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Τοῦτο μὲν τοίνυν, εἰπεῖν τὸν

Σωκράτη,

φύλαξον

παρὰ

σαυτῷ

μεμνημένος ὅτου· τοσόνδε δὲ εἰπέ,
πότερον ὁ Ἔρως ἐκείνου οὗ ἔστιν ἔρως,
ἐπιθυμεῖ αὐτοῦ ἢ οὔ; Πάνυ γε, φάναι.
Πότερον ἔχων αὐτὸ οὗ ἐπιθυμεῖ τε καὶ
ἐρᾷ, εἶτα ἐπιθυμεῖ τε καὶ ἐρᾷ, ἢ οὐκ
ἔχων; Οὐκ ἔχων, ὡς τὸ εἰκός γε, φάναι.
Σκόπει δή, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, ἀντὶ
τοῦ

εἰκότος

εἰ

ἀνάγκη

οὕτως,

τὸ

ἐπιθυμοῦν ἐπιθυμεῖν οὗ ἐνδεές ἐστιν, ἢ
μὴ (b) ἐπιθυμεῖν, ἐὰν μὴ ἐνδεὲς ᾖ; ἐμοὶ
μὲν γὰρ θαυμαστῶς δοκεῖ, ὦ Ἀγάθων,
ὡς ἀνάγκη εἶναι· σοὶ δὲ πῶς; Κἀμοί,
φάναι, δοκεῖ. Καλῶς λέγεις. ἆρ᾽ οὖν
βούλοιτ᾽ ἄν τις μέγας ὢν μέγας εἶναι, ἢ
ἰσχυρὸς ὢν ἰσχυρός; Ἀδύνατον ἐκ τῶν
ὡμολογημένων. Οὐ γάρ που ἐνδεὴς ἂν
εἴη τούτων ὅ γε ὤν. Ἀληθῆ λέγεις. Εἰ
γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὢν βούλοιτο ἰσχυρὸς
εἶναι, φάναι τὸν Σωκράτη, καὶ ταχὺς
ὢν ταχύς, καὶ ὑγιὴς ὢν ὑγιής—ἴσως
γὰρ ἄν τις ταῦτα οἰηθείη καὶ πάντα τὰ
τοιαῦτα τοὺς ὄντας (c) τε τοιούτους καὶ
ἔχοντας ταῦτα τούτων ἅπερ ἔχουσι καὶ
ἐπιθυμεῖν, ἵν᾽ οὖν μὴ ἐξαπατηθῶμεν,
τούτου ἕνεκα λέγω— τούτοις γάρ, ὦ
Ἀγάθων, εἰ ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν ἕκαστα
τούτων ἐν τῷ παρόντι ἀνάγκη ἃ
ἔχουσιν, ἐάντε βούλωνται ἐάντε μή, καὶ
τούτου γε δήπου τίς ἂν ἐπιθυμήσειεν;
ἀλλ᾽ ὅταν τις λέγῃ ὅτι ἐγὼ ὑγιαίνων
βούλομαι καὶ ὑγιαίνειν, καὶ πλουτῶν
βούλομαι καὶ πλουτεῖν, καὶ

ἐπιθυμῶ

αὐτῶν τούτων ἃ ἔχω, εἴποιμεν ἂν αὐτῷ

«Αυτό κράτα το στη σκέψη σου και να θυμάσαι
ποιανού!», είπε ο Σωκράτης, «όμως σε παρακαλώ
πες μου μόνο αυτό· Ο Έρωτας για κείνον που είναι
έρωτας τρέφει επιθυμία ή όχι;»
«Και πάρα πολύ μεγάλη μάλιστα!», απάντησε ο
Αγάθωνας.
«Ποιό από τα δυο, αυτό που αγαπά και επιθυμεί το
αγαπά και το επιθυμεί όταν, το έχει ή όταν δεν το
έχει»;
«Όταν δεν το έχει, σύμφωνα με τη λογική»,
ανταπάντησε.
«Σκέψου λοιπόν!», επισήμανε ο Σωκράτης, «και έξω
από τι είναι φυσικό, αν είναι ανάγκη αυτός που
ποθεί να ποθεί εκείνο που του λείπει ή να μην το
επιθυμεί σε περίπτωση που δεν το στερείται; Σε
μένα τουλάχιστον, Αγάθωνα, φαίνεται και με το
παραπάνω ότι είναι ανάγκη. Εσύ τί πιστεύεις;»
«Και 'εγώ το ίδιο με σένα!» απάντησε.
«Σωστά μιλάς! Άραγε λοιπόν, θα ήθελε κάποιος, αν
και είναι μεγάλος, να γίνει μεγάλος ή να γίνει
ισχυρός, ενώ είναι ισχυρός»;
«Σύμφωνα με τις προηγούμενες διαπιστώσεις, είναι
αδύνατο».
«Γιατί αυτός που έχει αυτές τις ιδιότητες, τις έχει και
δεν του λείπουν».
«Δίκιο έχεις».
«Εάν λοιπόν, ενώ είναι ισχυρός, ήθελε να είναι
ισχυρός», υπογράμμισε ο Σωκράτης, «και ταχύς, ενώ
είναι ταχύς, και υγιής, ενώ είναι υγιής-ίσως βέβαια
κάποιος θα σχημάτιζε την εσφαλμένη εντύπωση ότι
και αυτά και όλα τα παρόμοια αυτοί που τα έχουν ή
είναι τέτοιοι κατ' ανάγκη τα επιθυμούν - και αυτό το
επισημαίνω για να μην πέσουμε σε παγίδα — το
καθένα απ' αυτά που έχουν στο παρόν, παρακαλώ
την προσοχή σου, Αγάθωνα, το έχουν εξ ανάγκης,
είτε το θέλουν είτε όχι και αυτό ποιος θα το
επιθυμούσε; Αλλά, όταν κάποιος λέει «είμαι υγιής
και θέλω να είμαι υγιής» ή «είμαι πλούσιος και θέλω να είμαι πλούσιος και επιθυμώ αυτά που έχω,»
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ὅτι

σύ,

ὦ

ἄνθρωπε,
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(d)

πλοῦτον

κεκτημένος καὶ ὑγίειαν καὶ ἰσχὺν βούλει
καὶ

εἰς

τὸν

ἔπειτα

χρόνον

ταῦτα

κεκτῆσθαι, ἐπεὶ ἐν τῷ γε νῦν παρόντι,
εἴτε βούλει εἴτε μή, ἔχεις· σκόπει οὖν,
ὅταν τοῦτο λέγῃς, ὅτι ἐπιθυμῶ τῶν
παρόντων, εἰ ἄλλο τι λέγεις ἢ τόδε, ὅτι
βούλομαι τὰ νῦν παρόντα καὶ εἰς τὸν
ἔπειτα

χρόνον

παρεῖναι.

ὁμολογοῖ

ἄν;

Συμφάναι

Ἀγάθωνα.

Εἰπεῖν

δὴ

τὸν

ἄλλο
ἔφη

τι
τὸν

Σωκράτη,

Οὐκοῦν τοῦτό γ᾽ ἐστὶν ἐκείνου ἐρᾶν, ὃ
οὔπω ἕτοιμον αὐτῷ ἐστιν οὐδὲ ἔχει, τὸ εἰς
τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα εἶναι αὐτῷ
σῳζόμενα καὶ παρόντα; (e) Πάνυ γε,
φάναι. Καὶ οὗτος ἄρα καὶ ἄλλος πᾶς ὁ
ἐπιθυμῶν τοῦ μὴ ἑτοίμου ἐπιθυμεῖ καὶ
τοῦ μὴ παρόντος, καὶ ὃ μὴ ἔχει καὶ ὃ μὴ
ἔστιν αὐτὸς καὶ οὗ ἐνδεής ἐστι, τοιαῦτ᾽
ἄττα ἐστὶν ὧν ἡ ἐπιθυμία τε καὶ ὁ ἔρως
ἐστίν; Πάνυ γ᾽, εἰπεῖν. Ἴθι δή, φάναι τὸν
Σωκράτη,

ἀνομολογησώμεθα

τὰ

εἰρημένα. ἄλλο τι ἔστιν ὁ Ἔρως πρῶτον
μὲν τινῶν, ἔπειτα τούτων ὧν ἂν ἔνδεια
παρῇ αὐτῷ; Ναί, φάναι

θα του απαντούσαμε: «Καλά άνθρωπε, είσαι
κάτοχος πλούτου και ισχύος και είσαι και υγιής· άρα
θέλεις να τα διασφαλίσεις αυτά τα αγαθά για το
μέλλον· γιατί για το παρόν, είτε το θέλεις είτε δεν το
θέλεις, τα έχεις. Σκέψου λοιπόν, όταν λες αυτό, ότι
δηλαδή επιθυμώ αυτά που τώρα έχω, μήπως
εννοείς κάτι άλλο έξω απ' αυτό, ότι δηλαδή να
εξασφαλίσω και στο μέλλον αυτά που τώρα κατέχω.
θα παραδεχόταν κάτι άλλο;»
Είπε ότι ο Σωκράτης απέσπασε τη συναίνεση του
Αγάθωνα και συνέχισε: «Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι
αγαπάει κάποιος αυτό που δεν είναι βέβαιο ακόμα
και δεν το κατέχει υπό την έννοια ότι θά 'θελε αυτά
και στο παρόν να τ' αποκτήσει και στο απώτερο
μέλλον να τα διασφαλίσει;»
«Αναντίλεκτα!» Απάντησε ο Αγάθωνας.
«Κατά συνέπεια, και αυτός και κάθε άλλος που
νιώθει κάποια επιθυμία, τη νιώθει για πράγμα που
δεν είναι βέβαιο και για κάτι που δεν αναφέρεται
στο τώρα και αυτό που δεν έχει ή αυτό που δεν είναι
κάποιος, που σημαίνει πως το έχει ανάγκη
προφανώς για
τέτοια ή παρόμοια δεν θα
αναφέρεται η επιθυμία και ο έρωτας;"
«Ασφαλώς!»
«Εμπρός λοιπόν, ας ανακεφαλαιώσουμε τα όσα
είπαμε,» είπε ο Σωκράτης. «Άλλο πράγμα
είναι ο αρχικός έρωτας για κάτι και άλλο στην
συνέχεια όταν αυτό το κάτι το χάσει
κάποιος;»
«Ναι!», απάντησε ο Αγάθωνας.

