
186. Εἰπεῖν δὴ τὸν Ἐρυξίμαχον, Δοκεῖ
τοίνυν μοι ἀναγκαῖον εἶναι, ἐπειδὴ
Παυσανίας ὁρμήσας ἐπὶ τὸν λόγον 
καλῶς οὐχ ἱκανῶς ἀπετέλεσε, δεῖν ἐμὲ
πειρᾶσθαι τέλος ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ. τὸ
μὲν γὰρ διπλοῦν εἶναι τὸν Ἔρωτα δοκεῖ
μοι καλῶς διελέσθαι· ὅτι δὲ οὐ μόνον 
ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων 
πρὸς τοὺς καλοὺς ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλα 
πολλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς τε σώμασι 
τῶν πάντων ζῴων καὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ
φυομένοις καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐν πᾶσι 
τοῖς οὖσι, καθεωρακέναι μοι δοκῶ ἐκ τῆς 
ἰατρικῆς, τῆς ἡμετέρας (b) τέχνης, ὡς 
μέγας καὶ θαυμαστὸς καὶ ἐπὶ πᾶν ὁ θεὸς 
τείνει καὶ κατ᾽ ἀνθρώπινα καὶ κατὰ θεῖα 
πράγματα. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς 
λέγων, ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην. 
ἡ γὰρ φύσις τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν 
Ἔρωτα τοῦτον ἔχει· τὸ γὰρ ὑγιὲς τοῦ
σώματος καὶ τὸ νοσοῦν ὁμολογουμένως 
ἕτερόν τε καὶ ἀνόμοιόν ἐστι, τὸ δὲ
ἀνόμοιον ἀνομοίων ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρᾷ. 
ἄλλος μὲν οὖν ὁ ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ ἔρως, 
ἄλλος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ νοσώδει. ἔστιν δή, 
ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν τοῖς μὲν 
ἀγαθοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν 
ἀνθρώπων, (c) τοῖς δ᾽ ἀκολάστοις 
αἰσχρόν, οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς 
σώμασιν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἑκάστου τοῦ
σώματος καὶ ὑγιεινοῖς καλὸν χαρίζεσθαι 
καὶ δεῖ, καὶ τοῦτό ἐστιν ᾧ ὄνομα τὸ
ἰατρικόν, τοῖς δὲ κακοῖς καὶ νοσώδεσιν 
αἰσχρόν τε καὶ δεῖ ἀχαριστεῖν, εἰ μέλλει 
τις τεχνικὸς εἶναι. 

Είπε λοιπόν ο Ερυξίμαχος: «Είναι, μου φαίνεται,
αναγκαίο, αφού ο Παυσανίας μπήκε μεν δυναμικά    
στη συζήτηση αλλά δεν την ολοκλήρωσε 
ικανοποιητικά, να προσπαθήσω να     φέρω εις 
πέρας το θέμα, καλύπτοντας όλες τις πλευρές του.
Σχετικά με τις δυο όψεις του έρωτα, νομίζω ότι ορθά 
έγινε αυτή η διάκριση. Ότι αυτός δεν γεννιέται στις 
ψυχές   μόνο των ανθρώπων και έχει ως αντικείμενο 
τους όμορφους, αλλά   μπορεί να έχει    τις ρίζες του 
και σε άλλες ορμές, και να αναφέρεται σε πολλά 
άλλα, και στα σώματα των ζώων και στα φυτά, και -
για   να το πω με δυο λόγια σ' όλα τα όντα, πράγμα 
που το  έχω παρατηρήσει απ' την ιατρική, την οποία 
και διακονώ και νομίζω ότι σαν μέγας και 
θαυμαστός θεός ο Έρωτας εκτείνεται πάνω σε κάθε 
πλάσμα και αγκαλιάζει και τις ανθρώπινες και τις 
θεϊκές δραστηριότητες. θ' αρχίσω την ομιλία μου απ'
την ιατρική για να εκπροσωπήσουμε και την  τέχνη 
μας. Πράγματι, από τη φύση του το σώμα έχει μέσα 
του αυτόν τον διπλό έρωτα· το υγιές τώρα μέρος του 
σώματος   και το αρρωστημένο  είναι διαφορετικά 
μεταξύ τους και ανόμοια και, κατά συνέπεια,
επιθυμούν και ερωτεύονται ανόμοια πράγματα. 
Είναι δηλαδή διαφορετικός ο  έρωτας που 
αναφέρεται στην υγιή μορφή    και διαφορετικός 
αυτός που σχετίζεται με την αρρωστημένη. Όπως 
έλεγε πριν από λίγο ο Παυσανίας, είναι καλό να 
χαρίζεται κανείς στους πιο καλούς απ' τους 
ανθρώπους και αισχρό  να χαρίζεται σε κείνους που 
είναι αχαλίνωτοι στις σαρκικές ηδονές. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τα σώματα· και καλό είναι και 
πρέπει να χαρίζεται  κανείς  στους αγαθούς και από 
το σώμα του καθενός σε κείνο που το διακρίνει 
υγεία και αυτή τη μορφή την ονομάζουμε ιατρική· 
αντίθετα είναι αισχρό και δεν πρέπει να υπάρχει ε-
ρωτική έλξη προς τους φαύλους  και τα σώματα τα 
νοσώδη, αν βέβαια σκοπεύουμε να είμαστε 
δεξιοτέχνες στο είδος.
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ἔστι γὰρ ἰατρική, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, 
ἐπιστήμη τῶν τοῦ σώματος ἐρωτικῶν 
πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν, καὶ ὁ
διαγιγνώσκων ἐν τούτοις τὸν (d) καλόν 
τε καὶ αἰσχρὸν ἔρωτα, οὗτός ἐστιν ὁ
ἰατρικώτατος, καὶ ὁ μεταβάλλειν ποιῶν, 
ὥστε ἀντὶ τοῦ ἑτέρου ἔρωτος τὸν ἕτερον 
κτᾶσθαι, καὶ οἷς μὴ ἔνεστιν ἔρως, δεῖ δ᾽
ἐγγενέσθαι, ἐπιστάμενος ἐμποιῆσαι καὶ
ἐνόντα ἐξελεῖν, ἀγαθὸς ἂν εἴη 
δημιουργός. δεῖ γὰρ δὴ τὰ ἔχθιστα ὄντα 
ἐν τῷ σώματι φίλα οἷόν τ᾽ εἶναι ποιεῖν 
καὶ ἐρᾶν ἀλλήλων. ἔστι δὲ ἔχθιστα τὰ
ἐναντιώτατα, ψυχρὸν θερμῷ, πικρὸν 
γλυκεῖ, ξηρὸν ὑγρῷ, (e) πάντα τὰ
τοιαῦτα· τούτοις ἐπιστηθεὶς ἔρωτα 
ἐμποιῆσαι καὶ ὁμόνοιαν ὁ ἡμέτερος 
πρόγονος Ἀσκληπιός, ὥς φασιν οἵδε οἱ
ποιηταὶ καὶ ἐγὼ πείθομαι, συνέστησεν 
τὴν ἡμετέραν τέχνην

Η ιατρική λοιπόν, για να το πούμε με δυο λόγια, είναι 
η επιστήμη των ερωτικών υποθέσεων του σώματος 
είτε  πρόκειται για αχόρταγη επιθυμία είτε  και 
κορεσμό είτε για έλλειψη ορμών και αποστροφή 
προς  τον έρωτα και αυτός που ξεχωρίζει ανάμεσα σ'
αυτά τον καλό και τον αισχρό έρωτα ( και αυτός είναι 
πλησίστιος στις επιταγές της ιατρικής) και που 
μπορεί να    επιφέρει αλλαγές, ώστε αντί του ενός να 
επιλέγεται η απόλαυση του άλλου, θα επιτελούσε 
έργο πολύ καλό. Όσοι δεν νιώθουν τον έρωτα,
πρέπει να μυηθούν στα μυστικά του και εκείvoc που 
ξέρει να τον ξυπνά και να τον βάζει στις ψυχές και να 
τον καθιστά κυρίαρχο, είναι αγαθός πλάστης. Πρέπει 
δηλαδή να μπορεί να σπάει τον πάγο ανάμεσα στα 
μισητά όντα και στα σώματα και να ξεσηκώνει 
έρωτα μεταξύ τους. Και είναι στο έπακρο μισητά 
αυτά που είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, όπως το 
ψυχρό με το θερμό, το πικρό με το γλυκό, το στεγνό 
με το βρεγμένο και όλα τα παρόμοια. 0 προγονός 
μας, ο Ασκληπιός, όπως λένε οι ποιητές μας από δω 
κι εγώ τους πιστεύω, γνώριζε καλά να διοχετεύει σ'
αυτά τον αμοιβαίο έρωτα και την ομόνοια και έτσι
δημιούργησε το ιατρικό οικοδόμημα. 


