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ΣΩ, ΤΩ φίλε Φαιδρέ, ποΐ δή καί πόθεν ;
ΦΑΙ. Παρά Λυσίου, ώ Σώκρατες, τοΟ Κεφάλου" πορεύομαι Sé
προς περίπατον Ιξω τοΟ τείχους' συχνον γαρ έκεΐ διέτριψα χρόνον
καθήμενος ές ΙωθινοΟ. Τω δέ σω καί έμψ έταίρφ πειθόμενος Άκουμενφ, κατά τάς οδούς ποιούμαι τους περιπάτους" φησί γαρ άκοb πωτέρους είναι των έν τοις δρόμοις.
ΣΩ. Καλώς γάρ, ώ εταίρε, λέγει. Άτάρ Λυσίας ήν, ώς Ιοιχεν, έν αστει.
ΦΑΙ. Ναί, παρ' 'Επικρατεί, έν τξδε TQ πλησίον του 'Ολυμ
πίου οΐκία, τ^ Μορυχί«.
ΣΩ. Τίς ο3ν δή ήν ή διατριβή; "Η δήλον δτι τών λόγων ομάς
Λυσίας είστία;
ΦΑΙ. Πεόσει, ει σοι σχολή προϊόντι άκοόειν.
ΣΩ. Τί δέ; ουκ άν οϊει με, κατά Πίνδαρον, κ α ι α σ χ ο λ ί 
α ς ύ π έ ρ τ ε ρ ο ν π ρ ά γ μ α ποιήσασθαι το σήν τε καΐ Λυ
σίου διατριβήν άκοϋιαι.
e
ΦΑΙ. Πρόαγε δή.

ΦΑΙΔΡΟΣ
[ περί τοΰ ωραίου· ηθικός ]
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΔΡΟΣ
ΣΩ. 'Αγαπητέ μου Φαϊδρε, για ποΰ καί ποΰθε; 1
ΦΑΙ. 'Από tò Λυσία, Σωκράτη, rò γιο τοΰ Κέφαλου καί
πάω περίπατο έξω άπο το τείχος,* Εμεινα δα πολλήν ώρα
έκεϊ καθισμένος άπο το πρωί. Κι επειδή ακολουθώ τή γνώμη
τοΰ δικοΰ σου καί τοΰ δικοΰ μου φίλου τοΰ Άκουμενοΰ,*
κάνω τον περίπατο μου στους δρόμους, πού είναι έξω άπο
τήν πόλη- γιατί λέει πώς αυτός είναι λιγώτερο κουραστικός
άπο τον περίπατο μέσα στα γυμναστήρια.4
ΣΩ. Καλά λέει, φίλε μου. Μα 6 Λυσίας ήταν, κατά
πώς φαίνεται, στην πόλη.
ΦΑΙ. Ναί, στοΰ Έπικράτη, σ' αυτό έκεΐ το σπίτι τοΰ Μόρυχου,5 πού είναι κοντά στο ναό τοΰ 'Ολύμπιου Δία.
ΣΩ. Καί με τί καταγινόσαστε; ή είναι φανερό, πώς ό
Λυσίας σδς φίλευε 8 μέ τους λόγους του;
ΦΑΙ. θα μάθης, αν έχης καιρό προχωρώντας μαζί μου
ν' άκοΰς.
Σ Ω. Καί τί; δεν μ' έχεις αξιο, κατά πώς λέει κι ό Πίν
δαρος,7 να κάμω κάτι ανώτερο άπο τίς κοινές ασχολίες, ν'
ακούσω δηλαδή τί λέγατε σύ κι ό Λυσίας;
ΦΑΙ. Προχωρεί λοιπόν μαζί μου.
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ΣΩ. Λέγοις αν.
ΦΑΙ. Καί μήν, ώ Σώκρατες, προσήκουσα γέ σοι ή ακοή' ό
γάρ τοι λόγος ήν, περί δν διετρίβομεν, ούκ οίδ' ävTtva τρόπον ε
ρωτικός. Γέγραφε γαρ δή ό Λυσίας πειρώμενόν τίνα τών καλών,
ο·3χ υπό έραστοϋ δέ' άλλ' αυτό δή τούτο «αϊ κεκόμψευται, λέγει
γαρ ώς χαριστέον μή έρώντι μάλλον ή Ιρώντι.
ΣΩ. "Ω γενναίος' είθε γράψειεν ώς χρή πένητι μάλλον ή πλουσίφ, καί πρεσβυτέρψ ή νεωτέρψ, καί δσα άλλα έμοί τε πρόσεστι
d καί τοΤς πολλοίς ημών' ή γάρ αν αστείοι καί δημωφελεΐς είεν οί
λόγοι. Έ γ ω γ ' οδν οδτως έπιτεθΰμηκα άκοοσαι, ώστ έάν βαδίζων
norçj τδν περίπατον Μέγαράδε καί, κατά Ήρόδικον, προσβάς τψ
τείχει πάλιν άπίης, ού μή σου άπολειφθώ.
228

ΦΑΙ. ΙΙώς λέγεις, ώ βέλτιστε Σώκρατες; Οίει με, α Λυσίας
Ιν πολλφ χρόνφ κατά σχολήν συνέθηκεν, δεινότατος ών τών νΰν
γράφειν, ταϋτα ίδιώτην δντα απομνημονεύσει άξίως εκείνου; Πολλοο γε δέω' καίτοι έβουλόμην γ ' άν μάλλον ή μοι πολύ χρυσίον
γενέσθαι.
Τ

ΣΩ. Ω ΦαΙδρε, εί έγώ Φαϊδρον αγνοώ, καί έμαυτοΰ έπιλέλησμαι. 'Αλλά γάρ ουδέτερα έστι τούτων" εδ οϊδα δτι, Λυσίου λόγον άκούων, εκείνος oö μόνον άπαξ ήκουσεν, άλλα πολλάκις έπαb ναλαμβάνων έκέλευέν οί λέγειν, δ δέ έπείθετο προθύμως. Τώ δέ

Σ Ω. Ma σύ θα μοΰ λές.
ΦΑΙ. Καί σωστά, Σωκράτη, είναι καμωμένο για τ' αυτιά
1
σου δ,τι θά ακούσης· γιατί ό λόγος πού καταγινόμαστε δεν
ξέρω πώς, ήταν για τον έρωτα. Ό Λυσίας λοιπόν έγραψε ένα
λόγο, όπου ξελογιάζεται κάποιος άπο τοίις όμορφους, καί
μάλιστα öxi ano έναν εραστή· κι αυτό δα είναι το καύχημα
του· λέει δηλαδή πώς ό όμορφος πρέπει να χαρίζεται πιο
πολύ σ έναν που δέν κατέχεται άπο Ερωτά παρά σ' έναν
πού κατέχεται.
ΣΩ. Τι υπέροχος άνθρωπος Ι Είθε να έγραφε πώς πρέπει
να χαρίζεται στο φτωχό πιο πολύ παρά στον πλούσιο, καί
στον ηλικιωμένο παρά στο νεώτερο, καί ocra άλλα ταίρια- d
ζουν ο' έμενα καί στους πιο πολλούς άπο μας· αλήθεια οί
λόγοι θά άρεσαν τότε στους πολίτες καί θα ώφελοΰσαν το
δήμο. Μα έγώ έχω πια τόσο επιθυμήσει ν' ακούσω, ώστε κι
δν βαδίζοντας κάνης τον περίπατο ώς τα Μέγαρα, κι αν,
κατά το παράδειγμα τοΰ Ήρόδικου,! πάς ώς το τείχος καί
ξαναγυρίσης, δέν θα λείψω άπο το πλάϊ σου.3
ΦΑΙ. Τί λές, καλέ μου Σωκράτη; Πιστεύεις, πώς θά
μπορέσω έγώ, τόσο άμαθος4 σ' αυτά, να είπω, δπως αξίζει 228
σ' εκείνον, άιί έξω το λόγο πού ό Λυσίας σύνθεσε σέ πολύν
καιρό μέ άνεση, αυτός πού είναι άπο τους πρώτους σήμερα
στην τέχνη τοΰ λόγου; Μοΰ λείπει ή δύναμη· ά\> καί θα
ήθελα αυτήν πιο πολύ νά είχα παρά άφθονο χρυσάφι.5
ΣΩ. Φαιδρέ, αν έγώ δέν ξέρω το Φαίδρο, τότε έχω
ξεχάσει καί τον εαυτό μου. Άλλα οοτε το ένα συμβαίνει,
ούτε το άλλο- ξέρω καλά, πώς εκείνος, μια πού είχε τήν ευ
καιρία ν' άκούη λόγο τοΰ Λυσία, δέν τον ακούσε μονάχα μιά
φορά, αλλά παρακαλούσε τον Λυσία νά τοΰ τον είπη πολλές
φορές0. Καί ό Λυσίας τοΰ έκανε πρόθυμα τή γνώμη του. h
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ουδέ ταύτα ήν Ικανά, άλλα τελευτών, παραλαβών το βιβλίον, &
μάλιστα έπεθύμει έπεσκόπει, καί τοΟτο δρών, Ιξ έωθινοΟ καθήμε
νος, άπειπών εις περίπατον fei, ώς μέν έγώ οϊμαι, νή τδν κύνα,
έξεπιστάμενος τόν λόγον, εί μή πάνυ τι ήν μακρός. 'Επορεύετο 8'
έκτος τείχους, ινα μελετώη. Άπαντήσας δέ τω νοσοϋντι περί λό
γων άκοήν, ίδών μέν ήσθη, δτι έ'ξοι τδν συγκορυβαντιώντα, καί
e προάγειν έκέλευε. Δεομένου δέ λέγειν τοΰ των λόγων έραστοΟ,
έθρύπτετο ώς δή ουκ έπιθυμών λέγειν' τελευτών δέ έμελλε καί,
εί μή τις εκών άκούοι, βία έρειν. Σύ οδν, ώ Φαιδρέ, αύτοϋ δεήθητι,
δπερ τάχα πάντως ποιήσει, νΟν ήδη ποιεϊν.
ΦΑΙ. 'Εμοί ώς αληθώς πολύ κράτιστόν έστιν οοτως όπως 5ύναμαι λέγειν' ώς μοι δοκεΐς σύ ουδαμώς με άφήσειν, πριν αν εϊπω
άμώς γέ πως.
ΣΩ. Πάνυ γάρ σοι αληθή δοκώ.
•d
ΦΑΙ. Ούτωσί τοίνυν ποιήσω. Τω οντι γάρ, ώ Σώκρατες, παν
τός μάλλον τά γε ρήματα ούκ έξέμαθον τήν μέντοι διάνοιαν σχε
δόν απάντων, οίς Ιφη διαφέρειν τά του έρώντος ή τά τοδ μή, έν
κεφαλαίοις εφεξής δίειμι, άρξάμενος άπδ του πρώτου.
ΣΩ. Δείξας γε πρώτον, ω φιλότης, τί άρα έν τή αριστερή
έχεις δπδ· τω ίματίω' τοπάζω γάρ σε Ιχεις τον λόγον αυτόν. Εί
δέ τοΰτό'έστιν, ούτωσί διανοοΰ περί έμοΟ, ώς έγώ σε πάνυ μέν
Λ φιλώ, παρόντος δέ Λυσίου, έμαυτόν σοι έμμελετάϊ παρέχειν ου
πάνυ δέδοκται. Άλλ' 'ίθι, δείκνυε.
ΦΑΙ. ΙΙαΟε- έκκέκρουκάς με ελπίδος, ώ Σώκρατες, ήν είχον
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Αύτουνοΰ δμως δέν τοΰ έφθανε οίίτε τοΰτο, άλλα στα τε
λευταία επήρε ατά χέρια του τά βιβλίο1 καί κοίταζε μέ προ
σοχή τά μέρη πού τοΰ άρεσαν raò πολύ. Καί παλεύοντας μ'
αυτά άπά τά πρωί απόκαμε πιά κι έ6γήκε περίπατο κι είμαι βέ
βαιος, μά τον κύνα, πώς ξέρει απ' έξω τά λόγο, αν δέν έτυ
χε νά είναι πολύ μεγάλος. Καί τώρα έπήγαινε έξω άπο το
τείχος γιά νά τόν εντύπωση ma μέσα του. Και καθώς απάν
τησε αϋτάν πού τοΰ έχει γίνει αρρώστια νά θέλΐ) ν' άκούη
λόγους, χάρηκε βέβαια πού τον είδε, γιατί έτσι θά έχη ένα
σύντροφο στο πάθος του,2 και τον καλοΰσε νά προχωρη μα
ζί του. "Όταν δμως ό εραστής τών λόγων τάν παρακαλοΰ- e
σε νά τοΰ εϊπή τά λόγο, έκανε καμώματα πώς τάχα δέν επι
θυμεί νά τον είπή· στα τέλος δμως καί διά της βίας θά κά
θιζε κάτω κανέναν νά τοΰ τον είπή, αν αυτός δέν ήθελε αύτόθελά του νά τον άκούση. 'Εσύ λοιπόν, Φαιδρέ, παρακά
λεσε τον νά κόμη τώρα κι ολας εκείνο πού έτσι ή αλλιώς
γρήγορα θά κάμη.
ΦΑΙ. Γιά μένα, μά τήν αλήθεια, τά καλύτερο είναι να
ειπώ το λόγο έτσι δπως μπορώ, γιατί, καθώς μοΰ φαίνεται,
δέν έχεις σκοπό νά μ' άφήσης μέ κανένα τρόπο πρίν σοΰ εϊ
πω τά λόγο όπως - δπως.
Σ Ω. Πολύ σωστά μαντεύεις.
ΦΑΙ. "Ετσι δα λοιπόν θά κάμω. Γιατί ατά σωστά, Σ ω- d
κράτη, τά Ιδια τά λόγια δέν τά έμαθα ολωσδιόλου άπ' έξωτήν έννοια* δμως πού είχαν δλα δσα είπε, γιά νά δείξτ) κατά
τί διαφέρει εκείνος πού κατέχεται άπά έρωτα άπ* εκείνον
πού δέν κατέχεται, θά σοΰ τήν ειπώ ατά κύρια σημεία της
καί μέ τή σειρά τοΰ καθενός, αρχίζοντας άπο το πρώτο.
ΣΩ. Γιά δείξε μου1 δμως πρώτα, φίλε μου, τί κρατάς στα
αριστερό σου χέρι, έκεΐ κάτω άπο rò ιμάτιο·5 γιατί θαρρώ
πώς έχεις το λόγο τάν ϊδιο. Κι αν είναι έτσι, τότε σκέψου
γιά μένα τοΰτο, πώς έγώ σ' αγαπώ βέβαια πολύ, άλλα, δταν e
είναι μπροστά ό Λυσίας, δέν έχω καμμιά δρεξη νά σοΰ πα
ραδώσω τον εαυτό μου γιά ν' άσκηθής. Μά έλα, δείξε μου.
ΦΑΙ. Πάψε. Μοΰ άρπαξες τήν ελπίδα πού είχα, Σω-
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έν σοι ώς έγγυμνασόμενος. Άλλα ποΟ δή βούλει καθιζόμενοι άναγνώμεν;
229
ΣΩ. ΔεΟρ' έκτραπόμενοι κατά zbv Ίλισδν ϊωμεν είτα όπου
δν δόξη έν ησυχία καθιζησόμεθα.
ΦΑΙ. Είς καιρόν, ώς Ιοικεν, ανυπόδητος ών Ιτυχον" σύ μεν
γάρ δή άεί. Ύαστον oöy ήμΐν κατά τδ ύδάτιον βρέχουσι τους πό
δας ίέναι, καί ούκ αηδές, άλλως τε καί τήνδε τήν ώραν του έτους
τε καί τής ημέρας.
ΣΩ. ΙΙρόαγε δή, καί σκόπει άμα δπου καθιζησόμεθα.
ΦΑΙ. Όρ$ς oäv έκείνην τήν ύφηλοτάτην πλάτανον;
ΣΩ. Ti μήν;
b

ΦΑΙ. Έκεΐ σκιά τ' εστίν καί πνεύμα μέτριον, '/-αϊ πόα καθίζεσθαι ή, äy βουλώμεθα, κατακλιθήναι.
ΣΩ. Προάγοις άν.
ΦΑΙ. Είπε μοι, ώ Σώκρατες, ούκ ένθένδε μέντοι ποθέν άπο
τοο Ίλισοϋ λέγεται δ Βορέας τήν Ώρείθυιαν άρπάσαι;
ΣΩ. Λέγεται γάρ.
ΦΑΙ. Ά ρ ' οδν ένθένδε; χαρίεντα γοΰν καί καθαρά καί δια
φανή τά όδάτια φαίνεται, καί επιτήδεια κόραις παίζειν παρ' αυτά.

κράτη, πώς θ' ασκηθώ επάνω σου. Άλλα ποϋ θέλεις νά καθίσωμε για νά διαβάσωμε ;
Σ Ω. Νά γείρωμε δώθε άπο το δρόμο καί νά πάμε κατά 229
τάν Ίλισό· κι έκεΐ θά καθίσιομε δπου θέλομε μέ τήν ησυχία
μας.
ΦΑΙ. Σέ καλήν ώρα, καθώς φαίνεται, έτυχα νά είμαι
κι έγώ ξυπόλυτος· γιατί έού δά είσαι πάντα. 1 Τά καλύτερο
λοιπάν γιά μας είναι νά πάμε καθώς πάει το νεράκι γιά να
δροσίζωμε καί τά πόδια μας, καί σ' αυτήν μάλιστα τήν επο
χή τοΰ χρόνου καί & αυτήν τήν ώρα τής ημέρας δέν είναι
δυσάρεστο.
Σ Ω. Εμπρός λοιπόν καί κύτταξε κιόλας ποΰ θά καθίσωμε.
ΦΑΙ. Βλέπεις λοιπόν εκείνη τήν πανύψηλη πλατάνα ;
ΣΩ. Καί τί ;
ΦΑΙ. Έκεΐ είναι καί ϊσκιος καί ελαφρό αεράκι καί χλόη b
γιά νά καθίσωμε ή, άν θέλωμε, να γείρωμε καταγής.
Σ Ω. Εμπρός λοιπόν.
ΦΑΙ. Για πές μου, Σωκράτη, άπο τον Ίλισά άπο έδώ
κάπου δέν λένε πώς άρπαξε ό Βορέας τήν Ώρείθυια ;*
Σ Ω. "Ετσι λένε.
ΦΑΙ. "Άραγε άπ' έδω λοιπόν; Είναι δά καί το νεράκι
γεμάτο χάρη κι ολοκάθαρο καί διάφανο καί λές πως είναι
καμωμένο γιά να παίζουν πλάϊ του παρθένες.
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ΣΩ. Οδκ, άλλα κάτωθεν, όσον δύ' ή τρία στάδια, $ πρδς το
τής "Αγρας διαβαίνομεν' καί πού τίς έστι βωμό; αυτόθι Βορέου.
ΦΑΙ. Ου πάνυ νενόηκα. Άλλ' είπε, προς Διός, ώ Σώκρατες,
συ τούτο- τό μυθολόγημα πείθει αληθές είναι;
ΣΩ. 'Αλλ' εί άπιστοίην, ώσπερ οί σοφοί, ούκ άν άτοπος εΐην"
d-a σοφιζδμενος φαιην αυτήν πνεΰμα Βορέου κατά των πλησίον
πετρών, σύν Φαρμακεία, παίζουσαν, ώσαι, καί οδτω δή τελευτήσασαν λεχθήναι ύπδ τοΰ Βορέου άνάρπαστον γεγονέναι. "Η έξ Άd ρε ίου πάγου' λέγεται γαρ αδ καί οδτος ê λόγος, ώς εκείθεν, άλλ'
ούκ ένθένδεν ήρπάσθη. Έγώ δέ, ώ Φαιδρέ, άλλως μέν τά τοιαύτα
χαρίεντα ηγούμαι, λίαν δέ δεινού καί επιπόνου καί ού πάνυ ευτυ
χούς ανδρός, κατ' άλλο μέν οδδέν, δτι δ' αύτφ ανάγκη, μετά τοΰτο,
το τών Ίπποκενταδρων είδος έπανορθοδσθαι, καί αδθις τδ τής Χί
μαιρας' καί έπιρρεϊ δέ δχλος τοιούτων Γοργόνων καί Πηγάσων καί
e άλλων αμήχανων πλήθη τε καί άτοπίαι τερατολόγων τινών φύσε
ων. ΑΧς εϊ τις άπιστων προσβιβ^ κατά τδ εικός Ικαστον, άτε άγροίκφ τινί eotpiqi χρώμενος, πολλής αδτώ σχολής δεήσει. Έμοί δέ
προς αυτά ουδαμώς έστι σχολή' το δέ αίτιον, ώ φίλε, τούτου τάδε"
οδ δύναμαί πω κατά το Δελφικδν γράμμα γνώναι έμαυτόν γελοϊον
δέ μοι φαίνεται, τοΰτο έτι άγνοοϋντα τά αλλότρια σκοπείν. "Οθεν
230 δή, χαίρειν έάσας ταύτα, πειθόμενος δέ τώ νομιζομένω περί αυ
τών, δ νΟν δή ϊλεγον, σκοπώ οδ ταϋτα άλλ' έμαυτόν, εϊτε τι θηρίον τυγχάνω Τυφώνος πολυπλοκώτερον καί μάλλον έπιτεθυμμένον, είτε ήμερώτερόν τε καί άπλοδστερον ζφον, θείας τινός καί άτύ-
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ΣΩ. " Ο Χ Ι άπ' έδω, άλλ' άπ' έκεΐ κάτω, δυο περίπου ή
τρία στάδια άπ' έδώ, έκεΐ δπου περνάμε το ποτάμι γιά νά
πάμε οτά ιερά της "Αγρας· 1 έκεΐ κάπου είναι καί κάποιος
βωμός τοΰ Βορέα.
ΦΑΙ. Δέν τον έχω καλά οτά νοΰ μου1 ωστόσο πές μου,
μά το Δία, Σωκράτη, έσίι πιστεύεις πως είναι αληθινό αυ
τό το μυθολόγημα ;
ΣΩ. Μά αν δέν πίστευα, όπως oi σοφοί, δέν θάκανα
τίποτε το παράλογο' καί θά σοφιζόμουνα καί θά έλεγα, πώς
κάποιο δυνατά φύσημα τοΰ Βοριά, τήν ώρα πού έπαιζε μέ
τήν Φαρμακεία, τήν έρριξε κατά τους βράχους έκεΐ κοντά, κι
άφοΰ πήγε άπο τέτοιο θάνατο, βγήκε ό λόγος πώς τήν άρ
παξε ό Βορέας. "Η άπο τον "Αρειο Πάγο- γιατί κι αυτό λέγεται, πώς άπ' έκεΐ πέρα τήν άρπαξε κι δχι άπ' έδώ. 'Εγώ
όμως, Φαιδρέ, βρίσκω πώς αυτά τά πράγματα έχουν βέβαια
τή χάρη τους, αλλά χρειάζεται να είναι κανείς πολύ δυ
νατός σ' αυτά καί νά καταπονιέται πολύ, 2 καί δέν είναι νά
τον καλοτυχάη κανείς, δχι βέβαια γι' άλλο τίποτε, παρά
γιατί θά είναι αναγκασμένος, έπειτα άπ' αυτό, ν' άποκαταστήοη μέ τά νοΰ του καί τή μορφή τών Ίπποκενταόρων κι
έπειτα τή μορφή της Χίμαιρας· κι ΰστερα πλακώνουν πλή
θος τέτοια, Γοργόνες καί Πήγασοι," κι έπειτα άλλα άνεξήγητα, τερατόμορφα όντα μέ τίς άλλοκοτιές των. "Αν λοι
πόν δέν δώση κανείς πίστη ό αυτά καί κοιτάζη νά συνταιριάζη τά καθένα κατά πώς φαίνεται νά έγινε, θά χάση πο
λύν καιρό, άφοΰ θά έχη νά κάμη μέ τόσο άξεστη σοφία.
Κι έμενα δά δέν μοΰ μένει καθόλου καιρός γι' αυτά. Καί ή
αιτία, φίλε μου, γι' αάτά είναι τούτη : δέν μπορώ ακόμα,
καθώς λέει τά Δελφικά ρητό, νά γνωρίσω τάν εαυτό μου"
μοΰ φαίνεται λοιπόν πώς είναι γελοίο, έν δσφ δέν ξέρω ακό
μα τοΰτο, νά νοιάζωμαι γιά τά ξένα πράγματα. Γι' αυτό λοιπάν τ' αφήνω αυτά δπως είναι, καί τά παραδέχομαι βπως δλος
ό κόσμος, καί κάνω δ,τι τώρα δά έλεγα, νοιάζομαι δχι γι'
αυτά, άλλα γιά τον εαυτό μου, νά ιδώ μην τυχόν είμαι κανέ
να θηρίο πιο μπερδεμένο καί πιο φουσκωμένο κι άπα τάν
Τυφώνα, 1 ή κανένα πια ήμερο καί mò άπλα ζψο, πού τοϋ
ϊχει τάξει ή φύση νά έχη μερδικά άπα κάποιο θεϊκά κι άπλα
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ΣΩ. Οδκ, άλλα κάτωθεν, δσον δύ' ή τρία στάδια, fj πρδς το
τής· "Αγρας διαβαίνομεν" καί ποδ τίς έστι βωμός αυτόθι Βορέου.
ΦΑΙ. Ού πάνυ νενόηκα. Άλλ' είπε, πρδς Διός, δ Σώκρατες,
σύ τούτο τδ μυθολόγημα πείθει αληθές είναι;
ΣΩ. Άλλ' εί άπιστοίην, δσπερ οί σοφοί, ούκ άν &τοπος εϊην*
είτα σοφιζόμενος φαίην αυτήν πνεύμα Βορέου κατά τών πλησίον
πετρών, συν Φαρμακεία παίζουσαν, ώσαι, καί ούτω δή τελευτήσασαν λεχθήναι ύπδ τοΟ Βορέου άνάρπαστον γεγονέναι. "Η έξ Άd ρείου πάγου" λέγεται γάρ αύ καί ο^τος b λόγος, ώς εκείθεν, άλλ'
ούκ ένθένδεν ήρπάσθη. 'Εγώ δέ, ώ Φαΐδρε, άλλως μέν τά τοιαύτα.
χαρίεντα ηγούμαι, λίαν δέ δεινού καί επιπόνου καί ού πάνυ εδτυχοΰς ανδρός, κατ' άλλο μέν ουδέν, δτι δ' αδτώ ανάγκη, μετά τούτο,
τδ τών Ίπποκενταδρων είδος έπανορθοϋσθαι, καί αδθις το τής Χί
μαιρας" καί έπιρρεί δέ δχλος τοιούτων Γοργόνων καί Πηγάσων καί
e άλλων αμήχανων πλήθη τε καί άτοπίαι ^paxoXoyiäV τινών φύσε
ων. Αίς εί τις άπιστων προσβιβ? κατά τδ είκος Ικαστον, ατε άγροίκω τινί σοφία χρώμενος, πολλής αδτώ σχολής δεήσει. Έμοί δέ
πρδς αυτά οδδαμώς έστι σχολή" τό δέ αίτιον, ώ φίλε, τούτου τάδε"
οδ δύναμαί πω κατά τδ Δελφικδν γράμμα γνώναι έμαυτόν" γελοιον
δέ μοι φαίνεται, τοΰτο έτι ά^νοοΰντα τά αλλότρια σκοπείν. "Οθεν
230 δή, χαίρειν έάσας ταϋτα, πειθάμενος δέ τώ νομιζομένω περί αυ
τών, 8 νΟν δή Ελεγον, σκοπώ ού ταύτα άλλ' έμαυτόν, είτε τι θηρίον τυγχάνω Τυφώνος πολυπλοκώτερον καί μάλλον έπιτεθυμμένον, είτε ήμερώτερόν τε καί άπλοδστερον ζφον, θείας τινός καί άτδ-
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ΣΩ. "Οχι άπ' έδώ, άλλ' άπ' έκεΐ κάτω, δυο περίπου ή
τρία στάδια άπ' έδώ, έκεΐ δπου περνάμε το ποτάμι για νά
1
πάμε στο ιερό της "Αγρας· έκεΐ κάπου είναι καί κάποιος
βωμός τοΰ Βορέα.
ΦΑΙ. Δέν τάν έχω καλά στο νοΰ μου· ωστόσο πές μου,
μά τά Δία, Σωκράτη, έσύ πιστεύεις πώς είναι αληθινό αυ
τό το μυθολόγημα ;
Σ Ω. Μά âv δέν πίστευα, δπως oi σοφοί, δέν θακανα
τίποτε τά παράλογο" καί θά σοφιζόμουνα καί θά έλεγα, πώς
κάποιο δυνατό φύσημα τοΰ Βοριά, τήν ώρα πού έπαιζε μέ
τήν Φαρμακεία, τήν έρριξε κατά τους βράχους έκεΐ κοντά, κι
άφοΰ πήγε άπο τέτοιο θάνατο, βγήκε ό λόγος πώς τήν άρ
παξε ό Βορέας. ' Ή άπο τάν "Αρειο Πάγο' γιατί κι αυτά λέγεται, πώς άπ' έκεΐ πέρα τήν άρπαζε κι δχι άπ' έδώ. 'Εγώ
Ομως, Φαΐδρε, βρίσκω πώς αυτά τά πράγματα έχουν βέβαια
τή χάρη τους, αλλά χρειάζεται νά είναι κανείς πολύ δυ
νατός σ' αυτά καί νά καταπονιέται πολύ,* καί δέν είναι νά
τάν καλοτυχάη κανείς, δχι βέβαια γι' άλλο τίποτε, παρά
γιατί θά είναι αναγκασμένος, έπειτα άπ' αυτό, ν' άποκαταστήση μέ τά νοΰ του καί τή μορφή τών Ίπποκενταύρων κι
£πεπα τή μορφή της Χίμαιρας· κι ύστερα πλακώνουν πλή
θος τέτοια, Γοργόνες καί Πήγασοι,5 κι έπειτα ίίλλα άνεξήγητα, τερατόμορφα δντα μέ τίς άλλοκοτιές των. 'Άν λοι
πόν δέν δώοη κανείς πίστη σ' αυτά καί κοιτάζη νά συνταιριάζη τά καθένα κατά πώς φαίνεται νά έγινε, θά χάση πο
λύν καιρό, άφοΰ θά έχη νά κάμη μέ τόσο άξεστη σοφία.
Κι έμενα δά δέν μοΰ μένει καθόλου καιρός γι' αυτά. Καί ή
caria, φίλε μου, γι' αυτά είναι τούτη : δέν μπορώ ακόμα,
καθώς λέει τά Δελφικά ρητό, νά γνωρίσω τον εαυτό μουμοΰ φαίνεται λοιπόν πώς είναι γελοίο, έν δσω δέν ξέρω ακό
μα τοΰτο, νά νοιάζωμαι γιά τά ξένα πράγματα. Γι' αυτά λοιπάν τ' αφήνω αυτά όπως είναι, καί τά παραδέχομαι όπως δλος
ό κόσμος, καί κάνω δ,τι τώρα δά έλεγα, νοιάζομαι δχι γι'
αυτά, άλλα γιά τον εαυτό μου, νά ιδώ μήν τυχόν είμαι κανέ
να θηρίο mo μπερδεμένο καί πιά φουσκωμένο κι άπα τάν
Τυφώνα, 4 ή κανένα πιο ήμερο καί πια άπλα ζψο, πού τοΰ
έχει τάξει ή φύση νά έχη μερδικά άπα κάποιο θεϊκά κι άπλα
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φου μοίρας φδσει μετίχον. Άτάρ, & εταίρε, μεταξύ τών λόγων,
άρ' ού τόδε ήν τδ δένδρον, έφ' δπερ ήγες ημάς;
ΦΑΙ. Τούτο μέν οδν αυτό.
ΣΩ. Νή τήν "Ηραν, καλή γε ή καταγωγή. Ή τε γάρ πλά
τανος αδτη μάλ' άμφιλαφής τε καί υψηλή, τοΰ τε άγνου το ΰψος
καί τδ σύσκιον πάγκαλον, καί ώς άκμήν έχει τής άνθης, ώς άν
εϋωδέστατον παρέχοι τον τόπον' ή τε αδ πηγή χαριεστάτη δπδ
τής πλατάνου ρει μάλα ψυχρού ύδατος, δστε γε τω ποδί τεκμήρασθαι. Νυμφών τέ τίνων καί Αχελώου ιερόν άπδ τών κορών τε καί
αγαλμάτων έοικεν είναι. Εί δ' αδ βοόλει, τδ εδπνουν του τόπου ώς
άγαπητδν καί σφόδρα ήδύ" θερινόν τε καί λιγυρδν ύπηχεί τώ τών
τεττίγων χορώ. Πάντων δέ κομψότατον τδ τής πόας, δτι έν ήρεμα
προσάντει ίκανή πέφυκε κατακλινέντι τήν κεφαλήν παγκάλως εχειν. "Ωστε άριστα σοι έξενάγηται, ώ φίλε Φαιδρέ.
ΦΑΙ. Σύ δέ γε, ώ θαυμάσιε, άτοπώτατός τις φαίνει. Άτεχνώς
γάρ, 8 λέγεις, ξεναγουμένω τινί καί ούκ έπιχωρίφ έοικας" οδτως
Ικ τοΰ άστεως οδτ' είς τήν δπερορίαν αποδημείς, οδτ' έξω τείχους
Ιμοιγε δοκείς τδ παράπαν έξιέναι.
ΣΩ. Συγγίγνωσκέ μοι, ώ άριστε. Φιλομαθής γάρ είμι' τά μέν
οδν χωρία καί τά δένδρα ουδέν μ' έθέλει διδάσκειν, οί δ' έν τψ
άστει άνθρωποι. Σύ μέντοι δοκείς μοι τής έμής εξόδου τδ φάρμακον εύρηκέναι" δσπερ γάρ οί τά πεινώντα θρέμματα θαλλδν ή τί
να καρπον προσείοντες άγουσι, σύ έμοί λόγους οδτω προτείνων έν
Ειβλίοις, τήν τε Άττικήν φαίνει περιάξειν άπασαν καί οποί άν
άλλοσε βούλη. Νυν δ' οδν έν τφ παράντι δεΰρ' άφικόμενος έγώ μέν
μοι δοκώ κατακεϊσθαι, σύ δ' έν έποίω σχήματι οίει ράστα άναγνώσεσθαι, τοΟΘ' έλόμενος αναγίγνωσκε.
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κλήρο. 'Ωστόσο, φίλε μου, αυτά δέν ήταν τά δένδρο, δπου
ήθελες νά πάμε ;
ΦΑΙ. Ακριβώς αυτό.
ΣΩ. Μά τήν "Ηρα, 1 Ομορφο μέρος. Καί ή πλατάνα αυ
τή έδώ έχει πυκνά ολόγυρα τάν ϊσκιο καί είναι ψηλή, καί της
λυγαριάς τά ΰψος καί ό ίσκιος είναι πανώρια, καί καθώς εί
ναι στην ακμή τ' άνθοΰ της γεμίζει τάν τόπο μ* ευωδιά· 2 ή
πηγή πάλιν όλη χάρη άναβρύζει έδώ κάτω άπο τήν πλατάνα
κατάκρυο νερό, πού το νοιώθεις κι δλας στα πόδια. Καί φαί
νεται άπο τά αγάλματα καί τίς κόρες, πώς είναι τόπος Ιερός,
αφιερωμένος σε κάποιες Νύμφες καί στον Αχελώο. Κι δν
ακόμα θέλης, τά αεράκι τοΰ τόπου αύτοΰ είναι τόσο καλόδεχτό καί ευφραίνει πολύ" καί καλοκαιρινά δπως είναι καί
ελαφρά συνοδεύει απαλά τά τραγούδι τών τζιτζικιών. Μά
τήν πιο πολλή χάρη τήν έχει ή χλόη, πού πάει τόσο απαλά
προς τά πάνω καί είναι τόσο πλούσια, πού öv ξαπλωθής
κάτω θά έχης θαυμάσιο προσκέφαλο. Κι έτσι, αγαπητέ Φαΐ
δρε, έγινες άριστος ξεναγός μου.
ΦΑΙ. Μά έσύ, θαυμάσιε Σωκράτη, φαίνεται πώς είσαι
αλλόκοτος άνθρωπος. Γιατί ακριβώς, δπως λές, μοιάζεις ω
σάν ξενοχωρίτης πού τον οδηγούνε καί δχι σάν ντόπιος· τόσο σπάνια βγαίνεις άπα τήν πόλη γιά νά πάς πέρα άπα τά
σύνορα τής χώρας σου· άλλα ούτε καν πέρα άπό τά τείχη,
μοΰ φαίνεται, πώς έβγήκες ποτέ.·
Σ Ω. Κατάλαβε με, καλέ μου φίλε. θ έ λ ω βλέπεις όλο
καί κάτι νά μαθαίνω' καί νά σοΰ ειπώ, τά χωράφια καί τά
δένδρα δέν μέ διδάσκουν τίποτε, μά fii άνθρωποι πού είναι μέοα στην πόλη. Έσύ βμως τώρα μοΰ φαίνεται πώς εύρήκες τά
φάρμακο γιά νά μέ κάμης νά βγώ. Γιατί δπως τά πεινασμέ
να ζωντανά τά πάνε δπου θέλουν, άρκεϊ νά τους κουνάνε
μπροστά τους κανένα χλωρά κλαδί ή κανένα καρπό, έτσι
καί έσύ έμενα, κρατώντας μπροστά μου τά βιβλίο μέ τους
λόγους, φαίνεται πώς θά μέ φέρης γύρω σ' βλη τήν Αττι
κή καί δπου άλλου θέλεις. 1 Γιά τήν ώρα όμως, άφοΰ έφθα<ra έως έδώ, έγώ λέω νά ξαπλωθώ έδώ χάμω, ού πάλιν ίδές
ποια στάση σέ βολεύει καλύτερα γιά τά διάβασμα, διάλεξε
την καί διάβαζε.
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ΦΑΙ. "Ακουε δή.
«Περί. μέν τών έμών πραγμάτων έπίστασαι, καί ώς νομίζω συμφέρειν ήμΐν γενομένων τοδτων άκήκοας. Άξιώ δέ μή διά τοΰτο άτυ231 χήσαΐ δν δέομαι, ότι ούκ εραστής δν σου τυγχάνω. Ώς έκείνοις
μέν τότε μεταμέλει δν άν εδ ποιήσωσιν, έπειδάν τής επιθυμίας παδσωνται" τοις δέ οδκ έστι χρόνος, έν 5> μεταγνώναι προσήκει. Ού γάρ
ύπ' ανάγκης, άλλ' έκόντες, ώς άν άριστα περί τών οικείων βουλεύσαιντο, πρδς τήν δύναμιν τήν αυτών εδ ποιοΰσιν. "Ετι δέ οί μέν
έρώντες σκοποΰσιν, δ τε κακώς διέθεντο τών αυτών διά τον έρω
τα καί ä πεποιήκασιν εδ, καί, δν είχον πόνον προστιθέντες, ήγοϋνb ται πάλαι τήν άξίαν άποδεδωχέναι χάριν τοις έρωμένοις' τοις δέ
μή έρώσιν οδτε τήν τών οικείων άμέλειαν διά τούτο έστι προφασίζεσθαι, οδτε τους παρεληλυθότας πόνους ύπολογίζεσθαι, ούτε τάς
πρδς τους προσήκοντος διαφοράς αίτιάσασθαι. "Ωστε, περιηρημένων τοαούτων κακών, ουδέν υπολείπεται, άλλ' ή ποιεΐν προθδμως
δ τι άν αδτοϊς οϊωνται πράξαντες χαριείσθαι. Έ τ ι δέ, εί δια τούC το άξιον τους έρωντας περί πόλλοΰ ποιεΐσθαι, δτι τούτους μάλιστα
φασι φιλεΐν δν δν έρώσι, καί Ιτοιμοί είσι έκ τών λόγων καί έκ
τών Ιργων, τοις άλλοις άπεχθανόμενοι, τοις έρωμένοις χαρίζεσθαι,
ράδιον γνώναι, εί' αληθή λέγουσιν, δτι δσων άν ύστερον έρασθώσιν, εκείνους αυτών περί πλείονος ποιήσονται, καί δήλον δτι, έάν
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ΦΑΙ. "Ακουε λοιπόν.
« Τί έγώ δά ζητάω, τά ξέρεις, καί δτι κατά τή γνώμη μου
μας συμφέρει, αν αυτά γίνη, τά έχεις ακούσει.1 Καί παρακα
λώ νά μή στερηθώ εκείνο πού ζητάω, έξ αιτίας πού δέν είμαι 231
εραστής σου. Γιατί oi εραστές μετανοιώνουν δα γιά τά καλά
πού θά κάμουν μόλις σβύση ή επιθυμία των, ένώ εκείνοι
πού δέν κατέχονται άπά έρωτα δέν θά έρθη ποτέ ή στιγμή
ν' αλλάξουν γνώμη. Γιατί δέν είναι ή ανάγκη πού τους πιέ
ζει, αλλά αύτόθελά τους σκέπτονται τά ζητήματα των, δπως
είναι τά καλύτερο, καί κάνουν το καλά κατά τή δύναμη πού
έχουν. Καί ένα άλλο ακόμα" εκείνοι δά πού κατέχονται άπο
έρωτα λογαριάζουν, άπά τά ένα μέρος πόσα δικά τους ζητή
ματα πήγανε άσχημα έξ αιτίας τοΰ έρωτος, καί άπο τάλλο
πόσα καλά έκαμαν, καί προσθέτοντας καί τον κόπο πού έβα- b
λαν, πιστεύουν πώς άπά καιρό πια άνταπέδωκαν άξια οτούς
αγαπημένους τή χάρη πού χρωστούσαν 2 ένώ εκείνοι πού
δέν κατέχονται άπά έρωτα δέν μπορούν, οοτε νά λένε πώς
αμέλησαν γι' αύτάν τά ζητήματα των, ούτε νά υπολογίζουν
τους κόπους πού πέρασαν, οοτε θά έχουν αιτία νά λένε πώς
άνοιξαν διαφορές μέ τους δικούς των. "Ωστε, άφοΰ μένουν
κατά μέρος τόσα κακά, δέν μένει τίποτε παρά νά κάμουν πρό
θυμα εκείνο πού νομίζουν πώς πρέπει νά κάμουν γιά νά τους
ευχαριστήσουν. Καί έπειτα, αν γι' αυτά άξίζη νά έχη κα- e
νείς μεγάλη εκτίμηση ο' εκείνους πού κατέχονται άπά έρω
τα, γιατί δηλαδή λένε πώς αυτοί έχουν τήν ma μεγάλη αγά
πη γιά τους αγαπημένους των, καί γιατί λένε πώς είναι έτοι
μοι νά γίνουν εχθροί μέ τους άλλους καί μέ τά λόγια καί
μέ τά έργα γιά χάρη τών αγαπημένων, εύκολο είναι νά καταλάβη κανείς άν λένε αλήθεια, γιατί Οσους θ' αγαπήσουν
αργότερα, εκείνους θά τους βάλουν πιά ψηλά άπ' αυτούς
πού αγαπάνε τώρα, καί είναι φανερά πώς, άν εκείνοι οί κα-
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έκείνοις δοκή, και τούτους κακώς ποιήσουσιν. Καίτοι πώς εικός
έστι τοιούτον πράγμα προέσθαι τοιαύτην έχοντι συμφοράν, ήν ούδ'
d άν έπιχειρήσειεν ουδείς έμπειρος δν άποτρέπειν; Καί γαρ αδτοί
δμολογοδσι νοσεΐν μάλλον ή σωφρονείν, καί είδέναι δτι κακώς φρονοΰσιν, άλλ' ού δύνασθαι αυτών κρατεΐν" ώστε πώς άν, εδ φρονήσαντες, ταύτα καλώς ϊχειν ήγήσαιντο περί δν διακείμενοι βουλεύ
ονται; Καί μέν δή, εί μέν έκ τών έρώντων τον βέλτιστον alpoXo,
έξ ολίγων άν σοι ή εκλεξις εϊη" εί δ' έκ τών άλλων τδν σαυτώ Ιπιτηδειότατον, έκ πολλών" ώστε πολύ πλείων έλπίς έν τοις πολλοίς
e όντα τυχείν τδν άξιον τής σής φιλίας.
»Εί τοίνυν τδν νόμον τδν καθεστηκότα δέδοικας μή, πυθομένων τών ανθρώπων, όνειδος σοι γένηται, εικός έστι τους μέν έρών232 τας, οδτως αν οΙο\ίίιους καί ύπδ τών άλλων ζηλοϋσθαι ώοπερ αυ
τούς ύφ' αδτών, έπαρθήναι τώ λέγειν καί φιλοτιμουμένους έπιδείκνυσθαι πρδς απαντάς, δτι ούκ άλλως αύτοΐς πεπάνηται" τους δέ
μή Ιρώντας, κρείττους αυτών δντας, τδ βέλτιστον αντί τής δόξης
τής παρά τών ανθρώπων αίρεϊσθαι. "Ετι δέ τους μέν έρώντας, πολ
λούς ανάγκη πυθέσθαι καί ίδεΐν άκολουθοΰντας τοις έρωμένοις καί
b ϊρ^ΟΊ τούτο ποιούμενους, ώστε, δταν δφθωσι διαλεγόμενοι άλλήλοις, τότε αυτούς οίονται ή γεγενημένης ή μελλούσης Ισεσθαι τής
επιθυμίας συνεΐναι' τους δέ μή έρώντας ούδ' αίτιάσθαι διά τήν συνουσίαν έπιχειρούσιν, είδότες δτι άναγκαΐόν έστ;ν ή διά φιλίαν τω
διαλέγεσθαι ή δι' άλλην τινά ήδονήν. Καί μέν δή, εί σοι δέος πα-
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τοπινοί τά θελήσουν, καί σ' αυτούς τους τωρινούς θά κάμουν
κακό. Καί μά τήν αλήθεια, πώς στέκει νά παραδώση κανείς
τέτοιο πράγμα σε κάποιον πού έχει τέτοιο βάσανο, πού κα- d
νείς δέν θά καταπιανότανε, ούτε καί ένας έμπειρος, νά τοΰ
το 6γάλη ; Γιατί καί οί ίδιοι ομολογούν πώς είναι πιά πολύ
άρρωστοι παρά στα σωστά των, καί πώς γνωρίζουν δτι δέν
πάνε καλά τά λογικά των, άλλα δέν μποροΰν νά κρατη
θούν.1 Πώς θέλεις λοιπόν, δταν ξανάρθουν οτά λογικά των,
νά εϋρουν σωστά αυτά πού σκέφθηκαν δταν ήταν σ' εκεί
νη τήν κατάσταση ; Καί αν έχης βέβαια νά διάλεξης τάν
καλύτερο άπ' εκείνους πού κατέχονται άπά έρωτα, ή εκλο
γή σου θά γίνη μέσα άπά λίγους· άν δμως εχης νά διάλεξης
άπο τους άλλους τάν πιά ταιριαστά σ" εσένα, τήν εκλογή
σου θά τήν κάμης μέσα άπά πολλούς· 2 ώστε θαχης πιά με
γάλη ελπίδα νά τύχη νά είναι μέσα οτούς πολλούς εκείνος e
πού αξίζει τή δική σου φιλία.
> 'Άν πάλι φοβάσαι τά έθιμο πού υπάρχει, μήπως τά
μάθουνε οϊ άνθρωποι καί ντροπιασθής,8 τότε μάθε, φυσικά
είναι εκείνοι πού κατέχονται άπά έρωτα, νομίζοντας πώς 232
καί οί άλλοι τους ζηλεύουν έτσι δπως ζηλεύονται αυτοί ανα
μεταξύ των, νά αισθάνωνται έπαρση, δταν μιλάνε γι' αυτά
καί άπά φιλότιμο νά δείχνουν σ' Ολους πώς τόσοι κόποι των
δέν πήγαν γι' αυτούς οτά χαμένα. Έ ν ώ εκείνοι πού δέν κα
τέχονται άπά έρωτα είναι πάλι φυσικό, μιας καί έχουν τή
δύναμη νά κυβερνάν τον εαυτό τους, νά προτιμάνε τά συμ
φέρον τους, παρά τή φήμη μέσα οτούς ανθρώπους. Καί κά
τι άλλο ακόμα- γιά κείνους πού κατέχονται άπά έρωτα δί
χως άλλο πολλοί θά τά μάθουν, καί θά τους ίδοΰν νά τρέ
χουν πίσω άπ' αυτούς πού αγαπάν καί δλο μ' αυτά νά έχουν b
νά κάμουν. Καί έτσι, δταν τους ίδοΰν νά μιλάνε αναμεταξύ
των, τότε θά νομίζουν πώς αυτοί είναι μαζί, ή γιατί έσβυσαν
ήδη τήν επιθυμία των, ή γιατί πρόκειται τώρα νά τήν σβύσουν. 'Εκείνους δμως πού δέν κατέχονται άπά έρωτα κανείς
δέν τολμάει νά τους κακολογήση πού τους βλέπει νά είναι
μαζί, γιατί ξέρει πώς είναι αναγκαίο ή άπά φιλία ή άπά κά
ποια άλλη ευχαρίστηση νά μιλάη κανείς μέ κάποιον. Καί
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ρέστηκεν ήγουμένω χαλεπδν είναι φιλίαν συμμένειν καί, άλλω μέν
τρόπω διαφοράς γενομένης, κοινήν άμφοτέροις καταστήνα; τήν
συμφοράν, προεμένου δέ σου ä περί πλείστου ποιεί μεγάλην ay
e σοι βλάβην γενέσθαι, είκότως άν τους έρώντας μάλλον άν tfoëolo'
πολλά γάρ αδτούς έστι τά λυποϋντα καί πάντ' έπί τή αυτών βλάβη
νομίζουσι γίγνεσθαι' διόπερ καί τάς πρδς τους άλλους τών ερωμέ
νων συνουσίας άποτρέπουσιν, φοβούμενοι τους μέν ούσίαν κεκτη
μένους μή χρήμασιν αυτούς ύπερβάλωνται, τους δέ πεπαιδευμέ
νους μή συνέσει κρείττους γένωνται' τών δέ άλλο τι κεκτημένων
αγαθόν τήν δύναμιν έκαστου φυλάττονται. Πείσαντες μέν οδν άπεid χθέσθαί σε τούτοις εις έρημίαν φίλων καθιστάσιν" έάν δέ, -ό σεαυτοδ σκοπών, άμεινον εκείνων φρονής, ήξεις αοτοϊς είς διαφοράν.
"Οσοι δέ μή έρώντες ετυχον, άλλα δι' άρετήν έπραξαν δν ίζεοντο,
ούκ αν τοις συνούσι φθονοϊεν, άλλα τους μή έθέλοντας μισοϊειν, η
γούμενοι δπ' εκείνων μέν ύπεροράσθαι, ύπδ τών συνόντων δέ ώφεC λεϊσθαι. "Ωστε πολύ πλείων έλπ'ις φιλίαν αδτοΐς έκ τοϋ πράγμα
τος ή Ιχθραν γενήσεσθαι.
»Καί μέν δή τών μέν έρώντων ποΧΧοϊ πρότερον του σώματος
έπεθύμησαν ή τδν τρόπον έγνωσαν καί τών άλλων οικείων έμπει
ροι έγένοντο, δστε άδηλον αύτοϊς εί έτι τότε βουλήσοντα: φίλοι
είναι έπειδάν τής επιθυμίας παύσωνται" τοις δέ μή Ιρώσιν, ο? καί
233 πρότερον άλλήλοις φίλοι δντες ταύτα έπραξαν, ούκ έξ δν άν εδ
πάθωσι ταύτα είκδς έλάττω τήν φιλίαν αύτοϊς ποιήσαι, άλλ,ά ταύ
τα μνημεία καταλειφθήναι τών μελλόντων έσεσθαι. Καί μέν δή
βελτίονί noi προσήκει γενέσθαι, έμοί πειθομένω ή εραστή. 'Εκεί
νοι μέν γάρ καί παρά τδ βέλτιστον τά τε λεγόμενα καί τά πραττδμενα έπαινοΰσιν, τά μέν δεδιότες μή άπέχθωνται, τά δέ καί αυ
τοί χείρον διά τήν έπιθυμίαν γιγνώσκοντες" τοιαύτα γάρ δ έρως
έπιδείκνυται" δυστυχοδντα; μέν, ά μή λδπην τοϊς άλλοις παρέχει
b ανιαρά ποιεί νομίζειν' εύτυχούντας δέ, καί τά μή ηδονής άξια παρ'
εκείνων επαίνου αναγκάζει τυγχάνειν. "Ωστε πολύ μάλλον έλεεΐν
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άν θά δειλιάσης, γιατί πιστεύεις πώς είναι δύσκολο νά μέ
νη στέρεα ή φιλία καί πώς αλλιώτικα βέβαια, σέ περίπτω
ση κάποιας διαφοράς αναμεταξύ σας, το κακά θά ήτανε κοι
νά καί γιά τους δυό σας, ένώ δταν σύ θυσιάζης τά πιά πολύ
τιμα πού έχεις είσαι έσύ πού θά πάβης μεγάλο κακό, φυσι
κά είναι νά φοβάσαι πιο πολύ εκείνους πού κατέχονται άπά
έρωτα. Γιατί πολλά πράγματα είναι σ' αυτούς δυσάρεστα
καί νομίζουν πώς όλα γίνονται γιά τή δική τους βλάβη. Γι'
αυτά καί έμποδίζουνε τους αγαπημένους των νά έχουν σχέ
σεις μέ τους άλλους, γιατί φοβοΰνται εκείνους πού έχουν
περιουσία μήν τους περάσουν οτά χρήματα, κι εκείνους πού
είναι εκπαιδευμένοι μήν τους νικήσουν μέ τή σύνεση· καί κα
θενός άπ' δσους έχουνε κανένα άλλο αγαθά κοιτάζουνε ν '
άποτρέψουνε τήν επιρροή. Καί άφοΰ βέβαια σέ πείσουν νά
αισθάνεσαι έχθρα γι' αυτούς, ο' ερημώνουν άπά φίλους· δν
δμως, κοιτάζοντας το δικό σου συμφέρον, σκεφθης καλύτερα
άπ' εκείνους, θά τά χαλάσης μαζί τους. Αντίθετα, δσοι έτυχε
νά μήν κατέχωνται άπά έρωτα, παρά πέτυχαν μέ τήν άξιωσύνη τους εκείνο πού ζητοΰσαν, δέν φθονούν εκείνους πού
σέ συναναστρέφονται, άλλα ίσια-ϊσια μισοΰν εκείνους πού
δέν θέλουν τή συντροφιά σου, γιατί πιστεύουν πώς εκείνοι
σέ περιφρονούν, ένώ έτοΰτοι σέ ώφελοΰν. "Ωστε υπάρχει
πολύ μεγαλύτερη ελπίδα το πράγμα τοΰτο νά γέννηση σ'
αυτούς φιλία παρά έχθρα.
» "Αλλωστε πολλοί άπ' δσους κατέχονται άπά έρωτα
ποθοΰν τά σώμα πρίν ακόμα μάθουν τά χαρακτήρα καί πριν
γνωρίσουν καλά καί ταλλα οίκογενειακά του. 1 "Ωστε είναι
άδηλο δν καί τότε θά θελήσουν νά τους είναι ακόμα φίλοι,
δταν σβύσουν τήν επιθυμία των. Αντίθετα, γι' αυτούς πού
δέν κατέχονται άπά έρωτα, καί οντάς άπά πριν φίλοι ανα
μεταξύ των, έκαναν αυτά, δέν είναι φυσικά νά τους μειώ
νουν τή φιλία εκείνα πού θά τους ευφραίνουν, άλλα ϊοια ϊσια αυτά θά τους μείνουν ενθύμια γιά δσα μέλλουν νά γί
νουν. Καί νά περιμένης πώς θά γίνης καλύτερος δν ακούσης
έμενα παρά κανέναν εραστή. Γιατί εκείνοι θά επαινούν δ,τι
λές κι δ,τι κάνεις, κι δν ακόμα τοΰτο είναι αντίθετο προς τά
καλό, άπά τά ένα μέρος γιατί φοβοΰνται μή χάσουν τή φιλία
σου, άπο τάλλο πάλι γιατί κι αυτοί έχουν θολωμένη τή
γνώση τους άπά τά πάθος. Τέτοια λοιπόν έχει νά έπιδείξη
ό έρως· άπά τά ένα μέρος εκείνους πού έχουν ατυχία ο' αυτά
τους κάνει νά βλέπουν δυσάρεστα εκείνα πού στους άλλους
δέν φέρνουν στενοχώρια, άπά ταλλο μέρος εκείνους πού
έχουν τύχη νά έπαινοΰν καί δσα δέν αξίζουν νά τά χαίρεται
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τοις έρωμένοις ή ζήλουν αδτούς προσήκει. 'Eày δ' έμοί πείθη, πρώ
τον μέν ού τήν παροΰσαν ήδονήν θεραπεύων συνέσομαί σοι, άλλα
e καί τήν μέλλουσαν ώφέλειαν έσεσθαι, οδχ δπ' έρωτος ήττώμενος
άλλ' έμαυτοδ κρατών, ουδέ διά σμικρά ίσχυράν έχθραν αναιρούμε
νος, άλλα διά μεγάλα βραδέως δλίγην δργήν ποιούμενος, τών μέν
ακουσίων συγγνώμην έχων, τά δέ εκούσια πειρώμενος άποτρέπειν"
ταύτα γάρ έστι φιλίας πολύν χρόνον έσομένης τεκμήρια. Εί δ' άρα
σοι τοΰτο παρέστηκεν, ώς ούχ οίον τε ίσχυράν φιλίαν γενέσθαι, έάν
μή τις έρών τυγχάνη, ένθυμείσθαι χρή, δτι οδτ' ay τους υίεϊς περί
d πολλού έποιούμεθα, οδτ' άν τους πατέρας καί τάς μητέρας, οδτ' δν
πιστούς φίλους έκεκτήμεθα, οϊ ούκ έξ επιθυμίας τοιαύτης γεγόνασιν, άλλ' έξ ετέρων επιτηδευμάτων.
»Έτι δέ, εί χρή τοις δεομένοις μάλιστα χαρίζεσθαι, προσή
κει καί τών άλλων μή τους βέλτιστους, άλλα τους άπορωτάτους
εδ ποιείν" μεγίστων γάρ άπαλλαγέντων κακών, πλείστην χάριν αύτοϊς εϊσονται. Και μέν δή καί έν ταΐς ίδίαις δαπάγαις ού τους φίe λους άξιον παρακαλείν, άλλα τους προσαιτοϋντας καί τους δεομένους πλησμονής* εκείνοι γάρ καί άγαπήσουσιν καί άκολουθήσουσιν,
καί έπί τάς θύρας ήξουσι καί μάλιστα ήσθήσονται καί ούκ έλαχίστην χάριν εϊσονται καί πολλά αγαθά αύτοΐς εδξονται. Άλλ' ίσως
προσήκει ού τοις σφόδρα δεομένοις χαρίζεσθαι, άλλα τοις μάλιστα
άποδοΰναι χάριν δυναμένοις' ουδέ τοις έρώσι μόνον, άλλα τοις τοΰ
234 πράγματος άξίοις" ουδέ 8σοι τής σής ώρας άπολαύσονται, άλλ' οϊτινες πρεσβυτέρω γενομένφ τών σφετέρων αγαθών μεταδώσουσιν"
ουδέ οι, διαπραξάμενοι, προς τους άλλους φιλοτιμήσονται, άλλ' οΐτινες, αίσχυνόμενοι, πρδς απαντάς σιωπήσονται" ουδέ τοις ολίγον
χρόνον σπουδάζουσιν, άλλα τοις δμοίως διά παντός τοΰ βίου φίλοις
έσομένοις- ουδέ οίτινες, παυόμενοι τής επιθυμίας, έχθρας πρόφασιν ζητήσουσιν, άλλ' οί, παυσομένης τής ώρας, τότε τήν αύb τών άρετήν έπιδείξονται. Σύ οδν τών τε είρημένων μέμνησο καί

413
κανείς. "Ωστε τους αγαπημένους ταιριάζει πιά πολύ νά τους
λυπάται κανείς παρά νά τους ζηλεύη. 'Άν όμως ακούσης
έμενα, πρώτα - πρώτα θά είμαι μαζί σου öxi γιά νά προσέχω
τήν ηδονή τής στιγμής, άλλα καί τή μελλοντική ωφέλεια
πού θάρθη, δέν θά νικιέμαι άπά τάν έρωτα, αλλά θά κυβερνάω τάν εαυτό μου, ούτε θ' ανοίξω μεγάλη έχθρα για
μικροπράγματα, άλλα καί γιά μεγάλα ακόμη θά σοΰ θυμώνω
λίγο καί σιγά - σιγά, θά σοΰ συγχωράω δσα λάθη κάνεις χωρίς
νά τά θέλης καί θά κοιτάζω νά σέ αποτρέπω άπ' δσα θά
κάνης αύτόθελά σου· γιατί αυτά είναι τά σημάδια μιανής
φιλίας πού θά βαοτάξη πολύν καιρό. "Αν πάλι βάζης αυτά
μέ τά νοΰ ρου, πώς δέν γίνεται στέρεα φιλία, δν δέν κατέ
χεται κανείς άπά έρωτα, πρέπει νά σκεφθης πώς οοτε γιά
τά παιδιά μας θά είχαμε τόση αγάπη, ούτε γιά τους πατέρες
καί τίς μητέρες μας, ούτε θ' αποχτούσαμε πολλούς φίλους,
γιατί αυτοί δέν γίνανε άπο τέτοια επιθυμία, άλλα άπά άλλες
συνθήκες.
» Καί έπειτα, δν είναι σωστό νά κάνη κανείς τά καλά σέ
κείνους πού έχουν τήν ταά μεγάλη ανάγκη, πρέπει καί στα
άλλα νά κάνη κανείς τά καλό, δχι στους πιά καλούς, άλλα
σ εκείνους πού δέν έχουν τίποτε- γιατί αυτοί μόλις άπαλλαγοΰνε άπο τά μεγαλύτερα κακά, θά τους χρωστάν καί χή
μεγαλύτερη χάρη. Καί, ακόμα καί στά τραπέζια πού δίνει
κανείς στά σπίτι του, δέν αξίζει νά καλή τους φίλους, άλλα
τους επαίτες καί δσους έχουν ανάγκη νά χορτάσουν γιατί
έτοΰτοι ακριβώς θά τάν αγαπήσουν καί θά τοΰ γίνουν οπαδοί
καί θά πάνε στην πόρτα του καί θά χαροΰν πιά πολύ καί θά
τοΰ ευχηθούν πολλά καλά. "Ισως δμως δέν είναι σωστά
νά κάνη κανείς τά καλά σέ εκείνους πού έχουν τήν ma
μεγάλη ανάγκη, άλλα σέ κείνους πού είναι πιά πολύ σέ θέση
νά αποδώσουν τή χάρη· ούτε σέ κείνους πού μόνο άγαποΰν,
άλλα σέ κείνους πού είναι άξιοι γι' αυτά τά πράγμα· ούτε
σέ κείνους πού θ' απολαύσουν τήν ομορφιά σου, άλλα σέ
κείνους, πού, δταν θά προχωρήσουν οτά χρόνια, θά σοΰ δώ
σουν καί σένα άπά τά καλά πού έχουν οοτε σέ κείνους πού,
άφοΰ κάνουν εκείνο πού ζητάνε, θά καυχηθούν μπροστά
στους άλλους, άλλα σέ κείνους πού άπά ντροπή θά σιωπήσουνε μπροστά σ' όλους· ούτε σέ κείνους πού γιά λίγον και
ρό δείχνουν ζήλο, άλλα σέ κείνους πού δμοια θά είναι σ'
δλη τή ζωή φίλον οίίτε σέ κείνους πού άμα σβύσουνε τήν
επιθυμία των, θά ζητήσουν πρόφαση γιά έχθρα, άλλα σέ
κείνους πού, άμα σβύση ή ομορφιά σου, τότε ϊοια - ίσια θά σοΰ
δείξουν τή δική των άξιωσύνη. Έσύ λοιπόν κράτησε στά
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εκείνο ένθυμού, δτι τους μέν έρώντας οί φίλοι νουθετοϋσιν ώς δντος κακού τοΰ επιτηδεύματος, τοις δέ μή έρώσιν ουδείς πώποτε τών
οικείων έμέμψατο ώς διά τοΰτο κακώς βουλευομένοις περί εαυτών.
»"Ισως άν οδν Ιροιό με, εί άπασί σοι παραινώ τοις μή έρώσι
χαρίζεσθαι. Έγώ μέν οϊμαι ούδ' δν τδν έρώντα πρδς απαντάς σε
κελεδειν τους έρδντας ταύτην έχειν τήν διάνοιαν' οδτε γάρ τώ λόγω
e λαμβάνοντι χάριτος ίσης άξιον, οδτε σοι βουλομένω τους άλλους
λανθάνειν δμοίως δυνατόν δει δέ βλάβην μέν άπ* αύτοΟ μηδεμίαν,
ώφέλειαν δέ άμφοίν γίγνεσθαι. Έγώ μέν οδν ικανά μοι νομίζω τά
είρημένα' εί δέ τι σύ ποθείς, ηγούμενος παραλελεϊφθαι, έρωτα».
Τί σοι φαίνεται, ώ Σώκρατες, δ λόγος; Ούχ ύπερφυώς
d τά τε άλλα ι καί τοις δνόμασιν είρήσθαι;
ΣΩ. Δαιμονίως μέν οδν, ώ εταίρε, ώστε με έκπλαγήναι. Καί
τούτο έγώ έπαθον διά σέ, ώ Φαΐδρε, προς σέ αποβλέπων, δτι έμοί
έδόκεις γάνυσθαι όπδ τοΰ λόγου μεταξύ αναγιγνώσκων, ηγούμενος
γάρ σέ μάλλον ή έμέ έπαίειν περί τών τοιούτων, σοι είπόμην, καί
επόμενος συνεβάκχευσα μετά σοΰ, τής θείας κεφαλής.
ΦΑΙ. Εϊεν" ούτω δή δοκεί παίζειν;
ΣΩ. Δοκώ γάρ σοι παίζειν καί ουχί έσπουδακέναι;
e
ΦΑΙ. Μηδαμώς, ώ Σώκρατες, άλλ' ώς αληθώς είπε, πρδς Δι
ός φίλιου, οίει άν τίνα έχειν είπείν άλλον τών Ελλήνων έτερα,
τούτων μείζω καί πλείω, περί τοΰ αύτοΰ πράγματος;
ΣΩ. Τί δέ ; Καί ταύτη δει δπ' έμοΰ τε καί σοΰ τδν λόγον taw
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νοΰ σου αυτά πού σοΰ είπα καί σκέψου τοΰτο, δτι αυτούς
πού κατέχονται άπά έρωτα, κανείς ποτέ άπά τους δικούς
των δέν τους έψεξε, πώς μ' αυτά πού κάνουν δέν σκέ
πτονται καλά γιά τάν εαυτό τους.
» "Ισως βέβαια, νά μέ ρωτούσες δν σέ συμβουλεύω
νά χαρίζεσαι σέ όλους δσοι δέν κατέχονται άπά έρωτα. Άλλα
έγώ νομίζω πώς οοτε εκείνος πού κατέχεται άπά έρωτα θά
σέ παρακινούσε νά έχης αυτήν τή γνώμη γιά δλους δσοι κα
τέχονται άπά έρωτα. Γιατί οοτε οποίος τά λογαριάση καλά, e
θά θεώρηση τά πράγμα άξιο γιά ίση χάρη, ούτε ού, μέσα οτήν
προσπάθεια σου νά κρύβεσαι άπά τους άλλους, θά μπορης
δμοια νά χαρίζεσαι· καί είναι βέβαια σωστά νά μήν έχετε
άπ' αυτό καμμιά ζημία, άλλα νά έχετε καί οί δυό σας ωφέλεια.
Ϊ Έ γ ώ λοιπόν νομίζω πώς είναι αρκετά αυτά πού είπαδν πάλιν έσύ θέλης ακόμα κάτι, νομίζοντας πώς τά παρά
λειψα, ρώτα».
Πώς σοΰ φαίνεται, Σωκράτη, ό λόγος ; Δέν είναι
υπέροχα είπωμένος καί ώς προς τά άλλα καί ώς προς τίς λέ- d
ξεις;
ΣΩ. Πράγματι υπέροχα, φίλε μου, ώστε νά είμαι καταθαμπωμένος.1 Καί αυτά τά έπαθα έγώ, Φαΐδρε, άπά σένα,
γιατί έχοντας τά μάτια μου επάνω σου, μοΰ φαινόσουνα πώς
έλαμποκοποΰσες άπά τά λόγο τήν ώρα πού τάν διάβαζες·
γιατί βρίσκοντας πώς έσύ ξέρεις πιά πολλά άπά μένα ο' αυτά
τά πράγματα, σέ άκουγα μέ προσοχή καί ακούγοντας σε μέ
θυσα μαζί μέ σένα, θεία κεφαλή. 2
ΦΑΙ. Καλά· έτσι δμως φαίνεται πώς παίζεις.
Σ Ω. Σοΰ φαίνομαι λοιπόν πώς παίζω και πώς δέν μί
λησα στά σοβαρά;
ΦΑΙ. Καθόλου, Σωκράτη, 3 άλλα πραγματικά πές μου, e
γιά τ' δνομα τοΰ Δία, τοΰ προστάτη τής φιλίας, πιστεύεις
πώς άλλος κανείς άπο τους "Ελληνες θά μπορούσε νά είπή
γιά το ίδιο ζήτημα άλλα περισσότερα καί καλύτερα άπ αυτά;
Σ Ω. Καί τί; Πρέπει καί σ' αυτά τά σημείο νά έπαινέσωμε
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νεθήναι, ώς τά δέοντα είρηκότος τοΰ ποιητοΰ; άλλ' ούκ εκείνη μό
νον, δτι σαφή καί στρογγυλά, και ακριβώς έκαστα τών ονομάτων
άποτετόρνευται ; Εί γάρ δει, συγχωρητέον χάριν σήν, έπεί έμέ γε
έλαθεν ύπδ τής έμής ούδενίας. Τω γάρ ρητορικφ αδτοΰ μόνω
235 τδν νουν προσεϊχον' τοΰτο δέ ουδέ αύτδν ορμην Λυσίαν οϊεσθαι ίκανδν είναι. Καί οδν μοι έδοξεν, ώ Φαΐδρε, εί μή τι σύ άλλο λέγεις,
δις καί τρίς τά αυτά είρηκέναι, ώς ού πάνυ εύπορων τοΰ πολλά λέ
γειν περί τοΰ αύτοΰ, ή ίσως ουδέν αύτφ μέλον τοΰ τοιούτου' καί
έφαίνετο δή μοι νεανιεύεσθαι έπιδεικνύμενος, ώς οίος τε δν, ταύ
τα έτέρως τε καί έτέρως λέγων, άμφοτέρως είπεΐν άριστα.
b
ΦΑΙ. Ουδέν λέγεις, ώ Σώκρατες' αδτδ γάρ τοΰτο καί μάλι
στα δ λόγος έχει' τών γάρ ενόντων άξίως ρηθήναι έν τφ πράγμα
τι ουδέν παραλέλοιπεν. "Ωστε, παρά τά έκείνω είρημένα, μηδέν'
άν ποτέ δύνασθαι είπεΐν άλλα πλείω καί πλείονας άξια.
ΣΩ. Τούτο έγώ σοι οδκέτι οίος τ' Ισομαι πείθεσθαι. Παλαιοί
γάρ καί αοφοί άνδρες τε καί γυναίκες περί αυτών είρηκότες καί
γεγραφότες έξελέγξουσί με, έάν σοι χαριζόμενος συγχωρώ.
e
ΦΑΙ. Τίνες οδτοι; καί ποδ σύ βελτίω τούτων άκήκοας;
ΣΩ. Νΰν μέν οδτως οδκ έχω είπεΐν. Δήλον δέ δτι τινών άκήκοα, ή που Σαπφοδς τής καλής ή Ανακρέοντος τοΰ σοφού ή καί
συγγραφέων τινών. Πόθεν δή τεκμαιρόμενος λέγω; πλήρες πως, ώ
δαιμόνιε, τδ στήθος έχων αισθάνομαι παρά ταύτα άν έχειν είπεΐν
έτερα μή χείρω' δτι μέν οδν παρά γε έμαυτοΰ οδδέν αυτών έννενό-
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1

καί έγώ καί σύ τά λόγο, δηλαδή πώς ό δημιουργός του
είπε αυτά πού έπρεπε καί οχι μονάχα σ' εκείνο, δηλαδή
πώς κάθε μιά έκφραση είναι τορνευμένη καθαρά καί στρογ
γυλά καί μ' ακρίβεια; 2 'Άν βέβαια πρέπη, θά το παραδεχθώ
πράς χάρη δική σου, γιατί εμένα μέ τή μηδαμινότητά*· μου 235
μοΰ ξέφυγε. Είχα δηλαδή τά νοΰ μου μονάχα οτά ρητορικό
του ύφος, ένώ γιά τοΰτο έδώ (δν δηλαδή είπε δσα έπρεπε)
είχα τή γνώμη, πώς ούτε καί ό ίδιος ό Λυσίας θά νόμιζε δτι
είναι άξιος. Καί έμενα μάλιστα, Φαΐδρε, μοΰ φάνηκε, έκτος
δν έού έχης νά είπής άλλο τίποτε, πώς είπε δυο καί τρεις
φορές τά ίδια, σαν νά μήν είχε μεγάλη ευχέρεια νά ειπή
πολλά γιά τά ίδιο ζήτημα, ή ίσως σάν νά μήν τάν έμελλε
καθόλου γι' αυτά τά πράγμα- καί μοΰ φαίνονταν μάλιστα
πώς ύπερηφανεύονταν μέ τά νά δείχνη πώς είναι ικανός λέ
γοντας τά ίδια πράγματα κι έτσι κι αλλιώς νά τά εΐπη άριστα
καί μέ τους δυά τρόπους.
ΦΑΙ. Δέν λές τίποτε, Σωκράτη· γιατί αυτά δά είναι b
πού έχει ό λόγος αύτάς μέ τά παραπάνω. Δέν παράλειψε δη
λαδή κανένα άπά τά νοήματα πού ήταν μέσα στά πράγμα
καί πού άξιζε νά είπωθη· καί έτσι, κοντά σ' αυτά πού είπε
εκείνος, κανένας δέν θά μπορούσε ποτέ νά είπή άλλα πε
ρισσότερα καί καλύτερα.
ΣΩ. Σ ' αυτά δέν θά μπορέσω πια νά έχω μια γνώμη μέ
σένα, γιατί, δν πράς χάρη σου δεχθώ, θά έρθουν νά μέ
ελέγξουν παλαιοί καί σοφοί, και άνδρες καί γυναίκες, πού
μιλήσανε καί γράψανε γι' αυτά.1
ΦΑΙ. Ποιοί είναι αυτοί; καί ποΰ έχεις ακούσει έσύ κα- e
λύτερα άπ' αυτά έδώ;
Σ Ω. Στή στιγμή δέν μπορώ βέβαια νά τά ειπώ· είναι
όμως βέβαιο πώς έχω ακούσει κάποιους, ίσως τήν άμορφη
Σαπφώ ή τά σοφά Ανακρέοντα ή καί κάποιους πεζογράφους.
Άπά ποΰ δμως βγάζω αυτά πού λέω; Νοιώθω, δαιμόνιε Φαΐ
δρε, σαν νά έχω τά στήθος μου γεμάτο,5 καί πώς θά μπο
ρούσα νά είπώ κοντά σ' εκείνα άλλα δχι χειρότερα. Καί ξέρω
δά καλά, πώς κανένα άπ αυτά πού έχω μέσα μου δέν τά
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ηκα, εδ olha, συνειδώς έμαυτφ άμαθίαν. Αείπεται δή, οίμαι, έξ
d αλλότριων ποθέν ναμάτων διά της ακοής πεπληρώσθαί με, δίκην
αγγείου. Ύπδ δέ νωθείας αδ καί αυτό τοΰτο έπιλέλησμαι, δπως τε
καί δντινων ήκουσα.
ΦΑΙ. Άλλ', ώ γενναιότατε, κάλλιστα είρηκας' σύ γάρ έμοί
δντινων μέν καί δπως ήκουσας, μηδ' δν κελεύω εϊπης" τοΰτο δέ
αυτό δ λέγεις ποΙΐ}αον. Τών έν τφ βιβλίω βελτίω τε καί μή έλάττω Ιτερα ύποσχέσει είπεΐν, τούτων άπεχόμενος' καί σοι έγώ, ώσπερ οί εννέα άρχοντες, ύπισχνοΰμαι χρυσήν εικόνα ίσομέτρητον είς
e Δελφούς άναθήσειν, ού μόνον έμαυτοΰ άλλα καί σήν.
ΣΩ. Φίλτατος εί καί αληθώς χρυσοΰς, δ Φαΐδρε, εί με οϊει
λέγειν, ώς Λυσίας τοΰ παντός ήμάρτηκεν, καί οίον τε δή παρά
πάντα ταΰτα άλλα είπεΐν' τοΰτο δέ οίμαι ούδ' δν τόν φαυλότατον
παθεϊν συγγραφέα. Αύτίκα, περί οδ δ λόγος, τίνα οϊει, λέγοντα
ώς χρή μή έρώντι μάλλον ή έρώντι χαρίζεσθαι, παρέντα τοΰ μέν
236 το φρόνιμον έγκωμιάζειν, τοΰ δέ τό άφρον ψέγειν, αναγκαία γοδν
δντα, είτ' άλλ' δττα έξειν λέγειν; Άλλ' οίμαι, τά μέν τοιαύτα έατέα καί συγγνωστέα λέγοντι" καί τών μέν τοιούτων οδ τήν εδρεσιν,
άλλα τήν διάθεσιν έπαινετέον, τών δέ μή αναγκαίων τε καί χα
λεπών εύρεϊν, προς τή διαθέσει καί τήν εδρεσιν.
ΦΑΙ. Συγχωρώ 8 λέγεις' μετρίως γάρ μοι Βοκεΐς είρηκέναι.
Ποιήσω οδν καί έγώ οδτω' τό μέν τόν έρώντα τοΰ μή έρώντος μάλb λον νοσεϊν δώσω σοι δποτίθεσθαι, τών δέ λοιπών έτερα πλείω καί
πΧείονος άξια ειπών τών Λυσίου, παρά τό Κυψελίδων ανάθημα,
σφυρήλατος, έν 'Ολυμπία στάθητι.
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βρήκα μόνος μου μέ τά νοΰ μου, γιατί έχω συνείδηση γιά
τήν αμάθεια μου' μένει λοιπόν ακόμα, νομίζω, νά εϊπω άπά d
ποΰ ακούγοντας γέμισα, σάν νά ήμουνα πιθάρι, μέ ξένα νά
ματα. Μά πάλιν άπά νωθρότητα1 τοΰ νοΰ μου καί τοΰτο τά
λησμόνησα, δηλαδή πώς καί άπά ποιους τά έχω ακουστά.
ΦΑΙ. Μά πολύ καλά τά είπες, ευγενικέ φίλε. Έσύ βέ
βαια, κι δν ακόμα σοΰ τά ζητήσω, μή μοΰ είπής άπά ποιους
καί πώς τά έχεις ακουστά, κάμε δμως αυτά δά πού λές· ύποσχέσου πώς θά είπης άλλα καλύτερα κι οχι λιγώτερα άπ'
αυτά πού είναι έδώ μέσα στά βιβλίο, μέ τάν öpo όμως νά
μείνης μακρυά άπ' αυτά" κι έγώ σοΰ υπόσχομαι, δπως οί
εννιά άρχοντες, πώς θ" αφιερώσω ατούς Δελφούς ένα χρυσά
ομοίωμα στά φυσικά μέτρα, οχι μονάχα δικό μου, άλλα καί e
δική σου.
ΣΩ. Είσαι πάρα πολύ αγαπητός καί πραγματικά χρυσός,
Φαΐδρε, δν νομίζης πώς έγώ θέλω νά είπώ, οτι ό Λυσίας έπε
σε σ' δλα έξω καί δτι έγώ είμαι τάχα ικανός νά βάλω πλάϊ
ο' δλα αυτά άλλα καινούργια· αυτά δά νομίζω δέν θά τά πά
θαινε ούτε ό πιά τιποτένιος συγγραφέας. Γιά νάρθοΰμε τώρα
οτά θέμα τοΰ λόγου, ποιος, πού ισχυρίζεται πώς πρέπει νά
χαρίζεται κανείς περισσότερο d έναν πού δέν κατέχεται 23É;
άπά έρωτα παρά σ' έναν πού κατέχεται, νομίζεις πώς, δν
παράλειπε νά έπαινή τοΰ ένας τή φρονιμάδα καί τοΰ άλλου
τήν αφροσύνη, πράγματα πού είναι αναγκαία, θά μπορούσε
ΰστερα άπ' αυτά νά είπη τίποτε άλλο; Άλλα νομίζω πώς
τέτοια πράγματα πρέπει νά τ' άφήνωμε ελεύθερα σ' εκείνον
πού μιλάει καί νά μήν τοΰ τά παρεξηγούμε· καί οτά πρά
γματα βέβαια αύτοΰ τοΰ είδους πρέπει νά έπαινοΰμε δχι το
Οτι τά εύρήκε, άλλα τά πώς τά έβαλε σέ τάξη, ένώ σέ όσα
δέν είναι αναγκαία καί είναι δύσκολο νά εύρεθοΰνε, πρέπει
νά έπαινέσωμε, έκτος άπά τά πώς τά έβαλε σέ τάξη, καί τύ
©π τά εύρήκε.
ΦΑΙ. Δέχομαι αυτά πού λές· γιατί μοΰ φαίνεται πώς τά
είπες καλά. θ ά κάμω λοιπόν κι έγώ έτσι δά· θά ο' αφήσω νά , b
υπόθεσης γιά βέβαιο, πώς πιά πολύ εκείνος πού κατέχεται
•άπά έρωτα είναι άρρωστος, παρά εκείνος πού δέν κατέχε
ται, καί δν στά άλλα σημεία είπής έσύ άλλα περισσότερα
καί καλύτερα άπ' δσα είπε ό Λυσίας, θά οταθης ώς άγαλμα
σφυρηλατημένος στην 'Ολυμπία πλάι στά αφιέρωμα πού έ
χουν στήσει οί Κυψελίδες.2

420
ΣΩ. Έσπούδακας, δ Φαΐδρε, δτι σου τών παιδικών έπελαβόμήν, έρεσχηλών σε, καί οϊει δή με ώς αληθώς έπιχειρήσειν είπεΐν,
παρά τήν εκείνου σοφίαν, Ιτερόν τι ποικιλώτερον ;
ΦΑΙ. Περί μέν τούτου, ώ φίλε, είς τάς δμοίας λαβάς έλήλυc θας. Ύητέον μέν γάρ σοι παντός μάλλον οδτως δπως οίος τε εί' ίνα
μή τό τών κωμωδών φορτικόν πράγμα άναγκαζώμεθα ποιεΐν, άνταποδιδόντες άλλήλοις, εδλαβήθητι, καί μή èOiXou με άναγκάσαι λέγειν εκείνο τό « ε ί έ γ ώ , δ Σ ώ κ ρ α τ ε ς , Σ ω κ ρ ά τ η ν α γ ν ο ώ , κ α ί έ μ α υ τ ο Ο έ π ι λ έ λ η σ μ α ι » , καί ότι
« έ π ε θ ύ μ ε ι μ έ ν λ έ γ ε ι ν , έ θ ρ ύ π τ ε τ ο δέ». Άλλα διανοήθητι δτι εντεύθεν ούκ άπιμεν, πριν δν σύ εϊπης δ έφησθα έν
τφ στήθει έχειν' έσμέν δέ μόνω έν έρημία, Ισχυρότερος δ' έγώ καί
d νεώτερος. Έκ δέ απάντων τούτων, « ξ ύ ν ε ς 8 σοι λ έ γ ω » ,
καί μηδαμώς προς βίαν βουληθής μάλλον ή εκών λέγειν.
ΣΩ. Άλλ', ώ μακάριε Φαΐδρε, γελοίος έσομαι παρ' αγαθόν
ποιητήν, ιδιώτης, αύτοσχεδιάζων περί τών αυτών.
ΦΑΙ. Οίσθ' ώς έχει; Παΰσαι προς με καλλωπιζόμενος' σχε
δόν γάρ έχω δ είπών αναγκάσω σε λέγειν.
ΣΩ. Μηδαμώς τοίνυν εϊπης.
ΦΑΙ. Οδκ, άλλα καί δή λέγω. Ό δέ μοι λόγος δρκος έσται.
"Ομνυμι γάρ σοι, τίνα μέντοι, τίνα θεών; ή βούλει τήν πλάτανον
e ταυτηνί; ή μήν, έάν μοι μή εϊπης τόν λόγον εναντίον αυτής ταύ-
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ΣΩ. Πίστεψες στά σοβαρά, Φαΐδρε, πώς τά έβαλα μέ
τάν αγαπημένο σου, γιατί σέ πειράζω, καί σοΰ περνάει δά
άπά τά νοΰ πώς στά σωστά θά δοκιμάσω έγώ μπροστά ατή
σοφία εκείνου νά είπω κάτι άλλο πού νά έχη πιο πολλή
τέχνη ;
ΦΑΙ. "Οσο γι' αυτό, φίλε, έσύ ό ίδιος μοΰ έχεις δώσει
1
λαβή γιά νά σοΰ άντείπω. Πρέπει δηλαδή δίχως άλλο νά μι- e
λήσης μέ τάν τρόπο βέβαια πού μπορείς, γιά νά μήν άναγκαζώμαστε νά κάνωμε τά φορτικά εκείνο αστείο πού κάνουν οί
ηθοποιοί στην κωμωδία, νά γυρίζωμε πίσω ό ένας τ' αλλουνού
τά λόγια, καί μή θέλης νά μ' άναγκάσης νά ειπώ κι έγώ τά
«δν έγώ, Σ ω κ ρ ά τ η , δ έ ν ξ έ ρ ω τά Σ ω 
κράτη, τότε έχω ξ ε χ ά σ ε ι
καί
τον
ε α υ τ ό μ ο υ » · καί δτι, « ε π ι θ υ μ ο ύ σ ε
βέ
β α ι α νά εϊπή, δ μ ω ς έ κ α ν ε
καμώμα
τ α ». Βάλε το δμως καλά οτά νοΰ σου πώς δέν φεύγομε
άπ' έδώ πρίν^είπής εκείνα πού ώμολόγησες πώς έχεις μέσα
στά στήθος. Είμαστε δά μόνοι οτήν ερημιά κι έγώ είμαι πιά
δυνατός καί πιά νέος 2 . Σκέψου τα δλα αυτά καί κατάλαβε d
αυτό πού σοΰ λέω καί μήν προτίμησης μέ κανένα τρόπο νά
μιλήσης μέ τή βία, παρά αύτόθελά σου.
Σ Ω. Μά θά γίνω γελοίος, μακάριε Φαΐδρε, δν έγώ ό
άμαθος αυτοσχεδιάζω μπροστά σ' έναν καλά τεχνίτη τοΰ λό
γου γιά τά ίδια πράγματα.
ΦΑΙ. Ξέρεις πώς έχουν τά πράγματα; Πάψε νά μοΰ
κάνης καμώματα· γιατί μοΰ φαίνεται πώς έχω τ£ νά ειπώ
γιά νά σέ αναγκάσω νά μιλήσης.
ΣΩ. Μήν τά είπής καθόλου.
ΦΑΙ. "Οχι, μά τά λέω κι δλας. Καί ό λόγος θά μοΰ γίνη
δρκος. Σοΰ ορκίζομαι λοιπόν — σέ ποιόν, σέ ποιάν άπά
τους θεούς θέλεις; ή θέλεις σ' αυτήν έδώ τήν πλατάνα;
— Μά τήν αλήθεια, δν δέν μοΰ είπής τά λόγο μπροστά σ' αύ- e
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της, μηδέποτέ σοι έτερον λόγον μηδένα μηδενός μήτε έπιδείξειν
μήτε έξαγγελεΐν.
ΣΩ Βαβαϊ, è μιαρέ, ώς εδ άνευρες τήν ανάγκην άνδρί φιλολόγω ποιεΐν δ δν κελεύης.
ΦΑΙ. Τί δήτα έχων στρέφει;
ΣΩ. Ουδέν έτι, επειδή σύ γε ταΰτα δμώμοκας. Πώς γάρ άν
οϊός τ εϊην τοιαύτης θοίνης άπέχεσθαι;
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ΦΑΙ. Λέγε δή.
ΣΩ. Οϊσθ' οδν ώς ποιήσω;
ΦΑΙ. Τοΰ πέρι;
ΣΩ. Έγκαλυψάμενος έρώ, ίνα δ τι τάχιστα διαδράμω τόν λό
γον, καί μή βλέπων πρδς σέ ύπ' αισχύνης διαπορώμαι.
ΦΑΙ. Λέγε μόνον' τά δ' άλλα δπως βούλει ποίει.
ΣΩ. Άγετε δή, ώ Μοΰσαι, είτε δι' φδής είδος λίγειαι, είτε
διά γένος μουσικόν τό Λιγύων ταύτην έσχετ' έπωνυμίαν, «ξ ύ μ
μ ο ι λ ά β ε σ θ ε τοΰ μύθου», δνμε αναγκάζει ô βέλτιστος
οΰτοαί λέγειν, ίνα δ εταίρος αύτοΰ, καί πρότερον δοκών τούτω σοb φός είναι, νΰν έτι μάλλον δόξη.
« Ή ν οδτω δή παις, μάλλον δέ μειρακίσκος, μάλα καλός' τού
τω δέ ήσαν έρασταί πάνυ ποΧΧοΙ. Είς δέ τις αυτών αίμύλος ήν, δς
οδδενός ήττον έρών, έπεπείκει τόν παΐδα ώς ούκ έρώη. Καί ποτέ,
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τήν έδώ τήν πλατάνα, ποτέ μου ταά οοτε θά σοΰ δείξω, ούτε
θά σοΰ φέρω είδηση γιά κανένα άλλο λόγο κανενός.
ΣΩ. 'Ωϊμέ, ανόσιε,1 πόσο καλά βρήκες τά μέσο γιά ν'
άναγκάσης ένα φίλο ιών λόγων 2 νά κάνη δ,τι τον διατάζεις.
ΦΑΙ. Καί τώρα τί έχεις καί τά στρέφεις τά πράγματα
έτσι;»
ΣΩ. Τίποτε ιτιά, μιά πού έκαμες εσύ τέτοιον δρκο. Γιατί
πώς θά μπορούσα νά χάσω τέτοιο συμπόσιο άπά λόγους;
ΦΑΙ. Λέγε λοιπόν.
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ΣΩ. Ξέρεις λοιπόν πως θά κάμω;
ΦΑΙ. Γιά ποια πράγμα;
ΣΩ. θ ά μιλήσω μέ σκεπασμένο τά πρόσωπο γιά νά πε
ράσω δσο πάει πιο γρήγορα τά λόγο καί γιά νά μή, βλέπον
τας σε, τά χάνω άπά ντροπή.
ΦΑΙ. Λέγε μονάχα καί τάλλα κάνε τα δπως θέλεις.
1
ΣΩ. Εμπρός λοιπόν, Μοΰσες λιγυρόφωνες, πού πήρα
τε αυτά τά όνομα είτε άπά τά είδος τοΰ τραγουδιού σας, είτε
άπά τή μουσική γενιά τών Λιγύων,5 εμπρός «βοηθάτε με στο
μΰθο» πού μ' αναγκάζει ό καλός αύτάς έδώ νά είπω, γιά νά
τοΰ φανή ό φίλος του, πού καί πρίν τοΰ φαίνονταν σοφός,
τώρα ακόμα πιά σοφός.
b
« "Ητανε λοιπόν ένα παιδί, ή καλύτερα ένα αγόρι, πολύ
όμορφο· καί ήτανε παρά πολλοί εκείνοι πού το αγαπούσαν.
"Ενας δμως άπ' αυτούς ήτανε πλανευτής· 6 καί αυτός, δν καί
δέν τά άγαποΰσε λιγώτερο άπο κανέναν άλλον, δμως είχε
πείσει τά παιδί πώς δέν τά άγαποΰσε. Καί δταν κάποτε τά
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αδτδν αϊτών, έπειθεν τοΰτ' αυτό, ώς μή έρώντι πρό τοΰ έρώντος
δέοι χαρίζεσθαι. Έλεγέν τε ώδε.
» Περί παντός, ώ παϊ, μία αρχή τοις μέλλουσι καλώς βουλεύεσθαι' είδέναι δει περί οδ δνή" ή βουλή, ή παντός άμαρτάνειν ανάγκη.
Τους δέ πολλούς λέληθεν δτι ούκ ϊσασι τήν oòatay έκαστου' ώς οδν
είδότες, ού διομολογούνται έν αρχή τής σκέψεως' προελθόντες δέ,
τό εικός άποδιδόασιν' οδτε γάρ έαυτοΐς οδτε άλλήλοις έπιτιμώμεν'
άλλ' επειδή σοί καί έμοί ό λόγος πρόκειται πότερα έρώντι ή μή
μάλλον είς φιλίαν ίτέον, περί Ιρωτος οίον τ' έστι καί ήν έχει δύναμιν, &\ioXoyicf. θέμενοι δρον, είς τοΰτο αποβλέποντες καί αναφερόν
τες, τήν σκέψιν ποιώμεθα εϊτε ώφέλειαν είτε βλάβην παρέχει.
» "Οτι μέν ούν δή επιθυμία τις δ έρως, άπαντι δήλον" δτι δ'
αδ καί μή έρώντες έπιθυμοϋσι τών καλών, ϊσμεν τφ δή τόν έρωντά
τε καί μή κρινοδμεν; δει αδ νοήσαι, δτι ημών έν έκάστω δδο τινέ
έστον ίδέα άρχοντε καί άγοντε, οίν έπόμεθα fi δν άγητον, ή μέν
έμφυτος ούσα επιθυμία ηδονών, άλλη δέ επίκτητος δόξα, έφιεμένη
τοΰ αρίστου. Τούτω δέ έν ήμϊν τοτέ μέν δμονοεΐτον, έστι δέ δτε
στασιάζετον' καί τότε μέν ή έτερα, άλλοτε δέ ή έτερα κρατεί. Δό
ξης μέν οδν έπί τό άριστον λόγω άγούσης καί κρατούσης, τφ κράτει σωφροσύνη δνομα' επιθυμίας δέ άλάγως έλκούσης έπί ήδονάς
καί άρξάσης έν ήμΐν, τή αρχή δβρις έπωνομάσθη. Τβρις δέ δή
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ποθούσε, δοκίμαζε νά τά πείση ακριβώς σ' αυτό, πώς θά έ
πρεπε νά χαρίζεται σ' έναν πού δέν κατέχεται άπά έρωτα,
παρά ο' έναν πού κατέχεται' κι έλεγε τ' ακόλουθα.
» Γιά δλα τά πράγματα, παιδί μου, μιά είναι ή αρχή γιά
κείνους πού θέλουν νά σκεφθούνε καλά· πρέπει νά γνωρίζουν καλά αυτά πού είναι νά εξετάσουν μέ τή σκέψη τους,
1
αλλιώς χωρίς άλλο θά σφάλλουνε σέ κάθε τι. Μά οί πολλοί
λησμονοΰνε δτι δέν ξέρουν τήν ουσία τοΰ καθενός. "Ετσι
λοιπόν, σάν νά τους ήτανε γνωστή, δέν έρχονται σέ συμφω
νία αναμεταξύ των γιά τάν ορισμό της, δταν αρχίσουν τή
σκέψη των καί δμα προχωρήσουν, τά πληρώνουν κατά πώς
πρέπει· γιατί ούτε μέ τάν εαυτό τους, οδτε ό ένας μέ τον
άλλον είναι σύμφωνοι. Έ γ ώ καί σύ λοιπόν νά μήν πάθωμε
εκείνο πού ψέγομε οτούς άλλους. Άλλα άφοΰ έσύ κι έγώ
έχομε μπροστά μας τά ερώτημα, ποια άπ' τά δυό, μέ κεϊνον
πού κατέχεται άπά έρωτα ή μέ κεϊνον πού δέν κατέχεται
πρέπει πιά πολύ νά πιάνη κανείς φιλία, πρώτα νά συμφωνήσωμε καί νά βάλωμε όρισμα γιά τον έρωτα, τ£ πράγμα
είναι καί ποια δύναμη έχει, καί τότε, έχοντας τά μάτια μας
α' αυτό, καί σ' αυτά πάντα γυρίζοντας, νά σκεφθούμε δν
φέρνη ωφέλεια ή βλάβη. "Οτι δά λοιπόν ό έρως είναι κά
ποια επιθυμία,2 είναι στον καθένα φανερό· καί δτι πάλιν
κι δσοι δέν κατέχονται άπά έρωτα ποθοΰνε ιούς άμορφους,
τά ξέρομε. Μέ τί λοιπόν θά ξεχωρίσωμε εκείνον πού κατέ
χεται άπά έρωτα άπά εκείνον πού δέν κατέχεται; Πρέπει
ακόμα νά βάλωμε στά νοΰ μας, πώς μέσα στον καθένα μας
είναι δύο δυνάμεις πού μας κυβερνάνε καί μας τραβάνε
καί πού τις άκολουθάμε, δπου κι άν μδς πάνε· 3 καί ή μία
είναι έμφυτη, ή επιθυμία γιά τίς ηδονές, ή άλλη πάλιν είναι
ή επίκτητη, ή σωστή γνώμη πού ζητάει νά φθάση τά άριστο.
Και αυτές οί δύο μέσα μας άλλοτε πάνε μαζί κι άλλοτε πάλιν
τα βάζει ή μία μέ τήν άλλη καί πότε παίρνει τήν εξουσία ή
μία καί πότε ή άλλη. Καί δταν λοιπόν ή σωστή γνώμη, μέ
οδηγά τά λογικό, μας πηγαίνη προς τά άριστο καί παίρνη
τήν εξουσία, αυτή τήν επικράτηση τήν λέμε σωφροσύνη·
δταν δμως μας σέρνη ή επιθυμία αλόγιστα στις ηδονές καί
πάρη αυτή μέσα μας τήν αρχή, αυτά πού μας κυριεύει τά
λέμε ακολασία.1 Ή ακολασία δμως έχει πολλά ονόματα, γιατί
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πολυώνυμον' πολυμελές γάρ καί πολυειδές' καί τούτων τών ίδεών
έκπρεπής ή δν τύχη γενομένη, τήν αυτής έπωνυμίαν δνομαζόμενον τόν έχοντα, παρέχεται, οδτε τινά καλήν οδτ' έπαξίαν κεκτήσθαι. Περί μέν γάρ έδωδήν κρατούσα τοΰ λόγου του άριστου καί
b τών άλλων επιθυμιών επιθυμία γαστριμαργία τε, καί τόν έχοντα
ταδτόν τοΰτο κεκλημένον παρέξεται. Περί δ' αδ μέθας τυραννεύσασα, τόν κεκτημένον ταύτη άγουσα, δήλον οδ τεύξεται προσρήματος. Καί τάλλα δή τά τούτων άδελφά καί αδελφών επιθυμιών ονό
ματα, τής άεί δυναστευούσης, ή προσήκει καλεΐσθαι πρόδηλον. Ή ς
δ' ένεκα πάντα τά πρόσθεν εϊρηται, σχεδόν μέν ήδη φανεράν" λεχθέν δέ η μή λεχθέν πάντως σαφέστερον. Ή γάρ άνευ λόγου δόc ξης έπί τό δρθόν δρμώσης κρατήσασα επιθυμία, προς ήδονήν άχθεΐσα κάλλους, καί δπό αδ τών εαυτής συγγενών επιθυμιών έπί σω
μάτων κάλλος έρρωμένως ρωσθεΐσα, νικήσασα αγωγή, άπ' αδτής
τής ρώμης έπωνυμίαν λαβοΰσα, έρως εκλήθη. »
Άτάρ, ώ φίλε Φαΐδρε, δοκώ τι σοι, ώσπερ έμαυτφ, θείον πά
θος πεπονθέναι;
ΦΑΙ. Πάνυ μέν οδν, δ Σώκρατες, παρά τό είωθός εϋροιά τίς
σε εϊληφεν.
ΣΩ. Σιγή τοίνυν μου άκουε. Τφ οντι γάρ θείος έοικεν δ τόd πος είναι" ώστε, έάν άρα πολλάκις νυμφόληπτος προϊόντος τοΰ λό
γου γένωμαι, μή θαυμάσης" τά νυν γάρ οδκέτι πόρρω διθυράμβων
φθέγγομαι.
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είναι πολλά τά μέρη της καί πολλά τά είδη της, καί οποίο
άπ' αυτά τά είδη τύχη νά διαπρέψη, δίνει τά άνομα του σέ
κεϊνον πού τό έχει, ονομα ούτε δμορφο ούτε άξιο νά τά έχη
κανείς. "Ετσι λοιπόν, δταν ή επιθυμία γιά τά φαγητά κυριεύη
τά λογικό, πού γυρεύει τά άριστο, καί τίς άλλες επιθυμίες, b
λέγεται λαιμαργία, καί δίνει το ίδιο δνομα σέ κεϊνον πού
τήν έχει. "Οταν πάλι γίνη τύραννος ή επιθυμία τής μέθης
καί όδηγή εκείνον πού έχει τήν ακολασία σ' αΰτάν τό δρό
μο, είναι φανερά ποιο παρανόμι θά πάρη· καί μέ τάλλα δά
τά συγγενικά και γιά τίς συγγενικές επιθυμίες ονόματα είναι
φανερό πώς εκείνη ή επιθυμία πού κάθε φορά βασιλεύει
πρέπει νά δίνη τά δνομα. Καί γιά ποια αίτία ειπώθηκαν δλα
τά πάρα πάνω είναι πιά περίπου φανερό, μά δν τά είπή κα
νείς γίνεται πάντα πιά φανερό παρά δν δέν τά είπη. Ή άλο
γη λοιπόν επιθυμία υπόταξε τή σωστή γνώμη πού κυνη
γούσε το ορθό, παρασύρθηκε στην απόλαυση τής ομορφιάς e
καί σπρωγμένη καί άπά τίς συγγενικές της επιθυμίες οτήν
ομορφιά πού έχουν τά κορμιά, έφθασε σέ μεγάλη ρώμη,1
ένίκησε γιατί τραβοΰσε εμπρός, πήρε τ' δνομά της άπά τήν
ϊδια τή ρώμη καί τήν είπαν έρωτα.»
Ώ ς τόσο, φίλε μου Φαΐδρε, δέν βρίσκεις καί σύ, δπως
έγώ, πώς μ' έπιασε κάποιο θεϊκό πάθος; 2
ΦΑΙ. Καί βέβαια, Σωκράτη, κάτι ο* έπιασε καί ρέει ό
λόγος σου αντίθετα προς τή συνήθεια σου.
ΣΩ. "Ακουγε με λοιπόν σιωπηλός. Γιατί αληθινά θεϊκός
μοιάζει νά είναι αυτός ό τόπος- γι' αυτό, δν καθώς προχωρεί d
ό λόγος μέ πιάση καί μέ ξαναπιάση τό πάθος αυτά πού έρχε
ται άπά τίς Νύμφες, 3 μή μείνης εκστατικός· γιατί αυτά πού
λέω τώρα δέν είναι πιά μακριά άπο τους διθυράμβους.1
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ΦΑΙ. Αληθέστατα λέγεις.
ΣΩ. Τούτων μέντοι σύ αϊτιος. Άλλα τά λοιπά άκουε' ίσως
γάρ κδν άποτράποιτο τό έπιόν' ταδτα μέν οδν θεφ μελήσει, ήμΐν
δέ προς τόν παΐδα πάλιν τφ λόγω ίτέον.
«Εϊεν, ώ φέριστε" δ μέν δή τυγχάνει δν περί οδ βουλευτέον,
εϊρηταί τε καί ώρισται' βλέποντες δέ δή προς αυτό, τά λοιπά λέe γωμεν τίς ωφέλεια ή βλάβη άπό τε έρώντος καί μή τφ χαριζομένφ έξ εικότος συμβήσεται.
»Τφ δή ύπό επιθυμίας άρχομένφ δουλεύοντί τε ηδονή, ανάγκη
που τόν έρώμενον ώς ήδιστον έαυτφ παρασκευάζειν. Νοσοΰντι δέ
239 πάν ήδύ τό μή άντιτεΐνον, κρεΐττον δέ καί ίσον έχθρόν. Οδτε δέ
κρείττω οδτε ίσούμενον εκών εραστής παιδικά άνέξεται, ήττω δέ
καί δποδεέστερον άεί απεργάζεται' ήττων δέ άμαθης σοφοο, δει
λός ανδρείου, αδύνατος είπεΐν ρητορικού, βραδύς άγχίνου. Τοσού
των κακών καί έτι πλειόνων κατά τήν διάνοιαν έραστήν έρωμένφ
ανάγκη γιγνομένων τε καί φύσει ενόντων, τών μέν ήδεσθαι, τά δέ
παρασκευάζειν ή στέρεσθαι τοΰ παραυτίκα ήδέος. Φθονερόν δή
b ανάγκη είναι, καί πολλών μέν άλλων συνουσιών άπείργοντα καί
ωφελίμων, δβεν δν μάλιστ' άνήρ γίγνοιτο, μεγάλης αίτιον είναι
βλάβης, μεγίστης δέ τής δθεν δν φρονιμώτατος εϊη. Τούτο δέ ή
θεία φιλοσοφία τυγχάνει δν, ής έραστήν παιδικά ανάγκη πόρρωθεν
εϊργειν, περίφοβον δντα τοΰ καταφρονηθήναι. Τά τε άλλα μηχανάσθαι, δπως άν fi πάντα άγνοών καί πάντα αποβλέπων είς τόν έρα
στήν, οίος ών τφ μέν ήδιστος, έαυτφ δέ βλαβερώτατος δν εϊη. Τά
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ΦΑΙ. Πολύ σωστά τά λές.
Σ Ω. Αίτιος βέβαια γι* αυτά είσαι έσύ. "Ακου δμως καί
τάλλα· καί ίσως δέν ερθη εκείνο τό πάθος πού μέ πιάνει. 1
Μά γι' αυτά θά φροντίση ό θεός, κι έμεϊς άς πάμε πάλι μέ
τά λόγο μας οτά παιδί.
«"Ελα, χρυσό μου παιδί· τί λογής είναι λοιπόν εκείνο
πού θέ νά έξετάσωμε, είπαμε καί ώρίσαμε. Κι έχοντας τά
μάτια μας σ' αυτό, δς είποΰμε καί τάλλα, ποια ωφέλεια ή e
βλάβη είναι φυσικά νά έχη εκείνος πού χαρίζεται άπά κεϊνον
πού κατέχεται από έρωτα, καί ποια άπό κεϊνον πού δέν κατέ
χεται. 2
» Εκείνος λοιπόν πού τόν εξουσιάζει ή επιθυμία καί
πού είναι δούλος τής ηδονής, θά κοιτάξη δίχως άλλο νά
κάμη τάν αγαπημένο του,ιοσο γίνεται mo τερπνό ο' αυτόν.
Σ ' έναν άρρωστο δμως, 'τερπνό είναι εκείνο πού δέν τοΰ
εναντιώνεται, ένώ εκείνο πού είναι πιο δυνατά άπ αΰτάν
καί δμοιό του είναι εχθρικό.3 "Ωστε ό εραστής δέν θά θέλη 239
νά τάν ανέχεται τόν αγαπημένο ούτε πιά δυνατό, ούτε δμοιό
του, άλλα θα προσπαθη πάντα νά τόν κάνη πιά αδύνατο
άπ αΰτάν καί κατώτερο του- πιο αδύνατος δμως είναι ό απαί
δευτος άπό τά σοφό, ό δειλός άπό τάν ανδρείο, ό ανίκανος
νά μιλήση άπά τά ρητορικό, ö όκνος στή νόηση άπό τό γρή
γορο. Τόσα κι ακόμα raò πολλά κακά δν γίνωνται κι δν άπά
τή φύση υπάρχουνε στην ψυχή τοΰ αγαπημένου, θά χαίρε
ται βέβαια γι' αυτά χωρίς άλλο ό εραστής, κι άλλα πάλιν αυ
τός ό ίδιος θά τοΰ καλλιεργή- αλλιώς θ* άποστερηθή τήν ηδο
νή τής στιγμής. Έξάπαντος λοιπόν θά είναι φθονερός καί
θά γίνη αίτιος γιά μεγάλο κακό, γιατί θά κρατάη μακριά τόν
αγαπημένο κι άπό πολλές άλλες συναναστροφές, μά κι άπό
τίς ωφέλιμες, άπ αυτές πού πιο πολύ all' δλες τίς άλλες b
θά τάν έκαναν νά γίνη άντρας· τό μεγαλύτερο δμως κακό
θά τοΰ τά κάνη, κρατώντας τον μακριά άπό τή συναναστρο
φή εκείνη πού θά τάν βοηθοΰσε νά φθάση στην πιά μεγάλη
φρονιμάδα. Καί αυτή δά ή συναναστροφή είναι ή θεία φι
λοσοφία' καί άπ' αυτήν δίχως άλλο ό εραστής θά κρατάη
τάν αγαπημένο μακριά, γιατί θά τρέμη μή δεχθη τήν κατα
φρόνια του. Καί θά μηχανεύεται καί τάλλα έτσι, ώστε νά
μένη ό αγαπημένος γιά δλα σέ άγνοια, καί γιά δλα νάχη
τά μάτια στραμμένα προς τόν εραστή- καί οντάς τέτοιος θά
είναι σέ κεϊνον βέβαια εξαιρετικά τερπνός, στον εαυτό του
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e μέν οδν κατά διάνοιαν, επίτροπος τε καί κοινωνός, οΰδαμή λυσιτε
λής άνήρ έχων έρωτα.
»Τήν δέ τοΰ σώματος εξιν τε καί θεραπείαν οϊαν τε καί ώς
θεραπεύσει οδ δν γένηται κύριος, δς ήδύ πρό αγαθού ήνάγκασται
διώκειν, δει μετά ταύτα, ίδεϊν. Όφθήσεται δέ \taXQaY.6v τίνα καί
ού στερεόν διώκων, ούδ' έν ήλίω καθαρφ τεθραμμένον, άλλα ύπδ
συμμιγεΐ σκιά, πόνων μέν ανδρείων καί ίδρώτων ξηρών άπειρον,
à έμπειρον δέ απαλής καί άνανδρου διαίτης, άλλοτρίοις χρώμασι καί
κόσμοις χήτει οικείων κοσμούμενον, όσα τε άλλα τούτοις έπεται
πάντα έπιτηδεόοντα' δ δήλα καί ούκ άξιον περαιτέρω προβαίνει·/,
άλλα, έν κεφάλαιον δρισαμένους, έπ' άλλο ίέναι' τό γάρ τοιούτον
σώμα έν πολέμω τε καί άλλαις χρείαις δσαι μεγάλαι, οί μέν εχθροί
θαρροΰσιν, οί δέ φίλοι καί αυτοί οί έρασταί φοβοΰνται.
»Τοΰτο μέν οδν ώς δήλον έατέον' τό δ' εφεξής ρητέον, τίνα
e ήμΐν ώφέλειαν ή τίνα βλάβην περί τήν κτήσιν ή τοΰ Ιρ&ντος ομι
λία τε καί επιτροπεία παρέξεται. Σαφές δή τοΰτό γε παντί μέν,
μάλιστα δέ τφ εραστή, δτι τών φιλτάτων τε καί εύνουστάτων καί
θειοτάτων κτημάτων δρφανόν πρό παντός εδξαιτ' δν είναι τόν έρώμενον' πατρός γάρ καί μητρός καί ξυγγενών καί φίλων στέρεσθαι
δν αυτόν δέξαιτο, διακωλυτάς καί επιτιμητάς ηγούμενος τής ήδί240 στης προς αδτόν ομιλίας. Άλλα μήν οδσίαν γ' 'έχοντα, χρυσού ή
τίνος άλλης κτήσεως, οδτε εδάλωτον δμοίως οδτε άλόντα εύμεταχείριστον ήγήσεται. Έξ δν πάσα ανάγκη έραστήν παιδικοΐς φθονεΐν
μέν οδσίαν κεκτημένοις, άπολλυμένης δέ χαίρειν έτι τοίνυν άγα-
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δμως θά κάνη τό μεγαλύτερο κακό. "Ωστε γιά δσα είναι τής
ψυχής, άνθρωπος πού κατέχεται άπό έρωτα δέν είναι κα
θόλου ωφέλιμος γιά παραστάτης καί σύντροφος.1
» "Οσο πάλι γιά τήν κατάσταση καί τή φροντίδα τοΰ
σώματος τοΰ αγαπημένου, ποια θά είναι καί πώς θά γίνεται
άπό τον εραστή πού θά τοΰ γίνη κύριος, αυτός πού είναι
αναγκασμένος νά προτιμάη τά τερπνό άπά τό καλό, πρέπει
νά ίδοΰμε τώρα, άφοΰ τελειώσαμε τάλλα. Καί θά τάν ίδής
νά κυνηγάη ένα μαλθακό κι άχι ένα σκληραγωγημένο, ούτε
έναν αναθρεμμένο σέ καθαρό ήλιο, άλλα έναν πού μεγάλωσε
σέ πυκνή σκιά· έναν άπειρο βέβαια σέ μόχθους ανδρικούς
καί σέ ίδρωτες ξηρούς,2 μά έμπειρο σέ απαλό καί καθόλου
ανδρικά τρόπο ζωής- έναν πού καλλωπίζεται μέ ξένα χρώ
ματα καί στολίδια,_άφοΰ δέν θάχη δικά του, καί έναν πού
καταγίνεται μέ δσα άλλα είναι της ίδιας μ' αυτά λογής.
Αυτά είναι φανερά καί δέν αξίζει νά μιλάμε περισσότερο,
άλλα ένα μονάχα κύριο σημείο νά όρίσωμε ακόμα καί νά
πάμε σέ άλλα. Έ ν α τέτοιο σώμα δηλαδή καί στον πόλεμο
καί οτίς άλλες χρείες, όσες είναι σοβαρές, οί εχθροί βέβαια
θά τά βλέπουνε άφοβα, μά οί φίλοι καί οί ίδιοι οί εραστές
θά τρέμουνε γι' αυτό.
» Κι αυτά λοιπόν νά τά άφήσωμε γιατί είναι φανερό' νά
είποΰμε δμως τά ακόλουθο, ποια ωφέλεια ή ποια βλάβη θά
μας φέρη οτά αγαθά πού κατέχομε ή συντροφιά καί ή επί
βλεψη τοΰ εραστή. Καί τοΰτο είναι φανερό βέβαια στον κα
θένα, μά πιά πολύ στον εραστή, πώς πρίν άπ' δλα θά εύχε
ται νά είναι ό αγαπημένος ορφανός κι άπά τά πιο αγαπητά
ία άπά τά πιά πιστά κι άπό τά raò θεία αγαθά πού κατέχομε·3
θά τόν ήθελε δά νά μήν έχη πατέρα καί μητέρα καί συγ
γενείς καί φίλους, γιατί νομίζει πώς αυτοί στην πανήδονη
μαζί του συναναστροφή θά τοΰ ήταν εμπόδιο καί θά τόν έπίτιμοΰσαν. Άλλα καί περιουσία, αν έχη σέ χρυσάφι ή σέ τί
ποτε άλλα χτήματα, θά έχη τή γνώμη πώς οοτε εύκολα θά
τάν πιάση, ούτε πάλιν δν τά πιάση θά είναι εύκολο νά τόν
κάνη όπως θέλει. Γι' αυτό δίχως άλλο ό εραστής καί θά φθονή
τόν αγαπημένο, δν αυτός έχη περιουσία, καί θά χαίρεται
πάλιν δταν τήν βλέπη νά χάνεται. Καί ακόμα θά εύχεται
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μον, άπαιδα, άοικον 8 τι πλείστον χρόνον παιδικά εραστής εδξαιτ"
άν γενέσθαι, τό αύτοΰ γλυκύ ώς πλείστον χρόνον καρποΰσθαι
έπιθυμών.
»"Εστι μέν δή καί άλλα κακά, άλλα τις δαίμων έμιξε τοις πλείστοις έν τφ παραυτίκα ήδονήν' οίον κόλακι, δεινφ θηρίω καί βλά
βη μεγάλη, δμως έπέμιξεν ή φύσις ήδονήν τίνα οδκ αγ,ουοον, καί
τις Ιταίραν ώς βλαβερόν ψέξειεν άν, καί άλλα πολλά τών τοιουτοτρόπων θρεμμάτων τε καί επιτηδευμάτων, οίς τό γε καθ' ήμέραν
ήδίστοισιν είναι υπάρχει- παιδικοϊς δέ εραστής πρδς τφ βλαβερφ
καί είς τό συνημερεδειν πάντων άηδέστατον. "Ηλικα γάρ καί ό πα
λαιός λόγος τέρπειν τόν ήλικα' ή γάρ, οίμαι, χρόνου ίσάτης, έπ'
ίσας ήδονάς άγουσα, δι' ομοιότητα φιλίαν παρέχεται' άλλ' δμως
χόρον γε καί ή τούτων ουνουα'ια έχει. Καί μήν τό γε άναγκαΐον
αδ βαρύ παντί περί πάν λέγεται" δ δή προς τή άνομοιότητι μάλι
στα εραστής προς παιδικά έχει. Νεωτέρω γάρ πρεσβύτερος συνών
οδθ' ημέρας ούτε νυκτός εκών απολείπεται" άλλ' ύπ' ανάγκης τε
καί οίστρου έλαύνεται, δς έκείνω μέν ήδονάς άεί διδους άγει όρώντι, άκούοντι, άπτομένφ καί πάσαν αϊσθησιν αίσθανομένφ τοΰ ερω
μένου, ώστε μεθ' ηδονής άραράτως αύτφ ύπηρετεΐν. Τφ δέ δή έρωμένω ποίον παραμύθιον ή τίνας ήδονάς διδούς, ποιήσει τόν ϊσον
χρόνον συναντά μή ουχί έπ' Ισχατον έλθεΐν αηδίας; έρώντι μέν
δψιν πρεσβυτέραν καί ούκ έν ώρα, επομένων δέ τών άλλων ταύτη,
Ά καί λόγω εστίν άκούειν ούκ έπιτερπές, μή δτι δή έργω ανάγ
κης άεί προσκείμενης μεταχειρίζεσθαι" φύλακας τε δή καχυποτότ;ους φυλαττομένω διά παντός καί προς απαντάς, άκαιρους τε έ-
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ό εραστής νά μείνη ό αγαπημένος δσο γίνεται πιο πολύν
καιρό άγαμος, χωρίς παιδιά, χωρίς οικογένεια, γιατί ποθεί νά
καρπώνεται τήν ηδονή του δσο γίνεται πιο πολύν καιρό.
» Καί βέβαια υπάρχουνε κι άλλα κακά στον κόσμο, μά
κάποιος θεός1 ανακάτωσε τά περισσότερα μέ μια παροδική
ηδονή" στον κόλακα λόγου χάρη, πού είναι φοβερό θηρίο
καί μεγάλο κακό, έδωκε δά ή φύση καί κάποιαν ηδονή πού
δέν είναι χωρίς χάρη - 2 καί θά ψέξη κανείς τήν εταίρα σαν
κάτι βλαβερό, καί άλλα πολλά τέτοιας λογής θρέμματα3 καί
επαγγέλματα- είναι δμως δοσμένο σ' αυτά νά είναι γιά λίγον
καιρό πάρα πολύ γλυκά. Αντίθετα ό εραστής, κοντά στο κακά
πού κάνει στον αγαπημένο, είναι καί στη συντροφιά πού τοΰ
κάνει δλη^τήν ήμερα τό πιό αηδιαστικό άπ' δλα. Γιατί κι ό
συνομήλικος τέρπει τό συνομήλικο·1 γιατί μοΰ φαίνεται πώς
τά ίσα χρόνια, καθώς τους πάνε στις ίδιες ηδονές, τους φέρ
νουν μέ τήν ομοιότητα αυτή φιλία. Άλλα καί αυτών ή συν
αναστροφή θά καταντήση σέ κόρο. Καί λένε δά πάλιν πώς
γιά τόν καθένα είναι βαρύ κάθε τι πού κάνει άπά ανάγκη·
κι αυτά δά είναι δ,τι πιά πολύ, πλάι στην ανομοιότητα, έχει
ό εραστής στή σχέση του μέ τόν αγαπημένο. Γιατί ό μεγα
λύτερος, άμα είναι μαζί μέ τό νεώτερο αύτόθελά του, δέν
κάνει βήμα άπό τό πλάι του ούτε ήμερα ούτε νύχτα, άλλα
θά σέρνεται άπά τήν ανάγκη καί άπά τόν οίστρο, πού σέ κεϊ
νον βέβαια πάντα φέρνει καί δίνει ηδονές, καθώς αυτός
βλέπει, ακούει, αγγίζει καί μέ κάθε αίσθηση νοιώθει τόν
αγαπημένο- κι έτσι ευφραίνεται νά τοΰ είναι πιστός υπηρέ
της. Στον αγαπημένο δμως ό οίστρος τοΰ εραστή ποια πα
ρηγοριά ή ποιες ηδονές δίνοντας του, θά τόν κάμη νά είναι
τάν ϊδισ αύτάν καιρό μαζί του καί νά μή φθάση στά έσχατα
τής αηδίας; Γιατί θά βλέπη βέβαια τήν δψη γερασμένη καί
οχι στον ανθό της, καί τό ϊδιο θά είναι καί τάλλα δσα καί σέ
περιγραφή δέν είναι τερπνά νά τ' άκούη κανείς, άφησε ταά
στην πραγματικότητα, δπου πάντα τό καλεί ή ανάγκη ναχη
νά κάνη μ' αυτά. Καί θά φυλάγεται άπό καχύποπτους <ρύ-
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παίνους καί υπερβάλλοντας άκούοντι, ώς δ' αδτως ψόγους νήφοντος μέν οδκ ανεκτούς, είς δέ μέθην ιόντος, προς τφ μή άνεκτφ, έπ'
αϊσχει παρρησία κατακορεί καί άναπεπταμένη χρωμένου.
»Καί έρών μέν βλαβερός τε καί αηδής, λήξας δέ τοΰ έρωτος
είς τόν έπειτα χρόνον άπιστος, εις δν πολλά καί μετά πολλών δρκων τε καί δεήσεων δπισχνούμενος, μόγις κατείχε τήν γ' έν τφ τότε
ξυνουσίαν έπίπονον ούσαν φέρειν δι' ελπίδα αγαθών. Τότε δή δέον
241 έκτίνειν' μεταβαλών άλλον άρχοντα έν αύτφ καί προστάτην, νουν
καί σωφροσδνην άντ έρωτος καί μανίας, άλλος γεγονώς λέληθε
τά παιδικά. Καί δ μέν αυτόν χάριν απαιτεί τών τότε, όπομιμνήσκων τά πραχθέντα καί λεχθέντα, ώς τφ αύτφ διαλεγόμενος. Ό
δέ ύπ' αισχύνης οδτε είπεΐν τολμφ δτι άλλος γέγονεν, οδθ' δπως
τά τής προτέρας άνοήτου αρχής δρκωμόσιά τε καί υποσχέσεις έμb πεδώση έχει, νουν ήδη έσχηκώς καί σεσωφρονηκώς, Ενα μή, πράττων ταύτα τφ πρόσθεν, δμοΐός τε έκείνψ καί δ αυτός πάλιν γένηται. Φυγάς δή γίγνεται έκ τούτων, καί άπεστερηκώς ύπ1 ανάγκης
δ πρίν εραστής, οστράκου μεταπεσάντος, ίεται φυγή μεταβαλών. Ό
δέ αναγκάζεται διώκειν, άγανακτών καί έπιθεάζων, ήγνοηκώς τό
άπαν 'έξ αρχής, 8τι ούκ άρα έδει ποτέ έρώντι καί δπ' ανάγκης
άνοήτφ χαρίζεσθαι, άλλα πολύ μάλλον μή έρώντι καί νουν Ιχονc τι" εί δέ μή, άναγκαΐον εϊη ένδοΰναι εαυτόν άπίστω, δυσκόλψ, φθονερφ, άηδεί, βλαβερφ μέν προς ούαία,ν, βλαβερφ δέ προς τήν τοΰ
σώματος Ιξιν, πολδ δέ βλαβερωτάτω προς τήν τής ψυχής παίδευ-

435
λακες σέ κάθε τι πού κάνει, καί θά φυλάγεται άπό τόν κα
θένα, καί θ* άκούη άκαιρους επαίνους καί υπερβολικούς·
κι έπειτα πάλιν ψόγους πού ούτε άπό ένα νηφάλιο τους
ανέχεται κανείς, άφησε ταά από ένα μεθυσμένο γιατί, έκτος
πού δέν είναι ανεκτοί, φέρνουν καί ντροπή, επειδή αυτός
μιλάει μ' ελευθεροστομία γεμάτη αηδία καί χωρίς κανένα
φραγμό.
» Καί δσο βέβαια κρατάει ό έρως του, είναι ό εραστής
βλαβερός καί αηδιαστικός-1 δταν όμως τοΰ περάση ό έρως
γίνεται ό εραστής ύστερα άπιστος, δν καί γι' αυτό τά ύστε
ρα υπόσχονται πολλά καί μέ πολλούς όρκους καί πα
ρακάλια, κι έτσι ίσια πού κατώρθωνε νά κρατάη τόν αγαπη
μένο νά ύποφέρη τότε αυτήν τή συντροφιά, δν και τοΰ ήτανε
φορτική, μέ τήν ελπίδα γιά κάποια αγαθά. Τότε δά πού θά 241
πρέπη νά κάνη αυτά πού ύπόσχονταν, ϋ^οντας αλλάξει μέσα
του άρχοντα καί προστάτη, βάζοντας στή θέση τοΰ έρωτος
χαί τής μανίας τό νοΰ καί τή σωφροσύνη, έχει γίνει άλλος
ϋνθρωπος χωρίς τά παιδί νά τό έχη προσέξει. Κι αύτάς βέ
βαια ζητάει νά τοΰ χρωστάη χάρη γιά τά τότε, θυμίζοντας
του εκείνα πού έκαμαν καί είπανε αναμεταξύ των, γιατί
•νομίζει πώς μιλάει μέ τόν ίδιον άνθρωπο. Ό άλλος δμως
από ντροπή ούτε νά είπη τολμάει πώς έγινε άλλος άνθρω
πος, ούτε μπορεί νά κράτηση τους δρκους καί τίς υποσχέσεις b
πού έδωκε ό προηγούμενος ανόητος άρχοντας μέσα του, για
τί τώρα πού έχει βάλει μυαλό καί φρονιμάδα, προσέχει νά
μήν κάμη τά ίδια μέ τόν προηγούμενο άνθρωπο καί γίνη
δμοιος μ' εκείνον κι έτσι ξαναγίνη ό ίδιος. Καί γι' αυτό γί
νεται δραπέτης καί ή ανάγκη τάν έχει κάμει ν' αθέτηση τις
υποσχέσεις του, αυτός πού ήταν πρίν εραστής, τώρα πού
γύρισε τό φύλλο, 2 γυρίζει τά νώτα του καί φεύγει.
» Ό άλλος δμως αναγκάζεται νά τρέχη πίσω του γε
μάτος αγανάκτηση καί νά τοΰ ρίχνη κατάρες, γιατί δέν έ
νοιωσε άπό τήν αρχή δλο τό ζήτημα, δτι δηλαδή δέν έπρεπε
ποτέ νά χαρίζεται σέ άνθρωπο πού κατέχεται άπό έρωτα
καί έξ αιτίας του δέν έχει τά μυαλά του, άλλα πιό πολύ σέ e
•άνθρωπο πού δέν κατέχεται άπά έρωτα καί έχει τά μυαλά
του· αλλιώς χωρίς άλλο θά έδινε τον εαυτό του σ' έναν άπι<πο, δύστροπο, φθονερό, αηδιαστικό, βλαβερό καί γιά τήν
περιουσία, βλαβερό καί γιά τό σώμα, μά πιά πολύ βλαβερά
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μον, δπαιδα, δοικον δ χι πλείστον χρόνον παιδικά εραστής εδξαιχ'
άν γενέσθαι, τό αύτοΰ γλυκύ ώς πλείστον χρόνον καρποΰσθαι
έπιθυμών.
»"Εστι μέν δή και άλλα κακά, άλλα τις δαίμων έμιξε τοις πλείστοις έν τφ παραυτίκα ήδονήν οίον κόλακι, δεινφ θηρίω καί βλά
βη μεγάλη, δμως έπέμιξεν ή φύσις ήδονήν τίνα ούκ άμουσον, καί
τις έταίραν ώς βλαβερόν ψέξειεν δν, καί άλλα πολλά χών χοιουτοτρόπων θρεμμάτων τε καί έπιχηδευμάτων, οίς τό γε καθ' ήμέραν
ήδίσχοισιν είναι υπάρχει' παιδικοϊς δέ εραστής προς τφ βλαβερφ
καί είς τό συνημερεύειν πάντων άηδέστατον. "Ηλικα γάρ καί ό πα
λαιός λόγος τέρπειν τόν ήλικα' ή γάρ, οίμαι, χρόνου ίσότης, έπ'
ίσας ήδονάς άγουσα, δι' ομοιότητα φιλίαν παρέχεται' άλλ' δμως
κόρον γε καί ή τούτων συνουσία έχει. Καί μήν τό γε άναγκαΐον
αδ βαρύ' παντί περί πάν λέγεται' 8 δή προς τή άνομοιότητι μάλι
στα εραστής προς παιδικά έχει. Νεωτέρω γάρ πρεσβύτερος συνών
οδθ' ·ίιμ.ερα.ς ούτε νυκτός εκών απολείπεται' άλλ' ύπ' ανάγκης τε
καί οϊστρου έλαύνεται, δς έκείνω μέν ήδονάς άεί διδούς άγει όρώνχι, άκούοντι, άπτομένω καί πάσαν αϊσθησιν αίσθανομένω τοΰ ερω
μένου, ώστε μεθ' ηδονής άραρότως αύτφ ύπηρετεΐν. Τφ δέ δή έρωμένω ποιον παραμύθιον ή τίνας ήδονάς διδούς, ποιήσει τόν ϊσον
χρόνον συνόντα μή ουχί έπ' Ισχατον έλθεΐν αηδίας; όρώντι μέν
όψιν πρεσβυτέραν καί ούκ έν ώρα, επομένων δέ τών άλλων ταύτη,
α καί λόγω εστίν άκούειν οδκ έπιτερπές, μή δτι δή έργω ανάγ
κης άεί προσκείμενης μεταχειρίζεσθαι' φύλακας τε δή καχυποτότ:ους φυλαχτομένω διά παντός καί προς άπανχας, άκαιρους τε έ-
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ό εραστής νά μείνη ό αγαπημένος δσο γίνεται πιο πολύν
καιρό άγαμος, χωρίς παιδιά, χωρίς οικογένεια, γιατί ποθεί νά
καρπώνεται τήν ηδονή του δσο γίνεται πιο πολύν καιρό.
» Καί βέβαια υπάρχουνε κι άλλα κακά στον κόσμο, μά
κάποιος θεός 1 ανακάτωσε τά περισσότερα μέ μια παροδική
ηδονή- στον κόλακα λόγου χάρη, πού είναι φοβερό θηρίο
καί μεγάλο κακό, έδωκε δά ή φύση καί κάποιον ηδονή πού
δέν είναι χωρίς χάρη - 2 καί θά ψέξη κανείς τήν εταίρα σάν
κάτι βλαβερό, καί άλλα πολλά τέτοιας λογής θρέμματα3 καί
επαγγέλματα- είναι δμως δοσμένο σ' αυτά νά είναι γιά λίγον
καιρό πάρα πολύ γλυκά. 'Αντίθετα ό εραστής, κοντά στο κακό
πού κάνει στον αγαπημένο, είναι καί στή συντροφιά πού τοΰ
κάνει όλη τήν ήμερα τό ιαό αηδιαστικό άπ' δλα. Γιατί κι ό
συνομήλικος τέρπει τό συνομήλικο 1 γιατί μοΰ φαίνεται πώς
τά ίσα χρόνια, καθώς τους πάνε οτίς ίδιες ηδονές, τους φέρ
νουν μέ τήν ομοιότητα αυτή φιλία. Άλλα καί αυτών ή συν
αναστροφή θά καταντήση σέ κόρο. Καί λένε δά πάλιν πώς
γιά τόν καθένα είναι βαρύ κάθε τι πού κάνει άπο ανάγκη·
κι αυτό δά είναι δ,τι πιο πολύ, πλάι οτήν ανομοιότητα, έχει
ά εραστής στή σχέση του μέ τόν αγαπημένο. Γιατί ό μεγα
λύτερος, άμα είναι μαζί μέ τό νεώτερο αύτόθελά του, δέν
κάνει βήμα άπά τό πλάϊ του ούτε ήμερα ούτε νύχτα, άλλα
θά σέρνεται άπά τήν ανάγκη καί άπό τόν οίστρο, πού σέ κεϊ
νον βέβαια πάντα φέρνει καί δίνει ηδονές, καθώς αύτάς
βλέπει, ακούει, αγγίζει καί μέ κάθε αίσθηση νοιώθει τάν
αγαπημένο· κι έτσι ευφραίνεται νά τοΰ είναι πιστός υπηρέ
της. Στον αγαπημένο δμως ό οίστρος τοΰ εραστή ποια πα
ρηγοριά ή ποιες ηδονές δίνοντας του, θά τόν κάμη νά είναι
τόν ίδιο αυτόν καιρό μαζί του καί νά μή φθάση στά έσχατα
τής αηδίας; Γιατί θά βλέπη βέβαια τήν Οψη γερασμένη καί
δχι στον ανθό της, καί τό ίδιο θά είναι καί τάλλα δσα καί σέ
περιγραφή δέν είναι τερπνά νά τ' άκούη κανείς, άφησε πιά
στην πραγματικότητα, δπου πάντα το καλεί ή ανάγκη νδχη
νά κάνη μ' αυτά. Καί θά φυλάγεται άπό καχύποπτους φύ-
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e μέν οδν κατά διάνοιαν, επίτροπος τε καί κοινωνός, ούδαμή λυσιτε
λής1 άνήρ έχων έρωτα.
»Τήν δέ τοΰ σώματος έξιν τε καί θεραπείαν οί'αν τε καί ώς
θεραπεύσει οδ δν γένηται κύριος, δς ήδύ πρό άγαθοΰ ήνάγκασται
διώκειν, δει μετά ταΰτα ίδεΐν. Όφθήσεται δέ μαλθακόν τίνα καί
ού στερεόν διώκων, ούδ' έν ήλίιρ καθαρφ τεθραμμένον, άλλα ύπό
συμμιγεΐ σκι$, πόνων μέν ανδρείων καί ίδρώτων ξηρών άπειρον,
à έμπειρον δέ απαλής καί άνανδρου διαίτης, άλλοτρίοις χρώμασι καί
κόσμοις χήτει οικείων ν.οα\μ>ύμ.ενον, όσα τε άλλα τούτοις έπεται
πάντα έπιτηδεύοντα' δ δήλα καί ούκ άξιον περαιτέρω προβαίνειν,
άλλα, έν κεφάλαιον δρισαμένους, έπ' άλλο Ιέναι' τό γάρ τοιούτον
σώμα έν πολέμω τε καί άλλαις χρείαις δσαι μεγάλαι, οί μεν εχθροί
θαρροΰσιν, οί δέ φίλοι καί αυτοί οί έρασταί φοβούνται.
»Τοΰτο μέν οδν ώς δήλον έατέον' χό δ' εφεξής ρηχέον, τίνα
e ήμΐν ώφέλειαν ή τίνα βλάβην περί τήν κτήσιν ή τοΰ έρώντος Ομι
λία τε καί επιτροπεία παρέξεται. Σαφές δή τούτο γε πανχ'ι μέν,
μάλιστα δέ τφ εραστή, δτι τών φιλτάτων τε καί εύνουστάχων καί
θειοτάτων κτημάτων όρφανόν πρό παντός εδξαιτ' άν είναι τόν έρώμενον' πατρός γάρ καί μητρός καί ξυγγενών καί φίλων στέρεσθαι
δν αύχόν δέξαιτο, διακωλυτάς καί έπιτιμητάς ηγούμενος τής ήδί240 στης προς αυτόν ομιλίας. Άλλα μήν ουαια,ν γ' έχοντα χρυσού ή
τίνος άλλης κτήσεως, οδτε εδάλωτον ομοίως οδτε άλόνχα εδμεχαχείριστον ήγήσεται. Έξ ών πάσα ανάγκη έραστήν παιδικοΐς φθονεΐν
μέν ούσίαν κεκτημένοις, άπολλυμένης δέ χαίρειν' έχι τοίνυν άγα-
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δμως θά κάνη τό μεγαλύτερο κακό. "Ωστε γιά δσα είναι τής
ψυχής, άνθρωπος πού κατέχεται άπό έρωτα δέν είναι κα
θόλου ωφέλιμος γιά παραστάτης καί σύντροφος.1
» "Οσο πάλι γιά τήν κατάσταση καί τή φροντίδα τοΰ
σώματος τοΰ αγαπημένου, ποια θά είναι καί πως θα γίνεται
άπό τόν εραστή πού θά τοΰ γίνη κύριος, αυτός πού είναι
αναγκασμένος νά προτιμάη τό τερπνό άπό τό καλό, πρέπει
νά ιδούμε τώρα, άφοΰ τελειώσαμε τάλλα. Καί θά τόν ίδής
νά κυνηγάη ένα μαλθακό κι δχι ένα σκληραγωγημένο, ούτε
έναν αναθρεμμένο σέ καθαρό ήλιο, άλλα έναν πού μεγάλωσε
σέ πυκνή σκιά· έναν άπειρο βέβαια σέ μόχθους ανδρικούς
καί σέ ιδρώτες ξηρούς,2 μά έμπειρο σέ απαλό καί καθόλου
ανδρικό τρόπο ζωής· έναν πού καλλωπίζεται μέ ξένα χρώ
ματα καί στολίδια, άφοΰ δέν θάχη δικά του, καί έναν πού
καταγίνεται μέ δσα άλλα είναι της ίδιας μ' αυτά λογής.
Αυτά είναι φανερά καί δέν αξίζει νά μιλάμε περισσότερο,
άλλα ένα μονάχα κύριο σημείο νά όρίσωμε ακόμα καί νά
πάμε σέ άλλα. Έ ν α τέτοιο σώμα δηλαδή καί στάν πόλεμο
καί οτίς άλλες χρείες, όσες είναι σοβαρές, οί εχθροί βέβαια
θά τά βλέπουνε άφοβα, μά οί φίλοι καί οί ίδιοι οι εραστές
θά τρέμουνε γι' αυτό.
» Κι αυτά λοιπόν νά τά άφήσωμε γιατί είναι φανερό· νά
ειπούμε δμως τό ακόλουθο, ποια ωφέλεια ή ποια βλάβη θά
μας φέρη στά αγαθά πού κατέχομε ή συντροφιά καί ή επί
βλεψη τοΰ εραστή. Καί τοΰτο είναι φανερά βέβαια στον κα
θένα, μά πιά πολύ στάν εραστή, πώς πρίν άπ' δλα θά εύχε
ται νά είναι ό αγαπημένος ορφανός κι άπό τά mò αγαπητά
κι άπό τά πια πιστά κι άπό τά πιο θεία αγαθά πού κατέχομε -3
θά τόν ήθελε δά νά μήν έχη πατέρα καί μητέρα καί συγ
γενείς καί φίλους, γιατί νομίζει πώς αυτοί οτήν πανήδονη
μαζί του συναναστροφή θά τοΰ ήταν εμπόδιο καί θά τόν έπίτιμούσαν. Άλλα καί περιουσία, αν έχη σέ χρυσάφι ή σέ τί
ποτε άλλα χτήματα, θά έχη τή γνώμη πως ούτε εύκολα θά
τόν πιάση, ούτε πάλιν δν τό πιάση θά είναι εύκολο νά τόν
κάνη όπως θέλει. Γι' αυτά δίχως άλλο ό εραστής καί θά φθονή
τόν αγαπημένο, δν αυτός έχη περιουσία, καί θά χαίρεται
πάλιν δταν τήν βλέπη νά χάνεται. Καί ακόμα θά εύχεται
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μον, άπαιδα, άοικον δ χι πλείστον χρόνον παιδικά εραστής εδξαιχ'
άν γενέσθαι, τό αδτοΰ γλυκύ ώς πλείστον χρόνον καρποϋσθαι
έπιθυμων.
»Έστι μέν δή καί άλλα κακά, άλλα τις δαίμων έμιξε τοις πλείστοις έν τφ παραυτίκα ήδονήν' οίον κάλακι, δεινφ θηρίω καί βλά
βη μεγάλη, δμως έπέμιξεν ή φύσις ήδονήν τίνα ούκ άμουσον, καί
τις έχαιραν ώς βλαβερόν ψέξειεν άν, καί άλλα πολλά χών χοιουχοτρόπων θρεμμάτων τε καί επιτηδευμάτων, οίς τό γε καθ' ήμέραν
ήδίστοισιν είναι υπάρχει' παιδικοΐς δέ εραστής πράς τφ βλαβερφ
καί εις τό συνημερεύειν πάντων άηδέστατον. "Ηλικα γάρ καί δ πα
λαιός λόγος τέρπειν τόν ήλικα" ή γάρ, οίμαι, χρόνου ίσότης, έπ'
ίσας ήδονάς άγουσα, δι' δμοιότηχα φιλίαν παρέχεται' άλλ' δμως
κόρον γε καί ή τούτων συνουσία έχει. Καί μήν τό γε άναγκαΐον
αδ βαρύ παντί περί πάν λέγεται' δ δή προς τή άνομοιότηχι μάλι
στα εραστής προς παιδικά έχει. Νεωχέρφ γάρ πρεσβύτερος συνών
ουθ' ημέρας ούτε νυκτός εκών απολείπεται' άλλ' ύπ' ανάγκης τε
καί οίστρου έλαύνεται, 8ς έκείνω μέν ήδονάς άεί διδούς άγει δρώνχι, άκούοντι, άπτομένω καί πάσαν αϊσθησιν αίσθανομένφ τοΰ ερω
μένου, ώστε μεθ' ηδονής άραρότως α,ύτί^ ύπηρετεΐν. Τφ δέ δή έρωμένω ποιον παραμύθιον ή τίνας ήδονάς διδούς, ποιήσει τόν ίσον
χρόνον συνόντα μή ούχ! έπ' έσχατον έ-λθεΐν αηδίας; όρώντι μέν
όψιν πρεσβυτέραν καί ούκ έν δρα, επομένων δέ τών άλλων ταύτη,
α καί λόγψ εστίν άκούειν ούκ έπιτερπές, μή ότι δή έργω ανάγ
κης άεί προσκείμενης μεταχειρίζεσθαι' φύλακας τε δή καχυποτόπους φυλαττομένω διά παντός καί προς απαντάς, άκαιρους τε έ-
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ö εραστής νά μείνη ό αγαπημένος δσο γίνεται πιά πολύν
καιρό άγαμος, χωρίς παιδιά, χωρίς οικογένεια, γιατί ποθεί νά
καρπώνεται τήν ηδονή του δσο γίνεται πιο πολύν καιρό.
» Καί βέβαια υπάρχουνε κι άλλα κακά στάν κόσμο, μά
κάποιος θεάς1 ανακάτωσε τά περισσότερα μέ μιά παροδική
ηδονή- στον κόλακα λόγου χάρη, πού είναι φοβερό θηρίο
καί μεγάλο κακό, έδωκε δά ή φύση καί κάποιαν ηδονή πού
δέν είναι χωρίς χάρη· 2 καί θά ψέξη κανείς τήν εταίρα σαν
κάτι βλαβερό, καί άλλα πολλά τέτοιας λογής θρέμματα3 καί
επαγγέλματα· είναι δμως δοσμένο σ* αυτά νά είναι γιά λίγον
καιρό πάρα πολύ γλυκά. Αντίθετα ό εραστής, κοντά στο κακό
πού κάνει στάν αγαπημένο, είναι καί στή συντροφιά πού τοΰ
κάνει όλη τήν ήμερα τά πιά αηδιαστικό άπ" δλα. Γιατί κι ό
συνομήλικος τέρπει τό συνομήλικο 1 γιατί μοΰ φαίνεται πώς
τά ίσα χρόνια, καθώς τους πάνε στις ίδιες ηδονές, τους φέρ
νουν μέ τήν ομοιότητα αυτή φιλία. Άλλα καί αυτών ή συν
αναστροφή θά καταντήση σέ κόρο. Καί λένε δά πάλιν πώς
γιά τόν καθένα είναι βαρύ κάθε τι πού κάνει άπό ανάγκη·
κι αυτό δά είναι δ,τι mò πολύ, πλάϊ στην ανομοιότητα, έχει
ό εραστής στή σχέση του μέ τόν αγαπημένο. Γιατί ό μεγα
λύτερος, άμα είναι μαζί μέ τό νεώτερο αύτόθελά του, δέν
κάνει βήμα άπά τό πλάι του ούτε ήμερα οοτε νύχτα, άλλα
θά σέρνεται άπό τήν ανάγκη καί άπό τόν οίστρο, πού σέ κεϊ
νον βέβαια πάντα φέρνει καί δίνει ηδονές, καθώς αυτός
βλέπει, ακούει, αγγίζει καί μέ κάθε αίσθηση νοιώθει τόν
αγαπημένο· κι έτσι ευφραίνεται νά τοΰ είναι πιστός υπηρέ
της. Στον αγαπημένο δμως ό οίστρος τοΰ εραστή ποια πα
ρηγοριά ή ποιες ηδονές δίνοντας του, θά τόν κάμη νά είναι
τάν ίδιο αύτάν καιρό μαζί του καί νά μή φθάση οτά έσχατα
τής αηδίας; Γιατί θά βλέπη βέβαια τήν άψη γερασμένη καί
δχι στον ανθό της, καί τό ίδιο θά είναι καί τάλλα δσα καί σέ
περιγραφή δέν είναι τερπνά νά τ' άκούη κανείς, άφησε πιά
στην πραγματικότητα, δπου πάντα τό καλεί ή ανάγκη νδχη
νά κάνη μ' αυτά. Καί θά φυλάγεται άπό καχύποπτους φύ-
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παίνους καί δπερβάλλοντας άκούοντι, ώς δ' αδτως ψόγους νήφοντος μέν ούκ ανεκτούς, είς δέ μέθην ιόντος, προς τφ μή άνεκτφ, έπ'
αϊσχει παρρησία κατακορεΐ καί άναπεπταμένη χρωμένου.
»Καί έρών μέν βλαβερός τε καί αηδής, λήξας δέ τοΰ έρωτος
εις τόν έπειτα χρόνον άπιστος, είς δν πολλά καί μετά πολλών δρκων τε καί δεήσεων δπισχνούμενος, μόγις κατείχε τήν γ' έν τφ τότε
ξυνουσίαν έπίπονον οδσαν φέρειν δι' ελπίδα αγαθών. Τότε δή δέον
241 έκτίνειν" μεταβαλών άλλον άρχοντα έν αότφ καί προστάτην, νουν
καί σωφροσύνην άντ' έρωτος καί μανίας, άλλος γεγονώς λέληθε
τά παιδικά. Καί δ μέν αυτόν χάριν απαιτεί τών τότε, ύπομιμνήσκων τά πραχθέντα καί λεχθέντα, ώς τφ αύτφ διαλεγόμενος. Ό
δέ ύτ' αισχύνης οδτε είπεΐν τολμ4 δτι άλλος γέγονεν, οδθ' δπως
τά τής προτέρας άνοήτου αρχής δρκωμόσιά τε καί υποσχέσεις έμb πεδώση Ιχει, νουν ήδη έσχηκώς καί σεσωφρονηκώς, ίνα μή, πράττων χαδτά τφ πρόσθεν, δμοΐός τε έκείνω καί δ αυτός πάλιν γένηται. Φυγάς δή γίγνεται έκ τούτων, καί άπεστερηκώς δπ' ανάγκης
δ πρίν εραστής, δσχράκου μεταπεσάντος, ίεται φυγή μεταβαλών. Ό
δέ αναγκάζεται διώκειν, άγανακτών καί έπιθεάζων, ήγνοηκώς τό
άπαν έξ αρχής, δη ούκ άρα έδει ποτέ έρώντι καί δπ' ανάγκης
άνοήτω χαρίζεσθαι, άλλα πολύ μάλλον μή έρώντι καί νουν έχονc τι" εί δέ μή, άναγκαΐον εϊη ένδοΰναι εαυτόν άπίατω, δυσκόλφ, φθονερφ, άηδεϊ, βλαβερφ μέν προς ούσίαν, βλαβερφ δέ προς τήν του
σώματος Ιξιν, πολύ δέ βλαβερωτάτω προς τήν τής ψυχής παίδευ-
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λακες σέ κάθε τι πού κάνει, καί θά φυλάγεται άπό τάν κα
θένα, καί θ* άκούη άκαιρους επαίνους καί υπερβολικούςκι έπειτα πάλιν ψόγους πού ούτε άπό ένα νηφάλιο τους
ανέχεται χανείς, άφησε πιά άπό ένα μεθυσμένο γιατί, έκτος
πού δέν είναι ανεκτοί, φέρνουν καί ντροπή, επειδή αυτός
μιλάει μ' ελευθεροστομία γεμάτη αηδία καί χωρίς κανένα
φραγμό.
» Καί δσο βέβαια κρατάει ό έρως του, είναι ό εραστής
βλαβερός καί αηδιαστικός·1 δταν δμως τοΰ περάση ό έρως
γίνεται ό εραστής ύστερα άπιστος, δν καί γι' αυτό τό ύστε
ρα υπόσχονται πολλά καί μέ πολλούς δρκους καί πα
ρακάλια, κι έτοι ίσια πού κατώρθωνε νά κρατάη τόν αγαπη
μένο νά ύποφέρη τότε αυτήν τή συντροφιά, δν καί τοΰ ήτανε
φορτική, μέ τήν ελπίδα γιά κάποια αγαθά. Τότε δά πού θά 241
πρέπη νά κάνη αυτά πού ύπόσχονταν, έχοντας αλλάξει μέσα
του άρχοντα καί προστάτη, βάζοντας στή θέση τοΰ έρωτος
καί τής μανίας τό νοΰ καί τή σωφροσύνη, έχει γίνει άλλος
Ανθρωπος χωρίς τό παιδί νά τό έχη προσέξει. Κι αυτός βέ
βαια ζητάει νά τοΰ χρωοτάη χάρη γιά τά τότε, θυμίζοντας
του εκείνα πού έκαμαν καί είπανε αναμεταξύ των, γιατί
νομίζει πώς μιλάει μέ τόν ίδιον άνθρωπο. Ό άλλος δμως
από ντροπή ούτε νά εΐπη τολμάει πώς έγινε άλλος άνθρω
πος, ούτε μπορεί νά κράτηση τους δρκους καί τίς υποσχέσεις b
πού έδωκε ό προηγούμενος ανόητος άρχοντας μέσα του, για
τί τώρα πού έχει βάλει μυαλό καί φρονιμάδα, προσέχει νά
μήν κάμη τά ίδια μέ τόν προηγούμενο άνθρωπο καί γίνη
δμοιος μ' εκείνον κι έτσι ξαναγίνη ό ίδιος, Καί γι' αυτό γί
νεται δραπέτης καί ή ανάγκη τόν έχει κάμει ν' άθετήση τίς
υποσχέσεις του, αυτός πού ήταν πρίν εραστής, τώρα πού
γύρισε τό φύλλο, 2 γυρίζει τά νώτα του καί φεύγει.
» Ό άλλος δμως αναγκάζεται νά τρέχη πίσω του γε
μάτος αγανάκτηση καί νά τοΰ ρίχνη κατάρες, γιατί δέν έ
νοιωσε άπό τήν αρχή δλο τό ζήτημα, δτι δηλαδή δέν έπρεπε
ποτέ νά χαρίζεται σέ άνθρωπο πού κατέχεται άπό έρωτα
καί έξ αιτίας του δέν έχει τά μυαλά του, άλλα πιό πολύ σέ e
•άνθρωπο πού δέν κατέχεται άπό έρωτα καί έχει τά μυαλά
του· αλλιώς χωρίς άλλο θά έδινε τόν εαυτό ίου σ' έναν άπιβτο, δύστροπο, φθονερό, αηδιαστικό, βλαβερά καί γιά τήν
περιουσία, βλαβερό και γιά τό σώμα, μά πιο πολύ βλαβερό
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σιν, ής ούτε άνθρώποις οδτε θεοΐς τή άληθεία τιμιώτερον οδτε
έστιν οδτε ποτέ έσχαι.
» Ταΰχά χε οδν χρή, δ παΐ, συννοεϊν καί είδέναι χήν έραστοΰ φιλίαν, δτι ού μετ' εύνοιας γίγνεται, άλλα σιτίου τρόπον χά
ριν πλησμονής,
d
ώς λ ύ κ ο ι ά ρ ν α ς α γ α π ώ σ', ώ ς π α ί δ α φ ι λ ο Ο σ ι ν έ ρ α σ τ α ί».
Τοΰτο έκεΐνο, ώ Φαΐδρε. Οδκέτ' άν τό πέρα άκούσαις έμοϋ
λέγοντος, άλλ' ήδη σοι τέλος έχέτω δ λόγος.
ΦΑΙ. Καίτοι ώμην γε μεσοΰν αυτόν καί έρεΐν τά ϊσα περί
τοΟ μή έρώντος, ώς δει Ικείνφ χαρίζεσθαι μάλλον, λέγων δσα α'>
Ιχει αγαθά. Νΰν δέ δή, δ Σώκρατες, τί άποπαδει ;
e
ΣΩ. Οδκ βσθου, δ μακάριε, δτι ήδη έπη φθέγγομαι άλλ' ούκ
ετι διθυράμβους καί ταΰτα ψέγων; Έάν δ' έπαινεΐν τόν έτερον άρξωμαι, τί με οϊει ποιήσειν; Τ Αρ' οίσθ' δτι ύπό τών Νυμφών, αίς
με σύ προδβαλες έκ προνοίας, σαφώς ενθουσιάσω ; Λέγω οδν ένί
λόγω, δτι δσα τόν έτερον λελοιδορήκαμεν, τφ Ιτίρω τάναντία τού
των αγαθά πρόσεστιν" καί τί δει μακροΰ λόγου ; περί γάρ άμφοΐν
ίκανώς εϊρηται. Καί οδτω δή ό μΰθος, δ τι πάσχειν προσήκει αύ
τφ, τοΰτο πείσεται' κάγώ τόν ποταμόν τούτον διαβάς, απέρχομαι.
242 πρίν ύπό σου τι μείζον άναγκασθήναι.
ΦΑΙ. Μήπω γε, ώ Σώκρατες, πρίν δν τό καύμα παρέλθη. "BL
οδχ άρό^ς ώς σχεδόν ήδη μεσημβρία ϊσταται, ή δή καλούμενη σταθε
ρά ; Άλλα περιμείναντες, καί άμα περί τών είρημένων διαλεχθέντες, τάχα έπειδάν άποψυχή ϊμεν.
ΣΩ. θεΐός γ' εί περί τους λόγους, ώ Φαΐδρε, καί άτεχνώς
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γιά της ψυχής τήν παίδευση, πού άπ' αυτήν δέν υπάρχει,
μά τήν αλήθεια, οοτε θά ύπαρξη ποτέ τίποτε ταά πολύτιμο
ούτε σ" ανθρώπους ούτε σέ θεούς.
» Αυτά λοιπόν πρέπει, παιδί μου, νά έχης στο νοΰ σου
καί νά ννωρίζης, πώς ή φιλία τοΰ εραστή δέν γίνεται μέ
καλόβουλη γνώμη, αλλά γιά νά χόρταση δπως χορταίνει μέ
τό φαγητό·
δπως οι λύκοι αγαπάνε τό αρνί
d
έτσι οί εραστές αγαπάν ιό παιδί».1
Αυτά είναι, Φαΐδρε. "Αλλα πιά δέν έχεις ν' ακούσης
άπό μένα- κι δς πάρη τέλος πιά ό λόγος.
ΦΑΙ. Μά έγώ ένόμιζα, πώς ò λόγος είναι ακόμα στή
μέση καί πώς θά είπης τ' αντίστοιχα καί γιά κεϊνον πού δέν
κατέχεται άπό έρωτα, δηλαδή πώς πρέπει ό νέος νά χαρί
ζεται πιά πολύ σέ εκείνον, αραδιάζοντας πάλιν τά καλά πού
αυτός έχει. Καί τώρα λοιπόν, Σωκράτη, γιατί σταματάς;
ΣΩ. Δέν κατάλαβες, μακάριε άνθρωπε, πώς τώρα ma e
λέω στίχους καί δχι διθυράμβους; Καί είμαι δά ακόμα οτούς
ψόγους. "Αν δμως αρχίσω νά επαινώ τόν άλλον, τί νομίζεις
πώς θά κάμω; "Αραγε νοιώθεις πώς άπ' αυτές έδώ τίς Νύμ
φες, δπου έσύ μ' έφερες μέ σκοπό μπροστά τους, θά γεμίση
στ' αλήθεια πιά ή ψυχή μου άπό τά θεϊο; Λέγω λοιπόν μ'
ένα λόγο, πώς δσα κακά κατηγορήσαμε τόν έναν, άλλα τόσα
καλά, τ' αντίθετα τους, υπάρχουνε στον άλλον. 2 Καί τί χρειά
ζεται μακρύς λόγος; Καί γιά τους δύο είπαμε αρκετά. Κι
έτσι τώρα ό μύθος εκείνο πού τοΰ πρέπει νά πάθη, θά τό
πάθη. 3 Κι έγώ περνώντας αυτό τό ποτάμι φεύγω, προτοΰ 242
αναγκασθώ από σένα νά είπω τίποτε πιό μεγάλο.
ΦΑΙ. "Οχι ακόμα, Σωκράτη, προτοΰ περάση ή κάψα.
"Η δέν βλέπεις πώς κοντεύει πιά μεσημέρι, πώς δπως λένε
ό ήλιος στέκεται καταμεσημερίς ; Άλλα νά μείνωμε ακόμα
καί νά μιλήσωμε γιά κείνα πού είπαμε καί μόλις δροσίση
πάμε.
ΣΩ. Είσαι θείος1 στους λόγους, Φαΐδρε, καί πέρα ώς πέ-
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θαυμάσιος. Οίμαι γάρ έγώ τών έπί τοΰ σοΰ βίου γεγονότων λόb γων μηδένα πλείους ή σέ πεποι-τμένα,ι γεγενήσθαι, ήχοι αυτόν λέγονχα ή άλλους ένί γέ τφ τρόπφ προσαναγκάζοντα. Σιμμίαν θηβαΐον εξαιρώ λόγου" τών δέ άλλων πάμπολυ κρατείς. Καί νΰν αδ
δοκεΐς αϊτιός μοι γεγενήσθαι λόγω τινί ρηθήναι.
ΦΑΙ. Ού πόλεμόν γε άγγέλλεις. Άλλα πώς δή καί τίνι
τούτω ;
ΣΩ. Ήνίκ' έμελλον, ώγαθέ, τόν ποταμόν διαβαίνειν, χό δαιμόνιόν τε καί τό είωθός σημεΐόν μοι γίγνεσθαι έγένετο' άεί δέ
C με έπίσχει, 8 δν μέλλω πράττειν" καί τίνα φωνήν έδοξα αύτόθεν
άκοϋσαι, ή με ούκ έφ άπιέναι, rcply άν άφοσιώσωμαι, ως τι ήμαρτηκότα εις τό βεϊον. Είμί δή oöy μάντις μέν, ού πάνυ δέ σπουδαί
ος, άλλ' ώσπερ οί τά γράμματα φαύλοι, δσον μέν έμαυτφ μόνον ι
κανός. Σαφώς οδν ήδη μανθάνω τό αμάρτημα. Ώς δή τοι, ώ εταί
ρε, μαντικόν γε τι καί ή ψυχή' έμέ γάρ έθραξε μέν τι καί πάλαc
λέγοντα τόν λόγον, καί πως έδυσωποδμην κατ' "Ιβυκον, μ ή τ ι
d π α ρ à θεοΐς άμβλακών τιμάν προς αν
θ ρ ώ π ω ν α μ ε ί ψ ω . Νΰν δ' ήσθημαι τό αμάρτημα.
ΦΑΙ. Λέγεις δέ δή τί ;
ΣΩ. Δεινόν, δ Φαΐδρε, δεινόν λόγον αυτός τε Ικόμισας έμέ
τε ήνάγκασας είπεΐν.
ΦΑΙ. Πώς δή ;
ΣΩ. Εύήθη καί ύπό τι άσεβη1 οδ τίς άν εϊη δεινότερος ;
ΦΑΙ. Ουδείς, εϊ γε σύ αληθή λέγεις.
ΣΩ. Τί οδν ; τόν Έρωτα οδκ Αφροδίτης καί θεόν τίνα ήγεΐ ;
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ρα θαυμαστός. Γιατί έγώ νομίζω πώς κανένας δέν έγινε αϊ- b
τιος νά γεννηθούνε οι περισσότεροι λόγοι άπ δσους έγιναν
στίς ήμερες σου, έκτος άπό σένα, πού τους είπες σύ ό ίδιος
ή ανάγκαζες μέ κάποιο τρόπο άλλους νά τους είποΰν. Εξαί
ρεση κάνω γιά τό Σιμμία τά Θηβαίο τους άλλους δμως τους
περνάς έσύ πάρα πολύ. Καί νά τώρα πάλι, μοΰ φαίνεται
πώς γίνεσαι αίτιος νά είπωθή κάποιος λόγος.
ΦΑΙ. Δέν φέρνεις βέβαια είδηση γιά κανένα πόλεμο.
Μά πως καί τί λόγος είναι αυτός;
ΣΩ. "Οταν πήγαινα, καλέ μου, νά περάσω τά ποτάμι,
μοΰ ήρθε τά δαιμόνιο κι εκείνο τό σημάδι πού συνηθίζει νά
έρχεται· πάντα δά μ' εμποδίζει νά κάνω εκείνο πού πάω νά e
κάνω, κι ένόμισα πώς ακούω κάποια φωνή άπ' έδώ γύρω,
πού δέν μ' αφήνει νά φύγω προτοΰ ξαναγίνω αγνός, γιατί
1
αμάρτησα οτό θεό γιά κάτι. Καί είμαι βέβαια μάντης, μά
δχι πολύ σπουδαίος, άλλα δπως εκείνοι πού γράφουν άσχη
μα γράμματα, δσο βέβαια γιά τόν εαυτό μου ικανός.2 Κα
θαρά λοιπόν τώρα νοιώθω τά αμάρτημα. Γιατί βέβαια και
ή ψυχή, φίλε μου, είναι κάποια μαντεύτρα· γιατί καί πρίν,
καθώς έλεγα τό λόγο, μέ τάραξε κάτι κι αισθάνθηκα κάποιο
δέος,3 μήν, δπως λέει ό "Ιβυκος, « π ά ρ ω τ ι μ ή
ànòd
α ν θ ρ ώ π ο υ ς γιά μια α μ α ρ τ ί α
στους
θ ε ο ύ ς » . Τώρα δμως ένοιωσα καλά τό αμάρτημα.
ΦΑΙ. Τί θέλεις λοιπόν νά εΐπης;
ΣΩ. Φοβερός, Φαΐδρε, φοβερός 1 είναι ό λόγος πού καί
σύ ό ίδιος έφερες κι εμένα μ' ανάγκασες νά ειπώ.
ΦΑΙ. Μά πώς;
ΣΩ. "Ο λόγος ήταν ανόητος και σχεδόν ανίερος· καί άπ'
αυτόν ποιος θά ήταν mò φοβερός;
ΦΑΙ. Κανένας, δν βέβαια αυτά πού λές είναι αλήθεια.
ΣΩ. Καί τί; τάν "Ερωτα δέν τόν έχεις γιά παιδί τής
'Αφροδίτης καί γιά κάποιο θεό;
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ΦΑΙ. Λέγεται γε δή.
ΣΩ. Οδ τι δπό γε Λυσίου, ούδ' δπό τοΰ σοΰ λόγου, 8ς διά τοΰ
e εμού στόματος καταφαρμακευθέντος δπό σοΰ ελέχθη. Εί δ' έσχιν,
ωσπερ οδν εστί, θεός ή τι θείον Ο Έρως, ουδέν δν κακόν εϊη' τώ
δέ λόγω τώ νΰν δή περί αύτοΰ είπέτην ώς τοιούτου όντος' ταύτη
τε οδν ήμαρτανέτην περί τόν Έρωτα. Έ τ ι τε ή εύήθεια αύτοίν
πάνυ αστεία, τό μηδέν υγιές λέγοντε μηδέ αληθές σεμνύνεσθαι ώς
243 τι δντε, εί άρα, άνθρωπίσκους τινάς έξαπατήσαντε, εδδοκιμήσεχον
έν αδτοΐς. Έμοί μέν οδν, δ φίλε, καθήρασθαι ανάγκη. Έσχι δέ
τοις άμαρτάνουσι περί μυθολογίαν καθαρμός αρχαίος, δν "Ομηρος
μέν ούκ ήσθετο, Στησίχορος δέ. Τών γάρ ομμάτων στερηθείς δ'.ά
τήν Ελένης κακηγορίαν, οδκ ήγνόησεν ώσπερ "Ομηρος, άλλ' δτε
μουσικός ών έγνω τήν αίτίαν καί ποιεί εδθύς.
b

ο ύ κ έ σ τ ' Ι τ υ μ ο ς λ ό γ ο ς ο Ζ το ς'
ο δ δ ' έ β α ς έν ν η υ σ ί ν εύσέλμοις,
ούδ' ϊ * ε ο Π έ ρ γ α μ α Τ ρ ο ί α ς .
Και ποιήσας δή πάσαν τήν καλουμένην παλινωδίαν παραχρήμα
άνέβλεψεν. Έγώ οδν σοφώτερος εκείνων γενήσομαι κατ' αυτό γε
τούτο" πρίν γάρ τι παθεΐν διά τήν τοϋ Έρωτος κακηγορίαν πειράσομαι αύτφ άποδοΰναι τήν παλινωδίαν, γυμνή τή κεφαλή καί
οδχ, ωσπερ τότε, δπ* αισχύνης έγκεκαλυμμένος.

ΦΑΙ. Τουτωνί, δ Σώκρατες, ούκ έστιν άττ' δν έμοί είπες
ήδίω.
C
ΣΩ. Καί γάρ, δγαθέ Φαΐδρε, εννοείς ώς άναιδώς εϊρησθον τώ

ΦΑΙ. "Ετσι βέβαια λένε.
ΣΩ. Δέν τό λέει όμως ô Λυσίας, ούτε ό δικός σου λόγος,
πού ειπώθηκε μέ τό δικό μου στόμα πού σύ τό καταμάγεψες. ΛΑν λοιπόν είναι, δπως είναι βέβαια, ό "Ερως θεός ή
κάτι τό θείο, τότε δέν θά είναι τίποτε τό κακό· καί οι δύο
όμως λόγοι πού έγιναν τώρα δά, είπαν γι' αυτόν πώς είναι
κάτι κακό. Καί μ' αυτό βέβαια αμάρτησαν στον "Ερωτα, μά
ή ανοησία τους έχει αρκετή χάρη, γιατί, ένώ δέν λένε τί
ποτε τό σωστό καί τό αληθινό, δείχνουν πώς κάτι είναι, δν
ξεγελάσουν μερικά ανθρωπάρια καί ρίξουν μέσα τους ρίζες.
Έ γ ώ λοιπόν, φίλε μου, έχω ανάγκη νά ξαναγίνω καθαρός·
καί υπάρχει ένας αρχαίος τρόπος νά έξαγνίζωνται δσοι άμαρτσίνουν στή μυθολογία·1 αυτόν βέβαια τόν ήξερε οχι ό
"Ομηρος 2 άλλα ό Στησίχορος.3 Αυτός, δταν έχασε τά μάτια
του, γιατί κακολόγησε τήν Ελένη, δέν έμεινε σέ άγνοια
δπως ό "Ομηρος, άλλα επειδή ήταν σωστός δουλευτής τών
Μουσών κατάλαβε τήν αιτία, καί κάνει ευθύς τό ποίημα:
Δέν είναι αληθινός αυτός ό λόγος·
ούτε μπήκες οτά καλοκαμωμένα πλοία,
ούτε πήγες οτά φρούρια της Τροίας.
Καί μόλις τελείωσε όλο του τό ποίημα, πού λέγεται
π α λ ι ν ω δ ί α , στή στιγμή τοΰ ήρθε ξανά τό φώς του.
Έ γ ώ λοιπόν θά γίνω σ' αυτό ακριβώς mo σοφός άπ' αυτούς·
προτοΰ δηλαδή νά πάθω τίποτε γιατί κακολόγησα τόν "Ε
ρωτα, θά κοιτάξω νά τοΰ προσφέρω τήν παλινωδία μέ ξέσκεπο κεφάλι, καί δχι όπως πρίν μέ σκεπασμένο άπά ντροπή.
ΦΑΙ. Άπ' αυτά πού λές τώρα, Σωκράτη, δεν υπάρχει
τίποτε πιά ευχάριστο γιά μένα.
Σ Ω. Καί καταλαβαίνεις βέβαια, καλέ μου Φαΐδρε, μέ
πόση αναίδεια 1 ειπώθηκαν οί δύο λόγοι, καί αυτός πού έγώ

e
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λόγω, ούτος τε κα! δ έκ τοΰ βιβλίου όηθείς. Εί γάρ άκούων τις τύχοι ημών, γεννάδας καί πράος τό ήθος, έτερου δέ τοιούτου έρών ή
καί πρότερον ποτέ έρασθείς, λεγόντων ώς διά σμικρά μεγάλας έ
χθρας οί έρασταί αναιρούνται καί έχουσι προς τά παιδικά φθονερώς
τε καί βλαβερώς, πώς ούκ δν οϊει αδτόν ήγεΐσθαι άκούειν έν ναΰταις που τεθραμμένων καί ούδένα ελεύθερον έρωτα Ιωρακότων,
d πολλοΰ δ' άν δεΐν ήμΐΥ δμολογεΐν δ ψέγομεν τόν "Ερωτα ;
ΦΑΙ. "Ισως νή Δι', ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Τούτον γε τοίνυν έγωγε αίσχυνόμενος καί αυτόν τόν "Ε
ρωτα δεδιώς, επιθυμώ ποχίμω λόγω οίον άλμυράν άκοήν άποκλύσασθαι. Συμβουλεύω δέ καί Λυσία 8 τι τάχιστα γράψαι, ώς χρή
εραστή μάλλον ή μή έρώντι έκ τών δμοίων χαρίζεσθαι.
ΦΑΙ. Άλλ' εδ ϊσθι δτι έξει τοΰθ° οδτω" σοΰ γάρ είπόντος xoy
τοδ έραστοΰ έπαινον, πάσα ανάγκη Λυσίαν ύπ' έμοΰ άναγκασθήe ναι γράψαι αδ περί τοΰ αδτου λόγον.
ΣΩ. Τούτο μέν πιστεύω, έωσπερ δν fis 8ς εί.
ΦΑΙ. Λέγε τοίνυν θαρρών.
ΣΩ. Πού δή μοι δ παις προς δν έλεγον ; ϊνα καί τοΰτο άκοδση καί μή, άνήκοος αν, φθάση χαρισάμενος τφ μή έρώντι.
ΦΑΙ. Οδτος παρά σοι, μάλα πλησίον, άεί πάρεστιν, δταν σύ
βούλη.
ΣΩ. « Ούτωσί τοίνυν, ώ παΐ καλέ, έννόησον, ώς δ μέν πρότε244 ρος ήν λόγος Φαιδρού τοΰ Πυθοκλέους, Μυρρινουσίου ανδρός- δν
δέ μέλλω λέγειν, Στησιχόρου τοΰ Εύφημου, Ίμεραίου.
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είπα κι εκείνος πού είπώθηκε μέσα άπό τό βιβλίο. 'Υπόθεσε
πώς μας άκουε κανείς ευγενικός καί καλόγνωμος, πού αγα
πάει κάποιον δμοιό του ή καί είχε πρίν κάποτε αγαπήσει, νά
λέμε πώς οί εραστές γιά μικροπράγματα παίρνουν επάνω
τους μεγάλες έχθρες καί φθονούνε τόν αγαπημένο καί τοΰ
κάνουνε κακό. Τί; δέν νομίζεις πώς θά τοΰ φαίνονταν δτι
ακούει ανθρώπους αναθρεμμένους ανάμεσα σέ ναΰτες καί
πού δέν είδαν κανένα μεγαλόψυχο έρωτα καί πώς καθόλου
δέν θά συμφωνοΰσε μαζί μας σέ δσα ψέξαμε τόν "Ερωτα; d
ΦΑΙ. "Ισως έτσι είναι, μά τό Δία, Σωκράτη.
ΣΩ. Έ γ ώ λοιπόν, επειδή ντρέπομαι αυτόν τόν άνθρω
πο καί επειδή φοβάμαι τόν ίδιο τόν "Ερωτα, επιθυμώ, δς ειπώ
έτσι, μ' έναν καθάριο λόγο νά ξεπλύνω τήν αρμύρα πού γέ
μισε τήν ακοή μας. 1 Συμβουλεύω 8μως καί τό Λυσία 6σο
μπορεί πιο γρήγορα νά γράψη ένα λόγο, δπου νά λέη πώς
ανάμεσα σέ δυο ομοίους πρέπει νά προτιμάη νά χαρίζεται
κανείς πιο πολύ ο' έναν εραστή, παρά if έναν πού δέν κατέ
χεται άπό έρωτα.
ΦΑΙ. Μά νά είσαι βέβαιος πώς τοΰτο έτσι θά γίνη - γιατί
δν έσύ εϊπής τόν έπαινο γιά τόν εραστή, τότε έγώ δίχως άλλο
θ' αναγκάσω τό Λυσία νά γράψη πάλιν ένα λόγο γιά τό ίδιο er
πράγμα.
ΣΩ. Αυτά δά τά πιστεύω, έν δσω βέβαια έσύ μένεις
οποίος είσαι.2
ΦΑΙ. Λέγε λοιπόν καί μή φοβάσαι γι* αυτό.
ΣΩ. Ποΰ είναι λοιπόν τό παιδί πού τοΰ μιλούσα; γιά
ν' άκούση κι αυτά καί νά μήν τρέξη, πρίν τ' άκούση, καί χαρισθη σέ κανέναν μή εραστή.
ΦΑΙ. Αυτό είναι πάντα πολύ κοντά σου, άρκεϊ νά θέλης έσύ.3
ΣΩ. «"Εχε λοιπόν στο νοΰ σου, δμορφο παιδί μου, πώς
ό προηγούμενος λόγος ήτανε τοΰ Φαίδρου πού είναι γιος 244
τοΰ Πυθοκλή άπό τό Μυρρινοΰντα-4 αυτός δμως πού θέ νά
ειπώ τώρα είναι τοΰ Στησίχορου,3 πού είναι γιος τοΰ Εύφη
μου άπά τήν 'Ιμέρα.
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» Λεκτέος δέ ώδε- δχι ο ύ κ Ι σ τ' Ι τ υ μ ο ς λ ό γ ο ς , δς
δν, παρόντος έραστοΰ, τφ μή έρώντι μάλλον φή δεΐν χαρίζεσθαι,
διότι δή δ μέν μαίνεται, δ δέ σωφρονεΐ. Εί μέν γάρ ήν άπλοϋν τό
μανίαν κακόν είναι, καλώς δν έλέγετο- νΰν δέ τά μέγιστα τών αγα
θών ήμΐν γίγνεται διά μανίας, θεία μέντοι δόσει διδομένης. "Η τε
γάρ δή έν Δελφοΐς προφήτις α! τ' έν Δωδώνη ίέρειαι, μανεΐσαι μέν
b πολλά 8ή καί καλά ίδια τε καί δημοσία τήν Ελλάδα είργάσαντο'
σωφρονοΰσαι δέ βραχέα ή οδδέν. Καί έάν δή λέγωμεν Σίβυλλάν τε
καί άλλους, δσοι, μαντική χρώμενοι ένθέω, πολλά 8ή ποΧΧοϊς προλέγοντες είς τά μέλλον δρθωσαν, μηκύνοιμεν άν δήλα παντί λέ
γοντες.
» Τόδε μήν άξιον έπιμαρχδρασθαι, δτι καί των παλαιών οί
τά ονόματα τιθέμενοι οδκ αίσχρόν ήγοΰντο οδδέ δνειδος μανίαν"
ού γάρ άν τή καλλίστη τέχνη, fi τό μέλλον κρίνεται, αδτό τοΰτο
e τοδνομα έμπλέκοντες μ α ν ι κ ή ν έκάλεσαν. Άλλ° ώς καλοΰ δντος, δταν θεία μοίρα γίγνηται, οδτω νομίσαντες έθεντο' οί δέ νΰν
άπειροκάλως τό ταΰ έπεμβάλλοντες μ α ν τ ι κ ή ν έκάλεσαν. Έπε'ι καί τήν γε τών έμφρόνων ζήτησιν τοΰ μέλλοντος διά τε-ορνί
θων ποιούμενων καί τών άλλων σημείων, άτ' έκ διανοίας ποριζομένων ανθρωπινή οίήσει νουν τε καί ϊστορίαν, ο ί ο ν ο ϊ σ τ ι κ ή ν
d έπωνόμασαν, ήν νΰν ο Î ω ν ι σ τ t κ ή ν τφ & σεμνύνοντες οί νέοι
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» Καί πρέπει νά λέη τ' ακόλουθα' πώς « δ έ ν
είναι
α λ η θ ι ν ό ς ό λ ό γ ο ς » πού λέει, δτι πρέπει νά χα
ρίζεται κανείς πιο πολύ α' έναν πού δέν κατέχεται άπό έρω
τα, τήν ώρα πού έχει μπροστά του έναν εραστή, γιατί τάχα
ό ένας είναι μανιακός, ένώ ό άλλος είναι φρόνιμος. 'Άν βέ
βαια ήταν όπλο νά είπη κανείς πώς ή μανία είναι κάτι κακό,
τότε ό προηγούμενος λόγος θά ήταν καλά είπωμένος· μά
έδώ τά μεγαλύτερα καλά μας έρχονται άπό τή μανία, πού
μας χαρίζεται σαν ένα θείο δώρο. Γιατί καί ή προφήτισσα
στους Δελφούς καί οί ιέρειες στή Δωδώνη, δταν τίς έπιασε b>
ή μανία, έκαμαν στην 'Ελλάδα πολλά καί καλά καί σέ ανθρώ
πους καί σέ πόλεις, ένώ δταν ήτανε φρόνιμες έκαμαν λίγα
ή καί τίποτε. Κι δν βέβαια άρχίσωμε νά λέμε καί γιά τή
Σίβυλλα καί γιά τους άλλους, δσοι μέ τή μαντική τέχνη προ
φήτεψαν πολλά σέ πολλούς καί τους έκαμαν καλό στά μέλ
λον τους, θά μακραίναμε τό λόγο μας λέγοντας πράγματα
φανερά στον καθένα.
» "Ομως τοΰτο δα αξίζει νά φέρωμε γιά μάρτυρα,, πώς
κι άπό τους παλιούς εκείνοι πού έβαλαν τά ονόματα οτά
πράγματα δέν είχαν τή μανία γιά κάτι άσχημο, ούτε γιά
ντροπή· 1 γιατί αλλιώς δέν θά σμίγανε μέ τήν κατώτερη τέ- <τ
χνη, μ' αυτήν πού κρίνεται τό μέλλον, τά ίδιο τοΰτο δνομα
καί δέν θά τήν έλεγαν μ α ν ι κ ή . Μά επειδή είναι κάτι
καλό, δταν έρχεται δοσμένη άπό τό θεό, τής βάλανε τό
δνομα μ' αυτή τή γνώμη, οί σημερινοί δμως ακαλαίσθητα2
έβαλαν μέσα στή λέξη τό ταΰ καί τήν είπανε μ α ν τ ι κ ή .
Γιατί καί τήν τέχνη πού έχουνε οί φρόνιμοι, δηλαδή εκείνοι
πού ζητάνε νά ίδοΰνε τό μέλλον άπό τά πουλιά κι άπό τάλλα
σημάδια, επειδή αυτοί προσπορίζουνε μέ τό λογικό στην
ανθρώπινη γνώμη (οίήσει) νόημα (νουν) καί πείρα (ϊστο
ρίαν), τήν είπανε οί αρχαίοι ο ί ο ν ο ï σ τ ι κ ή, 3 αυτήν
πού τώρα οί νεώτεροι τήν μεγαλώνουν επιδεικτικά μέ τά d
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«αλοΰσιν. "Οσψ δέ οδν τελεώτερον καί έντιμότερον μαντική σιω
νιστικής, τό τε 8νομα τοΰ ανόητος έργον τ' έργου, τόσω κάλλιον
μαρτυροδσιν οί παλαιοί μανίαν σωφροσύνης, τήν έκ θεοΰ τής παρ'
ανθρώπων γιγνομένης.
» Άλλα μήν νόσων γε καί πόνων των μεγίστων, δ δή παλαι
ών έκ μηνιμάτων ποθέν έν τισι τών γενών, ή μανία έγγενομένη
καί προφητεύσασα οίς έδει, άπαλλαγήν ηδρετο, καταφυγούσα προς
θεών εύχάς τε καί λατρείας" δθεν καθαρμών τε καί τελετών τυχού
σα έξάντη έποίησε τόν εαυτής έχοντα προς τε xoy παρόντα καί τόν
έπειτα χρόνον, λύσιν τφ ορθώς μανέντι τε καί κατασχομένω τών
παρόντων κακών εδρομένη.
»Τρίτη δέ άπό Μουσών κατοκωχή τε καί μανία, λαβοΰσά άπαλήν καί άβατον ψυχήν, έγείρουσα καί έκβακχεύουσα κατά τε ώδάς
καί κατά τήν άλλην ποίησιν, μυρία τών παλαιών έργα κοσμούσα,
τους έπιγιγνομένους παιδεύει. "Ος δ' δν άνευ μανίας Μουσών έπί
ποιητικάς θύρας άφίκηται, πεισθείς ώς άρα έκ τέχνης ίκανός ποιη
τής έσόμενος, ατελής αυτός τε καί ή ποίησις δπό τής τών μαινό
μενων ή τοΰ σωφρονοΰντος ήφανίσθη.
» Τοσαΰτα μέντοι καί έτι πλείω έχω μανίας γιγνομένης άπό
θεών λέγειν καλά έργα. "Ωστε τοΰχό γε αυτό μή φοβώμεθα, μηδέ
τις ημάς λόγος θορυβείτω δεδιττόμενος, ώς πρό τοΰ κεκινημένου
τόν σώφρονα δει προαιρεΐσθαι φίλον' άλλα τόδε προς έκείνω δείξας φερέσθω τά νικητήρια, ώς ούκ έπ' ωφελεία δ έρως τφ έρώντι
καί τφ έρωμένω έκ θεών έπιπέμπεται. Ήμΐν δέ άποδεικχέον αδ
τουναντίον, ώς έπ' εδτυχία τή μεγίστη παρά θεών ή τοιαύτη μανια δίδοται. Ή δέ δή άπόδειξις έσται δεινοΐς μέν άπιστος, σοφοΐς
Βέ πιστή. Δει οδν πρώτον ψυχής φύσεως πέρι, θείας τε καί ανθρω
πινής, ίδόντα πάθη τε καί έργα, τάληθές νοήσαι.
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ω χαί τήν λένε σ ι ω ν ι σ τ ι κ ή . "Οσο λοιπόν τελειότερο
καί σεβαστότερο είναι ή μαντική άπό τήν σιωνιστική, καί τό
δνομα άπό τά δνομα καί τά πράγμα άπό τό πράγμα, τόσο
ωραιότερη είναι, κατά τή μαρτυρία τών παλιών, ή μανία άπό
τή φρονιμάδα, γιατί εκείνη έρχεται άπό τό θεό, ένώ ετούτη
είναι ανθρώπινη.
» Άλλα κι άπό αρρώστιες κι άπό τίς πιά μεγάλες δυ
στυχίες, πού έπεσαν σέ μερικές γενιές άπό θεϊκή
οργή γιά κάποια προγονικά φονικά, έφερε λύτρωση ή μανία
ποΰ ήρθε στην ώρα της καί προφήτεψε <ί εκείνους πού έπρε- e
πε. Γιατί βρήκε καταφύγι τις προσευχές στους θεούς καί τίς
λατρείες, καί μ' αυτές έφθασε στην καθαρωσύνη καί ατή μύη
ση, έκαμε καθαρό καί γιά τώρα καί γιά πάντα εκείνον πού
τήν είχε, καί σ εκείνον πού τον χτύπησε οτά σωστά καί τάν
κυρίεψε ολωσδιόλου έφερε λύτρωση άπό τά βάσανα πού τόν
1
κρατούσανε.
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» Τρίτη δμως θεοζαλιά καί μανία είναι εκείνη πού έρχε
ται άπό τίς Μούσες· άμα αυτή κυριέψη καμμιά ψυχή απαλή
κι άνάγγτχτη, τήν ξυπνάει καί τήν μεθάει γιά τά τραγούδια
καί γιά τάλλα είδη τής ποίησης, στολίζει τά μύρια έργα τών
παλιών καί παιδεύει τίς ερχόμενες γενιές. "Οποιος δμως
πάει χωρίς τή μανία των Μουσών στις θύρες τής ποίησης,1
δντας τής γνώμης πώς τάχα μέ τήν τεχνοσύνη του θά γίνη
καλός ποιητής, μένει κι αυτός ό ίδιος ασήμαντος καί ή ποίη
ση του, αύτοΰ πού είναι φρόνιμος, αφανίζεται άπό τήν ποίη
ση εκείνων πού τους κυριεύει ή μανία.
» Τόσα πολλά έχω νά σοΰ είπώ κι ακόμα mo πολλά b
καλά έργα τής μανίας πού έρχεται άπό τους θεούς. "Ωστε
αυτήν τήν ίδια ας μήν τήν φοβόμαστε, ούτε νά μας φοβίζη
καί νά μας θορυβή ό λόγος πού λέει πώς πρέπει νά προτιμάη κανείς γιά φίλο τό φρόνιμο παρά τό φρενιασμένο·
αλλά δν αυτός ό λόγος κοντά σ* εκείνο πού λέει άποδείξη
καί τοΰτο, πώς ά έρως δέν δίνεται γιά καλά άπό τους θεούς
στον εραστή καί στον αγαπημένο, τότε νά πάρη τά νικητήρια.
Έμεϊς δμως πάλιν πρέπει ν' άποδείξωμε τό αντίθετο, πώς
ή μανία αυτή δίνεται άπό τους θεούς γιά τήν πιο μεγάλη e
ευτυχία' καί τήν απόδειξη γι' αυτό που λέμε δέν θά τήν πι
στέψουν μερικά δυνατά κεφάλια, μά οί σοφοί θά τήν πιστέ
ψουν. Πρέπει δμως πρώτα νά ίδοΰμε τή φύση τής ψυχής, τής
θεϊκής καί της ανθρώπινης, τά πάθη καί τά ενεργήματα της,
γιά νά γνωρίσωμε τήν αλήθεια.
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»Αρχή δέ αποδείξεως ήδε" ψυχή πάσα αθάνατος. Τό γάρ
άεικίνητον άθάνατον- τό δ' άλλο κινούν καί ύπ' άλλου κινοδμενον,
παΰλαν έχον κινήσεως, παΰλαν έχει ζωής. Μόνον δή τό αδτό κι
νούν, δτε οδκ άπολεϊπον εαυτό, οδ ποτέ λήγει κινοδμενον, άλλα
d καί τοις άλλοις δσα κινείται τοΰτο πηγή καί αρχή κινήσεως. Αρ
χή δέ άγένητον' έξ αρχής γάρ ανάγκη πάν τό γιγνόμενον γίγνε
σθαι, αδτήν δέ μηδ' έξ ενός' εί γάρ έκ του αρχή γίγνοιτο, ούκ δν
έξ αρχής γίγνοιτο. Επειδή δέ άγένητον έστιν, καί άδιάφθορον αδ
τό ανάγκη είναι. Αρχής γάρ δή άπολομένης οδτε αυτή ποτέ έκ
του, οδτε άλλο έξ εκείνης γενήσεται, εϊπερ έξ αρχής δει τά πάντα
γίγνεσθαι. Οδτω δή κινήσεως μέν αρχή τό αδτό αδτό κινούν* τοΰe το δέ οδτε άπόλλυαθαι οδτε γίγνεσθαι δυνατόν, ή πάντα τε ούρανόν πάσάν τε γένεσιν συμπεσοΰσαν στήναι, καί μήποτε αδθις έχειν
δθεν κινηθέντα γενήσεται. Αθανάτου δέ πεφασμένου τοΰ δφ' έαυτοδ κινουμένου, ψυχής οδσίαν τε καί λόγον τούτον αυτόν τις λέ
γων ούκ αίσχυνεΐται. Πάν γάρ σώμα, ώ μέν έξωθεν χό κινεΐσθαι,
δψυχον- ώ δέ ένδοθεν αύτφ έξ αύτοΰ, εμψυχον, ώς ταύτης ούσης
φύσεως ψυχής. Εί δ' έστι τοΰτο ούτως έχον, μή άλλο τι είναι τό
246 αδτό εαυτό κινοΰν ή ψυχήν, έξ ανάγκης άγένητον τε καί θάνατον
ψυχή δν εϊη.
' »Περί μέν οδν αθανασίας αυτής ίκανώς" περί δέ τής Ιδέας
αδτής ώδε λεκτέον" οίον μέν έστι, πάντη πάντως θείας είναι καί
μακράς διηγήσεως, φ δέ έοικεν, ανθρωπινής τε καί έλάττονος- ταδχη οδν λέγωμεν. Έοικέ τφ δή ξυμφύτφ δυνάμει ύποπτέρου ζεύ-
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» Καί ή αρχή τής απόδειξης είναι ή ακόλουθη- κάθε ψυ
χή είναι αθάνατη.1 Γιατί εκείνο πού πάντα κινείται είναι αθά
νατο,2 ένώ εκείνο πού κινεί κάποιο άλλο καί κινείται άπό
κάποιο άλλο, μια πού έχει τέλος οτήν κίνηση του, έχει τέλος
καί στή ζωή του. Μόνον λοιπόν εκείνο πού κινείται μοναχό
του, επειδή δέν αφήνει ποτέ τόν εαυτό του, δέν παύει ποτέ
καί νά κινήται, άλλα αυτό είναι ή πηγή καί ή αρχή καί γιά d
τήν κίνηση τών άλλων δσα κινούνται. Ή αρχή δμως είναι
άγέννητη· γιατί άπά τήν αρχή είναι ανάγκη νά γίνεται κάθε
τι πού γίνεται, αυτή δμως νά μή γίνεται άπό κανένα, γιατί
δν ή αρχή έγίνονταν άπό κάτι, δέν θά ήτανε πιά αρχή.
Επειδή δμως ή αρχή είναι άγέννητη, είναι ανάγκη νά είναι
καί άφθαρτη. Γιατί βέβαια δν χαθή ή αρχή, τότε ούτε αυτή
ή ίδια θά γίνη ποτέ άπό κάτι, ούτε τίποτε άλλο άπ' έκείνην,
δν πρέπη δά δλα να γίνωνται άπό τήν αρχή. "Ετοι λοιπόν ή
αρχή τής κίνησης είναι εκείνο πού κινεί τον εαυτό του. Κι
αυτό ούτε μπορεί νά χαθή, ούτε μπορεί νά γίνη, αλλιώς δλος e
ό ουρανός καί δλο τό γίγνεσθαι θά γίνονταν ένας σωρός καί
θά έστεκαν ακίνητα καί δέν θά είχαν ποΰθε νά ξανακινηθοΰν
καί νά ξαναγίνουν. Άφοΰ λοιπόν έδείχθηκε πώς εκείνο πού
κινεϊ τάν εαυτό του είναι αθάνατο, δέν θά ντραπη κανείς νά
λέη πώς αύΐή είναι ή ουσία κι αυτός ό λόγος τής ψυχής. 9
Γιατί κάθε σώμα πού παίρνει τήν κίνηση άπ' έξω είναι άψυ
χο, ένώ εκείνο πού τήν έχει άπό μέσα του, άπά τον εαυ
τό του, είναι έμψυχο- γιατί αυτή δά είναι ή φύση τής ψυχής.
"Αν δμως τοΰτο είναι έτσι, δηλαδή δν εκείνο πού κινεί τόν 246
εαυτό του δέν είναι τίποτε άλλο παρά ψυχή, τότε είναι α
νάγκη ή ψυχή νά είναι κάτι άγέννητο καί αθάνατο.
» "Οσο λοιπόν γιά τήν αθανασία της, αρκετά είναι αυτά·
γιά τή μορφή της δμως πρέπει νά είποΰμε τ' ακόλουθα : Τί
λογής βέβαια είναι, αυτό για νά φανή θέλει δίχως άλλο θεϊ
κή καί μακρόλογη περιγραφή - μέ τί πράγμα δμως μοιάζει,
αυτό γιά νά φανή άρκεϊ περιγραφή ανθρώπινη καί mo σύν
τομη. Μέ τέτοιο λοιπόν τρόπο δς μιλήσωμε. Λέμε λοιπόν
πώς μοιάζει μέ τή σύδετη δύναμη πού έχει ένα ζευγάρι φτε-
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γους τε καί ηνιόχου, θεών μέν οδν ϊπποι τε καί ηνίοχοι πάντες
αυτοί τε αγαθοί καί έξ αγαθών, τό δέ τών άλλων μέμικται. Καί
b πρώτον μέν ημών ο άρχων ξυνωρίδος ήνιοχεί, είτα τών ίππων δ
μέν αύτφ καλός τε καί αγαθός καί έκ τοιούτων, δ δ' έξ εναντίων
τε καί ενάντιος- χαλεπή δή καί δύσκολος έξ ανάγκης ή περί ημάς
ήνιόχησις. Πή δή οδν θνητόν τε καί άθάνατον ζ<ξ>ον εκλήθη, πειρατέον είπεΐν' Πάσα ψυχή παντός επιμελείται του άψυχου' πάντα
δέ οδρανόν περιπολεί, άλλοτ' έν άλλοις εϊδεσι γιγνομένη. Τελέα
e μέν οδσα καί έπτερωμένη, μετεωροπορεΐ τε καί πάντα τόν κόσμον
διοικεί" ή δέ πτερορρυήσασα φέρεται, έως δν στέρεου τίνος άντιλάβηται, οδ κατοικισθείσα, σώμα γήΐνον λαβοΰσα, αδτό αδτό δοκοΰν κινεΐν διά τήν εκείνης δύναμιν, ζψον τό ξύμπαν εκλήθη, ψυ
χή καί σώμα παγέν, θνητόν τ έσχεν έπωνυμίαν. Άθάνατον δέ
ούδ' έξ ενός λόγου λελογισμένου, άλλα πλάττομεν, ούτε ίδόντες
οδτε ίκανώς νοήσαντες, θεόν άθάνατον τι ζί^ον, έχον μέν ψυχήν,
d έχον δέ σώμα, τόν άεί δέ χρόνον ταδτα ξυμπεφυκότα. Άλλα ταΰτα
μέν δή, 8πη τφ θεφ φίλον, ταύτη έχέτω τε καί λεγέσθω- τήν δέ
αίτίαν τής τών πτερών αποβολής, δι' ήν ψυχής άπορρεΐ, λάβωμεν.
Έστι δέ τις τοιάδε.
»Πέφυκεν ή πτερού δύναμις τό εμβριθές δγειν άνω, μετεωρίζουσα fi τό τών θεών γένος οίκεϊ' κεκοινώνηκε δέ πη μάλιστα
τών περί τό σώμα τοΰ θείου. Τό δέ θείον καλόν, σοφόν, αγαθόν
e καί πάν 8 τι τοιούτον- τούτοις δή τρέφεται τε καί αδξεται μάλιστα
γε τό τής ψυχής πτέρωμα, αίσχρφ δέ καί κακφ καί τοις ένανχίοις
φθίνει τε καί διόλλυται. Ό μέν δή μέγας ήγεμών έν οδρανφ Ζευς,
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ρωτά άλογα μαζί μέ τάν ηνίοχο.1 Τά άλογα λοιπόν τών θεών
καί οί ηνίοχοι είναι δλοι καλοί κι άπό καλή γενιά, ένώ οτούς
άλλους είναι ανακατωμένα. Καί πρώτα - πρώτα ό δικός μας
άρματηλάτης βαστάει μέ τά χαλινάρια ένα μονάχα ζευγάρι
αΑογα, κι άπό τ' άλογα αυτά τό ένα είναι δμορφο κι ευγενικό
κι άπό καλή γενιά, ένώ τό άλλο είναι άπ' αντίθετη κι αντί
θετο· έτσι ή ήνιόχηση είναι σέ μας άπό τήν ίδια τή μοίρα
δύσκολη κι επίπονη. Πώς δμως ειπώθηκε τό ένα θνητό καί
τό άλλο αθάνατο ζώο, πρέπει νά δοκιμάσωμε νά είποΰμε.
"Ολη ή ψυχή εξουσιάζει δλο τό άψυχο καί διατρέχει όλο
τόν ουρανό,2 πότε μέ τή μια πότε μέ τήν άλλη μορφή. Κι
εκείνη λοιπόν πού είναι τέλεια καί φτερωτή περνοδιαβαίνει
μέσα στάν αέρα κι εξουσιάζει τόν κόσμον δλον εκείνη πάλιν
πού θά χάση τά φτερά της φέρνεται μέ βία δώθε κεΐθε,
ώς που νά πιασθη άπά κάτι στέρεο- έκεΐ μέσα πιά μένει,
παίρνει γήινο σώμα πού, μ' εκείνης τή δύναμη, νομίζει πώς
κινεί τό ίδιο τόν εαυτό του· κι' αυτό τό δλο, σύδετο ψυχή
καί σώμα, τό είπανε ζώο καί τοΰ έδωσαν τό παρανόμι θνητό.
Σ έ ποιο δμως νά δώσωμε τό παρανόμι αθάνατο δέν έχομε
ούτε ένα λόγο θεμελιωμένο μέ τή σκέψη μας, άλλα πλάθα
με, χωρίς νά ιδούμε καί χωρίς νά νοιώσωμε καθαρά, τό θεό
ëva αθάνατο ζώο, πού έχει καί ψυχή, πού έχει καί σώμα,
μά πού είναι τά δυο αυτά σ* δλους τους αιώνες σύδετα. Αυ
τά ώς τόσο δς είναι κι δς λέγωνται δπως ό θεός θέλει· τήν
αίτία δμως πού πέφτουνε τά φτερά, πού πέφτουνε άπό τήν
ψυχή, πρέπει νά τήν ίδοΰμε. Καί είναι περίπου ή ακόλουθη.
» Ή δύναμη τοΰ φτερού είναι τό φυσικό της νά τραβάη
τό βαρύ προς τά πάνω, καί νά τά άνεβάζη ψηλά έκεΐ δπου
κατοικεί τό γένος τών θεών- κι άπ' δσα είναι κατά τό σώμα
ή ψυχή έχει μεταλάβει πιο πολύ άπό τό θείο· καί τό θειο
είναι δμορφο, σοφό, καλό καί δ,τι άλλο δμοιο. Μ' αυτά δά
mo πολύ θρέφεται καί μεγαλώνει τής ψυχής τό φτέρωμα,
ένώ μέ τό άσχημο και μέ τό κακό καί μέ τάλλα τ' αντίθετα
μαραίνεται κι αφανίζεται. Ό μεγάλος λοιπόν άρχοντας στον
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έλαδνων πτηνόν άρμα, πρώτος πορεύεται, διακόσμων πάντα καί.
'έπιμελούμενος. Τφ δ' έπεται στρατιά θεών τε καί δαιμόνων, κατά
247 ένδεκα μέρη κεκοσμημένη' μένει γάρ Εστία έν θεών οϊκω μόνη.
Τών δέ άλλων δσοι έν τφ τών δώδεκα άριθμφ τεταγμένοι θεοί άρχονχες ηγούνται, κατά τάξιν ήν έκαστος έτάχθη. Πολλαί μέν οδν
καί μακάριαι θέαι τε καί διέξοδοι εντός ούρανοδ, δς θεών γένος
εύδαιμόνων επιστρέφεται, πράττων έκαστος αυτών τό αυτού, έπε
ται δέ ό άεί έθέλων τε καί δυνάμενος' φθόνος γάρ έξω θείου χο
ρού ϊσταται. "Οταν δέ δή προς δαΐτα καί έπί θοίνην ϊωσιν, άκραν
b δπό τήν ύπουράνιον άψΐδα πορεύονται προς άναντες' ? δή, τά μέν
θεών οχήμαχα ίσορρόπως εύήνια δντα £αδίως πορεύεται, τά δέ
άλλα μόγις" βρίθει γάρ δ τής κάκης ίππος μετέχων, έπί τήν γήν
ρέπων χε καί βαρύνων, φ μή καλώς ;, τεθραμμένος τών ηνιόχων.
Ένθα δή πόνος τε καί άγων έσχατος ψυχή πρόκειται. Αί μέν γάρ
αθάνατοι καλούμεναι, ήνίκ' άν προς άκρω γένωνται, έξω πορευ-
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ουρανό ό Ζευς, οδηγώντας τό φτερωτό του άρμα, πορεύεται
πρώτος, τά βάζει δλα σέ τάξη καί δλα τά φροντίζει 1 καί 247
τον άκολουθάει στρατιά άπό θεούς καί δαίμονες2 παρατα
γμένη σέ ένδεκα μέρη· γιατί ή Εστία μένει μονάχη οτόν οίκο
τών θεών.3 ΟΙ άλλοι δμως θεοί, δσοι έχουνε τήν τάξη τους
μέσα οτόν αριθμό τών δώδεκα, πάνε μπροστά σαν άρχοντες
τιέ τήν τάξη πού είναι βαλμένος ό καθένας. Έκεΐ λοιπόν
μέσα στον ουρανό υπάρχουνε πολλά καί τρισμάκαρα ορά
ματα καί περάσματα, πού τά περνοδιαβαίνει τό ευτυχισμένο
γένος τών θεών, καί καθένας των φροντίζει δ,τι είναι τα
γμένο σ' αυτόν κι* άκολουθάει όποιος ολοένα θέλει καί μπο
ρεί, γιατί ό φθόνος στέκει έξω άπό τή χορεία τών θεών. 1
Κι δταν πάνε σέ συμπόσιο καί σέ χαροκόπι, ανεβαίνουν τόν b
ανήφορο πού φέρνει ώς τήν άκρη τής αψίδας τοΰ ούρανοΰχαί rf αυτό τό ανέβασμα τά οχήματα τών θεών, οντάς ισο
ζυγισμένα καί καλοκυβέρνητα, πάνε εύκολα, τάλλα δμως μέ
μόχθο· γιατί τό άλογο πού έχει τήν κακοτροπιά βαραίνει
καί ρέπει βαριά προς τή γή, δν δέν είναι καλά γυμνασμένο
άπό τόν ηνίοχο. Κι έδώ, είναι ό μόχθος καί ό έσχατος αγώ
νας τής ψυχής. 5 Εκείνες βέβαια οί ψυχές πού τίς λένε αθά
νατες, δταν φθάσουνε στην άκρη τής αψίδας, περνάνε πέρα,
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e θεΐσαι, έστησαν έπί τφ τοΰ ούρανοΰ νώτψ, στάσας δέ αύτάς περι
άγει ή περιφορά' αί δέ θεωροΰσι χά έξω χού ούρανοΰ.
» Τόν δέ ύπερουράνιον τόπον, οδτε τις δμνησέ πω τών τήδε
ποιητής, οδτε ποτέ υμνήσει κατ' άξίαν. Έχει δέ δδε" τολμητέον
γάρ οδν τό γε αληθές είπεΐν, άλλως τε καί περί αληθείας λέγον
τα. Ή γάρ άχρώματός τε καί ασχημάτιστος καί άναφής ουσία
δντως οδσα, ψυχής κυβερνήτη μόνφ θεατή νφ, περί ήν τό τής άληθοδς επιστήμης γένος, τούτον έχει τόν τόπον. "Ατ° οδν θεού διάd νοια, νφ τε καί επιστήμη άκηράτω τρεφόμενη, καί άπάσης ψυχής
ίση άν μέλλη τό προσήκον δέξασθαι, ίδοΰσα διά χρόνου τό δν, άγα-
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στέκουν επάνω στο καταράχι τ' ούρανοΰ 1 καί καθώς στέκουν e
τίς πάει γύρω ή περιφορά,2 κι αυτές βλέπουνε τά δσα είναι
πέρα άπό τάν ουρανό.3
» Τόν ύπερουράνιο δμως τόπο, ούτε τάν τραγούδησε
κανείς άπό τους ποιητές έδώ κάτω, ούτε θά τόν τραγουδήση
ποτέ δπως τοΰ αξίζει.1 "Ομως είναι δπως θά ειπώ τώρα δά"
γιατί πρέπει τουλάχιστον νά τολμήση κανείς νά είπη τό αλη
θινό, άφοΰ άλλωστε μιλάει καί γιά τήν αλήθεια. Ή άχρωμη
καί άμορφη κι ανέγγιχτη ουσία5 πού αληθινά υπάρχει, πού
είναι θωρητή μονάχα άπό τόν κυβερνήτη τής ψυχής, τό νοΰ,
πού τήν ζητάει τό γένος τής αληθινής γνώσης, είναι σ* αυτόν
εκεί τόν τόπο. Ή διάνοια λοιπόν τοΰ θεού, επειδή τρέφεται d
μέ νοΰ καί μέ κατακάθαρη γνώση, 3 καί ή διάνοια κάθε ψυχής
πού τής είναι γραφτό νά δεχθη εκείνο πού τής ταιριάζει,
δταν ύστερα άπά μακροχρόνια' ίδή ξανά τό δν, τό αγαπάει,
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π$ τε καί θεωρούσα χάληθή τρέφεχαι καί εύπαθεί, έως δν κύκλω
ή περιφορά είς ταύχόν περιενέγκη. Έν δέ χή περιόδω καθορφ μέν
αυτήν δικαιοσύνην, καθορ? δέ σωφροσύνην, καθορ?, δέ έπιστήμην,
οδχ·/) γένεσις πρόσεστιν, ούδ' ή εστίν που έτερα έν έτέρω οδσα
e δν ήμεΐς νΰν δνχων καλοΰμεν, άλλα τήν έν χφ 8 έσχιν δν όντως
έπιστήμην οδσαν. Καί τάλλα ωσαύτως χα όντα όντως θεασαμένη
καί έσχιαθεΐσα, δΰσα πάλιν είς τό εϊσω του ούρανοΰ, οϊκαδε ήλθεν' έλθούσης δέ αύ-ής ό ηνίοχος, προς τήν φάτνην τους ίππους
στήσας, παρέβαλεν άμβροσίαν τε καί έπ' αύτη νέκταρ έπότισεν.
» Καί οδτος μέν θεών βίος. Αί δέ δλλαι ψυχαί, ή μέν άριστα
248 θεφ επομένη καί είκασμένη ύπερήρεν είς τόν έξω τόπον τήν τοΰ
ηνιόχου κεφαλήν, καί συμπεριηνέχθη τήν περιφοράν, θορυβουμένη ύπό τών ίππων καί μόγις καθορώσα τά δντα' ή δέ τοτέ μέν
ήρεν, τοτέ δ' έδυ, βιαζομένων δέ τών ϊππων τά μέν εϊδεν, τά δ'
οδ. Αί δέ δή άλλαι, γλιχόμεναι μέν άπασαι τοΰ άνω, έπονται, άδυνατούσαι δέ ύποβρύχιαι συμπεριφέρονται, πατοΰσαι άλλήλας καί
b έπιβάλλουσαι, έτερα πρό τής έχέρας πειρωμένη γενέσθαι, θόρυ
βος οδν καί άμιλλα καί ίδρώς έσχατος γίγνεται, οδ δή κακία ηνιό
χων πολλαί μέν χωλεύοντοα, πολλαί δέ πολλά πτερά θραύονται.
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κι δταν θωρήση τ' αληθινά, θρέφεται κι ευφραίνεται,1 ώς
που ή περιφορά νά κόμη τόν κύκλο της καί νάρθη σιό ίδιο
σημείο.2 Σ* αυτό δμως τό κυκλογύρισμα θωρεί καί τήν ίδια
τή δικαιοσύνη, θωρεί καί τή σωφροσύνη, θωρεί καί τή γνώση,3
δχι εκείνη πού τήν συνοδεύει ή γένεση, οδτε εκείνη πού e
είναι άλλη γιά κάθε πράγμα άπ' δσα τώρα εμείς λέμε πώς
υπάρχουνε, άλλα τήν αληθινή γνώαη, πού είναι μέσα σ'
εκείνο πού αληθινά υπάρχει. Κι άφοΰ ίδή ή ψυχή καί τάλλα
τ' αληθινά δντα καί τά χορτάσουνε τά μάτια της,1 ξαναβυθίζεται στο μέσα μέρος τ' ούρανοΰ καί γυρίζει οτόν οίκο
της. 5 Κι άμα αυτή γυρίοη, ό ηνίοχος βάζει τ' άλογα στή φά
τνη 6 καί τους βάζει μπροστά των αμβροσία καί έπειτα τά
ποτίζει μέ νέκταρ.
» Κι αυτός είναι ò βίος τών θεών. Άπο τίς άλλες δμως
•ψυχές δποια δά άκολουθάει πολύ καλά τ' άχνάρια τοΰ θεοΰ 248
καί τοΰ μοιάζει, εκείνης ό ηνίοχος υψώνει τό κεφάλι του
προς τόν πέρα τόπο καί κάνει τό κυκλογύρισμα μαζί με τό
θεό, ρ' δλο πού τάλογα τής φέρνουνε σύγχυση, καί μέ μόχθο
θωρεί τά δντα. Κάποια άλλη πάλι, άλλοτε υψώνεται κι άλλο
τε βυθίζεται, κι επειδή τ' άλογα τραβάνε μέ βία, άλλα βλέπει
κι άλλα δέν βλέπει. Καί οί άλλες λαχταράνε δα όλες γι'
απάνω κι άκολουθάνε, μά τους λείπει ή δύναμη, κι έτσι κά
νουνε μαζί τό γϋρο, μά κάτω άπό τό θόλο τ' ούρανοΰ7 καί
πατάει ή μια τήν άλλη, κι όρμοΰνε3 καί βάζουνε τά δυνα- b
τά τους ποια νά πρωτοπεράση τήν άλλη. Καί γίνεται θόρυβος
καί άμιλλα καί χύνεται ό έσχατος ιδρώτας·9 κι έδώ άπό φταί
ξιμο τοΰ ηνίοχου πολλές ψυχές γίνονται ανάπηρες καί πολ
λές οπάζουνε πολλά φτερά. 1 0 Καί δλες μαζί ύστερα άπό πολύ
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Πάσαι δέ πολύν ίχουααι πονον, ατελείς τής τοΰ δνχος θέας απέρ
χονται, καί άπελθοΰσαι τροψ^ δοξαστή χρώνται. 05 δή Ινεχ' ή
πολλή σπουδή τό αληθείας ίδεΐν πεδίον οδ έστιν, ή τε δή προσή
κουσα ψυχής τφ άρίστω νομή έκ τοΰ έκεΐ λειμώνος τυγχάνει οδσα,
C ή τε τοΰ πτερού φύσις, φ ψυχή κουφίζεται, τούτω τρέφεται.
» θεσμός τε Αδράστειας δδε" ήτις άν ψυχή, θεφ ξυνοπαδός
γενομένη, κατίδη τι τών αληθών, μέχρι τε τής ετέρας περιόδου
είναι άπήμονα, κδν άεί τοΰτο δύνηται ποιεΐν, άεί άβλαβη εϊναιδταν δέ άδυνατήσασα έπισπέσθαι μή ϊδη, καί τινι συντυχία χρησαμένη λήθης τε καί κακίας πλησθεϊσα βαρυνθή, βαρυνθεΐσα δέ πτερορρυήση τε καί έπί τήν γήν πέση, χότε νόμος χαύτην μή φύτευ
α oat είς μηδεμίαν θηρείαν φύσιν έν τή πρώτη γενέσει" άλλα τήν
μέν πλείστα ίδοΰσαν είς γονήν ανδρός γενησομένου φιλοσόφου ή
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πόνο φεύγουνε αμύητες1 στή θέα τοΰ 8ντος, καί άμα πιά φύ
γουνε τρέφονται μέ παραστάσεις2. Ή αιτία δμως πού πάνε
μέ πολλή σπουδή νά ίδοΰνε ποΰ είναι τό πεδίο τής αλή
θειας, είναι πώς άπό τό λειβάδι3 έκεΐ πέρα βγαίνει ή τροφή
πού αρμόζει στο καλύτερο μέρος τής ψυχής, πώς καί τών
φτερών τό φύτρωμα, πού φέρνουν ανάλαφρα ψηλά τήν ψυ
χή, τρέφεται μ' αυτή τήν τροφή.
C
Καί υπάρχει τούτος δά ό νόμος τής Αδράστειας -1 δποια
ψυχή γίνη συνοδίτισοα θεοΰ καί θωρήση κάτι άπό τ' αληθι
νά, νά μένη απείραχτη άπό τό κακό ως τό άλλο κυκλογύρι
σμα- κι δν πάντοτε μπορή τοΰτο νά τά κάνη, πάντοτε νά εί
ναι άβλαφτη. "Οταν δμως δέν ίδή τίποτε, γιατί τής έλειψε
ή δύναμη ν' άκολουθήση, καί άπό κάποια κακοτυχία γεμίση
λησμονιά καί κακία καί βαρύνη, κι άπό τό βάρος ρίξη τά
φτερά της καί πέση καταγής,5 τότε είναι νόμος αυτή ή ψυ
χή νά μή φυτευθη στην πρώτη γέννηση της σέ κανενός θη- d
ρίου σπόρο. 'Αλλά δποια ψυχή είδε τά πιο πολλά νά φυτευ
θη σέ σπέρμα ενός πού θά γίνη φιλόσοφος6 ή φίλος τής
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ψιΧοκάλου ή μουσικού χινος. καί ερωτικού, τήν δέ δευτέραν είς
βασιλέως έννομου ή πολεμικού καί άρχικοΰ, τρίτην είς πολιτικοΰ
ή τίνος οίκονομικοΰ ή χρηματιστικοΰ, τετάρτην είς φιλόπονου γυ
μναστικού ή περί αώυ,ατος ϊασίν τίνος έσομένου, πέμπτην μαντιe κόν βίον ή τίνα τελεστικόν Ιξουσαν' έκτη ποιητικός ή τών περί
μίμησίν χις δλλος αρμόσει, έβδομη δημιουργικός ή γεωργικός, ο
γδόη σοφιστικός ή δημοκοπικός, ένατη τυραννικός.
» Έν δή τούτοις άπασιν δς μέν δν δικαίως διαγάγη, άμείνονος μοίρας μεταλαμβάνει, δς δ' δν αδίκως, χείρονος. Είς μέν γάρ
τό αδτό δθεν ήκει ή ψυχή έκαστη ούκ άφικνεϊται ετών μυρίων"
249 ού γάρ πτερούται πρό τοσούτου χρόνου, πλην ή του φιλοσοφήσαντος άδόλως ή παιδεραστήσαντος μετά φιλοσοφίας- αδται δέ τρί
τη περιόδω τή χιλιετεΐ, έάν έλωνται τρις εφεξής τόν βίον τούτον,
οδτω πτε'ρωθεΐσαι τρισχιλιοστφ έτει απέρχονται. Αί δέ άλλαι, 8ταν
τόν πρώτον βίον τελευτήσωσιν, κρίσεως έτυχον, κριθεΐσαι δέ, αί
μέν εις τά ύπό γής δικαιωτήρια έλθοΰσαι δίκην έκτίνουσιν, αί δ'
b είς τοδρανοΰ τίνα τόπον, ύπό τής δίκης κουφισθεΐσαι, διάγουσιν
άξίως οδ έν άνθρωπου εϊδει έβίωσαν βίου. Τφ δέ χιλιοστφ αμφό
τερα:, άφικνοδμεναι έπί κλήρωσίν τε καί αίρεση τοΰ δευτέρου βίου,
αίροΰνται δν δν θέλη έκαστη' ένθα καί είς θηρίου βίον ανθρωπι
νή ψυχή άφικνεϊται, καί έκ θηρίου δς ποτέ άνθρωπος ήν .πάλιν
είς δνθρωπον οδ γάρ ή γε μήποτε ίδοΰσα τήν άλήθειαν είς τόδε
ήξει τό σχήμα.
» Δει γάρ άνθρωπον ξυνιέναι κατ' είδος λεγόμενον, έκ πολ
λών ιόν αισθήσεων εις έν λογισμφ ξυναιροδμενον. Τοΰτο δ' έστιν
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ομορφιάς ή δουλευτής τών Μουσών καί τοΰ "Ερωτος· ή
δεύτερη σ" ένας βασιλιά φιλόνομου ή πού είναι καλός στον
πόλεμο καί ικανός νά έχη τήν αρχή· ή τρίτη σ ενός πολιτι
κού ή όργανωτοΰ ή κανενός πού ποθεί ν' απόχτηση πολλά·
ή τέταρτη σ' ενός πού τοΰ αρέσει ό μόχθος τής γυμναστι
κής ή κανενός πού θά καταγίνεται μέ τή γιατριά τοΰ σώμα
τος· ή πέμπτη θά κόμη ζωή μαντευτική ή ίεροτελεοτική,
στην έκτη θά ταιριάζη ή ζωή ενός ποιητή ή κανενός άλλου
εικαστικού καλλιτέχνη, στην έβδομη ή ζωή κανενός τεχνί
τη ή γεωργού, στην όγδοη ή ζωή κανενός σοφιστή ή δημοκόπου, στην ένατη κανενός τυράννου.
» Καί άπ' αυτούς 8λους όποιος κάνει ζωή δίκαια βρί
σκει καλύτερη τύχη, δποιος δμως κάνει άδικη ζωή, χειρό
τερη - γιατί κάθε ψυχή δέν ξαναγυρίζει έκεΐ όποΰθε έρχε
ται πρίν άπό δέκα χιλιάδες χρόνια, γιατί δέν φτερώνεται
πρίν περάση τόσος καιρός- ' εξαίρεση κάνει μονάχα ή ψυ
χή εκείνου πού φιλοσόφησε χωρίς δόλο ή εκείνου πού μέ τή
φιλοσοφία αγάπησε τά παιδιά. Αυτές λοιπόν οί ψυχές κά
νουνε φτερά στά τρίτο χιλιόχρονο κυκλογύρισμα, δν διάλε
ξαν τρεις όλοσύνεχες φορές αυτή τή ζωή, κι έτσι φεύγουνε γιά τήν πηγή των οτίς τρεις χιλιάδες χρόνια. Οί άλλες
δμως, δταν τελειωθούνε τήν πρώτη ζωή, δικάζονται, κι άφοΰ
κρισολογηθοΰνε, άλλες πάνε στους τόπους τής τιμωρίας πού
είναι κάτω άπό τή γη γιά νά ξεπληρώσουν έκεΐ τήν ποινή
τους· άλλες πάλι μέ τό δίκασμα χάνουν τό βάρος των, υψώ
νονται σέ κάποιο τόπο τ' ούρανοΰ καί ζουν έκεΐ αντάξια
μέ τή ζωή πού έκαμαν δταν είχανε μορφήν ανθρώπου. "Ο
μως οτά χίλια χρόνια επάνω καί οί πρώτες καί οί δεύτερες
φθάνουνε σέ κλήρωση καί σ* εκλογή τής δεύτερης ζωής,
καί διαλέγει ή κάθε μιά όποια ζωή θέλει· αυτή τή φορά ή
ανθρώπινη ψυχή μπορεί νά κατάληξη καί στή ζωή ενός ζώ
ου, κι άπό τό ζώο νά ξαναπάη σέ άνθρωπο δποια ψυχή ήτα
νε κάποτε άνθρωπος. Γιατί ή ψυχή πού δέν είδε ποτέ τήν
αλήθεια δέν θά φθάση σ* αυτή τή μορφή.
»Γιατί ό άνθρωπος πρέπει νά καταλαβαίνη δ,τι λέγε
ται στή μορφή τής έννοιας, πού βγαίνει μέσα άπό τίς πολ-
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C άνάμνησις εκείνων, ά ποτ' εϊδεν ημών ή ψυχή, συμπορευθεΐσα θεφ
καί ύπεριδοΰσα δ νΰν είναι φαμεν καί άνακύψασα είς τό δν δντως.
Διό δή δικαίως μόνη πτεροΰται ή τοΰ φιλοσόφου διάνοια" προς
γάρ έκείνοις άεί έστιν μνήμη κατά δύναμιν, προς οίσπερ θεός δν
θεΐός έστιν. Τοις δέ δή τοιούτοις άνήρ δπομνήμασιν ορθώς χρώμενος, τελέους άεί τελετάς τελούμενος, τέλεος δντως μόνος γίγνεται' έξιστάμενος δέ τών ανθρωπίνων σπουδασμάτων καί προς τφ
Δ θείω γιγνόμενος, νουθετείται μέν ύπό τών πολλών ώς παρακινών,
ένθουσιάζων δέ λέληθεν τους πολλούς.
» "Εστι δή οδν δεύρο δ πάς ήκων λόγος περί τής τετάρτης
μανίας, ήν, δταν τό τήδέ τις δρών κάλλος, τοΰ άληθοΰς άναμιμνησκόμενος, πτερώται, άναπτερούμενός τε καί προθυμούμενος άναπτέσθαι, αδυνατών δέ, όρνιθος δίκην βλέπων άνω τών κάτω δέ
αμελών, αίτίαν έχει ώς μανικως διακείμενος' ώς άρα αδτη παe σών τών ενθουσιάσεων αρίστη τε καί έξ αρίστων, τφ χε έχονχι
καί τφ κοινωνοΰντι αυτής, γίγνεται, καί δχι, ταύτης μετέχων χής
μανίας, δ έρών χών καλών έρασχής καλείται. Καθάπερ γάρ εϊρηται, πάσα μέν άνθρωπου ψυχή φύσει τεθέαται τά δντα, ή ούκ δν
260 ήλθεν είς τόδε τό ζίρον. Άναμιμν'σκεσθαι δέ έκ τώνδε εκείνα ού
ράδιον άπάση, ούτε δσαι βραχέως είδον τότε χάκεΐ, οδθ' αϊ, ?εΰρο
πεσοΰσαι, έδυσχύχησαν ώστε, ύπό τίνων ομιλιών έπί τό άδικον τρα-
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λές αισθήσεις καί συναιρείται μέ τό λογισμό καί γίνεται ένα"1
καί τοΰτο είναι ή ανάμνηση πού έχομε γιά κείνα πού είδε
κάποτε ή ψυχή μας, δταν πορεύθηκε μαζί μέ τό θεό κι δταν
έσήκωσε τά μάτια της πάνω απ' αυτά πού λέμε τώρα πώς
υπάρχουνε, καί ανυψώθηκε έκεΐ δπου είναι ή αληθινή ου
σία. Γι* αυτό δά, δπως τής αξίζει φτερώνεται μονάχα ή ψυχή
τοΰ φιλοσόφου· γιατί είναι πάντα μ' δλη τή δύναμη τής
μνήμης της κοντά σ' εκείνα, δπου είναι κι ό θεός καί γι' αυ
τό δά είναι θεός. "Οποιος λοιπόν άνθρωπος δουλεύει ορθά μ'
αυτές τις θύμησες καί προσδέχεται πάντα τέλεια τίς μυστα
γωγίες, 2 αυτός μονάχα γίνεται πραγματικά τέλειος. Κι δταν
παρατιέται άπό τ' ανθρώπινα σπουδάγματα καί πάη κοντά
στο θείο, τότε οί πολλοί κοιτάζουνε βέβαια νά τόν νουθετη
θούνε, σάν νά τοΰ είχανε σαλέψει, καί δέν βλέπουν οι πολ
λοί πώς αυτός είναι γεμάτος άπό τό θεό.
» "Ετσι λοιπόν μ' αυτά δλα πού είπαμε φθάσαμε στην
τέταρτη μανία,3 αυτήν πού δταν κανείς βλέπη τήν ομορφιά
έδώ κάτω, καθώς θυμάται τήν αληθινή, φτερώνεται κι ανοί
γει τά φτερά του γεμάτος πόθο νά πετάξη, μά δέν έχει
τή δύναμη, καί κοιτάζει σάν τό πουλί προς τά πάνω 1 κι αμε
λεί τά κάτω καί τοΰ λένε πώς είναι μανιακός· αυτή λοιπόν
ή μανία είναι άπ' δλα τά θεϊκά δαιμονίσματα ή πιό καλή,
χι άπό τήν mo καλή πηγή, καί γιά κεϊνον πού τήν έχει μέσα
του καί γιά κεϊνον πού γίνεται κοινωνός της· κι εκείνος πού
έχει αυτήν τή μανία, αυτός πού αγαπάει τήν ομορφιά, λέγε
ται εραστής. Γιατί, καθώς είπαμε, κάθε δά ανθρώπινη ψυχή,
ταγμένη άπό τή φύση, έχει θωρήσει τά δντα· 5 αλλιώς δέν
θά έρχονταν σ' αυτήν τή μορφή τής ζωής. Μά δέν είναι εύ
κολο στην καθεμιά άπ' αυτά έδώ νά φέρνη στή θύμηση της
εκείνα- ούτε σ" δσες γιά λίγο είδανε τότε τά εκεί, ούτε σ' αυ
τές πού έπεσαν έδώ κάτω καί δυστύχησαν, κι έτσι άπό κά-
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πόμεναι, λήθην δν τότε είδον ιερών έχειν" όλίγαι δή λείπονχαι,
αίς τό χής μνήμης ίκανώς πάρεστιν. Αύται δέ, δταν τι τών έκεΐ
δμοίωμα ϊδωσιν, εκπλήττονται καί ούκέθ' αυτών γίγνονχαι. "Ο δ"
b έστι τό πάθος άγνοοΰσι διά τό μή ίκανώς διαισθάνεσθαι.
»Δικαιοσύνης μέν οδν καί σωφροσύνης καί δσα άλλα τίμια
ψυχαΐς ούκ ένεσα φέγγος ουδέν έν τοις τήδε όμοιώμασιν' άλλα
δι' αμυδρών οργάνων μόγις αυτών καί ολίγοι, έπί τάς εικόνας ίόντες, θεώνται χό τοΰ είκασθένχος γένος. Κάλλος δέ τότ' ήν ίδεΐν
λαμπρόν, δτε, σύν εύδαίμονι χορφ, μακαρίαν 8ψιν τε καί θέαν, επό
μενοι μετά μέν Διός ήμεΐς, άλλοι δέ μετ' άλλου θεών, είδόν τε
e καί έτελοΰντο τών τελετών ήν θέμις λέγειν μακαριωτάτην" ήν ώργιάζομεν, ολόκληροι μέν αυτοί δντες καί απαθείς κακών οσα ημάς
έν ύστέρω χρόνω ύπέμενεν, ολόκληρα δέ καί άπλα καί άτρεμή καί
εύδαίμονα φάσματα μυούμενοί τε καί εποπτεύοντες έν αυγή καθαρά
καθαροί όντες καί ασήμαντοι τούτου ο νΰν σώμα περιφέροντες òvoμάζομεν, δστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι. — Ταύτα μέν οδν μνήμη
κεχαρίσθω δι' ήν, πόθω τών τότε, νΰν μακρότερα εϊρηται. Περί
d δέ κάλλους, ωσπερ εϊπομεν, μετ' εκείνων τε έλαμπεν δν, δεΰρο τ'
έλθόντες κατειλήφαμεν αυτό διά τής εναργέστατης αίσθήσεως τών
ημετέρων, στίλβον εναργέστατα. "Οψις γάρ ήμΐν οξυτάτη τών διά
τοΰ σώμαχος έρχεχαι αισθήσεων, fi φρόνησις ούχ δράται" δεινούς
γάρ δν παρεΐχεν έρωτας, εϊ τι τοιούτον εαυτής εναργές εϊδωλον
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ποιες συντροφιές επήραν τής αδικίας τό δρόμο κι άπολησμόνησαν τά ιερά 1 πού είδανε τότε. Μένουνε λοιπόν λίγες πού
έχουνε μέσα τους δυνατή τή θύμηση· αυτές λοιπόν, δταν ί
δοΰν κάποιο ομοίωμα άπό τά έκεΐ μένουν εκστατικές2 καί
δέν κυβερνούνε πιά τόν εαυτό τους- μά τί είναι τό πάθος
πού τίς βρήκε δέν τό ξέρουνε γιατί δέν τά ξεχωρίζουνε καθαρά.3
b
» Ή δικαιοσύνη βέβαια καί ή σωφροσύνη καί δσα άλλα
είναι πολύτιμα γιά τίς ψυχές δέν έχουνε καμμιά φεγγοβο
λ ώ στά ομοιώματα έδώ κάτω' άλλα μ' υσύνατα 8ργανα, μέ
πολύ μόχθο καί λίγοι πλησιάζουνε τις εικόνες των καί θεάζονται τό γένος πού παριστάνουν. Ή ομορφιά δμως λαμπο
κοπούσε τότε στά μάτια μας,4 δταν μαζί μέ τόν πανεύτυχο
χορό 5 έβλέπαμε τό μακάριο όραμα καί θέαμα, κι ακολουθών
τας έμεϊς τά Δία 6 κι άλλοι άλλους θεούς, έτελετουργούσαμε
τή μυσταγωγία πού αξίζει νά τήν λέμε τρισμάκαρη, αυτήν
πού τήν γιορτάζαμε δά οντάς εμείς ολάκεροι7 κι ανέπαφοι e
άπ' δσα κακά μας περίμεναν ύΌτερα- καί μυηθήκαμε στ' ακέ
ρια κι ολοκάθαρα κι άτρεμόφεγγα καί πανεύτυχα οράματα καί
τά θωρούσαμε μέσα σέ φωτοβολία καθάρια, οντάς καθαροί
κι αμόλυντοι8 άπ' αυτό πού τό περιφέρνομε τώρα μαζί μας
καί τό λέμε σώμα κι είμαστε σάν τό στρείδι μέ τ' δστρακό
του δεμένοι. — Αυτά λοιπόν άξιζε νά είπωθοΰνε γιά τή θύμη
ση, γι' αυτήν πού μακρολογήσαμε τώρα άπό τόν πόθο μας
γιά τά τότε. Μά ή ομορφιά, Οπως είπαμε, ήταν ανάμεσα σ*
εκείνα καί λαμποκοπούσε- κι δταν ήρθαμε έδώ κάτω τήν d
νοιώσαμε μέ τήν πιό καθαρή αίσθηση μας, καθώς ολοφάνε
ρα άχτιδοβολοϋσε. Γιατί ή όραση είναι ή πιά δυνατή άπά τίς
αισθήσεις πού μας έρχονται μέσα άπό τό σώμα. Μ' αυτήν
δέν βλέπει κανείς τή φρονιμάδα· γιατί ή φρονιμάδα θά προ
καλούσε φοβερούς έρωτες, αν μάς πρόσφερνε κανένα τέτοιο
καθάριο ομοίωμα τοΰ έαυτοΰ της πού νά έφθανε στην δρά
ση μας· οοτε καί τάλλα βλέπει κανείς δσα είναι άξιαγάπη-
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πόμεναι, λήθην ών τότε είδον ιερών έχειν' όλίγαι δή λείπονται,
άίς τό χής μνήμης ίκανώς πάρεσχιν. Αύται δέ, δταν τι τών έκεΐ
ομοίωμα ϊδωσιν, εκπλήττονται καί ούκέθ' αυτών γίγνονται. "Ο Ζ
b έστι τό πάθος άγνοοΰσι διά τό μή ίκανώς διαισθάνεσθαι.
» Δικαιοσύνης μέν οδν καί σωφροσύνης καί δσα άλλα χίμια
ψυχαΐς οδκ ένεστι φέγγος ουδέν έν χοΐς τήδε όμοιώμασιν' άλλα
δι' αμυδρών οργάνων μόγις αυτών καί ολίγοι, έπί τάς εικόνας ϊόντες, θεώνχαι χό τοΰ είκασθέντος γένος. Κάλλος δέ τότ' ήν ίδεΐν
λαμπρόν, δτε, σύν εύδαίμονι χαρφ, μακαρίαν δψιν τε καί θέαν, επό
μενοι μετά μέν Διός ήμεΐς, δλλοι δέ μετ' άλλου θεών, είδόν τε
e καί έτελοΰντο τών τελετών ήν θέμις λέγειν μακαριωτάτην' ήν ώργιάζομεν, ολόκληροι μέν αδτο'ι δντες καί απαθείς κακών δσα ημάς
έν ύστέριρ χρόνω ύπέμενεν, ολόκληρα δέ καί άπλα καί άτρεμή καί
εύδαίμονα φάσμαχα μυούμενοί τε καί εποπτεύοντες έν αυγή καθαρά
καθαροί δντες καί ασήμαντοι τούτου δ νΰν σώμα περιφέροντες όνομάζομεν, άστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι. — Ταύτα μέν οδν μνήμη
κεχαρίσθω δι' ήν, πόθω τών τότε, νΰν μακρύτερα εϊρηται. Περί
d δέ κάλλους, ωσπερ εϊπομεν, μετ' εκείνων τε έλαμπεν δν, δεδρο τ'
έλθόντες κατειλήφαμεν αδτό διά τής εναργέστατης άίσθήσέως τών
ημετέρων, στίλβον εναργέστατα. "Οφις γάρ ήμΐν οξυτάτη τών διά
τοΰ σώματος έρχεται αισθήσεων, fi φρόνησις ούχ όράται" δεινούς
γάρ δν παρεΐχεν έρωτας, εϊ τι χοιοΰτον εαυτής εναργές εϊδωλον
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ποιες συντροφιές επήραν τής αδικίας τό δρόμο κι άποληομόνησαν τά Ιερά 1 πού είδανε τότε. Μένουνε λοιπόν λίγες πού
έχουνε μέσα τους δυνατή τή θύμηση- αυτές λοιπόν, δταν ί
δοΰν κάποιο ομοίωμα άπό τά έκεΐ μένουν εκστατικές2 καί
δέν κυβερνούνε πιά τον εαυτό τους· μά τί είναι τό πάθος
πού τίς βρήκε δέν τό ξέρουνε γιατί δέν τό ξεχωρίζουνε καθαρά.3
b
» Ή δικαιοσύνη βέβαια καί ή σωφροσύνη καί δσα άλλα
είναι πολύτιμα γιά τίς ψυχές δέν έχουνε καμμιά φεγγοβο
λ ώ στά ομοιώματα έδώ κάτω' άλλα μ' αδύνατα δργανα, μέ
πολύ μόχθο καί λίγοι πλησιάζουνε τίς εικόνες των καί θεάζονται τά γένος πού παριστάνουν. Ή ομορφιά δμως λαμπο
κοπούσε τότε οτά μάτια μας,4 δταν μαζί μέ τάν πανεύτυχο
χορό 5 έβλέπαμε τό μακάριο δράμα καί θέαμα, κι ακολουθών
τας έμεϊς τό Δία6 κι άλλοι άλλους θεούς, έτελετουργούσαμε
τή μυσταγωγία πού αξίζει νά τήν λέμε τρισμάκαρη, αυτήν
πού τήν γιορτάζαμε δά βντας έμεΐς ολάκεροι7 κι ανέπαφοι e
άπ' δσα κακά μας περίμεναν ύστερα- καί μυηθήκαμε στ' ακέ
ρια κι ολοκάθαρα κι άτρεμόφεγγα καί πανεύτυχα οράματα καί
τά θωρούσαμε μέσα σέ φωτοβολώ καθάρια, άντας καθαροί
κι αμόλυντοι8 άπ' αυτό πού τό περιφέρνομε τώρα μαζί μας
καί τό λέμε σώμα κι είμαστε σάν τό στρείδι μέ τ' βστρακό
του δεμένοι. — Αυτά λοιπόν άξιζε νά είπωθοΰνε γιά τή θύμη
ση, γι' αυτήν πού μακρολογήσαμε τώρα άπό τόν πόθο μας
γιά τά τότε. Μά ή ομορφιά, δπως είπαμε, ήταν ανάμεσα σ"
εκείνα καί λαμποκοπούσε" κι δταν ήρθαμε έδώ κάτω τήν d
νοιώσαμε μέ τήν πιο καθαρή αίσθηση μας, καθώς ολοφάνε
ρα άχτιδοβολοΰσε. Γιατί ή δράση είναι ή πιά δυνατή από τίς
αισθήσεις πού μας έρχονται μέσα άπό τό σώμα. Μ' αυτήν
δέν βλέπει κανείς τή φρονιμάδα· γιατί ή φρονιμάδα θά προ
καλούσε φοβερούς έρωτες, δν μας πρόσφερνε κανένα τέτοιο
καθάριο ομοίωμα τοΰ έαυτοΰ της πού νά έφθανε στην δρά
ση μας· ούτε καί τάλλα βλέπει κανείς δσα είναι άξιαγάπη-
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παρείχετο εις δψιν ιόν, καί τδλλα δσα έραστά. Νΰν 8έ κάλλος μό
νον ταύτην έσχε μοΐραν, ώστ' έκφανέστατον είναι καί έρασμιώτατον.
» Ό μέν οδν μή νεοτελής ή διεφθαρμένος ούκ οξέως ένθένδε
έκεΐσε φέρεται, προς αυτό τό κάλλος, θεώμενος αυτού τήν τήδε
έπωνυμίαν' ώστ' οδ σέβεται προσορών, άλλ', ηδονή παραδούς, τετράποδος νόμον βαίνειν επιχειρεί καί παιδοσπορεΐν καί, δβρει προσομιλών, ού δέδοικεν οδδ' αίσχδνεται παρά φδσιν ήδονήν διώκων.
Ό δέ άρτιτελής, ό τών τότε πολυθεάμων, δταν ΟεοζιΒ'ες πρόσωπον
ϊδη, κάλλος εδ μεμιμημένον, ή τίνα σώματος ίδέαν, πρώτον μέν
έφριξε καί τι τών τότε δπήλθεν αυτόν δειμάτων' είτα προσορών ώς
θεόν σέβεται καί, εί μή έδεδίει τήν χής σφόδρα μανίας δόξαν, θύοι
άν ώς άγάλματι καί θεφ τοϊς παιδικοΐς. ΊΟόνχα δέ, αδτόν οίον
έκ χής φρίκης μεταβολή τε καί ίδρώς καί θερμότης άήθης λαμ
βάνει" δεξάμενος γάρ τοΰ κάλλους τήν άπορροήν διά τών ομμά
των έθερμάνθη, fi ή τοΰ πτερού φδσις άρδεται' θερμανθέντςς δέ, έτάκη τά περί τήν έκφυσιν, δ πάλαι ύπό σκληρότητος συμμεμυκότα
εϊργε μή βλαστάνειν' έπιρρυείσης δέ χής τροφής, φ δησέ τε καί
ώρμησε φύεσθαι άπό χής ρίζης ό τοΰ πτερού καυλός ύπό παν τό
τής ψυχής είδος. Πάσα γάρ ήν τό πάλαι πτερωτή' ζει οδν έν τοδτφ 8λη καί άνακηκίει καί, δπερ χό χών όδοντοφυούντων πάθος πε
ρί τους δδόνχας γίγνεται δταν άρτι φύωσιν, κνήσίς τε καί άγανάκτησις περί τά οδλα, ταδτόν δέ πέπονθεν ή τοΰ πτεροφυεΐν αρχο
μένου ψυχή' ζει τε καί αγανακτεί καί γαργαλίζεται φδουσα τά
πτερά.
» "Οταν μέν οδν, βλέπουσα προς τό τοΰ παιδός κάλλος, έκεΐ-
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τα. Μά νά πού μονάχα ή ομορφιά είχε αυτήν τή μοίρα για
s
va είναι κάτι κατάφωτο καί παναγάπητο.
» Κι εκείνος λοιπόν πού δέν είναι νεομύητος ή πού εί•ναι χαλασμένος,1 αυτός δέν πετάει γρήγορα άπ' έδώ προς
τά έκεΐ, προς τήν άτόφυα ομορφιά, δταν θεάζεται εκείνο πού
.έκεΐ κάτω έχει τό ίδιο δνομα. Κι έτσι δέν τό σέβεται δταν
τό θωρή, άλλα παραδομένος στην ηδονή προσπαθεί όπως τά
τετράποδα νά πλησίαση καί νά παιδοσπορήση· κι δντας βου
τηγμένος οτήν ακολασία δέν φοβάται ούτε ντρέπεται πού
κυνηγάει τήν παραφυσική ηδονή. Ό νεομύητος δμως, αύτός πού τότε είδε πολλά, Οταν 'δή κανένα θεόμορφο πρόσωJTO, πού είναι καλό μίμημα τής άτόφυας ομορφιάς, ή καμμιά
.τέτοια είδη σέ σώμα, πρώτα - πρώτα τόν πιάνει φρίκη 2 καί
χωρίς νά τό καταλάβη τόν κυριεύει κάποιος σάν κείνους τους
τότε φόβους, έπειτα καθώς τόν θωρεί σάν θεό τόν σέβεται, κι
•αν δέν έφοβόταν μήν τόν πάρουν ολωσδιόλου γιά τρελλό,
>θά έκανε θυσίες στον αγαπημένο, σάν σέ άγαλμα καί σέ θεό.
Κι δμα αυτός ΐδή τόν αγαπημένο, δπως είναι άπό τή φρίκη,
τόν κυριεύει έπειτα ιδρώτας καί ζέστη ασυνήθιστη.3 Γιατί
-καθώς δέχθηκε τή φωτοσυρμή τής ομορφιάς μέσ' άπό τά μάτια του, πυρώθηκε έκεΐ άπ' δπου ποτίζεται τά φύτρο τοΰ
φτεροΰ - κι άπό τό πύρωμα έλειωσαν δσα ήτανε γύρω άπό
τό φύτρο, πού άπό καιρό είχανε κλείσει άπό σκληράδα καί
ιδέν άφηναν τό φύτρο νά βλάστηση. Καί τώρα, καθώς χύθη
κε επάνω τροφή έφούσκωσε κι άνάδωσε άπό τή ρίζα ό καυ
λός τοΰ φτεροΰ κάτω άπ' δλη τήν εΐδή τής ψυχής - γιατί παΛιά ήταν δλη ή ψυχή φτερωτή. Κι έτσι βράζει ολόκληρη κι
αναπηδάει, καί δ,τι παθαίνουν εκείνοι πού βγάζουνε δόντια
•γύρω σ' αυτά τή στιγμή πού ξεφυτρώνουνε, τόν κνισμό καί
τ ή στενοχώρια γύρω άπό τά οδλα, τό ίδιο παθαίνει καί ή ψυ
χ ή εκείνου πού άρχισαν νά φυτρώνουν τά φτερά της- βρά
ζει καί τυραννιέται 4 καί τήν παιδεύει ό κνισμός καθώς φυτρώνουνε τά φτερά της.
» Τήν ώρα λοιπόν πού ή ψυχή έχει τά μάτια της ριγμέ
να επάνω στην ομορφιά τοΰ παιδιού, μέρη τής ομορφιάς έρ-
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θεν μέρη έπιόνχα καί ρέοντα, δ δή διά ταύτα ί μ ε ρ ο ς καλεΐχαι,d δεχόμενη, άρδηχαί τε καί θερμαίνηται, λωφ$ τε τής οδύνης
καί γέγηθεν. "Οταν δέ χωρίς γένηται καί αύχμήση, τά τών διε
ξόδων στόματα ^ τό πχερόν όρμφ συναυαινόμενα, μύσαντα απο
κλείει τήν βλάστην τοΰ πτερού" ή δ' εντός, μετά τοΰ ίμερου άποκεκλεισμένη, πηδώσα οίον τά σφύζοντα τή διεξόδφ έγχρίει, έκα
στη τή καθ' αδτήν, ώστε πάσα κεντουμένη κύκλω ή ψυχή οίο-τρψκαί δδυνάχαι' μνήμην δ' αδ έχουσα τοΰ καλού γέγηθεν. Έκ δέ
e αμφοτέρων μεμιγμένων αδημονεί τε τη άτοπία τοΰ πάθους καί απο
ρούσα λυτχά, καί, έμμανής οδσα, οδτε νυκτός δύναται καθεδδειν·
οδτε μεθ' ήμέραν oö δν ?) μένειν' θεΐ δέ ποθούσα δπου άν οϊηται.
δψεσθαι τόν έχοντα τό κάλλος. Ίδοΰσα δέ καί άποχετευσαμένη.
Γμερον, έλυσε μέν τά τότε συμπεφραγμένα" άναπνοήν δέ λαβοΰσα,
κέντρων τε καί ώδίνων έληξεν, ήδονήν δ' αδ ταύτην γλυκυτάτην
έν τφ παρόντι καρποΰται. "Οθεν δή έκοδσα είναι οδκ απολείπε252 ται, ουδέ τίνα τοΰ καλοΰ περί πλείονος ποιείται" άλλα μητέρων τε
καί αδελφών καί εταίρων πάντων λέλησται, καί ουσίας δι' άμέλειαν άπολλυμένης παρ' ουδέν τίθεται, νομίμων δέ καί εύσχημόνων
οίς πρό τού έκαλλωπίζετο πάντων καταφρονήσασα, δουλεύείν έτοι
μη καί κοιμάσθαι δπου άν έξι τις έγγυτάτω τοΰ πόθου. Προς γάρ
τφ σέβεσθαι τόν τό κάλλος έχοντα, ίατρόν εδρηκε μόνον τών μεfa γίστων πόνων. Τοΰτο δέ τό πάθος, δ παΐ καλέ, προς δν δή μοι δ·
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χονται άπ' έκεΐ καί ρέουνε μέσα της, καί γι* αυτό δά τά εί
πανε ίμερο1 (πόθο), καί ή ψυχή δέχεται τόν πόθο αυτόν
καί ποτίζεται καί θερμαίνεται καί ησυχάζει άπό τάν πόνο
της καί γεμίζει χαρά. "Οταν δμως ή ψυχή χωρίση άπό τό
δμορφο παιδί καί ξεραθή, τά ανοίγματα τών πόρων, άπ' δπου
•βγαίνει μ' ορμή τό φτερό,2 ξεραίνονται κι αυτά κι άμα κλεί
νουν έμποδίζουνε τή βλάστηση τοΰ φτεροΰ. Ή ψυχή δμως,
κλεισμένη μέσα μαζί μέ τόν πόθο, χτυπάει σάν τό αίμα μέ
σα στις φλέβες καί χώνεται μέσα σέ κάθε της πόρο κι έτσι
κεντιέται 3 ολόγυρα δλη ή ψυχή, τήν παιδεύει ό οίστρος καί
τήν σφίγγει ό πόνος- μά άπό τάλλο μέρος πάλιν έχει τή θύ
μηση τής Ομορφιάς καί γεμίζει άπό χαρά. Καί καθώς νοιώθει
•μέσα της ανακατωμένα καί τά δύο, πόνο καί χαρά, τό παρά
ξενο τοΰτο πάθημα τήν άνησυχάει, τί νά κάμη δέν ξέρει καί
ταράζεται, μανιάζει καί ούτε τή νύχτα μπορεί νά κοιμηθή,
ούτε τήν ήμερα νά μείνη έκεΐ πού είναι, μά τρέχει γεμάτη
πόθο δπου νομίζει πώς θά Ϊδή εκείνον πού έχει τήν ομορφιά.1
Κι άμα τόν ϊδή καί χυθή μέσα της ίμερος,5 ελευθερώνει τους
πόρους πού ήταν πρίν φραγμένοι, παίρνει αναπνοή καί τής
περνάνε οί κεντιές καί οι πόνοι καί καρπώνεται τή στιγμή
τούτη πάλιν τήν πιο γλυκεία ηδονή. Γι' αυτό δά δέν χωρί
ζεται αύτόθελά της άπό τόν δμορφο, ούτε βάζει κανέναν άλλον πιο ψηλά άπ αυτόν, άλλα καί μητέρες κι αδελφούς καί
φίλους, όλους τους λησμονάει καί δέν τήν νοιάζει καθόλου
γ ώ τήν περιουσία πού χάνεται άπό αμέλεια της, καταφρονάει δλα τά ήθη καί δλους τους τρόπους τους καλούς, αυτά
πού πρίν τά είχε καμάρι, καί είναι έτοιμη νά γίνη δούλη σ'
εκείνον πού ποθεί καί νά κοιμάται δσο θά τήν αφήνουν πιο
κοντά του, γιατί έκτος πού σέβεται εκείνον πού έχει τήν
δμορφιά, βρήκε καί τό μοναδικό γιατρό γ ώ τους πιό μεγά
λους πόνους. 5 Κι αυτό τό πάθος,7 δμορφο παιδί, πού γιά

d

e

252

b

470
λόγος, άνθρωποι μέν έρωτα δνομάζουσιν, θεοί δέ δ καλοδσιν άκου
σας είκάτως διά νεότητα γελάσει. Λέγουσι δέ, οίμαι, τινές Όμηριδών έκ τών αποθετών έπων δύο έπη εις τόν Έρωτα, δν τό έτερον ύβριστικόν πάνυ καί ού σφόδρα τι έμμετρον. Ύμνοΰσι δέ ώδετόν δ' ήτοι θνητοί μέν Έρωτα καλοΰσι ποτψόν,
αθάνατοι δέ Πτερωτά, διά πτεροφύτορ' ανάγκην.
C Τούτοις δέ έξεστι μέν πείθεσθαι, έξεστι δέ μή- δμως δέ ή γε αί
τια καί τό πάθος τον έρώντων τοΰτο εκείνο τυγχάνει δν.
» Τών μέν οδν Διός οπαδών ό ληφθείς έμβριθέστερον δύναται
φέρειν τό τοΰ πτερωνύμου άχθος. Όσοι δέ Άρεως τε θεραπευταί καί μετ' εκείνου περιεπόλουν, δταν δπ' "Έρν>τος άλώσι xaC
τι οίηθώσιν άδικεΐσθαι δπό τοΰ ερωμένου, φονικοί καί έτοιμοι καθd -ερεδειν αδτούς τε καί τά παιδικά. Καί οδτω καθ' Ικαστον θεόν,
οδ έκαστος ήν χορευτής' εκείνον τιμών τε καί μιμούμενος είς τό.
δυνατόν ζή" έως δν ή αδιάφθορος καί τήν τήδε πρώτην γένεση
βιοτεύη, καί τούτφ τφ τρόπω προς τε τους ερωμένους καί τους
άλλους ομιλεί τε καί προφέρεται. Τόν τε οδν έρωτα τών καλών
προς τρόπου εκλέγεται ίν,αστος καί, ώς θεόν αυτόν εκείνον δντα,
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σένα δά λέω τά λόγο, οί άνθρωποι τό λένε έρωτα, μά πώς
τό λένε οί θεοί, φυσικά αμα τ' ακούσης θά γελάσης γιατί εί
σαι νέος. Λένε δά μερικοί άπό τους Όμηρίδες, 1 νομίζω, δύο
έπη γ ώ τόν "Ερωτα άπό τά απόκρυφα, καί άπ' αυτά τά ένα
είναι πολύ αλαζονικό κι δχι πολύ μετρημένο- καί τό τραγού
δι τους λέει :
Κι αυτόν βέβαια οί θνητοί τόν λένε "Ερωτα φτερωτό,
οί αθάνατοι δμως τόν λένε Πτερωτά, γιατί είναι
στή φύση του νά βγάζη φτερά. 8
Κι αυτά μπορεί κανείς νά τά δεχθη, μά μπορεί καί νά μήν e
τά δεχθη-8 ή αιτία δμως καί τό πάθος εκείνων πού κατέχονται
άπό έρωτα είναι εκείνο πού είπαμε.
» "Οποιος λοιπόν άπό τους οπαδούς τοΰ Δία κυριευθη
άπ' αυτό τό πάθος,1 αυτός μπορεί καί βαστάει πιο αλύγιστα
τό άχθος τοΰ έρωτος5 τοΰ ονοματισμένου άπά τά φτερά τουδσοι όμως είναι λατρευτές τοΰ "Αρη καί μ* εκείνον έκαμαν
τό γΰρο, δταν κυριευθούνε άπό τόν "Ερωτα καί νομίσουνε
πώς άδικιοΰνται σέ κάτι άπό τάν αγαπημένο, έχουν όρεξη
γ ώ φονικά κι είναι έτοιμοι νά θυοιάσουνε καί τόν εαυτό
τους καί τόν αγαπημένο.6 Κι έτσι γίνεται μέ κάθε θεό- d
δποιου ήταν ό καθένας οπαδός, εκείνον τιμάει καί ζή δσο
μπορεί μέ τό παράδειγμα του, έν δσω είναι άβλαφτος καί
κάνει έδώ κάτω τήν πρώτη του ζωή- καί μ' αυτόν τόν τρόπο
συναναστρέφεται καί φέρνεται στους αγαπημένους καί στους
άλλους. Καί κάθε ένας λοιπόν, σύμφωνα μέ τό χαραχτήρα
του, διαλέγει τόν "Ερωτά του μέσα οτούς όμορφους καί,
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έαυτφ οίον άγαλμα τεκταίνεταί τε καί κατακοσμεΐ, ώς τιμήσων
e τε καί δργιάσων. Οί μέν δή οδν Διός Δΐόν τίνα είναι ζηχοΰσί τήν
ψυχήν τόν δφ' αδχών έρώμενον' σκοποΰσιν οδν, εί φιλόσοφος χε
καί ηγεμονικός τήν φύσιν, καί δχαν αυτόν εδρόντες έρασθώσι, πάν
ποιούσιν, δπως τοιούτος Ισται. Έάν ούν μή πρότερον έμβεβώατ τφ
έπιτηδεδματι, τότε έπιχειρήσαντες μανθάνουσί τε δθεν άν τι δύνωνται καί αδτοί μετέρχονται' ίχνεύονχες δέ, παρ' εαυτών άνευ263 ρίσκειν χήν χοΰ σφεχέρου θεού φύσιν εύποροΰοτ, διά τό συνχόνως
ήναγκάσθαι προς τόν θεόν βλέπειν' καί εφαπτόμενοι αύχοΰ τή μνή
μη, ένθουσιώντες έξ εκείνου λαμβάνουσι τά έθη καί τά επιτηδεύ
ματα, καθ' όσον δυνατόν θεού άνθρώπω μετασχεΐν. Καί τούτων
δή τόν έρώμενον αίτιώμενοι έτι τε μάλλον άγαπώσι, καν έκ Διό;
άρύχωσιν, ώσπερ αί βάκχαι, έπί τήν τού ερωμένου ψυχήν έπαντλοΰντες, ποιοΰσιν ώς δυνατόν δμοιότατον τφ σφεχέρω θεφ. "Οσοι
b δ' αΰ μεθ' "Ηρας εϊπονχο, βασιλικόν ζητοϋσι καί, εΰρόνχες, περί
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σαν αυτός νά ήτανε θεός, τοΰ στήνει άγαλμα καί τόν στολίζει
γιά νά τόν τίμηση καί νά τόν γιορτάση.1 "Οσοι λοιπόν εί- e
ναι συνοδίτες τοΰ Δία ζητούνε ή ψυχή εκείνου πού αγαπά
νε νά συγγενεύη μέ τό Δία· κοιτάζουνε λοιπόν δν είναι φύ
ση φιλοσοφική καί ηγεμονική 2 καί, δταν τόν βρούνε και τόν
άγαπήσουνε, κάνουν τό πάν γ ώ νά είναι τέτοιος. Κι δν πρίν
δέν είχαν μπή σ' αυτό τό έργο, καταπιάνονται τότε 3 καί τό
μαθαίνουν άπ δπου μπορέσουν καί τό ασκούνε καί οί ίδιοι.
Κι δταν ψάχνουν μέσα τους 1 γιά νά βροΰνε τή φύση τοΰ 253
δικοΰ των θεοΰ, πετυχαίνουν, γιατί είναι αναγκασμένοι νά
βλέπουν έντονα προς τό θεό, καί δμα τόν αγγίξουν 5 μέ τή
θύμηση γεμίζουνε τήν ψυχή τους μέ τό θεό καί παίρνουν άπ'
αυτόν τους τρόπους καί τις τέχνες, δσο βέβαια γίνεται οτόν
άνθρωπο νά έχη κοινά μέ τά θεό. Καί γι' αυτά νομίζουνε πώς
αίτιος είναι εκείνος ό αγαπημένος καί γι' αυτό τόν αγαπά
νε πώ πολύ, κι δν άντλοΰνε άπό τό Δία, όπως οί Βακχίδες,5
τό ξαναχύνουν επάνω στην ψυχή τοΰ αγαπημένου καί τόν
κάνουν δσο γίνεται πιά δμοιο μέ τό θεό των. Καί δσοι πάλιν
ακολουθούσανε τήν "Ηρα ζητάνε βασιλικά χαραχτήρα, κι δμα b
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τούτον πάντα δρώσι τά αυτά. Οί δέ Απόλλωνος χε καί έκάστον
τών θεών οδτω, κατά τόν θεόν ίόντες, ζητοΰσι τόν σφέτερον παΐδα
πεφυκέναι. Καί, δταν κχήσωνχαι, μιμούμενοι αύχοί χε καί τά παι
δικά πείθοντες καί ρυθμίζοντες, εϊς χό εκείνου επιτήδευμα καί
ΐδέαν δγουσιν δση Ικάσχω δδναμις, οδ φθόνφ ούδ' άνελευθέρω
δυσμένεια χρώμενοι προς τά παιδικά, άλλ' είς όμοιότηχα αδχοΐς
e καί χφ θεφ 8ν δν χιμώσι πάσαν πάντως 8 τι μάλιστα πειρώμενοι
άγειν, οδτω ποιοΰσι. Προθυμία μέν οδν χών ώς αληθώς έρώντων
καί τελετή, έάν γε διαπράξων:αι δ προθυμοΰνται fj λέγω, οδτω
καλή τε καί εύδαιμονική ύπό τοΰ δι' Έρωτα μανέντος φίλου τφ
φιληθέντι γίγνεται, έάν αίρεθή.
» Άλίσκεται δέ δή δ αίρεθείς τοιφδε τρόπω. Καθάπερ έν αρ
χή τοϋδε τοΰ μύθου τριχή διείλομεν ψυχήν έκάστην, ίππομόρφω
d μέν δύο »τινέ είδη, ήνιοχικόν δέ είδος τρίτον, καί νΰν έτι ήμΐν ταύ
τα μενέτω. Τών δέ δή ίππων ό μέν, φαμέν, αγαθός, δ δ' οδ. 'Αρε
τή δέ τίς τοΰ αγαθού ή κακού κακία, ού διείπομεν" νύν δέ λεκτέον.
Ό μέν τοίνυν αύτοΐν έν τή καλλιόνι στάσει ών, τό τε είδος ορθός
καί διηρθρωμένος, ΰψαύχην, έπίγρυπος, λευκός Ιδεϊν, μελανόμμα-
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τόν εΰρουν κάνουνε μ' αυτόν σέ δλα τά ίδια. Καί τό ίδιο
κάνουν οί συνοδίτες τοΰ Απόλλωνα καί καθενός άπό τους
θεούς, πάνε σύμφωνα μέ τό θεό των καί ζητάνε καί ό αγα
πημένος των νά έχη τήν ίδια φύση· κι δταν τόν αποχτήσουν
πάνε καί οί ίδιοι μέ τό παράδειγμα τοΰ θεοΰ των κι' εκείνον
πού αγαπάνε προσπαθούνε νά τάν πείσουν καί νά τόν μορ
φώσουν καί νά τόν οδηγήσουν, μ' δση δύναμη έχει ό καθέ
νας, στην τέχνη καί στή μορφή τοΰ θεοΰ των. Κι αυτό τό κά
νουν χωρίς νά πηγαίνουν οοτε μέ φθόνο,1 ούτε μέ ανελεύ
θερη κακοβουλώ προς τόν αγαπημένο, άλλα μ' δλη τή δύ
ναμη των προσπαθώντας νά τόν κάμουν νά μοιάση, δσο γί
νεται π ώ πολύ, μ' αυτούς καί μέ τό θεό πού λατρεύουν. Ό e
ζήλος λοιπόν εκείνων, πού αληθινά κατέχονται άπό έρω
τα καί λατρεία, δν δά κατορθώσουν κατά πώς είπαμε αυτό
πού θέλουν, τόση ομορφιά καί τόση ευδαιμονία φέρνουν άπό
τό φίλο πού είναι μανιασμένος άπό τόν έρωτα οτόν αγαπη
μένο, άν κερδηθη.
» Καί κερδίζεται εκείνος πού θά κερδηθη μέ τόν ακόλου
θο τρόπο. "Οπως οτήν αρχή αύτοΰ έδώ τοΰ μύθου 2 έχωρίσαμε σέ τρία μέρη κάθε ψυχή, στά δύο πού έχουν μορφή
άλογου καί στο τρίτο πού έχει ηνίοχου μορφή, έτσι δς μεί
νουν καί τώρα γ ώ μας χωρισμένα.3 Καί άπό τ' άλογα τό ένα d
δά είπαμε είναι καλό, τό άλλο δμως 8χι· μά ποώ είναι ή
αξιοσύνη τοΰ καλού καί ποια ή κακοτροπιά τοΰ κακοΰ δέν
ξεχωρίσαμε- καί πρέπει νά ειπούμε τώρα. Τά ένα λοιπόν
άπ' αυτά, δντας στην καλύτερη θέση, είναι καί στην κορμοστασώ ίσιο1 καί καλοδεμένο, μέ τάν αυχένα ψηλά, τή
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τος, τιμής εραστής μετά σωφροσύνης τε καί αίδοΰς καί αληθινής
δόξης εταίρος, άπληκτος κελεύσματι μόνον «αί λόγω ήνιοχεΐται.
Ό δ' αδ, σκόλιος, πολύς, εική συμπεφορημένος, κρατεραύχην, βραχυτράχηλος, σιμοπρόσωπος, μελάγχρως, γλαυκόμματος, δφαιμος,
δβρεως καί αλαζονείας εταίρος, περί ώτα λάσιος, κωφός, μάστιγι
μετά κέντρων μόγις ύπείκων. "Οταν δ' οδν δ ηνίοχος, ίδών τό
Ιρωχικόν όμμα, πάσαν αίσθήσει διαθερμήνας χήν ψυχήν, γαργαλισμοΰ τε καί πόθου κέντρων όποπλησθή, δ μέν εδπειθής τφ ήνιόχφ τών ίππων, άεί τε καί χόχε αίδοΐ βιαζόμενος, έαυχόν καχέχει
μή έπιπηδάν χφ έρωμένω' ό δέ οδτε κέντρων ήνιοχικών οδτε μά
στιγος έτι έντρέπεταί, σκιρτών δέ βία φέρεται καί, πάντα πρά
γματα παρέχων τφ σύζυγί τε καί ήνιόχω, αναγκάζει ίέναι τε προς
τά παιδικά καί μνείαν ποιεΐσθαι χής τών αφροδισίων χάριχος. Τώ
δέ κατ' αρχάς μέν άντιτείνετον, άγανακτοΰντε ώς δεινά καί πα
ράνομα άναγκαζομένω" τελευτώντε δέ, δταν μηδέν fi πέρας «ακοΰ,
πορεύεσθαι άγομένω, εϊξαντε καί δμολογήσαντε ποιήσει τό κελευόμενον.
» Καί προς αύτφ τ' Ιγίνοντο καί είδον τήν δψιν τήν τών παι
δικών άστράπτουσαν. Ίδόντος δέ τοΰ ηνιόχου, ή μνήμη προς τήν
τοΰ κάλλους φύσιν ήνέχθη, καί πάλιν είδεν αυτήν μετά σωφροσύ
νης ,έν άγνφ βάθρω βεβώσαν" ΙοΌΰσα, δέ, έδεισέ χε καί σεφθεΐσα
άνέπεσεν δπτία" καί άμα ήναγκάσθη εϊς τοδπίσω έλκύσαι τάς ήνίας ούτω σφόδρα, ώστε έπί τά ισχία άμφω καθίσαι χω ϊππω, τόν
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μύτη γρυπή, χιονάτο οτήν δψη, μέ μάτια μαύρα,1 φιλότι
μο, μέ φρονιμάδα καί μέ αίδώ καί τής αληθινής γνώμης φί
λος, δέν έχει ανάγκη άπό τό μαστίγι καί χαλινάρι τοΰ είναι
μονάχα ή διαταγή κι ό λόγος· 2 τό άλλο πάλιν είναι στραβό- e
κορμό,3 παχύ, οτήν τύχη άπό πολλά αίματα ανακατωμένο,1
μέ χοντρό αυχένα, κοντόλατμο,6 στραβομύτικο,6 μαυρειδερό,
γαλανόμματο, μέ μάτια πού στάζουνε αίμα, τής ακολασίας
καί τής αλαζονείας φίλος, δασύτριχο γύρω άπό τ' αυτιά, βαράκουο καί δύσκολα ύποταχτικό στο μαστίγι καί οτά οπηρούνια. Ά μ α λοιπόν ό ηνίοχος ϊδή τά μάτια τής αγάπης 7 καί
μέ τό θώρημα πυρώση δλη τήν ψυχή του καί γεμίση σιγάσιγά άπό οίστρο κι άπό σπηρουνίσματα του πόθου, εκείνο
άπό τ' άλογα πού είναι υπάκουο οτόν ηνίοχο, δπως πάντα,
έτσι καί τώρα κρατιέται άπό αίδωσύνη καί βαστάει τόν έαυ- 254
τό του νά μήν πηδήση επάνω στον αγαπημένο' τό άλλο
όμως δέν γυρίζει ούτε μέ τά οπηρούνια τοΰ ηνίοχου ούτε
καί μέ τό μαστίγι, πηδάει καί ρίχνεται μέ βία καί, βασανί
ζοντας μέ κάθε τρόπο καί τό σύντροφο του καί τόν ηνίοχο,
τους αναγκάζει νά πάνε οτόν αγαπημένο καί νά θυμηθούνε
τή γοητεία τής ηδονής. Κι αυτοί βέβαια οτήν αρχή αντιστέ
κονται μέ αγανάχτηση, γιατί βλέπουνε πώς τους βιάζει νά
κάνουνε φριχτά καί παράνομα· στά τέλος δμως, δταν τό κα- b
κά δέν έχει τελειωμό, πάνε τραβηχτά, χωρίς πιά ν' άντιστέκωνται καί συμφωνάνε νά κάνουν δ,τι έκεϊνο προστάζει.
» Κι* έτσι έρχονται σ* αυτόν καί βλέπουνε τήν δψη τοΰ
αγαπημένου τήν αστραφτερή. Κι άμα τήν ίδή ό ηνίοχος ή
θύμηση του πηγαίνει στή φύση τής ομορφιάς καί τήν βλέπει
ξανά νά στέκη μαζί μέ τή σωφροσύνη επάνω σέ ίερό βάθρο·8
κι άμα ή ψυχή τήν ϊδή τρομάζει3 καί άπό σεβασμό κλίνει
προς τά πίσω καί τότε αναγκάζεται νά σύρη προς τά πίσω τά
ηνία μέ τόση δύναμη, πού τά δύο τ' άλογα καθίζουνε στους e
γοφούς των, τό ένα βέβαια αΰτόθελά του, γιατί δέν άντιστέ-
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μέν ΐκόνχα διά χό μή άνχιτείνειν, χόν δέ ύβρισχήν μάλα αγ,οντα.
Άπελθόνχε δέ άποχέρω, ό μέν δπ' αισχύνης τε καί θάμβους ίδρώτι πάσαν έβρεξε χήν ψυχήν' ό δέ, λήξας τής οδύνης ήν δπό τοΟ
χαλινού τέ έσχε καί τοΰ πτώματος, μόγις έξαναπνεύσας έλοιδόρησεν οργή, πολλά κακίζων τόν τε ήνίοχον καί τόν ομόζυγα, ώς
d δειλία τε καί άνανδρία λιπόντε τήν τάξιν καί όμολογίαν. Καί πά
λιν οδκ έθέλοντας προσιέναι άναγκάζων, μόγις συνεχώρησε δεομένων εις αδθις ύπερβαλέσθαι. Έλθόντος δέ τοΰ συντεθέντος χρό
νου άμνημονεΐν προσποιουμένω άναμιμνήσκων, βιαζόμενος, χρεμετίζων, έλκων ήνάγκασεν αδ προσελθεΐν τοις παιδικοΐς έπί τους αυ
τούς λόγους. Καί επειδή εγγύς ήσαν, έγκύψας καί έκτείνας τήν
κέρκον, ένδακών τόν χαλινόν, μεχ' αναίδειας έλκει. Ό δ' ηνίοχος,
e Ιχι μάλλον χαδτόν πάθος παθών, ώσπερ άπό δσπληγος άναπεσών,
έχι μάλλον τοΰ ύβριστοδ ίππου έκ τών οδόντων βία οπίσω σπάσας
τόν χαλινόν, τήν τε κακήγορον γλώτχαν καί τάς γνάθους καθήμαξεν καί, τά σκέλη χε καί χά ισχία προς χήν γήν έρείσας, όδύναις έδωκεν. "Οχαν δέ, ταότόν πολλάκις πάσχων, δ πονηρός τής
δβρεως λήξη, ταπεινωθείς έπεται ήδη τή τοΰ ηνιόχου πρόνοια
καί, Sxxv ϊδη τόν καλόν, φόβω διόλλυται. Ώστε ξυμβαίνει χότ'
ήδη τήν τοΰ έρασχοΰ ψυχήν τοις παιδικοΐς, αίδουμένην χε καί
δεδοικυΐαν, έπεσθαι.
266
» "Αχε οδν πάσαν θεραπείαν ώς ίσόθεος θεραπευόμενος, ούχ
ύπό σχημαχιζομένου τοΰ έρώνχος, άλλ' αληθώς τοΰτο πεπονθόχος,
καί αυτός ών φύσει φίλος χφ θεραπεύοντι, έάν άρα καί έν χφ
πρόσθεν ύπό ξυμφοιχητών ή χινων άλλων διαβεβλημένος •?, λε
γόντων ώς αίσχρόν έρώντι πλησιάζειν, καί διά τοΰτο άπωθή τόν
b έρώντα, προϊόντος δέ ήδη τοΰ χρόνου ή τε ηλικία καί τό χρεών
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κεται, τό ακόλαστο δμως ολωσδιόλου αθέλητα. Καί δταν τραβηχθοΰνε παρέκει, τό ένα δά άπό αίδωσύνη καί θάμπωμα
βρέχει δλη τήν ψυχή μέ ίδρωτα,1 ιό άλλο δμως, μόλις του
περάση ό πόνος πού πήρε άπό τό χαλινάρι καί τό πέσιμο,
παίρνει μέ μόχθο ανάσα καί αρχινάει νά μαλώνη μ' οργή κακίζοντας πολύ καί τόν ηνίοχο καί τά σύντροφο του, γιατί
άπό δειλία κι άνανδρία λιποταχτήσανε καί δέν έκρατήσα- d
νε τή συμφωνία. Καί τους βιάζει νά πληοιάσουνε πάλι, χω
ρίς νά θέλουν, καί μέ δυσκολία κάνει τή γνώμη των, πού τό
παρακαλάνε νά τό άναβάλουνε γι* άλλη φορά. Καί μόλις
έρθη ή στιγμή πού συμφώνησαν, ένφ εκείνοι κάνουν πώς
τήν ξεχνάνε, τους τήν θυμίζει, τους βιάζει, χρεμετίζει καί
τραβώντας τους αναγκάζει νά ξαναπάνε οτόν αγαπημένο γ ώ
τά ίδια πράγματα. Κι δταν έρθουν κοντά του, σκύβει τό κε
φάλι καί σηκώνει τήν ουρά, δαγκώνει τό χαλινάρι καί τρα
βάει μέ αναίδεια. Ό ηνίοχος δμως παθαίνει τώρα πιό πολύ
εκείνο πού έπαθε πρίν, τραβιέται πίσω, σάν μπροστά του e
νά βρήκε τό σχοινί, πού τεντώνουν μπροστά στ' άλογα πού
είναι γ ώ νά τρέξουν, τραβάει μ' ακόμα πιό πολλή βία προς
τά πίσω τό χαλινάρι μέσ' άπό τά δόντια τοΰ ακόλαστου άλο
γου καί καταματώνει τήν κακόλογη γλώσσα καί τά σαγό
νια του καί, καθώς τό αναγκάζει ν' άκουμπήση καί τά σκέ
λια καί τους γοφούς στή γη, τό κάνει νά πονάη. 2 Κι δταν
τό κακό άλογο, παθαίνοντας αυτό πολλές φορές, πάψη νά
έχη αναίδεια καί ταπεινωθη, τότε πιά ακολουθεί τή φρονι
μάδα τοΰ ηνίοχου καί, δμα ϊδή τόν δμορφο, χάνεται άπό φό
βο. Κι έτσι τότε π ώ κατορθώνει ή ψυχή τοΰ εραστή ν' ακό
λουθη τάν αγαπημένο μέ αίδωσύνη καί φόβο.
» Άφοΰ λοιπόν αυτός, ωσάν νά ήτανε ίσος μέ θεό, δέ- 255
χεται κάθε λατρεία, δχι άπό έναν που κάνει πώς τόν αγα
πάει, 3 άλλα άπό έναν πού αληθινά έχει αυτό τό πάθος, κι
άφοΰ καί ό ίδιος έχει άπό τή φύση συγγένεια μέ τό λατρευ
τή του, κι δν ακόμα πρίν οί σύντροφοι του ή καί κάποιοι
άλλοι τόν έκαμαν νά κακοβάλη, λέγοντας του πώς είναι
ντροπή νά πληοτάζη έναν πού κατέχεται άπό έρωτα καί γι'
αυτό απωθούσε τόν εραστή,1 τώρα π ώ δσο προχωρεί ό και
ρός, τόν οδηγεί καί ή ηλικία καί ή ανάγκη νά κάμη μ' αύ- b
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ήγαγεν είς τό προσέσθαι αότόν είς δμιλίαν" οδ γάρ δή ποτέ ειμαρται κακόν κακφ φίλον, ούδ' αγαθόν μή φίλον άγαβφ είναι. Προσεμένου δέ καί λόγον καί όμιλίαν δεξαμένου, έγγύθεν ή εδνοια
γιγνομένη τοΰ έρώντος έκπλήτχει τόν έρώμενον, διαισθανόμενον
δχι ούδ' οί ξύμπαντες άλλοι, φίλοι τε καί οικείοι, μοΐραν φιλίας
ούδεμίαν παρέχονται προς τόν ένθεον φίλον. "Οταν δέ χρονίζη
e τοΰτο δρών καί πλησιάζη μετά τοΰ άπτεσθαι έν τε γυμνασίοις καί
έν ταΐς άλλαι δμιλίαις, τότ' ήδη ή τοΰ ρεύματος εκείνου πηγή, δν
Ι μ ε ρ ο ν Ζευς, Γανυμήδους έρών, ώνόμασεν, πολλή φερομένη προς
τόν έραστήν, ή μέν είς αυτόν εδυ, ή δ' άπομεστουμένου έξω άπορρεΐ' καί, οίον πνεΰμα ή τις ήχώ άπό λείων τε καί στερεών άλλομένη πάλιν όθεν ώρμήθη φέρεται, οδτω τό τοΰ κάλλους ρεύμα πά
λιν είς χόν καλόν διά χών ομμάτων Ιόν f) πέφυκεν έπί τήν ψυχήν
d ίέναι, άφικόμενον καί αναπλήρωσαν, τάς διόδους τών πτερών άρδει τε καί δρμησε πχεροφυεϊν, καί τήν τοΰ ερωμένου αδ ψυχήν
έρωτος ένέπλησεν.
» Έρ$ μέν οδν, δτου δέ απορεί" κα! ούδ' δ τι πέπονθεν οίδεν
ούδ' έχει φράσαι, άλλ', οίον άπ' άλλου δφθαλμίας άπολελαυκώς
πρόφασιν είπεΐν ούκ έχει, ώσπερ δ' έν κατόπτρω έν τφ έρώντι
εαυτόν δρών λέληθεν' καί, δταν μέν εκείνος παρή, λήγει κατά
ταδτά έκείνω τής οδύνης, δταν δέ άπή, κατά ταύτα αδ ποθεί καί
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τόν ουντροφιά· γιατί δέν ώρισε ποτέ ή μοίρα1 ά κακός ναναι
φίλος μέ τόν κακό, ούτε ό καλός νά μήν είναι φίλος μέ τόν
καλό. "Οταν λοιπόν τόν πλησίαση καί δεχθη τό λόγο του
καί τή συντροφιά του, τότε ή καλσγνωμώ πού τοΰ δείχνει
άπό σιμά π ώ ό εραστής σαστίζει τόν αγαπημένο, γιατί διαι
σθάνεται δτι οί άλλοι φίλοι καί δικοί ούτε δλοι μαζί δέν μπο
ρούνε νά τοΰ δώσουν ούτε ένα μέρος άπό τή φιλία πού τοΰ
δίνει ό φίλος ό γεμάτος από τό θεό. Κι δταν τό κάνη τοΰτο
πολύν καιρό 2 καί πλησιάζη καί άγγίζη ò ένας τόν άλλον e
καί στις γυμναστικές ασκήσεις καί στίς άλλες συναντήσεις,
τότε πιά ή πηγή εκείνου τοΰ ρεύματος, πού ό Ζευς δταν
άγαποΰσε τό Γανυμήδη 3 τό είπε ίμερο (πόθο), φέρνεται μέ
πολλήν ορμή προς τόν εραστή κι ένα μέρος της χύνεται μέσα
του. "Ενα άλλο πάλι, σάν αυτός άπογιομίση, χύνεται εξω.
Κι δπως κάποιο πνεΰμα άνεμου ή κάποιος ήχος πηδάει πίσω
άπό τά λεία κι άπά τά στερεά καί ξαναπάει έκεΐ όποΰθε ξε
κίνησε, έτσι καί τό ρεΰμα τής ομορφιάς ξαναγυρίζει πίσω
οτόν δμορφο μέσα άπά τά μάτια, πού τάβαλεν ή φύση γ ώ νά
οδηγάνε οτήν ψυχή' κι δμα φθάση καί τήν άναφτερώση, d
ποτίζει τους πόρους τών φτερών, τά σπρώχνει νά μεγαλώ
σουν καί γεμίζει καί τοΰ αγαπημένου τήν ψυχή μέ έρωτα.
» 'Αγαπάει λοιπόν τώρα, ποιον δμως δέν ξέρει, κι ούτε
νοιώθει αυτό πού έπαθε, ούτε μπορεί νά τό ιστόρηση, αλλά,
σάν νά πήρε άπό κάποιον άλλον αρρώστια τών ματιών καί
δέν μπορεί νά ε'πη τό πώς, δέν καταλαβαίνει πώς μέσα στάν
εραστή βλέπει τόν ίδιο τόν εαυτό του σάν μέσα σέ καθρέφτη.
Κι δταν βέβαια είναι εκείνος κοντά του, περνάει καί σ* αΰτάν
ό πόνος, όμοια βπως σ' εκείνον. Κι δταν είναι μακριά, δμοια
πάλιν ποθεί καί ποθιέται, γιατί έχει τόν άντέρωτα, τό όμοίω-
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e ποθείται, εϊδωλον έρωχος άντέρωτα έχων. Καλεί δέ αδχόν καί οϊεται οδκ έρωτα, άλλα φιλίαν είναι' επιθυμεί δέ, έκείνψ παραπλησίως μέν άσθενεστέρως δέ, δραν, άπτεσθαι, φιλεΐν, συγκατακεΐσθαι.
Καί δή, οίον είκός, ποιεί τό μετά τοΰτο ταχύ ταΰτα. Έν οδν τή
συγκοιμήσει, τοΰ μέν έραστοΰ δ ακόλαστος ίππος έχει δ τι λέγη
προς τόν ήνίοχον, καί άξιοι αντί πολλών πόνων σμικρά άπολαΰ256 σαι. Ό δέ τών παιδικών έχει μέν ουδέν είπεΐν σπαργών δέ καί
άπορων, περιβάλλει τόν έραστήν καί φιλεΐ ώς σφόδρ' εδνουν άσπαζόμενος" 8χαν τε συγκαχακέωνται, οίος έστι μή άν άπαρνηθήναι
τό αύτοΰ μέρος χαρίσασθαι τφ έρώντι, εί δεηθείη χυχεΐν. Ό δέ
όμόζυξ αδ μετά τοΰ ηνιόχου προς ταΰτα μετ' αίδοΰς καί λόγου
αντιτείνει.
» Έάν μέν δή οδν είς τεταγμένην τε δίαιταν καί φιλοσοφίαν
b νικήση1 τά βελτίω τής διανοίας άγαγόντα, μακάριον μέν καί δμονοητικόν τόν ένθάδε βίον διάγουσιν, εγκρατείς αυτών και κόσμιοι
δνχες, δουλωσάμενοι μέν φ κακία ψυχής ένεγίγνετο, έλευθερώσανχες δέ φ αρετή. Τελευτήσαντες δέ δή ύπόπχεροι καί ελαφροί γεγονόχες χών τ ρ ι ώ ν π α λ α ι σ μ ά τ ω ν τών ώς αληθώς 'Ολυμ
πιακών Ιν νενικήκασιν, οδ μείζον αγαθόν οδτε σωφροσύνη ανθρω
πινή οδτε θεία μανία δυνατή πορίσαι άνθρώπω. Έάν δέ δή διαίχη
e φορχικωχέρο^ τε καί άφιλοσόφω, φιλοτιμώ δέ χρήσωνχαι, τάχ' δν
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μα του έρωτος· καί αυτόν τόν λέει καί τόν νομίζει πώς δέν e
είναι έρως, αλλά φιλία. 1 Καί έπιθυμάει δά δμοια μ* εκείνον,
μά τπό αδύνατα, νά τόν βλέπη, νά τόν όγγίζη καί νά τόν φιλάη καί ν ' αναπαύεται κοντά του. Κι έπειτα, είναι πιθανόν,
δτι αυτός δίχως χρονοτριβή προχωρεί σ* αυτά. "Οταν λοιπόν
κοιμούνται μαζί, τό ακόλαστο άλογο τοΰ εραστή έχει τί νά
είπη στον ηνίοχο καί ζητάει απέναντι στους πολλούς πόνους 256
-νάχη μια μικρή απόλαυση· καί τοΰ αγαπημένου τό ακόλαστο
άλογο δέν έχει δά τίποτε νά είπη, μά γεμάτο λαγνεία καί
σάστισμα αγκαλιάζει τόν εραστή καί τόν φιλάει, σάν νά χαϊδεύη έναν πολύ καλόγνωμο φίλο - κι δταν είναι κάτω ό ένας
δίπλα στάν άλλον, ίσως γίνη καί δέν άρνηθή άπό μέρους
του νά χαρισθη στον εραστή, αν αυτός τόν παρακαλούσε. Μά
τό ομόζυγο άλογο μαζί μέ τόν ηνίοχο αντιστέκονται πάλι
μέ αίδωσύνη καί φρονιμάδα.
» 'Άν λοιπόν νικήσουν τά καλύτερα μέρη τής ψυχής
καί τους οδηγήσουν σέ ταχτική ζωή καί σέ φιλοσοφία, τότε b
περνάνε καί τούτη έδώ τή ζωή ευτυχισμένη καί μονοιασμέ
νη, γιατί δντας αύτοσυγκράτητοι καί φρόνιμοι κατώρθωσαν
νά κρατήσουν υπόδουλο τό μέρος εκείνο τής ψυχής, δπου
γεννιόταν ή κακοτροπιά, καί νά ελευθερώσουν εκείνο, δπου
γεννιέται ή αρετή. Καί δταν δα φθάσουν στό τέλος τής ζω
ής των, γινωμένοι φτερωτοί κι ανάλαφροι, έχουν νικήσει
στό ένα άπό τά τρία παλαίσματα, τ' αληθινά 'Ολυμπιακά' 2
m άπ* αυτό ανώτερο αγαθό δέν μπορεί νά δώση οτόν άνθρω
3
πο ούτε ή ανθρώπινη σωφροσύνη ούτε ή θεϊκή μανία. 'Άν
δμως κάνουν πιό κοινή κι άφιλοσόφητη, άλλα φιλόδοξη ζωή, e
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που έν μέθαις ή τινι άλλη αμελεί« τώ άκολάστω αύτοΐν ύποζυγίω
λαβόντε χάς ψυχάς άφροδρους, ξυναγαγόνχε είς ταύτόν, τήν ύπό
τών πολλών μακαρισχήν αϊρεσιν είλέσθην τε καί διεπράξαντο. Καί
διαπραξαμένω τό λοιπόν ήδη χρώνται μέν αύτη, σπανία δέ, δτε
ού πάση δεδογμένα τη διάνοια πράττοντες. Φίλω μέν οδν καί τού
τω, ήττον δέ εκείνων άλλήλοιν διά τε τοΰ έρωτος καί έξω γενοd μένω διάγουσι, πίστεις τάς μεγίστας ήγουμένω άλλήλοιν δεδωκέναι τε καί δεδέχθαι, δς οδ θεμιτόν είναι λδσαντας είς έχθραν ποτέ
έλθεΐν. 'Ey δέ τή τελευτή άπχεροι μέν, ώρμηκότες δέ πχεροΰσθαι
έκβαίνουσι τοΰ σώματος. "Ωστε ού σμικρόν άθλον τής ερωτικής μα
νίας φέρονται" είς γάρ σκότον καί τήν ύπό γής πορείαν οδ νόμος
εστίν έτι έλθεΐν τοις κατηργμένοις ήδη τής ύπουρανίου πορείας,
e άλλα, φανόν βίον διάγοντας, εύδαιμονεΐν μετ' αλλήλων πορευομέyouç, καί όμοπτέρους έρωτος χάριν, δταν γένωνται, γενέσθαι.
» Ταύτα τοσαΰτα, ώ παϊ, καί θεία οδτω σοι δωρήσεται ή παρ'
έραστοΰ φιλία" ή δέ άπό τοΰ μή έρώντος οίκειότης, σωφροσύνη
θνητή κεκραμένη, θνητά τε καί φειδωλά οίκονομοϋσα, άνελευθερίαν ύπό πλήθους έπαινουμένην ώς άρετήν τή φίλη ψυχή" έντεκοδ257 σα, εννέα χιλιάδας ετών περί γήν κυλινδουμένην αυτήν καί ύπό
γής άνουν παρέξει.
» Αδτη σοι, ώ φίλε Έρως, εις ήμετέραν δύναμιν 8 τι καλλί
στη καί άρίσχη δέδοχαί τε καί έκχέχισται παλινωδία, χ ά τ ε άλ
λ α κ α ί τ ο ι ς δ ν ό μ α σ ι ν ήναγκασμένη ποιητικοΐς τισιν διά
Φαΐδρον ε ί ρ ή σ θ α t, άλλα, τών προτέρων τε συγγνώμην καί
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τότε θά τύχη κάποτε ή σέ μεθύσια ή σέ καμμιά άλλη ώρα πού
θά ξεχασθούν, τά δυό ακόλαστα άλογα των νά καταλάβουν
1
τις ψυχές άφρούρητες, νά φέρουν τή μώ κοντά οτήν άλλη
καί νά διαλέξουν καί νά κάμουν εκείνο πού ό πολύς κόσμος
τό νομίζει γιά ευτυχία· κι άμα μώ φορά τό κάμουν τό ξανα
κάνουν δά κι έπειτα, μά σπάνια, γιατί τήν πράξη των τούτη
δέν τήν δέχονται μ' δλη των τήν ψυχή. Κι αυτοί βέβαια γί
νονται φίλοι μεταξύ των, λιγώτερο δμως άπό τους άλλους'
καί κατά τόν καιρό τοΰ έρωτος καί πέρα άπ' αυτόν, καί περ
νούνε τή ζωή των, γιατί είναι τής γνώμης πώς έδωκε καί
δέχθηκε ό ένας άπό τόν άλλον τίς πιό μεγάλες εγγυήσεις, d
πού δέν είναι θεμιτό νά τις άθετήσουνε καί νά φθάσουνε
2
ποτέ σέ έχθρα. Καί στό τέλος τής ζωής, χωρίς βέβαια φτε
3
ρά, μά μέ τήν ορμή πού είχανε νά γίνουν φτερωτοί, βγαί
νουν άπό τό σώμα· κι έτσι παίρνουν δχι μικρό έπαθλο γιά
τήν ερωτική μανία. Γιατί στό σκοτάδι καί οτήν πορεία κάτω
άπό τή γη δέν είναι νόμος νά πάνε πιά εκείνοι πού έχουν
κι δλας αρχίσει τήν ουράνια πορεία,1 άλλα νά ζοΰνε φωτει
νή ζωή καί νά είναι ευτυχισμένοι, περπατώντας ό ένας σι
μά στον άλλον καί μαζί, χάρη οτόν έρωτα των, νά γίνουν e
φτερωτοί, δταν έρθη ό καιρός νά γίνουν.
» Αυτά, παιδί μου, τόσο μεγάλα, καί τόσο θεϊκά δωρίσματα θά σου δωρίση ή φιλία τοΰ εραστή. Αντίθετα, ή οικει
ότητα εκείνου πού δέν αγαπάει, ανακατωμένη μέ τή φρο
νιμάδα τών θνητών, θά σοΰ οϊκονομήση πράγματα θνητά καί
φειδωλά, θά σπείρη μέσα οτήν ψυχή τοΰ φίλου τήν άνελευθερία, πού τό πλήθος τήν παινεύει σάν αρετή, καί θά κάμη
τήν ψυχή νά κυλιέται ανόητη έννώ χιλιάδες χρόνια γύρω
καί κάτω άπό τή γή.
-257
» Αυτή γ ώ σένα, αγαπημένε "Ερωτα, 5 δσο γίνονταν μέ
τή δύναμη μας π ώ Ομορφη καί πιό καλή, είναι ή παλινω
δία πού σοΰ προσφέραμε καί σοΰ αποδώσαμε σάν χρέος καί
πού ήταν ανάγκη, προς χάρη τοΰ Φαίδρου, κοντά στάλλα
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τώνδε χάριν έχων, ευμενής καί ίλεως τήν έρωτικήν μοι τέχνην, ήν
έδωκας, μήχε άφέλη μήτε πηρώσης δι' δργήν' δίδου δ' έτι μάλλον
b ή νΰν παρά τοις καλοΐς τίμιον είναι. Έν τφ πρόσθεν δ' εϊ χι λόγω
αοι απηνές.εϊπομεν Φαιδρός τε καί έγώ, Λυσίαν, χόν τοΰ λόγου
πατέρα αίτιώμενος, παΰε τών τοιούτων λόγων, έπί φιλοσοφίαν δέ,
δσπερ αδελφός αύτοΰ Πολέμαρχος τέτραπται, τρέχον, ίνα καί 6
εραστής οδε αύτοΰ μηκέτι έπαμφοτερίζη, χαθάπερ νΰν, άλλ' απλώς
πρό; έρωτα μετά φιλοσόφων λόγων τόν βίον ποιήται.»
ΦΑΙ. Συνεύχομαί σοι, ώ Σώκρατες, εϊπερ δμεινον ταΰθ' ήμΐν
e είναι, ταΰτα γίγνεσθαι. Τόν λόγον δέ σου πάλαι θαυμάσας έχω,
δσω καλλίω τοΰ προτέρου άπειργάσω" ώστε δκνώ μή σοι ό Λυσίας
ταπεινός φανή, έάν άρα καί έθελήση προς αυτόν άλλον άντιπαρατεΐναι" ' καί γάρ τις αυτόν, δ θαυμάσιε, έναγχος τών πολιτικών
χοΰτ' αυτό λοιδορών ώνείδιζε, καί δια πάσης τής λοιδορίας έκάλει
λογογράφον' τάχ' οδν άν ύπό φιλοτιμίας έπίσχοι ήμΐν άν τοΰ
γράφειν.

1

νά είπωθη καί μέ κάποιες ποιητικές λέξεις. Άλλα συχώ
ρεσε τά πρίν καί κάμε μέ καλωσύνη δεχτά αυτά έδώ, μείνε
καλόβουλος καί σπλαχνικός, καί τήν ερωτική τέχνη 2 πού
μου έδωκες μήτε νά μοΰ τήν αφαίρεσης, μήτε νά μοΰ τή
ξαδυνατίσης άπό οργή, άλλα δόσε νά είμαι ακόμα πιά ακρι
βός στους όμορφους άπ' δ,τι είμαι τώρα. Κι άν μέ τό λόγο b
πρίν, καί ό Φαίδρος κι έγώ, είπαμε κάτι δυσάρεστο σέ σένα,
ρίξε τό φταίξιμο στό Λυσία, τόν πατέρα τοΰ λόγου, 8 σταμά
τα τον νά κάνη τέτοιους λόγους καί στρέψε τον προς τή φι
λοσοφία, δπως έχει στραφή ό αδελφός του ό Πολέμαρχος,1
γ ώ νά μήν είναι πιά δίβουλος κι αυτός έδώ ό εραστής του,
δπως είναι τώρα, αλλά άπλα νά ζή γιά τόν έρωτα μέ φιλο
σοφικούς λόγους.»
ΦΑΙ. Προσεύχομαι μαζί σου, Σωκράτη, νά γίνουν αυτά,
δν βέβαια αυτά είναι καλύτερα γ ώ μας. Γώ τό λόγο σου e
δμως άπό πολλήν ώρα έχω μείνει εκστατικός, πόσο ωραιό
τερα τόν εργάσθηκες άπό τόν προηγούμενο· κι έτσι φοβά
μαι μήν ό Λυσίας μοΰ φανή ασήμαντος, δν βέβαια θέληση
καί σ" αυτόν απέναντι νά βάλη κανέναν άλλον. Γιατί καί
κάποιος άπό τους πολιτικούς τώρα τελευταία, θαυμαστέ μου
άνθρωπε, τόν κατηγορούσε γι' αυτό ακριβώς καί τόν έψεγε ;
καί διαρκώς μέσα σ* δλο τό κατηγορητήριο τόν έλεγε λογσγράφο. 5 "Ισως λοιπόν άπό φιλότιμο άπέναντί μας κρατηθή
καί δέν γράψη.
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ΣΩ. Βρλοϊόν γ', ώ νεανία, τό δόγμα λέγεις. Καί χοΰ έχαίρου
d συχ'νόν διαμαρτάνεις, εί αυτόν ούτως ήγεΐ χινα ψοφοδεά' ϊαως δέ
καί τόν λοιδορούμενον αύτφ οϊει νομίζοντα λέγειν δ έλεγεν.
ΦΑΙ. Έφαίνεχο γάρ, ώ Σώκραχες. Καί σύνοισθά που καί αύχός, δχι οί μέγιστον δυνάμενοι τε καί σεμνότατοι έν ταΐς πόλεσιν
αίσχύνονται λόγους τε γράφειν καί καταλείπειν συγγράμμαχα έαυχών, δόξαν φοβούμενοι τοΰ έπειτα χρόνου, μή σοφισταί καλώνται.
ΣΩ. Γ λ υ κ ύ ς ά γ κ ώ ν, δ Φαΐδρε, λέληθέ σε, [ δτι άπό
e τοΰ μακροΰ άγκώνος τοΰ καχά Νεΐλον εκλήθη Ι' καί προς χφ άγκώνι λανθάνει σε, δτι οί μέγιστον φρονοΰνχες τών πολιτικών μάλισχ'
έρώσι λογογραφίας τε καί καταλείψεως συγγραμμάτων, οί τε καί,
έπειδάν χινα γράφωσι λόγον, οδχως άγαπώσι χους έπαινέτας, ώστε
προσπαραγράφουσι πρώτους, οι άν έκασχαχοϋ έπαινώσιν αυτούς.
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ΦΑΙ. Πώς λ,έγεις τοΰτο; Ού γάρ μανθάνω.
ΣΩ. 06 μανθάνεις δτι έν αρχή ανδρός πολιτικού συγγράμματι
πρώτος ό επαινετής γέγραπται ;

ΣΏ. Αυτό πού δέχεσαι, νέε μου, είναι βέβαια γελοίο·
καί πέφτεις πολύ έξω γ ώ τό φίλο σου, δν τόν έχης γ ώ τό- d
οο δειλό. Καί ίσως νομίζεις πώς καί ό κατήγορος του έπίσιευε αυτά πού έλεγε.
ΦΑΙ. Έτσι φαινότανε δά, Σωκράτη. Καί ξέρεις καλά
καί σύ ό ίδιος πώς εκείνοι πού έχουν τήν πιό μεγάλη επιρ
ροή καί είναι καί οί πιό σεβαστοί μέσα στίς πόλεις βειλιάζουνε νά γράφουνε λόγους καί ν* άφήνουνε συγγράμματα
δικά τους, γιατί φοβοΰνται τήν κρίση τοΰ μέλλοντος, μήν
τυχόν τους είποϋνε σοφιστές.
ΣΩ. Ξεχνάς, Φαΐδρε, πώς ό λόγος «γλυκύς άγκών»,1
ειπώθηκε άπό τή στροφή τοΰ Νείλου τή μεγάλη. 2 Καί ξε- e
χνάς ακόμα πώς οί πολιτικοί πού έχουν τήν πιό μεγάλη ιδέα
γ ώ τόν εαυτό τους άγαποΰνε πιό πολύ άπ' δλους νά γρά
φουνε λόγους καί ν' άφήνουνε συγγραφές. Καί τόσο δά αγα
πούνε τους επαινετές οί πολιτικοί, ώστε, δταν γράφουν ένα
λόγο, άναφέρουνε πρώτους εκείνους πού κάθε φορά θά τους
επαινέσουν.
ΦΑΙ. Πώς τό εννοείς αυτό ; Γιατί δέν καταλαβαίνω.
ΣΩ. Δέν καταλαβαίνεις πώς οτήν αρχή τοΰ συγγράμ- 258
ματος ενός πολιτικοΰ πρώτος είναι γραμμένος ά επαινετής ;
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ΦΑΙ. Πώς ;
ΣΩ. «Έδοξε», πού φησιν, «τή βουλή» ή «χφ δήμω» ή άμφοτέροις καί «δς εϊπεν», τόν εαυτόν δή λέγων μάλα σεμνώς καί έγκωμίάζων ό συγγραφεύς, έπειτα λέγει δή μετά τοΰτο, έπιδεικνδμενος τοις έπαινέταις χήν έαυχοΰ σοφίαν, ενίοτε πάνυ μακρόν ποιησάμενος σύγγραμμα. "Η σοι άλλο τι φαίνεται τό χοιοΰχον ή λόγος
συγγεγραμμένος ;
b
ΦΑΙ. Ούκ έμοιγε.
ΣΩ. Ούκοϋν, έάν μέν οδχος έμμένη, γεγηθώς απέρχεται έκ
τοΰ θεάτρου δ ποιητής' έάν δέ έξαλεκρθή καί άμοιρος γένηται λογογραφίας τε καί τοΰ Άξιος είναι συγγράφειν, πενθεί αόχός τε
καί οί έχαΐροι.
ΦΑΙ. Καί μάλα.
ΣΩ. Δήλόν γε, δτι ούχ ώς ύπερψρονοΰντες τοΰ επιτηδεύμα
τος, άλλ' ώς τεθαυμακότες.
ΦΑΙ. Πάνυ μέν οδν.
ΣΩ. Τί δέ; δταν ικανός γένηται ρήχωρ ή βασιλεύς ώσχε, λαc 6ών τήν Λυκούργου ή Σόλωνος ή Δαρείου δύναμιν, αθάνατος γενέ
σθαι λογογράφος έν πάλει, άρ' ούκ ίσόθεον ηγείται αυτός τε αυτόν
lit ζών, καί οί έπειτα γιγνάμενοι ταύτα περί ταύτα περί αύτοΰ νομίζουσιν, θεώμενοι αδτοΟ τά συγγράμματα ;
ΦΑΙ. Καί μάλα.
ΣΩ. Οϊει τινά οδν τών τοιούτων, δστις καί όπωστιοϋν δύσνους
Λυσία, όνειδίζειν αυτό τοΰτο, δτι συγγράφει ;
ΦΑΙ. Οδκουν είκός γε έξ δν σύ λέγεις' καί γάρ άν χή έαυτοδ
επιθυμία;, ώς έοικεν, δνειδίζοι.
d
ΣΩ. Τοΰτο μέν άρα παντί δήλον, δτι ούκ αίσχρόν αδτό γε
τό γράφειν λόγους.
ΦΑΙ. Ti γάρ ;

ΦΑΙ. Πώς ;
ΣΩ. «"Αρεσε, λέει, οτή βουλή ή οτά δήμο ή καί στους
δύο· καί, αύτάς είπε»· καί μ' αυτό εννοεί ό συγγραφέας τόν
εαυτό του καί τόν επαινεί 1 μέ πολλή κομποφάνεια· κι έπειτα
προχωρεί πάρα κάτω, επιδείχνοντας οτούς επαινετές τή σο
φία του καί πολλές φορές συγγράφοντας πολύ μακρύ έρ
γο. ' Ή μήπως τούτο σοΰ φαίνεται κάτι άλλο παρά λόγος
γραμμένος ;
ΦΑΙ. "Οχι βέβαια.
b
ΣΩ. "Άν λοιπόν ό λόγος σταθη,2 φεύγει ό συγγραφέας
άπό τό θέατρο γεμάτος χαρά, δν δμως διαγραφή κι άποκλεισθή άπό τό νά γράφη λόγους καί άπό τήν τιμή νά είναι συγ
γραφέας, τότε πενθεί κι αυτός καί οί φίλοι του.
ΦΑΙ. Βεβαιότατα.
ΣΩ. Καί βέβαια, δχι γιατί περιφρονούν αυτήν τήν τέχνη,
άλλα γιατί τήν θαυμάζουνε.
ΦΑΙ. Πολύ σωστά.
Σ Ω. Καί τί ; "Οταν ένας ρήτορας ή ένας βασιλιάς κατορθώση, παίρνοντας στά χέρια του τή δύναμη τοΰ Λυκούρ- e
γου ή τοΰ Σόλωνα ή τοΰ Δαρείου,3 νά γίνη αθάνατος λογογράφος μέσα οτήν πολιτεία του, δέν θεωρεί τότε καί ό
ίδιος, έν δσω ζή, τάν εαυτό του ίσο μέ τους θεούς ; Καί οί
κατοπινοί τά ίδια δέν πιστεύουν γι* αυτόν, δταν βλέπουνε
τις γραφές του ;
ΦΑΙ. Πολύ σωστά.
ΣΩ. Νομίζεις λοιπόν πώς κανένας άπ' αυτούς, δποιος
κι άν είναι, κι δσο κι δν δέν χωνεύη τό Λυσία, θά τόν ψέγη
cf" αυτό ακριβώς επάνω, δτι συγγράφει ;
ΦΑΙ. Δέν φαίνεται φυσικό δστερα άπ' δσα λές. Γιατί
έτσι θά έψεγε, όπως φαίνεται, καί τήν ίδια του τήν επιθυμία.
ΣΩ. "Ωστε τοΰτο λοιπόν είναι φανερό στον καθέναν, d
πώς τό νά γράφη κανείς λόγους αυτά καθ* αυτό δέν είναι
κακό.
ΦΑΙ. Πώς θά ήταν δυνατόν ;
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ΣΩ. Άλλ' εκείνο, οίμαι, αίσχρόν ήδη, τό μή καλώς λέγειν
τέ καί γράφειν, άλλ' αίσχρώς χε καί κακώς.
ΦΑΙ. Δήλον δή.
ΣΩ. Τίς οδν ό τρόπος τοΰ καλώς τε καί μή γράφειν ; Δεόμεθά τι, δ Φαΐδρε, Λυσίαν τε περί τούτων έξετάσαι καί άλλον, όστις
πώποχέ τι γέγραφεν ή γράψει, εϊτε πολιτικόν σύγγραμμα εϊτε ίδιωτικόν, έν μέτρω ώς ποιητής ή άνευ μέτρου ώς ίδιώχης ;
e
ΦΑΙ. Έρωτας εί δεόμεθα ; τίνος μέν οδν ένεκα κάν τις ώς
είπεΐν ζφη, άλλ' ή χών τοιούτων ηδονών ένεκα; Οδ γάρ που
εκείνων γε δν προλυπηθήναι δει ή μηδέ ήσθήναι, 8 δή ολίγου
πάσαι αί περί τό σώμα ήδοναί έχουσι" διό καί δικαίως άνδραποδώδεις κέκληνχαι.
ΣΩ. Σχολή μέν δή, ώς έοικεν. Καί άμα μοι δοκούσιν, ώς έν
χφ πνίγει υπέρ κεφαλής ημών οί τέχχιγες α δοντες καί άλλήλοις
259 διαλεγόμενοι, καθοράν (καί ήμάςί. Εί οδν ϊδοιεν καί νώ, καθάπερ τους πολλούς έν μεσημβρία μή διαλεγομένους, άλλα νυστάζοντας καί κηλουμένους ύφ' αυτών δι' άργίαν τής διανοίας, δικαίως
άν καταγελφεν, ηγούμενοι άνδρώποδ' άττα σφίσιν έλθάντα είς χό
καταγωγών ώσπερ προβάχια μεσημβριάζοντα περί τήν κρήνην εδ-
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ΣΩ. Μά τοΰτο π ώ νομίζω πώς είναι κακό, τό νά μή
μιλάη καί νά μή γράφη κανείς καλά, άλλα άσχημα καί κακά.
ΦΑΙ. Είναι βέβαια φανερό.
ΣΩ. Ποιος είναι λοιπόν ό τρόπος τοΰ νά γράφη κανείς
καλά ή δχι ;' "Εχομε ανάγκη, Φαΐδρε, νά έξετάσωμε γι'
αυτά τό Λυσία καί άλλον κανέναν, πού έγραψε ποτέ τίποτε
ή θά γράψη είτε πολιτικά είτε ιδιωτικό2 σύγγραμμα, έμμε
τρο, σάν ποιητής, ή χωρίς μέτρο, σάν πεζογράφος ;
ΦΑΙ. Καί ρωτάς δν έχωμε ανάγκη ; Καί γιά ποιο πρδ- e
γμα λοιπόν, νά πώ έτσι, θά ζοΰσε κανείς, δν 8χι γ ώ τέτοιες
ηδονές; 3 "Οχι βέβαια γ ώ κείνες πού χρειάζεται κανείς πρώ
τα νά οτενοχωρηθή, γιατί αλλιώς δέν μέλλει νά χαρή, πρά
γμα δά πού δλες σχεδόν οί σωματικές ηδονές τό έχουν γι*
αυτό καί σωστά ειπώθηκαν δουλικές.
ΣΩ. Καί δσο γ ώ καιρό δά έχομε. 1 Κι έπειτα τά τζιτζί
κια πού κατά τό συνήθιο τους μέσα οτήν κάψα 5 τραγουδού
νε καί συνομιλούνε πάνω άπό τό κεφάλι μας μου φαίνονται 259
πώς μας βλέπουνε. 'Άν λοιπόν μας έβλεπαν κι έμδς τους
δύο, όπως τόν πολύν κόσμο, τό μεσημέρι νά μή συνομιλού
με αλλά νά είμαστε νυσταγμένοι καί μέ τό τραγούδι τους
άποκαρωμένοι6 άπό αργία τοΰ νοΰ μας, μέ τό δίκιο τους
θά μάς περιγελούσαν, παίρνοντας μας γ ώ τίποτε δούλους
πού ήλθαν σ' αυτούς έδώ σ αυτό τό κατάλυμμα νά κοιμη
θούν, ωσάν πρόβατα πού κάνουν μεσημέρι γύρω άπό τό νε-
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δειν. Έάν δέ όρώσι διαλεγομένους καί παραπλέοντας σφάς ωσπερ
b Σειρήνας άκηλήτους, δ γέρας παρά θεών έχουσιν άνθρώποις διδόνα·., τάχ' άν δοΐειν άγασθέντες.
ΦΑΙ. Έχουσι δέ δή τί τοΰτο ; Άνήκοος γάρ, ώς έοικε,
τυγχάνω ών.
ΣΩ. Ού μέν δή πρέπει Ι γε 1 φιλόμουσον άνδρα τών τοιούτων
ίντμοον είναι. Λέγεται δ' ώς ποτ' ήσαν οδτοι άνθρωποι τών πρίν
Μούσας γεγονέναι- γενομένων δέ Μουσών καί φανείσης φδής οδC τως άρα τινές χών χόχε έξεπλάγησαν ύφ' ηδονής, δσχε αδοντες
ήμέλησαν σίτων χε καί ποτών, καί έλαθον -ελευχήσανχες αδχούς.
Έξ ών τό χεττίγων γένος μεχ' εκείνο φύεται, γέρας τούτο παρά
Μουσών ' λαβόν, μηδέν χροφής δεΐσθαι γενόμενον, άλλ' άσιχόν τε
καί ίίποχον ευθύς άδειν, έως δν τελευχήση, καί μεχά ταΰτα έλθόν
παρά Μούσας άπαγγέλλειν, τις τίνα αυτών χιμ? χών ένθάδε. Τερψιχόρα μέν οδν τους έν τοις χοροΐς τετιμηκότας αύχήν άπαγγέλd λονχες ποιοΰσι προσφιλέστερους' τή δέ Έραχοΐ χους έν τοις έρωτικοίς' καί ταΐς αλλαις ούτως, κατά τό είδος έκαστης τιμής. Τή

ρό. 'Άν όμως μας έβλεπαν νά συνομιλούμε χαί νά πλέωμε
άπό κοντά τους σάν δίπλα άπό Σειρήνες άγοήτευτοι,1 τό b
έπαθλο2 πού έχουν άπό τους θεούς γ ώ νά τά δίνουν στους
ανθρώπους, ίσως τό έδιναν σέ μας άπό θαυμασμό καί
έχτίμηση.
ΦΑΙ. Καί τί είναι λοιπόν αυτό πού έχουν ; Γιατί δέν
έτυχε ώς φαίνεται νά τ' ακούσω.
ΣΩ. Αληθινά όμως δέν στέκει ένας άνθρωπος πού αγα
πάει τις Μούσες νά μήν έχη ακούσει αυτά τά πράγματα.
Νά, λένε πώς τά τζιτζίκια ήταν άνθρωποι κάποτε, προτοΰ
ακόμα νά γεννηθούν οί Μοΰσες. "Οταν δμως γεννηθήκανε
οί Μοΰσες καί πρωτοφάνηκε τά τραγούδι, τόσο ma μερι
κοί άπ' αυτούς τότε τους ανθρώπους τά χάσανε άπό τήν τέρ
ψη, πού τραγουδώντας αμέλησαν νά φάνε καί νά πιουν 3 e
καί, χωρίς νά τό νοιώσουν, πεθάνανε. Ά π ' αυτούς γεννήθη
κε τό γένος τών τζιτζικιών παίρνοντας τοΰτο τά βραβείο1
άπο τίς Μοΰσες, δηλαδή νά μήν έχη άφ' ότου γεννηθή καμμ ώ ανάγκη γιά τροφή, άλλα, χωρίς νά τρώη καί νά πίνη,
ν' άρχίζη εύθυς νά τραγουδάη ώς που θά πεθάνη, κι έπειτα
πηγαίνοντας στίς Μοΰσες νά τους φέρνη είδηση ποιος άπό
τους ανθρώπους έδώ κάτω ποών άπ' αυτές τιμάει. Και νά,
οτήν Τερψιχόρη φέρνοντας τήν είδηση6 ποιοί τήν έτίμησαν,, κάνουν προς αυτούς τήν αγάπη της μεγαλύτερη, καί
στην Ερατώ 5 εκείνους πού τήν έτίμησαν μ' ερωτικά τρα- d
γούδια' όμοια καί στίς άλλες κατά τό είδος τής τιμής πού
ταιριάζει οτήν κάθε μιά. Μά στην πρεσβύτατη,' τήν Καλ-
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δέ πρεσβυτάχη Καλλιόπη καί τή μετ' αδχήν Οδρανία τους έν φι
λοσοφία διάγοντας τε καί τιμώντας χήν εκείνων μουσικήν άγγέλλουσιν, αϊ δή μάλιστα τών Μουσών περί τε οδρανόν καί λόγους
οδσαι θείους τε καί ανθρωπίνους ίάσι καλλίστην φωνήν. Πολλών
δή οδν ένεκα λεκτέον χι καί οδ καθευδητέον έν τή μεσημβρία.
e
ΦΑΙ. Λεκχέον γάρ οδν.
ΣΩ. Ούκοΰν, δπερ νΰν προύθέμεθα σκέψασθαι, τόν λόγον οπη
καλώς έχει λέγειν χε καί γράφειν καί 8πη μή, σκεπχέον.
ΦΑΙ. Δήλον.
ΣΩ. Ά ρ ' οδν οδχ ύπάρχειν δει χοΐς εδ γε κα'ι καλώς ρηθησομένοις τήν τοΰ λ,έγοντος διάνοιαν είδυΐαν τάληθές ών δν έρεϊν
πέρι μέλλη ;
ΦΑΙ. Ούτωσί περί τοδχου άκήκοα, ώ φίλε Σώκραχες" οδκ
260 είναι ανάγκη τφ μίλλονχι όήχορι έσεσθαι τά χφ δντι δίκαια μανθάνειν, άλλα τά δόξανχ' δν πλήθει, οϊπερ δικάσουσιν' οδδέ τά δν
τως αγαθά ή καλά, άλλ° οσα δόξει. Έκ γάρ τούτων είναι χό πείθειν, άλλ' ούκ έκ τής αληθείας.
ΣΩ. Ο δ τ ο ι ά π ό β λ η τ ο ν έ π ο ς είναι δει, ώ Φαΐδρε,
8 δν εϊπωσι σοφοί, άλλα σκοπείν μή τι λέγωσι' καί δή καί τό νΰν
λεχθέν οδκ άφετέον.
ΦΑΙ. 'Ορθώς λέγεις.
ΣΩ. 'Ωδε δή σκοπώμεν αυτό.
ΦΑΙ. Πώς ;
b

ΣΩ. Εί σε πείθοιμι έγώ πολεμίοις άμύνειν κτησάμενον ϊππον,
άμφω δέ ϊππον άγνοοΐμεν, τοσόνδε μέντοι τυγχάνοιμι είδώς περί
σοΰ, δτι Φαιδρός ϊππον ηγείται τό τών ήμερων ζφων μέγισχα
έχον ώχα—

λιόπη, καί στην Ουρανία,1 πού έρχεται έπειτα άπ' αυτήν,
άγγέλλουν εκείνους πού περνούνε τή ζωή τους μέ φιλο
σοφία καί πού τιμούν εκείνων τήν τέχνη. Αυτές δά είναι
πού πιό πολύ άπ' όλες τίς Μοΰσες, έχοντας νά κάμουν μέ
τόν ουρανό καί μέ τους λόγους, καί τών θεών καί τών αν
θρώπων, άρθρώνουνε τήν ομορφότερη φωνή. Γώ πολλές δά
λοιπόν αιτίες πρέπει νά μιλοΰμε γιά κάτι καί δέν πρέπει
νά κοιμόμαστε το μεσημέρι.
ΦΑΙ. Πρέπει λοιπόν νά μιλήσωμε.
ο
ΣΩ. Πρέπει λοιπόν νά έξετάσωμε αυτό πού τώρα δά
βάλαμε θέμα μας, νά έξετάσωμε τό λόγο πώς είναι καλό νά
τόν λέγη κανείς καί νά τόν γράφη, καί πώς δχι.
ΦΑΙ. Μάλιστα.
Σ Ω. Δέν είναι λοιπόν ανάγκη γι* αυτά πού θά ειπω
θούνε καλά καί σωστά, ή διάνοια εκείνου πού μιλάει νά
γνωρίζη τ' αληθινό γιά δ,τι έχει νά μιλήση ;
ΦΑΙ. Γι' αυτό τό ζήτημα, αγαπημένε Σωκράτη, έχω δά
ακούσει πώς δέν είναι ανάγκη ένας πού είναι νά γίνη ρή- 260
τορας νά μαθαίνη εκείνα πού πραγματικά είναι δίκαια, άλλα
εκείνα πού θά φαίνωνται δίκαια στό πλήθος πού θά κρίνη,
ούτε εκείνα πού πραγματικά είναι καλά ή δμορφα, άλλα
εκείνα πού θά φανούνε· γιατί μ' αυτά είναι πού πείθει κα
νείς, καί δχι μέ τήν αλήθεια.
ΣΩ. Λόγος δχι βέβαια γ ώ πέταμα2 πρέπει νά είναι,
Φαΐδρε, αυτός πού θά τόν ειπούνε άνθρωποι σοφοί, γι' αυτό
νά έξετάσωμε μήν τυχόν λένε κάτι τί· καί βέβαια καί τού
το πού τώρα ειπώθηκε δέν πρέπει νά τό άφήσωμε άξέταστο.
ΦΑΙ. Σωστά λές.
Σ Ω. "Ας έξετάσωμε λοιπόν αυτό έτσι δά.
ΦΑΙ. Πώς ;
ΣΩ. 'Υπόθεσε δτι έγώ σ" έπειθα ν' απόχτησης άλογο b
γ ώ ν' απόκρουσης τους εχθρούς, άπά άλογο δμως καί οί
δύο μας δέν ξέρομε τίποτε, αλλά τόσο μόνον έγώ ήξερα
γιά σένα, πώς ό Φαϊδρος θεωρεί άλογο εκείνο άπό τά ήμερα
ζώα πού έχει τά πιό μεγάλα α υ τ ι ά . . .
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ΦΑΙ. Γελοΐάν γ* άν, δ Σώκρατες, εϊη.
ΣΩ. Οδπω γε. Άλλ' 8τε σπουδή σε πείθοιμι, συνχιθείς λόγον,
έπαινον κατά τοΰ δνου, ϊππον έπονομάζων καί λέγων ώς παντός
άξιον χό θρέμμα οίκοι χε κεκχήσθαι καί έπί στρατείας, άποπολεc μεϊν τε χρήσιμον καί προσενεγκεΐν δυνατόν σκεύη καί άλλα πολ
λά ώφέλιμον—
ΦΑΙ. Παγγέλοιόν γ' άν ήδη εϊη.
ΣΩ. ΤΑρ' οδν ού κρεΐττον γελοΐον καί φίλον ή δεινόν τε καί
έχθρόν είναι ;
ΦΑΙ. Φαίνεται.
ΣΩ. "Οταν ούν 6 ρητορικός, άγνοών αγαθόν καί κακόν, λαβών
πάλιν ωσαύτως έχουσαν, πείθη, μή περί δνου σκιάς ώς ίππου τόν
έπαινον ποιούμενος, άλλα περί κακοΰ ώς άγαθοΰ, δόξας δέ πλή
θους μεμελετηκώς, πείση κακά πράττειν άντ' αγαθών, ποιόν τιν*
d άν οϊει μετά ταΰτα τήν ρητορικήν καρπόν δν έσπειρε θερίζειν;
ΦΑΙ. Οδ πάνυ γε επιεική.
ΣΩ.Άρ' οδν, ώ αγαθέ, άγροικάτερον τοΰ δέοντος λελοιδορήκαμεν τήν τών λόγων τέχνην ; Ή δ' ίσως άν εϊποι. Τί ποτ, ώ
θαυμάσιοι, ληρεΐτε ; Έγώ γάρ ουδέν' άγνοοΰντα τάληθές αναγκά
ζω μανθάνειν λέγειν, άλλ', εϊ τι έμή· ξυμβουλή, κτησάμενος έκεΐ-
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ΦΑΙ. θ ά ήτανε δά γελοίο, Σωκράτη.
ΣΩ. "Οχι δά ακόμα· άλλα δταν π ώ στά σοβαρά θά δο
κίμαζα νά σέ πείσω συντάσσοντας κανένα λόγο ώς έπαινο
γ ώ τό γάιδαρο ονομάζοντας τον άλογο, καί λέγοντας πώς
κάθε τι αξίζει τό θρέμμα τοΰτο, νά τό έχη κανείς καί στό
σπίτι, καί γιά τίς εκστρατείες, καί χρήσιμο νά πολεμάη κα
νείς άπό τή ράχη του, καί δυνατό νά κουβαλάη τίς άπο«ικευές, καί σ άλλα πολλά ωφέλιμο...
e
ΦΑΙ. Τοΰτο θά ήτανε π ώ ολωσδιόλου γελοίο.
Σ Ω. Καί δέν είναι τάχα καλύτερο νά είναι κανείς γε
λοίος καί φίλος, παρά ικανός καί εχθρός ;
ΦΑΙ. Είναι φανερό.
ΣΩ. "Οταν λοιπόν ό τεχνίτης στή ρητορική, πού δέν
•γνωρίζει τό καλό καί τό κακό, παίρνοντας μ ώ πόλη πού εί
ναι τό ίδιο μ' αυτόν, τήν πείθη επαινώντας δχι τόν ίσκιο τοΰ
1
δνου σάν ίσκιο τοΰ άλογου, άλλα τό κακό σάν νά ήταν
καλό, καί έχοντας σπουδάσει τις γνώμες τοΰ πλήθους, τους
πείση νά κάνουν τό κακό άντίς τό καλό, ποιόν καρπό νομί
ζεις πώς ύστερα άπ' αυτά θά θερίση ή ρητορική άπά τή
σπορά της ; 2
d
ΦΑΙ. "Οχι βέβαια πολύ καλό.
ΣΩ. Μήπως όμως, καλέ μου, καταλαλήσαμε τήν τέχνη
τοΰ λόγου πιό βαρώ άπ' δ,τι έπρεπε, 3 καί αυτή ίσως μας
είπη : 4 «Τί φλυαρείτε, παράξενοι μου άνθρωποι ; Έ γ ώ δά
δέν αναγκάζω κανέναν δταν δέν ξέρη τήν αλήθεια νά μαθαίνη τήν τέχνη τοΰ λόγου, μά δταν π ώ κατέχη εκείνη,
τότε, δν άξίζη κάτι ή συμβουλή μου, νά καταπιάνεται μ' έμέ-
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νο, ούτως έμέ λαμβάνειν. Τόδε δ' οδν μέγα λέγω, ώς άνευ έμοΰτφ τά δντα είδότι ουδέν τι μάλλον Ισται πείθειν τέχνη.
e
ΦΑΙ. Ούκοδν δίκαια έρεΐ, λέγουσα ταΰτα ;
ΣΩ. Φημί, έάν οί γε έπιόντες αυτή λόγοι μαρτυρώσιν είναι
τέχνη. "Ωσπερ γάρ άκούειν δοκώ τίνων προσιόντων καί διαμαρ
τυρομένων λόγων, δχι ψεύδεται καί ούκ έστι τέχνη άλλ' άτεχνος
τριβή. Τοδ δέ λέγειν, φησίν δ Λάκων, έχυμος τέχνη άνευ τοΰ αλη
θείας ήφθαι, οδτ' έστιν, οδτε μή ποτέ δστερον γένηται.
261
ΦΑΙ. Τούτων δει χών λόγων, ώ Σώκρατες· άλλα δεϋρο αυ
τούς παράγων εξέταζε, τί καί πώς λέγουσιν.
ΣΩ. Πάριτε δή, θρέμματα γενναία, καλλίπαιδά τε Φαϊδρον
πείθετε ώς, έάν μή ίκανώς φιλοσοφήση, ουδέ ικανός ποχε λέγειν
έσχαι περί ούδενός. Άποκρινέσθω δή δ Φαιδρός.
ΦΑΙ. Έρωχατε.
ΣΩ. Ά ρ ' οδν τό μέν δλον ή ρηχορική άν εϊη χέχνη ψυχα• γωγία τις διά λόγων, οδ μόνον έν δικαστηρίοις καί δσοι άλλοι δη-
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να. Κι αυτό δά είναι ό μεγάλος λόγος πού λέγω, 1 πώς χωρίς
4μένα κι εκείνος πού γνωρίζει τ αληθινά δέν θά είναι πιό
πολύ σέ θέση νά πείθη τους ανθρώπους μέ τέχνη».
ΦΑΙ. Δέν θάχη δρα γε δίκιο νά τά λέη αυτά ;
e
Σ Ω. Τό παραδέχομαι, δν βέβαια οί ακόλουθοι λόγοι
2
μαρτυρήσουν γι' αυτήν πώς είναι τέχνη. Γιατί σάν
πως μοΰ φαίνεται ν' ακούω μερικούς λόγους νά πλησιάζουνε
καί νά μαρτυρούνε, πώς λέει ψέμματα, καί δέν είναι τέχνη
αλλά τριβή άτεχνη. Καί μ ώ αληθινή τέχνη τοΰ λόγου, λέ
γει ό Λάκωνας, χωρίς νάχη αδράξει κανείς τήν αλήθεια,
οΰτε υπάρχει, ούτε ποτέ έπειτα θά ύπαρξη. 3
ΦΑΙ. Αυτούς τους λόγους χρειαζόμαστε, Σωκράτη. 261
Άλλ' εμπρός φέρε τους έδώ μπροστά καί εξέταζε τους τί
λένε και πώς τό έννοοΰν.
ΣΩ. 'Ελάτε λοιπόν κοντά, ευγενικά βλαστάρια,1 καί
δοκιμάστε νά πείσετε τό Φαιδρό, πατέρα δμορφων παιδιών,5
πώς δν αυτός δέν φιλοσοφήση αρκετά, ουδέ άξιος θά γίνη
ποτέ νά συντάσση λόγους γιά ό,τιδήποτε. Κι ό Φαιδρός νά
σας δίνη απόκριση.
ΦΑΙ. Ρωτάτε.
ΣΩ. Δέν είναι λοιπόν στό σύνολο της ή ρητορική τέχνη
μ ώ αγωγή τής ψυχής 8 μέ λόγους, δχι μόνον στά δικαστή
ρια καί σέ δσες άλλες δημόσιες συγκεντρώσεις υπάρχουνε,
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μόσιοι σύλλογοι, άλλα καί έν ιδίοις, ή αύχή σμικρών χε καί μεb γάλων πέρι ; καί ουδέν έντιμόχερον τό γε δρθόν περί σπουδαία rj
περί φαύλα γιγνόμενον ; "Η πώς σύ ταΰτ' άκήκοας ;
ΦΑΙ. Ού μά τόν Δία, ού παντάπασιν οδτως· άλλα μάλιστα
μέν πως περί τάς δίκας λέγεται τε καί γράφεται χέχνη, λέγεται
δέ καί περί δημηγορίας' έπί πλέον δέ οδκ άκήκοα.
ΣΩ. Άλλ' ή τάς Νέστορος κα! 'Οδυσσέως τέχνας μόνον πε
ρί λόγων άκήκοας, δς έν Ίλίω σχολάζοντες συνεγραψάτην, τών
e δέ Παλαμήδους άνήκοος γέγονας ;
ΦΑΙ. Καί ναί μά Δί' έγωγε τών Νέστορος, εί μή Γοργίαν
Νέστορα τίνα κατασκευάζεις, ή τίνα θρασδμαχόν τε καί θεόδωρον 'Οδυσσέα.
ΣΩ. "Ισως. Άλλα γάρ τούτους έώμεν. Σύ δ' είπε' έν δικαστηρίοις οί αντίδικοι τί δρώσιν ; ούκ άνχιλέγουσι μένχοι ; ή τί
φήσομεν ;
ΦΑΙ. Τοΰτ' αυτό.
ΣΩ. Περί χού δικαίου χε καί άδικου ;
ΦΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Ούκοΰν 4 χέχνη τοΰτο δρών ποιήσει φάνήναι χό αυτό
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αλλά καί οτήν ιδιωτική ζωή, καί δέν είναι ή ίδια καί γιά
μικρά καί γιά μεγάλα πράγματα; 1 Καί δέν είναι πιό μεγά
λη ή ορθότητα της δταν πρόκειται γιά σπουδαία, παρά δταν b
πρόκειται γ ώ ασήμαντα πράγματα; *Ή πώς ταχείς ακούσει
έσύ αυτά ;
ΦΑΙ. "Οχι μά τον Δία, δχι ολωσδιόλου έτσι, άλλα ϊσιαϊοια στις δίκες δα μιλάνε καί γράφουνε μέ τέχνη· κι έτσι
μιλάνε καί οτούς λόγους προς τό λαό. Περισσότερα όμως
άπ' αυτά δέν έχω ακούσει.
ΣΩ. Μά μόνον γ ώ τοΰ Νέστορα καί τοΰ 'Οδυσσέα τις
τέχνες του λόγου έχεις ακούσει λοιπόν, πού τίς έγραψαν
στό "Ιλιο, δπου είχανε καιρό, καί γιά τίς τέχνες τοΰ Παλα
μήδη δέν έχεις ακουστά ;
e
ΦΑΙ. Μά τό Δία, έγώ δά καί τοΰ Νέστορα τίς τέχνες
δέν έχω ακουστά, δν βέβαια δέν κάνης τό Γοργία κανένα
Νέστορα,2 ή κανένα θρασύμαχο καί Θεόδωρο 'Οδυσσέα.5
ΣΩ. "Ισως. Άλλ' αυτούς δς τους άφήοωμε· καί είπες
έσύ στά δικαστήρια οϊ αντίδικοι τί κάνουν. Δέν αντιλέγει ό
ένας στον άλλον ; ή πώς νά τό είποΰμε ;

ΦΑΙ. Αυτό ακριβώς.

ΣΩ. Γώ τό δίκαιο καί γ ώ τά άδικο ;
ΦΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Κι όποιος λοιπόν κάνει αυτό μέ τέχνη δέν θά κόμη
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d τοις αύχοΐς χοχέ μέν δίκαιον, δταν δέ βούληται, άδικον ;
ΦΑΙ. Τί μήν ;
ΣΩ. Καί εν δημηγορία δή τή πάλει δοκεΐν τά αυτά τοχέ μέν
αγαθά, χοχέ δ' αδ χάναντία ;
ΦΑΙ. Ούτως.
ΣΩ. Τόν οδν Έλεαχικόν Παλαμήδην λέγοντα ούκ ϊσμεν χέ
χνη, ώστε φαίνεσθαι τοις άκούουσι τά αυτά δμοια καί ανόμοια,
καί έν καί πολλά, μένοντα τε αδ καί φερόμενα ;
ΦΑΙ. Μάλα γε.
ΣΩ. Οδκ άρα μόνον περί δικαστήρια τέ έστιν ή άντιλογική
e καί περί δημηγορίαν, άλλ', ώς έοικε, περί πάνχα χά λεγόμενα μία
τις χέχνη, εϊπερ έστιν, αϋχη δν εϊη, fi τις οίος τ' εσχαι πάν πανχί
όμοιοΰν χών δυνατών καί οίς δυναχόν, καί άλλου δμοιοΰνχος καί
άποκρυπτομένου είς φως άγειν.
ΦΑΙ. Πώς δή τό τοιούτον λέγεις ;
ΣΩ. Τήδε δοκώ ζηχοδσι φανεΐσθαι. Άπαχη πόχερον έν πολύ
διαφέρουσι γίγνεχαι μάλλον ή ολίγον ;
262
ΦΑΙ. Έν τοις ολίγον.
ΣΩ. Άλλα γε δή κατά σμικρόν μεταβαίνων μάλλον λήσεις
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νά φανή τό ίδιο πράγμα ατούς ίδιους ανθρώπους άλλοτε δί- d
καιο, κι δταν πάλι θέλη άδικο ;
ΦΑΙ. Τι άλλο λοιπόν ;
ΣΩ. Κι δταν αυτός μιλάη στό λαό, δέν θά κάμη νά φαίνωνται στην πόλη τά ίδια πράγματα, άλλοτε καλά, κι άλλο
τε πάλιν ενάντια ;
ΦΑΙ. "Ετσι είναι.
ΣΩ. Δέν γνωρίζομε λοιπόν πώς ό Παλαμήδης ό Ελεα
τικός 1 μιλάει μέ τέχνη, έτσι πού σ' δσους τόν ακούνε φαί
νονται τά ίδια πράγματα 8μοια καί ανόμοια, καί ένα καί
πολλά, καί πάλι στάσιμα καί κινούμενα ;
ΦΑΙ. Βέβαια.
ΣΩ. "Οχι λοιπόν μονάχα γιά τά δικαστήρια είναι ή άντι
λογική τέχνη 2 καί γ ώ τίς δημηγορίες, άλλα, καθώς φαίνε- e
ται, γιά όλες τίς ομιλίες μία μονάχα θά ύπάρχη τέχνη, άν
βέβαια ύπάρχη, πού μ' αυτήν θά είναι κανείς ικανός νά δείχνη όμοιο τό κάθε τι μέ τό κάθε τι άπ' δσα καί μ* δσα μπο
ρούν νά φανούν όμοια, κι δν άλλος κανένας δείχνη τίποτε
πράγματα γ ώ δμοια καί τά άποσκεπάζει, εκείνος νά τά
φέρνη στό φώς.
ΦΑΙ. Μά πώς τό εννοείς αυτό ;
ΣΩ. Νά πώς, νομίζω, σ' όσους τό εξετάζουν θά γίνη
φανερό. Ή άπατη, τί, σ εκείνα πού διαφέρουνε πολύ πιά
νει πιό εύκολα, ή σ' εκείνα πού διαφέρουνε λίγο ; 3
262
ΦΑΙ. Σ ' εκείνα πού διαφέρουνε λίγο.
Σ Ω. Καί βέβαια λίγο-λίγο προχωρώντας 1 mo εύκολα
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έλθών έπί τό εναντίον ή καχά μέγα.
ΦΑΙ. Πώς δ' οδ ;
ΣΩ. Δει άρα χόν μέλλοντα άπατήσειν μέν άλλον, αυτόν δέ
μή άπαχήσεσθαι, χήν ομοιότητα χών δνχων καί άνομοιόχηχα ακρι
βώς διειδέναι.
ΦΑΙ. Ανάγκη μέν οδν.
ΣΩ. r H οδν οίος χε έσται, άλήθειαν άγνοών έκαστου, τήν τοΰ
αγνοουμένου ομοιότητα οτκκράν τε καί μεγάλην έν τοις άλλοις
διαγιγνώσκειν ;
b
ΦΑΙ. Αδύνατον.
ΣΩ. Οδκοδν τοις παρά τά δντα δοξάζουσι κα! άπατωμένοις
δήλον ώς χό πάθος τούτο δι' όμοιοχήχων χινών είσερρύη.
ΦΑΙ. Γίγνεται γοΰν οδτως.
ΣΩ. "Εστιν οδν δπως τεχνικός έσται μεταβιβάζειν καχά σμι
κρόν διά χών δμοιοτήτων άπό τοϋ δντος εκάστοτε έπί χοδναντίον
άπάγων, ή αδτός τοΰτο διαφεδγειν, 6 μή έγνωρικώς δ έστιν εκα^
στον τών δνχων ;
ΦΑΙ. Οδ μή ποτέ.
C
ΣΩ. Λόγων άρα χέχνην, δ έχαιρε, ό τήν άλήθειαν μή είδώς,
δόξας δέ τεθηρευκώς, γελοίαν τινά, ώς έοικε, καί άχεχνον
παρέξεται.
ΦΑΙ. Κινδυνεύει.
ΣΩ. Βοδλει οδν, έν χφ Λυσίου λόγω, δν φέρεις, καί έν οίς.
ήμεΐς εϊπομεν Εδεΐν τι ών φαμέν δτεχνόν τε καί έντεχνον είναι ;
ΦΑΙ. Πάντων γέ που μάλιστα, ώς νΰν γε ψιλώς πως λέγομεν, ούκ έχοντες ικανά παραδείγματα,
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θά ξεφύγης καί θά φθάσης οτό αντίθετο, παρά μέ μεγάλα
βήματα.
ΦΑΙ. Καί πώς 8χι ;
ΣΩ. Είναι λοιπόν ανάγκη εκείνος, πού πάει νά εξαπά
τηση έναν άλλον, ό ίδιος δμως νά μήν έξαπατηθή, τήν ομοιό
τητα στά πράγματα καί τήν ανομοιότητα νά τήν γνωρίζη
μ' ακρίβεια.
ΦΑΙ. Βέβαια είναι ανάγκη.
ΣΩ. 'Αλήθεια όμως θέ νά είναι Ικανός, δταν δέν θά
ξέρη γ ώ κάθε πράγμα τήν αλήθεια, νά ξεχωρίζη καλά τήν
ομοιότητα, μικρή καί μεγάλη, τοΰ πράγματος πού δέν ξέρει
μέ τάλλα πράγματα ;
ΦΑΙ. 'Αδύνατο.
b
ΣΩ. "Ωστε εκείνοι πού πιστεύουν άλλα άπό τά αληθινά
καί εξαπατούνται, είναι φανερό πώς τό πάθημα αυτό τό πά
θανε επειδή είσορμοΰν κάποιες ομοιότητες.
ΦΑΙ. "Ετσι βέβαια γίνεται.
ΣΩ. Μπορεί λοιπόν νά κατέχη τήν τέχνη νά παραπλανάη λίγο-λίγο μέ τίς ομοιότητες καί νά φέρνη κάθε
φορά άπό τό αληθινό στό αντίθετο, ή ό ίδιος νά γλυτιί>νη
άπ' αυτό, εκείνος πού δέν γνωρίζει τί είναι τό καθένα άπό
τά πράγματα ;
ΦΑΙ. Ποτέ.
ΣΩ. Μία τέχνη τών λόγων λοιπόν, φίλε μου, γελοία, e
καθώς φαίνεται, χι άτεχνη, θά παρουσίαση εκείνος πού τήν
αλήθεια δέν τήν γνωρίζει, μά μονάχα γνώμες άδειες
κυνηγούσε.1
ΦΑΙ. Φόβος υπάρχει.
ΣΩ. θέλεις λοιπόν στό λόγο τοΰ Λυσία 2 πού κρατάς,
καί σ* αυτόν πού εμείς είπαμε, νά ιδούμε, τί άπ' δσα είπαμε
είναι άτεχνο καί τί έντεχνο ;
ΦΑΙ. Αυτό πρίν άπ' δλα θέλω πιό πολύ, γιατί τώρα δά
μιλούμε κάπως αφηρημένα, χωρίς νάχωμε αρκετά πα
ραδείγματα.
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ΣΩ. Καί μήν κατά τύχην γέ τίνα, ώς έοικεν, έρρηθήτην τώ
d λόγω έχονχέ τι παράδειγμα, ώς άν ό είδώς τό αληθές προσπαίζων έν λόγοις παράγοι τους άκούοντας. Καί έγωγε, ώ Φαΐδρε, αίτιώμαι χους εντοπίους θεούς" ϊσως δέ καί οί χών Μουσών προφήται, οί υπέρ κεφαλής ώδοί, έπιπεπνευκότες δν ήμΐν είεν τοΰτο
τό γέρας' ού γάρ που έγωγε τέχνης τινός τοΰ λέγειν μέτοχος.
ΦΑΙ. Έστω ώς λέγεις" μόνον δήλωσον 8 φής.
ΣΩ. "let δή μοι άνάγνωθι τήν τοΰ Λυσίου λόγου αρχήν.
ΦΑΙ. «Περί μέν τών έμών πραγμάτων έπίσχασαι, καί ώς νο
μίζω συμφέρειν ήμΐν τούτων γενομένων, άκήκοας. Άξιώ δέ μή διά
τοΰτο άτυχήσαι ών δέομαι, δτι ούκ εραστής ών σοΰ τυγχάνω. Ώς
έκείνοις μέν χόχε μεχαμέλει—»
ΣΩ. Παΰσαι. Τί δή οδν οδχος άμαρχάνει καί δτεχνον ποιεί,
263 λεκτέον ή γάρ ;
ΦΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Ά ρ ' οδν οδ παντί δήλον τό γε τοιόνδε, ώς περί μέν ένια
τών τοιούτων όμονοηχικώς έχομεν, περί δ' ένια στασιωχικώς ;
ΦΑΙ. Δοκώ μέν δ λέγεις μανθάνειν, έτι δ' είπε σαφέστερον.
ΣΩ. "Οταν τις όνομα εϊπη σιδήρου ή αργύρου, άρ° ού χό
αυτό πάντες διενοήθημεν ;
e

509
ΣΩ. Καί αλήθεια κατά καλή τύχη, 1 καθώς φαίνεται, είπώθηκαν οί δύο λόγοι πού δίνουν κάποιο παράδειγμα, πως d
εκείνος πού ξέρει τήν αλήθεια,2 παίζοντας μέ τά λόγια, θά
παραπλανούσε εκείνους πού τόν άκοΰν. Τήν αιτία έγώ του
λάχιστον, Φαΐδρε, τήν αποδίδω οτούς θεούς αύτοΰ έδώ τοΰ
τόπου.3 Κι ίσως καί οί προφήτες τών Μουσών, οί τραγου
διστές πάνω άπό τό κεφάλι μας, νά φύσηξαν σέ μας αυτό τό
χάρισμα. Γιατί έγώ δά άπό οποιαδήποτε τέχνη τοΰ λόγου δέν
κατέχω τίποτε.
ΦΑΙ. "Ας είναι δπως λές· εξήγησε μονάχα καθαρά αυτά
πού εννοείς.
ΣΩ. "Ελα λοιπόν, διάβασε μου τήν αρχή άπό τό λόγο
τοΰ Λυσία.1
ΦΑΙ. «Τί έγώ δά ζητάω, τό ξέρεις καλά, καί δτι κατά τή e
γνώμη μου μας συμφέρει δν αυτό γίνη, τό έχεις ακούσει·
καί παρακαλώ νά μή στερηθώ εκείνο πού ζητάω, έξ αιτίας
πού δέν είμαι εραστής σου. Γιατί οί εραστές μετανοιώνουν
δά —»
ΣΩ. Σταμάτα έδώ. Πρέπει τώρα λοιπόν νά είποΰμε σέ
τί αυτός σφάλλει καί τί κάνει άτεχνα. Δέν είναι έτσι ;
265
ΦΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Δέν είναι λοιπόν στον καθένα φανερό τοΰτο έδώ,
πώς γ ώ μερικές άπ' αυτές έδώ τις έννοιες συμφωνούμε δλοι
καί πώς γ ώ μερικές πάλιν άλλες, δέν συμφωνοΰμε; 5
ΦΑΙ. Μοΰ φαίνεται βέβαια πώς νοιώθω αυτό πού λές'
πές μου το δμως ακόμα πιό καθαρά.
ΣΩ. "Οταν κάποιος εϊπή τή λέξη σίδερο ή ασήμι δέν
πάμε μέ τό νοΰ μας δλοι στά ίδιο πράγμα ;
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b

ΦΑΙ. Καί μάλα.
ΣΩ. Τί δ' δταν δικαίου ή άγαθοϋ ; ούκ άλλος άλλη φέρε
ται καί άμφισβηχοδμεν άλλήλοις τε καί ήμΐν αύχοΐς ;
ΦΑΙ. Πάνυ μέν οδν.
ΣΩ. Έν μέν άρα τοις συμφωνοΰμεν, έν δέ τοις οδ.

ΦΑΙ. Οδτω.
ΣΩ. Ποχέρωθι οδν εδαπαχηχόχεροί έσμεν, καί ή ρηχορική έν
ποτέροις μείζον δύναται ;
ΦΑΙ. Δήλον δτι έν οίς πλανώμεθα.
ΣΩ. Ούκοΰν τόν μέλλονχα χέχνην ρηχορικήν μετιέναι πρώ
τον μέν δει ταΰχα όδφ διηρήσθαι, καί είληφέναι τινά χαρακχήρα
έκαχέρου τοΰ είδους, έν ώ *ί ανάγκη χό πλήθος πλανάσθαι καί
έν φ μή.
Λ
ΦΑΙ. Καλόν γοΰν άν, δ Σώκρατες, είδος εϊη κατανενοηκώς
£ τοΰτο λαβών.
ΣΩ. Έπειτα γε οίμαι προς έκάστω γιγνόμενον μή λανθάνειν, άλλ' οξέως αίσθάνεσθαι, περί οδ δν μέλλη έρεΐν, ποτέρου 8ν
τυγχάνει τοΰ γένους.
ΦΑΙ. Τί μήν ;
ΣΩ. Τί οδν τόν έρωτα ; πότερον φώμεν είναι τών αμφισβη
τήσιμων, ή τών μή ;
ΦΑΙ. Τών αμφισβητήσιμων δήπου. "Η οϊει άν σοι συγχωρή-
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ΦΑΙ. Βέβαια.
Σ Ω. Ti γίνεται δμως δταν κάποιος είπη τή λέξη δίκαιος
ή καλός ; Δέν πάει άλλου ό καθένας καί δέν διχάζονται oi
γνώμες καί μεταξύ μας καί μέσα στον ίδιο τόν εαυτό μας ;
ΦΑΙ. Βεβαιότατα.
ΣΩ. "Ωστε σ' εκείνα συμφωνούμε, σ* έτοΰτα δμως δχι. b
ΦΑΙ. "Ετσι είναι.
ΣΩ. Σ έ ποώ λοιπόν είναι πιό εύκολο νά εξαπατηθούμε
καί ή ρητορική σέ ποώ έχει πιό μεγάλη ισχύ; 1
ΦΑΙ. Είναι φανερό δτι σ' εκείνα πού έχομε άστατη
γνώμη.
ΣΩ. "Ωστε όποιος θάρθη νά καταπιασθη μέ τή ρητορική
τέχνη πρέπει πρώτα βέβαια αυτά τά δύο είδη νά τάχη μεθο
δικά χωρίση 2 καί νά έχη νοιώσει κάποιο χαρακτηριστικό τοΰ
καθενός,3 εκείνου δπου τό πλήθος αναγκαστικά ταλαντεύε
ται καί εκείνου δπου δέν ταλαντεύεται.
ΦΑΙ. Μώ άμορφη έννοια, Σωκράτη, θά είχε καταλά- e
βει οποίος θά τό εδριοκε αυτό.4
Σ Ω. Κι έπειτα νομίζω πώς μέ κάθε πράγμα πού θά κα
ταπιάνεται δέν πρέπει νά τοΰ ξεφεύγη, αλλά νά αισθάνεται
καθαρά γ ώ τό πράγμα που έχει νά μιλήση, σέ ποιο είδος
από τά δύο ανήκει.
ΦΑΙ. Τί άλλο λοιπόν ;
ΣΩ. Τί γίνεται τώρα μέ τόν έρωτα ; Τί άπό τά δύο θά
είπούμε ; Είναι άπ' εκείνα δπου διχάζονται οί γνώμες ή άπ'
εκείνα δπου 8χι; δ
ΦΑΙ. Ά π ' εκείνα δπου οί γνώμες διχάζονται βέβαια. ' Ή
νομίζεις πώς θά ο' άφηνε νά είπης δσα τώρα δά είπες γι'
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aal είπεΐν δ νΰν δή είπες περί αύτοΰ, ώς βλάβη τέ έστι τφ έρωd μένω καί έρώντι, καί αδθις ώς μέγιστον τών αγαθών τυγχάνει ;
ΣΩ. Άριστα λέγεις. Άλλ' είπε καί τάδε—έγώ γάρ χοι διά
τό ένθουσιαστικόν οδ πΛνυ μέμνημαι—εί ώρισάμην έρωτα αρχό
μενος τοΟ λόγου.
ΦΑΙ. Νή Δία, άμηχάνως γε ώς σφόδρα.
ΣΩ. Φεΰ, δσω λέγεις τεχνικωχέρας Νύμφας τάς 'Αχελώου
καί Πάνα τόν Έρμου Λυσίου χοΰ Κεφάλου προς λόγους είναι. "Η
ουδέν λέγω, άλλα καί δ Λυσίας αρχόμενος τοΰ έρωτικοΰ ήνάγκαe σεν ημάς ύπολαβεΐν χόν "Ερωτα έν τι χών όντων, δ αόχός έβουλήθη, καί προς τοΰτο ήδη συνταξάμενος πάντα τόν δσχερον λόγον
διεπεράνατο ; Βούλει πάλιν άναγνώμεν τήν αρχήν αύτοΰ ;
ΦΑΙ. Εί σοι γε δοκεΐ' δ μέντοι ζηχεΐς, ούκ έσχ° αυτόθι.
ΣΩ. Λέγε, ϊνα ακούσω αύτοΰ εκείνου.
ΦΑΙ. «Περί μέν τών έμών πραγμάτων έπίστασαι, καί ώς νο
μίζω συμφέρειν ήμΐν τούτων γενομένων, άκήκοας. Άξιώ δέ μή
264 διά τοΰτο άτυχήσαι δν δέομαι, δτι ούκ εραστής ών σοϋ τυγχάνω.
Ώς έκείνοις μέν τάχε μεταμέλει δν άν εδ ποιήσωσιν, έπειδάν τής
επιθυμίας παύσωνχαι.»
ΣΩ. Ή πολλού δεΐν έοικε ποιεΐν δδε γε δ ζητοΰμεν, δς ουδέ
άπ' αρχής, άλλ' άπό τελευτής έξ ύπτιας άνάπαλιν διανεΐν επιχει
ρεί τόν λόγον, καί άρχεται άφ' δν πεπαυμένος δν ήδη δ εραστής
λέγοι προς τά παιδικά. "Η ουδέν είπον, Φαΐδρε, φίλη κεφαλή ;
b
ΦΑΙ. Έστι γέ τοι δή, δ Σώκρατες, τελευτή περί οδ τόν
λόγον ποιείται.
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αυτόν, καί πώς φέρνει βλάβη οτόν αγαπημένο καί οτόν ερα
στή, καί πάλιν πώς είναι τό πιό μεγάλο καλό; 1
ΣΩ. "Εκτακτα τά λές. 2 Μά είπες μου κι αυτά έδώ —
γιατί έγώ μέ τόν ενθουσιασμό πού είχα δέν θυμάμαι καλά —
δν ώρισα τί είναι έρως αρχίζοντας τό λόγο μου.
ΦΑΙ. Μά τόν Δία, μέ τό παρά πάνω.
ΣΩ. 'Άχ πόσο, καθώς λές, πιό πολλή τέχνη στό λόγο
έχουνε οί Νύμφες τοΰ 'Αχελώου καί ό Πάνας, ό γιος τοΰ
Έρμη, άπό ιό Λυσία, τό γ ώ τοΰ Κέφαλου. *Ή μήπως δέν
λέω τίποτα, άλλα καί ό Λυσίας αρχίζοντας ιό λόγο γιά τόν
έρωτα μας ανάγκασε νά πάρωμε τόν "Ερωτα γ ώ ένα ώρισμένο πράγμα, αυτό πού αυτός ηθέλησε, και σύμφωνα πιά
μ' αυτό σύνταξε δλο τόν κατοπινό λόγο καί τάν αποπεράτω
σε; θέλεις νά διαβάσωμε πάλι τήν αρχή του; 3
ΦΑΙ. 'Άν νομίζης· δμως εκείνο πού ζητάς δέν είναι μέ
4
σα έδώ.
ΣΩ. Λέγε γ ώ ν' ακούσω τάν ίδιο.
ΦΑΙ. «Τί έγώ δά ζητάω, τό ξέρεις καλά, καί δτι κατά τή
γνώμη μου μας συμφέρει, δν αυτό γίνη, τό έχεις άκούσεικαί παρακαλώ νά μήν στερηθώ εκείνο πού ζητάω, έξ αιτίας
πού δέν είμαι εραστής σου. Γιατί οί εραστές μετανοιώνουν
δά γιά τό καλό πού θά κάμουν, μόλις σβύση ή επιθυμία των»,
Σ Ω. Αλήθεια φαίνεται, πώς αυτός έδώ είναι πολύ μα
κριά γ ώ νά φθάση νά κάμη αυτό πού ζητούμε· αυτός πού
ούτε από τήν αρχή, άλλα αντίθετα άπά τό τέλος, κολυμπών
τας ανάσκελα, δοκιμάζει νά περάση τό λόγο, καί αρχίζει άπ*
εκείνα πού ό εραστής, δταν θάχε ma τελειώσει, θάλεγε στον
αγαπημένο.5 *H δέν είπα τίποτε, Φαΐδρε, αγαπημένη μου
κεφαλή; 3
ΦΑΙ. Τό τέλος είναι βέβαια, Σωκράτη, πού αυτός έχει
γ ώ θέμα τοΰ λόγου του.
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ΣΩ. Τί δέ χάλλα ; Ού χύδην δοκεΐ βεβλήσθαι χά του λόγου ;
"Η φαίνεται τό δεύτερον είρημένοΥ έκ τίνος ανάγκης δεύτερον δείν
τεθήναι, ή χι άλλο χών ρηθέντων; Έμοί μέν γάρ έδοξεν, ώς μη
δέν είδότι, οδκ άγεννώς τό έπιόν είρήσθαι τφ γράφοντι σύ δ' έχεις
τινά ανάγκην λογογραφίκήν, ί) ταΰτα εκείνος ούτως εφεξής παρ'
άλληλα έθηκεν ;
ΦΑΙ. Χρηστός εί, ότι με ήγή Εκανδν είναι χά εκείνου ούτως
e ακριβώς διιδεΐν.
ΣΩ. Άλλα χόδε γε οίμαι σε φάναι δν, δεΐν πάνχα λόγον
ώσπερ ζφον συνεστάναι σώμα χι έχοντα αύχόν αύτοΰ, ώστε μήτε
άκέφαλον είναι μήτε άπουν, άλλα μέσα τ' έχειν καί âv.pa, πρέπον
τα άλλήλοις καί τφ 8λω γεγραμμένα.
ΦΑΙ. Πώς γάρ οδ ;
ΣΩ. Σκέψαι τοίνυν τόν τοΰ εταίρου σου λόγον, εϊτε οδχως εϊτε
άλλως έχει" καί εύρήσεις τοΰ επιγράμματος οδδέν διαφέροντα, δ
Μίδα τφ Φρυγί φασί τίνες έπιγεγράφθαι.
d
ΦΑΙ. Ποίον τοΰτο, καί τί πεπονθός ;
ΣΩ. Έστι μέν τοΰτο τάδε"
«Χαλκή παρθένος είμί, Μίδα δ' έπί σήμαχι κεϊμαι.
"Οφρ' δν δδωρ τε νάη καί δένδρεα μακρά τεθήλη,
αύτοΰ τήδε μένουσα πολυκλαύτου έπί τύμβου,
άγγελέω παριοΰσι Μίδας ότι τήδε τέθαπται.»
e "Οτι δ' οδδέν διαφέρει αύτοΰ πρώτον ή δσχαχάν χι λέγεσθαι, εν
νοείς που, ώς έγδμαι.
ΦΑΙ. Σκώπτεις χόν λόγον ημών, ώ Σώκραχες.
ΣΩ. Τοΰτον μέν τοίνυν, ϊνα μή σύ άχθη, έάσωμεν' καίχοι

Σ Ω. Καί γιά τάλλα τί; Δέν σοΰ φαίνεται πώς ανάκατα
•είναι ριγμένες οί φράσεις τοΰ λόγου; ' Ή είναι φανερά πώς
εκείνο πού ειπώθηκε δεύτερο πρέπει δίχως άλλο νά μπή δεύ
τερο; ' Ή μήπως φαίνεται τοΰτο γιά κάποιο άλλο άπ' δσα ει
πώθηκαν; Γιατί σέ μένα δά, καθώς δέν γνωρίζω τίποτε, φά
νηκε πώς χωρίς κανένα δισταγμό εκείνος πού γράφει είπε
•δ,π τοΰ έρχονταν μά έσύ μήν ξέρεις καμμιά ανάγκη τής λογογραφικής τέχνης, πού σύμφωνα μ' αυτήν τά έβαλε εκείνος
&τσι κατά σειρά τό ένα πλάϊ στό άλλο;
ΦΑΙ. Είσαι πολύ καλός πού νομίζεις πώς είμαι ικανός
ίμέ τόση ακρίβεια νά ιδώ καθαρά μέσα στά έργα εκείνου.
C
ΣΩ. Μά τοΰτο δά νομίζω πώς θά τό έλεγες καί σύ, πώς
πρέπει κάθε λόγος οτή σύσταση του νά είναι ωσάν ζωντανή
ύπαρξη έχοντας κάποιο δικό του σώμα, κι έτσι μήτε χωρίς
;κεφάλι νά είναι μήτε χωρίς πόδια, αλλά καί κορμό νά έχη
χαί άκρα, γραμμένα μ' αναλογία, καί τό ένα μέ τάλλο, καί μέ
.τό σύνολο1.
ΦΑΙ. Πώς δά δχι;
ΣΩ. Σκέψου τώρα τοΰ φίλου σου τό λόγο δν είναι έτσι
ή' αλλιώς' καί θά βρής πώς καθόλου δέν διαφέρει άπό τό
•επίγραμμα πού μερικοί λένε πως ήτανε γραμμένο επάνω
•στάν τάφο τοΰ Μίδα άπό τή Φρυγία.
ΦΑΙ. Ποιο είναι αυτό; καί τί έγινε;
d
ΣΩ. Τό επίγραμμα είναι τούτο·
-«Είμαι χάλκινη παρθένα καί κοίτομαι επάνω οτοϋ Μίδα τό
μνήμα.
Έ ν δσω θα τρέχη τό νερό καί τά ψηλά δένδρα θά πρασι
νίζουν,
έδώ δά θά μένω επάνω οτόν πολυδάκρυτο τύμβο
jKoi θά δίνω είδηση σ' όσους περνάνε, πώς έδώ είναι θαμ
μένος ό Μίδας»2.
Καί δτι δέν έχει καμμώ διαφορά, δν κάτι άπ' αυτό εί- e
-,πωθη πρώτο ή τελευταίο θά τό έννοής μοΰ φαίνεται.
ΦΑΙ. Περιπαίζεις τό λόγο μας Σωκράτη.
Σ Ω. Κι αυτόν τώρα, γιά νά μή σοΰ βαρυφαίνεται, δς τόν
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συχνά γε έχειν μοι δοκεΐ παραδείγματα, προς ά τις βλέπων όνίναιτ' άν, μιμεΐσθαι αυτά έπιχειρών μή πάνυ te. Είς δέ τους έτε
ρους λόγους ϊωμεν. Ή ν γάρ τι έν αύτοΐς, ώς δοκώ, προσήκον ίδεΐν
265 τοις βουλομένοις περί λόγων σκοπείν.
ΦΑΙ. Τό ποίον δή λέγεις ;
ΣΩ. Έναντίω που ήστην' ό μέν γάρ ώς τφ έρώντι, δ δ' ώς
τφ μή δει χαρίζεσθαι έλεγέτην.
ΦΑΙ. Καί μάλ' άνδρικώς.
ΣΩ. "Ωιμην σε χάληθές έρεΐν, δχι μανικώς' δ μέντοι έζήτουνεστίν αδτό τοΰτο. Μανίαν γάρ χινα έφήσαμεν είναι χόν έρωτα*
ΦΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Μανίας δέ γε είδη δύο, τήν μέν ύπό νοσημάτων ανθρω
πίνων, τήν δέ ύπό θείας εξαλλαγής τών είωθότων νομίμων γιγνομένην.
b
ΦΑΙ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Τής δέ θείας τεττάρων θέων τέτταρα μέρη διελόμενοι,
μαντικήν μέν έπίπνοιαν Απόλλωνος θέντες, Διονύσου δέ τελεσχικήν, Μουσών δ' αδ ποιηχικήν, τετάρτην δέ Αφροδίτης καί Έρω
τος, έρωτικήν μανίαν έφήσαμεν τε άρίστην είναι" καί ούκ οϊδ' δπη
τό έρωτικόν πάθος άπεικάζοντες, ίσως μέν αληθούς τίνος εφαπτό
μενοι, τάχα δ' δν καί άλλοσε παραφερόμενοι κεράσανχες οδ παντάπασιν άπίθανον λόγον, μυθικάν τίνα δμνον προσεπαίσαμεν μετρίως

άφήσωμε1, δν και νομίζω πώς έχει πολλά παραδείγματα2,
πού βλέποντας τα κανείς θά είχε νά ώφεληθη, προσπαθών
τας νά μήν τά μιμηθη καί πολύ 3 ' κι δς πάμε στους άλλους
λόγους 1 . Γιατί ήτανε κάτι μέσα σ* αυτούς 5 , δπως μοΰ (μαίνε
ται, πού πρέπει νά τό ίδοΰν δσοι θέλουν νά εξετάζουν τους 265
λόγους.
ΦΑΙ. Μά τί εννοείς;
ΣΩ. Έστάθηκαν δά αντίθετοι ό ένας οτόν άλλον. Γιατί
ό ένας έλεγε, πώς πρέπει νά χαρίζεται κανείς οτόν εραστή,
ύ άλλος δμως σ' εκείνον πού δέν τόν αγαπάει.
ΦΑΙ. Καί ταλεγαν πολύ ανδρικά.
Σ Ω. Ένόμιζα δτι έσύ θάλεγες τήν αλήθεια, πώς οί λόγοι
μανιακά τά έλεγαν 3 . Κι εκείνο πού ζητούσα είναι ακριβώς
αυτό. Γιατί είπαμε πώς ό έρως είναι μώ \ιανία. Δέν είναι
•έτσι;
ΦΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Καί δύο είναι τής μανίας τά είδη- ή μία βέβαια έρ
χεται άπό ανθρώπινες αρρώστιες, μά ή άλλη έρχεται δταν μέ
τή βοήθεια τών θεών άποτραβηχθοΰμε άπό τους συνηθισμέ
νους θεσμούς7.
ΦΑΙ. "Ετσι είναι.
b
ΣΩ. Καί τή θεϊκή τήν χωρίσαμε σέ τέσσερα εϊδη κατά
τέσσερους θεούς, τή μαντική έμπνευση τήν αποδώσαμε οτόν
Απόλλωνα, τήν τελετουργική οτά Διόνυσο, τήν ποιητική πά
λι στίς Μοΰσες καί τήν τέταρτη στην Αφροδίτη καί οτόν
"Ερωτα, καί είπαμε πώς ή ερωτική μανία είναι ή πιό καλή·
καί δέν ξέρω πώς παριστάναμε τό ερωτικό πάθος 8 , κι ίσως
αγγίζαμε κάποια αλήθεια, ίσως πάλι νά φεύγαμε μακριά αλ-
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e τε καί εδφήμως τόν έμόν τε καί σόν δεσπόχην Έρωχα, ώ Φαΐδρε,.
καλών παίδων εφορον.
ΦΑΙ. Καί μάλα έμοιγε ούκ άηδώς άκοΰσαι.
ΣΩ. Τόδε τοίνυν αύχόθεν λάβωμεν, ώς άπό τοΰ ψέγειν προς:
τό έπαινεΐν έσχεν δ λόγος μεταβήναι.
ΦΑΙ. Πώς δή οδν αδτό λέγεις ;
ΣΩ. Έμοί μέν φαίνεται τά μέν άλλα χφ δνχι παιδι$ πεπαΐσθαι- τούτων δε τίνων έκ τύχης ιίηθέντων δυοΐν είδοΐν, εί αύτοΐν
d χήν δύναμιν τέχνη λαβείν δύναιτό τις, ούκ άχαρι.
ΦΑΙ. Τίνων δή ;
ΣΩ. Είς μίαν τε ίδέαν συνορώντα άγειν χά πολλαχή διεσπαρ
μένα, ίνα έκαστον δριζόμενος δήλον ποιή, περί οδ δν άεί διδάσκειν έθέλη, ωσπερ τά νΰν δή περί έρωτος δ έστιν ορισθέν, εϊτ' εδείχε κακώς ελέχθη- χό γοΰν σαφές καί τό αύχό αόχφ όμολογούμενον διά χαϋτα έσχεν είπεΐν δ λόγος.
ΦΑΙ. Τό S' έτερον δή είδος τί λέγεις, δ Σώκραχες ;
e
ΣΩ. Τδ πάλιν κατ' είδη δύνασθαι τέμνειν καχ' άρθρα, fi πέφυκεν, καί μή έπιχειρεΐν καχαγνύναι μέρος μηδέν, κακοΰ μαγεί
ρου, τρόπω χρώμενον. Άλλ' ώσπερ άρτι τώ λόγω τό μέν άφρον
266 τής διανοίας έν τι κοινή είδος έλαβέτην, ώσπερ δέ σώματος έξ
ενός διπλά καί δμώνυμα πέφυκε, σκαιά, τά δέ δεξιά κληθένταΓ
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λοΰ, καί ταιριάζαμε ένα λόγο δχι παντάπασι απίστευτο, κι
έψάλλαμε μετρημένα καί ευλαβικά κάποιο μυθικό δμνο καί
στον δικό μου καί στον δικό σου άρχοντα, τάν "Ερωτα, 1 Φαΐ
δρε, τόν προστάτη τών δμορφων παιδιών.2
ΦΑΙ. Καί δέν ήταν δά καθόλου δυσάρεστο σέ μένα νά
τόν άκουω.
Σ Ω. Ά π ' αυτό τώρα λοιπόν δς ίδοΰμε τοΰτο· πώς άπό
τόν ψόγο έφθασε ό λόγος οτόν έπαινο.
ΦΑΙ. Μά πώς τό εννοείς λοιπόν αυτό;
ΣΩ. Σ ' έμενα δά φαίνεται πώς τάλλα, αλήθεια, ειπώθη
καν γ ώ παιχνίδι. "Ομως άφοΰ οί λόγοι έτυχε νά ειπωθούν
μέ δύο τρόπους, δέν θά ήταν δυσάρεστο, δν μπορούσε κανείς
νά καταλάβη μέ τους κανόνες τής τέχνης 8 τήν αξία τών δύο
αυτών τρόπων.
ΦΑΙ. Μά ποιών τρόπων;
ΣΩ. Νά άποβλέπης μέ τό νοΰ σου σέ μία ίδέα καί νά συνάζης λογικά τά δώθε κείθε σκόρπια4 καί νά δίνης τόν ορι
σμό τοΰ καθενός καί νά φανερώνης γιά τί πράγμα θά διδάξης, δπως τώρα δά γ ώ τόν έρωτα ώρίσθηκε τί είναι, είτε κα
λά είτε κακά ειπώθηκε· τή σαφήνεια τουλάχιστον καί τή συ
νέπεια μέ τόν εαυτό του τήν είχεν ό λόγος έξ αιτίας αύτοΰ.
ΦΑΙ. Καί μέ τάν άλλο τρόπο τί εννοείς, Σωκράτη;
Σ Ω. Τό νά μπορής έξ άλλου νά χωρίζης τά είδη 5 κατά
τίς αρθρώσεις, δπως είναι βαλμένες άπό τή φύση, καί νά μή
δοκιμάζης νά οπάσης κανένα μέρος, ακολουθώντας τάν τρόπο
κανενός κακού μαγείρου. Ακριβώς δπως τώρα δά οί δύο λό
γοι επήραν τό ανόητο μέρος τής ψυχής* καί οί δύο ώς μία
είδη- καί δπως στό σώμα ή φύση έδωκε διπλά καί ομώνυμα
πού ειπώθηκαν αριστερά καί τάλλα δεξιά,7 έτσι καί αυτήν

e

d

e
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οδτω καί τό χής παράνοιας ώς έν έν ήμΐν πεφυκός είδος ήγησαμ'ενω τώ λόγω, δ μέν τό έπ' αριστερά τεμνόμενος μέρος, πάλιν
τούτο χέμνων ούκ έπανήκεν, πρίν έν αδτοϊς έφευρών δνομαζόμενον
σκαιόν τίνα έρωτα έλοιδόρησεν μάλ' έν δίκη, δ δ' είς χά έν δεξιά
τής μανίας άγαγών ημάς, δμώνυμον μέν έκείνω, θείον δ' αδ χινα
Ιρωχα έφευρών προχεινάμενος έχήνεσεν ώς μεγίστων αίτιον ήμΐν
b αγαθών.
ΦΑΙ. Αληθέστατα λέγεις.
ΣΩ. Τούχων δή έγωγε αδχός τε έρασχής, ώ Φαΐδρε, τδν διαι
ρέσεων καί συναγωγών, tV οίος τε ώ λέγειν τε καί φρονεϊν. Έάν
τέ τίνα άλλον ήγήσωμαι δυνατόν είς έν καί έπί πολλά πεφυκόθ'
όράν, τοΰτον διώκω κ α τ ό π ι σ θ ε μ ε τ ' ϊ χ ν ι ο ν
ώστε
Οεοϊο.
Καί μέντοι καί τους δυναμένους αδτό δράν, εί μέν ορ
θώς ή μή προσαγορεύω, θεός οϊδεν, καλώ δέ οδν μέχρι τούδε διαc λεκτικούς. Τά δέ νΰν παρά σοΰ τε καί Λυσίου μαθόντας, είπε τί
χρή καλεΐν" ή τοΰτο έκεΐνό έστιν ή λόγων τέχνη, fi θρασύμαχός
τε καί οί άλλοι χρώμενοι oofoi μέν αυτοί λέγειν γεγόνασιν, άλ
λους τε ποιοΰσιν, οι άν δωροφορεΐν αύχοΐς ώς βασιλεΰσιν έθέλωσιν ;
ΦΑΙ. Βασιλικοί μέν άνδρες, ού μέν δή επιστήμονες γε ών
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τήν παραλογώ τήν επήραν οί δύο λόγοι ώς μία είδη άπά τή
φύση μέσα μας, καί ό ένας πού χώριζε τό αριστερό μέρος,
ξαναχωρίζοντάς το πάλι, δέν σταματούσε πρίν νά βρή μέσα σ'
αυτά κάποιον έρωτα πού έχει τδνομα αριστερός καί πολύ σω
στά τόν κακολόγησε, ένίΰ ό άλλος πού μας επήγε στά δεξιά
τής μανίας, ομώνυμο δά μ' εκείνον, μά θεϊκό πάλι, κάποιον
έρωτα βρήκε, καί τόν ανάδειξε καί τόν επαίνεσε ώς αίτιο
γ ώ τά πιό μεγάλα μας αγαθά.
b
ΦΑΙ. Πολύ σωστά τά λές.
ΣΩ. Αυτούς δά τους χωρισμούς καί τίς ενώσεις1 κι έγώ
ό ίδιος, Φαΐδρε, αγαπάω, γ ώ νά μπορώ νά μιλάω καί νά σκέπτωμαι- καί άν καταλάβω κάποιον ίκανό νά βλέπη τί είναι
άπό τή φύση του ένα καί πολλά μαζί,8 αυτόν τόν παίρνω άπά
πίσω πάνω στά χνάρια του σάν νά ήτανε χνάρια θεοΰ 3 . Καί
ιδού, καί κείνους πού μποροΰν νά κάμουν τοΰτο, δν τους ονο
μάζω σωστά ή 8χι, ό θεός ξέρει, τους λέω δμως ώς τώρα δια- e
λεκτικούς4. Αυτούς δμως πού μάθανε αυτά τώρα άπό σένα
καί άπό τά Λυσία, είπες, πώς πρέπει νά τους λέμε; ' Ή είναι
αυτό ακριβώς ή τέχνη τών λόγων, καί μ' αυτήν καταγίνεται
καί ό θρασύμαχος 5 καί οί άλλοι, καί έχουνε γίνει καί οί ίδιοι
δα σοφοί εις τό λέγειν καί κάνουν καί τους άλλους, δσοι εί
ναι πρόθυμοι, νά τους φέρνουνε δώρα σάν νά ήτανε βασι
λιάδες ;
ΦΑΙ. Βασιλικοί βέβαια άνδρες 6 , μά δέν είναι ειδήμονες
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έρωτας. Άλλα τοΰτο μέν χό είδος ορθώς έμοιγε δοκεΐς καλεΐν, διαd λέκτικόν καλών' χό δέ ρητορικόν δοκεΐ μοι διαφεύγειν έθ' ημάς.
ΣΩ. Πώς φ'ς ; Καλόν πού τι άν εϊη, 8 τούτων άπολειφθέν
δμως τέχνη λαμβάνεται. Πάντως δ' ούκ άτιμαστέον αδτό σοι τε
καί έμοί' λεκτέον δέ τί μέντοι καί έστι χό λειπόμενον τής ρητορι
κής.
ΦΑΙ. Καί μάλα που συχνά, ώ Σώκραχες, χά γ' έν χοΐς βιβλίοις χοΐς περί λόγων χέχνης γεγραμμένοις.
ΣΩ. Καί καλώς γε ύπέμνησας. Π ρ ο ί μ ι ο ν μέν οίμαι πρώ
τον, ώς δει τοΰ λύγου λέγεσθαι έν αρχή- ταΰχα λέγεις — ή γάρ; —
τά κομψά χής τέχνης e
ΦΑΙ. Ναί.
Δεύτερον δέ δή δ ι ή γ η σ ί ν χινα μ α ρ τ υ ρ ί α ς τε έπ"
αύχή, τρίτον τ ε κ μ ή ρ ι α , χέταρχον ε ί κ ό χ α. Καί π ί σ τ ωσ ι ν οίμαι καί έ π ι π ί σ τ ω σ ι ν λέγειν χόν γε βέλτιστον λογοδαίδαλον Βυζάνχιον άνδρα.
267

ΦΑΙ. Τόν χρησχόν λέγεις θεόδωρον ;
ΣΩ. Τί μήν ; Καί έ λ ε γ χ ό ν γεκαί έ π ε ξ έ λ ε γ χ ο ν
ώς ποιηχέον έν κατηγορία χε καί απολογία. Τόν δέ κάλλισχον Πάριον Εδηνον εις μέσον ούκ δγομεν ; δ ς ύ π ο δ ή λ ω σ ί ν χε πρώ-
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γ ώ κείνα πού ρωτξίς. Άλλα τό είδος εκείνο μοΰ φαίνεται
πώς σωστά τό ονομάζεις καί τό λές διαλεκτικό. Τό ρητορικό
δμως είδος1 μοΰ φαίνεται πώς ακόμα μας ξεφεύγει.
d
Σ Ω. Τί λές; θ ά ήταν δά κάτι δμορφο2 αυτό πού δν καί
θά τοΰ έλειπε ή διαλεκτική, δμως αποχτιέται μέ τέχνη. Άλλα
οπωσδήποτε δέν πρέπει νά περιφρονηθη άπό σένα κι άπό μέ
να. Πρέπει όμως νά είποΰμε, τί ακριβώς είναι τοΰτο πού απο
λείπεται άπό τή ρητορική.
ΦΑΙ. Καί αρκετά, Σωκράτη- μένουν ακόμα δσα είναι
γραμμένα μέσα στά βιβλία γιά τήν τέχνη τοΰ λόγου.
ΣΩ. Καί καλά μοΰ τά θύμησες. Τό προοίμιο8 δά μοΰ φαί
νεται πώς πρέπει νά λέγεται πρώτο, οτήν αρχή τοΰ λόγου.
Αυτά εννοείς — δέν είναι έτσι; — τά λεπτολογήματα τής
τέχνης.
ΦΑΙ. Ναί.
e
ΣΩ. Καί δεύτερο έρχεται κάποια διήγηση καί μαρτυρίες 1
γι' αυτήν, τρίτο οί αποδείξεις, τέταρτο οι πιθανολογίες καί
γιά πιστοποίηση, μού φαίνεται, καί γιά παραπιστοποίηση5 πώς
μιλάει ά άριστος λογοτεχνίτης 8 άπό τό Βυζάντιο.
ΦΑΙ. Εννοείς τόν καλόβουλο Θεόδωρο;
ΣΩ. Ποιόν λοιπόν; Καί αντίκρουση καί παραντίκρου- 267
7
ση λέγει πώς πρέπει νά γίνεται οτήν κατηγορία καί οτήν
απολογία. Καί τόν πιό καλό, τόν Εύηνο άπό την Πάρο,8 θά
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τος εδρεν καί π α ρ ε π α ί ν ο υ ς ' ο ί δ ' αύχόν καί π α ρ α ψ ά
γ ο υ ς φασίν έν μέχρω λέγειν μνήμης χάριν' σοφός γάρ άνήρ. Τισίαν δέ Γοργίαν τε έάσομεν εδδειν, οί πρό τών αληθών τά εικότα
είδον ώς τιμητέα μάλλον, τά τε αδ σμικρά μεγάλα καί τά μεγάλα
b σμικρά φαίνεσθαι ποιοϋαι διά ρώμην λόγου, καινά τε άρχαίως τά
τ' εναντία καινώς, συντομίαν τε λόγων καί άπειρα μήκη περί πάν
των άνεδρον ; Ταΰτα δέ άκούων ποτέ μου Πράδικος έγέλασε, καί
μόνος αυτός εύρηκέναι έφη δν δει λόγων τέχνην' δεΐν δέ οδτε
μακρών ούτε βραχέων, άλλα μετρίων.
ΦΑΙ. Σοφώταχά γε, ώ Πράδικε.
ΣΩ. Ίππίαν δέ οδ λέγομεν ; Οίμαι γάρ άν σύμψηφον αδχφ
καί χόν 'Ηλεΐον ξένον γενέσθαι.
ΦΑΙ. Τί δ' οδ ;
e
ΣΩ. Τά δέ Πώλου πώς φράσωμεν αδ Μουσεία λόγων, δς δ ιπ λ α σ ι ο λ ο γ ί α ν καί γ ν ω μ ο λ ο γ ί α ν καί ε Î κ ο ν ο-
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τόν άφήσωμε κατά μέρος, αύτάν πού καί τόν υπαινιγμό πρώ
τος εύρήκε καί τους έντεχνους επαίνους ; "Αλλοι πάλι λένε
πώς αυτός καί τους έντεχνους ψόγους τους έλεγε σέ στίχους,
γ ώ νά βοηθή τή μνήμη - ήτανε δά σοφός άνθρωπος. Καί τόν
Τισία1 καί τό Γοργία θά τους άφήοωμε νά κοιμούνται; Αυτούς
πού πάνω άπό τ' αληθινά είδαν πώς τά φαινόμενα πρέπει πιό
πολύ νά τιμάμε, καί κάνουν πάλιν τά μικρά νά φαίνωνται
μεγάλα καί τά μεγάλα μικρά μέ τή δύναμη τοΰ λόγου, καί b
τά καινούργια παλιά καί τ' αντίθετα καινούργια, καί πού βρή
καν τή συντομία καί τό ατέλειωτο μάκρος τών λόγων γ ώ δλα
τά πράγματα; Αυτά βέβαια δταν τ' άκουσε κάποτε άπό μένα ό
Πρόοικος2 έγέλασε, καί είπε πώς μονάχος αυτός εύρήκε άπό
ποιες βάσεις έχει χρεία ή τέχνη· καί χρειάζεται, μήτε πολλά
μήτε λίγα, άλλα μετρημένα.
ΦΑΙ. Πολύ σοφά, Πρόδικε.
ΣΩ. Καί τόν 'Ιππία 3 δέν τόν λέμε; Γιατί νομίζω πώς θά
ψήφιζε σύμφωνα μέ τόν Πρόδικο ό ξένος αυτός άπό τήν
'Ηλεία.
ΦΑΙ. Καί γιατί δχι;
Σ Ω. Καί τί θά ειπούμε πάλι γ ώ τά «Μουσεία τών λόγων» e
πού έγραψε ό Πώλος,1 αυτός πού πρόσθεσε τό νά λέη κανείς
τά πράγματα δύο φορές,5 καί νά τά λέη μέ γνωμικά καί νά
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λ ο γ ί α ν ονομάτων χε Λικυμνίων δ έκείνφ έδωρήσαχο προσεποίησεν εύεπείας ;
ΦΑΙ. Πρωχαγόρεια δέ, ώ Σώκραχες, ούκ ήν μένχοι χοιαΰτ'
άττα ;
ΣΩ. Ό ρ θ ο έ π ε ι ά γέ χις, δ παΐ, καί άλλα πολλά και κα
λά. Τών γε μήν οίκτρογόων έπί γήρας καί πενίαν έλκομένων λό
γων κεκραχηκέναι τέχνη μοι φαίνεται χό τοΰ Χαλκηδονίου σθέ
νος' όργίσαι χε αδ πολλούς δμα δεινός άνήρ γέγονεν, καί πάλιν
ά ώργισμένοις έπάδων κηλεΐν, ώς έφη" διαβάλλειν χε καί άπολύσασθαι διαβολάς όθενδή κράχιστος. Τό δέ δή τέλος τών λόγων κοινή
πάσιν έοικε συνδεδογμένον είναι, ά τινές μέν έ π ά ν ο δ ο ν άλλοι
δ' άλλο τίθενχαι δνομα.
ΦΑΙ. Τό έν κεφαλαίφ έκαστα λέγεις ύπομνήσαι έπί τελευτής χους άκούοντας περί τών είρημένων ;
ΣΩ. Ταΰτα λέγω. Καί εϊ χι σύ άλλο έχεις ειπείν λόγων
τέχνης πέρι.
ΦΑΙ. Σμικρά γε καί ούκ άξια λέγειν.
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ΣΩ. Έώμεν δή τά γε σμικρά' ταϋτα δέ ύπ' αύγάς μάλλον
ϊδωμεν, τίνα καί πότ' έχει τήν τής τέχνης δύναμιν.
ΦΑΙ. Καί μάλα έρρωμένην, ώ Σώκρατες, έν γε δή πλήθους
συνόδοις.
ΣΩ. Έχει γάρ. Άλλ', ώ δαιμόνιε, ίδέ καί σύ, εί άρα καί σοΙ
φαίνεται διεστηκός αύχών τό ήτριον, ώσπερ έμοί.
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τά λέη μέ εικόνες, αυτός πού πρόσθεσε καί τήν καλλιέπεια
στά ονόματα, όπως τά δώρησε σ' αυτόν ό Λικύμνιος; 1
ΦΑΙ. Μά καί τοΰ Πρωταγόρα,2 Σωκράτη, δέν ήτανε με
ρικά αύτοΰ τοΰ είδους;
Σ Ω. Κάτι γ ώ τήν ορθότητα στή χρήση τών λέξεων, παι
δί μου, καί άλλα πολλά καί δμορφα. Μά στους κλαψερούς γιά
τά γηρατειά καί τή φτώχεια σερνόμενους λόγους μοΰ φαίνε
ται πώς έχει επικρατήσει τό σθένος τής τέχνης τοΰ Χαλκη
δονίου. Αυτός ήτανε δυνατός καί στό νά φέρνη σέ οργή πολ
λούς, και ώργισμένους πάλι μέ τά λόγια του νά τους κατά- d
μαγεύη ; όπως έλεγε, καί στό νά βάζη καί νά ξελύνη διαβολές
•άπ' οπουδήποτε ό πιό ικανός. Γώ τό τέλος δμως τών λόγων
φαίνεται πώς είχανε δλοι τήν ίδια γνώμη, καί μερικοί τό ονο
μάζουν ανακεφαλαίωση, κι άλλοι πάλι τοΰ δίνουν άλλο δνομα.
ΦΑΙ. Εννοείς τό νά ξαναφέρνη κανείς στό τέλος οτή
μνήμη εκείνων πού τόν άκοΰνε κάθε τι άπό τά εΐπωμένα συγ
κεφαλαιώνοντας τα;
Σ Ω. Αυτά εννοώ· έκτος δν έσύ έχης καί τίποτε άλλο νά
είπης γιά τήν τέχνη τών λόγων.
ΦΑΙ. Ασήμαντα καί δέν αξίζει νά τά λέμε.
ΣΩ. 'Άς άφήσωμε λοιπόν τά ασήμαντα· καί mo πολύ δς
ΐδοΰμε άπό κοντά αυτά έδώ, ποώ σημασία καί πότε τήν έχουν 268
γιά τή ρητορική τέχνη;
ΦΑΙ. Καί πολύ μεγάλη, Σωκράτη, στίς συγκεντρώσεις δά
τοΰ πλήθους.
Σ Ω. "Εχουνε βέβαια. Άλλα ίδές καί σύ, δαιμόνιε, μήπως
σοΰ φαίνεται καί σένα, δπως καί μένα, πώς τό ύφάοτμό τους 3
είναι αραιό.
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ΦΑΙ. Δείκνυε μόνον.
ΣΩ. Είπε δή μοι- εί τις προσελθών τφ έταίρω σου Έρυξιμάχω ή τφ πατρί αύτοΰ Άκουμενφ είποι, 8τι «Έγώ έπίσταμαι τοιαΰτ*
άττα σώμασι προσφέρειν, ώστε θερμαίνειν τ', έάν βούλωμαι, καί
b ψύχειν, καί έάν μέν δόξη μοι, έμεΐν ποιεϊν, έάν δ' αδ, κάτω διαχωρεΐν, καί άλλα πάμπολλα τοιαΰτα. Καί επισταμένος αυτά άξιω
ιατρικός είναι καί άλλον ποιεϊν, δ άν την τούτων έπιστήμην παρα
βώ», χί δν οϊει άκούσανχας είπεΐν ;
ΦΑΙ. Τί γε άλλο ή έρέσθαι, εί προσεπίσχαται καί οϋστινας
δει καί όπόχε έκαστα τούτων ποιεϊν, καί μέχρι δπόσου ;
ΣΩ. Εί οδν εϊποι, δτι «Ουδαμώς' άλλ' άξιώ τόν ταΰχα παρ*
e έμοΟ μαθόνχα αυτόν οίον τ' είναι ποιεϊν δ έρωχας ;»
ΦΑΙ. Εϊποιεν δν, οίμαι, δχι μαίνεται άνθρωπος, καί έκ βι
βλίου ποθέν άκουσας ή περιτυχών φαρμακίοις, ιατρός οϊεται γεγονέναι, ουδέν έπαϊων τής τέχνης.
ΣΩ. Τί δ', εί Σοφοκλεΐ αδ προσελθών καί Ευριπίδη τις λέγοι, ώς έπίσταται περί σμικρού πράγματος ρήσεις παμμήκεις ποι
εϊν καί περί μεγάλου πάνυ σμικράς, δταν τε βούληται οίκτράς, καί
τουναντίον αδ φοβέρας καί άπειλητικάς, δσα τ' άλλα τοιαΰτα, κα!
d διδάσκων αυτά τραγωδίας ποίησιν οϊεται παραδιδόναι ;
ΦΑΙ. Καί οδτοι δν, ώ Σώκρατες, οίμαι, καταγελφεν, εϊς τις
οϊεται τραγωδίαν άλλο τι είναι ή τήν τούτων σύστασιν, πρέπου-
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ΦΑΙ. Δείξε το μονάχα.
ΣΩ. Πές μου λοιπόν, δν έρθη κανείς στό φίλο σου τόν
Έρυξίμαχο 1 ή στον πατέρα του τόν Άκουμενό καί είπη, πώς
«έγώ γνωρίζω κάτι τι νά δίνω στό σώμα πού νά τό ζεσταίνω, b
δν θέλω, καί νά τό κρυώνω, καί δν δά θελήσω, νά τοΰ φέρνω
εμετό, κι άλλοτε πάλι διάρροια, καί άλλα τέτοια πάρα πολλά,
καί επειδή τά γνωρίζω αυτά, έχω τήν αξίωση νά είμαι για
τρός καί νά κάνω κι άλλους, σ' δσους θά παράδινα τή γνώση
γι' αυτά», τί νομίζεις πώς θά τοΰ είποΰν άμα τόν ακούσουν; 2
ΦΑΙ. Μά τί άλλο παρά νά τον ρωτήσουν δν κοντά σ' αυ
τά γνωρίζη καί ποιοί πρέπει καί πότε πρέπει νά κάνουν τό
κάθε τι άπ' αυτά, καί μέχρι πόσο.3
ΣΩ. 'Άν λοιπόν τους είπη πώς καθόλου δέν γνωρίζω,
άλλα ισχυρίζομαι, δτι δποιος έμαθε αυτά άπό μένα, είναι ίκα- e
νός νά κάνη εκείνα πού ρωτάτε;
ΦΑΙ. θ ά είπή, νομίζω, κανείς πώς ό άνθρωπος είναι τρελλός καί πώς επειδή άκουσε άπό κάποιο βιβλίο ή τοΰ έτυχαν
στά χέρια τίποτε φάρμακα νομίζει πώς έγινε γιατρός, χωρίς
νά γνωρίζη τίποτε άπό τήν επιστήμη.
ΣΩ. Καί τί; δν έλθη πάλιν κάποιος στό Σοφοκλή καί
οτόν Ευριπίδη καί είπη πώς ξέρει γ ώ μικρό πράγμα νά κάνη
πολύ μακρόλογες ομιλίες καί γ ώ μεγάλο πολύ σύντομες, καί
δταν θέλη, κλαψερές, καί τ' αντίθετο πάλι γεμάτες φοβέρα
καί απειλές, καί δσα άλλα τέτοια, καί διδάσκοντας αυτά νο- d
μίζει πώς παραδίνει τήν τέχνη τής τραγψδίας ;
ΦΑΙ. Καί αυτοί νομίζω, Σωκράτη, θά άναγελάνε, δν κα
νείς νομίζη, πώς ή τραγιρδία είναι κάτι άλλο παρά ή πρεπούμενη άρθρωση αυτών πού τά δένει καί αναμεταξύ των καί
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σαν άλλήλοις τε καί χφ δλψ συνισχαμένην.
ΣΩ. Άλλ' ούκ δν άγροίκως γε, οίμαι, λοιδορήσειαν, άλλ' δσπερ δν μουσικός ένχυχών άνδρί οίομένω άρμονικφ είναι, ότι δή
τυγχάνει επισταμένος ώς οίον τε δξυτάτην καί βαρυχάχην χορδήν
e ποιεϊν, ούκ άγρίως εϊποι δν «ΤΩ μοχθηρέ, μελαγχολάς», άλλ' άχε
μουσικός ών πραότερον, δτι «*Ώ άριστε, ανάγκη μέν καί χαΰτ'
έπίστασθαι τόν μέλλοντα άρμονικόν έσεσθαι, ουδέν μήν κωλύει μη
δέ σμικρόν αρμονίας έπαίειν τόν τήν σήν ϊξ'.ν έχονχα' χά γάρ πρό
αρμονίας αναγκαία μαθήματα έπίαχασαι, άλλ' ού χά αρμονικά.»
ΦΑΙ. 'Ορθότατα γε.
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ΣΩ. Ούκοδν καί δ Σοψο-ΑΧης τόν σφισιν έπιδεικνύμενον τά
πρό τραγωδίας δν φαίη, άλλ' ού τά χραγικά, καί δ Άκουμενός χά
πρό ιατρικής, άλλ' ού τά ίατρικά.
ΦΑΙ. Παντάπασι μέν οδν.
ΣΩ. Τί δέ ; τον μ ε λ ί γ η ρ υ ν Ά δ ρ α σ τ ο ν οίόμεθα ή
καί Περικλέα, εί άκούσειαν δν νΰν δή ήμεΐς διήμεν τών πάγκα
λων τεχνημάτων, β ρ α χ υ λ ο γ ι ω ν τε καί ε i "/. ο ν ο λ ο γ ιώ ν καί δσα άλλα δίελθάντες δπ' αύγάς έφαμεν είναι σκεπχέα, πόb τερον χαλεπώς δν αύτοδς, ώσπερ έγώ τε καί σύ δπ' αγροικίας,
ρήμα τι είπεΐν άπαίδευτον είς τους ταΰτα γεγραφότας χε καί διδά-
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μέ τό δλο 1 .
ΣΩ. Δέν θά τόν μάλωναν δμως μ' άσχημο τρόπο, νομίζω"
•άλλα δπως ένας μουσικός πού θά τύχη νά συνάντηση κανέ
ναν άνθρωπο τής γνώμης πώς είναι γνώστης τής αρμονίας
επειδή τυχαίνει νά ξέρη νά τονίζη μ ώ χορδή, δσο γίνεται πιό
φηλά καί δσο γίνεται πιό χαμηλά 2 , δέν θά τοΰ είπη μ' άγριο
τρόπο: « Τ Ω δύστυχε, δέν είσαι στά συγκαλά σου»· άλλα 6ντας e
μουσικός, θά τοΰ είπη μέ τρόπο πιό πράο: «Καλέ μου, είναι
βέβαια ανάγκη κι αυτά νά τά γνωρίζη εκείνος πού θέλει νά
μάθη τήν τέχνη τής αρμονίας, δμως τίποτε δέν εμποδίζει μή
τε τό παραμικρό άπό αρμονία νά ξέρη δποιος έχει τή δική
σου δεξιωσύνη· γιατί κατέχεις τίς αναγκαίες γνώσεις πού
έρχονται πρίν άπό τήν αρμονία, δχι δμως τά στοιχεία τής
αρμονίας.
ΦΑΙ. Πολύ σωστά.
Σ Ω. Καί ò Σοφοκλής λοιπόν θάλεγε πώς εκείνος πού 269
επιδείχνεται σ' αυτούς γνωρίζει δσα έρχονται πρίν άπό τήν
τραγωδία, δχι δμως τά στοιχεία τής τραγωδίας, καί ό Άκουμενός δσα έρχονται πρίν άπό τήν ιατρική, δχι δμως τά στοι
χεία τής ιατρικής.
ΦΑΙ. Ναί βέβαια.
ΣΩ. Καί γιά τό γλυκομίλητο Άδραστο 8 ποώ γνώμη έχο
με, καί γ ώ τόν Περικλή, 4 δν ακούσουνε αυτά τά πανώρια
τεχνάσματα πού τώρα δά εμείς τά περάσαμε ένα-ένα, καί
τίς βραχυλογίες καί τό νά μιλής μέ ε'κόνες καί δσα άλλα
περάσαμε καί είπαμε πώς πρέπει νά τά ΐδοΰμε άπό κοντά ; Ti b
άπ' τά δυό, νομίζεις πώς αυτοί θυμωμένα, δπως έγώ καί σύ,
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σκοντας ώς όητορικήν χέχνην; ή, δτε ημών όντας σοφωτέρους, κάν
νφν έπιπλήξαι είπόντας" «ΤΩ Φαιδρέ τε καί Σώκραχες, ού χρή χαλεπαίνειν άλλα συγγιγνώσκειν εϊ τίνες, μή επισταμένοι διαλέγεσθαι, άδύναχοι έγένοντο όρίσασθαι τί ποτ έστιν ρητορική' έκ δέ
τούτου τοΰ πάθους τά πρό τής τέχνης αναγκαία μαθήματα έχοντες,.
e ρηχορικήν φήθησαν εύρηκέναι' καί ταΰχα δή διδάσκονχες άλλους
ήγοΰνταί σφισιν χελέως όητορικήν δεδιδάχθαι, τό δέ έκαστα τού
των πιθανώς λέγειν τε καί τό δλον συνίσχασθαι, ώς ουδέν έργον,,
αυτούς δεΐν παρ' έαυχών τους μαθητάς σφών πορίζεσθαι έν χοΐς:
λάγοις».
ΦΑΙ. Άλλα μήν, ώ Σώκρατες, κινδυνεύει γε τοιοΰχόν χι εί
ναι τό τής τέχνης, ήν οδτοι οί άνδρες ώς ρητορικήν διδάσκουσί τε.
καί γράφουσι, καί έμοιγε δοκεΐς αληθή είρηκέναι. Άλλα δή τήν
τοΰ τφ δνχι ρητορικού τε καί πιθανού τέχνην, πώς καί πόθεν άν
d τις δύναιτο πορίσασθαι ;
ΣΩ. Τό μέν δύνασθαι, ώ Φαΐδρε, ώστε άγωνιστήν τέλεον
γενέσθαι, εικός, ϊσως δέ καί άναγκαΐον, έχειν ώσπερ τάλλα" εί.
μέν σοι υπάρχει φύσει ρητορικφ είναι, έσει ρήχωρ έλλόγιμος, προσλαβών έπιστήμην τε καί μελέτην" ότου δ' άν έλλίπης τούτων, ταύ
τη ατελής έσει. "Οσον δέ αύχοΰ χέχνη, οδχ f) Λυσίας τε καί θρασύμαχος πορεδεται δοκεϊ μοι φαίνεσθαι ή μέθοδος.
ΦΑΙ. Άλλα πή δή ;

•άπό χωριατώ θά εΐποΰν καμμώ λέξη άπρεπη σέ κείνους πού
τά έχουν γράψει αάτά καί τά διδάσκουν γ ώ ρητορική τέχνη,
ή πώς οντάς πιό σοφοί άπό μας, θά μαλώσουν καί τους δυό
μας καί θά είποΰν: «Φαΐδρε καί Σωκράτη, δέν πρέπει νά θυ
μώνετε αλλά νά συγχωρήτε,1 δν μερικοί, μή γνωρίζοντας^ δια
λεκτική,2 δέν μποροΰν νά ορίσουν τί είναι ή ρητορική, κι
δντας σ* αυτή τήν κατάσταση, καθώς κατέχουνε τις αναγκαίες
γνώσεις πού έρχονται πρίν άπό τήν τέχνη, νόμισαν πώς εύ- e
ρήκανε τή ρητορική· καί αυτά διδάσκοντας στους άλλους εί
ναι τής γνώμης πώς έχουνε σ* αυτούς τέλεια μάθει τή ρη
τορική' τό νά μιλήσουν δμώς γ ώ τό καθένα άπ' αυτά έτσι
•ώστε νά πείσουν, καί τά νά συνθέσουνε τό δλο, αυτό σάν νά
μήν ήταν τίποτε, νομίζουν πώς οί ίδιοι οϊ μαθητές των πρέπει
νά τό βρίσκουν μόνοι των στους λόγους».
ΦΑΙ. Μά ναί, Σωκράτη, έτσι περίπου γίνεται μέ τήν
τέχνη πού οί άνδρες αυτοί τήν διδάσκουνε καί τήν γράφουνε
γ ώ ρητορική,3 καί μοΰ φαίνεται πώς τά είπες σωστά. "Ομως
τήν τέχνη τοΰ αληθινά ρητορικού καί πεισπκοΰ άνθρωπου, d
-πώς καί ποΰθεν θά μπόρεση κανείς νά τήν απόχτηση;
ΣΩ. Τό νά κατορθώση κανείς βέβαια, Φαΐδρε, νά γίνη
τέλειος αγωνιστής, είναι πιθανό, ίσως μάλιστα καί φυσικό νά
•συμβαίνη, δπως καί μέ τ' άλλα πράγματα' δν βέβαια τό έχης
•άπό τή φύση μέσα σου νά είσαι ρητορικός, θά γίνης ρήτορας
σπουδαίος, δν κοντά σ' αυτό βάλης καί γνώση καί άσκηση.4
Ί
Ά ν σοΰ λείψη δμως ένα άπ' αυτά, σ' αυτό ακριβώς δέν θά
.είσαι τέλειος. "Ομως τί είναι τέχνη μέσα σ* αυτό, ή μέθοδος
νά τό μάθη κανείς, νομίζω, δέν φανερώνει μέ τόν τρόπο πού
-ακολουθούν ό Λυσίας καί ό θρασύμαχος,

ΦΑΙ. Άλλα πώς λοιπόν;
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ΣΩ. Κινδυνεύει, ώ άριστε, είκάτως ό Περικλής πάντων χελεώτατος είς χήν ρηχορικήν γενέσθαι.
ΦΑΙ. Τί δή ;
ΣΩ. Πάσαι δσαι μεγάλαι χών χεχνών, προσδέονχαι άδολε•270 σχίας καί μετεωρολογίας φύσεως πέρι τό γάρ ύψηλόνουν τοΰτο
καί πάντη τελεσιουργόν έοικεν εντεύθεν πόθεν είσιέναι. " 0 καί.
Περικλής προς τφ ευφυής είναι έκτήσατο προσπεσών γάρ, οίμαι,
τοιούτω όντι Αναξαγόρα μετεωρολογίας έμπλησθείς και έπί φύ
σιν νοΰ χε καί άνοιας άφικόμενος, δν δή πέρι τόν πολύν λόγον
έποιεΐτο Αναξαγόρας, εντεύθεν εϊλκυσεν έπί τήν τών λόγων χέχνην τό πρόσφορον αυτή.
ΦΑΙ. Πώς xoüxo λέγεις ;
b
ΣΩ. Ό αύχός που τρόπος τέχνης ίαχρικής, δσπερ καί ρητο
ρικής.
ΦΑΙ. Πώς 8ή ;
ΣΩ. Έν άμφοτέραις δει διελέσθαι φύσιν, σώματος μέν έν τ$
έχέρα, ψυχής δέ έν τή έχέρα, εί μέλλεις μή τριβή μόνον καί εμ
πειρία, άλλα τέχνη τφ μέν φάρμακα καί τροφήν προσφέρων δγίειαν καί ρώμην έμποιήσειν, τή δέ λόγους τε καί επιτηδεύσεις νο
μίμους πειθώ ήν άν βούλη καί άρετήν παραδώσειν.
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ΣΩ. Σάν νά φαίνεται, καλέ μου, πώς μέ τό δίκιο του ό e
Περικλής ήτανε ό πιό τέλειος άπ' δλους στή ρητορική.
ΦΑΙ. Μά γιατί;
Σ Ω. "Ολες δσες άπά τίς τέχνες είναι μεγάλες έχουν ά- 270
νάγκη, έκτος άπό τ' άλλα, καί άπό τή λεγόμενη φλυαρία καί
1
φαντασιολογία περί τής φύσεως· γιατί τό νά σκέπτωνται έτσι
μεγαλόπρεπα καί τό νά τελεσφορούν παντού φαίνεται πώς
2
άπ' έδώ κάπου τό έχουνε. Αυτό καί ό Περικλής, κοντά στά
φυσικά του χαρίσματα απόχτησε· γιατί καθώς επήγε, νομίζω,
κοντά οτόν Αναξαγόρα, πού σκέπτονταν έτσι, γέμισε άπό
φαντασιολογία καί έφθασε ώς τήν ουσία τοΰ νοΰ καί τής ά
8
νοιας —'γι' αυτά δά πού τόσο πολύ μιλούσε ό Αναξαγόρας
— καί άπ' έδώ έφερε τήν τέχνη τών λόγων δ,τι ήταν χρή
σιμο σ' αυτήν.
ΦΑΙ. Πώς τό εννοείς αυτό;
ΣΩ. "Ιδια δά είναι ή μέθοδος τής ρητορικής τέχνης, δ- b
πως καί τής ιατρικής1.
ΦΑΙ. Μά πώς;
ΣΩ. Καί στίς δύο πρέπει νά χωρίσης τή φύση, στή μία
βέβαια τοΰ σώματος, στην δλλην βμως τής ψυχής, δν θέλης,
δχι μονάχα μέ τριβή καί εμπειρία, άλλα μέ τέχνη, στό σώμα
δίνοντας του φάρμακα καί τροφή νά δώσης υγεία καί δύναμη,
στην ψυχή πάλι, δίνοντας της λόγους καί ασκώντας την οτήν
τάξη, νά δώσης τήν πεποίθηση πού θέλεις καί τήν αρετή.
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ΦΑΙ. Τό γοΰν εικός, ώ Σώκρατες, οδχως.
ΣΩ. Ψυχής οδν φύσιν άξίως λόγου κατανοήσαι οϊει δυνατόν
είναι άνευ τής τοΰ όλου φύσεως ;
ΦΑΙ. Εί μέν Ίπποκράτει γε τφ τών. Άσκληπιαδών δει τι πείθεσθαι, ουδέ περί σώματος δνευ τής μεθόδου ταύτης.
ΣΩ. Καλώς γάρ, δ έχαιρε, λέγει. Χρή μένχοι προς χω Ί π 
ποκράτει χόν λόγον εξετάζοντα σκοπείν, εί συμφωνεί.
ΦΑΙ. Φημί.
ΣΩ. Τό τοίνυν περί φύσεως σκόπει, χί ποχε λέγει 'Ιπποκρά
της τε καί ό αληθής λόγος. *Αρ' ούχ δδε δει διανοεΐσθαι περί όd τουοΰν φύσεως; Πρώχον μέν, απλούν ή πολυειδές έσχιν οδ πέρι
βουλησόμεθα είναι αυτοί χεχνικοί καί άλλον δυναχο'ι ποιεϊν ; Έπει
τα δέ, έάν μέν άπλοΰν γ,, σκοπείν τήν δύναμιν αύτοΰ, τίνα προς χί
πέφυκεν είς χό δράν έχον ή τίνα είς τό παθεΐν ύπό τοΰ ; έάν δε
πλείω εϊδη έχη, χαΰχα άριθμησάμενος, δπερ έφ' ενός, χοδτ' Εδεΐν
έφ' έκαστου, χφ τί ποιεϊν αύχό πέφυκεν ή τφ χί παθεΐν ύπό τοΰ ;
ΦΑΙ. Κινδυνεύει, ώ Σώκρατες.

e

ΣΩ. Ή γοΰν άνευ τούτων μέθοδος έοίκοι δν ώσπερ τυφλού
e πορεία. Άλλ' ού μήν άπεικαστέον τόν γε τέχνη μετιόνχα όχιοδν
τυφλφ οδδέ κωφφ' άλλα δήλον ώς, δν χω τις τέχνη λόγους διδφ,
χήν ούσίαν δείξει ακριβώς τής φύσεως τούτου, προς δ τους λόγους
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ΦΑΙ. Καθώς φαίνεται, Σωκράτη, έτσι είναι.
Σ Ω. Καί τής ψυχής τή φύση νομίζεις πώς είναι δυνατόν e
νά τήν νοιώση κανείς σωστά δίχως τή φύση τοΰ δλου; 1
ΦΑΙ. 'Άν βέβαια πρέπη ν' άκούσωμε τόν 'Ιπποκράτη, 2
αυτόν άπό τους Άοκληπιάδες, μήτε γιά τό σώμα δέν είναι
ιοΰτο δυνατόν χωρίς αυτήν τή μέθοδο.
ΣΩ. Καί καλά λέει, φίλε μου. Μά πρέπει εξετάζοντας
κοντά οτόν 'Ιπποκράτη καί τό λογικό νά ίδοΰμε αν σύμφωνη
καί αυτό.
ΦΑΙ. Δέχομαι.
ΣΩ. Γώ τή φύση λοιπόν ίδές τί λέει ό 'Ιπποκράτης καί
τό σωστά λογικό. Δέν πρέπει τάχα έτσι δά νά σκεπτόμαστε γ ώ
τή φύση τοΰ κάθε πράγματος; Καί πρώτα είναι άπλα ή είναι d
άπό πολλά είδη, εκείνο πού θά θελήσωμε εμείς οί ίδιοι νά
γίνωμε γνώστες του, καί νά μπορέσωμε νά κάμωμε καί άλλον
γνώστη του; Κι έπειτα, δν δά είναι απλό, νά έξετάζωμε τή
δύναμη του, ποώ είναι πού έχει μέσα του άπό τή φύση γιά
νά ενεργή επάνω σέ κάτι άλλο ή ποια είναι γιά νά δέχεται
ενέργεια άπό κάτι άλλο; ' Ά ν πάλιν έχη πιό πολλά είδη, ά
φοΰ τά αρίθμησης αυτά, δ,τι κοίταζες στό απλό, αυτό νά
κοιτάξης καί στό κάθε ένα άπ' αυτά, πώς μπορεί αυτό άπό
τή φύση του νά ενεργή κάτι ή πώς νά δέχεται κάτι άπό κά
ποιο άλλο.
ΦΑΙ. "Ετσι φαίνεται, Σωκράτη.
ΣΩ. Εκείνη βέβαια ή μέθοδος πού θά τά άφηνε αυτά,
Φα έμοιαζε σάν τοΰ τυφλοΰ τό βάδισμα. Δέν μπορείς δμως
βέβαια να παρομοιάζης, εκείνον πού μέ τέχνη κάνει κάτι, e
μήτε μέ τυφλό, μήτε μέ κουφό- αλλά είναι φανερό 8 , πώς,
αν κανείς μέ τέχνη παραδίνη σέ κάποιον λόγους, θά δείξη
μ' ακρίβεια τήν ουσία πού έχει ή φύση τοΰ δντος εκείνου,
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προσοίσει. Έσται δέ που ψυχή τοΰτο.
ΦΑΙ. Τί μήν ;
271
ΣΩ. Ούκοϋν ή άμιλλα αύτφ τέταται προς τοΰτο πάσα- πειθώ
γάρ έν τούτω ποιεϊν επιχειρεί. Ή γάρ ;
ΦΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Δήλον δρα, δτι ό θρασύμαχάς τε καί δς δν άλλος σπου
δή τέχνην όητορικήν διδφ, πρώτον πάση ακρίβεια γράψει τε καί
ποιήσει ψυχήν ίδεΐν, πάτερον έν καί δμοιον πέφυκεν, ή κατά σώμαχος μορφήν πολυειδές' τοΰτο γάρ φαμεν φύσιν είναι δεικνύναι.
ΦΑΙ. Παντάπασι μέν οδν.
ΣΩ. Δεύτερον δέ γε, οχφ χί ποιεϊν ή παθεΐν ύπό τοΟ πέφυκε.
ΦΑΙ. Τί μήν ;
b
ΣΩ. Τρίχον δέ δή διαχαξάμενος τά λόγων τε καί ψυχής γένη
κατά τά τούτων παθήματα δίεισι τάς αιτίας, προσαρμόττων έκαστον Ικάστφ, καί διδάσκων, οϊα ούσα δφ' οϊων λόγων δι' ήν αίτίαν έξ ανάγκης ή μέν πείθεται, ή δέ άπειθεϊ.
ΦΑΙ. Κάλλιστα γοΰν άν, ώς Ιοικ', έχοι ούτως.
ΣΩ. Οδτοι μέν οδν, ώ φίλε, άλλως ένδεικνύμενον ή λεγόμενον τέχνη ποτέ λεχθήσεται ή γραφήσεται, οδτε χι άλλο οδχε τού
το. Άλλ' οί νΰν γράφοντες, ών σύ άκήκοας, τίχνας λόγων πανοΰργοί είσι καί αποκρύπτονται, είδάχες ψυχής πέρι παγκάλως. Πρίν
c δν οδν τόν τρόπον τοΰτον λέγωσί τε καί γράφωσι, μή πειθώμεθα αύτοΐς τέχνη γράφειν.
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δπου απευθύνει τους λόγους· καί τοΰτο θά είναι δά ή ψυχή. 1
ΦΑΙ. Τί άλλο δά;
Σ Ω. Ή προσπάθεια2 αύτουνοΰ λοιπόν είναι στραμμένη 271
δλη σ' αυτήν γιατί μέσα σ' αυτήν δοκιμάζει νά βάλη πεποί
θηση. Δέν είναι έτσι;
ΦΑΙ. Ναί.
Σ Ω. Είναι λοιπόν φανερό, πώς καί ό θρασύμαχος καί
δποιος άλλος οτά σοβαρά παραδίνει τή ρητορική τέχνη, πρώ
τα μ' δλη τήν ακρίβεια θά περιγραφή καί θά κάμη νά ϊδή
κανείς τήν ψυχή," τί άπ' τά δυό, είναι άπό τή φύση της ένα
καί ένας είδους, ή είναι πολλών ειδών δπως τό σχήμα τοΰ
σώματος. Γιατί αυτό δά είναι πού λέμε νά δείξωμε τή φύση
του.
ΦΑΙ. Ναί βέβαια.
ΣΩ. Καί δεύτερο, τί άπό τή φύση του ενεργεί επάνω σέ
κάτι άλλο, ή τί παθαίνει άπό κάτι άλλο 1 ;
ΦΑΙ. Τί άλλο λοιπόν;
ΣΩ. Καί τρίτο, άφοΰ βάλη σέ τάξη τά γένη των λόγων b
καί τά γένη τής ψυχής καί τά πάθη των, εξετάζει μία - μία τίς
αιτίες, καί προσαρμόζει τό καθένα στό καθένα, καί δείχνει,
ποώ οντάς ή ψυχή μέ ποιους λόγους γιά ποώ αιτία κατ' α
νάγκην ή μία δά πείθεται, ή άλλη δμως δέν πείθεται.5
ΦΑΙ. Τό πώ καλό βέβαια, καθώς φαίνεται θά ήταν έτσι.
ΣΩ. Δέν μπορεί λοιπόν, φίλε μου, μέ άλλον τρόπο δ,τι
παρουσιάζει κανείς ή δ,τι λέγει, νά είπωθη ποτέ ή νά γραφή
μέ τέχνη, ούτε τίποτε άλλο οοτε αυτό έδώ. "Οσοι δμως σή
μερα γράφουν, αυτοί πού ου έχεις ακούσει, μέ τίς τέχνες
τών λόγων είναι πανούργοι καί αποκρύβουν πώς γνωρίζουν
πολύ καλά γ ώ τήν ψυχή. 6 Προτοΰ λοιπόν μιλήσουν καί e
γράψουν μέ αυτόν τον τρόπο, νά μήν τους πιστεύωμε πώς
γράφουνε μέ τέχνη.
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ΦΑΙ. Τίνα τοΰτον ;
ΣΩ. Αότά μέν τά ρήματα είπεΐν ούκ εύπεχές' ώς δέ δει γρά
φειν, εί μέλλει χεχνικώς έχειν καθ' όσον ένδέχεχαι, λέγειν έθέλω.
ΦΑΙ. Λέγε δή.
ΣΩ. 'Επειδή λόγου δύναμις τυγχάνει ψυχαγωγία οδσα, χόν
d μέλλοντα ρητορικόν έσεσθαι ανάγκη είδέναι ψυχή δσα είδη έχει'
έστιν οδν τόσα καϊ χόσα, καί χοϊα καί τοϊα' δθεν οί μέν τοιοίδε, οί
δέ τοιοίδε γίγνονχαι. Τοδτων δέ 8ή διηρημένων, λόγων αδ τόσα
καί τόσα έστιν είδη, τοιόνδε έκαστον. Οί μέν τοιοίδε ύπό χών τοιώνδε λόγων διά τήνδε χήν αίχίαν εις χά χοιάδε εύπειθεΐς, οί δέ
χοιοίδε 8ιά τάδε δυσπειθεϊς. Δει δή ταΰτα ίκανώς νοήσανχα, μετά
ταΰτα θεώμενον αυτά έν ταΐς πράξεσιν δντα τε καί πραχχόμενα,
e οξέως τή αίσθήσει δύνασθαι έπακολουθεΐν ή μηδέ είδέναι πω πλέ
ον αύχών ών χάτε ήκουε λόγων ξυνών. "Οταν δέ είπεΐν τε ίκα
νώς έχη, οίος ύφ' οίων πείθεται, παραγιγνόμενόν χε δυναχός η
272 διαισθανόμενος έαυχψ ένδείκνυσθαι, δχι ούτος έστι καί αδτη ή φύ-

ΦΑΙ. Ποιος είναι αυτός ό τρόπος;
ΣΩ. Νά τά ανάπτυξη βέβαια κανείς μ' ακρίβεια δέν εί
ναι εύκολο. Μά πώς πρέπει κανείς νά γράφη, δν θέλη αυτά
νά είναι μέ τέχνη, δσο βέβαια γίνεται, θά προσπαθήσω νά
ειπώ.1
ΦΑΙ. Λέγε λοιπόν.
ΣΩ. Άφοΰ λοιπόν ή δύναμη τοΰ λόγου είναι νά όδηγη
ψυχές, 2 εκείνος πού μέλλει νά γίνη ρητορικός είναι ανάγκη
νά γνωρίζη πόσα είδη έχει ή ψυχή. 3 Είναι λοιπόν τής ψυ- d
χής τά είδη τόσα καί τόσα καί αυτής καί αυτής τής λογής. 1
Γ ώ τοΰτο αυτοί έδώ οί λόγοι γίνονται αυτής τής λογής,
εκείνοι πάλιν άλλης. Καί άφοΰ πιά τά χωρίσαμε αυτά, έπε
ται δτι καί τών λόγων τά είδη θά είναι τόσα καί τόσα, αυτής
τής λογής τό καθένα.5 "Οσοι λοιπόν άνθρωποι είναι αυτής
τής λογής πείθονται εύκολα μέ λόγους αυτής τής λογής γι'
αυτήν τήν αιτία σέ πράγματα αυτής τής λογής. "Οσοι πάλιν
είναι άλλης λογής, εξαιτίας αύτοΰ πείθονται δύσκολα. Πρέ
πει λοιπόν, άφοΰ νοιώση κανείς αυτά καλά,6 έπειτα, βλέπον
τας τα νά υπάρχουνε καί νά γίνωνται οτήν πράξη, νά μπορή
νά τά παρακολουθή μέ οξεία αίσθηση,7 αλλιώς δέν θά ξέρη e
τίποτε παραπάνω άπ' αυτά πού άκουσε τότε, δταν σύχναζε
σιό δάσκαλο. "Οταν πάλι μπορή νά είπη ό τί λογής άνθρω
πος μέ τί λογής λόγους πείθεται, καί δταν μπορή αυτόν που
έρχεται κοντά του 8 νά τον καταλάβη καλά καί νά εΐπή οτόν 272
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σις, περί ής τότε ήσαν οί λόγοι, νΰν έργω παροΰσά οί, '/) προσοισχέον χούσδε ώδε τους λόγους έπί χήν τώνδε πειθώ, — χαΟτα δ*
ήδη πάντα έχοντι, προσλαβόντι καιρούς τοΰ πότε λεκτέον καί έπισχεχέον, βραχυλογίας τε αδ καί έλεεινολογίας καί δεινώσεως, έκα
στων τε 8σ' δν εϊδη μάθη λόγων, τούτων τήν εύκαιρίαν τε καί άκαιρίαν διαγνόντι, καλώς τε καί τελέως εστίν ή τέχνη άπειργαìb σμένη, πρότερον δ' οδ. Άλλ' 8 τι δν αδτών τις έλλείπη λέγων ή
διδάσκων ή γράφων, φή δέ τέχνη λέγειν, ό μή πειθόμενος κρα
τεί. Τί δή οδν, φήσει ίσως δ συγγραφεδς, δ Φαιδρέ τε καί Σώκρα
τες, δοκεί οδτως, ή άλλως πως άποδεκχέον λεγομένης λόγων
τέχνης ;
ΦΑΙ. Άδύναχόν που, δ Σώκρατες, άλλως' καίχοι ού σμικρόν
γε φαίνεται έργον.
ΣΩ. Αληθή λέγεις. Τούχου τοι ένεκα χρή πάντας τους λό
γους άνω καί κάτω μεχαστρέφοντα έπισκοπεΐν, εϊ χίς πη &%ων καί
Λ βραχυχέρα φαίνεχαι έπ' αύχήν οδός, ϊνα μή μάτην πολλήν άπίη
καί τραχεΐαν, εξόν όλίγην τε καί λείαν. Άλλ' εϊ τινά πη βοήθειαν
έχεις έπακηκοώς Λυσίου ή τίνος άλλου, πειρώ λέγειν άναμιμνησκόμενος.
ΦΑΙ. "Ενεκα μέν πείρας λέγοιμ' δν, άλλ' οδτι νΰν γ' οδ
τως έχω.
ΣΩ. Βοδλει οδν έγώ τιν' εϊπω λόγον, δν τών περί χαΰτά τί
νων άκήκοα ;
ΦΑΙ. Τί μήν ;
ΣΩ. Λέγεται γοΰν, δ Φαΐδρε, δίκαιον είναι καί χό τοΰ λύκου
είπεΐν.
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εαυτό του : ιδού αυτός είναι καί ιδού αυτή είναι ή φύση, πού
γι' αυτήν ήτανε τότε ό λόγος, τώρα είναι πραγματικά μπρο
στά σου, καί ο' αυτήν πρέπει νά προσφέρης αυτούς έδώ τους
λόγους γ ώ νά τήν πείσης γι' αυτά έδώ τά πράγματα. Καί δ
ταν πιά κατέχη κανείς Ολα αυτά, κι δταν κοντά er* αυτά μά
θη, πότε είναι καιρός νά μιλάη καί πότε νά κρατιέται, καί
πότε χρειάζεται ή συντομία τοΰ λόγου καί πότε τό νά μιλάη
κακομοίρικα καί νά τά μεγαλώνη, καί τά ίδιο γ ώ κάθε άλλο
είδος τοΰ λόγου πού θά μάθαινε" δταν λοιπόν νοιώση καλά
πότε είναι καιρός γι' αυτά καί πότε δέν είναι, τότε πιά ή
τέχνη είναι καλά καί τέλεια δουλεμένη· πρίν δμως δχι. 'Άν b
δμως κανείς παραλείπη κάτι άπ' αυτά, δταν μιλάη ή δταν διδάσκη ή δταν γράφη, καί ισχυρίζεται πώς μιλάει μέ τέχνη,
εκείνος πού δέν τόν πιστεύει έχει δίκιο.1 «Καί τί λοιπόν»,
θά είπη ίσως ό συγγραφέας, «Φαΐδρε καί Σωκράτη, τά δε
χόσαστε εσείς έτσι2, ή πρέπει κάπως αλλιώς νά έξηγήσωμε
τήν τέχνη τών λόγων;»
ΦΑΙ. Αδύνατο νά είναι αλλιώς, Σωκράτη, δν καί δέν
φαίνεται νά είναι μικρή δουλειά.
ΣΩ. Αλήθεια λές. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν νά έξετάσωμε
δλους τους λόγους στρέφοντας τους απ" δλες τις μεριές,
μήπως φανή κανένας εύκολώτερος καί συντομώτερος δρόμος,8 e
πού νά μας πάη σ* αυτήν τήν τέχνη, γιά νά μήν πάμε μά
ταια μακρινό καί ανώμαλο δρόμο, μια πού μπορούμε νά πάμε
λίγο καί ομαλό. Άλλα άν έχης ακουστά κάτι πού θά μας 6οηθήση, άπό τό Λυσία ή κανέναν άλλον, δοκίμασε νά τά θυμηβης καί νά τό είπηα
ΦΑΙ. Γώ νά δοκιμάσω βέβαια θά μπορούσα, μά έτσι
τούτη τή στιγμή δέν θά έχω τί νά ειπώ.
Σ Ω. θέλεις λοιπόν νά ειπώ έγώ ένα λόγο, πού τόν έχω
ακουστά άπά μερικούς πού καταγίνονται μ' αυτά;
ΦΑΙ. Τί λοιπόν;
Σ Ω. Λένε δά, Φαΐδρε, πώς είναι σωστό νά είπη κανείς
καί τό δίκιο τοΰ λύκου,
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ΦΑΙ. Καί σύ γε οϋχω ποίει.
ΣΩ. Φασί τοίνυν οδδέν οδτω ταΰτα δεΐν σεμνύνειν ούδ' άνάγειν δνω μακράν περιβαλλόμενους. Παντάπασι γάρ, δ καί κατ' αρ
χάς εϊπομεν τοΰδε τοΰ λόγου, δχι ουδέν αληθείας μεχέχειν δέοι
δικαίων ή αγαθών πέρι πραγμάχων, ή καί ανθρώπων γε χοιούχων
φύσει δντων ή τρο^, τόν μέλλονχα ίκανώς ίηχορικόν έσεσθαι. Τό
παράπαν γάρ ουδέν έν χοΐς δικασχηρίοις χούχων αληθείας μέλειν
e ούδενί, άλλα τοΰ πιθανού" τοΰτο δ' είναι τό εϊκάς, ώ δεΐν προσέχειν
χόν μέλλ.ονχα χέχνη έρεΐν. Οόδέ γάρ αδ χά πραχθένχα δεΐν λέγειν
ένίοχε, έάν μή είκόχως fj πεπραγμένα, άλλα τά εικότα, έν τε κα
τηγορία καί απολογία. Καί πάντως λέγοντα χό δή εικός διωκτέον
273 είναι, πολλά είπόντα χαίρειν τφ άληθεΐ' τοΰτο γάρ διά παντός
τοΰ λόγου γιγνόμενον τήν άπασαν τέχνην πορίζειν.
ΦΑΙ. Αυτά γε, ώ Σώκραχες, διελήλυθας δ λέγουσιν οί περί
χους λόγους τεχνικοί προσποιούμενοι είναι. Άνεμνήσθην γάρ οχι έν
τφ πρόσθεν βραχέως τοΰ τοιούτου έφηψάμεθα, δοκεΐ δέ τοΰτο πάμμεγα είναι τοις περί χαΰτα.
ΣΩ. Άλλα μήν τόν γε Τισίαν αδτόν πεπάτηκας ακριβώς- είπέτω τοίνυν καί τόδε ήμΐν δ Τισίας, μή χι δλλο λέγει χό εικός ή
b τό τφ πλήθει δοκοΰν.
ΦΑΙ. Τί γάρ άλλο;
ΣΩ. Τοΰτο δή, ώς έοικεν, σοφόν εδρών δμα καί χεχνικόν Iγραψεν, ώς, έάν τις ασθενής καί ανδρικός ίσχυρόν καί δειλόν συγκόψας, ίμάτιον ή τι άλλο άφελόμενος, είς δικαστήριον άγηται, δει
δή τάληθές μηδέτερον λέγειν- άλλα τόν μέν δειλόν μή ύπό μόνου
φάναι τοΰ ανδρικού συγκεκόφθαι, Toy δέ τοΰτο μέν έλέγχειν, ώς
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ΦΑΙ. Καί σύ λοιπόν έτσι κάμε.
d
Σ Ω. Λένε λοιπόν αυτοί, πώς δέν είναι καθόλου ανάγκη
1
νά δίνωμε σ' αυτά τόση σημασία, ούτε νά τά παρακολου
θούμε ώς τήν αρχή τους κάνοντας μακρινούς δρόμους.2 Ε 
κείνος πού μέλλει στά σωστά νά γίνη ρήτορας, καθόλου δά,
όπως είπαμε καί στην αρχή αύτοΰ τοΰ λόγου, δέν είναι α
νάγκη νά ξέρη τίποτε άπό τήν αλήθεια γιά τά δίκαια ή καλά
πράγματα, ή καί γ ώ τους ανθρώπους πού είναι αυτής τής
λογής, είτε άπό φυσικό τους είτε άπό ανατροφή. Γιατί καθό
λου οτά δικαστήρια δέν νοιάζεται γ ώ τήν αλήθεια αυτών τών e
πραγμάτων κανείς, άλλα γιά δ,τι φαίνεται πιστευτό. Καί τοΰ
το πού φαίνεται αληθινό, αυτό πρέπει νά προσεχή εκείνος
πού μέλλει νά μιλήση μέ τέχνη. Κάποτε πάλιν ουδέ αυτά
πού πράγματι έγιναν 3 είναι ανάγκη νά τά λέη κανείς, δν
δέν είναι γινωμένα έτσι ώστε νά φαίνωνται αληθινά, άλλα
νά λέη εκείνα πού θά φαίνωνται αληθινά, καί δταν είναι γ ώ
κατηγορία καί δταν είναι γ ώ απολογία- καί σέ κάθε περί
σταση 8ταν κανείς μιλάη πρέπει νά κυνηγάη εκείνο πού φαί
νεται αληθινό, αφήνοντας τήν αλήθεια νά πάη στό καλό. 27S
Καί δν αυτό γίνεται μέσα σ' δλο τά λόγο, τότε δίνει ολόκλη
ρη τήν τέχνη.
ΦΑΙ. Αυτά ακριβώς εξέτασες, Σωκράτη, πού λένε δσοι
κάνουν πώς είναι τεχνίτες οτούς λόγους. Καί θυμήθηκα, πώς
παραπάνω μέ συντομία θίξαμε τά ζήτημα τοΰτο, καί σ' αυ
τούς πού καταγίνονται μ' αυτά φαίνεται πώς είναι πάρα πο
λύ σπουδαίο.
ΣΩ. Μά στ' αλήθεια καί στάν Τισία ακόμα είσαι ξεσκολισμένος. Ά ς μας είπη λοιπόν καί τοΰτο ό Τισίας, δν αυτό
πού φαίνεται αληθινό είναι γι' αυτόν κάτι άλλο άπό τή γνώ
μη τοΰ πλήθους.
b
ΦΑΙ. Μά τί άλλο;
ΣΩ. Αυτό έδώ καθώς φαίνεται βρήκε αυτός κι έγραψε
έξυπνο μαζί καί πετυχημένο: δν έναν αδύνατον καί θαρρα
λέο, πού ξυλοκόπησε έναν δυνατό καί δειλό καί τοΰ πήρε
τό φόρεμα του ή τίποτε άλλο, τόν πάνε στό δικαστήριο, τότε
δέν πρέπει ούτε ά ένας ούτε ό άλλος νά λέη τήν αλήθεια,4
άλλα ό δειλός νά λέη πώς δέν ξυλοκοπήθηκε μονάχα άπά
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e μόνω ήσχην, έκείνω δέ καχαχρήσασθαι τφ. Π ώ ς δ' δ ν έ γ ώ
'τ ο ι ό σ δ ε τ ο ι φ'δ ε ε π ε χ ε ί ρ η σ α ; Ό 8* ούκ έρεΐ δή τήν
έαυχοΰ κάκην, άλλα χι άλλο ψεύδεσθαι έπιχειρών χάχ' άν έλεγχαν
πη παραδοίη χφ άνχιδίκω. Καί περί χάλλα δή χοιαΰχ' άχχα έσχί
τά χέχνη λεγόμενα. Ού γάρ, ώ Φαΐδρε ;
ΦΑΙ. Τί μήν ;
ΣΩ. Φεδ, δεινώς γ' έοικεν άποκεκρυμμένην χέχνην άνευρεΐν
δ Τισίας ή άλλος, δστις δή ποτ ων τυγχάνει καί οπόθεν χαίρε:
d ονομαζόμενος. Άχάρ, ώ έχαιρε, τούτφ ήμεΐς πότερον λέγωμεν ή μή ;
ΦΑΙ. Τό ποίον ;
ΣΩ. "Οτι, δ Τισία, πάλαι ήμεΐς, πρίν καί σέ παρελθεΐν, τυγχάνομεν λέγοντες, ώς δρα xoüxo χό είκός τοις πολλοίς δι' ομοιό
τητα τοΰ αληθούς χυγχάνειν έγγιγνόμενον' χάς δέ ομοιότητας άρ
τι διήλθομεν, δχι πανταχού ό τήν άλήθειαν είδώς κάλλιστα έπίσταχα: εύρίσκειν. "Ωστ' εϊ μέν άλλο χι περί τέχνης λόγων λέγεις,
e άκοδοιμεν άν" εί δέ μή, οίς νΰν δή διήλθομεν πεισόμεθα, ώς, έάν
μή τις τών τε άκουσομένων τάς φύσεις διαριθμήσηται, καί κατ' εί
δη χε διαιρεΐσθα; τά όντα καί μιοί ίδέα δυνατός ή καθ' έν έκασχον περιλαμβάνει, οδ ποτ' έσχαι τεχνικός λόγων" πέρι, καθ' 8σον δυνατόν άνθρώπω. Ταΰτα δέ ού μή ποτέ κχήσηχαι άνευ πολ
λής πραγμαχείας' ήν ούχ' ένεκα τοΰ λέγειν καί πράχχειν προς αν
θρώπους δει διαπονεΐσθαι τόν σώφρονα, άλλα τοΰ θεοΐς κεχαρισμένα μέν λέγειν δύνασθαι, κεχαρισμένως δέ πράττειν χό πάν είς
δύναμιν. Ού γάρ δή άρα, ώ Τισία, φασίν οί σοφώτεροι ημών, δ274 μοδούλοις δει χαρίζεσθαι μελετάν τον νουν έχονχα, δ χι μή πάρερ-
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τώ θαρραλέο, ό άλλος πάλι ν' άποδείχνη πρώτα τοΰτο, δτι
ήτανε οί δύο τους μοναχοί, έπειτα νά μεταχειρίζεται γ ώ επι
χείρημα εκείνο τά «πως έγώ, τόσο αδύνατος, θά έβαζα χέρι
σέ τόσο δυνατό», ό άλλος δμως δέν θά όμολογήση τή δική
του δειλία, άλλα προσπαθώντας νά λέη κανένα άλλο ψέμμα,
ίσως νά δώση στάν αντίδικο αφορμή νά τόν αντίκρουση. Καί
•στις άλλες περιστάσεις τέτοια είναι περίπου εκείνα πού λέ
γονται μέ τέχνη. Δέν είναι έτσι, Φαΐδρε;
ΦΑΙ. Μά πώς λοιπόν;
ΣΩ. Μώ πολύ απόκρυφη τέχνη φαίνεται νά βρήκε ό
1
'Τισίας ή κανείς άλλος, δποιος κι δν είναι κι δποιο δνομα
2
τοΰ αρέσει νάχη. Ώ ς τόσο σ' αυτόν εμείς, φίλε μου, τί, νά
«'πούμε ή δχι;
ΦΑΙ. Τί;
Σ Ω. Νά είποΰμε δτι, Τισία, άπό καιρό εμείς καί προτοΰ
•νάρθης έσύ, έλέγομε, πώς αυτό πού φαίνεται πιστευτό πιά
νει οτόν πολύ κόσμο, γιατί μοιάζει μέ τήν αλήθεια· καί γ ώ
τίς ομοιότητες εξετάσαμε τώρα δά, δτι εκείνος πού γνωρίζει
τήν αλήθεια ξέρει πώ καλά νά τις βρίσκη. "Ωστε, αν έχης
τίποτε άλλο γιά τήν τέχνη τών λόγων νά είπης, δς άκού•σωμε· δν δμως 8χι, έμεϊς θά πιστέψωμε αυτά πού εξετάσα
με τώρα δά, δτι, δν κανείς δέν ξεχωρίζη τις διάφορες φύ•σεις εκείνων πού θά τόν άκοϋνε, καί δν δέν μπορή νά χω*ρίζη τά δντα κατά είδη καί νά περιλαβαίνη χωριστά τό κα
δένα σ' ώρισμένη ίδέα, δέν θά γίνη ποτέ τεχνίτης οτούς λό
γους, δσο είναι τοΰτο δυνατό στον άνθρωπο. Αυτά όμως δέν
θά τ' απόκτηση ποτέ χωρίς πολλή δουλειά-3 κι αυτήν πρέπει
νά τήν κάνη ö συνετός, Οχι γιά νά μιλάη καί νά πράττη οτούς
ανθρώπους, αλλά γιά νά μπορή νά λέγη λόγους καλόδεχτους
ατούς θεούς, καί καλόδεχτα νά κάνη κάθε τι δσο δύναται.4
Γιατί δέν πρέπει, Τισία, έτσι λένε εκείνοι πού είναι πιό σο
φοί 5 άπό μας, νά κοιτάζη νά χαρίζεται στους όμόδουλούς
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γον, άλλα δεσπόταις άγαθοΐς τε χαί έξ αγαθών. °Ωσχ' εϊ μακρά ή
περίοδος, μή θαυμάσης" μεγάλων γάρ ένεκα περιιτέον, οδχ ών σύ.
δοκεΐς. Έσται μήν, ώς δ λόγος φησίν, έάν τις έθέλη, καί ταΰτα
κάλλιστα έξ εκείνων γιγνόμενα.
ΦΑΙ. Παγκάλως έμοιγε δοκεΐ λέγεσθαι, ώ Σώκρατες, εϊπερ·
οϊάς τε τις εϊη.
ΣΩ. Άλλα καί έπιχειροΰντί τοι τοις καλοΐς καλόν καί πάb σχειν 8 χι δν χφ ξυμβή παθεΐν.
ΦΑΙ. Καί μάλα.
ΣΩ. Οδκοΰν τό μέν τέχνης χε καί άτεχνίας λόγων πέρι ίκα
νώς έχέχω.
ΦΑΙ. Τί μήν ;
ΣΩ. Τό δ' ευπρεπείας δή γραφής πέρι καί άπρεπείας, πή γιγνόμένον καλώς δν έχοι καί δπη άπρεπώς, λοιπόν. r H γάρ ;
ΦΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Οίσθ' οδν δπη μάλιστα θεφ χαριεΐ λόγων πέρι πράτχων
ή λέγων ;
ΦΑΙ. Οόδαμώς" σύ δέ ;
e
ΣΩ. Άκοήν γ' έχω λέγειν χών προτέρων. Τά δ' αληθές αυ
τοί ïoaotv" εί δέ τοΰτο εδροιμεν αυτοί, άρά γ' δν έθ' ήμΐν μέλοι.
τι τών ανθρωπίνων δοξασμάτων ;
ΦΑΙ. Γελοΐον ήρου" άλλ' δ φ/ς άκηκοέναι, λέγε.
ΣΩ. "Ηκουσα τοίνυν περί Ναύκρατιν τής Αιγύπτου γενέσθαι
τών έκεΐ παλαιών τινά θεών, οδ καί τό δρνεον ίερόν, δ δή καλοΰσιν ΤΙ6ιν" αύτφ δέ δνομα τφ δαίμονι είναι θεύθ* τούτον δέ πρώ-
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του οποίος έχει μυαλό, γιά πράγμα πού δέν είναι πάρεργο,
ώλλά σέ άρχοντες καλούς καί άπό καλή γενιά. Γι' αυτό, δν
σ δρόμος είναι μακρινός, μήν άπορήσης" γιατί γιά μεγάλα
πράγματα πρέπει νά τάν διατρέξωμε, καί δχι δπως έσύ νο
μίζεις. θ ά προκύψουν λοιπόν άπ' έχέϊνα, δπως ή έρευνα
τούτη δείχνει, αρκεί κανείς νά θέλη, καί αυτά πολύ δμορφα.
ΦΑΙ. Πανώρια μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, πώς ειπώθηκαν,
•αν βέβαια είναι κανείς ικανός νά τό κατορθώση.
ΣΩ. Μά καί νά δοκιμάζη κανείς γιά τά καλά είναι κα
λό, καί δς ύποφέρη δ,τι θά τοΰ τύχαινε νά πάθη.
b
ΦΑΙ. Μάλιστα.
ΣΩ. "Ωστε ή συζήτηση γιά τήν τέχνη καί τήν άτεχνία
1
τοΰ λόγου είναι π ώ αρκετή .
ΦΑΙ. Πώς δχι;
ΣΩ. Μένει δμως ακόμα νά ιδούμε πότε πρέπει καί πότε
δέν πρέπει νά συγγράφωμε· μέ ποιους δρους ή συγγραφή εί
ναι καλό πράγμα, καί μέ ποιους είναι άσχημο2.
ΦΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Ξέρεις λοιπόν πώς θά κάμης τήν πιό μεγάλη χαρά
στό θεό γιά τους λόγους, είτε δταν μιλφς ό ίδιος είτε δταν διδάσκης γι' αυτούς;
ΦΑΙ. Καθόλου. Κι έσύ;
ΣΩ. "Εχω νά είπω δ,τι άκουσα άπό τους παλιούς 8 , κι e
äv είναι αλήθεια, αυτοί τό ξέρουν, "Αν δμως ευρίσκαμε μόνοι
μας τήν αλήθεια, άραγε θά μας έμελε καθόλου π ώ γ ώ τίς
ανθρώπινες δοξασίες;
ΦΑΙ. Γελοίο πράγμα ρώτησες. Μά πές αυτά πού λές
πώς έχεις ακουστά.
ΣΩ. "Ακουσα λοιπόν, πώς γύρω έκεΐ στή Ναύκρατιν,1
οτήν Αίγυπτο, υπάρχει ένας άπό τους παλιούς θεούς τοΰ
τόπου" αύτοΰ είναι καί τό ίερό πουλί πού τό λένε Τ β ι . Καί

551

550
τον αριθμόν τε καί λογισμόν εύρεϊν καί γεωμεχρίαν καί άστρονοd μίαν, έχι δέ πεττείας τε καί κυβείας, καί δή καί γράμματα. Βασι
λέως δ' αδ τότε δντος Αιγύπτου όλης θαμοΰ περί τήν μεγάλην πά
λιν τοΰ άνω τόπου, ήν οί Έλληνες Αιγύπτιας Θήβας καλοΰσι, καί
τόν θεόν "Αμμωνα, παρά τοδχον έλθών ό θεύθ τάς τέχνας έπέδειξεν, καί έφη δεΐν διαδοθήναι τοις άλλοις Αίγυπχίοις. Ό δέ ήρεχο, ήντινα έκαστη ϊχοι ώφέλειαν" διεξιόντος δέ, δ τι καλώς ij
μή καλώς δοκοί λέγειν, τό μέν έψεγεν, τό δ' έπήνει. Πολλά μέ>
e δή περί έκαστης τής τέχνης έπ' αμφότερα θαμοΟν τφ θεύθ λέγε
ται άποφήνασθαι, δ λόγος πολύς δν εϊη διελθεΐν. Επειδή δέ έπί
τοις γράμμασιν ήν. Τοΰτο δέ, ώ βασιλεΰ, τό μάθημα, έφη ό θεύθ,
σοφωτέρους Αιγυπτίους καί μνημονικωτέρους παρέξει" μνήμης τε
Τ
γάρ καί σοφίας φάρμακον ευρέθη. Ό δ' είπεν' Ω τεχνικώτατε
θεύθ, άλλος μέν τεκεΐν δυνατός τά τής τέχνης, άλλος δέ κρϊναι,
τίν' έχει μοΐραν βλάβης τε καί ωφελείας τοις μέλλουσι χρήσθαι.
275 Καί νΰν σύ, πατήρ δν γραμμάτων, δι' εδνοιαν xoôyavxiov είπες ή
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τοΰ ίδιου τοΰ θεοΰ τό δνομα είναι θεύθ. Κι αυτός πρώτος
βρήκε καί τόν αριθμό καί τήν αρίθμηση καί τή γεωμετρία
καί τήν αστρονομία, ακόμα καί τό παιχνίδι μέ τους πεσσούς d
καί τό παιχνίδι μέ τους κύβους καί ακόμα καί τά γράμματα.
Καί τόν καιρό εκείνο ήτανε βασιλιάς & δλη τήν Αίγυπτο ό
θαμοΰς κι έμενε στή μεγάλη πόλη τοΰ επάνω τόπου, πού
οί "Ελληνες τήν ονομάζουν Αιγυπτιακές Θήβες, καί τόν θεό
τόν ονομάζουν "Αμμωνα' ο" αυτόν ήλθε ό θεύθ κι έδειξε
τίς τέχνες του καί είπε, δτι πρέπει νά διαδοθοΰν στους άλ
λους Αιγυπτίους. Κι ό βαοιλιάς ρώτησε, ποώ ωφέλεια έχει
κανείς άπά τήν καθεμιά. Κι ένώ εκείνος τά εξηγούσε, ό βα
σιλιάς δ,τι νόμιζε πώς τό έλεγε καλά, δ,τι νόμιζε πώς τό έ
λεγε άσχημα, τό ένα τό έψεγε, τό άλλο τό έπαινοΰσε. Πολ
λά λοιπόν γ ώ τήν κάθε τέχνη χωριστά καλά καί κακά λένε e
πώς ό θαμοΰς είπε στό θεύθ, καί θά πολυλογούσαμε, δν τά
λέγαμε ένα - ένα. Καί δταν ήρθανε στά γράμματα: «Τούτο
δά τό μάθημα βασιλιά μου», είπεν ό θεύθ, «θά κάμη τους
Αιγυπτίους πιό σοφούς, καί τό μνημονικό τους π ώ καλό, γιατί
γ ώ τή μνήμη καί γ ώ τή σοφία βρέθηκε τό φάρμακο». Ό βα
σιλιάς όμως είπε: «Πολύτεχνε θεύθ, άλλος έχει τή δύναμη
νά γεννάη τίς τέχνες, κι άλλος πάλι νά κρίνη πόσο θέ νά
βλάψουν καί θέ νά ωφελήσουν εκείνους πού μέλλουν νά
τίς μεταχειρισθούν. Καί σύ τώρα, σάν πατέρας τών γραμ- 275
μάτων, άπό εύνοια είπες τό αντίθετο άπ' εκείνο πού αυτά
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δύναται. Τοΰχο γάρ χών μαθόνχων λήθην έν ψυχαΐς παρέξει μνήμη;
άμελησί^:, δχε διά πίσχιν γραφής έξωθεν δπ' άλλοχρίων τύπων,
ούκ ένδοθεν αύχούς ύφ' αυτών άναμιμνησκομένους" οδκουν μνήμης,
άλλ' ύπομνήσεως φάρμακον έδρες. Σοφίας δέ τοις μαθηχαΐς δόξα·/.
ούκ άλήθειαν πορίζεις' πολυήκοοι γάρ σοι γενόμενοι άνευ διδαb χής πολυγνώμονες είναι δόξουσιν, αγνώμονες ώς έπί τό πλήθος
δντες καί χαλεποί συνεΐναι, δοξάσοφοι γεγονάτες αντί σοφών.
ΦΑΙ. *Ω Σώκρατες, ράδίως σύ Αιγυπτίους καί όποδαποδς, δν
έθέλης, λόγους ποιείς.
ΣΩ. Οί δέ γ', ώ φίλε, έν τφ τοΰ Διός τοδ Δωδωναίου Εερφ
δρυός λόγους έφησαν μανχικούς πρώτους γενέσθαι. Τοις μέν οδν
τότε, δτε οδκ οδσι αοψοΧς ωσπερ ύμεΐς οί νέοι, άπέχρη δρυός κα!
πέτρας άκοδειν δπ' εύηθείας, εί μόνον αληθή λέγοιεν. Σοι δ' ίσως
e διαφέρει τίς δ λέγων καί ποδαπός. Οδ γάρ εκείνο μόνον σκοπείς,
εϊτε ούτως εϊτε άλλως έχει.
ΦΑΙ. 'Ορθώς έπέπληξας, καί μοι δοκεΐ περί γραμμάτων έχειν ήπερ δ Θηβαίος λέγει.
ΣΩ. Ούκουν δ τέχνην οίόμενος έν γράμμασι καχαλιπεΐν, καί
αδ ό παραδεχόμενος δς χι σαφές καί βέβαιον έκ γραμμάχων έσόμενον, πολλής άν εύηθείας γέμοι καί χφ δντι τήν Άμμωνος μαντείαν
άγνοοΧ, πλέον τι οίόμενος είναι λόγους γεγραμμένους τοΰ τόν είδό-
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μποροΰν.1 Γιατί τά γράμματα στίς ψυχές εκείνων πού θά τά
μάθουν, θά φέρουν λησμονιά, μια καί αυτοί θά παραμελή
σουν τή μνήμη τους, γιατί άπό εμπιστοσύνη σιή γραφή θά
φέρνουν τά πράγματα στή μνήμη τους άπ έξω μέ ξένα ση
μάδια, δχι άπά μέσα άπό τόν εαυτό τους τόν ίδιο. "Ωστε δέν
εύρήκες τό φάρμακο γ ώ τή μνήμη τήν ίδια, άλλα γ ώ τό νά
ξαναφέρνης κάτι σιή θύμηση.2 Κι άπό τή σοφία δίνεις ατούς
μαθητές σου μ ώ δδκηση, κι 8χι τήν αλήθεια· γιατί έχοντας
πολλά ακούσει χωρίς νά τά διδαχθούνε θάχουν τή γνώμη
πώς ξέρουνε πολλά,3 ένώ είναι ανίδεοι οτά πιό πολλά καί b
φορτικοί στή συντροφιά τους 1 , καί θά έχουν γίνει άντίς σο
φοί δοκησίσοφοι.
ΦΑΙ. Σωκράτη, εύκολα σύ πλάθεις Ιστορίες αιγυπτιακές
καί άπ' δποια άλλη χώρα θέλεις.
ΣΩ. "Ομως, φίλε μου, εκείνοι πού ήτανε μέσα στό ιερό
τοΰ Δωδωναίου Δία είπαν, πώς οί πρώτοι μαντικοί λόγοι βγή
καν άπό μώ δρύ. Στους ανθρώπους λοιπόν εκείνου τοΰ και
ρού, επειδή δέν ήτανε σοφοί, δπως σείς οί νέοι, μέ τήν απλό
τητα πού είχανε, τους ήταν αρκετό ν' άκοΰνε τή δρύ καί τό
βράχο, φθάνει μονάχα νά λέγανε αληθινά πράγματα.5 "Ομως e
εσένα οέ ενδιαφέρει ίσως, ποιος τά λέει καί άπό ποιόν τόπο
είναι. Γιατί δέν εξετάζεις μονάχα τοΰτο, δν τό πράγμα είναι
έτοι ή αλλιώς.
ΦΑΙ. Σωστά μέ μάλωσες· καί σέ μένα φαίνεται πώς μέ
τά γράμματα συμβαίνει δπως λέει ό Θηβαίος.
ΣΩ. "Οποιος λοιπόν νομίζει πώς μέσα στά γραμμένα α
φήνει γ ώ τους κατοπινούς χαμμώ τέχνη, καί όποιος πάλι
παραδέχεται, πώς άπά τά γραμμένα θά βγή τίποτε καθαρό
καί βέβαιο, θά είναι πολύ απλοϊκός, καί πραγματικά δέν θά
ξέρη εκείνο πού προμάντεψε ό "Αμμωνας, άφοΰ νομίζει πώς
σι γραμμένοι λόγοι είναι κάτι πιό πολύ άπό τό νά ξαναθυ-
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d τα ύπομνήσαι περί δν άν f, τα γεγραμμένα.
ΦΑΙ. Όρθόταχα.
ΣΩ. Δεινόν γάρ που, ώ Φαΐδρε, τοΰτ έχει γραφή καί ώς α
ληθώς δμοιον ζωγραφιά. Καί γάρ τά εκείνης έκγονα εσχηκε μέν ώς
ζώντα, έάν δ' άνέρη τι, σεμνώς πάνυ σιγά. Ταδχόν δέ καί οί λό
γοι1 δόξαις μέν άν δς τι φρονοϋντας αύτοδς λέγειν, έάν δέ τι έρη.
τών λεγομένων βουλάμενος μαθεΐν, έν τι σημαίνει μόνον ταύχόν
e άεί. "Οταν δέ δπαξ γραφή, κυλινδεΐται μέν πανταχοΰ πάς λόγος
ομοίως παρά τοις έπαϊουσιν, ώς δ' αδτως παρ' οίς ουδέν προσήκει,
καί ούκ έπίσταται λέγειν οίς δει γε καί μή. Πλημμελούμενος δέ
καί ούκ έν δίκη λοιδορηθείς τοΰ πατρός άεί δεΐχαι ζονβοΰ' αυ
τός γαρ οδτ' άμδνεσθαι οδτε βοηθήσαι δυνατός αύτφ.
ΦΑΙ. Καί ταύτα σοι ορθότατα εϊρηται.
276

ΣΩ. Τί δ' ; άλλον δρώμεν λόγον τούτου άδελφόν γνήσιον, τφ
τράπφ τε γίγνεται, καί δσω άμείνων καί δυνατώτερος τούτου
φύεται ;

μίζουν τά πράγματα πού λένε τά γραφτά σ' εκείνον πού â
τά ξέρει.1
ΦΑ Ι. Πολύ σωστό.
ΣΩ. Γιατί αυτό δά τό κακό, Φαιδρέ, έχει τό γράψιμο 2
καί μοιάζει μά τήν αλήθεια μέ τή ζωγραφική. Κι αυτής δά
τά έργα στέκονται μπροστά σου σάν νά είναι ζωντανά, δν
δμως τά ρωτήσης σιωποΰνε μέ πολλή σοβαροφάνεια.8 Τό ί
διο λοιπόν κάνουν καί οί γραμμένοι λόγοι: πάς δηλαδή νά
πιστέψης πώς αυτοί έχουνε νόηση καί μιλάνε, δν δμως τους
ρωτήσης κάτι γιά κείνα πού λένε, γιατί θέλεις νά τό καταλάβης, δηλώνουν ένα μονάχα πράγμα, τό ίδιο πάντοτε. Καί er
δταν μ ώ φορά γραφτή, κυλιέται παντοΰ κάθε λόγος, δμοια
καί σε κείνους πού τάν νοιώθουν, βπως καί σέ κείνους πάλι
πού καθόλου δέν τους ταιριάζει, καί δέν ξέρει ό ίδιος νά λέγη γιά ποιους είναι καί γ ώ ποιους δέν είναι.1 Καί δταν τόν
κακομεταχειρίζωνται καί τάν κακολογούν άδικα, πάντα έχει
ανάγκη άπό τόν πατέρα του γιά βοηθό- γιατί ό ίδιος δέν μπο
ρεί οϋτε ν' άμυνθή ούτε νά βοηθήση τάν εαυτό του.
ΦΑΙ. Καί αυτά πολύ σωστά τά είπες.
ΣΩ. Καί τί; Βλέπομε κανέναν άλλο λόγο, αύτοΰ γνήσιο 276s
αδελφό 5 , καί μέ ποώ τρόπο γεννιέται καί πόσο πιό καλός εί
ναι άπ' αυτόν καί πώ δυνατός άπό τή φύση του;
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Φ Α Ι . Τ ί ν α τοΰτόν, κ α ί π ώ ς λ έ γ ε ι ς γιγνάμενον;
Σ Ω . " Ο ς μετ' επιστήμης γράφεται έν τ ή τοΰ μανθάνοντος ψυ
χ ή , δυνατός μέν άμΰναι έαυτφ, έπισχήμων δέ λέγειν χε κ α ί σιγαν
προς οδς δεΐ.
Φ Α Ι . Τ ό ν τοΰ είδότος λόγον λ έ γ ε ι ς ζώντα κ α ί έμψυχον, οδ
δ γεγραμμένος εϊδωλον άν χι λέγοιτο δικαίως.
9>
Σ Ω , Πανχάπασι μέν οδν. Τόδε δ ή μοι είπε - ό νουν έχων γεωρ
γός, ών σπερμάχων κήδοιτο κ α ί έ γ κ α ρ π α βούλοιχο γενέσθαι, π ό 
τερα σπουδή δ ν θέρους είς Άδώνιοος κήπους άρών χαίροι θεωρών
καλούς έν ήμέραισιν οκτώ γιγνομένους, ή ταΰτα μέν δή παιδιάς
τε κ α ί εορτής χάριν δρώη άν, 8τε καί ποιοι, έ φ ' οίς δέ έσποόδακε, τ ή γ ε ω ρ γ ι κ ή χρώμενος άν τ έ χ ν η , σπείρας εις τό προσήκον,
ά γ α π ώ η δ ν έν δγδόω μηνί δσα έσπειρε τέλος λαβόντα ;
χ
Φ Α Ι . Οδχω που, ώ Σώκραχες, τ ά μέν σπουδή, τ ά δέ ώ ς έτέ
ρως άν, fi λέγεις, ποιοι.
Σ Ω . Τ ό ν δέ δικαίων τε κ α ί καλών καί α γ α θ ώ ν έπιστήμας
έχοντα τοΰ γεωργού
φώμεν ήτχον νοΟν έχειν είς τ ά εαυτού
σπέρματα ;
ΦΑΙ. "Ηκιστά γε.
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ΦΑΙ. Ποιος είναι αύτάς καί πώς νομίζεις πώς γίνεται;
ΣΩ. Αυτός πού γράφεται μέ γνώση μέσα στην ψυχή τοΰ
μαθητή, κι έχει τή δύναμη νά υπεράσπιση τον εαυτό του, καί
γνωρίζει σέ ποιους πρέπει νά μιλάη καί σέ ποιους νά σωπαίνη.
ΦΑΙ. Εννοείς τό ζωντανό καί έμψυχο λόγο του γνώ
στη, κι αύτοΰ τοΰ λόγου ό γραπτός σωστό θά ήταν νά λέ
γεται ομοίωμα.1
ΣΩ. "Ετσι είναι ολωσδιόλου. Πές μου δμως αυτό έδώ- bό φρόνιμος γεωργός τους σπόρους πού φροντίζει καί θέλει
νά καρπίσουν, τί λές, τους σπέρνει στά σοβαρά τό καλοκαίρι
είς τους κήπους τοΰ Άδώνιοος,2 καί χαίρεται δταν βλέπη
πώς αναδίνουν όμορφα μέσα σέ οχτώ ήμερες ; ή μήπως αυτά,
δταν τά κάνη, τά κάνει άπό παιχνίδι καί έξ αιτίας τής γιορ
τής, ένώ μ' δσα καταγίνεται στά σοβαρά, έκεΐ μεταχειρίζεται
τή γεωργική τέχνη, σπέρνει καθώς πρέπει καί είναι ευχα
ριστημένος δν τόν δγδοο μήνα ωριμάσουν δσα έσπειρε;
ΦΑΙ. "Ετσι είναι, Σωκράτη μου, αυτά έδώ θά τά κάνη e
στά σοβαρά, τάλλα δμως γι' άλλο λόγο, γι' αυτόν πού λές.
ΣΩ. Κι δποιος έχει τή γνώση γ ώ τά δίκαια καί τά άμορ
φα καί τά καλά, νά ειπούμε πώς αυτός έχει άπό τό γεωργό
λιγώτερο νοΰ, γ ώ νά καλλιεργήση τους δικούς του σπόρους;
ΦΑΙ. Μέ κανένα τρόπο.
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ΣΩ. Ούκ δρα σπουδή αδτά έν δδατι γράψει μελάνι σπείρων
διά καλάμου μετά λόγων άδυνάχων μέν αύτοΧς λόγφ βοηθεϊν, αδυ
νάτων δέ ίκανώς χάληθή διδάξαι.
ΦΑΙ. Οδκουν δή τό γ' εικός.
Λ
ΣΩ. Οδ γάρ. Άλλα τους μέν έν γράμμασι κήπους, ώς Ιοικε,
παιδιδς χάριν σπερεϊ τε καί γράψει, δταν γράφη, έαυτφ τε δπομνήμαχα θησαυριζόμενος, είς χό λήθης γήρας έάν ϊκηται, καί παντί τφ χαύτόν ίχνος μετιόντι. Ήσθήσεταί χε αυτούς θεωρών φυομένους απαλούς" 8χαν δέ άλλοι παιδιαΐς άλλαις χρώνται, συμποσίοις τε άρδοντες αδτούς έτέροις τε δσα τούτων άδελφά, τότ' εκεί
νος, ώς έοικεν, αντί τούτων οίς λέγω παίζων διάξει.
*
ΦΑΙ. Παγκάλην λέγεις παρά φαύλην παιδιάν, δ Σώκρατες,
τοΰ έν λόγοις δυναμένου παίζειν, δικαιοσύνης τε καί άλλων δν
λέγεις πέρι μυθολογοΰντα.
ΣΩ. Έστι γάρ, δ φίλε Φαΐδρε, ούτω. Πολύ δ', οίμαι, καλλίων σπουδή περί αύχά γίγνεται, δταν τις τή διαλεκτική τέχνη χρώμενος, λαβών ψυχήν προσήκουσαν, φυτεύη τε καί σπείρη μετ' επι
στήμης λόγους, οί ίαυτοΧς τφ τε φυτεύσαντι βοηθεϊν ικανοί καί οδ:277 χί άκαρποι, άλλ' έχοντες σπέρμα, όθεν άλλοι έν δλλοις ήθεσι φυόμενοι τοΰτ' άεί άθάνατον παρέχειν ικανοί, καί τόν έχοντα εύδαιμονεϊν ποιοΰντες, είς δσον άνθρώπφ δυνατόν μάλιστα.
ΦΑΙ. Πολύ γάρ τοΰτ' έτι κάλλιον λέγεις.
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1

ΣΩ. Δέν θά τους γράψη λοιπόν στά σοβαρά μέ μελάνι,
σπέρνοντας τους μέ τόν κάλαμο του, καί μέ λέξεις αδύναμες
νά βοηθήσουν τόν εαυτό τους μέ λαλιά, κι αδύναμες νά διδά
ξουν ικανοποιητικά τήν αλήθεια.
ΦΑΙ. "Οχι βέβαια, έτσι φαίνεται.
ΣΩ. "Οχι βέβαια, 'Αλλά τους κήπους μέ τά γράμματα, d
δπως φαίνεται, θά τους σπείρη καί θά τους γράψη άπό παι
χνίδι, δν τους γράψη καί θησαυρίζοντας μέ βοηθήματα τή
μνήμη του νά τάχη καί γ ώ τάν εαυτό του, δταν θά φθάση
στό γήρας πού είναι δλο λήθη, καί γ ώ όποιον ακολουθεί τό
iôio άχνάρι. Καί θά χαρή δταν τους βλέπη νά φυτρώνουν
2
απαλά . Καί τόν καιρό πού άλλοι καταγίνονται μ' άλλα παι
χνίδια, καί ποτίζουν τόν εαυτό τους σέ συμπόσια και σ* άλλα
δσα είναι παρόμοια μ' αυτά, τότε αυτός, καθώς φαίνεται, άντίς
μ' αυτά θά έξακολουθή νά παίζη μ' εκείνα πού λέγω.
3
ΦΑΙ. Πανώριο παιχνίδι βάζεις απέναντι σέ τιποτένιο, e
Σωκράτη μου, τό παιχνίδι εκείνου πού μπορεί νά παίζη μέ
λόγους καί νά μυθολογή καί γιά τή δικαιοσύνη καί γ ώ τάλλα
πού ομιλείς έσύ.
ΣΩ. "Ετσι βέβαια είναι, αγαπημένε μου Φαΐδρε. Άλλα
πολύ πιό δμορφος, νομίζω, γίνεται ό ζήλος γι' αυτά, δταν
ένας, χειριζόμενος τή διαλεκτική τέχνη, παραλαβή χαμμώ
ψυχή πρόσφορη, καί φυτέψη καί σπείρη μέσα της λόγους
μέ γνώση, πού νάχουν τή δύναμη νά βοηθοΰνε καί τόν εαυτό
τους καί τό φυτευτή τους καί νά μήν είναι άκαρποι, άλλα νά 277
φέρνουν καρπούς, κι άπ αυτούς νά φυτρώνουν άλλοι μέσα
ο* άλλες πάλιν ψυχές, καί νάχουν τή δύναμη νά διατηρούν
αθάνατο μέσα τους τό σπέρμα, καί νά φέρνουν ευδαιμονία
ο εκείνον πού τους έχει, δσο τοΰτο γίνεται οτόν άνθρωπο.
ΦΑΙ. Αυτό τό λές ακόμα πιό δμορφα.
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ΣΩ. Νΰν δή εκείνα ήδη, ώ Φαΐδρε, δυνάμεθα κρίνειν, τούτων
ώμολογημένων.
ΦΑΙ. Τά ποία ;
ΣΩ. ΤΩν δή πέρι βουληθένχες Εδεΐν άφικόμεθα εις τάδε, ό
πως τό Λυσίου τε όνειδος έξεχάσαιμεν χής τών λόγων γραφής πέb pi, καί αυτούς χους λόγους, οί τέχνη καί άνευ χέχνης γράφοιντο.
Τό μέν οδν Ιντεχνον καί μή δοκεΐ μοι δεδηλώσθαι μετρίως.
ΦΑΙ. "Εδοξέ γε δή" πάλιν δέ ύπόμνησόν με, πώς.
ΣΩ. Πρίν δν χις τό χε αληθές έκαστων εϊδή περί ών λέγει ή
γράφει, κατ' αυτό χε πάν όρίζεσθαι δυνατός γένηται, όρισάμενός
χε πάλιν καχ' εϊδη μέχρι χοΰ άχμήχου τέμνειν έπισχηθή, περί χε
ψυχής φύσεως διιδών κατά ταύτα, χό προσαρμόχχον έκάσχη φύ
ε σει είδος άνευρίσκων, οδτω χιθή καί διακοσμή χόν λόγον, ποικίλη
μέν ποικίλους ψυχή καί παναρμονίους διδούς λόγους, άπλοΰς δέ
απλή, οδ πρόχερον δυναχόν τέχνη έσεσθαι καθ' δσον πέφυκε μεταχειρισθήναι τό λόγων γένος, οδτε τι προς τό διδάξαι οδχε χι προς
τό πεΐσαι, ώς ό έμπροσθεν πάς μεμήνυκεν ήμΐν λόγος.
ΦΑΙ. Παντάπασι μέν oöy τοΰτό γε ούτω πως έφάνη.
d
ΣΩ. Τί δ' αδ περί τοΰ καλόν ή αίσχρόν είναι τό λόγους λέ
γειν τε καί γράφειν, καί 8πη γιγνάμενον έν δίκη λέγοιτ' δν δνει-

ΣΩ. Τώρα λοιπόν μπορούμε πιά, Φαΐδρε μου, νά κρίνωμε εκείνα, αφού συμφωνήσαμε σ* αυτά.1
ΦΑΙ. Ποια;
ΣΩ. Εκείνα, πού δταν θελήσαμε νά τά έξετάσωμε έφθάσαμε σ αυτό έδώ: νά έξετάσωμε δηλαδή τή μομφή πού έ
γινε στό Λυσία γ ώ τή λογογραφία του,2 καί τους ίδιους τους
λόγους, πού γράφονται καί μέ τέχνη καί δίχως τέχνη. "Οσο b
λοιπόν γιά τήν τέχνη καί τήν άτεχνία, νομίζω, πώς τό πρά
γμα δείχθηκε αρκετά.3
ΦΑΙ. "Ετσι φάνηκε τότε. Μά θύμησέ μου 1 πάλιν πώς
ήταν.
ΣΩ. Προτοΰ νά ξέρη κανείς τήν αλήθεια γ ώ κάθε πρά
γμα πού γι" αυτά μιλάει ή γράφει, καί νά είναι σέ θέση νά
όρίζη τό καθένα χωριστά, καί δταν τό όρίζη πάλι νά τό χωρίζη κατά είδη ώς που νά φθάση σ' εκείνο πού δέν χωρί
ζεται· χαί προτοΰ νά ξέρη δ,τι άφορςί τή φύση τής ψυχής, νά
διαβλέπη μέ τόν ίδιο τρόπο καί νά άνευρίσκη τό είδος πού e
ταιριάζει σέ κάθε ψυχή, κι έτσι νά θεμελιώνη καί νά κανονίζη τό λόγο του, καί σέ πολύπλευρη ψυχή 5 νά δίνη πολύ
πλευρους καί παναρμόνιους λόγους, καί σέ απλή απλούς·
προτοΰ λοιπόν νά ξέρη δλα αυτά, δέν θά μπόρεση νά μεταχειρισθη μέ τέχνη, δσο του είναι δοσμένο άπό τή φύση, τό
γένος τών λόγων, 6 ούτε γ ώ νά διδάξη κάτι ούτε γιά νά πείοη
κανέναν σέ τίποτε, δπως μας έδειξε ό μακρός λόγος πού έ
γινε πρίν.
ΦΑΙ. Βεβαιότατα έτσι φάνηκε τό πράγμα.
ΣΩ. Τό ζήτημα πάλι, δν είναι καλά ή κακό νά λέγη καί d
νά γράφη κανείς λόγους, καί πότε είναι σωστό νά λέμε δτι
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8ος ή μή, άρα ού δεδήλωκε τά λεχθέντα ολίγον έμπροσθεν ;
ΦΑΙ. Τά ποια ;
ΣΩ. Ώς εϊτε Λυσίας ή χις άλλος πώποτε έγραψεν ή γράψει
ίδια ή δημοσίφ, νόμους τιθείς σύγγραμμα πολιχικόν γράφων, καί
μεγάλην τινά έν αδτφ βεβαιότητα ήγοδμενος καί σαφήνειαν, οδ
τω μέν δνειδος τφ γράφοντι, εϊτε τίς φησιν είτε μή. Τό γάρ άγνοe εΐν δπαρ τε καί δναρ δικαίων τε καί άδικων πέρι καί κακών καί
αγαθών ούκ έκφεύγει χή αληθείς μή ούκ έπονείδιστον είναι, ουδέ
δν ό πάς δχλος αδτό έπαινέση.
ΦΑΙ. Οδ γάρ οδν.
ΣΩ. Ό δέ γε έν μέν τφ γεγραμμένφ λόγω περί έκαστου παιδιάν τε ήγοδμενος πολλήν άναγκαΐον είναι, καί ούδένα πώποτε λό
γον έν μέτρω ούδ' άνευ μέχρου μεγάλης άξιον σπουδής γραφήναι
ουδέ λεχθήναι, ώς οί ^αψωδούμενοι άνευ ανακρίσεως καί διδαχής
278 πειθοΰς Ινεκα ελέχθησαν, άλλα τφ ϊντι αύχών χους βέλτιστους εϊδότων ύπόμνησιν γεγονέναι, έν δέ τοις διδασκομένοις καί μαθή
σεως χάριν λεγομένοις καί τφ δντι γραφομένοις έν ψυχή πε
ρί δικαίων τε καί καλών καί αγαθών, μόνοις τό χε-έναργές είναι
καί τέλεον καί άξιον σπουδής" δεΐν δέ τους τοιούτους λόγους αύ
τοΰ λέγεσθαι οίον υίεϊς γνησίους είναι, πρώτον μέν τόν έν έαυτφ,
b έάν ευρεθείς ένή, έπειτα εϊ χινες τούτου Ιν,γονοί τε καί αδελφοί
δμα έν άλλαισιν άλλων ψυχαΐς κατ* άξίαν ένέφυσαν" τους δέ άλ
λους χαίρειν έών — ούτος 8έ δ τοιούτος άνήρ κινδυνεύει, ώ Φαΐ
δρε, είναι οίον έγώ τε καί σύ εδξαίμεθ' άν σέ τε καί έμέ γενέσθαι.
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είναι ή δέν είναι ντροπή, δέν μας τά φανέρωσαν δσα ειπώ
θηκαν λίγο πρίν; 1
ΦΑΙ. Ποια;
Σ Ω. Είπαμε δτι είτε ά Λυσίας είτε άλλος κανείς έγραψε
ή κάποτε μέλλει νά γράψη γ ώ ιδιωτικά ή γ ώ δημόσια ζητή
ματα, δν βάζη νόμους καί γράφη πολιτικό σύγγραμμα, όντας
τής γνώμης πώς μέσα σ* αυτό υπάρχει καμμιά μεγάλη βεβαι
ότητα καί σαφήνεια, τότε ακριβώς είναι ντροπή γι' αυτόν
πού γράφει, είτε τοΰ τό λέγει κανείς είτε δχι. Γιατί οποίος
οτόν ξύπνο του καί στάν ύπνο του δέν γνωρίζει τίποτε γ ώ e
τ' άδικα2 καί γιά τά κακά καί τά καλά, αυτός στ' αλήθεια
δέν ξεφεύγει τή ντροπή, ούτε κι δν δλος ό δχλος τοΰ έπαι
νέση τό πράγμα.
ΦΑΙ. "Οχι βέβαια.
ΣΩ. Απεναντίας τήν ξεφεύγει δποιος είναι τής γνώ
μης, δτι μέσα στά γραπτό λόγο πού γίνεται γ ώ κάθε πράγμα
υπάρχει δίχως άλλο καί πολύ παιχνίδι 3 καί δτι ποτέ κανένας
λόγος πολύ σπουδαίος, μέ μέτρο ή δίχως μέτρο, δέν έγράφηκε ουδέ ειπώθηκε, δπως οί λόγοι τών ραψωδών1 πού λέ
γονται δίχως αναζήτηση καί χωρίς διδαχή, μόνον γ ώ νά πεί
σουν, αλλά τψ δντι οί καλύτεροι άπ' αυτούς έγιναν, γ ώ νά 278
βοηθούν τή μνήμη εκείνων πού γνωρίζουν τά πράγματα. Μέ
σα δμως οτούς λόγους πού λέγονται γ ώ νά διδαχθούν καί
νά μάθουν οί άλλοι, καί πράγματι γράφονται μέσα οτήν ψυχή
καί καταγίνονται μέ τά δίκαια καί τά δμορφα καί τά καλά,
ο' αυτούς μόνον υπάρχει ενάργεια καί εντέλεια καί αυτούς
αξίζει νά προσεχή κανείς. Καί αυτούς τους λόγους πρέπει
νά τους έχη κανείς σάν γνήσιους γιους του, πρώτα βέβαια τό b
λόγο πού έχει μέσα του, πού τόν βρήκε μόνος του, έπειτα
τους τυχόν έκγονους καί αδελφούς αύτοΰ,5 πού φύτρωσαν
κατ' άξίαν σέ ψυχές άλλων τους άλλους δμως νά τους άφήνη νά πάνε στό καλό. Έ ν α ς τέτοιος άνθρωπος, καλέ μου
Φαΐδρε, θά ήταν όπως έγώ κι σύ θά ευχόμαστε νά γίνωμε,
καί έσύ καί έγώ.
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ΦΑΙ. Παντάπασι μέν οδν έγωγε βούλομαί τε καί εδχομαι 5,
λέγεις.
ΣΩ. Οδκοΰν ήδη πεπαίσθω μετρίως ήμΐν τά περί λόγων. Καί
σύ χε έλθών φράζε, Λυσία, óxt νώ καχαβάνχε είς χό Νυμφών νάμα.
τε καί μουσεΐον ήκούσαμεν λόγων, οϊ έπέστελλον λέγειν Λυσία τε
e καί εϊ τις άλλος συντίθησι λόγους, καί Όμήρω καί εϊ τις άλλος αδ
ποίησιν ψιλήν ή έν ωδή συνχέθεικε, τρίχον δέ Σόλωνι καί δσχις
έν πολιχικοΐς λόγοις νόμους όνομάζων συγγράμματα έγραψεν, εί
μέν είδώς fi χάληθές έχει συνέβηκε ταΰτα καί έχων βοηθεϊν, είς
έλεγχον ίών περί ών έγραψε, καί λέγων αυτός δυνατός τά γεγραμμένα φαΰλα άποδεϊξαι, οδ τι τώνδε έπωνυμίαν έχονχα δει λέγεd σθαι τόν τοιοΰτον, άλλ' έφ' οίς έσπούδακεν εκείνων.
ΦΑΙ. Τίνας οδν τάς επωνυμίας αύτφ νέμεις ;
ΣΩ. Τό μέν σοφάν, ώ Φαΐδρε, καλεΐν έμοιγε μέγα είναι δοκεΐ καί θεφ μόνω πρέπειν' τό δέ ή φιλόσοφον ή τοιοϋχόν τι μάλλον
τε αν αύτφ άρμόχτοι καί έμμελεστέρως έχοι.
ΦΑΙ. Καί ουδέν γε άπο τρόπου.
ΣΩ. Οδκοΰν αδ τόν μή έχοντα τιμιώτερα ών συνέθηκεν ij
έγραψεν άνω κάχω σχρέφων έν χρόνφ, προς άλληλα κολλών τε
e καί άφαιρών, έν δίκη που ποιητήν ή λόγων συγγραφέα ή νομογράφον προσερεΐς ;
ΦΑΙ. Τί μήν ;
ΣΩ. Ταΰτα τοίνυν τφ έταίρω φράζε.
ΦΑΙ. Τί δέ ; σύ πώς ποιήσεις ; οδδέ γάρ ουδέ τόν σόν έταϊρον δει παρελθεΐν.
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ΦΑΙ. Καθ* ολοκληρίαν έγώ τουλάχιστον θέλω καί εύχο
μαι δσα λέγεις.
Σ Ω. Αρκετά λοιπόν είναι ma τά παιχνίδια μας γ ώ τά
πράγματα των λόγων. 1 Καί ού πήγαινε καί πές τοΰ Λυσία,
δτι έμεϊς κατεβήκαμε έδώ στην πηγή καί στό μουσείο τών
Νυμφών κι ακούσαμε λόγους,2 πού μας έδωκαν τήν εντολή e
νά ειπούμε τ' ακόλουθα καί στό Λυσία καί σ* δποιον άλλον
•συνθέτει λόγους, καί οτόν "Ομηρο καί σ' δποιον άλλον πάλιν
•έκαμε ποίηση χωρίς ή μέ μουσική, καί τρίτον στό Σόλωνα
καί σ' δποιον άλλον έγραψε συγγράμματα γ ώ τά πολιτικά
καί τά είπε νόμους : δν έγραψες αυτά, επειδή πράγματι γνω
ρίζεις πώς έχει ή αλήθεια καί μπορείς νά τήν υποστήριξης
•δν σε καλέσουν σέ έλεγχο γ ώ δσα έγραψες, καί δν έχης
τή δύναμη καθώς μιλάς ν' άποδείξης δτι τά γραπτά σου είναι
ένα τίποτε, τότε αυτός δέν πρέπει νά λάβη τό δνομά του
.άπ' δσα έγραψε, άλλα άπ' εκείνα δπου κατάγινε στά σοβαρά, d
ΦΑΙ. Τί δνομα λοαπόν τοΰ δίνεις;
ΣΩ. Νά τόν ειπώ βέβαια, Φαΐδρε μου, σοφό 5 , μοΰ φαί
νεται πώς είναι πολύ καί αρμόζει μονάχα τοΰ θεοΰ. "Ομως
νά τόν ειπώ φιλόσοφο ή κάτι παρόμοιο τοΰ αρμόζει πιό πο
λύ καί είναι πιό μετρημένος λόγος.
ΦΑΙ. Καί δέν είναι καθόλου αταίριαστο.
Σ Ω. Εκείνον πάλι πού δέν έχει νά είπη άξιώτερα άπ'
δσα έσύνθεσε ή έγραψε 1 , γυρίζοντας τα έπί καιρό πάνω - κά
τω καί κολλώντας τό ένα μέ τάλλα καί αφαιρώντας, αξίζει e
ν ά τόν χαρακτηρίσης ποιητή ή συντάκτη λόγων ή νομογράφο ;
ΦΑΙ. Τί άλλο λοιπόν ;
ΣΩ. Αυτά λοιπόν είπες τοΰ φίλου σου.
ΦΑΙ. Καί σύ τί : πώς θά κάμης ; γιατί ούτε καί τό δι
κό σου φίλο δέν πρέπει νά τόν άφήσωμε.
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δος ή μή, άρα ού δεδήλωκε τά λεχθέντα ολίγον έμπροσθεν ;
ΦΑΙ. Τά ποία ;
ΣΩ. Ώς εϊτε Λυσίας ή τις άλλος πώποτε έγραψεν ή γράψει
ιδία ή δημοσία, νόμους τιθείς σύγγραμμα πολιτικόν γράφων, καί
μεγάλην τινά έν αύτφ βεβαιότητα ηγούμενος καί σαφήνειαν, οδ
τω μέν δνειδος χφ γράφοντι, εϊτε τίς φησιν εϊτε μή. Τό γάρ άγνοe εΐν δπαρ τε καί δναρ δικαίων τε καί άδικων πέρι καί κακών καί
αγαθών οδκ έκφεύγει τή άληθεία μή ούκ έπονείδιστον είναι, οόδέ
άν ό πάς δχλος αυτό έπαινέση.
ΦΑΙ. Οδ γάρ οδν.
ΣΩ. Ό δέ γε έν μέν τφ γεγραμμένω λόγω περί έκαστου παι8ιάν τε ηγούμενος πολλήν άναγκαϊον είναι, καί ούδένα πώποτε λό
γον Ιν μέτρω ούδ' άνευ μέτρου μεγάλης άξιον σπουδής γραφήναι
ουδέ λεχθήναι, ώς οί ραψωδούμενοι άνευ ανακρίσεως καί διδαχής
278 πειθούς ένεκα ελέχθησαν, άλλα τφ ϊντι αυτών τους βέλτιστους είδότων ύπόμνησιν γεγονέναι, έν δέ τοις διδασκομένοις καί μαθή
σεως χάριν λεγομένοις καί τφ δντι γραφομένοις έν ψυχή πε
ρί δικαίων τε καί καλών καί αγαθών, μόνοίς τό τε εναργές είναι
καί τέλεον καί άξιον σπουδής" δεΐν δέ τους τοιούτους λόγους αύ
τοΰ λέγεσθαι οίον υίεΐς γνησίους είναι, πρώτον μέν τόν έν έαυτφ,
b έάν ευρεθείς ένή, έπειτα εϊ τίνες τούτου έκγονοί τε καί αδελφοί
δμα έν άλλαισιν άλλων ψυχαΐς κατ' άξίαν ένέφυσαν" τους δέ άλ
λους χαίρειν έών — οδχος δέ ό χοιοΰτος άνήρ κινδυνεύει, ώ Φαΐ
δρε, είναι οίον έγώ τε καί σύ εύξαίμεθ' δν σέ τε καί έμέ γενέσθαι.

είναι ή δέν είναι ντροπή, δέν μας τό φανέρωσαν δσα ειπώ
θηκαν λίγο πρίν; 1
ΦΑΙ. Ποώ;
ΣΩ. Είπαμε δτι είτε ό Λυσίας είτε άλλος κανείς έγραψε
ή κάποτε μέλλει νά γράψη γιά ιδιωτικά ή γιά δημόσια ζητή
ματα, δν 6άζη νόμους καί γράφη πολιτικό σύγγραμμα, οντάς
της γνώμης πώς μέσα σ* αυτό υπάρχει καμμώ μεγάλη βεβαι
ότητα καί σαφήνεια, τότε ακριβώς είναι ντροπή γι* αύτάν
πού γράφει, ειιε τοΰ τό λέγει κανείς είτε βχι. Γιατί οποίος
οτόν ξύπνο του καί οτόν ύπνο του δέν γνωρίζει τίποτε γ ώ e
τ άδικα2 καί γ ώ τά κακά καί τά καλά, αυτός στ' αλήθεια
δέν ξεφεύγει τή ντροπή, ούτε κι δν δλος ό δχλος τοϋ έπαι
νέση το πράγμα.
ΦΑΙ. "Οχι βέβαια.
ΣΩ. Απεναντίας τήν ξεφεύγει δποιος είναι τής γνώ
μης, δτι μέσα στό γραπτό λόγο πού γίνεται γ ώ κάθε πράγμα
υπάρχει δίχως άλλο καί πολύ παιχνίδι 3 καί δτι ποτέ κανένας
λόγος πολύ σπουδαίος, μέ μέτρο ή δίχως μέτρο, δέν έγράφηκε ουδέ ειπώθηκε, δπως οί λόγοι τών ραψωδών1 πού λέ
γονται δίχως αναζήτηση καί χωρίς διδαχή, μόνον γ ώ νά πεί
σουν, άλλα τφ δντι οί καλύτεροι άπ' αυτούς έγιναν, γ ώ νά 278
βοηθούν τή μνήμη εκείνων πού γνωρίζουν τά πράγματα. Μέ
σα δμως στους λόγους πού λέγονται γιά νά διδαχθούν καί
νά μάθουν οί άλλοι, καί πράγματι γράφονται μέσα οτήν ψυχή
καί καταγίνονται μέ τά δίκαια καί τά άμορφα καί τά καλά,
σ* αυτούς μόνον υπάρχει ενάργεια καί εντέλεια καί αυτούς
αξίζει νά προσεχή κανείς. Καί αυτούς τους λόγους πρέπει
νά τους έχη κανείς σάν γνήσιους γιους του, πρώτα βέβαια τό b
λόγο πού έχει μέσα του, πού τόν βρήκε μόνος του, έπειτα
τους τυχόν έκγονους καί αδελφούς αύτοΰ,5 πού φύτρωσαν
κατ' άξίαν σέ ψυχές άλλων τους άλλους δμως νά τους άφήνη νά πάνε στό καλό. Έ ν α ς τέτοιος άνθρωπος, καλέ μου
Φαΐδρε, θά ήταν δπως έγώ κι σύ θά ευχόμαστε νά γίνωμε,
καί έσύ καί έγώ.
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ΦΑΙ. Παντάπασι μέν οδν έγωγε βοδλομαί χε καί εδχομαι &
λέγεις.
ΣΩ. Οδκοΰν ήδη πεπαίσθω μετρίως ήμΐν χά περί λόγων. Καί
σύ χε έλθών φράζε, Λυσία, δτι νώ καχαβάνχε είς χό Νυμφών νάμα.
χε καί μουσεΐον ήκούσαμεν λόγων, οί έπέστελλον λέγειν Λυσία τε
C καί εϊ τις άλλος συντίθησι λόγους, καί Όμήρω καί εϊ τις άλλος αδ
ποίησιν ψιλήν ή έν φδή συνχέθεικε, τρίχον δέ Σόλωνι καί δστις
έν πολιτικοις λάγοις νόμους όνομάζων συγγράμμαχα έγραψεν, εί
μέν είδώς ? χάληθές έχει συνέθηκε ταΰτα καί έχων βοηθεϊν, είς
ίλεγχον ιών περί ών έγραψε, χαί λέγων αδτός δυναχός χά γεγραμμένα φαΰλα άποδεϊξαι, οδ τι τδνδε έπωνυμίαν Ιχονχα δει λέγεd σθαι τόν τοιούτον, άλλ' έφ' οίς έσποόδακεν εκείνων.
ΦΑΙ. Τίνας οδν τάς επωνυμίας αύτφ νέμεις ;
ΣΩ. Tè μέν σοφόν, δ Φαΐδρε, καλεΐν Ιμοιγε μέγα είναι δοκεΐ «αί θεφ μόνω πρέπειν" τό δέ ή φιλόσοφον ή τοιοΰχόν χι μάλλον
τε δν αδχφ άρμότχοι καί έμμελεστέρως έχοι.
ΦΑΙ. Καί οδδέν γε άπο τρόπου.
ΣΩ. ΟύκοΟν αδ τόν μή έχοντα τιμιώτερα ών συνέθηκεν ή^
έγραψεν άνω κάτω στρέφων έν χρονω, προς δλληλα κολλών τε
e καί άφαιρών, έν δίκη που ποιηχήν ή λόγων συγγραφέα ή νομογράφον προσερεΐς ;
ΦΑΙ. Τί μήν ;
ΣΩ. Ταδχα τοίνυν τώ έταίρω φράζε.
ΦΑΙ. Τί δέ ; σύ πώς ποιήσεις ; ουδέ γάρ ούδί τόν σόν έταΐρον δει παρελθεΐν.
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ΦΑΙ. Καθ' ολοκληρίαν έγώ τουλάχιστον θέλω καί εύχοjiai δσα λέγεις.
ΣΩ. Αρκετά λοιπόν είναι π ώ τά παιχνίδια μας γ ώ τά
πράγματα τών λόγων. 1 Καί ού πήγαινε καί πές τοΰ Λυσία,
δτι εμείς κατεβήκαμε έδώ οτήν πηγή καί στό μουσείο τών
Νυμφών κι ακούσαμε λόγους, 2 πού μας έδωκαν τήν εντολή e
νά είποΰμε τ ακόλουθα καί στό Λυσία καί σ* δποιον άλλον
•συνθέτει λόγους, καί οτόν "Ομηρο καί σ' δποιον άλλον πάλιν
•έκαμε ποίηση χωρίς ή μέ μουσική, καί τρίτον στό Σόλωνα
καί σ* δποιον άλλον έγραψε συγγράμματα γ ώ τά πολιτικά
καί τά είπε νόμους : δν έγραψες αυτά, επειδή πράγματι γνω
ρίζεις πώς έχει ή αλήθεια καί μπορείς νά τήν ύποστηρίξης
ϊτν σέ καλέσουν σέ έλεγχο γ ώ δσα έγραψες, καί δν έχης
τή δύναμη καθώς μιλάς ν' άποδείξης δτι τά γραπτά σου είναι
£να τίποτε, τότε αυτός δέν πρέπει νά λάβη τό δνομά του
Απ δσα έγραψε, αλλά άπ' εκείνα δπου κατάγινε στά σοβαρά. <i
ΦΑΙ. Τί Βνομα λοιπόν τοΰ δίνεις;
ΣΩ. Νά τόν ειπώ βέβαια, Φαΐδρε μου, σοφό3, μοΰ φαί
νεται πώς είναι πολύ καί αρμόζει μονάχα τοΰ θεοΰ. "Ομως
Λ>ά τόν ειπώ φιλόσοφο ή κάτι παρόμοιο τοΰ αρμόζει πιό πο
λ ύ καί είναι π ώ μετρημένος λόγος.
ΦΑΙ. Καί δέν είναι καθόλου αταίριαστο.
ΣΩ. Εκείνον πάλι πού δέν έχει νά είπη άξιώτερα άπ*
δσα έσύνθεσε ή έγραψε 4 , γυρίζοντας τα έπί καιρό πάνω - κά
τω καί κολλώντας τό ένα μέ ταλλα καί αφαιρώντας, αξίζει ε_
ν ά τόν χαρακτηρίσης ποιητή ή συντάκτη λόγων ή νομό- '
γράφο ;
ΦΑΙ. Τί άλλο λοιπόν ;
ΣΩ. Αυτά λοιπόν είπες τοΰ φίλου σου.
ΦΑΙ. Καί σύ τί : πώς θά κάμης ; γιατί οοτε καί τό δι
κό σου φίλο δέν πρέπει νά τόν άφήσωμε.
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ΣΩ. Τίνα τούτον;
ΦΑΙ. 'Ισοκράτη χόν καλόν" φ τί άπαγγελεΐς, δ Σώκρατες ;
τίνα αυτόν φήσομεν είναι ;
ΣΩ. Νέος έτι, ώ Φαΐδρε, Ίσοκράχης' 8 μέντοι μανχεύομαΓ.
279 κατ' αύτοΰ λέγειν έθέλω.
ΦΑΙ. Τό ποίον δή ;
ΣΩ. Δοκεΐ μοι άμείνων ή κατά τους περί Λυσίαν είναι λό
γους τά τής φύσεως, έτι τε ήθει γεννικωτέρω κεκράσθαι. "Ωστε:
ουδέν δν γένοιτο θαυμαστόν, προϊούσης τής ηλικίας εί περί αυ
τούς τε τους λόγους, οίς νΰν επιχειρεί, πλέον ή παίδων διενέγκοι.
τών πώποτε άψαμένων λόγων, έτι τε, εί αύτφ μή άποχρήσαι χαΰb τα, έπί μείζω 8έ τις αύχόν άγοι δρμή θειοχέρα. Φύσει γάρ, ώ φί
λε, Ινεστί τις φιλοσοφία τή τοΰ ανδρός διάνοια. Ταΰτα δή οδν έγώ
μέν παρά χώνδε χών θεών ώς έμοϊς παιδικοΐς Ίσοκράχει έξαγγελώ, σύ δ' έκεϊνα ώς σοΐς Λυσία.
ΦΑΙ. Ταΰτ' έσχαι. Άλλ'.ϊωμεν, επειδή καί τό πνίγος ήπιώτερον γέγονεν.
ΣΩ. Ούκοΰν εύξαμένω πρέπει τοΐσδε πορεδεσθαι ;
ΦΑΙ. Τί μήν ;
ΣΩ. ΎΩ φίλε Πάν χε καί άλλοι δσοι τήδε θεοί, δοίητέ μοι.
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ΣΩ. Ποιόν λοιπόν ;
ΦΑΙ. Τόν δμορφο 'Ισοκράτη 1 . Σ ' αυτόν τί θά είπής, Σω
κράτη μου ; Πώς νά τόν χαράκτη ρίσωμε αυτόν ;
ΣΩ. Είναι νέος ακόμα, Φαΐδρε μου, ό 'Ισοκράτης. "Ο,π
όμως προβλέπω γι' αυτόν θά τό είπω.
279
ΦΑΙ. Τί ;
Σ Ω. Μοΰ φαίνεται πώς τά φυσικά του χαρίσματα είναι
καλύτερα άπ' δσα είναι μέσα στους λόγους τοΰ Αυσία, καί
κοντά σ' αυτά πώς είναι χαρακτήρας π ώ ευγενικός. "Ωστε,
δέν θά ήταν καθόλου παράδοξο, άν, δσο προχωρεί οτήν ηλι
κία, καί ο' αυτό ακόμα τό είδος τών λόγων πού καταγίνεται
τώρα, δείχνη διαφορά άπ' δλους, δσοι άγγιξαν ποτέ τους λό
γους, πώ μεγάλη άπ' εκείνη πού χωρίζει τους άνδρες άπό
τά παιδιά. Καί δν αυτά δέν τοΰ ήταν αρκετά, κάποια θείκώτερη ορμή θά τόν όδηγήση σέ μεγαλύτερα. Γιατί, φίλε μου,
είναι άπό τή φύση οτήν ψυχή τοΰ άνθρωπου αύτοΰ βαλμέ- b
νη κάποια κλίση προς τή φιλοσοφία. Αυτά λοιπόν θά πάω
έγώ νά ειπώ άπό αυτούς έδώ τους θεούς οτόν 'Ισοκράτη ώς
σέ αγαπημένο μου, έσύ δμως έκεϊνα τάλλα στό Λυσία ώς σέ
δικό σου.
ΦΑΙ. Αυτά θά γίνουν. Πάμε δμως, γιατί καί ή ζέστη
δέν πνίγει π ώ τόσο.
ΣΩ. Μά δέν πρέπει νά προσευχηθούμε σ' αυτούς έδώ
τους θεούς προτοΰ φύγωμε; 2
ΦΑΙ. Πώς δχι ;
ΣΩ. 'Αγαπητέ μου Πάνα 3 καί σεις οί άλλοι θεοί αύτοΰ
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καλφ γενέσθαι τδνδοθεν' έξωθεν δέ δσα έχω, τοις εντός είναί μοι
e φίλια. Πλοδσιον δέ νομίζοιμι χόν σοφόν χό δέ χρυσού πλήθος εϊη
μοι δσον μήτε φέρειν μήτε άγειν δύναιτ' άλλος ή ό σώφρων.
Έχι άλλου του δεάμεθα, ώ Φαΐδρε ; Έμοί μέν γάρ μετρίως
ηδκται.
ΦΑΙ. Καί έμοί χαΟτα συνεύχου- κοινά γάρ τά τών φίλων.
ΣΩ. "Ιωμεν.
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έδώ τοΰ τόπου, δόστε μου νά γίνω όμορφος μέσα μου. Καί
δσα έχω έξωθέ μου νά είναι φιλιωμένα μέ δσα έχω μέσα
μου. Πλούσιος δμως νά μοΰ φαίνεται ό σοφός. Καί χρυσοΰ e
πλήθος νάχω δσο μήτε νά σήκωση μήτε νά βαστάξη ημπορεί
επάνω του άλλος παρά ό φρόνιμος.
Χρειαζόμαστε τίποτε άλλο ακόμα, Φαΐδρε μου ; Γιατί
έγώ δά κράτησα σωστό μέτρο οτήν προσευχή μου.
ΦΑΙ. Καί γ ώ μένα τά ίδια νά εύχηθής· γιατί δ,τι έχουνε
οί φίλοι είναι κοινό.1
ΣΩ. Πάμε.

