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MEΡΟΣ A’ 

 

                                          «Περί Έρωτος» (Συµπόσιο – Φαίδρος) 
 

     Το  συµπόσιο  είναι  ουσιαστικά µια  Απολογία υπέρ του Σωκράτη που έγραψε ο πιο άξιος 

µαθητής του ο Πλάτων.   

     Μέσα από τα έργα αυτά παρουσιάζεται µε έναν µοναδικό, ανάγλυφο τρόπο,  η εικόνα µιας 

εποχής 2500 χρόνια πριν και διαπιστώνει κανείς πως τα θέµατα που ευρίσκοντο στο επίκεντρο των 

φιλοσοφικών αναζητήσεων την εποχή εκείνη, παραµένουν επίκαιρα και ίσως πιο έντονα. 

     Ενώ όµως, την εποχή του Σωκράτη, οι αναζητήσεις αυτές, παρόλο ότι γινόντουσαν στο ηµίφως 

των λυχναριών, εντυπωσίαζαν µε τη δροσιά των διαλόγων, τα χαρούµενα πονηρά πειράγµατα 

µεταξύ των συνδαιτυµόνων, τους υπαινιγµούς, το εκλεπτισµένο παιχνίδι των λέξεων και των 

συνηχήσεων, του νου και της λογικής, σήµερα οι τέτοιου είδους αναζητήσεις γίνονται στο 

απειλητικό ηµίφως της τηλεόρασης και του αποµονωτισµού. 

     «Αν λοιπόν πρέπει να τα διηγηθώ και σε σας, θα το κάνω, λέει ο Απολλόδωρος. Εξάλλου εγώ 

έτσι κι’ αλλιώς είτε όταν ο ίδιος µιλάω για φιλοσοφία, είτε όταν ακούω άλλους, εκτός του ότι 

πιστεύω ότι ωφελούµαι, ευχαριστιέµαι υπερβολικά. Αλλά όταν ακούω µερικές άλλες συζητήσεις, 

καθώς και τις δικές σας των πλουσίων και των επιχειρηµατιών, και εγώ ο ίδιος στενοχωριέµαι και 

εσάς τους φίλους λυπάµαι, γιατί νοµίζετε ότι κάνετε κάτι ενώ δεν κάνετε τίποτα». 

     Σ’ ένα σαλόνι της εποχής (γύρω στο 400π.Χ.) στο σπίτι του νεαρού ποιητή Αγάθωνα, που µόλις 

έχει κερδίσει στους τραγικούς αγώνες µε την πρώτη του τραγωδία, έχει µαζευτεί όλη η αφρόκρεµα 

των διανοουµένων της Αθήνας. Ο Σωκράτης µε τον πιστό του µαθητή Αριστόδηµο, ο 

Αριστοφάνης, ο Αλκιβιάδης, ο Φαίδρος, ο γιατρός Ερυξίµαχος, ο εραστής του Αγάθωνα 

Παυσανίας και άλλοι. Αποφασίζουν να πιουν λίγο µόνο και να µιλήσει ο καθένας µε τη σειρά του 

για τον Έρωτα, πλέκοντας το εγκώµιο του Θεού αυτού. 

      Αρχίζουν να µιλούν για τον Έρωτα από τον Φαίδρο (λόγιος της εποχής) επειδή είναι 

ξαπλωµένος στην πρώτη θέση από αριστερά προς τα δεξιά και είναι ο πατέρας του θέµατος: 

                  Φαίδρος (Συµπόσιο 178b): Ο Έρωτας είναι ο αρχαιότερος Θεός και µεγάλος και 

θαυµαστός µεταξύ των ανθρώπων και όπως λέει ο Ησίοδος «πρώτα γεννήθηκε το Χάος και µετά 

γεννήθηκαν η Γη και ο Έρωτας (απαραίτητα και τα δύο για να υπάρξει ζωή). 

     Όντας λοιπόν ο αρχαιότερος, µας παρέχει τα µέγιστα αγαθά. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν µπορώ 

να πω ότι υπάρχει µεγαλύτερο αγαθό για ένα νέο από έναν καλό εραστή και για έναν εραστή από 

τον έρωτα για ένα νέο. Και συνεχίζει: 

- Ο Έρωτας εµπνέει ντροπή για τα αισχρά και φιλοτιµία για τα καλά. 

- Ο Ερωµένος ντρέπεται ιδιαίτερα τους εραστές, όταν τον δουν να κάνει κάτι επαίσχυντο. 

- Καλύτερη πόλη ή καλύτερο στρατόπεδο θα ήταν αυτό που αποτελείται από εραστές και 

ερωµένους, καθώς θα απέφευγαν κάθε επαίσχυντη πράξη και θα αµίλλονταν µεταξύ τους, 

κανείς δεν θα λιποτακτούσε γιατί κανείς δεν είναι τόσο δειλός που να µην µπορεί ο Έρωτας να 

τον εµπνεύσει Θεϊκή πνοή και να τον κάνει γενναίο, όπως είναι και ο ίδιος (ο Έρωτας) από τη 

φύση του. 

- Ο Έρωτας αποδεικνύεται πηγή ηρωισµού και ψυχικής ευγένειας «Ακόµα και να πεθαίνουν οι 

ίδιοι στη θέση των άλλων θέλουν οι ερωτευµένοι, κι όχι µόνο οι άντρες αλλά και οι γυναίκες». 

- Οι Θεοί τιµούν υπερβολικά τον ζήλο και τη γενναιότητα που εµπνέει ο έρωτας (παράδειγµα 

Άλκηστης – Ορφέα) και τον ηρωισµό στον έρωτα (παράδειγµα Αχιλλέα – Πάτροκλου), 

θαυµάζουν όµως πολύ περισσότερο και χαίρονται και ανταµείβουν όταν ο ερωµένος αγαπάει 

πολύ τον εραστή (Αχιλλέας) παρά όταν ο εραστής τον ερωµένο (Άλκηστης), (όπως και στην 

περίπτωση του Σωκράτη ερωµένου που εραστής του ήταν ο Αλκιβιάδης, προς τον οποίο 

αξιοσηµείωτη στάθηκε η αφοσίωση του πρώτου). 

Και ο Φαίδρος τελειώνοντας το λόγο του είπε: 
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- Έτσι λοιπόν νοµίζω ότι ο Έρωτας είναι ο αρχαιότερος και ο σπουδαιότερος και ο 

σηµαντικότερος για την απόκτηση αρετής και ευτυχίας από τους ανθρώπους και όσο ζουν και 

αφού πεθάνουν (Συµπόσιο 180 b). 

    Έτσι τελειώνει ο πρώτος λόγος, ο λόγος του ερωτικού παιδιού, του Φαίδρου, λόγος ανώριµος και 

ρηχός, αλλά γεµάτος κιόλας από τη ζέση της ευλάβειας προς τη µέγιστη αυτή Θεότητα, που κάτω 

από τη σκέπη της ο «ωραίος» ή το «ωραίον» ανθίζει. 

     Μετά τον Φαίδρο τον λόγο τον πήραν κάποιοι άλλοι, τους οποίους ο Αριστόδηµος δεν θυµόταν, 

και ύστερα πήρε το λόγο ο Παυσανίας ο οποίος είπε: 

                   Παυσανίας (Συµπόσιο 180c): «- Μου φαίνεται Φαίδρε ότι δεν µας έχει δοθεί σωστά το 

θέµα, καθώς µας ζητήθηκε έτσι απλά να εγκωµιάζουµε τον έρωτα. Γιατί αν ο Έρωτας ήταν ένας, θα 

ήταν καλά, όπως φαίνεται όµως τώρα δεν είναι ένας και εφόσον δεν είναι ένας, το πιο σωστό είναι 

να πούµε από πριν ποιον πρέπει να επαινούµε». 

       Σύµφωνα µε τον Παυσανία, ο Έρωτας είναι διπλός, όπως διπλή είναι η Αφροδίτη, χωρίς την 

οποία ο Έρωτας δεν υπάρχει. Έτσι έχουµε τον Ουράνιο έρωτα (που συµπράττει µε την Ουράνια 

Αφροδίτη, αρχαιότερη) και τον Πάνδηµο (που συµπράττει µε τον Πάνδηµο Αφροδίτη, νεότερη). 

       Όπως µε κάθε πράξη έτσι συµβαίνει, αυτή καθεαυτή όταν διαπράττεται δεν είναι ούτε καλή 

ούτε κακή, το ίδιο ισχύει και µε τα ερωτικά συναισθήµατα και δεν είναι κάθε έρωτας καλός και 

άξιος να εγκωµιαστεί, αλλά µόνον εκείνος που παρακινεί για ευγενικά ερωτικά αισθήµατα. 

- Ο Έρωτας λοιπόν της Πανδήµου Αφροδίτης (Πάνδηµος) είναι αυτός µε τον οποίο ερωτεύονται οι 

κατώτεροι άνθρωποι. Αυτοί πρώτα απ’ όλα ερωτεύονται αδιάκριτα και γυναίκες και παιδιά από 

τους οποίους ερωτεύονται περισσότερο τα σώµατά τους παρά τις ψυχές τους και µάλιστα 

διαλέγουν όσο µπορούν πιο ανόητους, αποβλέποντας, µόνο στην ίδια την πράξη και αδιαφορώντας 

για το αν τη διαπράττουν σωστά ή όχι. 

       Αυτό προέρχεται και από τη φύση της Θεάς, που είναι πολύ νεότερη από την άλλη και που στη 

γέννησή της συµµετείχε και το θηλυκό και το αρσενικό (Κόρη του ∆ία και της ∆ιώνης) 

- Ο άλλος της Ουρανίας Αφροδίτης (Ουράνιος) η οποία πρώτα απ’ όλα δεν έχει µέσα της το 

θηλυκό στοιχείο αλλά µόνον αρσενικό, κι έπειτα είναι αρχαιότερη και απαλλαγµένη από ασέλγεια. 

Γι’ αυτό λοιπόν στρέφονται προς το αρσενικό εκείνοι που εµπνέονται απ’ αυτόν τον Έρωτα, 

αγαπώντας εκείνο που είναι από τη φύση του δυνατότερο και έχει περισσότερο µυαλό (χωρίς 

µητέρα κόρη του Ουρανού). 

        Σύµφωνα µε την αρχή που θέτει στη συνέχεια ο Παυσανίας, ο Έρωτας δεν είναι στο σύνολό 

του «κάτι ευγενικό και άξιο εγκωµίων, αλλά µόνο εκείνος που παρακινεί σε αγάπη ευγενική». Και 

συνεχίζει: «κακοήθης είναι ο εραστής εκείνος ο πάνδηµος που αγαπά το σώµα και όχι την ψυχή. 

∆ιότι ούτε καν σταθερός είναι αφού αυτό που αγαπά δεν είναι σταθερό. Μόλις παρέλθει του 

σώµατος η ανθηρότητα, αυτή ακριβώς που έχει ποθήσει, κάνει φτερά και φεύγει, αφού 

καταπατήσει πλήθος λόγια και υποσχέσεις». 

 «Ενώ ο εραστής του ήθους, όταν είναι αξιόλογο, µένει σταθερός για όλη του τη ζωή 

συγχωνευµένος όπως είναι µε κάτι σταθερό» (183 d & e). 

       Και συνεχίζει την οµιλία του ο Παυσανίας επιχειρηµατολογώντας για τον έρωτα ως στάση 

ζωής (φιλοσοφία) και εξέλιξης του ανθρώπου (ολοκλήρωση εαυτού), αναφέρονται στα πλαίσια 

(ηθικά, κοινωνικά κ.α.) που του διαµορφώνουν αλλά και στις αξίες που ο έρωτας διαµορφώνει στον 

άνθρωπο (αρετή ή κακία, τόλµη ή ατολµία, ελευθερία έκφρασης και ιδεών, φιλία, υποταγή και 

δουλική εκδούλευση) και καταλήγει πως µέσα από τον «Ουράνιο Έρωτα» το άτοµο τείνει να 

ολοκληρώσει τον εαυτό του και να κατακτήσει την αρετή «Είναι λοιπόν οπωσδήποτε καλό να 

προσφέρεται κανείς για χάρη της αρετής» (185 b) 

       Η συµβολή του λόγου  του Παυσανία δεν είναι ευκαταφρόνητη, ιδίως όσον αφορά στη 

διάκριση που κάνει µεταξύ Πανδήµου και Ουρανίου Έρωτα (µη αυθεντικού και αυθεντικού). Αν 

καταδικάζει τον Πάνδηµο έρωτα, δεν το κάνει διότι έχει το αισθησιακό στοιχείο – αυτό δεν λείπει 

ούτε στον ουράνιο, ούτε και στον έρωτα (της ψυχής) που κηρύσσει η ∆ιοτίµα (και εκεί ο ψυχικός 

έρωτας είναι η µεταµόρφωση του σωµατικού, που αφήνει τα σύνορα της γήινης ωραιότητας για να 
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προχωρήσει προς το απόλυτο κάλλος και την αθανασία) – αλλά διότι περιλαµβάνει µόνο αυτό, δεν 

µπορεί εποµένως να αποτελέσει αφετηρία µονιµότερου δεσµού. Ο λόγος του Παυσανία αποτελεί 

κατά κάποιο τρόπο την παρουσίαση της ηθικής και κοινωνικής σηµασίας του έρωτα, ενώ του 

Αριστοφάνη της βιολογικής και ψυχολογικής πλευράς του. 

       Αφού τελείωσε το λόγο του ο Παυσανίας, ήρθε η σειρά του Αριστοφάνη να µιλήσει και του 

έτυχε να τον πιάσει λόξυγκας. Ζήτησε λοιπόν από τον γιατρό Ερυξίµαχο που καθόταν δίπλα του να 

πάρει αυτός τον λόγο και αν µπορούσε να του σταµατήσει τον λόξυγκα.  

       Του είπε ο Ερυξίµαχος να κρατήσει πολλή ώρα την αναπνοή του και αν δεν σταµατήσει να 

κάνει γαργάρα µε νερό. Αν πάλι ο λόξυγκας είναι πολύ ισχυρός, πάρε κάτι και ξύσε τη µύτη σου 

για να φταρνιστείς, κι αν το κάνεις αυτό µία ή δύο φορές, ακόµα και αν είναι πάρα πολύ ισχυρός, 

θα σταµατήσει. 

       Πήρε λοιπόν το λόγο ο Ερυξίµαχος και είπε: 

       Ερυξίµαχος (186 – 188): «Kατά τη γνώµη µου είναι απαραίτητο, αφού ο Παυσανίας ενώ 

ξεκίνησε καλά δεν επεξεργάστηκε καλά το θέµα στο λόγο του, να προσπαθήσω εγώ να 

συµπληρώσω την ανάπτυξη. 

       Συµφωνώ ότι ο έρωτας είναι διττός, αλλά πιστεύω και βάσει της ιατρικής, της επιστήµης της 

ανθρώπινης ψυχής και σε σχέση προς τους ωραίους ανθρώπους, αλλά και προς άλλα πολλά και σε 

άλλα πεδία και στους ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς και σε όλα τα όντα και γενικά έχω 

διαπιστώσει ότι σηµαντικός και αξιοθαύµαστος ο Θεός (Έρωτας) εκτείνει την δύναµή του στα 

πάντα και στα ανθρώπινα και στα Θεία φαινόµενα». 

       Και συνέχισε: «ας µιλήσω κατ’ αρχήν για την Ιατρική για να τιµήσουµε και την τέχνη µας. Η 

Ιατρική, είναι µε λίγα λόγια η επιστήµη των ερωτικών τάσεων του σώµατος για πλήρωση και 

κένωση. Ο ικανός γιατρός πρέπει εκείνα που είναι πολύ εχθρικά µεταξύ τους µέσα στο σώµα να 

µπορεί να τα συµφιλιώσει και να τα κάνει να αισθάνονται έρωτα το ένα για το άλλο. Και πολύ 

εχθρικά µεταξύ τους είναι το κρύο µε το ζεστό, το πικρό µε το γλυκό, το ξηρό µε το υγρό, κ.α. 

Αλλά και όλες οι άλλες επιστήµες: η πιο στενά συνδεδεµένη µε αυτήν γυµναστική, η γεωργία, η 

µουσική ακόµα και η γαστρονοµία και τα µαθηµατικά». 

     Όλες αυτές οι επιστήµες οφείλονται στη µεταφυσική υπερεπιστήµη της µείξεως και κράσεως 

των αντίθετων, αυτό το ανώτατο δώρο της διαλεκτικής, που ο «Φίληβος» θα χαρακτηρίσει ως 

«Θεών δόσιν» που «εκ Θεών ερρίφθη διά τινός Προµηθέως άµα φανοτάτω τινί πυρί» (Φίληβος 16 

c). 

      Εδώ επιχειρείται µια σύγκριση (παραλληλισµός) µεταξύ της διαλεκτικής (λόγος, νόηση) από το 

ένα µέρος (που συνεπάγεται τη συναγωγή και τη διαίρεση) και της «φωτιάς» (δύναµη – ισχύς – 

ενέργεια) από το άλλο µέρος, που και αυτή διαιρεί και συνδέει. Αυτό το «πυρ» όπως προκύπτει 

στον «Φίληβο» είναι το ίδιο το πυρ του Προµηθέα, σύµβολο της αιτιότητας κάθε µείξεως και 

συνθέσεως. Μπορούµε εποµένως να πούµε ότι το πυρ του Προµηθέα που αναφέρεται στο 

«Φίληβο» δεν είναι κατά βάθος άλλο από ένα πυρ νοερό, νοητό µε βαθύτατη υφή του τη νόηση την 

πλέον σοφή, είναι το «πυρ» απ΄ όπου πηγάζει κάθε επιστήµη και νόηση (Προµηθέας 252 – 254). 

     Και συνεχίζει ο Ερυξίµαχος: «η συµφωνία των αντιθέτων δίνει την αρµονία στη µουσική γιατί η 

αρµονία είναι συνήχηση αντιθέτων ακόµη µεταξύ τους τόνων (οξείς και βαρείς) και ο ρυθµός έγινε 

από τη συµφωνία (µείξη) του γρήγορου µε το αργό».  

     «Και στη µουσική λοιπόν και στην ιατρική και σ’ όλα τα άλλα, και στα ανθρώπινα και στα 

Θεϊκά, πρέπει να διακρίνουµε, όσο είναι δυνατόν, αυτούς τους «δύο έρωτες» γιατί και οι δύο 

υπάρχουν και πρέπει να έρχονται σε συµφωνία». 

     Έπειτα και η σύσταση των εποχών του έτους, είναι γεµάτη από αυτούς τους δύο έρωτες και όταν 

µεταξύ τους επιτύχουν τον φρόνιµο έρωτα τα στοιχεία (τα θερµά, τα ψυχρά, τα ξηρά και τα υγρά) 

και επέλθει αρµονία και συνετή ανάµειξη, έρχονται και φέρνουν ευηµερία και υγεία στους 

ανθρώπους και στα άλλα ζώα και στα φυτά και τίποτα δεν αδικούν. Όταν όµως επικρατήσει ο 

υπεροπτικός έρωτας ως προς τις εποχές του έτους, φέρνει πολλές καταστροφές και αδικίες 

(επιδηµίες, φυσικές καταστροφές, κ.λπ.)» 
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     Αναφερόµενος στη µαντική τέχνη (δηλαδή των µεταξύ των Θεών και ανθρώπων επικοινωνία) 

ισχυρίζεται πως «δεν έχει άλλο σκοπό από τη διαφύλαξη και τη θεραπεία του έρωτα, πως είναι 

δηµιουργός της φιλίας των Θεών και των ανθρώπων µε το να γνωρίζει από τις ερωτικές τάσεις των 

ανθρώπων ποιες τείνουν προς το σεβασµό των ηθών και την ευσέβεια» και καταλήγει υµνώντας 

τον έρωτα για τα καλά πράγµατα, που εµπεριέχει σωφροσύνη και δικαιοσύνη και ο οποίος έχει 

µεγαλύτερη δύναµη και σ’ εµάς και στους Θεούς, και µας φέρνει κάθε ευτυχία και µας κάνει να 

συναναστρεφόµαστε µεταξύ µας και να είµαστε φίλοι και µε τους καλύτερούς µας, τους Θεούς». 

      Πιο κατανοητά γίνονται τα όσα ελέχθησαν από τον Ερυξίµαχο στον «Κρατύλο» του Πλάτωνα. 

Θα βρούµε εκεί τους όρους που χαρακτηρίζουν αποκαλυπτικά τις δύο µεταφυσικές αντίθετες 

αρχές, που η µία ονοµάζεται «καλόν, αληθές, θοόν, αγαστόν» και η άλλη «αξύµφορον, ακερδές, 

ίσχον, δούν, ζηµιώδες, άπορον, βλαβερόν, κώλυµα φοράς, κακώς ιόν, αισχρόν, κ.α. 

     Στην πρώτη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε την πιο µεγάλη ευφορία των µεικτών που µας 

περιγράφει ο Ερυξίµαχος στον λόγο του (188 a “έρχονται και φέρνουν ευηµερία και υγεία στους 

ανθρώπους και στα άλλα ζώα και στα φυτά και τίποτα δεν αδικούν”). 

     Στην δεύτερη αντίθετα περίπτωση γινόµαστε µάρτυρες της πιο ριζικής αταξίας και ακοσµίας 

(188 a “όταν όµως επικρατήσει ο υπεροπτικός έρωτας ως προς τις εποχές του έτους, φέρνει πολλές 

καταστροφές και αδικίες”). 

    (Η αδικία που αναφέρεται εδώ, δεν είναι ταυτόσηµη µε τη δυσαρµονία, δηλαδή µε την κακή 

µείξη και κράση;). 

    Στον «Φίληβο» (30c)ο Σωκράτης απευθυνόµενος στον Πρώταρχο λέει: «Θα λέγαµε ότι 

υπάρχουν στο σύµπαν αυτά που έχουµε πει πολλές φορές, δηλαδή το στοιχείο του απεριόριστου σε 

µεγάλη ποσότητα και το πεπερασµένο σε αρκετή, και επιπλέον από αυτά κάποια αιτία, όχι 

ασήµαντη, που βάζει σε τάξη και ρυθµίζει τα έτη, τις εποχές και τους µήνες και η οποία θα 

µπορούσε απόλυτα δικαιολογηµένα να ονοµαστεί σοφία και νους.  

    Υπάρχουν και άλλες αναφορές στον Πλάτωνα («Πολιτικός» 272a, b, «Τίµαιος» 24c) οι οποίες 

αποτελούν ένα είδος ύµνου προς την αρµονική και ευδαίµονα κράση που λέγεται Φύση και την 

«σοφία και το νου» που την βάζει σε τάξη και αρµονία (Ανώτερη δύναµη –  Θεός). 

     Η φύση ολόκληρη, κατά τον Πλάτωνα δεν είναι παρά το προϊόν µιας µείξεως αρµονικής, που 

αιτίας της είναι ο κόσµιος (Ουράνιος) έρωτας, και εσώτατη δοµή της το µέτρο, ή ακόµη η ισότητα 

ή γεωµετρική («Γοργίας» 508a «ισότης η γεωµετρική και εν Θεοίς και εν ανθρώποις µέγα 

δύναται») πανίσχυροι µεταξύ των Θεών και των ανθρώπων. Χάρη σ’ αυτή επιτελούνται µε νόµο 

και µε τάξη, όλα τα µείγµατα που είναι κατά τον «Φίληβο» γεγενηµένες «ουσίες». («Φίληβος 26b: 

«διακρίνοντας η θεά, (θεά του νόµου και της τάξης) καλέ µου φίληβε, την αλαζονεία και την γενική 

ακολασία όλων, αφού δεν υπήρχε όριο ούτε στις ηδονές ούτε στον κορεσµό, έθεσε νόµο και τάξη, 

που εµπεριέχουν τον περιορισµό και εσύ ισχυρίζεσαι ότι αυτή έφθειρε την ηδονή, εγώ όµως (λέει ο 

Σωκράτης) αντίθετα λέω ότι την έσωσε») 

      Τελειώνοντας το λόγο του ο Ερυξίµαχος, απευθυνόµενος προς τον Αριστοφάνη που εν τω 

µεταξύ είχε απαλλαχθεί από τον λόξυγκα, του είπε: «Ίσως όµως επαινώντας τον Έρωτα να 

παραλείπω πολλά, όχι πάντως µε την θέλησή µου. Αλλά αν κάτι παρέλειψα, δική σου δουλειά είναι 

Αριστοφάνη, να το συµπληρώσεις». 

      Ακολούθησε ένας σκωπτικός διάλογος µεταξύ τους και το λόγο πήρε ο Αριστοφάνης. Η οµιλία 

του Ερυξίµαχου υπήρξε γόνιµη και σηµαντική όπως αναγνωρίζει ο Σωκράτης στον λόγο του 

(194a). «Εσύ καλά αγωνίστηκες Ερυξίµαχε» 

      Αριστοφάνης (189c – 193e): Ο λόγος – µύθος του Αριστοφάνη, έχει χαρακτήρα κοσµογονικό, 

ή µάλλον ανθρωπογονικό. Μας λέει ότι «παλιά ο οργανισµός µας δεν ήταν ίδιος όπως τώρα, ήταν 

διαφορετικός. Αρχικά τα φύλα των ανθρώπων ήσαν τρία και όχι όπως σήµερα δύο, αρσενικό και 

θηλυκό. Υπήρχε ακόµη και ένα τρίτο αποτελούµενο από αυτά τα δύο. Το όνοµά του µένει ακόµη. 

Το ίδιο όµως έχει εξαφανιστεί. Το ανδρόγυνο (αρσενικοθήλυκο), που στην εµφάνιση και στο 

όνοµα αποτελούσε συνδυασµό του αρσενικού και του θηλυκού, τώρα όµως δεν υφίσταται πια αλλά 

το όνοµα χρησιµεύει σαν Βρισιά. Έπειτα ολόκληρο το σώµα κάθε ανθρώπου που ήταν στρογγυλό, 
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έχοντας ολόγυρα τη ράχη και τα πλευρά. Χέρια είχε τέσσερα και άλλα τόσα πόδια και πρόσωπα 

δύο πάνω από κυκλικό αυχένα, ολόιδια µεταξύ τους, κεφάλι ένα πάνω από τα δύο πρόσωπα που 

βρίσκονταν το ένα απέναντι στο άλλο και αυτιά τέσσερα και διπλά γεννητικά όργανα, και όλα τα 

άλλα όπως θα µπορούσε κανείς από αυτά να φανταστεί». 

     Και ο Αριστοφάνης στο λόγο του συνεχίζει να περιγράφει το τρίτο φύλο των ανθρώπων 

λέγοντας ότι «προχωρούσε όρθιο, όπως και τώρα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ήθελε, αλλά και 

όταν επιθυµούσε να τρέξει γρήγορα, το έκανε όπως οι ακροβάτες και µετακινούνταν γρήγορα 

κυκλικά. Το ίδιο γινόταν και µε τα άλλα δύο φύλα διότι έµοιαζαν µε τους προγόνους τους. Ο λόγος 

που ήσαν τρία τα φύλα και είχαν αυτή την εµφάνιση είναι διότι το αρσενικό ήταν αρχικά γέννηµα 

του ήλιου, το θηλυκό της γης και το ανάµεικτο της σελήνης, αφού και η σελήνη αποτελείται και 

από τα δύο» (ήλιο και γη). 

     Αυτά τα τέρατα που θυµίζουν κάπως εκείνα που περιγράφει ο Εµπεδοκλής, στο απόγειο της 

κυριαρχίας της Φιλότητος (δηλαδή ακριβώς τον Έρωτα) «ήταν φοβερά και είχαν πολύ µεγάλη 

έπαρση και τόλµησαν να τα βάλουν µε τους Θεούς (το λέει ο Όµηρος για τον Εφιάλτη και τον 

Ώτο), προσπάθησαν να ανέβουν στον Ουρανό και να τους επιτεθούν». Τότε ο ∆ίας µε τους άλλους 

Θεούς µετά από σκέψη αναζήτησαν λύση, υιοθετώντας την πρόταση του ∆ία, προκειµένου να 

διατηρηθεί η ανθρωπότητα και να απαλλαγεί από την αυθάδεια της (ακολασίας): να γίνουν οι 

άνθρωποι ασθενέστεροι. 

     «Προς το παρόν» είπε ο ∆ίας «θα τους κόψω σε δύο µέρη τον καθένα, έτσι θα γίνουν αφ’ ενός 

µεν ανίσχυροι, αφ’ ετέρου χρησιµότεροι σε µας αφού θα είναι αριθµητικά περισσότεροι. Θα 

περπατούν δε ορθοί και µε τα δύο πόδια. Αν όµως αποδειχθεί ότι εξακολουθούν να είναι 

ανυπότακτοι και δεν θέλουν να καθίσουν ήσυχα, τότε θα τους χωρίσω για δεύτερη φορά στα δύο, 

ώστε να περπατούν µε ένα πόδι σα να παίζουν κουτσό», και άρχισε να σχίζει τους ανθρώπους στα 

δύο. 

    Στη συνέχεια ο Αριστοφάνης, αναφέρει µε λεπτοµέρειες τη δουλειά που ανέθεσε ο ∆ίας στον 

Απόλλωνα να «τελειοποιήσει το σώµα των ανθρώπων χρησιµοποιώντας εργαλεία και τεχνικές, 

δίνοντας έτσι και µία κωµικοτραγική αλλά πλαστική όψη στην οµιλία του, κάτι που ταυτίζεται 

άλλωστε µε το ήθος του, και συνεχίζει ερµηνεύοντας τη συµπεριφορά την ερωτική των ανθρώπων 

µετά των χωρισµό τους στα δύο.  

    Λέει λοιπόν ότι: «Μετά τη διχοτόµηση του ανθρώπου, αναζητούσε το καθένα το άλλο µισό και 

πήγαινε µαζί του» («για να δηµιουργηθεί το «όλον»). 

    Έτσι περιγράφεται τα εξής είδη ανθρώπου: το αρσενικό και το θηλυκό από το ανάµεικτο είδος, 

το αρσενικό από το αρσενικό (µεικτό) και το θηλυκό από το θηλυκό (µεικτό) και την αντίστοιχη 

συµπεριφορά κάθε είδους, για να καταλήξει πως η αναζήτηση από τον κάθε άνθρωπο του άλλου 

του µισού προκειµένου να ολοκληρωθεί και να επανέλθει στην αρχική (διπλή) φύση του είναι ο 

Έρωτας «Του ολόκληρου λοιπόν η επιθυµία και η επιδίωξη ονοµάζεται έρωτας» (192e), «θέλοντας 

να υµνήσουµε τον Θεό που µας βοηθάει σ’ αυτό, δίκαια θα υµνούσαµε τον Έρωτα, ο οποίος και 

προς το παρόν µας ωφελεί πολύ οδηγώντας µας προς εκείνους που µας ταιριάζουν, και δια το 

µέλλον µας παρέχει µέγιστες ελπίδες, αν και εµείς παρέχουµε προς τους Θεούς ευσέβεια, ότι θα 

µας επαναφέρει στην αρχαία µας φύση και αφού µας γιατρέψει θα µας κάνει να ζούµε ευτυχισµένοι 

και σε απόλυτη ευδαιµονία». 

    Ο λόγος του Αριστοφάνη αποτελεί ένα από τα αιχµηρότερα – τολµηρότερα ίσως κράµατα του 

κωµικού και τραγικού (άκρως σοβαρού µεταφυσικού) στοιχείου (κατά του Νίτσε, η µεγάλη 

σοβαρότητα, εγείρεται τη στιγµή που αρχίζει η τραγωδία). Κάτω από την κωµικότητα της µορφής 

του Αριστοφάνη, διαφαίνεται ένα τόσο βαθυστόχαστο περιεχόµενο, ώστε δεν είναι περίεργο που η 

∆ιοτίµα έκανε κριτική µόνο στη δική του οµιλία (205d). ∆εν είναι µόνο µεγαλειώδης στην 

απλότητα της σύλληψης, από τη σκοπιά να ερµηνευθεί και η έλξη των φύλλων, ούτε η σκέψη να 

συνδέσει γενετήσια πράξη µε την ιδέα της ολοκλήρωσης. Στην οµιλία του Αριστοφάνη, για πρώτη 

φορά µας παρουσιάζεται ο έρωτας στην αληθινή του φύση, ως ένστικτο πρωταρχικό του 
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ανθρώπινου οργανισµού (κάτι που κάνει αργότερα ο Freud), ως το µεγάλο µυστήριο και το µεγάλο 

θαύµα της δηµιουργίας, το οποίο γι’ αυτό µόνο µυθολογικά µπορεί να συλληφθεί.  

     Ακολουθεί ένας διάλογος µεταξύ του Αριστοφάνη και του Ερυξίµαχου, στον όποίο 

παρεµβαίνουν και οι Αγάθων και Σωκράτης και τελικά το λόγο παίρνει ο Αγάθων. 

    Αγάθων (194a – 197e): «Εγώ λοιπόν θέλω πρώτα να πω πως πρέπει να µιλήσω και έπειτα να 

µιλήσω. Γιατί µου φάνηκαν όλοι εκείνοι που πήραν προηγουµένως το λόγο ότι δεν εγκωµίαζαν το 

Θεό, αλλά ότι καλοτύχιζαν τους ανθρώπους για τα αγαθά που τους παρέχει ο Θεός και ποιος είναι 

αυτός που τους τα δώρισε αυτά, κανένας δεν είπε».  

    Και ο Αγάθωνας συνεχίζει το λόγο του προσπαθώντας να περιγράψει τη µορφή και τα 

χαρακτηριστικά του Θεού Έρωτα µε τη µορφή του νεαρού γιου της Αφροδίτης, όπως τον βλέπουµε 

στην τέχνη από τον 4
ο
 αιώνα και µετά και όπως µας την επανέφερε η εποχή της Αναγέννησης.  

     Όπως πολύ ωραία θα παρατηρήσει ο Σωκράτης (204c), ο Αγάθων ως πρότυπο για την 

περιγραφή της µορφής και των χαρακτηριστικών του Έρωτα χρησιµοποίησε τον εραστή και όχι τον 

φορέα του αισθήµατος Έρωτα. 

     Ας δούµε λοιπόν πως περιγράφει τον Έρωτα ο Αγάθων: «Λέω λοιπόν εγώ ότι από όλους τους 

Θεούς, που είναι ευτυχισµένοι, ο Έρωτας είναι ο ευτυχέστερος, γιατί είναι ο ωραιότερος και ο 

καλύτερος απ’ αυτούς (195a). Και είναι ο ωραιότερος για τα εξής: Είναι ο πιο νέος και µισεί το 

γήρας, είναι απαλός διότι στα µαλακά περπατεί και όχι στα σκληρά δηλαδή στα αισθήµατα και στις 

ψυχές των Θεών και των ανθρώπων (195e). Είναι ευλύγιστος (υγρός το είδος 196a) γι’ αυτό και 

εισχωρεί όταν τα αισθήµατα και η ψυχή είναι µαλακά, ενώ αποχωρεί όταν αυτά σκληρύνουν. Και 

µεγάλη απόδειξη των συµµετρικών αναλογιών του και της ευλυγισίας του είναι η οµορφιά του, 

γιατί υπάρχει αιώνιος πόλεµος ανάµεσα στην ασχήµια και στον Έρωτα. Είναι ωραίος και 

χρωµατιστός και µυρωδάτος σαν  ανθισµένο λουλούδι, κάτι που φαίνεται από την διαµονή του 

Θεού κοντά στα άνθη, γιατί σε σώµα και ψυχή ή οτιδήποτε άλλο που δεν άνθισε ή που έληξε η 

ανθοφορία του, ο Έρωτας δεν εγκαθίσταται. Όπου όµως υπάρχει τόπος ανθισµένος και µυρωδάτος, 

εκεί και κάθεται και παραµένει» (196a, b). Και συνεχίζει: «Αλλά και για την αρετή του Έρωτα 

πρέπει τώρα, µετά από αυτά  να µιλήσουµε». Ο Έρωτας είναι δίκαιος («ούτε αδικεί, ούτε 

αδικείται»), είναι ελεύθερος («γιατί η βία δεν τον αγγίζει») είναι ο πιο γενναίος («αλλά και στην 

ανδρεία του Έρωτα ούτε και ο Άρης δεν τον ξεπερνάει» 196c), είναι σοφός [«ο Θεός είναι ποιητής 

τόσο σοφός που να µπορεί να κάνει και άλλον ποιητή γιατί ο καθένας γίνεται ποιητής «ακόµα και 

αν πριν ήταν άµουσος» άµα τον αγγίξει ο Έρωτας» (196c)], είναι σώφρων («Από τον Έρωτα καµία 

ηδονή δεν είναι ισχυρότερη κι οι άλλες όντας κατώτερες κυριαρχούνται από τον έρωτα, κι αυτός 

κυριαρχεί κυριαρχώντας λοιπόν στις ηδονές και στις επιθυµίες, ο Έρωτας αποδεικνύεται εξαιρετικά 

σώφρων». 196c). Ο Έρωτας είναι δηµιουργός (γεννιέται και αναπτύσσεται κάθε ζωή, αλλά και 

πνευµατική δηµιουργία π.χ. φιλοσοφία , ποίηση, θέατρο κ.λ.π.) είναι δάσκαλος (διδάσκει στις 

πρακτικές τέχνες, τη µουσική, τη µεταλλουργία, στην υφαντουργία, αλλά και τον «∆ία στο να 

κυβερνάει τους Θεούς και τους ανθρώπους»).  

      Και ο µελιστάλαχτος λόγος του ωραιολόγου ποιητή Αγάθωνα τελειώνει θριαµβευτικά, µε 

αληθινό ύµνο και χαιρετισµό προς τον Θεό Έρωτα, που κάτω απ’ την αιγίδα του η ωραιόπαθη 

υπόστασή του ολόκληρη ανατέλλει:  

      «Εµένα λοιπόν µου φαίνεται, Φαίδρε, ότι ο Έρωτας όντας πρώτα ο ίδιος ο ωραιότερος και ο 

καλύτερος, γίνεται έπειτα και στους άλλους πρόξενος παρόµοιων χαρισµάτων. Μου έρχεται 

µάλιστα να το πω και µε στίχους, ότι αυτός είναι εκείνος που φέρνει την ειρήνη στους ανθρώπους, 

στα πελάγη τη γαλήνη, την άπνοια και το κοίµισµα των ανέµων, τον ύπνο στις έννοιες. Κι αυτός 

είναι που µας εµποδίζει να είµαστε ξένοι µεταξύ µας, και µας γεµίζει οικειότητα, που κανονίζει να 

συναντιόµαστε σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις, που γίνεται αρχηγός µας, σε γιορτές, σε χορούς, 

σε θυσίες χαρίζοντάς µας πραότητα και διώχνοντας την αγριότητα δωρίζει την ευµένεια, 

απαλλάσσει από την δυσµένεια, ήπιος, καλός, ορατός στους σοφούς, θαυµαστός στους Θεούς, 

ποθητός στους κακόµοιρους, πολύτιµος στους καλόµοιρους, της Καλοπέρασης, της Άνεσης, της 

Χλιδής, των Θέλγητρων, της Επιθυµίας, του Πόθου πατέρας, φροντίζει τους καλούς, παραµελεί 
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τους κακούς στον κόπο, στον φόβο, στον πόθο, στα λόγια οδηγός πολεµιστής άριστος σύµµαχος 

και σωτήρας, όλων των Θεών και των ανθρώπων στολίδι ωραιότατος και άριστος αρχηγός, τον 

οποίο πρέπει να ακολουθεί κάθε άνδρας υµνώντας τον όµορφα, µετέχοντας στο τραγούδι που 

τραγουδάει θέλγοντας το νου όλων των Θεών και των ανθρώπων». (197b, e) 

     «Μόλις σταµάτησε να µιλάει ο Αγάθων, όλοι οι παρόντες, είπε ο Αριστόδηµος, άρχισαν να 

φωνάζουν δυνατά πόσο σωστά µίλησε ο νεαρός και για τον εαυτό του και για τον Θεό».  

     Ο Ύµνος του Αγάθωνα προς τον Θεό, είναι πράγµατι ένα αριστούργηµα καλλιέπειας, µιας 

καλλιέπειας όµως χωρίς αντίκρισµα βάθους φιλοσοφικού. Πρόκειται για µια αληθινά εξαίσια 

πρόζα ποιητική, γραµµένη από µεγάλο στυλίστα ποιητή και που θυµίζει βυζαντινό χαιρετισµό.  

    Ολόκληρος ο λόγος του Αγάθωνα (άβαθος, εσφαλµένος) είναι µια παρωδία της σύγχρονης 

ρητορικής, στην οποία ο Πλάτων, όχι άδικα, αναγνώριζε τον ισχυρότερο αντίπαλο της αληθινής και 

στην αλήθεια στηριζόµενης παιδείας. 

    Απ’ αυτή παίρνει τη λογική των ακριβολόγων υποδιαιρέσεων, και την αφθονία των εκφραστικών 

σχηµάτων, που Θυµίζουν στον Σωκράτη (198c) τη τεχνοτροπία του Γοργία απ’ αυτή προέρχεται 

επίσης το όλο πνεύµα της οµιλίας αυτής, µε την ανεύθυνη και επιφανειακή ωραιολογία της. Έτσι 

ένα πρόβληµα θεµελιώδες της ανθρώπινης ζωής, ο Έρωτας, εκτρέπεται σε αντικείµενο 

αφιλοσόφητο ποµφολυγώδους λυρισµού, και ανεπιφύλακτη επιδοκιµασία από όλους καθιστά 

περισσότερο ακόµη επιβεβληµένη την επέµβαση του Σωκράτη, µε την οποία το φως και η αύρα της 

αλήθειας, θα διασκορπίσουν την οµίχλη και τα µύρα της καλλωπισµένης ψευδολογίας. Τη 

ρητορική της γλώσσας θα αντικαταστήσει τώρα η ρητορική της ψυχής, απλή, λιτή, όπως εκείνη (η 

ψυχή) τα λόγια ο λόγος. 

    Μετά τον Αγάθωνα, το λόγο πήρε ο Σωκράτης, ο οποίος µε τη τροµερή ειρωνεία του και την όλο 

µεθοδικότητα κριτική του (διαλεκτική) καταρρίπτει ένα – ένα τα περισσότερα από τα επιχειρήµατα 

(επιφανειακά) των προηγούµενων οµιλητών, και προσπαθεί να τους οδηγήσει, µε την συγκατάθεσή 

τους, στην αναζήτηση της Αλήθειας. 

    Σωκράτης (198a – 201c): Εισάγει µε Μαεστρία στο διάλογο και ένα Γυναικείο πρόσωπο, τη 

Μάντισσα ∆ιοτίµα, κάτι που δεν συνηθιζόταν στα Συµπόσια. Η ∆ιοτίµα, ως υπηρέτης της 

Μαντικής τέχνης, που αποτελεί την ερωτική τέχνη της επικοινωνίας των ανθρώπων µε τους Θεούς, 

αφηγείται στον Σωκράτη, και ουσιαστικά θέτει τη διάσταση του Έρωτα, της ψυχής, που αποσκοπεί 

στην τελείωσή της, την απαλλαγή από το φθαρτό («την ύλη») και την αναζήτηση του Θείου (της 

Θεϊκής Οµορφιάς) και της Αθανασίας. 

    Μέσα από τα λόγια του Σωκράτη, ο Πλάτων περιγράφει και αναλύει τη Θεωρία του για τις ιδέες, 

το «Ον και το µη Ον», την ψυχή και τα µέρη της, και θέλει τις βάσεις της επιστηµονικής σκέψης. Η 

Ψυχολογία, η Παιδαγωγική αλλά και η Συµβουλευτική, αρχίζουν να αποκτούν επιστηµονική 

οντότητα από την ∆ιδασκαλία του Σωκράτη, όπως αυτό φαίνεται από την θεωρία και τα έργα του 

Πλάτωνα. Ειδικότερα το «Συµπόσιο» µε τη δοµή του και την πλοκή των διαλόγων έχει στοιχεία 

Ψυχολογίας (Ψυχανάλυση) Συµβουλευτικής (Οµάδα, ρόλoι, στάσεις, Μεθοδολογία και 

Συµβουλευτική παρέµβαση για διαµόρφωσή τους, στερεότυπες αντιλήψεις, η αναζήτηση του 

εαυτού κ.α.) αλλά και Παιδαγωγικής (υπάρχει ο δάσκαλος, οι µαθητές, η αγωγή της ψυχής). 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε πως βασικά σηµεία της θεωρίας του Πλάτωνα µέσα από 

τα έργα του «Συµπόσιο» και «Φαίδρος» περί έρωτος είναι τα εξής:  

-    Η δύναµη που συνδέει καθολικά τους δύο κόσµους (του «είναι» και του «γίγνεσθαι») και τη 

ψυχή µε το «Ον», είναι ο Έρωτας (Συµπόσιο, Φαίδρος).  

- Ο Έρωτας είναι προαγωγή προς την αλήθεια και γι’ αυτό η φιλοσοφία είναι ο έρωτας του 

φιλόσοφου προς τις ιδέες. Ο Πλάτων περιγράφει την κλιµάκωση της αναζήτησης (από το 

πεπερασµένο στο άπειρο, από  µέρος στο όλον) στους διαλόγους του «Συµποσίου» και του 

«Φαίδρου». 

- Ο Έρωτας ισχυροποιεί την ανάµνηση των ιδεών, ώστε από τον αισθητό κόσµο να ολοκληρωθεί 

η µετάσταση στο κάλλος του νοητού. Αρχίζοντας από την ωραιότητα που βρίσκεται στον 

παρόντα κόσµο, µέχρι την ωραιότητα που βρίσκεται στον άλλον, υπάρχουν οι µεταβάσεις, σαν 
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να γίνονται βαθµιαία από το ένα ωραίο σώµα στα δύο (φυσική και σωµατική ωραιότητα 

(Συµπόσιο «Φαίδρος» 187 – 180b)), από τα δύο σε όλα τα σώµατα (ηθική ωραιότητα), από τα 

ωραία σώµατα στα ωραία έργα και τις ωραίες µαθήσεις (γνωστική ωραιότητα),  (Ερυξίµαχος 

Συµπόσιο: 186 – 188), και από τις ωραίες µαθήσεις στη µοναδική εκείνη µάθηση που διερευνά 

το ωραίο καθαυτό, η κατανόηση του οποίου είναι άµεση και πλήρης γνώση της ίδιας της ιδέας 

του ωραίου (τη Θεϊκή οµορφιά) (Συµπόσιο: ∆ιοτίµα 211e). 

- Ο έρωτας της γνώσης φωλιάζει στην ανθρώπινη ψυχή. Όµως η ψυχή, που ζει, νοεί, κινείται 

µόνη της και κινεί άλλα, συνδέεται (µε τον έρωτα), εκτός από τον κόσµο του «είναι» και µε τον 

κόσµο του «γίγνεσθαι»,κατάσταση την οποία απηχεί η τριµερής διάκρισή της: 

      α.  το Λογιστικόν (έδρα της γνώσης και αθάνατο) 

      β.  το Θυµοειδές (έδρα της βούλησης) 

      γ.  το Επιθυµητικόν (έδρα των επιθυµιών, κατώτερο σε αξία) 

- Με τα τρία αυτά µέρη της ψυχής, κατά τον Πλάτωνα, συνδέονται τα αντίστοιχα φαινόµενα και 

ενεργήµατα  

(Φαίδρος: περί της ψυχής και της αθανασίας ψυχής) 

- Κατά τον Πλάτωνα, η δικαιοσύνη είναι η καθολική αρετή,  οποία ενεργοποιεί τις άλλες αρετές 

(σοφία, ανδρεία και σωφροσύνη) που αναλογούν προς τα τρία µέρη της ψυχής, το λογιστικό, το 

θυµοειδές και επιθυµητικό αντίστοιχα. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

                                                                 «Περί ηδονής»  («Φίληβος») 

 

      Ο Πλάτων στον «Φίληβο» πραγµατεύεται το θέµα αν το απόλυτο αγαθό για τον άνθρωπο 

ταυτίζεται µε την ηδονή, την απόλαυση ή µε τη διανοητική δραστηριότητα. 

        Τελικά διαπιστώνουµε ότι, σκοπός του διαλόγου αυτού είναι η κρίση και απόρριψη και την 

δύο θέσεων ως ανεπαρκών και η πρόταση µιας µέσης οδού, της ηδονής που συνοδεύεται από τη 

φρόνηση. («Φίληβος» 19b – 23d)  

        (Από αυτό είναι ίσως δικαιολογηµένο να συµπεράνουµε πως ο Πλάτων, ως επικεφαλής της 

Ακαδηµίας, επιχειρεί να εξισορροπήσει τις αντιθέσεις κάποιων µελών της Σχολής του. Το 

συµπέρασµα αυτό ενισχύει και επιβεβαιώνει η µαρτυρία του Αριστοτέλη). 

        Στον «Φίληβο» από τον Πλάτωνα γίνεται οντολογική διερεύνηση (23b – 27c). ∆ιαιρεί τα όντα 

σε τέσσερα οντολογικά γένη: 

        α. το απεριόριστο (άπειρο)  

        β. το πεπερασµένο (πέρας)  

        γ. το µεικτό (µεικτή και γεγενηµένη ουσία) 

        δ. την αιτία (αιτία της µείξεως) 

- Στη συνέχεια διερευνώντας τα είδη της ηδονής (31a – 33c), ενώ η ηδονή και η λύπη 

θεωρούνται ως δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος και ανήκουν στο γένος του πεπερασµένου. 

Περιγράφονται 3 είδη ηδονής – λύπης : 

1.    αυτή που σχετίζεται µε την ύλη και το σώµα  

2. αυτή που σχετίζεται µε τα συναισθήµατα (προσδοκία) 

3. την ψυχική ηδονή που σχετίζεται µε τη µνήµη απαλλαγµένη από κάθε σωµατική ανάµειξη. 

 

       Στη συνέχεια του διαλόγου γίνεται ανάλυση των ψυχολογικών φαινοµένων της αίσθησης, της 

µνήµης και της επιθυµίας (33c – 36b) 

 

- Αίσθηση:    όταν οι σωµατικές λειτουργίες γίνονται αντιληπτές από την ψυχή. 

 

- Μνήµη:       η διαφύλαξη και διατήρηση της αίσθησης εκ µέρους της ψυχής  
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- Επιθυµία:  αυτή αποδεικνύεται ότι δεν είναι φαινόµενο σωµατικό αλλά ψυχικό, διότι η επιθυµία 

υποκινείται από το αίσθηµα της έλλειψης που ανασύρει την ανάµνηση της πλήρωσης. 

Εποµένως µπορεί κάποιος να έχει ανάµεικτα συναισθήµατα λύπης (από την έλλειψη) και χαράς 

(από την προσδοκία εξουδετέρωσης της έλλειψης) 

 

- Συζητείται το θέµα διάκρισης µεταξύ αληθούς (καθαρής) και ψεύδους ηδονής και λύπης (36b – 

41a) 

 

- Αµιγές και καθαρές ηδονές (50e – 53c) είναι τα συναισθήµατα, που παράγονται από τη θέαση 

ωραίων χρωµάτων και σχηµάτων, από τις ευώδεις οσµές και από τους µουσικούς τόνους. Η πιο 

καθαρή και κατ’ εξοχήν αµιγής ηδονή είναι εκείνη που προκύπτει από την απόκτηση γνώσεων. 

Η αξία των αµιγών ηδονών δεν έγκειται στην ένταση και στο µέγεθος αλλά στην καθαρότητά 

τους. 

 

Εξέταση από οντολογική άποψη: 

- Μπορεί η ηδονή να χαρακτηρισθεί έσχατο σκοπός; 

- Αφού η ηδονή µετέχει στη γένεση («γίγνεσθαι») µετέχει και στη φθορά και στον θάνατο, άρα 

είναι αδύνατο να µετέχει στο αγαθό («είναι»). 

- Η αναζήτηση επανέρχεται στο ερώτηµα, αν η ηδονή ή η φρόνηση είναι συγγενέστερη µε το 

αγαθό. Και οι δύο έννοιες εξετάζονται σε σχέση µε τη συµµετρία, την αλήθεια και το κάλλος 

και διαπιστώνεται ότι αναµφισβήτητη συγγένεια µε τα τρία αυτά έχει η φρόνηση. 

Κατόπιν αυτού προκύπτουν οι παρακάτω οντολογικές βαθµίδες: 

1. το µέτρο, το µέτριο και το προσαρµοσµένο στην περίπτωση µέτρο 

2. η συµµετρία, το ωραίο, το τέλειο και το επαρκές 

3. ο νους και η φρόνηση 

4. οι επιστήµες, οι τέχνες και οι σωστές αντιλήψεις  

5. οι αµιγείς και καθαρές ηδονές, που παράγονται από νοητικές και αισθητηριακές λειτουργίες 

- Στον επίλογο του διαλόγου (66d – 67b), οι συνοµιλητές συµπεραίνουν πως η συζήτηση 

απέδειξε ότι ούτε η ηδονή ούτε η φρόνηση είναι αγαθό, εφόσον δεν έχουν αυτάρκεια και 

τελειότητα. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ  

 

-     Η έννοια της ιδέας είναι ο θεµέλιος λίθος της Πλατωνικής φιλοσοφίας. 

      Αυτή ταυτίζεται µε το απόλυτο, δηλαδή το σταθερό εκείνο λογικό σηµείο, στο οποίο η ψυχή 

ανάγει τα πάντα, για να τα κρίνει και να τα καταξιώσει λογικά, αποτελεί το µέτρο για το είναι και 

το µη είναι.  

       Μέσω της ιδέας, η οποία γίνεται αντιληπτή µόνο µε τη νόηση, η ψυχή κατακτά την ενότητα και 

τη λογικότητά της, ενώ µέσω των αισθητηρίων αντιλαµβάνεται τα µεταβαλλόµενα επί µέρους 

µεγέθη.  

- Το ερώτηµα για τη φύση του όντος απασχόλησε πάρα πολύ τον Πλάτωνα, ο οποίος διεύρυνε το 

πρόβληµα της ουσίας, αυτού δηλαδή που κάνει κάθε τι να είναι ότι είναι. Σε αντίθεση προς τον 

οντολογικό και γνωσιολογικό µηδενισµό των σοφιστικών, (ο Γοργίας ο Λεοντίνος υποστήριξε: 

δεν υπάρχει τίποτα και, αν υπάρχει είναι ακατανόητο για τον άνθρωπο και, αν ήταν κατανοητό 

για τον άνθρωπο δεν θα ήταν δυνατό να ειπωθεί και να εξηγηθεί στους άλλους) υποστήριξε την 

πραγµατικότητα του όντος. «Κάθε ουσία είναι ζωντανή, κινούµενη και νοούσα». Το Ον 

ταυτίζεται και µε το Θείο. 
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- Οι ιδέες αντιπροσωπεύουν το είναι, την αληθινή ύπαρξη, σε αντίθεση προς την αβεβαιότητα 

των φαινοµένων. Είναι το σταθερό αντικείµενο επιστήµης (αληθινής γνώσης) µέσα στην 

εναλλαγή των «δοξών» (υποκειµενικών ή 

       λανθασµένων αντιλήψεων). 

- Με βάση αυτά διαµορφώνονται τα κριτήρια που επιτρέπουν τη δυϊστική διάκριση µεταξύ της 

κατώτερης αισθητικής πραγµατικότητας (γίγνεσθαι, κόσµος της γένεσης, ύλη) και της 

ανώτερης νοητικής πραγµατικότητας (είναι, κόσµος της «ουσίας», άυλο). Μεταξύ του κόσµου 

της «ουσίας» και αυτού της «γενέσεως» υπάρχει η σχέση προτύπου µε το είδωλό του.    

- Η κορυφαία ιδέα είναι η ιδέα του αγαθού («του όντος», «του ενός»). 

-       Η αναζήτηση της αληθινής γνώσης (επιστήµης), της ιδέας, περιλαµβάνει τρεις κλάδους:  

        α. τη ∆ιαλεκτική (που χωρίζεται στη λογική, τη γνωσιολογία και τη µεταφυσική) (κατά τον 

Πλάτωνα η υπέρτατη επιστήµη) 

         β. τη Φυσική και  

         γ. την Ηθική. 

- Η ∆ιαλεκτική αποσκοπεί στη γνώση των ιδεών, που αποτελούν τον πυρήνα της θεωρίας του. 

Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος γνωρίζει τις ιδέες µε την ανάµνηση και όχι µε τις αισθήσεις, οι 

ιδέες είναι αναλλοίωτες και η ύψιστη όλων (το «αγαθό») συµπίπτει µε τη θεότητα. 

- Η Φυσική αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την κοσµολογία του, τη δηµιουργία των όντων, που 

είναι απλά είδωλα ή µιµήµατα των ιδεών. 

- Η Ηθική συνδέεται µε τις µεταφυσικές αρχές του. 

Ο αληθινός προορισµός του ανθρώπου είναι η έξοδός του από τον κόσµο και η οµοίωσή του µε τον 

Θεό. Πραγµατοποιείται µε την εξάσκηση των αρετών της φρόνησης, της σοφίας, της ανδρείας και 

της σωφροσύνης. 

 

     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

1. Πλάτωνας: Συµπόσιον            έκδ. Κάκτος 1991 

2.     -//-          Φίληβος                  -//-       1993  

3.    -//-           Φαίδρος                        -//-       1993 

4. Φιλοσοφικής Στοχαστικότητος Εκφάνσεις – Κορυφώσεις: Νικολάου – Ιωάννου Σ. – 

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ                                                       Θεσσαλονίκη 1973 

5    Μαθήµατα Οντολογίας – Μεταφυσικής               -//-         1972 

6    Αισθητική και Μεταφυσική     -//-         1972 

7.   Εισαγωγή στη Φιλοσοφία                                     -//-         1972 

 

 

 

 

 

Γ. Θεοδωρακόπουλος (Αθήνα 2002) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Μέρος Α’ «Περί Έρωτος» 

- Εισαγωγή     σ.1 

- Παρουσίαση και κριτική αποσπασµάτων από το «Συµπόσιο»      σ.1-7 

 -  Φαίδρος 

 -  Παυσανίας 

- Ερυξίµαχος 

- Αριστοφάνης 

- Αγάθων 

- Σωκράτης 

- Συµπεράσµατα περί έρωτος    σ.8 

 

Μέρος Β’ «Περί ηδονής»     σ.8-9 

- Το απόλυτο αγαθό 

- Οντολογική διερεύνηση 

- Είδη της ηδονής 

- Καθαρές – αµιγείς ηδονές 

- Αρετές 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – Βασικά σηµεία της θεωρίας του Πλάτωνα  σ.9-10 
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