184. διὰ ταῦτα οὖν τοῖς μὲν διώκειν

παρακελεύεται,

τοῖς

δὲ

φεύγειν,

ἀγωνοθετῶν καὶ βασανίζων ποτέρων
ποτέ ἐστιν ὁ ἐρῶν καὶ ποτέρων ὁ
ἐρώμενος. οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης τῆς αἰτίας
πρῶτον μὲν τὸ ἁλίσκεσθαι ταχὺ αἰσχρὸν
νενόμισται, ἵνα χρόνος ἐγγένηται, ὃς δὴ
δοκεῖ

τὰ

ἔπειτα

τὸ

πολλὰ

καλῶς

ὑπὸ

χρημάτων

βασανίζειν,
καὶ

ὑπὸ

πολιτικῶν δυνάμεων ἁλῶναι αἰσχρόν, (b)
ἐάν τε κακῶς πάσχων πτήξῃ καὶ μὴ
καρτερήσῃ, ἄν τ᾽ εὐεργετούμενος εἰς
χρήματα ἢ εἰς διαπράξεις πολιτικὰς μὴ
καταφρονήσῃ· οὐδὲν γὰρ δοκεῖ τούτων
οὔτε βέβαιον οὔτε μόνιμον εἶναι, χωρὶς
τοῦ μηδὲ πεφυκέναι ἀπ᾽ αὐτῶν γενναίαν
φιλίαν. μία δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ νόμῳ
ὁδός, εἰ μέλλει καλῶς χαριεῖσθαι ἐραστῇ
παιδικά. ἔστι γὰρ ἡμῖν νόμος, ὥσπερ ἐπὶ
τοῖς ἐρασταῖς ἦν δουλεύειν ἐθέλοντα (c)
ἡντινοῦν

δουλείαν

παιδικοῖς

μὴ

κολακείαν εἶναι μηδὲ ἐπονείδιστον, οὕτω
δὴ καὶ ἄλλη μία μόνη δουλεία ἑκούσιος
λείπεται οὐκ ἐπονείδιστος· αὕτη δ᾽ ἐστὶν
ἡ περὶ τὴν ἀρετήν. νενόμισται γὰρ δὴ
ἡμῖν, ἐάν τις ἐθέλῃ τινὰ θεραπεύειν
ἡγούμενος δι᾽ ἐκεῖνον ἀμείνων ἔσεσθαι ἢ
κατὰ σοφίαν τινὰ ἢ κατὰ ἄλλο ὁτιοῦν
μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἡ ἐθελοδουλεία
οὐκ αἰσχρὰ εἶναι οὐδὲ κολακεία. δεῖ δὴ
τὼ νόμω τούτω συμβαλεῖν εἰς ταὐτόν,
τόν τε περὶ τὴν παιδεραστίαν καὶ (d) τὸν
περὶ τὴν φιλοσοφίαν τε καὶ τὴν ἄλλην
ἀρετήν,

εἰ

μέλλει

συμβῆναι

καλὸν

γενέσθαι τὸ ἐραστῇ παιδικὰ χαρίσασθαι.
ὅταν γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ ἔλθωσιν ἐραστής τε
καὶ παιδικά, νόμον ἔχων ἑκάτερος,

Και έτσι, στους μεν δίνει εντολή να διώχνουν, στους
δε να αποφεύγουν, προεδρεύοντας στον αγώνα και
εξετάζοντας σε βάθος για να διακριβώσει ποιες είναι
οι πραγματικές σκέψεις και οι προθέσεις και του
εραστή και του ερωτευμένου μ' αυτόν νέου. Έτσι
λοιπόν και γι’ αυτούς τους λόγους πρώτα θεωρείται
ντροπή το να ενδίδει κανείς γρήγορα, και αυτό, για να
υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την διερεύνηση και
την εξακρίβωση των κινήτρων και της ποιότητας του
συντρόφου· έπειτα θεωρείται επίσης επαίσχυντο το
να υποκύψει κάποιος γοητευμένος από χρήματα η
πολιτικές επιρροές, είτε δεν υπομένει καρτερικά, εάν
δυστυχεί, αλλά καταπτοείται και αποσύρεται είτε δεν
γυρίζει την πλάτη του, εάν τον ευεργετούν με χρήματα
ή με άλλου είδους πολιτικές εξυπηρετήσεις. Γιατί
φαίνεται ότι απ' αυτά δεν είναι τίποτα βέβαιο ή
σταθερό, εφόσον δεν αποτελεί το έναυσμα για την
ανάπτυξη ισχυρής φιλίας. Ένας και μοναδικός δρόμος
απομένει σύμφωνα με το πνεύμα του δικού μας
νόμου, αν είναι να αναπτυχθεί σωστά και
υποδειγματικά ο πόθος στην καρδιά του νέου για τον
εραστή. Όπως ακριβώς με τους εραστές που σε
εθελοντική βάση προσφέρουν δουλικές υπηρεσίες για
να εξυπηρετήσουν και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον
των αγοριών και αυτό δεν θεωρείται κολακεία ούτε
επίψογο, έτσι παρόμοια υπάρχει θεσμοθετημένη σε
μας μια ακόμη και μοναδική μορφή εκούσιας
δουλείας που δεν επισύρει τον ψόγο· είναι αυτή που
σχετίζεται με την άσκηση της αρετής. Είναι
καθιερωμένο σε μας να μην θεωρείται κολακεία ή
αισχρότητα η εθελοντική δουλεία, όταν κάποιος από
μόνος του υπηρετεί κάποιον με την προσδοκία ότι
εξαιτίας του θα βελτιωθεί είτε ως προς τη σοφία είτε
ως προς κάποιο άλλο οποιοδήποτε στοιχείο της
αρετής. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι δυο νόμοι, και ο
σχετικός με την παιδεραστία και ο σχετικός με τη φιλοσοφία και την υπόλοιπη αρετή να βρουν τον ίδιο
άνθρωπο υποστηρικτή αν πρόκειται βέβαια να συμβεί
το ποθούμενο καλό κατά την ανάπτυξη του ερωτικού
αισθήματος του νέου προς τον εραστή. Όταν λοιπόν
φτάσουν στην ποθητή επαφή εραστής και νεαρός και
ο νόμος πρυτανεύει στη σκέψη και των δυο, ο μεν
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ὁ μὲν χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν
ὁτιοῦν δικαίως ἂν ὑπηρετεῖν, ὁ δὲ τῷ
ποιοῦντι αὐτὸν σοφόν τε καὶ ἀγαθὸν
δικαίως

αὖ

ὁτιοῦν

ἂν

ὑπουργῶν

<ὑπουργεῖν>, καὶ ὁ μὲν δυνάμενος εἰς
φρόνησιν καὶ τὴν (e) ἄλλην ἀρετὴν ὁ μὲν
χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὁτιοῦν
δικαίως ἂν ὑπηρετεῖν, ὁ δὲ τῷ ποιοῦντι
αὐτὸν σοφόν συμβάλλεσθαι, ὁ δὲ δεόμενος
εἰς

παίδευσιν

καὶ

τὴν ἄλλην

σοφίαν

κτᾶσθαι, τότε δὴ τούτων συνιόντων εἰς
ταὐτὸν

τῶν

νόμων

μοναχοῦ

ἐνταῦθα

συμπίπτει τὸ καλὸν εἶναι παιδικὰ ἐραστῇ
χαρίσασθαι, ἄλλοθι δὲ οὐδαμοῦ. ἐπὶ τούτῳ
καὶ ἐξαπατηθῆναι οὐδὲν αἰσχρόν· ἐπὶ δὲ
τοῖς

ἄλλοις

πᾶσι

καὶ

ἐξαπατωμένῳ

αἰσχύνην φέρει καὶ μή. εἰ γάρ τις ἐραστῇ ὡς
πλουσίῳ

πλούτου

ἐξαπατηθείη

ἕνεκα

χαρισάμενος

καὶ μὴ λάβοι χρήματα,

ἀναφανέντος τοῦ ἐραστοῦ πένητος, οὐδὲν
ἧττον αἰσχρόν·

πρώτος στην ανταπόκριση εκφράζοντας την
ευαρέσκειά του με το δίκιο του θα πρόσφερε
οποιαδήποτε καλή υπηρεσία ο δε δεύτερος πάλι
δικαιολογημένα θα προέβαινε σε πράξεις αρεστές σε
κείνον που επιχειρεί να τον κάνει σοφό και αυτός που
έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει την φρόνηση και
την άλλη αρετή και αυτός που έχει ανάγκη να
συνεισφέρει στην μαθησιακή διαδικασία και στην
απόκτηση της αρετής. Όταν αυτοί σμίξουν κάτω απ'
αυτές τις προϋποθέσεις, αποβλέποντες στην κοινή
συνισταμένη των νόμων, σ' αυτήν και μόνο την
περίπτωση συμπίπτει το καλό με την ανταπόκριση
στον εραστή και πουθενά αλλού. Στην περίπτωση
αυτή και η εξαπάτηση είναι θεμιτή. Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις η εξαπάτηση είτε συντελεστεί είτε όχι στιγματίζεται. Εάν δηλαδή κάποιος εξαπατηθεί και
προσφέρει τις ερωτικές του υπηρεσίες στον εραστή με
αντάλλαγμα τον πλούτο πιστεύοντας ότι αυτός είναι
πλούσιος, και τελικά δεν πάρει τίποτα, επειδή ο
εραστής αποδείχτηκε φτωχός,
είναι εξίσου
επαίσχυντο.

