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Στὸ πλατωνικὸ Συµπόσιον ἀπαθανατίζεται µία συγ,
κέντρωση διανοουµένων στὸ σπίτι τοῦ τραγικοῦ ποι,

ητῆ Ἁγάθωνα ἐξ ἀφορµῆς τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς πρώτης νί,
κης του στοὺς δραµατικοὺς ἀγῶνες τοῦ 305 π-Χ- Οἱ
ἐκλεκτοὶ συνδαιτυµόνες τοῦ Ἁγάθωνα ἀνήκουν στὴν
πνευµατικὴ ἀριστοκρατία τῆς Ἁθήνας- Ὁ Φαῖδρος+ ποὺ
ἀρχίζει τὸν κύκλο τῶν ἐγκωµίων+ προέρχεται ἀπὸ εὔπορη
ἀθηναϊκὴ οἰκογένεια ποὺ ὅµως ἔχει καταστραφεῖ οἰκονο,
µικὰ λόγῳ τοῦ πολύχρονου πολέµου- Εἶναι γνωστὸς ἀπὸ
ἕναν ἄλλο πλατωνικὸ διάλογο ποὺ φέρει τὸ ὄνοµά του ὅπου
συζητᾶ µὲ τὸν Σωκράτη τὴ σχέση ἔρωτα καὶ ρητορικῆς
τέχνης- Μετὰ τὸν Φαῖδρο τὸν λόγο παίρνει ὁ Παυσανίας+
ἴσως ὁ ἐραστὴς τοῦ Ἁγάθωνα- Ἁκολουθεῖ ὁ λόγος τοῦ
γιατροῦ Ἐρυξίµαχου ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸν ἄνθρωπο
τῆς ἐπιστήµης- Ὁ Ἐρυξίµαχος κατάγεται ἀπὸ παλαιὰ
οἰκογένεια γιατρῶν- Μὲ τὸν Φαῖδρο τὸν ἔδενε στενὴ καὶ
ἐγκάρδια φιλία- Ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήµης
εἶναι ὁ ἁρµοδιότερος γιὰ νὰ ἐξετάσει τὴν ψυχοσωµατικὴ
πλευρὰ τοῦ ἔρωτα ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ἐρευνητῆ- Ἕπεται ὁ
µεγαλοφυὴς λόγος τοῦ κωµικοῦ ποιητῆ Ἁριστοφάνη ποὺ
εἶναι τότε 24 ἐτῶν- Ἁνάµεσα στὸν ἀριστοφανικὸ καὶ τὸ
σωκρατικὸ τοποθετεῖται ὁ λόγος τοῦ Ἁγάθωνα+ τοῦ οἰκο,
δεσπότη- Ὁ Σωκράτης προτιµᾶ νὰ µιλήσει διὰ µέσου µιᾶς
σοφῆς γυναίκας ἀπὸ τὴ Μαντίνεια+ τῆς ∆ιοτίµας- Τέλος ὁ
Ἁλκιβιάδης καταφθάνει µεθυσµένος καὶ πλέκει τὸ ἐγκώ,
µιο τοῦ Σωκράτη- Τὸ Συµπόσιον ἀναφέρεται σὲ µιὰ θαυ,
µαστὴ περίοδο τῆς ἀθηναϊκῆς πόλης λίγο πρὶν ἡ Ἁθήνα
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ἀναλάβει τὴν καταστροφικὴ ἐκστρατεία στὴ Σικελία- Τὸ
ἔργο τοῦ Πλάτωνα ὅµως παρουσιάζεται σὰν διήγηση κά,
ποιου Ἁπολλόδωρου+ ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε πάρει µέρος στὸ
συµπόσιο+ ἀλλὰ εἶχε ἀκούσει ἀπὸ κάποιον παρευρισκό,
µενο τὰ διαµειφθέντα- Πηγὴ τοῦ Ἁπολλόδωρου εἶναι ἕνας
ἄλλος ὀπαδὸς τοῦ Σωκράτη+ ὁ Ἁριστόδηµος+ ποὺ ἦταν
παρὼν στὸ συµπόσιο τοῦ Ἁγάθωνα- ∆ραµατικὸς λοιπὸν
χρόνος τοῦ συµποσίου εἶναι τὸ 305 καὶ ὁ χρόνος συγ,
γραφῆς τὸ 274 π-Χ-

Ὅλοι οἱ λόγοι τοῦ πλατωνικοῦ Συµποσίου ἔχουν ὡς
θέµα τους τὸν ἔρωτα+ ποὺ σηµαίνει κάθε σφοδρὴ ἐπιθυµία-
Στὸν Ὅµηρο δηλώνει τὴν ὄρεξη γιὰ φαγητὸ καὶ πιοτό-
Συνήθως ὅµως ὁ ἔρως σηµαίνει πόθος+ ὅπως αὐτὸς ἐν,
νοεῖται στὴ ἔκφραση ποὺ χρησιµοποιοῦµε σήµερα «εἶµαι
ἐρωτευµένος» καὶ ἐµπεριέχει τὴ σαρκικὴ ἐπιθυµία πρὸς
ἕνα συγκεκριµένο πρόσωπο 'ἔραµαι+ ἐράω(- Οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες δὲν ἔκαναν διάκριση ἀνάµεσα σὲ κεφαλαῖα καὶ
πεζὰ γράµµατα+ ὅποτε µόνο τὸ περιεχόµενο ἑνὸς ἀρχαι,
οελληνικοῦ κειµένου µπορεῖ νὰ φανερώσει ἂν κάποιος
συγγραφέας ποὺ χρησιµοποιεῖ τὴ λέξη ἔρως ἀναφέρεται
στὸ νέο φτερωτὸ θεό+ Ἔρωτα+ ἢ σὲ ἐκείνη τὴν πλευρὰ τῆς
ἀνθρώπινης συµπεριφορᾶς ποὺ ἐκδηλώνεται ὡς ἐρωτικὴ
ἐπιθυµία- Πολλὲς φορὲς αὐτὴ ἡ ἐπιθυµία ἐπηρεάζει τὸν
τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο βλέπουµε τὸν κόσµο+ ἔστω κι ἂν τὸ
πάθος αὐτὸ διαρκεῖ µόνο ὁρισµένο χρονικὸ διάστηµα- Ὁ
καθένας ἀπὸ ἐµᾶς θὰ συµφωνοῦσε ὅτι ὅσο ἀφηρηµένος
καὶ προσωπικὸς κι ἂν εἶναι ὁ ἔρωτας+ µπορεῖ µὲ ἕνα θαυ,
µατουργὸ τρόπο νὰ ἀλλάξει τὴ ζωή µας+ ὅπως συµβαίνει
µὲ τὶς µυστικιστικὲς θεωρίες- Καθὼς ὁ ἔρωτας εἶναι µιὰ
δύναµη ποὺ εἰσβάλλει στὴ ζωή µας+ µᾶς ἀναγκάζει νὰ

— 8 —



ἀντιµετωπίσουµε τὴν ἀνεπάρκειά µας καὶ ἀπαιτεῖ ἀντα,
πόκριση- Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες θεωροῦσαν γενικὰ ὅτι τὸν
ἔρωτα προκαλεῖ ἡ θέαση τῆς ὀµορφιᾶς+ µιὰ ἰδέα ποὺ ἀπο,
δεικνύεται θεµελιώδης στὸ πλατωνικὸ Συµπόσιον- Συχνὰ
ἀναφερόµαστε στὴν ἕνωση µὲ τὸ «ἕτερον ἥµισυ» ὡς ἀπο,
τέλεσµα τῆς ἑλκτικῆς δύναµης τοῦ ἔρωτα- Μᾶς ἑλκύει
«τὸ οἰκεῖον»+ κάτι ποὺ εἶναι συγγενὲς πρὸς ἐµᾶς καὶ ἐνυ,
πάρχει σὲ ἕναν ἄλλον ἄνθρωπο- Αὐτὴ ἡ ἕνωση µὲ τὸ σω,
στὸ ἕτερον ἥµισύ µας δίνει τὴν αἴσθηση τῆς πληρότητας-

Ὁ Πλάτων ἀξιοποιεῖ παλαιότερες ἰδέες περὶ ἔρωτος
προκειµένου νὰ σκιαγραφήσει µιὰ κλίµακα ἐρωτικῆς ἀ,
νάβασης- Ἐνῶ+ ὅµως+ ἀρχίζει µὲ τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ὡραῖο
σῶµα+ ὁδηγεῖται τελικὰ σὲ µιὰν ὑπερβατικὴ ἕνωση τῆς
ψυχῆς µὲ τὴν Ἰδέα τῆς ὀµορφιᾶς- Τὸ Συµπόσιον βρίθει
ἀπὸ πρωτότυπες ἀπόψεις γιὰ τὸν ἔρωτα+ οἱ ὁποῖες ἐνέ,
πνευσαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καλλιτέχνες στοχαστές- Ἐµεῖς
ἐξ ἀνάγκης θὰ περιοριστοῦµε στὸ σχολιασµὸ τῆς χαρα,
κτηρολογίας τοῦ ἔρωτα ἀπὸ τὸν Ἁγάθωνα καὶ στὴ γενι,
κότερη συµβολὴ τοῦ Σωκράτη στὴ συζήτηση- Βέβαια καὶ
οἱ ἄλλοι συζητητὲς συνεισφέρουν στὸ κατὰ δύναµιν µὲ τὴν
διερεύνηση αὐτοῦ τοῦ κοινότατου ἀλλὰ συνάµα καὶ αἰνιγ,
µατικοῦ φαινοµένου- Ὁ Φαῖδρος ἐξηγεῖ ὅτι ὁ στόχος τοῦ
ἔρωτα εἶναι ἡ ἀρετὴ '067b2,c0+ 068`7+ 07/a5,7(- Ὁ
Παυσανίας συµπληρώνει ὅτι ὁ ἔρως γιὰ τὴν ψυχὴ µπορεῖ
νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς '074a0,b0(+ ἀλ,
λὰ δὲν ἔχουν ὅλοι οἱ ἔρωτες τὶς ἴδιες εὐεργετικὲς ἐπιδρά,
σεις τὶς ὁποῖες ἀνέλυσε ὁ Φαῖδρος- Ὁ Οὐράνιος Ἔρωτας
συνδέεται µὲ κάποια µορφὴ σοφίας ποὺ µπορεῖ νὰ ἀπο,
κτήσει ὄχι ὁ ἐραστὴς ἀλλὰ ὁ ἐρώµενος- Ὁ γιατρὸς Ἐρυξί,
µαχος ἐπισηµαίνει ὅτι στὰ ἐρωτικὰ ἡ σηµασία τῆς γνώ,
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σης εἶναι βαρύνουσα- Ἔτσι τὸ ἐγκώµιο τοῦ Ἐρυξίµαχου
µετατρέπεται ἐν µέρει σὲ ἐγκώµιο τῆς ἰατρικῆς- Πρέπει
νὰ ἱκανοποιοῦµε αὐτὸ ποὺ εἶναι ὑγιὲς στὸ σῶµα 'καλὸς
ἔρως( καὶ νὰ µὴν εὐνοοῦµε αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀνθυγιεινὸ
'κακὸς ἔρως+ 075b1,4(- Ὁ Ἁριστοφάνης συνεισφέρει στὴ
συζήτηση µὲ τὸ µύθο του γιὰ τὰ ἀρχέγονα πλάσµατα ποὺ
εἶναι κοµµένα σὲ δύο µισά+ ἀρσενικὸ καὶ θηλυκό+ καὶ ζη,
τοῦν νὰ ξαναποκτήσουν τὴν ὁλότητά τους '078b1,c5(- Ἡ
θεωρία τοῦ κωµικοῦ ποιητῆ εἶναι ἡ µόνη στὸ Συµπόσιον
ποὺ προκύπτει µέσα ἀπὸ τὴν παρατήρηση δεδοµένων ποὺ
στὸ σύγχρονο ἀναγνώστη φαίνονται πραγµατικά+ δηλαδὴ
στὴν αἴσθηση ὅτι τὸ ἀντικείµενο τοῦ ἔρωτα ἀναπληρώνει
κατὰ κάποιο τρόπο ἕνα κενὸ γιὰ τὸ ἐρωτευµένο ἄτοµο- Ὁ
Σωκράτης στὴ συνέχεια ἀπορρίπτει τὴν ἄποψη τοῦ Ἁρι,
στοφάνη µέσῳ τῆς θεωρίας τῆς ∆ιοτίµας '1/4c0/(+ ἐπει,
δὴ ὁ κωµικὸς ποιητὴς δὲν ἀναφέρει τίποτε γιὰ τὴν «καλο,
σύνη» τοῦ ἐπιζητούµενου ἄλλου µισοῦ-

Μετὰ τὸν Ἁριστοφάνη τὸ λόγο παίρνει ὁ τραγικὸς ποι,
ητὴς Ἁγάθων- Ὁ λόγος του χωρίζεται σὲ δύο µέρη- Πρῶ,
τα ὁρίζει τί εἶναι ὁ Ἔρωτας κι ἔπειτα ἀναφέρεται στὰ
ἀγαθά του- Τὸ πρῶτο µέρος τοῦ λόγου του εἶναι διεξοδικό,
τερο+ ἐνῶ τὸ δεύτερο περιορίζεται σ’ ἕναν ὕµνο πρὸς τὸ θεὸ
'086b,d(+ ἐφόσον οἱ προηγούµενοι ὁµιλητὲς περιέγραψαν
τὶς ἀρετές του- Ὁ Ἁγάθων στὸ πρῶτο µέρος τοῦ λόγου
του ἀπαριθµεῖ µὲ ἐγκωµιαστικὸ τόνο τὶς ἰδιότητες τοῦ
Ἔρωτα '084`,086b(- Ὁ Ἔρως εἶναι ὁ πρῶτος στὴν εὐ,
δαιµονία µεταξὺ τῶν θεῶν+ ἀφοῦ εἶναι κάλλιστος καὶ ἄρι,
στος- Εἶναι ὁ νεότερος ἀνάµεσα στοὺς θεούς+ γιατὶ ἀπο,
φεύγει τὰ γηρατειὰ καὶ συνευρίσκεται µὲ νέους- Ἑποµέ,
νως εἶναι ὁ νεότερος καὶ αἰωνίως νέος θεός 'νεώτατον
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αὐτὸν εἶναι θεῶν καὶ ἀεὶ νέον(- Εἶναι τρυφερός 'ἁπαλός(+
ἀφοῦ κατοικεῖ στὸ ἁπαλότερο µέρος τῆς ψυχῆς+ στὸ αἴ,
σθηµα+ καὶ δὲ διεισδύει ἀδιακρίτως σὲ κάθε ψυχή+ ἀλλὰ
ὅποια βρεῖ σκληρὴ τὴν ἀπωθεῖ+ ἐγκαθίσταται ὅµως στὴν
ἁπαλὴ καὶ µαλακή- Εἶναι ἐπίσης ὑγρός+ δηλαδὴ εὐµετά,
βολος ὡς πρὸς τὴ µορφή+ διαφορετικὰ δὲ θὰ κατόρθωνε νὰ
περιπτύσσεται+ νὰ εἰσέρχεται καὶ νὰ ἐξέρχεται ἀπὸ τὶς
ψυχὲς ἀπαρατήρητος καὶ νὰ ἀποχωρεῖ ἂν ἡ ψυχὴ ἦταν
σκληρή- Ἁπόδειξη τῆς «ὑγρῆς» καὶ συµµετρικῆς µορφῆς
τοῦ Ἔρωτα εἶναι ἡ εὐπρέπεια τόσο στὴ µορφὴ ὅσο καὶ
στοὺς λόγους 'εὐσχηµοσύνη(- Αὐτὰ τὰ προσόντα+ κατὰ
τὸν Ἁγάθωνα+ ἀποδεικνύουν τὸ κάλλος τοῦ θεοῦ-

Μιλώντας γιὰ τὴν ἀρετὴ ὁ Ἁγάθων ἀποδίδει στὸν Ἔ,
ρωτα τέσσερις ἰδιότητες9 τὴ δικαιοσύνη+ ἀφοῦ εἶναι ξένος
πρὸς τὴ βία+ τὴ σωφροσύνη+ ἀφοῦ ἐξουσιάζει ὅλες τὶς
ἡδονὲς καὶ τὶς ἐπιθυµίες+ τὴν ἀνδρεία+ ἀφοῦ καὶ τὸν Ἄρη+
τὸν ἀνδρειότερο θεό+ ὑποτάσσει καὶ τὴ σοφία+ ποὺ ἡ βα,
σική της σηµασία εἶναι ἡ ἐπιτηδειότητα- Ἡ ἐπιθυµία γιὰ
ὀµορφιὰ ἐµπνέει ὅλες τὶς τέχνες καὶ τὶς δεξιότητες- Ὁ
Ἁγάθων γίνεται διεξοδικότερος9 ὁ Ἔρωτας εἶναι τόσο σο,
φὸς ποιητής 'κατασκευαστής+ δηµιουργός(+ ποὺ µπορεῖ
νὰ κάνει ἄλλους ἀνθρώπους ποιητές '085c5,d5(- Ἰσχυρί,
ζεται ἐπίσης ὅτι ὅποιος «ἐξασκεῖ µία τέχνη» καὶ ἔχει δι,
δαχθεῖ ἀπὸ τὸν Ἔρωτα θὰ γίνει φωτεινὸς 'φανὸς( καὶ
ξακουστός 'ἐλλόγιµος(+ ἐνῶ ὅποιος ἔχει µείνει ἀνέγγι,
χτος ἀπὸ τὸν Ἔρωτα θὰ παραµείνει «σκοτεινός» '086`5(+
δηλαδὴ ἄσηµος-

N Ἁγάθων ὁλοκληρώνει τὸ λόγο του µὲ µιὰ ἀλληλου,
χία ἀπὸ ἐγκωµιαστικὲς φράσεις µὲ ἰδιαίτερη µουσικότητα
καὶ συµµετρία '086c0,d2(- Ὁ Ἔρωτας χαρίζει ἁπλόχερα
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ὉὉ��ΠΠλλααττωωννιικκὸὸςς��ἔἔρρωωςς��σσττὸὸ��ΣΣυυµµππόόσσιιοονν

0-�Τί�εἶναι�ὁ ἔρως:�

• σφοδρὴ ἐπιθυµία�γιὰ�κάτι+�πόθος
• ὡς�κύριο�ὄνοµα�ὁ�θεὸς�Ἔρως

1-�Ἡ ἀπεικόνιση�τοῦ ἔρωτα�στὰ ἔργα�τέχνης�τῆς�ἀρχαιότητας

2-�Σχολιασµὸς�τῶν�ἐπιθέτων�ποὺ ἐµπεριέχει�ὁ�λόγος�τοῦ Ἁγά,
θωνα

εὐδαιµονέστατον ὁ�πρῶτος�στὴν�εὐτυχία�µεταξὺ�τῶν�θεῶν
κάλλιστος καὶ ἄριστος ὀµορφότερος�στὸ�κάλλος�καὶ�στὴν�ἀρετή
Νεώτατος θεῶν ὁ�νεότερος�θεός
ἁπαλός τρυφερός+�εὐαίσθητος
ὑγρός ὑγρός+�εὐέλικτος
φιλόδωρος εὐµενείας χαρίζει�ἁπλόχερα�τὴν�εὐµένεια
ἄδωρος δυσµενείας ἀρνεῖται�τὴ�δυσµένεια
ἵλεως, ἀγανός0 στοργικός+�µαλακός
θεατὸς σοφοῖς τὸν�βλέπουν�µὲ�θαυµασµὸ�οἱ�σοφοί
ἀγαστὸς θεοῖς τὸν�θαυµάζουν�οἱ�θεοί
ζηλωτὸς ἀµοίροις ζηλευτὸς�σὲ�ὅσους�δὲν�τὸν�ἔχουν
κτητὸς εὐµοίροις θησαυρὸς�γιὰ ὅσους�τὸν�κατέχουν
ἐπιµελὴς ἀγαθῶν φροντίζει�γιὰ�τοὺς�καλούς
ἀµελὴς κακῶν ἀδιαφορεῖ�γιὰ�τοὺς�κακούς

0 Ἁποδέχοµαι�τὴ�διόρθωση�τοῦ�Trdmdq�ἀγανὸς τῶν�χειρογράφων�ἀγαθός-



3-�Λόγος�τοῦ�Σωκράτη�–�ἀποσπάσµατα�πρὸς�σχολιασµό

α-�Μύθος�τῆς�γέννησης�τοῦ Ἔρωτα�'1/2b5,1/3`6(

β-�ὁρισµὸς�ἔρωτα

ὁ ἔρως τοῦ τὸ ἀγαθὸν αὐτῷ εἶναι ἀεί '1/5`00,01(

γ-�σχέση�ἔρωτα�καὶ ἀθανασίας

τόκος ἐν καλῷ '1/5a6(

κυοῦσιν, γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι καὶ κατὰ
τὸ σῶµα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν, καὶ ἐπειδᾶν ἔν τινι ἡλικίᾳ γέ-
νωνται, τίκτειν ἐπιθυµεῖ ἡµῶν ἡ φύσις. τίκτειν δὲ ἐν µὲν
αἰσχρῷ οὐ δύναται, ἐν δὲ τῷ καλῷ. ἡ γὰρ ἀνδρὸς καὶ γυ-
ναικὸς συνουσία τόκος ἐστίν. ἔστι δὲ τοῦτο θεῖον τὸ
πράγµα, καὶ τοῦτο ἐν θνητῷ ὄντι τῷ ζῴῳ ἀθάνατον ἔνε-
στιν, ἡ κύησις καὶ ἡ γέννησις '1/5b(-

Ὅλοι�οἱ ἄνθρωποι�ἐγκυµονοῦν�καὶ�στὸ�σῶµα�καὶ�στὴν�ψυχή+
καὶ ὅταν�φτάσουµε�σὲ�κάποια�ἡλικία�ἡ�φύση�µας�ἐπιθυµεῖ�νὰ
γεννήσει-� Τοκετὸς� ἐντὸς� τοῦ� ἀσχήµου� δὲ� γίνεται� –� µόνο
ἐντὸς�τοῦ�ὡραίου-�∆ιότι�ἡ ἕνωση�ἀνδρὸς�καὶ�γυναικὸς�εἶναι
τόκος-�Ὑπάρχει�κάτι�τὸ�θεῖο�σ’�αὐ�τὴ�τὴν�ἔννοια-�Στὴν�κυο,
φορία�καὶ�στὴ�γέννηση�ὁ�θνη�τὸς�γίνεται�ἀθάνατος-
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τὴν�εὐµένεια�'φιλόδωρος εὐµενείας(+�ἀρνεῖται�τὴ�δυσµέ,
νεια�'ἄδωρος δυσµενείας(+�εἶναι�στοργικὸς�καὶ�µαλακός
'ἵλεως+�ἀγανός(+�τὸν�βλέπουν�µὲ�θαυµασµὸ�οἱ�σοφοί�'θε-
ατὸς σοφοῖς(+�τὸν�θαυµάζουν�οἱ�θεοί 'ἀγαστὸς θεοῖς(-�Ἐ�,
πίσης� εἶναι� ζηλευτὸς� σὲ ὅσους� δὲν� τὸν� ἔχουν� 'ζηλωτὸς
ἀµοίροις(�καὶ�θησαυρὸς�γιὰ ὅσους�τὸν�κατέχουν�'κτητὸς
εὐµοίροις(-�Τὸ ἐγκώµιο�κλείνει�µὲ�τὸ ἀκόλουθο�ἀσύνδετο9

ἐπιµελὴς ἀγαθῶν, ἀµελὴς κακῶν· ἐν πόνῳ, ἐν φόβῳ,
ἐν πόθῳ, ἐν λόγῳ κυβερνήτης, ἐπιβάτης, παραστάτης
τε καὶ σωτὴρ ἄριστος, συµπάντων τε θεῶν καὶ ἀν -
θρώπων κόσµος, ἡγεµὼν κάλλιστος καὶ ἄριστος
Φροντίζει�γιὰ�τοὺς�καλούς+�ἀδιαφορεῖ�γιὰ�τοὺς�κακούς-�Σὲ�κάθε
µόχθο+�φόβο+�πόθο+�λόγο+�ὁ�τέλειος�κυβερνήτης+�πολεµιστής+�συµ,
πολεµιστὴς�καὶ�σωτήρας�τέλειος-�Ὅλων�τῶν�θεῶν�καὶ�τῶν�ἀν�,
θρώπων�τὸ�στολίδι+�πανέµορφος�καὶ ἀσύγκριτος-

Στὸ�σηµεῖο�αὐτὸ ὁ�Σωκράτης�παίρνει�τὸ�λόγο�καὶ ἀ�,
σκεῖ�κριτικὴ�στὸν�Ἁγάθωνα-�Προσποιεῖται�ὅτι�καὶ ὁ ἴδιος
εἶχε�προσδιορίσει�τὸν�ἔρωτα�µὲ�τοὺς�ἴδιους�ὅρους�στὴ�∆ιο,
τίµα+�µιὰ�σοφὴ�µάντισσα�ἀπὸ�τὴ�Μαντίνεια�τῆς�Πελοπον,
νήσου+�καὶ�παρουσιάζει�τὴν�κριτικὴ�αὐτὴ ὡς�ἔλεγχο�τῆς
∆ιοτίµας�γιὰ�τὰ�δικά�του�φιλοσοφούµενα-�Μὲ�αὐτὸν�τὸν
τρόπο� ὁ� λόγος� τοῦ� Σωκράτη� γιὰ� τὸν� ἔρωτα� ἀποδίδεται
στὴ�∆ιοτίµα�καὶ ἔτσι�ὁ�φιλόσοφος�ἀποφεύγει�νὰ�δηµιουρ,
γήσει�τὴν�ἐντύπωση�ὅτι�κατέχει�τὸ�θέµα�καλύτερα�ἀπὸ
τοὺς�συµπότες�του-�Ἐπιπλέον+�δὲ�θὰ�χρειαζόταν�γιὰ ἕνα
τόσο�σηµαντικὸ�θέµα�νὰ ἀκουστεῖ�καὶ ἡ ἄποψη�µιᾶς�γυ,
ναίκας+� ἔστω�ἐπινοηµένης:�Ἁρχικά+� λοιπόν+� ἐλέγχει� τὸν
Ἁγάθωνα�'088b2(�ποὺ�περιγράφει�τὸν�ἔρωτα�συνυφασµέ�,
νο�µὲ�κάθε�µορφὴ ὀµορφιᾶς�καὶ ἀρετῆς-�Αὐτὴ�δὲν�εἶναι�ἡ
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περιγραφὴ�τοῦ ἔρωτα+�ἀλλὰ�τοῦ ἀντικειµένου�τοῦ ἔρωτα-
Ὁ ἔπαινος�τοῦ ἔρωτα+�ἐπισηµαίνει�ὁ�Σωκράτης+�πρέπει�νὰ
λαµβάνει�ὑπόψη�του�καὶ�τὸ�ποθούµενό�του-�Ὁ ἔρως�εἶναι
ἐπιθυµία�γιὰ�κάτι-�Ἁλλὰ�κάποιος�ἐπιθυµεῖ�µόνο�αὐτὸ�ποὺ
δὲν�ἔχει-�Ἑποµένως�ὁ ἔρως�ἐπιθυµεῖ�αὐτὸ�ποὺ�εἶναι�ὄµορ�,
φο�'καλὸν(�γιατὶ�δὲν�εἶναι�ὄµορφος�ὁ ἴδιος-�Ὁ�Σωκράτης
καταλήγει� στὴν� ἀκόλουθη� διαπίστωση-�Ὁ ἔρωτας� στε,
ρεῖται� τὸ ἐπιθυµητό+ ἀλλὰ� οἱ� θεοὶ� κατέχουν� τὰ ὡραῖα
ἀγαθά-� Συνεπῶς� ὁ Ἔρωτας� δὲν� µπορεῖ� νὰ� εἶναι� θεός
'1/1c4(+�παρὰ�δαίµων�µεταξὺ�θνητοῦ�καὶ ἀθανάτου�κό,
σµου�'1/1c02,d0(-�∆ὲν�µπορεῖ�νὰ�εἶναι�οὔτε�καλὸς�οὔτε
κακός-� Ἡ� δαιµονικὴ� αὐτὴ� φύση� του ἐµπεριέχεται� στὸ
µύθο�τῆς�γέννησής�του+�ὅπου�περιγράφονται�οἱ ἀντιφατι,
κές�του�ἐκφάνσεις9�ἡ�µητέρα�του�εἶναι�ἡ�Πενία�καὶ ὁ�πα,
τέρας�του ὁ�Πόρος+�δηλαδὴ ἡ ἐφευρετικότητα�ποὺ�φέρνει
τὸν�πλοῦτο-�Ὁ Ἔρωτας�τοῦ�µύθου�τῆς�∆ιοτίµας�ἀµφιτα,
λαντεύεται�ἀνάµεσα�στὴν�ἔνδεια�τῆς�µητέρας�του�ποὺ�τὸν
καθιστᾶ�σκληρόν+�ἄστεγο�'ἄοικον(+�ποὺ�πλαγιάζει�χάµω
καὶ� χωρὶς� στρῶµα� 'χαµαιπετὴς καὶ ἄστρωτος(+� καὶ
στὴν�πατρική�του�εὐπορία�'1/2b5,1/3`6(-�

Ἡ�∆ιοτίµα�ἐξηγεῖ�γιατί�ὁ ἐρωτευµένος�ἀγαπᾶ�τὸ ὡ�,
ραῖο�καὶ�γιατί�ἐπιθυµεῖ�νὰ�γίνει�δικό�του�γιὰ�πάντα-�Ἐπι,
θυµεῖ+�δηλαδή+�νὰ�τὸ�κατέχει�γιατὶ�θεωρεῖ ὅτι�εἶναι�ἀγαθὸ
καὶ� προσδοκᾶ� πὼς� ἡ� κατοχή� του� θὰ� τὸν� κάνει� εὐτυχι,
σµένο�'1/3c,1/4`(-�Ἁφοῦ ἡ�σοφὴ�γυναίκα�ὁρίσει�τὸν�ἔρω�,
τα�ὡς�µιὰ�ἐπιθυµία�νὰ�κατέχει�κανεὶς�τὸ�καλὸ�γιὰ�πάντα
'ὁ ἔρως τοῦ τὸ ἀγαθὸν αὐτῷ εἶναι ἀεί – 1/5`00,01(+�θέ,
τει�τὴν�ἐρώτηση9�πῶς�αὐτὸς�ὁ�στόχος�ἐπιτυγχάνεται�µέ�,
σῳ�τοῦ ἔρωτα�'a0,2(-�Ἡ ἀπάντησή�της�εἶναι9�«ἐπιθυµία
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γιὰ�γέννηση�µὲς�στὸ ὡραῖο»�'τόκος ἐν καλῷ+�1/5a6(-�Ἡ
∆ιοτίµα�ἐπεξηγεῖ9�

κυοῦσιν, γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι
καὶ κατὰ τὸ σῶµα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν, καὶ ἐπειδᾶν ἔν
τινι ἡλικίᾳ γένωνται, τίκτειν ἐπιθυµεῖ ἡµῶν ἡ φύσις.
τίκτειν δὲ ἐν µὲν αἰσχρῷ οὐ δύναται, ἐν δὲ τῷ καλῷ. ἡ
γὰρ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνουσία τόκος ἐστίν. ἔστι
δὲ τοῦτο θεῖον τὸ πράγµα, καὶ τοῦτο ἐν θνητῷ ὄντι
τῷ ζῴῳ ἀθάνατον ἔνεστιν, ἡ κύησις καὶ ἡ γέννησις
'1/5b(-
Ὅλοι�οἱ ἄνθρωποι�ἐγκυµονοῦν�καὶ�στὸ�σῶµα�καὶ�στὴν�ψυχή+�καὶ
ὅταν�φτάσουµε�σὲ�κάποια�ἡλικία�ἡ�φύση�µας�ἐπιθυµεῖ�νὰ�γεννή,
σει-�Τοκετὸς�ἐντὸς�τοῦ�ἀσχήµου�δὲ�γίνεται�–�µόνο�ἐντὸς�τοῦ�ὡ�,
ραίου-�∆ιότι�ἡ ἕνωση�ἀνδρὸς�καὶ�γυναικὸς�εἶναι�τόκος-�Ὑπάρχει
κάτι�τὸ�θεῖο�σ’�αὐ�τὴ�τὴν�ἔννοια-�Στὴν�κυοφορία�καὶ�στὴ�γέννηση�ὁ
θνη�τὸς�γίνεται�ἀθάνατος-

Τώρα� ὀφείλει� νὰ ἐξηγήσει� πῶς�ἡ «ἐπιθυµία�γιὰ�γέν,
νηση�µὲς�στὸ ὡραῖο»�συνδέεται�µὲ�τὴν�ἀθανασία-�Ἁρχικὰ
ἀναφέρεται� στὴ� διαιώνιση� τῶν� µελῶν� µιᾶς� οἰκογένειας
ποὺ ἐξασφαλίζει�ἡ ἐπιθυµία�τῆς�ἀναπαραγωγῆς-�Ἡ�κυο,
φορία�προηγεῖται�τῆς�γέννησης+�γιὰ�τὴν�ὁποία�τὸ ὡραῖο
δρᾶ ὡς� ἐρέθισµα-� Τὸ ὡραῖο�µᾶς�µεταµορφώνει� τὴ� ζωή-
Ἔ�χουµε�τὴ�δυνατότητα�νὰ�δηµιουργήσουµε+�καὶ�µόνο�ἡ
ὀµορφιὰ�ποὺ ἀγαπᾶµε�µπορεῖ�νὰ ἀπελευθερώσει�αὐτὴ�τὴ
δύναµη-�Ὁ� λόγος� εἶναι� ὅτι� ἡ� θνητή�µας� φύση� ἀναζητᾶ
µέσα� στὰ�πεπερασµένα� ὅριά� της� νὰ ὑπάρχει� γιὰ� πάντα
καὶ�νὰ�εἶναι�ἀθάνατη-�∆ὲν�µπορεῖ ὁ�καθένας�µας�νὰ�πετύ,
χει�µόνος�του�τὴν�ἀθανασία+�παρὰ�µόνο�ἂν�ἀφήσει�κάτι
καινούριο�στὴ�θέση�τοῦ�παλιοῦ-�Ἄλλωστε+�κατὰ�τὴ�διάρ,
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κεια�τῆς�ζωῆς�ἑνὸς�ἔµψυχου�ὄντος�κάθε�στοιχεῖο�στὸ�σῶ�,
µα�ἐξαφανίζεται�καὶ ἀνανεώνεται-�Τὸ ἴδιο�ἰσχύει�καὶ�γιὰ
τὴν�ψυχή+�ὅπου�οἱ�σκέψεις+�τὰ�συναισθήµατα�καὶ�οἱ�γνώ,
σεις�συνεχῶς�ἀλλάζουν-�Πράγµατι+�µ’�αὐτὸ�µόνο�τὸ�µέσο
διατηρεῖται�κάθε�θνητὴ ὕπαρξη+�ὥστε�νὰ�µὴν�παραµένει
ἀναλλοίωτη+� ὅπως� ἡ� θεϊκή+� ἀλλὰ� νὰ ἀλλάζει� συνεχῶς-
Ἐδῶ ὁ�σαρκικὸς�ἔρωτας�παρουσιάζεται�ὡς�παράδειγµα
γιὰ�τὴν�ἐπιθυµία�τοῦ ἀνθρώπου�νὰ ἐξασφαλίσει�ἀθανασία-
Ἐπίσης�ἡ ἐπιθυµία�νὰ�ξεπεράσουµε�τὰ�θνητὰ ὅρια�τῆς�φύ,
σης�µας�µπορεῖ�νὰ ἀνιχνευθεῖ�στὴν�ἐπιθυµία�γιὰ ἀθανα,
σία�µιᾶς�µεταθανάτιας�φήµης+�διαφορετικὰ�δὲ�θὰ�θυσία,
ζαν�οἱ ἥρωες�τῆς�µυθολογίας�τὶς�ζωές�τους�γιὰ ἄλλους+
ὅπως�ἡ Ἄλκηστη�γιὰ�τὸν�Ἄδµητο�καὶ ὁ Ἁχιλλέας�γιὰ�τὸν
Πάτροκλο�'1/7b3,5(-�

Τέλος+�ὑπάρχει�καὶ ἕνας�ἄλλος�τρόπος�µὲ�τὸν�ὁποῖο�ὁ
ἄνθρωπος�µπορεῖ�νὰ�δηµιουργήσει�κάτι�ἀπὸ�τὸν�ἑαυτό�του+
γεννώντας� παιδιά+� ὄχι� ἀπὸ� τὸ� σῶµα� του ἀλλὰ ἀπὸ� τὴν
ψυχή�του-�Οἱ�ποιητές+�οἱ�καλλιτέχνες�ἐν�γένει�καὶ�οἱ�µε,
γάλοι�νοµοθέτες�δηµιουργοῦν�πνευµατικὰ�παιδιὰ�ποὺ ἐπι,
βιώνουν�καὶ�διασώζουν�τὶς�σκέψεις�τους�στὴν�αἰωνιότητα-
Ἔτσι�λοιπὸν�ὅσοι�ἐγκυµονοῦν�κατὰ�τὸ�σῶµα�κάνουν�ἀν�,
θρώπινα� παιδιὰ� στὴν� προσπάθειά� τους� νὰ ἐξασφαλίσουν
ἕνα� εἶδος�ἀθανασίας-�Αὐτοὶ ὅµως�ποὺ ἐγκυµονοῦν�στὴν
ψυχὴ� κυοφοροῦν� φιλοσοφικὴ� γνώση+� ποιήµατα� καὶ� νό,
µους-� Στὸ� τελευταῖο� µέρος� τοῦ� λόγου� τοῦ� Σωκράτη� ὁ
Πλάτων�παρουσιάζει�τὴν�ἀνάβαση�πρὸς�τὴν�ἰδεατὴ ὀµορ,
φιά-�Ὁ ἔρως�πρὸς�τὰ ὡραῖα�σώµατα�ἀποτελεῖ�τὸ�πρῶτο
βῆµα�γιὰ�τὴν�ἱκανοποίηση�τῆς�ἐπιθυµίας�τῆς�ψυχῆς�γιὰ
ὑπερβατικὴ ὀµορφιά-�Ὁ ἐραστὴς�περιγράφεται�νὰ�προχω�,
ρᾶ ἀπὸ ἕνα�ὡραῖο�σῶµα+�πρὸς�ὅλα�τὰ ὡραῖα�σώµατα+�στὴ
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συνέχεια�πρὸς�τὶς�ὡραῖες�πράξεις�'ἐπιτηδεύµατα(+�κατό,
πιν�στὶς�πιὸ ὡραῖες�µαθήσεις+�γιὰ�νὰ�φθάσει�τελικὰ�στὸ
ἰδεατῶς�ὡραῖο+�τὴν�πλατωνικὴ Ἰδέα�τῆς�ὀµορφιᾶς�'100
a6–c0(-�Τόσο�στὸ�Συµπόσιον+�ὅσο�καὶ�στὸ�Φαῖδρο+�ὁ�Πλά,
των�θὰ ἀναθέσει�στὸν�ἔρωτα�ἕναν�πρωτόγνωρο�ρόλο-�Στὸ
Συµπόσιον συνδέει� τὴν� ἐρωτικὴ ἐπιθυµία� µὲ ἀπρόσω�πα
ἀντικείµενα+�ὅπως�ἡ�κοινωνικὴ�µεταρρύθµιση+�ἡ�ποίηση+
ἡ�τέχνη+�οἱ ἐπιστῆµες�καὶ ἡ�φιλοσοφία+�ἐνῶ�στὸ�Φαῖ�δρο ὁ
ἔρως�ὁρίζεται�ὡς�µανία-�Γιὰ�τὸν�Πλάτωνα�ὁ ἔρως�δὲν�ἀ�,
ποτελεῖ ἁπλὴ�σαρκικὴ ἐπιθυµία+�ἀλλὰ�τὸ�κίνητρο�γιὰ�τὴν
ἀνάβαση-� Κατορθώνει� ἔτσι� νὰ� συνδέσει� µὲ� µιὰ� ἄλλη
σχέση� τὸν� ἔρωτα�µὲ� τὴν� πεπερασµένη� ὕπαρξή�µας�ποὺ
ὁδηγεῖ�στὴν�ἀνάβαση�πρὸς�τὸν�πλατωνικὸ�παράδεισο+�στὸ
«πέλαγος�τῆς�ὀµορφιᾶς»�'ἀλλ’ ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τε-
τραµµένος τοῦ καλοῦ καὶ θεωρῶν+�10/c3(-
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