλα τά απόλυτα άντίδετα ένα. Καί φοβούμαι μήπως βροϋμε πώς υπάρχουν κά
ποιες ηδονές αντίθετες προς άλλες ηδονές.
Π Ρ Ω . "Ισως. 'Αλλά γιατί αυτό θ ' άδυνατήση τη θέση
ίμ*ς ;
Σ Ω . Γιατί σ* αυτά πού είναι ανόμοια τους δίνεις, θά
•ποϋμε,ένα δεύτερο Ονομα· γιατί λές δτι δλα δσα προξενούν
-.ΐ)δονή είναι αγαθά. Βέβαια κανένα επιχείρημα δέν ύπαρχε*.

