
205.  Κτήσει γάρ, ἔφη, ἀγαθῶν οἱ
εὐδαίμονες εὐδαίμονες, καὶ οὐκέτι
προσδεῖ ἐρέσθαι Ἵνα τί δὲ βούλεται
εὐδαίμων εἶναι ὁ βουλόμενος; ἀλλὰ
τέλος δοκεῖ ἔχειν ἡ ἀπόκρισις. Ἀληθῆ
λέγεις, εἶπον ἐγώ. Ταύτην δὴ τὴν 
βούλησιν καὶ τὸν ἔρωτα τοῦτον πότερα 
κοινὸν οἴει εἶναι πάντων ἀνθρώπων, καὶ
πάντας τἀγαθὰ βούλεσθαι αὑτοῖς εἶναι 
ἀεί, ἢ πῶς λέγεις; Οὕτως, ἦν δ᾽ ἐγώ· 
κοινὸν εἶναι πάντων. Τί δὴ οὖν, ἔφη, ὦ
Σώκρατες, οὐ πάντας ἐρᾶν φαμεν, (b)
εἴπερ γε πάντες τῶν αὐτῶν ἐρῶσι καὶ
ἀεί, ἀλλά τινάς φαμεν ἐρᾶν, τοὺς δ᾽ οὔ;
Θαυμάζω, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ αὐτός. Ἀλλὰ μὴ
θαύμαζ᾽, ἔφη· ἀφελόντες γὰρ ἄρα τοῦ
ἔρωτός τι εἶδος ὀνομάζομεν, τὸ τοῦ ὅλου 
ἐπιτιθέντες ὄνομα, ἔρωτα, τὰ δὲ ἄλλα 
ἄλλοις καταχρώμεθα ὀνόμασιν. Ὥσπερ 
τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. Ὥσπερ τόδε. οἶσθ᾽ ὅτι 
ποίησίς ἐστί τι πολύ· ἡ γάρ τοι ἐκ τοῦ μὴ
ὄντος εἰς τὸ ὂν ἰόντι ὁτῳοῦν αἰτία πᾶσά
ἐστι (c) ποίησις, ὥστε καὶ αἱ ὑπὸ πάσαις 
ταῖς τέχναις ἐργασίαι ποιήσεις εἰσὶ καὶ οἱ
τούτων δημιουργοὶ πάντες ποιηταί. 
Ἀληθῆ λέγεις. Ἀλλ᾽ ὅμως, ἦ δ᾽ ἥ, οἶσθ᾽
ὅτι οὐ καλοῦνται ποιηταὶ ἀλλὰ ἄλλα 
ἔχουσιν ὀνόματα, ἀπὸ δὲ πάσης τῆς 
ποιήσεως ἓν μόριον ἀφορισθὲν τὸ περὶ
τὴν μουσικὴν καὶ τὰ μέτρα τῷ τοῦ ὅλου 
ὀνόματι προσαγορεύεται. ποίησις γὰρ 
τοῦτο μόνον καλεῖται, καὶ οἱ ἔχοντες 
τοῦτο τὸ μόριον τῆς ποιήσεως ποιηταί. 
Ἀληθῆ λέγεις, ἔφην. 

«Άρα,» είπε « οι ευτυχισμένοι γίνονται ευτυχισμένοι 
με την απόκτηση των αγαθών και νομίζω δεν 
χρειάζεται να υποβάλω το ερώτημα σχετικά με το 
είδος της επιθυμίας που έχει αυτός που θέλει να 
γίνει ευτυχισμένος, αφού η απάντηση είναι 
αυτονόητη.»  «Σωστά μιλάς!» Είπα εγώ. 
«Αυτή τη διακαή επιθυμία κι αυτόν τον έρωτα 
πιστεύεις ότι νιώθουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως 
και όλοι θέλουν ν' αποκτήσουν τα αγαθά ή μήπως 
πιστεύεις κάτι άλλο;»
«Αυτή θα είναι η  απάντησή μου,»  είπα εγώ, « όλοι 
ανεξαιρέτως.» 
«Και πώς εξηγείς αυτά που είπαμε,» πρόσθεσε, «ότι 
δεν  αγαπούν όλοι, αν βέβαια ισχύει ότι όλοι 
αγαπούν τα ίδια πράγματα και παντοτινά, αλλά 
αποδείξαμε ότι άλλοι αγαπούν και άλλοι  όχι;»
«Και  εγώ τα έχω  χαμένα!» Ψέλλισα. 
«Να μην τα έχεις χεις χαμένα,» με ενθάρρυνε, «γιατί 
απομονώνουμε μια μορφή του έρωτα και την 
ονομάζουμε έρωτα, χρησιμοποιώντας το όνομα του 
συνόλου. Την ίδια κατάχρηση κάνουμε και σε πολλές 
άλλες περιπτώσεις.» 
«Σαν ποιά δηλαδή;» Ρώτησα εγώ.
«Σαν την παρακάτω. Η ποίηση βέβαια, το ξέρεις και 
ο ίδιος, είναι κάτι πολύ γενικό. Κάθε βήμα 
οποιουδήποτε και κάθε αιτία που μεταβάλλει το 
τίποτα σε κάτι είναι ποίηση· Υπ' αυτό το πρίσμα όλες 
οι τεχνικές εργασίες και κατασκευές είναι ποιήσεις 
και οι τεχνίτες που τις ασκούν είναι όλοι ποιητές.»
«Αλήθεια λες.»
«Όμως,» συνέχισε αυτή, «ξέρεις πολύ καλά ότι δεν 
ονομάζονται ποιητές, αλλά έχουν άλλες ονομασίες. 
Από το σύνολο της ποίησης ένα μόνο μόριο, δηλαδή
αυτό που σχετίζεται  με τη μουσική και το μέτρο, 
αποκόπηκε, διεκδίκησε για τον εαυτό του το 
αποκλειστικό προνόμιο να ονομάζεται με το όνομα 
του συνόλου. Αυτό το μόριο μονάχα ονομάζεται 
ποίηση και, όσοι σ' αυτό εντρυφούν, ποιητές !»
«Και πάλι μιλάς σωστά!» Συμπλήρωσα.
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(d) Οὕτω τοίνυν καὶ περὶ τὸν ἔρωτα. τὸ
μὲν κεφάλαιόν ἐστι πᾶσα ἡ τῶν ἀγαθῶν 
ἐπιθυμία καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν ὁ μέγιστός 
τε καὶ δολερὸς ἔρως παντί· ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
ἄλλῃ τρεπόμενοι πολλαχῇ ἐπ᾽ αὐτόν, ἢ
κατὰ χρηματισμὸν ἢ κατὰ
φιλογυμναστίαν ἢ κατὰ φιλοσοφίαν, οὔτε 
ἐρᾶν καλοῦνται οὔτε ἐρασταί, οἱ δὲ κατὰ
ἕν τι εἶδος ἰόντες τε καὶ ἐσπουδακότες τὸ
τοῦ ὅλου ὄνομα ἴσχουσιν, ἔρωτά τε καὶ
ἐρᾶν καὶ ἐρασταί. Κινδυνεύεις ἀληθῆ, 
ἔφην ἐγώ, λέγειν. Καὶ λέγεται μέν γέ τις, 
ἔφη, λόγος, ὡς οἳ ἂν τὸ ἥμισυ (e) ἑαυτῶν 
ζητῶσιν, οὗτοι ἐρῶσιν· ὁ δ᾽ ἐμὸς λόγος 
οὔτε ἡμίσεός φησιν εἶναι τὸν ἔρωτα οὔτε 
ὅλου, ἐὰν μὴ τυγχάνῃ γέ που, ὦ ἑταῖρε, 
ἀγαθὸν ὄν, ἐπεὶ αὑτῶν γε καὶ πόδας καὶ
χεῖρας ἐθέλουσιν ἀποτέμνεσθαι οἱ
ἄνθρωποι, ἐὰν αὐτοῖς δοκῇ τὰ ἑαυτῶν 
πονηρὰ εἶναι. οὐ γὰρ τὸ ἑαυτῶν οἶμαι 
ἕκαστοι ἀσπάζονται, εἰ μὴ εἴ τις τὸ μὲν 
ἀγαθὸν οἰκεῖον καλεῖ καὶ ἑαυτοῦ, τὸ δὲ
κακὸν ἀλλότριον·

«Το ίδιο συμβαίνει και με τον έρωτα. Περιληπτική 
έννοια που δηλώνει την σφοδρή επιθυμία για τα 
αγαθά και τον ασίγαστο και απατηλό πόθο του κάθε 
ανθρώπου για ευτυχία. Όμως κάποιοι στρέφονται 
και τον αναζητούν σε διαφορετικά μέρη, άλλος τον 
συνδέει με την απόκτηση χρημάτων, άλλος με την 
άσκηση του σώματος κι άλλος με τη φιλοσοφία, 
αλλά σ' αυτές τις περιπτώσεις ούτε ερωτευμένοι 
λέγονται, ούτε ερωτευμένοι αποκαλούνται, αλλά 
κάποιοι που καταγίνονται και με ιδιαίτερο ζήλο 
επιδιώκουν μια και μόνο μορφή, ένα μόριο του 
έρωτα, οικειοποιούνται το όνομα του συνόλου και 
εδώ γίνεται λόγος και για έρωτα και ερωτευμένους 
και για εραστές.» «Αυτά που λες,» είπα εγώ,  «έχουν 
πολλές πιθανότητες να βρίσκονται κοντά στην 
αλήθεια.» «Υπάρχει μια εκδοχή,» συνέχισε, 
«σύμφωνα με την οποία διακατέχονται από έρωτα 
εκείνοι που επιζητούν το έτερο ήμισυ του εαυτού 
τους. Κατά τη δική μου όμως άποψη, ο έρωτας δεν 
έχει να κάνει ούτε με το μισό, ούτε με το σύνολο, αν 
δεν έχει, φίλε μου, σημείο αναφοράς το αγαθό, 
αφού οι άνθρωποι δεν θα δίσταζαν ν' 
ακρωτηριαστούν και στα πόδια και στα χέρια, αν 
ήταν πεπεισμένοι πως τα δικά τους μέλη είναι 
αρρωστημένα. Κατά συνέπεια δε νομίζω ότι κάθε 
άνθρωπος ερωτεύεται το όμοιο ή το συμβατό με τον 
εαυτό του, αλλά ονομάζει οικείο, εκείνο που είναι 
αγαθό και, ξένο, εκείνο που είναι κακό. 


