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ΕΠ ΒΑ ΕΤΙΟ. 

Ηδο ργδοίαπαι ορρουύαμιθαῦθ αὐἱ τ 101 ἸΙοθαῦ, 8 
τηθᾶτη Ρ]αὔο 5 ΘαἀΘΠ61 τϑύϊομθπι οομὐτα 605 ἀθίθη 81, 
41 46 οὰ ᾿πασ]οίατη ἔθοοσαηῦ. ΕΒ δοοσαπῦ δαΐθπι ΒΙῸΠΒ 
1η Π.ουύΐβομο Ταἰογαΐυγζ. 1881 ρ. 1121 ---28, Οὐ ἴῃ 
ῬΆΏ1]0]. Απχ. 1881 γ. 08---81, Β. τὰ Ταΐογαν. (ὐθηύΐγα!!. 
1888 ρΡ. 122 --- 25, Φογάδῃ 1η ὙΥ̓ΘΟμΘηβοῆν. ἢ, Κ]αβ55. ΡΏ1]Ο]. 
1888 ρν. 902---806, 989 ---Θ2, ὙΥ41]1165 τη ΒΟΥ] Π6Υ Ρ}1]0]. 
ὙΥ Ομ Θηβοῆν. 1888 ρΡ. 95δ1---Θ4. 

Ἠογυπι ᾿Ἰοῦτη ΟὙΑΥΙΒΒΙ ΠῚ 1 6556 Τογάδητπι [801]6 
αὐϊδαὰθ οοποραθὺ; γουβαῦιβ ΘΠ1Π| δῦ 8 ΠῚ ΤΠ]ΒΧΙΠΊῚΘ 1 
᾿ἰργ15 Ῥ]αὔομῖοῖβ οὺ ΘΟρ ΟΒΟΘΠα15. οὖ δθϑυμπηδηα!5. πδε6- 
πϑτη ἰριύαι 1118 ἀοοοὺ ἀθ θουῦὰπι οορηδύομο ΝΟΙῚΡΘ 
ΘΧ 1118 ΠῸΠ ῬΘμάθτθ Βοαϊοίδπυμῃ ἥΐ, ΤΆΡΙΏροηβθιι “δ, 
γαμποίοβ ΠῚ οὐ {, γΙΠἀορομθηβ685 1 οἱ ΤΥ, ἴῃ ῬΥϊμηδ ἰ6. 
ὑγα!ορα γαϊίοαπατι Ζ. Ιογάδπαπι Ἰσίθα 51 ΒΘΟΌΙΠΊῸΤΣ, 
Δα Τα ΠΡΟ μΘ μι, Ὡρο]οσίαιη, (σιθομθιη θἀθπάσιῃ δά- 

 ΠΡ6ΠαῚ βαπὺ ψ{(2}Π ΖΊΤΥ, δὰ Ῥμδθάομοιῃ ϑ[ᾧ ΠΩ͂ ΥἹ, 
Ἷ δα Οταύγ!ατη, Τ᾽ θαθίθἑ Πη, Βορ εἰβίδτα, ΡΟ σαπι “ἘΠῚ γ᾽ 
Ἔρο ποῆπθ 146Πηὶ ἴθ ᾿πγθη οΙΠΠοοϑῦ ἴῃ βθιητηδ 8 
 ἜΛ[Ε., 8Ρ0]., Οὐ. {Ὁ Π -- αἱ, 42 -Ξ ο, Ἐν ά, {τ ὁ, 
Ὁ --ἰὐν ἴῃ. Ῥμδθά. δι. 1] -- 4, - ν  -- αἵ 
τὸ τὰ Οταὶ. 9ΠΞΞ α", γ -- αϑ, ἐ τεῷ ᾧ, ἴω Τπμραρί,, 
ΒΌΡΙ.., “Ρο]1ὺ. ἹΓΠ τῷ. α, Ἐ:-. ἧὰΐ ἊΝ δὴ δ". υδθ ἐπ 

τὰ βἰηὐ, Ἰογάδηιβ ἃ ταθ ἀἰβοθάϊ!, αποα 1ἢ ῬΥΙΠΙ15 {1008 

ῬὰΒ ΘΟΠΒΘΗ ΙΤτι5, Ρ]αγα οὖ ΟΥΔΥΙΟΙΌ. 

᾿ ἀἰα]ορὶδ Ὁ (ΞΞ αΞ), ἴῃ Ογαΐγ]ο στ (ξξε α2) δρὸ οχ 8118 
ἸΌΥῚΒ. ΟΥΟΒ. Θ586. ΠΘΡῸ, 1116 αὐἰπυτηδί. ΜΌΠΟ β8ῃ6 Ρᾶυ- 
οἱοτῶ οὖ Ἰἰθυίοσῶ θᾶ, 10 αΌΙΡτι5 αἰἸββθηψσηιιβ, θᾶ, ἴῃ αα]- 

 ἕ 



Ιν ΡΕΒΑΒΒΑΤΊΟ. 

τοῦ ἃ’ 18. ποο Ἰηύθυθθβθ 1πὐθὺ Τουἀδτη οὐ 116, 
ααοα 1116 ἔδιμη 6 οαϊαθαθθ ἀπὰτῃη Ῥταθρθαῦ ᾧθβύθιῃῃ, 
ΘΘῸ ΘΟΒ ΠΌΤΟΒ, Ὁ ὉΠ1Ὲ5 ΤὩΠΆ1]186. 6588 νἹ θα, 510}15 
ααἸ Βα πὶ ΘΟΙΠΡΥΘ ΘΠ ΘΠ. ΕρῸ ὙΘ1Ὸ 1ΠΠ᾿ᾶ τὴ Υα ΟΠ ΘΙ 
ῬΥΔΘΕὈΙΠΟΥΘΙΏ 6588. ΘΟΠΟΘΒΒΙ 1056. ΟἿΥἹ 1π δος το- 
ΘΟΘΈ ΠΟ ΠΘ. ῬᾶΥαΠἃ ΘΠ ΠῸΠ βΘοαῦϑ 511, ΘΧΡΟΒῸΪ 1 
60 1106110, αὶ οδὺ Ὧἀθ Πργ15 Ρ]αὔο 1018 Π]Δ ΒΟΥ 8, 
Ρ. θ6406. Ηυϊὰ8 Θχουϑαίοηβ α1 Ταὐομθπὶ Παθαθγαηῦ 
ΠΌ]Π]Δ ΠῚ, ΠΟΙ ΤΏ1ΠῚ ὙἹΘΗΓΌΙ 6588 ΔΘΟᾺΙ Ἰπ61008. Βθνοτα 
ααΐθιι δοβάθιῃ ΠἰΌτῸΒ ἔβη 86 ΘΙ Βα 6. ῬΥΊΠΟΙΡΘΒ. Πᾶ- 
θθγθ πὶ ἃἴαπαθ [ογάδησπι 1π46 Θορποβοισαν, απο 608 
οὐ 1ἢ βύθιησηδυβ οὖ 1 1110 1106110 Ὀυη0 ἰθὺ Ῥόοβα!. 
Ηος [ογύαθβ οἴομαιθ, ααοα Πργο5 γΓ ΠᾺ() ποη β8ρᾶ- 
ΤΟ Π ΤΟΒΡΙΟΙΘΠΔἋΟΒ 6588 ἀὐχι. Ησΐὰβ ΤῸ] οδαδϑῶ οϑὺ, 
αὐοα ἃΥἤοτα Ῥυοριπαυϊδαῦ5 ὙΠΟ Ὰ]0 1ΠΥΘΥ 586. ΘΟΠΙ ΠΟΙ 
Βαηῦ, αἀ8.}} ΟΘΙΘΙῚ. 

ΑἸ] δαΐθιῃ σἱῶ ΙΟΥάδη8, 811ὼ ΘρῸ δα 1΄δϑιη ρεῖ- 
ΘΙ πυ5. [116 ΘηΪπη ῬΙΘΥΘΙΠαΘ. 6 [ΠΟΤΟΓΆΠῚ, ΟὈΟΤΏΙΗ 
ὨῸΠΊΘΙΠΙ 1086 ὙἹαΙΌ ΤηδΧΙ ΤΠ], ΠΘὈϊα οὖ πϑῦασα, 68 
Ἰθούομ μη 51Π}1}10 6110 ΘΟῸ ΘΟΙΌΤ ΠΘΟΘΒΒΙ ΟΊΠΘΒ 
τασϊοῦγ!. ἰγᾶααθ ἀαΐθηῃ ταῦ! ο!8 ὙΘΥᾺΙΠῚ ῬΟΒΒΘ ᾿ΠΥΘΗΙΤῚ 
αα15 οδὺ 4ὰὶ ᾿ππύιθῦυγ  ἰΠγϑαὰθ σι 7 51 θϑᾶθῃ 1ῃ- 
ἀαρσαύα ϑαμύ, θῶ δα ύ15 συ] θην ΟΟΠἤττηδύδ, 6586. 

υΙθυ5 1ῃ ΤῸ Ρτι8 81 τηθοῦτῃ ἴδοι [ογάδηπβ, ἔοτ- 
ΒΔ) ΤΗΙΥΘΥΊΒ, αποα ΘΟΠΒΉΖΙΠ1η ΒΘΟΌΘΗΒ 1Π ὉΠῚ5 ϑ΄ οὐ { 
1 ογϑύϊοπθιη Ῥ]α Ομ] οαπι ροιβθυθσαῦ. ΝΙΣΉΣΌΙη 8]10- 
γτατα ΠΌΤΟΥ μὰ ὉΠ] αῦθηη τηϑρηδτι Θ886 ποραῦ. Αὐ Πδο 
ἴῃ γ6 βθοῦπμη ΥἹΑΘΙΌΥ ῬΌΡΠΔΥΘ 1086. ΜΆΡΠΟΡΘΙΒ ΘΠ 
ΘΟΒ. ΘΙΤΆΓΘ ΟἸΟΙῦ, Ὁ] ΠΠΌΓΟΒ 10 ΤΉΘΙΙΟΥΘΒ. οὖ ἀθ θυ] ΟΥ̓ 88 
αϊνιἀδπῦ: οχ ϑογαπι πϑοΘββι πα ΠΡ 018 ῬΘΏαΘΥΘ. ΟΠΊΠΪ8, 
(ΕἸ οκϑίβθηβ {801}. 1816 Ρ. {105α., ΥΥ οομθηβοῖγ. ρΡ.952). 
Αροραϊῦ, χαοά Τογάδητβ 1086 68, αυ86 ΟΠ δηχίαθ αἰοσύ, 
8 ῬΘυβριοιθηᾶδθ ᾿θοῦ Ομ πΔ ΤἈΌΟΠΘ5. ΠΟῸῚ αὐϊαπθ βα18 
6886. ΘΟΠΟΘαΙῦ ΘΟΠ  αΡΊΘπαἀυτηατι8 6886. ΠῸΠ Πυθα θδιη 86 
ΒοΟΚΚΟΙῚ οὐ δ] ϑΌ111 οορὶᾶθ ναϑίαθ (ΘΟ ΘΉΒΟΠΓ. 
Ῥ. 990). Οὐϊ τ]ὸ αὐομηοᾶο τηθαθυιθὺ ΝΟΙΏΡΘ τϑοὶὰ- 

« 
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ΡΕΒΑΒΈΕΑΤΙΟ. Υ 

ἀρ μα 15. ΟἸΏΠΙ ΡΒ. ἔΟμΠΡα5, 6 ἀα]ρ8. ογαῦο Ρ]αἰομπῖοα 
τηϑηδγιῦ, (ὑποα ΠΟΠ]Δ ΠῚ Ἐῤ [18 Ἡθυῖβ ΓΘΒΡΙΟΙΘΠ6 15, Ὁ] 
ΘΧ 8115 ΠΟΙ ΒΌΒΡΘΙΗΒΙ βηὖ, ΠΟ ΥἱἹάθο, (ὁ 6115 1018 
βύθιπμηαία. πηθᾶ ΥἹδαρογθῦ ΠΙΘΌΠΊΟΙΙΘ ΡΙδίοπὶβ ϑάβπάι 
ΘΟΠΒΙ πη. Ηοο 58Πη6 1ῃ ΗΘΥΤΠΔΠΠΙ δα πογᾶπάα 
ΠΟΙ ὈΪΆΠ6 Ῥουβθοαθβ 50Π|: 1 Πδ0 ΘΗ θὰ 8οΐα ᾿Ἰουὖ 
αἴἴουτθ, αὐδὸ τηθῶ 1 61οὰ ΠΤΙΔΥΘ σἹἀθυθηΐιγ. θα 51 
ΡΘΙ ΥἹΓῸ5 οὖ δϑίαζθμι [1οΘὈ1ῦ, Π6 ΔΠΙΡΙ]ΟΥῚ ααϊάθηη 1}}1 
ΘαΙδου5. οἴποῖο ἀθ61Ὸ. 

ΝΙΒῚ] Ἰριδαν ΤΠΟΤΟΥ ΠΡΤΟσπὶ τι] 1] θ πη ΤΠ] 
ΟΌΙΟΙ, 408 ΠῸῚ ΠΘρ]Θσθηο5. ἀαχθυη. ΜΙγὰ ργοΐθοϊο 
ῬΘΙ 886 Πᾶθο οϑὺ υἱδαρογαῖο. Απΐθ οὐμηῖα 6η1π| νἹἀθῦμι 
αἸΔΘΥΘΗΔΌΙη 6586, (01 1ὈΥῚ ΟΧ 8118, 4] δχϑίδηδ, Π0Π 
ἀθβουρΡ βιηῦ. ἨΟΥΙ 51 ΠΌΠΊΘΥΙΒ. οϑὺ Τηδ ΟΊ 85, ΤΉ], 
51 οϑῦ ρᾶγῦνιιβ, ῬΆΠΟΙ δα θιηϑθηάεαϊπ δι βουϊρύοταπι οΥᾶ- 
θἸοπθῖὰ ΔΙ ΌΘΠμἋΙ βϑαηύ. Νυμηθβ ἀαΐθπι 1ῃ ὙΑΙ18 
ΡΙαύομβ ἋἸΔ]ΟρῚΒ. γα8 οϑῦ, ΤΠ ΧΙ Π8. 1 ὑθὑγ ] οοἹὰ 
ῬΥΠΉδ, ἴῃ (ὁ ΘΟΘΙΟΘ65. ΟΟ]]αὔ] βαμῦ ΡὈ]ΥΠΩΙ, ΤΉΙΠΟΥ 1η 
οθύθυῖθ, [Ι͂ῃ βθουπμα ὑγ88. ΤΏ]ΠῚ γ᾽άθηΐιν ΤΘΒΡΙΟΙΘ ΠΑ 
6536, ἄὰο ομδηζίο. 

Αὖ Βυυηβιιθ ΠΟ 5 015 1η6 οβύθῃαιββθ ατοῖῦ, αα]θιι8 
Ἰθοῦ μη 51Π}1}10π6 1105 δαάποῦμβ ΠΌΥῸΒ ἴῃ [ἀ1}}1}188 
ΑἸ γΊ ΒΘ. ; αἸΔΥ6. ΔΟΟΙΘΒΟΘΠη 6586. 1ἢ ΟΠ ΔΉΖΙ τὰ- 
ἴ101η6, α11 ΟΠΊΠΘ65 ΤῸΝ. 6 ἀποθιβ ϑ' οὐ { οὐὔοβ 6558 
γαϊῦ. (ΔποοιΠ 51 ΟἸΒΟΓΘΡῸΙ, ἀθιηοηβύγ ἀτιη Π}1}1 ογαΐ, 
ἴῃ Πα ΠΥ ρῃσοπμΘ, ὩροΪορῖα, Οὐύομθ 1) “11 ΠῸΠ ῬΟΒ86 
6Χ ΐ, Ὁ πΠοῃ 6Χ { ἀθυῖναυ, ἴῃ ῬΏδΘάομΘ Ζ7᾽ ΠΟῚ οχ 
δ, τὴ ταῦγ]ο τ Ὑ᾽ πο οχ ϑί, ἰὴ Τ θαθίοθίο, βορμϊβία, ρΡοὸ- 
0160 7᾽ ποη οχ {. Εὖ ργοΐθοθο ποὺ ἄόοθῦθ οομπδῦιβ. 511ΠῚ 
ἴῃ Ρ]αὐο μα πἀβομυ 06 (6 1) ρΡ. 098, ἀθ 4 μ. 081 5α., 
Ἃ6 1 ρΡ. 1117, ἀ6 Υ Ρ. 114. Ἰίδααθ ον Βταπδίαβ βομδησῖ 
π6 αἰϊοαΐ ταβιοπθ ΠΘΟῸΘ ΥΌΒΡΘΧΙΒΒ6. ΠΟ 6. τϑίθ 1556, 
οορστὑα 0 η6. ΠΟ 5815 ΡΟΒδαπι. ἈΒΒΘΟΠ. 

{Ππππὶ αὔθ α118}1 ΤΠ ΧΊΠ1Θ ΤΗΪΤΟΥ, απο Τονάδητιβ 
ααδθ ἀθ ΠΡγουτηῖ ΠΘΟΟΒδι ἸΏ] 115. ΘΧΡΟΒιιθι πὶ οὐ ᾿ρϑδ 
ΠΡτόσιι) βθημηδύα ΠΟ Ριυϊΐαῦ ΤΏ1}1 ΥὙἹ θυ} ΟΥ̓ΑΥΊΒΒΙΤη, 



ΥΙ ΡΕΒΑΒΒΑΊΤΙΟ. 

ἸοηρῸ γϑιῸ ΟὙΔΥΙΒΒΙ τη 1Ππ4,| αποα οχίγοπια ργδθία- 
ΦἸΟῚΘ ἀἸΧΘΥΪΠΙ, 6556. ΠΌΤΟΝ. αποβάδηη, 1 ΒΟ, ΘΗ ΠῚ 
ἸΠΟΘΠ15. ΠῸΠ ΠᾺ]}]ὰ ἀθθθαμῦ. υϊα Μοπθ αυδ86 τοῖο 
ἔδυ 110611}0 ἀθιπμοηβίγαυθ συ], Θὰ ΙΠ]ΠΟΥῚΒ ῬΘΠΑΘΙΘ, 
αὔθ απ88 ὑπὸ 1110 Ἰοθο ΟὈΙΘΥ ΘΟΠΙΠΙΘ ΠΟΤ ΑΥ [5 01- 
Ἰοὺ ααοα ΠΠΌΤΟΒ 6586. ΑἸΧΙ, 4] ἃ ΒΟΥ ΘΗ 115. ΘΟΥΎΘΟΙΙ 
ΔΘ ΠΘΟ]ΘΟΘΠΟῚ ΠΟῊ 51ηὖ, αἀἸΌΙ ΠῚ] 6586. ΠῸῚ Ῥοΐθϑῦ, 
αα1η ΒΟΥ θΘηὐ τη ΘΟΠΙΘοὔγα5 1Π 115. 6586. ῬαΔΥΘΙΊΙΗ, 
Θᾶ 5. δαῦθμι Ομ θοῦ ΤΏ] Π]1η6 ΒΡΘΥΠΘΠ488. (ΟΠ θοῦ ΓΒ 
διαθθιη απ Πδα ἸΊΟΙΘΙΙ ἃ ΠΌΤΟΥ ᾿ΘΟοὐ] ΟΠ] 118. 6586 
ἀἸνθυβαβ, ΠΟῸῚ ΒΕ 18 ῬΘΙΒΡΙΟΙΟ, 40 1ᾳγ6 [ΟΥ̓Δ ΠΠ8. Τη8 
φρί που ἔππαδιηθηῦα, οι μα 015 ΘΟΠ 1586. οατη 8α- 
1 Π]Θ 18. 

ΟΠ ζίθση ὙἱδΌΡΟΥαΥ., απο γαγᾶθ ΟΟαΙοΙ5 Βοά- 
6181 τηϑη8 ΠΟΙ Βα 015 αἸδυηχιῦ; Ποὺ 58] 06} ΠΘΟΘ8- 
ΒΘΙΠΌΤΩ 6556 ἀἜΧΙ ΟἸΒΟΘΥΠΘΥΘ τηϑητηη Θη Πα πδπ οὖ ΤΘΟΘΠ- 
ἴθπιὶ (Ρ]αιομαπάβομν. ρ. 120). ἕοβαηχίθτη ἀθίθπαιυ 
Τογάδηυβ (ΥΥ̓ΘΟμΘμβομν. ρΡ. 991). ὅδ8α νἱάθο 1ῃ που]δ- 
Β11η15 Βα ΠΥ ΡΒτομΙ5. οὖ ΟΥ̓ ΟΠ15. θα! Πομ θὰ5 ἃ ὐςΠδηζΖῖο 
1080 ἀδθβι θυ10 τ160 πΠηῸ 6586 Βα ιβίδοθστχη. 

Ὀτοθάαθ Νομηὶβ οοοιιρυ5 ΜΟΟΘΟΘΙΧΧΧΥΊΠΠ. 

ὙΘΒΙΓΡΆΡ. 



ΦΥΞῊΝ (ς .-. Ζ,,χαδο κἐν7 

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 

[ἢ περὶ ἰδεῶν, λογικός]. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑᾺ 56, ΠΠ 
Ρ. 120 

ΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ, ΑΝΤΙΦΩ͂Ν, ΓΛΑΎΚΩΝ, 

ΠΎΘΟΔΩΡΟΣ, ΣΘΚΡΑΤΗΣ, ΖΗΝΩΝ, ΠΑΡΜΕΝΊΔΗΣ, 
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ. 

Ι, ΚΕΦ ᾿Επειδὴ ᾿ἀϑήναξε οἴκοϑεν ἐκ Κλαξομενῶν 
ἀφικόμεθα, κατ᾽ ἀγορὰν ἐνετύχομεν ᾿4δειμάντῳ τε καὶ 
Γλαύκωνν" καί μου λαβόμενος τῆς χειρὸς ὃ ᾿4δεί- 
μαντος" χαῖρ᾽. ἔφη, ᾿ὦ Κέφαλε, καὶ εἴ του δέει τῶν 

τῇδε, ὧν ἡμεῖς δυνατοί, φράξε. ᾿ἀλλὰ μὲν δή. εἶπον 
ἐγώ. ἱπάρειμί γε ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, δεησόμενος ὑμῶν. 
“λέγοις ἄν, ἔφη. ἱτὴν δέησιν. καὶ ἐγὼ εἶπον: 'τῷ 
ἀδελφῷ 1 ὑμῶν τῷ ὁμομητρίῳ τί ἣν ὄνομα; οὐ γὰρ Β 
μέμνημαι. παῖς δέ που ἦν, ὅτε τὸ πρότερον ἐπεδήμησα 

δεῦρο ἐκ Κλαξομενῶν᾽ πολὺς δὲ ἤδη χρόνος ἐξ ἐχείνου. 
τῷ μὲν γὰρ πατρί, δοκῶ, Πυριλάμπης ὄνομα. πάνυ 
γε, ἔφη" “αὐτῷ δέ γε ᾿ἀντιφῶν. ἀλλὰ τί μάλιστα πυν- 

ϑάνει; οἵδ᾽, εἶπον ἐγώ. πολῖταί μοί εἰσι. μάλα 
φιλόσοφοι. ἀκηκόασί τὲ ὅτι οὗτος ὃ ᾿ντιφρῶν Πυϑο- 
δώρῳ τινὶ [Ζήνωνος ἑταίρῳ ᾿ πολλὰ ἐντετύχηκε, καὶ ἡ 
τοὺς λόγους, οὕς ποτε Σωκράτης καὶ Ζήνων καὶ Παρ-Ο 

μενίδης διελέχϑησαν, πολλάκις ἀκούσας τοῦ Πυϑοδώ. 
Ῥυλτο Π 1 



τ - ΤΙΛΑΤΩΝΟΣ 

ρου ἀπομνημονεύει. “ἀληϑῆ.᾽ ἔφη, “λέγεις. τούτων 
τοίνυν, εἶπον, ᾿δεόμεϑα διακοῦσαι. “ἀλλ᾽ οὐ χαλεπόν. 
ἔφη" ἱμειράκιον γὰρ ὧν αὐτοὺς εὖ μάλα διεμελέτησεν, 

ἐπεὶ νῦν γε ἱκατὰ τὸν πάππον τε καὶ ὁμώνυμον) πρὸς 

ἱππικῇ τὰ πολλὰ διατρίβει. ἀλλ᾽ εἰ δεῖ. ἴωμεν παρ᾽ 
αὐτόν: ἄρτι γὰρ ἐνθένδε οἴκαδε οἴχεται, οἰκεῖ δὲ 

191 ἐγγὺς ἐν Μελίτῃ. ταῦτα εἰπόντες ἐβαδίξζομεν. | καὶ 
κατελάβομεν τὸν ᾿ἡντιφῶντα οἴκοι, χαλινόν τινα χαλκεῖ 

ἐχδιδόντα σκευάσαι!) ἐπειδὴ δὲ ἐκείνου ἀπηλλάγη ᾿οἵ 

τὲ ἀδελφοὶ ἔλεγον αὐτῷ ὧν ἕνεκα παρεῖμεν, ἀνεγνώ- 

οισέ τέ μὲ ἐκ τῆς προτέρας ἐπιδημίας καὶ ἠσπάξετο, 

καὶ δεομένων ἡμῶν διελθεῖν τοὺς λόγους τὸ μὲν πρῶ- 
τον ὥκνει" πολὺ γὰρ ἔφη ἔργον εἶναι" ἔπειτα μέντοι 

διηγεῖτος ἔφη δὲ δὴ ὁ ᾿Αντιφῶν λέγειν τὸν Πυϑό- 
Β δωρον ὅτι ἀφίέκοιντό ποτε εἰς Παναϑήναια τὰ | μεγάλα 

Ζήνων τε καὶ Παρμενίδης. τὸν μὲν οὖν Παρμενίδην 
ΟΣ εὖ μάλα ἤδη πρεσβύτην εἶναι. σφόδρα πολιόν, καλὸν 
γ). δὲ κἀγαϑὸν τὴν ὄψιν, περὶ ἔτη μάλιστα πέντε καὶ 

ἦεν ξξήκοντα' Ζήνωνα δὲ ἐγγὺς ἐτῶν τετταράκοντα τότε 
ψ0 ) εἶναι. εὐμήκη δὲ καὶ χαρίεντα ἰδεῖν. καὶ λέγεσθαι 

αὐτὸν παιδικὰ τοῦ Παρμενίδου γεγονέναι. καταλύειν 

Οδὲ αὐτοὺς ἔφη παρὰ τῷ Πυϑοδώρῳ ἐκτὸς τείχους ἐν 

Κεραμεικῷ" οἷ δὴ καὶ ἀφικέσθαι τόν τε Σωκράτη καὶ 
ἄλλους τινὰς μετ᾽ αὐτοῦ πολλούς, ἐπιϑυμοῦντας ἀκοῦσαι 

ἐμ. τῶν τοῦ Ζήνωνος γραμμάτων" τότε γὰρ αὐτὰ πρῶτον 

Ὁ] ὑπ’ ἐκείνων κομισϑῆναι: Σωκράτη δὲ εἶναι τότε 
η ο σφόδρα νέον. ἀναγιγνώσκειν οὖν αὐτοῖς τὸν Ζήνωνα 

αὐτόν, τὸν δὲ Παρμενίδην τυχεῖν ἔξω ὄντα" καὶ εἶναι 

πάνυ βραχὺ ἔτι λοιπὸν τῶν λόγων ἀναγιγνωσκομένων, 
Ὁ ἡνίκα αὐτός τε ἐπεισελϑεῖν ἔφη [ ὁ Πυϑόδωρος ἔξωϑεν 
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καὶ τὸν Παρμενίδην μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ᾿Αριστοτέλη τὸν 
τῶν τριάκοντα γενόμενον, καὶ σμίκρ᾽ ἄττα ἔτι ἐπ- 
ακοῦσαι τῶν γραμμάτων" οὐ μὴν αὐτός γε, ἀλλὰ καὶ",,; 

πρότερον ἀκηκοέναι τοῦ Ζήνωνος. Ἧς 

Π. Τὸν οὖν Σωκχράτη ἀκούσαντα πάλιν τε Πυλόμθα 
λεῦσαι τὴν πρώτην ὑπόϑεσιν τοῦ πρώτου λόγου ἀνα- 

γνῶναι, καὶ ἀναγνωσθείσης" 'πῶς.᾽ φάναι, “ὦ Ζήνων. 

τοῦτο λέγεις; | εἰ πολλά ἐστι τὰ ὄντα, ὡς ἄρα δεῖ αὐτὰ Ε 
ὅμοιά τε εἶναι καὶ ἀνόμοια, τοῦτο δὲ δὴ ἀδύνατον" 
οὔτε γὰρ τὰ ἀνόμόια ὅμοια οὔτε τὰ ὅμοια ἀνόμοια 

᾿ ον ἂ 

οἷόν τε εἶναι; οὐχ οὕτω λέγεις; “οὕτω. φάναι τὸν 

Ζήνωνα. “οὐκοῦν εἰ ἀδύνατον τά τὲ ἀνόμοια ὅμοια 

εἶναι καὶ τὰ ὅμοια ἀνόμοια, ἀδύνατον δὴ καὶ πολλὰ 
εἶναι" εἰ γὰρ πολλὰ εἴη, πάσχοι ἂν τὰ ἀδύνατα. ἄρα 
τοῦτό ἐστιν ὃ βούλονταί σου οἵ λόγοι, οὐκ ἄλλο τι ἢ 

διαμάχεσϑαν παρὰ πάντα τὰ λεγόμενα. ὡς οὐ “πολλά 

ἐστι; καὶ τούτου αὐτοῦ οἴει σοι τεκμήριον εἶναι ἕκα- 

στον τῶν λόγων, ὥστε καὶ ἡγεῖ τοσαῦτα τεκμήρια παρ- 

ἔχεσϑαι, ὅσουσπερ λόγους γέγραφας, ὡς οὐκ ; ἔστι πολλά; 

᾿ οὕτω λέγεις, ἢ ἐγὼ οὐκ ὀρϑῶς καταμανϑάνω;: “οὔκ, 128 
ἀλλά. φάναι τὸν Ζήνωνα, “καλῶς συνῆκας ὅλον τὸ 

γράμμα ὃ βούλεται. ἱμανϑάνω,᾽ εἰπεῖν τὸν Σωκράτη. 
“ὦ Παρμενίδη, ὅτι Ζήνων ὅδε οὐ μόνον τῇ ἄλλῃ σου 

φιλίᾳ βούλεται ὠκειῶσϑαι., ἀλλὰ καὶ τῷ συγγράμματι. 
ταὐτὸν γὰρ γέγραφε τρόπον τινὰ ὅπερ σύ, μεταβάλλων 
δὲ ᾿ἡμᾶς πειρᾶται ἐξαπατᾶν ὡς ἕτερόν τι λέγων. σὺ 
μὲν γὰρ ἐν τοῖς ποιήμασιν ἕν φὴς εἶναι τὸ πᾶν. καὶ 
τούτων | τεκμήρια παρέχει καλῶς τε καὶ εὖ" ὅδε δὲ Β 
αὖ “οὐ πολλάδφησιν εἶναι, τεκμήρια δὲ καὶ αὐτὸς πάμ- 

πολλὰ καὶ παμμεγέϑη πύντοντς τὸ οὖν τὸν μὲν “ἕν᾽ 

ΤΩ “» "7 »τε, καθ λα λι κω κυ 
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φάναι, τὸν δὲ “μὴ πολλάϊξ καὶ οὕτως ἑκάτερον λέγειν, 

ὥστε μηδὲν τῶν αὐτῶν εἰρηκέναι δοκεῖν, ὄχοσόν τι 

λέγοντας ταὐτά, ὑπὲρ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους φαίνεται ὑμῖν 

τὰ εἰρημένα εἰρῆσϑαι.᾽ “ναί, φάναι τὸν Ζήνωνα, “ὦ 
Σώκρατες. σὺ δ᾽ οὖν τὴν ἀλήϑειαν τοῦ γράμματος 

Οοὐ πανταχοῦ ἤσϑησαι" [ καίτοι ὥσπερ γε αἱ Δάκαιναι 

σκύλακες εὖ μεταϑεῖς τὲ καὶ ἰχνεύεις τὰ λεχϑέντα" 
ἀλλὰ πρῶτον μέν δὲ τοῦτο λανϑάνει, ὅτι οὐ παντά- 
πασιν οὕτω σεμνύνεται τὸ γράμμα, ὥστε ἅπερ σὺ λέγεις 

διανοηϑὲν γραφῆναι, τοὺς ἀνθρώπους δὲ ἐπικρυπτό- 

μξδνον ὥς τι μέγα διαπραττόμενον" ἀλλὰ σὺ μὲν εἶπες 
τῶν συμβεβηκότων τι, ἔστι δὲ τό γε ἀληϑὲς βοήϑειά 
τις ταῦτα τὰ γράμματα τῷ Παρμεμῖθου ἐὐὴο. (πρὸς 

Ὁ τοὺς ἐπιχειροῦντας αὐτὸν κωμῳδεῖν; [ ὡς εἰ “ἕν ἐστι; 
πολλὰ καὶ γελοῖα συμβαίνει πάδχευιν τῷ λόγῳ καὶ 

ἐναντία αὑτῷ. ἀντιλέγει δὴ οὖν τοῦτο τὸ γράμμα 
πρὸς τοὺς τὰ πολλὰ λέγοντας, καὶ ἀνταποδίδωσι ταῦτα 

καὶ πλείω τοῦτο βουλόμενον δηλοῦν, ὡς ἔτι γελοι- 

ότερα πάσχοι ἂν αὐτῶν ἡ ὑπόϑεσις, ἡ εἰ πολλά ἐστιν, 

ἢ ἡ τοῦ ἕν εἶναι, εἴ τις ἱκανῶς ἐπεξίοι. διὰ τοιαύτην 
δὴ φιλονεικίαν ὑπὸ νέου ὄντος ἐμοῦ ἐγράφη. καί τις 
αὐτὸ ἔκλεψε γραφέν, ὥστε οὐδὲ βουλεύσασϑαιν ἐξε- 

ἘΕ γένετο, | εἴτ᾽ ἐξοιστέον αὐτὸ εἰς τὸ φῶς εἴτε μή. ταύτῃ 

οὖν σε λανϑάνει, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐχ ὑπὸ νέου φι- 
λονεικίας οἴει αὐτὸ γεγράφϑαι, ἀλλ᾽ ὑπὸ πρεσβυτέρου 
φιλοτιμίας" ἐπεί, ὅπερ γ᾽ εἶπον, οὐ κακῶς ἀπείχασας.᾽ 

ΠΙ|. “242λλ᾽ ἀποδέχομαι. φάναι τὸν Σωκράτη, “καὶ 

ἡγοῦμαι ὡς λέγεις ἔχειν. τόδε δέ μοι εἰπέ οὐ νομί- 
199 ζεις εἶναι αὐτὸ καϑ'’ αὑτὸ εἶδός τι ὁμοιότητος, καὶ 

τῷ τοιούτῳ αὖ ἄλλο τι ἐναντίον, ὃ ἔστυν ἀνόμοιον" 
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τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντομ! καὶ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τἄλλα ἃ 
δὴ πολλὰ καλοῦμεν μεταλαμβάνειν; καὶ τὰ μὲν τῆς 

ὁμοιότητος μεταλαμβάνοντα ὅμοια γίγνεσϑαι ταύτῃ τε 

καὶ κατὰ τοσοῦτον ὅσον ἂν μεταλαμβάνῃ. τὰ δὲ τῆς 

ἀνομοιότητος ἀνόμοια. τὰ δὲ ἀμφοτέρων “ἀμφότερα; 

εἰ δὲ καὶ πάντα ἐναντίων ὄντων ἀμφοτέρων μετα- 

λαμβάνει, καὶ ἔστι τῷ μετέχειν ἀμφοῖν ὅμοιά τὲ καὶ 

ἀνόμοια ] αὐτὰ αὑτοῖς, τί ϑαυμαστόν; εἰ μὲν γὰρ φὐτὰ Β΄... .,.. 

τὰ ὅμοωῤ᾽ τις ἀπέφαινεν ἀνόμοια γιγνόμενα ἢ τὰ ἀνό-" “2 
μοιοα, Ὅμοια; τέρας ἄν, οἶμαι. ἦν εἰ δὲ τὰ τούτων 
μετέχοντα ἀμφοτέρων ἀμφότερα ἀποφαίνει πεπονϑότα, 
οὐδὲν ἔμοιγε, ὦ Ζήνων. ἄτοπον δοχεῖ εἶναι, οὐδέ γε 
εἰ ἕν ἅπαντα ἀποφαίνει τις τῷ μετέχειν τοῦ ἑνῦς καὶ 
ταὐτὰ ταῦτα πολλὰ τῷ πλήθους αὖ μετέχειν. ἀλλ᾽ 
εἰ ὃ ἔστιν ἕν αὐτὸ τοῦτο“ πολλὰ ἀποδείξει καὶ αὖ τὰ 

πολλὰ δὴ “ἕν; τοῦτο | ἤδη ϑαυμάσομαι. καὶ περὶ τῶν Ο 
ἄλλων ἁπάντων ὡσαύτως" εἰ μὲν αὐτὰ τὰ γένη τε 

τ 

καὶ εἴδη ἐν αὑτοῖς ἀποφαίνοι τἀναντία ταῦτα πάϑη 

πάσχοντα, ἄξιον ϑαυμάξειν: εἰ δ᾽ ἐμὲ ἕν τις ἀποδείξει 

ὄντα καὶ “πολλά, τί ϑαυμαστόν, λέγων, ὅταν μὲν βού- 

ληται πολλὰ ἀποφαίνειν, ὡς ἕτερα μὲν τὰ ἐπὶ δεξιά 
ον, Ὁ “, κ τι },.2.4.2.5 5} , γι ὦ κ 

μού ἐστιν. ἕτερα δὲ τὰ ἐπ᾽ ἀριστερά, καὶ ἕτερα μὲν 

τὰ πρόσϑεν. ἕτερα δὲ τὰ ὕπισϑεν, καὶ ἄνω καὶ κάτω 
ς ’ ξ , 3 ἣ 5 Ο’ ν ὦ 
ὡσαύτως: πλήϑους γάρ, οἶμαι. μετέχω" ὅταν “δὲ ἕν, 

ἐρεῖ 1] ὡς ἑπτὰ ἡμῶν ὕντων εἷς ἐγώ εἶμι ἄνϑρωπος ἢ 

μετέχων καὶ τοῦ ἕνός' ὥστε ἀληϑῆ ἀποφαίνει ἀμφό- 
τερα. ἐὰν οὖν τις τοιαῦτα ἐπιχειρῇ “πολλὰ καὶ ἕν 
ταὐτὰ ἀποφαίνειν. λίϑους καὶ ξύλα καὶ τὰ τοιαῦτα, 

᾿ ἐ , . {δ 
᾿ φήσομεν αὐτὸν πολλὰ καὶ ὃν ἀποδεικνύναι .( οὐ τὸ ἕν 

πολλὰ οὐδὲ τὰ πολλὰ ἕν.) οὐδέ τι ϑαυμαστὸν λέγειν. 
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ἀλλ᾽ ἅπερ ἂν πάντες ὁμολογοῖμεν. ἐὰν δέ τις, ὃ νῦν 
δὴ ἐγὼ ἔλεγον, πρῶτον μὲν διαιρῆται χωρὶς αὐτὰ 

καϑ᾽ αὑτὰ τὰ εἴδη, οἷον ὁμοιότητά τε καὶ ἀνομοιό- 
Ετηταὰ | καὶ πλῆϑος καὶ τὸ ἕν καὶ στάσιν καὶ κίνησιν 

καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἶτα ἐν ἑαυτοῖς ταῦτα δυνάμενα 

συγκεράννυσϑαι καὶ διακρίνεσϑαι ἀποφαίνῃ, ἀγαίμην 

ἂν ἔγωγ᾽. ἔφη, '᾿ϑαυμαστῶς, ὦ Ζήνων. ταῦτα δὲ 

ἀνδρείως μὲν πάνυ ἡγοῦμαι πεπραγματεῦσϑαι" πολὺ 
μέντ᾽ ἂν ὧδε μᾶλλον, ὡς λέγω, ἀγασϑείην, εἴ τις 
ἔχον τὴν αὐτὴν ταύτην ἀπορίαν ἐν αὐτοῖς τοῖς εἴδεσι 

180 παντοδαπῶς πλεχομένην, [ ὥσπερ ἐν τοῖς δρωμένοις 
διήλθετε, οὕτως καὶ ἐν τοῖς λογιομῷ λαμβανομένοις 
ἐπιδεῖξαι. 

ΤΥ, Ζέγοντος δή, ἔφη ὁ Πυϑόδωρος, τοῦ Σω- 
κράτους ταῦτα αὐτὸς μὲν οἴεσϑαι ἐφ᾽ ἑκάστου ἄχϑε- 

σϑαν τόν τὲ ΠἊαρμενίδην καὶ τὸν Ζήνωνα, τοὺς δὲ 

πάνυ τὲ αὐτῷ προσέχειν τὸν νοῦν καὶ ϑαμὰ εἰς ἀλλή- 
λους βλέποντας μειδιᾶν ὡς ἀγαμένους τὸν Σωκράτη. 

ὅπερ οὖν καὶ παυσαμένου αὐτοῦ, εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην" 

Β΄ὦ Σώκρατες, φάναι, “ὡς ἄξιος εἶ ἄγασϑαι τῆς | ὁρμῆς 
τῆς ἐπὶ τοὺς λόγους. καί μοι εἰπέ, αὐτὸς σὺ οὕτω 

διήρησαι ὡς λέγεις, χωρὶς μὲν εἴδη αὐτὰ ἄττα, χωρὶς 
δὲ τὰ τούτων αὖ μετέχοντα; καί τί σοι δοκεῖ ἕϊναι 

αὐτὴ ὁμοιότης χωρὶς ἧς ἡμεῖς ὁμοιότητος ἔχομεν, καὶ 
δν δὴ κχαὶ πολλὰ καὶ πάντα ὅσα νῦν δὴ Ζήνωνος 

ἤκουες, “ἔμοιγε, φάναι τὸν Σωκράτη. “ἡ καὶ τὰ 

τοιάδε, εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, “ οἷον δικαίου τι εἶδος 

αὐτὸ καϑ'’ αὑτὸ καὶ καλοῦ καὶ ἀγαϑοῦ καὶ πάντων αὖ 

τῶν τοιούτων; “ναί,᾽ φάναι. “τί δ᾽, ἀνθρώπου εἶδος ᾿ 
Οχωρὶς ἡμῶν καὶ τῶν οἷοι ἡμεῖς ἐσμὲν πάντων. αὐτό 
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τι εἶδος ἀνθρώπου ἢ πυρὺς ἢ καὶ ὕδατος: “ἐν ἀπορία. 
φάναι, 'πολλάκις δή, ὦ Παρμενίδη. περὶ αὐτῶν γέγονα, 
πότερα χρὴ φάναι ὥσπερ περὶ ἐκείνων ἢ ἄλλως. “ἢ 
καὶ περὶ τῶνδε, ὦ Σώκρατες, ἃ καὶ γελοῖα δόξειεν 
ἂν εἶναι, οἷον ϑοὶξ καὶ πηλὸς καὶ ῥύπος ἢ ἄλλο τι 

ἀτιμότατόν τε καὶ φαυλότατον, ἀπορεῖς εἴτε χρὴ φάναι 
καὶ τούτων ἑκάστου εἶδος εἶναι χωρίς. ὃν ἄλλο αὖ ! 
ὧν ἡμεῖς μεταχειριξόμεϑα, εἴτε καὶ μή; “οὐδαμῶς. Ὁ 

φάναι τὸν Σωκράτη, “ἀλλὰ ταῦτα μέν γε, ἅπερ δρῶμεν. 

ταῦτα καὶ εἶναι" εἶδος δέ τι αὐτῶν οἰηϑῆναι εἶναι μὴ 
λίαν ἦ ἄτοπον. ἤδη μέντοι ποτέ μὲ καὶ ἔϑραξε᾽ μή 

τι ἧἢ περὶ πάντων ταὐτόν" ἔπειτα ὅταν ταύτῃ στῶ, 
φεύγων οἴχομαι, δείσας μή ποτε «Εἴς τιν᾽ ἄβυϑον φλυ- 

αρίαν ἐμπεσὼν διαφϑαρῶ" ἐκεῖσε δ᾽ οὖν ἀφικόμενος, 
εἰς ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν εἴδη ἔχειν, περὶ ἐκεῖνα πραγ- 

ματευόμενος διατρίβω. 1 νέος γὰρ εἶ ἔτι. φάναι τὸν Ε 

Παρμενίδην, “ὦ Σώκρατες, καὶ οὔπω σου ἀντείληπται 
,ὔ 6 ᾿ 9 7 ᾽ 3 Ἁ ἤ [κι φιλοσοφία, ὡς ἔτι ἀντιλήψεται κατ᾽ ἐμὴν δόξαν, ὅτε 

οὐδὲν αὐτῶν ἀτιμάσεις' νῦν δὲ ἔτι πρὸς ΠΆΡΟΣ 

ἀποβλέπεις δόξας διὰ τὴν ἡλικίαν. ,.,. ἡ ἐν 

γ. Τῦδε οὖν μον εἰπέ. δοκεῖ σοι, ὡς φής, εἶναι. 

εἴδη ἄττα, ὧν τάδε τὰ ἄλλα μεταλαμβάνοντα τὰς ἐπω- 

νυμίας αὐτῶν ἴσχειν, 1 οἷον δμϑιὀτῃτοὶ μὲν μεταλαβόντα 181 

“ὅμοιαὶ μεγέθους δὲ μεγάλα; κάλλους δὲ καὶ δικαισσύνης ᾿ 
«δίκαιά τε καὶ καλὰ γίγνεσθαι; πάνυ γε. φάναι τὸν 

Σωκράτη. ᾿οὐχοῦν ἤτοι ὅλον τοῦ εἴδους ἢ μέρουξ 
ἕκαστον τὸ μεταλαμβάνον μεταλαμβάνει: ἢ ἄλλη τις 

ἂν, μετάληψις χωρὶς τούτων γένοιτο; ἱκαὶ πῶς ἄν: 
εἶπεν. 'πότερον οὖν δοκεῖ σοι ὅλον τὸ εἶδος ἐν ἑκάστῳ 
εἶναι τῶν πολλῶν «ὃν ὄν, ἢ πῶς; τί γὰρ κωλύει. 

ἀμ.) ε 
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Β φάναι τὸν Σωκράτη, “ὦ Παρμενίδη, ἐνεῖναι; “Ἕν | ἄρα 

ὃν χαὶ ταὐτὸν ἐν πολλοῖς χωρὶς οὖσιν ὅλον ἅμα ἐν- 
ἕσται, καὶ οὕτως αὐτὸ αὑτοῦ χωρὶς ἂν εἴη. “οὐκ ἄν, εἴ 
γε. φάναι, “οἷον ἡ ἡμέρα εἴη, ἣ μία καὶ ἣ αὐτὴ οὖσα 
πολλαχοῦ ἅμα ἐστὶ καὶ οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὴ αὑτῆς 

χωρίς ἔστιν, εἰ οὕτω καὶ ἕκαστον τῶν εἰδῶν ἕν ἐν 

πᾶσιν ἅμα ταὐτὸν εἴη. ἧἡδέως γε. φάναι, “ὦ Σώ- 
χρατὲς, ἕν ταὐτὸν ἅμα πολλαχοῦ ποιεῖς, οἷον εἰ ἱστίῳ 

καταπετάσας πολλοὺς ἀνθρώπους φαίης ἕν ἐπὶ πολλοῖς 

αεἶναι ὅλον. ἢ οὐ τὸ τοιοῦτον [ ἡγεῖ λέγειν: “ἴσως, 
φάναι. “ἦ οὖν ὅλον ἐφ᾽ ἑκάστῳ τὸ ἱστίον εἴη ἄν, ἢ 
μέρος αὐτοῦ ἄλλο ἐπ᾽ ἄλλῳ; “μέρος. ἱμεριστὰ ἄρα. 
φάναι, “ὦ Σώκρατες, ἔστιν αὐτὰ τὰ εἴδη, καὶ τὰ μετ- 

ἔχοντα αὐτῶν μέρους ἂν μετέχοι, καὶ οὐκέτι ἐν ἑκάστῳ 
ὅλον, ἀλλὰ μέρος ἑχάστου ἂν εἴη. “φαίνεται οὕτω 
γε. “ἦ οὖν ἐθελήσεις, ὦ Σώκρατες, φάναι τὸ ἕν εἶδος 
ἡμῖν τῇ ἀληϑείᾳ μερίξεσϑαιϊ, καὶ ἔτι ὃν ἔσται: “οὐδα- 

μῶς. εἰπεῖν. “ὅρα γάρ. φάναι" “εἰ αὐτὸ τὸ μέγεϑος 

Ὁ μεριεῖς καὶ ἕκαστον | τῶν πολλῶν μεγάλων μεγέϑους 
μέρει ἰσμικροτέρῳ αὐτοῦ τοῦ μεγέϑους, μέγα ἔσται, ἄρα 

οὐκ ἄλογον φανεῖται; “πάνυ γ᾽. ἔφη. “τί δέ; τοῦ 
ἔσσυ μέρος ἕκαστον σμικρὸν ἀπολαβόν. τι ἕξει ᾧ (ἐλάτ- 
τον ὄντι αὐτοῦ τοῦ ἴσου; τὸ ἔχον “ἴσον τῷ ἔσται: 

“ἀδύνατον. ἀλλὰ τοῦ δμικροῦ μέρος τις ἡμῶν ἕξει" 
τούτου δὲ αὐτοῦ τὸ σμικρὸν μεῖζον ἔσται ἅτε μέρους 
ἑαυτοῦ ὄντος, καὶ οὕτω δὴ αὐτὸ τὸ σμικρὸν μεῖζον 
ἔσται: ᾧ δ᾽ ἂν “προστεϑῇ τὸ ἀφαιρεϑέν, τοῦτο ἵσμι- 

Ἑ χρότερον [ ἔσται ἀλλ᾽ οὐ μεῖξον ἢ πρίν. “οὐκ ἂν 
γένοιτο. φάναι, ἱτοῦτό γε. ὑτίν᾽ οὖν τρόπον, εἰπεῖν, 
ΕΞ , τ ἂν Ξ Ἢ ᾽ 
ὦ Σώκρατες, τῶν εἰδῶν σοι τὰ ἄλλα “μεταλήψεται, 
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μήτε κατὰ μέρη μήτε κατὰ ὅλα μεταλαμβάνειν δυνά- 

μενα; οὐ μὰ τὸν 4Ζία.᾽ φάναι, “οὔ μοι δοκεῖ εὔκολον 

εἶναι τὸ τοιοῦτον οὐδαμῶς διορίσασϑαι. τέ δὲ δή; 
πρὸς τόδε πῶς ἔχεις; ἱτὸ ποῖον; “οἶμαί σε ἐκ τοῦ 

τοιοῦδε ἕν ἕχαστον | εἶδος οἴεσθαι εἶναι" ὅταν πόλλ᾽ 182 

ἄττα “μεγάλα σοι δόξῃ εἶναι, μία τις ἴσως δοκεῖ ἰδέα 

ἡ αὐτὴ εἶναι ἐπὶ πάντα ἰδόντι, ὅϑεν ἕν τὸ μέγα ἡγεῖ 

εἶναι. “᾿ἀληϑῆ λέγεις. φάναι. ἱτέ δ᾽ αὐτὸ τὸ μέγα 
καὶ τἄλλα τὰ μεγάλα; ἐὰν ὡσαύτως τῇ ψυχῇ ἐπὶ πάντα 

- ἴδῃς, οὐχὶ ἕν τι αὖ “μέγα φανεῖται, ᾧ ταῦτα πάντα 
ἀνάγκη Ἡεγάλα᾽ φαίνεσϑαι;" “ἔοικεν. “ἄλλο ἄρα͵ εἶδος 
μεγέϑους" ἀναφανήσεται, παρ᾽ αὐτό τε τὸ μέγεϑος γε- 

γονὸς χαὶ τὰ μετέχοντα αὐτοῦ" καὶ ἐπὶ τούτοις αὖ πᾶσιν 
᾿ἥπερον, ᾧ ταῦτα πάντα “μεγάλὰ ἔσται" καὶ οὐκέτι δὴ Β 
ἕν ἕκαστόν δοι τῶν εἰδῶν ἔσται, ἀλλ᾽ ἄπειρα τὸ πλῆδϑος. 

ΥἹ. “4λλά, φάναι, “ὦ Παρμενίδη, τὸν Σωκράτη. 
ἱμὴ τῶν εἰδῶν ἕκαστον ἦ τούτων νόημα, καὶ οὐδαμοῦ ,-::..". 
αὐτῷ προσήκῃ ἐγγίγνεσϑαι ἄλλοϑι ἢ ἐν ψυχαῖς" οὕτω “", 

γὰρ ἂν ἕν γε ἕκαστον εἴη καὶ οὐκ ἂν ἔτι πάσχον ἃ 4". 

» ἣὧν 

νῦν δὴ ἐλέγετο. τί οὖν; φάναι, “ἕν ἕκαστόν ἐστι" 555 

τῶν νοημάτων, νόημα δὲ οὐδενός; ᾿ἀλλ᾽ ἀδύνατον, ἡ 
εἰπεῖν. “ἀλλὰ τινός; “ναί. ὄντος ἢ οὐκ | ὄντος; ὦ 

ὄντόξ; “οὐχ ἑνός τινος, ὃ ἐπὶ πᾶσιν ἐχεῖνο τὸ νόημα 
ἐπὸν νοεῖ. μίαν τινὰ οὖσαν ἰδέαν; “ναί. “εἶτα οὐκ 

εἶδος ἔσται τοῦτο τὸ νοούμενον ἕν εἶναι, ἀεὶ ὃν τὸ 
αὐτὸ ἐπὰ πᾶσιν; “ἀνάγκη αὖ φαίνεται. τέ δὲ δή; 
εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, “οὐκ ἀνάγκη. εἰ τἄλλα φὴς 
τῶν εἰδῶν μετέχειν, ἢ δοκεῖν σοι ἐκ νοημάτων ἕκαστον γφ. 

᾿ ’ " 4 7 ΕῚ Ὡ ἤ Ἂ 9 

εἶναί καὶ πάντα νοεῖν, ἢ «νοήματα ὄντα ἀνόητα εἶναι". 
“ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο. φάναι, ᾿ἔχει λόγον, ἀλλ᾽, ὦ Παρμε- 

ῇ » » 
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Ὁ νίδη, μάλιστα ἔμοιγε καταφαίνεται [ ὧδε ἔχειν" τὰ μὲν 

εἴδη ταῦτα ὥσπερ παραδείγματα ἑστάναι ἐν τῇ φύσει. 
τὰ δὲ ἄλλα τούτοις ἐοικέναι καὶ εἶναι ὁμοιώματα" καὶ 

ἡ μέϑεξις αὕτη τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι τῶν εἰδῶν οὐκ 

ἄλλη τις ἢ εἰκασϑῆναι αὐτοῖς. “εἰ οὖν τι,᾿ ἔφη, ᾿ἔουκε 

τῷ εἴδει, οἷόν τε ἐχεῖνο τὸ εἶδος μὴ ὅμοιον εἶναι τῷ 
εἰκασϑέντι. καϑ᾽ ὅσον αὐτῷ ἀφωμοιώϑη; ἢ ἔστι τις 

“ 

΄ ’ μηχανὴ" τὸ ὅμοιον μὴ ὁμοίῳ ὅμοιον εἶναι: “οὐκ ἔστι.᾽ 
τὸ δὲ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἄρ᾽ οὐ μεγάλη ἀνά ἑνὶ τῷ ὁμοίῳ ὧρ᾽ οὐ μεγάλη ἀνάγκη ἕνὸς 

Ετοῦ ἀὐτοῦ [| εἴδους μετέχειν; “ἀνάγκη. “οὗ δ᾽ ἂν τὰ 

ὅμοια μετέχοντα ὅμοια ἢ, οὐκ ἐκεῖνο ἔσται αὐτὸ τὸ 

δἶῖδος; παντάπασι μὲν οὖν. “οὐκ ἄρα οἷόν τέ τι τῷ 
εἴδει ὅμοιον εἶναι, οὐδὲ τὸ εἶδος ἄλλῳ εἰ δὲ μή, 
παρὰ τὸ εἶδος ἀεὶ ἄλλο ἀναφανήσεται εἶδος. καὶ ἂν 

188 ἐχεῖνό τῷ ὅμοιον ἧἦ, [ ἕτερον αὖ, καὶ οὐδέποτε παύ- 

σεται ἀεὶ καινὸν εἶδος γιγνόμενον, ἐὰν τὸ εἶδος τῷ 

ἑαυτοῦ μετέχοντι ὅμοιον γίγνηται. ᾿ἀληϑέστατα λέ- 

γεις. οὐκ ἄρα ὁμοιότητι τἄλλα τῶν εἰδῶν μεταλαμ- 

βάνει, ἀλλά τι ἄλλοϊ δεῖ ξητεῖν ᾧ μεταλαμβάνει." "ἔοικεν. 

δρᾷς οὖν, φάναι, “ὦ Σώκρατες. ὅση ἡ ἀπορία, ἐάν 

τις ὡς “εἴδη. ὄντα αὐτὰ καϑ' αὑτὰ διορίξζηται;᾽ “καὶ 

μάλα. “εὖ τοίνυν ἴσϑι,᾽ φάναι, “ὅτι ὡς ἔπος εἰπεῖν 

Β οὐδέπω ἅπτει" αὐτῆς ὅση ἐστὶν ἡ | ἀπορία, εἰ ἕν εἶδος 
ἕκαστον τῶν ὄντων ἀεί τι ἀφοριζόμενος ϑήσεις. “πῶς 

δή; εἰπεῖν. “πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, φάναι, ἱμέγιστον 
δὲ τόδε. εἴ τις φαίη μηδὲ προσήκειν αὐτὰ γιγνώσκε- 

σϑαι ὄντα τοιαῦτα οἷά φαμεν δεῖν εἶναι τὰ εἴδη, τῷ 

ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοι τις ἐνδείξασϑαι, ὅτι ψεύ- 
δέεται. εἰ μὴ πολλῶν μὲν τύχοι ἔμπειρος ὧν ὁ ἀμ- 
φισβητῶν καὶ μὴ ἀφυής, ἐθέλοι δὲ πάνυ πολλὰ καὶ 
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’ - ᾽ , σ πόρρωϑεν πραγματευομένου τοῦ ἐνδεικνυμένου ἕπε- 
σϑαι, ἀλλ᾽ ἀπίϑανος [ ἂν εἴη ὃ ἄγνωστα ἀναγκάζων Ο 
αὐτὰ εἶναι’ πῇ δή, ὦ Παρμενίδη: φάναι τὸν Σω- 
κράτη. “ὅτι, ὦ Σώκρατες, οἶμαι ἂν καὶ σὲ καὶ ἄλλον, 
ὅστις αὐτήν τινα χκαϑ' αὑτὴν αὐτοῦ ἕκάστου οὐσίαν τ ν..,.0.. 
τίϑεται εἶναι. ὁμολογῆσαι ἂν πρῶτον μὲν μηδεμίαν 
αὐτῶν εἶναι ἐν ἡμῖν. ̓  “πῶς γὰρ ἂν αὐτὴ καϑ’ αὑτὴν" Ὄρνν... 
ἔτι εἴη; φάναι τὸν Σωκράτη. “καλῶς λέγεις,᾽ εἰπεῖν. 

“οὐχοῦν καὶ ὅσαι τῶν ἰδεῶν πρὸς ἀλλήλας" εἰσὶν αἵ ἐς 

εἰσιν, αὐταὶ πρὸς αὑτὰς τὴν οὐσίαν ἔχουσιν, ἀλλ᾽ | οὐδ - “ 

πρὺς τὰ παρ᾽ ἡμῖν εἴτε ὁμοιώματα εἴτε ὅπῃ δή τις 

αὐτὰ τίϑεται, ὧν ἡμεῖς μετέχοντες εἶναι ἕκαστα ἐπ- 
ονομαξζόμεϑα᾽ τὰ δὲ παρ᾽ ἡμῖν ταῦτα ὁμώνυμα ὄντα 

ἐχείνοις αὐτὰ αὖ πρὸς αὑτά ἐστιν ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὰ 

εἴδη, καὶ ἑαυτῶν ἀλλ᾽’ οὐκ ἐκείνων ὅσα αὖ ὀνομάξεται 
οὕτως. πῶς λέγεις; φάναι τὸν Σωκράτη. “οἷον, 

φάναι τὸν Παρμενίδην, “εἴ τις ἡμῶν του δεσπότης ἢ 

δοῦλός ἐστιν, οὐκ αὐτοῦ ,δεσπότου δή που, ὃ ἔστι 

δεσπότης. ἐκείνου δοῦλός | ἐστιν, οὐδὲ αὐτοῦ͵ δούλου. Ε 
ὃ ἐστι δοῦλος, δεσπότης ὃ δεσπότης. ἀλλ᾽ ἄνθρωπος 

ὧν ἀνθρώπου ἀμφότερα ταῦτά ἐστιν: αὐτὴ δὲ δεσπο- 

τεία αὐτῆς δουλείας ἐστὶν ὅ ἐστι. καὶ δουλεία ὡσαύ- 
τῶς αὐτὴ δουλεία αὐτῆς δεσποτείας, ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἐν 
ἡμῖν πρὸς ἐκεῖνα τὴν δύναμιν ἔχει οὐδὲ ἐκεῖνα πρὸς 
ἡμᾶς, ἀλλ᾽, ὃ λέγω, αὐτὰ αὑτῶν καὶ πρὸς αὑτὰ ἐκεῖνά ἡ 

τέ ἐστι, καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν ὡσαύτως πρὺς ἑαυτά. ἢ οὐ 184 
μανϑάνεις ὃ λέγω; “πάνυ γ᾽, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, 

᾿ 
Ὑ ἣν 

“4... 

“μανϑάνω.᾽ 
ΥὙΙΙ. “Οὐκοῦν καὶ ἐπιστήμη. φάναι, “αὐτὴ μὲν 

ὃ ἴδτιν ἐπιστήμη τῆς ὃ ἔστιν ἀλήϑεια αὐτῆς ἂν ἐκεί- 
" ι. ἦν ιὙ). "Δ δο7υ. γι 
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νῆς εἴη ἐπιστήμη; “πάνυ γε. “ἑκάστη δὲ αὖ τῶν 
“ἐπιστημῶν. ἣ ἔστιν. ἑκάστου τῶν ὄντων, ὃ ἔστιν, εἴη 

ἂν ἐπιστήμη" ἢ οὔ “ἡἣ δὲ παρ᾽ ἡμῖν “ἐπι- 
στήμη οὐ τῆς παρ᾽ ἡμῖν ἂν ᾿ἀληϑείας εἴη, καὶ αὖ 

“ναί. 

ἑχάστη ἣ παρ᾽ ἡμῖν “ἐπιστήμη τῶν παρ᾽ ἡμῖν ὄντων 

Β ἑκάστου [ ἂν ἐπιστήμη συμβαίνοι εἶναι; “ἀνάγκη. 
“ἀλλὰ μὴν αὖτά γε τὰ εἴδη, ὡς ὁμολογεῖς, οὔτε ἔχομεν 
οὔτε παρ᾽ ἡμῖν οἷόν τε εἶναι. "οὐ γὰρ οὖν. ᾿γιγνώ- 
σκεται δέ γέ που ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοῦ τῆς ἐπι- 

στήμης αὐτὰ τὰ γένη ἃ ἔστιν ἕχαστα;᾽ “ναί. Ὃ γε 

ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν. “οὐ γάρ. “οὐκ ἄρα ὑπό γε ἡμῶν 

γιγνώσκεται τῶν εἰδῶν οὐδέν, ἐπειδὴ αὐτῆς ἐπιστήμης 

οὐ μετέχομεν. “οὐκ ἔοικεν. “ἄγνωστον ἄρα ἡμῖν 

ἐστὶ καὶ αὐτὸ τὸ καλὸν ὃ ἔστι καὶ τὸ ἀγαϑὸν καὶ 
σπάντα ἃ δὴ ὡς ἰδέας αὐτὰς οὔσας ὑπολαμβάνομεν.ἢ 

κινδυνεύει. ὅρα δὴ ἔτι τούτου δεινότερον τόδε.᾽ 
“τὸ ποῖον; 

“ἐπιστήμης: πολὺ αὐτὸ ἀκριβέστερον εἶναι ἢ τὴν παρ᾽ 
ἡμῖν ἐπιστήμην; καὶ κάλλος καὶ τἄλλα πᾶντα οὕτως; 
ἱναί. “οὐκοῦν εἴπερ τι ἄλλο ζαὐτῆς ἐπιστήμης μετέχει, 

οὐκ ἄν τινα μᾶλλον ἢ ϑεὸν φαίης ἔχειν τὴν ἀκριβε- 

στάτην ἐπιστήμην ; ᾿ἀνάγκη. ̓ “ἄρ᾽ οὖν οἷός τε αὖ 
Ὁ ἔσταν ὃ ϑεὸς τὰ | παρ᾽ ἡμῖν γιγνώσκειν, αὐτὴν ἐπι- 
στήμην ἔχων; 'τί γὰρ οὔ; “ὅτι, ἔφη ὁ Περμβυδής; 
ὡμολόγηται ἡμῖν, ὦ Σώκρατες, μήτ᾽ ἐκεῖνα τὰ εἴδη 
πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν τὴν δύναμιν ἔχειν ἣν ἔχει, μήτε 

τὰ παρ᾽ ἡμῖν πρὸς πον ἀλλ᾽ αὐτὰ πρὸς αὑτὰ ἕκά- 
τερα δὴ ὦ ὡμολόγηται γάρ. “οὐχοῦν εἰ παρὰ τῷ ϑεῷ 

αὕτη ἐστὶν ἡ ἀκριβεστάτη δεσποτεία καὶ αὕτη ἡ ἀκρι- 

ΠΝ ΤΣ οὔτ᾽ ἂν ἡ δεσποτεία ἡ ἐκείνων 

»᾿ έ ̓ ΑΩΥ Θδ ΡΣ δα σ ΄ν", 
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ἡμῶν ποτὲ ἂν δεσπόσειεν, ] οὔτ᾽ ἂν ἡ ἐπιστήμη ἡμᾶξ Ε 
γνοίη οὐδέ τι ἄλλο τῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ ὁμοίως ἡμεῖς 

τ᾽ ἐκείνων οὐκ ἄρχομεν τῇ παρ᾽ ἡμῖν ἀρχῇ οὐδὲ γιγνώ- 
ὄκομεν τοῦ ϑείου οὐδὲν τῇ ἡμετέρᾳ ἐπιστήμῃ. ἐκεῖνοί 

τε αὖ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὔτε δεσπόται ἡμῶν εἰσὶν 

ς 

οὔτε γιγνώσκουσι τὰ ἀνθρώπεια πράγματα ϑεοὶ ὄντες. 
“ἀλλὰ μὴ λίαν, ἔφη. ᾿ϑαυμαστὸς ὃ λόγος «ἦΣ. εἴ τις 
τὸν ϑεὸν ἀποστερήσειε τοῦ εἰδέναι. ταῦτα μέντοι. 
ὦ Σώκρατες. ἔφη ὃ Παρμενίδης, καὶ ἔτι ἄλλα πρὸὺς 
τούτοις [ἰ πάνυ πολλὰ ἀναγκαῖον ἔχειν τὰ εἴδη, εἰ εἰσὶν 18 

αὗται αἵ ἰδέαι τῶν ὄντων καὶ ὁριεῖταί τις αὐτό τι 

ἕχαστον εἶδος" ὥστε ἀπορεῖν τε τὸν ἀκούοντα καὶ 

ἀμφισβητεῖν ὡς οὔτε ἔστι ταῦτα, εἴτε ὅτι μάλιστα εἴη, 

πολλὴ ἀνάγκη αὐτὰ εἶναι τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει ἄγνωστα" 
καὶ ταῦτα λέγοντα δοκεῖν τε τὶ λέγειν καί, ὃ ἄρτι ἐλέ- 

γομεν, ϑαυμαστῶς ὡς δυσανάπειστον εἶναι" καὶ ἀνδρὸς 

πάνυ μὲν εὐφυοῦς τοῦ δυνησομένου μαϑεῖν ὡς ἔστι 

γένος τι ἑκάστου καὶ οὐσία αὐτὴ καϑ' | αὑτήν, ἔτι δὲ Β 
δϑαυμαστοτέρου τοῦ εὑρήσοντος καὶ ἄλλον δυνησομένου 
διδάξαι ταῦτα πάντα ἱκανῶς διευκρινησάμενον.᾽ 'συγ- 

χωρῶ σοι, ἔφη, ᾿ὦ Παρμενίδη. ὃ Σωκράτης" ἱπάνυ 

γάρ μοι κατὰ νοῦν λέγεις. “ἀλλὰ μέντοι.᾽ εἶπεν ὃ 
Παρμενίδης, “εἴ γέ τις δή, ὦ Σώκρατες, αὖ μὴ ἐάσει 

εἴδη τῶν ᾿ ὄντων εἶναι, εἰς πάντα τὰ νῦν δὴ καὶ 

ἄλλα τοιαῦτα ἀποβλέψας. μηδέ τι δριεῖται “εἶδος ἑνὸς 

ἑκάστου, οὐδὲ ὅπῃ τρέψει τὴν διάνοιαν ἕξει, μὴ 
ἐῶν ἰδέαν τῶν ὄντων | ἕκάστου τὴν αὐτὴν ἀεὶ εἶναι. Ο 

καὶ οὕτως τὴν τοῦ διαλέγεσθαι. δύναμιν παντάπασι 

διαφϑερεῖ. τοῦ τοιούτου μὲν οὖν μοι δοκεῖς καὶ μᾶλ- 
λον ἠσϑῆσϑαι. “Ὡἀληϑῆ λέγεις," φάναι. 

έ ζ ω 
᾿ “7γ})» " ᾿΄')ἢ 4... . γὲ ἤ .ῳἊ" ἐ ὁ“ ,-»» δι. ἘΦ υν 4 

“ν 

“- 

»» 

» 4 δ , " , ᾽ 

τὴν "22 ἔν νν ἫΝ εἶν ς ἔ Ἰ : “ἃ 
- ὧν σ΄ 4 ν᾽ ᾿ ᾿ 

“ 
Ἔν ἂἷ. Ἀφψ[[Ψνι,».ὕ ΡΨ ΤΩΣ ΚΆΘ ᾿ 

᾿ τα 

" 
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Υ1Π|. “Τί οὖν ποιήσεις φιλοσοφίας πέρι; πῇ τρέψει 
ἀγνοουμένων τούτων; “οὐ πάνυ μοι δοκῶ καϑορᾶν ἔν 

γε τῷ παρόντι. “πρὼ γάρ. εἰπεῖν, πρὶν γυμνασϑῆναι, 

ὦ Σώκρατες, δρίξεσϑαι ἐπιχειρεῖς καλόν τὲ τέ καὶ δί- 

καιον καὶ ἀγαϑὸν καὶ ἕν ἕκαστον τῶν εἰδῶν. ἐνενόησα 

γὰρ χαὶ πρῴην σου ἀκούων διαλεγομένου ἐνθάδε 
᾿Δριστοτέλει τῷδε. καλὴ μὲν οὖν καὶ ϑεία, εὖ ἴσϑι, 
ἡ ὁρμή, ἣν δρμᾷς ἐπὶ τοὺς λόγους᾽ ἕλκυσον δὲ σαυτὸν 
καὶ γύμνασαι μᾶλλον διὰ τῆς δοκούσης ἀχρήστου εἶναι 

καὶ καλουμένης ὑπὸ τῶν πολλῶν ᾿ ἀδολεσχίας, ἕως ἔτι 
νέος εἶ" εἰ δὲ μή, σὲ διαφεύξεται ἡ ἀλήϑεια. “τίς 
οὖν ὃ τρόπος. φάναι, “ὦ Παρμενίδη, τῆς γυμνασίας ἢ 
“οὗτος, εἰπεῖν, ᾿ὄὅνπερ ἤκουσας Ζήνωνος. πλὴν τοῦτό 

Ε γέ σου καὶ πρὸς τοῦτον ἠγάσϑην ᾿ εἰπόντος, ὅτι οὐκ 

εἴας ἐν τοῖς ὁρωμένοις οὐδὲ περὶ ταῦτα τὴν πλάνην 

ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ περὶ ἐκεῖνα ἃ μάλιστά τις ἂν λόγῳ 

λάβοι καὶ εἴδη ἂν ἡγήσαιτο εἶναι. “δοκεῖ γάρ μοι, 
ἔφη. ἱταύτῃ γε οὐδὲν χαλεπὸν εἶναι καὶ ὅμοια καὶ 
ἀνόμοια καὶ ἄλλο ὁτιοῦν τὰ ὄντα πάσχοντα ἀποφαίνειν. 

᾿χαὶ καλῶς γ᾽, ἔφη. ᾿χρὴ δὲ καὶ τόδε ἔτι πρὸς τούτῳ 
ποιεῖν, μὴ μόνον, εἰ ἔστιν" ἕκαστον ὑποτιϑέμενον σκο- 

180 πεῖν τὰ ξυμβαίνοντα ᾿ ἐκ τῆς ὑποθέσεως, ἀλλὰ καὶ, εἰ 
μὴ ἔστι" τὸ αὐτὸ τοῦτο ὑποτίϑεσϑαι, εἰ βούλει μᾶλλον 

γυμνασϑῆναι. “πῶς λέγεις; φάναι. “οἷον, ἔφη, " εἰ 

βούλει περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως, ἣν Ζήνων ὑπέϑετο, 
“εἰ πολλά ἐστι; τέ χρὴ ξυμβαίνειν καὶ αὐτοῖς τοῖς πολ- 
᾿λοῖς πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς τὸ ὃν καὶ τῷ ἑνὶ πρός τε 
αὑτὸ καὶ πρὸς τὰ πολλά" καὶ αὖ “εἰ μή ἐστι πολλά," 
πάλιν σκοπεῖν, τί ξυμβήσεται καὶ τῷ ἕνὶ καὶ τοῖς πολ- 

Β λοῖς καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα καὶ  αὖϑις αὖ 
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ἐὰν ὑποθῇ. εἰ ἔστιν ὁμοιότης ἢ “εἰ μὴ ἔστι; τί ἐφ᾽ 

ἑχατέρας τῆς ὑποϑέσεως ξυμβήσεται καὶ αὐτοῖς τοῖς 

ὑποτεϑεῖσι καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς 

ἄλληλα. καὶ περὶ ἀνομοίου ὁ αὐτὺς λόγος καὶ περὶ 
κινήσεως καὶ στάσεως καὶ περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς 

καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι" καὶ ἑνὶ 
λόγῳ, περὶ ὅτου ἂν ἀεὶ ὑποϑῇ ὡς ὄντος καὶ ὡς οὐκ 

ὄντος καὶ ὁτιοῦν ἄλλο πάϑος πάσχοντος. δεῖ σκοπεῖν 

τὰ ξυμβαίνοντα πρὸς αὑτὸ καὶ πρὸς ἕν ἕχαστον τῶν 

ἄλλων, ὅτι ἂν προέλῃ, καὶ πρὸς πλείω καὶ πρὺς ξύμ- . 
παντὰ ὡσαύτως" καὶ τἄλλα αὖ πρὸς αὑτά τε καὶ πρὸς" “ 

[4] 

ἄλλο ὅτι ἂν προαιρῇ ἀεί, ἐάντε ὡς“ ὃν ὑποϑῇ ὃ ὑπετί- 

ϑεσο, ἐάντε ὡς “μὴ ὄν, εἰ μέλλεις τελέως γυμνασάμε- 

νος κυρίως διόψεσϑαι τὸ ἀληϑές. "“ἀμήχανον.᾽ ἔφη. 

λέγεις, ὦ Παρμενίδη, πραγματείαν, καὶ οὐ σφόδρα 

μανϑάνω. ἀλλά μοι τί οὐ διῆλϑες αὐτὸς ὑποϑέμενός 
τι, ἵνα μᾶλλον καταμάϑω;᾽ πολὺ ἔργον. φάναι. “ἡ ὦ 
Σώκρατες, προστάττεις ὡς τηλικῶδε.᾽ ᾿ἀλλὰ σύ. εἰπεῖν 
τὸν Σωκράτη, “Ζήνων. τί οὐ διῆλθες ἡμῖν; καὶ τὸν 

Ζήνωνα ἔφη γελάσαντα φάναι" “αὐτοῦ, ὦ Σώκρατες. 

δεώμεϑα Παρμενίδου" μὴ γὰρ οὐ φαῦλον ἢ ὃ λέγει. 
ἢ οὐχ δρᾷς ὅσον ἔργον προστάττεις; εἰ μὲν οὖν πλείους 
ἦμεν, οὐκ ἂν ἄξιον ἦν δεῖσθαι" ἀπρεπῆ γὰρ τὰ τοιαῦτα 
πολλῶν ἐναντίον λέγειν ἄλλως τε καὶ τηλικούτῳ" ἀγνο- 

οὔσυν γὰρ οἱ πολλοί, ὅτι ἄνευ ταύτης τῆς διὰ πάντων 

διεξόδου τε καὶ πλάνης ἀδύνατον ἐντυχόντα τῷ ἀλη- 
ϑεῖ νοῦν σχεῖν. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Παρμενίδη, Σωκράτει 
συνδέομαι, ἵνα καὶ αὐτὸς διακούσω διὰ χρόνοὐὺ." 

Ὀ 

ῃ 
«“ 
, 

ΙΧ, Ταῦτα δὴ εἰπόντος τοῦ Ζήνωνος. ἔφη ὃ ̓ ἅντι- 

φῶν φάναι τὸν Πυϑόδωρον, αὐτόν τε δεῖσθαι τοῦ 

. ““ἄλι, 
᾽ 
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Παρμενίδου καὶ τὸν ᾿Αριστοτέλη καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνδεί- 
ξασϑαι ὃ λέγοι καὶ μὴ ἄλλως ποιεῖν. τὸν οὖν Παρμε- 

νίδην" “ ἀνάγκη. φάναι, ᾿πείϑεσϑαι. καί τοι δοκῶ μοι 
181 τὸ τοῦ ᾿Ιβυχείου ᾿ ἵππου πεπονϑέναι, ᾧ ἐκεῖνος ἀϑλητῇ 

ὄντι καὶ πρεσβυτέρῳ, ὑφ᾽ ἅρματι μέλλοντι ἀγωνιεῖ- 
σϑαι καὶ δι᾽ ἐμπειρίαν τρέμοντι τὸ μέλλον, ἑαυτὸν ἀπει- 

κάξων ἄκων ἔφη καὶ αὐτὸς οὕτω πρεσβύτης ὧν εἰς 

τὸν ἔρωτα ἀναγκάζεσθαι ἰέναι' κἀγώ μοι δοκῶ με- 

ὠνημένος μάλα φοβεῖσϑαι, πῶς χρὴ τηλικόνδε ὄντα δια- 

νεῦσαι τοιοῦτόν τὲ καὶ τοσοῦτον πλῆϑος λόγων" ὅμως 

δὲ δεῖ γὰρ χαρίζεσϑαι, ἐπειδὴ καί, ὃ Ζήνων λέγει, 
Β αὐτοί ἐσμεν. πόϑεν οὖν δὴ ἀρξόμεϑα | καὶ τί πρῶτον 

ὑποθησόμεϑα; ἢ βούλεσϑε, ἐπειδήπερ δοχεῖ πραγμα- 

τειώδη παιδιὰν' παίξειν, ἀπ᾽ ἀμαντοῦ ἄρξωμαι καὶ τῆς 
εἰσ τοῦ ὑποϑέσεως, περὶ τοῦ ᾿ἐμὼθ ̓αὐτοῦ τ ΤΟΥ μεΡοςΣ 
εἴτε“ ἕν ἔστιν εἴτε μὴ ἡ ἕν᾽, τί χρὴ ξυμβαίνειν" πάνυ 
μὲν οὖν, φάναι τὸν πππματας “τίς οὖν; εἰπεῖν, “ μοὶ 
ἐπρπδιηεδεο; ἢ ὃ νεώτατος; ἴθιβει γὰρ ἂν ἐπ λυ πρὺς 

μονοῖ, καὶ ἃ οἴεται τ ἂν ἀποκχρίνοιτο" χαὶ ἅμα 

Ο ἐμοὶ ἀνάπαυλα ἂν εἴη ἡ ἐκείνου ἀπόκρισις.᾽ | “ἕτοιμός 
ὅσοι. ὦ Παρμενίδη, φάναι, “τοῦτο, τὸν ᾿Δ4ριστοτέλη᾽ 
“ἐμὲ γὰρ λέγεις τὸν νεώτατον λέγων" ἀλλ᾽ ἐρώτα ὡς 

Ὁ ἀποκχρινουμένου. 
""ὴᾷ Α ̓  Χ. “Εἶεν δή; φάναντς δὲ “ἕν ἐστιν, ἄλλο τι οὐκ 

“᾿ ἂν εἴη πολλὰ τὸ ἕν; “πῶς γὰρ ἄν;᾽ “οὔτε ἄρα “μέρος 
αὐτοῦ οὔτε “ὅλον αὐτὸ δεῖ εἶναι. “τί δή; ἱ'τὸ μέρος 

ἅ., που ὅλου μέρος ἐστίν. “ναί. “τί δὲ τὸ ὅλον; οὐχὶ 
᾿ς, φ' ὌΝ " ἷ Ὧν οὗ ἂν μέρος μηδὲν ἀπῇ, ὅλον ἂν εἴη; ᾿ἱπάνυ γε. 

““Ὰ ζ ᾿ εἴ ς , 2) ᾿ Ἐν 2 - “41 ΕΣ [κὰ “4. 
εὖ ὦ ἀμφοτέρως ἄρα τὸ ὃν ἕκ μερῶν ἂν εἴη. ὅλον τὲ ὃν 

Ἁ , Η ννς δου “4 9 Ἐ , μ᾿ "ἷ Ω 

ς 8 -- Ὁ χαὺ μξρὴ ἔχον. ᾿ἀναγκη. ᾿ἀμφοτερῶς ᾿ ἂν ἄρα οὕτως 



ἐσ οι, ὅδ 4 ,0, 5 2 αν: «.. ," 45 2,39... 2: Αᾷ “γ 

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. ἀπ 
" ὁ ὯῬ , 2 7 5" ᾽'᾽ 9 6.9 - 9 ς ᾿- , Ἄ. σ οὐδὲ 

τὸ ἕν “πολλὰ εἴη, ἀλλ᾽ οὐχ ἕν. “ἀληϑῆ. “δεῖ δέ γε Ἢ 
μὴ πολλὰ ἀλλ᾽ ἕν αὐτὸ εἶναι. “δεῖ. “οὔτ᾽ ἄρα ὅλον “ "δ 

ἔσται οὔτε μέρη ἕξει, εἰ ἕν ἔσται τὸ ἕν. “οὐ γάρ" 79. “2 
ς 3 “ 3 Ἁ ᾿ ’ ΒΩ 2 μ᾿} ῳ ώ 

οὐκοῦν εἰ μηδὲν ἔχει μέρος, οὔτ᾽ ἂν ἀρχὴν οὔτε τε- 

λευτὴν οὔτε μέσον ἔχοι" μέρη γὰρ ἂν ἤδη αὐτοῦ τὰ 

τοιαῦτα εἴη. “ὀρϑῶς. “καὶ μὴν τελευτή γε καὶ ἀρχὴ 

πέρας ἑἕχάστου. “πῶς δ᾽ οὔ; ᾿ἄπειρον “ἄρα τὸ ἕν, 
" Ν ! ᾿ εἰ μήτε ἀρχὴν μήτε τελευτὴν ἔχει. “ἄπειρον. ,) καὶ Μ᾽ 

» 7, "» Ξε " . μ᾽ ὯΙ ῇ ᾿ Ψ᾿ 
ἄνευ σχήματος ἄρα" οὔτε γὰρ ἂν στρογγύλου οὔτεξ, ΩΝ 
ΒΑ ν. “ ,ὔ 5 ς - 9.ϑ δ , ’ ὦ. - 

εὐϑέος μετέχοι. “πῶς; “στρογγύλον γέ πού ἐστι τοῦτο. “ἢ 
οὗ ἂν τὰ ἔσχατα πανταχῇ ἀπὸ τοῦ μέσου ἴσον ἀπέχῃ. 
ς “Ξ ᾿ ; 3 ΄ ἍΠ Νὴ ᾿ , 3 » » ναί. “καὶ μὴν εὐϑύ γε, οὗ ἂν τὸ μέσον ἀμφοῖν τοῖν 
ἐσχάτοιν ἐπίπροσϑεν ἦ. “οὕτως. “οὐχοῦν μέρη ἂν 
ἔχοι τὸ ἕν καὶ “πόλλ᾽ ἂν εἴη, εἶτ᾽ εὐθέος σχήματος 

εἴτε περιφεροῦς μετέχοι. ἱπάνυ μὲν οὖν. “οὔτε ἄρα 
εὐθὺ οὔτε περιφερές ἐστιν, ἐπείπερ οὐδὲ μέρη ἔχει." 188 
“ὀρϑῶς.᾽  ἑκαὶ μὴν τοιοῦτόν γε ὃν οὐδαμοῦ ἂν εἴη" 

οὔτε γὰρ ἔν ἄλλῳ οὔτε ἐν ἑαυτῷ εἴη. ᾿ἱπῶς δή; “ἐν 
ἄλλῳ μὲν ὃν κύκλῳ που ἂν περιέχοιτο ὑπ᾽ ἐχείνου, 
ἐν ᾧ ἐνείη, καὶ πολλαχοῦ ἂν αὐτοῦ ἅπτοιτο πολλοῖς" 
τοῦ δὲ ἕνός τε καὶ ἀμεροῦς καὶ κύκλου μὴ μετέχοντος 
ἀδύνατον πολλαχῇ κύκλῳ ἅπτεσθαι. "ἀδύνατον. "ἀλλὰ 

-»Ὕ " ὰ " ᾿ 

ἱὴν αὐτό γε ἐν ἑαυτῷ ὃν κἂν ἑαυτὸ εἴη περιέχον ὃν 

οὐκ ἄλλο ἢ αὐτό, εἴπερ καὶ, ἐν ἑαυτῷ | εἴη" ἔν τῷ Β 

γάρ τι εἷναι μὴ περιέχοντι ἀδύνατον. ᾿ἣ ἀδύνατον γάρ. 

“οὐκοῦν ἕτερον μὲν ἄν τι εἴη αὐτὸ τὸ περιέχον. ἕτε- 
ρον δὲ τὸ περιεχόμενον" οὐ γὰρ ὅλον γε ἄμφω ταὐτὸν 

ἅμα πείσεται καὶ ποιήσει" καὶ οὕτω τὸ ἕν οὐκ ἂν εἴη 

ἔτι “ἕν ἀλλὰ δύο. “οὐ γὰρ οὖν. “οὐκ ἄρα ἐστὶ ποὺ ἡ 
τὸ ἕν, μήτε ἐν ἑαυτῷ μήτε ἐν ἄλλῳ ἐνόν. “οὐκ ἔστιν." 

͵ Ἵ 

Ῥιμλτο 1 Ὁ 
ῥ .}ὺᾺ 
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ΧΙ. “Ὅρα δή, οὕτως ἔχον εἰ οἷόν τέ ἐστιν ἕστά- 
ναι ἢ κινεῖσϑαι. “τί δὴ γὰρ οὔ; “ὅτι κινούμενόν γε 

Οἢ φέροιτο ἢ ἀλλοιοῖτο ἄν" , αὗται γὰρ μόναι κινήσεις." 
ἐν» ᾿ «ἢ 

“ναί. “ἀλλοιούμενον δὲ τὸ ἕν ἑαυτοῦ ἀδύνατόν που 

ἕν ἔτι εἶναι. “ἀδύνατον. “οὐκ ἄρα κατ᾽ ἀλλοίωσίν 
γε κινεῖται. “οὐ φαίνεται. “ἀλλ᾽ ἄρα τῷ φέρεσϑαι;" 
“ἴσως. “καὶ μὴν εἰ φέροιτο τὸ ἕν, ἤτοι ἐν τῷ αὐτῷ 
ἂν περιφέροιτο κύκλῳ ἢ μεταλλάττοι χώραν ἕτέραν ἐξ θίφεθ 9 τ χῶρ 9 
δ - Ἁ 

ἑτέρας. “ἀνάγκη. “οὐκοῦν κύκλῳ μὲν περιφερόμενον 

ἐπὶ μέσου βεβηκέναι ἀνάγκη, καὶ τὰ περὶ τὸ μέσον 

ἢ φερόμενα ᾿ἄλλα μέρη ἔχειν ἑαυτοῦ" ᾧ δὲ ᾿ μήτε μέσ φεθόμεν, βεθη ἕχ , τε μεύου 
) - "ἡ , Α - ΄ Ν μήτε μερῶν προσήκει, τίς μηχανὴ τοῦτο κύκλῳ ποτὲ 

ἐπὶ τοῦ μέσου ἐνεχϑῆναι;᾽ “οὐδεμία. “ἀλλὰ δὴ χώραν 

ἀμεῖβον ἄλλοτ᾽ ἄλλοϑι γίγνεται καὶ οὕτω κινεῖται; 

εἴπερ γε δή.᾽ “οὐκοῦν εἶναι μέν που ἔν τινι αὐτὸ 
ἀδύνατον ἐφάνη; “ναί. “ἀρ᾽ οὖν γίγνεσθαι ἔτι ἀδυ- 

’ :.» ἐπ 3 3 ως ῊΝ 9 ΡΣ δος. , 

νατώτερον;᾽ “οὐκ ἐννοῶ ὅπῃ. “εἰ ἔν τῷ τι γίγνεται, 

οὐκ ἀνάγκη μήτε πω ἐν ἐκείνῳ εἶναι ἔτι ἐγγιγνόμενον, 
ιήτ᾽ ἔτι ἔξω ἐκείνου παντάπασιν, εἴπερ ἤδη ἐγγίγνεται; 

Ε ᾿ἀνάγκη. “εἰ ἄρα τι ἄλλο πείσεται τοῦτο, ᾿ ἐκεῖνο ἂν 
, τ ’ πλιος ᾿ » ) , “9 - 

μόνον πάδχοι οὗ μέρη εἴη" τὸ μὲν γὰρ ἄν τι αὐτοῦ 
ἤδη ἐν ἐχείνῳ, τὸ δὲ ἔξω εἴη ἅμα" τὸ δὲ μὴ ἔχον 
μέρη οὐχ οἷόν τέ που ἔσται τρόπῳ οὐδενὶ ὅλον ἅμα 
μήτε ἐντὸς εἶναι τινὸξ μήτε ἔξω. “ἀληϑῆ. “οὗ δὲ 
μήτε μέρη εἰσὶ μήϑ᾽ ὅλον τυγχάνει ὄν, οὐ πολὺ ἔτι 
ἀδυνατώτερον ἐγγίγνεσθαί που, μήτε κατὰ μέρη μήτε 

κατὰ ὅλον ἐγγιγνόμενον ;᾽ “φαίνεται. “οὔτ᾽ ἄρα ποι 

189 ἰὸν 1 καὶ ἔν τῷ γιγνόμενον χώραν ἀλλάττει, οὔτ᾽ ἐν 
- 3 -" ᾿' “ῇ Ψ , 9 ς -, 

τῷ αὐτῷ περιφερόμενον οὔτε ἀλλοιούμενον. οὐκ 

ἔοικεν" “κατὰ πᾶσαν ἄρα κίνησιν τὸ ἕν ἀκίνητον.ἢ 
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“ἀκίνητον. “ἀλλὰ μὴν καὶ εἶναί γέ φαμὲν ἔν τινι 
- αὐτὸ ἀδύνατον. “φαμὲν γάρ. “οὐδ᾽ ἄρα ποτὲ ἐν τῷ 

αὐτῷ ἐστίν. “τί δή;᾽ “ὅτι ἤδη ἂν ἐν ἐκείνῳ εἴη, ἐν 
ξ τι » 3 »" ’ κι ς , Ἁ 53 9 ΘΖ ,, ΒΩ ᾽ 

ᾧ (τῷ αὐτῷ, ἐστίν. “πάνυ μὲν οὖν. “ἀλλ᾽ οὔτε ἔν 
Ὃ 

ἑαυτῷ οὔτε ἐν ἄλλῳ οἷόν τε ἦν αὐτῷ ἐνεῖναι. “ο 
γὰρ οὖν. “οὐδέποτε ἄρα ἐστὶ τὸ ἕν ἐν τῷ αὐτῷ. Β 
“οὐκ ἔοικεν. “ἀλλὰ μὴν τό γε μηδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ 

ὃν οὔϑ᾽ ἡσυχίαν ἄγει οὔϑ᾽ ἕστηκεν. “οὐ γὰρ οἷόν 
3 δες ᾿ " ς "" ΩΤ’ ὁ »" ἐδ, τε. “τὸ ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὔϑ᾽ ἕστηκεν οὔτε κινεῖς- 

5 ς ᾽᾽ Ἁ ’ , Φ ᾿ς 3 Ἁ Ἁ -----3. » ται. “οὔκουν δὴ φαίνεταί γε. (οὐδὲ μὴν ταὐτόν γε 

. ὧν 

οὔϑ᾽ ἑτέρῳ οὔτε ἑαυτῷ ἔσται, οὐδ᾽ αὖ ἕτερον οὔτε 
ς - ΒΩ δ ’ Ἃ , 9 ς “-“ δι΄. 8 αὶ Ἷ αὑτοῦ οὔτε ἑτέρου ἂν εἴη. ἱπῇ δή; ᾿ἱἕτερον μέν που 

ρ δὴ ΟΜ.) δα Ὁ, οΥ “ Α ᾽ ὅν , εο»9 
ἑαυτοῦ ὃν ἱξνὸς ἕτερον ἂν εἴη καὶ οὐκ ἂν εἴη ἕν. 

᾿ἀληϑῆ. “καὶ μὴν ταὐτόν γε ἕτέρῳ ὃν ἐκεῖνο ἂν εἴη. 
ΟΜ 3 3 κ᾿ κι ὦ Ω’ 3. φ.9 μ᾿ φ » Ο’᾽ 

αὐτὸ δ᾽ οὐκ ἂν εἴη" ὥστε οὐδ᾽ ἂν οὕτως εἴη ὅπερο 
᾽} «. » τ Ξ: ᾿ 

ἔστιν, ἕν, ἀλλ᾽ ἕτερον ἕνός. “οὐ γὰρ οὖν. “ταὐτὸν 
Ἁ » δ' ." [κ4 ϑ -»"ὝὟἪ7" ᾽ μ » 46 3 ΙΑ 9 μὲν ἄρα ἑτέρῳ ἢ ἕτερον ἑαυτοῦ οὐκ ἔσται. “οὐ γάρ. 

ς ο΄ ’ὔ ΘΙ... 2 " [7 4. 3. ο᾽ 3 Ἀ ἕτερον δέ γε ἑτέρου οὐκ ἔσται, ἕως ἂν ἢ ἕν. οὐ γὰρ 
«-ἢ....-Ὁ 7 τ ΤᾺΝ " Ξ “9 Ἁ ͵ Γ ΨΥ. Δ "ἃ Ψ 

ἑνὶ προσήκει͵ ἑτέρῳ τινὸς είναι. ἀλλὰ μόνῳ ἑτερῷ ἑτέρου, , 

ἄλλῳ δὲ οὐδενί. “ὀρϑῶς. τῷ μὲν ἄρα ἕν εἶναι οὐκ 
ἔσται ἕτερον" ἢ οἴει;᾽ “οὐ δῆτα. “ἀλλὰ μὴν εἰ μὴ 

, 3 Ε » " ἕ- Ν Ἁ ἰν " 3 » 3 ΧΙ 

τούτῳ, οὐχ ἑαυτῷ ἔσται" εἰ δὲ μὴ αὑτῷ. οὐδὲ αὐτό 

αὐτὸ δὲζμηδαμῇ ὃν ἕτερον ᾿οὐδενὸς ᾿ ἔσται ἕτερον. Ὁ 
“ὀρϑῶς. οὐδὲ μὴν ταὐτὸν ἑαυτῷ ἔσται. “πῶς δ᾽ 

οὔ; “οὐχ ἥπερ τοῦ ἑνὸς φύσις, αὕτη δήπου καὶ τοῦ 
ταὐτοῦ. τί δή;᾽ “ὅτι οὐκ, ἐπειδὰν “ταὐτὸν γένηταί τῷ 

τι, ἕν᾽ γίγνεται. “ἀλλὰ τί μήν; “τοῖς πολλοῖς ταὐτὸν 
γενόμενον πολλὰ ἀνάγκη γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἕν. 

᾿ἀληϑῆ. ἀλλ᾽ εἰ τὸ ἕν καὶ τὸ ταὐτὸν μηδαμῇ δια- 
’ ὃ ό Φιὺν ἐ ’, 3 ὶ Ἃ 8 ᾽ , 

φέρει, ὁπότε τι ταὐτὸν ἐγίγνετο, ἀεὶ ἂν ὃν ἐγίγνετο, 
ῷ Ἐ 
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καὶ ὁπότε ἕν, ταὐτόν. ἱπάνυ γε. “εἰ ἄρα τὸ ὃν | 
δ τ Ὡς 4..βἭᾳἜ Ἀν» 3 «ὃ ω 2 ᾿ς «, εν Εἰ ἑαυτῷ “ταὐτὸν ἔσται, οὐχ ἕν᾽ ἑαυτῷ ἔσται" καὶ οὕτω ἕν 
ὃν οὐχ ἕν ἔσται ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον" ἀδύ- 

νατον ἄρα καὶ τῷ ἕνὶ ἢ ἑτέρου ἕτερον εἶναι ἢ ἑαυτῷ 
3 ΄ ϑ9 δι ῇ 5 ς Ο Ἂ [κ4 ΄ “Ἄ - ΨΨΙ ταὐτόν. "᾿ἀδύνατον. “οὕτω δὴ ἕτερόν γὲ ἢ ταὐτὸν 

τος Τὰ ΔΒ, αν ΟΕ ΤΥ πὶ ΔΝ ἀν ΜΟΧΟ 1". ἍΝ ἀν πὰ δ ν ὡς ΠΥ ΨΣ τὸ ἕν οὔτ᾽ ἂν αὑτῷ οὔτ᾽ ἂν ἑτέρῳ εἴη. “οὐ γὰρ οὖν. 
σεν ὯΝ Ν [νὰ ΄ " ΚΕΝ χὴν οὐδὲ μὴν ὅμοιόν τινι ἔσται οὐδ᾽ ἀνόμοιον οὔϑ᾽ ἕαυ- 

-» ᾿, 2 δ ’ 5  κ' ’ὔ 236. 6 Ἀ ᾿ 7ὔ τῷ οὔϑ'᾽ ἑτέρῳ. “τί δή; “ὅτι τὸ ταὐτόν που πεπον- 
ϑὺς “ὅμοιον. “ναί. “τοῦ δέ γε ἑνὸς χωρὶς ἐφάνη τὴν 

τΔοφύσιν τὸ ταὐτόν. “ἐφάνη γάρ. “ἀλλὰ μὴν εἴ τι 
πέπονθε χωρὶς τοῦ ἕν εἶναι τὸ ἕν, πλείω ἂν εἶναι 
πεπόνϑοι ἢ ἕν, τοῦτο δὲ ἀδύνατον. “ναί. “οὐδαμῶς 
ἔστιν ἄρα ταὐτὸν πεπονθὸς εἶναι τὸ ὃν οὔτε ἄλλῳ 
οὔϑ᾽ ἑαυτῷ. “οὐ φαίνεται. “οὐδὲ ὅμοιον ἄρα δυνα- 

Χ ἌΣ τὴν 5 Ὰ ,ὕ “ Ωχ 3 Ο » 9 ς 3 " 9 
τὸν αὐτὸ εἶναι οὔτε ἄλλῳ οὐϑ' ἑξαυτῷ. οὐχ ξοικὲν. 

“οὐδὲ μὴν ἕτερόν γε πέπονθεν εἶναι τὸ ἕν" καὶ γὰρ 
οὕτω πλείω ἂν πεπόνϑοι εἶναν ἢ ἕν. “πλείω γάρ. 
τό γε μὴν ἕτερον πεπονϑὸς ἢ ἑαυτοῦ ἢ ἄλλου ἀνό- 

Βμοιον ἂν εἴη ἢ ἑαυτῷ ἢ ἄλλῳ, εἴπερ τὸ ταὐτὸν πε- 
πονϑὺς ὅμοιον. “ὀρϑῶς. “τὸ δέ γε ἕν, ὡς ἔοικεν, 
οὐδαμῶς ἕτερον πεπονϑὸς οὐδαμῶς ἀνόμοιόν ἔστιν 

οὔϑ᾽ ἑαυτῷ οὔϑ᾽ ἑτέρῳ. “οὐ γὰρ οὐν. “οὔτε ἄρα 
Φ 2) ΠΡ μερΙς ,Δὦὁ,ὦ05. «το “ δ Ὁ δι » ὅμοιον οὔτε ἀνόμοιον οὔϑ᾽ ἑτέρῳ οὔτε ἑαυτῷ ἂν εἴη 
τὸ ἕν. “οὐ φαίνεται. “καὶ μὴν τοιοῦτόν γὲ ὃν οὔτε 
ἴσον οὔτε ἄνισον ἔσται οὔτε ἑαυτῷ οὔτε ἄλλῳ. “πῇ 

δή; “ἴσον μὲν ὃν τῶν αὐτῶν μέτρων ἔσται ἐκείνῳ, 
“ 
ς ὦἦὮ ἂν ἴσον ἦ. “ναί “μεῖξον δέ που ἢ ἔλαττον ὄν, 

αοἷς μὲν ἂν ξύμμετρον ἧὖ, τῶν μὲν ἐλαττόνων πλείω 
μέτρα ἕξει, τῶν δὲ μειξόνων ἐλάττω. “ναί. “οἷς δ᾽ 
ἂν μὴ σύμμετρον, τῶν μὲν σμικροτέρων, τῶν δὲ 



« 
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μειζόνων μέτρων ἔσται. “πῶς γὰρ οὔ: “οὐκοῦν ἀδύ- 

νατον τὸ μὴ μετέχον τοῦ αὐτοῦ ἢ μέτρων τῶν αὐτῶν 
εἶναι ἢ ἄλλων ὡντινωνοῦν τῶν αὐτῶν; "ἀδύνατον." 
“ἴσον μὲν ἄρα οὔτ᾽ ἂν ἑαυτῷ οὔτε ἄλλῳ εἴη μὴ τῶν 
αὐτῶν μέτρων ὄν. “οὔκουν φαίνεταί γε. “ἀλλὰ μὴν 

πλειόνων γε μέτρων ὃν ἢ ἐλαττόνων, ὅσωνπερ μέτρων. 
τοσούτων | καὶ μερῶν ἂν εἴη" καὶ οὕτως αὖ οὐκέτι Ὁ 

ἐν" ἔσται, ἀλλὰ τοσαῦτα ὅσαπερ καὶ τὰ μέτρα. “ὀρϑῶς.᾽ 

εἶ δέ γε ἑνὸς μέτρου εἴη. ἴσον ἂν γίγνοιτο τῷ μέτρῳ" 
τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἐφάνη, ἴσον τῷ αὐτὸ εἶναι." “ ἐφάνη 
γάρ. “οὔτε ἄρα ἕνὸς μέτρου μετέχον οὔτε πολλῶν 

οὔτε ὀλίγων, οὔτε τὸ παράπαν τοῦ αὐτοῦ μετέχον, 

οὔτε ἑαυτῷ ποτέ, ὡς ἔοικεν, ἔσται ἴσον οὔτε ἄλλῳ" 

οὐδ᾽ αὖ μεῖζον οὐδὲ ἔλαττον οὔτε ἑαυτοῦ οὔϑ'᾽ ἑτέρου." 
παντάπασι μὲν οὖν οὕτως. 

ΧΙ. “Τί δέ; πρεσβύτερον ἢ | νεώτερον ἢ τὴν 
αὐτὴν ἡλικίαν ἔχειν τὸ ὃν δοχεῖ τῷ δυνατὸν εἶναι: 

τί δὴ γὰρ οὔ; “ὅτι που. ἡλικίαν μὲν τὴν αὐτὴν ἔχον 

ἢ αὑτῷ ἢ ἄλλῳ ἰσότητος χρόνον καὶ ὁμοιότητος μεϑ- 
ἕξει, ὧν ἐλέγομεν οὐ μετεῖναι τῷ ἕνί, οὔϑ'᾽ ὁμοιό- 
τητος οὔτε ἰσότητος. “ἐλέγομεν γὰρ οὖν. 'χαὶ μὴν 
καὶ ὅτι ἀνομοιότητός τε καὶ ἀνισότητος οὐ μετέχει. 

καὶ τοῦτο ἐλέγομεν. ἱπάνυ μὲν οὖν. πῶς οὖν οἷόν 
τὲ ἔσται τινὸς 1 ἢ πρεσβύτερον ἢ νεώτερον εἶναι ἢ 141 
τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἔχειν τῷ τοιοῦτον ὄν; “οὐδαμῶς. 

“οὐχ ἄρ᾽ ἂν εἴη νεώτερον οὐδὲ πρεσβύτερον οὐδὲ τὴν 
αὐτὴν ἡλικίαν ἔχον τὸ ἕν οὔτε αὑτῷ οὔτε ἄλλῳ. “οὐ 

φαίνεται. “ἄρ᾽ οὖν οὐδὲ ἐν χρόνῳ τὸ παράπαν δύναιτ᾽ 

ἂν εἶναι τὸ ἕν, εἰ τοιοῦτον εἴη; ἢ οὐκ ἀνάγκη. ἐών 
τι ἢ ἐν χρόνῳ, ἀεὶ αὐτὸ αὑτοῦ πρεσβύτερον γίγνε- 
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σϑαι;; ᾿ἀνάγκη. “οὐκοῦν τό γε πρεσβύτερον ἀεὶ νεω- 
Β τέρου πρεσβύτερον; ὑτί μήν; “τὸ [ πρεσβύτερον ἄρα 
ἑαυτοῦ γιγνόμενον καὶ νεώτερον ἑαυτοῦ ἅμα γίγνεται, 

εἴπερ μέλλει ἔχειν ὅτου πρεσβύτερον γίγνεται. πῶς 

λέγεις; ὧδε" διάφορον ἕτερον ἑτέρου οὐδὲν δεῖ γί- 
γνεσϑαι ἤδη ὄντος διαφόρου. ἀλλὰ τοῦ μὲν ἤδη 

ὄντος ἤδη εἶναι. "τοῦ δὲ΄ ῬΈΡΟνὕτοοι γεγονέναι, τοῦ δὲ 

μέλλοντος μέλλειν. τοῦ δὲ γιγνομένου οὔτε γεγονέναι 

οὔτε μέλλειν οὔτε εἶναί πῶ ΘΦΟΘΟΝΕ ἀλλὰ γίγνεσϑαι 

ακαὶ ἄλλως οὐκ εἶναι. “ἀνάγκη γάρ. “ἀλλὰ | μὴν τό 

χ γε πρεσβύτερον διαφορότης νεωτέρου ἐστὶ καὶ οὐδενὸς 
ἄλλου. “ἔστι γάρ. “τὸ ἄρα πρεσβύτερον ἑαυτοῦ γι- 
γνόμενον ἀνάγκη καὶ νεώτερον ἅμα ἑαυτοῦ γίγνεσϑαι.᾽ 
“ἔοικεν. “ἀλλὰ μὴν καὶ μήτε πλείω ἑαυτοῦ γίψγνεσϑαι 

χρόνον μήτ᾽ ἐλάττω, ἀλλὰ τὸν ἴσον χρόνον καὶ γίγνε- 
σϑαι ἑαυτῷ καὶ εἶναι καὶ γεγονέναι καὶ μέλλειν ἔσε- 
σϑαι. “ἀνάγκη γὰρ οὖν καὶ ταῦτα.᾽ “ἀνάγκη ἄρα 

ἐστίν. ὡς ἔοικεν. ὅσα γε ἐν χρόνῳ ἐστὶ καὶ μετέχει 
Ὁ τοῦ τοιούτου, ἕκαστον αὐτῶν τὴν αὐτήν τε αὐτὸ αὑτῷ 

ἡλικίαν ἔχειν καὶ πρεσβύτερόν τε αὑτοῦ ἅμα καὶ νεώ-᾿ 

τερον γίγνεσϑαι. “κινδυνεύει. “ἀλλὰ μὴν τῷ γε ἑνὶ 
τῶν τοιούτων παϑημάτων οὐδὲν μετῆν. “οὐ γὰρ μετῆν." 

“οὐδὲ ἄρα χρόνου αὐτῷ μέτεστιν, οὐδ᾽ ἔστιν ἔν τινι 
χρόνῳ. “οὔκουν δή, ὥς γε ὃ λόγος αἱρεῖ. “τί οὖν; 
τὸ ἦν καὶ τὸ γέγονε καὶ τὸ ἐγίγνετο οὐ χρόνου μέϑεξιν 

δοκεῖ σημαίνειν τοῦ ποτὲ γεγονότος; “καὶ μάλα. “τί 

Εἰ δέ; τὸ ἔσται | καὶ τὸ γενήσεται καὶ τὸ γενηϑήσεται 
οὐ τοῦ ἔπειτά που μέλλοντος; “ναί. τὸ δὲ δὴ ἔστι 

καὶ τὸ γίγνεται οὐ τοῦ νῦν παρόντος; “πάνυ μὲν 

οὖν. “εἰ ἄρα τὸ ἕν μηδαμῇ μηδενὸς μετέχει χρόνου, 
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οὔτε ποτὲ γεγόνει οὔτ᾽ ἐγίγνετο οὔτ᾽ ἦν ποτέ, οὔτε 
νῦν γέγονεν οὔτε γίγνεται οὔτ᾽ ἔστιν, οὔτ᾽ ἔπειτα 

γενήσεται οὔτε γενηϑήσεται οὔτ᾽ ἔσται. “ ἀληϑέστατα. 

“ἔστιν οὖν οὐσίας ὅπως ἄν τι μετάσχοι ἄλλως ἢ κατὰ 

τούτων τι; “οὐκ ἔστιν. “οὐδαμῶς ἄρα τὸ ἕν οὐσίας 
μετέχει. “οὐκ ἔοικεν. “οὐδαμῶς ἄρα ἔστι τὸ ἕν. “οὐ 

φαίνεται. οὐδ᾽ ἄρα οὕτως ἔστιν ὥστε" ἕν᾽ εἶναι" εἴη 
γὰρ ἂν ἤδη “ὃν καὶ οὐσίας μετέχον: ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε, “ 

τὸ ἕν οὔτε ἕν ἐστιν οὔτε" ἔστιν: εἰ δεῖ τῷ τοιῷδε λόγῳ .. 

πιστεύειν. “κινδυνεύει. 1 “ὃ δὲ μὴ ἔστι, τούτῳ τῷ μὴ 145 
πὔντι εἴη ἄν τι ἢ αὐτῷ ἢ" αὐτοῦ; “καὶ πῶς; “οὐδ᾽ 
ἄρα ὄνομα ἔστιν αὐτῷ οὐδὲ λόγος οὐδέ τις ἐπιστήμη 

οὐδὲ αἴσϑησις οὐδὲ δόξα. “οὐ φαίνεται. “οὐδ᾽ ὀνο- 
μάξεται ἄρα οὐδὲ λέγεται οὐδὲ δοξάξεται οὐδὲ γιγνώ- 
ὄκεται, οὐδέ τι τῶν ὄντων αὐτοῦ αἰσϑάνεται. “οὐκ 

ἔοικεν.) “͵ δυνατὸν οὖν περὶ τὸ ἕν ταῦϑ᾽ οὕτως 
ἔχειν; ᾿οὔχουν ἔμοιγε δοκεῖ. .22 

ΧΠΙ. “Βούλει οὖν ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν πάλιν ἐξ 
᾿ 

μι - , " δα ς “" 3 “-“ 9 ὩΣ σέο ἔζ 

“ἀρχῆς ἐκανελϑωμεν, ἐάν τι ἡμῖν ἑπανιοῦσιν ἀλλοῖον Β ( ἔχες 

“φανῇ; ἱπάνυ μὲν οὖν βούλομαι. ᾿οὐκοῦν ἕν εἰ ἔστι, κενὴ 

φαμέν, τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτοῦ, ποῖά ποτε τυγχάνει 12 -2. 
ὄντα. διομολογητέα ταῦτα οὐχ οὕτω;᾽ “ναί. “ὅρα 

-»" ͵ 5 ω ᾿ 
δὴ ἐξ ἀρχῆς. ὃν εἰ ἔστιν, ἄρα οἷόν τε αὐτὸ εἶναι 
μέν, οὐσίας δὲ μὴ μετέχειν; “οὐχ οἷόν τε. “οὐκοῦν 

καὶ ἡ οὐσία τοῦ ἑνὸς εἴη ἂν" οὐ ταὐτὸν οὖσα τῷ ἕνί" 
᾽ ᾿ δι νου 3 , ΠΡ Δ, πε ΣΝ οὐ γὰρ ἂν ἐκείνη ἦν ἐκείνου οὐσία, οὐδ᾽ ἂν ἐκεῖνο 

τὸ ἕν ἐκείνης μετεῖχεν, ἀλλ᾽ ὅμοιον | ἂν ἦν λέγειν ἕν ( 
τε εἶναι καὶ ἕν ἕν. νῦν δὲ οὐχ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπό- 
ϑεσις, εἰ ἕν ἕν, τί χρὴ ξυμβαίνειν, ἀλλ᾽ εἰ ἕν᾽ ἔστιν" 

οὐχ οὕτω; ἱπάνυ μὲν οὖν. “οὐκοῦν ὡς ἄλλο τι 
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. σημαῖνον τὸ ἔστι τοῦ ἕν; “ὑὩἀνάγκη. “ἄρα οὖν ἄλλο 
ἢ ὅτι οὐσίας μετέχει τὸ ἕν, τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ λεγόμενον, 

ἐπειδάν τις συλλήβδην εἴπῃ ὅτι ἕν ἔστιν; “πάνυ γε. 

πάλιν δὴ λέγωμεν. ἕν εἰ ἔστι, τί συμβήσεται. σκόπει 

οὖν. εἰ οὐκ ἀνάγκη ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν τοιοῦτον 
ὃν τὸ ἕν σημαίνειν, οἷον μέρη ἔχειν; πῶς; ᾿ὧδε"" 

Ὁ εἰ τὸ ἔστι τοῦ ἑνὸς ὄντος λέγεται καὶ τὸ ἕν τοῦ ὄντος 

ἑνός. ἔστι δὲ οὐ τὸ αὐτὸ ἥ τε οὐσία καὶ τὸ ἕν, τοῦ 
αὐτοῦ δὲ ἐκείνου, οὗ ὑπεϑέμεϑα; τοῦ ἑνὸς ὄντος, ρα 
οὐκ ἀνάγκη τὸ μὲν ὅλον ὃν ὃν εἶναι αὐτό, ἘΥΕΣ ὃὲ 
τλυεδς μόρια τό τε ὃν καὶ τὸ εἴναι:᾽ “ἀνάγκη. 
ἱπότερον οὖν ἘΚΟΈΕΡΟΙ, τῶν μορίων τούτων »μόριον"᾿ 
μόνον Εθσσῤραθμενν, ἢ τοῦ ὅλου μόριον' τό γε μόψιον 
προσρητέον ἱτοῦ ὅλου. ὑχαὶ ὅλον ἄρα ἐστίν, ὃ ἂν 

ἕν ἧ, καὶ μόριον ἔχει. “πάνυ γε. “τί οὖν; τῶν μο- 
Ε ρέων ἑκάτερον τούτων τοῦ ἑνὸς ὄντος, τό τὲ ἕν | καὶ 

τὸ ὄν. ἄρα ἀπολείπεσϑον ἢ τὸ ἕν τοῦ “εἶναϊ μορίου ἢ 
τὸ ὃν τοῦ ἑνὸς μορίου; οὐκ ἂν εἴη" πάλιν ἄρα 

καὶ τῶν μορίων ἑκάτερον τό τε ὃν ἴσχει καὶ τὸ ὄν, 
καὶ γίγνεται τὸ ἐλάχιστον ἐκ δυοῖν αὖ μορίοιν τὸ 

μόριον, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἀεί, ὅτιπερ 

ἂν μόριον 2: ρας τούτω τὼ μορίω ἀεὶ ἴσχει" τό τε 
γὰρ ἕν τὸ ὃν ἀεὶ ἴσχει καὶ τὸ ὃν τὸ ἕν᾽ ὥστε ἀνάγκη 

148 δύ᾽ ἀεὶ Ι 10. ἄπεΡ ΘΝ. μηδέποτε ἕν εἶναι. παντάπασι 
πεσε κτον.- 

μὲν οὖν. “οὐχοῦν ἄπειρον ἂν τὸ πλῆϑορ οὕτω τον 
“᾿- Ὧν ὃν εἴη; “ἔοικεν. “ἴϑι δὴ καὶ τῇδε ἔτι. “πῇ; "οὐ- 

σίας φαμὲν μετέχειν τὸ ἕν, διὸ ἔστιν; “ναί. “καὶ 

διὰ ταῦτα δὴ τὸ ἕν ὃν πολλὰ ἐφάνη. "οὕτως. τί δέ; 

αὐτὸ τὸ ἕν. ὃ δή φαμὲν οὐσίας μετέχειν, ἐὰν αὐτὸ τῇ 
διανοίᾳ μόνον καϑ' αὑτὸ λάβωμεν ( ἄνευ τούτου οὗ 



ὃ ὀρϑῶς ἔχει καλεῖσϑαι ἀμφοτέρω; “πῶς; ᾿ὧδε'" 

--- 

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. παν τ 

φαμὲν “μετέχειν! ) ἄρά γε ἕν μόνον φανήσεται ἢ καὶ. 

πολλὰ τὸ αὐτὸ τοῦτο;᾽ “ἕν, οἶμαι ἔγωγε. 1 “ἴδωμεν Β 
δή ἄλλο τι ἕτερον μὲν ἀνάγκη τὴν οὐσίαν αὐτοῦ 
εἶναι, ἕτερον δὲ αὐτό, εἴπερ μὴ οὐσία τὸ ἕν, ἀλλ᾽ ὡς 
τι ΡΨ ,  Φ ϑὲ. 2 τὰ ΣΈΟ -» “ Χ μὰ ὃν οὐσίας μετέσχεν. “ἀνάγκη. “οὐχοῦν, εἰ ἕτερον μὲν 
ἡ οὐσία, ἕτερον δὲ τὸ ἕν, οὔτε τῷ ἕν τὸ ἕν τῆς οὐσίας 
ἕτερον οὔτε τῷ οὐσία εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἑνὸς ἄλλο, 
ἀλλὰ τῷ ἑτέρῳ τὲ καὶ ἄλλω ἕτερα. ἀλλήλων. ᾿πάνυ 

μὲν. οὖν. “ὥστε οὐ ταὐτόν ἐστιν οὔτε τῷ ἑνὶ οὔτε 
- ΌΣΨ, ἡ, “ΡΥ ς5 ς “- , δ ΟΣ 5. ᾽Ν ν τῇ οὐσίᾳ τὸ ἕτερον. ἱπῶς γάρ; ὑτί οὖν; ἐὰν προελώ- 

μεϑα αὐτῶν εἴτε βούλει “τὴν | οὐσίαν καὶ τὸ ἕτερον Ὁ 
εἴτε “τὴν οὐσίαν καὶ τὸ ἕν" εἴτε τὸ ὃν καὶ τὸ ἕτερον! 
ὧρ᾽ οὐκ ἐν ἑκάστῃ τῇ προαιρέσει προαιρούμεϑά τινε 

ἔστιν οὐσίαν εἰπεῖν; "ἔστιν. “καὶ αὖϑις εἰπεῖν ἕν." 

“καὶ τοῦτο. “ἄρ᾽ οὖν οὐχ ἑχάτερον αὐτοῖν εἴρηται ;᾽ 
“ναί. τί δ᾽ ὅταν εἴπω “οὐσία τε καὶ ἕν, ἄρα οὐκ 
ἀμφοτέρω; “πάνυ γε. “οὐκοῦν καὶ ἐὰν “οὐσία τε καὶ 

ἫἋ « ἕτερον ἢ ἕτερόν τε καὶ ἕν. καὶ οὕτω πανταχῶς ἐφ᾽ ᾽ χ 

ἑχάστου ἄμφω λέγω; ναί. “ὃ δ᾽ | ἂν. ἄμφω ὀρϑῶς 9 φ 

᾿ προσαγορεύησϑον, ἄρα οἷόν τε ἄμφω μὲν αὐτὼ εἶναι, 
δύο δὲ μή; “οὐχ οἷόν τε. “ὃ δ᾽ ἂν δύο ἦτον, ἔστι 
τις μηχανὴ μὴ οὐχ ἑκάτερον αὐτοῖν ἕν εἶναι; “οὐδε- 
μία. “τούτων ἄρα ἐπείπερ σύνδυο ἕκαστα ξυμβαίνει 

εἶναι, καὶ ἕν ἂν εἴη ἕκαστον. “φαίνεται. “εἰ δὲ ἕν 
ἕκαστον αὐτῶν ἐστί, συντεϑέντος ἑνὸς ὁποιουοῦν ἧτι- 
νιοῦν συξυγίᾳ “οὐ τρίά γίγνεται τὰ πάντα;:᾽ “ναί.᾽ 
τρία δὲ οὐ περιττὰ καὶ δύο ἄρτια;:᾽ ἱπῶς δ᾽ οὔ; 
“τέ δέ; δυοῖν ὄντοιν οὐκ ἀνάγκη | εἶναι καὶ δίς, καὶ Ε 
τριῶν ὄντων τρίς, εἴπερ ὑπάρχει τῷ τε δύο τὸ δὶς 

ἠ 
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ἕν καὶ τῷ τρία τὸ τρὶς ἕν; “ἀνάγκη. “δυοῖν δὲ ὄν- 
τοῖν χαὶ δὶς οὐκ ἀνάγκη δύο δὺς εἶναῦ! καὶ τριῶν 

καὶ τρὶς οὐκ ἀνάγκη αὖ τρία τρὶς εἶναι; ἱπῶς δ᾽ οὔ; 

“τί δέ; τριῶν ὄντων καὶ δὶς ὄντων καὶ δυοῖν ὄντοιν 
καὶ τρὶς ὄντοιν οὐκ ἀνάγκη τὲ τρία δὶς εἶναι καὶ δύο 
τρίς; “πολλή γε. ᾿ἄρτιά τε ἄρα ἀρτιάκις ἂν εἴη καὶ 

144 περιττὰ περιττάκις καὶ | ἄρτια περιττάκις καὶ περιττὰ 

ἀρτιάκις. “ἔστιν οὕτω. “εἰ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, 
οἴει τινὰ ἀριϑμὸν ὑπολείπεσϑαι, ὃν οὐκ ἀνάγκη εἶναι; 

“οὐδαμῶς γε. “εἰ ἄρα ἔστιν ἕν, ἀνάγκη καὶ ἀριϑμὸν 

εἶναι. “ἀνάγκη. “ἀλλὰ μὴν ἀριϑμοῦ γε ὄντος πόλλ᾽ 
ἂν εἴη καὶ πλῆϑος ἄπειρον τῶν ὄντων: ἢ οὐκ ἄπειρος 
ἀριϑμὸς πλήϑει καὶ μετέχων οὐσίας γίγνεται; “καὶ 
πάνυ γε. “οὐκοῦν εἰ πᾶς ἀριϑμὸς οὐσίας μετέχει, 

καὶ τὸ μόριον ἕχαστον τοῦ ἀριϑμοῦ μετέχοι ἂν αὐ- 
τῇδι᾽ “ναί ΕΣ Ἂς 

Β ΧΙΥ͂. | “Ἐπὶ πάντα ἄρα πολλὰ ὄντα ἣ οὐσία νε- 
σανή  νέμηται καὶ οὐδενὸς ἀποστατεῖ τῶν ὄντων, οὔτε τοῦ 

σμικροτάτου οὔτε τοῦ μεγίστου; ἢ τοῦτο μὲν καὶ ἄλο- 

γον ἐρέσϑαι; πῶς γὰρ ἂν δὴ οὐσία γὲ τῶν ὄντων του 
ἀποστατοῖ:᾽ “οὐδαμῶς. “κατακεκερμάτισται ἄρα ὡς 

οἷόν τὲ σμικρότατα καὶ μέγιστα καὶ πανταχῶς ὄντα, 
καὶ μεμέρισται πάντων μάλιστα, καὶ ἔστι μέρη ἀπέραντα 

Οατῆς | οὐσίας. “ἔχει οὕτως. “πλεῖστα ἄρα ἐστὶ τὰ μέρη 
αὐτῆς. ᾿πλεῖστα μέντοι. “τί οὖν; ἔστι τι αὐτῶν, ὃ 
ἔστι μὲν μέρος τῆς οὐσίας, οὐδὲν μέντοι μέρος :᾿ “καὶ 
πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο; “ἀλλ᾽ εἴπερ γε, οἶμαι, ἔστιν, 
ἀνάγκη αὐτὸ ἀεί, ἕωσπερ ἂν ἧ. ἕν γέ τι εἶναι, μηδὲν" 
δὲ ἀδύνατον. “ἀνάγκη. πρὸς ἅπαντι ἄρα ἑκάστῳ τῷ 
τῆς οὐσίας μέρει πρόσεστι τὸ ἕν; οὐκ ἀπολειπόμενον 
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οὔτε σμικροτέρου οὔτε μείζονος μέρους οὔτε ἄλλου 

οὐδενός. “οὕτω. ᾿“ὦρα οὖν [| ἕν ὃν πολλαχοῦ ἅμα Ὁ 

ὅλον ἐστί; τοῦτο ἄϑρει.. “ἀλλ᾽ ἀϑρῶ καὶ ὁρῶ ὅτι 
ἀδύνατον. “μεμερισμένον ἄρα, εἴπερ μὴ ὅλον: ἄλλως 

γάρ που οὐδαμῶς ἅμα ἅπασι τοῖς τῆς οὐσίας μέρεσιν 

παρέσται ἢ μεμερισμένον. “ναί. “καὶ μὴν τό γεὲ 
μεριστὸν πολλὴ ἀνάγκη εἶναι τοσαῦτα. ὅσαπερ μέρη." 

“ἀνάγκη. “οὐκ ἄρα ἀληϑῆ ἄρτι ἐλέγομεν λέγοντες ὡς 
»" , ἡεϑενανονου , , 3 . ’ πλεῖστα μέρη ἡ οὐσΐα νενεμημένη εἴη. οὐδὲ γὰρ πλείω 

τοῦ ἑνὸς νενέμηται, [ ἀλλ᾽ ἴσα, ὡς ἔοικε, τῷ ἑνί" οὔτεξ 
γὰρ τὸ ὃν τοῦ ἑνὸς ἀπολείπεται οὔτε τὸ ἕν τοῦ ὄντος, 
ἀλλ᾽ ἐξισοῦσϑον δύ᾽ ὄντε; ἀεὶ παρὰ πάντα. ἣπαντά- 
πασιν οὕτω φαίνεται. “τὸ ἕν ἄρα αὐτὸ κεκερματισμέ- 

νον ὑπὸ τῆς οὐσίας “πολλά τε καὶ ἄπειρα τὸ πλῆϑός 
ἐστιν. “φαίνεται. “οὐ μόνον ἄρα τὸ ὃν ἕν πολλά 

ἐστιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἕν ὑπὸ τοῦ ὄντος διανενεμη- 
μένον πολλὰ ἀνάγκη εἶναι. “παντάπασι μὲν οὖν. 

ΧΥ͂, ᾿ Καὶ μὴν ὅτι γε ὅλου τὰ μόρια μόρια, πε- 
περασμένον ἂν εἴη κατὰ τὸ ὅλον τὸ ἕν᾽ ἢ οὐ περι- Ἴ νὴὼν 

΄ 

ἔχεται ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ μόρια;᾽ | “ ἀνάγκη. “ἀλλὰ μὴν 1τ4ὅ 
τό γε περιέχον πέρας ἂν εἴη. πῶς δ᾽ οὔ; τὸ ὃν 
ἄρα ὃν ἕν τέ ἐστί που καὶ πολλά, καὶ ὅλον καὶ μόρια, 
καὶ πεπερασμένον καὶ ἄπειρον πλήϑει.. “φαίνεται. 
“ἄρ᾽ οὖν οὐκ, ἐπείπερ πεπερασμένον, καὶ ἔσχατα ἔχον; 
ἀνάγκη. “τί δ᾽; εἰ ὅλον, οὐ καὶ ἀρχὴν ἂν ἔχοι καὶ 
μέσον καὶ τελευτήν; ἢ οἷόν τέ τι ὅλον εἶναι ἄνευ 
τριῶν τούτων; κἄν του ἕν ὁτιοῦν αὐτῶν ἀποστατῇ, 

ἐθελήσει ἔτι ὅλον εἶναι; “οὐκ ἐθελήσει. “καὶ ἀρχὴν 
δή, ὥς ἔοικεν, καὶ τελευτὴν [| καὶ μέσον ἔχοι ἂν τὸ Β 
μω 

ἕν. “ἔχοι. “ἀλλὰ μὴν τό γε μέσον ἴσον τῶν ἐσχάτων 
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ἀπέχει: οὐ γὰρ ἂν ἄλλως μέσον εἴη. “οὐ γάρ. “καὶ 
σχήματος δή τινος, ὡς ἔοικε, τοιοῦτον ὃν μετέχοι ἂν 

τὸ ἕν, ἤτοι εὐϑέος ἢ στρογγύλου ἤ τινος μικτοῦ ἐξ 

ἀμφοῖν. “μετέχοι γὰρ ἄν. ἄρ᾽ οὖν οὕτως ἔχον οὐκ 
αὐτό τὲ ἐν ἑαυτῷ ἔσται καὶ ἐν ἄλλῳ; “πῶς: ᾿ τῶν 

μερῶν που ἕκαστον ἐν τῷ ὅλῳ ἐστὶ καὶ οὐδὲν ἐχτὸς 

τοῦ ὅλου. “οὕτως. ἱπάντα δὲ τὰ μέρη ὑπὸ τοῦ ὅλου 
Οπεριέχεται; “ναί. "καὶ ] μὴν τά γε πάντα μέρη τὰ αὑτοῦ 
“τὸ ἕν ἐστι, καὶ οὔτε τι πλέον οὔτε ἔλαττον 1 ἦ πάντα. “οὐ 

γάρ. “οὐκοῦν καὶ τὸ ὅλον τὸ ἕν ἐστιν; “πῶς δ᾽ οὔ; 

δ νὰν πάντα τὰ μέρη ἐν ὅλῳ τυγχάνει ὌΡΡΟ ἔστι 

δὲ τά τε πάντα τὸ ἕν καὶ αὐτὸ τὸ ὅλον, περιθχεσαι δὲ 

ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ πόνξα: ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ἂν περιέχοιτο 
τὸ ἕν, καὶ οὕτως ἂν ἤδη τὸ ἕν αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ εἴη. 
φαίνεται. “ἀλλὰ μέντοι τό.γε ὅλον αὖ οὐκ ἐν τοῖς 
μέρεσίν ἐστιν, οὔτε ἐν πᾶσιν οὔτε ἐν τισί. εἰ γὰρ ἐν 

Ὁ πᾶσιν, | ἀνάγκη καὶ ἐν ἑνί: ἔν τινι γὰρ ἑνὶ μὴ ὃν 
οὐκ ἂν ἔτι που δύναιτο ἔν γε ἅπασιν εἶναι" εἰ δὲ 

τοῦτο μὲν τὸ ὃν τῶν ἁπάντων ἐστί, τὸ δὲ ὅλον ἐν 

τούτῳ μὴ ἔνι, πῶς ἔτι ἔν γε τοῖς πᾶσιν ἐνέσται; 

“οὐδαμῶς. “οὐδὲ μὴν ἐν τισὶ τῶν μερῶν. εἰ γὰρ ἐν 
τισὶ τὸ ὅλον εἴη, τὸ πλέον ἂν ἐν τῷ ἐλάττονι εἴη, ὅ 
ἐστιν ἀδύνατον. "ἀδύνατον γάρ. ἱμὴ ὃν δ᾽ ἐν πλέοσι 

μηδ᾽ ἐν ἕνὶ μηδ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς μέρεσι τὸ ὅλον οὐκ 
ἀνάγκη ἔν ἑτέρῳ τινὶ εἶναι ἢ μηδαμοῦ ἔτι εἶναι; 

Ἑ ᾿ ἀνάγκη. 1 “οὐχοῦν μηϑαμοῦ μὲν ὃν οὐδὲν ἂν δἴην 
Ἴὸν δὲ ἊΝ ἸΕΡΥΝ οὐκ ἐν αὑτῷ ἐστίν, ἀνάγκη ἐν 
ἄλλῳ εἶναι; πάνυ γε. “ἧ μὲν ἄρα τὸ ἕν ὅλον, ἐν 

δλλῷ ἐστίν: ἧ δὲ τὰ πάντα μέρη ὄντα τυγχάνει, αὐτὸ 
ἐν ἑαυτῷ καὶ οὕτω τὸ ὃν ἀνάγκη αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ 
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.} ἐρτϑν ᾿ς ΕΙΣ Α 3 [ 8: ᾿" ᾿ κ εἶναι καὶ ἐν ἑτέρῳ. ᾿ὑἀνάγκη.᾽ , “οὕτω δὴ πεφυκὸς τὸ 
ἕν ἄρ᾽ οὐκ ἀνάγκη καὶ κινεῖσθαι καὶ ἑστάναι: “πῇ; 
ΒΕ ’ , , ΜΡ," ᾽ 6 -» ΄, Ἁ ἕστηκε μέν που, εἴπερ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ ἐστίν. ἐν γὰρ 
ἑνὶ ὃν καὶ ἐκ τούτου ] μὴ μεταβαῖνον ἐν τῷ αὐτῷ ὃν 140 

εἴη, ἐν ἑαυτῷ. “ἔστι γάρ. τὸ δέ γε ἐν τῷ αὐτῷ ἦν. ἐν ὥ. γάρ. γ ὦ αὐτς 
ἀεὶ ὃν ἑστὸς δήπου ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι. πάνυ γε. τ 

’ ἐν ΓΘ ὦ ἀν αν κὰ 3 ᾿ 7 ΄, 3 ΄ δέ; τὸ ἐν ἑτέρῳ ἀεὶ ὃν οὐ τὸ ἐναντίον ἀνάγκη μηδέ- 
ποτ᾿ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι, μηδέποτε δὲ ὃν ἐν τῷ αὐτῷ 
μηδὲ ἑστάναι, μὴ ἑστὸς δὲ κυνεῖσϑαι; “οὕτως. ᾿ ἀνάγκη 
ἄρα τὸ ἕν, αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ ἀεὶ ὃν καὶ ἐν ἑτέρῳ, 

ῳ-ς 

ἀεὶ κινεῖσϑαί τε καὶ ἑστάναι. “φαίνεται. “καὶ μὴν 

ταὐτόν γε δεῖ εἶναι αὐτὸ ἑαυτῷ καὶ ἕτερον ἑαυτοῦ. 
καὶ 1 τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως ταὐτόν τε καὶ ἕτερον εἶναι, Β 

εἴπερ καὶ τὰ πρόσϑεν πέπονϑεν.᾽ “πῶς; “πᾶν που 
πρὸς ἅπαν ὧδε ἔχει" ἢ ταὐτόν ἐστιν ἢ ἕτερον. ἢ ἐὰν 

᾿ 5, ἐν 3 3. ΟἹ -----.---.-- ὁ. , Δ Χ μὴ ταὐτὸν ἡ μηδ᾽ ἕτερον, μέρος ἂν εἴη τούτου, πρὸς 
μ] Ο , μ᾽ ς Χ , «-Ὁριγ ---- δ. “560 , 9 

ὁ οὕτως ἔχει. ἢ ὡς πρὸς μέρος ὅλον ἂν εἴη. φαίνεται. 

“ἄρ᾽ οὖν τὸ ἕν αὐτὸ αὑτοῦ μέρος ἐστίν; “οὐδαμῶς. 
ς 9 (ς.9 » ς Χ , - ἜΝ ς » Ω᾽ μ᾿ " οὐδ᾽ ἄρα ὡς πρὸς μέρος αὐτὸ αὑτοῦ ὅλον ἂν εἴη. 

᾿" δ ᾿ , δι, ..5 σιν . “ ΚΓ ΦᾺ ᾿ς! 
πρὸς ἑαυτὸ μέρος ὃν. οὐ γὰρ οἷόν τε. “ἀλλ᾽ ἀρα 

ἕτερόν ἐστιν ἑνὸς τὸ ἕν;᾽ “οὐ δῆτα. | “οὐδ᾽ ἄρας 

ἑαυτοῦ γε ἕτερον ἂν εἴη. “οὐ μέντοι. “εἰ οὖν μήτε 
μῳ ΧΦ’ ΄ , ον κα Ν δ 7 

ἕτερον μήϑ᾽ ὃλον μήτε μερος αὐτὸ πρὸς ξαυτό ἔστιν, 
3 ᾿ 7 , ᾽ ὸ 3 ὍΝ δ 6... 6 ὦ , ᾽ 

οὐκ ἀνάγκη ἤδη ταὐτὸν εἶναι αὐτὸ ἑαυτῷ :᾿ “ἀνάγκη. 

“τί δέ; τὸ ἑτέρωϑι ὃν αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ 
ὄντος ἑαυτῷ) οὐχ ἀνάγχη αὐτὼ ἑαυτοῦ ἕτερον εἶναι, 
εἴπερ καὶ ἑτέρωϑι ἔσται; “ἔμοιγε δοκεῖ. “οὕτω μὴν 
ἐφάνη ἔχον τὸ ἕν, αὐτό τὸ ἐν ἑαυτῷ ὃν ἅμα καὶ ἐν 
4-««..-. ι ᾿- , ,ρι ὦ ξςω » ἕ -" ," ἑτέρῳ. φάνη γάρ. ἉἝἕτερον ἄρα, ὡς ἔοικεν, εἴη 

ταύτῃ ἂν ἑαυτοῦ τὸ ἕν. “ἧἔοικεν. “τί οὖν; | εἴ τού Ὁ 
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τι ἕτερόν ἐστιν, οὐχ, ἑτέρου ὄντος ἕτερον ἔσται; 
“ἀνάγκη. ᾿ 

ΧΥ͂Ι. Οὐκοῦν ὅσα μὴ ἕν ἐστιν, ἅπανϑ᾽ ἕτερα 

τοῦ ἑνός, καὶ τὸ ἕν τῶν μὴ ἕν; “πῶς δ᾽ οὔ; “ἕτερον 
ἄρα ἂν εἴη τὸ ἕν τῶν ἄλλων. ἕτερον. ὅρα δή" αὐτό τε 
ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον ἄρ᾽ οὐκ ἐναντία ἀλλήλοις:᾽ ἱπῶς 
δ᾽ οὔ;᾽ “ἦὖ οὖν ἐθελήσει ταὐτὸν ἐν τῷ ἑτέρῳ ἢ τὸ 

ς ἕτερον ἐν ταὐτῷ ποτὲ εἶναι; “οὐκ ἐθελήσει. “εἰ 
ἄρα τὸ ἐτέρον ἐν ταὐτῷ μηδέπογε ἔσται, οὐδὲν ἔστι 

ἙἘτῶν ὄντων, ἐν ᾧ ἐστὶν τὸ ἕτερον | λέν τν οὐδένα. εἰ 

γὰρ ὁντινοῦν εἴη ἔν τ ἐκεῖνον ἂν τὸν οὐ ἐν 

ταὐτῷ εἴη τὸ ἕτερον. οὐχ οὕτως; “οὕτως. “ἐπειδὴ 
ή -Ὁ "» μ " 

δ᾽ οὐδέποτε, ἐν τῷ αὐτῷ ἐστιν, οὐδέποτε ἔν τινι τῶν 

ὄντων ἂν εἴη τὸ ἕτερον. “ἀληϑῆ. “οὔτ᾽ ἄρα ἐν τοῖς 
ὃν οὔτε ἐν τῷ ἕνὶ ἐνείη. ἂν τὸ ἕτερον. “οὐ γὰ 

΄ 

53 Ὁ“ Υ , - » οὖν. “οὐχ ἄρα͵ τῷ ἕτέρῳ γ᾽ ἂν εἴη τὸ ἕν τῶν μὴ ἕν 
οὐδὲ τὰ μὴ ἕν τοῦ ἑνὸς ἕτερα. “οὐ γάρ: “οὐδὲ μὴν 
ἑαυτοῖξ γε ἕτερ᾽ ἂν ΕΠ ̓ἀλλήλων, μὴ μὲτ τῶν τοῦ 

141 ἑτέρου πῶς γάρ; | “εἰ δὲ τ»: αὑτοῖς ἕτερά θοὰς 

μήτε τῷ ἕτέρῳ. οὐ τὼ ἤδη ἂν ἐχφεύγοι τὸ μὴ 

ἕτερα εἶναι ἀλλήλων; “ἐκχφεύγοι.᾽ ᾿ “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 
ΕΠ τα ἢ ᾿ ΠΡ ἰμν ᾿ ᾿ ον ΣΤ ΎΑΚῚ τοῦ ἕνός γε μετέχει τὰ μὴ ἕν᾽ οὐ γὰρ ἂν μὴ ἕν ἦν, 

ἀλλά πῃ ἂν ἕν ἦν. ᾿ἀληϑῆ. “οὐδ᾽ ἂν ἀρυϑμὸς εἴη 
»᾿ . Δ ἀλταν: 2. ὡλ Χ 4, δ ΠΝ 1 5, , 
ἄρα τὰ μὴ ἕν᾽ οὐδὲ γὰρ ἂν οὕτω μὴ ἕν ἦν παντά- 
πασιν, ἀριϑμόν γε ἔχοντα. “οὐ γὰρ οὖν. “τέ δέ; τὰ 

δ, πεν ΔΆ 53 Ψ ἤ γ...3 τ μ᾿ εἷς 

μὴ ἕν τοῦ ἑνὸς ἄρα μόριά ἐστιν; ἢ κἂν οὕτω μετεῖχε 
τοῦ ἑνὸς τὰ μὴ ἕν; μετεῖχεν. “εἰ ἄρα πάντη τὸ 

Β μὲν “ἕν᾽ ἐστι, τὰ 1 δὲ μὴ ἕν. οὔτ᾽ ἂν μόριον τῶν μὴ 

ὃν τὸ ἕν εἴη οὔτε ὅλον ὡς μορίων" οὔτε αὖ τὰ μὴ 
[2 »" δι.» αὶ ’ , κι ον ’ - Φ »59 ς 5 

ὃν τοῦ ἑνὸς μόρια, οὔτε ὅλα ὡς μορίῳ τῷ ἑνί. “οὐ 
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3 γάρ. “ἀλλὰ μὴν ἔφαμεν τὰ μήτε μόρια μήτε ὅλα μήτε 
ἕτερα ἀλλήλων. ταὐτὰ ἔσεσϑαι ἀλλήλοις. “ἔφαμεν γάρ. 

φῶμεν ἄρα καὶ τὸ ἕν πρὸς τὰ μὴ ἕν οὕτως ἔχον τὸ 
αὐτὸ εἶναι αὐτοῖς; φῶμεν. ἱτὸ ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, 

ἕτερόν τε τῶν ἄλλων ἐστὶ καὶ ἑαυτοῦ χαὶ ταὐτὸν 
ἐκείνοις τὲ καὶ ἑαυτῷ. “κινδυνεύει φαίνεσϑαι ἔκ ᾿ 
γε τοῦ λόγου. “ἄρ᾽ οὖν χαὶ ὅμοιόν τε καὶ ἀνόμοιον Ο 
ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις; “Ὡἴσως.᾽ "ἡὩ ἐπειδὴ γοῦν 
ἕτερον τῶν ἄλλων ἐφάνη, καὶ τἄλλά που ἕτερ᾽ ἂν 
ἐχείνου εἴη. “τί μήν;᾽ “οὐχοῦν οὕτως ἕτερον τῶν 

ἄλλων, ὥσπερ καὶ τἄλλα ἐκχείνου. καὶ οὔτε μᾶλλον 
οὔτε ἧττον; “τί γὰρ ἄν; “εἰ ἄρα. μήτε μᾶλλον μήτε 
ἧττον, ὁμοίως. “ναί. “οὐκοῦν ἧ ἕτερον εἶναι πέπονθε 
τῶν ἄλλων καὶ τἄλλα ἐχείνου ὡσαύτως. ταύτῃ, ταὐτὸν " 

ἂν πεπονθότα εἶεν τό τε ἕν ζοῖς ἄλλοις καὶ τἄλλα Ἶ 

τῷ ἑνί. ᾿'πῶς λέγεις; “ὧδε: ἕκαστον τῶν ὀνομάτων Ὁ 

οὐκ ἐπί τινι καλεῖς; “ἔγωγε. “τί οὖν; τὸ αὐτὸ ὄνομα 
εἴποις ἂν πλεονάκις ἢ ἅπαξ; "ἔγωγε. “πότερον οὖν 

ἐὰν μὲν ἅπαξ εἴπῃς, ἐκεῖνο προσαγορεύεις οὗπέρ ἐστι 
τοὔνομα. ἐὰν δὲ πολλάκις, οὐκ ἐχεῖνο; ἢ ἐάντε ἅπαξ 
ἐάντε πολλάκις ταὐτὸν ὄνομα φϑέγξῃ. πολλὴ ἀνάγκη δὲ 

ταὐτὸν καὶ λέγειν ἀεί: τί μήν; “οὐκοῦν καὶ τὸ, ἕτερον 

ὄνομά ἐστιν ἐπί τινι; πάνυ γε. “ὅταν ἄρα αὐτὸ 
φϑέγγῃ;, ἐάντε 1] ἅπαξ ἐάντε πολλάκις, οὐκ ἐπ᾽ ἄλλῳ Ε 

οὐδὲ ἄλλο τι ὀνομάξεις ἢ ἐχεῖνο οὗπερ ἦν ὄνομα. 
“ἀνάγκη. “ὅταν δὴ λέγωμεν, ὅτι, ἕτερον΄ μὲν τἄλλα 

τοῦ ἕνός, ἕτερον δὲ τὸ ἕν τῶν ἄλλων, δὶς τὸ, ἕτερον 
εἰπόντες οὐδέν τι μᾶλλον ἐπ᾽ ἄλλῃ, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐποίνῃ τῇ 
φύσει μὐ τὸ, ἀεὶ λέγομεν, ἧσπερ ἦν τοὔνομα. ἱπάνυ 

μὲν οὖν. ᾿ἧ ἄρα ἕτερον τῶν ἄλλων τὸ ὃν καὶ τἄλλα! 



,»Ξἐ εμμέν 
4 . ςΉς , Χ 

ῴν δέ που τὸ ἕτερον; “ναί. "“ἀνομοιώσεν ἄρα τὸ ταὐ- ,ν 
ΟῚ 
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148τοῦ ἑνός, κατ᾽ αὐτὸ τὸ, ἕτερον πεπονϑέναι) οὐκ ἄλλο. 
ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ἂν πεπονϑὺς εἴη τὸ ἕν τοῖς ἄλλοιο" τὸ 

Χ τ, ; κὰν φ' 

δέ που ταὐτὸν πεπονϑὺὸς: ὅμοιον" οὐχί; “ναί. “ἡ δὴ 
τὸ ὃν ἕτερον τῶν ἄλλων πέπονθεν εἶναι, κατ᾽ αὐτὸ 

- Φ ὥ -ρί δ Ὑ Ι. ᾿ ΠΕ Ά δὴ τοῦτο ἅπαν ἅπασιν ὅμοιον ἂν εἴη" ἅπαν γὰρ ἁπάντων 
ΟἹ ΄ ᾽ ς9 δ. 95 ἘῚ 
ἑτξερὸν ξστυν. δδουκξν. ᾿᾿ 

ΧΥΤΙ. “᾿“2λλὰ μὴν τό γε ὅμοιον τῷ ἀνομοίῳ 
ἐναντίον’ “ναί. “οὐκοῦν χαὶ τὸ ἕτερον τῷ ταὐτῷ. 
“καὶ τοῦτο. “ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γ᾽ ἐφάνη, ὡς ἄρα τὸ 

Β ὃν τοῖς ἄλλοις ταὐτόν.᾽ ᾿ “ἐφάνη γάρ. τοὐναντίον δέ γε 
Χ “5 » “Ὁ ᾿ - « [μ 

πάϑος ἐστὶ τὸ “ εἶναι τὸ αὐτὸ τοῖς ἄλλοις τῷ ἕτερον 
5 ) - " 3 ς , 2 ὁ πὶ ͵ [ῳ “ εἰναι τῶν ἄλλων. πάνυ γε. .- “ἢ γὲ μὴν ἕτερον, 

ὅμοιον ἐφάνη. “ναί. “ἧ ἄρα ταὐτόν, ἀνόμοιον ἔσται 
κατὰ τοὐναντίον πάϑος τῷ ὁμοιοῦντι πάϑει. ὡμοίου“ 

ς 4. 3 ᾽ , , τῷ τ δ-, ᾧ ς. εν 2. ἐς δ" τόν, ἢ οὐκ ἐναντίον ἔσταν τῷ ἑτέρῳ." “ἔοικεν. ᾿ἣὅμοιον 
᾿ κ - τ΄ Ἁ 

Οἄρα καὶ ἀνόμοιον ἔσται τὸ ἕν τοῖς ἄλλοις, ἡ μὲν 

ἕτερον, ὅμοιον, ἣ δὲ ταὐτόν, ἀνόμοιον. “ἔχει γὰρ 
οὖν δή, ὡς ἔοικεν, καὶ τοιοῦτον λόγον. , 'καὶ γὰρ 
τόνδε ἔχει. “τίνα; “ἧ ταὐτὸν πέπονθε, μὴ ἀλλοῖον 
πεπονϑέναι, μὴ ἀλλοῖον δὲ πεπονϑὸς μὴ ἀνόμοιον, μὴ 
ἀνόμοιον δὲ ὅμοιον εἶναι" ἡ δ᾽ ἄλλο πέπονϑεν, ἀλλοῖον, 
ἀλλοῖον δὲ ὃν ἀνόμοιον εἶναι. ᾿ ἀληϑῆ λέγεις. ταὐτόν 

Ἵἤ Ἃ Χ ἰδ - ,“ὕ Ἁ ΩΟ [ν4 ΄ 2 3 

τὲ ἄρα ὧν τὸ ἕν τοῖς ἄλλοις καὶ ὅτι, ἑτερόν ἔστι, κατ 
3 ΄ Ν ᾽ δι Το ἱκὰ μ᾿ , Α 
ἀμφότερα καὶ καϑ' ἑκάτερον, ὕμοιόν τὲ ἂν εἴη καὶ 

Ὁ ἀνόμοιον τοῖς ἄλλοιρ.᾽ [ ἱπάνυ γε. “οὐκοῦν καὶ ἑαυτῷ 
ὡσαύτως, ἐπείπερ ἕτερόν τε ἑαυτοῦ καὶ ταὐτὸν ἑαυτῷ 
ἐφάνη, κατ᾽ ἀμφότερα καὶ κατὰ ἑἕχάτερον ὅμοιόν τὲ 
καὶ ἀνόμοιον φανήσεται; “ἀνάγκη. ͵ “τί δὲ δή; περὶ 

τοῦ δπτεσθαι τὸ ὃν αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων καὶ τοῦ μὴ 
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ἅπτεσϑαι πέρι πῶς ἔχει, σκόπει. “σκοπῶ. “αὐτὸ γάρ 

που ἐν ἑαυτῷ ὅλῳ τὸ ἕν ἐφάνη ὄν. “ὀρϑῶς. “οὐκοῦν 
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ ἕν; “ναί. “ἧ μὲν ἄρα ἐν τοῖς 

ἄλλοις, 1] τῶν ἄλλων ἅπτοιτο ἄν. ἧ δὲ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ. 
τῶν μὲν ἄλλων ἀπείργοιτο ἅπτεσϑαι. αὐτὸ δὲ αὑτοῦ 

ἅπτοιτο ἂν ἐν ἑαυτῷ ὄν. “φαίνεται. “οὕτω μὲν δὴ 
ἅπτοιτο. ἂν τὸ ἕν αὑτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων. ᾿ ἅπτοιτο." 
ἱτί δὲ τῇδε; ἄρ᾽ οὐ πᾶν τὸ μέλλον ἅψεσϑαί τινος 
ἐφεξῆς δεῖ κεῖσθαι ἐκείνῳ οὗ μέλλει ἅπτεσϑαι, ταύτην 
τὴν ἕδραν κατέχον ἣ ἂν μετ᾽ ἐχείνην ἧ. ἦ ἂν κέηται, 

, ἅπτεται; “ἀνάγκη. “καὶ τὸ ἕν ἄρα εἰ μέλλει αὐτὸ 
αὑτοῦ ἅψεσϑαι, ἐφεξῆς δεῖ εὐθὺς μεϑ’ ἑαυτὸ κεῖσϑαι, 

τὴν ἐχομένην χώραν κατέχον ἐκείνης, ἧ αὐτό ἐστιν. 
“δεῖ γὰρ οὖν. “οὐκοῦν. δύο μὲν ὃν τὸ ἕν ποιήσειεν ἡ 

ἂν ταῦτα καὶ ἐν δυοῖν χώραιν ἅμα γένοιτο᾽ ἕως δ᾽ 149 
ἂν ἢ “ἕν, οὐκ ἐθελήσει; “οὐ γὰρ οὖν. ᾿ἡ αὐτὴ ἄρα 
ἀνάγκη τῷ ἕνὶ μήτε δύο εἶναι μήτε ἅπτεσϑαι αὐτῷ 
αὑτοῦ. ᾿ἡ αὐτή. “ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν τῶν ἄλλων ἅψεται. 
“τί δή; “ὅτι, φαμέν, τὸ μέλλον ἅψεσϑαι. χωρὶς ὃν 

ἐφεξῆς δεῖ ἐκείνῳ εἶναι, οὗ μέλλει ἅψεσϑαι, τρίτον δὲ 
αὐτῶν ἐν μέσῳ μηδὲν εἶναι. "“ἀληϑῆ. δύο ἄρα δεῖ 
τὸ ὀλίγιστον εἶναι. εἰ μέλλει, ἅψις εἶναι. “δεῖ. “ἐὰν 
δὲ τοῖν δυοῖν ὅροιν τρίτον προσγένηται ἕξῆς, αὐτὰ | 

μὲν τρία ἔσται, αἵ δὲ ἅψεις δύο. “ναί. “καὶ οὕτω δὴ Β 
ἀεὶ ἑνὸς προσγιγνομένου, μία καὶ ἅψις προσγίγνεται, 

καὶ συμβαίνει τὰς ἅψεις τοῦ πλήϑους τῶν ἀριϑμῶν 
μιᾷ ἐλάττους εἶναι. ᾧ γὰρ τὰ πρῶτα δύο ἐπλεονέκτησε 
τῶν ἅψεων εἰς τὸ πλείω εἶναι τὸν ἀριϑμὸν ἢ τὰς 
ἅψεις, τῷ ἴσῳ τούτῳ καὶ ὃ ἔπειτα ἀριϑμὸς πᾶς πα- 

σῶν τῶν ἅψεων πλεονεκτεῖ. ἤδη γὰρ τὸ λοιπὸν ἅμα 
Ῥιυλτο 1 8 
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Ο] ἕν τε τῷ ἀριϑμῷ προσγίγνεται καὶ μία ἅψις ταῖς 
ἅψεσιν. ᾿ὀρϑῶς. ὅσα ἄρα ἐστὶ τὰ ὄντα τὸν ἀρυϑ- 
μόν, ἀεὶ μιᾷ αἱ ἅψεις ἐλάττους εἰσὶν αὐτῶν. “ἀληϑῆ. 

εἰ δέ γε ἕν μόνον ἐστί, δυὰς δὲ μὴ ἔστιν, ἅψις οὐκ 
ἂν εἴη. 'πῶς γάρ; “οὐκοῦν, φαμέν, τὰ ἄλλα τοῦ 
ἑνὸς οὔτε ἕν ἐστιν οὔτε μετέχει αὐτοῦ, εἴπερ ἄλλα 
ἐστίν. “οὐ γάρ. “οὐκ ἄρα ἔνεστιν ἀριϑμὸς ἐν τοῖς 
ἄλλοις, ἑνὸς μὴ ἐνόντος ἐν αὐτοῖς. “πῶς γάρ; “οὔτ᾽ 

ἄρα ἕν ἐστι τὰ ἄλλα οὔτε δύο᾽ οὔτε ἄλλου ἀριϑμοῦ 

Ὁ ἔχοντα ὄνομα οὐδέν. “οὔ. “τὸ ὃν ἄρα ἜΡΡΌΝ ἔστιν 

ξέν, καὶ δυὰς οὐκ ἂν εἴη. “οὐ φαίνεται. ἅψις ἄρα 
οὐκ ἔστι. δυοῖν μὴ ὄντοιν. “οὐκ ἔστιν. “οὔτ᾽ ἄρα 

τὸ ἕν τῶν ἄλλων ἅπτεται οὔτε τὰ ἄλλα τοῦ ἕνός, 
ἐπείπερ ἅψις οὐκ ἔστιν." “οὐ γὰρ οὖν. “οὕτω δὴ 
κατὰ πάντα ταῦτα τὸ ἕν τῶν τε ἄλλων καὶ ἑαυτοῦ 

 ἅπτεταί τὲ καὶ οὐχ ἅπτεται. "“ ἔοικεν. 
ΧΥΙΠ. ἦρ᾽ οὖν καὶ ἴσον ἐστὶ καὶ ἄνισον αὑτῷ 

τε καὶ τοῖς ἄλλοις; ἱπῶς᾽ “εἰ μεῖξον εἴη τὸ ὃν ἢ 

Ετἄάλλα ἢ ἔλαττον, ἢ αὖ τἄλλα τοῦ ἑνὸς μείζω ἢ 
ἐλάττω, ἄρα οὐκ ἂν τῷ μὲν, ὃν εἶναι τὸ ἕν καὶ τὰ ἄλλα 

ἄλλα τοῦ ἑνὸς" οὔτε τι μείξω “οὔτε τι ἐλάττω ἂν εἴη 

ἀλλήλων αὐταῖς γε. ταύταις ταῖς οὐσίαις" ἀλλ᾽ εἰ. μὲν 

πρὸς τῷ τοιαῦτα εἶναι ἑκάτερα ἰσότητα ἔχοιεν, ἴσα ἂν 
εἴη πθὺ ἀραο εἰ δὲ τὰ μὲν μέγεθος; τὸ δὲ σμικρό- 

τυ» ἢ καὶ μέγεϑος μὲν τὸ ἕν, ΡΜ δὲ τἄλλα, 

ΠΡ ΤΕΟΡ μὲν τῷ εἴδει ἘΠ ὐΣ προσ ον ἵξον ἂν εἴη, 

ᾧ δὲ σμικρότης, ἔλαττον; “ἀνάγκη. “οὐκοῦν ἐστόν 

γέ τινε τούτω εἴδη, τό τε μέγεθος καὶ ἡ “σμικρότης; 
οὐ γὰρ ἄν που μὴ ὄντε γε ἐναντίω τε ἀλλήλοιν εἴτην 

1500 χαὶ ἐν τοῖς οὖσιν ἐγγιγνοίσϑην. “πῶς γὰρ ἄν; |. " εἰ 

- 
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ἄρα ἐν τῷ ἑνὶ σμικρότης ἀκα ώ να ἤτοι ἐν ὅλῳ ἂν 
ἢ ἐν μέρει αὐτοῦ ἐνείη. ᾿ἀνάγκη. τί δ᾽ εἰ ἐν ὅλῳ 
ἐγγίγνοιτο; οὐχὶ ἢ ἐξ ἴσου ἂν τῷ ἕνὶ δι’ ὅλου αὐτοῦ 
τεταμένη εἴη ἢ περιέχουσα αὐτό; “δῆλον δή. “ἄρ᾽ 

οὖν οὐκ ἐξ ἴσου μὲν οὖσα ἡ σμικρότης τῷ ἑνὶ ἴση ἂν 
αὐτῷ εἴη, περιέχουσα δὲ μείζων; “πῶς δ᾽ οὔ; δυνα- 
τὸν οὖν σμικρότητα ἴσην τῷ εἶναι ἢ μείξω τινός, καὶ 
πράττειν γε τὰ μεγέϑους τὲ καὶ ἰσότητος. ἀλλὰ μὴ τὰ 

ἐχυτῆς:᾽ “ἀδύνατον. “ἐν μὲν ὅλῳ ἄρα τῷ ἕνὶ οὐκ Β 
εἴη σμικρότης, ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐν μέρει. “ναί. “οὐδέ 

ἐν παντὶ αὖ τῷ μέρει" εἰ δὲ μή, ταὐτὰ ποιήσει 
πὲρ πρὸς τὸ ὅλον" ἴση ἔσται ἢ μείζων τοῦ μέρους, 

ν ᾧ ἂν ἀεὶ ἐνῇ. “ἀνάγκη. “οὐδενί ποτε ἄρα ἐν- 

σται τῶν ὄντων σμικρότης, μήτ᾽ ἐν μέρει μήτ᾽ ἐν ὅλῳ 

δ ομένη; οὐδέ τι ἔσται “σμικρὸν πλὴν αὐτῆς σμι- 

χρῤότητος. “οὐκ ἔοικεν. “οὐδ᾽ υἶρα μέγεϑος ἐνέσται 

ἐν αὐτῷ. μεῖζον γὰρ ἄν τι εἴη ἄλλο καὶ ἡ πλὴν αὐτοῦ 
μεγέϑους." ἐκεῖνο ἐν ᾧ τὸ μέγεϑος ἐνείη, καὶ ταῦτα 
σμικροῦ αὐτῷ οὐκ ὄντος, οὗ ἀνάγκη ὑπερέχειν, ἐάνπερ 
ἢ Μέγα" τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἐπειδὴ σμικρότης οὐδα- 
μδῦ ἔνι. ᾿ἀληϑῆ. “ἀλλὰ μὴν αὐτὸ μέγεϑος οὐκ ἄλλου 

μεῖξον ἢ αὐτῆς σμικρότητος, οὐδὲ σμικρότης ἄλλου 

ἔλαττον ἢ αὐτοῦ μεγέϑους. “οὐ γάρ. “οὔτε ἄρα τὰ 

ἄλλα μείξω τοῦ ἕνὸς οὐδὲ ἐλάττω: μήτε μέγεϑος μήτε 
σμικρότητα ἔχοντα, οὔτε αὐτὼ τούτω πρὸς τὸ ἕν ἢ 

ἔχετον τὴν δύναμιν τὴν τοῦ ὑπερέχειν καὶ ὑπερέχεσϑαι, 

ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλω, οὔτε αὖ τὸ ἕν τούτοιν οὐδὲ τῶν 
ἄλλων μεῖξον ἂν οὐδ᾽ ἔλαττον εἴη. μήτε μέγεϑος μήτε 
σμιχρότητα ἔχον. “οὔκουν φαίνεταί γε. “ἄρ᾽ οὖν. εἰ 
μήτε μεῖξον μήτε ἔλαττον τὸ ἕν τῶν ἄλλων, ἀνάγκη αὐτὸ 

8" 
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ἐχείνων μήτε ὑπερέχειν μήτε ὑπερέχεσθαι: “ἀνάγκη. 

“οὐχοῦν τό γε μήτε ὑπερέχον μήτε ὑπερεχόμενον πολλὴ 

ἀνάγκη ἐξ ἴσου εἶναι, ἐξ ἴσου δὲ ὃν ἴσον" εἶναι. “πῶς 
Ε γὰρ οὔ;᾽ | “καὶ μὴν καὶ αὐτό γε τὸ ἕν πρὸς ἑαυτὸ 

Ο 4. " ᾿- 7 φ 2 Ο “" 7 οὕτως ἂν ἔχοι" μήτε μέγεϑος ἐν ἑαυτῷ μήτε σμικρό- 
Ἵ 2 ο 

τητα ἔχον οὔτ᾽ ἂν ὑπερέχοιτο οὔτ᾽ ἂν ὑπερέχοι ἕαυ- 
τοῦ, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου ὃν ἴσον ἂν εἴη ἑαυτῷ. “πάνυ μὲν 

οὖν. τὸ ἕν ἄρα ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἴσον ἂν 
τΆδΗ ΠΝ. , θς .νὉ Ν ΕΣ ς “ δ κα τ ἤλοτως Ν εἴη. “φαίνεται. καὶ μὴν αὐτό γε ἐν ἑαυτῷ ὃν; καὶ 

Ἁ Χ , " περὶ ἑαυτὸ ἂν εἴη ἔξωϑεν, καὶ περιέχον μὲν “μεῖξον 
ιῦι1ι ἂν ἑαυτοῦ εἴη, περιεχόμενον δὲ ἔλαττον, καὶ οὕτω 

μεῖξον ἂν καὶ ἔλαττον εἴη αὐτὸ ἑαυτοῦ τὸ ἕν. “εἴη 
Ν σσετθν δι 9 - ᾿ τ ΄ Χ 5 ᾿ Χ 

γὰρ ἄν. “οὐκοῦν καὶ τόδε ἀνάγκη, μηδὲν εἴναι ξκτὸς 

τοῦ ἕνός τε καὶ τῶν ἄλλων; πῶς γὰρ οὔ; “ἀλλὰ 
᾿ Ν Ω , " ΄ μὴ 9 α ς Ψ 9 ς 3 - μὴν καὶ εἶναί πον δεῖ τό γε ὃν ἀεί. “ναί. “οὐκοῦν 
΄ 5" ἋἊ Ῥϑϑέ, , 2 2 “ 3 Ἁ τό γε ἔν τῷ ὃν ἐν μείζονι ἔσται ἔλαττον ὄν; οὐ γὰρ 

“ “Ψ ΟἹ 3 ὍΣΟΥ ὥρα ς 3 ἥαῖν εν »" 
ἂν ἄλλως ἕτερον ἐν ἑτέρῳ δἴη. “οὐ γάρ. “ἐπειδὴ δὲ 

3 Ἁ ΟΥ̓ 2 Α -- ΡᾺ ΝΑ “- δ ΄ "Ὁ οὐδὲν ἕτερον ἔστι χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ τοῦ ἑνός, δεῖ 
δὲ αὐτὰ ἔν τῷ εἶναι, οὐκ ἀνάγκη ἤδη ἐν ἀλλήλοις 
εἶναι, τά τε ἄλλα ἐν τῷ ἑνὶ καὶ τὸ ἕν ἐν τοῖς ἄλλοις. 

Βἢ μηδαμοῦ εἶναι; “φαίνεται. “ὅτι μὲν ἄρα τὸ ὃν ἐν 
τοῖς ἄλλοις ἔνεστι, μείξω ἂν εἴη τὰ ἄλλα τοῦ ἕνός, 

περιέχοντα αὐτό, τὸ δὲ ἕν ἔλαττον τῶν ἄλλων, περι- 
ἐχόμενον" ὅτι δὲ τὰ ἄλλα ἐν τῷ ἑνί, τὸ ἕν τῶν ἄλλων. 
κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον μεῖξον ἂν εἴη, τὰ δὲ ἄλλα τοῦ 
ἑνὸς ἐλάττω. “ἔοικεν. τὸ ἕν ἄρα ἴσον τε καὶ μεῖξον 

καὶ ἔλαττόν ἐστιν αὐτό τε αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων. 
φαίνεται. “καὶ μὴν εἴπερ μεῖξον καὶ ἔλαττον καὶ 

ἴσον, ἴσων ἂν εἴη μέτρων καὶ πλειόνων καὶ ἐλαττόνων 
ς “"Ἥ Ἁ - 2 Ι 3 ᾿ Χ , Ἁ 9 Οαὑτῷ ᾿ καὶ τοῖς ἄλλοις, ἐπειδὴ δὲ μέτρων, καὶ μερῶν. 
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ἱπῶς δ᾽ οὔ; “ἴσων μὲν ἄρα μέτφων ὃν καὶ πλειόνων 
καὶ ἐλαττόνων, καὶ ἀριϑμῷ ἔλαττον ἂν καὶ πλέον εἴη 
αὐτό τε αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων καὶ ἴσον αὑτῷ τε καὶ 
τοῖς ἄλλοις κατὰ ταὐτά. πῶς; ᾿ὧνπερ μεῖξόν ἐστι. 

πλειόνων που καὶ μέτρων ἂν εἴη αὐτῶν᾽ ὅσων δὲ μέ- 
τρῶν, καὶ μερῶν" καὶ ὧν ἔλαττον, ὡσαύτως" καὶ οἷς 

ἴσον, κατὰ ταὐτά. “οὕτως. “οὐχοῦν ἑαυτοῦ μεῖζον 

καὶ ἔλαττον ὃν καὶ ἴσον ἴσων ἂν εἴη μέτρων καὶ 
πλειόνων καὶ ἐλαττόνων αὑτῷ. ἐπειδὴ δὲ μέτρων. καὶ Ὁ 

μερῶν; πῶς δ᾽ οὔ; “ἴσων μὲν ἄρα μερῶν ὃν αὑτῷ 
ἴσον ἂν τὸ πλῆϑος αὑτῷ εἴη. πλειόνων δὲ πλέον; ἐλατ- 

τόνων δὲ “ἔλαττον τὸν ἀριϑμὸν αὑτοῦ. “φαίνεται. 

“οὐκοῦν καὶ πρὸς τἄλλα ὡσαύτως ἕξει τὸ ἕν; ὅτι μὲν 

ἱμεῖξον αὐτῶν φαίνεται. ἀνάγκη πλέον εἶναι καὶ τὸν 

ἀριϑμὸν αὐτῶν" ὅτι δὲ σμικρότερον. ἔλαττον" ὅτι δὲ 
“ἴσον μεγέϑει, ἴσον καὶ τὸ πλῆϑος εἶναι τοῖς ἄλλοις: 

“ἀνάγκη. “οὕτω δὴ αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ | ἕν καὶ “ἴσον Ε 
καὶ πλέον καὶ ἔλαττον τὸν ἀριϑμὸν αὐτό τε αὑτοῦ 
ἔσται καὶ τῶν ἄλλων. "“ ἔσται." 

ΧΙΧ. ,ρ᾽ οὖν καὶ χρόνου μετέχει τὸ ἕν, καὶ 
ἐστί τε καὶ γίγνεται νεώτερόν τὲ καὶ πρεσβύτερον 
αὐτό τε ἑαυτοῦ καὶ τῶν ἄλλων, καὶ οὔτε νεώτερον 

οὔτε πρεσβύτερον οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε τῶν ἄλλων. χρό- 

νου μετέχον; ἱπῶς;᾽ “εἶναι μέν που αὐτῷ ὑπάρχει, 
εἴπερ ἕν ἔστιν. “ναί. τὸ δὲ εἶναι ἄλλο τί ἐστιν ἢ 

μέϑεξις οὐσίας μετὰ χρόνου τοῦ παρόντος. ὥσπερ τὺ 

“ἦν μετὰ τοῦ παρεληλυϑότος καὶ αὖ τὸ “ἔσται μετὰ 183 
τοῦ μέλλοντος οὐσίας ἐστὶ κοινωνία: "ἔστι γάρ. ἡ μετ- 
έχει μὲν ἄρα χρόνου, εἴπερ καὶ τοῦ εἶναι. “πάνυ γε. 
“οὐκοῦν πορευομένου τοῦ χρόνου; ἱναί. “ἀεὶ ἄρα 
’ " 

᾿ ωὐ τερον κα “τι “Ἀ " 
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πρεσβύτερον γίγνεται ἑαυτοῦ, εἴπερ προέρχεται κατὰ 
χρόνον. ᾿ἀνάγκη.᾽ -᾿ ἀρ’ οὖν μεμνήμεϑα, ὅτι νεωτέρου 
γιγνομένου τὸ πρεσβύτερον πρεσβύτερον γίγνεται; με- 

μνήμεϑα.᾽ “οὐκοῦν ἐπειδὴ πρεσβύτερον ἑαυτοῦ γίγνεται 
“04,.} 7 Βτὸ ἕν, νεωτέρου ἂν γιγνομένου ἑαυτοῦ πρεσβύτερον 

γίγνοιτο; “ἀνάγκη. “γίγνεται μὲν δὴ νεώτερόν τὲ 
καὶ πρεσβύτερον αὑτοῦ οὕτως. “ναί “ἔστι δὲ πρε- 
σβύτερον ἄρ᾽ οὐχ ὅταν κατὰ τὸν νῦν χρόνον ἢ γιγνό- 

μενον τὸν μεταξὺ τοῦ ἦν τε καὶ ἔσται; οὐ γάρ που 

πορευόμενόν γε ἐκ τοῦ ποτὲ εἰς τὸ ἔπειτα ὑπερβήσεται 

τὸ νῦν. “οὐ γάρ. “ἄρ᾽ οὖν οὐκ ἐπίσχει τότε τοῦ 
Ογίγνεσϑαι πρεσβύτερον, ἐπειδὰν τῷ νῦν ἐντύχῃ, καὶ 
“ ’, , ,ν͵ ΠΝ 
οὐ γίγνεται, ἀλλ᾽, ἔστι τότ᾽ ἤδη πρεσβύτερον; προϊὸν 

γὰρ οὐκ ἄν ποτὲ ληφϑείη ὑπὸ τοῦ νῦν. τὸ γὰρ προϊὸν 

οὕτως ἔχει ὡς ἀμφοτέρων ἐφάπτεσϑαι, τοῦ τὲ νῦν καὶ 
τοῦ ἔπειτα, (τοῦ μὲν νῦν ἀφιέμενον, τοῦ δ᾽ ἔπειτα 

ἐπιλαμβανόμενον. μεταξὺ ἀμφοτέρων γιγνόμενον, τοῦ 

τὲ ἔπειτα καὶ τοῦ νῦν. “ἀληϑῆ. “εἰ δέ γε ἀνάγκη 
μὴ παρελϑεῖν τὸ νῦν πᾶν τὸ γιγνόμενον, ἐπειδὰν 
κατὰ τοῦτο ἧ, ἐπίσχει ἀεὶ τοῦ γίγνεσϑαι καὶ ἔστι τότε 

Ὠτοῦτο | ὅτε ἂν τύχῃ γιγνόμενον. “φαίνεται. “καὶ τὸ 

ὃν ἄρα, ὅταν πρεσβύτερον γιγνόμενον ἐντύχῃ τῷ νῦν, 

ἐπέσχεν τοῦ γίγνεσθαι καὶ ἔστι τότε πρεσβύτερον." 
“πάνυ μὲν οὖν. “οὐκοῦν οὗπερ ἐγίγνετο πρεσβύτερον, 
τούτου καὶ ἔστιν" ἐγίγνετο δὲ αὑτοῦ; “ναί. “ἔστι δὲ 

τὸ πρεσβύτερον νξδωτέρου πρεσβύτερον; “ἔστιν. “καὶ 
γεώτερον ἄρα τότε αὑτοῦ ἐστι τὸ ἕν" ὅταν πρεσβύ- 
τερον γιγνόμενον ἐντύχῃ τῷ νῦν. “ἀνάγκη. “τό γε 

Ε μὴν “νῦν ἀεὶ πάρεστι τῷ ἑνὶ διὰ παντὸς τοῦ εἶναι" 
σον Ὁ , ἔστι γὰρ ἀεὶ νῦν ὅτανπερ ἢ. “πῶς γὰρ οὔ; "ἀεὶ ἄρα 
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ἐστί τε καὶ γίγνεται πρεσβύτερον ἑαυτοῦ καὶ νεώτερον 

τὸ ἕν. “ἔοικεν. “πλείω δὲ χρόνον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἔστιν 
ἢ γίγνεται, ἢ τὸν ἴσον; ἱτὸν ἴσον. “ἀλλὰ μὴν τόν 

γε ἴσον χρόνον ἢ γιγνόμενον ἢ ὃν τὴν αὐτὴν ἡλικίαν 
ἔχει. πῶς δ᾽ οὔ;᾽ “τὸ δὲ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἔχον 
οὔτε πρεσβύτερον οὔτε νεώτερόν ἐστιν. “οὐ γάρ. “τὸ 

ὃν ἄραζτὸν ἴσον χρόνον αὐτὸ ἑαυτῷ καὶ γιγνόμενον 
καὶ ὃν) οὔτε νεώτερον οὔτε πρεσβύτερον ἑαυτοῦ ἐστιν 

οὐδὲ γίγνεται. “οὔ μοι δοκεῖ. “τί δέ; τῶν ἄλλον; 
“οὐκ ἔχω λέγειν. “τόδε γὲ μὴν ἔχεις λέγειν, ὅτι τὰ 168 

ἄλλα τοῦ ἕνός, εἴπερ ἕτερά ἐστιν, ἀλλὰ μὴ ἕτερον, 
πλείω ἐστὶν ἑνός "(ἕτερον μὲν γὰρ ὃν “ὃν ἂν ἦν" ἕτεριν 

δὲ ὄντα πλείω ἕνός ἐστι καὶ πλῆϑος ἂν ἔχοι." "ἔχοι 

γὰρ ἄν. “᾿πλῆϑος δὲ ὃν ἰἀριϑμοῦ πλείονος ἂν μετέχοι 

ἢ τοῦ ἕνός.᾽ 'ἱπῶς δ᾽ οὔ; “τί οὖν; ἀριϑμοῦ φήσομεν 
τὰ πλείω γίγνεσθαί τε καὶ γεγονέναι πρότερον, ἢ τὰ 

ἐλάττω; ᾿τὰ ἐλάττω. ᾿ τὸ ὀλίγιστον ἄρα πρῶτον" τοῦτο 

δ᾽ ἔστι τὸ ἕν. ἦ γάρ; 'ναί. “πάντων ἄρα τὸ ἕν Β 

πρῶτον γέγονε τῶν ἀριϑμὸν ἐχόντων. ἔχει δὲ καὶ 

τἄλλα πάντα ἀριϑμόν, εἴπερ ἄλλα, καὶ μὴ ἄλλδ ἐστίν. 

“ἔχει γάρ. ἱπρῶτον δέ γε, οἶμαι, γεγονὸς πρότερον 

γέγονε, τὰ δὲ ἄλλα ὕστερον" τὰ δ᾽ ὕστερον γεγονότα 
νεώτερα τοῦ πρότερον γεγονότος᾽ καὶ οὕτως ἂν εἴη 

τἄλλα νεώτερα τοῦ ἕνός, τὸ δὲ ἕν πρεσβύτερον τῶν 
ἄλλων. “εἴη γὰρ ἄν. 

ΧΧ, “Τί δὲ τόδε; ἄρ᾽ ἂν εἴη τὸ ἕν͵ παρὰ φύσιν 
τὴν αὑτοῦ γεγονός, ἢ ἀδύνατον; “ἀδύνατον. “ἀλλὰ 

μὴν μέρη γε ἔχον ἐφάνη τὸ ἕν, εἰ δὲ μέρη. καὶ 0 
ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ μέσον. “ναί. “οὐχοῦν πάν- 
τῶν πρῶτον ἀρχὴ γίγνεται, καὶ αὐτοῦ τοῦ ἑνὸς καὶ 
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ἑχάστου τῶν ἄλλων. καὶ μετὰ τὴν ἀρχὴν καὶ τἄλλα 
πάντα μέχρι τοῦ τέλους; “τέ μήν: “καὶ μὴν μόριά 

, - 5 , Ω Α΄ τ 
γε φήσομεν ταῦτ᾽ εἶναι πάντα τάλλα τοῦ ὅλου τὲ καὶ 
δ 7 3 εὐ Ν 32 " “- ἕ' Ο 

ἑνός, αὐτὸ δὲ ἐχεῖνρ ἅμα τῇ τελευτῇ γεγονέναι ἕν τὲ 
Ἶ Πα φ ν 

καὶ ὅλον. ἱφήσομεν γάρ. “τελευτὴ δέ γε. οἶμαι, ὕστα- 

τον γίγνεται" τούτῳ δ᾽ ἅμα τὸ ἕν πέφυκε γίγνεσθαι" ἊΨ ᾿ "“ Ψ 7.7 
, 3 , Ἂ Ἁ 

Ὁ ὥστ᾽ εἴπερ ἀνάγκη αὐτὸ τὸ ἕν μὴ παρὰ φύσιν γίγνε- 
Οὴ - -Ὁ μι} Ν Ι μ᾿} - 

σϑαι, ἅμα τῇ τελευτῇ ἂν γεγονὸς ὕστατον ἂν τῶν 

ἄλλων πεφυκὸς εἴη γίγνεσϑαι.. “φαίνεται. “νεώτερον 

ἄρα τῶν ἄλλων τὸ ἕν ἐστι, τὰ δ᾽ ἄλλα τοῦ ἑνὸς πρε- 
σβύτερα. “οὕτως αὖ μοι φαίνεται. “τί δὲ δή; ἀρχὴν 
ἢ ἄλλο μέρος ὁτιοῦν τοῦ ἑνὸς ἢ ἄλλου ὁτουοῦν,  ἐάν- 

περ μέρος ἧ, ἀλλὰ μὴ μέρη.) οὐκ ἀναγκαῖον “ἕν᾽ εἶναι, 

μέρος γε ὄν;᾽ “ἀνάγκη. “οὐκοῦν τὸ ὃν ἅμα τὲ τῷ 
Ξ , ᾽, 2 μ᾿} ἃ [4 - ’ 

Ἐπρώτῳ γιγνομένῳ γίγνοιτ᾽ ἂν καὶ ἅμα τῷ δευτέρῳ, 
καὶ οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν ἄλλων γιγνομένων, ὅτιπερ 

ἂν προσγίγνηται ὁτῳοῦν, ἕως ἂν πρὸς τὸ ἔσχατον διξλ- 

ϑὸν ὅλον “ἕν γένηται, οὔτε μέσου οὔτε πρώτου οὔτε 

ἐσχάτου οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἀπολειφϑὲν ἐν τῇ γενέσει. 
“ “ -ο7΄ ὰ ᾿ἀληϑῆ. “πᾶσιν ἄρα τοῖς ἄλλοις τὴν αὐτὴν ἡλικίαν 

Ϊ6 δον Ῥω κως ὧν 2 2 Ἁ . ΄ " ’ δέε ΟΝ Ἁ 
ἰὄχει το ἕν. ὥστ δὶ μὴ, παρὰ φύσιν πέφυκεν αὐτὸ τὸ 

ἕν, οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον τῶν ἄλλων γεγονὸς 

164 ἂν εἴη, ἀλλ᾽ ἅμα. καὶ 1 κατὰ τοῦτον τὸν λόγον τὸ 
ἕν τῶν ἄλλων οὔτε πρεσβύτερον οὔτε νεώτερον ἂν εἴη. 

οὐδὲ τἄλλα τοῦ ἕνός᾽ κατὰ δὲ τὸν πρόσϑεν πρεσβύ- 
τερόν τε καὶ νεώτερον, καὶ τἄλλα ἐκείνου ὡσαύτως." 

ἱπάνυ μὲν οὖν. “ἔστι μὲν δὴ οὕτως ἔχον τε καὶ 
γεγονός. , ἀλλὰ τί αὖ περὶ τοῦ γίγνεσθάε αὐτὸ πρεσβύ- 
τερόν τέ καὶ νεώτερον τῶν ἄλλων καὶ τἄλλα τοῦ ἕνός, 
καὶ μήτε νεώτερον μήτε πρεσβύτερον γίγνεσθαι; ἀρὰ 

“-΄»--“-- 
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ἔχει, ἢ ἑτέρως; “οὐκ ἔχω λέγειν. “ἀλλ᾽ ἐγὼ τοσόνδεΒ. 
“ ἢ »" 7 χω Ε, τῶν ἃ Σ γε, ὅτι εἰ καὶ ἔστι πρεσβύτερον ἕτερον ἑτέρου. “γίγνε- “-. 

σϑαί γ γε αὐτὸ πρεσβύτερον ἔτι. ἢ ὡς τὸ πρῶτον εὐθὺς - 

γενόμενον διήνεγκε τῇ ἡλικίᾳ, οὐκ ἂν ἔτι δύναιτο, " 

οὐδ᾽ αὖ τὸ νεώτερον ὃν ἔτι νεϊτερον γίγνεσϑαι" ἀνί- 9 
3 ἥ σοις γὰρ ἴσα προστιϑέμενα, χρόνῳ τε καὶ ἄλλῳ ὁτῳοῦν, : ξ 

ποιεῖ διαφέρειν ἀεὶ ὅσῳπερ ἂν τὸ πρῶτον διενέγκῃ Ὸ- , 
ἱπῶς γὰρ οὔ; “οὐκ ἄρα τό γε ὃν τοῦ [ἑνὸς] ὄντος “, -, 
γίγνοιτ᾽ ἄν ποτε | πρεσβύτερον οὐδὲ νεώτερον, δέχαν Ὁ ἢ ἐτεϊ" 

, , 2. δ ᾿ ς ἄπ πο, δα ν ἀραὶ, ἴσῳ διαφέρει ἀεὶ τὴν ἡλικίαν: ἀλλ᾽ "ἔστι μὐβὲ ΗΕ ς Ν 
Ἃ Ἁ , έ , 9 -- ΩΣ πρεσβύτερον, τὸ δὲ νεώτερον. γίγνεται δ᾽ οὔ. “ἀληϑῆ. 7 "ἢ 

“καὶ τὸ ἕν ἄρα ὃν τῶν ἄλλων ὄντων οὔτε πρεσβύτερόν 

ποτε οὔτε νεώτερον γίγνεται. “οὐ γὰρ οὖν. “ὅρα δέ, 
εἰ τῇδε πρεσβύτερα καὶ νεώτερα γίγνεται. “πῇ δή; 
“ἧ τό τε ἕν τῶν ἄλλων ἐφάνη πρεσβύτερον καὶ τἄλλα 
τοῦ ἑνός. “τί οὖν; “ὅταν τὸ ἕν τῶν ἄλλων πρεσβύ- 
τερον ἧ, πλείω που χρόνον | γέγονεν ἢ τὰ ἄλλα. ναί. ἢ 

ἱπάλιν δὴ σκόπει" ἐὰν πλέονι καὶ ἐλάττονι χρόνῳ 
προστιϑῶμεν τὸν ἴδον χρόνον, ἄρα τῷ ἴσῳ μορίῳ 

διοέσει τὸ πλέον τοῦ ἐλάττονος ἢ σμικροτέφῳω:᾽ ἣσμι- 
’ 3 ς 3 ΒΩ 2 Ω' Ν - 3 κροτέρῳ.᾽ “οὐκ ἄρα ἔσται, ὅτιπερ τὸ πρῶτον ἦν 

πρὺς τἄλλα ἡλικίᾳ διαφέρον τὸ ἕν, τοῦτο καὶ εἰς τὸ 
ἔπειτα, ἀλλὰ. ἴσον λαμβάνον χρόνον τοῖς ἄλλοις ἔλατ- 
τον ἀεὶ τῇ ἡλικίᾳ διοίσει αὐτῶν ἢ πρότερον' ἢ οὔ; 
“ναί. “οὐκοῦν τό γε ἔλαττον διαφέρον | ἡλικίᾳ πρός Ε 

η , , 3... οἱ . - ἦ 
τι ἢ πρότερον᾽ νεώτερον γίγνοιτ᾽ ἂν ἢ ἐν τῷ πρόσϑεν 

" " ς “ 

πρὸς ἐκεῖνα, πρὸς ἃ ἦν πρεσβύτερον πρότερον: “νεώ- 

τερον. “εἰ δὲ ἐκεῖνο νεώτερον, οὐκ ἐχεῖνα αὖ τὰ ἄλλα 
πρὸς τὸ ἕν πρεσβύτεφα ἢ πρότερον: “πάνυ γε. “τὸ 
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μὲν νεώτερον ἄρα γεγονὸς πρεσβύτερον γίγνεται πρὸς 
τὸ πρότερον γεγονός τὲ καὶ πρεσβύτερον ὄν." ἔστι δὲ 

οὐδέποτε πρεσβύτερον, ΡΝ πω ἀεὶ ἐκείνου πρε- 
σβύτερον" ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἐπὶ τὸ νεώτερον ἐπιδίδωσιν, 

τῦῦ τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸ πρεσβύτερον. τὸ δ᾽ αὖ πρεσβύτερον τοῦ 

νεωτέρου νεώτερον γίγνεται ὡσαύτως. ἰόντε γὰρ αὐ- 
τοῖν εἰς τὸ ἐναντίον τὸ ἐναντίον ἀλλήλοιν μψίγνεσθον, 

τὸ μὲν νεώτερον πρεσβύτερον τοῦ πρεσβυτέρου, τὸ δὲ 
πρδαβύσροαν νδώτερον τοῦ νεφβήρανε “γενέσθος δὲ οὐκ 

ἂν οἵω τὲ εἴτην. εἰ γὰρ γένοιντο, οὐκ ἂν ἐτιϊ γίγνοιντο: 

ἀλλ᾽ εἶεν ἄν. νῦν δὲ γίγνονται μὲν πρεσβύτερα ἀλλή- 

λῶν καὶ νεώτερα᾽ τὸ μὲν ἕν τῶν ἄλλων νεώτερον γί- 
γνεται, ὅτι πρεσβύτερον ἐφάνη ὃν καὶ πρότερον γεγο- 

Βνός, τὰ δὲ | ἄλλα τοῦ ἑνὸς πρεσβύτερα, ὅτι ὕστερα 
γέγονε. , κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τἄλλα οὕτω 
πρὸς τὸ ἕν ἴσχει, ἐπειδήπερ αὐτοῦ πρεσβύτερα ἐφάνη 

καὶ πρότερα γεγονότα. φαίνεται γὰρ οὖν οὕτως. 
“οὐκοῦν ἣ “μὲν οὐδὲν ἕτερον ἑτέρου πρεσβύτερον γί- 
ἸΡΈΝΝΙ οὐδὲ νεώτερον, κατὰ τὸ ἴσῳ ἀριϑμῷ ἀλλήλων 

ἀεὶ ῥιοάρθρδιλ). πΠρΠ᾿ πρεσβύτερον 

γίγνοιτ᾽ ἂν οὐδὲ νεώτερον, οὔτε τἄλλα τοῦ ἕνός" ἧ 
δὲ ἄλλῳ ἀεὶ μορίῳ διαφέρειν ἀνάγκη τὰ πρότερα τῶν 

ο ὑστέρων γενόμενα καὶ τὰ ὕστερα τῶν προτέρων, ταύτῃ 
δὴ ἀνάγκη πρεσβύτερά τὲ καὶ νεώτερα ἀλλήλων γί- 
γνεῦϑαι τὰ τὲ ἄλλα τοῦ ἑνὸς καὶ τὸ ἕν τῶν ἄλλων" 
πάνυ μὲν οὖν. “κατὰ δὴ πάντα ταῦτα τὸ ὃν αὐτό 
τὲ αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων πρεσβύτερον καὶ νεώτερον 

ἔστι τε καὶ γίγνεται, καὶ οὔτε πρεσβύτερον οὔτε νεώ- 
τερον οὔτ᾽ ἔστιν οὔτε γίγνεται οὔτε αὑτοῦ οὔτε τῶν 
ἄλλων. “παντελῶς μὲν οὖν. “ἐπειδὴ δὲ χρόνου 
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μετέχει τὸ ἕν καὶ τοῦ πρεσβύτερόν τὲ καὶ | νεώτερον Ὦ 
γίγνεσϑαι, ἄρ᾽ οὐκ ἀνάγκη καὶ τοῦ ποτὲ μετέχειν καὶ 
τοῦ ἔπειτα καὶ τοῦ νῦν, εἴπερ χρόνου μετέχει; "ἀνάγκη. 
“ἦν ἄρα τὸ ἕν καὶ ἔστι καὶ ἔσται καὶ ἐγίγνετο καὶ 
γίγνεται καὶ γενήσεται" “τί μήν; “καὶ ᾿ἴη ἄν" τι 

ἐκείγῳ καὶ ἐκείνου, καὶ “ἦν καὶ ἔστιν καὶ ἔσται. ἱπάνυ 

γε." “καὶ ἐπιστήμη δὴ εἴη ἂν αὐτοῦ καὶ δόξα καὶ αἴ- 
σϑησις, εἴπερ καὶ νῦν ἡμεῖς περὶ αὐτοῦ πάντα ταῦτα 

πράττομεν. “ὀρϑῶς λέγεις. “καὶ ὄνομα δὴ καὶ λόγος 
ἔστιν αὐτῷ, καὶ ὀνομάξεται καὶ λέγεται" καὶ ὅσαπερ. 

καὶ περὶ τὰ ἄλλα τῶν τοιούτων τυγχάνει ὄντα, καὶ Εὶ 
περὶ τὸ ἕν ἔστιν. “παντελῶς μὲν οὖν ἔχει οὕτως." 

ΧΧΙ. “Ἔτι δὴ τὸ τρίτον λέγωμεν. τὸ ἕν εἰ ἔστιν ..42 

οἷον διεληλύϑαμει!, ἃ ἄρ᾽ οὐκ ἀνάγχη αὐτό, ἕν τε ὃν 
“ναὶ πολλὰ] καὶ μήτε ἕν μήτε πολλὰ καὶ μεῦέχον χρό- αν ΣΝ 

νου, ὅτι μὲν ἔστιν ἕν, οὐσίας μαρόχδιν ποτέ. ὅτι δ᾽ Ύ, 
οὐκ ἔστι, μή μενέχειν αὖ ποτὲ οὐσίας ;" ᾿ἀνάγκη» ἄρ᾽ ρα Εις. ἜΡνν 

οὖν, ὅτε μετέχει, οἷόν τε πάρω τότε μὴ μέκεχδνν,, ἢ “ρξεκίεε͵ 

ὅτε μὴ μετέχει, μετέχειν" “οὐχ οἷόν τε. “ἐν. ἄλλῳ 227 γ 2, 
Μ χρόνῳ “μετέχει καὶ ἐν ἄλλῳ“ οὐ ἐνὸν χὰ οὕτω γὰρ “- 4-ἐ νυ 

κήμω τοῦ αὐτοῦ βόδιχοι τε καὶ οὐ μετέχοι. 1 “ὁρ- 106 
᾿.- “οὐχοῦν ἔστι καὶ οὗτος χρόνος, ὅτε μεταλαμ- 

βάνει τοῦ εἶναι καὶ ὅτε ἀπαλλάττεται αὐτοῦ; ἢ πῶς 

οἷόν τὲ ἔσται τοτὲ μὲν ἔχειν τὸ αὐτό, τοτὲ δὲ μὴ 
ἔχειν, ἐὰν μή ποτὲ καὶ λαμβάνῃ αὐτὸ χαὶ ἀφίῃ; “οὐ- 
δαμῶς. τὸ δὴ ,οὐσίας μεταλαμβάνειν ἄρά γε οὐ γί- 

γνισϑας καλεῖς: “ἔγωγε. τὸ δὲ, ἀπαλλάττεσθαι οὐσίας 

ρα οὐκ “ἀπόλλυσϑαι;" ἱκαὶ πάνυ γε. “τὸ ἕν δή, ὡς 

Ν ὠκμβένον τὲ χαὶ ἀφιὲν οὐσίαν Σγίγνεταί τε καὶ 
ἀπόλλυται: “ ἀνάγκη. “ἕν δὲ καὶ πολλὰ 1 ὃν καὶ Β 

77, 
γ» πρΆ {ζ.»ν:}» 
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γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον ἄρ᾽ οὐχ; ὅταν μὲν γί- 

γνηται ἕν. τὸ «πολλὰ εἶναί ἀπόλλυται, ὅταν δὲ πολλά, 
τὸ ὃν εἶναι ἀπόλλυται; “πάνυ γε. “ἕν δὲ γιγνόμενον 

καὶ πολλὰ ἂρ’ οὐκ ἀνάγκη διακρίνεσϑαί τε καὶ συγκρί- 

νεσϑαι;᾽ “πολλή γε. “καὶ μὴν ἀνόμοιόν γε καὶ ὅμοιον 

ὅταν γίγνηται, ὁμοιοῦσϑαί τε καὶ ἀνομοιοῦσϑαι:᾽ ναί: 

“καὶ ὅταν μεῖζον καὶ ἔλαττον καὶ ἴσον, αὐξάνεσϑαί τε 

Ο καὶ φϑένειν καὶ ἰσοῦσϑαι ;᾽ 1 ̓ οὕτως. ὅταν δὲ κινού- 

μενόν τε ἵστηται καὶ ὅταν ἑστὸς ἐπὶ τὸ κινεῖσϑαι 
μεταβάλλῃ, δεῖ δή που αὐτό γε μηδ᾽ ἐν ἑνὶ χρόνῳ 
εἶναι. ᾿ἱπῶς δή; “ἕστός τε πρότερον ὕστερον κινεῖ- 
σϑαι καὶ πρότερον κινούμενον ὕστερον ἑστάναι, ἄνευ 

μὲν τοῦ μεναβάλλειν οὐχ οἷόν τε ἔσται ταῦτα πάσχειν." 

ἱπῶς γάρ; χρόνος δέ γε οὐδεὶς ἔστιν, ἐν ᾧ τι οἷόν 

ἡ τὲ ἅμα μήτε κινεῖσθαι μήτε ἑστάναι. “οὐ γὰρ οὖν. 

“οὐκ εἰκός. “πότ᾽ οὖν μεταβάλλει; οὔτε γὰρ ἑστὸς 
Ὁ ἂν οὔτε κινούμενον μεταβάλλοι, οὔτε ἐν χρόνῳ ὄν. 

“οὐ γὰρ οὖν. “ἀρ οὖν ἔστι τὸ ἄτοπον τοῦτο, ἐν ᾧ 
2 Ἁ " Ἂν τότ᾽ ἂν εἴη. ὅτε μεταβάλλει; “τὸ ποῖον δή; “τὸ 

«αν { » δ Ν ἐξ , ΄ ὃ " ὅ τς ; 
ἐξαέφνης. τὸ γὰρ ἐξαίφνης τοιόνδε τι ἔοικε σημαίνειν, 

᾿ὡς ἐξ ἐκείνου μεταβάλλον εἰς ἕκάτερον. οὐ γὰρ ἔκ γε 
ἤρα, δ 7 ας -“" σας ὅς , θυ τ σ - 7, 

τοῦ ἑστάναι. ἑστῶτος ἔτι" μεταβάλλει, οὐδ΄ ἐκ τῆς κινή- 

σεως κινουμένης ἔτι" μεταβάλλει" ἀλλὰ ἡ ἐξαίφνης αὕτη 

φύσις ἄτοπός τις ἐγκάϑηται μεταξὺ τῆς κινήσεώς τὲ 

Ἑ καὶ στάσεως, ) ἐν χρόνῳ οὐδενὶ οὖσα, καὶ εἰς ταύτην 
δὴ καὶ ἐκ ταύτης τό τε κινούμενον μεταβάλλει ἐπὶ τὸ 

ἑστάναι καὶ τὸ ἑστὸς ἐπὶ τὸ κινεῖσθαι. “κινδυνεύει. 

᾿χαὶ τὸ ἕν δή, εἴπερ ἕστηκέ τὲ καὶ κινεῖται, μεταβάλλοι 

ἂν ἐφ᾽ ἑκάτερα μόνως γὰρ ἂν οὕτως ἀμφότερα ποιοῖ" 
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μεταβάλλον δ᾽ ἐξαίφνης μεταβάλλει, καὶ ὅτε μεταβάλλει. 
2 τ ΄ Η " ΦΧ ΣΤᾺ 2 μ᾿ ΓΙ 
ἐν οὐδενὶ χρόνῳ ἂν εἴη, οὐδὲ κινοῖτ ἂν τότε, οὐὸ 

ἂν σταίη. “οὐ γάρ. “ἄρ᾽ οὖν οὕτω καὶ πρὸς τὰς 
ἄλλας μεταβολὰς ἔχει, ὅταν ἐκ τοῦ “εἶναι εἰς τὸ “ἀπόλ- 
λυσϑαι μεταβάλλῃ 1 ἢ ἐκ τοῦ “μὴ εἶναι εἰς τὸ ᾿γίγνε- 151 
σϑαι,. μεταξύ τινων τότε γίγνεται κινήσεών τὲ καὶ 
στάσεων. καὶ οὔτε “ἔστι τότε οὔτε “οὐκ ἔστι, οὔτε ὑγί- 

τ Ψ᾿ ΙΔ. 5 ΄ « 9 δ ν »Ὕ »] ς . Ἁ }} γνεταῖ οὔτε “ἀπόλλυταϊ:᾽ “ἑὩἔοικε γοῦν. “κατὰ δὴ τὸν 

αὐτὸν λόγον καὶ ἐξ ἑνὸς ἐπὶ πολλὰ ἰὸν καὶ ἐκ πολλῶν 
ἐφ᾽ ὃν οὔτε ἕν ἐστιν οὔτε πολλά, οὔτε διακρίνεται 

Ψ, ’ ᾿ ΄, ἐπ 3 ΄ Ν οὔτε συγκρίνεται. καὶ ἐξ ὁμοίου ἐπὶ ἀνόμοιον καὶ ἐξ 
3 ’, Ω᾽ Ἁ , Ο’ 3 9 

ἀνομοίου ἐπὶ ὅμοιον ἰὸν οὔτε ὅμοιον οὔτε ἀνόμοιον, 

οὔτε ὁμοιούμενον οὔτε ἀνομοιούμενον᾽ καὶ ἔκ σμι- 

κροῦ ἐπὶ μέγα | καὶ ἐπὶ ἴσον καὶ εἰς τὰ ἐναντία ἰὸν Β 

οὔτε σμικρὸν οὔτε μέγα οὔτε ἴσον, οὔτε αὐξανόμενον 
οὔτε φϑῖνον οὔτε ἰσούμενον εἴη ἄν. “οὐκ ἔοικε. 

“ταῦτα δὴ τὰ παϑήματα πάντ᾽ ἂν πάσχοι τὸ ἕν, εἰ 

ἔστιν. πῶς δ᾽ οὔ; 

ἌΧΗ, “ΥΤζ δὲ πὸ νω: προσήκοι ἂν πάσχειν, . ἢ 
ὃν εἰ ἔστιν, ἄρα οὐ σκεπτέον; σκεπτέον. “λέγωμεν - ἧς ἰ4, 

δή, ἕν εἰ μμϑν τἄλλα τοῦ ἑνὸς τί χρὴ πεπονϑέναι ν᾽ ΖΝ 

“λέγωμεν. “οὐκοῦν ἐξούχορ ἄλλα τοῦ ἕνός ἐστιν, οὔτε ͵ 
ΚΕ - δ 7 ᾽ 

τὸ ἕν ἔστι τἄλλα: οὐ γὰρ ἂν ἄλλα τοῦ ἑνὸς ἦν Ἃς 
“-" , ΄, -" δι." 

“ὀρϑῶς.᾽ “οὐδὲ | μὴν στέρεταί γε παντάπασι τοῦ ἑνὸς Ο 77ε».", 
53 : Ν , ΒΡ ἃ. τΓ!ὦ ἐς Ὁ ΕΝ ᾿ 5.245 

δ λλα, ἀλλὰ μετέχει πῃ. “πῇ δή; “ὅτι που τὰ ἄλλα ,,“ρ..« ἔγει 
᾽ - , " ᾽ ’ 

τοῦ ἑνὺς. μόρια ἔχοντα ἄλλα ἐστίν" εἰ γὰρ μόρια μὴ " 

ἔχοι, παντελῶς ἂν “ἕν" εἴη. “ὀρϑῶς. μόρια δέ γε, 

φαμέν, τούτου ἐστίν, ὃ ἂν ὅλον ἡ. ᾿ φαμὲν γάρ. “ἀλλὰ 
μὴν τό γε ὅλον ἕν ἐκ πολλῶν ἀνάγκη εἶναι, οὗ ἔσται 
μόρια τὰ μόρια. ἕκαστον γὰρ τῶν μορίων οὐ πολλῶν 
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μόριον χρὴ εἶναι, ἀλλὰ ὅλου. πῶς τοῦτο; “εἴ τι 
, πολλῶν μόριον εἴη, ἐν οἷς αὐτὸ εἴη, ἑαυτοῦ τε δή 

Ὁ που | μόριον ἔσται, ὅ ἐστιν ἀδύνατον, καὶ τῶν ἄλλων 

δὴ ἑνὸς ἑκάστου, εἴπερ καὶ πάντων. ἕνὸς γὰρ μὴ ὃν 
μόριον, ἀφο τούτου τῶν ἄλλων ἔσται, καὶ οὕτως ἕνὸς 

ἑχάστου οὐκ ἔσται μόριον, μὴ ὃν δὲ μόριον ἑκάστου! 
οὐδενὸς τῶν πολλῶν ἔσται... μηδενὸς δὲ ὃν, πάντων 

τούτων τι εἶναι, ὧν οὐδενὸς οὐδέν ἐστι, καὶ μόριον 

καὶ ἄλλο ὁτιοῦν ἀδύνατον. “φαίνεταί γε δή. “οὐκ 
ἄρα τῶν πολλῶν οὐδὲ πάντων τὸ μόριον μόριον, ἀλλὰ 

Ε μιᾶς τινὸς ἰδέας καὶ ἕνός τινος, ὃ᾽ καλοῦμεν [ ὅλον, 

ἐξ ἁπάντων ἕν τέλειον γεγονός, τούτου μόριον ἂν τὸ 

μόριον εἴη. παντάπασι μὲν οὖν.᾽ “εἰ ἄρα τἄλλα 
μόρια ἔχει, κἂν τοῦ ὅλου τε καὶ ἑνὸς μετέχοι. “πάνυ 
γε. “ἕν ἄρα ὅλον τέλειον. μόρια ἔχον ἀνάγκη εἶναι 

, τἄλλα τοῦ ἕνός. "ἀνάγκη. “καὶ μὴν καὶ περὶ τοῦ 
μορίου γε ἑἕχάστου ὁ αὐτὸς λόγος. καὶ γὰρ τοῦτο 

ἀνάγκη͵ μετέχειν τοῦ ἕνός: εἰ γὰρ ἕκαστον αὐτῶν μό- 

1τὅ8 ριόν ἐστι, 1 τό γε. ἕκαστον εἶναϊ, ἕν δή που σημαίνει, 
ἀφωρισμένον μὲν τῶν τὐχο, καϑ' αὑτὸ δὲ ὄν, εἶπερ 

ἕκαστον ἔσται. “ὀρϑῶς. “μετέχοι δέ γε ἂν τοῦ ἕνὸς 
δῆλον ὅτι ἄλλο ὃν ἢ ἕν" οὐ γὰρ ἂν μετεῖχεν, ἀλλ᾽ 
ἦν ἂν αὐτὸ ἕν: νῦν δὲ ἑνὶ μὲν εἶναι, πλὴν αὐτῷ τῷ 
ἑνὶ ἀδύνατόν που. “ἀδύνατον. “μετέχειν δέ γε τοῦ 
ἑνὸς ἀνάγκη τῷ τὲ ὅλῳ καὶ τῷ μορίῳ. τὸ μὲν γὰρ 

“ἕν ὅλον ἔσται, οὗ μόρια τὰ μόρια" τὸ δ᾽ αὖ ἕκαστον 
ΥΩ ὦ εαλ...1.,-.ὕὅ 

ἕν" μόριον τοῦ ὅλου. οὗ ἂν ἦὖἢ μόριον ὅλου. “οὕτως. 

Β οὐχοῦν ἕξερα Ι ὄντα τοῦ ἑνὸς μεϑέξει τὰ μετέχοντα 
αὐτοῦ; πῶς δ᾽ οὔ;᾽ 'τὰ δ᾽ ἕτερα τοῦ ἑνὸς “πολλά 

που ἂν εἴη. εἰ γὰρ μήτε ἕν μήτε ἑνὸς πλείω εἴη τἄλλα 
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τοῦ ἑνός, οὐδὲν ἂν εἴη. “οὐ γὰρ οὖν. ᾿ἐπεὶ δέ γε 
πλείω ἕνός ἐστι τά τε τοῦ “ἑνὸς μορίου καὶ τὰ τοῦ 

“ἑνὸς ὅλου μετέχοντα, οὐκ ἀνάγκη ἤδη πλήϑει ἄπειρα 

εἶναι αὐτά γε ἐκεῖνα τὰ μεταλαμβάνοντα τοῦ ἕνός:;᾽ 
ἱπῶς;᾽ ᾿ὧδε ἴδωμεν. ἄλλο τι.οὐχ ἕν ὄντα οὐδὲ μετ- 
ἔχοντα τοῦ ἕνὸς τότε, ὅτε μεταλαμβάνει αὐτοῦ. μετα- 
λαμβάνει; | “δῆλα δή. “οὐκοῦν. πλήϑη ὄντα. ἐν οἷς 

τὸ ἕν οὐκ ἔνι; ᾿'πλήϑη μέντοι. “τί οὖν; εἰ ἐθέλοιμεν 
τῇ διανοίᾳ τῶν τοιούτων ἀφελεῖν ὡς οἷοί τέ ἐσμεν 

ὅτι ὀλίγιστον, οὐκ ἀνάγκη καὶ τὸ ἀφαιρεϑὲν ἐκεῖνο, 

ς εἴπερ τοῦ ἑνὸς μὴ μετέχοι; πλῆϑος εἶναι καὶ οὐχ ἕν; 
“ἀνάγκη. “οὐκοῦν οὕτως ἀεὶ σκοποῦντι αὐτὴν καϑ᾽ 

αὑτὴν τὴν ἑτέραν φύσιν τοῦ εἴδους. ᾿ὅσον ἂν αὐτῆς 

ἀεὶ ὁρῶμεν, ἄπειρον ἔσται πλήϑει;᾽ “παντάπασι μὲν 
οὖν. ' 'χκαὶ μὴν ἐπειδάν γε ἕν ἕκαστον μόριον “μόριον Ὁ 
γένηται, πέρας “ἤδη ἔχει πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὸ 7. 

ὅλον, καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὰ μόρια. κομιδῇ μὲν οὖν. 
τοῖς ἄλλοις δὴ τοῦ ἑνὸς ξυμβαίνειν ἕκ μὲν τοῦ ἕνὸς 

καὶ ἐξ ἑαυτῶν κοινωνησάντων, ὡς ἔοικεν, ἕτερόν τι 

γίγνεσϑαι ἐν ἑαυτοῖς, ὃ δὴ πέρας παρέσχε πρὸς ἄλ- 
ληλα᾽ ἡ δ᾽ ἑαυτῶν φύσις καϑ’ ἑαυτὰ ἀπειρίαν. ἱφαί- 
νεται. “οὕτω δὴ τὰ ἄλλα τοῦ ἑνὸς καὶ ὅλα καὶ κατὰ 

μύρια ἄπειρά τέ ἐστι καὶ πέρατος μετέχει. “πάνυ γε. 

οὐχοῦν καὶ ὅμοιά τε | καὶ ἀνόμοια ἀλλήλοις τε καὶ Εὶ 
ἑαυτοῖς; 'πῇ δή; ᾿ἧ μέν που ἄπειρά ἐστι κατὰ τὴν 

ἑαυτῶν φύσιν πάντα, ταὐτὸν πεπονϑότα ἂν εἴη ταύτῃ. 

ἱπάνυ γε. καὶ μὴν ἧ γε ἅπαντα πέρατος μετέχει. 
καὶ ταύτῃ πάντ᾽ ἂν εἴη ταὐτὸν πεπονϑότα. “πῶς δ᾽ 

οὔ;᾽ “ἧ δέ γε πεπερασμένα τε εἶναι καὶ ἄπειρα πέ- 

σπόονϑεν, ἐναντία πάϑη ἀλλήλοις ὄντα ταῦτα τὰ πάϑη 
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, ΄ὔ . “ ᾿ 
109 πέπονϑεν.᾽ [ ναί. “τὰ δ᾽ ἐναντία γε ὡς οἷόν τε ἀνο- 

ὙΠ ΘΑ ,.,,, 2444::»} 

(γάηλα 
᾿Ὶ 2) “77:5 ἐχε} 

μοιότατα. “τί μήν; “κατὰ μὲν ἄρα ἑκάτερον τὸ πάϑος 

ὅμοια ἂν εἴη αὐτά τὲ αὑτοῖς καὶ ἀλλήλοις, κατὰ δ᾽ 
ἀμφότερα ἀμφοτέρως ἐναντιώτατά τε καὶ ἀνομοιότατα.ἢ 

“κινδυνεύει. “οὕτω δὴ τὰ ἄλλα αὐτά τε αὑτοῖς καὶ 
ἀλλήλοις ὅμοιά τε καὶ ἀνόμοια ἂν εἴη. “οὕτως. “καὶ 

ταὐτὰ δὴ καὶ ἕτερα ἀλλήλων, καὶ κινούμενα καὶ ἑστῶτα, 

καὶ πάντα τὰ ἐναντία πάϑη οὐκέτι χαλεπῶς εὑρήσομεν 

Β πεπονϑότα͵ τἄλλα τοῦ [ ἑνός; ἐπείπερ καὶ ταῦτα ἐφάνη 

πεπονϑότα. “ὀρϑῶς λέγεις. 
ΧΧΠΙ. “Οὐκοῦν ταῦτα μὲν ἤδη ἐῶμεν ὡς φανερά, 

ἐπισκοπῶμεν δὲ πάλιν, ἕν εἰ ἔστιν, ἄρα καὶ φὐχ' οὕτως 
ἔχει τὰ ἄλλα τοῦ ἑνὸς ἢ οὕτω μόνον; “πάνυ μὲν 
οὖν. “λέγωμεν δὴ ἐξ ἀρχῆς, ἕν εἰ ἔστι, τί χρὴ τὰ 
ἄλλα τοῦ ἑνὸς πεπονϑέναι.᾽. ᾿ λέγωμεν γάρ. “ἄρ᾽ οὖν 
οὐ χωρὶς μὲν τὸ ἕν τῶν ἄλλων, χωρὶς δὲ τἄλλα τοῦ 
ἑνὸς εἶναι; “τί δή;᾽ “ὅτι που οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτα 

ἕτερον; ὃ ἄλλο μέν ἐστι τοῦ ἑνός, ἄλλο δὲ τῶν ἄλλων. 

Οπάντα γὰρ εἴρηται, ὅταν ῥηϑῇ τό τε΄ ἕν καὶ τἄλλα. 
“πάντα γάρ. “οὐκ ἄρα ἔτ᾽ ἔστιν ἕτερον τούτων, ἕν ᾧ 

τό τε ἕν ἂν εἴη τῷ αὐτῷ καὶ τἀλλα. “οὐ γάρ.᾽ “οὐ 

δέποτε ἄρα ἐν ταὐτῷ ἐστι τὸ ἕν καὶ τἀλλα.᾽ “οὐκ ἔοικεν. 
ς Ἁ ΒΩ . 6 ,5 ΘΒ 3 Ἁ Ἁ ’ 7 “1 Ἁ 

χωρὶς ἄρα: “ναί “οὐδὲ μὴν μόριά γε ἔχειν φαμὲν 

τὸ ὡς ἀληϑῶς ἕν. πῶς γάρ; “οὔτ᾽ ἄρα ὅλον εἴη ἂν 
ὁ ὃν ἐν τοῖο ἄλλοιο οὔτε μόρια αὐτοῦ. εἰ ᾳ τέ τὸ Ὁ οις οὔτε μόρ ῦ, εἰ χωρίς τὲ 

ἐστι τῶν ἄλλων καὶ μόρια μὴ ἔχει. ᾿ἱπῶς γάρ; "“οὐ- 

Ξε 

Ὁ δενὺὴὺ ἄρα τρόπῳ μετέχοι | ἂν τἄλλα τοῦ ἕνός, μήτε 
κατὰ μόριόν τι αὐτοῦ μήτε κατὰ ὅλὸν μετέχοντα. “οὐκ 

ἔοικεν. “οὐδαμῇ ἄρα ἕν τἄλλά ἐστιν, οὐδ᾽ ἔχει ἐν 
ἑαυτοῖς ἕν οὐδέν. “οὐ γὰρ οὖν. “οὐδ᾽ ἄρα͵ πολλά 
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ἐστι τἄλλα. ἕν γὰρ ἂν ἦν ἕκαστον αὐτῶν μόριον τοῦ 
ὅλου, εἰ πολλὰ ἦν᾽ νῦν δὲ οὔτε ἕν οὔτε πολλὰ οὔτε 

ὅλον οὔτε μόριά ἐστι τἄλλα τοῦ ἑνός, ἐπειδὴ αὐτοῦ 
οὐδαμῇ μετέχει. ᾿ὀρϑῶς. οὐδ᾽ ἄρα δύο οὐδὲ τρία 
οὔτε αὐτά ἐστι τὰ ἄλλα οὔτε ἔνεστιν ἐν αὐτοῖς, εἴπερ, 

τοῦ ἑνὸς πανταχῇ στέρεται. “οὕτως. ᾿ οὐδὲ ὅμοια ἄρα Εὶ 
καὶ ἀνόμοια οὔτε αὐτά ἐστι τῷ ἑνὶ τὰ ἄλλα, οὔτε ἔν- 
ἐστιν ἐν αὐτοῖς ὁμοιότης καὶ ἀνομοιότης. εἰ γὰρ ὅμοια᾽ 

᾿ καὶ ἀνόμοια αὐτὰ εἴη ἢ ἔχοι ἐν ἑαυτοῖς ὁμοιότητα καὶ 

Ι ἀνομοιότητα, δύο που εἴδη ἐναντία ἀλλήλοις ἔχοι ἂν 

ἐν ἑαυτοῖς τὰ ἄλλα τοῦ ἕνός.᾽ ᾿ φαίνεται. “ἦν δέ γε 
ἀδύνατον δυοῖν τινοῖν μετέχειν ἃ μηδ᾽, ἑνὸς μετέχοι. 

“ἀδύνατον. “οὔτ᾽ ἄρα ὅμοια οὔτ᾽ ἀνόμοιά ἐστιν οὔτ᾽ 
ἀμφότερα τἄλλα. ὅμοια | μὲν γὰρ ὄντα ἢ ἀνόμοια ἑνὸς 1600 

ἂν τοῦ ἑτέρου εἴδους μετέχοι. ἀμφότερα δὲ ὄντα δυοῖν 
τοῖν ἐναντίοιν' ταῦτα δὲ ἀδύνατα ἐφάνη. "“ἀληϑῆ. 
“οὐδ᾽ ἄρα τὰ αὐτὰ οὐδ᾽ ἕτερα, οὐδὲ κινούμενα οὐδὲ 
ἑστῶτα, οὐδὲ γιγνόμενα οὐδὲ ἀπολλύμενα, οὐδὲ μείξω 
οὐδὲ ἐλάττω οὐδὲ ἴσα οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν πέπονϑε τῶν 
τοιούτων. εἰ γάρ τι τοιοῦτον πεπονϑέναι ὑπομένει τὰ 

ἄλλα, καὶ ἑνὸς καὶ δυοῖν καὶ τριῶν καὶ περιττοῦ καὶ 

ἀρτίου μεϑέξει, ὧν αὐτοῖς ἀδύνατον ἐφάνη μετέχειν Β 
τοῦ ἑνός γε πάντῃ πάντως στερομένοις.᾽ “ἀληϑέστατα.᾽ 
“οὕτω δὴ ἕν εἰ ἔστιν. πάντα τέ ἐστι τὸ ἕν καὶ οὐδέν 
ἐστι καὶ πρὺς ἑαυτὸ καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ὡσαύτως. ἵπαν- 

᾿ χελῶς μὲν οὖν. 

ΧΧΙΥ, “Εἶεν" εἰ δὲ δὴ μὴ ἔστι τὸ ἕν, τί χρὴ 
συμβαίνειν, ἄρ᾽ οὐ σχεπτέον μετὰ ταῦτα; “σκεπτέον 
γάρ. “τίς οὖν ἂν εἴη αὕτη ἡ ὑπόϑεσις,͵ εἰ ἕν μὴ ἔστιν; {. 

᾿ς ἄρά τι διαφέρει τῆσδε, εἰ “μὴ ἕν μὴ ἔστιν; “διαφέρει 
Ῥιλτο Π 4 

ἡ», ὌΝ. «οωὔρυν 
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( νον ΤῸΝ δ ὁ , Ἂ ᾿ “ ν᾽ ΄ ι μέντοι. “διαφέρει μόνον, ἢ καὶ πᾶν τοὐναντίον ἐστὶν 
Φ Οεἰπεῖν, “εἰ μὴ 1 ἕν μὴ ἔστι τοῦ εἰ ἕν μὴ ἔστιν! πᾶν 

τοὐναντίον. “τί δ᾽ εἴ τις λέγοι, εἰ μέγεϑος μὴ ἔστιν 
φυάα., ἢ σμικρότης μὴ ἔστιν ἤ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, ἄρα 

ἌΧΟΣ ἐφ᾽ ἑκάστου ἂν δηλοῖ, ὅτι ἕτερόν τι λέγοι τὸ μὴ ὄν; 

πάνυ γε. “οὐκοῦν καὶ νῦν δηλοῖ, ὅτι ἕτερον λέγει 

τῶν ἄλλων τὸ μὴ ὄν, ὅταν εἴπῃ; ἕν εἰ μὴ ἔστι; καὶ 
ἴσμεν ὃ λέγει; “ἴσμεν. “πρῶτον μὲν ἄρα γνωστόν τι 

λέγει, ἔπειτα ἕτερον τῶν ἄλλων, ὅταν εἴπῃ͵ ἕν, εἴτε τὸ 

εἶναι αὐτῷ προσϑεὶς εἴτε τὸ μὴ εἶναι: οὐδὲν γὰρ 
Ὁ ἧττον γιγνώσκεται, | τί τὸ λεγόμενον μὴ εἶναι. καὶ ὅτι 

διάφορον τῶν ἄλλων. ἢ οὔ;᾽ “ἀνάγκη. “ἡ ὧδε ἄρα 

λεκτέον ἐξ ἀρχῆς, ἕν εἰ μὴ ἔστι, τί χρὴ εἶναι. πρῶτον 
μὲν οὖν αὐτῷ τοῦτο ὑπάρχειν δεῖ, ὡς ἔοικεν. εἶναι 

αὐτοῦ ἐπιστήμην, ἢ μηδὲ ὅτι λέγεται γιγνώσκεσθαι, 
ὅταν τις εἴπῃ, ἕν εἰ μὴ ἔστιν. “ἀληϑῆ. “οὐκοῦν καὶ 

τὰ ἄλλα ἕτερα αὐτοῦ εἶναι, ἢ μηδὲ ἐκεῖνο ἕτερον τῶν 

ἄλλων λέγεσϑαι;᾽ “πάνυ γε. “καὶ ἑτεροιότης ἄρα ἐστὶν 

αὐτῷ πρὸς τῇ ἐπιστήμῃ. οὐ γὰρ τὴν τῶν ἄλλων ἕτε- 
Ε' ροιότητα | λέγει. ὅταν τὸ ὃν ἕτερον τῶν ἄλλων λέγῃ, 
ἀλλὰ τὴν ἐκείνου.᾽ “ φαίνεται. “καὶ μὴν τοῦ γε ἐκείνου" 

καὶ τοῦ “τινὸς καὶ “τούτου καὶ τούτῳ καὶ τούτων καὶ 

πάντων τῶν τοιούτων μετέχει τὸ μὴ ὃν ἕν. οὐ γὰρ 

ἂν, τὸ ἕν ἐλέγετο οὐδ᾽ ἂν͵ τοῦ ἑνὸς ἕτερα; οὐδ᾽, ἐκείνῳ 

ἄν τι ἦν οὐδ᾽, ἐκείνου, οὐδ᾽ ἄν τι ἐλέγετο, εἰ μήτε 
τοῦ τινὸς αὐτῷ μετῆν μήτε τῶν ἄλλων τούτων. “ὁρ- 

 ϑῶς. “εἶναι μὲν δὴ τῷ ἑνὶ οὐχ οἷόν τε, εἴπερ γε μὴ 

101 ἔστι; μετέχειν δὲ πολλῶν οὐδὲν κωλύει, Ι ἀλλὰ καὶ 
ἀνάγκη, εἴπερ τό γε ἕν ἐκεῖνο καὶ μὴ ἄλλο; μὴ ἔστιν. 

εἰ μέντοι μήτε τὸ ὃν μήτ᾽ ἐκεῖνο μὴ ἔσται; ἀλλὰ περὶ 



ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. 51 

ἄλλου του ὁ λόγος. οὐδὲ φϑέγγεσϑαι δεῖ οὐδέν" εἰ δὲ 

τὸ ἕν ἐκεῖνο καὶ μὴ ἄλλο ὑπόκειται μὴ εἶναι, καὶ τοῦ 

,ἐχείνου χαὶ ἄλλων πολλῶν ἀνάγχη αὐτῷ μετεῖναι. “καὶ 

πάνυ γε. “καὶ ἀνομοιότης ἄρα ἐστὶν αὐτῷ πρὸς τὰ 

ἄλλα. τὰ γὰρ ἄλλα-τοῦ ἑνὸς ἕτερα ὄντα; ἑτεροῖα καὶ 
εἴη ἄν. “ναί. “τὰ δ᾽ ἕτεροῖα οὐκ ἀλλοῖα; “πῶς δ᾽ 

οὔ; 'τὰ δ᾽ ἀλλοῖα οὐκ ἀνόμοια: "ἀνόμοια | μὲν οὖν. Β 
“οὐκοῦν εἴπερ τῷ ἑνὶ ἀνόμοιά ἐστι, δῆλον ὅτι ἀνο- 
μοέῳ τά γε ἀνόμοια ἀνόμοια ἂν εἴη. “δῆλον. “εἴη 

δὴ ἂν καὶ τῷ ἑνὶ ἀνομοιότης, πρὸς ἣν τὰ ἄλλα ἀνό- 

μοία αὐτῷ ἐστίν. “ἡ ἔοικεν. “εἰ δὲ δὴ τῶν ἄλλων ἄνο- 
μοιότης ἔστιν αὐτῷ, ἄρ᾽ οὐκ ἀνάγκη ἑαυτοῦ ὁμοιότητα 

αὐτῷ εἶναι; ἱπῶς;᾽ “εἰ ἑνὸς ἀνομοιότης ἔστι τῷ ἕνί, 

οὐκ ἄν που περὶ τοῦ τοιούτου ὁ λόγος εἴη οἵου τοῦ 

ἕνός, οὐδ᾽ ἂν ἡ ὑπόϑεσις εἴη περὶ ἑνός, ἀλλὰ περὶ 
ἄλλου ἢ ἕνός. 'πάνυ γε. “οὐ δεῖ δέ γε. 1 “οὐ δῆτα. Ο 
“δεῖ ἄρα ὁμοιότητα τῷ ἕνὶ αὐτοῦ ἑαυτῷ εἶναι. “δεῖ. 
“καὶ μὴν οὐδ᾽ αὖ ἴσον γ᾽ ἐστὶ τοῖς ἄλλοις. εἰ γὰρ εἴη 

ἴσον. εἴη τε ἂν ἤδη καὶ ὅμοιον ἂν εἴη αὐτοῖς κατὰ 

τὴν ἰσότητα ταῦτα δ᾽ ἀμφότερα ἀδύνατα, εἴπερ μὴ 
ἔστιν ἕν. “ἀδύνατα. “ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔστι τοῖς ἄλλοις 
ἴσον. ὧρα οὐκ ἀνάγκη καὶ τἄλλα ἐκείνῳ μὴ ἴσα εἶναι; 

“ἀνάγκη. “τὰ δὲ “μὴ ἴσα οὐκ, ἄνισα;᾽ “ναί. “τὰ δὲ 
ἄνισα οὐ τῷ ἀνίσῳ ἄνισα: ἱπῶς δ᾽ οὔ; “καὶ ἄνισό- 
τητος δὴ μετέχει τὸ ἕν, πρὸς ἣν τἄλλα αὐτῷ | ἐστιν "Ὁ 
ἄνισα; ᾿ μετέχει. “ἀλλὰ μέντοι ἀνισότητός γ᾽ ἐστὶ μέ- 

γεϑός τε καὶ σμικρότης. “ἔστι γάρ. “ἔστιν ἄρα καὶ 
μέγεϑός τε καὶ σμικρότης τῶ τοιούτῳ ἕνί;᾽ ὑχινδυ- 

νεύει. ᾿μέγεϑος μὴν καὶ σμικρότης ἀεὶ ἀφέστατον ἀλ- 

λήλοιν.᾽ πάνυ γε. “μεταξὺ ἄρα τι αὐτοῖν ἀεί ἐστιν. 
ΔῈ 
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“ἔστιν. “ἔχεις οὖν τι ἄλλο εἰπεῖν μεταξὺ αὐτοῖν ἢ 

ἰσότητα: “οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο. “ὅτῳ ἄρα ἔστι μέγεϑος 
καὶ σμικρότης, ἔστι καὶ ἰσότης αὐτῷ μεταξὺ τούτοιν 

Ἑ οὖσα. ἱ φαίνεται. “τῷ | δὴ ἑνὶ μὴ ὄντι, ὡς ἔοικε, καὶ 
ἰσότητος ἂν μετείη καὶ μεγέϑους καὶ σμικρότητος. 
“ἔοικεν. “καὶ μὴν καὶ οὐσίας γε δεῖ αὐτὸ μετέχειν πῃ. 

ἱπῶς δή; ᾿ἔχειν αὐτὸ δεῖ οὕτως ὡς λέγομεν. εἰ γὰρ 

μὴ οὕτως ἔχοι, οὐκ ἂν ἀληϑῆ λέγοιμεν ἡμεῖς λέγοντες 

τὸ ἕν μὴ εἶναι" εἰ δὲ ἀληϑῆ; δῆλον ὅτι “ὄντα αὐτὰ 
λέγομεν. ἢ οὐχ οὕτως; “οὕτω μὲν οὖν. “Ὡἐπειδὴ δέ 
φαμὲν ἀληϑῆ λέγειν, ἀνάγκη ἡμῖν φάναι καὶ ὄντα 

105 λέγειν. 1 ̓ ἀνάγκη. “ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικε, τὸ ὃν οὐκ 

ὄν. εἰ γὰρ μὴ ἔσται μὴ ὄν, ἀλλά τι τοῦ εἶναι ἀνήσει 
πρὸς τὸ μὴ εἶναι, εὐθὺς ἔσται ὄν. παντάπασι μὲν 
οὖν. δεῖ ἄρα αὐτὸ δεσμὸν ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι τὸ εἶναι 
“μὴ ὄν; εἰ μέλλει μὴ εἶναι, ὁμοίως ὥσπερ τὸ ὃν τὸ μὴ 
ὃν ἔχειν μὴ εἶναι, ἵνα τελέως αὖ᾽ εἶναι ἧ. οὕτως γὰρ 
ἂν τό τε ὃν μάλιστ᾽ ἂν εἴη καὶ τὸ Ἱνὴ ὃν οὐκ ἂν εἴη. 

μετέχοντα τὸ μὲν ὃν οὐσίας τοῦ εἶναι ὄν, μὴ οὐσίας] 
ΒὸΣ τοῦ εἶναι μὴ ὄν, εἰ μέλλει τελέως εἶναι. τὸ ὃὲ μὴ 
ὃν μὴ οὐσίας μὲν τοῦ μὴ εἶναι “μὴ ὄν, οὐσίας δὲ τοῦ 
εἶναι “μὴ ὄν, εἰ καὶ τὸ μὴ ὃν αὖ τελέως μὴ ἔσται. 
᾿ἀληϑέστατα.᾽ “ οὐκοῦν ἐπείπερ τῷ τὲ ὄντι τοῦ “μὴ εἶναι 
καὶ τῷ μὴ ὄντι τοῦ “εἶναι μέτεστι, καὶ τῷ ἕνί, ἐμ 
οὐκ ΓΝ τοῦ “εἶναι ἀνάγκη μετεῖναι εἰς τὸ μὴ εἶναι» 
"ἀνάγκη. ᾿ Καὶ οὐσία δὴ φαίνεται τῷ ἕνί, εἰ μὴ ἔστιν. 
“φαίνεται. “καὶ “μὴ οὐσία ἄρα, εἴπερ “μὴ ἔστιν" “πῶς 

δ᾽ οὔ; “οἷόν τε οὖν τὸ ἔχον πως μὴ ἔχειν οὕτω, μὴ 
μετωβάλλον ἐκ ταύτης τῆς ἕξεως; “οὐχ οἷόν τε. πᾶν 

Οἄρα τὸ τοιοῦτον μεταβολὴν σημαίνει, ὃ 1] ἂν οὕτω τὲ 
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καὶ μὴ οὕτως ἔχῃ. 'πῶς δ᾽ οὔ; “μεταβολὴ δὲ κίνησις" 
ἢ τί φήσομεν; κίνησις. “οὐκοῦν τὸ ἕν ὅν τε καὶ οὐκ 

ὃν ἐφάνη; “ναί. ᾿ οὕτως ἄρα καὶ οὐχ οὕτως ἔχον φαί- 
Ἷ, ἢ νεται. “ἔοικεν. “καὶ κινούμενον ἄρα τὸ οὐκ ὃν ὃν 

πέφανται. ἐπείπερ καὶ μεταβολὴν ἐκ τοῦ “εἶναι ἐπὶ τὸ 
“" μὴ εἶναι ἔχον. “κινδυνεύει. “ἀλλὰ μὴν εἰ μηδαμοῦ 

- , , “ » 3 γέ ἐστι τῶν ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν, εἴπερ “μὴ ἔστιν, οὐδ 
ἂν μεϑίσταιτό ποϑέν ποι. πῶς γάρ: “οὐκ ἄρα τῷ γε 

μεταβαίνειν κινοῖτ᾽ ἄν. “οὐ γάρ. “ οὐδὲ μὴν 1 ἐν τῷ Ὁ 
αὐτῷ ἂν στρέφοιτο᾽ ταὐτοῦ γὰρ οὐδαμοῦ ἅπτεται. ὃν 

γὰρ ἐστὶ τὸ ταὐτόν: τὸ ὃὲ μὴ ὃν ἔν τῷ τῶν ὄντων 
ΓΝ ΡΝ 3: δ καἰ αἷς 4 ΣῪ πὰ » . ὦ 
ἀδύνατον εἶναι. “ἀδύνατον γάρ. “οὐκ ἄρα τὸ ἕν γὲ 

“μὴ ὃν στρέφεσϑαι ἂν δύναιτο ἐν ἐκείνῳ, ἐν ᾧ μὴ 
ἔστιν “οὐ γὰρ οὖν. ᾿ οὐδὲ μὴν ἀλλοιοῦταί που τὸ" ἕν᾿ 
δ -» ὕ΄ ΚΞ » χ “ 3 Ἃ ν᾿ 5 ς ἑαυτοῦ. οὔτε τὸ ὃν οὔτε τὸ μὴ ὄν. οὐ γὰρ ἂν ἦν ὃ 
λόγος ἔτι περὶ τοῦ ἕνός, εἴπερ ἠλλοιοῦτο αὐτὸ ἑαυτοῦ, 

ἀλλὰ περὶ ἄλλου τινός. “ ὀρθῶς. “εἰ δὲ μήτ᾽ ἀλλοιοῦ- 

ται μήτε ἐν ταὐτῷ στρέφεται μήτε μεταβαίνει, 1 ἄρ᾽ Ε 
ἄν πῃ ἔτι κινοῖτο; ̓  πῶς γάρ: “τό γε μὴν ἀκίνη- 

τον ἀνάγκη ἡσυχίαν ἄγειν, τὸ δὲ ἡσυχάξον ἑστάναι. 
δι, ιν δ.» . “ὖ ς “ 2 μὴ μὰ ’ ἀνάγκη. ἱτὸ ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὐκ ὃν ἕστηκέ τε καὶ 
κινεῖται. “ἡ ἔοικεν. “καὶ μὴν εἴπερ γε κινεῖται, μεγάλη 

ἀνάγκη αὐτῷ ἀλλοιοῦσϑαι. ὅπῃ γὰρ ἄν τι κινηϑῇ." 

κατὰ τοσοῦτον οὐκέϑ᾽ ὡσαύτως ἔχει ὡς εἶχεν. ἀλλ᾽ 108 
ἑτέρως. “οὕτως. ᾿ κινούμενον δὴ τὸ ἕν καὶ ἀλλοιοῦται. 
ς ό9..,.κ - ΄ 3 --᾿ 3 ναί. καὶ μὴν μηδαμῇ γε κινούμενον οὐδαμῇ ἂν ἀλ- 

ξ' λοιοῖτο.᾽ “οὐ γάρ. “ἧ μὲν ἄρα κινεῖται τὸ οὐκ ὃν ἕν, 
ἀλλοιοῦται" ἧ δὲ μὴ κινεῖται, οὐκ ἀλλοιοῦται. “οὐ 
γάρ. ἱτὸ ἕν ἄρα μὴ ὃν ἀλλοιοῦταί τε καὶ οὐκ ἀλλοι- 

Ἁ 

οὔται.᾽ ᾿ φαίνεται. 'τὸ δ᾽ ἀλλοιούμενον ἄρ᾽ οὐκ ἀνάγκη 
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- γίγνεσϑαι μὲν ἕτερον ἢ πρότερον, ἀπόλλυσϑαι δὲ ἐκ 

Βτῆς προτέρας | ἕξεως τὸ δὲ μὴ ἀλλοιούμενον μήτε 

γίγνεσϑαι μήτε ἀπόλλυσϑαι;᾽ “ἀνάγκη. “καὶ τὸ ἕν 
ἄρα μὴ ὃν ἀλλοιούμενον μὲν γίγνεταί τε καὶ ἀπόλ- 
λυται. μὴ ἀλλοιούμενον δὲ οὔτε γίγνεται οὔτε ἀπόλ- 

λυται καὶ οὕτω τὸ ὃν μὴ ὃν γίγνεταί τε καὶ ἀπόλ- 
λυται, καὶ οὔτε γίγνεται οὔτ᾽ ἀπόλλυται. “οὐ γὰρ οὖν. 

«ὦ ΧΧΥ͂. ᾿Αὖϑις δὴ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἴωμεν πάλιν 
σι ινζεν,Ὁ οὐ μεύν εἰ ταὐτὰ ἡμῖν φανεῖται ἅπερ καὶ νῦν, ἢ 

τ ϑς  ὰδν ἕτερα: “ἀλλὰ χρή. “οὐκοῦν ἕν εἰ μὴ ἔστι, φαμέν, | τί 
Ὁ πα χρὴ περὶ αὐτοῦ ξυμβαίνειν; “ναί. “τὸ δὲ, μὴ ἔστιν 
γδάσά, ὅταν λέγωμεν, ἄρα μή τι ἄλλο σημαίνει ἢ οὐσίας 

ἀπουσίαν τούτῳ ᾧ ἂν φῶμεν “μὴ εἶναί; “οὐδὲν ἄλλο. 

“πότερον οὖν, ὅταν φῶμεν μὴ εἶναί τι, πὼς οὐκ εἶναί 
φαμεν αὐτό, πὼς δὲ᾽ εἶναι; ἢ: τοῦτο τὸ, μὴ ἔστι΄ λεγό- 

μενον ἁπλῶς σημαίνει ὅτι: οὐδαμῶς οὐδαμῇ ἔστιν οὐδέ 

πῃ μετέχει οὐσίας τό γε “μὴ ὕν;᾽ “ἁπλούστατα μὲν 
οὖν. “οὔτε ἄρα“ εἶναι δύναιτο ἂν τὸ, μὴ ὃν οὔτε ἄλλως 

Ὁ οὐδαμῶς οὐσίας μετέχειν." “οὐ γάρ. “τὸ δὲ γίγνεσϑαι 
καὶ τὸ ἀπόλλυσθαι μή τι ἄλλο ἧ, ἢ τὸ μὲν οὐσέας 

μεταλαμβάνειν, τὸ δ᾽ ἀπολλύναι οὐσίαν: “οὐδὲν ἄλλο.᾽ 
ΓΙ 3 

ὦ δέ γε μηδὲν τούτου μέτεστιν, οὔτ ἂν λαμβάνοι 

οὔτ᾽ ἀπολλύοι αὐτό. ᾿πῶς γάρ; “τῷ ἑνὶ ἄρα, ἐπειδὴ 
οὐδαμῇ ἔστιν, οὔτε ἕκτέον οὔτε ἀπαλλακτέον οὔτε μετα- 
ληπτέον ὁδοῖο οὐδαμῶς." “ἧ εἰκός. “οὔτε ἄρα ἀπόλ- 

λυται τὸ ὑμὴν ὃν ὃν οὔτε ἀρομθκ ὑπεύβδα οὐδαμῇ μξτ- 
ἔχει οὐσίας. “οὐ ἀμ ο τ ὦ ! “οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἀλλοιοῦται 

Ἢ δύδαμῃ» ἤδη | γὰρ ἂν ταὐβᾶν τε καὶ ἀπολλύοιτο 

τοῦτο πάσχον. ᾿ἀληϑῆ. “εἰ δὲ μὴ ἀλλοιοῦται, οὐκ 
ἀνάγκη μηδὲ κινεῖσϑαι;" “ἀνάγκη. “οὐδὲ μὴν ἑστάναι 

“ὰὰὰπππππὐπσσππὐσπασ πα ππσπαππασπ΄“πὰὐπὐἸἶσπα“΄ὐὐσ΄διασυσοαππνπαππσσπὐποππννθνν δυνπμναπ  πὐππἰπϑσν “αὐ παν σνπὐππϑννπαππὰνπσπαπανα πυν“αὐοννσακονννννν 
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φήσομεν τὸ μηδαμοῦ ὄν. τὸ γὰρ ἑστὸς ἐν τῷ αὐτῷ 

τινὶ δεῖ ἀεὶ εἶναι τὸ αὐτό. 'ἱπῶς γὰρ οὔ; “οὕτω δὴ 
αὖ τὸ μὴ ὃν μήτε ποτὲ ἑστάναι μήτε κινεῖσϑαι λέγω- 

μεν. “μὴ γὰρ οὖν. “ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἔστι γε αὐτῷ τι 
τῶν ὄντων. ἤδη γὰρ ἄν του μετέχον ὄντος οὐσίας 
μετέχοι.᾽ [ ̓ δῆλον. “οὔτε ἄρα μέγεϑος οὔτε σμικρότης 164 
οὔτε ἰσότης αὐτῷ ἔστιν. “ οὐ γάρ.᾽ “οὐδὲ μὴν ὁμοιό- 
τῆς γε οὐδὲ ἑτεροιότης οὔτε πρὸς αὑτὸ οὔτε πρὸς 

τἄλλα εἴη ἂν αὐτῷ. “οὐ φαίνεται. “τί δέ; “τἄλλα ἔσϑ'᾽ 
ὅπως ἂν εἴη αὐτῷ, εἰ “μηδὲν αὐτῷ δεῖ εἶναι; “οὐκ 

ἔστιν “οὔτε ἄρα ὅμοια οὔτε ἀνόμοια οὔτε ταὐτὰ 

οὔϑ᾽ ἕτερά ἐστιν αὐτῷ τὰ ἄλλα. “οὐ γάρ. “τί δέ; 
τὸ ἐκείνου ἢ τὸ ἐκείνῳ ἢ τὸ" τὶ ἢ τὸ τοῦτο ἢ τὸ τού- 

του ἢ ἄλλου ἢ ἄλλῳ ἢ ποτὲ ἢ ἔπειτα ἢ νῦν ἢ | ἐπι-Β 
στήμη ἢ δόξα ἢ αἴσϑησις ἢ λόγος ἢ ὄνομα ἢ ἄλλο 
ὁτιοῦν τῶν τμω περὶ τὸ μὴ ὃν ἔσται; “οὐκ ἔσται." 

“οὕτω δὴ ὃν οὐκ ὃν οὐκ ἔχϑα πῶς οὐδαμῇ. “οὔκουν 
δὴ ἔοικέν γῳ πωριμμ ἔχειν." Ἷ 

- ΧΧΥῚ. “Ἔτι δὴ λέγωμεν. ἕν εἰ μὴ ἔστι, τἄλλα τί --" 

χρὴ πεπονϑέναι.. “λέγωμεν γάρ. “ἄλλα μέν που δεῖ Φ." “Ὁ 

αὐτὰ εἶναι" εἰ γὰρ μηδὲ ἄλλα ἐστίν, οὐκ ἂν περὶ ῶν 
ἄλλων “λέγοιτο. “ οὕτω. “εἰ δὲ "ρὲ τῶν. ἄλλων ὃ λόγος. »,:: μὰ 

τά γε ἄλλα, ἕτερά ἐστιν. ἢ οὐκ ἐπὶ τῷ αὐτῷ καλεῖς τς: γα 

τό τε ἄλλο᾽ καὶ τὸ Ἕτερον ᾿᾽ “ἔγωγε. “ἕτερον δέ γέρο 
πού φαμὲν τὸ ἕτερον εἶναι ἑτέρου, καὶ τὸ ἄλλο δὴ 
ἄλλο εἶναι ἄλλου “ναί. “καὶ τοῖς ἄλλοις ἄρα. εἰ 

' μέλλει ἄλλα εἶναι, ἔστι τι οὗ ἄλλα ἔσται. “ἀνάγκη. 

“τέ δὴ οὖν ἂν εἴη; τοῦ μὲν γὰρ ἑνὸς οὐκ ἔσται ἄλλα. 

»μὴ ὄντος γε. “οὐ γάρ. "ἀλλήλων ἄρα ἐστί" τοῦτο γὰρ 
αὐτοῖς ἔτι λείπεται, ἢ μηδενὸς εἶναι ἄλλοις. “ὀρϑῶς. 
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κατὰ πλήϑη ἄρα ἕκαστα ἀλλήλων ἄλλα ἐστί. κατὰ 
ὃν γὰρ οὐκ ἂν οἷά τε εἴη, μὴ ὄντος ἕνόςφ᾽' ἀλλ᾽ ἕκα- 

Ὁ στος, ὡς ἔοικεν, ὁ ὄγκος αὐτῶν | ἄπειρός ἔστι πλήϑει, 

κἂν τὸ σμικρότατον δοκοῦν εἶναι λάβῃ τις, ὥσπερ 
ὄναρ ἐν ὕπνῳ φαίνεται ἐξαίφνης ἀντὶ ἑνὸς δόξαντος 

εἶναι πολλὰ καὶ ἀντὴὲ σμικροτάτου παμμέγεϑες πρὸς 
τὰ κερματιζόμενα ἐξ αὐτοῦ. “ ὀρϑότατα.᾽ ἱτοιούτων δὴ 

ὄγχων ἄλλα ἀλλήλων ἂν εἴη τἄλλα, εἰ ἑνὸς μὴ ὄντορ 
ἄλλα ἐστίν. “ κομιδῇ μὲν οὖν. “οὐκοῦν πολλοὶ ὄγκοι 

ἔσονται. εἷς ἕκαστος φαινόμενος. ὧν δὲ οὔ, εἴπερ΄ ἕν 

Ἑ μὴ ἔσται; “οὕτω. “καὶ ἀριϑμὸς δὲ εἶναι αὐτῶν | δόξει, 
εἴπερ καὶ ἕν ἕκαστον, πολλῶν ὄντων. ἱπάνυ γε. “καὶ 
τὰ μὲν δὴ ἄρτια, τὰ δὲ περιττὰ ἐν αὐτοῖς ὄντα οὐκ 
ἀληϑῶς φαίνεται, εἴπερ ἕν μὴ ἔσται. “οὐ γὰρ οὖν. 
“χαὶ μὴν καὶ σμικρότατόν γε. φαμέν, δόξει ἐν αὐτοῖς 

ἐνεῖναι" φαίνεται δὲ τοῦτο πολλὰ καὶ μεγάλα πρὸς 

106 ἕκαστον τῶν χολλῶν ὡς σμικρῶν Ὄντων. | 'πῶς δ᾽ 
οὔ; “καὶ ἴσος μὴν τοῖς πολλοῖς καὶ σμικροῖς ἕκαστος 

ὄγκος δοξασθήσεται εἶναι. οὐ γὰρ ἂν μετέβαινεν ἐκ 
μξίξονος εἰς ἔλαττον φαινόμενος, πρὶν εἰς τὸ μεταξὺ 
δόξειν ἐλϑεῖν᾽ τοῦτο δ᾽ εἴη ἂν φάντασμα ἰσότητος. 
“εἰκός. “οὐκοῦν καὶ πρὸς ἄλλον ὄγκον πέρας ἔχων." 
αὐτός γε πρὸς αὑτὸν οὔτε. ἀρχὴν οὔτε πέρας οὔτε μέ- 
σον ἔχων; ἱπῇ δή; “ὅτι ἀεὶ αὐτῶν ὅταν τίς τι λάβῃ 
τῇ διανοίᾳ ὥς τι τούτων ὄν, πρό τε τῆς ἀρχῆς ἄλλη 

Β ἀεὶ φαίνεται [ ἀρχή, μετά τε τὴν τελευτὴν ἑτέρα ὑπο- 

λειπομένη τελευτή, ἔν τε τῷ μέσῳ ἄλλα μεσαίτερα τοῦ 

μέσου, σμικρότερα δέ, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἑνὸς αὐτῶν 
ἑκάστου λαμβάνεσϑαι, ἅτε οὐκ ὄντος τοῦ ἑνός. " ἀληϑέ- 
στατα. ᾿ϑρύπτεσϑαι δή, οἶμαι, κερματιζόμενον ἀνάγκη 
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«κι 

πᾶν τὸ ὕν, ὃ ἄν τις λάβῃ τῇ διανοίᾳ. Ὄγκος γάρ 

που ἄνευ ἑνὸς λαμβάνοιτο ἄν. “πάνυ μὲν οὖν. “οὐκ- 
οὖν τό γε τοιοῦτον πόρρωϑεν μὲν ὁρῶντι καὶ ἀμβλὺ 

δν φαίνεσθαι ἀνάγκη, 1 ἐγγύϑεν δὲ καὶ ὀξὺ νοοῦντι Ὁ 
“πλήϑει ἄπειρον ἕν ἕκαστον φανῆναι, εἴπερ στέρεται 
τοῦ ἑνὸς μὴ ὄντος; “ἀναγκαιότατον μὲν οὖν. “οὕτω 

δὴ ἄπειρά τε καὶ πέρας ἔχοντα καὶ ἕν καὶ πολλὰ ἕκαστα 
τἄλλα δεῖ φαίνεσϑαι, ἕν εἰ μὴ ἔστιν, τἄλλα δὲ τοῦ 
ἑνός. “δεῖ γάρ. “οὐκοῦν καὶ ὅμοιά τε καὶ ἀνόμοια 

δόξει εἶναι; πῇ δή; “οἷον ἐσκιαγραφημένα ἀποστάντι 

μὲν ἕν πάντα φαινόμενα ταὐτὸν φαίνεσϑαι πεπονϑέναι 
καὶ ὅμοια εἶναι. ᾿ πάνυ γε. προσελθόντι | δέ γε πολλὰ Ὁ 
καὶ ἕτερα καὶ τῷ τοῦ ἑτέρου φαντάσματι ἕτεροῖα καὶ 
ἀνόμοια ἑαυτοῖς. “οὕτω. 'καὶ ὁμοίους δὴ καὶ ἀνο- 
μοίους τοὺς ὄγκους αὐτούς τε ἑαυτοῖς ἀνάγκη φαίνε- 

σϑαι καὶ ἀλλήλοις. πάνυ μὲν οὖν. “οὐκοῦν καὶ τοὺς 
αὐτοὺς καὶ ἑτέρους ἀλλήλων, καὶ ἁπτομένους καὶ χωρὶς 

ἑαυτῶν, καὶ κινουμένους πάσας κινήσεις καὶ ἑστῶτας 

᾿ς πάντῃ, καὶ γιγνομένους καὶ ἀπολλυμένους καὶ μηδέ- 

τερα, καὶ πάντα που τὰ τοιαῦτα, ἃ διελϑεῖν εὐπετὲς ᾿ 
ἤδη ἡμῖν, εἰ “ξνὸς μὴ ὄντος πολλὰ ἔστιν. ᾿ἀληϑέστατα Ε 
μὲν οὖν 4 

ΧΧΥΠΙ͂Ι. “Ἔτι δὴ ἅπαξ. ἐλϑόντες πάλιν ἐπὶ τὴν ἐφ Σ 

ἀρχὴν) αάρνν, ἕν εἰ μὴ Ἐσεν: τἄλλα δὲ τοῦ ἕνός, τί ΔΑ ΑΡΣΝ 
᾿ χρὴ εἶναι. ἐπδενμεν γὰς οὖν. “οὐκοῦν ὃν μὲν οὐκ. σ“44 
᾿ς ἔσται τἄλλα. ἱπῶς γάρ;" “οὐδὲ μὴν πολλά γε" ἐν γὰρ 

“πολλοῖς οὖσιν ἐνείη ἂν καὶ ἕν. εἰ γὰρ μηδὲν αὐτῶν 
ἐστὶν ἕν. ἅπαντα οὐδέν ἐστιν, ὥστε οὐδ᾽ ἂν πολλὰ 
εἴη. ᾿ ἀληϑῆ.᾽ “μὴ ἐνόντος δὲ ἑνὸς ἐν τοῖς ἄλλοις, οὔτε 

“πολλὰ οὔτε ἕν ἐστι τἄλλα. “οὐ γάρ. | 'οὐδέ γε φαί, 106 

᾿ 

εἔὐβιεν: 
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νεται ἕν οὐδὲ πολλά. τί δή; Ὅτι τἄλλα τῶν μὴ ὄν- 
τῶν οὐδενὶ οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὐδεμίαν κοινωνίαν ἔχει. 

οὐδέ τι τῶν μὴ ὄντων παρὰ τῶν ἄλλων τῷ ἐστιν. 
οὐδὲν γὰρ μέρος ἐστὶ τοῖς μὴ οὖσιν. "ἀληϑῆ. “οὐδ᾽ 
ἄρα δόξα τοῦ μὴ ὄντος παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐστὺὴν οὐδέ 

τι φάντασμα, οὐδὲ δοξάξεται οὐδαμῇ οὐδαμῶς τὸ μὴ 
ὃν ἐπὶ τῶν ἄλλων. “οὐ γὰρ οὖν. “ἕν ἄρα εἰ μὴ ἔστιν, 

Β οὐδὲ δοξάξεταί τι | τῶν ἄλλων ἕν εἶναι οὐδὲ πολλά" 

ο΄ ἀληϑῆ. “οὐκοῦν καὶ συλλήβδην Ι εἰ εἴποιμεν. ἕν εἰ 

(ἄνευ γὰρ ἑνὸς πολλὰ δοξάσαι ἀδύνατον. “ἀδύνατον 
γάρ. “ἕν ἄρα εἰ μὴ ἔστι, τἄλλα οὔτε ἔστιν οὔτε δοξά- 
ξεται ἕν οὐδὲ πολλά. “οὐκ ἔοικεν. “οὐδ᾽ ἄρα ὅμοια 
οὐδὲ ἀνόμοια. “οὐ γάρ. “οὐδὲ μὴν τὰ αὐτά γε οὐδ᾽ 
ἕτερα, οὐδὲ ἁπτόμενα οὐδὲ χωρίς, οὐδὲ ἄλλα ὅσα ἐν 
τοῖς πρόσϑεν διήλθομεν ὡς φαινόμενα αὐτά." τούτων 

οὔτε τι ἔστιν οὔτε φαίνεται τἄλλα, ἕν εἰ μὴ ἔστιν. 

μὴ ἔστιν, οὐδέν ἐστιν, ὀρϑῶς ἂν εἴποιμεν; “παντά- 
-----ς-... ... 

πασι μὲν οὖν. “εἰρήσθω τοίνυν τοῦτό τε καὶ ὅτι; ὡς 
» 9 ἔοικεν, ἕν εἴν ἔστιν εἴτε μὴ ἔστιν.) αὐτό τε καὶ τἄλλα 

«(καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα; πάντα πάντως “ἐστί τὲ 

καὶ οὐκ ἔστι καὶ φαίνεταί τε καὶ “οὐ φαίνεται. “ἡ ἀλη- 

ϑέστατα.ἢ 



,, ὦ... ς. “αν πσονσο -- το αᾷ κά χ αν οι ἤρς ν᾿ 
«ιν δεν 

ἢ Ἴ σἱδ Ζια τῆς “:: ΤΙ ΝΣ «αὶ ΠΡ ΙΖ: - Ζρύς ς γὴ Ι γί, 

ρα ταλμονν τας τ μ 

εκ ἀ.““εον {Ξ πδε δε εν.) - 7. »ν ὀζκενον 
Ρ ͵ “" ξ ͵ 

Ἵ ̓ ΄“ ἯαΤΩΝΝ σι κ' “αὶ τάξις} ζξον “0 «4: ΩΖ; 

(σ ἀγμγάε τ τξο  ο πλιά κεν. Ὁ 

Ξ 
ἐ- ΠΣ ας ς 

ς (- » ἡ μος Σιν ὌΨ Ἂ ἊΨ» 

Ὄν, ΦΌΩΣ ΕΡΖ ΤΩΝ : : πο οΣ τσον, ΚΡ... 1} 
ετρον ς ἢ 

έ 38 ἐῶ τ Σ ψ ᾿ »“.»7 {“5: 16πη) πεττρι τῆς ΓἸΦΙΆΗΒΟΣ ᾿- ΜΩ , 
7) “) »ατ΄ 

| ΕΝ τς [ὴ περὶ ἡδονῆς, ἠϑικός]. κα3« , «τ εἰκάδα, οι 

᾿! : : ὥ ᾿ ζ ; ἀ ΤΟΝ Ἢ σχήκενα αὐ δε “ν΄ κἴ τὶ ἀγὶ ὑφ αὐρόν 2) χρεία εκ 
Ε΄... ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑ σόοι: ἊΝ δ 
Γι ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΩΤΑΡΧΟΣ, ΦΙΛΗΒΟΣ.") δφ και ' 

ὠμὰ σλῷ “πε 

αἰέν (ζζυνοι 4.0 γνωνυτύλένιλω, Χιγκουγεῶ» 

Σ(). Ὅρα δή, Πρώταρχε, τίνα λόγον μέλλεις παρὰ 
Φιλήβου δέχεσθαι νυνὶ καὶ πρὸς τίνα τὸν παρ᾽ ἡμῖν 

ἀμφισβητεῖν, ἐὰν μή σοι κατὰ νοῦν ἦ λεγόμενος. βούλει Β 

συγκεφαλαιωσώμεϑα ἑκάτερον ; 
ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σφ). Φίέληβος μὲν τοίνυν ἀγαϑὸν εἶναί φησι τὸ 

χαίρειν πᾶσι ξῴοις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τέρψιν, καὶ 
 ὅσα΄ τοῦ γένους ἐστὶ τούτου σύμφωνα" τὸ δὲ παρ᾽ 

' ἡμῶν ἀμφισβήτημά ἐστι μὴ ταῦτα, ἀλλὰ τὸ φρονεῖν 

καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ μεμνῆσϑαι καὶ τὰ τούτων αὖ 
ξυγγενῆ, δόξαν τε ὀρϑὴν καὶ ἀληϑεῖς λογισμούς. τῆς 
᾿ γε ἡδονῆς ἀμείνω καὶ λῴω γίγνεσθαι ξύμπασιν, ὅσαπερ 

Σ αὐτῶν δυνατὰ μεταλαβεῖν" δυνατοῖς δὲ μετασχεῖν ὠφε- 

ἵ λιμώτατον ἁπάντων εἶναι πᾶσι τοῖς οὖσί τε καὶ ἐσο- 

δὴ μένοις. μῶν οὐχ οὕτω πως λέγομεν, ὦ Φίληβε, ἑκάτεροι; 

ἑ ΦΙ. Πάντων μὲν οὖν μάλιστα, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, Ζ)έχει. δὴ τοῦτον τὸν νῦν διδόμενον, ὦ Πρώ- 

ταρχε, λόγον; 

᾿. ὕϑὰς Φε4ω2. «.ν'»}7 “ ὥ.“α:: “Ὁ »7“ “ἴον. (. , ἤιε η κι. 

κ»», Μμ»». ,“Φ “τ Ἐν ὁ ἡ , 4η ἄῤζε ,3...-:» ἐόαγη᾽ ΕΣ ““ἀ“ὶ 
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ΠΡΩ,. ᾿“νάγκη μρ ν Φίληβος γὰρ ἡμῖν ὁ 

καλὸς ἀπείρηκεν." (“25 "Ὁ .ὲ.  περληοθα 

Σ δ, Δεῖ δὴ περὶ αὐτῶν τρόπῳ παντὶ τἀληϑές πῃ 

περανϑῆναιυ; 

Ὀ ΠΡΩ, | 4:εῖ γὰρ οὖν. 
1. Σὼ. Ἴϑι δή. πρὸς τούτοις διομολογησώμεϑα 

καὶ τόδε. 
ΠΡ. Τὸ ποῖον: 

εἰ δ νῦν ὑτὰ ἘΧΟΤΕΡΙΣ ἕξιν; ψυχῆς καὶ ὅδε 

ποις πᾶσι τὸν βίον εὐδαίμονα παρέχειν. ἄρ᾽ οὐχ οὕτως; 
ΠΡ. Οὕτω μὲν οὖν. 

Σῷ. Οὐκοῦν ὑμεῖς μὲν τὴν τοῦ χαίρειν, ἡμεῖς δ᾽ 
αὖ τὴν τοῦ φρονεῖν : 

ΠΡ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ, Τί δ᾽, ἂν ἄλλη τις κρείττων τούτων φανῇ: 

Εμῶν οὐκ, ἂν μὲν ἡδονῇ ἐ μᾶλλον τορος ἐδ ωβον 

ἡττώμεϑα μὲν΄ ἀμφότεροι τοῦ ταῦτα ἔχοντος βεβαίως 

19 βίου, κρατεῖ δὲ ὃ τῆς ΠῚ τὸν πε λύκοι αμδν 

ΠΡ, Ναί. “ὐπρέν ΘΕ τς 
ΣΩ. Ἂν δέ γε φρονήσει, τ νικᾷ ἁὲν δρύνησις τὴν 

ἡδονήν, ἡ δὲ ἡττᾶται; ταῦϑ' οὕτως ὁμολογούμενά 

φατε, ἢ πῶς; 
ΠΡΩ, Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. 
Σ ὦ. Τί δὲ Φιλήβῳ; τί φής; 
ΦΙ. Ἐμοὶ μὲν πάντως νικᾶν ἡδονὴ δοκεῖ καὶ 

δόξει" σὺ δέ, Πρώταρχε, αὐτὸς ΕΝ 
ΠΡΩ, Παραδούς, ὦ Φίληβε, ἡμῖν τὸν λόγονλοὐκ 

ἂν ἔτι κύριος εἴης τῆς πρὸς Σωκράτη ὁμολογίας ἢ καὶ 

τοὐναντίον. 



ΦΙΛΉΒΟΣ. ΘΙ 
΄ ΄ δι)» «νον 

δῤΠ .ι 

ΦΙ. ᾿4ληϑῆ λέγεις" [ ἀλλὰ γὰρ ἀφοσιοῦμαι᾽ καὶ Β 
μαρτύρομαι νῦν αὐτὴν τὴν ϑεόν. 

ΠΡ, Καὶ ἡμεῖς σοι τούτων γε αὐτῶν συμμάρ- 

τυρὲες ἂν εἶμεν, ὡς ταῦτα ἔλεγες ἃ λέγεις. ἀλλὰ δὴ 
τὰ μετὰ ταῦτα ἑξῆς, ὦ Σώκρατες, ὅμως καὶ μετὰ Φι- 

λήβου ἑκόντος ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃ) πειρώμεϑα περαένδιν. 

δ ἩΣΟ, -“Πειρατέον; ἀπ’ αὐτῆς δὲ τῆς ϑεοῦ. ἣν 

ὅδε “Δφροδίτην᾽ μὲν λέγεσϑαί φησι, τὸ δ᾽ ἀληϑέστατον 

αὐτῆς ὄνομα “ὑδονὴν εἶναι. 

ΠΡὼ, Ὀρϑότατα. 
ΣΔ). Τὸ δ᾽ ἐμὸν δέος, ὦ Πρώταρχε, | ἀεὶ πρὸς Ὁ 

τὰ τῶν ϑεῶν ὀνόματα οὐκ ἔστι κατ᾽ ἄνϑρωπον. ἀλλὰ 

πέρα τοῦ μεγίστου φόβου. καὶ νῦν τὴν μὲν ᾿᾽Ζφρο- 
δίτην, ὕπῃ ἐκείνῃ φίλον, ταύτῃ προσαγορεύω" τὴν δὲ 

ἡδονὴν οἶδα ὡς ἔστι ποικίλον, καὶ ὅπερ εἶπον. ἀπ᾽ 
ἐκείνης ἡμᾶς ἀρχομένους ἐμδυμεῦῖσθοι δεῖ καὶ σκοπεῖν 
ἥντινα φύσιν ἔχει. ἔστι γάρ, ἀκούειν μὲν οὕτως; ...» 

ἁπλῶς ἕν τι, μορφὰς δὲ δήπου παντοίας εἴληφε καί 

τινα τρόπον ἀνομοίους ἀλλήλαις. ἰδὲ γάρ' ἥδεσϑαι 

μέν φαμὲν τὸν ἰ ἀκολασταίνοντα ἄνϑρωπον, ἥδεσϑαι Ὁ 

δὲ χαὶ τὸν σωφρονοῦντα αὐτῷ τῷ σωφρονεῖν: ἥδε- 
σϑαι δ᾽ αὖ καὶ τὸν ἀνοηταίνοντα καὶ ἀνοήτων δοξῶν 
καὶ ἐλπίδων μεστόν, ἥδεσϑαι δ᾽ αὖ καὶ τὸν φρονοῦντα 

«αὐτῷ τῷ φρονεῖν" καὶ τούτων τῶν ἡδονῶν ἑκατέραρ 

πῶς ἄν τις ὁμοίας ἀλλήλαις εἶναι λέγων. οὐκ ἀνόητος 

φαίνοιτο ἐνδίκως; 

ΠΡ, Εἰσὶ μὲν γὰρ ἀπ᾽’ ἐναντίων, ὦ Σώκρατες. 
αὗται πραγμάτων, οὐ μὴν αὐταί γε ἀλλήλαις ἐναντίαι. 

πῶς γὰρ ἡδονή γε ἡδονῇ μὴ ᾿ οὐχ ὁμοιότατον ἂν εἴη. Ἐ 
τοῦτο αὐτὸ ἑαυτῷ, πάντων χρημάτων; 
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ΣΩ, Καὶ γὰρ χρῶμα, ὦ δαιμόνιε, χρώματι" κατά 
γε αὐτὸ τοῦτ᾽ οὐδὲν διοίσει τὸ χρῶμα εἶναι πᾶν, τό 
γε μὴν μέλαν τῷ λευκῷ πάντες γιγνώσκομεν ὡς πρὸς 
τῷ διάφορον εἶναι" καὶ ἐνὰντιώτατον ὃν τυγχάνει" καὶ 
δὴ καὶ σχῆμα σχήματι κατὰ ταὐτόν' γένει μέν ἐστι 

πᾶν ἕν, τὰ δὲ μέρη τοῖς μέρεσιν αὐτοῦ τὰ μὲν ἐναν- 
18τιώτατα ἀλλήλοις, τὰ δὲ διαφορότητα | ἔχοντα μυρίαν 

που τυγχάνει᾽ καὶ πόλλ᾽ ἕτερα οὕτως ἔχονθ᾽ εὑρή- 
σομεν᾽ ὥστε τούτῳ γε τῷ λόγῳ μὴ πίστευε, τῷ πάντα 

τὰ ἐναντιώτατα͵ ἕν᾽ ποιοῦντι. φοβοῦμαι δέ, μή τινὰς 

ἡδονὰς ἡδοναῖς εὑρήσομεν ἐναντίας. 
ΠΡΩ, Ἴσως" ἀλλὰ τί τοῦϑ'᾽ ἡμῶν βλάψει τὸν λόγον; 

ΣΩ. Ὅτι προσαγορεύεις αὐτὰ ἀνόμδιῃ ὄντα ἑτέρῳ, 
φήσομεν, δεύμῳεν λέγεις γὰρ “ἀγαϑὰ πάντα εἶναι τὰ 
ἡδέα. τὸ μὲν οὖν μὴ οὐχ. ἡδέα εἶναι τὰ “ἡδέα λόγος 

Β οὐδεὶς | νυν βήξεν κακὰ δὲ ὄντ᾽ αὐτῶν τὰ πολλὰ 
καὶ. ἀγαϑὰ δέ, ὡς ἡμεῖς φαμέν, ὅμως πάντα σὺ προῦσ- 

᾿αγορεύεις “ἀγαϑάϊ, ̓ αὐτὰ ὁμολογῶν ἀνόμοια εἶναι, τῷ 
λόγῳ εἴ τίς δὲ προααυδγπὄθους τί οὖν δὴ ταὐτὸν ἐν 
ταῖς καραῖς ὁμοίως καὶ ἐν ἀγαϑαῖς ἐνὸν; πόσαι. ἡδονὰς 

“ ἀγαϑὸν εἶναι προσαγορεύεις:; 
ΠΡΩ. Πῶς λέγεις, ὦ Σώκρατες; οἴει γάρ τινὰ 

συγχωρήσεσϑαι, ϑέμενον ἡδονὴν εἶναι τἀγαϑόν, εἶτα 
σα ἀνέξεσϑαί δου λέγοντος τὰς μὲν εἶναί τινας 1᾿ ἀγαϑὰς 
[ἡδονάς], τὰς δέ τινας ἑτέρας αὐτῶν “κακάς; 

ΣΩ, ᾽4λλ᾽ οὖν ἀνομοίους γε φήσεις αὐτὰς ἀλλής 

λαις εἶναι καί τινας ἐναντίας. 

ΠΡΩ. οΟὔτι καϑ’ ὅσον γε ἡδοναί. 
Σῷ, Πάλιν εἰς τὸν αὐτὸν φερόμεϑα λόγον, ὦ 

Ν 

Πρώταρχε, οὐδ᾽ ἄρα ἡδονὴν ἡδονῆς διάφορον, ἀλλὰ 
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πάσας ὁμοίας εἶναι φήσομεν, καὶ τὰ παραδείγματα 

ἡμᾶς τὰ νῦν δὴ λεχϑέντα οὐδὲν τιτρώσκει, πειρασό- 
μεϑαὰ δὲ καὶ ἐροῦμεν ἅπερ οἵ πάντων | φαυλότατοί τε Ὁ 
καὶ περὶ λόγους ἅμα νέοι. 

ΠΡώ. Τὰ ποῖα δὴ λέγεις: 

ΣΦ. Ὅτι σὲ μιμούμενος ἐγὼ καὶ ἀμυνόμενορ᾽. ἐὰν 

τολμῶ λέγειν, ὡς τὸ ἀνομοιότατόν ἔστι τῷ ἀνομοιο- 
τάτῳ πάντων ὁμοιότατον. ἕξω τὰ αὐτὰ σοὶ λέγειν, καὶ 

φανούμεϑά γὲ νεώτεροι τοῦ δέοντος, καὶ ὃ λόγος ἡμῖν 

ἐχπεσὼν οἰχήσεται. πάλιν οὖν αὐτὸν ἀνακρουώμεϑα; 

καὶ τάχ᾽ ἂν ἰόντες εἰς τὰς ὁμοίας ἴσως ἄν πὼς ἀλλή- 3 

λοις συγχωρήσαιμεν. ἔν 2:9...» ἤγγο μεν 

ΠΡΩ. | ,Ζέγε πῶς; Ε 

Ιγ. Σὼ, Ἐμὲ ϑὲς ὑπὸ σοῦ πάλιν ἐρωτώμενον, 
ὦ Πρώταρχε. 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον δή; 

Σ.), “Φρόνησίᾳ τε καὶ ἐπιστήμη καὶ “νοῦς καὶ 

πάνϑ᾽ ὁπόσα δὴ κατ᾽ ἀρχὰς ἐγὼ ϑέμενος εἶπον ἀγα- 

ϑόν.. διερωτώμενος ὅτι ποτέ ἐστι τἀγαϑόν, ἄρ᾽ οὐ 

ταὐτὸν πείσονται τοῦτο ὅπερ ὁ σὸς λόγος; 

ΠΡΩ. Πῶς: 

Σ,), Πολλαί τε αἵ ξυνάπασαι ἐπιστῆμαι δόξουσιν 

εἶναι καὶ “ἀνόμοιοί τινες αὐτῶν ἀλλήλαις" εἰ δὲ καὶ 

“ἐναντίαι πῃ γίγνονταί τινες, ἄρα ἄξιος ἂν εἴην τοῦ 14 
διαλέγεσϑαι νῦν. εἰ φοβηϑεὶς τοῦτο αὐτὸ" μηδεμίαν 

Ε ύμοιον φαίην ἐπιστήμην ἐπιστήμῃ γίγνεσϑαι, κἄπειϑ᾽ 

ἡμῖν οὗτος ὁ λόγος ὥσπερ μῦϑος ἀπολόμενος οἴχοιτο. 

αὐτοὶ δὲ σωξζοίμεϑα ἐπί τινος ἀλογίας; ᾿ μος 

ΠΡΩ, ᾽41λλ᾽ οὐ μὴν δεῖ τοῦτο γενέσϑαι,, φλὴν τοῦ 

,»σωϑῆναι. τό γε μήν μοι ἴσον τοῦ σοῦ τὲ καὶ ἐμοῦ 
φ. ἐ ν΄ ͵) »(Ψ 

.«ὧ)ν 
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λόγου ἀρέσκει" πολλαὶ μὲν ἡδοναὶ καὶ ἀνόμοιοι γιγνέ- 

σϑων, πολλαὶ δὲ ἐπιστῆμαι καὶ διάφοροι. 
Σῷ, Τὴν τοίνυν διαφορότητα, ὦ Πρώταρχε, | τοῦ 

ἀγαϑοῦ τοῦ τ᾽ ἐμοῦ καὶ τοῦ σοῦ μὴ ἀποκρυπτόμενοι, 

κατατιϑέντες δὲ εἰς τὸ μέσον, τολμῶμεν, ἄν πῃ ἐλεγ- 

, χόμεναι μηνύσωσι,, πότερον ἡδονὴν τἀγαϑὸν δεῖ λέ- 
μ} ’ ΕΠ ’, .-τ- 5 - Ἁ 3 

γειν ἢ φρόνησιν ἤ τι τρίτον ἄλλο εἶναι. νῦν γὰρ οὐ 

δήπου πρός γε αὐτὸ τοῦτο φιλονεικοῦμεν, ὅπως ἁγὼ 

τίϑεμαι. ταῦτ᾽ ἔσται τὰ νικῶντα, ἢ ταῦϑ' ἃ σύ, τῷ 
9 2, ἤ - -"» - “ ΒΕ 

ὃ ἀληϑεστάτῳ δεῖ που συμμαχεῖν ἡμᾶς ἄμφω. 

ΠΡΩ, Ζεῖ γὰρ οὖν. 

γ. Σῶ, Τοῦτον τοίνυν τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον 

Ο δι’ ὁμολογίας βεβαιωσώμεϑα. 
ΠΡΩ,, Τὸν ποῖον δή: 

Σῷ. Τὸν πᾶσι παρέχοντα ἀνθρώποις πράγματα 
ἑκοῦσί τε καὶ ἄκουσιν ἐνίοις καὶ ἐνέοτε. 

ΠΡΩ, “Ζέγε σαφέστερον. 
ΣΩ, Τὸν νῦν δὴ παραπεσόντα λέγω, φύσει πως 

πεφυκότα ϑαυμαστόν. “ἕν γὰρ δὴ τὰ πολλὰ εἶναι καὶ 

- τὸ ἕν πολλὰ ϑαυμαστὸν λεχϑέν, καὶ ῥάδιον ἀμφισβη- 
τῆσαι τῷ τούτων ὁποτερονοῦν τιϑεμένῳ. 

3 5 ἃ - - ΠΡΩ,. ᾿2ρ᾽ οὖν λέγεις, ὅταν τις ἐμὲ φῇ Πρώ- 

Ὁ ταρχον ἕνα γεγονότα φύσει } πολλοὺς εἶναι πάλιν τοὺς 

ἐμὲ καὶ ἐναντίους ἀλλήλοις, μέγαν καὶ σμικρὸν τιϑέ- 
μδνος καὶ βαρὺν καὶ κοῦφον τὸν αὐτὸν καὶ ἄλλα 

μυρία; 
Σῷ. Σὺ μέν, ὦ Πρώταρχε, εἴρηκας τὰ δεδημευ- 

μένα τῶν ϑαυμαστῶν περὶ τὸ ἕν καὶ πολλά, συγκε- 

χωρημένα δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν ὑπὸ πάντων ἤδη μὴ δεῖν 
τῶν τοιούτων ἅπτεσϑαι, παιδαριώδη καὶ ῥάδια καὶ 
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σφόδρα τοῖς λόγοις ἐμπόδια ὑπολαμβανόντων γίγνεσϑαι, 

ἐπεὶ μηδὲ τὰ τοιάδε, ὅταν | τις ἕχάστου τὰ μέλη τε 
καὶ [ἅμα] μέρη διελὼν τῷ λόγῳ. ἱπάντα ταῦτα͵, τὸ ἕν 
ἐχεῖνο᾽ εἷναι διομολογησάμενος, ἐλέγχῃ καταγελῶν, ὅτι 

, 7 ΄ [2 ς ΔῸΣ 
τέρατα διηνάγκασται φάναι, τό τε ἕν ὡς πολλά ἔστι 

καὶ ἄπειρα; καὶ τὰ πολλὰ ὡς, ἕν μόνον. 
ΠΡΩ, Σὺ δὲ δὴ ποῖα, ὦ Σώκρατες, ἕτερα λέγεις. 

ἃ μήπω «συγκεχωρημένα δεδήμευταί περὶ τὸν αὐτὸν 

τοῦτον λόγον: 
Ι Σῶ. Ὁπόταν, ὦ παῖ, τὸ ἕν μὴ τῶν ᾿ γιγνομένων 1 

τὲ καὶ ἀπολλυμένων τις τιϑῆται,. καϑάπερ ἀρτίως 

ἡμεῖς εἴπομεν. ἐνταυϑοῖ μὲν γὰρ καὶ τὸ τοιοῦτον 

ἕν, ὅπερ εἴπομεν νῦν δή. συγκεχώρηται τὸ μὴ δεῖν 

ἐλέγχειν" ὅταν δέ τις ἕνα ἄνϑρωπον ἐπιχειρῇ τίϑεσϑαι 

καὶ βοῦν ἕνα καὶ τὸ καλὸν ἕν χαὶ τὸ ἀγαϑὸν ἕν, περὶ 
ἐρηζβς, - ΨΡΕ, Ν -" ΄ ς τέ". ᾿ 

τούτων τῶν ἑνάδων καὶ τῶν τοιούτων ἣ πολλὴ σπουδὴ 
Ν , ζ5 7, δε υνδ ἃ μετὰ διαιρέσεως ἀμφισβήτησις γίγνεται. 

ΠΡ, Πῶς: 

ΣΩ. πρῶτον μὲν εἴ τινας δεῖ τοιαύτας | εἶναι Β 9 μ 
“μονάδας ὑπολαμβάνειν ἀληϑῶς οὔσας" εἶτα πῶς αὖ 

ταύτας, “μίαν ἑκάστην οὖσαν ἀεὶ τὴν αὐτὴν καὶ μήτε 
γένεσιν μήτε ὄλεϑρον προσδεχομένην. ὅμως εἶναι βε- 

βαιότατα “ μίαν ταύτην' μετὰ δὲ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς γιγνο- 
μένοις αὖ καὶ ἀπείροις εἴτε διεσπασμένην καὶ “πολλὰ 

» , "να “5; 3 ᾿ " " ͵ ει Ν 

γεγονυῖαν ϑετέον, εἴϑ' ὅλην αὐτὴν αὑτῆς χωρίς. ὃ δὴ 

πάντων ἀδυνατώτατον φαίνοιτ᾽ ἄν. ταὐτὸν καὶ ἕν ἅμα 
΄ς- ὔ - Ἢ ’ ῪἮ - Ψ ᾿ 

ἐν ἑνί τε καὶ “πολλοῖς γίγνεσϑαι..) ταῦτ᾽ ἔστι ἱτὰ περὶ 
ὃ “ ' ἊΣ . « 4- - ᾿ 

τὰ τοιαῦτα ᾿ ἕν καὶ πολλά, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνα.) ὦ Πρώ-Ο 
ΓΉΡΟΥΣ, ᾽ ; , ν ὼς ὁ ; , 

ταρχε, ἁπάσης ἀπορίας αἴτια μὴ καλῶς ὁμολογηϑέντα 

καὶ εὐπορίας ἂν αὖ καλῶς. 
Ῥχηλτο 1 ὃ 
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ΠΡΩ, Οὐκοῦν χρὴ τοῦϑ᾽ ἡμᾶς, ὦ Σώκρατες, ἐν 
τῷ νῦν πρῶτον διαπονήσασϑαι: 

ΣΦ). ὼς γοῦν ἐγὼ φαίην ἄν. 

ΠΡΩ, Καὶ πάντας τοίνυν ἡμᾶς ὑπόλαβε συγχω- 

ρεῦῖν σοι τούσδε τὰ τοιαῦτα. Φίληβον δ᾽ ἴσως κράτι- 

στον ἐν τῷ νῦν ἐπερωτῶντα μὴ κινεῖν εὖ κείμενον. 

" ΥΙ. ΣΩ,. Εἶεν: πόϑεν οὖν τις ταύτης | ἄρξηται 
πολλῆς οὔσης καὶ παντοίας περὶ τὰ ἀμφισβητούμενα 

μάχης; ἄρ᾽ ἐνθένδε: 

ΠΡὼ, ΠπΠόϑεν; 

ΣΩ, Φαμέν που᾽ ταὐτὸν" ἕν καὶ πολλὰ ὑπὸ λόγων 
γιγνόμενα περιτρέχειν πάντῃ καϑ' ἕκαστον τῶν λεγο- 

μένων ἀεὶ καὶ πάλαι χαὶ νῦν. καὶ τοῦτο οὔτε μὴ 
παύσηταί ποτε οὔτε ἤρξατο νῦν, ἀλλ᾽ ἔστι τὸ τοιοῦτον, 

ὡς ἐμοὶ φαίνεται, τῶν λόγων αὐτῶν ἀϑάνατόν τι καὶ 

ἀγήρων πάϑος ἐν ἡμῖν. ὃ δὲ πρῶτον αὐτοῦ γευσά- 
Ἐ μενος ἑχάστοτε τῶν νέων, ΄ ἡσϑεὶς [ ὥς τινα σοφίας 
εὑρηχὼς ϑησαυρόν, ὑφ᾽ ἡδονῆς ἐνθουσιᾷ τε καὶ πάντα 

κινεῖ λόγον ἅσμενος, τοτὲ μὲν ἐπὶ ϑάτερα κυκλῶν 
καὶ συμφύρων εἰς ἕν, τοτὲ δὲ πάλιν ἀνειλίττων καὶ 

διαμερίξζων, εἰς ἀπορίαν αὑτὸν ἀν πρῶτον καὶ μά- 
λιστα καταβάλλων, δεύτερον δ᾽ ἀεὶ τὸν ἐχόμενον, ἄντε 

νεώτερος ἄντε πρεσβύτερος ἄντε ἧλιξ ὧν τυγχάνῃ, 
16 φειδόμενος οὔτε πατρὸς οὔτε | μητρὸς οὔτε ἄλλου τῶν 

ἀκουόντων οὐδενός, ὀλίγου δὲ καὶ τῶν ἄλλων ξῴων, 
οὐ μόνον τῶν ἀνθρώπων, ἐπεὶ βαφβάρων γε οὐδενὸς 

ἂν φείσαιτο, εἴπερ μόνον ἐὐ μήν δι ποϑὲν ἔχοι. 
ΠΡῴ. Ἶ4ς᾽, ὦ Σώκρατες, οὐχ ὁρᾷς ἡμῶν τὸ πλῆ- 

ϑος, ὅτι νέοι πάντες ἐσμέν, καὶ οὐ φοβεῖ μή σοι μετὰ 
Φιλήβου ξυνεπιϑώμεϑα, ἐὰν ἡμᾶς λοιδορῇς; ὕμως δὲ 
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- μανϑάνομεν γὰρ ὃ λέγεις --- εἴ τις τρόπος ἔστι 

καὶ μηχανὴ τὴν μὲν τοιαύτην ταραχὴν ἡμῖν ἔξω τοῦ 
λόγου εὐμενῶς πως ἀπελθεῖν, ὁδὸν δέ τινα καλλίω 

ταύτης ἐπὶ τὸν λόγον ἀνευρεῖν, σύ τε προϑυμοῦ τοῦτο ΒῈ. 

καὶ ἡμεῖς συνακολουϑήσομεν εἰς δύναμιν: οὐ γὰρ 

σμικρὸς ὃ παρὼν λόγος. ὦ Σώκρατες. 
Σ), Οὐ γὰρ οὖν, ὦ παῖδες. ὥς φησιν ὑμᾶς προσ- 

ἀγορεύων Φίληβος. οὐ μὴν ἔστι καλλίων ὁδὸς οὐδ᾽ 
ἂν γένοιτο, ἧς ἐγὼ ἐραστὴς μέν εἰμι ἀεί, πολλάκις δέ 

με ἤδη διαφυγοῦσα ἔρημον καὶ ἄπορον κατέστησεν. 

ΠΡ, Τίς αὕτη; λεγέσϑω μόνον. 

Σ Ὁ. Ἣν δηλῶσαι μὲν οὐ ᾿ πάνυ χαλεπόν, χρῆ-Ο 
σϑαι δὲ παγχάλεπον᾽ πάντα γὰρ ὅσα τέχνης ἐχόμενα “,, 

ὠνευρέϑη πώποτε, διὰ ταύτης φανερὰ γέγονε. σκόπει 

ὃὲ ἣν λέγω. 
ΠΡΩ, “έγε μόνον. 

Σὲ, Θεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ὥς γε κατα- 

φαίνεται ἐμοί, ποϑὲν ἐκ ϑεῶν ἐρρίφη διά τινος Προ- 

μηϑέως ἅμα φανοτάτῳ τινὶ πυρί καὶ οἱ μὲν παλαιοί, 

κρείττονες ἡμῶν καὶ ἐγγυτέρω ϑεῶν οἰχοῦντες, ταύ- 

τὴν φήμην παρέδοσαν, ὡς ἐξ ἑνὸς μὲν καὶ ἐκ πολλῶν 
ὄντων τῶν ἀεὶ λεγομένων, εἷναι, πέρας δὲ καὶ ἀπειρίαν 

ἐν αὑτοῖς ξύμφυτον ἐχόντων. δεῖν οὖν , ἡμᾶς τούτων ἢ 

οὕτω διακεκοσμημένων ἀεὶ μίαν ἰδέαν περὶ παντὸς 
ἑκάστοτε ϑεμένους ξητεῖν᾽ εὑρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν" ἐὰν 

οὖν [μετα]λάβωμεν, μετὰ μίαν δύο, εἴ πως εἰσί, σκο- 
πεῖν. εἰ δὲ μή, τρεῖς ἤ τινα ἄλλον ἀριϑμόν, καὶ τῶν 
ὃν ἐχείνων ἕχαστον πάλιν ὡσαύτως, μέχριπερ ἂν τὺ 

κατ᾽ ἀρχὰς ἕν μὴ ὅτι ὃν χαὶ πολλὰ καὶ ἄπειρά ἐστι 
μόνον ἴδῃ τις, ἀλλὰ καὶ ὁπόσα: τὴν δὲ τοῦ “ἀπείρου" 

δ᾽ 

-« [ 

-᾿ 2 
ν᾽ »Ἱ: 

γ 
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πο, το σΣο,. π πππεσει Ψ 

ἰδέαν ̓ )πρὸς τὸ κῶν ἣ προσφέρειν, πρὶν ἄν τις 

τὸν ἀριϑμὸν αὐτοῦ τηνι κατίδῃ τὸν μεταξὺ τοῦ 
ιν Ἑ ἀπείρου τε καὶ τοῦ ἑνός" τότε δ᾽ ἤδη τῦ ἕν᾽ ἕκαστον 

τῶν πάντων εἰς τὸ ̓ ἄπειρον" ̓μεϑέντα χαίρειν ἐᾶν. οἱ 
μὲν οὖν ϑεοί, ὅπερ εἶπον, οὕτως ἡμῖν παρέδοσαν δκο- 
πεῖν καὶ μανϑάνειν καὶ διδάσκειν ἀλλήλους" οἵ δὲ 

τἰνῦν τῶν ἀνθρώπων σοφοὶ “ἕν μέν,  ὕπως ἂν τύχωσι, 

-[καοὶ-σολλὰ] ϑᾶττον καὶ βραχύτερον ποιοῦσι τοῦ δέον- 
τος, μετὰ δὲ τὸ ἕν ἄπειρα εὐθύς" τὰ δὲ “μέσα αὐτοὺς 
ἐχφεύγει, οἷς διακεχώρισται τό τε ᾿διαλεχτυχῶς" πάλιν 

καὶ τὸ ἐριστικῶξς ἡμᾶς ποιεῖσθαι. πρὸς ἀλλήλους “τοὺς 

λόγους. 

ΥΠ. ΠΡΩ. Τὰ μέν πως. ὦ Σώκρατες, δοχῶ σου 
μανϑάνειν, τὰ δὲ ἔτι σαφέστερον δέομαι ἃ λέγεις 

ἀκοῦσαι. 

ἍΝ Σ ΣιΩ. “Σιαφὲς με ὦ Πρώταρχε. ἐστὶν ἐν τοῖς 

ὭΡΩΝ γράμμασιν ὃ λέγω. χαὶ λάμβανε αὐτὸ ἐν τούτοις οἷσ- 

Βπερ | καὶ πεπαίδευσαι. 
ΠΡΩ,. Πῶς. Ἵ 

ἌΖενῖ ΣΦ. Φωνὴ" μη ἡμῖν ἐστί που μία διὰ τοῦ στό- 

ματος ἰοῦσα, καὶ “ἄπειρος αὖ πλήϑει, πάντων τε καὶ 

ἑχάστου.᾽ 
ΠΡΩ,. Τί μήν; 
ΣΩ, Καὶ οὐδὲν ἑτέρῳ γε τούτων ἐσμέν πῶ σοφοί, 

οὔϑ᾽ ὅτι τὸ “ἄπειρον αὐτῆς ἴσμεν οὔϑ᾽ ὅτι τὸ ἕν᾽ ἀλλ᾽ 
ὅτι πόσα τέ ἐστι καὶ ὁποῖα, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ, γραμματι- 
κὸν ἕχαστον ποιοῦν ἡμῶν. 

ΠΡΟ, πλῃθεστναεας 

ΣΩ, Καὶ μὴν καὶ τὸ μουσικὸν ὃ τυγχάνει ποιοῦν, 

τοῦτ᾽ ἔστι ταὐτόν. 

ΣῚ γῇ ΤῸ τ ας ΑΒΕ ,2.κν εεέ7.) σας 242ε “αὐ. γτν 

ΚΣ ΘΟ ΔΕΙ Ὁ ἌΕΣΤΣΣ ΞΞΑΤΟΟΣ ΕΣ Ω ΨΚ ΟΣΖΑ 

27 ΣΟ » “2472. αν ἐς «2 φ» αὐ ρα 

“ὁ. ἐεϑζῳ-, “- 9 ἐπ 5. τὰν. "7.3. 2“1’ ἔλξασες γι, 1 
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ΠΡΩ, Πῶς; 
Ι Σῶ, Φωνὴ μέν που καὶ τὸ κατ᾽ ἐχείνην τὴν Ο 

τέχνην ἐστὶ “ία᾽ ἐν αὐτῇ. 
ΠΡΩ,. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΦ, Ζύο δὲ ϑῶμεν ῬΟΟΣ καὶ ὀξύ, καὶ τρίτον 
“ δμότονον: ἢ πῶς; «,.:4Ὑ. 

ΠΡ, οΟὕτωο. 

Σῷ. ᾽4λλ᾽ οὔπω “σοφὸς ἂν εἴης τὴν μουσικὴν. 

εἰδὼς ταῦτα μόνα, μὴ δὲ εἰδὼς ὥς γ᾽ ἔπος εἰπεῖν εἰς 
ταῦτα, οὐδενὸς ἄξιος ἔσει. 

ΠΡΩ, Οὐ γὰρ οὖν. 

ΣΩ. ᾽4λλ᾽, ὦ φίλε, ἐπειδὰν λάβῃς τὰ διαστήματα 

ὁπόσα ἐστὶ τὸν ἀριϑμὸν τῆς φωνῆς ὀξύτητός τε πέρι 

καὶ βαρύτητος, καὶ ὁποῖα, καὶ τοὺς ὅρους τῶν δια- Ὁ 

στημάτων. καὶ τὰ ἐκ τούτων ὅσα συστήματα γέγονεν, 
ἃ χατιδόντες οἵ πρόσϑεν" παρέδοσαν ἡμῖν ( τοῖς ἕπο- ἡ 
μένοις ἐχείνοις ̓  καλεῖν αὐτὰ “ἁρμονίας, ἔν τὲ ταῖς κι- 

νήσεσιν αὖ τοῦ σώματος ἕτερά τοιαῦτα ἐνόντα πάϑη 

γιγνόμενα, ἃ δὴ δι᾽ ἀριϑμῶν μετρηϑέντο᾽ δεῖν αὖ 
φασὶ φυϑμοὺξ καὶ Ἱέτρα: ἐπονομάξειν, καὶ ἅμα ἐννοεῖν, 

ὡς οὕτω δεῖ περὶ παντὸς ἑνὸς καὶ πολλῶν σκοπεῖν. 

ὅταν γὰρ ταῦτά τὲ λάβῃς οὕτω, τότε ἐγένου σοφός. 
ὅταν τὲ ἄλλο | τῶν ὄντων ἕν ὁτιοῦν νμ σκοπού- 

μενος ἕλῃς. "οὕτως “ἔμφρων περὶ τοῦτο γέγονας τὸ 
δ᾽ ἄπειρόν σὲ ἑχάστων καὶ ἐν ἑκάστοις πλῆϑος ἄπει- 

ρον ἑκάστοτε ποιεῖ τοῦ φρονεῖν καὶ οὐκ ἐλλόγιμον 
οὐδ᾽ ἐνάριϑμον, ἅτ᾽ οὐκ εἰς ἀριϑμὸν οὐδένα ἐν οὐδενὶ 

πώποτε ἀπιδόντα. 

ΥΠΠ|Ι. ΠΡΩ, Κάλλιστα, ὦ Φίληβε, ἔμοιγε τὰ νῦν 
λεγόμενα εἰρηκέναι φαίνεται Σωκράτης. 



διδε δἰάνϑυε ὅν. ἦν ν..9. 9 ᾿ Ψ - 
: Ἀ ἧς ; ».ἄ.᾽ 5 “““ὅου 

᾿ , ᾿ ν΄ 
γε δὶ τε Γω, δι μΨε 

ΝΠ ᾿ ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

ΦΙ. Καὶ ἐμοὶ ταῦτά γε αὐτά" ἀλλὰ τί δή ποτε, 

18 πρὸς ἡμᾶς ὁ λόγος οὗτος νῦν εἴρηται καὶ τί ποτὲ 
βουλόμενος: 

Σά). Ὀρϑῶς μέντοι ταῦϑ'᾽ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε. 
ἠρώτηκε Φέληβος. 

ΠΡΩ, Πάνυ μὲν οὖν, καὶ ἀποκρίνου γε αὐτῷ. 
Σῷ. Ζράσω ταῦτα διελθὼν σμικρὸν ἔτι περὶ 

αὐτῶν τούτων. ὥσπερ γὰρ ἕν ὁτιοῦν" εἴ τίς ποτε λάβοι, 
τοῦτον. ὥς φαμεν. οὐκ ἐπ᾽ ἀπείρου φύσιν δεῖ βλέπειν 
εὐθὺς ἀλλ᾽ ἐπί τινα ἀριϑμόν, οὕτω καὶ τὸ ἐναντίον 
ὅταν τις τὸ ἄπειρον ἀναγκασϑῇ πρῶτον λαμβάνειν, 

Βμὴ ἐπὶ τὸ ἕν εὐθὺς ἀλλ᾽ ἐπ’ ἀριϑμὸν αὖ τινὰ! 
πλῆϑος ἕκαστον ἔχοντά τι κατανοεῖν, τελευτᾶν τὲ ἐκ 

πάντων εἰς ἕν: πάλιν δὲ ἐν τοῖς γράμμασι τὸ νῦν 
λεγόμενον λάβωμεν. ΚΣ τω χώοΝ 

ΠΡΩ. Πῶο: 

Σ,, ᾿Επειδὴ φωνὴν ἄπειρον κατενόησεν εἴτε τις 

. ἅγεὸς εἴτε καὶ ϑεῖος ἄνϑρωπος, ὡς λόγος ἐν Αἰγύπτῳ 

Θεύϑ' τινα τοῦτον γενέσθαι λέγων, ὃς πρῶτος, τὰ 

φωνήεντα ἐν τῷ ἀπείρῳ κατενόησεν οὐχ ὃν ὄντα ἀλλὰ 
“πλείω, καὶ πάλινε ἕτερα φωνῆς μὲν οὔ, φϑόγγου δὲ 

Ο μετέχοντά | τινος, ἀριϑμὸν δέ τινα καὶ τούτων εἶναι" 
τρίτον δὲ εἶδος γραμμάτων διεστήσατο!χὰ νῦν λεγό- 
μενα ἄφωνα ἡμῖν" τὸ μετὰ τοῦτο διήρει τά τε ἄφϑογγα 
καὶ ἄφωνα μέχοι ἑνὸς ἑκάστου, καὶ τὰ φωνήεντα καὶ 

τὰ μέσα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἕως ἀριϑμὸν αὐτῶν 
“λαβὼν ἕνί τε ἑκάστῳ καὶ ξύμπασι “στοιχεῖον ἐπωνό- 
μασε καϑορῶν δὲ ὡς οὐδεὶς ἡμῶν οὐδ᾽ ἂν ἕν αὐτὸ 
καϑ'’ αὑτὸ ἄνευ πάντων αὐτῶν μάϑοι, τοῦτον τὸν 

Ὁ δεσμὸν αὖ λογισάμενος ὡς ὄντα ἕνα καὶ Ι πάντα ταῦτα 

δε ζ ἐ ) ἊΣ Υ ς ἐφεγε , 



ΦΙΛΗΒΟΣ. ΠΩ 

“ἕν πως ποιοῦντα᾽ μίαν ἐπ᾽ αὐτοῖς ὡς οὖσαν γραμμα- 
τιχὴν τέχνην ἐπεφϑέγξατο προσειπών. 

ΦΙ. Ταῦτ᾽ ἔτι σαφέστερον ἐκείνων αὐτά γε πρὸς 

ἄλληλα, ὦ Πρώταρχε, ἔμαϑον" τὸ δ᾽ αὐτό μοι τοῦ 
λόγου ἵνῦν τε καὶ σμικρὸν ἔμπροσϑεν ) ἐλλείπεται. 

Σϑ. Μῶν, ὦ Φίληβε, τὸ͵ τί πρὸς ἔπος αὖ ταῦτ᾽ 
ἐστίν: 

ΦΙ. Ναί, τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ πάλαι ξητοῦμεν ἐγώ τε 
καὶ Πρώταρχος. 

ΣΩ, Ἦ μὴν. ἐπ᾿ αὐτῷ γε ἤδη ἜΜΕΝ “ςς ξητεῖτε, 
ὡς φής, |, πάλαι; Ε' 

ΦΙ. Πῶς; 

ΙΧ. ΣΩ, ἶ49᾽ οὐ περὶ Κρονηέρον ἦν καὶ ἡδονῆς 

ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὁ λόγος, ὁπότερον αὐτοῖν αἱρετέον; 
ΦΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩῷ. Καὶ μὴν ἕν γε ἑκάτερον αὐτοῖν εἶναί φαμεν. 
ΦΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σὺ, Τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἡμᾶς ὁ πρόσϑεν λόγος 

ἀπαιτεῖ, πῶς ἔστιν ἕν καὶ πολλὰ αὐτῶν ἑἕχάτερον, καὶ 

πῶς μὴ ἄπειρα εὐδύς, ἀλλά τινά ποτε ἀριϑμὸν ἑχά- 
τερον ὦ ἔμπροσϑεν κέκτηται. τοῦ ἄπειρα αὐτῶν ἕκαστα 19 
γεγονέναι; 

ΠΡΩ. Οὐκ εἰς φαῦλόν γε ἐρώτημα, ὦ Φίληβε. 

οὐκ οἶδ᾽ ὅντινα τρόπον κύκλῳ πὼς περιαγαγὼν γἡμᾶς 

ἐμβέβληκε Σωκράτης. καὶ σκόπει δή. πότερος ἡμῶν 
ἀποκρινεῖται τὸ νῦν ἐρωτώμενον. ἴσως δὴ γελοῖον τὸ 

ἐμὲ τοῦ λόγου διάδοχον" παντελῶς ὑποστάντα) διὰ τὸ. 

μὴ δύνασϑαι τὸ νῦν ἐρωτηϑὲν ἀποκρίνασϑαι σοὶ πάλιν 

τόῦνο προστάττειν" γελοιότερον δ᾽ οἶμαι πολὺ τὸ μη- 

δέτερον ἡμῶν δύνασθαι. σχόπει δή, τί δράσομεν. Β 



γΡ}) ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

εἴδη γκρ μοι δοκεῖ νῦν ἐρδηνανν ἡδονῆς ἡμᾶς Σωκρά- 

της. εἶτ᾽ ἔστιν εἴτε μή. καὶ ὁπόσα ἐστὶ καὶ δποῖα" 

τῆς τ᾿ αὖ φρονήσεως πέρι κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως. 

Σ (2, ᾿4ληϑέστατα λέγεις, ὦ παῖ Καλλίου" μὴ γὰρ 
δυνάμενοι τοῦτο κατὰ παντὸς ̓  ἑνὸς καὶ “ὁμοίου καὶ 

ταὐτοῦ δρᾶν καὶ τοῦ ἐναντίου. ὡς ὃ παρελϑὼν λόγος 
ἐμήνυσεν, οὐδεὶς εἰς οὐδὲν οὐδενὸς ἂν ἡμῶν οὐδέποτε 

γένοιτο ἄξιος 

ΠΡ, Σχεδὸν ἔοικεν οὕτως, ὦ Σώκρατες, ἔχειν. 
ἀλλὰ καλὸν μὲν τὸ ξύμπαντα γιγνώσκειν τῷ σώφρονι, 

δεύτερος δ᾽ εἶναι͵ , πλοῦς δοκεῖ μὴ λανϑάνειν αὐτὸν 

αὑτόν: τί δή μοι τοῦτο εἴρηται τὰ νῦν, ἐγώ σοι φράσω. 

᾿ 
α 

δ. 

σὺ σήν ἡμῖν τὴν συνουσίαν, ὦ Σώνοοδενςι ἐπέδωκας 

πᾶσι καὶ σεαυτὸν πρὸς τὸ διελέσϑαι, τί τῶν ἀνϑρω- 

πίνων ἀρνύσον ἀκ το λυ δὲ ΦΡΛΙΒΕΡ γὰρ εἰπόντος ἡδο- 

νὴν καὶ τέρψιν καὶ χαρὰν καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα τοιαῦτά 

ἔστι, σὺ πρὸς αὐτὰ ἀντεῖπες, ὡς οὐ ταῦτα ἀλλ᾽ ἐκεῖνά 

Ὁ ἐστιν, ἰ ἃ πολλάκις ἡμᾶς αὐτοὺς ἀναμιμνήσκομεν ἕκόν- 
τες. ὀρθῶς δρῶντες, ἵν᾽ ἐν μνήμῃ παρακείμενα ἕχά- 
τερα βασανίξζηται" φὴς δ᾽. ὡς ἔοικε, σὺ τὸ προσρηϑησό- 
μενον ὀρϑῶς ἄμεινον. ἡδονῆς γε ἀγαϑὸν εἶναι “νοῦν, 
ἐπιστήμην, σύνεσιν, τέχνην καὶ πάντα αὖ τὰ τούτων 
ξυγγενῆ, ἃ χτᾶσϑαι δεῖν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐκεῖνα. τούτων 
δὴ μετ᾽ ἀμφισβητήσεως ἑκατέρων λεχϑέντων ἡμεῖς σοι 

Ἑ μετὰ παιδιᾶς ἠπειλήσαμεν, ὡς οὐκ ἀφήσομεν οἴκαδέ 
σε, πρὶν ἂν τούτων τῶν λόγων πέρας ἱχανὸν γένηταί 

οσι διορισϑέντων. σὺ δὲ συνεχώρησας καὶ ἔδωκας εἰς ταῦϑ'᾽ 

ἡμῖν σαυτόν, ἡμεῖς δὲ δὴ λέγομεν, καϑάπερ οἱ παῖδες, 
τς τῶν ἐρύσθιῆο βοϑέντοιν δ τῶν. σὴν ̓  ΑΠΙΣ παῦσαρ. 
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Σ,(), Τίνα λέγεις; 
ΠΡ. Εἰς ἀπορίαν ἐμβάλλων καὶ ἀνερωτῶν ᾿ ὧν 30 

μὴ δυναίμεϑ᾽ ἂν ἱκανὴν ἀπόκρισιν ἐν τῷ παρόντι δι- 

δόναι σοι. μὴ γὰρ οἰώμεϑα τέλος ἡμῖν εἶναι τῶν νῦν 
τὴν πάντων ἡμῶν ἀπορίαν, ἀλλ᾽ εἰ δρᾶν τοῦϑ᾽ ἡμεῖς 
ἀδυνατοῦμεν, δοὶ δραστέον" ὑπέσχου γάρ. βουλεύου 
δὴ πρὸς ταῦτα αὐτόρ, πὐτεθονι ἡδονῆς εἴδη οι καὶ 

τινα τρόπον οἷός τ᾽ εἶ καὶ βούλει δηλῶσαί πῶς ἄλλως 
τὰ νῦν ἀμφισβητούμενα παρ᾽ ἡμῖν. 

ΣΦ). Ζεινὸν μὲν τοίνυν ἔτι προσδοκᾶν ᾿ οὐδὲν Β 
δεῖ τὸν ἐμέ, ἐπειδὴ τοῦϑ᾽ οὕτως εἶπες" τὸ γὰρ ,εἰ 
βούλει" δηϑὲν λύει πάντα φόβον ἑχάστων πέρι. πρὸς 
δὲ αὖ ἐ τούτοις μνήμην τινὰ δοκεῖ τίς μοι δεδωκέναί 

ϑεῶν ἡμῖν. κων ζοολο 

ΠΡ, Πῶς δὴ καὶ τίνων; 

Χ, Σῶ,. “όγων ποτέ τινων πάλαι ἀκούσας ὄναρ 
ἢ καὶ ἐγρηγορὼς νῦν ἐννοῶ περί τε ἡδονῆς καὶ φρο- 
νήσεως, ὡς οὐδέτερον αὐτοῖν ἐστὶ τἀγαϑόν. ἀλλ᾽ ἄλλο 

τι τρίτον. ἕτερον. μὲν τούτων, ἄμεινον δὲ ἀμφοῖν. 

καίτοι τοῦτό γε ἂν ἐναργῶς ἡμῖν φανῇ νῦν, ἀπήλ-Ο 

λακται μὲν ἡδονὴ τοῦ νικᾶν" τὸ γὰρ ἀγαϑὸν οὐκ ἂν 
ἔτι ταὐτὸν αὐτῇ γίγνοιτο. ἢ πῶς: 

ΠΡὼ. Οὕτως. 

Σ,, Τῶν δέ γε εἰς τὴν διφέρεσιν εἰδῶν ἡδονῆς, 

οὐδὲν ἔτι προσδεησόμεϑα κατ᾽ ἐμὴν δόξαν. προϊὸν 
δ᾽ ἔτι σαφέστερον δείξει. 

ΠΡὼ, Κάλλιστα εἰπὼν οὕτω καὶ διαπέραινε. 

Σ . Σμίκρ᾽ ἄττα τοίνυν ἔμπροσϑεν ἔτι διομολο- 
γησώμεϑα. 



4 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

ΠΡΩ,. Τὰ ποῖα; στ νς, »..,3 
Σῷ. Τὴν τἀγαϑοῦ μοῖραν πότερον ἀνάγκη τέλεον 

ἢ | ᾳἩὴ τέλεον εἶναι; 
ΠΡΩ. Πάντων δή που τελεώτατον, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, Τί δέ; ᾿χκανὸν τἀγαϑόν; “720, 7,2 χυνῖ2 
ΠΡΩ, Πῶς γὰρ οὔ; καὶ πάντων γε εἰς τοῦτο δια- 

φέρειν τῶν ὄντων. τάδλτῳ δ 
ΣΩ, Τόδε γε μήν, ὡς οἶμαι, περὶ αὐτοῦ ἀναγ- 

καιότατον εἶναι λέγειν, ὡς πᾶν τὸ γιγνῶσκον αὐτὸ 
ϑηρεύει καὶ ἐφίεται βουλόμενον ἑλεῖν καὶ περὶ αὑτὸ 

κτήσασϑαι, καὶ τῶν ἄλλων οὐδὲν φροντίζει πλὴν τῶν 

ἀποτελουμένων ἅμα ἀγαϑοῖξ. 
ΠΡΩ,. Οὐκ ἔστι τούτοις ἀντειπεῖν. 

Ε Σῷ, Σκοπῶμεν δὴ καὶ κρίνωμεν τόν τε ἡδονῆς 
καὶ τὸν φρονήσεως βίον. ἰδόντες χωρίς" 1), 2... 25 Ὁ 

ΠΡΩ,. Πῶς εἶπες: 

Σῷ. Μήτε ἐν τῷ τῆς ἡδονῆς ἐνέστω φρόνησις 
μήτε ἐν τῷ τῆς φρονήσεως ἡδονή. δεῖ γάρ, εἴπερ 
πότερον αὐτῶν ἐστὶ τἀγαϑόν, μηδὲν μηδενὸς ἔτι προσ- 
δεῖσϑαι" δεόμενον δ᾽ ἂν φανῇ πότερον, οὐκ ἔστι που 

ο1 τοῦτ᾽ ἔτι | τὸ ὄντως ἡμῖν ἀγαϑόν. 
ΠΡ. Πῶς γὰρ ἄν; 

ΣΩ, Οὐχοῦν ἐν σοὶ πειρώμεϑα βασανίζοντες 

ταῦτα: ς 

ΠΡΩῶ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ, ᾿Δποκρίνου δή. 
ΠΡ. “Ζέγε. 
Σῷ. Δέξαιο ἄν, Πρώταρχε. σὺ ξῆν τὸν βίον 

ὅπανταςἡδόμενος ἡδονὰς τὰς μεγίσταφ" 
ΠΡῸ; Τύ δ᾽ οὔ; 
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ΑΣ 
ὅστε: ἐφ “νοὶ ἔκ“ ΠΌΑΝ »» "Ὁ 3» ἤδι 2" 

πε ΓΦΙΛΗ͂ΒΟΣ, {ὃ 

Σῷ, Ἶ49ρ᾽ οὖν ἔτι τινὸῤ ἄν σοι προσδεῖν ἡγοῖο. 
εἰ τοῦτ᾽ ἔχεις παντελῶς: 

ΠΡὼ. Οὐδαμῶς. 

Σ4), Ὅρα δή, τοῦ ἱφρονεῖν᾽ καὶ τοῦ “νοεῖν καὶ 

“λογίξεσϑαι τὰ δέοντα; καὶ ὅσα τούτων ἀδελφά. μῶν Β 

μὴ δέοι᾽ ἄν τι; 
ΠΡὼ. Καὶ τί; πάντα γὰρ ἔχοιμ᾽ ἄν που τὺ χαί. 

ρειν ἔχων. 

ΣΩ. Οὐκοῦν οὕτω ξῶν ἀεὶ μὲν διὰ βίου ταῖς 
μεγίσταις ἡδοναῖς χαίροις ἄν; 

ΠΡῴ, ᾿ Τί δ᾽ οὔ; 
ΣΙ, -Νοῦν δέ γε καὶ μνήμην καὶ ἐπιστήμην καὶ 

δόξαν͵ μὴ κεκτημένος ἀληϑῆ, πρῶτον μὲν τοῦτο αὐτό. 
σέ εἶ χαίρεις ἢ μὴ χαίρεις, ἀνάγκη δή πού σε ἀγνοεῖν, 
( κενόν γε ὄντα πάσης φρονήσεως: 

᾿ ΠΡ. ᾿“νάγπκη. 

Σ(), Καὶ μὴν ὡσαύτως μνήμην μὴ κεκτημένον Ο 
ἀνάγκη δή που μηδ᾽ ὅτι ποτὲ ἔχαιρες μεμνῆσθαι. ἘΠΕ 

τ᾽ ἐν τῷ παραχρῆμα ἡδονῆς προσπιπτούσης μηδ᾽ ἡν- 

τινοῦν μνήμην ὑπυμένειν"} δόξαν δ᾽ αὖ μὴ κεκτημένον 

ἀληϑῆ μὴ δοξάξειν χαίρειν χαίροντα, τὴν ἐλερύθα δὲ 

᾿στερόμενον (μηδ᾽ εἰς τὸν ἔπειτα ᾿ ἀϑν ὡς χαιρήσεις 

δυνατὸν εἶναι λογίξεσϑαι, ξῆν δὲ οὐκ ἀνθρώπου βίον,“. 

ἀλλά τινος πλεύμονος ἢ τῶν ὅσα ϑαλάττια μετ᾽ ὀστρεΐ- 

ἔχομεν ἄλλως πὼς διανοηϑῆναι; 

ΠΡῶ, Καὶ πῶς: 

ΣΩ, Ἶ4ρ᾽ οὖν αἱρετὸς ἡμῖν βίος ὁ τοιοῦτος; 
ΠΡΩ, μἰς ἀφασίαν “παντάπασί με, ὦ Σώκρατες, 

οὗτος ὃ λόγος ἐμβέβληκε τὰ νῦν. 

νῶν ἔμψυχά ἐστι σωμάτων. ἔστι ταῦτα, ἢ παρὰ ταῦτα Ὁ 
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ΣΩ. Μήπω τοίνυν μαλϑακιξώμεϑα, τὸν δὲ τοῦ 

γοῦ μεταλαβόντες αὖ (βίον ἴδωμεν. 
ΧΙ. ΠΡ. Ποῖον δὴ λέγεις: 

Σ (2, Εἴ τις δέξαιτ᾽ ἂν αὖ ξῆν ἡμῶν. ἀρρένησίν 

μὲν καὶ νοῦν καὶ ἐπιστήμην καὶ μνήμην πᾶσαν πάν- 
των κεχτημένος, ἡδονῆς δὲ μετέχων μήτε μέγα μήτε 
σμικρόν, μηδ᾽ αὖ λύπης, ἀλλὰ τὸ παράπαν ἀπαϑὴς 
πάντων τῶν τοιούτων. 

ΠΡ. Οὐδέτερος ὃ βίος. ὦ ΣΙ ΧΘΡΗ͂ΒΟΙ ἔμριγε τού- 

τῶν αἷρετός, οὐδ᾽ ἄλλῳ μή ποτε, ὡς ἐγόμαι, φανῇ. 

22 Σιν αν δ υῦ ξυναμφότεροδι Ι ὦ Πρώταρχε,. ἐξ 
ἀμφοῖν συμμιχϑεὶς κοινὸς γενόμενος; 

ΠΡΩ, Ἡδονῆς λέγεις καὶ νοῦ καὶ φρονήσεως; 

Σ,(). Οὕτω καὶ τὸν τοιοῦτον λέγω ἔγωγε. 

ΠΡΩ, Μᾶς δή που τόῦτόν γε αἱρήσεται πρότε- 

ρον ἢ ἐκείνων ὁποτερονοῦν, κοὺ-“θὸ6--σθύτθυεθ-γε--Θὐχ- 
ὁ-μέν. -ὁ δ᾽ οὔ. 

ΣΑΣ. Μανϑάνομεν οὖν ὅτι νῦν ἡμῖν ἐστὶ τὸ ξυμ- 
βαῖνον ἐν τοῖς παροῦσι λόγοις: 

ΠΡ, Πάνυ μὲν οὖν, ὅτι γε τρεῖς μὲν βίοι πρού- 
Βτέϑησαν, τοῖν δυοῖν δ᾽ οὐδέτερος ἱκανὸς οὐδὲ αἷρε- 
τὸς οὔτ᾽ ἀνθρώπων οὔτε ζῴων οὐδενί. 

Σ. Μῶν οὖν οὐκ ἤδη τούτων γε πέρι δῆλον 
ς 3 ’ 9", “ὦ “- τ ΄ 5. Ν Ἃ «ρ ἌΣ ον 
ὡς οὐδέτερος αὐτῶν εἰχξ τἀγαϑόν; ἦν γὰρ ἂν ἱκανὸς 

καὶ “τέλεος καὶ πᾶσι͵ φυτοῖς καὶ ζώοις αἵρετός, οἵσπερ 
δυνατὸν ἦν οὕτως ἀεὶ διὰ βίου ξῆν" εἰ δέ τις ἄλλα 

ἡρεῖϑ᾽ ἡμῶν, “παρὰ φύσιν ἂν τὴν τοῦ ἀληϑῶς αἵρε- 
τοῦ ἐλάμβανεν. ἄκων, ἐξ ἀγνοίας ἤ τινος ἀνάγκης οὐκ 

εὐδαίμονος. 
ΠΡΩ,. Ἔοικε γοῦν ταῦϑ'᾽ οὕτως ἔχειν. 
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Σ,), Ὡς μὲν τοίνυν τήν γε Φιλήβου ϑεὸν οὐ 
δεῖ διανοεῖσϑαι ταὐτὸν καὶ τἀγαϑόν: ΒΡΟΜΡΣ εἰρῆσϑαί 

μοι δοκεῖ. 

ΦΙ. Οὐδὲ γὰρ ὃ σὸς νοῦς, ὦ Σώκρατες, ἔστι͵ τά- 
γαϑόν. ἀλλ᾽ ἐδξι που ταὐτὰ ἐγκλήματαζ ' Κ᾿ » (» τέυννι) 

ΣΩῶ. Τάχ᾽ ἄν, ὦ Φίληβε, ὅ γ᾽ ἐμός, οὐ μέντοι “.. »κα 
τόν γε᾿ ἀληϑινὸν ἅμα καὶ ϑεῖόν οἶμαι “νοῦν᾽, ἀλλ᾽ 
ἄλλως πως ἔχειν. τῶν μὲν οὖν νικητηρίων: πρὸς τὸν “1. ζ1ε. 
κοινὸν βίον οὐκ ἐρφυαβητῶ πῶ ὑπὲρ νοῦ, τῶν δὲ δὴ 
δευτεσείον ὁρᾶν καὶ σκοπεῖν χρὴ πέρι τί δράσομεν" “2. 71. 
τάχα ᾿ γὰρ ἂν τοῦ κοινοῦ τούτου βίου αἰτιώμεϑ᾽ ἂν Ὁ 
ἑκάτερος ὁ μὲν τὸν νοῦν αἴτιον, ὁ δ᾽ "ἡδονὴν εἶναι, 

καὶ οὕτω τὸ μὲν ἀγαϑὸν τούτων ἀμφοτέρων ἡ ώξε να 
ἂν εἴη, τάχα δ᾽ ἂν αἴτιόν τις ὑπολάβοι πότερον αὐτῶν 

εἶναι. τούτου δὴ πέρι καὶ μᾶλλον ἔτι πρὸς Φίληβον 
διαμαχοίμην ἄν, ὡς ἐν τῷ τῷ μικτῷ τ τούτῳ βίῳ, ὅτι ποτ᾽ 

ἔστι τοῦτο ὃ λαβὼν ὃ βίος οὗτος γέγονεν" αἱρετὸς ἅμα 
καὶ “ἀγαϑός; οὐχ ἡδονὴ ἀλλὰ νοῦς τούτῳ ξυγγενέστε- 

ρον χαὶ ὁμοιότερόν ἐστι, καὶ κατὰ τοῦτον ᾿ τὸν λόγον Ε 
οὔτ᾽ ἂν τῶν πρωτείων οὐδ᾽ αὖ τῶν δευτερείων ἡδονῇ" 
ετὸν ἀληϑῶς ἄν ποτε λέγοιτο" πορρωτέρω δέ ἐστι 

“τῶν τρὶτε(ῶν 5" εἴ τι τῷ ἐμῷ νῷ δεῖ πιστεύειν ἡμᾶς “" 

τὰ νῦν. 

ΠΡ. ᾿“λλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ νῦν 
μὲν ἡδονή σοι πεπτωκέναι -καϑαπερεὶ πληγεῖσα ὑπὸ 
τῶν νῦν δὴ λόγων: τῶν γὰρ νικητηρίων πέρι μαχο- 

μένη κεῖται. τὸν δὲ νοῦν, ὡς ἔοικε, λεκτέον ὡς 28 
ἐμφρόνως οὐκ ἀντεποιεῖτο" τῶν νικητηρίων" τὰ γὰρ 
αὐτὰ ἔπαϑεν ἄν. τῶν δὲ δὴ δευτερείων στερηϑεῖσα 

ἡδονὴ παντάπασιν ἄν τινα καὶ ἀτιμίαν σχοίη πρὸς 

»4 })»ε Ἄϑυ 
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τῶν αὑτῆς ἐραστῶν" οὐδὲ γὰρ ἐχείνοις ἔτ᾽ ἂν ὁμοίως 
φαίνοιτο καλή. ἂν 

Σ(). Τί οὖν; οὐκ ἄμεινον αὐτὴν ἐᾶν ἤδη καὶ μὴ 
τὴν ἀκριβεστάτην αὐτῇ προσφέροντα βάσανον καὶ ἐξελέγ- 
χοντὰ "δυπεῖν; 

ΠΡ, Οὐδὲν λέγεις; ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, [Ἶ39᾽ ὅτι τὸ ἀδύνατον εἶπον; “λυπεῖν ἡδονήν; 

ΠΡ, Οὐ μόνον γε, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἀγνοεῖς ὡς 

οὐδείς πώ σε ἡμῶν μεϑήσει, πρὶν ἂν εἰς τέλος ἐπεξέλ- 

ϑῃς τούτων τῷ λόγῳ. 

Σ. Βαβαὶ ἄρα, ὦ Πρώταρχε, δυχνοῦ μὲν λόγου 
τοῦ λοιποῦ, σχεδὸν δὲ οὐδὲ ῥαδίου πάνυ τι νῦν. καὶ 
γὰρ δὴ φαίνεται δεῖν ὄλλης μηχανῆς ἐπὶ τὰ δευτε- 

ρεῖα ὑπὲρ νοῦ πορευόμενον, οἷον βέλη ἔχειν ἕτερα 
τῶν ἔμπροσϑεν λόγων" ἔστι. δὲ ἴσως ἔνια καὶ ταὐτά. 

οὐκοῦν χρή: 

ΠΡὼ, Πῶς γὰρ οὔ; 

ΧΙ. Σῶ, Τὴν δέ γε ἀρχὴν αὐτοῦ διευλαβεῖσϑαι 

Ο᾽ πειρώμεϑα τιϑέμενοι. 
ΠΡΩ, Ποίαν δὴ λέγεις; 
ΣΩ, Πάντα τὰ νῦν ὄντα ἐν τῷ παντὶ διχῇ δια- 

λάβωμεν, μᾶλλον δ᾽. εἰ βούλει, τριχῇ. 
ΠΡὼ, Καϑ' ὅτι, φράξζοις ἄν. 
Σ,). “άβωμεν ἄττα τῶν νῦν δὴ λόγων. 

ΠΡ. Ποῖα; ἶ εὐνοζεφξεννε ὕς 

ΣΩ, Τὸν ϑεὸν ἐλέγομέν που τὸ μὲν “ἄπειρον δεῖ- 
ξαι τῶν ὄντων, τὸ δὲ πέρας; “«(ῳ....ἐὅ-. 

ΠΡΩ, Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ (2. Τούτω δὴ τῶν εἰδῶν τὰ δύο τιϑώμεϑα, τὸ ὁ 

δὲ τρίτον ἐξ ἀμφοῖν τούτοιν ἕν τι ξυμμισγόμενον. 
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᾿ εἰμὴ δ᾽, ὡς ἔοικεν. ἐγὼ γελοῖός τις ἄνϑρωπος κατ᾽ ἢ 
εἴδη ΑἸΕΜΗ͂Σ καὶ συναριϑμούμενος. 

ΠΡὼ, Τί φῇς, ὠγαϑέ, 
Σ (2, Τετάρτου μοι γένους αὖ προσδεῖν φαίνεται. 

ΠΡΩ, ,Ζέγε τίνος. 

Σ΄, Τῆς ξυμμίξεῷς τούτων πρὸς ἄλληλα τὴν 
αἰτίαν ὅρα, καὶ τίϑει μοι πρὸς μα ἐχείνοις, τέταρ-. 

τὸν τοῦτο. 
ΠΡ. Μῶν οὖν σοι καὶ πέμπτου προσδεήσει δὶά- 

χριοέν τυνοο δυναμένου; 

Σ(). Τάχ᾽ ἄν’ οὐ μὴν οἶμαί γε ἐν τῷ νῦν᾽ ἐὰν 
δέ τι δέῃ, συγγνώσει πού μοι σὺ μεταδιώκοντι πέμ- 
πτον [βίομ. 

ΠΡΩ, Τί μήν; ΧΡ να 

Σ(ὸ, Πρῶτον μὲν δὴ τῶν τεττάρων τὰ τρία διε- 

λόμενοι, τὰ δύο τούτων πειρώμεθα... πολλὰ ἑκάτερον 

ἐσχισμένον καὶ διεσπασμένον ἰδόντες." εἰς ἕν πάλιν 

ἑκάτερον δυναγαγόντες νοῆσαι. πῇ ποτὲ ἦν αὐτῶν ἕν 
καὶ πολλὰ ἑκάτερον. 

ΠΡΩ. Εἴ μοι σαφέστερον ἔτι περὶ αὐτῶν εἴποις, 
τάχ᾽ ἂν ἕποίμην. 

Σ (Ὁ. “έγω τοίνυν τὰ δύο, ἃ προτίϑεμαι, ταῦτ᾽ 24 
εἶναι, ἅπερ νῦν δή, τὸ μὲν ἄπειρον: τὸ δὲ πέρας ἔχον᾽ 
ὅτι δὲ τρόπον τινὰ τὸ ἄπειρον πολλά ἐστι. πειράσο- 
μαι φράξειν" τὸ δὲ πέρας ἔχον ἡμᾶς περιμενέτω: 

ΠΡ, Μένει. 

Σὺ. Σκέψαι δή. χαλεπὸν μὲν γὰρ καὶ ἀμφισβη- 
τήσιμον, ὃ κελεύω σε σκοπεῖν, ὅμως δὲ σκόπει. ϑέρμο- 
τέρου καὶ ψυχροτέρου πέρι, πρῶτον ὅρα πέραρ εἴ ποτέ 

. νοήσαις ἄν, ἢ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἐν αὐτοῖς 

Ζ΄ , 

᾿ ᾿ ᾿ »“ γεν», “ ἢ 
εἴ. Ὑ) : " (ἢ "ᾳ ΔΝ ΓΆωνν , γυὶ { , 
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οὐκοῦντε τοῖς γένεσιν, ἕωσπερ ἂν ἐνοικῆτον, τέλος οὐκ 

Β ἂν ἐπιτρεψαίτην γίγνεσθαι" γενομένης γὰρ τελευτῆς, 
καὶ αὐτὼ τετελευτήκατον. 

ΠΡ. ᾿4ληϑέστατα λέγεις. 
Σ δὸς, ᾿᾽Δεὶ δέ γε, φαμέν, ἔν τὲ τῷ ϑερμοτέρῳ καὶ 

τῷ ψυχροτέρῳ τὸ “μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἔνι. 
ΠΡὼ, Καὶ μάλα. 

Σ(). ᾿Δεὶ τοίνυν ὁ λόγος σημαίνει ἡμῖν τούτω 
“μὴ τέλος ἔχειψ' ἀτελῆ δ᾽ ὄντε δήπου παντάπασιν 
“ἀπείρῳ γίγνεσϑον. 

ΠΡΩ, Καὶ σφόδρα γε, ὦ Σώκρατες. 
Σ), ᾽4λλ᾽ εὖ γε, ὦ φίλε Πρώταρχε, ὑπέλαβες 

Οκαὺ ἀνέμνησας, , ὅτι καὶ τὸ͵ σφόδρα' τοῦτο, ὃ σὺ νῦν 
ἐφϑέγξω, καὶ τό γὲ͵, ἠρέμα τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχετον 

τῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον. ὅπου γὰρ ἂν ἐνῆτον, οὐκ 

ἐᾶτον εἶναι “ποσὸν “ἕκαστον, ἀλλ᾽ - ἀεὶ σφοδρότερον 
ἡσυχαιτέρου καὶ τοὐναντίον ἑκάσταις πράξεσιν ἐμποι- 

οὔντε;» τὸ πλέον καὶ τὸ ᾿ἔλαττον ἀπεργάξεσϑον, τὸ δὲ 
“ποσὸν ἀφανίξετον. ὃ γὰρ ἐλέχϑη νῦν δή, μὴ ἀφανί- 

ὅαντε τὸ ποσόν; ἀλλ᾽ ἐάσαντε αὐτό τε καὶ τὸ “μέτριον 
ἐν τῇ τοῦ μᾶλλον καὶ “ἧττον καὶ σφόδρα καὶ ἠρέμα] 

Ρ ἕδρᾳ ἐγγενέσϑαι, αὐτὰ “ ἔρρει ταῦτα ἔκ τῆς αὑτῶν 

χώρας, ἐν ἣ ἐνῆν. οὐ γὰρ ἔτι ϑερμότερον οὐδὲ ψυχρό- 
τερον ἤστην ἂν. λαβόντε τὸ ποσόν" προχωρεῖ γὰρ καὶ 

οὐ μένξι τό τὲ ϑερμότερον ἀεὶ καὶ τὸ ψυχρότερον 
ὡσαύτως, τὸ δὲ ποσὸν ἔστη χαὶ προϊὸν ἐπαύσατο. 

Ἁ Ἁ -» Χ ἀτονδας “ “ ,’ 2 Ἵ β' κατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον. ἄπειρον γίγνοιτ᾽ ἂν τὸ 

ϑερμότερον καὶ τοὐναντίον ἅμα. 

ΠΡὼ, Φαίνεται γοῦν, ὦ Σώκρατες" ἔστι δ᾽, ὅπερ 
εἶπες, οὐ ῥάδια ταῦτα ξυνέπεσϑαι" τὸ δὲ εἰς αὖϑίς τὲ 

γ᾽ 
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καὶ αὖϑις ἴσως λεχϑέντα τόν τε ἐρωτῶντα καὶ τὸν Εὶ 
ἐρωτώμενον ἱκανῶς ἂν ξυμφωνοῦντας ἀποφήνειεν. 

Σλ, ᾿᾽4λλ᾽ εὖ μὲν λέγεις, καὶ πειρατέον οὕτω 
ποιεῖν. νῦν μέντοι ἄϑρει τῆς τοῦ ἀπείρου φύσεως εἰ 
τοῦτο δεξόμεϑα σημεῖον, ἵνα μὴ πάντ᾽ ἐπεξιόντες; 

μηκύνωμεν. οἤφίεῖον 

ΠΡΩ, Τὸ ποῖον, δὴ λέγεις: 
Σ(ῦ, Ὁπόσ᾽ ἂν ἡμῖν φαίνηται μᾶλλόν τε καὶ 

“ἧττον γιγνόμενα καὶ τὸ σφόδρα καὶ ἠρέμα δεχόμενα 
καὶ τὸ “λίαν καὶ ὅσα τοιαῦτα πάντα, εἰς τὸ τοῦ ἀπείρου 38 
γένος ὡς εἰς ὃν δεῖ πάντα ταῦτα τιϑέναι, κατὰ τὸν “Ὁ 

ἜΣ. 

! 

{»" 

: 
᾿ 

Ὺ , 3 

ἔμπροσϑεν λόγον, ὃν ἔφαμεν," ὅσα διέσπασται καὶ διέ- ,, , ὁ, 
ε.: σχισται συναγαγόντας χρῆναι κατὰ δύναμιν μίαν ἐπι- 

σημαίνεσθϑαί τινα φύσιν. εἰ μέμνησαι. 

ΠΡ. Μέμνημαι. 
ΣΩ, Οὐκοῦν τὰ μὴ δεχόμενα ταῦτα, τούτων δὲ 

τὰ ἐναντία πάντα δεχόμενα, πρῶτον μὲν τὸ “ἴσον καὶ 

ἰσότητα, μετὰ δὲ τὸ ἴσον τὸ διπλάσιον καὶ πᾶν ὅτιπερ 

ἂν πρὸς ἀριϑμὸν “ἀριϑμὸς ἢ μέτρον ἢ πρὸς μέτρον. ᾿ 
ταῦτα ξύμπαντα εἰς τὸ πέρας ἀπολογιζόμενον καλῶς Β 

ἂν δοκοῖμεν δρᾶν τοῦτο. ἢ πῶς σὺ φής: 
ΠΡΩ,. Κάλλιστά γε, ὦ Σώκρατες. 

ΧΙΠ. Σῶ, Εἶεν" τὸ δὲ τρίτον τὸ μικτὸν ἐκ τού- 
τοιν ἀμφοῖν τίνα ἰδέαν φήσομεν ἔχειν; 

ΠΡΩ. Σοὶ καὶ ἐμοὶ φράσεις, ὡς οἶμαι. 
Σὰ. Θεὺς μὲν οὖν, ἄνπερ γε ἐμαῖς εὐχαῖς ἐπή- 

κοος γίγνηταί τις ϑεῶν. 

ΠΡ, μὔχου δὴ καὶ σκόπει. 

Σ, Σκχοπῶ᾽ καί μοι δοκεῖ τις, ὦ Πρώταρχε. αὐ- 
τῶν" φίλος ἡμῖν νῦν δὴ γεγονέναι. 

Ῥχηαάτο Π 0 

Ζ,2 
ἀπ Σ Ἴ 

ν᾿ 

ζ, νυν 

ἐδ 
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Ο ΠΡΩ. “τὸς λέγεις τοῦτο καὶ τίνι τεκμηρίῳ χρῇ: 

Σ(. Φράσω δῆλον ὅτι. σὺ δέ μοι συνακολούϑη- 

σον τῷ λόγῳ. 

ΠΡ, “Ζέγε μόνον. 
ΣΙ, “Θερμότερον ἐφϑεγγόμεϑα νῦν δή πού τι 

καὶ ψυχρότερον. ἦ γάρ; 
ΠΡ, Ναί. 

Σῷ. Πρόσϑες δὴ ξηρότερον καὶ ὑγρότερον αὐτοῖς 
καὶ πλέον καὶ ἔλαττον καὶ ϑᾶττον καὶ βραδύτερον καὶ 
μεῖζον καὶ σμικρότερον καὶ ὁπόσα ἐν τῷ πρόσϑεν τῆς τὸ 

μᾶλλόν τε καὶ ἧττον δεχομένης ἐτίϑεμεν εἰς ἕν’ φύσεως. 

ῃ ΠΡΩ, 1 Τῆς τοῦ ἀπείρου λέγεις; τ 

ΣΩ. Ναί. συμμίγνυ δέ γε εἰς αὐτὴν τὸ μετὰ 
ταῦτα τὴν αὖ τοῦ πέρατος γένναν. 

ΠΡΩ. Ποίαν; 

Σἕὰ. Ἣν καὶ νῦν δή, ̓δέον ἡμᾶς, καϑάπερ τὴν 

τοῦ ἀπείρου συνηγάγομεν εἰς ἕν, οὕτω καὶ τὴν τοῦ 
ἘΠ ΈΟΡΈΘ ΟΣ συναγαγθῆν) οὐ φυνηγάγομεν. ἀλλ᾽ ἴσως 
καὶ νῦν ταὐτὸν ὄρυθμε: (εἶσ τούτων ἀμφοτέρων συναγο- 

μένων καταφανὴς κἀκείνη γενήσεται. 
ΠΡΩ,. Ποίαν, καὶ πῶς λέγεις; 

Σῶ. Τὴν τοῦ “ἴσου καὶ διπλασίου, καὶ ὁπόση 
Ἐ παύει πρὸς ᾿ ἄλληλα τἀναντία διαφόρως ἔχοντα. «σύμ- 
μετρα δὲ καὶ σύμφωνα ἐνϑεῖσα" ἀριϑμὸν ἀπεργάξεται. 

ΠΡΩ, “Μμανϑάνω᾽ φαίνει γάρ μοι λέγειν, μιγνῦσι 

ταῦτα; γενέσεις τινὰς ἐφ᾽ ἑκάστων αὐτῶν συμβαίνειν. 
Σ᾿, Ὀρϑῶς γὰρ φαίνομαι. 

ΠΡΩ,. 7Ζέγε τοίνυν. 
ΣΩΣ. Ἶ4φ᾽ οὐκ ἐν μὲν νόσοις. ἣ τούτων ὀρϑὴ 

κοινωνία τὴν ὑγιείας φύσιν ἐγέννησεν;. 
ς ᾿, 

δι: 
1» ῃ " κ τν γ) ς Γ᾿ 2) “4 ΡΣ, εὐ λυλξι ὦ ».{ ὄν ἑη ον ἦν. ἀγών, “12 ζι, δον ῖ ,. ϑριμένω ζιυ " “μ» ,“ ΦΟῊ “Ἴ 

Υ͵ “ ζ΄ “ 

χουν ἀμ ., 4 ». ΤῊ , ἵ -«-7“}ζ ἐν ἐξ 9 οὡᾧςν Ηβῇ Ὁ ι Ξ . β νς σ᾽ ; 
Ζ ΄ ξ΄ ΄ ω δὲ ὁ ἐέν ὁῳ2 ὁ ὑυδι , 1.2" υμ»»" ἔοι ὁ δι ων Ζ ΣΙ Ἵ ἐς ““Ἔ 

, ἘῈ 
7 ᾿ 
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»ενΖ εὐ δὸς ᾿ , ΣᾺ ΑΥ̓ΤΟ γ᾿ ᾿ 
Ἔ- ἐνὶ ὄζει τ, ξ μγη4.“) ἐν ἘΠ Ζ τέκν, κοῦ) νν 7 ἐξαρον ΑΡΕΞΕ 1: ζω» ΞΡ... 

- ᾿ , ᾿ 
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ΠΡΩ, , Παντάπασι μὲν οὖν. 26 
Σ ὦ. Ἔν δὲ ὀξεῖ καὶ βαρεῖ καὶ ταχεῖ καὶ βραδεῖ, 

“ἀπείροις οὖσιν, ἄρ᾽ οὐ ταὐτὰ ἐγγιγνόμενα ταῦτα ἅμα 
'πέρας τε ἀπειργάσατο καὶ μουσικὴν ξύμπασαν τελεώ- 

τατὰα ξυνεστήσατο; 

ΠΡ. Κάλλιστά γε. 

Σ,, Καὶ μὴν ἔν γε χειμῶσι καὶ πνίγεσιν᾽ ἐγγενό- 

μενα τὸ μὲν πολὺ λίαν καὶ ἄπειρον ἀφείλετο. τὸ δὲ 
᾿ξωμετρον καὶ ἅμα σύμμετρον ἀπειργάσατο. 

ΠΡΩῶ,. Τί μήν; ἐΎτ θην 

ΣΦ. Οὐκοῦν ἐκ τούτων ὥραί - τε καὶ ὅσα καλὰ | 

πάντα ἡμῖν γέγονε, ιτῶν τὲ ἀπείρων καὶ τῶν πέρας Β 
ἐχόντων συμμιχϑέντων ; 

ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΦ, Καὶ ἄλλα γε δὴ μυρία ἐπιλείπω λέγων, 

οἷον μεϑ᾽ ὑγιείας κάλλος καὶ ἰσχύν, καὶ ἐν ψυχαῖς 
αὖ πάμπολλα ἕτερα καὶ πάγκαλα. ὕβριν γάρ που καὶ 
ξύμπασαν πάντων “πονηρίον᾽ αὕτη κατιδοῦσα ἡ ϑεός, 

ὦ καλὲ Φίληβε, πέρας οὔτε ἡδονῶν οὐδὲν οὔτε πλη- 
σμονῶν ἐνὸν ἐν αὐτοί, νόμον᾽ καὶ τάξιν" πέρας ἐχόν- 
των᾿ ἔϑετο" καὶ σὺ μὲν͵ ἀποκναῖσαι΄ φὴς αὐτήν, ᾿ ἐγὼ Ο 
δὲ τοὐναντίον ἀποσῶσαι λέγω. σοὶ δέ, ὦ Πρώταρχε, 
πῶς φαίνεται; 

ΠΡὼ, Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε κατὰ νοῦν. 
Σ δ), Οὐκοῦν τὰ μὲν δὴ τρία ταῦτα εἴρηκα, εἰ 

ξυννοεῖς. 

ΠΡΩ, ᾿4λλ᾽ οἶμαι κατανοεῖν: ἕν μὲν γάρ μοι 
δοχεῖς τὸ ἄπειρον λέγειν, ἕν δὲ καὶ δεύτερον τὸ πέρας 

ἐν τοῖς οὖσι" τρίτον ὃὲ οὐ σφόδρα κατέχω τί βούλει 
Ῥω». 
ΚΝ ΝΥ δ ἐν. 

Ψ,; Πα δὲ, ὦ 2 »(' ννν οἱ ον ᾿ γνυ νι ν. φιέάζΖ ἕξ, Α. 4 ΚΦ Ἢ ; 

ον "2.., νά, τ΄ έ ΥΗ͂'᾽ ΩΣ . } ἀπ 4 ΨΦ ᾿ 2 νά | ν ᾿ : 

ὌΝΩΝ ς, ον νῖ, τς ιν. 4., ἀκ ἔννι ω ἐν. ν᾽ 4 ᾿ 

ΞΕ Ὡηώζα Υ̓  “΄΄ν ν»"Α 7 4. ἊΨ ΜῊΝ ει ΚΖ - ΐ 
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ΣΩ. Τὸ γὰρ πλῆϑός σε. ὦ ϑαυμάσιε, ἐξέπληξε 
τῆς τοῦ τρίτου γενέσεως" καί τοι πολλά γε καὶ τὸ 

Ὁ ἄπειρον παρέσχετο γένη, ὅμως δ᾽ “ἐπισφραγισϑέντα 

τῷ τοῦ Ῥᾶλλον καὶ ἐναντίου γένει" ἕν᾽ ἐφάνη. 

ΠΡ. ᾿“ληϑῆ. Δ᾽ ολῶς 

᾿ς Σῷ, Καὶ μὴν τό γΣ πέρας οὔτε “πολλὰ εἶχεν: 

᾿πϑὥτ᾽ ἐδυσκολαίνομεν᾽ ὡς οὐκ ἦν ὃν φύσει. 

ΠΡΩ, Πῶς γὰρ ἄν; 

Σῷ, Οὐδαμῶς. “, ἀλλὰ τρίτος φάϑι μὲ λέγειν, ἕν 

τοῦτο τιϑέντα τὸ τούτων ἔχγονον ἅπαν, γένεσιν εἰς ΤΙ 

οὐσίαν ἐκ τῶν μετὰ τοῦ πέρατος ἀπειργασμένων μέτρων. 
ΠΡ. Ἔμαϑον. 

ε- ΚΧΙΥ͂. ΣΟ, | ̓Αλλὰ δὴ πρὸς ἐρισὶῚ τὐξαστόν. τὶ 
τότε ἔφαμεν εἶναι γένος σκεπτέον" κοινὴ δ᾽ ἡ σκέψις. 
ὅρα γάρ, εἴ σοι δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι πάντα τὰ γιγνό- 

μενα διά τινα αἰτίαν γίγνεσϑαι. 

ΠΡΩ. ἜἜμοιγε" πῶς γὰρ ἂν χωρὶς τούτου γίγνοιτο; 

ΣΘΩ. Οὐκοῦν ἡ τοῦ͵ ποιοῦντος φύσις οὐδὲν πλὴν 
ὀνόματι τῆς, αἰτίας" διαφέρει, τὸ δὲ “ποιοῦν χαὶ τὸ 
«αἴτιον ὀρθῶς ἂν εἴη λεγόμενον ἕν; 

ΠΡΩ. Ὀρϑῶς. 
9 ΣΩ. Καὶ μὴν τό γε ἱποιούμενον αὖ | καὶ τὸ 
«γιγνόμενον οὐδὲν πλὴν ὀνόματι, καϑάπερ τὸ νῦν δή, 
διαφέρον εὑρήσομεν. ἢ πῶς: 

ΠΡ, Οὕτως. 

ΣΩ,. Ἶ4ς᾽ οὖν ἡγεῖται μὲν τὸ ποιοῦν᾽ ἀεὶ κατὰ φύ- 

σιν, τὸ δὲ ποιούμενον ἐπακολουϑεῖ γιγνόμενον ἐκείνῳ: 
ΠΡ. Πάνυ γε. 

ΣΦ. ΄4λλο ἄρα καὶ οὐ ταὐτὸν αἰτία τ᾽ ἐστὶ! χαὶ 

τὸ δουλεῦον εἰς᾽ γένεσιν αἰτίᾳ. 
, ᾿ 

᾿“ εἶ Ὁ: "Ὁ π {7 ε 

Ὡ ." τρὸὰ 

4 

χὰ 

2. "9 πέρ Ὁ πρρυς ΑΜΑΝ ΓΘ, “πε: 
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ΠΡΩ,. Τί μήν; 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ μὲν γιγνόμενα καὶ ἐξ ὧν γίγνεται 
πάντα τὰ τρία παρέσχετο ἡμῖν γένη: 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα. 

Σ), Τὸ δὲ [ δὴ πάντα ταῦτα δημιουργοῦν λέγο- Β 
μὲν τέταρτον, τὴν αἰτίαν, ὡς ἱκανῶς ἕτερον ἐκείνων 

δεδηλωμένον; ἐς 

ΠΡΩ,. Ἕτερον γὰρ οὖν. 
Σ(ὰ. Ὀρϑῶς μὴν ἔχει διωρισμένων τῶν τεττάρων 

ἑνὸς ἑκάστου μνήμης ἕνεκα ἐφεξῆς αὐτὰ καταριϑμή- 

σασϑαι. 

ΠΡΩ. Τί μήν; 

Σ,)., Πρῶτον μὲν τοίνυν ἄπειρον λέγω, δεύτερον 

δὲ πέρας, ἔπειτ᾽ ἐκ τούτων τρίτον μικτὴν καὶ γεγενη- 

μένην οὐσίαν" τὴν δὲ τῆς μίξεως αἰτίαν καὶ γενέσεως 
τετάρτην λέγων ἄρα μὴ ᾿ πλημμελοίην ἄν τι; 

ΠΡΩ,. Καὶ πῶς; 

ΣΩ. Φέρε δή, τὸ μετὰ τοῦϑ᾽ ἡμῖν τίς δ᾽ λόγος, 

καὶ τί ποτε βουληϑέντες εἰς ταῦτα ἀφικόμεϑα; ἄρ᾽ οὐ 
τόδε ἦν; δευτερεῖα ἐζητοῦμεν πότερον ἡδονῆς γίγνοιτ᾽ 

ν ἢ φρονήσεως. οὐχ οὕτως ἦν; 
ΠΡΩ,. Οὕτω μὲν οὖν. 

ΣΘΩ, Ἶ4ρ᾽ οὖν [ὡς] νῦν. ἐπειδὴ ταῦτα οὕτω δεεὶ- 

λόμεϑα., κάλλιον ἂν καὶ τὴν κρίσιν ἐπιτελεσαίμεϑα 

πρώτου πέρι καὶ δευτέρου, περὶ ὧν δὴ τὸ πρῶτον 

ἠμφισβητήσαμεν;: 
ΠΡ. Ἴσως. 

ΣΦ. Ἴϑι | δή" νικῶντα μὲν ἔϑεμέν που τὸν μι- Ὁ 
κτὸν βίον ἡδονῆς τε καὶ φρονήσεως. ἦν οὕτως: 

ΠΡ. Ἦν. 

ὡς (ὡς ΙΣ 
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ΣΩ. Οὐκοῦν τοῦτον μὲν τὸν βίον ὁρῶμέν που 

τίς τέ ἐστι καὶ ὁποίου γένους; 

ΠΡΩ,. Πῶς γὰρ οὔ; 
᾿ΣΩ, Καὶ μέρος γ᾽ αὐτὸν φήσομεν εἶναι τοῦ 

τρίτου, οἶμαι, γένους᾽ οὐ γὰρ δυοῖν τινοῖν ἐστὶ μικτὸς 

ἐκεῖνος, ἀλλὰ ξυμπάντων τῶν “ἀπείρων ὑπὸ τοῦ περατοῖ 

δεδεμένων, ὥστε ὀρϑῶς ὁ νικηφόρος οὗτος βίος “μέρος 

ἐκείνου" γίγνοιτ᾽ ἄν. 

ΠΡΩ,. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. ν..1.ος 
ΧΥ. ΣΩ, Εἶεν" τί δὲ ὃ σός, ὦ  Φίληβε, “ἡδὺς 

καὶ ἄμικτος ὥν; ἐν τίνι γένει τῶν εἰρημένων λεγό- 
μενος ὀρϑῶς ἄν ποτε λέγοιτο; ὧδε δ᾽ ἀπόκριναί μοι 
πρὶν ἀποφήνασϑαι. 

ΦΙ. Ζέγε μόνον. 
ΣΩ. Ἡδονὴ καὶ λύπη “πέρας ἔχετον. ἢ τῶν τὸ 

“μᾶλλόν τε καὶ ἧττον δεχομένων ἐστόν: 
ΦΙ. Ναί, τῶν τὸ, μᾶλλον, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ 

ἂν ἡδονὴ πᾶν ἀγαϑὸν ἦν, εἰ μὴ ἄπειρον ἐτύγχανε 

πεφυκὸς. καὶ πλήϑει καὶ τῷ “μᾶλλον: 
ΣΩ, 1 Οὐδέ γ᾽ ἄν, ὦ Φίληβε, λύπη πᾶν κακόν" 

ὥστ᾽ ἔλλο τι νῶν σκεπτέον ἢ τὴν τοῦ, ἀπείρου φύσιν, 
ὡς παρέχεταί τι μέρος ταῖο ἡδοναῖς ἀγαϑοῦ. τοῦτο 

δή σοι τῶν ἀπεράντων γεγονὸς ἔστω" φρόνησιν δὲ 

καὶ ἐπιστήμην καὶ νοῦν εἰς τί ποτε τῶν προειρημένων, 

ὦ Πρώταρχέ τε καὶ Φίληβε, νῦν ϑέντες οὐκ ἂν ἀσε- 

βοῖμεν:; οὐ γάρ Ὁ δοχεῖ σμικρὸς ἡμῖν εἶναι ὃ κίνδυνος 

κατορϑώσασι καὶ μὴ πεν τὸ νῦν ἐρωτώμενον. 
ΦΙ. Σεμνύνειξ' γάρ, ὦ Σώκρατες, τὸν σεαυτοῦ ϑεόν. 
Σῷ. Καὶ γὰρ σύ, ὦ ἑταῖρε, τὴν σαυτοῦ" τὸ δ᾽ 

ἐρωτώμενον ὅμως ἡμῖν λεκτέον. 
πο, 
΄ ἐξ μ,.} 2 γέ ΤΩ ὍΝ ζω; .{ ἐἸνε 

4 φᾷ; 
Ω φῦ λέφενυν δι, 4, μνν" “'ω , 

: - »ν2. Ὑ)έ6} εἰ χζΖαι 41. ΡΣ ἥ; “᾿-Ζ 

δ νιν -“2.22 » ἔγμοναν ᾿ἈΑῚ ζω». ψίαδδι βρολνς, ἐπακάμα υ) Ἄ, γᾷ 

Ἀ“7 "᾿ νω ,“ 2..Ν σϑικννννν. “4, 2,2 “ ΠΣ κ, ΓΆΡ. οἴ Ζ ) 6} 
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ΠΡ. Ὀρϑῶς τοι λέγει Σωκράτης, ὦ Φίληβε, καὶ 
αὐτῷ πειστέον. 

ΦΙ. Οὐκοῦν ὑπὲρ ἐμοῦ σύ, Πρώταρχε, προήρησαι 

λέγειν; 
ΠΡΩ, Πάνυ γε νῦν μέντοι σχεδὸν ἀπορῶ, καὶ 

δέομαί γε, ὦ Σώκρατες, αὐτόν σε ἡμῖν γενέσϑαι προ- 
φήτην. ἵνα μηδὲν ἡμεῖς σοι περὶ τὸν ἀγωνιστὴν ἐξ- , 

αμαρτάνοντες παρὰ μέλος φϑεγξώμεϑαά τι. 
Σέ. Πειστέον, ὦ Πρώταρχε' οὐδὲ γὰρ χαλεπὸν Ο 

οὐδὲν ἐπιτάττεις" ἀλλ᾽ ὄντως σε ἐγώ, καϑάπερ εἶπε 
Φίληβος,  σεμνύνων ἐν τῷ παίζειν ἐθορύβησα, νοῦν, 
καὶ ἐπιστήμην ἐρόμενος ὁποίου γένους εἶεν; 

ΠΡΩ,. παντάπασί γε, ὦ Σώκρατες. 
Σά. ᾿“λλὰ μὴν ῥάδιον. πάντες γὰρ συμφωνοῦσιν 

οὗ σοφοί, ( ἑαυτοὺς ὄντως σεμνύνοντες.) ὡς -νοῦς ἐστὶ 

βασιλεὺς ἡμῖν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς. καὶ ἴσως εὖ λέ- 
γουσι. διὰ μακροτέρων δ᾽, εἰ βούλει, τὴν σκέψιν αὐτοῦ 

τοῦ γένους ποιησώμεϑα. 
ΠΡ, “έγ᾽ ὅπως βούλει, μηδὲν μῆκος ἡμῖν Ὁ 

ὑπολογιζόμενος, ὦ Σώκρατες, ὡς οὐκ ἀπεχϑησόμενος. 
ΧΥΙ. Σῶ,. Καλῶς εἶπες. ἀρξώμεϑα δέ πὼς ὧδε 

ἐπανερωτῶντες. 
ΠΡΩ. Πῶς: 

Σῷ. Πότερον. ὦ Πρώταρχε, τὰ ξύμπαντα καὶ 
τόδε τὸ καλούμενον “ὅλον ἐπιτροπεύειν φῶμεν τὴν τοῦ 

ἀλόγου καὶ εἰχῇ δύναμιν καὶ τὸ ὕπῃ ἔτυχεν, ἢ τά- 

ναντία, καϑάπερ οὗ πρόσϑεν ἡμῶν ἔλεγον, νοῦν καὶ 

φρόνησίν τινα ϑαυμαστὴν συντάττουσαν διακυβερνᾶν ; 

τ ΠΡΩ, Οὐδὲν τῶν αὐτῶν, ὦ ϑαυμάσιε Σώκρατες. Ε 
ὃ μὲν γὰρ σὺ νῦν δὴ λέγεις. οὐδ᾽ ὅσιον εἶναί μοι 
[ 

εκ σιν ῥἐἔντ κα φόγγδιυν « ἌΣ ΕΣ -Ὃ-Ὃ 
« Ἁ . 4." 7 να ᾿ ᾿ ᾿ "7 . ᾿ Ἀ γι νδσ 
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φαίνεται" τὸ δὲ “νοῦν πάντα διακοσμεῖν αὐτὰ φάναι; 

καὶ τῆς ὄψεως τοῦ κόσμου καὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ 

ἐνέρων καὶ πάσης τῆς περιφορᾶς ἄξιον, καὶ οὐκ ἄλλως 
ἔγωγ᾽ ἄν ποτὲ περὶ αὐτῶν ὀὔριμὲ οὐδ᾽ ἂν δοξάσαιμι. 

Σι(Ὸ, Βούλει δῆτά τι καὶ ἡμεῖς τοῖς ἔμπροσϑεν 

ὁμολογούμενον ξυμφήσωμεν, ὡς ταῦϑ' οὕτως ἔχει, 

99 καὶ μὴ μόνον οἰώμεϑα δεῖν τἀλλότρια ἄνευ κινδύνου 

λέγειν, ἀλλὰ καὶ συγκινδυνεύωμεν καὶ μετέχωμεν τοῦ 
ψόγου, ὅταν “ἀνὴρ δεινὸς “φῇ ταῦτα μὴ οὕτως ἀλλ᾽ 
ἀτάκτως ἔχειν; 

ΠΡ, Πῶς γὰρ οὐκ ἂν βουλοίμην; 
Σ,, Ἴϑι δή, τὸν ἐπιόντα περὶ τούτων νῦν ἡμῖν 

λόγον ἄϑρει. : 

ἀπ Π ΒΟ νΕ βυραδ: 
Σκὰ. Τὰ περὶ τὴν τῶν σας το φύσιν ἁπάντων 

τῶν ἐπτρλίήζασο, καὶ ἐὐϑώρς καὶ “πνεῦμα κοϑορῶμεν που 
καὶ γῆν; «καϑάπερ οἵ ἀξιυμξόμενο φασιν ) ἐνόντα ἐν 

πΠΠ πτῇ {᾿ συστάσεις 
ΤΉ ̓  ΠΡΩ,. Καὶ μάλα" χειμαξόμεϑα γὰρ ὄντως ὑπ᾽ ἀπο- 

ΠΣ θίας ἕν τοῖς νῦν λόγοιο. ιν 

Σ,, Φέρε δή, περὶ ἑκάστου τῶν παρ᾽ ἡμῖν λαβὲ 

τὸ τοιόνδε. 

ΠΡῸ, Ποῖον; κι {πτρ͵, ϑύψε, ἐή, γῇ 

Σ(, Ὅτι αμέκρύν τε τούτων ἕκαστον Ἱπεῦ ] ἡμῷ 

ἔνεστι καὶ φαῦλον καὶ οὐδαμῇ οὐδαμῶς εἱλικρινὲς ὃν 

καὶ τὴν δύναμιν οὐκ ἀξίαν τῆς φύσεως ἔχον᾽ ἐν ἑνὶ 

δὲ λαβὼν περὶ πάντων νόει ταὐτόν. οἷον πῦρ μὲν 

ἔστι που παρ᾽ ἡμῖν, ἔστι δ᾽ ἐν τῷ παντί. . 
ΠΡὼ, Τί μήν; 

Σὼ. Οὐκοῦν ᾿ σμικρὸν μέν τι τὸ παρ᾽ ἡμῖν καὶ 
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ἀσϑενὲς καὶ φαῦλον, τὸ δ᾽ ἐν τῷ παντὶ πλήϑει τὲ 
ϑαυμαστὸν καὶ κάλλει καὶ πάσῃ δυνάμει τῇ περὶ τὸ 

πῦρ οὔσῃ. 

ΠΡῷ. Καὶ μάλα ἐληθὰρ ὃ λέγεις. 
Σ. Τί δέ; τρέφεται καὶ γίγνεται ἐκ τούτου καὶ 

ἄρχεταϊ τὸ τοῦ ἘΕΕΡΈσΟΙ πῦρ ὑπὸ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν ὐρλὸς ΤΩ 

ἢ τοὐναντίον ὑπ᾽ ἐχείνου τό τ᾽ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν καὶ 

τὸ τῶν ἄλλων ξῴώων ἅπαντ᾽ ἴσχει ταῦτα: 

ΠΡΩ,. Τοῦτο μὲν οὐδ᾽ ἀποκρίσεως ἄξιον ἐρωτᾷς. 
Σῷ. ᾿ Ὀρϑῶς" ταὐτὰ γὰρ ἐρεῖς, οἶμαι, περί τὲ Ὁ 

τῆς ἐν τοῖς ξῴοις γῆς τῆς ἐνθάδε καὶ τῆς ἐν τῷ παντί, 

καὶ τῶν ἄλλων δὴ πάντων, ὅσων ἠρώτησα ὀλίγον 

ἔμπροσϑεν, οὕτως ἀποκρινεῖ. 
ΠΡ, Τίς γὰρ. ἀποχρινόμενος ἄλλως ὑγιαίνων ἄν 

ποτὲ φανείη: 

ΣΩ, Σχεδὸν οὐδ᾽ ὁστισοῦν" ἀλλὰ τὸ μετὰ τοῦτο 
ἑξῆς ἕπου. πάντα γὰρ ἡμεῖς ταῦτα τὰ νῦν δὴ λεχϑέντα 
ἄρ᾽ οὐκ εἰς ἕν συγκείμενα ἰδόντες ἐπωνομάσαμεν “σῶμα; 

ΠΡΩ. Τί μήν; 

Σ, Ταὐτὸν δὴ λαβὲ καὶ περὶ τοῦδε | ὃν κόσμο ΚΕ 
λέγομεν" διὰ τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον ἂν εἴη που σῶμα: 
σύνϑετον ὃν ἐκ τῶν αὐτῶν. 

ΠΡ, Ὀρϑότατα λέγεις. ͵ 

Σ(, Πότερον οὖν ἐκ τούτου τοῦ σώματος ὅλως 

τὸ παρ᾽ ἡμῖν σῶμα ἢ ἐκ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν τοῦτο τρέφεταί 
τε καὶ ὅσα νῦν δὴ περὶ αὐτῶν εἴπομεν εἴληφέ τε 
καὶ ἴσχει; 

ΠΡΩ, Καὶ τοῦϑ᾽ ἕτερον, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄξιον 
ἐρωτήσεως. 

Ι Σῷ. Τί δέ; τόδε ἄρα ἄξιον; ἢ πῶς ἐρεῖς; 80 
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ΠΡΩ. ,“Ζέγε τὸ ποῖον. 

Σῷ. Τὸ παρ᾽ ἡμῖν σῶμα ἄρ᾽ οὐ ψυχὴν φήσομεν 

ἔχειν ; 
ΠΡΩ. 4ἤλον. ὅτι φήσομεν. 

Σι(, 1ἸΡΊΘΕ, ὦ φίλε ποκα χὸς λάβύν, εἴπερ μὴ 

τό ἐν τοῦ παντὸς σῶμα ἔμψυχον ὃν ἕτ ἐτύγχανε, ταὐτά 

Υ ΣΙ γὲ ἔχον τούτῳ καὶ ἔτι πάντῃ καλλίονα; Ἢ 

ΠΡὥ, Ζῆλον ὡς οὐδαμόϑεν ἄλλοϑεν, ὦ Ὁ Σώκρατες. 
Σεὸ. Οὐ γάρ που ὀραδθμενν, γε, ὦ Ἰρώταρχε, τὸ 

τέτταρα ἐκεῖνα; πέρας καὶ ἄπειρον καὶ “κοινὸν καὶ τὸ 

Β τῆς “αἰτίας γένοβ,, ἐν ἅπασι τέταρτοῦ᾽ ἐνόν, τοῦτος ἐν 
“μὲν. τοῖς πριν ἡμῖν» ψυχήν τε παρέχον καὶ ἘΡρακίνα, 
ἐμποιοῦν καὶ (πταίδσαντος σύμ ΥΘΟῚ ἰατρικὴν καὶ ἐν 

ἄλλοις ἄλλα συντιϑὲν καὶ ἀκούμενον. “πᾶσαν καὶ παν- 

τοίαν͵ σοφίαν '᾿ἐπικαλεῖσϑαι . τῶν: δ᾽ αὐτῶν τούτων ὄντων 
ἐν ὅλῳ τὲ οὐρανῷ καὶ κατὰ μεγάλα μέρη, καὶ προσέτι 

Ἰνλῶν, καὶ εἱλικρινῶν, ἐν τούτοις δ᾽ οὐκ ἄρα μὲ μηχανῆ- 

ὕπο {τι σϑαι τὴν τῶν καλλίστων καὶ τομεποαοιν φύσιν. 

μ᾿ Εν ᾿ ΠΡΩ, ᾿4λλ: οὐδαμῶς τοῦτό γ᾽ ἂν λόγον ἔχοι. 

“ ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὴ τοῦτο, μετ᾽ ἐκείνου τοῦ λόγου 

ἂν ἑπόμενοι βέλτιον λέγοιμεν, ὡς ᾿ἔστυν, ἃ πολλάκις 

ΠΝ τέμεν ») ἄπειρόν τε τὲ .: ΤᾺ παντὶ τς Ἔοο περ 

ἣν 

τε καὶ συντάττουσα ἐνιαυτούς τε καὶ ὥρας καὶ μῆνας, 

“σοφία καὶ “νοῦς λεγομένη δικαιότατ᾽ ἄν. 

ΠΡΩ. δικαιότατα τα 

ΣΩ. Σοφία μὴν καὶ Ε οὐξ ἄνευ “ψυχῆς οὐκ ἄ 

ποτὲ γενοίσϑην. ὴς “δενυγεὴν ἐγάν ἢ Ἰρδον το διε τ, 

ΠΡῶ,. Οὐ γὰρ οὖν. 

Ι Σ. Οὐκοῦν ἐν μὲν τῇ τοῦ Ζ᾽ὸς ἐρεῖς φύσει 
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βασιλικὴν μὲν ψυχήν. βασιλικὸν δὲ νοῦν ἐγγίγνεσϑαι 
διὰ τὴν τῆς αἰτέας δύναμιν, ἐν δὲ ἄλλοις ἄλλα ἀρύα: 

καϑ' ὃ φίλον ἑκάστοις λέγεσϑαι)͵ ἔοι κλκρ ο, 

ΠΡΩ. Μάλα γε. Ἰαδο ἀκονουτΣ 
ΣΦ, Τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἡμᾶς μή τι μάτην 

δόξῃς, ὦ Πρφώταρχε, εἰρηκέναι, ἀλλ’ ἔστι τοῖς μὲν 
πάλαι ἀποφηναμένοις, ὡς ἀεὶ τοῦ παντὸς" ψοῦς᾽ ἄρχει, 

ξύμμαχος ἐχείνοις. "2" γν γον, “ΖΞ .-τ. τον, γα 255. τ ϑὶ 

ΠΡΩ, Ἔστι γὰρ οὖν. 
ΣΩ, Τῇ δέ γε ἐμῇ ξητήσει πεπορικὼς ἀπόχρισιν, “ἢ 

ὅτι νοῦς ἐστὶ γένους {πῦῆ9]. ̓ τοῦ πάντων “αἰτίου λεχϑέν- Ἐ 
τος τῶν Ἐπενέψων, ὧν ἦν ἡμῖν ἕν τοῦτο. ἔχεις γὰρ 

δήπου νῦν ἡμῶν ἤδη τὴν ἀπόκρισιν. 

ΠΡ. Ἔχω καὶ μάλα ἱκανῶς" καίτοι μὲ ἀποκρινά- 

μένος ἔλαϑες. 

ΣΩ. ᾿ἀνάπαυλα γάρ, ὦ Πρώταρχε, τῆς σπουδῆς 

γίγνεται ἐνίοτε ἡ παιδιά. 
ΠΡΩ, Καὶ καλῶς εἶπες. , 
ΣΩ, “Νοῦς δήπου, ὦ ἕταῖρε, οὗ μὲν γένους | ἐστὶ 81 

καὶ τίνα ποτὲ δύναμιν κέκτηται, σχεδὸν ἐπιεικῶς ἡμῖν 

τὰ νῦν δεδήλωται. 

ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ,. Καὶ μὴν ἡδονῆς ἀά ἀρ ανόμραῳ πάλαι τὸ γένορ 

ἐφάνη. {5 7. γγέν" «φῷ ἀρ ρου ΚΤ ταν 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα. Ἰαά ἡαενντο ον ὡς 
Σῷ, Μεμνώμεϑα δὴ καὶ ταῦτα περὶ ἀμφοῖν, ὅτι 

ψοῦς μὲν “αἰτίας ἦν ξυγγενὴς καὶ τούτου σχεδὸν τοῦ 

γένους, ἡδονὴ δὲ ἄπειρός, τε αὐτὴ καὶ τοῦ μήτε ἀρχὴν 
μήτε μέσα μήτε τέλος ἐν αὑτῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἔχοντος 
μηδὲ ξξοντός ποτὲ γένους. 



99 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

Β ΠΡ. Μεμνησόμεϑα" ᾿ πῶς γὰρ οὔ; 

ΧΥΙΙ. Σ. Ζεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο. ἐν ᾧ τέ ἐστιν 
ἑχάτεδον αὐτοῖν καὶ διὰ τί πάϑος γίγνεσϑον, ὁπόταν 

γίγνησϑον, ἰδεῖν ἡμᾶθῚ πρῶτον τὴν ἡδονήν" ὥσπερ τὸ 

πεν βων δ, γένος αὐτῆς πρότερον ! ἐβασανίσαμεν, οὕτω καὶ ταῦτα" 

.» πρότερα. λύπης δ᾽ αὖ χωρὶς τὴν ἡδονὴν οὐκ ἄν 
ποτὲ δυναίμεθα ἱκανῶς βασανίσαι. 

ΠΡ. ᾿4λλ᾽ εἰ ταύτῃ χρὴ πορεύεσϑαι., ταύτῃ 
πσπορευώμεϑα. 

Σ, Ἶζρ᾽ οὖν σοὶ καϑάπερ ἐμοὶ φαίνεται τῆς 
γενέσεως αὐτῶν πέρι; 

0 ΠΡΩ, Τὸ | ποῖον; 
Σὰ. Ἔν τῷ “κοινῷ μοι γένει ἅμα φαίνεσϑον λύπη 

τε καὶ ἡδονὴ γίγνεσϑαιδκατὰ φύσιν. “ν΄ 2 νου 7 
ΠΡὼ, Κοινὸν" δέ γε. ὦ φίλε Σώκρατες, ὑπομί- 

μνῃόκὲ ἡμᾶς τί ποτὲ τῶν προειρημένων βούλει δηλοῦν. 

Σὺ. Ἔσται ταῦτ᾽ εἰς δύναμιν: ὦ ϑαυμάσιξ. ",.,. 0 
ΠΡΩ. Καλῶς εἶπες. , καδὶ 

Σῷ, Ἅοινὸν τοίνυν ὑπακούωμεν ὃ δὴ τῶν τετ- 

τάρων τρίτον ἐλέγομεν. 

ΖΑ ΠΡΩ, Ὃ μετὰ τὸ ᾿ἄπειρον καὶ πέρας ἔλεγες, ἐν 
ᾧ καὶ ὑγίειαν, οἶμαι δὲ καὶ ἁρμονίαν, ἐτίϑεσο; β 

Ὀ Σ, [ Καάλλιστ᾽ εἶπες. τὸν νοῦν δὲ ὅτι μάλιστ᾽ 
ἤδη πρόσεχε. ΠΡ ἘΠ ΠΥ 

ΠΡ. Ζέγε μόνον. ἀοδδ τ ἐλατὰ ἤἄιργλουν: αοθὶ 

Σῷ, Μέγω τοίνυν. τῆς ἁρμονίας μὲν λυομένης» 

ἡμῖν ἐν τοῖς ζῴοις ἅμα λύσιν τῆς φύδεῶς καὶ γένεσιν 
ἀλγηδόνων ἐν τῷ τότε γίγνεσϑαι χρόνῳ. 

ΠΡὼΩ, Πάνυ λέγεις εἰκός. 

ΣΩ, Πάλιν δὲ ἁρματτομένης τε καὶ εἰς τὴν αὑτῆς 

Ω 

ψω" 

ς : . Ζ ι ι 2 " "“Ξ , 
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φύσιν ἀπιούσης ἡδονὴν᾽ γίγνεσϑαι λεκτέον, εἰ δεῖ δι᾽ 

ὀλίγων περὶ μεγίστων ὅτι τάχιστα ῥηϑῆναι. 
ΠΡ. Οἶμαι μέν σε ὀρϑῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες, Ἐ 

ἐμφανέστερον δὲ ἔτι ταὐτὰ ταῦτα πειρώμεϑα λέγειν. 
Σ. Οὐχοῦν τὰ δημόσιά. που καὶ περιφανῆ 

ῥᾷστον συννοεῖν ; ΚΡ 0 
ΠΡῶ,. Ποῖα; 

ΣΦ. Πείνη μέν που λύσις καὶ λύπη; 

ΠΡΩ,. Ναί. 
ΣΩ, ᾿Ἐδωδὴ δέ, πλήρωσις γιγνομένη πάλιν. ἡδονή; 

ΠΡὼ. Ναί. 

ΣΩ, ΖΔῆῖψος δ᾽ αὖ φϑορὰ καὶ λύπη [καὶ λύσις], 

ἡ δὲ τοῦ ὑγροῦ πάλιν τὸ ξηρανϑὲν πληφοῦσα | δὺς: 82 

ναμις ἡδονή" διάκρισις δέ γ᾽ αὖ καὶ διάλυσις ἡ παρὰ 

φύσιν, τοῦ πνίγους πάϑη, λύπη. ̓ κατὰ φύσιν δ᾽ ἡ 

πάλιν ἀπόδοσίς τε καὶ ψῦξις ἡδονή. 

ΠΡῶ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σῷ, Καὶ ῥίγους ἡ μὲν παρὰ φύσιν τοῦ ξῴου 

τῆς ὑγρότητος πῆξις λύπη" πάλιν δ᾽ εἰς ταὐτὸν ἀπιόν- 

τῶν καὶ διακρινομένων ἣ κατὰ φύσιν ὁδὸς “ἡδονή. 

καὶ ἑἕνὴ λόγῳ σκόπει εἴ σοι μέτριος ὁ λόγος, ὃς ἂν 

φῇ τὸ ἐκ τοῦ ἀπείρου καὶ πέρατος κατὰ φύσιν ἔμ-Β 
ψυχον γεγονὸς εἶδος, ὅπερ ἔλεγον ἐν τῷ πρόσϑεν, ὅταν 
μὲν τοῦτο φϑείρηται, τὴν μὲν φϑορὰν “λύπην εἶναι,. 
τὴν δ᾽ εἰς τὴν αὑτῶν οὐσίαν ὁδόν, ταύτην δ᾽ αὖ πάλιν 

τὴν ἀναχώρησιν πάντων “ἡδονήν. 
ΠΡ, Ἤστω" δοκεῖ γάρ μοι τύπον γέ τινα ἔχειν. 

ΣΩ, Τοῦτο μὲν τοίνυν ἕν εἶδος τιϑώμεϑα᾽ λύπης : αἱ 

τὲ καὶ ἡδονῆς ἐν τούτοις τοῖς πάϑεσιν ἕχατέροι; “ 
ΠΡ. Κείσϑω. 
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ΧΥΠΙ. ΣΩ, Τίϑει τοίνυν αὐτῆς τῆς ψυχῆς κατὰ 

Οτὸ τούτων τῶν παϑημάτωιδι, προσδόκημα) ᾿ τὸ μὲν πρὸ 
τῶν ἡδέων ἐλπιξόμενον ἡδὺ καὶ ϑαρραλέον, τὸ δὲ πρὸ 

σοι τῶν λυπηρῶν φοβερὸν' καὶ “ἀλγεινόν. 

ρΠ Ω, ςἩσΩ γὰρ οὖν τοῦϑ᾽ ἡδονῆς καὶ λύπης 
Ἢ ς ζἕτερον εἶδος" τὸζχωρὶς τοῦ σώματος͵ αὐτῆς τῆς Ψυχῆς 

διὰ προσδοκίας γιγνόμενον. 

ΟΣΩ, Ὀρϑῶς ὑπέλαβες. ἐν γὰρ τούτοις οἶμαι, 
κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν, εἴλικρινέσι τε ἑκατέροις γι- 

γνομένοις, ὡς δοκεῖ, καὶ ἀμίκτοις λύπης τε καὶ ἡδονῆς, 

ἐμφανὲς ἔσεσϑαι τὸ περὶ τὴν ἡδονήν, πότερον ὅλον 
"εν δός ἢ ἐστὶ 1 τὸ γένος ἀσπαστόν, ἢ τοῦτοϊ μὲν ἑτέρῳ τινὶ τῶν 

ἀνε “προειρημένων δοτέον ἡμῖν γενῶν, ἡδονῇ. δὲ χαὶ δύνῃ: 

ἀρμάμξας (καϑάπερ ϑερμῷ καὶ ψυχρῷ καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις," : 

τοτὲ μὲν ἀσπαστέον αὐτά, τοτὲ. δὲ οὐκ ἀσπαστέον,, τ᾿ 
ὡς ἀγαϑὰ μὲν οὐκ ὄντα, ἐνίοτε δὲ καὶ ἔνια δεχόμενα 

τὴν τῶν ἀγαϑῶν ἔστιν ὅτε ἘΠ ΤῸ 
ΠΡΩ,. Ὀρϑύότατα λέγεις, ὅτι ταύτῃ πῃ δεῖ δια- 

πορευϑῆναι τὸ νῦν μεταδιωκόμενον. 

Σῷ, Πρῶτον μὲν τοίνυν τόδε ξυνίδωμεν᾽ ὡς 
. ἘἙ εἴπερ ὄντως | ἔστι τὸ λεγόμενον. ( διαφϑειρομένων μὲν 

΄ αὐτῶν ἀλγηδών, ἀνασῳξομένων δὲ ἡδονή. ἡ) τῶν μήτε δια- 

ῬϑΣ θομενΩΝ μήτε ἀναδρξομένων ἐννοήσωμεν πέρι, τίνα 
ποτὲ ἕξιν δεῖ τότε ἐν ἑκάστοις εἶναι τοῖς ξῴοις, ὅταν 
οὕτως ἴσχῃ. σφόδρα δὲ προσέχων τὸν νοῦν εἰπέ ἄρ᾽ 
οὐ πᾶσα ἀνάγκη πᾶν ἕν τῷ τότε χρόνῳ ξῷον μήτε 

τι λυπεῖσθαι μήτε ἥδεσϑαι μήτε μέγα μήτε σμικρόν; 
ΠΡΩ, ᾿ἀνάγκη μὲν οὖν. 
Σ,). Οὐκοῦν ἔστι τις ᾿ντη ἡμῶν ἡ τοιαύτη διάϑεσις 

88 παρά τὲ τὴν τοῦ ' χαίροντος καὶ παρὰ τὴν τοῦ ὄρφθον : 

-- 
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ΠΡΩ, Τί μήν; 

ΣΦ, Ἶ4γε δὴ τοίνυν. ταύτης προϑυμοῦ μεμνῆ- 

σϑαι. πρὸς γὰρ τὴν τῆς ἡδονῆς χρίσιν οὐ σμικρὸν 

μεμνῆσϑαι ταύτην ἔσϑ᾽ ἡμῖν ἢ μή. βραχὺ δέ τι περὶ 
αὐτῆς, εἰ βούλει, διαπεράνωμεν. 

ΠΡᾺ. Ζέγε ποῖον. 

Σ δ. Τῷ τὸν τοῦ ᾿ φρονεῖν ἑλομένῳ βίον οἶσϑ᾽ 
ὡς τοῦτον τὸν τρόπον οὐδὲν ἀποκωλύει ζῆν. 

ΠΡΩ, Τὸν τοῦ μὴ χαίρειν μηδὲ λυπεῖσθαι ᾿ 

λέγεις; Β 

Σ δὰ. ᾿Ερρήϑη γάρ που τότε, ἐν τῇ παραβολῇ τῶν 
βίων) μηδὲν δεῖν μήτε μέγα μήτε σμιχρὸν χαίρειν τῷ 
τὸν τοῦ νοεῖν καὶ φρονεῖν βίον ἑλομένῳ. 

ΠΡ, Καὶ μάλα οὕτως ἐρρήϑη. 

Σ δ. Οὐκοῦν οὕτως ἂν ἐκείνῳ γε ὑπάρχοι" καὶ 
ἴσως οὐδὲν ἄτοπον. εἰ πάντων τῶν βίων ἐστὶ ϑειότατος. 

ΠΡΩ. Οὔκουν εἰκός γε οὔτε χαίρειν τοὺς ϑεοὺς 

οὔτε τὸ ἐναντίον. 
Σῷῷ, Πάνυ μὲν οὖν οὐχ εἰχός" ἄσχημον γοῦν 

αὐτῶν ἕχάτερον γιγνόμενόν ἐστιν. ᾿ἀλλὰ δὴ τοῦτο 

μὲν ἔτι καὶ εἰς αὖϑις ἐπισκεψώμεϑα, ἐὰν ᾿ πρὸς λόγον α 

τι ἧ. καὶ τῷ νῷ πρὸς τὰ δευτερεῖα, ἐὰν μὴ πρὸς τὰ 
πρωτεῖα δυνώμεϑα προσϑεῖναι., προσϑήσομεν. 

ΠΡὼ. Ὀρϑότατα λέγεις. 
ΧΙΧ, ΣΩῶ. Καὶ μὴν τό γε ἕτερον εἶδος τῶν ἧδο- 

νῶν, ὃ τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἔφαμεν εἶναι. διὰ μνήμης 

πᾶν ἐστὶ γεγονός. γι ΩΝ 
ΠΡΩ,. Πῶς; 

ΣΩ, “Μνήμην, ὡς ἔοικεν, ὅτι ποτ᾽ ἔστι, πρότερον 

"- καὶ κινδυνεύει πάλιν ἔτι πρότερον αἴσϑη- 
“ ἢ}. ΡΑ͂ ϑ;» »γ(. ζξιενι) ψιλ»νν ( ι ο γ, ὩΣ 

ῳΦ» - Ἂν 
͵ ΄ , 

δ ἄζῳ Ά. “ἀν "ἈΡΨΗΝ «- ἀμ." γι... Ἢ 9 ᾿ Γ᾿ . »Ἔ, .-“΄ μὴῊὴ : 

᾿ »"Υ » Υ ΓΩ ἜΣ " “4, να Ψω ἐν. [,»γ,- ΑΝ: 

γ) , 252 ᾿ ἊΨ» Ἂ 

“ζιν ζεν. “έ» ν΄, Ζξν " γα. 4 "4... ᾿ ε, ν  Ψ » Ἅ έζ»,. 9473.» "ἐμ. τ 

ΝΣ 2.4 --“,.ρν »“γ». Π, 2Ζει ΖΨ "") ͵ ΤΑ ἐν» "“ὦ.κς τρια νϑε νέέ νἱ 



ϑισθα, ἀρ δ, τῶ ὃ - ἐ- “΄᾿τὖ ον. ἡ τὺ τ Ύ Ν ἫΝ Ὁ» Ἄν ἘΝῚ ΒΝ προς “εν δ 

ῃ ὟΣ σι «αἱ ελες 

ΕΣ σευτὴς εἶα ἐμ Αξησος μιν ΦΎ) »»νέ ἀμάκέν»», 

ς, « ξο σὰ ᾿ 
4} ξ"7 σας ω.»  εΟΣ οὖν ίι . θα δ, . γεν να 3 

ὕλιο ματι νὰ, 

σιὺ ὠνήμης, εἰ μέλλει τὰ περὶ ταῦϑ᾽ ἡμῖν κατὰ τρόπον 

φανερά πῃ γενήσεσϑαι. 

Ὀ Ι ΠΡῶ. Πῶς φῇς: 

Σῷ, Θὲς τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν ἑκάστοτε παϑη- 
Πἠέκερυ εν, μάτων τὰ μὲν ἐν τῷ σώματι κατασβεννύμενα, πρὺν 

ἐπὶ τὴν ψυχὴν διεξελθεῖν. ,( ἀπαϑῆ ἐχείνην ἐάσαντα," 
ἀπ, τὰ δὲ δι’ ἀμφοῖν ἰόντα καί τινα ὥσπερ σεισμὸν" ἐντι- 
“με συ ϑέντα ἴδιόν τε καὶ κοινὸν ἑκατέρῳ. τ φάνεκ 

ΠΡὼ, Κείσϑω. 

Σ, Τὰ μὲν δὴ ψὴ δι’ ἀμφοῖν ἰόντα ἐὰν τὴν ́ 

ψυχὴν ἡμῶν φῶμεν͵ λανθάνειν. τὰ δὲ δι’ ἀμφοῖν, μὴ 
λανθάνειν, ἂρ᾽ ὀρϑότατα ἐροῦμεν; 

ΒΕ ΠΡ, Πῶς γὰρ | οὔ; 
Σ,). Τὸ τοίνυν λεληϑέναν μηδαμῶς ὑπολάβῃς 

ὡς λέγω " που γένεσιν᾽ ἔστι γὰρ Σὰ 

ἜΦΥ ΚΔΝ “μνήμης ἔξοδος" ἡ δ᾽ ἐν τῷ λεγομένῳ νῦν οὔπω;,)γέ- 

ἘλλτΣ πως τοῦ δὲ μήτε ὄντος μήτε γεγονότος πω γίγνεσϑαι 
φάναι τινὰ ἀποβολὴν ἄτοπον. ἦ γάρ; 

ΠΡΩ, Τί μήν; 

Σ Ὁ, Τὰ τοίνυν ὀνόματα μετάβαλε μόνον. 

ΠΡῷ, Πῶς: 

ΣΩ, ᾿Αντὶ μὲν τοῦ “λεληϑέναι τὴν ψυχήν, ὅταν 

ἀπαϑὴς αὕτη γίγνηται τῶν σεισμῶν τῶν τοῦ σώματος. 

84 ἣν νῦν λήϑην καλεῖς, ἀναισϑησίαν δροριαμανολ 
ΠΡΩ. τονε δύ 

Σ, Τὸ δ᾽ ἐν ἑνὶ πάϑει τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα 
(κοινῇ γιγνόμενον) κοινῇ καὶ λινεῖσϑαι, τούτην δ᾽ αὖ 
τὴν κίνησιν ὀνομάξων ἐαἰσϑησιν᾽ οὐκ ἀπὸ τρόπου 
φϑέγγοι᾽ ἄν. 

ΠΡΩ. ᾿4ληϑέστατα λέγεις. 
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Σ(), Οὐκοῦν ἤδη μανϑάνομεν, ὃ βουλόμεϑα καλεῖν 

τὴν “αἴσϑησιν; ' 
ΠΡΩ, Τί μήν; δός ὙΑδ ἤν... δ 

Σι(). Σωτηρία. τοίνυν αἰσθύσεως, τὴν μνήμην 

λέγων ὀρϑῶς ἄν τις λέγοι κατά γε τὴν ἐμὴν αν. 

ΠΡΩ, ᾿ Ὀρϑῶς γὰρ οὖν. Β 
Σ 9, Μνήμης δὲ “ἀνάμνησιν ἄρ᾽ οὐ διαφέρουσαν 

λέγομεν; Ὁ ἢ - 
ΠΡΩ, Ἴσως. 
ΣΩ, Ἶ4ς᾽ οὖν οὐ τόδε; 
ΠΡΩ, Τὸ ποῖον; 

Σ), Ὅταν ἃ μετὰ τοῦ σώματος ἔπασχέ ποϑ᾽ ἡ 
4 7 “« 8 ΒΩ - δ , ΘΒ. ἑἐ 6 - Γ 
ψυχῆ. ταῦτ ἄνευ τοῦ ἀπ λαι, αὐτὴ ἕν ξαυτῇ τι 

μάλιστα ἀναλαμβάνῃ. τότε “ ἀν ναμιμνήσκεσϑαί" που λέ- 

γομεν. ἦ γάρ; 
ΠΡὼ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ᾿, Καὶ μὴν καὶ ὅταν“ ἀπολέσασα μνήμην εἴτε 

᾿ αἰσϑήσεως εἴτ᾽ αὖ μαϑήματοξ αὖϑις ταύτην ἀναπολήσῃ" 
πάλιν αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ, ᾿ καὶ ταῦτα ξύμπαντα ᾿ἀναμνή-Ο 
σεις κου --μνήνοσ. που λέγομεν. 

ΠΡὼ, Ὀρϑῶς λέγεις. 

Σ, Οὗ δὴ χάριν ἅπαντ᾽ εἴρηται ταῦτα, ἔστι τόδε. 
ΠΡ. Τὸ ποῖον; 

Σϑ). Ἵνα ἤδη τὴν τῆς ψυχῆς ἡδονὴν χωρὶς σώ- 

ματος ὅτι μάλιστα καὶ ἐναργέστατα λάβοιμεν. καὶ ἅμα 
« , - ͵ ᾿ 
ἐπιϑυμίαν" διὰ γὰρ τούτων πὼς ταῦτα ἀμφότερα ἔοικε 
δηλοῦσϑαι. 

ΧΧ. ΠΡΩ, Μέγωμεν τοίνυν, ὦ Σώκρατες. ἤδη 
τὸ μετὰ ταῦτα. 

ΣϑΣ, Πολλά γε περὶ γένεσιν ἡδονῆς καὶ πᾶσαν 
Ῥυλτο ΓΙ 7 
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Ὁ τὴν ᾿ μορφὴν αὐτῆς ἀναγκαῖον, ὡς ἔοικε, λέγοντας 
σκοπεῖν. καὶ γὰρ νῦν πρότερον ἔτι φαίνεται ληπτέον 

“ἐπιϑυμίαν᾽ εἶναι, τί ποτ᾽ ἔστι καὶ ποῦ γίγνεται. 

ΠΡΩ, Σκοπῶμεν τοίνυν" οὐδὲν γὰρ ἀπολοῦμεν: 
Σ(Σ, ᾿“πολοῦμεν μὲν οὖν, καὶ ταῦτά γε, ὦ Πρώ- 

ταρχξ, εὑρόντες ὃ νῦν ξητοῦμεν, [ἀπολοῦμεν]) τὴν περὶ 

αὐτὰ ταῦτα ἀπορίαν. 
ΠΡ. Ὀρϑῶς ἠμύνω: τὸ δ᾽ ἐφεξῆς τούτοις πει- 

ὦμεϑα λέγειν. 

Σ,ῷ, Οὐκοῦν νῦν δὴ “πείνην τε καὶ “δίψος καὶ 

Ε πόλλ᾽ ἕτερα τοιαῦτα ἔφαμεν εἶναί τινας ἐπιϑυμίας; 
ΠΡὼ. Σφόδρα γε. 

Σ,ὸ, Πρὸς τί ποτε ἄρα ταὐτὸν βλέψαντες οὕτω 

πολὺ διαφέροντα ταῦϑ'᾽ ἑνὶ προσαγορεύομεν ὀνόματι: 
ΠΡ. Μὰ 4 οὐ ῥάδιον ἴσως εἰπεῖν, ὦ Σώ- 

κρατες, ἀλλ᾽ ὅμως λεκτέον. 

Σ, ᾿Εκεῖϑεν δὴ ἐκ τῶν αὐτῶν πάλιν ἀναλάβωμεν. 

ΠΡΩ,. Πόϑεν δή: 
πον αὐ δαιρι δ ἘΣ ΣΝ Ζιυψῇ που λέγομεν ἑἕκχάστοτέ τι; πὰ 

Ὁ ΠΡ, Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΤἼΡΩ, ὙὟΤΥ μήν; τὲ δναρά νον" ἧς 
Σῷ. Ἶ2ς᾽ οὖν τὸ δίψος ἐστὶν “ἐπιϑυμία; Με: 
ΠΡΩ,. Ναί, ἐδ γδ. 

8ὅ Σ. Πώματος, ἢ πληρώδεως πώματος: 

Σ, Τοῦτο δέ γ᾽ ἐστὶ κενοῦται; “ π λρι 

᾿ 
«ς 

εἰλι ' οὐδ᾽ 43 

ΠΡΩ,. Οἶμαι μὲν τ ρμρλοΣ ρᾷ5 ᾿ 

Σὺ. Ὁ κενούμενος ἡμῶν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἐπι- 
-Ὁ 

ϑυμεῖ τῶν ἐναντίων ἢ πάδχει"  κενούμενος γὰρ ἐρᾷ 
πληροῦσϑαι.) ᾿ 

ΠΡΩ,. Σαφέστατά γδ. 
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ΣΩ,. Τί οὖν; ὃ τὸ πρῶτον χενούμενος ἔστιν 

ὁπόϑεν εἴτ᾽ αἰσϑήσει πληρώσεως ἐφάπτοιτ᾽ ἂν εἴτε 
μνήμῃ, τούτου ὃ μήτ᾽ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ πάσχει μήτ᾽ 

ἐν τῷ πρόσϑε πώποτ᾽ ἔπαϑεν;: 
ΠΡ. Καὶ πῶς; : 

ΣΩ, ᾿Αλλὰ μὴν ὅ γ᾽ ἐπιϑυμῶν “τινὺς ἐπιϑυμεῖ, Β 
φαμέν. 

ΟΠΡΩ; Πῶς γὰρ οὔ; 
Σ δ, Οὐκ ἄρα ὅ γε πάσχει, τούτου ἐπιϑυμεῖ. 

“διψῇ γάρ, τοῦτο δὲ κένωσις" ὁ δὲ ἐπιϑυμεῖ πληρώσεως. 
ΠΡΩ. Ναί. 

Σι(), Πληρώσεώς γ᾽ ἄρα πῇ τι τῶν τοῦ διψῶντορ. 

ἂν ἐφάπτοιτο. ῥτὰρ 554. ΜΌΙΣΑΡΨΑ͂Ν, 

ΠΡΩ, νογκαῖον. “4 “ΕΝ 

ΣΩ, Τὸ μὲν δὴ σῶμα ἀδύνατον" κενοῦται , γάρ που. 

ΠΡὼ, Ναί. 

Σϑ2, Τὴν ψυχὴν ἄρα τῆς πληρώσεως ἐφάπτεσϑαι 

λοιπόν, τῇ μνήμῃ δῆλον ὅτι᾽' τῷ γὰρ ἂν ἐτ᾽ ἄλλῳο 
ἐφάψαιτο; 

ΠΡΩ, Σχεδὸν οὐδενί. 

ΧΧΙ. Σῶ, Μανϑάνομεν οὖν ὃ συμβέβηχ᾽ ἡμῖν 
ἐκ τούτων τῶν λόγων; 

ΠΡΩ, ἣν ποῖον; 

ΣΩ. Σώματος ἐπιϑυμίαν οὔ φησιν ἡμῖν οὗτος ὁ 
λόγος γίγνεσϑαι. Ὁ 

ἙΡΑΣ “Πῶξε. ,. 

ΣΩ, Ὅτι τοῖς ἐκξίνου γρόλυβο ἐναντίαν ἀεὶ 
παντὸς ζῴου μηνύει τὴν ἐπιχείρησιν. Ζ) βυβοιὰ 

ΠΡᾺ. Καὶ μάλα. 

Σ δ), Ἢ δ᾽ ὁρμή γε ἐπὶ τοὐναντίον ἄγουσα ἢ τὰ 

Ὅα- 

ἡ 

2 ἃ 
2 ᾿ ; 3 . { « μν Υ " δ» εχ ες υ " α΄ Ζι Ὑ »- "»"» νἶμΊ Ψ Α͂ ν6. Ἢ ΓΑ 4 ἐκ ε - 

ὑνἔν., γε τ ἔ, «“ ᾿ ζξννιννν ᾿ , ἊΝ ἐὶ'νου εν ἐδ "αν 2 νς, ᾿ 

γ ε : 
“....} Α 4 " 4: “ Ἐγι ψυ εἷ, , ᾿ ᾿ ᾿ 

γ. ἐπ 4 
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παϑήματα δηλοῖ που μνήμην οὖσαν τῶν τοῖς παϑή- 

μασιν ἐναντίων. 

ΠΡΩ, Πάνυ γε. 

ΣΩ, [| Τὴν ἄρα ἐπάγουσαν ἐπὶ τὰ ἐπιϑυμούμενα 

ἀποδείξας μνήμην ὃ λόγος ψυχῆς ξύμπασαν τήν τὲ ὁρμὴν 

καὶ ἐπιϑυμίαν καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ξῴου παντὸς ἀπέφηνεν. 

ΠΡΟ, Ὀρϑότατα. 5 ιν» 
Σ,δλ. ΖΙιιψῆν ἄρα ἡμῶν τὸ σῶμια ἢ “πεινῆν ἤ τι 

τῶν τοιούτων πάσχειν οὐδαμῇ ὁ λόγος αἱρεῖ. 
ΠΡ, ᾿“4ληϑέστατα. 
Σ ὦ, Ἔτι δὴ καὶ τόδε περὶ ταὐτὰ ταῦτα κατα- 

νοήσωμεν. βίου γὰρ εἶδός τί ἵμοι φαίνεται βούλε- 

σϑαι δηλοῦν ὁ λόγος ἡμῖν ἐν τούτοις αὐτοῖς. 

ΠΡΩ, | Ἐν τίσι καὶ ποίου περὶ βίου φράξεις; 
ΣΩ, Ἐν τῷ πληροῦσϑαι καὶ κενοῦσϑαι καὶ πᾶσιν 

ὅσα περὶ σωτηρίαν τ᾽ ἐστὶ τῶν ξῴων καὶ τὴν φϑοράν, 

καὶ εἴ τις «τούτων ἐν ἑκατέρῳ γιγνόμενοφρ» ἡμῶν ἀλγεῖ, 
τοτὲ δὲ χαίρει κατὰ τὰς μεταβολάς. ᾿ 

ΠΡῶ, Ἔστι. ταῦτα. 

ΣΩ, Τί δ᾽ ὅταν͵ ἐν μέσῳ τούτων γίγνηται; 
ΠΡΩ, Πῶς ἐν μέσῳ: 

ΣΩ, Διὰ μὲν τὸ πάϑος ἀλγῇ., μεμνῆται δὲ τῶν 
ς Ἷ φ' , ΤᾺ 2 Ἀ}. τ΄ - » ῇ ν 
ἡδέων, ὧν γενομένων παύοιτ᾽ ἂν τῆς ἀλγηδόνος, 

πληρῶται δὲ μήπω τί τότε; φῶμεν ἢ μὴ φῶμεν 
᾿ τ σελῆς, ᾿ δῶν ὁ τὸν Ϊ 5 86 αὐτὸν ἐν μέσῳ τῶν ᾿ παϑημάτων εἰναι: 

ΠΡΩ, Φῶμεν μὲν οὖν. 
ΣΩ, Πότερον ἀλγοῦνϑ᾽ ὅλως ἢ χαίροντα: 
ΠΡΩ. Μὰ 4έ᾽, ἀλλὰ διπλῇ τινὶ λύπῃ λυπού- 

μδνον, κατὰ μὲν τὸ σῶμα ἐν τῷ παϑήματι, κατὰ δὲ 

τὴν ψυχὴν προσδοκίας τινὶ πόϑῳ. 



τ᾽ τ ᾿ σ᾽ Ἢ - ἫΝ ᾿ Ἢ ", 
᾿Ξ ΩΣ ἈΡΌΡΣ Σ »», , Ψ οϑένωυ, ͵2.6 ν΄ 3 “»»! ζ3»»»»»“. κε «. ᾽»γ᾽ 3ν 

- Γ “ 

. (, »»χ .».»».“7 Ψ»;ἤ έγτ «( λα 55) ξ....),,»ν7 22 2552 
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ΣΩ. Πῶς, ὦ Πρώταρχε, τὸ διπλοῦν τῆς λύπης 
εἶπες; ἄρ᾽ οὐκ -ἔστε μὲν ὅτε τις ἡμῶν. κενούμενος" ἐν 
ἐλπίδι φανερᾷ τοῦ πληρωϑήσεσϑαι ᾿ καϑέστηκε," τοτὲ Β 

δὲ τοὐναντίον ἀνελπίστως ἔχει; ς 
ΠΡΩ. Καὶ μάλα γε. 

ΕΒ, ᾿ ΣΩ, Μῶν οὖν οὐχὶ ἐλπίζων μὲν πληρωϑήσεσϑαι 
«τῷ μεμνῆσθαι δοκεῖ σοι “χαίρειν, ἅμα δὲ κενούμενος 

ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις ᾿ἀλγεῖνὶ 
ΠΡ. ᾿νάγκη. ᾿ 
ΣΦ). Τότ᾽ ἄρα ἄνϑρωπος καὶ τἄλλα ξῷα “λυπεῖταί 

τὲ ἅμα καὶ χαίρει: 
ΠΡΩ, Κινδυνεύει. κ,..... “νι, ,.ν 5, “ΔΆς, 

ΣΙ Τί δ᾽ ὅταν ἀνελπίστως ἔχῃ - κενούμενος" 
τεύξεσϑαι πληρώσεως; ὧρ᾽ οὐ τότε τὸ διπλοῦν γίγνοιτ᾽ 
ἂν περὶ τὰς λύπας πάϑος,. ὃ σὺ νῦν δὴ κατιδὼν 

φήϑης͵ ἁπλῶς εἶναι ᾿ διπλοῦν; 
ΠΡ. ᾿4ληϑέστατα, ὦ Σώκρατες. 

Σ (δ, Ταύτῃ δὴ τῇ σκέψει τούτων τῶν παϑημάτων 
τόδε χρησώμεϑα. 

ΠΡ, Τὸ ποῖον; : 

Σ,(). Πότέρον ἀληϑεῖς ταύτας τὰς λύπας τε καὶ 

ἡδονὰς ἢ ψευδεῖς, εἶναι λέξομεν; ἢ τὰς μέν τινας ἀλη- 

ϑεῖς, τὰς δ᾽ οὔ; 
: ΠΡ, Πῶς δ᾽, ὦ Σώκρατες, ἂν εἶεν“ ψευδεῖς 

ἡδοναὶ ἢ λῦπαι; 

ὲ Σ, Πῶς δέ, ὦ Πρώταρχε., φόβοι ἂν ἀληϑεῖς ἢ 
ψευδεῖς, ἢ προσδοκίαι ἀληϑεῖς ἢ μή, ἢ δόξαι ἀληϑεῖς 
ἢ ψευδεῖς; 

Ι ΠΡΩ, “Ζ6όξας μὲν ἔγωγ᾽ ἄν που συγχωροίην, τὰ Ὁ 
δ᾽ ἕτερα ταῦτ᾽ οὐχ ἄν. 

φ(γ)»,4 Ὁ Ὧ»"Ἰεήνς 

σ 

2 ! ! 
δῇ, Ἵ γυ ΠΣ, 

ΥΣΖ ᾿ 

᾿ : δ, ᾿ 
24 ““(ἑνι Αι... γι μωδϑ; νυν εν γεν ἐεφὲ “Ὁ δ}; γέ. ἐς. "νυ γν" ἂν. 

ν , : - ; ᾿ ἵ Ν ᾿ Ξ- ' ᾿ ᾿ ᾿ - - Ἢ ᾿ » ᾿ "ἃ μ ένω »υὶς Ζ' 4... ἐὰ τ᾽ 423 νυ νεῖν »υἵ, γι 77, τοὶ ὗννν ᾿ νυ ᾿: 
ν ἢ ᾿ ᾿ 

ν φ. νῦ - “2 "ἢ 4 “"Μ «44 β οὖν,  ΨΨΨΨΨΝΙ ΑΨ’ “αὐ ς, “"Ννι φ Ὑ "ἕνα. κι, "“Δωάι ΄“' δ μ᾽ 

! έ 7 “ 

. ,'᾿ν. 5 ΝΠ πὰ χὰ .....ὦ γον, παν αν. 
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ΣΩῷ, Πῶς φής; λόγον μέντοι τινὰ κινδυνεύομεν 

οὐ πάνυ σμικρὸν ἐπεγείρειν. 

ΠΡ, ᾿4ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, ᾿4λλ᾽ εἰ πρὸς τὰ παρεληλυϑότα, ὦ παῖ ᾽ κείνου 

τἀνδρός, προσήκοντα, τοῦτο σκεπτέον. 
ΠΡΩ, Ἴσως τοῦτό γε. 
Σ, Χαίρειν τοίνυν δεῖ λέγειν τοῖς ἄλλοις μή- 

κεσιν ἢ καὶ ὁτῳοῦν τῶν παρὰ τὸ προσῆκον λεγομένων. 

ΠΡώῶ,. Ὀρϑῶς. 
Ἐ Σῷ. Δέγε δή μοι’ ϑαῦμα γὰρ ἐμέ γ᾽ ἔχει διὰ 
τέλους ἀεὶ περὶ τὰ αὐτὰ ἃ νῦν δὴ προυϑέμεϑα ἀπο- 

ρήματα. 

ΠΡ, Πῶς δὴ φῇς: 

Σῷ, «Ψευδεῖς. αἱ δ᾽ ̓ ἀληϑεῖς οὐκ εἰσὶν ἡδοναί; 

ΠΡ. Πῶς γὰρ ἄν; ΄ 
Σῷ, Οὔτε δὴ ὄναρ οὔϑ᾽ ὕπαρ, ὡς φής, [ἔστιν] 

οὔτ᾽ ἐν μανίαις οὔτ᾽ ἐν παραφροσύναις οὐδεὶς ἔσϑ' 
ὅστις ποτὲ δοκεῖ μὲν χαίρειν, χαίρει δὲ οὐδαμῶς, οὐδ᾽ 
αὖ δοκεῖ μὲν λυπεῖσϑαι, λυπεῖται δ᾽ οὔ." 

ΠΡΩ, Πάνϑ᾽ οὕτω ταῦτ᾽, ὦ Σώκρατες, ἔχειν 
πάντες ὑπειλήφαμεν. 

Σ, Ἶρ᾽ οὖν ὀρϑῶς; ἢ σκεπτέον εἴτ᾽ ὀρϑῶς εἴτε 
μὴ ταῦτα λέγεται; 

81 ΧΧΙ. ΠΡῷ. Σκεπτέον, ὥς γ᾽ ἐγὼ | φαίην ἄν. 
Σ(). Διορισώμεϑα δὴ ἀδλο ἔτι τὸ νῦν δὴ 

ὐρρφῷ ἡδονῆς τὲ ἘΠῚ καὶ δόξης. ἔστι γάρ πού τι 

 δοξάξειν "ἡμῖν; "Ὁ τή 

ἌΡ ΠΡΩ, ΟἸΝΔΙΣ ὥ 
Σ. Καὶ ἥδεσϑαι; 

’, Ἑ 

ΠΡῸΣ ἸΝαΐ. 
. - ᾿ ΝΣ 4 , έ ᾿ », Ἂν ΚΖ, ἢ 
) ἢ») ἡ, ἢ σχ , Ἢ ", .,«« δυο" 45 ἡ) γοροοννηετι ᾿ ͵, “τ. ὕ 

ζ΄) νχεν οὐ. "σ᾽ Ἄγ)’ 7 κί , “ἃ ν»7 276 ψὲν δυνν' ᾿ ᾿ “΄ έ ν᾿ 
, Δ --. ᾿ 

ν᾿ ; , 4 Ἂ» ͵ ζ ΦΨΨΨΑΙΡΞ ἊΝ «Φ 
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΄ ͵ ΄ ᾿ 
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Σ Ὁ. Καὶ μὴν καὶ τὸ δοξαζόμενόν ἐστί τι; 

ΠΡ, Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΦ). Καὶ τό γε ᾧ τὸ ἡδόμενον ἥδεται; 
ΠΡ, Καὶ πάνυ γε. 
Σ(), Ούπρῦ τὸ δοξάξον, (ἄντε ὀρϑῶς ἄντε μὴ 

ὀρϑῶς δοξάξῃ; τό γε δοξάξειύ ὦ ὄντως οὐδέποτ᾽ ἀπόλλυσιν. 
᾽ γι ἜΝ χ' ϑράξν" Ὅἤ;: 

ΠΡΩ, [Πῶς χὰρ ΔΙ ΚΝ Τ' ΣΝ ΧΗΣ ΕΜ 

Σ (Ὁ, Οὐκοῦν καὶ τὸ ἡδόμενον, ὦ ἄντε ὀρϑῶς ἄντε 

μὴ ὀρϑῶς ἥδηται, τό γε ὄντως ἀδγθαν ἐδιυτω ὡς 
Γ᾿» ᾿.ν οὐδέποτε ἀπολεῖ. 777" δὰ ΤΟΝ 

κι ΠΡΏΩ. Ναί, καὶ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. 
Σῶ. Τῷ 'ποτὲ οὖν δὴ τρόπῳ δόξα ψευδής τε καὶ 

ἀληϑὴς ἡμῖν φιλεῖ γίγνεσϑαι, τὸ δὲ τῆς ἡδονῆς μόνον 
ἀληϑές, ᾿ δοξάξειύ δ᾽ Ὄντως καὶ χαίρειν ᾿ ἀμφότερα 
ὁμοίως εἴληφεν; 

ΠΡΩ,. Σκεπτέον. 
Σῷ. Ἶ4ςρ᾽ ὅτι δόξῃ μὲν ἐπιγίγνεσϑον ψεῦδός τὲ 

καὶ ἀληϑές, καὶ ἐγένετο οὐ μόνον δόξα ᾿διὰ ταῦτας 

ὙΨΌΣ, ἔφυν 

, ἀλλὰ καὶ “ποιά τις ἑκατέρα, σκεπτέον φὴς τοῦτ᾽ εἶναι; 

2 ᾽ .-- “ ἐπ Ὺ 

Ζ “0 Ἔ - ἐδαῦν Ζ νΨ"} »,)κ έν το “ "νιν “ἐν γε ἊΡ» Ψ᾽ 

. Ζ 

ΠΡώΩ,. Ναί. 
Σ,(). Πρὸς δέ γὲ τούτοις. εἰ, καὶ τὸ παράπαν 

"εἴν τὰ μέν ̓  ἔστι" ποί᾽ ἄττα "ληἡδονὴ δὲ καὶ λύπη μόνο 

“ἅπερ ἐστί, ποιώ τινε δὲ οὐ γίγνεσϑον, καὶ ταῦϑ᾽ ἡμῖν 

διομολογητέον. 

ΠΡ. 4ῆλον. 

ΣΦ, ᾽4λλ᾽ οὐδὲν τοῦτό γε χαλεπὸν ἰδεῖν. ὅτι 

χαὶ ποιώ τινε. πάλαι γὰρ εἴπομεν, ὅτι͵ μεγάλαι τε 

καὶ σμικραὶ καὶ σφόδρα" ἑκάτεραι γίγνονται, λύπαί, 
τε χαὶ ἡδοναί. Ὀ 

ἘΡΩ, Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΓΑψῳδ ) ̓  γά-. «ζ ͵ [8 ον» 2 . ὟΣ ΓΑ “,, τὮ) ἀδν ,». ,74 ζ 

σγέουν “ Λ οὐδε «ἕἐἐζ, φά ῳ,"ν ζ ΣΙ ΜΡ »“» γ4 4... } ᾿ 

- ᾿ ᾿ ) “ “ 
ἢ γα νι 22 ν.- Ἔν  ,4Ζ 4 ζ νον ς . ΝΜ 2 »" αἴ.» 

αἤνε) «ὦ πα Ζε μι. ᾿ ", ν᾿». ᾿ Υ ΒΞ ." Υ̓ ἠ “ ; ͵ 

ψ- » “( “. ΨΨΨΥ 4.2... 4.,. ΠΑ οὐο ᾿ 
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ΣΩ, Ἂν δέ γε πονηρία τούτων, ὦ Πρώταρχε, 
προσγίγνηταί τινι, πονηρὰν μὲν φήσομεν οὕτω γίγνε- 

σϑαι δόξαν, πονηρὰν δὲ καὶ ἧδονήν:: 
ΠΡΩ, ᾿Αλλὰ τί μήν, ὦ Σώκρατες; 
Σ, Τί δ᾽. ἂν ὀρϑότης ἢ τοὐναντίον ὀρϑότητι 

τινὶ τούτων προσγίγνηται; μῶν οὐκ ᾿ὀρϑὴν μὲν δόξαν 
ἐροῦμεν, ἂν ὀρϑότητα ἴσχῃ, ταὐτὸν δὲ ἧδονήν; 

ΠΡΩ, ᾿“ναγκαῖον. 

ΣΩ. Ἂν δέ γε ἁμαρτανόμενον τὸ δοξαζόμενον ᾿ 
Εὖ. τὴν δόξαν τότε ἁμαρτάνουσάν᾽ γε οὐκ ὀρϑὴν ὁμολο- 

γητέον οὐδ᾽ ὀρϑῶς δοξάξουσαν; 

ΠΡ, Πῶς γὰρ ἄν; 
Σῷ. Τί δ᾽, ἂν αὖ λύπην ἤ τινα ἡδονὴν περὶ 

τὸ ἐφ᾽ ᾧ λυπεῖται ἢ τοὐναντίον ᾿ ἁμαρτάνουσαν ἔφο- 

τα ρχθ ὀρϑὴν ἢ χοηστὴν ἤ τι τῶν καλῶν ὀνομάτων 

αὐτῇ προσϑήσομεν; ; Ψ ιν κ .} 

ΠΡΩ. ᾿43λλ᾽ οὐχ οἷόν τε. εἴπερ. να Ἰρες ΘΈΘΕΝ γὲ 

ἡδονή. 
Σῷ. Καὶ μὴν ἔοικέ γε ἡδονὴ πολλάκις οὐ μετὰ 

, δόξης ὀρϑῆς ἀλλὰ μετὰ ψεύδους ἡμῖν γίγνεσϑαι. 
ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ; καὶ τὴν μὲν δόξαν γε. ὦ ᾿ 

88 Σώκρατες, ἐν τῷ τοιούτῳ καὶ τότε ἐλέγομεν ψευδῆ, 

τὴν δ᾽ ἡδονὴν αὐτὴν οὐδεὶς ἄν ποτὲ προσείποι ἘΡΟδῊ 

Σῷ. ᾿Αλλὰ προϑύμως ἀμύνεις τῷ τῆς ἡδονῆς, ὦ 

Πρώταρχε, λόγῳ τὰ νῦν. 

ΠΡΩ. Οὐδέν γε, ἀλλ᾽ ἅπερ ποτ λέγω. 
ΣΩ,. Διαφέρει δ᾽ ἡμῖν οὐδέν, ὦ ἑταῖρε, ἡ μετὰ 

δόξης τε ὀρϑῆς καὶ μὲτ᾽ ἐπιστήμης ἡδονὴ τῆς μετὰ 

τοῦ ψεύδους καὶ ἀγνοίας πολλάκις ἑκάστοις ἡμῶν 

ἐγγιγνομένης: 
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Ι ΠΡ. Εἰκὸς γοῦν μὴ σμικρὸν διαφέρειν. Β 
ΧΧΙΙ. Σὰ, Τῆς δὴ διαφορᾶς αὐτοῖν ἐπὶ ϑεω- 

ρίαν ἔλθωμεν. 

ΠΡᾺ. ’2γε ὅπῃ σοι φαίνεται. 

Σι(ὸ, Τῇδε δὴ ἄγω. 

ΠΡΩ. πῇ: 

Σ,Δ)., 4όξα, φαμέν, ἡμῖν ἔστι μὲν ψευδής, ἔστι 
δὲ καὶ ἀληϑής; 

ΠΡ, Ἔστιν. 

Σὺ, Ἕπεται μὴν ταύταις. ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν. 

ἡδονὴ καὶ λύπη πολλάκις, ἀληϑεῖ καὶ ψευδεῖ δόξῃ λέγω. 
ΠΡ, Πάνυ γε. 

Σ (Ὁ. Οὐκοῦν ᾿ ὠνήμης τε καὶ αἰσϑήσεως δόξα" 

ἡμῖν καὶ τὸ “διαδοξάξειν" ̓ ἐγχειρεῖν" γίγνεϑ’ ᾿ἕχάστοτε ; σύ 
ΠΡΩ. Καὶ μάλα. »,» 7.» 

Σ. Ἶ4ρ᾽ οὖν ἡμᾶς ὧδε περὶ ταῦτα ἀναγκαῖον 
ἡγούμεϑα ἴσχειν ; 

ΠΡῷ,. Πῶς: 

Σῷ, Πολλάκις ἰδόντι τινὶ πόρρωϑεν μὴ πάνυ 
σαφῶς τὰ καϑορώμενα ξυμβαίνειν " πλσσον κρίνειν, 

φαίης ἂν ταῦϑ᾽ ἅπερ ὁρᾷ; : 
ΠΡ, Φαίην ἄν. 

ΣΦ, Οὐχοῦν τὸ μετὰ τοῦτο αὐτὸς αὑτὸν οὗτος 
ἀνέροιτ᾽ ἂν ὧδε; 

ΠΡΩ,. Πῶς: 

Σ Δ), Τί ποτὲ ἄρα ἔστι τὸ παρὰ τὴν πέτραν τοῦϑ᾽ 

Ψ» 
»"- νων." 

ἑστάναι φανταζόμενον ὑπό τινι δένδρῳ; ταῦτ᾽ εἰπεῖν τη “" 
ἄν τις πρὸς ἑαυτὸν δοκεῖ σοι. τοιαῦτα ἅττα κατιδὼν . "“᾿ 

φανταδϑέντα αὑτῷ ποτέ; 
ΠΡΩ, Τί μήν; λον οὐ ον 

«ἰ, 

γ᾽ ιἹ 
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Σ. Ἶ4ρ᾽ οὖν μετὰ ταῦτα ὁ τοιοῦτος ὡς ἀπο- 
κρινόμενος ἂν πρὺς αὑτὸν εἴποι τοῦτο, ὡς ἔστιν ἄνϑρω- 

πος. ἐπιτυχῶς εἰπών; 
ΠΡΩ,. Καὶ πάνυ γε. 

Σ,ῷ, Καὶ παρενεχϑείς γ᾽ αὖ τάχ᾽ ἂν ὡς, ἔστι τινῶν 

ποιμένων ἔργον τὸ καϑορώμενον, ἄγαλμα ΄προδείποι. 

ΠΡΩ, ἱΜάλα γε. 

Ε Σ, Κἂν ὡέν τίς γ᾽ αὐτῷ "παρῆ; ζά 1 τε περὺδ 

89 

ἀὑτὸν ῥηϑέντα ἐντείνας εἰς φωνὴν πρὸς τὸν παρόντα 
αὐτὰ ταῦτ᾽ ἂν πάλιν φϑέγξαιτο, καὶ όγοξ, δὴ γέγονεν 
οὕτως ὃ τότε͵ "δόξαν ἐκαλοῦμεν; τ ψῳ 

ΠΡρῳ. 7" μήν; 

ΣΩ, Ὧν ὃ: ἄρα μόνος ἢ. τοῦτο ταὐτὸν πρὸς 
αὑτὸν διανοούμενος, ἐνίοτε καὶ πλείω κοῦνον, ἔχων ἐν 

αὑτῷ πορεύεται. ς ἀλλ με ννν ΚΟ 

ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ, Τί οὖν; ἄρα σοὶ φαίνεται τὸ περὶ τούτων 

γιγνόμενον ὅπερ ἐμοί; 

ΠΡΩ, Τὸ ποῖον; 

Σ.). Ζοκεῖ μον τότε ἡμῶν ἧ ψυχὴ βιβλίῳ τινὶ 

προσεοικέναι. 
ἩΡΌ, πῶδι 

Σ. Ἢ μνήμη ταῖς αἰσϑήσεσι ξυμπίπτουσα εἰς 

ταὐτόν, κἀκεῖνα ἃ περὶ ταῦτά ἔστι τὰ πωϑήματα, φαί- 
νονταί μοι δχεδὸν οἷον γράφειν ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς 

τότε λόγους" καὶ ὅταν μὲν ἀληϑῆ γράψῃ τοῦτο τὸ 

πάϑημα, δόξα τε ἀληϑὴς καὶ λόγοι ἀπ᾽ αὐτοῦ ξυμβαί- 
νουσιν ἀληθεῖς ἐν ἡμῖν γιγνόμενοι" ψευδῆ δ᾽ ὅταν ὁ 

τοιοῦτος παρ᾽ ἡμῖν γφαμματεὺς γφάψῃ, τἀναντία τοῖς 
ἐπ γτρνον ἀπέβη. 

ι κά ᾿ Ρ Ἷ υ “] ζ ἐ δ γ26.4 γε εεε »"}»»"»} ἀΣ "δ ' δ α ( ψζυ ΣΩ »ες. 

ππ , Ἷ ᾿ ᾿ ς΄ Χ " ἐν “ 
..»---........“ὉοοὁΠοὁ ὁὐ τ... ᾿ς νν γ ΓᾺ ἐ7:ε εῶ: τι "2 

.---.---- " , ῪὟ “πο... ἡ 

Σὺ ᾿ ᾿ : ) 
Νὰ . "ΜῈ Γ᾽) δὲ ͵ 
ἸΕΈΣΕ , ζ 

φν ΖΑ ι ἠ ΄ ῃ 
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ΠΡ, Πάνυ μὲν οὖν δοκεῖ μοι, καὶ ἀποδέχο- Β 
μαι τὰ ῥηϑέντα οὕτως. 

Σ. ᾿“ποδέχου δὴ καὶ ἕτερον δημιουργὸν ἡμῶν 
ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐν τῷ τότε χρόνῳ γιγνόμενον. 

ΠΡΩῶ,. Τίνα; 

ΣΦ). Ζωγράφον, ὃς μετὰ τὸν γραμματιστὴν τῶν 

λεγομένων εἰκόνας ἐν τῇ ψυχῇ τούτων γράφει. 
ΠΡΩ, Πῶς δὴ τοῦτον αὖ καὶ πότε λέγομεν; 

Σ,φῦ. Ὅταν ἀπ’ ὄψεως ἤ τινος ἄλλης αἰσϑήσεως 
τὰ τότε δοξαζόμενα καὶ λεγόμενα ἀπαγαγών τις τὰς 

τῶν δοξασϑέντων καὶ λεχϑέντων εἰκόνας ἐν αὑτῷ δρᾷ 
ἱ πῶς. ἢ τοῦτο οὐχ ἔστι γιγνόμενον παρ᾽ ἡμῖν; σ 

ΠΡ. Σφόδρα μὲν οὖν. 
Σ,), Οὐκοῦν αἱ μὲν τῶν ἀληϑῶν δοξῶν καὶ λό- 

γῶν εἰκόνες͵ ἀληϑεῖς, αἱ δὲ τῶν ψευδῶν ψευδεῖς; 
ΠΡ, Παντάπασιν. 

Σ᾿, Εἰ δὴ ταῦτ᾽ ὀρϑῶς εἰρήκαμεν, ἔτι καὶ τόδε 
ἐπὶ τούτοις σκεψώμεϑα. 

ΠΡ. Τὸ ποῖον; 

ΣΦ, Εἰ περὶ μὲν τῶν ὄντων καὶ τῶν γεγονότων 

ταῦτα ἡμῖν οὕτω πάσχειν ἀναγκαῖον, περὶ δὲ τῶν 
ξλλόντων οὔ; " 

ΠΡΩ. Περὶ ἁπάντων μὲν οὖν τῶν χρόνων ὡσαύτως. 

ὅν. Σύ, Οὐκοῦν αἵ γε διὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἡδοναὶ Ὁ 

καὶ λῦπαι ἐλέχϑησαν ἐν τοῖς πρόσϑεν ὡς πρὸ τῶν 
διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν καὶ λυπῶν προγίγνοιντ᾽ ἄν, 

ὥσϑ᾽ ἡμῖν ξυμβαίνει τὸ προχαίρειν τε καὶ τὸ προλυ- 
πεῖσϑαι περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον εἶναι γιγνόμενον; 

ΠΡΩ,. ᾿“ληϑέστατα. 
Σ᾿, Πότερον οὖν τὰ γράμματά τε καὶ “ξωγραφή- 

γαύ Αλιννν γ᾽ ,» ἌΡ Ὁ “.» " . τῳ Ἢ )»- ᾿ 
᾿ 

“ "- 7 
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ματα, ἃ σμικρῷ πρότερον ἐτίϑεμεν ἐν ἡμῖν γίγνεσϑαι., 

περὶ μὲν τὸν γεγονότα καὶ τὸν παρόντα χρόνον ἐστί, 
Ε περὶ δὲ τὸν μέλλοντα οὐκ ἔστιν; 

ΠΡΩ. Σιφόδρα' γε.}7Χ7ὺ 75:κὶ περι τ᾿ ἀν. 

ΣΙ. Ἄρα͵ σφόδρα λέγεις, ὅτι πάντ᾽ ἐστὶ ταῦτα 
ἐλπίδες εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον οὖσαι, ἡμεῖς δ᾽ αὖ διὰ 
παντὸς τοῦ βίου ἀεὶ γέμομεν ἐλπίδων; 

τ- ΠΡΩ, Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΧΧΙΥΝ. ΣΩῶ. ἔ2γε δή, πρὸς τοῖς νῦν εἰρημένοις 
καὶ τόδε ἀπόκριναι. 

ΠΡΩ,. Τὸ ποῖον; 

ΣΦ). Δίκαιος ἀνὴρ καὶ εὐσεβὴς καὶ ἀγαϑὸς πάν- 
τῶς ἂρ᾽ οὐ ϑεοφιλής ἐστιν; 

ΤΡ "αν χοῦν λο" 

Σ᾿, Τί δέ; ἄδικός τε “καὶ παντάπασι κακὸς ἄρ᾽ 

40 οὐ τοὐναντίον | ἐκείνῳ; 
ΠΡΩ, Πῶς δ᾽ οὔ 

Σῷ. Πολλῶν μὴν ἐλπίδων, ὡς ἐλέγομεν ἄρτι, 

πᾶς ἄνθρωπος γέμει; 

ΠΡΩ; χύ δ᾽ οὔ! 
ΣΙ. “Ἅόγοι μήν εἰσιν ἔν ἑκάστοις ἼΡΡΡΣ οήλ σαι 

πίδας᾽ ὀνομάξομεν; ἐπ όλρμα δ φαν ἀν᾽ ἐπῆν δρροβοκο ΜΔ μα γνν ἦκα 

ΠΡὼ, Ναί. ΤΟΝ 

Σὰ. Καὶ δὴ καὶ τὰ φαντάσματα ἐξωγραφημένα" 
καί τις ὁρᾷ πολλάκις ἑαυτῷ χρυσὸν γιγνόμενον ἄφϑο- 
νον καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ πολλὰς ἡδονάς" χαὶ δὴ καὶ ἐνεζω- 

γραφημένον αὐτὸν γὐὐὰς αὑτῷ χαίροντα, σφόδρα καϑορᾷ. ̓  

Β ΠΡΩ, | Τί δ᾽ οὔ 

Σῷ, Τούτων οὖν {λ νΑ φῶμεν τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς 

ὡς τὸ πολὺ τὰ γεγραμμένα παρατίϑεσϑαι ἀληϑῆ διὰ 
4 , ΑΞ .2 ΄ Ἄ 

΄ “,κ Ὁ,  “ 2 7) ᾿ ΓΑ γώ, 2 ὙΦ Ἵ 
4) 2 Ξωμ,π1αι,--χς ἤιη ““329290. » νξιν.-ν ",,»»γωῳωὐφΦ΄ 195 “42... “Ἄχ, ἡ 2::- »»Ζ" 

έ τσ τ τ “ἡ “ ἢ 
᾿ ΟΣ ἄορ ας “ Α Ἂς Ζ 2 Α ἷ κ(ὥ 

; «2: Ὅν. 2’ κφον ἥΖανεν «ἔκνλὰὰ, τ »“ε(σ ι΄ δα. φυ 30, λτπ 22 γον 
᾿ 4 ΄ ΄ « ξ “ ζ΄ Π 

)α ς ΓΩ͂ 

2 Αια 
" ᾿, , ΄ ἥ .“, ἊΝ ἢ ΦΡ ΑΡΟΝ ΝΞ 7 “Ῥὰ , “ 
“ἃ ψ» 7 τ ες ἾΖ. ὔ ω; “.7) κἐ΄τὖ ΟΥ̓ οοτή ἊΣ ΄“.ῳ“ Ἀι-- 55 Ὁ Ν Ν Ξ 

ἘΥ 
Ψ ’ ἐν 2 , 2 ᾿ ᾽ Ἢ; “ ᾿ ( 

΄Ζ2.»κᾳΟ 7 Δ), σεείονι Ὺ»Ζ 7 Φ νοι, “» “Ὁ »,ἃ, “22 7,6: 4... «᾽ 4: 2. 
Ζ 4 3 " 

ψ΄ " ͵ » ν .- » ,φἀἐ. ΚᾺ κ΄ ᾿ 
ἄντ γον ,αἀσ-» 722. “ὩΣ ΌΝ δα οὐ’ ᾿ 27Υ7 οἵ γχκν Εχ;, 2.« «ἔζν 2 ψέε σέ; 2 ὺ 
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τὸ ᾿ϑεοφιλεῖς᾽ εἶναι, τοῖς δὲ κακοῖς, “ὡς αὖ «τὸ» πολὺ ἜΣ 
ἔ, ᾿; ν», Φῶν γ' -.. γὶ ᾿ νὰ 5 «4 τοὐναντίον, ἢ μὴ φῶμεν; ΜῈ τ τήῤδνα ἀτοσι 

΄ ͵, φ “ἐγ'7δυμέζννι 2», ̓ ΣΕΥ "“ γνν 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα φατέον. ΄ 
ΣΦ. Οὐχοῦν καὶ τοῖς κακοῖς ἡδοναί γε οὐδὲν 

ἧττον πάρεισιν ἐξωγραφημέναι,. ψευδεῖς δὲ αὗταί που. 

ΠΡΩ, Τί μήν; 

Σ(. ψευδέσιν ἄρα ἡδοναῖς τὰ πολλὰ οἵ πονη-Ο 

ροὶ χαίρουσιν, οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ τῶν ἀνϑρώπων ἀληϑέσιν") 
ΠΡΩ. ᾿Ζναγκαιότατα λέγεις. 
ΣΩ. Εἰσὶ δὴ κατὰ τοὺς νῦν λόγους “ψευδεῖς ἐν 

ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς ἡδοναί, μεμιμημέναι μέν- 

τον τὰς ἀληϑεῖς ἐπὶ τὰ γελοιότερα᾽ καὶ λῦπαι δὲ 
ὡσαύτως. ς 

ΠΡ. Εἰσίν. ἥν, απ φθηηέ κι, κοῊκ πξσο,ς 

ἐπ" Οὐχοῦν ἦν ̓ δοξάξειν᾽ μὲν “ὄντως ἀεὶ τῷ τὸ 

παράπαν δοξάξοντι" μὴ ἐπ᾽ οὖσι δὲ μηδὲ ἐπὶ γεγονύσι 

μηδ᾽ ἐπ᾽ ἐσομένοις ἐνίοτε. ᾿ς Τὰ ΡῚ Οχς μΝ Ὁ ΟΣ ὦ 5 
ΠΡΩ. Υ ΒΕ γε. “2ε»»Ὶ νον: μῳ΄εθὸεό γχ..( ων» 

Σὰ. Καὶ ̓  ταῦτά γε ἦν. οἶμαι, τὰ ἀπεργαξόμενα Ὁ 
'δόξαν ψευδῆ τότε καὶ τὸ ψευδῶς δοξάζειν. ἦ γάρ; 

ΠΡΩ, Ναί. 
ΣΩ, Τί οὖν; οὐκ ἀνταποδοτέον ταῖς λύπαις 

τὲ χαὶ ἡδοναῖς τὴν τούτων ᾿ἀντίστροφον ξξιν ἐν 
ἐχείνοιο: ώ ἰ 9,9 ων ὙΠ φρύνῃ "ἢἭ νῶν . ἔν, -ἤνιν Ζ:- 2 

ΠΡΟ, Πῶν. πρλδῷ οὐδ ον ἩΡΥ ΝΣ ὐγ  Ρν δες 

ΣΦ. Ὡς ἦν μὲν χαίρειν ὄντως ἀεὶ τῷ τὸ παρά- 
παν ὁπωσοῦν καὶ εἰκῇ “χαίροντι. μὴ μέντοι ἐπὶ τοῖς “»" 

οὖσι μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἰπγονύσων ἐνίοτε, πολλάκις ὃὲ 

“καὶ ἴσως πλειστάκις Ὶ ἐπὶ τοῖς μηδὲ μέλλουσί ποτε 
γενήσεσϑαι. 

»».9 φι,οὔκε 4... “ὥς Ῥν-γδελέν " γ,,»»7. “432 “νιν 
προ νὰ ,.,ρ», Α{24ῳ0 «“α,..4 
ἐγ κῶν ἐρτκ τας : “μῷ ἀν" ζ, ΚΟΥ, ΡῈ ἘΡ᾿ 

“-» “ Ε 
ὙΦ νυν ἂν». υφγφιν ᾿ Ἁ. γ᾽ Δ 4 παν 4,“ (κ νυν μ᾿" δι θα, 3» ῳ,ὔ».» "ἔν 

τι ͵ ΝΥΝ ΄ “ .ΑΞ΄ "--- 
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ἡ 

Ε ΠΡΩ, | Καὶ ταῦϑ'᾽ οὕτως ἀναγκαῖον, ὦ Σώκρα-, 
᾿ 4 γυξηγχι.,.. , ,“}»ὴ 2 νι Ζώ ψίκ. ἐσ ἀν Ἃ ἀκ 

τξς. ἔχειν. “Ὡ“Ὥ, - 2Ζ(( ψ ,ϑι 77 “ ζη κέ, Υ, », ν7. ἕλ ν᾽ γε ἄν κ.ὴ “ 

Σὺ, Οὐκοῦν Ἢ αὐτὸς ἡὐγ ἂν εἴη πὸῤ' φόβων “ 
τε καὶ ϑυμῶν καὶ πάντων “τῶν τοιούτων, ὡς ἔστι καὶ 
“ψευδῆ πάντα τὰ τοιαῦτα ἐνίοτε; 

ΠΡ, Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ,Ὁ, Τί δέ; πονηρὰς δόξας [καὶ χρηστὰς) ἄλλως 

ἢ “ψευδεῖς γιγνομένας ἔχομεν εἰπεῖν; 

ΠΡ. Οὐκ ἄλλωο. 

Σῷ, Οὐδ᾽ ἡδονάς γ᾽. οἶμαι, κατανοοῦμεν ὡς 
41 ἄλλον τινὰ τρόπον εἰσὶ πονηραὶ πλὴν | τῷ ψευδεῖς εἶναι. 

ΠΡΩ,. Πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον, ὦ Σώκρατες, 
εἴρηκας. σχεδὸν γθ0 τῷ ψεύδει μὲν οὐ πάνυ μόνη δεν 

ἄν τις λύπας τε καὶ ἡδονὰῤ ὡς μεγάλῃ δὲ ἄλλῃ καὶ 

πολλῇ συμπιπτούσας πονηρίᾳ." 

Σ, Τὰς μὲν τοίνυν κώδιον ἡδονὰς καὶ διὰ 
πονηρίαν οὔσας τοιαύτας ὀλίγον ὕστερον ἐροῦμεν, 
ἂν ἔτι δοκῇ νῶν᾽ τὰς δὲ ψευδεῖφ᾽ κατ᾽ ἄλλον τρόπον 
ἐν ἡμῖν πολλὰς καὶ πολλάκις ἐνούσας τὲ καὶ ἐγγιγνο- 

Β μένας ᾿ λεκτέον. τούτῳ γὰρ ἴσως χρησόμεϑα πρὸς τὰς 
κρίσεις. 

ΠΡ. Πῶς ἀμ οὔκ; εἴπερ γε εἰσίν. “" ἥ 

ΣΟ, τἰλλλῖς ὦ ΤΙ ΈΟΖΕΣ εἰσὶ κατά Ἷ τὴν ἐμήν. 
τοῦτο δὲ τὸ δόγμα ἕως ἂν κέηται παρ᾽ ἡμῖν, ἀδύνα- 

τον ἀνέλεγχτον δή που γίγνεσϑαι. 

ΠΡ. Καλῶο. 

ΧΧΥ. ΣΦ. Προσιστώμεϑα δὴ (καϑάπερ ἀϑληταὶ 

πρὸς τοῦτον αὖ τὸν λόγον. 

Ἶ 

ΠΡῶ. ᾿Ἰωμεν. 

ΣΦ. ᾿4λλὰ μὴν εἴπομεν. εἴπερ βΈΒΡΉμΥΘΕ: ὉΜΟΊΟΥ 

Ὃ ΓΝ ΦΆ ζ,ῥν Ἐν ΠΡ ΤΕΣ ἐν νϑ 2 4: γώ 2 {τυ βν» ἕν" ““᾿ 2 {.. »»,Ε "Ὁ ἢ" «εν μᾷ 

ζ,, ονήκκονττνυν ες. ἤρηκγό"α, Κ(. ψγ,2.7 ἤχου. ον γοοοῦσιως ἂν 22 ἢ 

ἤ.(;  ,172" Ὑνγαξές κὸν 44:34, κι μα κυχζᾷα: ΒΞ ΧΟΥ͂Ν 33 κ; “,«γ.) ως! 

ΟΣ να ρον 3» πο) αυνός 2ν μωνευδις γα “φιζαγά ,, νδ),.Ἑ 
4. 4 ΝΑ ἔνι μ 4 έ ,᾽»μ“οῦ ἐ-ζΖ. ν».- νότω Ὅτ Ζννα { Ζφρενω ἐ.6, ,4-" ὥζωυνς - 2 »' ὦ, Ὁ 



Ε- 2,"ω.. »"»»} ἄν ΦὥΆ. ὑγκν ν 2» 3») ἐ222.,»γὉ, ν} δὰ “2..,..Ἃ ὌΥ 
" “ηῇ7. δεόῥ 3, "2 ξπς ΕΣ ᾿αολρῤηνθλ ΟΝ "Υ κηλκονἦ γεν 

" “μόν { 2. “» ἀιλίῆοΣ 22 ΣᾺ κι. ἄν. 
ἊΜ "λιν δ “27 » ΟΣ » ΣΙ γγφν, "9 ον πυρά κῳνι 

ἐν τοῖς πρόσϑεν, Ι ὡς ὅταν αἵ ΠΊΩΝ ἐπιθυμίαι, α γεν» 

ἐν ἡμῖν ὦσι, δίχα ἄρα τότε τὸ σῶμα ᾿ καὶ χωρὶς τῆς , γι άξολζ 

ψυχῆς τοῖς παϑήμασι διείληπταιξ “ “22... 0") 

ΠΡΩ. Μεμνήμεϑα, καὶ προερρήϑη ταῦτα. 

ΣΩ, Οὐκοῦν τὸ μὲν ἐπιϑυμοῦν ἦν ἡ ψυχὴ ᾿Σῶν 

τοῦ σώματος ἐναντίων ἕξεων, τὸ δὲ τὴν ἀλγηδόνα ἤ 

τινα διὰ πάϑος ἡδονὴν. τὸ σῶμα ἦν τὸ παρεχόμενον; 

ΠΡΩ. Ἦν γὰρ οὖν. 

ΣΦ. Συλλογίξου᾽ δὴ τὸ δ Προ μά ἐν ᾿ ,τυυτοξει 

ΠΡΩ. 4έγε. "7 ,ἄρβρ σόν Τα. ὁ »"- 

Ἰ 

Ἀ 

Σ ὦ. Γίγνεται τοίνυν, ὁπόταν ἦ ᾿ ΤΩΣ ΠΩΣ 
παρακεῖσϑαι λύπας τε καὶ ἡδονάς. καὶ τούτων αἰσϑή- 

σεις ἅμα παρ᾽ ἀλλήλας ὃ ἐναντίων οὐσῶν γίγνεσϑαι. ὃ 

καὶ νῦν δὴ ἐφάνη. ᾿ 

᾿᾿ ΠΡΩ, Φαίνεται γοῦν. - - 

Σῷ, Οὐκοῦν καὶ τόδε εἴρηται καὶ συνωμολογη- 
μένον ἡμῖν ἔωπροσϑεν κεῖται; 

ΠΡΩ, Τὸ ποῖον; 

Σ,Δ, Ὡς τὸ “μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἄμφω τούτω 

βεγβάθαν., λύπη τε καὶ ἡδονή .) καὶ ὅτι τῶν “ἀπεί- 

ρων εἴτην. “κὸν 

ΠΡὼ, Εἴρηται. τί μήν; 

Σ᾿), Τίς οὖν μηχανὴ ταῦτ᾽ ὀρϑῶς χρίνεσϑαι; 

ΠΡῴΩ. καὶ πῶς; } ΗΕ 

Σῶ,. Εἰ τὸ βούλημα. ἡμῖν. "τῆς μαῷ κἰκόνάς: τούτων 

ἐν τοιούτοις τισὶ. διαγνῶναι βούλεται ἕκάστοτε. τίς 

τούτων πρὺς ἀλλήλας ᾿μείξων καὶ τίς ἐλάττων καὶ τίς 

"μᾶλλον καὶ τίς σφοδροτέρα, ἱλύπη τε πρὸς ἡδονὴν καὶ 

λύπη πρὺς λύπην καὶ ἡδονὴ πρὸς ἡδονήν.) 

Βα Ἢ 



“πηι, ὅδ δὴ», " ΓΚ ΊΎ ΦῬΆΜΨΟΥΣ ΟΣ ταν δ᾿ ἢ 
᾿ς Γ. Ἵ - 

,,»" ν “ῳ ἑῷ Ἐν ε , μα φόμ, ΓΞ. ἐν ̓ “υ» ̓ν" ΣᾺΝ νλ, - »“"' ,2 . Ὁ 3» 24 δ 

ςς .2 ᾿ Ἶ ᾿ " ᾿ ) 

ἐε εν, »ΕΉΤ ρ"» 7 2) ̓ Ἄκ-. Α. ὌΡΗ Ζὰ ζο "ὦ »εον, "νυν γον, Ὁ 7" “4929 

2. α,ῥι , "ἐκ ῃ ἔχ. νν "ὦ : 
Ε 

' {{Ὁ ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

ΠΡΩ,. ᾿᾽4λλ᾽ ἔστι ταῦτά τε τοιαῦτα καὶ ἡ βούλη- 
σις τῆς κρίσεως αὕτη. 

Σῷ, Τί οὖν; ἐν μὲν ὄψει τὸ πόρρωϑεν καὶ 

49 ἐγγύθεν δρᾶν τὰ μεγέϑη τὴν ἀλήϑειαν 1 ἀφανίξει καὶ 
ψευδῆ ποιεῖ δοξάξειν, ἐν λύπαις δ᾽ ἄρα καὶ ἡδοναῖς 

οὐκ ἔστι ταὐτὸν τοῦτο γιγνόμενον; 

ΠΡΩ. Πολὺ μὲν οὖν μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 
Σι(ὰ. ᾿Εναντίον δὴ τὸ νῦν τῷ σμικρὸν ἕμπροσϑεν 

γέγονεν. 

ΠΡῶ,. Τὸ ποῖον λέγεις; 

] Σῷ. Τότε μὲν αἱ δόξαι ψευδεῖς τὲ καὶ ἀληϑεῖς 

Ὁ αὐταὶ ἀμοταθην, λύπας τε καὶ ἡδονὰς ἅμα τοῦ 
ᾧ παρ᾽ αὑταῖς" παϑήματοξ ἀνεπίμπλασαν. “7...“:2: 

ΤΡΕΜΟΝ τὰ ονο τ νων μές: 
ἤΐ ΓΑ ὅν ΣΩ, Νῦν δέ γε αὐταὶ “διὰ τὸ πόρρωϑέν τὲ καὶ 

δε δ ἡ όδεῦ ἑχάστοτε μεταβαλλόμεναι ϑεωρεῖσϑαι, καὶ ἅμα 
τιϑέμεναι παρ᾽ ἀλλήλας, αἵ μὲν ἡδοναὶ παρὰ τὸ λυπη- 

Σ) ρὸν μείζους φαίνονται καὶ σφοδρότεραι, λῦπαν δ᾽ αὖ 
διὰ τὸ παρ᾽ ἡδονὰς τοὐναντίον ἐκείναις. 

ΠΡΩ. ᾿νάγκη γίγνεσϑαι τὰ τοιαῦτα διὰ ταῦτα. 
Σ., Οὐκοῦν ὅσῳ “μείζους τῶν οὐσῶν ἘΈΥΡΟΝΙ 

καὶ “ἐλάττους ψέίνδυτας τοῦτο ἀποτεμόμενος ἑχατέρων 
ΓΕ . {τὸ πλών οκωί ἀλλ᾽ οὐκ: ὅν, )οὔτε αὐτὸ, ὀρθῶς φαινό- 

πὴ ἢ Πρ μενον] ἐρεῖς, οὐδ’ αὖ ποτὲ τὸ ἐπὶ τούτῳ μέρος τῆς 
ἡδονῆς καὶ λύπης γιγνόμενον “ὀρϑόν τὲ καὶ ἀληϑὲςξ΄ 

τολμήσεις λέγειν. 
ΠΡὼ, Οὐ γὰρ οὖν. 
Σ,, Τούτων τοίνυν ἕξῆς ὀψόμεϑα.. ἐὰν τῇδε 

ἀπαντῶμεν ἡδονὼθ καὶ λύπας, ψευδεῖς ἔτι μᾶλλον ἢ 

ταύτας φαινομένας τὲ καὶ οὔσας ἐν τοῖς ξῴώοις. 
έ “ χΆΑ" ,νυ "ἢ 2 -“» 

ἅβδυν. ' Ζ γι “ἢ 
ἣ { έ δε; Υ -- 

.) - ᾿ ΓΩ » ΦΊΑ ω, “ὦ ᾿ « Ζμ ἔκ. νυ ὁ ρζι ἰ)Ζφξ.-- Ω ἐ; ᾿; νν ΧΩ ἐς ΧΩ ᾿ 
γ Γ “4 ͵ ὁ ψ-. ὍΝ 

) ἵ , “΄ δας ὡ»ν» 2, ἶε » ἐς" 

φ,,.»" λυ δρόν ν νυν ΓΝ, ,..».) ὄγαν ρηῳ 
" ἄς ἐμ δ΄͵, Φ΄ Ὁ ) ; Ὲ ᾿ 

Τ᾽ 5.2 2. “2 ἡ ͵ - 4. [ ὑπ - : ὌΝ “ἡ 
2 Άι ἸᾺ ζ΄}, Υ Ζ Ζ, « 3» υ᾿ »« ““Ἰἴς, ἄν. [26 δ.» Ἡ Ζήξ.͵ ζει Ψ .« τὶ Η γ- 

{ εν ἶ 
7) - ἣ , ᾿ 

β 

μένε γγῃ πὰ «(1.42 ἐμά --.., “5 »»} νων ΙΝ ΄“. " κᾷ 7 ἥν β 
ξ Η Ὡ ἂ΄ 

" ἄν.» Ἀ ὡν Ὰ Σ Ζ Ὑ Ἶ 
,..).».- ἐ »" 1» συ «ὧν κι 2 νι. 71 Ζ γ ων Ἅ.““ δεν, 4“. ᾿Ν ΡΨΨΡ. 

ἫΝ ᾿ οἷ ΄. , : ΟΣ γδο, Ρ τ ΩΨ ᾽. “ὩΣ 
Ἂν... ΝΣ".  - ὦ τ “δ 9. “--..- .,, Ιου Στὰ 2 ΔΝ ΝΣ, ᾿ ΟΡΨΒΞ 
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ΠΡ. Ποίας δὴ καὶ πῶς λέγεις; 

ΧΧΥΙ. Σὼ. Εἴρηταί που πολλάκις, ὅτι τῆς φύ- 

σεῶς ἑἕχάστων διαφϑειρομένηξδ μὲν ( συγχρίσεσι καὶ 
διακρίσεσι καὶ πληρώσεσι καὶ χενώσεσι καί τισιν Ὁ 

αὔξαις καὶ φϑίσεσιν; λύπαίζ᾽ τε καὶ ᾿ἀλγηδόνες καὶ ὀδύ- 

ναϊ καὶ. πάνϑ',, ὁπόσα τοιαῦτ᾽ ὀνόματ᾽ ἔχει, ξυμβαίνει 

γιγνόμενα. 
ΠΡ. Ναί, ταῦτα εἴρηται πολλάκις. 

Σ(. Εἰς δέ γε τὴν αὑτῶν᾽ “φύσιν ὅταν χαϑιστῆ- 

ὰ Ἀψήτηι αὖ τὴν κατάστασιν προς ἀπεδεξάμεϑα “ὦ 

παρ᾽ ἡμῶν αὐτῶν. Ἑ του δι νιάτα εὙν. εἰν ἔε ρα εσννν 
ΠΡὼ. Ὀρϑῶς. 

Σ, Τί δ᾽, ὅταν περὶ τὸ σῶμα αὐδὰν τούτων 
γιγνόμενον ἡμῶν ἢ; 

ΠΡ, Πότε δὲ τοῦτ᾽ ἂν γένοιτο, ὦ Σώκρατες; 
Σϑδ. Οὐδὲν πρὸς λόγον ἐστίν, ὦ Πρώταρχε. ὃ 

σὺ νῦν ἤρου τὸ ἐρώτημα. 

ΠΡΩ. Τί δή; 
ΣΦ, Διότι τὴν ἐμὴν ἐρώτησιν οὐ κωλύει ἐμὲ 

διερέσϑαι δὲ πάλιν. “ 

ΠΡ. Ποίαν; 

Σῷ. Εἰ δ᾽ οὖν μὴ γίγνοιτο, ὦ Πρώταρχε. φήσω. 
τὸ τοιοῦτον, τί ποτὲ ἀναγχαῖον ἐξ αὐτοῦ συμβαί- 
νειν ἡμῖν; 

ΠΡ. Μὴ κινουμένου τοῦ σώματος ἐφ᾽ ἕκχκά- 

τερα φῇς: 
Σ. Οὕτωο. 

ΠΡΩ, Μ4ῆλον δὴ τοῦτό γε. ὦ Σώκρατες. ὡς 
οὔτε ἡδονὴ γίγνοιτ᾽ ἂν ἐν τῷ τοιούτῳ ποτὲ οὔτ᾽ ἄν 
τις λύπη. 

Ῥχυλτο Π 8 

ο 



ΒΑ ν ΦΡΥΤ νόκὐν νὐυ,.. 0. ὧδ Ὁ Ψ Ὁ 7 φῳ οὐδ 2 « 
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48 Σῷ. ] Κάλλιστ᾽ εἶπες. ἀλλὰ γάρ, οἶμαι, τόδε λέγεις, 

ὡς ἀεί τι τούτων ἀναγκαῖον ἡμῖν ξυμβαίνειν, ὡς οἵ 
σοφοί φασιν" ἀεὶ γὰρ ἅπαντα “ἄνω τε καὶ κάτω ῥεῖ, 

ΠΡ. “έγουσι γὰρ οὖν, καὶ δοκοῦσί γε οὐ φαύ- 

λῶς λέγειν. 
Σῷ, Πῶς γὰρ ἂν «μὴ φαῦλοί γε ὄντεξ,, ἀλλὰ γὰρ 

ὑπεκστῆναι τὸν λόγον ἐπιφερόμενον τοῦτον βούλομαι. 

τῇδ᾽ οὖν διανοοῦμαι φεύγειν, καὶ σύ μοι ξύμφευγε. 

ΠΡΩ. Ζέγε ὅπῃ. 
Σῷ. Ταῦτα μὲν τοίνυν οὕτως ἔστω, φῶμεν πρὸς 

Βτούτους. σὺ δ᾽ ἀπόκριναι" πότερον ἀεὶ πάντα, ὁπόσα 
πάσχει τι τῶν. ἐμψύχων, ταῦτ᾽ αἰσϑάνεται τὸ πάσχον, 

καὶ οὔτ᾽ αὐξανόμενον. λανθάνομεν ἡμᾶς αὐτοὺς οὔτε 

τι τῶν τοιούτων οὐδὲν πάσχοντες, ἢ πᾶν τοὐναντίον; 

ΠΡΩ,. “ἅπαν δή που τοὐναντίον. ὀλίγου γὰρ τά 

γε τοιαῦτα λέληϑε πᾷάνϑ' ἡμᾶς. 
Σ, Οὐ τοίνυν καλῶς ἡμῖν εἴρηται τὸ νῦν δὴ 

ῥηϑέν, ὡς αἵ μεταβολαὶ κάτω τὲ καὶ ἄνω γιγνόμεναι Ἃ 
λύπας τε καὶ ἡδονὰς ἀπεργάζονται. ᾿ 

ΠΡΩῶ,. Τί μήν; 
Ὁ ΣΩ. Ὧ δ᾽ ἔσται κάλλιον καὶ ἀνεπιληπτότερον 
τὸ λεγόμενον. 

ΠΡὼ. Πῶο: 

ΣΩ. Ὡς αἱ μὲν Γ, Ἢ μεταβολαὶ “λύπας τε καὶ 
ι- ἃ Ά Ἃ - δ γς τῳ δ 2 53. -“-αϑὸςεσσς, ὅ πὶ ΓΕ ἡδονὰς ποιοῦσιν ἡμῖν, αἵ δ᾽ αὖ μέτριαί τε καὶ σμικραὶ 
τὸ παράπαν οὐδέτερα τούτων. 

ΠΡΩ, ᾿Ορϑότερον οὕτως ἢ ̓ κείνως, ὦ Σώκρατες. 
Σῶ. Οὐκοῦν εἰ ταῦτα οὕτω, πάλιν ὃ νῦν δὴ 

δ Ἁ ,ὕ νι Ὡ“ 
ῥηϑεὶς βίος ἂν ἥκοι. 

ΠΡ. Ποῖοο: 



ΦΙΛΗΒΟΣ. 11 

ΣΩ, Ὃν' ἄλυπόν᾽ τε καὶ ἄνευ χαρμονῶν ἔφαμεν 

εἶναι. 
ΠΡΩ. ᾿24ληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ, Ἔκ δὴ τούτων τιϑῶμεν τριττοὺς ἡμῖν βίους, 

ἕνα μὲν ἡδύν. τὸν δ᾽ αὖ λυπηρόν, τὸν δ᾽ ἕνα μηδέ-Ὁ 

τερα. ἢ πῶς ἂν φαίης σὺ περὶ τούτων; 
ΠΡΩ, Οὐκ ἄλλως ἔγωγε ἢ ταύτῃ. “τρεῖς εἶναι 

τοὺς βίους. 

ΣΩ. Οὐκοῦν οὐκ ἂν εἴη τὸ “μὴ “λυπεῖσϑαί ποτε 
ταὐτὸν τῷ “χαίρειν; 

ΠΡ, Πῶς γὰρ ἄν; 
ΣΦ, Ὁπόταν οὖν ἀχούσῃς ὡς ἥδιστον πάντων 

ἐστὶν “ἀλύπως διατελεῖν τὸν βίον ἅπαντας τί τόϑ᾽ ὕὑπο- 
λαμβάνεις λέγειν τὸν τοιοῦτον; 

ΠΡΩ. ᾿ἩἩΗδὺ λέγειν φαίνεται ἔμοιγε οὗτος τὸ μὴ 

λυπεῖσϑαι: 

ΣΩ, -Τριῶν οὖν ὄντων ἡμῖν, ὧντινων βούλει; 
τίϑει, ᾿[καλλίοσιν ἵνα ὀνόμασι χρώμεϑα; τὸ μὲν χρυ-Ε 

σόν, τὸ δ᾽ ἄργυρον, τρίτον δὲ μηδέτερα τούτων. 
ΠΡΩ, Κεῖται. 

Σῷ. Τὺ δὲ μηδέτερα τούτων ἔσϑ᾽ ἡμῖν ὕπως 
ϑάτερα γένοιτ᾽ ἄν, χρυσὸς ἢ ἄργυρος; 

ΠΡΩ, Καὶ πῶς ἄν; 

Σ, Οὐδ᾽ ἄρα ὃ μέδος βίος «ἡδὺς ἢ “λυπηρὸς 

λεγόμενος ᾿ὀρϑῶς ἄν ποτὲ οὔτ᾽ εἰ δοξάξοι τις, δοξά- 
ξοιτο, οὔτ᾽ εἰ λέγοι, λεχϑείη, κατά γε τὸν ὀρϑὸν λόγον. 

ΠΡ. Πῶς γὰρ ἄν; 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μήν. ὦ ἕταϊῖρε, λεγόντων γε ταῦτα ἡ 

χαὶ δοξαζόντων αἰσϑανόμεϑα. 44 

ΠΡ, Καὶ μάλα. 
8. Ἐ 
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Σ, Πότερον οὖν καὶ ἱχαίρειν οἴονται τότε, ὅταν 

«μὴ λυπῶνται; 

ΠΡΩ,. Φασὶ γοῦν. 

Σ ὦ. Οὐκοῦν οἴονται τότε χείρα οὐ γὰρ ἂν 
ἔλεγόν που. ν. ἊΣ γ᾽ δ 7 ἡ)νζ ΝΣ , ' : νϑαν νι Ψ)" γυνεγλ 

ΠΡΩ. Κινδυνεύει. πάῃ ὅμὴ ἄρ 
Σ,(, ψευδῆ γε μὴν δοξάξουσι περὶ τοῦ χαίρέιν, 

εἴπερ χωρὶς τοῦ “μὴ λυπεῖσϑαι καὶ τοῦ χαίρειν ἡ φύσις 

ἑχατέρου. 
ΠΡΩ. Καὶ μὴν χωρίς γε ἦν. 
Σ᾿, Πότερον οὖν αἱρώμεϑα παρ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ 

Β εἶναι, καϑάπερ ἄρτι, τρία, ἢ δύο μόνα, λύπην μὲν 
αχὸν "τοῖς ἀνθρώποις, τὴν δ᾽ ἀπαλλαγὴν τῶν λυπῶν, 

αὐτὸ τοῦτο ἀγαϑὸν ὄν. ἡδὺ προσαγορεύεσϑαι:; 

ΧΧΥΠΙΙ. ΠΡΩ. Πῶς δὴ νῦν τοῦτο, ὦ Σώκρατες. 
ἐρωτώμεϑα ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν; οὐ γὰρ μανϑάνω. 

π΄ .Ὁ Σ Ὁ, Ὄντως γὰρ τοὺς πολεμίους Φιλήβου τοῦδε, 
Ἄποο ὦ Πρώταρχε, οὐ μανϑάνεις. κννενα 

ὸς ΠΡΩ, Ζέγεις δὲ αὐτοὺς τίνας: 

Σ,(ὸ. Καὶ μάλα δεινοὺς λεγομένους τὰ περὶ φύσιν, 

οὗ τὸ παράπαν ἡδονὰς οὔ φασιν εἶναι. 
ΠΡῶ. Τί μήν; 

σ Σ (2, “Δυπῶν ᾿ ταύτας εἶναι πάσας ἀποφυγάς, ἃς 

νῦν οἵ περὶ ̓ Φίληβον ἡδονὰρ᾽ ἐπονομάζουσιν. 

ΠΡ. Τούτοις οὖν ἡμᾶς πότερα πείϑεσϑαι ξυμ- 
βουλεύεις, ἢ πῶς, ὦ Σώκρατες; 

Σῷ. Οὔκ, ἀλλ᾽ ὥσπερ μάντεσι προσχρῆσϑαί τισι, 

μαντευομένοις οὐ τέχνῃ ἀλλά τινι δυσχερείᾳ φύσεως 
οὐκ ἀγεννοῦς, λίαν μεμισηκότων τὴν τῆς ἡδονῆς δύ- 

ναμιν καὶ νενομικότων οὐδὲν ὑγιές, ὥστε καὶ αὐτὸ 

Μ 
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τοῦτο αὐτῆξ τὸ ἐπαγωγὸν γοήτευμα, ἀλλ᾽ οὐχ ἡδονὴν᾽ 
εἶναι. τούτοις μὲν οὖν ταῦτα ἂν προσχρήσαιο, σκεψά- Ὁ 
μένος ἔτι καὶ τὰ ἄλλα αὐτῶν͵ δυσχεράσματα᾽ μετὰ δὲ 

ταῦτα αἵ γέ μοι δοζοῦσιν ἡδοναὶ ἀληϑεῖς εἶναι. πεύ- 

σει, ἵνα ἐξ ἀμφοῖν τοῖν λόγοιν σκεψάμενοι τὴν δύνα- 

μνν αὐτῆς παραϑώμεϑα πρὸς τὴν χρίσιν. 

ΠΡ. Ὀρϑῶς λέγεις. 

ΣΦ). Μεταδιώκωμεν δὴ τούτους, ὥσπερ ξυμμά- 

χους. κατὰ τὸ τῆς δυσχερείας αὐτῶν ἴχνος. οἶμαι γὰρ 

τοιόνδε τι λέγειν αὐτούς. ἀρχομένους ποϑὲν ἄνωϑεν., 

ὡς εἰ βουληϑεῖμεν ὁτουοῦν εἴδους τὴν φύσιν ἰδεῖν. 

οἷον τὴν τοῦ σκληροῦ, πότερον εἰς τὰ σκληρότατα 

ἀποβλέποντες οὕτως ἂν μᾶλλον συννοήσαιμεν ἢ πρὸς 
τὰ πολλοστὰ σκχληρότητι; δεῖ δή σε. ὦ Πρώταρχε, 
καϑάπερ ἐμοί, καὶ τούτοις τοῖς δυδσχερέσιν ἀποκχρί- 

νεσϑαι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ λέγω γε αὐτοῖς ὅτι 
πρὺς τὰ πρῶτα μεγέϑει. 

Σ,(), Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ τῆς ἡδονῆς γένος ἰδεῖν 

ἥντινά ποτὲ ἔχει φύσιν βουληϑεῖμεν, οὐκ εἰς τὰς 

“πολλοστὰς ἡδονὰς ἀποβλεπτέον, ἀλλ᾽ εἰς τὰς ᾿ἀκρο- Δ 

τάτας καὶ σφοδροτάτας λεγομένας. 

ΠΡ, Πᾶς ἄν δοι ταύτῃ συγχωροίη τὰ νῦν. 

Σῷ. Ἶ4ρ᾽ οὖν, αἱ πρόχειροί γε εἴπερ καὶ μέγι- 
σται τῶν ἡδονῶν, ὃ λέγομεν πολλάκις, αἷ περὶ τὸ 

σῶμά εἰσιν αὗται; 
ἸΩΝ ΠΡΩὼ, Πῶς γὰρ οὔ; 

Σ. Πότερον οὖν μείξους εἰσὶ καὶ γίγνονται 

περὶ τοὺς κάμνοντας ἐν ταῖς νόσοις ἢ περὶ τοὺς ὑγιαί- 

γόντας: εὐλαβηϑῶμεν δέ, μὴ προπετῶς ἀποχρινόμενοι 
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Β πταίσωμέν πῃ. τάχα γὰρ ἴσως φαῖμεν  ἂν᾽ περὶ 
ὑγιαίνονταο. 

ΠΡΩ. Εἰκός γε. 

Σ, Τί δ᾽; οὐχ αὗται τῶν ἡδονῶν ὑπερβάλλου- 
σιν, ὧν ἂν καὶ ἐπιϑυμίαι μέγισται προγίγνωνται; 

ΠΡ. Τοῦτο μὲν ἀληϑές. 
ΣΙ, ᾿᾽4λλ᾽ οὐχ οἵ πυρέττοντες καὶ ἐν τοιούτοις 

νοσήμασιν ἐχόμενοι μᾶλλον διψῶσι καὶ ῥιγοῦσι,, καὶ 
υὐδονρε: ὁπόσα διὰ τοῦ σώματος εἰώϑασι πάσχειν, μᾶλ- 

λόν τ᾽ ἐνδείᾳ ξυγγίγνονται καὶ, ἀποπληρουμένων μείζους 

ἡδονὰς ἴσχουσιν; ἢ τοῦτο οὐ φήσομεν ἀληϑὲς εἶναι; 

ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν νῦν ῥδηϑὲν φαίνεται. 
ΣΟ. οὖν οὖν; ὀρϑῶς ἂν φαινοίμεϑα λέγοντες, ὡς 

εἴ τιο τὰς μεγίστας ἡδονὰς ἰδεῖν βούλοιτο, οὐκ εἴς 

ὑγίειαν ἀλλ᾽ εἰς νόσὸν ἰόντας δεῖ σκοπεῖν; ὅρα δέ, 

«μή μὲ ἡγῇ διανοούμενον ἐρωτᾶν δε. εἰ πλείω χαίρου- 

σιν οἱ σφόδρα νοσοῦντες τῶν ἀρ όοιο το οἴου 

μέγεϑός 8 τὐφλεραε ἡδονῆς, καὶ τὸ σφόδρα περὶ τοῦ 

τοιούτου ποῦ ποτὲ γίγνεται ἑκάστοτε. νοῆσαι γὰρ δεῖν 
φαμὲν ἥντινα φύσιν ἔχει καὶ τίνα λέγουσιν οἵ φάσκον- 

Ὅ τες μηδ᾽ εἶναι τὸ παράπαν αὐτήν. 
ΠΡΩ. ᾿“λλὰ σχεδὸν ἕπομαι τῷ λόγῳ σου. 
ΧΧΥΠΙ. Σῶ. Τάχα, ὦ Πρώταρχε, οὐχ ἧττον 

δείξεις. ἀπόκριναι γάρ ἐν ὕβρει" μείζους πῳ 

“πλείους λέγω, )τῷ σφόδρα δὲ καὶ τῷ “μᾶλλον ὑπεὺ- 

ἐχούσας ὁρᾷς ἢ ἐν τῷ σώφρονι βίῳ; λέγε δὲ προσέχων 
τὸν νοῦν. 

ΠΡῴΩ. ᾿4λλ᾽ ἔμαϑον ὃ λέγεις, καὶ πολὺ τὸ δια- 

φέρον ὁρῶ. τοὺς μὲν γὰρ σώφρονάς που καὶ ὁ παροι- 

μιαξόμενος ἐπίσχει λόγος ἑκάστοτε, ὁ τὸ μηδὲν ἄγαν" 
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Ϊ παρακελευόμενος, ᾧὧ πείϑονται" τὸ δὲ τῶν ἀφρόνων Ἑ 
Ἢ 

τε καὶ ὑβριστῶν μέχρι μανίας ἡ σφοδρὰ ἡδονὴ κατ- 

ἔχουσα περιβοήτους' ἀπεργάξεται. 5" 5.22. σέ ΡΠ 
ΣΦ). Καλῶς" καὶ εἴ γε ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον 

ὡς ἔν τινι πονηρίᾳ ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ οὐκ 

ἐν ἀρετῇ μέγισται μὲν “ἡδοναί. μέγισται δὲ καὶ Ἅῦπαι" 

γίγνονται. 
ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ(). Οὐχοῦν- τούτων τινὰς προελόμενον᾽ δεῖ σκο- 

πεῖσϑαι. “τίνα ποτὲ τρόπον ἐχούσας ἐλέγομεν αὐτὰς 
εἶναι “μεγίστας. 

ΠΡὼΩ, | ̓ἀνάγκη. 46 

Σ,,). Σχόπει δὴ τὰς τῶν τοιῶνδε νοσημάτων ἧἠδο- 
νάς, τίνα ποτὲ ἔχουσι τρόπον. 

ΠΡΩ. Ποίων; 

ΣΕ. Τὰς τῶν ἀσχημόνων,, ἃς οὺς εἴπομεν. δυσχε- 

ρεῖφ “μισοῦσι παντελῶο. γρυντω  ζι  μἔντν 

ΠΡὼΩ. Ποίας; 

ΣΩ. Οἷον τὰς τῆς ψώρας ἰάσεις τῷ τρίβειν, καὶ 

ὅσα τοιαῦτα, οὐκ ἄλλης δεόμενα φαρμάξεως" τοῦτο 
γὰρ δὴ τὸ πάϑος ἡμῖν, ὦ πρὸς ϑεῶν, τί ποτε φῶμεν 
ἐγγίγνεσϑαι; πότερον ἡδονὴν ἢ λύπην; 

ΠΡ. Σύμμικτον τοῦτό γε. ὦ Σώκρατες. ἔοικε 
᾿ γίγνεσϑαί τι κακόν. 

᾿Σῷ. Οὐ μὲν δὴ Φιλήβου γε ἕνεκα παρεϑέμην Β 
τὸν λόγον' ἀλλ᾽ ἄνευ τούτων, ὦ Πρώταρχε, τῶν 
δονῶν καὶ τῶν ταύταις ἑπομένων, ἂν μὴ κατοφϑῶσι. 

δ ποϑὺν οὐκ ἄν ποτὲ δυναίμεϑα διαχρίνασϑαι τὸ νῦν 

᾿ ξητούμενον. 

ΠΡΩῷ. Οὐκοῦν ἰτέον ἐπὶ τὰς τούτων ξυγγενεῖς. 
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Σ,(, Τὰς ἐν τῇ μίξει κοινωνούσας λέγεις: 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ. Εἰσὶ τοίνυν μίξεις αἷ μὲν κατὰ τὸ σῶμα ἐν 

αὐτοῖς τοῖς σώμασιν, αἵ δ᾽ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἐν τῇ 

Οψυχῆῇ" ᾿ τὰς δ᾽ αὖ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀνευ- 

ρήσομεν λύπας ἡδοναῖς μιχϑείσας τοτὲ μὲν" ἡδονὰξ τὰ 
ξυναμφότερα, τοτὲ δὲ “λύπας μος... 

ΠΡΩ. ΠπΠῶο: : 

Σ,Δ), Ὁπόταν ἐν τῇ καταστάσει τι ἢ τῇ διαφϑορᾷ 

τἀναντία ἅμα πάϑη πάσχῃ. ποτὲ ῥιγῶν ϑέρηται καὶ 

ϑερμαινόμενος ἐνίοτε ψύχηται. (ξητῶν. οἶμαι, τὸ μὲν 

ἔχειν, τοῦ δ᾽ ἀπαλλάττεσϑαι τὸ δὴ λεγόμενον, ἜΘ οῖ 

πο λμ μεμιγμένον; ̓ (μετὰ δυσοφαλλθθναοι παρόνλ ἀγα- 

ποῦ, Θ νάχτησιν΄ καὶ ὕστερον σύντασιν" ἀγρίαν᾽ ποιεῖ. ΄ 
μέν δεν, ΠΡ, Καὶ μάλ᾽ ἀληϑὲς [τὸ νῦν λεγόμενον. 

Σ(). Οὐκοῦν αἱ τοιαῦται μέξειθι. αἵ μὲν ἐξ ἴδσῶν 

εἰσὶ λυπῶν τε καὶ ἡδονῶν. αἱ δ᾽ ἐκ τῶν ἑτέρων πλειόνων: 

ΠΡὼ, Πῶς γὰρ οὔ; πλήλρο 

πὶ ταν ξεις" Σ, Ζ4έγε δὴ τὰς μέν ὅταν πλείους λῦπαι τῶν 
ἡδονῶν γίγνωνται." τὰς τῆς ψώραξ λεγομένας νῦν δὴ 

ταύτας εἶναι καὶ τὰς τῶν γαργαλισμῶν, ὁπόταν ἐντὸς 
τὸ ξέον ἢ καὶ τὸ φλεγμαῖνον! τῇ τρίψει δὲ καὶ τῇ 

Ἑ κνήσει μὴ ἐφικνῆταί ὅθ, σ᾽ ,΄ν..Ψ Ι μόνον δια- 
χέῃρ»ἢ τοτὲ φέροντες εἰς πῦρ αὐτὰ καὶ εἰς τὸ ὑψυίμτέοιι Ἰ 

ἀπορίαις μεταβάλλοντες ἐνίοτε ἀμηχάνους ἧἥδονάς, τοτὲ Ὶ 

δὲ τοὐναντίον τοῖς ἐντὸς πρὸς τὰ τῶν ἔξω) λύπας ̓ ἣδο- 

ναῖς ξυγκερασϑείσας εὶς ὁπότερ᾽ ἂν ῥέψῃ., παρέσχοντο 
(τῷ τὰ συγκεκριμένά. βίᾳ διαχεῖν. ἢ τὰ διακεχριμένα 

41 συγχεῖν) καὶ ὁμοῦ | λύπας ἡδοναῖς παρατιϑέναι. 

ΠΡΩ, ᾿4ληϑέστατα. 

ἡ Ὁ 
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Σ, Οὐκοῦν ὁπόταν αὖ πλείων ἡδονὴ κατὰ τὰ 

τοιαῦτα πάντα ξυμμιχϑῇ. τὸ μὲν ὑπομεμιγμένον τῆς 
λύπης γαργαλίξει τὲ καὶ ἠρέμα ἀγανακτεῖν ποιεῖ, τὸ 

“δ᾽ αὖ τῆς ἡδονῆς (πολὺ πλέον ἐγκεχυμένον᾽ συντείνεϊ᾽ 

τε καὶ ἐνίοτε πηδᾶν ποιεῖ, καὶ παντοῖα μὲν χρώματα, 

παντοῖα δὲ σχήματα, παντοῖα δὲ πνεύματα ἀπεργαξό-᾽ 

μενον" πᾶσαν ἔκπληξιν καὶ βοὰς μετ᾽ ἀφροσύνης ἐνερ- 
γάξεται:; 

ΠΡΩ.  Μαάλα γε. Β 
Σ δ, Καὶ λέγειν τε, ὦ ἕταῖρε, αὐτόν τε περὶ 

ἑαυτοῦ ποιεῖ καὶ ἄλλον, ὡς ταύταις ταῖς ἡδοναῖς 

τερπόμενοφ᾽ οἷον ἀποϑνήσκει" καὶ ταύτας γε δὴ παντά- 

πασιν ἀεὶ μεταδιώκει τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ ἂν ἀκολα- 
στότερός τὲ καὶ ἀφρονέστερος ὧν τυγχάνῃ. καὶ καλεῖ 
δὴ “μεγίστας ταύτας, καὶ τὸν ἐν αὐταῖς ὅτι μάλιστ᾽ 
ἀεὶ ξῶντα εὐδαιμονέστατον ᾿καταριϑμεῖται. 

ΠΡ. Πάντα, ὦ Σώκρατες, τὰ συμβαίνοντα πρὸς 
τῶν πολλῶν ἀνθρώπων εἰς δόξαν" διεπέρανας. 675 

ΣΦ), Περί γε τῶν ἡδονῶν. ὦ Πρώταρχε. τῶν ἐν ,““' 

τοῖς κοινοῖς παϑήμασιν αὐτοῦ τοῦ σώματος τῶν ἐπι- 

πολῆς τε καὶ “ἐντὸς κερασϑέντων" περὶ δὲ τῶν, εἰ 
ψυχὴ σώματι τἀναντία ξυμβάλλεται, λύπην τε ἅμα 

πρὸς ἡδονὴν καὶ ἡδονὴν πρὸς λύπην, ὥστ᾽ εἰς μίαν 

ἀμφότερα κρᾶσιν ἰἕναι, ταῦτα ἔμπροσϑεν μὲν διήλϑο- 
μεν, ὡς, ὁπόταν [αὖ] κενῶται, πληρώσεως ἐπιϑυμεῖ, 

καὶ ἐλπίζων μὲν “χαίρεῖ, κενούμενος δὲ ἀλγεῖ, ταῦτα 
᾿ δὲ τότε μὲν οὐκ ἐμαρτυράμεϑα, νῦν δὲ λέγομεν, ὡς Ὁ 
«ψυχῆς πρὸς σῶμα διαφερομένης" ἐν πᾶσι τούτοις (πλή- 

ϑει ἀμηχάνοις οὖσι) μῖξις μία λύπης τὲ καὶ ἡδονῆς 
᾿ξυμπίπτει γενομένη. 
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ΠΡ, Κινδυνεύεις ὀρϑότατα λέγειν. 

ΧΧΙ͂Χ, Σὼ, Ἔτι τοίνυν ἡμῖν (τῶν μίξεων λύπης 

τὲ χαὶ ἡδονῆς λοιπὴ μία. 
ΠΡΩ, Ποία, φής; 
Σἕὸ. Ἣν αὐτὴν τὴν ψυχὴν αὑτῇ πολλάκις λαμβά- 

νειν σύγκρασιν ἔφαμεν. 

ΠΡΩ, Πῶς οὖν δὴ τοῦτ᾽ αὐτὸ λέγομεν; 
Ἑ Σ, Ὀργὴν καὶ φόβον καὶ πόϑον , καὶ ϑρῆνον 

καὶ ἔρωτα καὶ ζῆλον καὶ φϑόνον καὶ ὅσα τοιαῦτα. 

ὧρ᾽ οὐκ αὐτῆς τῆς ψυχῆς τίϑεσαι ταύτας λύπας τινάς; 

ΠΡ. Ἔγαγε. 

Σίλ, Οὐχοῦν αὐτὰς ἡδονῶν μεστὰς εὑρήσομεν 

ἀμηχάνων; ἢ δεόμεϑα ὑπομιμνήσκεσϑαι τὸ ὕς τ᾿ ἐφέηκε 

[τοῖς ϑυμοῖς καὶ ταῖς ὀργαῖς τὸ] πολύφρονά περ 

χαλεπῆναι, 24. "ξ΄, “ογφι.. ὄφρες «ὦ, δέος 

ὅς τὲ πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιοξ 
48] καὶ τὰς ἐν τοῖς ϑρήνοις καὶ πόϑοις ἡδονὰς ἐν λύπαις 

οὔσας ἀναμεμιγμένας: ᾿ 

ΠΡΩ, Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω ταῦτά γε καὶ οὐκ ἄλλως 
ἂν ξυμβαίνοι γιγνόμενα. 

Σ᾿, Καὶ μὴν καὶ τάς γὲ τραγικὰς ϑεωρήσεις, 
ὅταν ἅμα χαίροντες» κλάωσι, μέμνησαι; 

ΠΡΟ ΟΥ̓ δ᾽ δῦ, 
ΣΩ, σὴν δ᾽ ἐν ταῖς πεν το διάϑεσιν ἡμῶν 

τῆς ψυχῆς, ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ὡς ἔστι κἀν τούτοις μῖξις λύπης 
τε καὶ ἡδονῆς: 

ΠΡ, Οὐ πάνυ κατανοῶ. 

Β Σϑῦ. Παντάπασι γὰρ οὐ ῥάδιον, ὦ ἰ Πρώταρχε. 
ἐν τούτῳ ξυννοεῖν τὸ τοιοῦτον ἑχάστοτε πάϑος. 

ΠΡΩ. Οὔκουν ὥς γ᾽ ἔοικεν ἐμοί. 

ΨΝ 
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Σῷ. “Μάβωμέν γε μὴν αὐτὸ τοσούτῳ μᾶλλον. 

ὅσῳ σκοτεινότερόν ἐστιν, ἵνα καὶ ἐν ἄλλοις ὁᾷον κατα- 
μαϑεῖν τις οἷός τ᾽ ἢ μῖξιν λύπης τε καὶ ἡδονῆς. 

ΠΡ, ,Ζέγοις ἄν. 
ΣΦ, Τό τοι νῦν δὴ ῥηϑὲν ὄνομα φϑόνου πότερα 

λύπην τινὰ ψυχῆς ϑήσεις, ἢ πῶς: πε δ οααΝ 

ΠΡ. Οὕτωο. ὙΌΝΣ 

Σῷ. ᾿4λλὰ μὴν ὃ φϑονῶν γε “ἐπὶ κακοῖς τοῖς 

τῶν πέλας ἡδόμενος, ἀναφανήσεται. 

ΠΡΩ, Σφόδρα γε. σ 
ΣΩ, “Κακὸν μὴν ἄγνοια καὶ ἣν δὴ λέγομεν ἀβελτέ- 

ραν ἕξιν. 
ΠΡΩ, Τί μήν; 
Σῷ. Ἔκ δὴ τούτων ἰδὲ τὸ γελοῖον ἥντινα φύ- 

σιν ἔχει. 

ΠΡ, Ζέγε μόνον. 
Σ. Ἔστι δὴ πονηρία μέν τις τὸ κεφάλαιον, 

ἕξεώς τινος ἐπίκλην" λεγομένη" τῆς δ᾽ αὖ πάσης πονη- 
ρίας ἐστὶ τοὐναντίον πάϑος ἔχον ἢ τὸ λεγόμενον ὑπὸ 

τῶν ἐν ΖΔελφοῖς γραμμάτων. 
ΠΡ. Τὸ “γνῶϑι σαυτὸν λέγεις, ὦ Σώκρατές: 
Σ ὦ. Ἔγωγε. τοὐναντίον μὴν ἐκείνῳ δῆλον ὅτι Ὁ 

τὸ ΜἩηδαμῇ γιγνώσκειν αὑτὸν λεγόμενον ὑπὸ τοῦ γράμ- 

ματος ἂν εἴη. 
ΠΡΟ, Τί μήν; 

ΣΩῷ. Ὦ Πρώταρχε. πειρῶ δὴ αὐτὸ τοῦτο τριχῇ 

τέμνειν. 
ΠΡ. Πῇ φής; οὐ γὰρ μὴ δυνατὸς ὦ. 
Σῷ,. Ζέγεις δὴ δεῖν ἐμὲ τοῦτο διελέσϑαι τὰ νῦν; 

ΠΡΩ. ΜΖέγω. καὶ δέομαί γε πρὸς τῷ λέγειν. 
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ΣΩ. Ἶρ᾽ οὖν οὐ τῶν ἀγνοούντων αὑτοὺς κατὰ 
τρία ἀνάγκη τοῦτο τὸ πάϑος πάσχειν ἕκαστον; 

ΠΡ. Πῶο: 

]) Σῷ, Πρῶτον μὲν κατὰ χρήματα, δοξάξειν εἶναι 

Ἐ πλουσιώτερον ἢ κατὰ τὴν αὑτῶν οὐσίαν. 
ΠΡώ,. Πολλοὶ γοῦν εἰσὶ τὸ τοιοῦτον πάϑος ἔχοντεο. 

ΣΩ, Πλείους δέ γε, οἱ μείζους καὶ καλλίους 

αὑτοὺς δοξάξουσι. καὶ πάντα ὅσα κατὰ τὸ δῶμα εἶναι 
διαφερόντως τῆς οὔσης αὐτοῖς ἀληϑείας. 

ΠΡΩ, Πάνυ γε. 

Σῷ, Πολὺ δὲ πλεῖστοί γε, οἶμαι, περὶ τὸ τρίτον 

» 

β 

2) εἶδος τὸ τῶν ἐν ταῖς υχο ΟΠΜΕΝ ΤΟ το ἀφετν Ὁ 

δοξάξοντες΄ βελτίους ἑαυτούς, οὐκ ὄντεθ.., “-τ ΗΣ 

ΠΡῶ. Σφόδρα μὲν οὖν. ἕ ἥ 
49 Σῷ. Τῶν ἀρετῶν δ᾽ ἄρ’ οὐ] ἡτον ἸΡΝ τὸ 

πλῆϑος πάντως ἀντεχόμενοῦ, μξστὸν ἐρίδων καὶ δοξο- 

σοφίας ἐστὶ ψευδοῦς; 

ΠΡΟ, Πῶς δ᾽ οὔ; Ὥ] 

ΣΩ. “Κακὸν μὲν δὴ πᾶν ἄν τις τὸ τοιοῦτον 
εἰπὼν ὀρϑῶς ἂν εἴποι πάϑος. (τὸ ἀγνοεῖν ἐὰντον 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

( -ἰ γελοῖον Σῷ, Τοῦτο τοίνυν ἔτι διαιρετέον, ὦ Πρώταρχε. 
δίχα, εἰ μέλλομεν (τὸν παιδικὸν ἰδόντες φϑόνονρἄτο- 

οὔτε πον" ἡδονῆς καὶ λύπης ὄψεσθαι μῖξιν. πῶς οὖν τέμνο- 

μὲν δίχα, λέγεις; δ 
ΠΡ, Ναί. 

ἽΒ Σῷ, Πάντες ὁπόσοι ταύτην τὴν ψευδῆ | δόξαν περὶ 

ἑαυτῶν ἀνοήτως δοξάξουσι, (ἰκαϑάπερ ἁπάντων ἀνθϑρώ- 
πων, καὶ τούτων ἀναγκαιότατον ἕπεσϑαι τοῖς μὲν δώμην 

αὐτῶν καὶ δύναμιν, τοῖς δέ, οἶμαι, τοὐναντίον. 

ἃ ἔ 

υϑ αν λδνεδ γον 

ΕΑ...» 
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ΠΡΩ,. ἀνάγκης .5.. 5: γγαη, ἄν 

ΣΦ), Ταύτῃ τοίνυν δίελε, καὶ ὅσοι μὲν αὐτῶν 

εἰσὶ μετ᾿ ἀσϑενείας τοιοῦτοι καὶ ἀδύνατοι καταγελώ- 
μενοῖ- τιμωρεῖσϑαι, “γελοίους τούτους φάσκων εἶναι 
τἀληϑῆ φϑέγξει: τοὺς δὲ δυνατοὺς τιμωρεῖσϑαι καὶ 

ἰσχυροὺς φοβεροὺς καὶ “ἐχϑροὺς προσαγορεύων ᾿ ὀρϑό-Ο 
τατον τούτων σαυτῷ λόγον ἀποδώσεις. ἄγνοια γὰρ ἡ 

μὲν τῶν ἰσχυρῶν ἐχϑρά τὲ καὶ αἰσχρά: βλαβερὰ γὰρ 
καὶ τοῖς πέλας (αὐτή τε καὶ ὅσαι εἰκόνες αὐτῆς εἰσίν ..5.2 Ὁ“ ὸ 

ἡ δ᾽ ἀσϑενὴς ἡμῖν τὴν τῶν γελοίων εἴληχε τάξιν τε 

καὶ φύσιν. 

ΠΡᾺ, Ὀρϑότατα λέγεις. ἀλλὰ γὰρ “ἡ τῶν ἡἧδο- 

νῶν καὶ λυπῶν μῖξις ἐν τούτοις οὔπω μοι καταφανής. 
ΣδΣ, Τὴν τοίνυν τοῦ φϑόνου λαβὲ δύναμιν͵ 

τ. 

πρῶτον. ΕΗ Ξ 
ΠΡΩ, “Ζέγε μόνον. 

Σδ.. ,᾿ “ύπη τις ἄδικός ἐστί που καὶ ἡδονή; " 

ΠΡΩ, Τοῦτο μὲν ἀνάγκη. 

ΣέΣ. Οὐκοῦν ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν ἐχϑρῶν κακοῖς 

οὔτ᾽ -ἄδικον οὔτε φϑονερόν ἐστι τὸ χαίρειν: 
ΠΡ, Τί μήν; 

ΣΟ. Τὰ δέ γε τῶν φίλων ὑρῶνταξ ἔστιν ὅτε 

κακὰ Μὴ λυπεῖσϑαὶ͵, ζαύρδιν" δὲ ἄρ᾽ οὐκ ἄδικόν ἐστιν ; 

ἢ ΠΡ. Πῶς δ᾽ οὔ 

Σ,), Οὐκοῦν τὴν ἄγνοιαν εἴπομεν ὅτι κακὸν πᾶσιν; 

ΠΡὼ. Ὀρϑῶς. 
ΣΦ). Τὴν οὖν τῶν φίλων δοξοσοφίαν καὶ δοξο- 

καλίαν καὶ ὅσα νῦν δὴ διήλϑομεν, (ἐν τρισὶ λέγοντες Εὶ 

εἴδεσι γίγνεσθαι.) γελοῖα μὲν ὁπόσα ἀσϑενῆ. μισητὰ 

δ᾽ ὁπόσα ἐρρωμένα.λ (φῶμεν. ἢ μὴ φῶμεν ὕπερ εἶπον 
σ΄ 
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ἄρτι. τὴν τῶν φίλων ἕξιν ταύτην ὅταν ἔχῃ τις τὴν 

᾿φσυε ἀβλαβῆ τοῖς ἄλλοις “γελοίαν εἶναι; 
ΠΡΩ,. Πάνυ γε. 

Σκ), Κακὸν δ᾽ οὐχ ὁμολογοῦμεν αὐτὴν ἄγνοιάν 

γε οὖσαν εἶναι; 
ΠΡὼ, Σφόδρα γε. 

Σ, Ὁ, Χαίρομεν δὲ ἢ λυπούμεϑα, ὅταν ἐπ᾽ αὐτῇ 
γελῶμεν: 

ὅ0 ᾿ ΠΡΩ, Ζ]ῆλον ὅτι χαίρομεν. 
ΟΣ ., Ἡδονὴν δὲ ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων κακοῖς, οὐ 

“φϑόνον ἔφαμεν εἶναι τὸν τοῦτο ἀπεργαζόμενον; 

ΠΡΩ, ᾿Ζνάγκη. ᾿ 

Σ. Γελῶντας ἄρα ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων 

γελοίοις φησὶν ὃ λόγος, κεραννύντας ἡδονὴν φϑόνῳ, 

λύπῃ τὴν ἡδονὴν ξυγκεραννύναι" τὸν γὰρ φϑόνον 
ὡμολογῆσϑαι λύπην τῆς ψυχῆς ἡμῖν πάλαι. τὸ δὲ 

γελᾶν ἡδονήν, ἅμα γίγνεσϑαι δὲ τοῦτο ἐν τούτοις 
τοῖς χρόνοις. “) 

ΠΡ, ᾿“4ληϑῆ. 

Β Σ,), Μηνύει δὴ νῦν ὁ λόγος ἡμῖν ἐν ϑρήνοις 
τὲ καὶ ἐν τραγῳδίαις "(μὴ τοῖς δράμασι μόνον ἀλλὰ 

καὶ τῇ τοῦ βίου ξυμπάσῃ τραγῳδίᾳ καὶ κωμῳδίᾳ,) λύ- 
πας ἡδοναῖς ἅμα κεράννυσϑαι, καὶ ἐν ἄλλοις δὴ μυρίοις. 

ΠΡ, ᾿Ζδύνατον μὴ ὁμολογεῖν ταῦτα, ὦ Σώκρα- 
τες, εἰ καί τις φιλονεικοῖ πάνυ πρὸς τἀναντία. 

,2,,.,.2,.,3 4 ΧΧΧ, Σὼ, Ὀργὴν μὴν καὶ πόϑον καὶ ϑρῆνον" 

πο κις καὶ φόβον καὶ ἔρωτα καὶ ξῆλον᾽ καὶ φϑόνον προυϑέ- 

σμεϑαὰ καὶ ὁπόσα τοιαῦτα, ἐν οἷς ἔφαμεν εὑρήσειν 
μιγνύμενα τὰ νῦν πολλάκις λεγόμενα. ἦ γάρ; 

ΠΡΩ,. Ναί. 
, ") 7 
Ὃ ("- φ ϑο' φᾷ »Ζ: ,, “223 Ἰ 

, Οὐ δτ π᾿ δ΄ 

ν 2 7 
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Σῷ, Μανϑάνομεν οὖν. ὅτι ϑρήνου πέρι καὶ φϑό- 
νου καὶ ὀργῆς πάντα ἐστὶ τὰ νῦν δὴ διαπερανϑέντα; 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὐ μανϑάνομεν; 

Σ. Οὐκοῦν πολλὰ ἔτι τὰ λοιπά; 

ΠΡ. Καὶ πάνυ γε. 

ΣΦ. Διὰ δὴ τέ μάλισϑ᾽ ὑπολαμβάνεις μὲ δεῖξαί 
σοι τὴν ἐν τῇ κωμῳδίᾳ μῖξιν; ἄρ᾽ οὐ πίστεως χάριν, 
ὅτι τήν γε ἐν τοῖς φόβοις καὶ ἔρωσι καὶ τοῖς ἄλλοις Ὁ 
ῥάδιον Ἀρᾶσιν ἐπιδεῖξαι. λαβόντα δὲ τοῦτο παρὰ 
σαυτῷ, ἀφεῖναί μὲ μηκέτι (ἐπ’ ἐκεῖνα ἰόντα δεῖν μη- 

κύνειν τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ἁπλῶς λαβεῖν τοῦτο. ὅτι καὶ 

σῶμα ἄνευ ψυχῆς καὶ ψυχὴ ἄνευ σώματος καὶ κοινῇ 
μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τοῖς παϑήμασι μεστά ἐστι συγκεχρα- 

μένης ἡδονῆς λύπαις: νῦν οὖν λέγε, πότερα ἀφίης μὲ 
ἢ μέσας ποιήσεις νύκτας; ς-εἰπὼν δὲ σμικρὰ οἶμαί σου 

τεύξεσϑαι μεϑεῖναί με᾽ τούτων γὰρ ἁπάντων αὔριον 

ἐθελήσω ᾿ σοι λόγον δοῦναι, τὰ νῦν δὲ ἐπὶ τὰ λοιπὰ 

βούλομαι στέλλεσϑαι πρὸς τὴν κρίσιν ἣν Φίληβος 

ἐπιτάττει. 
ΠΡΩ,. Καλῶς εἶπες, ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾽ ὅσα λοιπὰ 

ἡμῖν διέξελϑε ὅπῃ σοι φίλον. 
ΧΧΥΤΟ Σ , Κατὰ φύσει τοίνυν μετὰ τὰς κι- 

χϑείσαξ, ἡδονὰς ὃ ὑπὸ δή τινος ἀνάγκης ἐπὶ τὰς ἀμίχτους 
πορευοίμεϑ᾽ ἂν ἐν τῷ βέψει. 

Ι ΠΡῶ,. Κάλλιστ᾽ εἶπες. 

Σῷ. ᾿Εγὼ δὴ πειράσομαι μεταβαλὼν σημαίνειν 
δ Ἂν ᾽ , » : "ἘΞ ς ““ὋΡ 3 ς - » 
ημῖν αὑτὰς. τοῖς γὰρ φαάδκουσι λυπῶν είναι "παῦλαν 

πάσας τὰς ἡδονὰς οὐ πάνυ πὼς πείϑομαι, ἀλλ᾽ ὅπερ 

εἶπον, μάρτυσι καταχρῶμαι πρὺς τὸ τινὰς “ἡδονὰς εἷναν 

δοκούσας, οὔσας δ᾽ οὐδνμαν, καὶ βδλδλαο ἑτέρας τινὰ 
; τ ΓῈ “ 
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ἅμα καὶ πολλὰς φαντασϑείσας, εἶναι δ᾽ αὐτὰς συμ- 

πεφυρμένας ὁμοῦ λύπαις τε καὶ ἀναπαύσεσιν ὀδυνῶν 
γον τῶν μεγίστων περί τὲ σώματος καὶ ψυχῆς ἀπορίας" 

Β ΠΡ, ᾿“ληϑεῖς δ᾽ αὖ τίνας, ὦ Σώκρατες, ὑπο- 
λαμβάνων ὀρϑῶς τις διανοοῖτ᾽ ἄν; 

β Σ (δ, Τὰς περί τὲ τὰ καλὰ" λεγόμενα ϑόμοτν 

καὶ περὶ τὰ σχήματα καὶ τῶν ὀσμῶν τὰς πλείστας καὶ 
ἄφες τὰς τῶν φθόγγων καὶ ὅσα «τὰς ἐνδείας, ἐν θήτους 

ἔχοντα καὶ ἀλύπουφ»)τὰς πληρώσεις αἰσϑητὰς καὶ ἡδείας 

(καϑαρὰς λυπῶν) παραδίδωσιν. 
ΠΡ, Πῶς δὴ ταῦτα, ὦ Σώκρατες, αὖ λέγομεν 

ἈΈΡ ΤΣ οὕτωορ: ἐν 

ἈΝ δ" Σ,, Πάνυ μὲν οὖν οὐκ εὐϑὺς δῆλά ἐστιν ἃ 

"Ἶ Οσλέγω, πειρατέον μὴν δηλοῦν. “οχημάτων τε γὰρ 

κάλλος οὐχ ὅπερ ἂν ὑπολάβοιεν οἵ πολλοὶ πειρῶμαι 

“νῦν λέγειν. (οἷον ξώων ἤ τινῶν ἀνδύνν, ὐὐκῶς ἀλλ᾽ 

«εὐθύ τι λέγω, φησὶν ὃ λόγος, καὶ “περιφερὲς χαὶ ἀπὸ 

τούτων δὴ τά τὲ τοῖς τόρνοις γιγνόμενα ἐπίπεδά τε 

καὶ στερεὰ καὶ τὰ τοῖς κανόσι καὶ γωνίαις, εἴ μου 
, Μ 5 9 τηάδορς μανϑάνεις. ταῦτα γὰρ οὐκ εἶναι πρός τί καλὰ λέγω, 

,. καϑάπερ ἄλλα, ἀλλ᾽ ἀεὶ καλὰ “καϑ' αὑτὰ" πεφυκέναι 

ἜΣ, .Ὁ καί τινας ἡδονὰς οἰχείας" ἔχειν, (οὐδὲν ταῖς τῶν κνή- 

δεῶν τρ ΘΕ μεῖς ε καὶ χρώματα δὴ τοῦτον τὸν τύπον 

ἔχοντα καλὰ καὶ ἡδονάς. ἀλλ᾽ ἂρα μανθάνομεν, ἢ πῶς: 

ΠΡΩ. πειρῶμαι μέν, ὦ Σώκρατες" πειράϑητι δὲ 
καὶ σὺ σαφέστερον ἔτι λέγειν. ὃς 

2 Ὑεει ΠΝ δὴ ἰὰς᾽ τῶν φϑόγγων τὰς λείας καὶ 

λαμπρὰς τὰς ἕν τι καϑαρὸν ἱξείσας μέλος, οὐ πρὸς 

ἕτερον καλὰς ἀλλ᾽ αὐτὰς «καϑ' αὑτὰς" εἶναι, καὶ τού- 

τῶν ξυμφύτους ἡδονὰς ἑπομένας. 
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ΠΡΩ. "Ἔστι γὰρ οὖν καὶ τοῦτο. 
ΣΔ). 3 Τὸ δὲ περὶ τὰς ὀσμὰς ἧττον μὲν τούτων Ε 

εἴον γένος ἡδονῶν" τὸ δὲ μὴ συμμεμῖχϑαι ἐν αὐταῖς 

ἀναγκαίους λύπας, καὶ ὅπῃ τοῦτο καὶ ἐν ὅτῳ τυγχάνει 

ἀλλ᾽, εἰ κατανοεῖς, ταῦτα εἴδη δύο λέγομεν ἡδονῶν. 

ΠΡΩ. Κατανοῶ. 

Σὰ. Ἔτι δὴ τοίνυν τούτοις προσϑῶμεν | τὰς δ2 
περὶ τὰ μαϑήματα ἡδονάς, εἰ ἄρα δοκοῦσιν ἡμῖν αὗται 

πείνας μὲν μὴ ἔχειν τοῦ μανϑάνειν μηδὲ διὰ μαϑη- 
μάτων πείνην ἀλγηδόνας ἐξ ἀρχῆς γενομένας. 

ΠΡ, ᾽4λλ᾽ οὕτω ξυνδοχεῖ. 

Σέὰδ. Τί δέ; μαϑημάτων πληρωϑεῖσιν ἐὰν ὕστερον 

“““ 
Α » -“ ͵] ’ ἊΣ ΄, , ᾽ 

ἐγονὸς ἡμῖν. τοῦτ᾽ ἐχείνοιο τίϑημι ἀντίστροφον ὥπαν. - »] 

ἀποβολαὶ" διὰ τῆς λήϑης γίγνωνται, καϑορᾷς τινὰς ἐν 

αὐταῖς ἀλγηδόνας: »( 

ΠΡ, Οὔ τι φύσει γε, ἀλλ᾽ ἔν τισι λογεσμοῖξ τοῦ - 

μαϑήματος ὅταν τις στερηϑεὶς λυπηϑῇ διὰ τὴν χρξίον, ΕΝ 

δέ.. Καὶ μήν, ὦ μακάριε, νῦν γε ἡμεῖς αὐτὰ τὰ 

τῆς φύσεως μόνον παϑήματα. χωρὶς τοῦ λογισμοῦ" δια- 

περαίνομεν. 

ΠΡ. ᾿4ληϑῆ τοίνυν λέγεις, ὅτι χωρὶς λύπης 
ἡμῖν λήϑη γίγνεται ἑκάστοτε ἐν τοῖς μαϑήμασιν. 

Σ,(), Ταύτας τοίνυν τὰς τῶν μαϑημάτων ἡδονὰς 

ἀμίκτους τε. εἶναι λύπαις ῥητέον! χαὶ οὐδαμῶς τῶν 

πολλῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ τῶν σφόδρα ὀλίγων. 
ΠΡ. Πῶς γὰρ οὐ ῥητέον ; 

ΧΧΧΙ Σὰ, Οὐκοῦν ὅτε μετρίως ἤδη διακεκρί- Ο 

μεϑα χωρὶς τάς τε “καϑαρὰς ἡδονὰς καὶ τὰς σχεδὸν 

ἀκαθάρτους" ὀρϑῶς ἂν λεχϑείσαβ, προσϑῶμεν τῷ λόγῳ 

ταῖς μὲν σφοδραῖς ἡδοναῖς “ἀμετρίαν, ταῖς δὲ μὴ τοὐ- 
ῬΊΑΤΟ 1 ὥ;. ΟΝ 9 

7“: 

." Ὑ 

ΓΙ 

κεν 

Ἂ ἐ- 
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δ“: ψΑΓΑν δ΄ ; 

ναντίον “ἐμμετρ ἰαν: καὶ {τὰφΣ τὸ “μέγα καὶ τὸ σφοδρὸν 
[αὖ] (δεχομένας) καὶ πολλάκις καὶ ὀλιγάκις γιγνο- 
μένας τοιαύτας [τῆς] τοῦ ἀπείρου γε ἐκείνου καὶ ἧττον 
καὶ μᾶλλον διά τε σώματος καὶ ψυχῆς φερομένου 

Ὁ [προσ]ϑῶμεν αὐτὰς εἶναι γένους, ᾿ τὰς δὲ μὴ τῶν 

“ἐμμέτρων. Ἶ 
ΠΡ, Ὀρϑότατα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
Σῷ, Ἔτι τοίνυν πρὸς τούτοις μετὰ ταῦτα τόδε 

αὐτῶν διαϑεατέον. 
ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; σιν, ὃ)αισεξμὴν 
Σι, Τί ποτὲ χρὴ φάναι πρὸς μήλλβδι" εἶναι; τὸ 

πολ ον τε καὶ εἰλιξριϑδε ἢ τὸ σφόδρα τὲ καὶ τὸ 
πολὺ καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ ἱκανόν: 

τοῖσω Τί ποτ᾽ ἄρα, ὦ Σώκρατες, ἐρωτᾷς βουλό- 
μενος:: ἊκΦ ἐμαὶ γονν ἀδούκόνς κί, μον ἘΔ κε ρασοάννον Ὁ 

Σο, ταῦ ὦ Πρώταρχε, ἐπιλείπειν ἐλέγχων 

Β ἡδονῆς τὲ καὶ ἐπιστήμης, εἰ τὸ μὲν ἄρ᾽ αὐτῶν ἔχα:- 
τ τευ ἐχαϑαρόν ἐστι, τὸ δ᾽ "οὐ καϑαρόνν ἵνα χαϑαρὸν 

ἑκάτερον Νὸν εἰς τὴν κρίσιν ἐμοὶ καὶ σοὶ καὶ ξυνάπασι 

τοῖσδε δάω παρέχῃ τὴν ἈΛΘΑ Νὸ 

ΠΡ. Ὀρϑότατα. 
ΣΩ. Ἴϑι δή. περὶ πάντων, ὅσα χκαϑαρὰ γένη 

λέγομεν, οὑτωσὶ διανοηϑῶμεν᾽ προελόμενον πρῶτον 

αὐτῶν ἕν τι διασκοπῶμεν. 
ὅ8 Ι ΠΡ. Τί οὖν προελώμεϑα:; 

Σῷ. Τὺ λευκὸν ἐν τοῖς πρῶτον, εἰ βούλει, ϑεα- 

σώμεϑα γένο. 
ΠΡΩ, ΠΡ. μὲν οὖν. 

εἴη; ἜΤΟΣ τὸ μέγιστόν 1 τε καὶ ἧς πει τὸ ἀκρα- ἢ 

πο τὸ σεται τος 
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τέστατον, ἐν ᾧ χρώματος μηδεμία μοῖρα ἄλλη μηδε- 

νὸς ἐνείη; 

ΠΡΩ. 4ῆλον ὅτι τὸ “μάλιστα εἵλικρινὲς ὄν. 
Σ.). Ὀρϑῶς. ἄρ᾽ οὖν οὐ τοῦτο ἀληϑέστατον, ὦ 

Πρώταρχε, καὶ ἅμα δὴ κάλλιστον τῶν λευκῶν πάντων 

᾿ϑήσομεν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ πλεῖστον οὐδὲ τὸ μέγιστον; Β 
ΠΡΩ, Ὀρϑύτατά γε. 
ΣΦ), Σμικρὸν ἄρα καϑαρὸν λευκὸν (μεμιγμένου 

πολλοῦ λευκοῦ "λευκότερον ἅμα καὶ “κάλλιον καὶ ᾿ἀλη- 
ϑέστερον ἐὰν φῶμεν γίγνεσθαι, παντάπασιν ἐροῦμεν 
ὀρϑῶς. 

ΠΡ. Ὀρϑύότατα μὲν οὖν. 
Σ. Τί οὖν; οὐ δή που πολλῶν δεησόμεϑα παρα- 

δειγμάτων τοιούτων ἐπὶ τὸν τῆς ἡδονῆς πέρι λόγον, 

ἀλλ᾽ ἀρκεῖ νοεῖν ἡμῖν αὐτόϑεν, ὡς ἄρα καὶ ξύμπασα 

ἡδονὴ σμικρὰ μεγάλης καὶ ὀλίγη πολλῆς, καϑαρὰρ 
λύπης. ἡδίων καὶ ἀληϑεστέρα καὶ καλλίων γίγνοιτ᾽ ἄν. 

ΠΡ. Σφόδρα μὲν οὖν. καὶ τό γε παράδειγμα 
ἱκανόν. 

Σ, Τί δὲ τὸ τοιόνδε; ἄρα περὶ ἡδονῆς οὐκ 
ἀκηκόαμεν. ὡς “ἀεὶ γένεσίς" ἐστιν. οὐσία δὲ οὐκ ἔστι 
τὸ παράπαν ἡδονῆς; κομψοὶ γὰρ δή τινες αὖ τοῦτον 

τὸν λόγον ἐπιχειροῦσι μηνύειν ἡμῖν, οἷς δεῖ χάριν ἔχειν. 

ΠΡῷ,. Τί δή; 

ΣΩ,. Ζιαπερανοῦμαί σοι τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐπανερωτῶν, 

ὦ Πρώταρχε ᾿ φίλε. Ὀ 
ΠΡ, “έγε καὶ ἐρώτα μόνον. 

ΧΧΧΊΠ. Σῶῷ,. ᾿Εστὸν δή τινε δύο, τὸ μὲν αὐτὸ 
καϑ' αὑτό. τὸ δὲ᾽ ἀεὶ ἐφιέμενον ἄλλου. 

ΠΡΩ. Πῶς τούτω καὶ τίνε λέγεις; 

“ἀε ΓΔ» }0 

ο 

ω. ᾿ μ᾿ ἐδιὶ, ᾿ 
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ΣΩ,. Τὸ μὲν σεμνότατον ἀεὶ πεφυκός, τὸ δ᾽ ἐλλιπὲς 

ἐκείνου. 
ΠΡ, “έγ᾽ ἔτι σαφέστερον. 
Σι(ὸ, Παιδικά που καλὰ καὶ ἀγαϑὰ τεϑεωρήκαμεν 

ἅμα καὶ ἐραστὰς ἀνδρείους αὐτῶν. 
ἼΠΡΩ, Σφόδρα γε. 
ΣΩ,. Τούτοις τοίνυν ἐοικόταί δυοῖν οὖσι δύ᾽ ἄλλα 

Ἐ ζήτει κατὰ [ πάντα ὕσα λέγομεν “εἶναι 
ΠΡΩ, Τὸ τρίτον ἔτ᾽ ἐρῶ; λέγε σαφέστερον, ὦ 

Σώκρατες, ὅτι λέγεις. 

Σῷ, Οὐδέν τι ποικίλον, ὦ Πρώταρχε' ἀλλ᾽ ὃ 
λόγος ἐρεσχηλεῖ νῶν, λέγει δ᾽ ὅτι᾽ τὸ -μὲν “ἕνεκά του 

τ σῶν ὄντων ἔστ᾽ ἀεί, τὸ δ᾽, οὗ χάριν ἑκάστοτε τὸ τινὸς 

ἕνεκα γιγνόμενον ἀεὶ γίγνεται. 
ΠΡ. Μόγις ἔμαϑον διὰ τὸ πολλάκις λεχϑῆναι. 

Σ,. Τάχα δ᾽ ἴσως, ὦ παῖ, μᾶλλον μαϑησόμεϑα 

δά προελθόντος |, τοῦ λόγου. 
ΠΡ. Τί γὰρ οὔ: 

Σ. Ζύο δὴ τάδε ἕτερα λάβωμεν. 

ΠΡΩὼ, Ποῖα; 

Σῷ, Ἕν μέν τιΐγένεσιν πάντων, τὴν δὲ “οὐσίαν 

ἕτερον ἕν. ΄ 
ΠΡΩ,. 4Ζύο ἀποδέχομαί σου ταῦτα, οὐσίαν καὶ 

γένεσιν. ᾿ 

Σῷ, Ὀρϑότατα. πότερον οὖν τούτων ἕνεκα ποτέ. 
Α ’ πεν τε 9 ΄ ΟἹ Ὲ - μ᾿ Χ 2 , 

ρου, τὴν γένεσιν “οὐσίας ἕνεκα φῶμεν ἢ τὴν οὐσίαν 
εἶναι “γενέσεως ἕνεκα; 

- ,»,»ἱ 

ΠΡ, Τοῦτο ὃ προσαγορεύεται οὐσία εἰ γενέσεως 
ἕνεκα τοῦτ᾽ ἔστιν ὅπερ ἐστί, νῦν πυνϑάνει; 

Σ,.). Φαίνομοαι. 
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ΠΡΩ,. | Πρὸς ϑεῶν ὧρ᾽ ἐπανερωτᾷς μὲ τοιόνδε Β 
τι: “λέγ᾽, ὦ Πρώταρχε, μοί, πότερα πλοίων ναυπηγίαν 
ἕνεκα φὴς γίγνεσϑαι μᾶλλον ἢ πλοῖα ἕνεκα ναυπηγίας, 

καὶ πάνϑ'᾽ ὁπόσα τοιαῦτ᾽ ἐστί; 

ΣΩ, “Μέγω τοῦτ᾽ αὐτό. ὦ Πρώταρχε. 
ΠΡΩ, Τί οὖν οὐκ αὐτὸς ἀπεκρίνω σαυτῷ, ὦ Σώ- 

κρατες; αὐτννν ἐπ 
ΣΩ, Οὐδὲν ὅτι οὔ" σὺ μέντοι τοῦ λόγου συμμέτεχε. 

ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ,, Φημὶ δὴ γενέσεως μὲν ἕνεκα φάρμαχά τε καὶ 

Ι πάντα ὄὕὄργανα καὶ πᾶσαν ὕλην παρατίϑεσϑαι πᾶσιν, 

ἑχάστην δὲ γένεσιν ἄλλην ἄλλης οὐσέας τινὸς ἑκάστης 
ἕνεκα γίγνεσϑαι, ξύμπασαν δὲ γένεσιν οὐσίας ἕνεκα 
γίγνεσϑαι ξυμπάσης. 

ΠΡΩ. Σαφέστατα μὲν οὖν. 
ΣΦ), Οὐκοῦν ἡδονή γε, (εἴπερ γένεσίς ἐστινν ἕνεκά 

τινος οὐσίας ἐξ ἀνάγκης γίγνοιτ᾽ ἄν. 
ΠΡΩ, Τί μήν; 

Σ, Τό γε μὴν “οὗ ἕνεκα τὸ ἕνεκά του γιγνό- 
μενον ἀεὶ γίγνοιτ᾽ ἄν, ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ μοίρᾳ ἐχεῖνό 
ἐστι" τὸ δὲ “τινὸς ἕνεκα γιγνόμενον εἰς ἄλλην, ὦ ἄριστε, 

μοῖραν ϑετξον. 
ΠΡῸὼ. ᾿Ζναγκαιότατον. 

᾿ΣΩ, Ἶ4ρ᾽ οὖν ἡδονή γε εἴπερ γένεσίς ἐστιν, Ὁ 
εἰς ἄλλην ἢ τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ μοῖραν αὐτὴν τυϑέντες» 
ὀρϑῶς ϑήσομεν; 

ΠΡ, Ὀρϑύότατα μὲν οὖν. 
Σ,(), Οὐχοῦν ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον τούτου τοῦ 

λόγου, τῷ μηνύσαντι τῆς ἡδονῆς πέρι" τὸ 'γένεσιν μέν. 

. Οὐσίαν δὲ μηδ᾽ ἡντινοῦν αὐτῆς εἶναι, χάριν ἔχειν δεῖ" 
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δῆλον γὰρ ὅτι οὗτος τῶν φασκόντων ἡδονὴν “ἀγαϑὸν, 
εἶναι καταγελᾷ. 

ΠΡ. Σφόδρα γε. 

Σ(). Καὶ μὴν (ὃ) αὐτὸς οὗτος ἑκάστοτε καὶ τῶν] 
Ε ἐν ταῖς Ὑενέσεσιν᾽ ἀποτελουμένων᾽ καταγελάσεται. 

ΠΡΩ, Πῶς δὴ καὶ ποίων λέγεις; 

Σ᾿, Τῶν ὅσοι- ἐξιώμενοϊ ἢ πείνην ἢ δίψαν ἤ τι 
Ἰλίου τῶν τοιούτων, ὅσα γένεδιᾷ ἐξιᾶται»» χαίρουσι διὰ τὴν 

ἝΩ γένεσιν ἅτε ἡδονῆς οὔσης αὐτῆὰ, καί φασι ξῆν οὐκ 

ἂν δέξασϑαι. μὴ διψῶντές τε καὶ πεινῶντες καὶ τἄλλα, 
ἅ τις ἂν εἴποι, πάντα τὰ ἑπόμενα τοῖς τοιούτοις παϑή- Ὁ 

μασι μὴ πάσχοντες. Ὁ β 
δῦ ΠΡΩ, | ̓Εοίκασι γοῦν. 

Σ(), Οὐκοῦν τῷ γίγνεσθαί, γε τοὐναντίον ἅπαντες 

τὸ “φϑείρεσϑαν" φαῖμεν ἄν. ἑ 

ΠΡ, ᾿Ζναγκαῖον. 
Σ,. Τὴν δὴ φϑορὰν καὶ γένεσιν αἰροῦτ' ἄν τις 

᾿ Κτοῦϑ' αἱφούμενοβ; ἀλλ᾽ οὐ τὸν τρίτον ἐχεῖνον βίον, 
“ὦ Ε 

᾿ ςε 

τὸν ἐν ᾧ μήτε χαίρειν μήτε λυπεῖσϑαι, φρονεῖν δ᾽ ἦν 

δυνατὸν ὡς οἷόν τε καϑαρώτατα. 

ΠΡῷ. Πολλή τις, ὡς ἔοικεν, ὦ Σώκρατες, ἀλογία 
συμβαίνει γίγνεσϑαι, ἐάν τις τὴν ἡδονὴν ὡς ἀγαϑὸν 
ἡμῖν τυϑῆται. 

Σι(ὸ, Πολλή, ἐπεὶ καὶ τῇδε ἔτι λέγωμεν. 
ΠΡΩ, πῇ; 

Β Ι Σὼ, Πῶς οὐκ ἄλογόν ἐστι μηδὲν ἀγαϑὸν ε εἶναι 

᾿ς μηδὲ καλὸν ( ψψνήτε ἐν σώμασι μήτ᾽ ἐν πολλοῖς ἄλλοις, 

πλὴν ἐν ψυχῇ, καὶ ἐνταῦϑα ἡδονὴν μόνον. ἀνδρείαν 

δὲ ἢ σωφροσύνην ἢ νοῦν ἤ τι τῶν ἄλλων, ὅσα ἀγαϑὰ ᾿ 
ἜΝΙ ψυχή, μηδὲν τοιοῦτον εἶναι; πρὸς τούτοις δὲ : 

( σ΄ ζ 4 ΟΝ ζ22»α...“Ἂ ΖΆ.)ε 5.2» “Ὁ ̓ 
ἐ4.} ᾿ ἈΡ “ἐγμνν 4.» ΚΩ γόνυ »ν νο ἐίδαν" Ψ 

᾿ “΄ ᾿ ᾿ , σα “ἢ 
΄ ᾿ ,.". { Ζ “ ἦν ᾿ “ ον -" “νἤ ζ΄ σι, ΙΑ ΠΥ ΣῊ ὥξένι - ΠΣ ΑΝ β“εξεάρ.- ΓΑ, ρεὸτ μὰ ΄ 

᾿ 
ζ΄. Ψ»ῃ: ψῃ εἴ....«ὄ σ΄ δέχ μφωσ »Ὑ»»" σι "..«4ῳ06Ἃ ΄ , “23: “5. 

- 
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ἔτι τὸν τσὴ χαίροντα, ἀλγοῦντα δὲ ἀναγκάξεσϑαι φάναι 

“χακὺν εἶναι τότε ὅταν ἀλγῇ. (κἂν ἢ ἄριστος πάντων 
καὶ τὸν χαίροντα αὖ, ὅσῳ μᾶλλον χαίρει, τότε ὅταν 
χαίρῃ. τοσούτῳ διαφέρειν ᾿ πρὸς ἀρετήν. σ 

ΠΡΩ, Πάντ᾽ ἐστὶ ταῦτα, ὦ Σώκρατες, ὡς δυνα- 
τὸν τ ρος βὴ 

ΧΧΧΙΥ, Σῷ. Μὴ τοίνυν ἣἥδονῆς μὲν πάντως 

β ἐξέτασιν πᾶσαν ἐπιχειρῶμεν ποιήσασϑαι, νοῦ δὲ καὶ 
᾿ ἐπιστήμης οἷον φειδόμενοί σφόδρα φανῶμεν" γενναίως 

δέ, εἴ πή τι σαϑρὸν ἔχει, πᾶν περικρούωμεν; ἕως ὅχσι 
καϑαρώτατόν ἐστ᾽ αὐτῶν φύσει, τοῦτο κατιδόντερ» εἰς 
τὴν κρίσιν χρώμεϑα τὴν κοινὴν τοῖς τὲ τοὐτῶν καὶ 
τοῖς τῆς ἡδονῆς μέρεσιν ἀληϑεστάτοις. 

ΠΡΩ, Ὀρϑῶς. ,αύξ 
“ » Χ τα τδήνος, ΠΕ χει δι Σ,), Οὐκοῦν ἡμῖν | τὸ έν! οἶμαι, δημτουργικόν Ὁ. εἰψιρνέῳ, 

τ σ«“-’ 

φρο. περὶ τὰ μαϑήματα ἐπιστήμης, χὰ Τῶν! ἀὐοὶ 

παιδείαν καὶ τροφήν. ἢ πῶς; ζ΄. γι ΖΩ͂ 

ΠΡΩ,. Οὕτως. 

Σ ὦ, Ἔν δὴ ταῖς χειροτεχνικαῖς διανοηϑῶμεν 
πρῶτα εἰ τὸ μὲν ἐπιστήμης αὐτῶν “μᾶλλον ἐχόμενον, 

τὸ δὲ “ἧττόν ἐστι. καὶ δεῖ τὰ μὲν ὡς καϑαρώτατα νο- 
μίξειν, τὰ “δ᾽ ὡς ἀκαϑαρτότερα. 

ΠΡ, Οὐκοῦν χρή. 

Σ᾿, Τὰς τοίνυν ἡγεμονικὰς διαληπτέον ἑκάστων 

αὐτῶν χωρίς: 

ΠΡΩ,. Ποίας καὶ πῶς; 

᾿ ΣΩ, Οἷον πασῶν που τεχνῶν ἄν τις ἀριϑμη- , 

τικὴν χωρίς! καὶ μετρητικὴν καὶ στατικῆν) ὡς ἔπος “ΣΝ 

εἰπεῖν, φαῦλον τὸ καταλειπόμενον ἑκάστης ἂν γίγνοιτο. 

ΠΡὼ, Φαῦλον μὲν δή. 
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Σ,(. Τὺ γοῦν μετὰ ταῦτ᾽ “εἰκάζειν; λείποιτ᾽ ἂν 

κλεῖ ος καὶ τὰς αἰσϑήσεις καταμελετᾶν᾽ ἐμσειρίᾳ καί τινι τφιβῇ; »Ἤ 
᾿ἀμλτπσγοος ταῖς τῆς στοχαστικῆς προσχρωμένους δυνάμεσιν . ἃς 
κοδλυνν 66 πολλοὶ “ τέχναρ᾽ ἐπονομάξουσι; 1 μελέτῃ καὶ πόνῳ τὴν 

ῥώμην ἀπειργασμένας.. 

ΠΡΩ. ᾿Δἀναγκαιότατα λέγειρ. 

εν, ΣΩ, Οὐκοῦν μεστὴ" μέν που μουσικὴ π ὥτον, τὸ 
»,: ΑΡΟΝΣ 

΄ ἥψἕν 

ἀρρόαμῃ ἐοπεῖσοσον οὐ μέτρῳ ἀλλὰ μελέτης ( ἐόχασμῷ: Ὡ 

μιΑῖ καὶ ξύμπασα ἀὐέῇξ ἀὐδήμηοβ τὸ μέτρον ἑκάστης χορδῆξ᾽ 

ἐρκήψέερενν. τῷ στοχάξεσϑαι φερομένης ϑηρεύουσα, ὥστε πολὺ μεμιγ- 

μένον ἔχειν τὸ τὴ σαφές, σμικρὸν δὲ τὸ βέβαιον. 
ΠΡΩ, ᾿24ληϑέστατα. 

Β Σ᾿, Καὶ μὴν | ἰατρικήν τὲ καὶ γεωργίαν καὶ 
κυβερνητικὴν καὶ στρατηγικὴν ὡσαύτως εὑρήσομεν 

ἐχούσας. , 
ΠΡΩ, Καὶ πάνυ γε. 

ΣΏΩ. Τεκτονικὴν. δέ γε; οἶμαι, πλείστοις μέτροις 
τε χαὶ ὀργάνοις χφωμένην, τὰ πολλὴν ἀκρίβειαν αὐτῇ 

πορίξοντα΄ τεχνικωτέραν τῶν πολλῶν ἐπιστημῶν παρ- 

ἔχεται. 
ΠΡΩ, πῇ; 

Σ. Κατά τε ναυπηγίαν καὶ κατ᾽ οἰκοδομίαν καὶ 

ἐν πολλοῖς ἘΠ ΤΠ: τῆς ἜΡΛΟΘΥΤΝΝΟ κανόνι γάρ, οἶμαι, 

τ χξ Οχαὶ τόρνῳ᾽ χρῆται καὶ διαβήτῃ καὶ στάϑμῃ [ καί τινι 
προσαγωγίφ᾽ κεκομψευμένῳ. 

ΠΡ. Καὶ πάνυ γε, ὦ Σώκρατες, ὀρϑῶς λέγεις. 

Σ, Θῶμεν τοίνυν διχῇ τὰς λεγομένας τέχνας, 

τὰς μὲν μουσικῇ ξυνεπομένας ἕν τοῖς ἔργοις ἐλάττονος 
ἀκριβείας μετισχούσας, τὰς δὲ τεκτονικῇ πλείονος. 

ΠΡΩ. Κείσϑω. 
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ΣΩ. Τούτων δὲ ταὐταῤ ἀκριβεστάτας εἶναι τέχνας, 
ς νῦν δὴ πρώτας εἴπομεν. , 

ΠΡΩ. “Δριϑμητικὴν φαίνει μοι λέγειν καὶ ὅσας 

μετὰ ταύτης τέχνας ἐφϑέγξω νῦν δή. 

ΣΩῷ. Πάνυ μὲν οὖν. ἀλλ᾽, ὦ Πρώταρχε, ἄρ᾽ Ὁ 
οὐ διττὰς αὖ καὶ ταύτας λεχτέον; ἢ πῶς; 

ΠΡΩ. Ποίας δὴ λέγεις; 
ΣΦ. ᾿Δριϑμητικὴν πρῶτον ἄρ᾽ οὐκ ἄλλην μέν 

τινα τὴν τῶν πολλῶν φατέον. ἄλλην δ᾽ αὖ τὴν τῶν 
φιλοσοφούντων, “.2.,.τ“3 ΔΑ. ῥνέ» δ δν 

ΠΡ, Πῇ ποτὲ διορισάμενος οὖν ἄλλην, τὴν δὲ 
ἄλλην ϑείη τις ἂν ἀριϑμητικήν ; 

ΣΩ. Οὐ σμικρὸς ὅρος. ὦ Πρώταρχε.. οἵ μὲν γάρ 
που μονάδας ἀνίσους καταριϑμοῦνται τῶν περὶ ἀριϑ-᾿, “.. 

μόν, (οἷον στρατόπεδα δύο καὶ βοῦς δύο καὶ δύο τὰ Ε 

σμικρότατα ἢ καὶ τὰ πάντων μέγιστα") οἵ δ᾽ οὐκ ἄν 
ποτε αὐτοῖς συνακολουϑήσειαν, εἰ μὴ μονάδα μονάδος , 

ἑκάστης τῶν μυρίων μηδεμίαν ἄλλην ἄλλης διαφέρου- 
σάν τις ϑήσει. ἢ με 

Ο ΠΡΩ, Καὶ μάλα γ᾽ εὖ λέγεις οὐ σμικρὰν δια- 

φορὰν τῶν περὶ ἀριϑμὸν τευταζόντων; ὥστε λόγον 
ἔχειν. δύο αὐτὰς εἶναι. 

Σῷ. Τί δέ; λογιστικὴ καὶ μετρητικὴ ἣ κατὰ 

τεχτονικὴν “καὶ κατ᾽ ἐμπορικὴν τῆς κατὰ φιλοσοφίαν 
γεωμετρίας τὲ καὶ λογισμῶν  καταμελετωμένων «--- δ1 
πότερον ὡς μία ἑκατέρα λεκτέον ἢ δύο τιϑῶμεν ; 

ΠΡ. Τοῖς πρόσϑεν ἑπόμενος ᾿ ἔγωγ᾽ ἂν δύο 
κατὰ τὴν ἐμὴν ψῆφον  τιϑείην ἑχατέραν τούτων. 

Σῶ, Ὀρϑῶς. οὗ δ᾽ ἕνεκα ταῦτα προηνεγκάμεϑα 
εἰς τὸ μέσον, ρα ἐννοεῖς; 
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ΠΡῷ,. Ἴσως. ἀλλὰ σὲ βουλοίμην ἂν ἀποφήνασϑαι 

τὸ νῦν ἐρωτώμενον. ϑ γἴηδνων 2δυν  νγδί τ 2» 
ΣΩ, Ζοκεῖ τοίνυν ἔμοιγε οὗτος ὁ λόγο Ῥ' οὐχ 

ἧττον, ἢ ὅτε λέγειν αὐτὸν ἠρχόμεϑα τ ΑΣ ἡνθναίς 

Β ξητῶν ἀντίστροφον" ἐνταῦϑα πρ οβεβλημέναι, ἱ σκοπῶν. 

ἂρά ἐστί τις ἑτέρας ἄλλη καϑαρωτέρα, ἐπιστήμης πι- 

στήμη. καϑάπερ ἡδονῆς ἡδονή!" 

ΠΡΩῶ, Καὶ μάλα σαφὲς τοῦτό γε, ὅτι ταῦϑ' ( ἕνεκα! 
τούτων ἐπικεχείρηκεν. "τῶ Ξὰλέ “2, μὴ 2,» «΄.. ἢ) 

ΧΧΧΥ, Σῶ. Τί οὖν; ἀρ οὐκ ἐν μὲν τοῖς ἔμπρο- 
σϑεν͵ ἐπ’ ἄλλοις ἄλλην τέχριην οὖσαν ἀνεύρισκε; δα ΠΡΩΝ 

στέραν καὶ ἀσαφεστέραν ἄ ἄλλην ἄλλης: 25».. ἢ 
ΠΡῶῷ. Πάνυ μὲν υὖν. 
Σῷ, Ἔν τούτοις δὲ ἄρ᾽ οὔ τινα τέχνην ὡς ὁμώ- 

νυμον φϑεγξάμενος, εἰς δόξαν καταστήσας ὡς με,» 

Οπάλιν ὡς ππο τούτοιν ᾿ αὐτοῖν τὸ͵ σαφὲς 
καὶ τὸ γκαϑαρῦν" δὲ δὶ ταῦτα πότερον, ἡ τῶν  ω μφῶ 

ΠΡΩῷ, Καὶ πάχὸ δοκεῖ μοι τοῦτο διερωτᾶν. 

Σῷ. Τίν᾽ οὖν, ὦ Πρώταρχε, αὐτῷ δίδομεν ἀπό- 

χρισιν; 
ΠΡΩ. Ὦ Σώκρατες, εἰς ϑαυμαστὸν διαφορᾶς" 

, μεέγεϑος εἰς “σαφήνειαν᾽ πρρδβη λει  Οθεν ἐπιστημῶν. 

Σ,(), Οὐκοῦν εὐϑνώ ἀμί αρ»: ῥᾷον: 

ΠΡΩ,. Τί μήν; καὶ εἰρήσϑω γὲ ὅτι πολὺ μὲν 
αὗται τῶν ἄλλων τεχνῶν διαφέρουσι, τούτων δ᾽ αὐτῶν 

Ὃ αἵ περὶ τὴν τῶν ὄντως φιλραηριο νει, ὀθβὴν ἔμ} 
χανον΄ ἀκριβείᾳ τὲ καὶ ἀληϑείᾳ “περὶ μέτρα τὲ καὶ 
ἀρυϑιμοὺς) διαφέρουσιν. 

Σῷ, Ἔστω ταῦτα κατὰ σέ, καὶ σοὶ δὴ πιστεύοντες 
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᾿ θαρροῦντες ἀποκρινόμεϑα τοῖς δεινοῖς περὶ ἀρ ων" 

᾿δλκήν --- 
ΠΡ, Τὸ ποῖον; 
Σ᾿, Ὡς εἰσὶ δύο. “ἀρυιϑιμητικαὶ καὶ δύο" ἑμετρητικαὶ 

καὶ ταύταις ἄλλαι τοιαῦται συνεπόμεναι συχναί:. «τὴν 

διδυμότητα ἔχουσαι ταύτην, παν το: δὲ ἑνὸς χεχοι- 
᾿γωμέναι. 

ΠΡΩ. | Ζιδῶμεν τύχῃ ἀγαϑῇ τούτοις, οὺς φὴς Ε 
δεινοὺς εἶναι, ταύτην τὴν ἀπόκρισιν, ὦ Σώκρατες. 

ΣΦ, Ταύτας οὖν λέγομεν ἐπιστήμας “ἀκριβεῖς μά- 

λιστα εἶναι; 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. ΤΥ 

Σ, ᾽4λλ᾽ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, ̓ ἀναίνοιτ᾽ ἂν ἣ 

τοῦ Βα στροθα; δύναμις, εἴ τινα πρὸ αὐτῆς ἄλλην 

κρίναιμεν. “" ΞΞΞΞ5. ον καιρίαν ἘκῊ Ὁ ΩΣ Κο, οὶ ἸΜΔΡΗΝΑ ων 

ΠΡ. Τίνα δὲ ταύτην αὖ δεῖ | λέγειν; ὅ8 

Σ). 4ῆλον ὅτι πᾶς ἂν τήν γε νῦν λεγομένην 

γνοίη. τὴν γὰρ περὶ τὸ ὃν καὶ τὸ ὄντως καὶ τὸ κατὰ 
ταὐτὸν ἀεὶ πεφυκὸς πάντως ἔγωγε ὀΐμαι ἡγεῖσϑαι 

᾿Εὐμπαντας, ὅσοις νοῦ καὶ σμικρὸν προσήρτηται," μαχρῷ 
ἀληϑεαστάτην εἶναι νῶσιν" σὺ δὲ τί; πῶς τοῦτο, ὦ 

Πρώταρχε, διαχρίνοὶς ἄν; 

ΠΡ. Ἤκουον μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἑχάστοτε 

Γοργίου πολλάκις, ὡς ἡ τοῦ πείθειν πολὺ διαφέροι 

πασῶν τεχνῶν" πόντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῇ δοῦλα( δι᾽ ἐχόντων 

᾿ ἀλλ᾽ οὐ διὰ βίας) ποιοῖτο, καὶ μακρῷ ἀρίστη πασῶν Β 
εἴη τῶν τεχνῶν" ᾿νῦν δ᾽ οὔτε σοὶ οὔτε δὴ ἐκείνῳ 
βουλοίμην ἂν ἐναντία τίϑεσϑαι. 

ΣΩ. Τὰ ὕπλα μοι δοκεῖς βουληϑεὶς εἰπεῖν ᾿χίσχυν- 
ϑεὶς ἀπολιπεῖν. ἡ 
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ΠΡ, Ἔστω νῦν ταῦτα ταύτῃ, ὕπῃ σοι δοκεῖ. 
ΣΩ, ἾΑρ᾽ οὖν αἴτιος ἐγὼ τοῦ μὴ καλῶς ὑπολα- 

βεῖν σε: 

ΠΡΩ , Τὸ ποῖον; 

Σ(), Οὐκ, ὦ φίλε Πρώταρχε, τοῦτο ἔγωγε ἐξήτουν 
πῶ; τίς Ἐέχνὴ ἢ τίς ἘπΙΘΜήΑΝ πασῶν διαφέρει τῷ 

ΟἹμεγέστη καὶ “ἀρίστη καὶ πλεῖστα ὠὀφέλουσιν ἡμᾶς ἀλλὰ 

τίς ποτὲ τὸ “δαφὲς καὶ τἀκριβὲς καὶ τὸ ἀληθέστατον 

ἐπισκοπεῖ, (κἂν ἢ σμικρὰ καὶ σμικρὰ ὀνινᾶσα.) τοῦτ᾽ 

ἔστιν ὃ νῦν δὴ ξητοῦμεν. ἀλλ᾽ ὅρα" οὐδὲ γὰρ ἀπε- 
χϑήσει Γοργίᾳ, τῇ μὲν ἐκείνου ὑπερέχειν τὶ τέχνῃ διδοὺς 
πρὸς χρείαν τοῖς ἀνϑρώποις, κρατεῖν δ᾽ γῇ εἶπον ἐγὼγί, 
νῦν πραγματείᾳ ( καϑάπερ τοῦ λευκοῦ πέρι τότε ἔλε- 

γον... κἂν εἰ σμικρόν, καϑαρὸν δ᾽ εἴη; »τοῦ πολλοῦ καὶ 
τ ἡ ν πὴ τοιούτου διαφέρεινγ] τούτῳ γ᾽ αὐτῷ τῷ ἀλη- 

τι μῶ γῦν δὴ σφόδρα διανοηϑέντες καὶ ἵχα- 

νῶς διαζχογισάμενοι, μήτ᾽ εἴς τινας ὠφελείας ἐπιστη- 
μῶν βλέψαντες μήτε τινὰς δὐδοκεμίας, , ἀλλ᾽ εἴ τις 
Ἐπ λον τῆς ψυχῆς ἡμῶν δύναμις ἐρᾶν τὲ τοῦ ἀληθοῦς 

να δέκ, καὺ πάντα ἕνεκα τούτου πράττειν, ταύτην" ᾿ εἴπωμεν; 
πόλου τς διεξερευνησάμενοι τὸ καϑαρὸν νοῦ τὲ καὶ φρονήσεως." 

εἰ ταύτην ὐλιᾶτα ἐκ τῶν εἰκότων. ἐκτῆσϑαι φαῖμεν 

ἂν ἤ τινα ἑτέραν ταύτης Ἄλον, τ Ὁ ἡμῖν Ι ξητητέον. 
ΠΡ. ᾿4λλὰ σκοπῶ, καὶ ΧΟΘΕΜΗ: οἶμαι, συγχωρῆ- 

σαί τινα ἄλλην οἰκέοντας ἢ τέχνην τῆς ἀἰηϑείαξι 

ῷ ᾿ς ἀντέχεσϑαι᾽ μᾶλλον ἢ ταύτην. τὴν 

δ χοννερατν Σ(), Ὁ οὖν «έννο σε τὸ τοιόνδε τ Ἰϑήκαξ. ὃ 

λέγεις νῦν. ὡς αἷ πολλαὶ τέχναν καὶ ὅσου ΩΝ ταῦτα 

δ9 πεπόνηνται, πρῶτον ᾿ μὲν δόξαις. ὙΟΜΗΝΣ καὶ τὰ περὶ 
μμεὶγυνίνγγεννσ δόξας ζητοῦσι ἀρεν ἀφ ιν ὁ [εἴτε καὶ περὶ φύσεως 
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ἡγεῖταί τις ζητεῖν, ᾿οἶσϑ᾽ ὅτι τὰ περὶ τὸν κόσμον 
τόνδε, ὕπῃ τε γέγονε καὶ ὅπῃ πάσχει τί καὶ ὅπῃ ποιεῖ, 
ταῦτα ξητεῖ διὰ βίου; φαῖμεν ἂν ταῦτα, ἢ πῶς; 

ΠΡΩ, οὕτως. 
ΣΩῷ. Οὐκοῦν οὐ περὶ τὰ “ὄντα ἀεῖ, περὶ ὃς τὰ 

Ε νυύρενα καὶ γενησόμενα καὶ ον ὭΡΩΝ ὃ τοιοῦ- 

τος ἀνήρηται τὸν πόνον; .““““ τε 

ΠΡΩ. ᾿4ληϑέστατα. 
ΣΩ, Τούτων οὖν τι σαφὲς ὁ ἂν φαῖμεν τῇ ἀκριβε- 

στάτῃ ἀληϑείᾳ ᾿ γίγνεσϑαι, ὧν μήτε ἔσχε μηδὲν πώποτε Β 
κατὰ ταὐτὰ μήϑ᾽ ἕξει μήτε εἰς τὸ νῦν παρὸν ἔχει; 

ΠΡ. Καὶ πῶς: 

ΣΩ. Περὶ οὖν τὰ μὴ κεκτημένα βεβαιότητα μηδ᾽ 
ἡντινοῦν! πῶς ἄν ποτε βέβαιον γίγνοιϑ᾽ ἡμῖν καὶ 

ὁτιοῦν; 

ΠΡ, Οἶμαι μὲν οὐδαμῶς. 
Σ, Οὐδ᾽ ἄρα νοῦς οὐδέ τις ἐπιστήμη περὶ αὐτά 

ἐστι τὸ ἀληϑέστατον ἔχουσα. 
ΠΡΩ. Οὔκουν εἰκός γ5: 

ΧΧΧΥΙ. ΣΩ, Τὸν μὲν δὴ σὲ καὶ ἐμὲ καὶ Τορ- 
γίαν χαὶ Φίληβον χρὴ συχνὰ χαίρειν ἘΠ τόδε δὲ 

διαμαρτύρασϑαι τῷ λόγῳ. : ε- 

ΠΡΩ,. Τὸ ποῖον; 

Σῷ. Ὡς ἢ περὶ ἐκεῖνα ἔσϑ᾽ ἡμῖν τό τὲ βέβαιον 

καὶ τὸ ᾿ναθαρὸν καὶ τὸ “ἀληδὲς καὶ ὃ δὴ λέγομεν ᾿εἶλι- 

κρινές, περὶ τὰ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ὡσαύτως ἀμικτότατα 
ἔχοντα, ἢ 7 1 ἐχείνων ὅτι μάλιστά ἐστι ξυγ- 
γεν ἔς" | τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα δεύτερά τε καὶ ὕστερα 
λεχτέον. 

ΠΡῴΩ,. ᾿4ληϑέστατα λέγεις. 
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Σ δ, Τὰ δὴ τῶν ὀνομάτων περὶ τὰ τοιαῦτα κάλ- 
λιστα ὧρ᾽ οὐ τοῖς καλλίστοις δικαιότατον ἀπονέμειν; 

ΠΡ. Εἰκός γε. 

Ρ ᾿Σώ. Οὐκοῦν “νοῦς ἐστὶ καὶ φρόνησις, ἅ γ᾽ ἄν 
τις τιμήσειδ μάλιστα ὀνόματα; 

ΠΡὼ. Ναί. 
Σ(). Ταῦτ᾽ ἄρα ἐν ταῖς περὶ τὸ ὃν ὄντως εἐ ἐννοίαις β 

ἔστιν ἀπηκριβωμένα᾽ ὀρϑῶς κείμενα καλεῦῖσϑαι. β 

ἼΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σ(ὰ. Καὶ μὴν ἅ γε εἰς τὴν κρίσιν ἐγὼ τότε παρ- 
ἑσχόμην. οὐκ ἄλλ᾽ ἐστὶν ἢ ταῦτα τὰ ὀνόματα. 

ΠΡΩ. Τί μήν, ὦ Σώκρατες; 
Σ δὼ, Εἶεν. τὸ μὲν δὴ φρονήσεώς τε καὶ ἡδονῆς 

Επέρι πρὸς τὴν ἀλλήλων μῖξιν εἴ τις φαίη (καϑαπερεὶ 

,, δημιουργοῖς ἡμῖν; ἐξ ὧν ἢ ἐν οἷς δεῖ δημιουργεῖν τι, 
Γ΄ παρακεῖσθαι; καλῶς ἂν τῷ λόγῳ ἀπεικάζοι. 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα. 

Σ(δ. Τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἂρ’ οὐ μιγνύναι ἐπιχει- 
ρητέον; 

ΠΡΩ, Τί μήν; 
Σῷ. Οὐκοῦν «τάδε προειποῦσι καὶ ἀναμνήσασιν) ̓ 

ἡμᾶς αὐτοὺς ὀρϑότερον ἂν ἔχοι; Ἷ 
ΠΡὼ, Τὰ ποῖα; ἦ 
Σ,κ.. Ἢ καὶ πρότερον ἐμνήσθημεν: εὖ δ᾽ ἡ παρ- ἡ 

οὐμία δοκεῖ ἔχειν, τὸ “καὶ δὶς καὶ τρὶς τό γε καλῶς ; 
60 ἔχον ἐπαναπολεῖν τῷ λόγῳ δεῖν; ᾿ 

ΠΡΩῷ. Τί μήν; ὴ 
Σὰ. Φέρε δὴ πρὸς Ζ᾽ιός" οἶμαι γὰρ οὑτωσί πως 

τὰ τότε λεχϑέντα ῥηϑῆναι. 
ΠΡὼ, Πῶς; 
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Φίληβός φησι τὴν ἡδονὴν σκοπὸν ὀρϑὸν 
πᾶσι ξῴώοις γεγονέναι καὶ δεῖν πάντας τούτου στοχάζε- 

σϑαι, καὶ δὴ καὶ τἀγαϑὸν τοῦτ᾽ αὐτὸ εἶναι ξύμπασι. 
καὶ δύο ὀνόματα, “ἀγαθὸν καὶ ἡδύ, ἑνί τινι καὶ φύσει 

μιᾷ τούτω ὀρϑῶς τεϑέντ᾽ ἔχειν. Σωκράτης δ᾽ ἕν μὲν ᾿ 
οὔ φησι τοῦτ᾽ εἶναι, δύο δὲ (καϑάπερ τὰ ὀνόματα, καὶ Β 

τό τὲ “ἀγαϑὸν καὶ τὸ ἡδὺ διάφορον ἀλλήλων φύσιν 
ἔχειν, μᾶλλον δὲ μέτοχον εἶναι τῆς τοῦ ἀγαϑοῦ μοίρας 

τὴν φρόνησιν ἢ τὴν ἡδονήν. οὐ ταῦτ᾽ ἔστι τὲ καὶ 

ἦν τὰ τότε λεγόμενα, ὦ Πρώταρχε: 
ΠΡ. Σῳόδρα μὲν οὖν. 
ΣΦ), Οὐκοῦν καὶ τόδε καὶ τότε καὶ νῦν ἡμῖν ἂν 

ξυνομολογοῖτο ; 
ΠΡ Τὸ τα 

ἄλλων. 

ΠΡῶ. | Τίνι; Ο 

Σ φῦ. Ὧι παρείη τοῦτ᾽ ἀεὶ τῶν ξῴων διὰ τέλους 

πάντως καὶ πάντῃ, “μηδενὸς ἑτέρου ποτὲ ἔτι προσδεῖ- 

σθαι. τὸ δὲ ̓ ἵκανὸν τελεώτατον ἔχειν" οὐχ οὕτως; 
ΠΡΩ, Οὕτω μὲν οὖν. 
Σ, Οὐκοῦν τῷ λόγῳ ἐπειράϑημεν χωρὶς ἑχά- 

τερον ἑχατέρου ϑέντες εἰς τὸν βίον ἑκάστων. ἄμικτον 

μὲν ἡδονὴν φρονήσει, φρόνησιν δὲ ὡσαύτως ἡδονῆς 
μηδὲ τὸ σμικρότατον ἔχουσαν; 

ΠΡΩ. Ἦν ταῦτα. 

Σῷ, Μῶν οὖν ἡμῖν αὐτῶν τότε πότερον ᾿ἵκανὸν Ὁ 

ἔδοξεν εἶναί τῳ; 

ΠΡ. Καὶ πῶς: 

ΧΧΧΥΠΙΙ. ΣΩ, Εἰ δέ γε παρηνέχϑημέν τι τότε, 
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νῦν ὁστισοῦν ἐπαναλαβὼν ὀρθύνοθ οι εἰπάτω, μνήμην 

καὶ φρόνησιν καὶ ἐπιστήμης καὶ ἀληθὴς δόξαν τῆς 
αὐτῆς ἰδέας τυϑέμϑνος» καὶ σκοπῶν εἴ τιςςἄνευ ἀμ ϑα. 

δέξαιτ᾽ ἄν οἵ καὶ ὁτιοῦν εἶναι ἢ καὶ γίγνεσϑαι .) μὴ 
ὅτι δή γε ἡδονὴν (εἴϑ᾽ ὡς πλείστην εἴϑ' ὡς σφδῦδρο- 

τάτην" ἣν μήτε ἀληϑῶς δοξάξοι χαίρειν, μήτε τὸ παρά- 

Ἑ παν γιγνώσκοι τί ποτε πέπονθε πάϑος. μήτ᾽ αὖ 
“μνήμην τοῦ πάϑους μηδ᾽ ὁντινοῦν χρόνον ἔχοι. ταὐτὰ 

δὲ λεγέτω καὶ περὶ φρονήσεως, εἴ τις (ἄνευ πάσης 

ἡδονῆς καὶ τῆς βραχυτάτης δέξαιτ᾽ ἂν φρόνησιν ἔχειν 
μᾶλλον ᾿ἢ μετά τινων ἡδονῶν ἢ πάσας ἡδονὰς χωρὶς 

φρονήσεως μᾶλλον ἢ μετὰ φρονήσεως αὖ τινός." 

ΠΡ, Οὐκ ἔστιν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ 

ταῦτά γε πολλάκις ἐπερωτᾶν. 

61 Σῷ,. Οὐκοῦν τό γε “τέλεον καὶ πᾶσιν αἱρετὸν 
καὶ τὸ παντάπασιν ἀγαϑὸν᾽ οὐδέτερον ἂν τούτων εἴη; 

ΠΡὼ. Πῶς γὰρ ἄν; 

Σῶ,. Τὸ τοίνυν ᾿ἀγαϑὸν ἤτοι σαφῶς ἢ καί τινα 

τύπον αὐτοῦ ληπτέον, ἵν᾽, ὅπερ ἐλέγομεν, δευτερεῖα ΕἼ 

ὅτῳ δώσομεν ἔχωμεν. “Ὁ 

ἼΠΡΩ, Ὀρϑύτατα λέγεις. Ἵ 
Σῶ. Οὐκοῦν ὁδὸν μέν τινα ἐπὶ “τἀγαϑὸν εἰλή- 

φαμεν; ἣ 
ΠΡὼ, Τίνα; 

Σῷ. Καϑάπερ εἴ τίς. τινα ἄνϑρωπον ξητῶντὴν 
Β οἴκησιν πρῶτον ᾿ ὀρϑῶς, ἵν᾽ οἰκεῖ, πύϑοιτο αὐτοῦ, 
μέγα τι δή που πρὸς τὴν εὕρεσιν ἂν ἔχοι τοῦ ξητου- 

μένου. ᾿ 
ΠΡΟ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

Σ(). Καὶ νῦν δή τις νῶν κὐμει οι εὐ ὥσπερ. 

Ϊ 

᾿ 
ἐ ῳ ᾿ ᾿ ὶ ,.«. 7 ΡῈ ,' “ - ᾿ “.} .} 

ιν, ΔΩ ΔΎΝΣ ψέθ , “Ἄ"ν Μή ἢ Ζϑζενι υδετι ̓ Ύ, 
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καὶ κατ᾽ ἀρχάς, μὴ ζητεῖν ἐν τῷ ἀμίκτῳ βίῳ τἀγαϑὸν 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ μικτῷ. 

ΠΡὼΩ. Πάνυ γε. 
ΣΦ). Ἐλπὶς μὴν πλείων ἔν τῷ μιχϑέντε “καλῶς. 

τὸ ξητούμενον ἔσεσϑαι φανερώτερον ἢ ἐν τῷ μή; 
ΠΡΩ. Πολύ γε. 

β Σ(). Τοῖς δὴ ϑεοῖς,. ὦ Πρώταρχε., εὐχόμενοι 
᾿ χεραννύωμεν, εἴτε Ζ᾿όνυσος εἴτε “Ηφαιστος ᾿εἴϑ᾽ ὅστις Ο 4 (27 

ϑεῶν ταύτην τὴν τιμὴν εἴληχε τῆς συγκράσεως. 

ΠΡΩ, Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ δ. Καὶ μὴν  καϑάπερ ἡμῖν οἰνοχόοις τισὶ παρε- 

στᾶσι κρῆναι, μέλιτος μὲν ἂν ἀπεικάζοι τις τὴν τῆς 
ἡδονῆς, τὴν δὲ τῆς φρονήσεως νηφαντικὴν καὶ ἄοινον 

αὐστηροῦ “καὶ ὑγιεινοῦ τινὸς ὕδατος ἃς προϑυμητέον 
ὡς κάλλιστα συμμιγνύναι. 

ΠΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΦ, Φέρε δὴ πρότερον. ἄρα πᾶσαν | ἡδονὴν Ὁ 
πάφῃ φρονήσει μιγνύντες τοῦ καλῶρ, ὁ ἂν μάλιστα ἐπι- 

τύχοιμεν; Ἐμωγδινεσρ 

ΠΡ. Ἴσωο. ; 

Σέ. ᾽4λλ᾽ οὐκ ἀσφαλές. ἧ δὲ ἀκινδυνότερον ἂν 
μιγνύοιμεν, δόξαν μοι δοκῶ τινὰ ἀποφήνασϑαι ἄν. 

ΠΡᾺ, ,Ζέγε τίνα. 

ΣΩ, Ἦν ἡμῖν ἡδονή τε ἀληϑῶς, ὡς οἰόμεϑα, 

μᾶλλον ἑτέρας ἄλλη ὑκοὶ δὴ καὶ τέχνη τέχνης “ἀκρι- 
βεστέραϊ 

ΠΡΩ, Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΦ), Καὶ ἐπιστήμη δὴ ἐπιστήμης διάφορος. ἣ μὲν 

ἐπὶ τὰ γιγνόμενα καὶ ἀπολλύμενα ἀποβλέπουσα. ἡ δὲ 
ἐπὶ τὰ μήτε γιγνόμενα μήτε ἀπολλύμενα, κατὰ ταὐτὰ Ε 

Ῥχαλτο Π 10 
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δὲ καὶ ὡσαύτως ὕντα ἀεί. ταύτην εἰς τὸ ἀληϑὲς ἐπι- 
σκοπούμενοι ἡγησάμεϑα ἐκείνης “ἀληϑεστέραν᾽ εἶναι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς. 
Σῷ, Οὐκοῦν εἰ τἀληϑέστατα τμήματα ἑκατέρας 

ἴδοιμεν πρῶτον συμμίξαντες. ἄρα ἱκανὰ ταῦτα συγκε- 

κραμένω: τὸν ἀγαπητότατον βίον ἀπεργασάμενα παρέχειν 

ἡμῖν, ἤ τινος ἔτι προσδεόμεϑα καὶ τῶν μὴ τοιούτων; 

θ2 Ι ΠΡὼ, Ἐμοὶ γοῦν δοχεῖ δρᾶν οὕτως. 
ΧΧΧΥΎΪΙΙ. Σὼ. Ἔστω δή τις ἡμῖν φρονῶν ἄν- 

ϑρωπος αὐτῆς περὶ δικαιοσύνης, ὅτι ἔστι, καὶ λόγον" 

ἔχων ἑπόμενον τῷ νοεῖν, καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων τῶν ὄντων ὡσαύτως διανοούμενος. 

ΠΡΩ. Ἔστω γὰρ οὖν. 
Σ, Ἶ4ρ᾽ οὖν οὗτος ἱκανῶς ἐπιστήμης ἕξει κύκλου 

μὲν καὶ δφαίρας αὐτῆς τῆς θείας τὸν λόγον ἔχων, τὴν 

δὲ ἀνθρωπίνην ταύτην σφαῖραν καὶ τοὺς κύκλους 

Β τούτους ἀγνοῶν, καὶ χρώμενος ἕν οἰκοδομίᾳ καὶ | τοῖς 

ἄλλοις ὁμοίως κανόσι καινοῖς καὶ κύκλοις: ἡ 

ΠΡῷ, ΓΕελοίαν διάϑεσιν ἡμῶν, ὦ Σώκρατες. ἐν 
ταῖς ϑείαις οὖσαν μόνον ἐπιστήμαις λέγομεν. 

Σῷ, Πῶς φής; ἦ τοῦ ψευδοῦς κανόνος ἅμα καὶ 

τοῦ κύχλου τὴν (οὐ βέβαιον οὐδὲ καϑαρὰν) τέχνην 

ἐμβλητέον κοινῇ καὶ συγκρατέον;: 
ΠΡ, -᾿ἀναγκαῖον γάρ, εἰ μέλλει τις ἡμῶν καὶ 

τὴν ὁδὸν ἑκάστοτε ἐξευρήσειν οἴκαδε. 
Ο ΣΩ, Ἦ καὶ μουσικήν, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν 
ἔφαμεν (στοχάσεώς τὲ καὶ μιμήσεως μεστὴν οὖσαν) 

καϑαρότητος ἐνδεῖν; 
ΠΡΩ, ᾿ναγκαῖον φαίνεται ἔμοιγε, εἴπερ γε ἡμῶν 

ὁ βίος ἔσται καὶ ὁπωσοῦν ποτὲ βίος. 
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Σῷ. Βούλει δῆτα. ΄ ὥσπερ ϑυρωρὸς ὑπ’ ὄχλου 
τις ὠϑούμενος καὶ βιαζόμενος. ἡττηϑεὶς ἀναπετάσας 
τὰς ϑύρας) ἀφῶ πάσας τὰς ἐπιστήμας εἰσρεῖν καὶ 

μίγνυσϑαι ὁμοῦ καϑαρᾷ τὴν ἐνδεεστέραν: 
ο ΠΡ; Οὔκουν ἔγωγε οἶδα, ὦ Σώκρατες, | ὅτι τις Ὁ 

ν βλάπτοιτο πάσας ἄρα τὰς ἄλλας ἐπιστήμας. ἔχων 

τὰς πρώτας. » ἊΨ «λέξον ,.2 “τον ὅλον ἐν πίτυς 

Σ,. Μεϑιῶ δὴ τὰς ξυμπάσας ῥεῖν εἰς βπτῇ τῆς 

Ὁμήρου καὶ μάλα ποιητικῆς μισγαγχείας ὑποδοχήν; 
ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΧΧΧΙΧ, Σῶ, “ΜἝεϑεῖνται. καὶ πάλιν ἐπὶ τὴν 

τῶν ἡδονῶν πηγὴν ἰτέον. ὡς γὰρ διενοήϑημεν αὐτὰς 

μιγνύναι, τὰ τῶν ἀληϑῶν μόρια πρῶτον, οὐκ ἐξεγένεϑ' 
ἡμῖν, ἀλλὰ. διὰ τὸ πᾶσαν ἀγαπᾶν ἐπιστήμην εἰς ] ταὐ- Ἐ 

τὸν εῤδξεβὲν ἀϑρόας καὶ πρόσϑεν τῶν ἡδονῶν. 

ΠΡὼ. ᾿“ληϑέστατα λέγεις. 

Σ Δ). Ὅρα δὴ βουλεύεσϑαι νῷν καὶ περὶ τῶν ἧδο- 

νῶν, πότερα καὶ ταύτας πάσας ἀϑρόας ἀφετέον ἢ. καὶ 
τούτων πρώτας μεϑετέον ἡμῖν ὅσαι ἀληϑεῖξ. 

ΠΡὼ. Πολύ τι διαφέρει πρός γε ἀσφάλειαν πρώ- 
τας τὰς ἀληϑεῖξς ἀφεῖναι. 

Σῶ. Μεϑείσϑων δή. τί δὲ μετὰ ταῦτα; ἄρ᾽ οὐκ 

εἰ μέν τινες ἀναγκαῖαι, καϑάπερ ἐκεῖ, ξυμμικτέον καὶ 
ταύτας: 

ΠΡΩ. Τί δ᾽ οὔ; τάς γε ἀναγκαίας δήπουϑεν. 

Σ Δ), Εἰ δέ γε καί, καϑάπερ τὰς  τἔχϑψας πάσας 968 

ἀβλαβές τε καὶ ὠφέλιμον ἦν ἐπίστασϑαι διὰ βίου, ἰκαὶ 

νῦν δὴ ταὐτὰ λέγομεν περὶ τῶν ἡδονῶν. εἴπερ πάδας 
ἡδονὰξ ἥδεσθαι διὰ βίου συμφέρον τε ἡμῖν ἐστὶ καὶ 
ἀβλαβὲς ἅπασι, πάσας συγκρατέον. 

10" 

.) 
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ΠΡ. Πῶς οὖν δὴ περὶ αὐτῶν τούτων λέγωμεν : 
καὶ πῶς ποιῶμεν; 

Σῷ, Οὐχ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, διερωτᾶν χρή, τὰς 
ἡδονὰς δὲ αὐτὰς καὶ τὰς φρονήσεις διαπυνθανομένους 

Βτὸ τοιόνδε ἀλλήλων ᾿ πέρι. 
ΠΡΩ,. Τὸ ποῖον; 

Σ ὦ, Ὦ φίλαι, εἴτε “ἡδονὰς ὑμᾶς χρὴ προσαγο- 

ρεύειν εἴτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν ὀνόματι, μῶν οὐκ ἂν δέξαισϑε 

οἰκεῖν μετὰ φρονήσεως πάσης ἢ χωρὶς τοῦ φρονεῖν :᾽ 
οἶμαι μὲν πρὸς ταῦτα τόδ᾽ αὐτὰς ἀναγκαιότατον εἶναι 
λέγειν. 

ΠΡ. Τὸ ποῖον; 

Σ ὦ, “Ὅτι καϑάπερ ἔμπροσϑεν ἐρρήϑη, τὸ μόνον 

καὶ ἔρημον εἵλικρινὲξ εἶναί τι γένος οὔτε πάνυ τι δυ- 

νατὸν οὔτ᾽ ὠφέλιμον" πάντων γε μὴν ἡγούμεϑα γενῶν 

Οἄριστον | ἕν ἀνϑ' ἑνὸς συνοικεῖν ἡμῖν τὸ τοῦ γιγνώ- 

ὄχειν τἄλλά τε πάντα καὶ [αὖ τὴν] αὐτὴν ἡμῶν τελέως 
εἰς δύναμιν ἑκάστην. (τ 

ΠΡΩ, “Καὶ καλῶς γε εἰρήκατε τὰ νῦν, φήσομεν. 
Σ᾿, Ὀρϑῶς. πάλιν τοίνυν μετὰ τοῦτο τὴν φρό- 

νησιν καὶ τὸν νοῦν ἀνερωτητέον᾽ “ἄρ᾽ ἡδονῶν τι 
προσδεῖσϑε ἐν τῇ συγχράσει;᾽ φαῖμεν ἂν αὖ τὸν νοῦν 

τε καὶ τὴν φρόνησιν ἀνερωτῶντες. ἱποίων, φαῖεν ἂν 

ἴσως. ᾿ ἡδονῶν ;" 

ΠΡ. Εἰκός. 
Ὀ Σῷ, Ὁ δέ γ᾽ ἡμέτερος ᾿ λόγος μετὰ τοῦτ᾽ ἐστὶν 

᾿ ὅδε. ' πρὸς ταῖς ἀληϑέσιν ἐκείναις ἡδοναῖς, φήσομεν, 
“ἄρ᾽ ἔτι προσδεῖσϑ᾽ ὑμῖν τὰς μεγίστας ἡδονὰς συνοί- 
κους εἶναι καὶ τὰς σφοδροτάτας;" “καὶ πῶς, ὦ Σώκρα- 

τες, φαῖεν ἄν, “αἵ γ᾽ ἐμποδίσματά τε μυρία ἡμῖν 
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ἔχουσι, τὰς ψυχὰς ἐν αἷς οἰκοῦμεν ταράττουσαι διὰ 

μανικὰς ἡδονάς, καὶ γίγνεσθαί τε ἡμᾶς τὴν ἀρχὴν 

οὐκ ἐῶσι. τά τε γιγνόμενα ἡμῶν ᾿ τέκνα ὡς τὸ πολύ,Ε 
δι᾿ ἀμέλειαν λήϑην ἐμποιοῦσαι, παντάπασι διαφϑεί- 
ρουσιν; ἀλλ᾽ ἅς γε ἡδονὰς “ἀληϑεῖς καὶ καϑαρὰξ [ἃς] 

εἶπες, σχεδὸν οἰχείας ἡμῖν νόμιξε, καὶ πρὸς ταύταις 

τὰς μεϑ'᾽ ὑγιείας καὶ τοῦ σωφρονεῖν, καὶ δὴ καὶ ξυμ- 

πάσης ἀρετῆς ὁπόσαι(καϑάπερ ϑεοῦ ὀπαδοὶ γιγνόμεναι) 
αὐτῇ συνακολουϑοῦσι πάντῃ, ταύτας μίγνυ" τὰς δ᾽ 
ἀεὶ μετ᾽ ἀφροσύνης καὶ τῆς ἄλλης κακίας ἑπομένας! 
πολλή που ἀλογία τῷ νῷ μιγνύναι «τὸν βουλόμενον 

ὅτι καλλίστην ἰδόντα καὶ ἀστασιαστοτάτην μῖξιν καὶ 

..........Ὁ 

ἀνθρώπῳ καὶ τῷ παντὶ πέφυχεν ἀγαϑὺν καὶ τίνα ἰδέαν 
αὐτὴν εἶναί ποτε μαντευτέον. ρ᾽ οὐκ ἐμφρόνως 

ταῦτα καὶ ἐχόντως ἑαυτὸν τὸν νοῦν φήσομεν ὑπέρ τὲ 
αὑτοῦ καὶ μνήμης καὶ δόξης ὀρϑῆς ἀποχρίνασϑαι τὰ 

νῦν ῥηϑέντα; 
ΠΡΩ,. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΩ, ᾿Δλλὰ μὴν καὶ τόδε γε ἀναγκαῖον, καὶ οὐκ 

ἄλλως ἄν ποτὲ γένοιτο οὐδ᾽ ἂν ἕν. 
ΠΡῴ, [| Τὸ ποῖον; Β 

ΣΩ. Ὧι μὴ μίξομεν ἀλήϑειαν, οὐκ ἄν ποτε τοῦτο 
“ἀληϑῶς γίγνοιτο οὐδ᾽ ἂν γενόμενον εἴη. 

ΠΡΩ, Πῶς γὰρ ἄν; 

ΧΙ. Σῷ, Οὐδαμῶς. ἀλλ᾽ εἴ τινος ἔτι προσδεῖ 

τῇ συγκράσει ταύτῃ. λέγετε σύ τὲ καὶ Φίληβος. ἐμοὶ 

μὲν γὰρ (ἀαϑαπερεὶ κόσμος τις ἀσώματος ᾿ ἄρξων 

καλῶς ἐμψύχου σώματος, ὃ νῦν λόγος ἀπειργάσϑαι 

φαίνεται. 
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ΠΡΩ,. Καὶ ἐμοὶ τοίνυν, ὦ Σώκρατες, οὕτω λέγε 

δεδόχϑαι.. “Ὁ 

σ ΣΦ, 3 Ἶᾶρ᾽ οὖν “ἐπὶ μὲν τοῖς τοῦ ἀγαθοῦ νῦν 

ἤδη προϑύροις καὶ τῆς οἰκήσεως ἐφεστάναι τῆς τοῦ 

τοιούτου" λέγοντες ἴσως ὀρϑῶς ἄν τινα τρόπον φαῖμεν; 

ΠΡΩῶ,. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. τὲ 

Σιν, ΤΥ ἐκὴρ ἐν τῇ ξυμμίξει τιμιώτατον ἅμα 

καὶ μάλιστ᾽ αἴτιον εἶναι δόξειεν ἂν ἡμῦν τοῦ “πᾶσι 

γεγονέναι προσφιλῆ ΤῊ τοιαύτην διάϑεσιν; τοῦτο 

γὰρ ἰδόντες μετὰ τοῦτ᾽ ἐπισχεψόμεϑα, εἶἴϑ'᾽ ἡδονῇ 

εἴτε τῷ νῷ προσφυέστερον καὶ οἰκειότερον ἐν τῷ 

παντὶ ξυνέστηκεν. 

Ὀ ΠΡΩῶ, Ὀρϑῶς" ᾿ τοῦτο τ εἰς τὴν κρίσιν ἡμῖν 

ἐστὶ συμφορώτατον. 7.7. 

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ ξυμπάσης γε μίξεως οὐ χαλε- 

πὸν ἰδεῖν τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν ἢ παντὸς ἀξία γίγνεται 

ἡτισοῦν ἢ τὸ παράπαν οὐδενός. 

ΠΡ. Πῶς λέγεις; 

ΣΩ, Οὐδείς που τοῦτο ἀνθρώπων ἀγνοεῖ. 

ΠΡΩ,, Τὸ ποῖον: 7.7 ἡγε δδιγάνο 

Ϊ Ιλ ΣΩ,. Ὅτι ψέτρου καὶ τῆς συμμέτρο ὑ φύσεως μὴ 

τυχοῦσα, "ἡτισοῦν καὶ ὁπωσοῦν σύγοθθ πᾶσα ἐξ ἀνάγκης 

ἀπόλλυσις-τά τε κεραννύμενα καὶ πρώτην αὑτήν." οὐδὲ 

ες 4] γὰρ χρᾶσις, ἀλλά τις ἄκρατος συμπεφορημένη ἀλη- 

ὩΚ, ϑῶῦς ἡ τοιαύτη γίγνεται ἑχάστοτε ὄντως τοῖς κεκτη- 
ἐμ “54:5 Ἔ Δ, ᾿ ς΄ μένοιρ, ξυμφορά. ,ν321) 

ΑΨ ΠΡΟ, ᾿4ληϑέστατα. 

| ΣΩ, Νῦν δὴ καταπέφευγεν ἡμῖν ἡ τοῦ ἀγαϑοῦ 

2) δύναμις εἰς τὴν τοῦ καλοῦ φύσιν. “μετριότης γὰρ καὶ 
"» 
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“συμμετρία κάλλος δή που καὶ ἀριτῆ πανταχοῦ ξυμβαίνει 

γίγνεσϑαι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. Ἂ 
β ΣΩ. Καὶ μὴν ἀλήϑειάν γε ἔφαμεν αὐτοῖς ἔν τῇ “" 
᾿ πράσει μεμῖχϑαι. ΤΩ 

β ΠΡΩ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν (εἰ μὴ μιᾷ δυνάμεϑα ἰδέᾳ τὸ “ἀ ἜΝ 

 ϑὺν" ϑηρεῦσαι ᾿ σὺν τρισὶ λαβόντες, κάλλει καὶ ξυμ- 6 

β Βετοίς καὶ ἀληϑεὲ είς, λέγωμεν ὧς τοῦτο οἷον ἕν ὀρϑότατ᾽ “ ““" ως «..: 
23» 9 " “οὐ δὺυῚ 

ἂν αἰτιασαίμεϑ' ἂν τῶν ἐν τῇ συμμίξει, καὶ διὰ τοῦτο 

ὡς ἀγαϑὸν ὃν τοιαύτην αὐτὴν; γεγονέναι. εὖν σύ 

ΠΡῴ. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. 
ΧΙ]. Σῶ, Ἤδη τοίνυν, ὦ Πρώταρχε, ἱκανὸς 

ἡμῖν γένοιτ᾽ ἂν ὁστισοῦν κριτὴς ἧδονῆς τὲ πέρι καὶ 
φρονήσεως, ὁπότερον αὐτοῖν τοῦ ἀρέστου | ξυγγενέστε- Β 
ρόν τε καὶ τιμιώτερον ἐν ἀνθρώποις τέ ἐστι καὶ ϑεοῖς. 

ΠΡ. “4ῆλον μέν, ὅμως δ᾽ οὖν τῷ λόγῳ ἐπεξελ- 

ϑεῖν βέλτιον. 
Σ(ὸ. Καϑ'᾽ ἕν ἕκαστον τοίνυν τῶν τριῶν! πρὸς 

τὴν ἡδονὴν καὶ τὸν νοῦν κρίνωμεν. δεῖ γὰρ ἰδεῖν, 

ποτέρῳ μᾶλλον ξυγγενὲς ἕκαστον αὐτῶν ἀπονεμοῦμεν. 

ΠΡῺ. Κάλλους καὶ ἀληϑείας καὶ μετριότητος 

πέρι λέγεις; 
ΟῚ ΣΦ, Ναί. πρῶτον δέ γε ἀληϑείας λαβοῦ, ὦ , 
Πρώταρχε᾽ καὶ λαβόμενος βλέψας εἰς τρία Ψοῦν καὶ | ὠπρι νικειζ 

ἀλήϑειαν καὶ ἡδονὴν πολὺν ἐπισχὼν χρόνον. ἀπόκρι- Ο 
ναι σαυτῷ, πότερον ἡδονὴ ξυγγενέστερον ἢ νοῦς ἀληϑείᾳ. 

ΠΡΩ,. Τί δὲ χρόνου δεῖ; πολὺ γάρ. οἶμαι, διαφέ- 
ρέτον. ἡδονὴ μὲν γὰρ ἁπάντων ἀλαζονίστατον: ὡς δὲ 
λόγος. καὶ ἐν ταῖς ἡδοναῖς ταῖς περὶ τἀφροδίσια, αἵ 

ἥ 
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»γευ 

δὴ μέγισται δοκοῦσιν εἶναι, καὶ τὸ ἐπιορπεῖν συγγνώ- 

μὴν εἴληφε παρὰ ϑεῶν., ὡς (καϑάπερ παίδων, τῶν 

γὸνς-- Ὁ ἡδονῶν νοῦν οὐδὲ τὸν ὀλίγιστον ᾿ κεχτημένων" νοῦς 
ἈΤΕΓΥΘΗΝ δὲ ἤτοι ταὐτὸν καὶ ἀλήϑειά ἐστιν ἢ πάντων ὁμοιό- 

τατόν τε καὶ ἀληϑέστατον. Ἢ 

Σ Σ,, Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο τὴν μἰτρι τῆτα ὡσαύ- 

τως σκέψαι, πότερον ἡδονὴ φρονήσεως ἢ φρόνησις ἧδο- 

νῆς πλείω κέκτηται: 
ΠΡΩ, ΕΕὔσκεπτόν γε καὶ ταύτην σκέψιν προβέβλη- 

κας. οἶμαι γὰρ ἡδονῆς μὲν καὶ περιχαρείας ᾿ οὐδὲν 
τῶν ὄντων πεφυκὸς ἀμετρότερον εὑρεῖν ἄν τινα, νοῦ 
δὲ χαὶ ἐπιστήμης ἐμμετρότερον οὐδ᾽ ἂν ἕν ποτε. 

ἈΝΡ ἢ ΣΩ, Καλῶς ᾿ εἴρηκας. ὅμως δ᾽ ἔτι λέγε τὸ τρί- 
2 τον. νοῦς ἡμῖν κάλλους μετείληφε πλέον ἢ τὸ τῆς 

Γέ ἐ να εξ ἡδονῆς γένος, ὥστε εἶναι καλλίω νοῦν ἡδονῆς, ἢ τοὐ- 

ναντίον ; 
ΠΡΩ,. ’᾽4λλ᾽ οὖν φρόνησιν μὲν καὶ νοῦν, ὦ Σώ.- 

κρατὲς, οὐδεὶς πώποτε οὔϑ᾽ ὕπαρ οὔτ᾽ ὄνρρ) “αἰσχρὸν 
οὔτε εἶδεν οὔτε ἐπενόησεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὔτε γιγνό- 

μενον οὔτε ὄντα οὔτε ἐσόμενον. 
Σῷ, Ὀρϑῶς. 

ΠΡΩ. Ἡδονὰς δέ γέ που, καὶ ταῦτα σχεδὸν τὰς 

μεγίστας. ὅταν ΠΡ υ ἡδόμενον ὃντινοῦν, ἢ τὸ “γε- 

λοῖον ἐπ᾿ αὐταῖς ἢ τὸ πάντων αὐ δ. σθΙ ἑπόμενον 
66 ὁρῶντες ᾿ αὐτοί τὲ ἀῤαχονμεδα καὶ. ̓ἀφανίξοντες᾽ κρύ- 

πτομὲν ὅτι μεψίστο, νυχτὶ πάντα τὰ τοιαῦτα θιδόντεβ, 

ὡς φῶς οὐ δέον δρᾶν αὐτά. 
ΣΩ, Πάντῃ δὴ φήσεις, ὦ Πρώταρχε, ὑπό τε 

ἀγγέλων πέμπων; καὶ παροῦσι φράζων, ὡς ἡδονὴ χτῆμα 
οὐκ ἔστι πρῶτον οὐδ᾽ αὖ δεύτερον. ἀλλὰ πρῶτον 
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μέν πῃ περὶ μέτρον καὶ τὸ μέτριον καὶ καίριον (καὶ ,}) - 

πάντα ὁπόσα χρὴ τοιαῦτα νομέξευνλ, τὴν ἀΐδιον ἐρῆ- ἀν, - 

᾿σϑαν φύσιν. ἦχο 
’ -" - “-“ , Χ ' ΠΡ, Φαίνεται γοῦν ἐκ τῶν νῦν ΛΕΥΟΒΕΜΌΝ Τ' 

ΣεΣ.  Ζεύτερον μὴν περὶ τὸ σύμμετρον καὶ καλὸν Β μ ω) ὃ 

χαὶ τὸ τέλεον καὶ ἱκανὸν (καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα τῆς γενεᾶς ἐλῳ [ὃ 
3 ΄ ἼΣΡ Δ ΚΦΟΥ 

σαχυ ταυτὴῆς ἐστίν." μι “ἢ 24 ων »α Ἢ "“(ἱ Ε Ἔ ψ" 

ΠΡ. Ἔοικε γοῦν. Ἔ 5 Ὰ 
Σ(), Τὺ τοίνυν τρίτον, ὡς ἡ ἐμὴ μαντεία, νοῦν 

χαὶ φρόνησιν τιϑεὶς οὐκ ἂν μέγα τι τῆς ἀληϑείας 2) ι} 
παρεξέλϑοις. 5, Σὲ 5) Αὐώμαο ὦ 

ΠΡΩὼ, Ἴσως. 

Σὰ. Ἶ4ρ᾽ οὖν οὐ τέταρτα, ἃ τῆς ψυχῆς αὐτῆς , 
ἔϑεμεν, ἐπιστήμας τε καὶ τέχνας καὶ δόξας ὀρϑὰς :-. 
λεχϑείσας, ταῦτ᾽ εἶναι τὰ ᾿ πρὸς τοῖς τρισὶ τέταρτα. Ο ἀφύΥ. 
εἴπερ τοῦ ἀγαϑοῦ γέ ἐστι μᾶλλον [ἢ] τῆς ἡδονῆς ον ϑεὶ.. 

νῆ; 
ΠΡΩ. Τάχ᾽ ἄν. 

Σ, ὁ). Πέμπτας τοίνυν, ἃς ἡδονὰς ἔϑεμεν “ἀλύπους 

᾿ οἰ σέμενοι, Ἰαθαρὰς ἐπονομάσαντες τῆς ψυχῆς αὐτῆς, 2 

᾿ἐπιστήμαις, τὰς δὲ αἰσϑήσεσιν ἑπομένας; ἢ" τῆς 

ΠΡΩ,. Ἴσως. ᾿ὰ; ον" ι 

ΣΩ, “Ἔχτῃ. δ᾽ ἐν γενεᾷ, φησὶν Ὀρφεύς, καταπαύ- ἐὰ 

σατε χόσμον ἀοιδῆς" ἀτὰρ κινδυνεύει καὶ ὃ ἡμέτερος ὡ 
λόγος ἐν ἔχτῃ καταπεπαυμένος εἶναι χρίσει. τὸ δὴ 

μετὰ Ι ταῦϑ᾽ ἡμῖν οὐδὲν λοιπὸν πλὴν ὥσπερ κεφαλὴν Ὁ 

ἀποδοῦναι τοῖς εἰρημένοις. 

ΠΡ. Οὐκοῦν χρή. 
ΧΙ]. ΣΩ, Ἴ9ι δή, (τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι. "τὸν 

αὐτὸν πο ὔωνο λόγον ἐπεξέλθωμεν. 

“Π ω-“ 7», ΙΣ: ] ΩΣ Ἡλ, 2 αὐλνον νυ χάν δ) ρει 2... μι 

ιν 4), νι είν 4 .»»ἀὐνδι οὗ . 85. ἫΨΡ ΦᾺΣ ὙΡ' ΑΥ͂Ν 

, ἢ 4 7 ᾿ δ. ᾿; ί 
ΜΙΝ Ανι νυ, 2.2 ΡΜ 7... ; - ; - 

7 “Α δα δ) υλνεντν" μόν» 4... ᾽ν» «ἡ, ΓᾺΣ 



ζ.,ΣἝ «--.ὀ »  αρο»τέζ “Ὁ » ἀν. -Ἔ εν αάκ. 
Ζ παΞΞΞ ΞΞ Ξ τ τολοινττιτοεοανννται τνονασονρεφρνιηρννσυσωγῳ μας υντα Στ να συ τ τος 

154 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

ΠΡΩ, Ποῖον δή: 

Σῷ, Φίληβος τἀγαϑὸν ἐτίϑετο ἡμῖν ἡδονὴν εἶναι 
πᾶσαν καὶ παντελῆ. 

ΡΣ τρίτον; ὦ Σώκρατες, ὡς ἔοικας, ἔλεγες 

ἀρτίως τὸν ἐξ ἀρχῆς ἐπαναλαβεῖν δεῦν λόγον. 

ΗΕ ΣΩ, Ναί, τὸ δέ γε μετὰ | τοῦτο ἀκούωμεν. ἐγὼ 

γὰρ δὴ κατιδὼν ἅπερ νῦν δὴ διελήλυϑα, καὶ δυσχε- 
ράνας τὸν Φιλήβου λόγον οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ ἄλλων 

πολλάκις μυρίων. εἶπον ὡς ἡδονῆς γε νοῦς εἴη μακρῷ 

βέλτιόν τε καὶ ἄμεινον τῷ τῶν ἀνθρώπων βίῳ. 

ΠΡ. ἮΝν ταῦτα. 

Σῷ, Ὑποπτεύων δέ γε καὶ ἄλλα εἶναι πολλὰ] 

εἶπον, ὡς εἰ φανείη τι τούτοιν ἀμφοῖν βέλτιον, ὑπὲρ 

, τῶν͵ (δ ευτεύξίον ̓ νῷ πρὸς ἡδονὴν ξυνδιαμαχοίμην, ἡδονὴ 

δὲ καὶ δευτερείων στδρη δουῦο, (η- Ὁ) τε ὁ λων νον γιδΑΝΒ 
γι» δ »ν2,.- ἐένων- »έία- ᾿ 

67 ΠΡώῶ. 1 Εἶπες γὰρ οὖν. 

Σῷ. Καὶ μετὰ ταῦτά γε πάντων ἱκανώτατα ᾿τού- 
τοιν οὐδέτερον ἱκανὸν ἐφάνη. 

ΠΡῴῷ. ᾿24ληϑέστατα. γ᾽ 

Σῶ. Οὐκοῦν ἈΠ ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ 
νοῦς ἀπήλλακτο καὶ ἡδονὴ : ἐμή τοι τἀγαϑόν γε αὐτὸ β 
μηδ᾽ ἕτερον αὐτοῖν εἶναι. (στερομένοιν αὐταρκείας καὶ 
τῆς τοῦ ᾿ἱκανοῦ καὶ τελέου᾽ δυνάμεωςρς 

ΠΡΩ. Ὀρϑύτατα. 

ΣΦ. Φανέντος δέ γε ἄλλου τρίτου χρείττονος 
Ζ, δ μυῖι Γωρῇ 7 δ ’ Ἑ ’ 2 5 - "δ - ᾽ ͵ 

τ γα λον ων τούτοιίν ἐροόθα μοϑε μυριῷ 7 αὖὺ νοῦβ ἡθονῆς οΟἵκειο- 

ΩΣ τερον καὶ προσφυέστερον πέφανται νῦν τῇ τοῦ νικῶν- 

τος ἰδέᾳ. 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 

2.42. “42 ᾿ 7) υὲ σι 23 (4“ι: “ζ- σ΄ ἐης) ι 

πὸ -- 2} “.4.»νζοιῈ 2“.41Ἵ1λος λ(φυν ἐμάν δ Ὅν έν") 

2) 5. ἔξζΟς δεν, ψυύγ, οὐ ἡ, εια) 

ψ} ωυττδυνβα δλίᾳ Οϑ “νεθ,,2: ἐγη σα 

ἐς (“1:4 σατα, ἔφζζναι , ἀήρ ἑεῦῦ 

δες. χὰ 
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ΣΦ). Οὐκοῦν πέμπτον κατὰ τὴν κρίσιν, ἣν νῦν ὃ 

λόγος ἀπεφήνατο, γίγνοιτ᾽ ἂν ἡ τῆς ἕν δύναμις. 

ΠΡ. Ἔοικεν. οὐ, ΠΑ 

ΣΩ, [ Πρῶτον δέ γε͵ οὐδ᾽ ἂν οἵ πάντες βόες τε Β-- 
καὶ ἵπποι καὶ τἄλλα ξύμπαντα ϑηρία, φῶσιςτῷ τὸ 

“χαίρειν διώκειν) οἷς πιστεύοντες, ὥσπερ μάντεις ὄρνι- 

σιν, οὗ πολλοὶ κρίνουσι τὰς ἡδονὰς εἰς τὸ ζῆν ἡμῖν 

εὖ χρατίστας εἶναι. καὶ τοὺς ϑηρίων ἔρωτας οἴονται 
χυρίους εἶναι μάρτυρας μᾶλλον ἢ τοὺς τῶν ἐν μούσῃ 

φιλοσόφῳ μεμαντευμένων ἑκάστοτε λόγων. 

ΠΡ, ᾿“ληϑέστατα, ὦ Σώκρατες, εἰρῆσϑαί δου 
νῦν ἤδη φαμὲν ἅπαντες. 

Σ,()., Οὐκοῦν καὶ ἀφίετέ με; 
ΠΡ. Σμικρὸν ἔτι τὸ λοιπόν, ὦ Σώκρατες" οὐ 

γὰρ δή που σύ γε ἀπερεῖς πρότερος ἡμῶν" ὑπομνήσω 

δέ σε τὰ λειπόμενα. 

ἐξέ ι  ϑ τς Δ Δ Γ .} 
» οὕς «αὶ εἶπες “2.47 [}»; 7. “' 

“5... ὅὕϑῳΧκῳδοδϑ νων οτος, 

π΄ “-ΞῬ8ὁὋ᾽ ΄--ς-- Ἧ “τ ΒΕ 

“«κ« δ ζκα ως 
ΖΙ 7γαιε σξεἰα “αὶ φορῇ γε "; τε τς 5 7 

πσπππροΕοΨσοΕοσ;ς͵ἔσ “σροσώ δέν »ζας͵ 

αοϑε ρον τκεα “ ἀλωυκους; 
΄- ν᾽ “ «δ 2,.νν' εἰπεσεηκ γι ἐγόωε αι) 

»" ΠΡΝΝΝ ζ ({ ζ[ὝὝΝΜ ΤΩ. ἐ Ἀλεένν αἱ 

ΤᾺ παν ΚΡ ΟΙ Ζρα ὕ«͵ ξεν [ε ᾿ εβὲ 5 [2 ε ΘΟ ἄς 3. ἔε 

« ᾿ 2 “4 τεδϑνύ 8..ι κ'ν..} ““«ἴ ΒΗ, τροῖΐ:» 
ΠΣ ϑεοκεκ α ΄ κε αίε τε ὁ Ας Αδῇ 

ΠΤ .7Ζ ὩΣ Ζ- ἡεγακὴ ξίσυσι 49“ ὁχεσσ Ζ2Ζπηεῶν “ἐκρῴβε: «} "ἜΜ 

ξ. Υ ἐγ πὶ οή4.5..) Ζες “ονγε,έν7. 5 2 ΟΣ 

ὦ τ τρν τε) 2475).“).. 7} γαυπήηζεαι (ὃν, σὲ καὶ 

4. τὥσγω. ΣΤ εἰ σέ γ' 
Ζ. γῶν πο. 

5 ͵ 
στα ἐεα γ' ἐνηονργεαγ' “27 τ ,) “«ἱ 

ΚΟ ΦΎΖ, 

σήξα τ") ““}. 



ἀρὰς" “- νλ2 : ἀν, κ΄ σεις ἐν ζ.,»,4ν.) θρενκά,,».) 
( ἀγολ)»ν) Ζαιιθ "τ ,,ν΄ »“..,"- γ᾽ γυ αὐ ὐε, »“2γ »νν κι᾿ 

τ ἀπ γογβ ἤν ἐς» τοῷὦὨδύὀἑ  ΟῚ 
ΚΞ.) ““)2“,ζζιι 2:2 2» » "Ἢ Φινεες οὐδ, δι» {αν βάν τοιλλνο Ψ-. 

Ῥκοζυᾶν νυν νί Ὁ ΩΣ τὰ ΠΟΤ 2712.)4:.. ΣΥ αἰ Ξ“ς“.-- 

ἘΝ Ε πῖϑν ον, 2.22.7)». 3 ϑφ,ά «τ ηζωι 4), “ξἼσ 7 2255... ᾿ 
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᾽,»»» γ 25 ἰγ όρν ες ξπε τι 2. εὐσεφβδιξοεν. σ΄4“2 “Δ:.4.Ζ. 2 νι. 222, « 

᾿Ξ ξυ(ρο  ζεεύροί μα οενν ἢ 
φάγε, Ἢ ιν ων ῥεά, “ες γνδ: ἡρανασες, γτα, 
“4 κρμεν κ᾿ γε κυνν γυβεν γῆριι, «ζρι  Κ τ  φιυ 
ΓΟ 25. “5 3" 2, ρώε."2.:Ζ Ζ..... »» 4. 2. 4 σεησν., ,)»» (δ 

,," τὐλτ, Ἅ αν Ἀν 2, ἐό χεο», 2: ἐφέκα 
. 4,32»,,72. - »"λριολρκειῖς, Ζέεαι, 3.» 3-:-- 2 πὸ μεν εις ““4295.. 

“οὐ 2, «᾽ν Ἃ »“2Ζ4- 324: χω “ἡ ὩΣ ρῶν οι. Ὁ 

“2 -Μυρο άνκά)εον αν αὐεγυ Ζθγεσγά, πεν 
2). “πη Κρ. ΄ 2» 7.2 2 ) τ "ἄχτι (τυ ζε “00. 

) : Ἢ 
.Ν δρυὰ- Ζ ..4 2 225 ».« 42: με΄ “ΞἌφα  “ :ν,ωνε.2, “2. ΖετΖ, 

“ ΩΣ »Ξ,ΑΖζ2ε--. Ζζμ..... 3.5». 4)7 κοκζφετετι, Ζ:.272 ἜΣ 2“ «{ε-- Ἔρος 23 εξ 

: ς γ᾽ 2 “πα 23 - ΖΞ. ΤΡ 
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24... "ΕΑ τὐορνκαν δε: ΖΚ τ᾽, τ: ἌΡ Ω Εν ζει: «Ζ5 

.“.»» “0. δε ραν ΡΞΑΙΒ Ἔν. ΖΖεν 2: σκυδι τω “.25...Σ2, “-ν-ν 

τους ἐφ ετέ 4170 σὰ ΧΖΣΙ ΄“-2} σἔκπι σόν {Ζαέξ ζε. 729. "Ὁ 

“2ιιτλν ν᾽ κων, “ἴ »Ζζ κ., δ. 3: ὅδ, ,, καταλα με 22...) 

ΕΣ τς δενέ,ατηα, ΓΆΡ “σις 2:τύ. “22 “-'«τ:τι. “3725223:--. 
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ΤΟΣ 35““"“4 ΤΣ, ἢ ΚΣ. ΩΣ ἄαρν, ““ “Ὁ τ τὰς “25 

(.". ἀγφρλτα, τεγναϑ »ν» φρο “ῖζετο, Ψ 2 .5:,, «“:.59 ἂς 

πον “27 3“»έζε »»2.»» ,“» ΠΔΣ “ας; ΠΡῊΣ πουραν. 

Ζ7Ζε 4; πΠ "“.2- ἐζέζρμμσε υσσνι {23-.: “:ι:2..-..2) ἌΣ "τ᾿ ττ’ 929 "Ζιέκς. 
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Ταγομ 1} 8 οα. Ηογηιατ .. «9. Ὁ 

“«ἉἋ 

Ηοπιοτὶ οαστα. οᾶ. δίπαογί. Ἑά. ΤΥ. 

Οατα Θϑημοθυβομὶ αἰββοτί Πἰα5 2.25 

.-.- -  - --- Οἄγδεθᾶ. - - - " ὑπ 4.30 

-. . μᾶ Υὶ οὔσ. Ἠεπίτό. 1|188. 1.80 

2 φνατίεβι ὕίτσδαιθ ῬδΥΒ -. 186 

Ε--- ------- Οᾶγεββοα. 2 Ῥϑσίβϑβ. 1.580 

τύτααὰθ ΡδΓΒ -- τὸ 

- - β. ζιυαυϊοῖ. Οᾶγδ88. 2 γ01]. 

ἘΔ. ταὶπ. Οὐγασηαὰθ γο]. -- .- 15 

ἩἨογαίϊῃβ οὖν Μῶμον, ἘΔ
. 1 τηαΐου 1.-- 

το σν ἀπ τί ΝΥ ὦ, Ἦν ρα ὦ “τὸ 

Ηγρὶππβ ατοινιαἰΐομβ οᾶ. Οεηιοὶ . -- 

Ἡγπιπὶ Ἡοταοτὶοὶ θά. Βαμπιρί βίο. . ττ 

Ηγροτυὶάοβ οᾶ. διίσβ88. ΠῚ ὙΠ αὐ νῖ, τ 

ΤΑ] Ομ Ῥεοίτορίλουβ θᾶ. Ριβίοιιϊ. 1.80 

- ἄἄοτχηείποταδῦῖοδ βοϊθηῦ. οἃ. Εοοία 1 

τη δά ΐβ οατταῖμϑ δᾶ. Κοθολιὶψ. πα 

Ἱπεοτϊ δυοίοτίβ ΠΡ. ἄθ σοπβίδητἶῃο 

Μδρηο οα. Ἡομψαάθηγειο! . - -- -.-60 

ΤοΟΒορΡα8. ΕἸ.» 68. Ναδεγ. ΨΟΙ
1-αΥ 19.20 

ἸβΆθι8 οἄ. βολεῖδα. . . . τ τ τ τ 1.20 

Ἰβοοταῖθβ οἀᾶ. Βοπβθίογ- Βία58. ἘΔ.1. 

ΕΣ τ 9.0. 0. Ὁ ὦν 9 τ0 

͵ςὉΌὉΘ ΠΠΠΤΠῚἷ΄᾿ τρ,μᾷΐοοβ οϑᾶ Μαῤγίο[ιιϑ 1.80 

--- Θαρρ]οτσηθῃἴμτη (Βταομβυῦοξ
κθ ἃ. 

ΘΟ στ Το. τότα. δατί δύ. οα Εἰ μσϑοϊικε) το. 5 

Ταρδίϊπϊαπὶ ἱπδίλιαι. οά. Ἡμνδοῖκο. . 1.-Φ- 

τ φοῦθ1189 οᾶ. Ζαολαγίαο. 9 τοὶ]. 10.580 

ΕΟ τ ΟΡυμαΐΣ 1. “Κ τοῦθ, ἘΠ 1.20 

Ταβίϊπηβ οἀἁ. υσωΡ. Ἑάϊιῖο ταΐθοῦ:. -τ 90 

πα τ πὴ Ἔνι..
. ...δ 2. 09 4.9 1.580 

Τανοποὶ 100. ουδῃρ. οἂ. λίαγοιάα . 

Τὐνῖαβ οἀά. Ἡοὶβοπδογη- 
Μαϊοτ. ΘΥΟ]]. θ6.-- 

ψο].1---ἰΥ --Ξ 8 ἴαβοο.; βίῃ. ἴαβοο. --- 60 

τ νὸς , Το ς . . τ Ὁ.» 4 

Τπιοδπὶ ἀθ Ὁ6110 οἷν. ΠΡΌ. θα. Ηοϑβῖωβ 8.00 

Ταιοΐ τι οα υαοοὐίέτ. ὃ γ]
1(Ξθρατίθ8.) 6.80 

δ Βίπσοϊαθ Ρατῦθβ 1.08 

Τπιοχοίπαβ οἂ. Βεγπανδ - . τ 1.580 

Τγοορμτοπ οά. ατλούνευν εν μέλ άξθῃ 

ΤΥ ΒιιΒ οᾶ. βολεῖδα - « «τ εν -ιοὸ 

1γάπ8 οἄ. Ἡαοϊιδηνίδ.. . . «1. 2.10 

1 γ5ῖ88 οᾶ. ϑελεῖδε. ἨΔ ΑΚ Ἐθ 

Μδλοτονὶαβ οἃ. Εγθθοπλαγαί . . . - 5.40 

Μαποίδοι οα. Αοθολὶψ. . . - - Ἐν τ} 

ΝΔΥΦΘΙ1]ὺ5 οἃ. Ηοϊπιγοῖοι . . .« . - 8.60 

Ναγ δ! οἂ. Οἰἰδογὲ. . . «0. 9.40 

Ματεϊδηπβ ΟΡ}6118 οἀ. Εν88θηλαν αἱ 4.80 

Μαχίμνβ οὐ ΑἸΉΠΙΟΝ οα, Γιαιοῖον 1.80 

ΜΪπυοΐυ5 ΕΟΙΪχ οᾶ. Βαελγθηδ . . - 1.8ὅ 

ΝΙσοΡμοσὶ ορυβο. αἰβῦ. οᾶ. ἀ6 ΒοοΥ 8.80 

ΝΙοοπιδο 5 οἂ. οι. 
. «τ 1.80 

Νοπππβ θᾶ. Κοοολὶν. 2 0011... . . 9.- 

---- Ῥδυδρησϑβὶβ ρᾶ. ϑολείπαιϊεῦ . . 4.80 

Οποβαπᾶτγοβ οᾶ. Κορολὶν.. .« . 05 Ὁ 1.20 

Οτοβῖμβ οἂ. Ζαπροηιοίϑέο" . . «τ Ὁ 8.- 

Ουϊάϊα5 οἂᾶ. Μοεγκεὶ- Ελιυαϊά. 8 νό]]. 2.90 

πχίβευϊα “ί ---.45. δεῖ. -- -ὁ0 

ταϑίδιαοσρθοόθθοι (69]. οἃ. ῥοίϊε --- 00 

αἰοὶ Ἰαϊπὶ ΧΙΙ οὰ. Βαοῆγοηα 8.00 

τῇ οὰ, ϑελαδαγί. 3 υο]].. 8.60 

“τῷ γοϊοσπατία οᾶ. 71λπηι. ῷ 40 

δἰἴβῶκνο. ......-...».5.80 

Ρηδοᾶτγαβ οᾶ. Μὰϊ 

ῬπμϊΠοάοπιΐ νοἹ. τ ϑῦο 

“«ἉἋ 
ΘΟ ΡΥ ΑΣ αν . “80 

τίοδ οἂ. ϑιιαϊιαιι8 4.--- 

- ἂρ παυβῖοϑ ᾿ἰῦτὶ θὰ. Κοηιζο. . 1.580 

Ῥῃϊοβίταϊαβ θᾶ. Καγθόγ. 32 γ011. . 8.25 

ῬΙιδαίαβ οἂ. ΕἾες 

Ῥίπάδτγηβ οἂ. Ολγίδέ. . . . τ τ τον 1.- 

ΡΙαίο οἀᾶ. Πεγτπαπη- Ἡοπίγαν. 6. γὙο]]. 

(ΞΞ 15 ἴβδεδο). τ τ Ὁ..." 10.50 

χοίϑοη. οΙ.1.11.. 9.10 

Βίησυϊαθ οοτηοοᾶϊΐδθ -.45 

.᾿ οἄᾷ. θοοίε- ϑειοοί!. 1 ἴαβοο. Ἐδ5ο0.11 1.20 

ῬΙϊπὶ ορίβίοϊδο οᾶ. Κεὶΐ. .- - - - 1.20 

- πὲ Βὲβὲ. 688... απ-}αψ]ιο 6 υο1]. 15.40 

ῬΠπΐαβ οὐ αδυβι5 Ματί. οἃ. οϑεὲ 2.10 

ῬΙοίπαβ οᾶ. Κοϊκζηιαππ. 2 τ τ 9... 

ΡΙυΐατοιπὶ νυἱΐδο οᾶ. 

(ΞΞ 14 ἴδ800.).. 

ἰηπίσηϊα. ὅ γ0]]. 

δ᾽ Δ δὲ Δ ν, ὙΦ Ὲ 8.40 

᾿ς ον. οἃ. δεγπαγαακῖβ. ψο] 1-1ἸἰἀἰΥ̓Θ 12.-- 

Ῥοοΐδο 1δὔ. πιΐῃ. οἂ. Βαφλγοηϑ. 6 σοὶ]. 30.10 

Ῥοοΐδγαπι Βοτη. ἔγαρτα. ο. Βαείιτοα 4.20 

Ῥοϊοπιομ οᾶ. Ηϊποκ 
1 

Ῥοϊγδοπυβοᾶᾶ. Ἡρσ 7 |{π|- Μοιδ
ογ. Τρ α ὙΤ { 

ῬοΙυθἷπΒ εαᾶ. Βῶξειον- ᾿ὲπαοτ. 4 Ὑ011. 12 .600 

Θαϊπυ πὶ 
........... -«---ο.-- 

δ' ΑΝ αὐτου - 

. 

Ῥοπιροπῖπβ ΜΟΙ τθο. Ετίοκ.. . 9. 20 

Ῥογρμυσίομ θᾶ. δου . .« τον τις 4.20 

Ῥοτραγτὶϊ οΡ. 59]. οᾶ. Ναμοκ. Ἐᾶ.11. 8.- 

Ῥτοοῖαβ οἅ. Εγϊοαϊοῖτ . «.. 105 Ὁ 6.1ὅ 

Ρτορογίϊυβ οᾶ. λώ 6 7 ... «τ τοῦ 600 

ἐπι. οἃ. Βοπηοῖϊ. 2 γ0]]. 9.40 

10. Χ οἂ. Ηαϊπι. . .ὄ - --- -80 

ς ἀροϊαχιδίζομοβ 6. Αὐο . - - 4.80 

Θαϊπίπ 5 ΥΤΠ. οἃ. Ζέπιπιθγ πα - 8.60 

Βόγααπι παΐ, βουϊρῦ. αταδϑ
οὶ δᾶ. Κοίου. 2.10 

παποίοτοβ Θταθοὶ ϑᾶ. ϑ'ρεπρεὶϊ. 8 γὙ0]}. 

ὍΟ1 1, 1 οἄ. ΠΟΘΕΙ͂. . .« τ" 2.10 

γο]. 11. 1Π1. αὐτατηαὰθ τΟΣ 2 7.2: 9 .:.“Ὁ 

Ἐαΐὶπ5 Ναπιδ ϊδππΒ οἂ. Μῶμον. --τ. 15 

ΘΑΙαΒίϊπ5 
ΘΟμοΙα ἴῃ 80 

ρἃ. Φιιβ8ηὉ} . . «τ... Ὁ -.45 

ῬΒοΟΙἑΒ ἐχαροθᾶϊδβ 

γοίοτα οᾶ. Ραραρεογρίμδ. - - " .80 

φοΥϊθοπῖὶ Πατρὶ σοηΡ. οᾶ. Ηεϊπιγοῖοῖ, 1.80 

δου ΡίοΟτοΒ 
ΡϑέθΥ. 

-- ργούιοὶ ατᾶθο 

-- πχαρίτοϊ αγδθοὶθ 

- παηρίχοϊορὶοὶ 
ΦοηΘΟδΔ0 ον. ΡΒ]Ὸ 

-- εταρ. ο8ἀ. ῥεΐ 

μἰβίοτῖδθ Αυραβίδθ θᾶ. 

9 γὸ]]. ΕἘά4.ἥΠ... -. - 1.80 

ἰ οἃ. ογοῖιον. 3. 01]. 1.80 

ἃ. Ἡρϑέρ]ιαι. Ὸ11 2. το 

οἂ. Ημιίβοῖι. Ὁ γὙ0}]. 5.10 

9. οἂ, ΠααΞ6. 8 γ0]]. 1.80 

Υ οὐ Εἰολίου.. .. 4.80 

τς μοχὶρίδ τιθίοτ. θᾶ. Κιεβοιϊησ. . 4.0 

51 ἰδ} οἱ Ραπίος 6. Βαμόσ. 2 γὸ}]]. 4.80 

ΘΙΠΟσταρΡμὶ ατδϑοῖν. σοτρυβούΐστα. 

Φοίμαβ οα. Γαπρκασοὶ . .- - 1.80 
δίπιοο 
ΒΟΡΒΟΟΙ 

ΦΟΓΔΠΕΒ οα. Κοδε. 

οιδιϊαβοαᾶ, Βαολγθηϑοῦ Κο
λϊπιαπη. 11. 1. 35 

δίονδοὶ Βοτῖ. 
-- ροϊΪορβδθ 9 

65 οαᾷ, δίπα- ΜΟΚΙΘΥ. ἘΔ. ΥἹ 1.580 

Βίηστιαθ ἐταροθᾶϊδθ --- . 80 
4. 80 

οἂ. Μεΐποκο. 4 σγοὶ]. 9.60 

ἃ. Μείποκο. 2 υο]].. 6.-- 

φίγαθο οᾶ. Μείγιοζο. 8 πο σῶν τα ᾿ 

ῳποίοπίαβ θα. Ποίλ 

Βγγίλπιϑ θᾶ, Παῤέ. ἜΣ ΑΝ 

τ λοϊϊαβ οἂ. Παίηι. Ὁ νοὶ]. Εά. ΙΥ. 2.40 

ψ 0]. 1. (Δ π81.) αἰθταὰθ ἔαβο. -- . 1ὅ 

Θοτταδυΐα, Αμτίοοϊδ, ἀϊδϊοσιβ ---. 45 

Τοτοιἑίαβ οα. δ ἰθοκείϑεηι. . . «τ Ὁ 1.30 

ποβίδηιοπίθπι, πούθχα,, θτΆΘ00 οἂ. 

Βμιίπιαππ Ἐδὰ. 

τοι βιϊπβ οἃ. ϑρεηρεὶ. ὃ ΨΟΙΣ.. . 8... 
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ὙΟΥΘῚΠ α5 ΜΑΓΟ οᾶ. Πίδόδοκ  . «.. 1.35] ΤῊ ΟἹ νἱΐα ὙΥΉΠτ. δα, οϑοδογ 1.8 π-- ---- Βαοο]οᾶ οὐ ἀθοχρίοα.. ---.46]} Υἱῦδο βαπού. ΤΧ τηρίσ, θᾶ, Ζωγοίοῦ. ὅ.- ' --- -- Αοπρὶϑ 
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οὐ Θθοσρ, οἱΖ --. 45. -Χὸ1. 1. ΓΘΟΘΗ ΙΟΥΒ. ἀθύα 5 ΤῸ μΘυϊαηδ, 
(Δ Θηρία, τ του σρνο κασι ώρο χη στ. 901] διαὶ ορίϑὺ, 86]. δ. Σίοκοίϑοίονο)". 1.5) ---- ΚΥΆΠΙΔΊΪΟΙΒ οα. Ζ͵]ωθηιοῦ. ς 2.40 Μαυγοί!, Ν. Α-, βογίρία βοίϑοίδ,. ]Ϊ 
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Ὡς Ὁ ο]ᾶρ σου Β. α. ΤΘΆΡπΘ ἴῃ ΤΟΙ δ. ᾿ 
ΕΥ̓ Θο σομθα ΘΟ νυ οσθθοη,. Ψοη α. Ἐ-. ΒΘΏΞΘΙΘΥ πῆς 

ἽΚ, ΒΟΒΘΠΚ]. 2. Βῆπᾶδ. ρου, ἴ,δχ.-8, ; 
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