
179. εἰ οὖν μηχανή τις γένοιτο ὥστε
πόλιν γενέσθαι ἢ στρατόπεδον ἐραστῶν
τε καὶ παιδικῶν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν
ἄμεινον οἰκήσειαν τὴν ἑαυτῶν ἢ
ἀπεχόμενοι πάντων τῶν αἰσχρῶν καὶ
φιλοτιμούμενοι πρὸς ἀλλήλους, καὶ
μαχόμενοί γ᾽ ἂν μετ᾽ ἀλλήλων οἱ τοιοῦτοι
νικῷεν ἂν ὀλίγοι ὄντες ὡς ἔπος εἰπεῖν
πάντας ἀνθρώπους. ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ ὑπὸ
παιδικῶν ὀφθῆναι ἢ λιπὼν τάξιν ἢ ὅπλα
ἀποβαλὼν ἧττον ἂν δήπου δέξαιτο ἢ ὑπὸ
πάντων τῶν ἄλλων, καὶ πρὸ τούτου
τεθνάναι ἂν πολλάκις ἕλοιτο. καὶ μὴν
ἐγκαταλιπεῖν γε τὰ παιδικὰ ἢ μὴ
βοηθῆσαι κινδυνεύοντι— οὐδεὶς οὕτω
κακὸς ὅντινα οὐκ ἂν αὐτὸς ὁ Ἔρως
ἔνθεον ποιήσειε πρὸς ἀρετήν, ὥστε
ὅμοιον εἶναι τῷ ἀρίστῳ φύσει· (b) καὶ
ἀτεχνῶς, ὃ ἔφη Ὅμηρος, μένος
ἐμπνεῦσαι ἐνίοις τῶν ἡρώων τὸν θεόν, 
τοῦτο ὁ Ἔρως τοῖς ἐρῶσι παρέχει
γιγνόμενον παρ᾽ αὑτοῦ. Καὶ μὴν
ὑπεραποθνῄσκειν γε μόνοι ἐθέλουσιν οἱ
ἐρῶντες, οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ
αἱ γυναῖκες. τούτου δὲ καὶ ἡ Πελίου
θυγάτηρ Ἄλκηστις ἱκανὴν μαρτυρίαν
παρέχεται ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγου εἰς τοὺς
Ἕλληνας, ἐθελήσασα μόνη ὑπὲρ τοῦ
αὑτῆς ἀνδρὸς ἀποθανεῖν, ὄντων αὐτῷ
πατρός τε (c) καὶ μητρός, οὓς ἐκείνη
τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλίᾳ διὰ τὸν
ἔρωτα, ὥστε ἀποδεῖξαι αὐτοὺς
ἀλλοτρίους ὄντας τῷ ὑεῖ καὶ ὀνόματι
μόνον προσήκοντας, καὶ τοῦτ᾽
ἐργασαμένη τὸ ἔργον οὕτω καλὸν ἔδοξεν
ἐργάσασθαι οὐ μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ
καὶ θεοῖς, ὥστε πολλῶν πολλὰ καὶ καλὰ
ἐργασαμένων εὐαριθμήτοις δή τισιν

Αν, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, υπήρχε η 
δυνατότητα να δημιουργηθεί πόλη ή στρατόπεδο 
εραστών και περιπόθητων αγοριών, δεν θα 
υπήρχε καλύτερη μορφή οργάνωσης και δια-
βίωσης για τους πολίτες από το να απέχουν απ'
όλα τα αισχρά και να συναγωνίζονται στο καλό 
μεταξύ τους και, πολεμώντας μεταξύ τους τέτοιοι 
άνθρωποι, αν και λίγοι, για να μιλήσω γενικά, θα 
νικούσαν όλους τους ανθρώπους της γης. 0 
ερωτευμένος άντρας που λιποτάκτησε ή τράπηκε 
σε φυγή πετώντας τα όπλα του, δεν θα το άντεχε 
να τον δουν τα περιπόθητα αγόρια και θα 
προτιμούσε να τον δουν όλοι οι άλλοι ή, πριν απ'
αυτό, να πεθάνει πολλές φορές. Να εγκαταλείψει 
αγόρια η να μην τα βοηθήσει, ενώ κινδυνεύουν,
δεν υπάρχει κανείς τόσο δειλός που να μην τον
στρέψει προς την αρετή με θεϊκή πνοή ο Έρωτας 
ο ίδιος, ώστε να γίνει όμοιος με αυτόν που από τη 
φύση του είναι άριστος. Και γενικά αυτό που είπε 
ο Όμηρος, ότι σε κάποιους απ' τους ήρωες ο θεός 
μένος εμφυσά, αυτό ο Έρωτας το παρέχει  στους 
ερωτευμένους από τα αποθέματα του. 

Μόνο για το χατίρι του συντρόφου οι 
ερωτευμένοι θέλουν να πεθάνουν, όχι μόνο οι 
άντρες αλλά και οι γυναίκες. Γι αυτό και η κόρη 
του Πελία, η Άλκηστη αποτελεί σημαντικό 
συνήγορο αυτής της άποψης στους Έλληνες,
καθώς θέλησε από μόνη της να αντικαταστήσει 
στο θάνατο τον άντρα της, παρόλο που εκείνος
είχε και μάνα και πατέρα, τους οποίους εκείνη
τόσο πολύ ξεπερνούσε στην αγάπη, εξαιτίας του 
έρωτα, ώστε ν' αποδείξει ότι εκείνοι ήταν ξένοι 
προς το παιδί τους και μόνο ως προς το όνομα 
συγγενείς και, κάνοντας αυτό το έργο, έτυχε της 
επιδοκιμασίας και των ανθρώπων και των θεών 
τόσο, ώστε την ξανάφεραν στη ζωή
εντυπωσιασμένοι από την πράξη της και, παρόλο 
που πολλοί έκαναν πολλά και καλά έργα, 
εντούτοις οι θεοί επιφύλαξαν αυτήν την τιμή, της 
επιστροφής δηλαδή απ' τον Άδη, σε ελάχιστους 
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ἔδοσαν τοῦτο γέρας οἱ θεοί, ἐξ Ἅιδου
ἀνεῖναι πάλιν τὴν ψυχήν, ἀλλὰ τὴν
ἐκείνης ἀνεῖσαν ἀγασθέντες (d) τῷ ἔργῳ·
οὕτω καὶ θεοὶ τὴν περὶ τὸν ἔρωτα
σπουδήν τε καὶ ἀρετὴν μάλιστα τιμῶσιν. 
Ὀρφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν
ἐξ Ἅιδου, φάσμα δείξαντες τῆς γυναικὸς
ἐφ᾽ ἣν ἧκεν, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι
μαλθακίζεσθαι ἐδόκει, ἅτε ὢν κιθαρῳδός, 
καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος
ἀποθνῄσκειν ὥσπερ Ἄλκηστις, ἀλλὰ
διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου. 
τοιγάρτοι διὰ ταῦτα δίκην αὐτῷ
ἐπέθεσαν, καὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον
αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν (e) γενέσθαι, οὐχ
ὥσπερ Ἀχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος ὑὸν
ἐτίμησαν καὶ εἰς μακάρων νήσους
ἀπέπεμψαν, ὅτι πεπυσμένος παρὰ τῆς
μητρὸς ὡς ἀποθανοῖτο ἀποκτείνας
Ἕκτορα, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο οἴκαδε
ἐλθὼν γηραιὸς τελευτήσοι, ἐτόλμησεν
ἑλέσθαι βοηθήσας τῷ ἐραστῇ Πατρόκλῳ
καὶ τιμωρήσας οὐ μόνον ὑπεραποθανεῖν
ἀλλὰ καὶ ἐπαποθανεῖν τετελευτηκότι·

μετρημένους στα δάκτυλα. Επομένως και οι θεοί 
επιβραβεύουν, με το παραπάνω, το ενδιαφέρον 
και τα ανώτερα αισθήματα σχετικά με τον έρωτα. 
Αντίθετα τον Ορφέα το γιο του Οίαγρου, τον 
έδιωξαν, χωρίς να πετύχει το σκοπό του, από τον 
Άδη, αφού δεν του έδωσαν τη γυναίκα για την 
οποία είχε πάει, αλλά του έδειξαν ένα ομοίωμα 
της, γιατί πίστευαν πως αποδείχτηκε κατώτερος 
των περιστάσεων, αφού ήταν μουσικός, και 
τόλμησε να πεθάνει για τον έρωτά του, όπως η 
Άλκηστη, αλλά βρήκε κάποια δικλείδα για να μπει 
ζωντανός στον Άδη. Επομένως, γι αυτούς τους
λόγους τον δίκασαν και έκαναν ο θάνατος του να 
προέλθει από γυναίκες, ενεργώντας εντελώς 
διαφορετικά με την περίπτωση του Αχιλλέα, τον 
γιο της Θέτιδας, που τον τίμησαν και τον έστειλαν 
να κατοικήσει στο νησί των Μακάρων, επειδή, αν 
και είχε πληροφορηθεί από τη μητέρα του πως 
θα πεθάνει, αν σκοτώσει τον Έκτορα, και ότι, αν 
δεν τον σκότωνε, θα γύριζε στην πατρίδα και θα 
πέθαινε πλήρης ημερών, είχε το σθένος να 
προτιμήσει, βοηθώντας τον εραστή Πάτροκλο με 
την εκδίκηση, όχι μόνο να πεθάνει για 
λογαριασμό του αλλά και να πεθάνει και μετά το 
θάνατο του φίλου του.


