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Ταῦτα δὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες

ἄρα συνέφασάν τε καὶ ἐκέλευον ἅπερ ὁ
Σωκράτης. πάντων μὲν οὖν ἃ ἕκαστος
εἶπεν,

οὔτε

πάνυ

ὁ

Ἀριστόδημος

ἐμέμνητο οὔτ᾽ αὖ ἐγὼ ἃ ἐκεῖνος ἔλεγε
πάντα· ἃ δὲ μάλιστα καὶ ὧν ἔδοξέ μοι
ἀξιομνημόνευτον,

τούτων

ἑκάστου τὸν λόγον.

ὑμῖν

ἐρῶ

Πρῶτον μὲν γάρ,

ὥσπερ λέγω, ἔφη Φαῖδρον ἀρξάμενον
ἐνθένδε ποθὲν λέγειν, ὅτι μέγας θεὸς εἴη
ὁ Ἔρως καὶ θαυμαστὸς ἐν ἀνθρώποις τε
καὶ θεοῖς, πολλαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ, οὐχ
ἥκιστα δὲ κατὰ τὴν γένεσιν. τὸ γὰρ ἐν
τοῖς πρεσβύτατον (b) εἶναι τὸν θεὸν
τίμιον, ἦ δ᾽ ὅς, τεκμήριον δὲ τούτου·
γονῆς

γὰρ

Ἔρωτος

οὔτ᾽

εἰσὶν

οὔτε

λέγονται ὑπ᾽ οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου οὔτε
ποιητοῦ, ἀλλ᾽ Ἡσίοδος πρῶτον μὲν Χάος
αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ᾽

φησὶ γενέσθαι—

εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί,
ἠδ᾽ Ἔρος Ἡσιόδῳ δὲ καὶ Ἀκουσίλεως
σύμφησιν μετὰ τὸ Χάος δύο τούτω
γενέσθαι, Γῆν τε καὶ Ἔρωτα. Παρμενίδης
δὲ τὴν γένεσιν λέγει—

πρώτιστον μὲν

Ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων. οὕτω
πολλαχόθεν (c) ὁμολογεῖται ὁ Ἔρως ἐν
τοῖς πρεσβύτατος εἶναι. πρεσβύτατος δὲ
ὢν μεγίστων ἀγαθῶν ἡμῖν αἴτιός ἐστιν.
οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὅτι μεῖζόν ἐστιν
ἀγαθὸν

εὐθὺς

νέῳ

ὄντι

ἢ

ἐραστὴς

χρηστὸς καὶ ἐραστῇ παιδικά. ὃ γὰρ χρὴ
ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι παντὸς τοῦ βίου τοῖς
μέλλουσι καλῶς βιώσεσθαι, τοῦτο οὔτε
συγγένεια οἵα τε ἐμποιεῖν οὕτω καλῶς
οὔτε τιμαὶ οὔτε πλοῦτος οὔτ᾽ ἄλλο (d)
οὐδὲν ὡς ἔρως. λέγω δὲ δὴ τί τοῦτο; τὴν
ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ
τοῖς καλοῖς φιλοτιμίαν· οὐ γὰρ ἔστιν ἄνευ

Αυτά λοιπόν τα επιδοκίμασαν με τη σειρά τους
και όλοι οι άλλοι και έκαναν τις ίδιες με τον Σωκράτη
προτροπές. Όλα όσα είπε ο καθένας ούτε ο
Αριστόδημος τα θυμόταν πολύ καλά, αλλά ούτε και
εγώ τα συγκράτησα στη μνήμη μου όλα όσα είπε.
Τα πιο σημαντικά και ό,τι έκρινα αξιομνημόνευτο
του καθένα από αυτούς θα σας πω. Πρώτος, όπως
και γω θ' αρχίσω, είπε πως μίλησε ο Φαίδρος,
λέγοντας κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή ο Έρωτας είναι
μεγάλος και επιβλητικός θεός και σε σχέση με τους
ανθρώπους και σε σχέση με τους θεούς, και
υπερτερεί σε πολλά σημεία και κυρίως στις
καταβολές. Για το ότι ο θεός αυτός τιμάται ιδιαίτερα
σαν από τους πιο πανάρχαιους, είπε αυτός,
απόδειξη είναι το εξής: «Γονείς του Έρωτα ούτε
υπάρχουν, ούτε αναφέρονται από κάποιον απλό
άνθρωπο ή από κάποιο ποιητή. 0 Ησίοδος
διατείνεται πώς πρώτα το Χάος γεννήθηκε. Και
ύστερα η πλατύστερνη Γη, παντοτινό ασφαλές
καταφύγιο για όλους. Μετά ο Έρωτας. Με τον
Ησίοδο συμφωνεί και ο Ακουσίλαος στην
παραπάνω άποψη, πως μετά το Χάος δηλαδή
δημιουργήθηκαν αυτά τα δυο, η Γη και ο Έρωτας. 0
Παρμενίδης σχετικά με τη γέννηση λέει: «Πρώτο απ'
όλους τους θεούς, τον Έρωτα επινόησε.» Έτσι
λοιπόν από πολλές πηγές διασταυρωμένες
συνομολογείται ότι ο Έρωτας συγκαταλέγεται
ανάμεσα στους παμπάλαιους θεούς. Σαν παλιός
θεός που είναι, είναι συνδεδεμένος με πληθώρα
πολύ μεγάλων και σημαντικότατων αγαθών για μας
τους ανθρώπους. Γιατί εγώ τουλάχιστον βέβαια, δεν
μπορώ να πω ότι υπάρχει αγαθό μεγαλύτερο για
κείνον που είναι νέος, εκτός απ' τον ενάρετο
εραστή, και για τον εραστή, έξω από τ' αγόρια με
την έννοια του αντικειμένου περιπαθούς έρωτα.
Αυτό που πρέπει να κατευθύνει τους ανθρώπους
που πρόκειται να ζήσουν καλά σε όλη τους τη ζωή,
δεν είναι ούτε συγγένεια τέτοια, ώστε να τα
ρυθμίζει τόσο καλά, ούτε οι τιμές, ούτε ο πλούτος,
ούτε άλλο τίποτε, αλλά ο έρωτας. Και να γιατί το
λέω αυτό. Γιατί εμφυτεύει τη ντροπή για τα αισχρά
και την φιλόδοξη επιμονή για τα καλά. Χωρίς αυτά
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τούτων οὔτε πόλιν οὔτε ἰδιώτην μεγάλα
καὶ καλὰ ἔργα ἐξεργάζεσθαι. φημὶ τοίνυν
ἐγὼ ἄνδρα ὅστις ἐρᾷ, εἴ τι αἰσχρὸν ποιῶν
κατάδηλος γίγνοιτο ἢ πάσχων ὑπό του δι᾽
ἀνανδρίαν μὴ ἀμυνόμενος, οὔτ᾽ ἂν ὑπὸ
πατρὸς ὀφθέντα οὕτως ἀλγῆσαι οὔτε ὑπὸ
ἑταίρων οὔτε ὑπ᾽ ἄλλου (e) οὐδενὸς ὡς
ὑπὸ παιδικῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ τὸν
ἐρώμενον ὁρῶμεν, ὅτι διαφερόντως τοὺς
ἐραστὰς

αἰσχύνεται,

αἰσχρῷ τινι ὤν.

ὅταν

ὀφθῇ

ἐν

τα στοιχεία ούτε η πόλη, ούτε κι ο πολίτης
μπορούν να μεγαλουργήσουν. Εγώ, λοιπόν, λέω
ότι ο άντρας που είναι ερωτευμένος, αν πιαστεί
να κάνει κάτι κακό ή να αδικείται από κάποιον και
απ' τη δειλία να μην τον αντιμετωπίζει, ούτε ο
πατέρας του, αν τον έβλεπε θα πονούσε τόσο,
ούτε οι φίλοι του, ούτε κάποιος άλλος, όσο τα
ποθητά αγόρια. Αυτό το ίδιο το βλέπουμε και με
τον αγαπητικό, ότι δηλαδή ντρέπεται υπερβολικά
τους εραστές, αν τον δουν να συμμετέχει σε κάθε
αισχρό.

