
185.      δοκεῖ γὰρ ὁ τοιοῦτος τό γε αὑτοῦ
ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἕνεκα χρημάτων ὁτιοῦν ἂν 
ὁτῳοῦν ὑπηρετοῖ, τοῦτο δὲ οὐ καλόν. 
κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον κἂν εἴ τις ὡς 
ἀγαθῷ χαρισάμενος καὶ αὐτὸς ὡς 
ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φιλίαν 
ἐραστοῦ ἐξαπατηθείη, ἀναφανέντος 
ἐκείνου κακοῦ (b) καὶ οὐ κεκτημένου 
ἀρετήν, ὅμως καλὴ ἡ ἀπάτη· δοκεῖ γὰρ 
αὖ καὶ οὗτος τὸ καθ᾽ αὑτὸν δεδηλωκέναι, 
ὅτι ἀρετῆς γ᾽ ἕνεκα καὶ τοῦ βελτίων 
γενέσθαι πᾶν ἂν παντὶ προθυμηθείη, 
τοῦτο δὲ αὖ πάντων κάλλιστον· οὕτω 
πᾶν πάντως γε καλὸν ἀρετῆς γ᾽ ἕνεκα 
χαρίζεσθαι. οὗτός ἐστιν ὁ τῆς οὐρανίας 
θεοῦ ἔρως καὶ οὐράνιος καὶ πολλοῦ ἄξιος 
καὶ πόλει καὶ ἰδιώταις, πολλὴν 
ἐπιμέλειαν ἀναγκάζων ποιεῖσθαι πρὸς 
ἀρετὴν τόν (c) τε ἐρῶντα αὐτὸν αὑτοῦ
καὶ τὸν ἐρώμενον· οἱ δ᾽ ἕτεροι πάντες τῆς 
ἑτέρας, τῆς πανδήμου. ταῦτά σοι, ἔφη, ὡς 
ἐκ τοῦ παραχρῆμα, ὦ Φαῖδρε, περὶ
Ἔρωτος συμβάλλομαι. Παυσανίου δὲ
παυσαμένου—διδάσκουσι γάρ με ἴσα 
λέγειν οὑτωσὶ οἱ σοφοί—ἔφη ὁ
Ἀριστόδημος δεῖν μὲν Ἀριστοφάνη 
λέγειν, τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινα ἢ ὑπὸ
πλησμονῆς ἢ ὑπό τινος ἄλλου λύγγα 
ἐπιπεπτωκυῖαν καὶ οὐχ οἷόν τε εἶναι 
λέγειν, (d) ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτόν—ἐν τῇ
κάτω γὰρ αὐτοῦ τὸν ἰατρὸν Ἐρυξίμαχον 
κατακεῖσθαι—"Ὦ Ἐρυξίμαχε, δίκαιος εἶ ἢ
παῦσαί με τῆς λυγγὸς ἢ λέγειν ὑπὲρ 
ἐμοῦ, ἕως ἂν ἐγὼ παύσωμαι." καὶ τὸν 
Ἐρυξίμαχον εἰπεῖν "Ἀλλὰ ποιήσω 
ἀμφότερα ταῦτα· ἐγὼ μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ
σῷ μέρει, σὺ δ᾽ ἐπειδὰν παύσῃ, ἐν τῷ ἐμῷ.

Φαίνεται σ' αυτή την περίπτωση πως αυτός που 
σκέφτεται και ενεργεί έτσι αποδεικνύει ξεκάθαρα εις 
βάρος του εαυτού του ότι για τα χρήματα υπηρετεί 
όποιον υπηρετεί και αυτό δεν είναι καλό. Σύμφωνα 
με την ίδια λογική, αν κάποιος εξαπατηθεί και 
προσφέρει τις υπηρεσίες του με τη σκέψη ότι ο
εραστής είναι αγαθός και με την πρόθεση να γίνει ο 
ίδιος καλύτερος και αποδειχθεί ότι είναι κακός και 
ότι δεν έχει αποκτήσει την αρετή, n απάτη σ' αυτή 
την περίπτωση είναι καλή. Είναι προφανές και 
πασίδηλο ότι αυτός είναι πρόθυμος να κάνει 
οτιδήποτε για χάρη της αρετής και για να γίνει 
καλύτερος και αυτό είναι το πιο καλό απ’ όλα. Σ  ́
αυτή την περίπτωση κάθε καλή ερωτική προσφορά  
γίνεται με γνώμονα την επιδίωξη της αρετής. Αυτή 
είναι η ανώτερη μορφή έρωτα και έλκει τις 
καταβολές του από την Ουράνιο Αφροδίτη και είναι 
περισπούδαστη και αποτελεί στολίδι και για την 
πόλη και για 'τους πολίτες, καθώς εξαναγκάζει στην 
καταβολή μόχθου και στην επίδειξη ζήλου για την  
πραγμάτωση της αρετής από τη μια, και την  
ανάπτυξη ενός ερωτικού ειδυλλίου από την άλλη.
Όλες οι άλλες μορφές έρωτα σχετίζονται με την άλλη 
θεά την Πάνδημη Αφροδίτη, και συνιστούν τον κοινό 
έρωτα. 

  Αυτά λοιπόν, Φαίδρε, είχα να προσθέσω εκ του 
προχείρου και να τα καταθέσω πλάι  στη δική σου 
εισήγηση .»

Όταν ο Παυσανίας σταμάτησε, ( με διδάσκουν κατ'
αυτό τον   τρόπο την ισηγορία οι σοφοί) ο 
Αριστόδημος είπε πως έπρεπε να μιλήσει ο 
Αριστοφάνης, αλλά τον είχε πιάσει λόξυγκας, είτε απ'
την πολυφαγία είτε από κάποια άλλη αιτία,   και δεν 
μπορούσε να μιλήσει. Είπε μόνο, απευθυνόμενος 
στον    Ερυξίμαχο το γιατρό που καθόταν δίπλα του 
προς το βάθος: «Ερυξίμαχε, είσαι υποχρεωμένος    ή 
να μου σταματήσεις τον λόξυγκα ή να μιλήσεις για 
λογαριασμό μου, μέχρι να σταματήσει».   Και ο 
Ερυξίμαχος είπε: « θα τα κάνω και τα δυο· εγώ θα 
μιλήσω στη θέση σου και συ, όταν σταματήσει, θα 
μιλήσεις στη  δική μου.
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ἐν ᾧ δ᾽ ἂν ἐγὼ λέγω, ἐὰν μέν σοι ἐθέλῃ
ἀπνευστὶ ἔχοντι πολὺν χρόνον παύεσθαι 
ἡ λύγξ· εἰ δὲ μή, ὕδατι (e)
ἀνακογχυλίασον. εἰ δ᾽ ἄρα πάνυ ἰσχυρά
ἐστιν, ἀναλαβών τι τοιοῦτον οἵῳ κινήσαις 
ἂν τὴν ῥῖνα, πτάρε· καὶ ἐὰν τοῦτο ποιήσῃς 
ἅπαξ ἢ δίς, καὶ εἰ πάνυ ἰσχυρά ἐστι, 
παύσεται." "Οὐκ ἂν φθάνοις λέγων," 
φάναι τὸν Ἀριστοφάνη· "ἐγὼ δὲ ταῦτα 
ποιήσω.

Όση ώρα όμως εγώ θα μιλώ, εάν θέλεις, μπορείς   να 
κρατάς την αναπνοή σου για πολύ ώρα και θα σου 
περάσει ο λόξυγκας. Αν δεν σου περάσει, κάνε 
γαργάρες με νερό. Αν πάλι είναι πολύ ισχυρός, πάρε 
κάτι με το οποίο θα μπορούσες να ενεργοποιήσεις 
τη μύτη σου   και φταρνίσου. Αν αυτό το κάνεις μια ή 
δυο φορές, όσο ισχυρός και να ' ναι, θα 
υποχωρήσει».
«Δεν θα προλάβεις να μιλήσεις», είπε ο 
Αριστοφάνης. «Αμέσως θα τα εφαρμόσω».


