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ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 
[ Ή ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ ΗΘ1ΚΟΣ] 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

1. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Αισθάνομαι, δτι άπαράσκευος* 172 
δεν είμαι είς οσα μ3 ερωτάτε. Πράγματι έτυχε προ ήμε

ρων ν' ανεβαίνω προς τήν πόλιν άπό 
Πρόλογος* το σπίτι μου άπό το Φάληρον."Ενας 

γνωστός μου τότε μέ αντελήφθη άπ" 
οπίσω καί μου έφώναξεν έξ αποστάσεως αστειευόμε
νος3 συγχρόνως μέ τόν τρόπον της προσφωνήσεως: 
«"Ε, σύ» έφώναξε «δημότα του Φαλήρου 'Απολλόδωρε, 
6έν μέ περιμένεις;» 'Εγώ έσταμάτησα καί τον έπερί-
μενα. Εκείνος τότε μου εΐπεν : «'Αλήθεια, 'Απολλόδω
ρε' έζητοΟσα τελευταίως να σ' εϋρω' ήθελα νά μάθω 
λεπτομέρειας δια τήν συγκέντροσιν τοΰ Αγάθωνος 
καί του Σωκράτους καί του Άλκιβιάδου καί των άλ- b 
λων, πού έλαβαν μέρος είς το δείπνον τότε, διά τάς 
ομιλίας περί ίίρωτος, τί έλεγαν*. Κάποιος άλλος μου 

* Πρβλ. τήν ΕΕσαγωγήν Μ § I, δπου καί περί του 'Απολλο
δώρου καί του 'Αριστοδήμου. 

1. Μελέτη δέν έσήμαινε ο,τι καί σήμερον, άλλα τήν κατ' ε
πανάληψιν, μεγαλόφωνου φυσικά, άνάγνωσιν μιας περικοπής ττρός 
άποστήθισιν καί βαθυτέραν τοΰ νοήματος κατανόησιν. Αυτό Ιχει 
κάμει πράγματι 6 'Απολλόδωρος διηγηθείς το πράγμα. Ή ακο
λουθούσα έζήγησις τοϋ ουκ άμελέτητος μέ τό καί γαρ τελειώ
νει 173c ώστε . . . ούκ άμελετητως εχω. 

2. Τό άστεϊον κείται εϊς το ÖTL τόν προσφωνεί μέ το δημοτι
κών του δνομα, κάτι πού έγίνετο είς τάς επισήμους περιπτώσεις, 
ΤΙ. χ. ενώπιον τοϋ δικαστηρίου (πρβλ. Γοργ. 495d). ΆντΙστοιχον 
θα ήτον είς τήν γλώσσαν μας νά προσφώνησης κάποιον είς συν
ήθη ΟμιλΙαν τΩ. συ Μικολαΐδη Γεώργιε τοΰ Δημητρίου. ΈπΙση-
μον χαρακτήρα είχε καί ή τιροσφώνησις μέ τοϋ πατρός τό δνομα 
(ώ παϊ Άκουμενοΰ 198a), άλλα μόνον δταν ήτο γνωστός. "Ισως 
νά υπήρχε καί κάποια ρυθμική μεγαλοπρέπεια είς τόν τρόπον 
που άπηγγέλθη ή προσφώνησις. 



ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 
[ *Η ΠΕΡΙ ΕΡΟΤΟΣ' ΗΘΙΚΟΣ ] 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΕΤΑ1ΡΟΣ 

1. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Δοκό μοι περί ών πυν- 172 
θάνεσθε ουκ άμελέτητος είναι, καί γ α ρ έτόγχα-
νον πρώην είς άστυ οίκοθεν ανιών Φαληρόθεν 
τών oöv γνωρίμων τις όπισθεν κατιδών με πόρ-

5 ρωθεν έκάλεσε, καί παίζων αμα τη κλήσει νΩ. 
Φαληρευς, Ιφη, οδτος 'Απολλόδωρος, où περι
μένεις ; Κάγώ έπιστάς περιέμεινα. Kai ος 'Α
πολλόδωρε, εψη, καί μην καί εναγχός σε έζή-
τουν, βουλόμενος διαπυθέσθαι τήν 'Αγάθωνος 

ίο συνουσίαν καί Σωκράτους καί Άλκιβιάδου καί h 
τών αλλων τών τότε έν τω συνδείπνω παραγε-
νομένων, περί τών ερωτικών λόγων τίνες ήσαν. 
δλλος γάρ τΕς μοι διηγεΐτο άκηκοώς Φοίνικος 

Titulus. Περί αγαθού Βΐ Diogenes I,aertius 3,58 2 σοκ : νυν ουκ 
Methodius 5 ώ BTW : ό alii 6 'Απολλόδωρος del. Β adita m || πε
ριμένεις vulg. : περιμένεις Β περιμένεις TW 11 συνδείπνω BW 
Methodius : συνδειπνεϊν TW« 

5. Είναι χαρακτηριστική της ομιλούμενης γλώσσης αυτή ή 
πρόληψις- προτάσσεται Β,τι είς τήν φαντασίαν εμφανίζεται ζωη
ρότερα (τήν 'Αγάθωνος συνουσίαν) καί κινεί τό ενδιαφέρον (πε
ρί τών ερωτικών λόγων), καί ϋπειτ* ακολουθεί το λογικώς πρό-
τερον τίνες ïjaav. "Η ακριβολογία θά fjxo ; τίνες ηΌαν ol ερωτι
κοί λόγοι έν τΒ 'Αγάθωνος συνουσία κλπ. Δείγματα τοιαύτης 
συντάξεως, ακολουθούσης ψυχολογικούς μάλλον παρά λογικούς 
νόμους, είναι συχνά είς τον Πλάτωνα. 
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έκαμε λόγον περί αυτών, ό όποιος τα είχεν ακούσει 
άπό τον Φοίνικα του Φιλίππου1, μου προσέθεσε δέ δτι 
καί συ τά έγνώριζες" άλλα δέν είχε νά μου είπη τίποτε 
συγκεκριμένον. Διηγήσου μου λοιπόν σο περί αυτών. 
Εΐσαι άλλωστε où ό άρμοδιώτερος νά άνακοινώνης2 

τάς ομιλίας τοΰ φίλου σου*. Πρώτ' άπ* δλα δμως» προσ-
έθεσεν «είπε μου : παρευρέθης προσωπικώς είς αυ
τήν τήν συγκέντρωσιν ή δχι ;» 'Εγώ τότε απήντησα : 
ϊΕϊν* όλοψάνερον, πώς τίποτε τό θετικόν δέν σ1 έπλη-
ροφόρησεν ό πληροφορητής σου, άφοΟ πιστεύεις, πώς e 
ή συγκέντρωσις αυτή, πού μ* έρωτας, Ελαβε χώραν τώ
ρα τελευταίως, ώστε νά είμαι παρών καί εγώ». <Καί 
βέβαια». "Άπα που καί ώς που» είπα «Γλαυκών* ; Δέν 
ξέρεις πώς είναι χρόνια πολλά πού δ Άγάθων 
απουσιάζει ά π ' έδώ, καί δτι άπό τόν καιρόν πού έγώ 
συναναστρέφομαι τόν Σωκράτη καί Ιχω βάλει ώς 
καθημερινόν μου Εργον νά γνωρίζω δ,τι λέγει καί 
Ο,τι κάνει, δέν εΤναι καν οοτε τρία χρόνια ; Ώ ς 
τότε έγύριζ* ασκόπως οπού τύχπ καί έπίστευα πώς 173 
κάτι κάνω, ένφ ήμην δυστυχισμένος δσον κανένας, 
οχι όλιγώτερον παρ* δσον εΐσαι τώρα σύ, που νομί
ζεις δτι κάθε άλλη ασχολία είναι προτιμότερα παρά 
νά φιλόσοφος», Καί έκεΐνος «Μή μέ όβρίζρς» εΐπε 
«μόνον είπε μου : πότε ε"γινεν ή συγκέντρωσις αυτή ;» 
Έ γ ώ τότε τοΰ ε ί π α : «Πα,ιδιά ίίμεθα τότε ήμεΐς ακόμη' 
τότε πού ό Άγάθων έπέτοχε τό βραβεΐον μέ τήν πρώ-
την τραγφδίαν του5, τήν έπομένην τής ημέρας που είχε 
προσφέρει τήν έπινίκιον θυσίαν8 αυτός καί τά μέλη του 

1. "Αγνωστος δλλοθεν. "Ισως έξ αΟτοΟ να ώνομάσθη ό απο
λεσθείς διάλογος Φοίνιξ τοΟ έκ Μεγάρων Σωκρατικοί) Εϋκλείοου 
(Διογ. Λαέρτ. 2, 108). 

2. Ή άναδιήγησις τών συζητήσεων τοο Σωκράτους ήτο, καί 
έφ· δσον Εζη, συνήθης- πρβλ. 215d καί ΙΙαρμεν. 126c. 

3. Έταΐρον (δχι διδάσχαλον) ώνόμαζαν οΐ μάθηταί τόν Σω
κράτη (Φαίδ. 118a, Άριστοτ. Ρητορ. 1398b31 κ.ά.), φίλον τόν ονο
μάζει ό Ιδιος Ô Πλάτων (7. Έπιστ. 324d). Ol Ιδιοι Ιλέγοντο έρα-
σταΐ (173b), δηλαδή θαυμασταί. 

4. Τώρα μόλις ρίπτεται το βνομα τοϋ αυνομιλητοϋ' Ιτσι κερ
δίζει ή δμιλία είς φυσικότητα. Πρόκειται πιθανώτατα περί τοϋ 
άδελφοΰ τοϋ Πλάτωνος, τοϋ γνωστοί) συζητητοϋ τής Πολιτείας 
αυτός, 6xt δ πατέρας του Χαρμίδου (Χαρμ. 154a), θά fJTo τό 416 
τταιδ(. 
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τοΟ Φιλίππου, £φη δέ καί σέ είδέναί" άλλα γαρ 
ουδέν εΐχε σαφές λέγειν, σύ οΰν μοι διήγησαι" 
δικαιότατος γ α ρ εΐ τους τοΟ εταίρου λόγους 
άπαγγέλλειν. πρότερον δέ μοι, η δ' ας, είπε- σύ 

5 αυτός παρεγένου τη συνουσία ταύτη ή ou ; 
Κάγώ εΐπον δτι Παντάπασιν εοικέ σοι ουδέν 
διηγεϊσθαι σαφές ό διηγούμενος, et νεωστί ήγεί c 

την συνουσίαν γεγονέναι ταύτην, ην έρωτας, 
ώστε καί έμέ παραγενέσθαι. — "Εγωγε δή. — 

10 Πόθεν, ην δ* έγώ, ώ Γλαυκών ; ούκ οίσθ* δτι 
πολλών ετών Ά γ ά θ ω ν ένθάδε ούκ έπιδεδήμη-
κεν, άφ* οδ δ' έγώ Σωκράτει συνδιατρίβω καί 
επιμελές πεποίημαι έκαστης ημέρας είδέναι δ τι 
αν λέγη ή πράττη, ούδέπω τρία £τη έστΕ ; προ 

15 τοΟ δέ περιτρέχων Οπη τύχοιμι καί οίόμενός τι 173 
ποιεΐν άθλιώτερος η ότουοϋν, ούχ ήττον η σύ 
νυνί, οίόμενος δεΐν πάντα μάλλον πράττειν ^ 
φιλοσοφείν. Καί Ος Μή σκώπτ', εφη, άλλ' είπε 
μοι πότε έγένετο ή συνουσία αϋτη. Κάγώ εΐπον 

0 δτι Παίδων οντων ημών 'έτι, δτε τη πρώτη τρα
γωδία ένίκησεν Άγάθων, τη οστεραία ή fi τά 
έττ,ινΕκια εθυεν αυτός τε καί οί χορευταΕ.—Πάνυ, 

2 οώθέν Β 9 κάμε Atbeoaeus 217b || Εγωγε δή : Εγώ γαρ Εφη 
Atbeoaeus εγωγ* Εφη Badbam έγώ γε δή, Εφη Burnet Π ένθάδε 
um. Athenacas || έπιδεδήμηκεν; Schanz sublato interrogati ο ni s sign ο 
in. v. 14 16 f| BST : ήν B a c ή WT* 17 vûv TW 20 πρώτη om. 
Athenaeus 21 ή fi TW ; ή Β ή Hermann ή Schanz ora. Priscianus 

5. Μέ τήν πρώτην του έμφάνισιν έκέρ&ισε τα πρωτεία, δπως 
ό Σοφοκλής το 468. 

6. Συνήθως Εκαμνε τα τραπέζι (Ετσι πρέπει να μεταφρασβη 
το Εθυεν) Ô χορηγός- Αλλ* Ô Άγάθων ήτο πλούσιος. Πολλάκις 
καί απλοί φίλοι ή θαυραοταΐ έπανηγύριζαν τάς νίκας, δπως δ 
Καλλίας τήν νίκην τοΟ Αώτολύκου είς τα Συμπόσιον τοΰ Ξενο
φώντος, 
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χορού" του». «"Ωστε είναι, καθώς βλέπω, πολύς καιρός 
άπό τότε» εΐπε. «Καίποΐος σου τήν διηγήθη;Ό Σωκρά
της μήπως ατομικώς;» « Ά δχι προς θεοΟ1 εκείνος» 
απήντησα «άλλ1 αυτός πού τήν εΐπε του Φοίνικος, b 
Ή-Ιτον3 ένας κάποιος 'Αριστόδημος άπό τό Κυδαθή-
ναιον3, μικροκαμωμένος, διαρκώς ανυπόδητος. Είχε 
παρευρέθη είς τήν συγκέντρωσιν ώς θαυμαστής του 
Σωκράτους άπό τους ένθουσιωδεστέρους, καθώς φαί
νεται, τής εποχής εκείνης. Ούχ ήττον ομως έγώ καί άπό 
τον Σωκράτην επίσης έζήτησα ήδη μερικάς πληροφο
ρίας δι1 οσα ήκουσ* άπ' εκείνον, καί μοϋ τά έβεβαίω-
σεν, Οπως εκείνος μοΟ τά εΐχε διηγηθή». «Τότε πώς 
δέν μοο τά διηγείσαι;» εΐπεν. «Ό δρόμος έξ άλλου προς 
τήν πόλιν είναι άπό πάσης απόψεως κατάλληλος, 
ώστε περίπατων κανείς καί νά λέγη καί ν' άκοϋη4»' 

"Ετσι λοιπόν πεζοποροΰντες συνωμιλούσαμεν συγ
χρόνως περί τοΟ θέματος, ώστε, οπως σας Κλεγα και e 
είς τήν αρχήν, απροετοίμαστος δέν είμαι. "Αν λοιπόν 
εΐν'ανάγκη νά τά διηγηθώ καί σδς, Οφείλω6 νά τό κά
μω. "Αλλωστ' έγώ καί γενικώς, άπό τάς φιλοσοφικάς 
συζητήσεις, εϊτ' έγώ τάς διεξάγω 8 είτ' άπό άλλους τάς 
ακούω, ανεξαρτήτως τής ωφελείας που πιστεύω πώς 
έ*χω, ασύγκριτος εΐναι ή εύχαρίστησις πού δοκιμάζω' 
ένφ άπό άλλας ομιλίας, ιδιαιτέρως μάλιστ' άπ* αύτάς 
πού Ιχετε μεταξύ σας σεϊς οί πλούσιοι καί οί άνθρω
ποι τών υποθέσεων1, και ό ίδιος στενοχωρούμαι καί 
σας τους φίλους μου σας έλεεινολογώ, πού νομίζετε 
πώς κάτι κάνετε, ένω δέν κάνετε παρά Eva μηδέν. 
Ένδεχόμενον τώρα καί σεις πάλιν νά μέ θεωρήτε d 

1. Αποκρούεται εντόνως (ού μα τόν Δία} ή σκέψις. Οχι ήτο 
δυνατόν ό Σωκράτης νά διηγηθώ ώ ίδιος τό εγκώμιόν του. Ό 
Γλαυκών φυσικά έρωτό^, διότι δέν ήξεύρει τό περιεχόμενον τών 
λόγων. 

2- ή"ν (δηλαδή 6 ειπών)· όχι πώς είχεν αποθάνει ό 'Αριστό
δημος. 

3. Κυδαθήναιον ήτο δήμος (δηλαδή ενορία) πολυπληθής τής 
πόλεως τών Αθηνών, εκεί περίπου πού είναι σήμερον ή Πλάκα 
καί ή Μητρόπολις. Ά π ' αυτόν κατήγετο καί ά 'Αριστοφάνης. 

4. Κατάλληλος οχι διότι είναι ομαλός, Οσον διότι είναι μα
κρός καί έχουν είς τήν Οιάθεοίν των καιρόν πολύν. Kai είς τους 
Νόμους ή συζήτησις γίνεται κατά τήν πορείαν (αυτό σημαίνει 
οδός) έκ τής Κνωσοϋ προς τό δντρον του Διός. 
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εφη, άρα πάλαι, ώς εοικεν. άλλα τίς σοι 
διηγεΐτο ; r) αυτός Σωκράτης ; — Ου μα τον 
Δία, ην δ* έγώ, άλλ* δσπερ ΦοΕνικι. Άριστόδη- b 
μος 7|ν τις Κηδαθηναιεύς, σμικρός, ανυπόδητος 

5 άεί. παρεγεγόνει δ* έν τη συνουσία, Σωκράτους 
εραστής ών έν τοις μάλιστα τών τότε, ώς εμοί 
δοκεΐ. où μέντοι άλλα καί Σωκράτη γε έ'νια f\br\ 
άνηρόμην ών εκείνου ήκουσα, καί μοι ώμολόγει, 
καθάπερ εκείνος διηγεΐτο. — Τί οδν, εφη, où 

ίο διηγήσω μοι ; πάντως δέ ή οδός ή είς αστυ επι
τήδεια πορευομένοις καί λέγειν καί άκούειν. 

Οϋτω δή ίόντες άμα τους λόγους περί αυ
τών έποιοόμεθα, ώστε, δπερ αρχόμενος εΐπον, e 
ούκ άμελετήτως 'έχω' εί οδν δεΐ καί ύμΐν διηγή-

15 σασθαι, ταΟτα χρή ποιεϊν, καί γαρ εγωγε καί 
άλλως, δταν μέν τινας περί φιλοσοφίας λόγους τ) 
αυτός ποιώμαι τ) άλλων ακούω, χωρίς τοΟ οΐε-
σθαί ώφελεΐσθαι, ύπερφυώς ώς χαίρω* Οταν δέ 
άλλους τινάς, άλλως τε καί τους υμετέρους τους 

15 τών πλουσίων καί χρηματιστικών, αυτός τε ά-
χθομαι υμάς τε τους εταίρους ελεώ, δτι οϊεσθέ 

1 τ ί ς : τί TW 3 αλλοσπερ BTW 5 παραγεγόνει codd. 7 καί 
om Τ. 10 διήγηση W διηγο où vulg. il ή (a) otri. [ || δέ : γε üsener 
γάρ Susemihl 12 περί σότων : addubitavit Usenet) W 14 δει : δο
κεΐ Hirschig sed cf. Phaed. lote Alcib. II 146b 15 ταύτα TW post 
-ΐσΟτα dist. editores quidam. 

5. δεϊ καί χρή δέν είναι ταυτολογία- τό πρώτον εκφράζει 
τον έξωτερικόν έζαναγκασμόν (αν τό απαιτητέ), τό δεύτερον τήν 
έσωτερίκήν ϋποχρέωσιν. 

6. Καμαρώνει, δτι καί ό ίδιος διεξάγει συζητήσεις περί προ
βλημάτων πνευματικών. 

7. "Ο χρηματισμός περιλαμβάνεται κατόπιν (205d) μέσα είς 
τον έρωτα υπό τήν γενικωτΕραν σημασίαν τής επιδιώξεως ένας 
Ιδεώδους ζωής. Είναι καί αυτός äva ίδανικόν, άλλ" άντίθετον 
τελείως προς τόν κατά φιλσσοφίαν βίον. 
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άξιολύπητον ' , και νομίζω πώς είν* άληθινόν αυτό 

πού νομίζετε 2 . Έ γ ώ ομως δια σας δέν τό νομίζω 

απλώς' είμαι βέβαιος. 

ΕΤΑΙΡΟΣ. Ό ίδιος είσαι πάντα, καημένε 'Απολ

λόδωρε. Πάντα κακολογείς καί τόν εαυτόν σου καί 

τους άλλους καί μου παρέχεις τήν έντύπωσιν, πώς 

θεωρείς άξιολύπητον κυριολεκτικώς 6λον τον κόσμον 

έκτος άπό τόν Σωκράτη—τόν εαυτόν σου πρώτα πρώ

τα. Ά π ό ποΰ τάχα νά σου έκόλλησεν αυτή ή έπονο-

μασία, που σέ φωνάζουν μανικόν », δέν τό ξέρω' πάν

τως εις τά λόγια σου εΐσαι πάντοτ* έ*τσι : αγριεύεις 

καί μέ τόν εαυτόν σου καί μέ τους άλλους, εξαιρέ

σει τοΰ Σωκράτους. 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. "Ε βέβαια, αγαπητέ μου. Είναι e 

όλοφάνερον δ ά : μ' αύτάς τάς αντιλήψεις πού έχω 

δια τόν εαυτόν μου καί δια σας, είμ' ένας τρελλός 

καί ένας ανισόρροπος *. 

ΕΤΑΙΡΟΣ. Δέν αξίζει, 'Απολλόδωρε, νά φιλονι-

κοΰμεν τώρα περί αύτοΟ. Μόνον, δπως σ* έπαρακα-

λέσαμεν, αυτό νά κάμης καί Οχι ά λ λ ο : διηγήσου, τί 

ήσαν αϊ όμιλίαι. 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Λοιπόν τό περιεχόμενόν των 

ήτο περίπου τό έξης—ή καλύτερα θά δοκιμάτω άπό 

1. Κακοδαίμονα (ή κακοδαιμονία ορίζεται είς τόν Μένωνα 
78a tò επιθυμεΐν τε τον κακών χοΛ κτάσθαι) θά έθεωροΰσαν τόν 
Άπολλόδωρον οί πρακτικοί του φίλοι, διότι αϊ θεωρητικοί συζη
τήσεις, «οί φιλοσοφίες*, τον απομακρύνουν άπα τήν ζωήν καί τήν 
πρακτικήν εόδοκίμησιν καί τον κάμνουν γελοΐον καί δυστυχή, «σω
στό δάσκαλο> (πρβλ. Topy. 484c χέξ„ θεαίτ. 174 κέξ.). "Ετσι χα
ρακτηρίζονται οί μαθηταΐ τοΰ Σωκράτους ώς ασχολούμενοι μέ τά 
μετέωρα καί είς τάς Μεφέλας του 'Αριστοφάνους 102. cO 'Απολλό
δωρος αποδέχεται τόν χαρακτηρισμόν οπό άλλην Ινναιαν, Οτι δέν 
Εφθασεν ακόμη έκεϊ που θέλει, δέν Εχει πραγματοποιήσει ακόμη 
τήν πλήρη εόδαιμονίαν τοϋ φιλοσόφου, οπως δ Σωκράτης. 

2. Άπό τήν άποψίν σας καί μέ τήν Εννοιαν που δίδετε σεϊς 
εΙς τήν εύδαιμονίαν, είμαι πράγματι άξιολΰπητος 

3) Μεταξύ τών γραφών μανικός καί μαλακός (ή διαφορά 
είναι αρχαία, διότι άπαντοΟν πότε ή μία πότε ή άλλη γραφή είς 
αρχαίους συγγραφείς) δέν υπάρχει αμφιβολία, οτι πρέπει νά 
προτιμηθώ ή πρώτη. Μέ περισσήν εύγένειαν (ούκ οίδα) τοϋ υπεν
θυμίζει 6 συνομιλητής, δτι οί λόγοι του, γεμάτοι άπό το άγριαί-
νειν, επιβεβαιώνουν τό έπώνυμον μανικός, που τοΰ έκόλλησαν. 



9 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 173d 

τι ποιεϊν ουδέν ποιοοντες' καί Ί'σως αΟ ομεΐς d 
έμέήγεΐσθε κακοδαίμονα είναι,καί οΐομαι υμάς 
άληθη οΐεσθαι" έγώ μέντοι υμάς ούκ οΐομαι, 
άλλ* εδ οίδα. 

s ΕΤΑΙΡΟΣ. 'Αεί δμοιος εΐ, ω 'Απολλόδωρε-
άεΐ γαρ σαυτόν τε κατηγορείς καί τους άλλους, 
καί δοκείς μοι άτεχνώς πάντας αθλίους ήγεΐ-
σθαι πλην Σωκράτους, άπό σαυτοο άρξάμενος. 
καί οπόθεν ποτέ ταΰτην τήν έπωνυμίαν έλαβες 

ίο τό μανικός καλεΐσθαι, οοκ οΐδα εγωγε' êv μέν 
γ α ρ τοις λόγοις αεί τοιοΟτος εΐ, σαυτώ τε καί 
τοις άλλοις άγριαίνεις πλην Σωκράτους. 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. *Q φίλτατε, καί δηλόν γε e 
δή 8τι οϋτω διανοούμενος καί περί έμαυτοΟ καί 

15 περί υμών μαίνομαι καί παραπαίω. 
ΕΤΑΙΡΟΣ. Ούκ άξιον περί τούτων, 'Απολ

λόδωρε, νΟν έρίζειν άλλ* οπερ έδεόμεθά σου, 
μή άλλως ποίησης, αλλά διήγησαι τίνες fjoav 
ot λόγοι. 

2C ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. '"Ησαν τοίνυν εκείνοι 

] έμέ ήγεϊσθαι BT ήγεισθε έμέ w 10 μηχανικός Tawa Piinius 
Nat. Hist. 34,81 : μαλακός BTW epist. Socratic. XXI3 ; cf. Pohlenz, 
Ans Piatos Werdezeit 2», Wilamowitz, Platon II 356, [cognomen 
μαλακός temere librari us quidam ex 174c μ α λ θ α κ ό ν αίχμητήν 
assumere videtur, Kalitsunakis] iS τίνας W 

rO Απολλόδωρος τό δέχεται καί πλειοδοτεί μάλιστα, είρωνικώς 
φυσικά : μαίνομαι (δηλαδή είμαι μανικός) καί παραπαίω. Τό έπί-
θετον, τό όποιον αποδίδει είς τόν Άπολλόδωρον καί τό πρότυ-
πον τοΰ Πλινίου (insanus), δέν δηλώνει κυρίως τόν φανατιχόν, 
άλλα τόν μέχρι νοσηρότητος υπερβολικό ν, τόν μή ίσορροπημενον 
είς τάς εκδηλώσεις του· μανικός ονομάζεται καί 6 Χαιρεφών 
(Χαρμίδ. 153b) ώς σφοδρός έφ* δ,τι Ορμήσειεν (Άπολ. 21a) Ή 
σφοδρά αύτοκατηγορία καί τό άγριαίνειν είναι χαρακτηριστικά 
τοΰ νοσήματος, πού ονομάζουν οί ψυχίατροι σήμερον μελαγχολίαν. 

4. Είρωνευόμενος αποδέχεται τόν χαρακτηρισμόν : "Ε βέβαια, 
δέν υπάρχει αμφιβολία, μέ τά μυαλά πού εχω κλπ. Κατά βά
θος πιστεύει, δτι αότός ευρίσκεται είς τήν ευθείαν όδόν τρελ-
λοί είναι οί άλλοι. 
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τήν αρχήν, οπως εκείνος μοΟ τά διηγήθη, νά σας τά 174 

διηγηθώ καί έγώ 1 . 

2. "Ελεγε λοιπόν, οτι συνήντησε τον Σωκράτη 

λουσμένον2 καί μέ σανδάλια 3 είς τά πόδια (κάτι πού 

σπανίως εκείνος Ικανέ), καί τόν 

Εισαγωγική ^ η σ ε ποΟ π η ν α ί ν ε 1 _καί Ιγινε 

διήγησις* τ ό σ ο ν κ ο ^ ό < · · a E t ^ τ ο υ Αγάθω

νος», άπήντησεν εκείνος «εις δει-

πνον. Χθες εις τά έπινίκια του έξέ-

φυγα' έτρόμαξα τήν πολυκοσμίαν. Ύπεσχέθην ομως 

νά παρευρεθώ σήμερα. Αυτός εΐναι ό λόγος που 

έξωραΐσθην, ώστε ώραΐος είς τοΰ ωραίου νά εμφανι

σθώ. 'Αλλά σύ» είπε «τί θά έλεγες ; θ ά έδέχεσο* ά- b 

πρόσκλητος νά έ'λθπς είς το δεϊπνον ;» Έ γ ώ τότε, εΐπε, 

του απήντησα: «"Οπως ορίζεις*. «"Ελα λοιπόν μαζί> 

είπε. «"Ετσι θά χαλάσωμεν καί τήν παροιμίαν θά τήν 

τροποποιήσωμεν, Οτι καί ε ί ς τ ω ν γ ε ν ν α ί ω ν τ ά 

τ ρ α π έ ζ ι α α κ ά λ ε σ τ ο ι π η γ α ί ν ο υ ν ο ί γ ε ν 

ν α ί ο ι 6 . Ό "Ομηρος άλλωστε καταντά οχι μόνον 

νά έ*χη χαλάσει, άλλα καί νά ε"χη κατεξευτελίσει τήν 

* Πρβλ- Είσαγ. II § 2. 
1. Τους λ ό γ ο υ ς κυρίως έζήτησαν νά μάθουν άπό τόν 

Άπολλόδωρον, άλλ' εκείνος διηγείται τά τοϋ συμποσίου έξ αρ
χής- έτσι ό συγγραφεύς παρεμβάλλει κατά τρόπον φυσικόν τήν 
είσαγωγικήν διήγησιν. 

2. "Οτι δ Σωκράτης δέν έλούετο συχνά {άπό άντίδρασιν φυ
σικά κατά τής υπερβολικής περιποιήσεως τοΟ σώματος) παραδί
δουν οί κωμικοί (Άριστοφ. Νεφ. 835, "Ορνιθ. 1554). Ό 'Αριστο
τέλης καταδικάζει ώς απρεπές ήκειν είς τό συμπόσιον συν 
Ιδρώτρι πολλω καί κονιορτώ ('Αθηναίος 178f). 

3. βλαύτη ήτον ίνα είδος πολυτελούς οανδαλίου. 
4. Μέ περισσήν λεπτότητα απευθύνει ό Σωκράτης τά ερώτημα 

όχι αν θά ημπορούσε νά Ιλθη, άλλ' αν θά ημπορούσε νά δ ε χ θ ή 
(έθέλειν) νά Ιλθη. Αυτούς τους έπικλήτους (δηλαδή τους παρ' άλλου 
προσκεκλημένους) συμπότας ώνόμαζαν έπί τό κωμικώτερον σκιάς. 
"Ακλητοι έπήγαιναν συνήθωςμόνον οί γελωτοποιοί καί οί παράσιτοι. 

5. Τό άρα αποδεικνύει, Οτι ή παραδεδομένη μορφή καί αγαθών 
έπί Βαΐτας Ιασιν αυτόματοι αγαθοί είναι ή »διεφθαρμένη» 
μορφή. Πώς ήτον δμως ή γνησία μορφή τής παροιμίας ; Προφα
νώς αυτόματοι αγαθοί δειλών έπί δαΐτας ΐασιν, δπως ερμη
νεύει ό Σχολιαστής καί άνέφερεν ό Εοπολις καί ό 'Αθηναίος 
178a. ΟΙ γενναίοι έρχονται ακάλεστοι είς τών κατωτέρων τί 
τραπέζι, διότι λαμβάνουν μόνοι των τα δικαίωμα καί έχουν τήν 
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τοιοίδε τινές—μάλλον δ' έξ αρχής ύμΐν ώς εκεί
νος διηγεΐτο καί έγώ πειράσομαι διηγήσασθαι. 

2. "Εφη γ ά ρ οί Σωκράτη έντυχεϊν λελουμένον 
τε καί τάς βλαύτας ύποδεδεμένον, ά εκείνος όλι-

5 γάκις έποίεΓ καί έρέσθαι αυτόν δποι ΐοι οϋτω 
καλός γεγενημένος. καί τόν είπεΐν Οτι Έ π ί δεϊ
πνον είς 'Αγάθωνος, χθες γ ά ρ αυτόν διέφυγον 
τοΐς έπινικίοις, φοβηθείς τόν Οχλον ώμολόγησα 
δ* είς τήμερον παρέσεσθαι. ταύτα δή έκαλλωπι-

ιο σάμην, ίνα καλός παρά καλόν ΐω. άλλα σύ, η 
δ' δς, πώς έχεις προς τό έθέλειν άν Ιέναι άκλη- b 
τος έπί δεΐπνον; Κάγώ, εφη, εΐπον οτι Οδτως 
Οπως άν συ κελεύης.—"Επου τοίνυν, Εψη, ΐνα 
καί τήν παροιμίαν διαφθείρωμεν μεταβάλλοντες, 

35 ώς άρα καί α γ α θ ώ ν έ π ί δ α ΐ τ α ς ΐ α σ ι ν 
α υ τ ό μ α τ ο ι α γ α θ ο ί . "Ομηρος (II.Β 408) μέν 
γάρ κινδυνεύει ού μόνον διαψθεΐραι, άλλα καί 
ύβρίσαι είς ταύτην τήν παροιμίαν. ποιήσας γ ά ρ 

5 δπη W 10 καλόν : καλώ Vf 11 δν ίέναι Stephanus : άνιέναι 
codd. 14. μεταβάλλοντες Β Atbeaaeus 178a : μεταβαλόντες TW 
15 αγαθών codd. Athenaeus : Άγάθων' Lachmann, sed ci. Adam 
Class. Review ro,23B 19 ταύτην τήν παροιμίαν : αυτήν Athenaeus 

πεποίθηοιν, πώς μέ τούτο τους τιμούν. Βραδύτερον ή ήρωϊκή,άλλά 
κάπως ωμή αυτή άντίληψις όπεχώρησεν εις άλλην κοινωνικωτέ-
ραν ; οί γενναίοι πηγαίνουν ακάλεστοι είς τών γενναίων τό τρα
πέζι, ώς ίσοι καί φίλοι· κοινά γαρ τά τών φίλων. 'Εντεύθεν συ-
χνότερ'άπαντςΐ ή παραλλαγή αγαθοί αγαθών, ή οποία καί επεκρά
τησε κατόπιν οριστικώς. Είς τήν έποχήν τοϋ Πλάτωνος θά έκυμαί-
νετο τό πράγμα, δπως π.χ. μέ τίιν σημερινήν φράσιν : έν τω μέσω 
δύο λοστών-—έν τφ μέσω Βύο ληστής. Πάντως ό Πλάτων είχεν 
ύ π ' οψει του τήν πρώτην παραλλαγήν ένώ oî δεχόμενοι τήν 
δευτέραν αναγκάζονται, πάρα βλέποντες τόν καί (καί αγαθών), 
νά γράφουν και Άγάθων ' (δηλαδή και Άγάθωνι). πού είναι καί 
ασχημον καί σόλοικον. Μέ τήν πρώτην αυτήν έκδοχήν εξηγείται 
πλήρως καί τό ύβρίσαι· ό "Ομηρος δέν ήρκέσθη είς τό νά δια-
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παροιμίαν αυτήν' ivSt περιγράφει τόν 'Αγαμέμνο
να ώς έ"ναν άνθρωπον εξαιρετικώς ίκανόν είς τόν e 
πόλεμον καί τόν Μενέλαον ώς £ναν ά π ό λ ε μ ο ν 
λ ο γ χ ο φ ό ρ ο ν , εντούτοις είς τήν θυσίαν πού προσ
φέρει καί τό τραπέζι που παραθέτει ό 'Αγαμέμνων, 
παριστάνει τόν Μενέλαον να άρχεται απρόσκλητος 
είς τό συμπόσιον, κατώτερος αυτός είς του ανωτέρου 
του1». Είς αυτό άπήντησεν έκεΐνος: «Πιθανόν δμως 
καί έγώ νά διατρέχω τόν κίνδυνον, όχι οπως λέγεις 
σύ, Σωκράτη8, άλλ3 δπως ό "Ομηρος : ανάξιος έγώ 
να προσέλθω απρόσκλητος είς τό ουμπόσιον ενός 
διανοουμένου. Κοίταξε λοιπόν, πως θά δικαιολογηθής 
πού μέ πήρες μαζί σου' πάντως έγώ θ' αναφέρω, δτι 
έ'ρχομαι οχι ακάλεστος άλλα καλεσμένος άπό σέ.» σ. 
« Μ α ζ ί κ ι ο ί δ υ ο π η γ α ί ν ο ν τ α ς 3 » απήντησε 
«θα εορωμεν είς τόν δρόμον τί θ' άπαντήσωμεν. "Ας 
πηγαίνωμεν*. 

Αυτά τά λόγια επάνω κάτω άντήλλαξαν, εΐπε, 
καί ΰστερα έπροχώρησαν. Είς τόν δρόμον ό Σωκρά
της σάν νά είχε συγκεντρωθή εις χάς σκέψεις του, καί 
Ετσι Εμενεν οπίσω έκεΐ πού έβάδιζεν. Αυτός τόν έπε-
ρίμενεν, άλλ'έκεινος τοΰ συνιστούσε νά προχωρη προς 
τά εμπρός."Οταν δφθασεν είς τό σπίτι του "Αγάθωνος, 
εόρήκε τήν θύραν άνοικτήν. καί τότε του συνέβη, λέ
γει 4, κάτι κωμικόν5. *Από μέσα ένας δοΰλος έΌπευσεν e 

φθείρα, νά άθετήση (πρβλ. τήν φράσιν διαφθείρειν τόν νόμον) καί 
νά τροποποιήοη τήν παροιμίαν, άλλα καί τήν εξηυτέλισε μέ τό 
νά τήν άντιστρέψη τελείως ; 

Λ γ α θ ο Ι έπί δαϊτας δ ε ι λ ώ ν (παροιμία) 
α γ α θ ο ί έπί δαϊτας ά y α θ ώ ν (Σωκράτης) 
δ ε ι λ ο ί έπί δαίτας α γ α θ ώ ν ("Ομηρος) 
Î. Ό Αθηναίος 178b επιτίθεται δασκαλικώτατα εναντίον του 

Πλάτωνος καί ζητεΐ νά σώση τήν φήμην τοϋ Μενελάου. Είς χα-
ριτολογήματα ή άδροσος έρημία της ψυχής του δέν ήτο, φαίνε
ται, προσιτή. 

2. πού μέ κατατάσσεις μεταξύ των αγαθών. 
3. Ό στίχος σύν τε δύ' έρχομένω καί τε προ ò τοΰ ένόη-

σεν, Οππως κέρδος ËTJ, τόν όποιον λέγει δ Διομήδης παρ* Όμή-
ρφ προς τόν Νέστορα, εΐχε γίνει είς τήν αρχαιότητα παροιμιώ
δης προς έξαρσιν τής συνεργασίας καί τής φιλίας- π.χ. Άριστοτ. 
'Ηθικά Νικομ. 1155aJ5. 'Εδώ τό προ ό τοϋ γίνεται προ 65ο0 
(Δ 382) χάριν του βουλευσύμεθα. 



13 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 174c 

τόν 'Αγαμέμνονα διαφερόντως αγαθόν άνδρα e 
τά πολεμικά, τόν δέ Μενέλεων μ α λ θ α κ ό ν 
α ί χ μ η τ ή ν (II. Ρ 588}, θυσίαν ποιούμενου καί 
έστιωντος του 'Αγαμέμνονος άκλητον έποίησεν 

3 έλθόντα τόν Μενέλεων έπί τήν θοΕνην, χείρω 
οντά έπί τήν τοΟ άμείνονος. Ταϋτ' άκουσας ει
πείν εφη "Ισως μέντοι κινδυνεύσω καί έγώ ούχ 
ώς σύ λέγεις, ω Σώκρατες, άλλα καθ' "Ομηρον 
φαΟλος ων έπί σοφοΟ ανδρός ίέναι θοίνην άκλη-

ιο τος. δρα οδν άγων με τί άπολογήσει, ώς έγώ 
μέν ούχ ομολογήσω άκλητος ήκειν, άλλ' ύπό -.1 
σοο κεκλημένος.— Σ ό ν τ ε δύ\ εφη, έ ρ χ ο -
μ έ ν ω (Horn. II. Κ 224) π Ρ ° ό δ ο 0 βουλευ-
σόμεθα δ τι έροομεν. άλλ* ϊωμεν. 

•J5 Τοιαοτ' άττα σφάς εφη διαλεχθέντας ίέναι. 
τόν ο5ν Σωκράτη έαυτω πως προσέχοντα τόν 
νουν κατά τήν όδόνπορεόεσθαι όπολειπόμενον, 
καί περιμένοντος οδ κελεύειν προ'ίέναι είς τό 
πρόσθεν.επειδή δέ γενέσθαι έπί τη οΙκία τη'Αγά-

20 θωνος, άνεωγμένην καταλαμβάνειν τήν θύραν 
καί τι έφη αυτόθι γελοΐον παθεΐν.οΐ μέν γ ά ρ εύ- e 

10 δρα . . . Ti Badham Fi ein um secutus : άρα . . . τι Β δρα (άρ*)... 
τί TW 13 προ όδοϋ: πρό ό τοΰ Homerus (cf.A. Kolar, Phil.Woch.lyZß, 
52g) om. Hermoeenes Tulianua ep. 97 14 άλλ' έώμεν Β 17 πορευά-
μενον ύπολείπεσθαι Rohde 19 δέ : δέ Ε (seil 6* Ê) Cobet 21 οί IH 
Photius : οί BT τόν W 

4. Μέ τήν επανάληψιν τοΰ έφη μας επαναφέρει ό συγγρα
φεύς προς τόν αρχικώς όμιλοΟντα, ώστε μέσ' άπό τήν Ιδικήν του, 
οδτως ειπείν, ψυχήν νά δοκιμάσωμεν τήν περιπέτειαν που θά μας 
διηγηθή. 

5. Τά γελοΐον είναι είς τό δτι έζαφνικά, Ενεκα της προθυ
μίας τοθ όπηρέτου, εόρέθη ακάλεστος είς τό δεΐπνον, χωρίς τήν 
δικαιολόγησιν έκ μέρους τοθ Σωκράτους, σκιά προΒαδίζουσα σώ
ματος έξόπισθεν τό φώς έχοντος, δπως λέγει ό Πλούταρχος 
Χυμποσ. Προβλ. 707b. Άπό τήν στενόχωρον αυτήν θέσιν τόν ελευ
θερώνει μ* έτοιμολόγον εύγένειαν ό Άγάθων. 
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ευθύς νά τόν ύποδεχθη καί τόν ώδήγησεν είς τό 
μέρος, δπου είχαν καταλάβει τάς θέσεις των οί άλ
λοι. Τους εύρήκεν έτοιμους πλέον ν' αρχίσουν να δει-
πνοΟν. 'Αμέσως τότε, μόλις τόν εΐδεν ό Άγάθων, τοϋ 
έφώναξεν : «"Α Αριστόδημε, επάνω στην ώραν άρχε
σαι νά δειπνήσης μαζί μας. "Αν πάλιν ήλθες δι* άλ-
λην ύπόθεσιν, ανάβαλε την δι' άλλοτε 1 . Νά, καί χθες 
σ' έζητοΰσα νά σέ καλέσω καί δέν κατόρθωσα νά σ' 
ανακαλύψω. Καί ό Σωκράτης ; Πώς δεν μας τόν έ
φερες μαζί σου;». Έ γ ώ τότε2, εΐπε, γυρίζω οπίσω 
καί δέν βλέπω πουθενά τόν Σωκράτη νά έρχεται μα
ζί. Ε ξ ή γ η σ α λοιπόν, οτι καί έγώ μέ τόν Σωκράτην 
έρχομ' έδώ, καλεσμένος ά π ' εκείνον είς τό δεΐπνον. 
«Πολύ καλά έκαμες» εΐπε. «Μά εκείνος που είναι ;> 
•Τώρα δά έτοιμάζετο νά είσέλθη άπ' οπίσω μου" έκ- 175 
πλήττομαι μάλιστα καί έγώ που νά εΐναι.» «Δέν κοι
τάζεις λοιπόν, παιδί» εΐπεν ό Άγάθων «νά μας οδή
γησης μέσα τόν Σωκράτη ; Καί συ, Αριστόδημε» προσ
έθεσε «τοποθετήσου κοντά είς τόν Έρυξίμαχον 3 ». 

3. Τήν ώραν λοιπόν πού ô δούλος του έπλυνε τά 
πόδια νά πλαγιάση*, ένας άλλος δοϋλος ήλθε καί 
έφερε τήν εΐδησιν, δτι ό Σωκράτης σας α υ τ ό ς 5 απε
σύρθη είς τό πρόθυρον τοθ γειτονικού σπιτιού καί μέ
νει έκεϊ ακίνητος' αυτός τόν προσκαλεί, έκεΐνος δμως 
δέν δέχεται νά είσέλθη. «Περίεργον» εΐπεν «αυτό πού 
μας λέγεις. Πήγαινε γρήγορα νά τόν καλέσης καί μήν 
τόν άψήσης.» Εκείνος τότε παρενέβη: «"Οχι,αφήσετε b 
τον. Τό έχει συνήθειαν αυτό" απομακρύνεται κάποτε, 

Î. Ό Απολλόδωρος ετοιμάζεται κάτι ν ' απάντηση είς τήν 
πρόσκλησιν τοΰ 'Αγάθωνος καί ό Άγάθων νομίζει πώς ήλθε νά 
τοΰ όμιλήση περί άλλου τινός. 

2. Ή μεταβολή είς εόθυν λόγον, ή μόνη είς τήν διήγησιν 
τοΰ Αριστοδήμου, καί ή χρήσις του Ιστορικού ένεστώτος όρω ζω
γραφίζουν θαυμάσια τήν ζωηράν του £κπληξιν διά τήν άπουσίαν 
του Σωκράτους. Πρβλ. τήν άνάλογον Εκφρασιν 213b καί άμα με~ 
ταστρεφόμενον αυτόν ό ρ δ ν τόν Σωκράτη, 

3. Τόσον είναι τα ενδιαφέρον τοϋ 'Αγάθωνος διά τόν Σω
κράτην, ώστε πρώτα στέλλει νά τόν ευρουν καί έπειτα συλλογί
ζεται νά εΟρπ θέσίν διά τόν Άριστόδημον. 

4. Ήτον ανυπόδητος. 
5. Τήν άγγελίαν τοϋ δούλου αρχίζει ό Αριστόδημος είς ευ-

θύν λόγον μέ τήν δραστικήν Εκφρασιν Σωκράτης ούτος (αυτός 6 
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θΰς παΐδά τίνα ενδοθεν άπαντήσαντα άγειν οδ 
κατέκειντο οί άλλοι, καί καταλαμβάνειν τ]δη μέλ
λοντας δειπνεΐν. ευθύς δ' οΰν ώς ίδεΐν τόν 
'Αγάθωνα *Ω, φάναι, Αριστόδημε, είς καλόν 

5 ήκεις, Οπως συνδειπνήσης* ει δ' άλλου τινός 
Ενεκα ήλθες, είς αύθις άναβαλοο" ώς καί χθες 
ζητών σε, ίνα καλέσαιμι, ούχ* οΐός τ ' ή ίδεΐν. 
άλλα Σωκράτη ήμϊν πώς ούκ άγεις ; Καί έγώ, 
εφη, μεταστρεφόμενος ούδαμοΰ όρώ Σωκράτη 

ίο έπόμενον εΐπον οδν δτι καί αυτός μετά Σω
κράτους ήκοιμι, κληθείς ύπ' εκείνου δεΟρ* έπί 
δεΐπνον.—Καλώς γ", εφη, ποιών σύ' άλλα πού 
έστιν οδτος ;—"Οπισθεν έμοΟ άρτι είσήεΐ" άλλα 175 
θαυμάζω καί αυτός πού άν εϊη. — Ού σκέψει, 

15 εφη, παΐ, φάναι τόν 'Αγάθωνα, καί είσάξεις 
Σωκράτη ; σύ γ*, ή δ' δς, 'Αριστόδημε, παρ* Έ 
ρυξίμαχον κατακλίνου. 

3. Καί ë μέν δφη άπονίζειν τόν παΐδα, ΐνα κα-
τακέοιτο' άλλον δέ τίνα τών παίδων ήκειν άγ-

20 γέλλοντα Οτι Σωκράτης οδτος άναχωρήσας έν 
τώ τών γειτόνων προθύρω εΌτηκεν, καί οδ κα
λούντος ούκ έθέλει είσιέναι.—"Ατοπον γ ' , εφη, 
λέγεις" ουκουν καλείς αυτόν καί μή αφήσεις; Καί î> 
δς εφη είπεΐν Μηδαμώς, άλλ' έάτε αυτόν, εθος 

1 ένδοθεν : των Ενδον Photius τών Ενδοθεν Porson 4 ώ ι φ Β 5 
συνδειπνήσεις Laurent- XIV 8s 7 τ' ή TW : τε Β 9 Εφην TW (| 
ούδαμή Τν/]|Σωκράτην W 11 ήκοι μή B a c 12 y* o*n. Β 18 Ê 
μέν Bast {§ iam Stephanas) : έμέ coda". || Ιφην TW 20 τω : τω Ste-
phanus του Madvig 21 καί οδ Β : καί σοΰ Τ κάμοΰ W 23 οό-
κοϋν Bac(?) TW : sine ace. Β || καλείς : καλοϊς TamgW κάλει Ba 11 
αυτόν: αύθις Herwerden||άφήσης Τ 

περίφημος, ό περίεργος Σωκράτης σας) καί Ιπειτ* άσυναισθήτως, 
δπως συμβαίνει είς τήν καθημερινήν όμιλίαν, μεταπίπτει είς 
πλάγιον. Δι' αυτό έπροτίμησα τήν Υραφήν καί οδ. 

6. Μικρόν πρόστωον μέ κίονας ή πεσσούς πρό τής εξώθυρας, 
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οπού τύχη, καί μένει δρθιος. θ ά ελθη δμως γρήγορα. 
φαντάζομαι. Μήν τόν ενοχλείτε λοιπόν'αφήσετε τον1». 
«Καλά, αυτό νά κάνωμεν, άφοΟ τό νομίζεις» εΐπεν ό 
Άγάθων. «'Ημάς λοιπόν τους άλλους, παιδιά, βάλετε 
νά δειπνήσωμεν. Πάντως παραθέσετε δ,τι θέλετε, 
οπως δταν δέν έχετε κανένα νά σας έπιβλέπ^ — 
πράγμα πού έγώ ποτέ μου δέν ΜκαμαΒ. Καί τώρα 
λοιπόν φαντασθήτε πώς είμαι καί έγώ καλεσμένος 
σας, οπως καί οί άλλοι έδώ, καί περιποιηθήτε μας, e 
ώστε νά σας έκφράσωμεν τάς ευχαριστίας μας». 

Κατόπιν εκείνοι, εΐπεν, έτρωγαν, ένω Ó Σωκράτης 
δέν ένεψανίζετο. Επανειλημμένως ό Άγάθων έδιδε 
διαταγάς νά στείλουν νά τόν καλέσουν, άλλ' αυτός 
δέν τον άφηνεν. Έ π ί τέλους ήλθεν, δπως συνήθιζεν', 
δστερ" άπό καθυστέρησιν δχι μεγάλην' ήσαν εις τά 
μέσα περίπου του δείπνου των. Ό Άγάθων τότε, δπως 
ε*τυχε νά εΐναι πλαγιασμένος τελευταίος καί μόνος. 
τοΰ έφώναξεν : «Έδώ, Σωκράτη, κοντά μου πλάγιασε. 
"Ετσι θ* απολαύσω, μέ τήν έπαφήν μαζί σου, καί τήν d 
σοφήν έ*μπνευσιν πού σου κατέβηκεν είς τήν είσοδον. 
Δέν υπάρχει άλλωστε αμφιβολία, πώς τήν συνέλαβες 
καί τήν κατέχεις' ειδεμή, δέν θ' άφηνες τήν θέσιν σου 
πρωτύτερα». Καί ό Σωκράτης έκάθισε καί εΐπε : «Καλά 
θά ήταν, Ά γ ά θ ω ν εΐπε «νά ήταν ή σοφία έτσι, ώστε νά 
μεταγγίζεται μεταξύ μαςάπότό περισσότερονγεμδτον 
είς τό περισσότερον άδειανόν, δταν έγγίζη ό Ενας τόν 
άλλον, οπως τό νερόν εις τά ποτήρια, που μεταγγίζεται 

1. Ή ζωηρότης τής επεμβάσεως τοΰ Αριστοδήμου ζωγρα
φίζεται είς τάς μικρός διακεκομμένος φράσεις τοϋ λόγου του. Εί
ναι ή τελευταία φορά, πού ανοίγει τό στόμα του κατά τήν διάρ-
κειαν τοΰ συμποσίου. 

Ζ Ή μορφή τοΰ χωρίου άντιλέγεται καί δέν άποκατεστάθη 
ικανοποιητικώς ακόμη.Άλλα τό περιεχόμενον είναι σαφές : Ό νεα
ρός ποιητής θεωρεί κατώτερσν έαυτοϋ καί είν* ανίκανος νά έπο-
τιτεύη αυτοπροσώπως τους δούλους του καί νά τους καθοδηγώ πό
τε καί πώς καί τί θά παραθέσουν. Προσπαθεί λοιπόν νά τους φέρη 
είς τό φύ\ότιμον ; πρέπει νά θεωρήσουν, δτι αυτοί είναι που προσφέ
ρουν τά τραπέζι, ακόμη καί είς τόν κύριάν των. 'Εννοείται τό φιλο
δώρημα (αυτό υποδηλώνει τό έπαινώμεν) δέν θα λείψτ). [wil. 2,357). 

3. Τό ώς είώθει δέν ανήκει είς τό πολύν χρόνον, άλλα είς 
τήν δλην φράσιν. Δέν θέλει νά είπή, δτι συνήθως έμενε πολλήν 
ώραν, άλλ* οτι, δπως συνήθως, δέν ήργησε πολύ. Πρβλ, τό ((ζει 
6* αυτί κ α του 'Αριστοδήμου 175b. 



17 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 175b 

γ ά ρ τι τοΰτ' έχει' ενίοτε άποστάς οποί αν τύχη 
εΌτηκεν. ηξει δ ' αΰτίκα, ώς έγώ οΤμαι. μή οδν κι
νείτε, αλλ' έβτε.— Ά λ λ ' οοτω χρή ποιείν, ει 
col δοκεΐ, Εφη φάναι τον 'Αγάθωνα' άλλ' ημάς, 

5 ω παίδες, τους άλλους έστιδτε. πάντως παρατί-
θετε ö τι αν βοόλησθε, ί έπειδάν τις ύμΐν μή έφε-
στήκτ), δ έγώ ούδεπώποτε έποίησα" νΟν οδν νο-
μίζοντες καί έμέ ύφ' ύμων κεκλήσθαι έπί δεΐπνον 
καί τούσδε τους άλλους, θεραπεύετε, ΐν" ύμδς e 

ίο έπαινωμεν. 
Μετά ταΰτα εφη σφδς μέν δειπνεΐν, τον δέ 

Σωκράτη ούκ είσιέναι. τον οδν 'Αγάθωνα πολλά
κις κελεύειν μεταπέμφασθαι τον Σωκράτη, ë δέ 
ούκ έδν, ήκειν οδν αυτόν ου πολύν χρόνον ώς 

15 εΐώθει διατρίψαντα, άλλα μάλιστα σφβς μεσούν 
δειτινοΟντας. τον οδν 'Αγάθωνα (τυγχάνειν γ ά ρ 
έσχατον κατακείμενον μόνον) ΔεΟρ", Εφη φάναι, 
Σώκρατες, π α ρ ' έμέ κατάκεισο, ίνα καί τοθ σο-
φοο άπτόμενός σου απολαύσω, δ σοι προσέ- d 

20 στη έν τοις προθύροις. δήλον γάρ δτι ηδρες 
αυτό καί έχεις· ού γάρ αν προαπέστης. Καί τόν 
Σωκράτη καθίζεσθαι καί είπεΤν δτι Εδ δ ν έχοι, 
φάναι, & Άγάθων, εί τοιοΟτον εΐη ή σοφία, ώστ' 
έκ τοθ πληρέστερου είς τό κενώτερον |telv ήμΟν, 

25 έάν άπτώμεθα αλλήλων, ωσπερ τό έν ταΐς κύ-
λιξιν ύδωρ τό διά τοθ έρίου ρέον έκ της πληρε-

1 τοοτ' BT Priscianus : τοιούτον w H δπη w 4 Ιφη o n . Β 5 πάν
τες Wac 6 έπειδάν τις... μή : έπε( (επειδή Scbanz) τις... ού μή 
ΙΛορ. Schmidt [έπεί δή τις ΰμίν ού μή έΦεστήκή Vahlen] έπεί ου 
Βή τις— μή Hag έτιειδάν αυτός... μή Burnet, ΰσπερ vel simile quid 
ante έπειδάν (ώσπεράν ?) excidisse ci. Sykutris ; dei. wilamowitz, 
Platon Π 357, [KalitsunakisJ. || έφεοΐήχει Β έφεστήκη w 13 δ δέ ι 
œ, (τον ?) δέ Τ αυτόν δέ vnlg. 1 δέ Bekker [ct. Horn. ΒΙ. ι,46] 
14 ουκ έάν : οοκάν Tac || οδν om. w || πολύ w 16 τυχεΐν w 19 
άπτόμενός σου om. Β, sed cf. Theag. 130e II πρόοεοτιν Β 24 tô : 
τον corr. coiai. 15s 26 έκ της... κενωτέραν [rente] del. vagella. 

Πλάτωνος Συμίΐόσιον 2 
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μέ τήν κλωστήν άπό το γεμισμένον είς το ά&ειανόν1. 

Πράγματι, αν £χτ\ αυτήν τήν ιδιότητα καί ή πνευματι

κή άνωτερότης, τότε αποτιμώ πολύ ακριβά τό πλά-

γιασμα είς τό πλευρόν σου" ε"τσι πιστεύω, πώς θά e 

γεμίσω άπό σέ μέ σοφίαν άφθονον καί ύπέροχον*. Ή 

Ιδική μου άλλωστε σοφία πρέπει νά είναι μικρός 

αξίας ή καί αμφίβολος, σαν ονειρον8 νά ήταν" ένω* ή 

ίδική σου καί περιφανής είναι καί μέλλον έξαίρετον 

έχει4, άφοΟ 5ά άπό τώρα πού είσαι νέος, ακτινοβόλη

σε τόσον δυνατά καί έφάντασε τελευταίως ενώπιον 

μαρτύρων άπό τό Πανελλήνιον 30.000 καί πλέον6». 

«Εΐσ* £νας σκώπτης6, Σωκράτη» εΐπεν ô Άγάθων. 

«Άλλ* άς είναι' αυτό θά τό κανονίσωμεν δικαστι

κώς τώρα μετ' ολίγον έγώ καί σύ, Ο,τι άφορα" τήν 

πνευματικήν ύπεροχήν, μέ δικαστήν τον ΔιόνυσονΤ. 

Τώρα κοίταξε πρώτα νά δειπνήσης». 

4. Κατόπιν, εΐπεν, άφοΟ έπλάγιασεν8 ό Σωκράτης 176 

1. *Ητον ΐνα συνηθισμένον παιχνίδι : έτοποθετοΰσαν δύο πο
τήρια άνίσως γεμισμένα καί μεταξύ των ύφασμα μάλλινον ή νή
μα, τοο οποίου τα δύο άκρα νά εγγίζουν τήν έπιφάνειαν τοθ 
νερού. Τό νερόν τότε μετεφέρετο, κατά τον νόμον τών τριχοει
δών άγγεΕων, άπό τό γεματον είς τό άδειανόν ποτήρι. Ήμεϊς 
σήμερον θά μετεχειριζώμεδα δι* άνάλογον σκέψιν τήν εικόνα 
Ενός χωνιού : μέ τό χωνί θά σου τά βάλω. 

2. Αυτός είναι ό μ η χ α ν ι κ ό ς τρόπος τής μεταβιβάσεως 
τής σοφίας, ό τρόπος τών σοφιστών. Άλλα τοϋ Σωκράτους τό 
έργον δέν είναι τό τιαραγέμισμα, άλλα τό ξύπνημα της ψυχής, 
ώστ* έξ Εαυτής νά γονιμοποίηση κάτω άπό τήν θέρμην τοΰ Ερω
τος τήν άλήβειαν καί τό αγαθόν : αυτός είναι δ μ α ι ε υ τ ι κ ό ς 
τρόπος. ΕΙς τήν Πολιτείαν 5I8b είρωνεύεται ô Πλάτων Εκείνους, 
πού νομίζουν, δτι τοποθετούν μέσα είς τήν ψοχήν μίαν επιστή-
μην, χωρίς νά προϋπάρχη, οίον τυφλοΐς οφθαλμοί ς ϋψιν έντι-
θίντες. Πρβλ. ΕΙσαγωγήν II § 9. 

3. Δέν ήξεύρει κανείς αν υπάρχει ή δχι, οπως άμφίβολον 
είναι Ö,TL γίνεται είς τ ' ονειρον. ΕΙς τήν σύγκρισιν αυτήν δέν 
εκδηλώνεται μόνον ή ειρωνική μετριοφροσύνη τοϋ Σωκράτους, 
άλλα καί ή βαθύτερα έπίγνωσις, δτι ή σωκρατική σοφία δέν 
είν' εξωτερικών γνώσεων άθροισμα, ώστε νά έχιι τήν άναγνώρι-
σιν τών πολλών, άλλα κτήσις προσωτιική, γεμάτη άπό τήν προ
βληματικότητα καί τήν μοναδικότητα ενός Ονείρου. Ή κατόπιν 
συζήτησις θά δείξη, Οτι τό ονειρον αότό τής σωκρατικής σοφίας 
είναι προελεύσεως θεϊκής, άνώτερον άπό τήν ώραιολόγον φλυα-
ρίαν τοϋ Αγάθωνος 201bc. 

4. Διότι είναι νέος καί τό άστρον του τώρ1 ανατέλλει- τώ 
γάρ δντι ή νεότης είς πάν επίδοσιν Εχει (θεαίτ. 146b). 
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στέρας είς τήν κενωτέραν el γάρ οϋτως έχει και 
ή σοφία, πολλοΟ τιμώμαι τήν παρά σοΙ κατά- e 
κλισιν* οΐμαι γ ά ρ με παρά σοΟ πολλής καί κα
λής σοφίας πληρωθήσεσθαι. ή μέν γ α ρ έμή φαύ-

5 λη τις αν εΥη ή καί αμφισβητήσιμος ωσπερ οναρ 
οδσα" ή δέ σή λαμπρά τε καί πολλήν επίδοσιν 
έχουσα, ή γε παρά σοΟ νέου οντος οΰτω σφό
δρα έξέλαμψε και έκφανής έγένετο πρώην έν 
μάρτυσι τον Ελλήνων πλέον ή τρισμυρίοις. 

ίο —'Υβριστής εΐ, εφη, ω Σώκρατες, ò Ά γ ά θ ω ν 
καί ταοτα μέν καί ολίγον ϋστερον διαδικασά-
μεθα έγώ τε καί συ περί τής σοφίας δικαστή 
χρώμενοι τώ Διονύσω* vöv δέ προς τα δεΐπνον 
πρώτα τρέπου. 

is 4. Μετά ταοτα εφη κατακλινέντος τοθ Σω-

2 τιμώμεν Β 5 ή οία. Β 7 ή : εΐ Β 11 καί (ί) om. Vf 

5. Τήν δλην φράσιν (πιθανόν και να 2χι\ ληφθή άπό ώρισμέ-
νον, άγνωοτον είς ήμδς ρητορικόν Εργον) απαγγέλλει ό Σωκρά
της μέ στόμφον μελοδραματικόν άπομιμούμενος τους -πανηγυρι
κούς ρήτορας.'Εντεύθεν αί κτυπηταί λέξεις, ή πρόταξις του τών 
'Ελλήνων και ή υπερβολή του πλέον ή τρισμυρίοις, ένώ τό Διο-
νυσιακόν θέατρον έχωροϋοε μόλις περί τού,ς 15000 θεατάς. 

6. Ή ειρωνεία ήτο πολύ κτυπητή, καί ό Άγάθων υποδει
κνύει είς τον Σωκράτην, οτι υβρίζει, δηλαδή κάμνει κατάχρησιν 
της υπεροχής του (έδώ : τής ανωτερότητας του είς πνεύμα) είς 
βάρος τοϋ άλλου, χωρίς νά σέβεται τήν άξιοπρέπειαν εκείνου. 
''Ήτο χαρακτηριστικόν, φαίνεται, τοϋ Σωκράτους αυτό (πρβλ. 215b) 
καί πηγή πολλών αντιπαθειών. 

7. Καί. είς τους Βάτραχους του 'Αριστοφάνους δικαστής περί 
σοφίας τών δύο τραγικών ποιητών, του ΑΙσχύλου καί τοΰ Εύριπί-
δου, είν' ό Διόνυσος. Καί έδώ τόν επικαλείται ό Άγάθων, δστις 
προ ολίγου είς τους θεατρικούς αγώνας έδοκίμασε τήν εΰνοιάν του. 

8. "Ως τώρα συνεζήτει καθισιός.'Ο Πλάτων άγαπςί νά χρησι-
μοτίοιή τοιαύτας ασήμαντους φαινομενικώς λεπτομερείας διά 
τήν διάρθρωσιν της διηγήσεώς του. 'Ομοίως είς τόν Πρωταγό-
ραν μέ τήν κάθοδον είς τήν αύλήν αρχίζει αλλά θέμα (311a). Είς 
τον Φαίδωνα χρησιμοποιείται τά παιχνίδι μέ τά ώραΐα μαλλιά 
του Φαίδωνος (89b). ΕΙς τόν Φαί&ρον τελειώνει ό πρόλογος, δταν 
καθίζουν ο! δύο φίλοι, καί αρχίζει ή παλινωδία μέ την άπάπει· 
ραν τοΰ Σωκράτους νά φύγη. 
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καί έδείπνησεν, επίσης καί οί άλλοι, έκαμαν σπονδάς 
καί Κψαλαν ομνον εις τόν θεόν καί τ' άλλα τά ίϋθιμα '" 
έπροχώρησαν οστερα εις τήν οίνοποσίαν. Ό Παυσα
νίας τότε, εΐπεν, άνοιξε τήν ομιλίαν ώς έξης :» "Ολα 
καλά, κύριοι, άλλα μέ τί τρόπον θά πίνωμεν άνετώ-
τερα; Τό κατ' έμέ, σας δηλώνω, δτι αληθινά αισθάνο
μαι πολύ άσχημα άπό τον χθεσινόν πότον καί χρειά
ζομαι κάποιαν άνάπαυσιν. Υποθέτω δέ καί άπό σας ή 
πλειονότης, άφοΟ καί σεις είχατε χθες παρευρέθη. 
Σκεφθητε λοιπόν μέ τί τρόπον θά ήμποροΰσαμεν νά ο 
πίνωμεν μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν,Ανεσιν». Ό Αρι
στοφάνης τότε άπήντησεν: ^Αύτό βέβαια καλά τό λέ
γεις, Παυσανία" μέ κάθε τρόπον πρέπει νά έξασφαλί-
σωμεν κάποιαν άνεσιν είς τήν πόσιν. Διότι καί έγώ 
είμαι άπό τους βουτηγμένους τής χθεσινής βραδυδς». 
"Οταν τους ήκουσεν ό Έρυξίμαχος τοθ Άκουμενου, 
προσέθεσε: «Μάλιστα, έχετε δίκαιον. "Εναν ακόμη 
άπό σας θέλω ν*ακούσω; πώς αισθάνεσαι μέ τήν αν-
τοχήν σου είς τόν πότον, Άγάθων f» «Διόλου» είπε 
<οϋτ' έγώ δέν αντέχω». «Μ' αυτό καταντά; βλέπω, εϋ-
ρημα νά είναι δι' ήμας» εΐπε <έμέ δηλαδή καί τόν Άρι- e 
στόδημον καί τον Φαϊδρον καί τούτους έδώ, άν σεις. 
που είσθε οί δυνατώτεροι είς τό κρασί, εχετ' άπό τώρα 
κουρασθή. Ήμεΐς δά ήμεθα πάντοτε μικρδς αντοχής. 
"Οσον άφορα τόν Σωκράτην, αυτόν δέν τόν λογα
ριάζω2' βαστςϊ καί είς τά δύο, ώστε θά μείνη ευχαρι
στημένος, είτε τό Eva κάνομεν είτε τό άλλο. ΆφοΟ 
λοιπόν κανείς άπό τους παρόντας, οπως άνηλαμβά-
νομαι,δέν αισθάνεται τήν διάθεσιν νά πίνη πολύ κρασί. 
ΐσως τότε, αν σας ανέπτυσσα τάς ορθάς απόψεις περί 
τής μέθης τί πράγμα είναι, δέν θά ήμην καί τόσον δυσ
άρεστος3. Είς έμέ δηλαδή §χει γίνει, νομίζω, πλήρως d 

1. "Ιδε ΕΙσαγ. ! § 3. Έκεΐ παρέχεται καί διάγραμμα τής 
οριστικής τοποθετήσεως τών συμποτών. 

2. Τόν βγάζω άπό το λογαριασμό Ή αντοχή τοϋ Σωκρά
τους εις τό κρασί ήτο πασίγνωστος. Πρβλ. 214a, 220a και τό τέ
λος τοϋ συμποσίου, Οπού ό Σωκράτης τους κοιμίζει όλους. 

3. δσον άυ ήσθε αποφασισμένοι να μεθύσετε απόψε. 
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κράτους καί δειπνήσαντος,καΐ τών άλλων, σπον-
δάς τε σφάς ποιήσασθαι καί φσαντας τον θεόν 
καί τάλλα τά νομιζόμενα, τρέπεσθαι προς τον 
πότον. Τον oöv Παυσανίαν εφη λόγου τοιούτου 

5 τινός κατάρχειν Εΐεν, άνδρες, φάναι, τίνα τρό
πον όάστα πιόμεθα ; έγώ μέν οδν λέγω ύμΐν δτι 
τώ οντι πάνυ χαλεπώς εχω ύπό τοθ χθες πό
του καί δέομαι αναψυχής τίνος, οΐμαι δέ καί 
υμών τους πολλούς" παρήστε γόρ χθες. σκοπεί- b 

11 σθε ούν τίνι τρόπω αν ώς όςίστα πίνοιμεν. Τόν 
oöv "Αριστοφάνη είπεΐν- Τούτο μέντοι εο λέ
γεις, ώ Παυσανία, τα παντί τρόπω παρασκευά-
ζεσθσι όαστώνην τινά τής πόσεως* καί γόρ αυ
τός είμι τών χθες βεβαπτισμένων. Άκουσαν-

is τα oöv αυτών εφη Έρυξίμαχον τόν ΆκουμενοΟ. 
*Η καλώς, φάναι, λέγετε, καί ετι ενός δέομαι 
υμών άκοΟσαΐ" πώς έχεις προς τό έρρώσθαι πί-
νειν, Ά γ ά θ ω ν ; — Ουδαμώς, φάναι, ούδ* αυτός 
ερρωμαι. — "Ερμαιον άν εΐη ήμιν, ή δ* ος, ώς e 

29 εοικεν, έμοί τε καί Άριστοδήμω και Φαίδρω καί 
τοΐσδε, εί υμεΐς οί δυνατώτατοι πίνειν vöv άπει-
ρήκατε* ήμεΐς μέν γάρ άεί αδύνατοι. Σωκράτη 
δ' εξαιρώ λόγου" [κανος γάρ καί αμφότερα, ώστ' 
έξαρκέσει αύτώ όπότερ' αν ποιώμεν. επειδή ουν 

25 μοι δοκεΐ ουδείς τών παρόντων προθύμως εχειν 
προς το πολύν πίνειν οΐνον, 'ίσως άν έγώ περί 
τοθ μεθύσκεσθαι οίον έστι τάληθή λέγων ήττον 
αν εΐην αηδής, έμοί γ ά ρ δήτοΟτόγε οΐμαικατά- d 

3 καί τδλλα : κατά Ast κ α ί . . . νομιζόμενα post ποιήσασθαι trp. 
Kvicala sed cf. Ι%ΖΛ 203e so^d Rep. ^oâd Kuthyd. 294a 6 όαστα : 
ήδιστα T2yp 9 παρήτε Brag 12 παρασκευίζεσδαι Κ: παρασκευά-
σασθαι TW 15 αύτον Β ([ Εύρυξίμαχσν W τόν Έρυξίμαχον Β il 
άκουμένου codd. 17 άκοΰσαι πώς έχει codd. em. Wilamowita 
18 'Αγάθωνος Valileu servata codicum lectione Εχει 23 εξαίρω 
codil. era. Heindorf 28 αηδής : âr\\r\<; (·) Β coir, BS 
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φανερόν έκ τής ιατρικής επιστήμης τοΰτο, οτι ή μέθη 
είναι πράγμα επιβλαβές είς τόν άνθρωπον. 'Επομέ
νως οοτε έγώ θά έδεχόμην έξ Ιδίας πρωτοβουλίας 
νά προχωρήσω πολύ είς τήν οίνοποσίαν, οοτε είς άλ
λον θά τό συνίστων, Ιδίως Οταν έχη βεβαρημένην 
ακόμη τήν κεφαλήν έκ τής προηγουμένης ημέρας». 
"Μα έγώ» είπε διακόπτων ό Φαιδρός άπό τον Μυρ-
ρινουντα ι «συνήθως συμμορφώνομαι είς οσα λέγεις, 
Ιδίως είς τά περί τής Ιατρικής 2 ' είς τήν προκειμένην 
δέ περίστασιν, άν σκεφθούν λογικά, καί οί άλλοι επί
σης». Είς τό άκουσμα τούτων ολοι συνεφώνησαν νά 
μή φθάσουν μέχρι μέθης είς τήν άποψινήν συγκέντρω- e 
σιν, άλλα νά πίνουν Ιτσι προς εΰχαρίστησιν 

5. «ΆφοΟ λοιπόν» έξηκολούθησεν ό Έρυξίμαχος 
«ή πρότασις αυτή Ιγινε δεκτή, νά πίνη δσον θέλει ό κα

θένας, νά μήν ύπάρχη δέ κανείς έξα-
Ό ρ ι σ μ ο ς ναγκασμός, κάμνω τώρα τήν περαι-

τοϋ θέματος, τέρω είσήγησιν: τήν αύλητρίδα. πού 
μας ήλθε πρό ολίγου, νά τήν άφήσω-

μεν νά πάη στο καλό—άς παίζτι διά τόν εαυτόν της ή, 
άν προτιμφ, διά τάς γυναίκας του σπιτιού 3—ήμεΓς δέ 
ν3 άπασχολήσωμεν τήν σημερινήν μας συγκέντρωσιν 
μέ ομιλίας. Καί μέ ποίας φύσεως ομιλίας, προσφέρο
μαι, άν τό επιθυμητέ, νά σας προτείνω»."Ολοι τότε εΤ- 177 
παν, Οτι καί τό επιθυμούν καί τόν παρακαλούν νά προ-
τείνη. Καί ό Έρυξίμαχος εΐπε : «Τό προοίμιον του λό
γου μου είναι άπό τήν Μελανίππην του Εύριπίδου * : 

Ί. ΜυρρινοΟς ήτο δήμος τής Αττικής είς τήν θέσιν Μερέν-
τα, παρά τό σημερινόν Μαρκόπουλον. 

2. Περί τοΰ ενδιαφέροντος τοΰ Φαιδρού διά τής Ιατρικής τά 
διδάγματα είδε τήν Είσαγ. 11 § 3. 

3. ΑΙ γυναίκες δέν είναι εις θέοιν νά γεμίσουν τήν ώραν 
των μέ άξιόλογον συνομιλίαν, Βι* αυτό 6ά ενθουσιαστούν μέ τά 
παιχνίδια καί τά λαλούμενα. 

4. Μελανίππη ή σοφή (έν άντιθέπει προς τήν δεσμωτιν) ώνο-
μάζετο Εν άπό τά περιφημότερα δράματα τοΰ Εύριπίδου, διότι εκεί 
είσήγετο ή Μελανίππη ν* άναπτύσσρ, βαθυστόχαστους μεταφυσικάς 
σκέψεις, αϊ όποΐαι Εδωσαν συχνάς άφσρμάς σατιρισμοΟ είς τους 
κωμικούς ποιητάς — καί έδώ δλλωστ' αναφέρεται τό έργον δχι 
χωρίς κάποιαν είρωνείαν. Κόρη τοΰ Αιόλου, άπέκτησεν άπό τόν 
Ποσειδώνα δύο παιδιά, τά Οποία εΰρήκεν ό βουκόλος τοΰ πατρός 
της νά θηλάζουν αγελάδα. Ώ ς βουγενή τέρατα δ Αίολος θέλει 
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δηλον γεγονέναι έκ τής ιατρικής, οτι χαλεπόν 
τοις άνθρώποις ή μέθη έστίν,καί οοτε αυτός εκών 
εΐναι πόρρω έθελήσαιμι άν πιεΐν οοτε άλλφ συμ-
βουλεύσαιμι, άλλως τε καί κραιπαλώντα Ετι έκ 

5 τής προτεραίας. — Ά λ λ α μήν, εφη φάναι ύπο-
λαβόντα Φαΐδρον τον Μυρρινοΰσιον, έγωγέ σοι 
εϊωθα πείθεσθαι, άλλως τε καί άττ' άν περί Ια
τρικής λέγης* νΟν δ', άν ευ βουλεύωνται, καί οί 
λοιποί. Ταύτα δή άκούσαντας συγχωρεΐν πάν- e 

ίο τας μή ÔLà μέθης ποιήσασθαι τήν έν τώ παρόντι 

συνουσίαν, ά λ λ ' συτω πίνοντας προς ήδονήν. 
5. 'Επειδή τοίνυν, φάναι τόν Έρυξίμαχον, 

τούτο μέν δέδοκται πίνειν δσον άν έκαστος βού-
ληται, έπάναγκες δέ μηδέν εΐναι, το μετά τούτο 

15 εισηγούμαι,τήν μέν άρτι εΙαελθοΟσαν αύλητρίδα 
χαίρείν έδν, αολούσαν εαυτή ή άν βούληται ταΐς 
γυναιξί ταΐς ένδον, ημάς δέ διά λόγων άλλή-
λοις συνεϊναι τα τήμερον καί δι' οΐων λόγων, ει 
βούλεσθε, έθέλω ύμΐν είσηγήσασθαι. Φάναι δή 177 

20 πάντας καί βούλεσθαι καί κελεύειν αυτόν είση-
γεΐσθαι. Είπεΐν οδν τον Έρυξίμαχον οτι Ή μέν 
μοι αρχή τοΰ λόγου εστί κατά τήν Εύριπίδου Με-

4 κραιπαλοΟντα Β 6 φαιδρών Β 8 λέγεις Τ || δν : αδ Β11 βου
λεύωνται coir. Coisl. 155 : βούλωντα. codd. [δ* αδ, δν βούλωνται 
Kreyenbûhl (Β1. bayr. Gymn. XVI, 53>]ι (ort. νυν δ ' αδ, εί βού-
λονται, Sykutris 16 ή δν : ηάν Β ή έάν W èàv Τ 20 καί (r) 
del. Hermann [καί βούλ. del. Voegelin]. 

νά τά παραδώσω είς τήν πυράν, επεμβαίνει όμως ή κόρη του καί 
ζητεί ν ' απόδειξη ψιλοσοφικώς, δτι δέν εΐναι τέρατα. Ό στίχος 
τοΰ Έρυξιμάχου έχει ληφθή άπό τήν περιβόητον περί κοσμογο
νίας ρήσίν : 

κούκ έμός δ μύθος, άλλ* έμής μητρός πάρα, 
ώς ουρανός τε γ α ί α τ* ήν μορφή μία* 
έπεί δ ' έχωρίσΟησσν αλλήλων δίχα, 
τίχτουσι πάντα κάνέδωκαν είς φάος, 
δένδρη, πετεινά, θήρας οϋς Ö* άλμη τρέφε«. 
γένος ΤΕ θνητών. 
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Δ ι κ ή μ ο υ δ έ ν ε ΐ ν ' ή κ ο υ β έ ν τ α , άλλα τοϋ 

Φαίδρου άπ 1 έδώ, αυτή πού πρόκειται ν* αναπτύξω 1 . 

Κάθε φοράν ό Φαιδρός μοΰ επαναλαμβάνει μέ άγα-

νάκτησιν : «Δέν είναι» λέγει *κρΐμα, Έρυξίμαχε, είς 

άλλους μέν θεούς ϋμνοι2 καί παιάνες 8 νά έ"χουν συν-

τεθή άπό τους ποιητάς, είς τόν "Ερωτα δέ, Ινα τό

σον άρχαΐον καί τόσον μεγάλον θεόν, νά μήν έχη ακό

μη συνθέσει οοτε Ινας άπό τους τόσους ποιητάς, πού 

ενεφανίσθησαν, κανένα έγκώμιον* ; "Η άν προτιμάς b 

πάλιν νά ρίψης ëva βλέμμα είς τους προκομμένους 

τους σοφιστάς 5 : είς τόν Ήρακλέα μέν καί άλλους 9 

συντάσσουν επαίνους είς πεζόν λόγον, Οπως π, χ. ό 

λαμπρός μας ό Πρόδικος7. Καί αυτό πάντως δέν είναι 

καί τόσον παράξενον. Έ γ ώ δμως έ*τυχε κάποτε νά 

Ιδώ τό βιβλίον ενός σοφού, είς τό όποιον περιείχετο 

ενα ύπέροχον έγκώμιον είς τό αλάτι διά τήν χρήσιμο

ι. Ό Φαιδρός δ λεπταίσθητος, δχι δ σχολαστικός Έρυξίμα-
χος, αίσθάνεται τήν Ελλειψιν εγκωμίων είς τον "Ερωτα. 

2. Πλουσίαν συλλογήν Εχομεν εις τους λεγόμενους 'Ομηρι
κούς ύμνους, άλλα καί είς άλλων ποιητών τά Εργα. 

3. Ό παιάν ήτο, κυρίως ειπείν, θρησκευτικόν άσμα προς 
τιμήν τοΰ 'Απόλλωνας ταυ άλεξικάκου εναντίον πολέμου, λοιμοο 
καί άλλων συμφορών. Άλλ* έδώ Εχει γενικωτέραν σημασίαν ή 
λέξις. 

4. Ό Πλάτων εννοεί, δτι δέν έγράφη τίποτε αυτοτελές προς 
τιμήν τοΰ "Ε !'?τος- διότι καί είς τής ΣαπφοΟς τά ποιήματα καί 
τών άλλων μελικών καί εις τό περίφημον στάσιμον τής 'Αντιγόνης 
781 κέξ. καί ίΐς τά χορικά τοΰ 'Ιππολύτου 525 κέξ. καί τής Μη-
δείρς 835 κεξ. (Οπού μάλιστα καλεί ό ποιητής τους Ερωτας τςϊ σο
φία παρέδρους) καί είς τουθεόγνιδος τους στίχους 1275 κέξ. εξαί
ρεται Ò "Ερως. Άλλ* είναι δλα περικοπαΐ γενικότερων συνθέ
σεων. *Αλλά καί διά τόν πεζόν λόγον δέν εΐν' απολύτως ακρι
βής ό Ισχυρισμός τοϋ Φαί&ρου, έκτος δν αναφέρεται είς τήν 
πρό τοθ 416 έποχήν. Διότι καί ό Γοργίας είς τήν Έλένην έθιξε 
τό ζήτημα, καί τοΰ ΚριτΙου φέρεται έργον Περί φύσεως Ερω
τος ή περί αρετών (έρωτος φυσικά) fr. 42 Diels {έξ αυτού Ισως 
προέρχεται ή ευφυής παρατήρησις fr. <3, δτι ωραιότατοι μεταξύ 
τών ανδρών θεωρούνται οί Εχοντες γυναικεΐον κάλλος, καί τα
νάπαλιν al Εχουσαι ανδροπρεπή καλλονήν μεταξύ των γυναι
κών εΐναι ωραιότατοι) καί τοΰ Λυσίου ό 'Ερωτικός Εχει συγ
γραφή πρό τοΰ Συμποσίου. Άλλωστε οί πρώτοι πέντε λόγοι προϋ
ποθέτουν, δτι τό πρόβλημα τοϋ Ερωτος {φυσικά τοθ παιδικού) εΐ-



25 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 177a 

λανίππην (fr. 488 Ν1) oò γάρ έ μ ο ς ό μ ύ θ ο ς , 
άλλα Φαίδρου τοΟδε, δν μέλλω λέγειν. Φαι
δρός γάρ εκάστοτε προς με άγανακτών λέγει* 
Ού δεινόν, φησίν, ώ Έρυξίμαχε, άλλοις μέν TIOL 

^ θεών ΰμνους καί παίωνας είναι οπό τών ποιητών 
πεποιημένους, τώ δέ "Ερωτι, τηλικούτω οντι καί 
τοσοότω θεώ, μηδέ ί-να πώποτε τοσούτων γεγο
νότων ποιητών πεποιηκέναι μηδέν έγκώμιον ; εί b 
δέ βούλει aö σκέψασθαιτους χρηστούς σοφιστάς, 

ίο 'Ηρακλέους μέν καί άλλων επαίνους καταλο-
γάδην συγγράφειν, ώσπερ ô βέλτιστος Πρόδι-
κος—καί τούτο μέν ήττον καί θαυμαστόν άλλ' 
εγωγε f\òr\ τινί ένέτυχον βιβλίω ανδρός σοφοο, 
έν φ ένησαν άλες επαινον θαυμάσιον έχοντες 

5 παίωνας w 2 παίονας BT παιάνας WEST* 8 μηδέ Valcke-
naer 12 ήττον καί : ήττον Vatic. 126 καί ήττον F.A.Wolf ; sed ci. 
Xen. Inst. Cyri ι, 6, 38 [καί έξαπατδν] 13 άνδρας σοφοϋ om. Β. 

χεν απασχολήσει πολύ τους σοφιστάς. Ή κατηγορία λοιπόν εναν
τίον τών παλαιοτέρων είναι παρωδία μάλλον τοΰ τρόπου, κατά 
τόν δποϊον συνήθιζαν οί σοφίσταί νά διαπιστώνουν Ενα κενόν 
εις τήν μέχρις αυτών λογοτεχνικήν ποραγωγήν καί νά εξαίρουν 
τήν πρωτοτυπίαν των (πρβλ. Ίσακρ. 9,8). Ό Πλάτων καί δ Ξενοφών 
δέν είναι οί μόνοι Σωκρατικοί, πού έπραγματεύθηοαν τό ζήτημα. 
'Ερωτικοί (διάλογοι ή λόγοι) έφέροντο καί τοΰ "Αντισθένους. 
(Διογ. Λαέρτ. 6,15- ό αυτός Εγραψε καί Κ Ορο ν ή έρώμενον 6,18} 
καί τοΟ Μεγαρέως Εύκλείδου (αΰτ. 2, 103) καί τοΰ Θηβαίου Σιμ-
μίου (αΰτ. 2,124) καί τοΰ σκυτοτόμου Σίμωνος <αύτ. 2,122). Σφζε-
ζαι δέ άπό τον 4. αιώνα καί ό 'Ερωτικός τοΰ Ψευδο-Δημοσθένους. 

5. Τό χρηστούς, δπως καί κατόπιν τό βέλτιστος καί σοφού, 
πρέπει νά ληφθούν είρωνικώς, δπως συνήθως (πρβλ. θεαίτ. 166a). 
Ό Φαιδρός ένδεχόμενον νά είναι θαυμαστής των, αυτήν τήν 
στιγμήν Ομως τους επικρίνει. 

6. Π. χ. τήν Έλένην (Γοργίας, Ισοκράτης), τόν Πάριν (Πο
λυκράτης), τόν Παλαμήδη (Γοργ(ας). τόν Βούσειριν (Πολυκράτης, 
"Ισοκράτης) κ.λ.π. 

7. 'Αναφέρεται είς τάς "Ωρας τοΰ Προδίκου, τοθ Εκ Κέας 
•οφιστοϋ τοϋ 5. αιώνος, άπό τάς όποιας Εχει ληφθή ή γνωστή 
αλληγορία περί του 'Ηρακλέους Εκλέγοντος μεταξύ 'Αρετής καί 
Κακίας (Ξενοφ. Άπομν. 2, 1, 21 κέξ.). 
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τητά του. Καί ενα πλήθος άλλα παρόμοια πράγματα 

βλέπει κανείς νά έχουν γίνει άντικείμενον έγκωμια-

σμοΰ1. Νά καταβάλουν λοιπόν τόσον ζήλον είς τοιού- e 

του είδους πράγματα, τάν"Ερωτα δέ νά μήν ε"χη αναλά

βει ώς τά σήμερα κανείς ακόμη άνθρωπος νά εξύμνηση 

επαξίως—άλλ' έχει τόσον παραμεληθή £νας θεός τό

σης σημασίας !5» Αυτά λοιπόν είναι πού μοϋ λέγει ό 

Φαιδρός, δικαιολογημένα νομίζω. Έγώ λοιπόν άφ' ενός 

μέν επιθυμώ νά καταβάλω χάριν αυτοϋ ψιλικήν συν-

εισφοράν3 καί νά τοΰ φανώ ευχάριστος, άφ* έτερου 

δέ θεωρώ εύάρμοστον διά τήν παροΰσαν περίστασιν 

νά τιμήσωμεν ήμεϊς οί παρόντες τόν θεόν. Επομένως, 

άν συμφωνήτε καί σεις, θά εϊχαμεν έ*τσι άρκετήν άπα- d 

σχόλησιν4 μέ ομιλίας. Φρονώ5 δηλαδή, οτι πρέπει ό 

καθένας μας νά εκφώνηση ενα λόγον ώς πανηγυρι-

κόν είς τόν "Ερωτα, τόν ώραιότερον πού θά δυνηθη, 

μέ τήν σειράν έξ αριστερών προς τά δεξιά. Τήν αρχήν 

1. Εναντίον τής συνήθειας των παραδόξων εγκωμίων εξε
γείρεται καί ό Ισοκράτης 10,8 κέξ. 'Υπήρχαν εγκώμια τής επαι
τείας (πτωχείας), τής εξορίας (φυγής), τών βομβυλιών (είδους 
στενολαίμου αγγείου ευτελούς) κλπ· Τούτους καθώς καί τό αλά
τι είχεν εγκωμιάσει 6 ρήτωρ Πολυκράτης, ό γράψας καί τήν Κα-
ιηγορΙαν Σωκράτους, δπου ζητεί νά υπεράσπιση τήν άπάφασιν 
τών δικαστών Εναντίον τών Σωκρατικών. Ό Ιδιος εξύμνησε καί 
τους ποντικούς, τάς χύτρας καί τά πετραδάκια (ψήφους). Τό παι
χνίδι αυτό έσυνεχίσθη καί κατόπιν ό Λουκιανός εγκωμιάζει τάς 
μυίας, δ Συνέσιος τήν φαλάκραν, ό Ψελλός τους ψύλλους καί τους 
κορέους. Είς τήν Άναγέννησιν ήσαν προσφιλής τών λογίων ένα-
σχόλησις- αναφέρω π. χ. τό Μωρίας έγκώμιον τοθ 'Εράσμου καί 
άπό τους νεωτέρους χρόνους (1925 κέξ.) τά χαριτωμένα εγκώμια 
τής κακογλωσσιας (Éloge de la Médisance) τοΰ Abel Hermant.TOÛ 
έγωίσμοΟ τοϋ Paul Souday, τής τεμπελιάς (Éloge de la Paresse) 
τοϋ E. Marsan καί άλλα. 

2. 'Ολόκληρος ή φράσις τοϋ Φαιδρού άπό τό ου ίϊεινόν καί Εξής 
εΐν* Ενα δειγμ* ανακόλουθου καί ασυμμετρίας, πού ζωγραφίζουν 
ζωηρότατα τήν ψυχολογίαν τσΰ όμιλητοϋ. Μεταπίπτει άπό τήν πα-
θητικήν σύνταξιν είς τήν ένεργητικήν (πεποιημένους—κεποιηκέ-
ν«ι—έγκεκωμιασμένα),άπό τήν μίαν αντίθεσιν εις τήν δλλην (μετά 
τό 'Ηρακλέους μέν περιμένεις "Ερωτα δέ), άλλ* έν τώ μεταξύ τοϋ 
Ερχεται είς τόν νουν άλλη άντίθεσις : έγκώμιον 'Ηρακλέους—Éy-
κώμιον άλατος, που τήν αισθάνεται τόσον ζωηρά, ώστε νά τήν είσ-
ώγη δχι ώς διαπίστωσιν γεγονότος, άλλ* ώς προσωπικήν άνάμνησιν 
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προς ώφελίαν, καί άλλα τοιαύτα συχνά ϊδοις άν 
έγκεκωμιασμένα, το οδν τοιούτων μέν πέρι πολ- e 
λήν σπουδήν ποιήσασθαι. "Ερωτα δέ μηδένα πω 
ανθρώπων τετολμηκέναι είς ταυτηνί τήν ήμέραν 

5 άξίως ύμνήσαι—άλλ' οϋτως ήμέληται τοσούτος 
θεός. ταοτα δή μοι δοκεΐ εδ λέγειν Φαιδρός. 
έγώ οδν επιθυμώ άμα μέν τούτω ερανον είσε-
νενκεΐν καί χαρίσασθαι, άμα δ' έν τώ παρόντι 
πρέπον μοι δοκεΐ είναι ήμΐν τοίς παροΟσι κοσμη-

ιο oaL τον θεόν. ει ουν ξυνδοκεΐ καί ύμΐν, γένοιτ' d 
άν ήμϊν έν λόγοις ίκανή διατριβή* δοκεΐ yap μοι 
χρήναι Εκαστον ημών λόγον ειπείν επαινον "Ε
ρωτος έπί δεξιά, ώς άν δύνηται κάλλιστον, άρ-

Ί ώφέλειαν BW 5 άξιώ Β corr. RS 13 έπι&έξια TW sine ace. 
ΒII κάλλιστα w . 

<άλλ* εγωγε ήδη κλπ.), καί τέλος άπό τήν άγανακτημένην άνακεφα-
λαίωσιν δι' ονοματικού απαρεμφάτου (to οδν κλπ.· πρβλ. τήν άνά-
λογον σύνταξιν τοθ νά παρ' ήμϊν : Νά πάπ νά ng πώς έγώ Ικα
ν ά τέτοιο πράγμα !) είς τήν Εντονον αυτοτελή ψράσιν άλλ' οϋ
τως ήμέληται τοιούτος θεός, πού αποτελεί σολοικισμόν ώς πράς 
τό έν άρχϋ ού δεινόν. Κατ* αυτόν τόν τρόπον κατορθώνει ό Πλά
των, ώστε ή γλώσσα νά μή ρυθμίζη εκείνη τόν έσωτερικόν τρόπον 
τοθ σκέπτεσθαι, αλλά ν* αντανακλά πιστώς καί αμέσως, μέ δλον 
τόν πλοΰτον των αποχρώσεων, τήν εσωτερικότητα του ομιλούντος. 

3. "Ερανος ήτον ή κοινή συνεισφορά των φίλων προς ύπο-
οτήριξιν άτυχοΰντος φίλου. Ή παρομοίωαις μέ συνεισφοράν γι-
νομένην προς ίκανοποίησιν μιας ανάγκης τοΰ Φαιδρού συνεχίζε
ται καί κατόπιν. 

4. Διατριβή είναι τό μέσον νά περάση κανείς τόν καιρόν του* 
κατόπιν είδικεύθη, οπως καί ή λέξις σχολή, εις τήν πνευματικήν 
άπασχόλησιν, καί δή τήν φίλοσοψικήν συζήτησιν ή άνάπτυξιν 
("Επικτήτου διατριβαί). "ΕντεΟθεν καί ή σημερινή σημασία. 

5. Ό Έρυξίμαχος έξακουλουθεΐ νά χρησιμοποιώ τήν όρολο-
λίαν τής εκκλησίας τοθ δήμου, ώς νά προτείνε ψήφισμα (δοκεΐ 
χρήναι- πρβλ. 176e δέδοκται εισηγούμαι, 177c έν τφ παρόντι 
πρέπον μοι δοκεΐ εΐναι). 'Αναλόγως άπαντα ό Σωκράτης : ψη-
φιεΐται 177d. 
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νά κάμτ) πρώτος ό Φαιδρός, επειδή και τήν πρώ
την 6έσιν έ*χει καί συγχρόνως είναι ό είσηγητής τοθ 
θέματος1». «Κανείς, Έρυξίμαχε» εΐπεν ό Σωκράτης 
«δέν θά δώση ψήφον άντίθετον. Πράγματι οοτ' έγώ 
πάντως θά Ελεγα οχι, έγώ πού τονίζω Οτι άλλο τί
ποτε δέν κατέχω έκτος άπό τά ζητήματα τοθ έρω
τος»2, οοτε, υποθέτω, ό Άγάθων καί ό Παυσανίας8, e 
οοτε πάλιν Ô 'Αριστοφάνης, πού Ολη του ή ασχολία 
είναι γύρω άπό τον Διόνυσον καί τήν Άψροδίτην 4 , 
οοτε άλλος κανείς άπ' αυτούς που βλέπω. Ή αλή
θεια ομως είναι, πώς δέν ευρισκόμεθα είς ΐσην μοΐραν 
ήμεΐς πού κατέχομεν τάς τελευταίας θέσεις. 'Αλλ' ά ς 
ομιλήσουν οί προηγούμενοι κατά τρόπον Ικανοποιη-
τικόν* καί εομορφον, καί ήμεϊς θά μείνωμεν ευχαρι
στημένοι. 'Εμπρός λοιπόν, είς τ ' ονομα τοθ θεού, άς 
άρχίση ô Φαιδρός καί άς έγκωμιάζη τον "Ερωτα*. 

Αυτά τά ίδια καί οί άλλοι τότε δλοι έσυμψωνοΰ-
σαν καί συνιστούσαν, καθώς Ò Σωκράτης. Τώρα, τί 173 
ό καθένας των εΐπεν, οοτε ό 'Αριστόδημος ένεθυμεΐτο 
καί τόσον, οοτε πάλιν έγώ οσα εκείνος ε"λεγεν ΰλα. 
Τά κυριώτερα ομως καί εκείνων που μου έψάνησαν 
πώς ήξιζε να τά συγκρατήσω, αυτών θά σας ειπώ 
του καθενός τόν λόγον. 

1. Πατήρ τοΰ λόγου (ή τοϋ μύθου θεαίτ. 164e) είναι εκεί
νος πού ήνοιξε τήν συζήτησιν πρβλ. Φαϊδρ. 242a. 

Πρόκειται, καθώς φαίνεται, περί Ισχυρισμού τοΰ ιστορικοί* 
Σωκράτους, τόν όποιον συχνά έπανελάμβανε (Λυσ. 204b, Σσμπόσ. 
198c, 212b, Φαϊδρ. 257a, Ξεν. Άπομν. 2, 6, 28, Συμπ. θ, 2). Τό Βα-
βύτερον νόημα τούτου θ* άποκαλυφθή κατόπιν, δταν θά μας πα
ρουσίαση τί κυρίως είναι ό έρως· θά φανή τότε, διι είναι δια
φορετική μορφή τοΰ σωκρατικού Ουδέν οίδα. 

3. που αποτελούν γνωστόν έρωτικόν ζεύγος {Πρωταγ. 3153, 
Συμπ. 193b). 

4. Δέν αναφέρεται είς τόν 'Αριστοφάνη τόν άνθρωπον, άλλα 
εις τόν κωμικόν ποιητήν. "Ετσι λέγει περί τοΰ Μενάνδρου δ Πλού
ταρχος, δτι ή ποίησίς του στρέφεται γύρω άπό τόν έρωτα, δ,τι 
θά ημπορούσε νά λεχθή καί περί τοΰ νεωτέρου θεάτρου. 'Ανέ
φερε τήν Άφροδίτην, 6χι τόν "Ερωτα, είτε διότι τό πνεΟμα τών 
σχετικών σκηνών είναι άφροδίσιον μάλλον ή έρωτικόν, άφοΰ καί 
ή κωμωδία είναι τών φαλλοφορικών Ασμάτων έξέλιξις, είτε καί 
διότι ήθελε νά τονίση τό έπαφράδιτον τής ποιήσεως τοϋ 'Apt-
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χειν δέ Φαΐδρον πρώτον, επειδή καί πρώτος 
κατάκειται καί εστίν άμα πατήρ του λόγου.— 
Ουδείς σοι, ώ Έρυξίμαχε, φάναι τον Σωκράτη, 
εναντία ψηφιεΐται. ούτε γ ά ρ άν που εγώ άπο-

s φήσαιμι, δς ουδέν φημι άλλο έπίστασθαι ή τά 
ερωτικά, οοτε που Ά γ ά θ ω ν καί Παυσανίας, oò- e 
δέ μήν 'Αριστοφάνης, φ περί Διόνυσον καί 'Α
φροδίτη ν πάσα ή διατριβή, ουδέ άλλος ουδείς 
τουτωνί δ ν έγώ όρώ. καίτοι ούκ έξ ΐσου γίγνε-

19 ται ομΐν τοις όστάτοις κατακειμένοις* άλλ* έάν 
οί πρόσθεν ίκανώς καί καλώς εϊπωσιν, έξαρκέ-
σει ήμϊν. άλλα τύχη άγαθη καταρχέτω Φαι
δρός καί έγκωμιαζέτω τόν "Ερωτα. 

Ταύτα δή καί οί άλλοι πάντες αρα ξυνέφα-
ί5 σάν τε καί έκέλευον άπερ ô Σωκράτης, πάντων 178 

μέν ο5ν ά έκαστος εΐπεν οΰτε πάνυ ό 'Αριστό
δημος έμέμνητο οΰτ' αδ έγώ α εκείνος Ιλεγε 
•πάντα" α δέ μάλιστα καί ων ε'δοξέ μοι άξιομνη-
μόνευτον, τούτων ύμΐν έρώ έκαστου τον* λόγον. 

7 Αφροδίτη Τ corr. T a 8 ή Β Arisiaenetus : om. TW 14 άρα ι 
Αμα wyttenbach 16 4 : δσα T2mg IS αξιομνημόνευτων Ba Λξιο-
μνημόνευτον elvat TW. 

στοψάνους- μήπως ό ίδιος ό Πλάτων είς ε>α ωραίου του επίγραμ
μα είς τόν ποιητήν, Βέν εξαίρει δτι αί Χάριτες Ιδρυσαν εις τήν 
ψυχήν τοθ 'Αριστοφάνους Ενα τέμενος, δπερ ουχί πεσεΐται ; θ ά 
ήτο παρεξήγησις (καί είς αυτήν περιέπεσαν αρχαίοι καί νεώτεροι 
ίρμηνευταί) νά ΰποτεθή, δτι θέλει νά χαρακτηρίση Ο Πλάτων τόν 
'Αριστοφάνη, προς διασυρμόν, ώς κρασοπατερα καί γυναικά. "Ισα 
ίσα ή προσθήκη τοΰ Διονύσου, τοΰ θεοϋ τοθ θεάτρου, αποσκοπεί 
νά προλάβη αυτήν τήν παρερμηνείαν (πρβλ. Είσαγ. H g 7). 

5. Ό Έρυξίμαχος είχε ζητήσει νά έκφωνήσπ ό καθένας Ενα 
λόγον ώς άν δύνηται κάλλιστον 177d- δ Σωκράτης προσθέτει, ή 
μάλλον προτάσσει τό Ικανώς. "Ετσι προπαρασκευάζεται ή έπίκρι-
σίς του 198d κέξ ! οί έκφωνηθέντες λόγοι εΐναι ωραίοι, άλλα τους 
λείπει ή αλήθεια. 
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6. Πρώτος λοιπόν, καθώς είπα, ήρχισε, λέγει, ό 

Φαΐδρος τήν όμιλίαν του κάπου ά π ' αυτό τό σημεΐον: 

οτι θεάς μεγάλος εΐν* ô "Ερως καί 

Φαίδρου λ ό γ ο ς * αξιοθαύμαστος είς τά δμματ' αν

θρώπων καί θεών, καί δι' άλλα 

πολλά 1 καί Ιδιαιτέρως διά τήν γένεσίν του. 

«Πράγματι τό δτι εΐν' εξαιρετικώς αρχαίος ό θεός, b 

αυτό είναι τιμή μεγάλη2» εΐπε. Άπόδειξις δέ τού

του : γονείς τοϋ "Ερωτος οοτε υπάρχουν oöV αναφέ

ρονται άπό κανένα S πεζσγράφον * ή ποιητήν. 'Αντι

θέτως ό μέν Ησίοδος s λέγει, δτι κατά πρώτον υπήρ

ξε τό Χάος, 

οστερα πάλι ή Μάννα Γη μέ τά πλατιά τά στήθια 

α τ ρ ά ν τ α χ τ ο θεμέλιωμα κι «Ιώνιο της πλάσης 

κι ό "Ερως — 

λέγει δηλαδή, πώς οστερ' άπό τό Χάος άνεφάνησαν 

αυτά τά δύο, ή Γή καί ό "Ερως*. Ό δέ Παρμενίδης τ 

λέγει περί τής Δημιουργίας 

* "ΙΒε Είσαγ. II § 3. 
1. πολλαχα μέν καί άλλο : συνήθης τών ρητόρων μεγαλορ-

ρημοσύνη· πρβλ. Μενέξεν. 237c. 

2. Ή σημασία ενός θεού δέν συνεβάδιζε πάντοτε μέ τήν αρ
χαιότητα του- ό Ουρανός καί ό Κρόνος δέν έτιμώντο περισσότε-
ρον τοϋ Διός ή τοϋ Διονύσου καί τοΰ 'Ηρακλέους. "Άλλωστε καί 
σήμερον νεωτερικώτεροι άγιοι έχουν πολλάκις ζωηροτέραν λα-
τρείαν, π.χ. ή 'Αγ. Παρασκευή, ό "Αγιος Φανούριος, Ô "Αγ. Διο
νύσιος, δ "Αγ. Γεράσιμος κλπ. Έδώ γίνεται απλούστατα μετα
φορά τών προσόντων, πού έξήροντο είς τά ένκώμια θνητών. 

3. Καί αυτό δέν είναι τελείως άληθινόν ή Σαπφώ fr. 132Β. 
τόν ονομάζει υίόν τής Γής καί τοϋ Οΰρανοΰ, δ Σιμωνίδης fr. ιφ. 
τής 'Αφροδίτης καί τοΰ "Αρεως, ό "Αλκαίος fr. 8D. της "Ιριδος 
καί τοϋ Ζέφυρου, ό Ευριπίδης Ίππόλ. 534 υίόν του Διός. 

4. Ιδιώτης είν* έδώ ό πεζογράφος έν αντιθέσει προς τόν 
ποιητήν (Φαΐδρ. 258d, Νόμ. e90a), διότι τό Εργον του δέν είναι 
δημόσιον λειτούργημα, δέν είναι διδάσκαλος τοθ λαού, ούτε τό 
παρουσιάζει εις δημοσίας τελείας δι* απαγγελίας ή διά παρα
στάσεως (διδασκαλίας), άλλα τό καθιστή γνωστόν διά τοΰ βι
βλίου, τοΰ όποιου ή άπόκτησις είναι ύπόθεσις ιδιωτική. 

5. Οί ωραίοι στίχοι τοθ 'Ησιόδου, τους όποιους συντέμνων 
αναφέρει ό Φαϊδρος (εντεύθεν ή παρεμβολή τής πεζής περιλή
ψεως φησ'ι μετά τό χάος κλπ», τήν οποίαν αδίκως ύποπτεύουν 
οί φιλόλογοι) Εχουν ώς έξης ; 
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6. Πρώτον μέν γάρ, ωσπερ λέγω (177d), έ'φη 
Φαΐδρον άρξάμενον ένθένδε ποθέν λέγειν, δτι 
μέγας θεός εϊη ò "Ερως καί θαυμαστός έν άν-
θρώποις τε καί θεοΐς, πολλαχη μέν καί άλλη, 

s ούχ ήκ^στα δέ κατά τήν γένεσιν. 
Τα γάρ έν τοις πρεσβύτατον εΐναι τόν θεόν b 

χίμιον, ή δ* δς. τεκμήριον δέ τούτου' γονής γάρ 
"Ερωτος οΰτ* είσίν ούτε λέγονται ύπ ' ούδενος 
οοτε ίδιώτου οοτεποιητοΰ.άλλ'Ήσίοδος (Theog. 

io iróss) πρώτον μέν Χάος φησί γενέσθαι, 

αύτάρ έπειτα 
Γαΐ' εύρύστερνος, πάντων ε*οσς ασφαλές αίεί, 
ήδ' "Ερος— 
φησί μετά τό Χάος δύο τούτω γενέσθαι, Γήν τε 
6 πρεσβύτατον . . . τών θεών Β Stobaeus πρεσβυτάτοις . . . τών 
θεών τ 7 ή δ* δς : είδος wä |] γοναί stobaeus 10 φασί w || γίγνε
σθαι Stobaeus 11 versus Hesiodeos om. Stobaeus, sed eos antea in 
eadem ecloga citat ; eosdem praeter verba αύτάρ έπειτα seel. Her
mann, fort, recte 13 έρως ßaw 14 φησί : om. Stobaeus δή add. 
Robin oüv postili Hug < δς > φησι F.A.Wolf φησί . . . "Ερωτα 
seel. Hommel| |Ta om. "W 

"Ητοι μέν πρώτιστα Χάος γένετ*, αύτάρ έπειτα 
Γαΐ' εύρύστερνος. πάντων εδος ασφαλές αίεί 
αθανάτων, οι έχουσι κάρη νιφόεντος 'Ολύμπου, 
Τάρταρα τ ' ήερόεντα μυχώ χθονός εύρυοδείης, 
ήδ* "Ερος, δς κάλλιστος έν άθανάτοισι θεοίσι, 
λυσιμελής, πάντων τε θεών πάντων τ* ανθρώπων 
δάμναται έν στήθεσσι νΰον και έπίφρονα βουλήν. 

6. Ό "Ερως ώς μεγάλη κοσμογονική αρχή είναι βαθεϊα φι
λοσοφική σύλληψις οφειλομένη έν μέρει είς τήν παναρχαίαν λα-
τρείαν τοϋ "Ερωτος είς τάς θεσπιάς, είς τάς όποιας άνήκεν ή 
πατρίς του 'Ησιόδου ή "Ασκρα (σημ. Παλιοπαναγιά). 

7. Παρμενίδης, ό Έλεάτης φιλόσοφος (περί τό 500), εξέθεσε 
τό σύστημα του εις Ενα μακρόν ποίημα, είς τό όποιον δέν έλειπαν 
καί αϊ προσωποποιίαι κατά τό πρότυπον τοΰ 'Ησιόδου, οπως καί 
κατόπιν είς τοϋ 'Εμπεδοκλέους τους στίχους. Τόν περί "Ερωτος 
οτίχον αναφέρει καί ό 'Αριστοτέλης (Μεταφ. 984b26), άλλ' άβέ-
βαιον είκαι τό ύποκείμενον τοΰ μητίσατο- κατά τόν Πλούταρ-
χον (Έρωτ. 755f) είναι ή Αφροδίτη, κατά τόν Σιμπλίκιον δαίμων 
ή πάντα κυβερνά. Ή Γένεσις ώς κύριον δνομα συμβολίζει τής 
Δημιουργίας τήν δύναμιν, ώς πηγήν τοΰ κόσμου τής δόξης, που 
αποτελεί δι' ήμας τήν πραγματικότητα. 
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πρώτον άπ'ολους τους θεούς τον " Ε ρ ω τ α εστοχάσθη. 

Μέ τον Ήσίο&ον δέ συμφωνεί καί ô Άκουσίλαος ' e 
Τοιουτοτρόπως άπό πολλάς πηγάς ομοφώνως ανα
γνωρίζεται, οτι 6 "Ερως πανάρχαιος εΐναι. 

Καί οπως είναι αρχαιότατος 3 , πρόξενος είναι 
σπουδαιότατων ευεργετημάτων προς ημάς. Έ γ ώ του
λάχιστον δέν θά είχα ν* αναφέρω, τί σπουδαιότερον 
ευεργέτημα υπάρχει διά τόν άνθρωπον ευθύς άπό τά 
πρώτα χρόνια της νεότητός του, παρά εραστής αξιό
λογος καί άγαπητικός παρόμοιος δι1 έναν έραστήν* 
Διότι εκείνο πού πρέπει νά κατευθύνε είς δλην του 
τήν ζωήν τόν άνθρωπον, πού θέλει νά ζήση 2να βίον 
άνώτερον, αυτό οοτε δεσμοί συγγενικοί είναι είς 
θέσιν νά καλλιεργήσουν μέσα του τόσον άρτια, οοτε 
τιμητικαί διακρίσεις, οοτε πλούτος, οοτε άλλο κανέ- d 
να, οσον ό έ"ρως. Καί αυτό που λέγω εΐναι τί * ; Ή 
έντροπή διά τ* άξιόμεμπτα, ή φιλοτιμία διά τ* αξιέ
παινα °. Χωρίς αυτά δέν είναι δυνατόν οοτ* ένα κρά
τος οοτ' ενα Οτομον β κατορθώματα νά κατορθώσουν 
σπουδαία καί λαμπρά. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν: ένας 
ερωτευμένος, Öv συνέβαινε ν' άνακαλυφθη είτε Οτι δια
πράττει κάτι άνάρμοστον, είτε δτι όφίστατ' έκ μέρους 
άλλου χωρίς νά φέρπ. ά ν τ ι σ τ α σ ι ν ' άπό άνανδρίαν 
του, δέν θά τοΰ ήτο τόσον όδυνηρόν νά τόν ϊίβλεπεν 
ό πατέρας του είτε οί συντροφοί του ή κανείς άλλος, 

1. Ό Άκουσίλαος, Άργείος λογογράφος (περί τό 550), έγραφε 
Γενεαλογίας, εις τάς οποίας παρέψρασεν έν πολλοίς ησιόδεια 
ποιήματα. 

2. Ή λογική αοριστία τής μεταβάσεως αφήνει τήν έντύπω-
σιν, δτι ή άρχαιότης είναι α ι τ ί α τής μεγάλης τοΰ "Ερωτος 
χρησιμότητος. Αυτό δέν εννοεί Ο Φαιδρός- θέλει μόνον νά τονίση, 
Òri υπάρχει σ χ έ σ ι ς μεταξύ τών δύο αυτών ιδιοτήτων, χω
ρίς νά τήν καθορίζη ακριβέστερα. 

3. Τά δλον πνεύμα τής ομιλίας είναι δτι ή χρησιμότης τοΰ 
έρωτος είιαι αμοιβαία καί διά τόν έρώμεναν καί διά τόν έρών-
τα. Ό παιδικός ίρως έπέτρεπεν είς τόν άνθρωπον νά είναι καί 
τά δύο, κάποτε μάλιστα καί ταυτοχρόνως. 

4. Ή έρώτησις σκοπεί νά πρόσθεση Εμφασιν είς τά κατό
πιν. Μέσον τελείως έξωτερικόν. 

5. Καί ό Λυσίας, τοΰ οποίου ό Φαιδρός είναι θαυμαστής, 
λέγει δι* Ενα ταπεινών ύποκείμενον 14, 42 j έπί μέν τοϊς καλοΐς 
«ίσχύνεσθαι, έπί δέ τοϊς κακοίς φίλοτιμεϊσθαι. 
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κσί "Ερωτα. Παρμενίδης δέ (fr. 13 Diels) τήν 
Γένεσιν λέγει 

πρώτιστον μέν "Ερωτα θέων μητίσατο πάντων, e 
Ήσιόδω δέ καί Άκουσίλεως (fr. 2 Dîels) όμολο-

5 γεΐ. οϋτω πολλαχόθεν ομολογείται ό "Ερως έν 
τοις πρεσβύτατος εΐναι. 

Πρεσβύτατος δέ ων μεγίστων άγάθων ήμϊν 
αίτιος έστιν. ού γάρ εγωγ' εχω ειπείν Ö τι μεί
ζον έστιν αγαθόν ευθύς νέω οντι f) εραστής χρη-

J0 στος καί εραστή παιδικά, ö γαρ χρή άνθρώποις 
ήγεΐσθαι παντός τοο βίου τοις μέλλουσι καλώς 
βιώσεσθαι, τούτο ούτε συγγένεια οϊα τε έμποι-
εϊν ούτω καλώς ούτε τιμαί οοτε πλούτος oöV d 
άλλο ουδέν, ώς έ'ρως. λέγω δέ δή τί τοϋτο; τήν 

15 έπί μέν τοις αίσχροΐς αίσχύνην, έπί δέ τοις κα
λοΐς φιλοτιμΕαν ού γάρ εστίν άνευ τούτων οΟτε 
πάλιν ούτε ιδιώτην μεγάλα καί καλά έργα έξερ-
γάζεσθαι. φημί τοίνυν έγώ άνδρα δστις έρφ, εΐ 
τι αίσχρόν ποιών κατάδηλος γίγνοιτο f) πάσχων 

20 ύπό του δι'άνανδρίαν μή αμυνόμενος, οϋτ'αν ύπο 
πατρός όφθέντα ούτως άλγήσαι οοτε ύπο εταί
ρων οϋτε ύπ' άλλου ούδενός, ώς ύπό παιδικών, e 
1 Παρμενείδης Β corr. Ιϊ^ Παρμενίδης . . . πάντων om. Stobaeus, 
sed hune ipsuin versum in eadem ecloga antea eitavit [ϊτήν Γένε-
σιν del. Rettig, sed cf. Phaed. g^û 4 verba Ή σ ι ό δ ω . . . ομολο
γεί (ξύμψησιν Stobaeua) verbo Ος auctra ante φησι p. 31,14 trp- Ρ
Α. Wolf et, lectione σύμφησιν pro ομολογεί accepta, verbo φησι de
lete Burnet 5 ο ύ τ ω . . . "Ερως o*n. Stobaeus 6 πρεσβυτάτοις 
idem [sed ci. Merton 93e] 7 δέ : τε Idem 12 ευγένεια "Wyt-
tenbach |sed cf. ν. ai Οπό πατρός Vablen] 

5. Ή έπίδρασις τοΰ Ιρωτος εκτείνεται είς τόν δημόσιον 
καί τόν ίδιωτικόν βίον. "Ομιλεί πρώτον περί τοϋ ΙδιωτικοΟ (χια
σμός) 1) ώς προς τόν έρώντα 2) ώς προς τόν έρώμενον* κατόπιν 
περί τοΰ δημοσίου βίου 1) έν είρήνη 178e 2) έν πολέμω 179a. 

6. Είναι άξίωσις τιμής καί καβήκον ηθικόν {Ξεν. Άτισμν. 
2, 3, 14) ν* άντισταθ^ς καί ν* άνταποδίδης τό κακόν. Τήν άντί-
θετον άποψιν τοΰ μή άνταδικεϊν (Κρίτων 49c κ. ά.) ώς πάρα δο
ξολογία ν μόνον ήκουεν δ αρχαίος. 

Πλάτωνος Συμπόσιον 3 



178e Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ 3 * 

δσον ό ά γ α π η τ ι κ ό ς τ ο υ 1 . Α υ τ ό τ ό ίδ ιον π α ρ α τ η ρ ο ΰ . e 

μεν κα ί ε ί ς τόν έ ρ ώ μ ε ν ο ν : έ ν τ ρ έ π ε τ α ι Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς τους 

έ ρ α σ τ ά ς τ ο υ , άν τ ύ χ η κ α ί τόν ίδοϋν ε ί ς πράξιν άπρεπη. 

"Αν ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο λοιπόν κ α ν έ ν α ς τρόπος, ώ σ τ ε να συγ-

κροτηθη κ ρ ά τ ο ς fi σώμα σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν " μόνον άπό 

έ ρ α σ τ ά ς κα ί ερωμένους, δέν ε ί ν α ι δυνατόν ν ά ε ί χ α ν 

κ α λ ϋ τ ε ρ ο ν τρόπον δ ιακυβερνήσεως τής χώρας των, 

παρά μέ τό ν' απέχουν άπό κάθε τ ι χυδαϊον καί ν ά 

κ α λ λ ι ε ρ γ ο ύ ν μ ε τ α ξ ύ των τήν ά μ ι λ λ α ν . Κ α ί ε ίς τ ά ς 17$ 

μ ά χ α ς ε π ί σ η ς οί τ ο ι ο ύ τ ο ι 8' ά ν ε δ ε ι κ ν ύ ο ν τ ο ό £νας 

παρά τ ό π λ ε υ ρ ό ν τ ο υ ά λ λ ο υ , κ α ί ο λ ί γ ο ι νά ?}σαν: ν ι-

κ η τ α ί ο λ ο υ , θά ε 'λεγα, τ ο υ κόσμου. Δ ι ό τ ι ϊ ν α ς ερωτευ

μένος θά ή ν ε ί χ ε τ ο πολύ ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν , φ α ν τ ά ζ ο μ α ι ν ά 

τόν ίδή ό α γ α π η μ έ ν ο ς τ ο υ ε ί τ ε ν ά λ ι π ο τ ά κ τ η ε ί τ ε ν ά 

π ε τ ά τ ά δπλα, παρά ν ά τόν ίδη δλος ό ά λ λ ο ς κό

σμος' άντ* α ύ τ ο ϋ θά έ π ρ ο τ ι μ ο ΰ σ ε χ ι λ ί ο υ ς θ α ν ά τ ο υ ς . 

Πόσον μ ά λ λ ο ν ν ά ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η τον άγαπημένον τ ο υ 

ή ν ά μή σπεύση ε ί ς βοήθειάν τ ο υ , δ τ α ν κ ι ν δ υ ν ε ύ η 9 — 

ο χ ι 1 τόσον α ν ά ξ ι ο ς δέν ε ί ν α ι κ α ν ε ί ς , πού νά μή τ ό ν 

γ ε μ ί σ η ό ί δ ι ο ς ό "Ερως δύναμιν θείαν κα ί γ ε ν ν α ι ό 

τ η τ α , ώ σ τ ε Ομοιος ν' ά ν α δ ε ι χ θ ή προς τόν έκ φύσεως 

ή ρ ω ι κ ώ τ α τ ο ν 1 . Κ α ί κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς , α υ τ ό πού εΐπεν ô 
Ό μ η ρ ο ς » δ τ ι λ ε β ε ν τ ι ά ν έ φ ύ σ η ξ ' ό θεός 5 ε ί ς b 

μ ε ρ ι κ ο ύ ς ήρωας, α υ τ ό π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ό "Ερως ε ί ς τους 

ερωτευμένους, ώς κ ά τ ι πού προέρχετ ' άπ' α υ τ ό ν 6 . 

7. *Εξ ά λ λ ο υ κα ί τήν ζωήν των ν ά θυσιάζουν δέ

χ ο ν τ α ι οί ε ρ ω τ ε υ μ έ ν ο ι κ α ί μόνοι , δχ ι πλέον ά ν δ ρ ε ς 

1. Ξεν. ΚυνηΥ. 12, 20 δταν μεν γάρ τις όράται ύπό τοθ 
ερωμένου, άπας εαυτοΰ έστι βελτίων καί οϋτε λέγει οοτε ποι
εί αισχρά ουδέ κακά, ίνα μή όφθή ύπ' εκείνου. 

2. Τήν γνώμην αυτήν αποδίδει δ Ξενοφών Συμπ. 8, 32 εις 
τόν Παυσανίαν. Ίδε Είσαγ. Π § 4 καί Ι § 4, δπου αναφέρονται 
καί παραδείγματα τοιαύτης συγκροτήσεως στρατιωτικών σωμάτων 
έπί τή βάσει τής ερωτικής σχέσεως- τό όνομαστότερον έξ δλων 
ήτον δ Ιερός λόχος τών Θηβαίων, όστις δμως διά πρώτην φοράν 
εμφανίζεται εις τήν Ιστορίαν κατά τήν μάχην τών Λεύκτρων 
τό 371. 

3. Το άνακόλουθον δεικνύει, δτι μετά τό κίνδυνεύοντι ακο
λουθεί σύντομος διακοπή, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας ό ομι
λών βλέπει τόσον ζωηρά ενώπιον του τό περιεχόμενον τής σκέ
ψεως του, ώστε λησμονεί πώς ήρχισε τήν φράσιν καί ομιλεί μέ 
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ταύτόν δέ τούτο καί τον έρώμενον όρώμεν, 
δτι διαφερόντως τους έρασχάς αίσχύνεται, Οταν 
όφθη έν αίσχρώ τινι ών. εί ουν μηχανή τις γέ
νοιτο, ώστε πόλιν γενέσθαι η στρατότιεδον έρα-

5 στων τε καί παιδικών, ούκ έτσιν οπως άν άμει-
νον οίκήσειαν τήν εαυτών η άπεχόμενοι πάντων 
τών αίσχρών και φιλοτιμούμενοι προς αλλήλους" 
καί μαχόμενοι γ ' άν μετ* αλλήλων οί τοιούτοι 179 
νικώεν άν ολίγοι οντες ώς έπος είπεϊν πάντας 

ίο ανθρώπους, έρών γ ά ρ άνήρύπο παιδικών όφθη-
ναι f\ λιπών τάξιν fj δπλα άποβαλών ήττον άν 
Οήπου δέξαιτο ή ύπο πάντων τών άλλων, καί 
προ τούτου τεθνάναι άν πολλάκις έ'λοιτο. καί 
μήν έγκαταλιπειν γε τά παιδικά ή μή βοηθήσαι 

is κινδυνεύοντι—ουδείς ούτω κακός Οντινα ούκ άν 
αυτός ό "Ερως Ενθεον ποιήσειεν προς άρετήν, 
ώστε Ομοιον εΐναι τώ άρίστω φύσει, καί άτεχνώς, b 
ö Ιψη "Ομηρος (II. Κ 482), μ έ ν ο ς έ μ π ν ε ο σ α ι 
ένίοις τών ηρώων τόν θεόν, τούτο ό "Ερως τοις 

20 έρώσι παρέχει γιγνόμενον παρ' αύτοΰ. 
7. Καί μήν ύπεραποθνήσκειν γε μόνοι έθέλου-

σιν οί έρώντες, ού μόνον οτι άνδρες, άλλα καί αί 

6 ή del. Rückert 8 γ ' αν : δ* Sv W a c γ ' αΒ Vermehren 14 μήν : 
μή TW 22 ού μόνον δτι : ού μόνον οί Stepbanus ούχ Οτι Fi
scher, eed cf. Tbuc. IV 85,6)1 al om. TW 

άφοριστικήν κατηγορηματικότητα. Tò κανονιχόν θά ήτο ; ουδείς 
αν τολμώη 

4. "Εστω καί άν έκ φύσεως εΐναι ατολμότερος. "Ωστε ό 
"Ερως συμπληρώνει καί διορθώνει τήν φύσιν τοΰ άνθρωπου. 

5. Ή Άθηνδ, ό "Αρης κλπ. 

6. "Όχι ώς κάτι έξωτερικώς είσαγόμενον, δπως άπό τους 
άλλους θεούς. *Η αίτια είναι, οτι ό "Ερως είναι καί Ó βεός 
άλλα χαί τό συναίσθημα—κάτι πού δέν είναι π. χ. ή 'Αθηνά. 
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μόνον, άλλ' ακόμη καί αί γυναίκες. "Ως προς αυτό 

προσφέρει καί ή κόρη τοΰ Πελίου ή "Αλκή στις ' μαρ-

τυρίανάρκετήν προς ύιτοστήριξιν τοΰ Ισχυρισμού μου 

τούτου είς τό Πανελλήνιον 3. Μόνη αοτή προσεφέρθη 

ν* άποθάνη είς τήν θέσιν τοΰ ανδρός της' καί Ομως 

έζοΰσαν καί Ò πατέρας καί ή μητέρα του 8. *Απ* αυ

τούς έφάνη τόσον ανωτέρα είς άφοσίωσιν χάρις είς e 

τόν Ερωτά της, ώστε ν' άποδείξη οτι ξένοι ήσαν εκεί

νοι προς τόν υίόν τον καί μόνον κατ' ονομα συγγε

νείς. Καί μέ τήν πράζιν της αυτήν πού έ*καμεν. ενε

φανίσθη οχι μόνον είς των θνητών, άλλα καί είς τών 

θεών τά όμματα, οτι κατώρθωσε κάτι τόσον εύγενικόν, 

ώστ' ένω άπό τό πλήθος τών ανθρώπων, οί όποιοι επε-

τέλεσαν πολυάριθμα λαμπρά κατορθώματα, είς μερι

κούς μόνον, ελαχίστους *, έχάρισαν ώς τιμήν οί θεοί τό 

ν' απελευθερώσουν τήν ψυχήν των άπό τόν "Αδην, 

ομως εκείνης τήν ψυχήν τήν άπελύτρωσαν, θαμβωθέν-

τες άπό τήν πρδξιν της. "Ετσι τιμοΰν καί οί θεοί d 

ξεχωριστά τόν ζήλον είς τόν Ιρωτα καί τόν ήρωι-

σμόν 6 . Τουναντίον τόν 'Ορφέα τοθ ΟΙάγρου Β άπρακτον 

άπό τόν "Αδην έξαπέστειλαν' τοΰ παρουσίασαν τό 

φάντασμα τής γυναικός του μόνον, χάριν τής οποίας 

1. Ό μύθος ήτο γνωστός άπό τοϋ Φρυνίχου καί κατόπιν 
(483 π Χ.) άπό του Εύριπίδοιι τό γνωστόν δράμα.Ό Φαιδρός δμως 
ακολουθεί εδώ διάφορον παράδοσιν : *Ή "Αλκηστις επανέρχεται 
είς τήν ζωήν δχι διά τής επεμβάσεως του 'Ηρακλέους, Ο όποιος 
παλαίει προς τόν θάνατον, άλλα κατά χάριν της Περσεφόνης, 
τιΊν οποίαν συνεκίνησεν ή αυτοθυσία της υπέρ του 'Αδμήτου. 

2. Κατ* αυτόν τόν τρόπον έζήιησα ν* αποδώσω τόν μεγαλό-
στομον ρητορισμόν είς τους "Ελληνας. 

3. Ol όποιοι καί προκαλούμενοι αρνούνται ν* αποθάνουν 
υπέρ τοϋ 'Αδμήτου. 

1, Π. χ. τόν Πρωτεσίλαον, τόν Σίσυφον, τον Κάστορα κλπ. 
5. Σπουδή είναι ή διάθεσις, ή προθυμία, αρετή ή πράγμα-

τοποϊησις, τά έργα. 

δ- Ό γνωστός μΰθος εξηγεί τήν άποτυχίαν τοϋ Όρφέως μέ 
τα δτι άπό ύπερβολήν αγάπης δέν ήδυνήθη νά συγκρατηθβ, άλλ* 
εστράφη νά ίδή τήν Εύρυδίκην, παρά τήν οπόσχεσίν του· εί
ναι συνήθης Ομως ή πίστις, δτι άπό τά φρικαλέα μέρη, οπως 
είναι ό "Αδης, πρέπει νά φεύγη κανείς χωρίς νά μεταστρέφε
ται! ειδεμή, Θά τό πλήρωση. Ό Φαιδρός εισάγει τό νέον OTOt-
χεΐον τοΰ ειδώλου, οπως εις τόν μϋθον τής 'Ελένης καί είς 
τόν του Ίζίονος. Χαρακτηριστικόν : δ,τι ή αρχαία παράδοσις 
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γυναίκες - τούτου δέ καί ή Πελίου θυγάτηρ "Αλ-
κηστις ίκανήν μαρτυρίαν παρέχεται όπερ τούδε 
τοϋ λόγου είς τους "Ελληνας, έθελήσασα μόνη 
υπέρ τοϋ αυτής άνδρας άποθανεΐν, Οντων αύτώ 

5 πατρός τε καί μητρός" οϋς εκείνη τοσούτον ύπερ- e 
εβάλετο τη φιλία διά τόν έρωτα, ώστε άποδεί-
ξαι αυτούς αλλότριους Οντάς τώ ύεΐκαί ονόματι 
μόνον προσήκοντας* καί τοΰτ' έργασαμένη τό 
έργον οοτω καλόν εδοξεν έργάσασθαι, ού μόνον 

ίο άνθρώποις άλλα κ;χί θεοΐς, ώστε πολλών πολλά 
καί καλά έργασαμένων εύαριθμήτοις δή τισιν 
εδοσαν τούτο γέρας ci θεοί, έξ "Αιδου άνεΐναι 
πάλιν τήν ψυχήν, άλλα τήν εκείνης άνεΐσαν άγα-
σθέντες τώ έργω. ούτω καί θεοί τήν περί τόν ερω-

15 τα σπουδήν τε καί άρετήν μάλιστα τιμώσιν. 'Ορ
φέα δέ τόν Οίάγρου ατελή απέπεμψαν έξ "Αι
δου φάσμα δείξαντες τής γυναικός έφ' rjv ήκεν, 

3 υπέρ τοΰδε τοΰ λόγου del. F. Α. Wolf υπέρ τοΰδε del. Stephanus 
τοΰ λόγου post τούτου ν. ι transponens 8 μάνων (i. e. μόνω) 
Τ (ut videtur) 12 δή post Εδοσαν iterant TW II τό γέρας Paris, 
ι8ιο]|ανιέναι Hommel 13 άλλα τήν εκείνης: άλλ' αυτήν έκεί-
νην Harte 14 τώ έργω del. Baiter τό έργον Vatic. 229 i sea cf. 
Herod. IV 55 Xen. Cyr. Inst. VI 4,9 17 φάντασμα TW 

έθεώρει δείγμα υψίστου ηρωισμοί), τό νά καταβης ζ ω ν τ α 
ν ό ς είς τόν "Αδην{μόνον ήρωες μεγάλοι τό αποτολμούν, δπως 
ό 'Ηρακλής, Ô θησεύς, ό 'Οδυσσεύς κλπ-), γίνεται διά τόν 
όρθολογιστήν'μαθητήν τών σοφιστών ενδειξις δειλίας (ηρωισμός 
θά ήτο μόνον ν* άποθάνη) καί έγωισμοΟ (δέν ημπορεί μόνος του 
νά περάση). Τά Ιδιον καί μέ τόν μϋθον του θανάτου του : ό Ό ρ -
φευς κατεσπαράχθη υπό τών γυναικών τής Θράκης, διότι, πιστός 
είς τήν άνάμνησιν τής Ευρυδίκης, δέν ήθέλησεν άλλην γυναίκα 
ν* άγαπήση,, άλλ* έρωτεύθη μόνον τόν Κάλαΐν. Ό θάνατος του 
λοιπόν είναι τιμωρία (τιμωρία σκληρά διά τήν έλληνικήν περί 
ευθανασίας άντίληψιν) έκ μέρους τών θεών, διότι ήσέβησε προς 
τήν Άφροδίτην ή κατ* άλλους προς τόν Διόνυσον (πρβλ. τόν θά
νατον τοϋ Πενθέως καί τοΰ Ιππολύτου), άλλ* ήτο πάντως απο
τέλεσμα τής άφοσιώσεώς του προς τήν Εύρυδίκην. Διά τόν Φαΐ-
δρον δμως είναι τιμωρία διά τήν άστάθειάν του είς τόν Ερωτά 
προς έκεΐνην. 
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ήλθεν, έκείνην τήν ιδίαν δέν ηθέλησαν νά τοϋ επιστρέ
ψουν. Διότι εκρίθη, δτι έφέρετο άτολμα, σαν κιθαρω
δός πού ήταν1, καί δέν είχε το Θάρρος νά θυσιάση, χά
ριν τοΰ Τρωτός του τήν ζωήν του, δπως ή "Αλκηστις, 
άλλ° έμηχανεύετο πώς νά είσχωρήση ζωντανός είς τόν 
"Αδην. Λοιπόν δι* αυτόν ακριβώς τόν λόγον τον έτι-
μώρησαν καί ώρισαν ό θάνατος του άπό γυναίκας νά e 
προέλθη."Οχι σαν τόν'Αχιλλέα, τής Θέτιδος τόν υίόν. 
πού τόν έτίμησαν καί τόν έστειλαν είς τάς νήσους τών 
μακάρων3. 'Επειδή, ένω είχε προειδοποιηθή άπό τήν 
μητέρα του, Οτι θ* άποθάνη. άν σκοτώοη τόν "Εκτορα. 
άν ομως δέν τό κάμπ. θά έπιστρέψη είς τόν τόπον του 
καί θά τελείωση τήν ζωήν του εϊς γήρας βαθύ, εντού
τοις εΐχε τό θάρρος καί έπροτίμησε νά βοηθήση τόν 
έραστήν του Πάτροκλον καί νά τον εκδίκηση καί Ε5-
στερα ν' άποθάνη δχι μόνον χάριν εκείνου άλλα καί 
αμέσως κατόπιν εκείνου, οταν πλέον εκείνος ήτο νε- 180 
κρός. Δι' αυτό ίσα ίσα καί οί θεοί τόν έκαμάρωσαν 
εξαιρετικά καί εξαιρετικά τόν έτίμησαν, πού απέδιδε 
τόσην σημασίαν εις τόν έραστήν του". Ό Αίσχύλος 
πάντως φλυαρεί μ' αυτό πού λέγει, δτι ό Άχιλλεύς 
ήτον εραστής τοΰ Πατρόκλου4, αυτός πού ήτον ωραιό
τερος δχι μόνον άπό τόν Πάτροκλον, άλλα καί άπό 
Ολους δα τους άλλους ήρωας, καί αγένειος* ακόμη. 
καί έπειτα νεώτερος πολύ, οπως μάς παραδίδει ό 
"Ομηρος. "Οχι Ι Ή αλήθεια είναι, οτι οί θεοί έκτιμοΰν 
βεβαίως πάρα πολύ τό είδος αυτό τοΰ ηρωισμού είς 

1. Επομένως άνανδρος. Είναι ή συνήθης, είς τ ' αριστοκρα
τικά ιδίως καθεστώτα, περίφρόνησις προς τους παντοίας ειδικό
τητος καλλιτέχνας (ραψωδούς, ποιητάς, αύλητάς κλπ.), καταγόμε
νους κατά τό πλείστον έκ τής άπολέμου Ιωνίας καί υποχρεωμέ
νους, ώς έκ τοΰ επαγγέλματος των, νά περιποιούνται δλους καί 
άπό ολους νά δέχονται άμοιβάς. Τήν περίφρονησιν αυτήν έκλη-
ρονόμησαν οί διάδοχοι των, οί σοψισταί, δσον καί δ " εθαυμά-
ζετο ή δεξιοτεχνία των (Πρωταγ. 312a). 

2. Είναι μεταγενέστερα παράδοσις, Οτι Ò Άχιλλεύς ώ5ηγή 
θη είς τό Ήλύσιον (Ίβυκος fr. 37Β.) ή τάς νήσους τών μακάρων 
(Πινδ. Όλ, 2, 77 κέξ.) ή τήν νήσον Λεύκην εις τόν Εΰξεινον Πόν
τοι-. οπού συνεζεοχθη τήν 'Ελένην (Πινδ. Νεμ. 4. 49). ΕΙς τήν 
Όδύσσειαν (λ 467 κέξ.) ό Άχιλλεύς ευρίσκεται ώς εϊδωλον μαζί 
μέ τους άλλους θνητούς εις τόν "Αδην. 

3. 'Ομοίως εξαίρει τήν αύτοθυσίαν too Άχιλλέως καί à 
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αυτήν δέ ού δόντες, δτι μαλθακίζεσθαι έδόκει 
άτε ών κιθαρωδός, καί ού τολμάν £νεκα τοο έ
ρωτος άποθνήσκειν ώσπερ "Αλκηστις, άλλα δια-
μηχανάσθαι ζών είσιέναι είς "Αιδου. τοιγάρτοι 

5 διά ταύτα δίκην αύτώ έπέθεσαν καί εποίησαν 
τόν θάνατον αυτού ύπό γυναικών γενέσθαι, ούχ e 

ώσπερ 'Αχιλλέα τόν τής Θέτιδος ύόν έτίμησαν 
καί είς μακάρων νήσους απέπεμψαν, οτι πεπυ-

σμένος παρά τής μητρός ώς άποθανοϊτο άποκτεί-

30 νας "Εκτορα (Horn. II. Σ 96), μή ποιήσας δέ τού
το οϊκαδ' έλθών γηραιός τελευτήσοι (Horn. II. 
14x4)» έτόλμησεν έλέσθαι βοηθήσας τώ εραστή 
Πατρόκλω καί τιμωρήσας ού μόνον ύπεραποθα- 180 
νεΐν άλλα καί έπαποθανεϊν τετελευτηκότΐ" Οθεν 

35 δή καί ύπεραγασθέντες οί θεοί διαφερόντως αυ
τόν έτίμησαν, οτι τόν έραστήν οϋτω περί πολλού 
έποιεϊτο. Αισχύλος δέ (Myrmidon, fr.135 Ν ! ) φλυ
αρεί φάσκων 'Αχιλλέα Πατρόκλου έράν, 8ς ήν 
καλλίων ού μόνον Πατρόκλου άλλ* άρα καί τών 

20 ηρώων απάντων (II.Β 674)» κ α 1 ^τι αγένειος, έπει
τα νεώτερος πολύ, ώς φησιν "Ομηρος (II. Λ 786). 
άλλα γάρ τώ Οντι μάλιστα μέν ταύτην τήν 

3 διαμηχανήσασθαι w 4 ζών ίέναι W ζήν ίέναι Τ 9 άποθάνοιτο 
TW άποθάνοι Β 10 μή ποιήσας δέ τοϋτο TW : μή άποκτείνας δέ 
τοϋτον Β 11 οίκαδε δ ' Β 12 βοηθήσαι W 13 [Πατρ. del- NaberJ 
19 άλλ' άρα καί TW: άλλα καί Β άλλ" άμα καί Burnet, sed cf. 
177c 20 καί Ιτι αγένειος (dei. Kalitsuniifcis], post πολύ trp. Petersen. 

Σωκράτης είς τήν Άπολογίαν του 28c καί ò Αισχίνης 1, 145 καί 
δ 'Αριστοτέλης Ρητ. 1359a3. 

4. Εις τους Μυρμιδόνας ό ΑΙσχύλος εισήγε τόν "Αχιλλέα 
ΐρηνοϋντα τόν Πάτροκλον μέ ζωηροτάτας ερωτικός εκφράσεις (ώ 
δυσχώριστε τών πυκνών φιλημάτων), ένώ δ "Ομηρος αγνοεί τοι-
αύτην έρωτικήν σχέσιν (Ξεν. Συμπ. 8, 31). cO Φαιδρός άντιδέτως 
βέλει νά τόν παραστήση ώς έρώμενον του Πατρόκλου, παρά
δειγμα πιστού" ερωμένου. "Αλλωστε καί ό Σοφοκλής έγραψε σα-
χυριχόν δράμα Άχιλλέως έρασταί. 

5. "Ετσι παριστάνεται καί είς τά αγγεία. 
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τόν Ιρωτα: περισσότερον ομως θαυμάζουν καί καμα- ί> 
ρώνουν καί ανταμείβουν, οταν ό ερωμένος αφοσιώνε
ται είς τόν έραστήν, παρά οταν ό εραστής είς τόν έ-
ρώμενον. Διότι συγγενεστέρα προς τους θεούς ϋπαρ-
ξις εΐν" ό εραστής παρά ό ερωμένος, άφοΰ μέσα του 
έχει τόν θεόν'. Διά τοϋτο απένειμαν είς τόν 'Αχιλλέα 
μεγαλύτερος παρά είς τήν "Αλκηστιν τιμάς, καί τόν 
έστειλαν είς τών μακάρων τάς νήσους. 

"Ετσι λοιπόν Ισχυρίζομαι έγώ, δτι ό "Ερως εΐναι 
μεταξύ τών θεών ό περισσότερον άρχαΐος καί ό πε
ρισσότερον σεβαστός καί ό περισσότερον αποτελε
σματικός διά τους ανθρώπους εις άπόκτησιν προσω
πικής αξίας καί ευδαιμονίας καί είς τήν ζωήν καί 
μετά θάνατον*. 

8. Τοιούτος περίπου ήτον ό λόγος, είπε, τόν οποίον e 
έξεψώνησεν ό Φαιδρός. Μετά τόν Φαΐδρον ήσαν με
ρικοί άλλοι, τους όποιους δέν ένεθυμείτο και τόσον 
καλά. Τους παρέτρεξε λοιπόν καί διηγήθη του Παυ-
σανίου τόν λόγον, ό όποιος εΐπεν : 

«"Εχω τήν ίδέαν, Φαιδρέ, οτι τό θέμα τοΰ λόγου 
δεν μας ε"χει τεθή ορθώς5, απως εδόθη έτσι αορίστως 

τό παράγγελμα νά έγκωμιάζωμεν 
Παυσανίου τόν "Έρωτα. Βεβαίως, άν £νας ήτον 

λόγος * ό "Ερως, θά ήτον έν τάξει" άλλα 

τώρα νά πού δέν είναι ένας. Έφ* ό
σον λοιπόν δέν εΐν* έ*νας, όρθότερον εΐν' έκ τών προ
τέρων νά καθορισθή, ποίας φύσεως εΐν' εκείνος τόν οτ 
όποιον όφείλομεν να έγκωμιάσωμεν. θ ά δοκιμάσω 
λοιπόν έγώ νά επανορθώσω αυτήν τήν παράλειψιν, νά 
καθορίσω πρώτα τόν "Ερωτα πού πρέπει νά έγκωμιά
ζωμεν, καί κατόπιν να συνθέσω £να πανηγυρικόν άν-
τάξιον του θεοΰ αύτοο. 

Λοιπόν εις ολους μας είναι γνωστόν, δτι 'Αφρο
δίτη χωρίς "Ερωτα δέν υπάρχει 8. Τούτου τεθέντος, αν 

* -Ιδε ΕΙσαγ. II § 4. 
1. Επομένως ή θυσία υπέρ τοϋ έραστοΰ είναι θυσία υπέρ 

τοΰ ''Ερωτος πού τόν κατέχει. 
2, Δεν αναφέρεται είδικώς είς τόν λόγον του Φαίδροιι (άφοΰ 

μεσολαβούν άλλοι), άλλ' εις τόν τρόπον που ετέθη τό θέμα. 
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άρετήν οί θεοί τιμώσιν τήν περί τόν έρωτα, μάλ
λον μέντοι βαυμάζουσιν καί αγανται καί εδ ποι- b 
οΰσιν, οταν ό ερωμένος τόν έραστήν α γ α π ά ή 
Οταν- ό εραστής τά παιδικά* θειότερον γ ά ρ έρα-

5 στης παιδικών ενθεος γ ά ρ έστι. διά ταύτα καί 
τόν 'Αχιλλέα τής Άλκήστιδος μάλλον έτίμη
σαν, είς μακάρων νήσους άποπέμψαντες. 

Οϋτω δή έγώγέ φημι "Ερωτα θεών καί πρε
σβύτατον καί τιμιώτατον καί κυριώτατον εΐναι 

ίο είς αρετής καί ευδαιμονίας κτήσιν άνθρώποις 
καί ζώσι καί τελευτήσασι. 

8. Φαΐδρον μέν τοιούτον τίνα λόγον εφη ει- e 
πεΐν, μετά δέ Φαΐδρον άλλους τινός εΐναι, ων 
ού πάνυ διεμνημόνευε' οϋς πάρεις τόν Παυσα-

15 νίου λόγον διηγεΐτο. είπεϊν δ' αυτόν δτι 
Ού καλώς μοι δοκεΐ, ω Φαΐδρε, προβεβλή-

σθαι ήμΐν ό λόγος, τό απλώς ούτως παρηγγέλ-
θαι έγκωμιάζειν "Ερωτα, ει μέν γ ά ρ εΐς ήν ό 
"Ερως, καλώς Öv εΐχε* νΰν δέ ού γ ά ρ έστιν εις· 

20 μή δντος δέ ένας όρθότερόν έστι πρότερον 
προρρηθήναι όποιον δει έπαινεΐν. έγώ οδν πει- d 
ράσομαι τούτο έπανορθώσασθαι, πρώτον μέν 
"Ερωτα φράσαι öv δει έπαινεΐν, έπειτα έπαινέ-
σαι άξίως τού θεού. 

25 Πάντες γάρ ϊσμεν Οτι ούκ εστίν άνευ "Ερωτος 
'Αφροδίτη, μιας μέν οδν ούσης εΐς άν ήν "Ερως" 

8 χαί oui. TW 9 καί τιμιώτατον om. Τ add. T"'IIIR ![ κυριώτερον 
TW 13 είναι : del. ve! in είπεϊν mut. irirscliit; 21 όποιον : όπό-
τερον Hermann 26 οδν om. Viiidob. ?i .Stobaeus 

3. "Ηδη πσρ'Ήσιόδω (θεογ. 201) ό "Ερως είναι συνοδός της 
'Αφροδίτης, έθεωρήθη δηλαδή απαραίτητος Ó καθαγιασμός της 
γενετησίου πράξεως δια τοϋ συναισθήματος.Ό Σωκράτης προσφέρει 
κατωτέρω διάφορον έρμηνείαν τής συνδέσεως τών δυο θεοτήτων. 
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υπήρχε μία 'Αφροδίτη, έ'νας "Ερως θά ύπήρχεν'έφ* δ
σον ομως υπάρχουν δύο, δύο κατ* ανάγκην καί "Ερω
τες υπάρχουν. Καί πώς νά μήν είναι δύο αί θεαί ; 
Ή μία πάντως αρχαιότερα καί χωρίς μητέρα θυγά-
τηρ τοΰ Ουρανού, αυτή πού τής δίδομεν καί τό έπώ-
νυμον Ουρανία1. Ή άλλη νεωτέρα, τοϋ Διός καί τής 
Διφνης, αυτήν πού όνομάζομεν Πάνδημον 3. Κατ' ά- e 
νάγκην άρα καί ό "Ερως, ό ëvaç μέν, ό συνεργάτης 
τής δευτέρας, ορθόν είναι νά λέγεται Πάνδημος, Ου
ράνιος ό άλλος s. Καθήκον μας είναι βέβαια ÖL'ολους 
τους θεούς καλά νά λέγωμεν 4, ούχ ήττον δμως ας 
προσπαθήσωμεν νά περιγράψωμεν τήν δικαιοδοσίαν 
καί τών δύο χωριστά. Δια κάθε πράξιν ισχύει τό έξης : 
è φ* Οσον εκτελείται αυτή καθ' έαυτήν, δέν εΐν' οοτ* 
αξιέπαινος οοτ' άξιόμεμπτος. Αυτό π. χ. πού κάμνο- 181 
μεν ήμεϊς αυτήν τήν στιγμήν, νά πίνομεν ή νά τραγου-
δοϋμεν ή να συζητοΰμεν, άπ* αυτά κανένα δέν είναι 
καθ' εαυτό αξιέπαινον, είς τήν έκτέλεσίν του Ομως 
καταλήγει συνήθως να είναι 2τσι, Οπως τυχόν πρα
γματοποιηθώ, δηλαδή άν έκτελεσθή κατά τρόπον ηθι
κόν καί ορθόν, αποβαίνει ηθικόν, άν κατά τρόπον μή 
ορθόν, άνήθικον. Τό ίδιον ακριβώς και μέ τήν άγάπην' 

1. Είχε δύο Ιερά είς τάς 'Αθήνας: Èva εις τόν άγοραϊον 
Κολωνόν παρά τήν Βασίλειον Στοάν (ανατολικώς τοϋ σημερινού 
θησείου) μέ νιρμάρινον άγαλμα τοϋ Φειδίου, ό όποιος είχε κα
τασκευάσει καί χρυσελεφάντινον άγαλμα της θεάς είς τήν "Ηλι-
δα. Τό δεύτερον καί περίφημότερον εύρίσκετο έν Κήποις, είς τήν 
περιοχήν τοϋ σημερ'νοϋ Ζαππείου, μέ άγαλμα τοΰ 'Αλκαμένους 
(Παυσαν. 1, 14, 6 καί 1, 19, 2). "Ηδη οί αρχαίοι ταυτίζουν τήν Où-
ρανίαν Άψροδίτην μέ τήν φοινικικήν Ουρανίσν θεάν άλλα φαίνε
ται να ήτον ελληνική, ή κορυφαία τών τριών Μοιρών ή αυτή 
αυτή ή Μοίρα-βαθύτατος συμβολισμός Οτι ή γέννησις τοϋ άνθρω
που άποιελεϊ πράγματι καί ρυθμίζει οριστικώς τήν μοίραν του. 

2. Έλατρεύετο έξω τής 'Ακροπόλεως κάτω τοϋ ναοϋ τής Νί
κης. *Η αρχική σηιιααία τοϋ επιθέτου Πάνδημος δέν ήτον αυτή 
πού λέγει έδώ ό Παυσανίας. Ό λεξικογράφος Άρποκρατίων (έν 
λ.) μας λέγει ρητώς, Οτι ώνομάσθη τοιουτοτρόπως ύπό τοΰ ίδρύ-
οαντος Θησέως διά τό ενταύθα πάντα τόν δήμον συνάγεσθαι, 
ήτον ώρα τοϋ δλου λαού (οχι ώρισμένου γένους) προστάτις. 'Αλλ* 
ήδη άπό τοΰ Σόλωνος, δστις έρρύθμισε τά ζητήματα τών εταί
ρων, έθεωρήθη προστάτις καί σύμβολον τοΰ αγοραίου Ερωτος. Μέ 
τήν διάκρισιν αυτήν συνεδυάσθη κατόπιν καί ή διαφορά τών πα-
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έπεί δέ δή δύο έστόν, δύο ανάγκη καί "Ερωτε 
είναι, πώς δ' ού δύο τώ θεά ; ή μέν γέ που πρε
σβυτέρα καί άμήτωρ Ουρανού θυγάτηρ, ην δή 
καί Ούρανίαν έπονομάζομεν. ή δέ νεωτέρα Διός 

s καί Διώνης, ην δή Πάνδημον καλούμεν. άναγ- e 
καΐον δή καί "Ερωτα, τόν μέν τη έτερα συνερ-
γόν Πάνδημον ορθώς καλεΐσθαι, τόν δέ Ούρά-
νιον. έπαινεΐν μέν οδν δει πάντας θεούς, ά δ1 ουν 
έκάτερος εϊληχε πειρατέον είπεϊν. πάσα γάρ 

ίο πράξις ώδ' έχει' αύτη έψ' εαυτής πραττομένη 
οοτε καλή ούτε αίσχρά. οΐον 3 νϋν ήμεΐς 181 
ποιοΰμεν, ή πίνειν ή άδειν ή διαλέγεσθαι, ούκ 
εστί τούτων αυτό καλόν ουδέν, άλλ* έν τη πρά
ξει, ώς άν πραχθη, τοιούτον απέβη· καλώς μέν 

15 γάρ πραττόμενον καί ορθώς καλόν γίγνεται, μή 
ορθώς δέ αίσχρόν. ούτω δή καί τό έρδν καϊ ô 

ί δή om. Τ Stobaeus || Ερωτάς Stobaeus 2 τώ : τά idem 5 διόνης Β 
10 πραττομένη codd. Stobaeus, Gellius XVII 203 (sed non vertlt 
1b. 9) om. Proclus in I Alcib. p. 495 del. Stephanus fSchanz] μή 
πραττομένη Kicbards ταττομένη Bernays 13 αυτό BTW Stobaeus: 
αυτό καθ* αυτό Ta Gellius (?)!ίτή om. Stobaeus 16 τό om. idem 

ραδόσεων περί τών γονέων τής 'Αφροδίτης : ό "Ομηρος (Ίλ. Ε 
470) τήν λέγει κόρην τοΰ Διός καί τής Διώνης- ό 'Ησίοδος 
(θεογ. 183—206) διηγείται, δτι έγεννήθη άπό τής θαλάσσης τόν 
άφρόν γονιμοποιηθέντα διά τοθ σπέρματος τοϋ άκρωτηριασθέντος 
Ουρανού* εΐν' επομένως άμήτωρ. 

8. Τά έπίθετ' αυτά δέν ανταποκρίνονται είς άληθινήν λα-
τρείαν. Μεταγενέστερα μόνον Μιλησία επιγραφή αναφέρει Ιερόν 
"Ερωτος Ουρανίου, κατ* έπίδρασιν προφανώς πλατωνικήν. 

4. Λιά νά μή προκαλέσωμεν τήν μήνιν των' διότι καί ό Πάν
δημος "Ερως θεός είναι καί δύναται νά βλάψιι. Αυτό οέν αντι
φάσκει προς τό 191a, δπου λέγεται, δτι ό Πάνδημος δέν είναι 
άξιος έγκωμιάζεσθαι- διότι τό έπαινεΐν έδώ Ιχει τήν σημαοίαν 
τοΰ εύφημεΐν. Ή περιγραφή, Εννοείται, καταλήγει εις κατηγα-
ρίαν τοΰ ενός. 
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κα ί ό "Ερως δέν ε ί ν α ι ε ίς τήν ο λ ό τ η τ α του κ ά τ ι ε ύ γ ε -

νικόν κα ί ά ξ ι ο ν εγκωμίων, ά λ λ α μόνον ε κ ε ί ν ο ς που 

π α ρ α κ ι ν ε ί ε ί ς ε υ γ ε ν ι κ ά ε ρ ω τ ι κ ά α ί σ θ ή μ α τ α . 

9. Λοιπόν ό μέν "Ερως της Πανδήμου ' Α φ ρ ο δ ί τ η ς 

ε ί ν α ι α λ η θ ι ν ά πάνδημος κ α ί προβαίνε ι ε ίς Ο,τι τ ύ χ η . 

Α υ τ ό ς ε ί ν α ι ό έ*ρως, πού δοκ ιμάζουν οί κ α τ ώ τ ε ρ ο ι άν- b 

θρωποι. ' Ε ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ι δέ α ύ τ ο ϋ τ ο υ ε ί δ ο υ ς τ ά πρόσω

πα πρώτον μέν ο χ ι ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν γ υ ν α ί κ α ς , παρ* Οσον 

παιδιά. " Ε π ε ι τ α κα ί οσους τυχόν ε ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ι , τ ό σώ

μ α των μ ά λ λ ο ν ' παρά τήν ψυχήν ε ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ι . " Υ σ τ ε ρ α 

π α ι δ ι ά κ α τ ω τ έ ρ α ς , οσον τ ό δυνατόν, δ ι α ν ο η τ ι κ ό τ η τ ο ς 

επειδή κ ο ι τ ά ζ ο υ ν πώς νά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ ν τους σκο

πούς των, κ α ί α δ ι α φ ο ρ ο ύ ν άν τ ά μ έ σ α ε ί ν α ι η θ ι κ ά η" 

Οχι. *Εντεΰθεν σ υ μ β α ί ν ε ι ε ί ς τ ά ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς των ν ά 

κάμνουν ο,τ ι τους τ ύ χ η , α δ ι α κ ρ ί τ ω ς κα ί τό κ α λ ό ν κ α ί 

τ ό ά ν τ ί θ ε τ ο ν . Π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ά λ λ ω σ τ ε κα ί άπό τήν θεάν. 

ή οποία κα ί ν ε ω τ έ ρ α ε ί ν α ι πολύ άπό τήν ά λ λ η ν κ α ϊ 

σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ε ί ς τήν γ έ ν ν η σ ί ν τ η ς κα ί τ ό θηλυκόν κ α ί e 

τ ό άρσεν ικόν. Τ ο υ ν α ν τ ί ο ν ό ά λ λ ο ς ε ί ν α ι τής Ο υ ρ α ν ί α ς 

ή όποια πρώτον μέν δέν έ χ ε ι μ έ σ α της σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν θη

λυκόν. ά λ λ α μόνον ά ρ σ ε ν ι κ ό ν - , έ π ε ι τ α ε ί ν α ι αρχαιό

τ ε ρ α , ά π η λ λ α γ μ έ ν η α τ α σ θ α λ ί α ς s. Δι* α υ τ ό ν μ ά λ ι σ τ α 

τον λ ό γ ο ν σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι προς τα ά ρ σ ε ν ι κ ό ν Οσοι έχουν 

μ έ σ α των τήν πνοήν α ύ τ ο ΰ τ ο υ "Ερωτος, κα ί αρέ

σ κ ο ν τ α ι ε ί ς ο , τ ι έκ φύσεως έ χ ε ι μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν ρωμαλεό

τ η τ α κα ί ν ο η μ ο σ ύ ν η ν 4 . θ ά ημπορούσε μ ά λ ι σ τ α κα

ν ε ί ς κ α ί ε ν τ ό ς α υ τ ή ς τ α ύ τ η ς τής περιοχής τής παιδε

ρ α σ τ ί α ς ν ά δ ι α κ ρ ί ν η ποίοι γνησίως ε ί ν α ι παρακινημέ

νοι άπό τ ο ύ τ ο ν τόν " Ε ρ ω τ α : α υ τ ο ί δέν ε ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ι 

α ν ώ ρ ι μ α τ ά π α ι δ ι ά , ά λ λ α Οταν αρχ ίσουν πλέον ν ά d 

έχουν κρ ίσ ιν , κ α ί τ ο ΰ τ ο σ υ μ π ί π τ ε ι σχεδόν μέ τήν έ μ -

φ ά ν ι σ ι ν των πρώτων τ ρ ι χ ώ ν τ ο ΰ προσώπου. Δ ι ό τ ι 

ο σ ο ι άπό τ ό τ ε α ρ χ ί ζ ο υ ν ν ά ε ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ι , ε ί ν α ι , κ α τ ά 

τήν γνώμην μου, α π ο φ α σ ι σ μ έ ν ο ι τήν ζωήν των όλό-

κληρον μ α ζ ί ν ά με ίνουν κα ί άπό κοινού νά συζήσουν' 

1. Τό μάλλον έδώ δέν σημαίνει περισσότερον, ώσιε νά είνα 
ποσοτική ή διαφορά τών δύο ερώτων, άλλ" αίρει τόν δεύτερον 
δρον τής συγκρίσεως : τό σώμα, όχι τήν ψυχήν. 

2. "Αφού είναι άμήτωρ. 
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"Ερως ού πάς έστι καλός οόδέ άξιος έγκωμιά-
ζεσθαι, αλλά ό καλώς προτρέπων έράν. 

9. Ό μέν οδν τής Πανδήμου 'Αφροδίτης ώς 
αληθώς πάνδημος έστι καί έξεργάζεται Ö τι άν b 

5 τύχη* καί οΰτός έστιν δν οί φαύλοι τών ανθρώ
πων έρώσιν. έρώσιν δέ οί τοιούτοι πρώτον μέν 
ούχ ήττον γυναικών ή παίδων, έπειτα ων καί έρώ-
σι, τών σωμάτων μάλλον ή τών ψυχών, έπειτα 
ώς άν δύνωνται άνοητοτάτων, προς τό διαπρά-

ιο ξασθαι μόνον βλέποντες, άμελοΰντες δέ τοΰ κα
λώς ή μή" Οθεν δή ξυμβαίνει αύτοϊς Ö τι άν τύ-
χωσι, τούτο πράττειν, ομοίως μέν αγαθόν, ομοί
ως δέ τουναντίον, έστι γάρ καί άπό τής θεού, 
νεωτέρας τε ούσης πολύ ή τής ετέρας καί μετε- e 

35 χούσης έν τη γενέσει καί θήλεος καί άρρενος. 
ό δέ τής Ουρανίας πρώτον μέν ού μετεχούσης 
θήλεος άλλ' άρρενος μόνον [καί έστιν ούτος ό 
τών παίδων έρως], έπειτα πρεσβυτέρας, ύβρεως 
άμοιρου" οθεν δή έπί τό άρρεν τρέπονται οί έκ 

» τούτου τού "Ερωτος επιπνοι, τό φύσει έρρωμενέ-
στερον και νουν μάλλον έχον άγαπώντες. καί 
τις άν γνοίη καί έν αύτη τή παιδεραστία τους 
είλικρινώς ύπό τούτου τού "Ερωτος ώρμημένους· d 
oò γ ά ρ έρώσι παίδων, άλλ' έπειδάν ήδη άρχων-

25 ται νουν ΐσχειν, τούτο δέ πλησιάζει τώ γενειά-
σκειν. παρεσκευασμένοι γάρ, οΤμαι, είσίνοί εν
τεύθεν αρχόμενοι έράν ώς τόν βίον άπαντα ξυν-
εσόμενοι καί κοινή συμβιωσόμενοι, άλλ' ούκ 

13 άπό del. Useiier 17 κ α ί . . . ίρως del. Scafiti [(Opusc. IÎO) 
seel. Schaue Hug alii] 24 άλλ* ή Stephanns. 

3. *Η οδρις είναι χαρακτηριστικόν τής νεότητος, Εύθύδ. 273a. 
4. Πρβλ. Ξεν. Συμπ. 2,9 ή γυναικεία φύσις ουδέν χείρων 

τής τοθ ανδρός οδσα τυγχάνει, γνώμης δέ καί Ισχύος δεϊται. 
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Οχι νά τόν εξαπατήσουν, άνώριμον οπως τον επέτυ
χαν είς τήν άφέλειάν του, και ϋστερα νά γελάσουν 
είς βάρος του καί νά τον αφήσουν, διά νά τρέξουν 
εις ëvav άλλον. "Επρεπε μάλιστα και νόμος νά ύπάρ-
χη άπαγορεύων τόν έρωτα τών μικρών παιδιών' δέν 
θά έσπαταλάτο τότε τόση προσπάθεια εις κάτι άβέ-
βαιο'ν. Διότι άβέβαιον είναι τό τέλος τών παιδιών, ώς e 
ποϋ θά κατάληξη ή έξέλιξίς των ώς προς τα ελαττώ
ματα των ή τά προτερήματα, τά ψυχικά καί τά σωμα
τικά1. Οί ανώτεροι βέβαια άνθρωποι θεσπίζουν μόνοι 
των διά τόν εαυτόν των τόν νόμον αυτόν εκουσίως. 
"Επρεπενδμως καί είς τους χυδαίους αυτούς έραστάς 
νάέπιβάλλωμεν διά τής βίας τοιαύτην διαγωγήν, οπως 
καί μέ τάς γυναίκας τάς ελευθέρας τους έξαναγκά-
ζομεν, οσον μας είναι δυνατόν, νά μή συνάπτουν έρω- 182 
τικάς σχέσεις*. Διότι αυτοί είναι πού έχουν προκαλέ
σει καί τήν δυσφήμησιν, ώστε νά φθάνουν3 μερικοί4 νά 
υποστηρίζουν, πώς είν* έντροπή νά φαίνεται κανείς 
ευχάριστος είς τόν έραστήν του. Καί τό υποστηρίζουν 
έχοντες ύπ* όψει των αυτούς, επειδή βλέπουν είς αυ
τούς τήν έλλειψιν κάθε λεπτότητος καί χρηστότητος. 
"Αλλωστε καμμία, φαντάζομαι, πράξις, πού γίνεται 
βέβαια σύμφωνα μέ τους κανόνας τής ευπρεπείας 
καί της ηθικής5, δέν είναι δυνατόν νά έπισύρη ψόγον 
δίκαιον. 

"Οσον άφορα τώρα τάς ήθικάς αντιλήψεις τάς 
σχετικάς μέ τόν έ"ρωτα, είς τ ' άλλα μέν τά κράτη είναι 
εόκόλως νοηταί, διότι έχουν κανονισθή κατά τρό
πον μονοκόμματον- ένφ έδώ είναι περίπλοκοι. Εις τήν ΐ> 

1« Ή σειρά τών λέξεων είναι : περί κακίας καί αρετής ψυ
χής τε και σώματος. Ό Παυσανίας αντιτίθεται προς τον Φαΐ
δρον, δστις συνιστά τόν έρωτα ευθύς νέω όντι 178c. Διά τόν 
έναν ό Ερως ,είναι δημιουργός αρετής, διά τόν Παυσανίαν εΐναι 
ή αρετή, τουλάχιστον ώς δυναμικότης, προΟπόθεσις γονίμου έρω
τος. Πρβλ. Φαϊδρ. 252e. 

2. 'Αναφέρεται άφ' ενός μέν είς τάς βαρείας ποινάς, που δια
γράφει ό νόμος εναντίον τών μοιχών καί τών βιαστών (ακόμη 
καί αυτοδικία μέχρι θανατώσεως έπετρέπετο), άφ' έτερου δέ είς 
τόν περιορισμόν τών γυναικών εντός της οίκίας. 

3. Τόσον αυτονόητον εΐναι διά τους καθώς πρέπει ανθρώπους 
ό παιδικός έρως, ώστε θεωρεί τ ό λ μ η μ α ό Παυσανίας τήν δυα-
φήμησίν του. Χαρακτηριστική είναι ή ομολογία τοΰ Αίσχίνου 1,136 
εΐς δίκην μάλιστα εναντίον τοο Τιμάρχου, κατηγορουμένου διά 
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έξαπατήσαντες, έν αφροσύνη λαβόντες ώς νέον, 
καταγελάσαντες οίχήσεσθαι έπ' άλλον άποτρέ-
χοντες" χρήν δέ καί νόμον είναι μή έράν παί
δων, 'ίνα μή είς άδηλον πολλή σπουδή άνηλί- e 

5 σκετο'τό γάρ τών παίδων τέλος άδηλον οΐ τε-
λευτά κακίας καί αρετής ψυχής τε πέρι καί σώ
ματος. οί μέν ο5ν αγαθοί τόν νόμον τούτον αυ
τοί αύτοΐς έκόντες τίθενται· χρήν δέ κσί τούτους 
τους πάνδημους εραστάς προσαναγκάζειντότοι-

ιο ούτον, ώσπερ καί τών ελευθέρων γυναικών προσ-
αναγκάζομεν αυτούς καθ* οσον δυνάμεθα μή Ί82 
έράν. ούτοι γ ά ρ είσιν οΐ καί τό όνειδος πεποιη-
κότες, ώστε τινάς τολμάν λέγειν ώς αίσχρόν χα-
ριζεσθαι έρασταϊς. λέγουσι Οέ είς τούτους άπο-

15 βλέποντες, όρώντες αυτών τήν άκαιρίαν καί ά-
δικίαν έπεί ού δήπου κοσμίως γε καί νομίμως 
ότιοΰν πραττόμενον ψόγον άν δικαίως φέροι. 

Καί δή καί ό περί τόν έρωτα νόμος έν μέν 
ταΐς άλλαις πόλεσι νοήσαι όάδιος (απλώς γ ά ρ 

20 ώρισται), ό δ' ένθάδε [καί έν Λακεδαίμονι] ποι- b 
κίλος. έν "Ηλιοι μέν γ ά ρ και έν Βοιωτοΐς καί οΰ 
μή σοφοί λέγειν, απλώς νενομοθέτηται καλόν 

2 οΐχεσθαι Herwerden 5 τέλος d'il. Badham ; sed cf. Alcidam. 
Odyss. s 8 χρήν Β χρή TW 13 τινά vulg. 17 πράγμα πραττόμε
νον T3mg 20 καί έν (ό έν Τ*) Λακεδαίμονι del. Winekelmann, 
post γάρ trp. Robin 22 où Β corr. Ba 

τοιούτον ελάττωμα : έγώ δέ οΒτε Ερωτά δικαιώ ψέγειν ούτε 
τους κάλλει διαφέροντας φημι πεπορνεϋσθαι οοτ* αυτός έξαρ-
νοΟμαι μή ού γεγονέναι ερωτικός καί έτι καί νϋν εΐναι. 

4. *0 'Αλκιβιάδης μαρτυρεί 218d, δτι £τσι κρίνουν οΐ πολλοί* 
ώστ' έδώ τό τινές δέν αναφέρεται είς τόν αριθμόν, άλλ' είς τήν 
σημαντικότητα τών δυσφημιστών τοΰ παιδικού Ερωτος. 

5. θ ά τους ανάπτυξη αμέσως κατωτέρω. 
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Ήλείαν π. χ. καί τήν Βοιωτίαν1, καί δπου δέν έχουν 

επιδεξιότητα εϊς τό λέγειν 3, έχει χωρίς περιορισμούς 

καθιερωθή ώς ηθικόν τό νά έκτελής τού έραστοϋ 

τό θέλημα, καί κανείς, νέος ή γέρων, δέν θά τό έχα-

ρακτήριζε προσβλητικόν. Καί τούτο, διά νά μήν ΰπο-

βάλλωνται, φρονώ, ανίκανοι οπως είναι είς τό λέ

γειν, είς τήν ένόχλησιν νά ζητούν νά κερδίσουν μέ 

ώραΐα λόγια τους νέους. Εϊς τήν Μωνίαν8 πάλιν καί 

άλλου, είς πολλά μέρη, κρίνεται προσβλητικόν είς 

ΰσους ζουν ύπό τήν κυριαρχίαν τών βαρβάρων *. 

Διότι είς τών βαρβάρων τήν άντίληψιν εΐν' έξ αίτιας 

τής απολυταρχίας άνήθικον καί τοΟτο : δπως καί ή 

αγάπη προς τήν καλλιέργειαν τοΰ πνεύματος καί 

τόν άθλητισμόν6. Διότι δέν συμφέρει, φαντάζομαι, είς e 

τους κυβερνώντας φρονήματα γενναία νά καλλιερ

γούνται μεταξύ τών υπηκόων καί φιλίαι καί δεσμοί 

Ισχυροί, ο,τι ακριβώς αναπτύσσουν συνήθως καί τ*άλ-

λα ολαβ καί ό έρως. 'Εμπράκτως μάλιστα έλαβον πεί-

ραν του πράγματος καί είς τόν τόπον μας οί δικτάτο

ρες" πράγματι τού Άριστογείτονος ό Ε*ρως καί τοΰ 

"Αρμοδίου ή φιλία άνέτρεψεν, οταν έσταθεροποιήθη, 

1. Ό Παυσανίας θέλει ν* άναφέρη τά δύο άχρα- διά τοΟτο 
παραλείπει τους Κρήτας καί τους Λακεδαιμονίους, είς τους οποί
ους δέν ήτον εοκολον ν ' άποδοθ^ τόση αγροικία. Μεταγενέστεροι 
ομως άναγνώαται προσέθεσαν τό έν Λακεδαίμονι, άκαίρως. Τήν 
Ιδίαν διάκρισιν τών δύο τούτων φυλών άπό τους Σπαρτιάτας κά
μνει καί ό Ξενοφών Λακεδ. Πολιτ. 2, 12. 

2. Χαρακτηριστικόν τοθ μαθητού τών σοφιστών, ή μάλλον τοΰ 
"Ελληνος γενικώς, είναι δτι ή έλλειψις πνευματικής καλλιεργείας 
εκδηλώνεται εΐς τήν ανικανότητα τοθ λέγειν. 'Επομένως δέν κα-
ταδικάζοντ' έδώ, διότι δέν εϊν* είς θέσιν μέ λόγια απατηλά νά 
παρασύρουν τους νέους είς τάς ορέξεις των, άλλ' δτι δέν δχουν 
νά προσφέρουν είς αυτούς ώς αντάλλαγμα τοθ χαρίζεσθαι τήν 
πνευματικήν ανωτερότητα της συναναστροφής των (τήν φίλοσο 
φίαν), ή οποία εκδηλώνεται μέ λόγους. Αυτή είναι ή έννοια τοθ 
λόγω πείθειν 

3. Πρβλ. ΕΙσαγ. Ι § 4. 
4. Μετά τήν Άνταλκίδειον είρήνην τοΰ 386 άνεγνωρίσΟη ή 

κυριαρχία τοθ βασιλέως έπί της 'Ιωνίας. 
3. Περί τοθ στενού δεσμοϋ τοϋ Ερωτος άφ' ενός καί άφ* έτε

ρου τής παιδείας πρβλ. ΕΙσαγ. i § 4. *0 Πλάτων θά προσφέρη κα
τωτέρω τήν φιλοσοφικήν έμβάθυνσιν τής Ιστορικής παραδόσεως. 
Προφανής επίσης εΐν* ή σύνδεσις προς τόν άδλητισμόν, γέννημα 
καΐ αυτό τοθ δωρικού πολιτισμού : είς τό γυμνασιήριον της Άκα-
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τό χαρίζεσθαι έρασταΐς, καί ουκ άν τις εϊ-
ποι ούτε νέος ούτε παλαιός ώς αίσχρόν, ϊνα, 
οΐμαι, μή πράγματ' εχωσιν λόγω πειρώμενοι πε{-
θειντοος νέους, άτε αδύνατοι λέγειν, τής δέ Ίω-

5 νιας καί άλλοθι πολλαχού αίσχρόν νενόμισται, 
οσοι οπό βαρβάροις οίκούσιν. τοις γ ά ρ βαρβά-
ροις διά τάς τυραννίδας αίσχρόν τούτο γε, καί 
η γε φιλοσοφία καί ή φιλογυμναστία" ού γάρ, e 
οΐμαι συμφέρει τοις άρχουσι φρονήματα μεγάλα 

ίο έγγίγνεσθαι τών αρχομένων, ουδέ φιλίας Ισχυ
ρός καί κοινωνίας, δ δή μάλιστα φιλεϊ τά τε 
άλλα πάντα καί ό έρως έίπτ-οιεΐν έργω δέ τού
το εμαθον καί οί ένθάδε τύραννοι' ό γ ά ρ Άρι-
στογείτονος έρως καί ή 'Αρμοδίου φιλία βέβαιος 

1 τό exp. Ti 7 γε : τε Herninun 12 πάντα : ταϋτα Sclileiermacner :• 
καί del. Bttdbaai 

δημείας υπήρχε βωμός τοϋ "Ερωτος, τόν όποιον άφιέρωσεν ό έρα-
ατής τοϋ Π ε ισ ι στρατί 6ου Ίππίου Χάρμος (»Αθήν. 609d), είς δέ τάς 
θεσπιάς έτελοϋντο προς τιμήν του "Ερωτος περίφημοι αθλητικοί 
καί μουσικοί αγώνες, τά Έρωτίδια. Καί τά τρία, έρως, παιδεία, 
αθλητισμός, εΐχακ τήν Εδραν καί τήν άφετηρίαν των εις τα γυμνά
σια. Έκεϊ μέσα έδημιουργοΰντο οχι μόνον στενοί φιλίας δεσμοί, 
αλλά καί φρόνημα καί τιίστις (*Λριστοτ. Πόλη. 1313bl), επικίνδυνα 
διά τά τυραννικά καθεστώτα, τά όποια δέν ανέχονται σύστημ'αγω
γής, πού δημιουργεί οχι κοπάδια, άλλα προσωπικότητας μ* άξιο-
πρέπειαν καί ύπερηφάνειαν. Ό Παυσανίας αναφέρει τους τυραν
νοκτόνους τών Αθηνών, ό "Αθηναίος 602 παρέχει καί άλλα παρα
δείγματα. θ ά ήδυνάμεθα νά δπβνθυμίσωμεν τάς καταδιώξεις τών 
γερμανικών αθλητικών συλλόγων κατά τόν 19. αΙώνα ύπό τών απο
λυταρχικών ηγεμόνων, Τήν συ^ιβολήν τών σλαβικών Σοκόλ κατά τής 
αυστριακής απολυταρχίας, των ελληνικών αθλητικών συλλόγων 
-της Σμύρνης καί τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τής τουρκικής 
δεσποτείας. 'Αργότερα, Βταν τήν τυραννίαν τοθ δικτάτορος άντι-
κατέστησεν ή επαχθεστέρα ακόμη τυρανν(α τοϋ δχλου, τά γυμνά
σια, τά όποια ό Πολυκράτης δ τύραννος ώνύμαζεν επιτειχίσμα 
τ α ταίς ίδίαις άκροπόλεσιν, έγιναν είς τάς 'Αθήνας καί άλλοΟ 
οΐ προμαχώνες τής αριστοκρατίας. "Ετσι εξηγείται, πώς είς τήν 
Γερμανίαν π. χ. τό κλασαίχόν γυμνάσισν, πού συνεχίζει τό πνεΰ. 
μα τής 'Αρχαιότητος, έπολεμήθη μέ τήν ιδίαν λώσσαν καί άπό 
τόν Kaiser καί άπό τους Μαρξιστάς. 

6. Δηλαδή ή φιλοσοφία χαί ή φιλογυμναστία. 

Πλάτωνος Συμπόσιον 
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τήν έξουσίαν των1. Κατ'αυτόν τόν τρόπον: Οπού έθε-
σπίσθη ώς άτιμωτικόν νά ύποχωρής είς τό θέλημα τοΰ 
έραστοΰ, ό διακανονισμός αυτός οφείλεται είς τήν 
ελαττωματικότητα εκείνων πού τόν έθέσπισαν, εϊς 
τών κυβερνώντων τήν αύθαιρεσίαν, είς τών κυβερνω
μένων τήν άνανδρίαν" οπού πάλιν καθιερώθη αδια
κρίτως ώς έντιμον, είς τής ψυχής τών καθιερωσάντων <$ 
τήν όκνηρίαν. 

ΤΟ. 'Ενώ έδώ ά διακανονισμός έχει γίνει πολύ άρ-
τιώτερα παρά εκεί, καί εϋκολον δέν είναι, καθώς είπα, 
νά συλλαβής τό νόημα του'. Πράγματι, οταν σκε-
φθής5, Οτι αναγνωρίζεται ώς ήθικώτερον ν' αγαπάς 
Φανερά παρά κρυφά, καί Ιδιαιτέρως εκείνους πού 
έχουν τήν φύσιν έκλεκτοτέραν καί τά περισσότερα 
προτερήματα *, καί άς είναι όλιγώτερον ωραίοι 
άπό άλλους, καί άφ' έτερου οτι ή ένθάρρυνσις προς 
τόν έρωτευμένον εΐν* έκ μέρους δλων εξαιρετική,. 
οχι πάντως ώς ενεργούντα πραξιν έπονείδιστον, καί 
Οτι, άν τόν κατάκτηση, τοΰ φέρει, πιστεύουν, τιμήν, 
έντροπήν άν δέν τόν κατάκτηση, καί δτι είς τήν προσ- e 

πάθειαν προς τήν κατάκτησιν αφήνει ή κρατούσα 
ηθική ελεύθερον τόν έραστήν νά προβαινη είς πρά
ξεις απίστευτους καί εντούτοις νά έπαινήται, πρά
ξεις τάς όποιας άν έτολμοΰσε νά πράξη έπιδιώκων 
καί έπιθυμών νά έπιτύχη ό,τιδήποτε άλλο έκτος άπ' 
αυτό", θά προσεπορίζετο τάς αυστηρότερος κατή- 183 

1. " Ο "Αριστογείτων ήτον εραστής τοϋ 'Αρμοδίου, τόν όποιον εί-
χεν έρωτευθή καί ό "Ιππαρχος, δ δέ'Αρμόδιος εΐχεν έρεθισθή κατά 
τοΰ 'Ιππάρχου, διότι προσέβαλε τήν άδελφήν του. Αύτη, οχι ή; 
θρυλουμένη έλευθερσφροσύνη, ήτον ή αφορμή της δολοφονίας το& 
Ίππαρχου τό 514, ή οποία δέν έσήμαινε διόλου καί τήν κατάλυσιν 
τών Πεισιστρατιδών. Τους τυράννους έξεδίωξαν έκ τών 'Αθηνών,. 
οπως καί άπό τήν άλλην 'Ελλάδα, οί Σπαρτιαται, συμμαχοΰντες 
μέ τήν έπιχώριον άριστοκρατίαν. Αυτά τ ' απέδειξε τετραγω-
νικώτατα ό Θουκυδίδης 6, 54. Άλλ* ή επιστήμη δέν κατώρθωσε νά 
έκβάλη άπό τάς καρδίας τών ανθρώπων Ενα θρϋλον, ό οποίος 
εξυμνεί τό πανεύμορφον αίσθημα μιας φιλίας πιστής ώς τόν 
θάνατον, καί τόν οποίον άπηθανάτισεν ή λαϊκή ποίησις καί 
ή τέχνη ή πλαστική είς τά συμπλέγματα τοΰ 'Αντήνορος καί 
κατόπιν τοϋ Κριτίου καί τοθ Μησιώτου. 

2. "Ενεκα τών φαινομενικών αντιφάσεων. 
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γενομένη κατέλυσεν αυτών τήν αρχήν, ούτως 
οδ μέν αίσχρόν ετέθη χαρίζεσθαι έρασταΐς, 
κακίσ. τών θεμένων κείται, τών μέν αρχόντων 
πλεονεξία, τών δέ αρχομένων άνανδρία" ου δέ 

5 καλόν απλώς ένομίσθη, διά τήν τών θεμένων d 
τής ψυχής άργίαν. 

10. Ένθάδε < δ έ > πολύ τούτων κάλλιον νενο-
μοθέτηται καί, οπερ εΐπον (182a), ού ^άδιον κα-
τανοήσαι. ένθυμηθέντι γάρ Οτι λέγεται κάλλιον 

ίο τό φανερώς έράν τού λάθρα, καί. μάλιστα τών 
γενναιότατων καί αρίστων, καν αίσχίους άλλων 
ωσι, καί Οτι αυ ή παρακέλευσις τώ έρώντι παρά 
πάντων θαυμαστή, ούχ ώς τι αίσχρόν ποιούντι, 
καί έλόντι τε καλόν δοκεΐ είναι καί μή έλόντι 

is αίσχρόν, καί προς τό έπιχειρείν έλεΐν έξουσίαν e 
ό νόμος δέδωκε τώ έραστη θαυμαστά έ'ργα έρ-
γαζομένω έπαινεΐσθαι - ά εΐ τις τολμώη ποιεΐν 
άλλ' ότιοΰν διώκων καί βουλόμενος διαπράξα-
σθαι πλην τούτο, t φιλοσοφίας ΐ τά μέγιστα 183 

2 ου Β corr. Β 3 4 ού 6έ Β 7 δέ add. vulg. 9 γρ. και ένεθυμήθη 
W m S 14 τε om. TW 17 Ö εΐ BSTW αίεί Βγρ. και αίεί w m 8 
19 locus varie temptatus |cf. Shanz} ; τοοτο seel. Hermann [πλην 
τούτου, φιλίας coni, idem] φιλοσοφίας del. Schlei erma cher [Bec
ker Schanz] φίλοις όφθείς [diibitanter] coni. Badbam 

3. Προσεπάθησα είς τήν μετάφρασα ν' αποδώσω καί το 
άνακόλουθον, που ζωγραφίζει τόσον ωραία, πώς τό ύλικόν των 
παρατηρήσεων προσαυξάνει ολοένα εΐς τήν συνείδησιν του ομιλη
τού- τόσον, ώστε δέν κατορθώνει πλέον νά σύγκλειση τήν περίο-
δον πού ήρχισε μέ τό ένθυμηθέντι. 

5. "Αν ήτο κάτι κακόν, θά έγίνετο κρυφά καί θά κατεδι-
κάζετο αυστηρότερα τών εκλεκτών ή παραπλάνησις. Άλλ* ΐσα 
Ισα ό Ερως προς τους εκλεκτούς θεωρείται ώς άποδειξις δτι τό 
αϊοθημ* αυτά στρέφεται προς κάτι πολύ ίιψηλοτερον παρά τήν 
σαρκικήν άπόλαυσιν. 

5. Παρέλειψα εΐς τήν μετάφρασιν τήν λέξιν φιλοσοφίας, 
τής όποιας δέν έπροτάθη ακόμη πιθανή ερμηνεία ή διόρθωσις. 
Μερικοί έξηγοΟν : τσΟτο φιλοσοφίας = αυτό τό είδος πνευματικής 
προσπαθείας. \Ή μνεία 184, d (σελ. 59, 1) περί τήν φίλο σοφία ν 
κτλ. ασφαλίζει, ενταύθα τό φιλοσοφίας}. 
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γορίας — άν δηλαδή, είς τήν έπιθυμίαν του νά κερ-
δίση άπό κανένα είτε χρήματα είτε τήν κατοχήν 
ενός αξιώματος είτε άλλην έπιρροήν1, έδάχετο νά 
προβή είς πράξεις όμοιας, οπως οί έρασταί απέναντι 
τών αγαπημένων των, πού παρεμβάλλουν είς τάς 
προτάσεις των ίκεσίας καί ταπεινωηκάς παρακλή
σεις 3 καί ορκους προφέρουν καί διανυκτερεύσεις είς 
τά κατώφλια3 καί προσφέρονται ΒοΟλοι νά γίνωνται 
είς δούλων έργα. όποια ούτε δούλος κανείς δέν θά 
καταδέχετο1, θά τόν ήμπόδιζαν τότε νά ενεργούσε 
κατ' αυτόν τόν τρόπον φίλοι καί εχθροί. Αυτοί μέν θά 
τόν ύβριζαν κόλακα καί αναξιοπρεπή' έκεΐνοι θά τοΰ 1» 
έκαμναν συστάσεις καί θά ήσθάνοντο δι' αυτά έντρο-
πήν. Ένω τον έρωτευμένον πού κάνει αυτά ολα, συμ
πάθεια τόν συνοδεύει καί τό δικαίωμα έχει δοθή άπό 
τήν κοινήν γνώμην άκατηγόρητος νά τάπράττη,ώς νά 
διέπραττε πράξιν ύπέρλαμπρον. Τό έκπληκτικώτερον 
δέ εΐναι, δτι, δπως τουλάχιστον παραδέχεται ό λαός5, 
καί τους Ορκους πού ορκίζεται άν παραβή G, συγχώ-
ρησιν έκ μέρους τών θεών ευρίσκει μόνος αυτός" διότι 
τής 'Αφροδίτης, λέγουν, ό Ορκος1 όρκος δέν είναι. 
Κατ' αυτόν τόν τρόπον καί θεοί καί άνθρωποι έχουν e 
δώσει κάθε είδους δικαίωμα είς τόν έρωτευμένον, οπως 
βεβαιώνει ή συνήθεια τοϋ τόπου μας. Άπό τής από
ψεως λοιπόν αυτής θά έπίστευε κανείς, οτι αναγνωρί
ζεται ώς κάτι απολύτως ηθικόν είς τήν πόλιν αυτήν καί 
τό να ερωτεύεται κανείς καί τό νά συναπτή φιλίαν 

1. 'Αρχή είναι αξίωμα συγκεκριμένον καί ύπεύθυνον, δύ-
ναμις είναι ή επιρροή καί γενικώς ή δυνατότης της πραγματο
ποιήσεως ένας σκοπού. Πρβλ. Γοργ. 514a. 

2. "Αν ζητ^ς κάτι Οχι ώς δικαίωμα σου, άλλ' ώς χάριν, 
μέ μέσ' αναξιοπρεπή, που προκαλούν τόν οΐκτον, δχι τήν φιλίαν. 

3. Σύνηθες τών εραστών μέσον, διά νά μαλάξουν τήν σκλη 
ράν καρδίαν εκείνης ή εκείνου- πρβλ. 203d. Εις πολλά ποιήμα
τα 'Ελλήνων καί Ρωμαίων ποιητών, τα παρακλαυσίθύρα, γί
νεται λόγος περί διανυκτερεύσεως είς τά κατώφλια. Περί αυτών 
ΐδε δσα Εγραψα είς τήν εφημερίδα Βραδυνήν τής 2. και 3. Μαρ
τίου 1535. 

4. Περί τής δουλείας αυτής, ή όποια καί τόν ε'παινον φιλο-
καλίας συνεπάγεται, ομιλεί καί ό 'Ισοκράτης 10, 57. 

5. Ό Παυσανίας δέν συμφωνεί- πρβλ. 183e. 
6. Κατά λέξιν : αν Εβγρ, άπό τόν Ορκον του. 
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καρποΐτ' άν ονείδη—εί γάρ ή χρήματα βουλόμε-
νος παρά του λαβείν ή αρχήν άρξαι ή τίνα άλλην 
δόναμιν, έθέλοι ποιεΐν οΐάπερ οί έρασταί προς 
τά παιδικά, ίκετείας τε καί άντιβολήσεις έν ταΐς 

s δεήσεσιν ποιούμενοι* καί Ορκους όμνύντες, καί 
κοιμήσεις έπί θύραις, καί εθελοντές δουλείας 
δούλευε LV οΐας ούδ' άν δούλος ουδείς, έμποδίζοι-
το άν μή πράττειν ούτω τήν πράξιν καί ύπό φί
λων καί ύπό έχθρων, τών μέν όνειδιζόντων KO- b 

ίο λακείας καί άνελευθερίας, τών δέ νουθετούν-
των καί αίσχυνομένων υπέρ αυτών τώ δ* έρώντι 
πάντα ταύτα ποιοοντι χάρις επεστι καί δέδο-
ται ύπό τοΰ νόμου άνευ ονείδους πράττειν, ώς 
πάγκαλόν τι πράγμα διαπραττομένου- δ δέ Sei

ls νότατον, ώς γε λέγουσιν οί πολλοί, δτι καί 
όμνύντι μόνω συγγνώμη παρά θεών έκβάντι τών 
Ορκων άφροδίσιον γ ά ρ ορκον oÖ φασιν εΐναι. 
οΰτω καί οί θεοί καί οί άνθρωποι πάσαν έξου- e 
σίαν πεποιήκασιν τώ έρώντι, ώς ό νόμος φησίν 

20 ô ένθάδε. ταύτη μέν ο5ν οίηθείη άν τις πάγκα
λόν νομίζεσθαι έν τηδε τη πόλει καί τό έράν καί 

1 εΐ : ή W 2 άρξαι del. Vermehren coli'. Gorg. 514a, (ort. recte 
3 έβέλει TW 5 όμνύντες del. Hertz Ρ καί... θύραις ante καί Ορκους 
trp. Rücken ; sed ct. ad 176a δ [καί έ. θύραις κοιμώμενοι Kali 
tsunakis cf. 303d) κοιμήσεις < κοιμώμενοι > Κ ν teal a || έθελοντάς 
vutg. 11 αυτών : αύτοΟ Orelli, sed αυτών neutnim est (Kvicala) 
12 ιαΰια πάντα TW Ü Ιπεστι : επεσται a έπεται Hermann 15 των 
Ορκον Β τόν ορκον Vind. ai Cyrillus adv. Julian um t. 76 p. 7»5c 
Stobaeus 17 δρκον < ορκον > oÖ Hertz || είναι codd. Cyrillus Sto
baeus ; είναι < έμποίνιμον > Osane coll. sc hol io 18 οί bis om. 
w Cyrillus !| πασαν post πεποιήκασιν cyrillus 

1. "Αφροδίσιος είναι ô δρκος ô λεγόμενος είς τό δνομα ή 
υπό τό κράτος τής 'Αφροδίτης. Ή παροιμία ήτο : αφροδίσιος δρ
κος ού δάχνει (ή ούκ έμποίνιμος)· πρβλ. Φίληβ. 65c. Ό Καλλί
μαχος Έπιγρ, 25 λέγει, δτι τών ερωτευμένων οί öpKot δέν φθά
νουν ώς τ* αυτιά των θεών. 
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μέ τόν έραστήν του. Άφ" έτερου ομως, Οταν οί πατέ
ρες προσλαμβάνουν είς έποπτείαν τών άγαπητικών 
παιδαγωγούς 1 καί δέν τοος επιτρέπουν νά έρχωνται 
είς ομιλίας μέ τους έραστάς των, καί αύτάς τάς οδη
γίας δίδουν είς τόν παιδαγωγόν' δταν συνομήλικοι 
καί σύντροφοι τους κατηγορούν, άν τύχη καί παρα
τηρήσουν νά συμβαίνη κάτι παρόμοιον, χωρίς πάλιν 
οί μεγαλύτεροι νά τους απαγορεύσουν τάς οβρεις 
καί νά τους έπιπλήττουν δτι δέν έχουν δίκαιον2-— d 
Οταν αυτά λάβη κανείς άφ* έτερου ύπ' οψιν, θά έσχη-
μάτιζε πάλιν τήν έντύπωσιν, Οτι κρίνεται τό τοιού
τον είς τόν τόπον μας εσχάτως προσβλητικόν. 

Τό πράγμα ομως, φρονώ, έχει ώς έξης: Δέν είναι 
κάτι τό απόλυτον, οπως ευθύς έξ αρχής έτονίσθη δτι 
αοτό καθ' εαυτό δέν είναι οοτε άξιέπαινον οϋτε άξιό-
μεμπτον, άλλ' έφ' οσον ενεργείται κατά τρόπον έντι-
μον, έντιμον. κατά τρόπον δέ άπρεπη, άπρεπες. Κατά 
τρόπον άπρεπη είναι νά φαίνεται κανείς ευχάριστος 
προς ε*να κακοήθη καί κατά τρόπον κακοήθη' έ*ντιμον 
δέ προς έναν άνθρωπον μέ άξίαν καί κατά τρόπον 
ΐίντιμον. Κακοήθης δέ είναι ό εραστής πού ανέφερα, e 
ό πάνδημος, πού τό σώμα μάλλον άγαπςϊ καί δχι τήν 
ψυχήν. Διότι οοτε κάν σταθερός είναι, άφοΰ καί τό 
πράγμα πού αγαπά δέν είναι σταθερόν Μόλις παρέλ
θει τοΰ σώματος ή άνθηρότης, αυτή ακριβώς πού είχε 
ποθήσει, κ ά ν ε ι φ τ ε ρ ά κ α ί φ ε ύ γ ε ι , άφοΰ κατα
πάτηση πλήθος λόγια καί υποσχέσεις. Έ ν ω του ήθους, 
οταν εΐναι άξιόλογον, ό εραστής σταθερός μένει έπί 
ζωής, συγχωνευμένος 3 οπως εΐναι μέ κάτι σταθερόν. 
Αυτούς λοιπόν απαιτεί ή κρατούσα συνήθεια νά 184 
ύποβάλλπ τις είς έλεγχον σοβαρόν καί άκριβη, 
καί είς άλλους μέν νά ύποχωρρ, άλλους δέ ν* 

1. Ώ ς παιδαγωγοί, δια νά συνοδεύουν τα παιδιά είς τό σχο-
λεΐον καί εις τά γυμναστήρισν καί νά εποπτεύουν τήν κοσμιότητα 
των, έχρησιμοποιοϋντο παλαιοί δούλοι τοδ σπιτιού" ανίκανοι συν
ήθως δι* αλλάς βαρυτέρας εργασίας, δχι σπανίως βάρβαροι. Ή 
παρουσία των fjTov έξ ίσου ενοχλητική διά τους έραστάς (ώραΐον 
παράδειγμα προσφέρει ό Λυσις τοϋ Πλάτωνος), οπως καί ή παρου
σία τών γηραιών τροφών που συνώδευαν άλλοτε καί έφρουροΟσαν 
τήν ήθικήν τών νεαρών δεσποινίδων. 'Εννοείται, πολύ συχνά άπό 
φρουροί έγίνσντο συνεργοί, καί τότε καί τώρα. 

2. "Ωστε Εγκρίνουν καί αυτοί τήν διαγωγή ν τών συνομηλίκων. 



55 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ia3c 

τό φίλους γίγνεσθαι τοις έρασταΐς. έπειδάν δέ 
παιδαγωγούς έπιστήσαντες οί πατέρες τοις έρω-
μένοις μή έώσι διαλέγεσθαι τοις έρασταΐς, καί 

τ ο παιδαγωγώ ταϋτα προστεταγμένα fj, ήλικιώ-

5 ται δέ καί εταίροι όνειδίζωσιν, έάν τι όρώσι 
τοιούτον γιγνόμενον, καί τους όνειδίζοντας αδ 
οί πρεσβύτεροι μή διακωλύωσι μηδέ λοιδορώ- d 
σιν ώς ούκ ορθώς λέγοντας, είς δέ ταοτά τις 
αυ βλέψας ήγήσαιτ' άν πάλιν αΐσχιστον τό 

so τοιοοτον ένθάδε νομίζεσθαι. 
Τό δέ, οΤμαι, ώδ' έχει" ούχ άπλοΰν έστιν, Ö-

περ έξ αρχής (181a) ελέχθη οοτε καλόν εΐναι 
αυτό καθ' αυτό ούτε αίσχρόν, άλλα καλώς μέν 
πραττόμενον καλόν, αίσχρώς δέ αίσχρόν. αΐ-

ΐ5 σχρώς μέν οδν έστι πονηρω τε καί πονηρώς χα
ρίζεσθαι, καλόν δέ χρηστώ τε καί καλώς, πονη
ρός δ' εστίν εκείνος ό εραστής ô πάνδημος, ò e 
τοΰ σώματος μάλλον έρών ή τής ψυχής, καί γάρ 
ουδέ μόνιμος έστιν, άτεούδέ μονίμου έρών πρά-

20 γματος* άμα γάρ τώ τοϋ σώματος άνθει λήγοντι, 
ουπερ ήρα, ο ϊ χ ε τ α ι ά π ο π τ ά μ ε ν ο ς f Horn. 
II. Β 71), πολλούς λόγους καί υποσχέσεις καται-
σχύνας. ό δέ τοθ ήθους χρηστού Οντος εραστής 
διά βίου μένει, άτε μονίμω συντακείς. τούτους 

25 δή βούλεται ό ημέτερος νόμος εδ καί καλώς βα- 184 
σανίζειν, καί τοις μέν χαρίσασθαι, τους δέ δια-

3 και. . . fi del. Jahn 4 fj TW s ol Β 5 εταίροι Heindorf : έτεροι 
codd. | |όνειδίζουσιν W 12 ελέχθη, dist. Wolf 14 αίσχρώς (?) : 
αίσχρόν Steplianus 16 καλόν : καλώς Paris. ι8ιο edd., quo accepto 
χρηστώς pro καλώς coni. Sauppc 18 έρών ή τής ψυχής TW : fi τής 
ψυχής έρών Β 19 ουδέ (2) : ού Β [23 £6ους F. Α. Wolf) 26 καΐ... 
διαφεύγειν del. Badham 

3. Συντακείς άπό τήν φλόγα τής αγάπης. Ή ίδια ειπών 192d 
καί παρ 1 Ευριπίδη fr. οοι περί τής Ιδεώδους συζύγου. 
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άποφεύγπ- Ιδού διατί εκείνους μέν παρορμά νά κυ
νηγούν, αυτούς δέ νά διαφεύγουν. Όρίζει κατ' αυτόν 
τόν τρόπον άμιλλαν καί έξετάσεις : είς ποίαν άπό 
τάς δύο κατηγορίας ανήκει ό εραστής, είς ποίαν ό 
ερωμένος. Και τοιουτοτρόπως διά τόν λόγον αυτόν 
πρώτον μέν κρίνεται έντροπή γρήγορα ν' άφήνη κα
νείς νά κατακτηθίί' ώστε νά μεσολαβή κάποιος χρόνος. 
ό όποιος αποτελεί κατά τό πλείστον, οπως πιστεύε
ται ', έλεγχον ασφαλή. "Επειτα έντροπή θεωρείται 
νά ύποκύψη ένεκα χρημάτων ή οίασδήποτε πολιτικής 
δυνάμεως, είτε μέ τάς καταδιώξεις τρομοκρατηθη καί b 
δέν άντέξη, είτε τήν ύποστήριξιν δι* οικονομικά ή πο
λιτικά επιτεύγματα δέν περιφρόνηση. Διότι κανένα 
έξ αυτών δέν θεωρείται οϋτε βάσιμον ούτε μόνιμο ν, 
ανεξαρτήτως τοθ Οτι φιλίας αίσθημα γνήσιον νά 
βλάστηση ά π ' αυτά δέν είναι δυνατόν. 

"Ενας λοιπόν δρόμος αφήνεται άπό τήν κρατού
σαν ήθικήν, άν πρόκειται ό ερωμένος νά χαρίση κατά 
τρόπον Εντιμον τήν εϋνοιάν του είς τόν έραστήν. 
Ισχύει δηλαδή είς τόν τόπον μας ή αρχή : οπως δι
καίωμα τοϋ έραστοϋ ήτο νά υποβάλλεται είς οίανοή-
ποτ' έκδούλευσιν τοθ άγαπητικοΟ του, χωρίς νά λογί
ζεται τοΟτο κολακεία καί μειωτικόν τής ϋπολήψεώς e 
του, παρομοίως μία ακόμη ύποδούλωσις εθελουσία 
μένει διά τόν άνθρωπον οχι μειωτική, καί αυτή είναι 
ή αναφερομένη είς τήν τελειοποίησίν του. 

11. "Εχει δηλαδή καθιερωθή παρ 1 ήμΐν ή άντίλη-
ψις: άν κανείς δέχεται νά τεθή είς τήν ύπηρεσίαν άλ
λου, μέ τήν πεποίθησιν δτι χάρις είς εκείνον 6ά γίνη 
καλύτερος είτε είς ώρισμένον είδος πνευματικής καλ
λιέργειας είτε εις οίονδήποτ' άλλο στοιχειον άνωτε-
ρότητος, και αυτή επίσης ή θεληματική δουλεία δέν 
είναι ταπεινωτική, οοτε κολακεία. Πρέπει λοιπόν τάς 
δύο αύτάς ήθικάς αντιλήψεις μαζί νά συνδυάσωμεν, 
καί τήν άφορώσαν δηλαδή τόν έρωτα τών παιδιών 
καί τήν άφορώσαν τόν έρωτα τής σοφίας καί γε-

1. Π. χ. Σιμωνίδης fr. 175 «· (eltfg. adesp. 4D.) ούκ έστιν 
μείζων βάσανος χρόνου ούδενός έργου, δς και ύπό στέρνοισ* 
άνδρας έδειξε νόον. 
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φεύγειν. διά ταΟτα οδν τοις μέν διώκειν παρα-
κελεύεται, τοις δέ φεύγειν, άγωνοθετών καί βα-
σανίζων ποτέρων ποτέ έστιν ό έρών καί ποτέ
ρων ό ερωμένος, οοτω δή ύπό ταύτης τής αιτίας 

5 πρώτον μέν τό άλίσκεσθαι ταχύ αίσχρόν νενόμι-
αται, ϊνα χρόνος έγγένηται, ος δή δοκεΐ τά πολλά 
καλώς βασανίζειν έπειτα τό ύπό χρημάτων καί 
ύπό πολιτικών δυνάμεων άλώναι αίσχρόν, έάν 
τε κακώς πάσχων πτήξη, καί μή καρτερήση, άν b 

ίο τ* ευεργετούμενος είς χρήματα ή etc διαπρά
ξεις πολιτικός μή καταφρόνηση' oûOèv γ ά ρ δο
κεΐ τούτων ούτε βέβαιον οοτε μόνιμον εΐναι,χωρίς 
τοθ μηδέ πεψυκέναι άπ* αυτών γενναίαν φιλίαν. 

Μία δή λείπεται τφ ήμετέρω νόμω οδός, εί 

is μέλλει καλώς χαριεΐσθαι έραστη παιδικά, εστί 
γάρ ήμϊν νόμος, ώσπερ έπί τοις έ,ρασταΐς r]v 
δουλεύειν έθέλοντα ήντινοΰν δουλείαν παιδικοΐς e 
μή κολακείαν εΐναι μηδέ έπονείδιστον, οοτω δή 
καί άλλη μία άνθρώπω δουλεία εκούσιος λείπεται 

20 ούκ έπονείδιστος, αοτη δ'έστίν ή περί τήν άρετήν. 
11. Νενόμισται γ ά ρ δή ήμϊν, έάν τις έθέλη 

τινά θεραπεόειν ηγούμενος δι'εκείνον άμείνων 
έσεσθαι ή κατά σοφίαν τινά ή κατά άλλο ότιοΟν 
μέρος αρετής,αοτη αδ ή έθελοδουλείαούκ αισχρά 

25 είναι ουδέ κολαχεία. δεΐ δή τώ νόμω τούτω συμ-
βαλεΐν εις ταύτόν, τόντε περί τήν παιδεραστίαν 

3 ποτέρω Β corr. Β» 4 δή καί W 9 αν τ* ευεργετούμενος BW : 
άντευεργετούμενος T a c 10 είς χρήματα... πολιτικός seel. Hirsebig· 
sed. cf. Vahlen Opusc. II 359 12 μόνιμον: νόμιμον Wolf 15 εστί... 
νόμος del. Vermehren sed. cf. t,. Reinhard Die Anakoluthe bei Pla
ton p. 51 16 δσπερ Β Stobaeus ώσπερ γάρ Vermehren 17 έθέλοντας 
vel έθελοντάς Stobaeus 18 είναι post έπονείδιστον idem 19 μία άν
θρώπω (i. e. ΑΝΩΙ) Sykutris: μία μών Β μία μόνον (μόνη Β«) TW 
μόνη μία vel άλλη μία Stobaeus μία έρωμένω Usenet- [μία νόμω 
Ficinus Wìnefcelmann] μία νέων Hug [δ. μία ήμϊν δ. έ. Kaïitsu-
nakis cf. 16. ai] alii alia 21 τίς τίνα θέλη, Stobaeus 22 έκεϊνσ Β 
25 τω νόμω τούτω codd. : em. apographa 
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νικώς τήν άρετήν : άν θέλωμεν νά συμβί], ώστε ήθι- d 
κόν νά κρίνεται, άν ό αγαπημένος είς τόν έρα
στήν του χαρισθη. "Οταν δηλαδή συναντηθούν ερα
στής καί ερωμένος, άκολουθοΰντες είς τό αυτό ση-
μείον καί οί δύο χωριστά άπό μίαν ήθικήν αρχήν, ό 
ε"νας δτι οΐαδήποτ' υπηρεσία, τήν Οποίαν προσφέρει 
είς τόν άγαπημένον πού του έχαρίσθη, εΐναι υπηρε
σία δικαία, ό άλλος πάλιν Οτι οίαδήποτ* έκδούλευσις1, 
τήν οποίαν προσφέρει είς εκείνον, πού τόν καθιστςί 
μορφωμένον καί άνώτερον, εΐν* έκδούλευσις δικαία' 
όταν ό ένας αισθάνεται τήν δύναμιν νά συντέλεση είς 
τήν πνευματικήν ώρίμανσιν καί γενικώς εις τήν έξύ-
ψωσιν τοΰ άλλου, ό άλλος αϊσθάνεται τήν ανάγκην νά e 
ώφεληθή διά τήν διαπαιδαγώγησιν καί γενικώς διά 
τήν πνευματικήν κατάρτισιν τοΰ έαυτοΰ του, τότε 
πλέον, άν αϊ ήθικαί αύται άρχαί συναντηθούν έπί τό 
αυτό, έδώ καί μόνον συμπίπτει εντιμον νά είναι ό 
αγαπημένος του έραστοϋ τό θέλημα νά κάμη' άλλου 
πουθενά. Είς αυτό επάνω και τό νά έξαπατηθή" κανείς 
δέν είναι διόλου προσβλητικόν' ένω είς ολας τάς αλ
λάς περιπτώσεις συνεπάγετ* έξευτελισμόν *, εΐτ' έξα
πατηθη εϊτε οχι. "Αν δηλαδή κανείς χαρισθη είς τόν 185 
έραστήν του μέ τήν ίδέαν πώς εΐναι πλούσιος χάριν 
τοΰ πλούτου, και ΰστερα έξαπατηθή και δέν λάβη χρή
ματα, επειδή απεκαλύφθη πτωχός ό εραστής, τό πρά
γμα δέν είναι όλιγώτερον έπονείδιστον3. Διότι τό πρό
σωπον αυτό, νομίζουν, άφήκε νά φανη, ÖTijöoov έξηρ-
τάτο ά π ' εκείνον, θά ημπορούσε χάριν τών χρημάτων 
νά τεθη δι' ό,τιδήποτε είς τήν διάθεσιν οίουδήποτε" 
καί αυτό δέν εΐναι ηθικόν. Σύμφωνα πάλιν μέ τόν ίδιον 
συλλογισμόν, καί άν ακόμη χαρισθη κανείς, μέ τήν 
ίδέαν δτι πρόκειται περί ανωτέρου άνθρωπου, καί μέ 
τόν σκοπόν και ό ίδιος καλύτερος νά γίνη, χάρις είς τήν 
φιλίαν του μέ τόν έραστήν, καί ϋστερα έχη διαψεύ
σεις, επειδή απεκαλύφθη κατώτερος εκείνος καί στε
ρούμενος αξίας, έν τούτοις τιμητική4 εΐναι ή διάψευσις. b 

1. Ή λέξας ΰπουργεΐν είναι δρος ερωτικός, Οπως καί τό 
χαρίζεσθαι. 

2. τό χαρίζεσθαι. 
3. "Οπως Οά έπίστευε κανείς στηριζόμενος είς τό γεγονός 

δτι δέν έπραγματοποιήΟη ή πληρωμή. 
4. Καλή, δχι απλώς ουκ αίσχρά. 
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καί τόν περί τήν φιλοσοφίαν τε καί τήν άλλην d 
άρετήν, εΐ μέλλει ξυμβήναι καλόν γενέσθαι τό 
εραστή* παιδικά χαρίσασθαι. οταν γάρ είς τό 
αυτό έλθωσιν εραστής τε καί παιδικά, νόμον 

5 έχων έκάτερος, ό μέν χαρισαμένοις παιδικοΐς 
υπηρετών ότιοΟν δικαίως άν ύπηρετεΐν, ό δέ τώ 
ποιοΰντι αυτόν σοφόν τε καί αγαθόν δικαίως αδ 
ότιοον άν υπουργών < ύπουργεΐν > , καί ό μέν 
δυνάμενος είς φρόνησιν καί τήν άλλην άρετήν 

ίο ζυμβάλλεσθαι, ό δέ δεόμενος είς παίδευσιν καί e 
τήν άλλην σοφίαν κτάσθαι, τότε δή τούτων ξυνι-
όντων είς ταύτόν τών νόμων μοναχού ενταύθα 
ξυμπίπτει τό καλόν είναι παιδικά εραστή χαρί
σασθαι, άλλοθι δέ ούδαμοΰ- έπί τούτω καί έξα-

15 πατηθήναι ουδέν αίσχρόν,· έπί δέ τοις άλλοις 
πάσικαί έξαπατωμένω αίσχύνην φέρει καί μή. εΐ 185 
γάρ τις έραστηώςπλουσίω πλούτου ένεκα χαρι-
σάμενος έξαπατηθείη καί μή λάβοι χρήματα,άνα-
φανέντος τού έραστού πένητος, ουδέν ήττον αί-

20 σχρόν' δοκεΐ γ ά ρ ό τοιούτος τό γε αυτού έπιδεΐ-
ξαι, οτι Ενεκα χρημάτων ότιοΟν άν ότωοΟν ύπη-
ρετοΐ, τούτο δέ ού καλόν, κατά τόν αυτόν δή λό
γον, κάν εΐ τις ώς άγαθώ χαρισάμενος καί αυ
τός ώς άμείνων έσόμενος διά τήν φιλίαν έρα-

25 στού έξαπατηθείη, άναφανέντος εκείνου κακού 
καί ού κεκτημένου άρετήν, ομως καλή ή άπατη* b 

3 τό Τ : τω BW 6 αν : oûv Β 8 άν : αΰ a exp. Β3 II ύπουργεΐν 
post υπουργών ins. Baiter, ante υπουργών Robin, υπουργών post 
vel ante δικαίως Rettig Hug 9 ξυμβαλέσθαι Β |j είς del Schütz; 
sed cf. Vahlen Opusc. I 498 11 κτάσθαι : ΐστασθαι Schanz 
κτασθαί τι Hug 12 τών νόμων del. Bast 18 καί . . . χρήματα 
del. Cobet def. Vahlen Opusc. II 366 23 καν : καί w 24 τοϋ 
έραστοϋ Vind. 21 36 ή om. Tac 
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Διότι καί αυτός πάλιν έχει, νομίζουν- φανερώσει, οτι, 
οσον έξηρτάτο άπ'εκείνον, θά ημπορούσε, χάριν τής 
αρετής καί τής έξυψώσεώς του, νά δειχθή πρόθυμος 
είς ολους καί δι' ολα' καί αυτό είναι πάλιν τό ήθι-
κώτερον δλων. Κατ' αυτόν τόν τρόπον άπό πάσης α
πόψεως είναι ηθικόν νά χαρίζεται κανείς, χάριν βέ
βαια τής αρετής. Αυτός εΐναι ό "Ερως τής Ουρανίας 
θεάς, ό Ουράνιος, πολύτιμος ÖLO τά κράτη καί διά τά 
άτομα, διότι υποχρεώνει νά καταβάλλουν φροντίδας 
σοβαρός υπέρ τής αρετής καί ό ίδιος ό εραστής διά e 
τόν εαυτόν του καί ό ερωμένος. Οί άλλοι ολοι είναι 
τής άλλης, τής Πανδήμου. 

«Αυτή είναι» εΐπεν «ή συνεισφορά, πού σοΰ κα-
ταβάλλω, Φαϊδρε, περί του "Ερωτος, δσον μοΰ ήτο 
δυνατόν έκ τοθ προχείρου». 

Παύσαντος τοθ Παυσανίου (έτσι, μέ παρισώσεις * 
μου συνιστούν οί σοφοί νά Ομιλώ), εΐπεν ό 'Αριστό

δημος, ήτον ή σειρά τοΰ Άριστοφά-
Έ π ε ι σ ό δ ι ο ν * νους νά όμιλήση. "Αλλά, είτε άπό 

παραφόρτωμα τοθ στομάχου είτε 
άπό άλλην άφορμήν 9, τοθ συνέβη 

νά τόν πιάση λόξυγγας, καί δέν ήτον είς θέσιν νά 
όμιλήση. Είπε μόνον προς τόν ίατρόν τόν Έρυξίμα
χον, πού είχε θέσιν είς τό κρεββάτι προς τά δεξιά à 
τ ο υ : «Έρυξίμαχε, καθήκον έχεις ή νά μέ άπαλλά-
ξης άπό τόν λόξυγγα, ή νά λάβης τόν λόγον εϊς τήν 
θέσιν μου ώς πού ν' απαλλαγώ μόνος μου 3». «Καί τό 

* Πρβ. Είσαγ. If § 5. 
1. Παρίοωαις υπάρχει καί είς τήν αρχήν καί είς τό τέλος 

τών δύο λέξεων καί είς τήν θέσιν τοϋ τόνου καί τήν πρόσω· 
δίαν καί εις τόν άριβμόν τών συλλαβών (Παυσανίου — παυσα-
μένσυ), άλλα δέν ή"το δυνατόν ν ' άποδοθη είς τήν μετάψρασιν. 
Τό λογοπαίγνιον γίνεται υπό τοθ 'Απολλοδώρου άσυναισθήτως. 
τό παρατηρεί δμως έκ των υστέρων καί παρεμβάλλει τήν δηκτι-
κήν παρατήρησιν Εναντίον τών σοφιστών, θ ά ήτο παρερμηνεία 
νά ύποτεθί], δτι θέλει νά σατιρίση τοΰ Παυσανίου τόν λόγον, ό 
οποίος τοιαύτα ρητορικά κοσμήματα δέν ίχει. "Ισα δέν είναι 
δρος τεχνικός, αλλά γ ε ν ι κ ή ονομασία δι* δλων τών ειδών τάς 
αντιστοιχίας είς τάς συλλαβάς καί τους φθόγγους καί τήν προσ-
ωδίαν, που ώνόμαζαν οί αρχαίοι Γοργίεια οχήματα (παρονομα-
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δοκεΐ γάρ αδ καί ούτος τό καθ' αυτόν δεδηλω-
κέναι, Οτι αρετής γ* ένεκα καί τού βελτίων γε
νέσθαι πάν άν παντί προθυμηθείη, τούτο δέ αο 
πάντων κάλλιστον. ούτω πάντως γε καλόν άρε-

5 της γ ' ένεκα χαρίζεσθαι. ουτός έστιν ό τής Ου
ρανίας θεού "Ερο^ς καί Ουράνιος καί πολλού 
άξιος καί πύλει καί ίδιώταις, πολλήν έπιμέ-
λειαν άναγκάζων ποιεΐσθαι προς άρετήν τόν τε e 
έρώντα αυτόν αυτού καί τόν έρώμενον οί δ' ë-

ιο τεροι πάντες τής ετέρας, τής Πανδήμου. 
Ταύτα σοι, έ'φη, ώς έκ τού παραχρήμα, ω 

Φαιδρέ, περί "Ερωτος συμβάλλομαι. 
Παυσανίου δέ παυσαμένου (διδάσκουσι γάρ 

με ϊσα λέγειν ούτωσί οί σοφοί), έφη ό Άριστόδη-
15 μος δεΐν μέν Αριστοφάνη λέγειν, τυχεΐν δέ αϋτώ 

τίνα ή ύπό πλησμονής ή ύπό τίνος άλλου λύγγα 
έπιπεπτωκυΐαν καί ούχ οΐόν τε είναι λέγειν, άλλ* 
ειπείν αυτόν (έν τη κάτω γάρ αύτοΰ τόν ίατρόν 
Έρυξίμαχον κατακεΐσθαι)"—Ώ 'Ερυξίμαχε, δί- d 

20 καιος εΐ ή παθσαί με τής λυγγός ή λέγειν υπέρ 
3 πάν πάντως Stobaeus 5 γ'οιη. Β Stobaeus (Ενεκα αρετής) 12 
συμβάλλομεν Β 14 ουτωσΐ om. Hermogenes περί ιδεών Ι ΐ2 ρ. 
302 R. sed hab. idein περί μεθόδου ιτ ρ. 429 15 λέγειν om. W 
18 των Ιατρών Β 

σίαι, πάριο», Ισόκωλα, όμοιοτέλευτα, όμοίαρκτα). Τ* αγαπούσε 
πολύ ό Ισοκράτης, τόν όποιον σατιρίζων ό 'Αντισθένης (Διογ. 
Λαέρτ. 6, 15) ώνόμαζεν Ίσογράφην. Ό Άγάθων κατωτέρω θά 
προσιρέρη άφθονα δείγματα. Πόσον άντιπαθοϋσεν ό Πλάτων αυτά 
τά εξωτερικά οτολίδια, αποδεικνύει τό ώραΐον χωρίον της Πολι
τείας 438d, Οπού ζητεί αντί αότων άνδρα άρετ^ παρισωμένον καί 
ώμοιωμένον μέχρι τοΰ δυνατού τελέως Εργω τε καί λόγω. 

2. Κένωσιν ή ψύζιν ή έρεθισμόν TOO στομάχου, οπως έπί-
στευαν οΐ αρχαίοι ιατροί (Γαληνός ISA α. 23Κ). Παρόμοια ώς ό Έ -
ρυξίμαχος θεραπευτικά μέσα συνιστούν καί άλλοι ιατροί : στα
μάτημα τοϋ διαφράγματος είς έκπνευστικήν ή είσπνευοτικήν στάσιν 
(Γαληνός 7, σ. 9Ί0), γαρναρισμούς ('Αλέξανδρος Τραλλ. II 519 Ρ). 
πταρνίσματα (Ίπποκρ. Άφορ. 6,13, Γαληνός 18Λ σ. 23Κ). 

3. Τήν ψράσιν 9ά ψαντασθώμεν προφερομένην μέ διακοπά*; 
Ενεκα τοϋ λυγγός. 
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ε"να καί τό άλλο* άπήντησεν ό Έρυξίμαχος. * θ ά ομι
λήσω έγώ είς τήν θέσιν σου καί σύ, Οταν απαλλα
γ ε ί ε Κ χ ή ν ίδικήν μου. Έ ν τώ μεταξύ, δταν έγώ θά 
ομιλώ, άν θελήσπ ό λόξυγγας νά σταματήση, ενώ σύ 
θά κρατής τήν άναπνοήν σου πολλήν ώραν, καλά-

εί δ' άλλως, κάμε γαργαρισμούς μέ νερό. "Αν ίσως 
πάλιν καί είναι πολύ δυνατός, χώσε κάτι είς τήν e 
μύτην σου, πού νά τήν έρεθίση, καί πτερνίσου* μίαν 
ή δύο φοράς άν τό κόμης, θά σταματήση, δσον δυ
νατός καί άν είναι*. «"Αρχισε γρήγορα τήν όμιλίαν 
σου» εΐπεν ό 'Αριστοφάνης «καί έγώ θά τό κάνω». 

12. Ώμίλησε τότε ό Έρυξίμαχος : «Κατά τήν γνώ-
μην μου λοιπόν 1 , άπαραίτητον είναι, άφοΰ ό Παυσα

νίας δέν έπεξειργάσθη μέχρι τέλους 
ικανοποιητικώς τήν όρθήν άφετη- 186 

u ° * C Ü ρ ί α ν ' τ ί , ν ο π ο ί α ν £ θ £ σ ε ν είς τόν λό-
* ^ γον του, είμαι υποχρεωμένος* έγώ 

νά προσπαθήσω νά συμπληρώσω 
τήν άνάπτυξιν. Καί όντως, δτι μέν ό "Έρως είναι 
διττός, επιτυχώς, νομίζω, εκείνος διέκρινεν' δτι Ομως 
δέν υφίσταται μόνον εΐς τήν περιοχήν τής ανθρω
πινής ψυχής καί έν σχέσει προς τους ανθρώπους 
τους ωραίους, άλλα καί προς άλλα πολλά καί είς 
άλλα πεδία, καί εντός τών ζωικών οργανισμών 
δλων καί εντός τών φυτών τής γης καί εντός πάν
των, οϋτως είπεϊν, τών οντων, τούτο έχω διαπιστώ
σει, φρονώ, έπί τη βάσει τής ιατρικής, τής επιστήμης 
μου, δτι δηλαδή σημαντικός καί αξιοθαύμαστος ό 
θεός εκτείνει τήν δύναμίν του είς τό σύμπαν, καί 
είς τ* ανθρώπινα καί είς τά θεϊα φαινόμενα 3. 

Τήν άνάπτυξίν μου θ' αρχίσω έκ τής Ιατρικής, 
ίνα άποδώσωμεν * άλλωστε και τάς τιμάς είς τήν Ιπι-

• Πρβλ. ΕΙσαγ. II § 6. 
1. Μέ τό τοίνυν σάν νά συνεχίζη τήν όμιλίαν τοΰ Παυσανίου, 

τήν οποίαν θέλει ακριβώς νά συμπλήρωση. 
2. Ή σπουδαιοφάνεια τοΰ Έρυξιμάχου εκδηλώνεται καί μέ 

τόν πλεονααμόν άναγκαΐον είναι—δεΐν έμέ. Δέν υπάρχει λοιπόν 
λόγος ν ' άλλάζωμεν τό κείμενον. 

3. Τά θεΐα πράγματα (πρβλ. καί 187e) είναι ή περιοχή τών φαι
νομένων τής φύσεως έν αντιθέσει προς τά κοινωνικά, τ'άνθρώπινα. 

4. Ή μετάβασις άπό τοΰ ενικού (άρξομαι) είς τόν πληθυν-
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έμοΰ, ώς άν έγώ παύσωμαι. Καί τόν Έρυξίμα
χον είπεϊν. Ά λ λ α ποιήσω αμφότερα ταύτα" έγώ 
μέν γάρ έρώ έν τώ σώ μέρει, σύ δ' έπειδάν παύ
ση έν τώ έμώ. έν φ δ' άν έγώ λέγω, έάν μέν σοι 

5 έθέλη απνευστί έχοντι πολύν χρόνον παύεσθαι 
ή λύγξ' et δέ μή, ϋδατι άνακογχυλίασον. εί δ* ά

ρα πάνυ ισχυρά έστιν, άναλαβών τι τοιούτον οϊω 
κινήσαις άν τήν όΐνα, πτάρε' καί έάν τούτο ποι- e 
ήσης άπαξ ή δίς, και εί πάνυ ισχυρά έστι, παύ-

ίο σεται.—Ούκάν φθάνοις λέγων, φάναι τόν 'Αρι
στοφάνη, έγώ δέ ταύτα ποιήσω. 

12. Είπεϊν δή τόν Έρυξίμαχον Δοκεΐ τοίνυν 
μοι άναγκαΐον είναι, επειδή Παυσανίας ορμή-
σας έπί τόν λόγονκαλώς ούχίκανως απετέλεσε, 186 

15 δεΐν έμέ πειράσθαι τέλος έπιθεΐναι τω λόγω. 
τό μέν γάρ διπλούν εΐν^ι τόν "Ερωτα δοκεΐ μοι 
καλώς διελέσθαι' Οτι δέ ού μόνον εστίν έπί ταΐς 
ψυχαΐς τών ανθρώπων προς τους καλούς, αλλά 
καί προς άλλα πολλά καί έν τοις άλλοις, τοις 

» τε σώμασι τών πάντων ζώων καί χοΐς έν τη γη 
Φυομένοις καί ώς έπος είπεϊν έν πάσι τοις οΰσι, 
καθεορακέναι μοι δοκώ έκ τής ιατρικής, τής η
μετέρας τέχνης, ώς μέγας καί θαυμαστός καί 
έπί πάν ό θεός τείνει καί κατ" ανθρώπινα καί b 

25 κατά θεία ποάγματα. 

Άρξομαι δέ άπό τής ιατρικής λέγων, 'ίνα καί 

5 πο/Ζ/ν^χρόν άπνευοτί Ιχοντι w [| παύσασ3αι Stol-aeus 7 λαβών 
idem ;| ο ϊ ω : οτω Cobct 8 κινήσαις cotld. Athenaeus is-c Stobaeus: 
κνήσαις (Wjttenbacli) S t o l l i codd. nonnuli 10 φάναι Β : ειπείν 
TVV 15 δεϊν om. Methodius; at cf. Epist. Vil 352a 24 κατά τά... 
κατά τά Stobaeus 25 καί om- idem. 

τικόν (πρεσβεύωμεν) ζωγραφίζει θαυμάσια τήν αύτάρεσκον έζσρ-
σιν τής προσωπικής του συμβολής (Ιδικός του είναι ό λόγος), 
ένφ ό σεβασμός προς τήν ίατρικήν καί προς τά πρεσβεία της 
είναι καθολική των παρόντων όποχρέωσις. 
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σ τ ή μ η ν ημών. *Η φ υ σ ι κ ή τ ο ΰ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ σ ύ σ τ α σ ι ς 

ε γ κ λ ε ί ε ι τόν διπλούν τ ο ΰ τ ο ν Ερωτά. Δ ι ό τ ι ή υ γ ι ή ς τ ο ϋ 

σ ώ μ α τ ο ς κ α τ ά σ τ α σ ι ς ε ί ν α ι τ ι δ ιάφορον, κ α τ ά τήν όμό-

φωνον πάντων ά ν τ ί λ η ψ ι ν , κ α ί άνόμοιον προς τήν νοση-

ράν" των δ" άνομοίων προς α ν ό μ ο ι α ' σ τ ρ έ φ ε τ α ι κ α ί ό 

πόθος κα ί ό έ"ρως. Δ ι ά φ ο ρ ο ς επομένως ε ί ν α ι ό έρως 

ό εδρεύων ε ί ς τ ό υ γ ι έ ς , δ ι ά φ ο ρ ο ς δ' ε ϊ ς τ ό νοσηρόν 

τ ο ϋ σ ώ μ α τ ο ς . Ε ί ν α ι λοιπόν, Οπως έ τ ό ν ι σ ε πρό ο λ ί γ ο υ 

ό Π α υ σ α ν ί α ς , ά ξ ι έ π α ι ν ο ν μ έ ν νά φ α ί ν ε τ α ι τ ι ς ε υ χ ά ρ ι 

σ τ ο ς προς τους χ ρ η σ τ ο ύ ς ανθρώπους, έ π ο ν ε ί δ ι σ τ ο ν δέ e 

προς τους α κ ό λ α σ τ ο υ ς . Ω σ α ύ τ ω ς κ α ί ε ν τ ό ς α υ τ ο ύ 

τ ο ύ τ ο υ τ ο ΰ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ : προς μέν τ ά χ ρ η σ τ ά έ κ α σ τ ο υ 

σ ώ μ α τ ο ς σ τ ο ι χ ε ί α κ α ί τ ά σ υ ν τ ε λ ε σ τ ι κ ά ε ίς ύ γ ε ί α ν ε ί 

ν α ι ά ξ ι ο σ ύ σ τ α τ ο ν ν ά φ α ί ν ε τ α ι τ ι ς ε υ χ ά ρ ι σ τ ο ς κ α ί άναγ-

καΐον ε ί ν α ι , κα ί ε ί ν α ι τ ο ύ τ ο τ ό καλούμενον ί α τ ρ ο ΰ 

έ ρ γ ο ν ' προς δέ τ ά πονηρά κ α ί τ ά ν ο σ η ρ ά κα ί ά ξ ι ό μ ε μ -

πτον ε ί ν α ι κ α ί ύποχρέωσιν έ χ ε ι τ ι ς ν ά φ α ί ν ε τ α ι δυσά

ρ ε σ τ ο ς , έ φ ' δσον π ρ ό κ ε ι τ α ι νά ε ΐ ν α ι ε π ι σ τ ή μ ω ν καλός. 

Δ ι ό τ ι ή Ι α τ ρ ι κ ή ε ΐ ν α ι , δ ι ά ν ά τ ή ν χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ω συντό

μως, ε π ι σ τ ή μ η τών έν τ ω σ ώ μ α τ ι ε ρ ω τ ι κ ώ ν τ ά σ ε ω ν 

προς πλήρωσιν κ α ί κ έ ν ω σ ι ν ό δ* επ ιτυγχάνων μ ε τ α ξ ύ 

τ ο ύ τ ω ν τήν δ ι ά γ ν ω σ ι ν 3 τ ο ΰ α ξ ι έ π α ι ν ο υ κ α ί τ ο θ 

άπρεπους έ ρ ω τ ο ς , ο δ τ ο ς ε ί ν α ι ό ά ρ ι σ τ ο ς ε ί ς λ ό γ ο ν 

ε π ι σ τ ή μ η ς ι α τ ρ ό ς . Κ α ί π ά λ ι ν ό προκαλών μεταβο- d 

λήν 3 , ώ σ τ ε ν* α π ό κ τ η σ η τ ο ύ τ ο α ν τ ί τ ο υ ένας τόν ά λ 

λον έ ρ ω τ α , κ α ί γνωρίζων τ ά μ έ σ α ν' α ν ά π τ υ ξ η έ ρ ω τ α 

ε ί ς ε κ ε ί ν α , ε ί ς τ ά όποια δέν υ π ά ρ χ ε ι , πρέπει Ομως 

ν ά ύπαρξη, κα ί ν' α φ α ί ρ ε σ η π ά λ ι ν τόν έ ν υ π ά ρ χ ο ν τ α , 

ό τ ο ι ο ύ τ ο ς θά ή τ ο π ρ α κ τ ι κ ό ς ίκανός. Δ ι ό τ ι ο φ ε ί λ ε ι 

π ρ ά γ μ α τ ι ν ά ε ΐ ν α ι ε ί ς θέσιν ε ίς τ ά σφοδρως ά λ λ η -

λ ο μ α χ ό μ ε ν α έν τ ώ σ ώ μ α τ ι σ τ ο ι χ ε ί α φ ι λ ί α ν ν ά διεν-

ε ρ γ ή κα ί ά μ ο ι β α ι ο ν Ερωτά" ε ΐ ν α ι δ* έ χ θ ρ ι κ ώ τ α τ α τ ά 

1. "Οχι δτι τά ανόμοια αμοιβαίως επιθυμούνται, κατά τήν 
θεωρίαν που αναπτύσσεται είς τόν Λύσιν 215c, άλλ* οτι τά δια
φορετικά πράγματα διαφορετικός επιθυμίας Είχουν. 

2. *66Û όμιλε: περί τής θεωρίας, πιρί τής διαγνώσεως (εν
τεύθεν : ίατρικώτατος)- κατωτέρω (186ιΐ) περί τής πράξεως, τής 
θεραπείας (δημιουργός). Δημιουργός είναι κυρίως ό εργαζόμενος 
διά τό κοινόν, έδώ ό ιατρός ώς πρακτικός, έςασκών εμπράκτως 
τήν τέχνην του υπέρ τοϋ κοινοϋ, δχι ως θεωρητικός μελετητής 
τοϋ ανθρωπίνου οργανισμού. 

3. Ίπποκρ. περί Ιερής νούσου σ. 396ι, : οστις δέ έπίσταται 
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πρεσβεύωμεν τήν τέχνην. ή γάρ φύσις τών σω
μάτων τόν διπλούν "Ερωτα τούτον έχει* τό γ ά ρ 
υγιές τού σώματος καί τό νοσούν ομολογουμέ
νως έτερον τε καί άνόμοιόν έστι' τό δέ άνόμοιον 

5 ανόμοιων επιθυμεί καί έρδ. άλλος μέν ουν ό 
έπί τά> ύγιεινώ έ'ρως, άλλος δέ ό έπί τφ νοσώ-
δει. εστίν δή, ώσπερ άρτι Παυσανίας ελεγεν 
(183d), τοις μέν άγαθοΐς καλόν χαρίζεσθαι τών 
ανθρώπων, τοις δ' άκολάστοις αίσχρόν, ούτω e 

™ καί έν αύτοΐς τοΐς σώμασιν, τοις μέν άγαθοΐς 
έκαστου τού σώματος καί ύγιεινοΐς καλόν χα
ρίζεσθαι καί δει, καί τούτο έστιν φ όνομα τό 
ίατρικόν, τοΐς δέ κακοΐς καί νοσώδεσιν αίσχοόν 
τε καί δει άχαριστεΐν, εί μέλλει τις τεχνικός 

is εΐναι- εστί γ ά ρ ιατρική, ώς έν κεφαλαΕω ειπείν, 
επιστήμη τών τού σώματος ερωτικών προς πλη-
σμονήν καί κένωσιν, καί ό διαγιγνώσκων έν 
τούτοις τόν καλόν τε καί αίσχρόν έρωτα, οΰτός 
έστιν ό ίατρικώτατος, καί ό μεταβάλλειν ποιών, d 

20 ώστε αντί τού έτερου έρωτος τόν έτερον κτήσα-
σθαι, καί οΐς μή ένεστίν έ'ρως, δει δ' έγγενέσθαι, 
επισταμένος έμποιήσαι, καί ενόντα έξελεΐν,αγα
θός άν εϊη δημιουργός, δει γ ά ρ δή τά έ'χθιστα 
όντα έν τώ σώματι φίλα οΐόν τ ' εΐναι ποιεΐν καί 

» έράν αλλήλων, έστιδέ έχθιστα τά έναντιώτατα, 

2 | χ η it s ομολογουμένως it όμολογουμεν ώς TW Stobaeus 6 ύγι
εινώ έρως : ΰγιεϊ νοερός H corr. i r 20 κτήσασθαι TW : κτάσθαι 
H 21 έ'ρως del. Usener [idebebat malten άτερος scribi»] U δεϊν W 
22 καί... έξελεΐν del. Schanz 24 φίλια Hirscliig 

έν άνθρώποισι τήν τοιαύτην μεταβολήν καί δύναται ύγρόν καί 
ξηρόν ποιέειν καί θερμόν καί ψυχρόν υπό διαίτης τόν άνθρωπον, 
οδτος καί ταύτην τήν νοϋσον ϊωτο άν. 

Πλάτωνος Συμπόσιον 5 
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λ ύ ρ α ς 1 . Είναι ομως παράλογος εντελώς ό Ισχυρι
σμός, οτι μία αρμονία ευρίσκεται είς έσωτερικήν αν
τίθεσιν ή οτι αποτελείται έκ στοιχείων ευρισκομένων 
εϊσέτι έν αντιθέσει. Πιθανόν Ομως είναι, οτι τούτο 
ή'θελε νά έκφραση : δτι έκ στοιχείων ευρισκομένων 
κατ' αρχάς είς κατάστασιν αντιθέσεως, συμφωνήσαν- b 
των δέ κατόπιν, του ύψηλοΰ δηλαδή καί του χαμη
λού τών τόνων, άπηρτίσθη κατόπιν ή αρμονία οπό τής 
τέχνης τής μουσικής. Διότι δέν είναι πάντως δυνατόν 
νά ύπαρξη αρμονία έκ τού ύψηλοΰ καί χαμηλού, καθ' 
δν χρόνον ευρίσκονται ακόμη έν αντιθέσει. Διότι ή . 
αρμονία είναι συνήχησις. ή δέ συνήχησις είναι είδος 
συμφωνίας' συμφωνία δέ μεταξύ πραγμάτων αντιτι
θεμένων. έφ' οσον εξακολουθούν ν' αντιτίθενται, αδύ
νατον νά ύπαρξη. Οϋτε είναι δυνατόν άφ' έτερου νά 
έναρμονίσωμεν έκεϊνο τό όποιον αντιτίθεται καί δέν 
συμφωνεί. Καθώς ακριβώς καί ό ρυθμός -' παρήχθη έκ. 
τοΰ γοργού καί του αργού, τά όποια εύρίσκοντο κατ' e 
αρχάς είς κατάστασιν αντιθέσεως, κατόπιν δέ συνε-
φώνησαν. Τήν συμφωνίαν δέ είς πάντα ταΰτα τά 
στοιχεία εισάγει, οπως έκεΐ ή Ιατρική, τοιουτοτρό-

1. TÒ χωρίον τοΰ 'Ηρακλείτου ϊχει κατά λέξιν ώς έξης: 
ού ξυνιάσιν δκως διαψερόμενον έωυτώ όμολογέει- παλίντροπος 
άρμονίη ακωσπερ τόξου και λΰρης : «01 άνθρωποι δέν εννοούν 
πώς τό Εν εύρισκόμενον είς έσωτερικήν αντίθεσιν, δμως ευρί
σκεται είς άρμονίαν προς εαυτό- άρμονίαν, πού δημιουργείται 
άπό άντιτ^εμένας ροπάς, όπως είς τό τόξον κα'ι τήν λύραν». 
Είς τήν νευράν τοϋ τόξου ή όρΒή κατ* ευθείαν Φορά του βελο<-̂ : 
είναι ή συνισταμένη οϋτως ειπείν τών δύο αντιθέτων ροπώ. 
προς τά μέσα καί προς τά έξω, δπως είς τήν λύραν ό ήχο: 
δημιουργείται άπό τήν παλμικήν κίνησιν τής χορδής προς δύο 
αντιθέτους διευθύνσεις, πού συνυπάρχουν ώς έ ν έ ρ γ ε ι α ι ταυ
τοχρόνως' δέν αντικαθιστά ή μία τήν άλλην κλήρως, άλλα καί 
κατά τήν στιγμήν της έπικρατήοεως τής προς τά δεξιά φοράς 
υπάρχει ή προς τά αριστερά έν ενεργεία—άλλως παλμός δέν δη
μιουργείται. Ή ένατης λοιπόν κείται Οχι εις τήν έ ν α λ λ α γ ή ν 
τών αντιθέτων (οπως Θέλει ό Έρυξίμαχος μέ τόν ρηχόν όρθολο-
γισμόν του), άλλ' είς τήν ο ύ ν θ ε ο ι ν αυτών. Ή αρμονία άρα 
είναι μία δ ι α ρ κ ή ς ενέργεια δ ι α ρ κ ώ ς παραγόμενη καί 
προϋποθέτουσα έν ενεργεία καί τάς δύο αντιθέτους ροπάς. Καί 
έδώ λοιπόν ισχύει τό Ήρακλεΐτειον δόγμα πόλεμος πάντων πατήρ. 
Ένφ διά τόν Έρυξίμαχον, ό όποιος ακολουθεί ενταύθα τοΰ 'Εμ
πεδοκλέους μάλλον τάς αντιλήψεις, ε'χομεν δ ι α δ ο χ ι κ ώ ς άρ
μονίαν καί δυσαρμονίαν. 
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μονίαν φάναι διαφέρεσθαι ή έκ διαφερομένων 
ετι είναι, άλλα ϊσως τόδε έβούλετο λέγειν, οτι 
έκ διαφερομένων πρότερον τού οξέος καί βα-
ρέος, έπειτα ύστερον όμολογησάντων γέγονεν b 

5 ύπό τής μουσικής τέχνης- où γάρ δήπου έκ δια
φερομένων γε ετι τού οξέος καί βαρέος αρμο
νία άν εϊη. ή γάρ αρμονία συμφωνία εστίν, συμ
φωνία δέ ομολογία τις, όμολογίαν δέ έκ διαφε
ρομένων, έως άν διαφέρωνται, αδύνατον είναι, 

ίο διαφερόμενον δέ αδ κα' μή ομολογούν αδύνα
τον άρμόσαι. ώσπερ γε καί ò όυθμός έκ τού 
ταχέος καί βραδέος, έκ διενηνεγμένων πρότε- e 
ρον, ύστερον δέ όμολογησάντων γέγονε. τήν δέ 
όμολογίαν πάσι τούτοις, ώσπερ έκεΐ ή ιατρική, 

10 δέ αΰ: δέ δή Schanz δή oöv Robde ti [δυνατόν pro αδύνατον Suse-
mihl] μή όμολογεϊν αδυνατούν δυνατόν Bury 12 έκ. om Vindob. 21. 

2. Ό ρυθμός αναφέρεται είς τον χρόνον, ή αρμονία (ή λέ-
ξις δεν Εχει τήν σημερινήν αημασίαν τής πολυφωνίας, ή οποία 
ήτο άγνωστος εις τους αρχαίους) είς τό μέλος (δ ορισμός δί
δεται Νόμ. KMe). τό μέτρον εις τήν προσωδίαν τών στίχων. Έν-
τεϋθεν καί ή διαίρεσις τής μουσικής θ ε ω ρ ί α ς εις άρμονικήν, 
ρυθμικήν καί μετρικήν. Κατωτέρω αναφέρει τήν π ρ α χ τ ι κ ή ν 
αυτής έκτέλεσιν περιλαμβάνουσαν τήν μελοποιΐαν καί τήν παι-
δείαν. Ή αναλογία προς τήν διαίρεοιν τής μουσικής, δπως 
απαντάται είς μεταγενεστέρων θεωρητικά εγχειρίδια (π. χ. του 
'Αριστείδου Κοιντιλιαναϋ) είναι τόσον μεγάλη, οοτε αμφιβολία 
δέν υπάρχει, Οτι πρόκειται περί συστήματος καταρτισθέντος ή&η 
είς τά καίρια κατά τόν 5. αΙώνα, έποχήν καθ' ήν ήκμασαν οί 
περίφημοι θεωρητικοί τής μουσικής ό Έρμιονεύς Λάσος καί ci 
'Αθηναίοι Αγαθοκλής, Λαμπροκλής καί Δάμων. Πράγματι ή μου
σική περιλαμβάνει κατά τόν Άριοτείδην. 

!. τό δεωρητικόν ΰποδιαιρούμενον Α', είς φυσικόν (μεταφυ
σική θεωρία περί τής αρμονίας τών σφαιρών καί ακουστική-
κληρονομία τών Πυθαγορείων) rJTOt 1) άριθμητικόν 2) φυσικόν 
Β', είς τεχνικόν, ήτοι 1) άρμονικόν 2} ρυθμικον 3) μετρικόν. 

II. τό πρακτικόν Β Βή παιδευτικόν χαλεϊται, ΰποδιαιρούμενον 
Α', είς χρηστικόν (δηλ. μουσική σύνθεσις) 1) μελοποιΐα 2) ρυ-
βμοποιΐα 2) ποίησις Β', είς έξαγγελτικον (έκτέλεσις) 1) όργανικόν 
(ενόργανος μουσική) 2) ώδικόν (φωνητική μουσική 3) υποκριτικόν 
(ηθοποιία). 
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πως καί ενταύθα ή μουσική, έρωτα καί όμόνοιαν άμοι-
βαίαν προκαλέσασα. Είναι άρα ή μουσική, εις ο,τι 
άφορα τήν άρμονίαν καί τόν ρυθμόν, επιστήμη καί 
πάλιν τών φαινομένων του έρωτος. Καί είς μέν τήν 
συγκρότησιν 1 τής αρμονίας καί τοΰ ρυθμού καθ* έαυ-
τήν ούδεμίαν παρουσιάζει δυσκσλίαν ή διάγνωσις τών 
ερωτικών φαινομένων, ουδέ υπάρχει ενταύθα ύπό 
οίανδήποτε μορφήν ό διπλούς ε*ρως. "Οταν ομως πα-
ραστή ανάγκη ώς προς τους ανθρώπους νά χρησιμο
ποίηση τις τόν ρυθμόν καί τήν άρμονίαν, εϊτε συνθέ- d 
των (αυτό τό όποιον ονομάζουν μουσικήν σύνθεσιν), 
είτε έκτελών ορθώς τάς συντεθειμένας ήδη μελω
δίας καί τους στίχους (αυτό t o όποιον ώνομάσθη μόρ-
φωσις ;}, τότε πλέον καί δύσκολον είναι καί έργον 
τεχνίτου ίκανοϋ. Διότι καί πάλιν έπανερχόμεθα εΐς-τα 
αυτό αξίωμα : απέναντι μέν τών ηθικών ανθρώπων καί 
προς τόν σκοπόν νά καταστούν ήθικώτεροι οσοι δέν 
είναι ακόμη, πρέπει νά φαίνεται τις ευχάριστος καί 
νά ττροστατεύη τόν έρωτα τούτων, καί αυτός είναι ό 
ωραίος, ό Ουράνιος, τής Ουρανίας τής Μούσης Ó "E- e 
ρως. Τουναντίον ό τής Πολυμνίας είναι ό Πάνδημος, 
τόν όποιον πρέπει μετά μεγάλης προφυλάξεως νά 
προσφέρη τ ι ς β εις οσους τόν προσφέρει, είς τρόπον 
ώστε ν'απολαύσουν μέν τήν ήδονήν έξ αυτού, νά μή 
γίνη ομως πρόξενος ακολασίας τινός. Καθώς ακρι
βώς καί είς τήν έπιστήμην μας, είναι ύπόθεσις δύσ
κολος νά κανονίσωμεν ορθώς τάς απολαύσεις τάς 
άναφερομένας είς τήν γαστρονομιαν 4, ώστε ν' άπο-

1. hiç την μελωδίαν λαμβανομένην άφηρημενως ώς σύνθεσιν 
ήχων καί ρυθμικών ενοτήτων, ανεξαρτήτως τής εκτελέσεως καί 
τής εφαρμογής αυτής, δέν υπάρχει παρά ένας έρως, δ αγαθός 
Φυσικά. Ό κακός Ερως εΐοάγεται διά τής δυσαρμονίας είτε 
κατά τήν έκτέλεαιν, είτε—καί αυτό είναι γνησίως έλλληνικόν—ώς 
προς τό ήθος τής μουσικής καί τήν διατάραξιν τής εσωτερικής 
τοϋ άκούοντος Ισορροπίας. 

2. Παιδεία λέγεται, διότι της μουσικής καί της ποιήσεως ή 
διδασκαλία, (καί τά δύο έπήγαιναν μαζί· μουσική χωρίς στίχους 
καί ποιήματα, χωρίς ς«σμα ή μουσικήν έστω άπαγγελίαν ή ύπό-
κρουσιν οί αρχαίοι δέν έθεώρουν ώς κάτι ώλοκληρωμένον) ήτο τό 
κύριον μέσον αγωγής καί τών μικρών είς τά σχολεία καί τον 
μεγάλων είς τάς δραματικάς παραστάσεις καί τάς άλλας έορτάς-

3. "Ωστε δέν αποκλείει τελείως τήν χρήαιν του, οοτε τόν 
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èvxaOQa ή μουσική έντίθησιν, έρωτα καί όμό-

νοιαν αλλήλων έμποιήσασα' καί έ'στιν αδ μου

σική περί άρμονίαν καί ρυθμόν ερωτικών επι

στήμη" καί έν μέν γ ε αύτη τη συστάσει άρμο-

3 νίας τε καί όυθμοΰ ουδέν χαλεπόν τ ά ερωτικά 

διαγιγνώσκειν, ουδέ ό διπλούς έρως ενταύθα 

πως έ σ τ ι ν άλλ* έπειδάν δέη προς τους ανθρώ

πους καταχρήσθαι όυθμώ τε καί αρμονία ή d 

ποιούντα (ο δή μελοποιίαν καλοΰσιν) ή χρώμε-

30 νον ορθώς τοΐς πεποιημένοις μέλεσί τε κ α ί μέ-

τροις (Ö δή παιδεία εκλήθη), ενταύθα δή KCÌÌ 
χαλεπόν καί αγαθού δημιουργού δ ε ι . πάλιν γ ά ρ 

ήκει ό αυτός λόγος, οτ ι το ΐς μέν κοσμίοις τών 

ανθρώπων, καί ώς άν κοσμιώτεροι γ ίγνοιντο οί 

15 μήπω οντες, δ ε ι χαρίζεσθαι καί φυλάττε ιν τόν 

τούτων έρωτα, καί ουτός έστιν ό καλός, ό Ου

ράνιος. ό τής Ουρανίας Μούσης "Ερως* ό 6έ 

Πολυμνίας ό Πάνδημος, Öv δ ε ι εύλαβούμενον e 

προσφέρειν οΐς άν προσφέρη, οπως άν τήν μέν 

20 ήδονήν αυτού καρπώσηται, άκολασιαν δέ μηδε-

μίαν έμποιήση" ώσπερ έν τή ημετέρα τέχνη μ έ γ α 

έργον τ α ΐ ς περί τήν όψοποιικήν τέχνην έπιθυ-

2 άλλήλοις TV 3 τών περί Ast 7 πως: πω Eadhani 10 μέτροις: δυ-
θμοΐς Vf 17 Μούσης del. Sauppe 22 Εργον ταϊς: έργώντες Β corr Β" 
θεωρεί απολύτως επιβλαβή. Ή πράξις (αυτό αναγκάζεται κάθε 
στιγμήν κανείς νά όμολογήση) δέν μας παρέχει ποτέ οοτε τό 
καλόν οϋτε τό κακόν αμιγές. 

4. Πεοί τής όψοποιικής καί τής σχέσεως της προς τήν ίατρι-
κήν όμιλεΐ ό Πλάτων διά μακρών είς τόν Γοργίαν 462d— 466a. 
°£κεΐ τήν ουγκρίνει μέ τήν ρητορικήν, έδώ μέ τήν μουσικήν τής 
μόδας. Ή σύγκρισις γίνεται μέ διάθεσιν έπικρίσεως άπό τόν Πλά
τωνα, ό όποιος διά βίου ύπήρξεν αμείλικτος τής μόδας καί τών 
διαφόρων ^συγχρονισμένων· πολέμιος — οπως άλλωστε κάθε άν
θρωπος, πού έχει τήν δύναμιν νά χωρέοη εις τήν ψυχήν του, είς 
μίαν ενότητα συλλήψεως καί μίαν αίωνιότητα πίστεως, παρελθόν 
μαζί κα'ι παρόν καί μέλλον. 'Αλλά μήπως άπό τήν γαστρονομίαν 
δεν εχομεν δανεισθή καί οί νεώτεροι ευρωπαϊκοί λαοί τήν gv-
νοιαν καί τόν δρον γούστο : 
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λαύση τις άνευ κινδύνου ασθενείας τήν ηδονή ν. Καί 

είς τήν μουσικήν άρα καί εΐς τήν ίατρικήν καί είς τά 

λοιπά πάντα, τόσον τ' ανθρώπινα δσον καί τά θεία, 

όφείλομεν νά παρακολουθώμεν μετά προσοχής, καθ1 

οσον εΐναι δυνατόν, καί τά δύο είδη τών 'Ερώτων 188 

διότι καί τά δύο ευρίσκονται έκεϊ. 

13. Καί ή σύστασις ι άλλωστε τών ωρών τοΰ Ιτους 

είναι πλήρης έξ αμφοτέρων τούτων. Καί Οταν μέν τά 

στοιχεία, τά όποΐα πρό ολίγου έμνημόνευσα, τά τής 

θερμότητος καί τοθ ψύχους, της ξηρασίας καί τής υ

γρασίας, επιτύχουν τόν εϋτακτον μεταξύ των "Ερωτα 

καί υπαχθούν εΐς άρμονίαν καί σύγκρασιν φρόνιμονΡ 

έρχονται και φέρουν έσοδείαν καλήν καί ύγείαν εις 

τους ανθρώπους καί είς τά λοιπά ζώα και φυτά, καί 

δέν προξενούν συνήθως ζημίαν τινά. "Οταν δμως ό 

συνοδευόμενος ύπό ατασθαλίας "Ερως υπερίσχυση 

ώς προς τάς έποχάς τοϋ Ετους. επιφέρει κατά κανό

να καταστροφάς πολλάς καί ζημίας. Διότι καί αί ΐ> 

έπιδημίαι συνήθως έκ τοιούτων αφορμών προκαλούν

ται και άλλα πολλά διαφορετικά 2 νοσήματα καί τών 

ζώων καί τών φυτών. Πράγματι καί αί πάχναι καί αί 

χάλαζαι και αί έρυσιβαι * πηγάζουν άπό τήν ύπέρβα-

σιν τών ορίων καί τήν διατάραξι,ν τής Ισορροπίας είς 

τάς τοιαύτας αμοιβαίας έρωτικάς σχέσεις. Τούτων ή 

1. Καί ό εξωτερικός κόσμος, οπως ό εσωτερικός τοθ άνθρω
που οργανισμός, παρουσιάζει τά αυτά στοιχεία, ψυχρόν)(θερμόν 
κλπ., καί χρειάζεται τήν Ιδίαν εύκρασίαν (όρθήν ανάμειξαν,. 
κρασιν) καί ίσορρόπησιν τών στοιχείων τούτων. Πρβλ. Ίπποκρ. 
περί φύσιος άνθρωπου 7. Δέν πρόκειται περί συλλογισμού κατ' 
άναλογίαν ή περί εικόνος μόνον είναι πίστις βαθύτατη, ωραία πί-
στις τών 'Ελλήνων, είς τους οποίους αισθήσεις καί λογικόν διδά
σκουν, δτι ό Ι δ ι ο ς τής Ζωής ρυθμός ενυπάρχει καί είς τ 'ού-
ρανοϋ τά φαινόμενα καί είς τόν εΰτελέστερον ζωικόν όργανισμόν. 
Εντεύθεν Ιχουν τήν δυνατότητα φαινόμενα φυσικά νά αυλλαμ 
βάνουν άπό τήν ήθικήν των πλευράν (πρβλ. κατωτέρω ήδίκησεν, 
Οβρις, πλεονεξία) καί πάλιν τά ηθικά φαινόμενα νά αίσθάνων-
ται οχι εις αντίθεσιν ή είς άλλοτριότητα προς τά φυσικά, άλλ* 
ώς διαψορετικήν απλώς έκδήλωσιν αύιών τούτων των φυσικών 
φαινομένων. Αυτήν τήν άδιαίρετον ε ν ό τ η τ α ηθικής καί φυ
σικής τάξεως εκφράζει ό "Ελλην μέ τήν λέξιν κόσμος. 

2. Ανόμοια δέν σημαίνει απλώς διάφορα, άλλα διαφορε
τικά, αλλότρια τής φύοεως τών ζ^ων καί τών φυτών. 'Υποδη-
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μίαις καλώς χρήσθαι, ώστ* άνευ νόσου τήν ήδο-
νήν καρπώσασθαι. καί έν μουσική δή καί έν ια
τρική καί έν τοΐς άλλοις πάσι καί τοΐς άνθρω-
πείοις καί τοΐς θείοις, καθ' Οσον παρείκει, φυ-

5 λακτέον έκάτερον τόν "Ερωτα" ενεστον γ ά ρ . 188 
13. Έπεί καί ή τών ωρών τοΰ ένιαυτοΰ σύ-

στασις μεστή έστιν αμφοτέρων τούτων, καί έπει
δάν μέν προς άλληλα τοΰ κοσμίου τύχη έρωτος 
ä νΰν δή έγώ ελεγον (186d), τά τε θερμά καί 

ίο τά ψυχρά καί ξηρά καί υγρά, καί άρμονίαν και 
κράσιν λάβη σώφρονα, ήκει φέροντα εύετηρίαν 
τε καί ύγίειαν άνθρώποις καί τοΐς άλλοις ζώοις 
τε καί φυτοΐς, καί ουδέν ήδίκησεν. Οταν δέ ò 
μετά τής ύβρεως "Ερως εγκρατέστερος περί τάς 

15 τού ένιαυτοΰ ώραςγένηται, διέφθειρέντε πολλά b 
και ήδίκησεν. οϊ τε γάρ λοιμοί φιλοΰσι γίγνε
σθαι έκ τών τοιούτων καί άλλα ανόμοια πολλά 
νοσήματα καί τοΐς θηρΕοις καί τοΐς φυτοΐς· καί 
γάρ πάχναι καί χάλαζαι καί έρυσΐβαι έκ πλεο-

» νεξίας καί άκοσμίας περί άλληλα τών τοιούτων 
γίγνεται ερωτικών, ών επιστήμη περί άστρων τε 

4 παρείκει \VT2 : παρήκει BT a c 5 Ενεστον Β* Τ 3 : ένεστον Τ 
sine spir. Β Ëv ËOTOV W 8 κοσμίου : κόσμου τ coir- Τ* 9 έγώ 
Ελεγον : λέγω Stobaeus 10 τά ξηρά idem 14 καί περί idem 15 
διέφθειρε TW Stobaeus : διαφθείρει Β 17 άλλα ανόμοια def. Hug 
coll. Arisi. hist. aaïm. 523M3 Poet. 1430b29 sed illic άλλα 
deest ; άλλ* δμοια Schütz άλλ* aö (δή Sauppe άν Orelli &μ' 
Kvieala άττ ' Ast) δμοια Hermann [αλλόκοτα Kohde] li καί πολλά 
Stobaeus 21 γίγνεται : γίγνονται Canter γίγνεσθαι Richards 
sed cf. Leg. 925e Rep. 353a ij ερωτικών, ών : ερωτικών οδν Bury. 

λώνει επομένως τήν Ιννοιαν τής δυσαρμονίας προς εαυτόν, ήτις 
προκαλεί τό νόσημα είς κάθε όργανιαμόν. 

3. Έρυσίβη ή τών σιτηρών (erysiba graminis) εΐναι παρά
σιτος μικροοργανισμός προσβάλλων Ιδίως τήν κριθήν. ΟΙ αρ
χαίοι τήν έθεώρουν μετεωρολογικόν φαινόμενον (μιλτωδα δρό-
σον), Βπως καί τήν πάχνην. 
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επιστήμη ώς προς τάς τροχιάς τών άστρων καί τοΰ 
έτους τάς έποχάς ονομάζεται αστρονομία. 

Προσέτι δέ καί αί θυσίαι πάσης φύσεως καί δσα 
υπάγονται είς τών μάντεων τήν τέχνην — είναι δέ 
ταΰτα ή αμοιβαία μεταξύ θεών καί ανθρώπων έπικοι- e 
νωνία 1—δέν αναφέρονται είς άλλο τι, εί μή είς τοθ 
"Ερωτος τήν διατήρησιν ή τήν θεραπείαν3. Διότι ή 
ασέβεια έν τ φ συνόλω της διαπράττεται κατά κανό
να, άν είς τόν "Ερωτα τόν σώφρονα δέν ύπακούη τις, 
μήτε λατρεύη, μήτε τιμά είς πάσαν πράξιν του, άλλ' 
αντιθέτως τον έτερον, καί είς Ö-τι άφορα τους γο
νείς", ζώντας ή αποβιώσαντος, και είς Ο,τι άφορα 
τους θεούς. 'Ώς προς ταύτα λοιπόν έχει όρισθή ή 
μαντική νά έποπτεύη έπί τών ερώτων καί νά τους 
θεραπεύη. Είναι άρα καί ή μαντική ή δημιουργούσα 
φιλικάς σχέσεις μεταξύ θεών καί ανθρώπων χάρις 
είς τήν γνώσιν τών ερωτικών τοθ άνθρωπου φαινο- d 
μένων, πού αποβλέπουν είς τό θείον δίκαιον καί τήν 
παράβασιν αύτοΰ. 

Τόσον πολυμερής καί μεγάλη, ή μάλλον καθολική 
εΐναι ή δύναμις, ήν έχει γενικώς ό "Ερως, λαμβανό
μενος έν τη όλότητι αύτοΰ4. Ό πραγματοποιούμενος 
δέ χάριν του άγαθοϋ μετά σωφροσύνης και δικαιο
σύνης καί παρ' ήμϊν καί παρά τοις θεοΐς, οδτος Ιχει 
τήν ύψίστην δύναμιν καί προσπορίζει εις ημάς πάσης 
φύσεως εύδαιμονίαν είς τό νά δυνάμεθα νά έχωμεν 
έπικοινωνίαν καί άγάπην, τόσον προς αλλήλους δσον 
καί προς τους ανωτέρους μας, τους θεούς. Ένδεχόμε-
νον βεβαίως νά παραλείπω καί έγώ. έξυμνων τόν "E- e 

1. °0λ ' αυτά είναι περιφράσεις τής έννοιας θρησκεία, διά 
τήν οποίαν οί αρχαίοι δέν είχαν δρον είδικόν. 

2. Ή φυλακή είναι τού άγαθου, ή ϊασις τοΰ κακού έρωτος, 
έκτος δν φυλακή δέν είναι ή διατήρησις (έκ τοΰ φυλάττειν), 
αλλά ή προΦύλαξις (έκ τοθ φυλάττεσθαι). Γλωσσικως καί τά 
δύο είναι δυνατά. 

3. Τά καθήκοντα προς τους γονείς, Ö σεβασμός έν δσω ζοΟν 
καί ή ταφή των μετά θάνατον, περιλαμβάνονται (έν αντιθέσει 
προς άλλους κανόνας τής ηθικής, ή όποια είς τήν Ελλάδα είχε 
κοινωνικόν μάλλον ή θρησκευτικόν κΰρος) είς τό πλαίσιον τών 
θρησκευτικών καθηκόντων. Διά τούτο καί οί πατραλοΐαι τιμω
ρούνται είς τόν "Αδην σκληρά, 8πως καί δλοι οί άμαρτήοανιες 
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φοράς καί ένιαυτών ώρας αστρονομία καλείται. 
"Ετι τοίνυν καί αί θυσίαι πάσαι κσίοΐς μαν

τική έπιστατεΐ τέχνη (ταύτα Ô* εστίν ή περί 
θεούς τε καί ανθρώπους προς αλλήλους κοινω- e 

5 via) ού περί άλλο τί έστιν ή περί "Ερωτος φυ-
λακήν τε καί ΐασιν. πάσα γ ά ρ ή ασέβεια φιλεΐ 
γίγνεσθαι, έάν μή τις τώ κοσμίω "Ερωτι χαρί-
ζηται μηδέ τιμά τε αυτόν καί πρεσβεύη έν παντί 
έργω, αλλά [περί] τόν έτερον, καί περί γονέας 

ίο καί ζώντας καί τετελευτηκότας καί περί θεούς, 
α δή προστέτακται τη μαντική έπισκοπεΐν τους 
έρωτας καί ίατρεύειν καί εστίν aô ή μαντική φι
λίας θεών καί ανθρώπων δημιουργός τώ έπί-
στασθαι τά κατ' ανθρώπους ερωτικά, δσα τεί- d 

is νει προς θέμιν καί άσέβειαν. 
Ούτω πολλήν καί μεγάλην, μάλλον δέ πάσαν 

δύναμιν έχει ξυλλήβδην μέν ό πάς "Ερως, ό δέ 
περί τάγαθά μετά σωφροσύνης καί δικαιοσύνης 
αποτελούμενος καί παρ* ήμΐν καί παρά θεοϊς, 

20 ούτος τήν μεγίστην δύναμιν έχει καί πάσαν ήμΐν 
εύδαιμονίαν παρασκευάζει καί άλλήλοις δυνα
μένους όμιλεΐν καί φίλους είναι καί τοΐς κρείτ-
τοσιν ημών θεοΐς. ίσως μέν οδν καί έγώ τον e 

1 φοράς Β corr. Β» φοράς τ 2 al TW Stobaeus : om. Β Η α π α -
σαι TW 3 τέχνη Stobaeus soins 6 ή om. Stobaeus (8 πρε
σβεύη μέν Pflugk] 9 περί oui. Srobaeus : [θεραπεύη Winckeimann 
περπτότερον τόν έτερον Pflugk περιττώς τ. Ë. Kpch ά. περί τ. Ë. $ 
Rettig. ά. π. τ. Ë. id est ασέβεια φιλεϊ γίγνεσθαι Vahlen] περιέ-
πη ? Sykutris 11 ά : περί ά Vermehren ||προτέκταται Stobaeus|) 
τους έρώντας Stobaeus del Hermann 15 εύσέβειαν Stobaeus edd. 
19 καί παρ' . . . θεοίς seel. Hug 21 δυναμένοις . . . φίλοις 
Vindob. 21 ΙΙκαΙ (2) del. Rückert 

προσωπικώς εναντίον τών θεών (π. χ. ό Τάνταλος, ό Ίξίων κλπ.), 
δχι δέ οί παραβάντες τους συνήθεις τής ηθικής κανόνας, κλέ-
πται π. χ., άδικοι, δολοφόνοι κλπ. 

4. Επομένως καί τοΰ κακού "Ερωτος ή δόναμις είναι μεγάλη. 
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ρωτά, πολλά' άλλ' οχι πάντως εκουσίως. Άλλ ' ο,τι 
τυχόν παρέλειψα, έργον ίδικόν σου είναι, 'Αριστοφά
νη, νά συμπλήρωσης. "Η, άν κατ* άλλον τινά τρόπον 
σκέπτεσαι νά πλέξης τοΰ θεοΰ τό έγκώμιον, εγκωμί
αζε, τώρα πού έχεις απαλλαγή πλέον άπό τόν λό-
ξυγγα». 

"Ελαβε τότε τόν λόγον ό 'Αριστοφάνης καί εΐπεν: 189 
• Nat, έσταμάτησε πράγματι, όχι Ομως προτού με

ταχειρισθώ εναντίον του τό πτάρνι-
Έπεισόδιον σμα 1 'ώστε εκπλήττομαι, οτι ή Ισορ

ροπία 2 τοΰ σώματος χρειάζεται 
παρομοίους κρότους καί γαργαλισμούς, οπως εΐναι 
καί τό πτάρνισμα. "Από τήν στιγμήν πού έβαλα εΐς 
ένέργειαν τό πτάρνισμα, ευθύς αμέσως έ σ τ α μ ά τ η σ ε ν . 
Καί ό Έρυξίμαχος απήντησε: «'Αγαπητέ 'Αριστοφά
νη, πρόσεξε, τί κάνεις. Λέγεις είς βάρος μου αστεία 
τήν ώραν πού πρόκειται νά όμιλήσης" μέ αναγκάζεις 
κατ* αυτόν τόν τρόπον νά σταθώ καί έγώ φρουρός 
τής ομιλίας τής ιδικής σου, μήπως είπής τίποτε κω-
μικόν. Ένφ θά ήτο δυνατόν νά όμιλήσης μέ τήν ήσυ- b 
χίαν σου». Ό 'Αριστοφάνης τότε έγέλασε καί εΐπε : 
«Καλά λέγεις, Έρυξίμαχε. "Ας θεωρηθούν ώς μή λε
χθέντα οσα είπα. Καί σύ μή με παραφυλάττης" διότι 
ανησυχώ δ ι ' δ σ α πρόκειται νά λεχθούν, δχι πάντως 
μήν είπώ πράγματα κωμικά' — αυτό οπωσδήποτε θά 
ήτο κέρδος καί θ' άνήκεν είς τήν περιοχήν της μού
σης μου*—άλλα μήν είπώ γελοία». «Ρίχνεις πρώτα, 
τά βέλη σου» εΐπεν «'Αριστοφάνη, καί υστέρα θαρρείς 
πώς θά ξεψύγης 6. Μά δχι" προσεκτικός νά είσαι καί 
νά όμιλήσης ώς μέλλων νά λογοδοτήσης. Δυνατόν e 
ομως, άν μοΰ καπνίση, νά σέ απαλλάξω». 

Ι. "Ωστε τ ' άλλα δύο μέσα δέν όπήρξαν αποτελεσματικά. 
2. Κωμικός υπαινιγμός είς τήν θεωρίαν τοΰ Έρυξιμάχου, 

Οτι ή υγεία καί ή ευεξία είναι Ισορροπία καί αρμονία τοΰ ορ
γανισμού. 

3. Γελοΐον είναι διά τους αρχαίους γενικώς ο,τι προκαλεί 
τόν γέλωτα, επομένως καί τό αστείο ν καί ο,τι σήμερον είδικώ-
τερον όνομάζομεν γελοΐον, τό καταγέλαστον (πρβλ. 199d, 221e). 

4. Υπαινιγμός εις τόν Έρυξίμαχον καί είς τήν Εξαροιν τής 
επιστήμης του, 
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"Ερωτα έπαινών πολλά παραλείπω, ού μέντοι 
εκών γε. άλλ' εΐ τι έξέλιπον, σον έργον, ώ *ApL-
στόφανες, άναπληρώσαι* ή εϊ πως άλλως έν νώ 
Ιχεις έγκωμιάζειν τον θεόν, εγκωμίαζε, επειδή 

5 καί τής λυγγος πέπαυσαι. 

Έκδεξάμενον οδν έφη είπεϊν τόν Άριστο- 189 
φάνη οτι καί μάλ' έπαύσατο, ού μέντοι πριν γε 
τόν πταρμόν προσενεχθήναι αύτη, ώστε με θαυ-
μάζειν εί τό κόσμιον τοΰ σώματος επιθυμεί τοι-

ιο ούτων ψόφων καί γαργαλισμών, οίον καί ό πταρ-
μός έστιν πάνυ γ ά ρ ευθύς έπαύσατο, επειδή 
αύτφ τόν πταρμόν προσήνεγκα. Καί τόν Έ ρ υ 
ξίμαχον, ΤΩ *γαθέ, φάναι, Άριστόφανες, Ορα τί 
ποιείς· γελωτοποιεΐς μέλλων λέγειν, καί φύλακα 

is με τοθ λόγου αναγκάζεις γίγνεσθαι τοθ σεαυ-
τού, έάν τι γελοΐον εΐπης, εξόν σοι έν ειρήνη λέ- b 
γειν. Καί τόν 'Αριστοφάνη γελάσαντα ε ίπεϊν 
Εδ λέγεις, Ò 'Ερυξίμαχε, καί μοι έστω άρρητα 
τά είρημένα. άλλα μή με φύλαττε, ώς έγώ φο-

20 βούμαι περί τών μελλόντων £ηθήσεσθαι, ού τι 
μή γελοία εϊπω (τούτο μέν γ ά ρ άν κέρδος εΐη 
καί τής ημετέρας μούσης έπιχώριον), άλλα μή 
καταγέλαστα.—Βαλών γε, φάναι, ώ Άριστόφα
νες, οΐει έκφεύξεσθαι. αλλά πρόσεχε τόν νουν 

25 καί ούτως λέγε ώς δώσων λόγον. ίσως μέντοι, e 
άν δόξη μοι, αφήσω σε. 

15 ο *γαθέ φάναι ώ 'γαβέ Β |{ Άριστόφανες seel. Sauppe (ort. recte 
20 ρηθήσεσθαι : ήττηθήσεσδαι (sed ήτ extra ν.) Β ήδη (6τι Bury) 
ρηθήσεσθαι Rettig. 

5. Παροιμία προς τους κακόν τι δράοαντας καί οίομεναυς 
εκφεύγειν. (Σουΐδας). 
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14. <Λοιπόν, Έ ρ υ ξ ί μ α χ ε » ε ΐπεν ό ' Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ς 

» π ρ ά γ μ α τ ι £χω σκοπόν ν ά ο μ ι λ ή σ ω κάπως δ ι α φ ο ρ ε 

τ ι κ ά 1 παρ' ο,τ ι κ α ί σ ύ κ α ί ô Π α υ σ α -

ν ί α ς ώ μ ι λ ή σ α τ ε . "Εχω δηλαδή τ ή ν 

Α ρ ι σ τ ο φ ά ν ο υ ς γ ν ώ μ η ν ι 5 χ ι ή ά ν θ ρ ω 1 Τ 6 τ Γ ς δέν ίχει 

λ ό γ ο ς * ά ν τ ι λ η φ θ ή κ α θ ό λ ο υ τ ή ν σπουδαιότη

τ α τ ο υ "Ερωτος. "Αν τήν έννοοΰσαν, 

θά κ α τ ε σ κ ε ύ α ζ α ν προς τ ι μ ή ν τ ο υ μ ε γ α λ ο π ρ ε π έ σ τ α τ α 

ι ε ρ ά κα ί βωμούς κα ί θυσίας θά π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν πολύ 

λαμπράς" δ χ ι οπως τ ώ ρ α , πού δέν γ ί ν ε τ α ι προς τ ι 

μήν τ ο υ τ ί π ο τ ε , ένώ έπρεπε π ρ ώ τ α άπ' Ολα ν ά γ ί ν ε 

τ α ι * . Δ ι ό τ ι μ ε τ α ξ ύ τών θεών ε ί ν α ι ό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς φί

λος τ ο ΰ άνθρωπου, βοηθός 3 ά φ ο ΰ ε ί ν α ι τών άνθρώ- â 
πων κ α ί ι α τ ρ ό ς δι* ο λ α έ κ ε ΐ ν α , μ έ τών Οποίων τ ή ν 

θ ε ρ α π ε ί α ν ύ ψ ι σ τ η ε υ δ α ι μ ο ν ί α θά ύπήρχεν ε ίς τό γ έ 

νος τών ανθρώπων, θ ά προσπαθήσω λοιπόν έγώ ν ά 

σας π α ρ ο υ σ ι ά σ ω τήν σ η μ ά σ ί α ν τ ο υ κα ί σ ε ΐ ς π ά λ ι ν 

γ ί ν ε τ ε δ ι δ ά σ κ α λ ο ι τών ά λ λ ω ν . 

Π ρ ω τ ί σ τ ω ς πρέπει ν ά κ α τ α λ ά β ε τ ε κ α λ ά τ ή ν φύσιν 

τ ο υ άνθρωπου κ α ί τ ά ς π ε ρ ι π έ τ ε ι α ς τ η ς 4 . Π α λ α ι ά δη

λ α δ ή ό ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς μ α ς δέν ή τ ο ν ό Ι δ ι ο ς , Οπως τ ώ ρ α ' 

ή τ ο δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ς . Π ρ ώ τ α π ρ ώ τ α τ ά φ ΰ λ α τών α ν 

θρώπων ή σ α ν τ ρ ί α , κ α ί δ χ ι οπως σ ή μ ε ρ α δύο, ά ρ σ ε 

νικόν κ α ί θηλυκόν. Ύ π ή ρ χ ε ν α κ ό μ η κ α ί ε ν α τ ρ ί τ ο ν , 

ά π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο ν άπ' α υ τ ά τ ά δύο. Τό δ ν ο μ ά τ ο υ μ έ ν ε ι e 

α κ ό μ η , τ ό ϊ δ ι ο ν ομως έ χ ε ι έ ξ α φ α ν ι σ θ ή : τ ό ά ρ σ ε ν ι κ ο -

θήλυκον 5 - Τ Η τ ο τ ό τ ε έ ν α ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό ν φ ΰ λ ο ν , κ α ί συν-

* "Ιδε Είσαγ. II § 7. 
1. 'Αναφέρεται είς τήν φράσιν τοϋ Έρυξιμάχου 1Β8Β εΐ πως 

άλλως év νφ £χεις έγκωμιάζειν τόν θεόν. Είς τόν Παυσανίαν 
καί τόν Έρυξίμαχον περιορίζεται ό 'Αριστοφάνης, διότι καί ot 
δύο λόγοι έξεφωνήθησαν διαδοχικώς (τοΰ Φαίδρου τουναντίον Εχει 
τιροηγηθη προ τιολλοΰ) καί διότι τους συνδέει ή κεντρική Ιδέα 
τοϋ διπλού έρωτος- Ό 'Αριστοφάνης θά έπανέλθη είς τόν Eva 
ϊρωτα, καί ό λόγος του θά είναι δχι επιστημονική άνάλυσις· 
άλλα μύθος κοσμογονικός. 

2. 'Ανάλογος προτροπή υπάρχει καί είς τήν παράβασιν τών 
'Ορνίθων 685 κεξ., δπου καί μία παρωδία κοσμογονίας. Άλλ'έδω 
ή προτροπή νοείται σοβαρώτατα. 

3. 'Επίκουρος λέγεται συχνά περί των θεών ώς γενικός χα
ρακτηρισμός τής προστασίας, πού μας έπιδαψιλεύουν- τό Ιατρός 
ειδικεύει τήν προσ^ασίαν. Ύπό ποίαν Εννοιαν θεραπεύει χ* άρρω-
στήματα τής φύσεως μας, θά δείξη δ μύθος κατόπιν. 
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14. Καί μήν, ώ Έρυξίμαχε, είπεϊν τόν Αρι
στοφάνη, άλλη γέ πη έν νώ έ'χω λέγειν ή ή" σύ 
τε καί Παυσανίας είπέτην. έμοί γάρ δοκούσιν 
άνθρωποι παντάπασι τήν τού "Ερωτος δύναμιν 

s ούκ ήσθήσθαι" έττεί αίσθανόμενοί γε μέγιστ'άν 
αυτού Ιερά κατασκευάσαι καί βωμούς καί θυ
σίας άνποιεΐν μεγίστας, ούχ ώσπερ νύν τούτων 
ουδέν γίγνεται περί αυτόν, δέον πάντων μάλι
στα γίγνεσθαι. εΌτι γάρ θεών φιλανθρωπότα-

ιο τος, επίκουρος τε ών τών ανθρώπων καί ιατρός d 
τούτων, ών ίαθέντων μεγίστη ευδαιμονία άν τώ 
άνθρωπείω γένει εΐη. έγώ οδν πειράσομαι 
ύμΐν είσηγήσασθαι τήν δύναμιν αυτού, ήμεΐς 
δέ τών άλλων διδάσκαλοι έσεσθε. 

13 Δει δέ πρώτον υμάς μαθεϊν τήν άνθρωπίνην 
φύσιν καί τά παθήματα αυτής, ή γάρ πάλαι 
ημών φύσις ούχ αυτή ήν ήπερ νύν, άλλ' άλλοία. 
πρώτον μέν γ ά ρ τρία ήντά γένη τά τών ανθρώ
πων, ούχ ώσπερ νΟν δύο, άρρεν καί θήλυ, άλλα 

20 καί τρίτον προσήν, κοινόν δν αμφοτέρων τού
των, οδ νύν όνομα λοιπόν, αυτά δέ ήφάνισται* e 
άνδρόγυνον γ ά ρ ëv τότε μέν ήν καί είδος καί 

4 άνθρωποι Bekker : άνθρωποι BT ol άνΒρωποι W 14 εσεσθαι Τ 
17 αυτή Β : .αυτή TW Stobaeus ή αυτή Eiisebius \] f\v om. W [1 άλ
λοία l( 3T aW a Stobaeus : άλλοια Β άλλοϊα TW άλλη Eusebius IB 
πρώτα WjjTa (2) om. W Eusebius 19 δύο om. Stobaeus 20 öv or». 
Eusebius Stobaeus 29 Ev om. T Eusebius Stobaeus 

4. "Ετσι δίδεται ή διάταξις τοθ λόγου 1) φύσις 189d-190b 2) 
παθήματα 190c—193a. 

5. 'Ανδρόγυνος ελέγετο ό θηλυπρεπής avbpac., 6 γυναικω-
τός (semevir), ένφ παρ' ήμΐν άν&ρογυναϊκα εΐναι ή ανδροπρεπής 
γυναίκα (virago), έπαινος μάλλον f\ όνειδος. 
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εδύαζε καί είς τήν έμφάνισιν καί είς τό Ονομα χα δύο 
άλλα, τό άρσενικόν καί τό θηλυκόν. Τώρα δέν υπάρ
χει παρά μόνον ώς λέξις καί χρησιμοποιείται ώς ö-
βρις. "Επειτα ολόκληρος ό κορμός τοΰ κάθε άνθρω
που ήτο στρογγυλός1 καί είχεν ολόγυρα ράχην καί 
πλευράς. ΕΤχεΓ.τέσσαρα χέρια καί άλλα τόσα σκέλη, 
καί δύο πρόσωπα επάνω εις ένα λαιμόν κυλινδρικόν. 
Ομοια καί απαράλλακτα, πού έβλεπαν προς άντίστρο- 190 
φον τό καθένα διεύθυνσιν, καί ένα κρανίον επάνω άπό 
τά δύο πρόσωπα 3, καί αοτιά τέσσαρα καί διπλά γεν
νητικά όργανα, καί ολα τ' άλλα, οπως θά ημπορούσε 
κανείς έπί τή βάσει αυτών νά φ,αντασθή. Μετεκινεϊτο 
δέ δχι μόνον ορθιον, Οπως τώρα, άν ήθελε προς τήν 
μίαν ή προς τήν άντίθετον διεύθυνσιν' άλλα, οσάκις 
άπεφάσιζε νά τρέξη γρήγορα3, οπως οί άκροβάται 
γυρίζουν τά πόδια προς τά επάνω σαν τροχός καί 
κάνουν τούμπες. έ"τσι καϊ τότε έστηρίζοντο καί εις 
τά Οκτώ των άκρα καί μετεκινοΰντο πολύ γοργά πε-
ριστροφικώς. Ό λόγος τώρα πού ήσαν τρία τά 
φΰλα καί είχαν αυτήν τήν έμφάνισιν, είναι διότι 
τό άρσενικόν ήτον αρχικώς τοΰ ήλιου γέννημα, τό b 
θηλυκόν τής γης, τής σελήνης τό άνάμεικτον" άφοΰ 
καί ή σελήνη αποτελείται καί άπό τά δύο*. Περιφε-

1. Κυλινδρικός, οχι σφαιροειδής, Στήθη καί κοιλία δέν υπήρ
χαν. "Ωστε κατά τούτο διέφεραν άπό τους συμφυείς άδελφούς-
έκεϊνοι δέν έχουν ράχην. 

2. Έπί τό κωμιχώτερον περιγράφει πρώτα τά δύο πρόσωπα 
καί έπειτα τό κρανίον, ως νά τό έχωσαν κατόπιν ανάμεσα είς τά 
δύο πρόσωπα. 'Ημείς θά έλέγαμεν : Ενα κεφάλι μέ δύο πρόσω
πα* ό 'Αριστοφάνης λέγει : Suo πρόσωπα καί άπό πάνω £να 
κεφάλι. *Η όμοιότης μέ τους διπλοπροσώπους Έρμάς, άπό τους 
οποίους καί είναι εμπνευσμένη ή περιγραφή, είναι προφανής. 

3. "Ορθιον τό τέρας αυτό θά έπήγαινε'πολύ αργά, διότι τά 
δύο πόδια τά έστραμμένα προς τά οπίσω θά το ήμπόδιζαν. Τήν 
όριζοντίαν μετακίνησιν θά φαντασθώμεν οπως είς τήν αμαξαν : 
"Ό κορμός αποτελεί τόν άξονα, τά τέσσαρα χέρια άπό τό Ινα 
άκρον τοΰ άξονος καί τά τέσσαρα πόδια άπό τό άλλο αποτελούν 
τάς τεσσάρας ακτίνας ένας τροχού (κύκλω) μέ νοητήν περιφέ-
ρειαν. Τό ώραϊον έπίθετον άπό τόν Έρωτόκρπον σοϋ Ερχεται είς 
τόν νουν : άνεμοκυκλοπόδης. 

4. Ή σελήνη κατά τους 'Ορφικούς ("Υμν. 9,4) είναι θήλυς τε 
καί άρσην Ό λαός μας καί αϊ άρχαΐαι λαΐκαΐ παραδόσεις τήν 
θέλουν, γυναίκα άλλ* είς τήν δνομασίαν τήν νεοελληνικήν της 
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ανομα έξ αμφοτέρων κοινόν τοΰ τε άρρενος καί 
θήλεος, νΰν δέ ούκ Εστιν άλλ' ή έν δνείδει δνομα 
κείμενον. έπειτα Ολον ήν έκαστου τοΰ άνθρώ-
ττ-ου τό είδος στρογγύλον, νώτον καί πλευράς 

5 κύκλω έχον, χείρας δέ τέτταρας εΐχε, καί σκέλη 
τά ίσα ταΐς χερσί, καί πρόσωπα δύ' έπ' αύχένι 
κυκλοτερεΐ, Ομοια πάντη" κεφαλήν δ' έπ* άμφο- 190 
τέροις τοΐς προσώποις έναντίοις κειμένοις μίαν, 
καί ώτα τέτταρα καί αίδοΐα δύο, καί τάλλα 

ΪΟ πάντα ώς άπό τούτων άν τις είκάσειεν. έπο-
ρεύετο δέ και ορθόν, ώσπερ νύν, όποτέρωσε βου-
ληθείη, καί οπότε ταχύ όρμήσειε θεΐν, ώσπερ οί 
κυβιστώντες [καί] είς ορθόν τά σκέλη περιφερό
μενοι κυβιστώσι κύκλω, οκτώ τότε οοσι τοΐς μέ-

35 λεσιν άπερειδόμενοι ταχύ έφέροντο κύκλω, ήν 
δέ διά ταύτα τρία τά γένη καί τοιαύτα, Οτι τό 
μέν άρρεν ήν τού ηλίου τήν αρχήν Μκγονον, το b 
δέ θήλυ τής γης, τό δέ αμφοτέρων μετέχον τής 

σελήνης, οτι καί ή σελήνη αμφοτέρων μετέχει-

:2ο περιφερή δέ δή ήν καί αυτά καί ή πορεία αυτών 
διά τό τοΐς γονεύσιν ομοια είναι, ήν oöv τήν 
ίσχύν δεινά καί τήν όώμην, καί τά φρονήματα 

3 τοϋ θήλεος Eusebius || ενονειδει Β εν δν είδει u a 4 ante στρογγύλον 
(list. Robin !Ι νώτόν τε Stobaeus 5 σκέλη τά : τά σκέλη Hirschig σκέ
λη δέ τά BlasH 6 [τά del. Kalitsunakis] 8 κειμένοις om. Stobaeus 11 
όποτέρως Stobaeus 12 θεΐν Β Stobaeus: έλθεϊν TW 13 καί om. Paris. 
1810 υ ορθόν τά : ορθά οντά Stobaeus: ορθά Blass 14 κυβιστώσι κύ
κλω del Sauppe || οκτώ . . . κύκλω om. "W |] τότε δκτώ τ stobaens 
15 άπερ είδομεναι Β corr. Β3 18 άμφότερον Τ 19 μετεϊχεν Stobaeus 

σελήνης φεγγάρι παρατηρείται ή τάσις τά τρία κύρια ουράνια 
σώματα "Ηλιος, Π), Φεγγάρι ν* άνταποκρίνωνται ττρός τά τρία 
γένη τών ονομάτων : άρσενικόν, θηλυκόν, ούδέτερον, οπως ακριβώς 
καί έδώ. Ή έκ τών άστρων καταγωγή της ολης, έξ ής αί ψυ-
χαΐ τών ανθρώπων παρήχθησαν, καί ή είς αυτά επάνοδος αυ
τών άπετέλει -ηίστιν σοΒαράν μυστών καί φ λσσόφων τής 'Αρ
χαιότητος. Έδώ τήν παρωδεί απλώς ό 'Αριστοφάνης, δπως καί 
τόσα άλλα στοιχεία της φιλοσοφικής κοσμογονίας. 

Πλάτωνος Συμπόσιο ν 
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ρικά πάλιν ήσαν καί αυτά καί ό τρόπος τής μετακινή
σεως των, διότι ώμοίαζαν μέ τους προγόνους των. Ή 
σωματική των δύναμις καί ή αντοχή των ήσαν τρομε
ρά, καί είχαν άπέραντον έπαρσιν. Τά έ'βαλαν μάλι
στα μέ τους θεούς' αυτό πού διηγείται ό "Ομηρος διά 
τόν Τ βτον καί τόν Έφιάλτην1, αναφέρεται είς εκεί
νους κυρίως : έτόλμησαν νά κατασκευάσουν άνάβασιν 
προς τόν ούρανόν διά νά κτυπήσουν τους θεούς. 

15. Ό Ζευς τότε συνεσκέπτετο μέ τους άλλους θε· e 
ούς, τί νά τόύς κάμουν, καί δέν εορισκαν λύσιν. Νά 
τους σκοτώσουν καί μέ τους κεραυνούς νά εξαφανί
σουν τό γένος των, Οπως τους Γίγαντας, δέν τους 
ήρχετο' ή λατρεία τότε καί αί θυσίαι τών ανθρώπων 
έχάνοντο. Οοτε πάλιν νά τους άνέχωνται ν' άσχη-
μονοΰν. Τέλος οστερ' άπό πολλά εΐχεν ό Ζευς μίαν 
Ιμπνευσιν καί τους λέγε ι : «"Εχω, μου φαίνεται, ένα 
μέσον, ώστε καί νά διατηρηθή ή άνθρωπότης καί νά 
παραιτηθή άπό τήν αύθάδειάν της : νά γίνουν ασθε
νέστεροι. "Επί τοΰ παρόντος» είπε «θά τους κόψω d 
είς δύο μέρη τόν καθένα' Ετσι θά γίνουν άφ' ενός 
μέν ανίσχυροι, άφ* έτερου δέ χρησιμώτεροι δι' ημάς, 
άφοΰ θά είναι αριθμητικώς περισσότεροι 3. θ ά πε
ριπατούν δέ ορθοί μέ τά δύο πόδια. "Αν ομως άποδει-
χθή δτι εξακολουθούν νά είναι ανυπότακτοι καί δέν 
θέλουν νά καθίσουν ήσυχα, δευτέραν φοράν», είπε, 
«θά τους χωρίσω καί πάλιν είς δύο, ώστε να περι
πατούν μέ τό ένα σκέλος, σάν νά παίζουν κουτσο-
πόδι5». Είπε καί ήρχισε να σχίζη τους ανθρώπους 

1. *Ωτος καί 'Εφιάλτης, οΐ δυο υίοΐ τοϋ Άλωέως έτοποθέ-
τησαν τό Πήλιον έπί της "Οασης, διά ν' άναβοϋν είς τόν "Ολυμ-
πον καί νά καταλύσουν τους θεούς. 'Από τόν μϋθσν αυτόν, που 
Εχει τό άνάλογόν του είς τόν Πόργον τής Βαβέλ της εβραϊκής 
μυθολογίας, προήλθεν ή φράσις προς τους ύπερμέτρως εϋτυχοϋν-
νας ούκ είς "Ολυμπον άναβήστ]. 

2. Έοαρμόζων ά Ζευς τήν πολιτικήν τοϋ διαίρει καί βασί
λευε θά ηοξανε ταυτοχρόνως καί τόν αριθμόν τών φορολογουμέ
νων, δπως θά έλέγαμεν είς τήν γλώσσαν τής πολιτικής. 

3. Ό άσκωλιασμός ήτον £να παιχνίδι άγαπητδν είς τά χω
ρία τής Άττιχής. Έγέμιζαν δναν άσκον μέ νερόν ή τόν έφούσκω-
?αν μέ αέρα, τόν ήλειφαν άπ' Εξω μέ λάδι καί διηγωνίζοντο τότε,. 
ποίος θά σταθη περισσότερον χρόνον μέ τό Ενα πόδι μόνον έπί 
τής ολισθηρός του επιφανείας. Οί άδεξιώτεροι καί ο! άνάσκητοι 
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μεγάλα εΤχον επεχείρησαν δέ τοΐς θεοΐς, καί 
θ λέγει "Ομηρος (λ 305ss) περί Έφιάλτου τε 
καί "Ωτου, περί εκείνων λέγεται, το είς τόν ού-
ρανόν άνάβασιν έπιχειρεΐν ποιεΐν, ώς έπιθησο-

5 μένων τοΐς θεοΐς. 

15. Ό οδν Ζευς καί οί άλλοι θεοί έβουλεύοντο e 
δ τί ΧΡή αυτούς ποιήσαι, καί ήπόρουν ούτε γάρ 
οπως άποκτείναιεν εΐχον, καί ώσπερ τους Γί
γαντας κεραυνώσαντες τό γένος άφανίσαιεν (αί 

ίο τιμαί γ ά ρ αύτοΐς καί ίερά τά παρά τών ανθρώ
πων ήφανίζετο), ούτε οπως έώεν άσελγαίνειν. 
μόγις δή ό Ζευς έννοήσας λέγει Οτι Δοκώ μοι, 
έφη, εχειν μηχανήν, ώς άν εΐέν τε άνθρωποι καί 
παυσαιντο τής ακολασίας, ασθενέστεροι γενό-

13 μενοι. νύν μέν γ ά ρ αυτούς, έ"φη, διατεμώ δίχα d 
£καστον, καί άμα μέν ασθενέστεροι έσονται, 
άμα δέ χρησιμώτεροι ήμΐν διά τό πλείους τόν 
αριθμόν γεγονέναί' καί βαδιοΰνται ορθοί έπί δυ-
οΐν σκελοΐν. έάν δ' ετι δοκώσιν άσελγαίνειν καί 

20 μή θέλωσίν ήσυχίαν άγειν, πάλιν αδ, εφη, τεμώ 
δίχα, ώστ' έφ'ένός πορεύσονται σκέλους άσκω-
λίζοντες. Ταύτα είπών έτεμνε τους ανθρώπους 
δίχα, ώσπερ οί τά οα τέμνοντες καί μέλλοντες e 

2 τε o-n. W 8 άποκτείνειεν. . . άφανίσειεν w 10 γάρ öv Ast 
[Schanz]; at cf. Lys. 14,21 || τά ίερά Stobaeus 12 μόλις δέ idem 13 
Μχειν, Εφη W Εχειν Stobaeus [Ι άνθρωποι codd. Stobaeus: άνθρω
ποι VÖg-elin [14 άαθεν. γεν. del Kreyenbtibl] 19 δ ' Ετι Stobaeus : 
δέ τι BTW 20 θέλωσιν Β Stobaeus : έθέλωσιν Τ έθέλουσιν w 21 
άσκωλιάζοντες w 23 Οα Ruhnken ex Timaeo s. ν. cf. Po] lacis 
Onom. VI 79 [et Buid. III, 505 Adler] : ώα BT ώά Vf Stobaeus 
Photius Suidas ωτα Eusebius || τέμνοντες καί del. Kreyenbühl 
καί tantum del. Badbam, fortasse rette 

Επιπταν καί ό κόσμος διεσκέδαζε νά βλέπρ, τάς απεγνωσμένος 
προσπάθειας νά κρατήσουν τήν Ισορροπίαν των. Κατόπιν έσή-
μαινε καί τό ί φ ' ενός ποδός Λλλεσβαι (Σχολιαστής), δ,τι λέγο-
μεν ήμεϊς κουτσοϊΐόδι. 
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είς δύο, οπως α υ τ ο ί πού σ χ ί ζ ο υ ν τ ά μ έ σ π ι λ α 1 δ ι ά νά 

τ ά δ ι α τ η ρ ή σ ο υ ν , ή οπως α ό τ ο ί πού σ χ ί ζ ο υ ν τ ά α υ γ ά e 

μέ τήν τ ρ ί χ α \ Τ ό ν κ α θ έ ν α πού έ χ ώ ρ ι ζ ε , ά ν έ θ ε τ ε ν 

ε ίς τόν ' Α π ό λ λ ω ν α • ν ά τοθ γ υ ρ ί σ η τ ό πρόσωπον κα ί 

τ ό ή μ ι σ υ τοθ λ α ι μ ο ύ προς τ ό μέρος τής τ ο μ ή ς ' ε*τσι 

θά Εβλεπεν ό άνθρωπος τό σ χ ί σ ι μ ό ν τ ο υ κ α ί θά έ γ ί -

ν ε τ ο φρον ιμώτερος. 'Επίσης τ ά ά λ λ α τον δ ι έ τ α ξ ε ν ά 

τ ά τ α κ τ ο π ο ί η σ η . Π ρ ά γ μ α τ ι ε κ ε ί ν ο ς έ γ ύ ρ ι ζ ε τ ό πρόσ

ωπον κα ί έ τ ρ α υ ο ϋ σ ε τ ό δ έ ρ μ α άπ' ο λ α τ ά μ έ ρ η προς 

τό σ η μ ε ϊ ο ν πού λ έ γ ε τ α ι σήμερον κ ο ι λ ί α , κ α ί τα έδε-

νεν οπως τ ά σ ο υ ρ ω τ ά π ο υ γ γ ι ά , αφήνων £να σ τ ό μ ι ο ν 

ε ί ς τ ό κ έ ν τ ρ ο ν τ ή ς κ ο ι λ ί α ς , α υ τ ό πού λ έ γ ο υ ν σήμερον 

τόν όμψαλόν. Τ ά ς ρ υ τ ί δ α ς τ ά ς ά λ λ α ς τ ά ς περισσοτέ- 19ι 

ρας τ ά ς έ ξ ω μ ά λ υ ν ε κ α ί δ ι ε υ θ έ τ η σ ε τ ά στήθη μ' £να 

έ ρ γ α λ ε ΐ ο ν , όπως α υ τ ό πού έχουν οί τ σ α γ γ ά ρ η δ ε ς 

δ ι ά ν ά ίσώνουν τ ά ζ α ρ ώ μ α τ α των δ ε ρ μ ά τ ω ν ε ι ς τ ά 

κ α λ α π ό δ ι α *. Μ ε ρ ι κ ά ς άψήκε μόνον έ κ ε ΐ προς τήν 

κ ο ι λ ί α ν κ α ί τόν ό μ φ α λ ό ν . ν ά μένουν ώς ένθύμ.ον τοθ 

τ ί έπάθαμεν κάποτε. 

Μ ε τ ά τήν δ ι χ ο τ ό μ η σ ι ν λοιπόν τοθ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ 

μας α ν α ζ η τ ο ύ σ ε τό κ α θ έ ν α τ ό ά λ λ ο τ ο υ ή μ ι σ υ κ α ί 

έ π ή γ α ι ν α ν μ α ζ ί . Έ τ ύ λ ι γ α ν τ ό τ ε τ ά χ έ ρ ι α των ό Ενας 

γύρω από τόν ά λ λ ο ν , κ α ί έ*τσι σ φ ι κ τ α γ κ α λ ι α σ μ έ ν ο ι , 

γ ε μ ά τ ο ι πόθον ν ά κ ο λ λ ή σ ο υ ν μ α ζ ί , ε ϋ ρ ι σ κ α ν τόν θά

ν α τ ο ν άπό τήν πεΐναν κ α ί γεν ικώς άπό τήν αν ικα

ν ό τ η τ α προς ο ίανδήποτ 1 έ ν έ ρ γ ε ι α ν 6 ' χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι ö b 
έ"νας άπό τόν ά λ λ ο ν δέν έ δ έ χ ο ν τ ο τ ί π ο τ ε ν ά κάμουν. 

1. Μέσπιλα μεταφράζει τά οα ό Πολυδεύκης 6,79. τά όποια 
ήσαν άκροδρύων είδος μήλοις μικροϊς έμφερές (Τίμαιος). Σήμε
ρον ονομάζονται μέσπιλα ή μόαφιλα ή μουσμουλα (ή μεταφορά 
της ονομασίας αυτής εϊς τόν έξ 'Ιαπωνίας εισαχθέντα καρπόν, πού 
λέ/ouv σήμερον είς τάς 'Αθήνας μουσμουλα, άλλοΟ δέ φραγκόμη-
λα, είναι ύοτερογενής) ή σοϋρβα (έκ τοΰ λατινικού sorbum), είς 
τήν Κύπρον πομηλίδια ή πολεμίδια. Οί αρχαίοι τά έσχιζαν είς το 
μέσον καί τά έξήραιναν διά τόν χειμώνα, Οπως γίνεται σήμερα 
μέ τά βερίκοκκα και τ ' απίδια (άπιδόκοπα τά λέγουν) καί μέ με
ρικά λαχανικά, δχι ομως, οσον ήξεύρω, μέ τά μέσπιλα. 

2. Καί αυτή ή συνήθεια, παιχνίδι μάλλον, μας είναι άγνω
στος άλλοθεν. Βαθμηδόν κατήντησε παροιμία περί χωρισμού 
ακριβούς καί λεπτού λεγομένη (Πλουτ. Έρωτ. 770b). Ανάλογος 
είναι ή συνήθεια παρ' ήμϊν νά κόπτουν μ' Ενα σύρμα τό τυρί ή 
τό σαπούνι. 
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ταριχεύειν, f) ώσπερ οί τά-φά ταΐς θριξίν. Οντινα 
δέ τέμοι, τόν Ά π ό λ λ ω έκέλευεν τό τε πρόσω
πον μεταστρέφειν καί τα τού αύχένος ήμισυ 
προς τήν τομήν, 'ίνα θεώμενος τήν αυτού τμήσιν 

s κοσμιώτερος εΐη ό άνθρωπος* καί τδλλα ίάσθαι 
έκέλευεν. ό δέ τό τε πρόσωπον μετέστρεφε καί 
συνέλκων πανταχόθεν το δέρμα έπί τήν γα
στέρα νύν καλουμένην, ώσπερ τά σύσπαστα 
βαλλάντια, Εν στόμα ποιών άπέδει κατά μέσην 

ίο τήν γαστέρα, Ö δή τόν όμφαλόν καλούσιν. καί 
τάς μέν άλλας όυτίδας τάς πολλός έξελέαινε 191 
καί τά στήθη διήρθρου, έχων τι τοιούτον όργα
νον οίον οί σκυτοτόμοι περί τόν καλάποδα λε-
αίνοντες τάς τών σκυτών όυτίδας" ολίγας δέ 

is κατέλιπε, τάς περί αυτήν τήν γαστέρα καί τόν 

όμφαλόν, μνημεΐον εΐναι τοΰ παλαιού πάθους. 
'Επειδή οδν ή φύσις δίχα έτμήθη, ποθούν 

εκαστον τό ήμισυ τό αυτού ξυνήει, καί περιβάλ 

λοντες τάς χείρας καί συμπλεκόμενοι άλλήλοις, 
20 επιθυμούντες συμφύναι, άπέθνησκον ύπό λιμού 

καί τής άλλης αργίας διά τό μηδέν έθέλειν χω- b 
ρίς αλλήλων ποιε ΐν καί οπότε τι άποθάνοι τών 

1 ταριχεύσειν P b o t i u s ^ . . . θριξίν (et. Plut. Ainat. 770b) del. Sy 
deiiham, fort, recfe || ot om. Β 3 καί . . . ήμισυ del. Sauppe 
4 θεόμενος W 8 συσπαστά Β 9 βαλλάντια Τ : βαλάντια B^W βάλ 
λοντα Β 10 τόν del. Hommel 12 όργανον del. Creuzer coll. 185e 
13 καλάποδα T Pollux Χ 141 Stobaeus ; καλόποδα BW 17 ποθούν : 
έπόθουν (lectione ξυνεΐναι servata) Vermehren,(eadem deleta) Retti? 
1Θ ξυνήει TW PriscianuB Stobaeus : ξυνεΐναι Β 20 τοϋ (της W) 
λιμού Τ Stobaeus 

3. "Λνετέθησαν είς αυτόν τά £ργα ταΟτα ώς Θεόν της Ιατρι
κής καί άρα Επιδέξιον χειροϋργον. 

4. Τό ονομάζουν σήμερον στέκα. 
5. "Οπως οί ερωτευμένοι, πού δέν κοιτάζουν τάς εργασίας 

των. Φυσικά δέν έχουν οοτε τροφήν ούτε ατέγην ούτε ένδυ-
μασίαν. 
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'Οσάκις δέ τό ένα ήμισυ άπέθνησκε καί δμενε το άλ
λο, αυτό πού Ιμενεν, έζητοΰσεν έ"να άλλο ν' άγκα-
λιάση, είτε τό ήμισυ γυναικός πλήρους ήτο (αυτό 
πού ονομάζομεν σήμερον γυναίκα) εϊτε άνδρας—αυτό 
πού εορισκεν εμπρός του' καί έτσι έχάνοντο. Τους 
έλυπήθη λοιπόν ό Ζευς καί μηχανεύεται άλλο τέχνα
σ μ α : μεταφέρει τά γεννητικά των όργανα προς τά 
εμπρός' ώς τώρα τά είχαν καί αυτά προς τά έξω καί 
ή γονιμοποίησις καί γέννησις έγίνετο όχι μέσα των, 
άλλα είς τό χώμα, Οπως είς τά τζιτζίκια 1 . Τους τά e 
μετέθεσε λοιπόν, οπως εΐπαμεν, προς τά εμπρός καί 
έκανόνισεν ή αναπαραγωγή νά γίνεται διά μέσου τών 
οργάνων αυτών εντός τών δύο φύλων, διά τοΰ αρσενι
κού εντός τοΰ θηλυκού. Καί τοΰτο μέ τήν πρόθεσιν, 
ώστε μέ τό αγκάλιασμα, άν μέν τύχη καί συναντηθούν 
άνδρας καί γυναίκα, νά γονιμοποιούν καί έτσι ν' ανα
παράγεται τό είδος" καί άν πάλιν άρσενικόν μ1 άρσε
νικόν, νά προκαλήται έπί τέλους χορτασμός τής συν
ουσίας καί νά κάνουν διαλείμματα, ώστε νά στρα
φούν προς τάς εργασίας των καί νά φροντίσουν καί 
διά τά υπόλοιπα ζητήματα τής ζωής. Ά π ό τόσον 
παλαιά λοιπόν ό έ'ρως τών ανθρώπων μεταξύ των 
είναι ριζωμένος είς τήν φύσιν των καί μας συνενώνει d 
είς τήν άρχικήν μας κατάστασιν, καί ζητεί νά κάμπ 
καί πάλιν άπό τά δύο ένα καί νά επανόρθωση τό πά
θημα τοΰ ανθρωπίνου όργανισμοΰ. 

1. Πράγματι τό θηλυκόν τοΰ τέττιγος έχει είς τά οπίσθια 
του Ενα κέντρον μακρόν μ* αυτό τρυπά τήν γήν καί τοποθετεί 
είς τό βάθος τ ' αυγά του, τά Οποία κατόπιν τοϋ ηλίου ή θερμό-
της εκκολάπτει. Αυτό of αρχαίοι Εξέλαβαν ώς γέννησιν καί διά 
τοΰτο οΐ τέττιγες έθεωρήθησαν γηγενείς κυριολεκτικώς (πρβλ. 
Λουκρήτ. 5, 801 κεξ., δστις τους φέρει ώς παράδειγμα, δτι κάποτε 
Ολα τά οργανικά οντά Εγεννήθησαν έκ τής γής, δπως θέλει ή 
μυθολογία τών ύλιστών). Ύπό των 'Αθηναίων έχρησιμοποιοΟντο 
χρυσοί τέττιγες ώς σύμβολον τής αύτοχθονίας αυτών (θουκυδ. 
1, 6,3. Άριστοφ. Ίππής 1331). 

Τώρα, πως έπραγματοποιεϊτο ή γέννησις τών ανθρώπων μέσα 
είς τήν γήν, αυτό ούτε ημείς ήμπορσϋμεν νά φαντασθώμεν, οΟτε 
ό 'Αριστοφάνης ασφαλώς είχε καθορίσει περισσότερον συγκε
κριμένα είς τόν εαυτόν του. Άνοικτόν επίσης μένει τό ζήτημα· 
ποίον λόγον εΐχέ τότε ή διάκρισις τών φύλων. ΕΙς τοιαύτα ερω
τήματα σχολαστικά δέν αντέχει ή λαχταριστή πολυχρωμία ενός 
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ημίσεων, τό δέ λειφθείη, τό λειφθέν άλλο έζήτει 
καί συνεπλέκετο, εϊτε γυναικός τής ολης έντύ-
χοι ήμίσει (δ δή νύν γυναίκα καλοΰμεν), είτε 
ανδρός* καί ούτως άπώλλυντο. ελεήσας δέ ό 

5 Ζευς άλλην μηχανήν πορίζεται, καί μετατίθησιν 
αυτών τά αίδοΐα είς τό πρόσθεν τέως γ ά ρ καί 
ταΟχα έκτος εΤχον, καί έγέννων καί ετικτον ούκ 
είς αλλήλους άλλ' είς γήν, ώσπερ οί τέττιγες. e 
μετέθηκέ τε οδν οοτω αύτων είς τό πρόσθεν καί 

ίο διά τούτων τήν γένεσιν έν άλλήλοις έποίησεν, 
διά τού άρρενος έν τφ θήλει, τώνδε ί-νεκα, ίνα 
έν τη συμπλοκή άμα μέν, εΐ άνήρ γυναικί έντό-
χοι, γεννώεν καί γίγνοιτο τό γένος, άμα 5' εί 
καί άρρην άρρενι, πλησμονή γούν γίγνοιτο τής 

15 συνουσίας καί διαπαύοιντο καί έπί τά έργα τρέ-
ποιντο καί τοΰ άλλου βίου έπιμελοιντο. ίίστι δή 
οδν έκ τόσου ό έρως έμφυτος αλλήλων τοΐς άν- d 
θρώποις καί τής αρχαίας φύσεως συναγωγεύς 
καί έπιχειρων ποιήσαι ëv έκ δυοΐν καί ίάσασθαι 

20 τήν φύσιν τήν άνθρωπίνην. 

1 τά δ έ : τόδε Β corr. Β3 3 δή νϋν: μηδέ W 4 καί om. Stobaeus |j 
άπολλυντο Β corr. Β* άπόλλυτο Stobaena 9 τε : δέ Ast H oÖ τω 
-om. Stobaeus II αοτών : αυτά Paris 1810 αδ Schanz del. BOckert 
ταϋτ' αυτών Bury |j πρόσθεν (-θε W) : έμπροσθεν Stobaeus 10 ytv-
νησιν Vermehren [Plat. Stud. 71] 11 δ ι ά . . . θήλει del. Jahn 13 
γ ίγνοιτο: σφζοιτο Su serti ibi || τό del, Usetier 14 άρρην: ϋρρΐΎ 
Stobaeus Coisl. 155 18 [άνΒρώπσις, καί distimit Voegelin]. συνα-
γωγός Stobaeus 19 Eva idem. 

μύθου, Ο Οποιος ώς δ λ ο ν επενεργεί είς τήν ψυχήν τοϋ άκροατοΰ. 
Γεγονός πάντως είναι, δτι είς τάς μυθικάς παραδόσεις τών 
"Ελλήνων αναφέρονται παραδείγματα γσνίμοποιήσεως έκ σπέρμα
τος πεσόντος είς τήν γην ή είς τήν θάλασσαν- Διά τό δεύτερον 
ΐχομεν τής 'Αφροδίτης τήν γέννησιν (Ήσίοδ. θεογ. 187 κεξ.), διά 
τό πρώτον Ιχομεν τήν γέννησιν τοθ Έριχθονίου έκ τοθ σπέρματος 
τοϋ 'Ηφαίστου (Ευριπίδης Ir. 925), τών Κενταύρων (Μόννος 32, 71) 
«al τοθ ΆγΒίστισς (Παυσ. 7, 17, 10) έκ τοθ σπέρματος τοθ Διός. 
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16. Ό καθένας μας λοιπόν εΐν' ε"να ήμίτομον * άν

θρωπου, σχισμένος Οπως εΐναι άπό Ινας είς δύο, κα

θώς οί γλώσσες τά ψάρια ί - καί ζητεΐ διαρκώς ό κα

θένας τό άλλο του ήμίτομον. Τώρα, οσοι άπό τους 

άνδρας εΐν' απόκομμα άπό τό φΰλον τό μεικτόν, 

αυτό πού ώνομάζετο τότε άρσενικοθήλυκον, αυτοί εί

ναι γυναικομανεϊς. καί τών μοιχών ή πλειονότης άπό 

τό φΰλον αυτό κατάγονται. 'Επίσης καί δσαι γυναί

κες εΐναι άνδρομανεΐς 3 καί άπιστοι σύζυγοι κατάγον- e 

ται άπό τό ψΰλον τούτο. Αί γυναίκες πάλιν, πού εΐ

ναι γυναικός ολοκλήρου απόκομμα, αύταί δέν ενδια

φέρονται καί πολύ διά τους άνδρας" έχουν στρέψει 

τήν προσοχήν των μάλλον προς τάς γυναίκας. 'Απ' 

αυτό τό φΰλον κατάγονται αί λεσβιάδες. "Οσοι δέ εί

ναι άρσενικοΰ απόκομμα, κυνηγούν τ' αρσενικά. Έφ* 

δσον μέν είναι παιδιά, τους άνδρας αγαπούν, αρσε

νικού τμήμα άφοΰ είναι, καί τους ευχαριστεί νά κοι

μούνται καί νά σφικταγκαλιάζωνται μέ τους άνδρας 192 

μαζί. Καί είν* αυτοί οί εκλεκτοί μεταξύ τών παιδιών καί 

τών έφηβων, επειδή έχουν εις τήν φύσιν των άνδρι-

σμόν πολύν. Μερικοί βέβαια τους αποκαλούν αναί

σχυντους *' άλλα δέν εΐν* αλήθεια. Διότι τό κάνουν 

1. "Οταν δύο άνΒρωποι συνεδέοντο διά φιλοξενίας καί ήθε
λαν τους δεσμούς αυτούς νά διατηρήσουν καί είς τό μέλλον ή καί 
νά τους κληροδοτήσουν αναλλοίωτους καί είς τους απογόνους των,. 
μετεχειρίζοντο τό έξης πρωτόγονον μέσον άναγνωρισμοϋ. "Εκο-
πτον είς δύο ε'ναν άστράγαλον (τά τεμάχια έλέγοντο τότε λίσπαι 
193a) ή Ινα δστρακον ή Ενα νόμισμα, καί έκρατουσεν ό καθείς 
τό tv απόκομμα. "Οταν συνηντώντο μετά καιρόν, Εβαλλαν μαζί 
(συνέβαλλαν) τά δύο κομμάτια, καί 5ν προσηρμόζοντο τελείως-
ήσαν έξησφαλισμενοι. Αυτά ώνομάζοντο σύμβολα. Τήν λέξιν μετε-
χειρίσθη πρώτος διά τά δύο φύλα, τά όποια είναι καμωμένα τό 
ίνα διά νά συμπληρώνη τό άλλο, ό 'Εμπεδοκλής fr. 63 Diels. 

2. 'Εν αντιθέσει προς τ" άλλα τά ψάρια, πού έχουν Ενα μάτι άπό· 
τήν κάθε πλευράν, ή γλώσσα τά έχει άπό τήν μίαν πλευράν μόνον-
τοϋ σώματος, έκείνην πού ευρίσκεται προς τά επάνω, οταν κολυμ-
β$, ένφ ή κάτω είναι 6χι σύμμετρος προς τήν επάνω, άλλα τε
λείως επίπεδος, τόσον ώστε νά δμοιάζη καί νά λέγεται σανδάλιον, 
κατά τόν Σχολιαστήν. Εντεύθεν έπιστεύθη ύπό του λασΰ, δτι δέν 
είναι, κυρίως είπεϊν, ολόκληρος, αλλά ήμίτομον Ιχθύος—Βπως παρι
στάνει έδώ τόν άνθρωπον ό 'Αριστοφάνης. Μέσα είς τάς θυσίας, 
που είναι πρόθυμος νά υποοτη ή Καλονίκη έν τή Λυσιστράτη, 
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16. "Εκαστος ουν ημών έστιν ανθρώπου ξύμ-
βολον, άτε τετμημένος ώσπερ αί ψήτται, έξ ενός 
δύο' ζητεί δή άεί τό αύτοϋ ε'καστος ξύμβολον. 
δσοι μέν οδν τών ανδρών τοΰ κοινού τμήμα εί-

5 σιν, Ö δή τότε άνδρόγυνον έκαλεΐτο, φιλογύναι-
κές τέ είσι καί oî πολλοί τών μοιχών έκ τούτου 
τού γένους γεγόνασιν* και Οσαί αδ γυναίκες φί-
λανδροί τε καί μοιχεύτριαι, έκ τούτου τού γέ- e 
νους γίγνονται. δσαι δέ τών γυναικών γυναικός 

ίο τμήμα είσιν, ού πάνυ αύται τοϊς άνδράσι τόν 
νουν προσέχουσιν, άλλα μάλλον προς τάς γυ
ναίκας τετραμμέναι είσί, καί αί έταιρίστριαι έκ 
τούτου του γένους γίγνονται. Οσοι δέ άρρενος 
τμήμα είσι, τά άρρενα διώκουσι, καί τέως μέν 

is άν παίδες ωσιν, άτε τεμάχια δντα τού άρρενος, 
φιλοΰσι τους άνδρας καί χαίρουσι συγκατακεί-
μενοι καί συμπεπλεγμένοι τοΐς άνδράσι' καί εί- 192 
σίν ούτοι βέλτιστοι τών παίδων καί μειρακίων, 
δτε άνδρειότατοι οντες φύσει, φασί δέ δή τίνες 

20 αυτούς αναίσχυντους εΐναι, ψευδόμενοι' ού γ ά ρ 

2 άτε... ξύμβσλον add. W* in mg 3 δή : t è W il Εκαστον E 
Stobaeus θ έκ... γίγνονται om. Stobaeus del. Badham ut e v. 
6 illatum, tort, recte 9 γυναικός : γυναικών W 10 τόν om. Tac 
12 ai om. W stobaeus 14 τέως BTW stobaeus : Εως Ast. [18 ol 
βέλτιστοι Hammel] 

χάριν τής ειρήνης, δέχεται καί νά τήν σχίσουν, δπως τήν γλώσ-
σαν (στ. 115) —σαν σαρδέλλα, θά έλέγαμεν ήμεϊς. 

3. Φίλανδροι δέν έλέγοντσ μόνον αϊ άνδρομανείς γυναίκες· 
άλλα καί al συναναστρεφόμεναι κατά προτίμησιν μέ άνδρας, 
τ* άγωροκόριτοα, δπως ή 'Αταλάντη (Σοφ. ir. 1006), ακόμη καί 
at άφωσιωμέναι είς τους συζύγους των (Παύλου προς Τίτον 2,4). 

4. Είναι ή κοινή άντίληψις (218d), πού καταπολεμεί 6 flau-
σσνίας 182a. "Οτι ό παιδικός Ερως είς τήν 'Αρχαιότητα δέν συν-

επήγετο μείωσιν τής αρρενωπότατος, ιδε Είσαγ. 1 § 4. 
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όχι άπό άναισχυντίαν, άλλ' από θάρρος καί άπό γεν
ναιότητα καί άπό τόν άρρενωπάν των χαρακτήρα' 
τους ενθουσιάζει ο,τι είναι δμοιον προς τήν φύσιν 
των. Άπόδειξις τρανή: Οταν έξελιχθοΰν, εΐναι οί μό
νοι πού αποβαίνουν είς τά πολιτικά άνδρες αληθινοί 1 . 
"Οταν δέ γίνουν άνδρες, επιδίδονται είς τήν παιδερα-
στίαν καί δέν ενδιαφέρονται διά τόν γάμον καί τήν 
άπόκτησιν παιδιών άπό ψυσικήν κλίσιν, άλλα μόνον b 
επειδή είναι 'ικανοποιημένοι άπό τό £θιμον -' οί Ιδιοι 
είναι Ικανοποιημένοι μαζί νά περάσουν τήν ζωήν των 
άγαμοι. 'Οπωσδήποτε ò τοιούτος εξελίσσεται είς άν
θρωπον γεμάτον Ερωτά προς τ' άγώρια καί άγάπην 
προς τους έραστάς τ ο υ 3 , διότι πάντοτε τόν ευχαρι
στεί Ο,τι εΐναι συγγενές. 

"Αν τύχη κάποτε μάλιστα καί συνάντηση τό Ιδιον 
έκεΐνο τό πραγμστικόν του ήμισυ, είτε ό παιδεραστής 
είτε οίοσδήποτε άλλος, τότε πλέον εξαιρετική είναι ή 
συγκίνησις των άπό τό αίσθημα στοργής, κοινής κα
ταγωγής, έρωτος' οοτε στιγμήν, θά £λεγα, δέν δέ- e 
χονται ν' αποχωρισθούν. Αυτοί είναι, πού περνούν πι
στοί μεταξύ των όλόκληρον ζωήν. ΟΊ ίδιοι δέν θά ή
σαν είς θέσιν κάν νά εκφράσουν, τί θέλει έπί τέλους 
ό Ενας άπό τόν άλλον. Διότι δέν εΐναι καθόλου δυνα
τόν νά πιστευθή, ότι είναι ή ερωτική άπόλαυσις, καί 
δτι επομένως χάριν αυτής ευχαριστούνται ό ένας είς 
τοΰ άλλου τήν συμβίωσιν μέ πάθος τόσον σφοδρόν. 
Κάτι άλλο είναι μάλλον — τό βλέπει κανείς — αότό 
πού θέλει καί τών δύο ή ψυχή, κάτι πού νά έκ- d 

1. Ή κατηγορία τής παιδεραστίας έπερρίπτετο συχνότατα 
εναντίον των πολιτικών Οπό τών κωμωδιογράφων (Νεφ, 1093 καί 
Έκκλησ. 112 λέγουσι γ ά ρ καί τών νεανίσκων οσοι πλείστα uno-
δοδνται, δεινότατους είναι λέγειν). 'Αλλ' έδώ δέν έχομεν χα-
νένα λόγον νά μή πιστεύσωμεν, 6τι δ 'Αριστοφάνης αοβαρολογεϊ, 
δταν λάβωμεν ύπ' δψιν τόν πολιτικόν χαρακτήρα τοΰ παιδικού 
έρωτος. 'Εξ άλλου ή ώραιάτης ήτο μέγας παράγων δημοτικότη
τας καί συστατικόν σπουδαϊον είς τήν πολιτικήν σταδιοδρομίαν. 
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ύπ' άναισχυντίας τούτο δρώσιν, άλλ' όπό θάρ
ρους καί ανδρείας καί άρρενωπίας, τό δμοιον 
αύτοΐς άσπαζόμενοι. μέγα δέ τεκμήριον καί γ ά ρ 
τελεωθέντες μόνοι άποβαίνουσιν είς τά πολιτικά 

5 άνδρες οί τοιούτοι, έπειδάν δέ άνδρωθώσι, παι-
δεραστούσι καί προς γάμους καί παιδοπου!ας ού 
προσέχουσι τόν νουν φύσει, άλλ' ύπό τού νόμου b 
αναγκάζονται' άλλ' έξαρκεΐ αύτοΐς μετ' αλλή
λων καταζήν άγάμοις. πάντως μέν οδν ό τοιοΰ-

ιο τος παιδεραστής τε καί φιλεραστής γίγνεται, 
άεί τό ξυγγενές άσπαζόμενος. 

"Οταν μέν οδν καί αύτώ έκείνω έντύχη τφ 
αυτού ήμίσει, καί ό παιδεραστής καί άλλος πάς, 
τότε καί θαυμαστά εκπλήττονται φιλία τε καί 

is οίκειότητι καί Ιρωτι, ούκ εθελοντές ώς έπος εί- e 
πεΐν χωρίζεσθαι αλλήλων ουδέ σμικρόν χρόνον. 
καί οΐ διατελούντες μετ' αλλήλων διά βίου οδ-
τοί είσιν, οΐ ούδ' άν εχοιεν είπεϊν δ τι βούλον-
ται σφίσι π α ρ ' αλλήλων γίγνεσθαι, ουδέν γ ά ρ 

20 ά ν δόξείεν τοϋτ'εΤναι ή τών αφροδισίων συνου
σία, ώς άρα τούτου ε/νεκα έτερος έτέρω χαίρει 
ξυνών οοτως έπί μεγάλης σπουδής' άλλ' άλλο 
τι βουλομένη έκατέρου ή ψυχή δήλη εστίν, ö ού 
δύναται είπεϊν, άλλα μαντεύεται S βούλεται d 

17 φύσει—αναγκάζονται del. Hug άλλ'—αναγκάζονται del. Jahn 
Setianz] 9 άγάμοις ουσι Stobaeus 12 μέν oöv : μέντοι Sauppe 14 
έκπλήττοντα Β 16 έπί σμικρόν stobaeus 19 ουδέν : ούδενι 
Stobaeus ουδέ paris 1810 21 έτέρω. έκατέρω Stobaeus )| χαίρει ν & 
23 ή ψυχή έκατέρου stobaeus 

2. Δέν υπήρχε νόμος εναντίον τής άγαμίβς εις τάς 'Αθήνας, 
δπως είς τήν Σπάρτην (Πολυδ. 8,40), άλλα τό Εθιμον ήτα ισχυρό» 
στρατηγός π.χ. δέν ήμποροοσε νά έκλεγ^ ò άτεχνος. 

3. Παιδεραστία (Ερως προς τους παΐδας) είναι ή ενεργητική, 
φιλεραστία (φιλία προς τόν έραστήν πρβλ. 213d) εΙ»αι ή παθη
τική μορφή τοϋ παιδικού Ερωτος. 
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φράση δέν ημπορεί' διαισθάνεται δμως τί θέλει καί 
τό υποδηλώνει σκοτεινά. Καί άν. τήν ώραν πού είναι 
πλαγιασμένοι μαζί, ήρχετο επάνω των ό "Ηφαιστος μέ 
τά εργαλεία του καί τους ερωτούσε «ΤΙ εΐν' αυτό πού 
ζητείτε, άνθρωποι, ό ε"νας άπό τόν άλλον ;»" καί άν 
έκεΐνοι δέν ήξευραν τί ν' απαντήσουν, καί τους ερω
τούσε καί πάλιν «θέλετε μήπως αυτό ; νά μείνετε 
μαζί ό £νας μέ τόν άλλον οσον τό δυνατόν περισσό
τερον, ώστε καί νύκτα καί ήμέραν νά μήν άποχωρί-
ζεσθε ; "Αν πράγματι αυτός είναι ό πόθος σας, τότε 
πρόθυμος είμαι νά σας χύσω καί νά σας σφυρηλα
τήσω1 είς £να κομμάτι, ώστε άπό δύο νά γίνετε e 
αμέσως ίνας, καί όσον καιρόν ζήτε, νά ζήτε καί οί 
δύο σας κοινήν ζωήν ώς ένας, -καί πάλιν οταν απο
θάνετε, έκεϊ κάτω είς τόν "Αδην £νας νά εΐσθε καί 
οχι δύο, εις ëva ταυχόχρονον θάνατον. Σκεφθήτε λοι
πόν, άν αυτό είναι πού ποθείτε, καί άν θά μείνε τ* 
ευχαριστημένοι, άν τοΰτο επιτύχετε», Μόλις άκούση 
αυτά, ούτε ένας — είμεθα βέβαιοι — δέν θά έλεγεν δχι, 
ούτε θά έξεδήλωνεν άλλην έπιθυμίαν' αντιθέτως θά 
έπίστευε, πώς ήκουσεν απαράλλακτα Ο,τι τόσον και
ρόν τώρα έποθοΰσεν, νά ένωθή καί νά συγχωνευθώ μέ 
τον άγαπημένον του, ώστε να γίνουν έ*νας αντί δύο. 

Ή αίτία τούτου είναι, δτι αυτή ήτο ή πρωταρχική 
μας φύσις καί Οτι κάποτε ήμεθα ολόκληροι. Τοΰ ολο
κλήρου λοιπόν ό πόθος καί ή ορμή έχει τ' όνομα έ
ρως. Πρωτύτερα—τό επαναλαμβάνω—ήμεθα έν' τώρα 193 
όμως διά τάς αμαρτίας μας μάς έχει διαμελίσει ό 
θεός, οπως οί Σπαρτιάται τους 'Αρκάδαςs. Εΐναι 
φόβος μάλιστα, άν δέν είμεθα εύτακτοι προς τους 
θεούς, νά μάς διαμελίση καί δευτέραν φοράν καί νά 
γυρϊζωμεν τότε εϊς κατάστασιν άνάλογον μέ τάς 
ανάγλυφους μορφάς, πού είκονίζονται κατά κρόταφον 

1. Κατά λέξιν σημαίνει : νά σδς βάλω είς τήν πυράν μαζί 
xal νά σας φυσήξω. Ό δρος είναι τών χαλκέων (Άριστοφ. Ίππ. 
468). Τήν περικοπήν αυτήν αναφέρει ό 'Αριστοτέλης είς τά Πο
λιτικά 1262b 11. [«Καθάπερ έν τοις έρωτικοϊς λόγοις ΐσμεν λέ
γοντα τόν Άριστοφάνην ώς τών έρώντων διά τό σφόδρα φιλεϊν 
επιθυμούντων συμφυήναι (διαφ. γρ·: συμφυήαι, συμφυνήαι, συμφϋναι 
Bekker) καί γενέσθαι έκ δύο δντων [αμφότερους] Ενα»]. 

2. Περί τοϋ σημαντικού διά τήν χρονολόγησιν τοΰ Συμπο
σίου χωρίου ϊδε ΕΙσαγ. Ι § 1. 
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καί αίνίττεται. καί εί αύτοϊς έν τώ αύτώ κατα-
κειμένοις έπιστάς ό "Ηφαιστος έχων τά όργανα 
εροιτο* Τί εσθ' 8 βούλεσθε, ω άνθρωποι, ύμιν 
παρ* αλλήλων γενέσθαι ; Καί εί άπορούντας 

5 αυτούς πάλιν εροιτο' ΤΑρά γε τοΰδε έπιθυμεϊτε, 
έν τφ αύτώ γενέσθαι οτι μάλιστα άλλήλοις, 
ώστε καί νύκτα καί ήμέραν μή άπολείπεσθαι αλ
λήλων ; εί γάρ τούτου επιθυμείτε, θέλω υμάς 
συντήξαι καί συμφυσήσαι εις τό αυτό, ώστε δύ* e 

ίο οντάς ëva γεγονέναι, καί έ'ως τ' άν ζήτε, ώς 
Eva οντά KOivfj αμφότερους ζήν, καί έπειδάν 
άποθάνητε, έκεϊ αδ έν "Αιδου αντί δυοΐν Èva 
εΐναι κοινή τεθνεώτε. άλλ' οράτε εί τούτου έρά-
τε καί έξαρκεΐ ύμΐν άν τούτου τύχητε. ΤαΟτ' 

15 άκουσας ΐσμεν Οτι ούδ' άν εΐς έζαρνηθείη ούδ' 
άλλο τι άν φανείη βουλόμενος, άλλ* άτεχνώς 
οΐοιτ' άν άκηκοέναι τούτο ö πάλαι άρα έπεθύ-
μει, συνελθών καί συντακείς τφ έρωμένω έκ 
δυοΐν εΐς γενέσθαι. 

20 Τούτου γάρ έστι τό αίτιον, δτι ή αρχαία φύ
σις ημών ήν αύτη καί ήμεν ολοι" τοΰ δλου οδν 
τη επιθυμία καί διώξει έρως ονομα. καί πρό τού, 193 
ώσπερ λέγω, ëv ήμεν νυνί δέ διά τήν άδικίαν 
διωκίσθημεν ύπό τοΰ θεοΰ, καθάπερ 'Αρκάδας 

25 ύπό Λακεδαιμονίων, φόβος ουν Εστιν, έάν μή 
κόσμιοι ώμεν προς τους θεούς, οπως μή καί αδ-
θις διασχισθησόμεθα, καί περίιμεν έχοντες ώσ
περ οί έν ταΐς στήλαις καταγραφή ν έκτετυπω-

6 δτι ... άπολείπεσθαι om.W 8 θέλω 8 9 έντήξαι W || συμφΰσαι Β4 Τ* 
W m S συμφυήναι dett. Synesius epist. 151 [Newmann Susemlhl] "0 
ζήτε, ώς : ζητήσεως Β corr. Ba 16 τι Β : δτι TW 17 τοΰτο δ ; τοϋ 
où Badham 20 [τούτου γάρ Fieinus] τούτου άρ' F.Α.Wolf [τούτου 
γάρ Bastj : τοΰτο codd. 24 καθάπερ . . . Λακεδαιμονίων del. Horn 
mei ; idem άπό pro ύπό scr. 27 διααχηοθηοώμεθα E 28 καταγραφή 
Schneider κατά γραφήν Ruhnkeit 
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είς τάς στήλας, πριονισμένοι είς τό μέσον άπό τήν 
μύτην, είς τό κατάντημα διχοτομημένου αστραγάλου. 

Δια τους λόγους τούτους πρέπει ά ένας τόν άλλον 
νά συμβουλεύη, σέβας νά έχη προς τους θεούς, ώστε b 
ν* άποφύγωμεν εκείνα, νά πραγματοποιήσωμεν δέ 
τ* άλλα, καθώς ό "Ερως οδηγητής μας καί κυβερνή
της μας είναι. 'Εναντίον αυτού κανείς νά μήν άντι-
δρςί, καί αντιδρά όστις επισύρει τών θεών τό μΐσος. 
Ένω άν γίνωμεν αγαπημένοι τοΰ θεού καί είρηνεύσω-
μεν μαζί του, θ' άνακαλύψωμεν καί θά έπικοινωνήσω-
μεν μέ τους ερωμένους μας, τους πραγματικά Ιδι
κούς μας, πράγμα τό όποιον ολίγοι σήμερον κατορθώ
νουν. Καί άς μή νομίση ό Έρυξίμαχος, δια νά γελοιο
ποίηση τήν όμιλίαν μου, πώς αναφέρομαι είς τόν 
Παυσανίαν καί τόν 'Αγάθωνα' δυνατόν ν* ανήκουν 
καί αυτοί είς εκείνους καί νά είναι καί οί δύο φύσεως e 
αρσενικής'. 'Αλλ' έγώ ομιλώ δι* όλους ανεξαιρέ
τως, άνδρας καί γυναίκας, ότι μόνον κατ* αυτόν τόν 
τρόπον τό γένος μας θά έπετύγχανεν εύδαιμονίαν, άν 
δηλαδή φθάσωμεν είς τό φυσικόν τού έρωτος τέλος 
καί ευρη ό καθένας μας τόν άγαπημένον, τόν ίδικόν 
του, ώστε νά έπανέλθη είς τήν πρωταρχικήν κατά
στασιν. Καί άν εΐναι τοΰτο τό ιδεώδες, έκεΐνο πού 
ευρίσκεται πλησιέστατα προς αυτό είς τήν παροϋ-
σαν κατάστασιν τών πραγμάτων, είναι κατ' ανάγκην 
τό καλύτερον. Καί αυτό εΐναι νά έπιτύχη κανείς άγα
πημένον, γεννημένον κατά τάς προτιμήσεις του. 

Τούτου τόν δωρητήν θεόν άν θέλωμεν νά υμνήσω- d 
μεν, τόν «Ερωτα δίκαιον εΐναι νά ύμνήσωμεν, ό 
όποιος καί είς τό παρόν ευεργεσίας μας προσφέρει 
πλήθος, ώς οδηγητής προς τάς συγγενείς μας φύ
σεις a, καί διά tò μέλλον ελπίδας πλουσίας μας 
χαρίζει, έφ' οσον ήμεϊς άποδίδομεν προς τους θεούς 
σεβασμόν, νά μας έπαναφέρη είς τήν άρχικήν μας 

1. Ή ερωτική σχέσις τών δύο είναι γνωστή, γνωστός ακόμη 
καί ό θηλυπρεπής χαρακτήρ τοΰ 'Αγάθωνος, δπως τόν περιέγρα-
ψεν είς τάς θεσμοφοριαζσύσας. "Ωστε ή Ολη παρατήρησις είναι 
σαρκαστιχή, δείγμα τής παρά πότον αθυροστομίας του κωμικού, 

2. Ή έννοια τοΰ οίκείου, τόσον σημαντική είς τόν Λύσιν 
θά έμΒ-αθυνθη περισσότερον κατόπιν είς τόν λόγον του Σωκράτους 
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μένοι, διαπεπρισμένοι κατά τάς όΐνας, γεγονό-
τες ώσπερ λίσπαι. άλλα τούτων ένεκα πάντ' άν
δρα χρή άπαντα παρακελεύεσθαι εύσεβεΐν περί b 
θεούς, ΐνα τό μέν έκφύγωμεν, τών δέ τύχωμεν, 

5 ώς ό "Ερως ήμϊν ήγεμών καί στρατηγός, φ μη-
δείς εναντία πραττέτω, πράττει δ' εναντία Οστις 
θεοΐς απεχθάνεται - φίλοι γ ά ρ γενόμενοι καί 
διαλλαγέντες τώ θεώ έξευρήσομέν τε καί έντευ-
ξόμεθα τοΐς παιδικοΐς τοΐς ήμετέροις αυτών, Ö 

ίο τών νύν ολίγοι ποιούσι. καί μή μοι ύπολάβη Έ 
ρυξίμαχος, κωμωδών τόν λόγον, ώς Παυσανίαν 
καί "Αγάθωνα λέγω. ίσως μέν γάρ καί ούτοι 
τούτων τυγχάνουσιν οντες, καί είσιν αμφότεροι e 
τήν φύσιν άρρενες* λέγω δέ oöv εγωγε καθ* 

15 απάντων, και ανδρών καί γυναικών, Οτι ούτως 
άν ημών τό γένος ευδαιμον γένοιτο, εί έκτελέ-
σαιμεν τόν έρωτα καί τών παιδικών τών αυτού 
Εκαστος τύχοι, είς τήν άρχαίαν άπελθών φύσιν. 
εί δέ τοΰτο άριστον, άναγκαΐον καί τών νΰν 

20 παρόντων τό τούτου έγγυτάτω άριστον εΐναι' 
τοΰτο 5' έστι παιδικών τυχεΐν κατά νουν αύτώ 
πεφυκότων. 

Οδ δή τόν αίτιον θεόν ύμνοΰντες δικαίως öv d 
ύμνοΐμεν "Ερωτα, δς εν τε τώ παρόντι ημάς 

25 πλείστα όνίνησιν είς τό οίκεΐον άγων, καί εις 
τό έπειτα ελπίδας μεγίστας παρέχεται, ημών 
παρεχομένων προς θεούς εύσέβειαν,καταστήσας 

1 διαπεπρησμένοι H 3 άπαντι Hirschig 5 ώς : ών Vatic. 229 
(Stepbanus πράττει—απεχθάνεται del. Jahn] 9 ήμετέροις αύτων ι 
ήμιτόμοις αυτών Bast 10 μοι Β : μου TW [12 καί post γάρ del. 
F. Α. WolÉ] 16 τύχη Vf 20 ιό . . . έγγυτάτω Τ τφ . . . έγγυτάτω W 
21 τοΰτο : τούτον Β 24 "Ερωτα del. Vögclin || τε om. Β 

δοτις θ ' άποδείξπ.· οτι τής άνθρωπίνης ψυχής οίκεΐον δέν ημπορεί 
νά εΐναι άλλο παρά τό αγαθόν. 
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κατάστασιν καί νά μας θεραπεύση,νά μας καταστήση 
κατ' αότόν τόν τρόπον μακαρισμένους καί ευτυχείς. 

Αυτός, Έρυξίμαχε» εΐπεν «είναι ό λόγος μου 
περί τοΰ "Ερωτος, διαφορετικός άπό τόν Ιδικόν σου. 
Καί σύ—σού υπέβαλα ήδη τήν παράκλησιν—μή ζήτη
σης νά τόν διακωμώδησης, ώστε ν1 άκούσωμεν τί θά 
είπή ό καθένας άπό τους υπολοίπους, ή μάλλον άπό e 
τους δύο' διότι μόνον ό Άγάθων καί ό Σωκράτης 
μένουν». 

17. «Καλά, θά συμμορφωθώ» εΐπεν ό Έρυξίμα-
χος <έπειδή καί ό λόγος, πού έξεψώνησες, μου ήρε-
σε *. "Αν δέν έγνώριζα μάλιστα τόν Σωκράτη καί 
τόν 'Αγάθωνα 5 , πόσον δυνατοί είναι είς τά ζητή
ματα τοΰ έρωτος, θά εΐχα σοβαρούς φόβους, μήπως 
δέν εορουν τί νά είποΰν, οστερ' άπό τό πλήθος καί 
τήν ποικιλίαν τών Οσων ελέχθησαν. Τώρα Ομως δέν 
ανησυχώ». Καί ό Σωκράτης απήντησε: «Φυσικά, 194 
διότι σύ έκράτησες λαμπρά τήν θέσιν σου είς τόν 
αγώνα, Έρυξίμαχε. "Αν ομως συνέβαινε νά εύρεθής 
είς τήν θέσιν, πού ευρίσκομαι τώρα έγώ, ή καλύτερα 
ίσως είς τήν θέσιν πού θά εύρίσκωμαι, όταν θά δμι-
λήση καί ό Άγάθων, θ* ανησυχούσες τότε καί πολύ 
καί θά έδοκίμαζες κάθε είδος στενοχώριας 8 , δπως 
τώρα έγώ ». * Μάγια *, Σωκράτη » εΐπεν ό Άγάθων 
« θέλεις νά μου κάμης, ώστε νά τά χάσω, μέ τήν 
σκέψιν δτι τό κοινόν 3 στηρίζει μεγάλας προσδο
κίας, δτι θά ομιλήσω εύμορφα» « Μα θά έ*πρεπε 

1. "Ωστε ό Έρυξίμαχος τού χαρίζει τήν άπειληθεΐσαν έκ-
δίκησιν (lB9c)· 'Εννοείται, ή Ιγκρισις αναφέρεται μάλλον είς τήν 
κωμικήν μορφήν τής διηγήσεως,παρά είς τό βάθος τών στοχασμών, 
τους οποίους ζήτημα είναι άν έκατάλαβε πλήρως ή ξηρά καί 
πεζολόγος διάνοια TOO 'Ερυξιμάχου. 

2. Τόν 'Αγάθωνα, ώς ώραϊον άνθρωπον καί πολυέραστον-
τόν Σωκράτη, διότι ρητώς έκαυχήθη (177d). 

3. Ελευθέρα άπόδοσις τοΰ πρωτοτύπου έν παντί (κακοΰ) 
ε!ης = θά εύρίσκεσο είς κάθε είδους κακόν, θά τά έχανες Πρβλ. 
Εόθύδ. 301a έν παντί έγενόμην οπό απορίας. 

4. Κατά λέξιν : μάγια θέλεις νά μου κάμπς, ώστε νά ομι
λήσω άσχημα- διότι υπερβολικός έπαινος προκαλεί τής Τύχης 
τόν φθόνον (πρβλ. Φαίδ. 95b). Καί ό Μένων παραπονείται είς 
τόν Σωκράτην, δτι τόν γοητεύει καί φαρμάττει 80a. 

5. Είναι τόσον γεμάτος ακόμη άπό τόν θρίαμβόν του, ώστε 
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ημάς είς τήν άρχαίαν φύσιν καί ίασάμενος μα
κάριους καί εύδαίμονας ποιήσαι. 

Ούτος, εφη, ώ Έρυξίμαχε, ό έμός λόγος 
έστι περί "Ερωτος, άλλοιος ή ό σός. ώσπερ 

5 οδν έδεήθην σου (189b), μή κωμωδήσης αυτόν, 
ίνα καί τών λοιπών άκούσωμεν τί έκαστος έρεΐ, e 
μάλλον δέ τί έκάτερος· Ά γ ά θ ω ν γάρ καί Σω
κράτης λοιποί. 

17. 'Αλλά πείσομαίσοι, έφη φάναι τόν Έ ρ υ -
ιο ξίμαχον καί γάρ μοι ό λόγος ήδέως έρρήθη" καί 

εί μή ξυνήδη Σωκράτει τε καί Άγάθωνι δεινοΐς 
οδσι περί τά ερωτικά, πάνυ άν έφοβούμην μή 
άπορήσωσι λόγων διά τό πολλά καί παντοδαπά 
είρήσθαι" νύνδέ ομως θαρρώ. Τόν οδν Σωκράτη 

is είπεϊν. Καλώς γάρ αυτός ήγώνισαι, ω Έρυξί- ί 
μαχε - εί δέ γένοιο οδ νΰν έγώ είμι, μάλλον δέ 
ϊσωςοδ εσομαι, έπειδάν καί Ά γ ά θ ω ν εΐπη [εΟ(, 
καί μάλ' άν φοβοΐο καί έν παντί εϊης, ώσπερ 
έγώ νύν.—Φαρμάττειν βούλει με, ω Σώκρατες, 

20 είπεϊν τόν Αγάθωνα, ίνα θορυβηθώ διά τόοΐε-
σθαι τό θέατρον προσδοκίαν μεγάλην εχειν, 
ώς εδ έροΰντος εμού. — Έπιλήσμων μεντάν 

Α άλλ* οίος Η 10 έρρέθη -r a c W a c 13 απορήσω Β corr. Η3 

15 σωκράτει W 16 ou B ' T W : ου Β 17 ίσως οδ (ou Β) : oC 
ίσως Schanz, at ci. Rep. 589d 18 εδ del. Vermehren εδ, καί μάλα 
dîst. Vahlen Opusc. I 49S coll. 198a και εδ (Ισθ' δτι) καί W. 
Schmidt Jahn1 μάλ' et εδ μάλ' (Hirschig) variam esse lectiouen 
docuit Wllamowitz [Platon 2,357] 

καί είς τήν μικράν συγκέντρωοιν τών φίλων βλέπει θεατρικόν 
κοινόν. Ή χρήσις άλλως τε της λέξεως θέατρον προς δήλωσιν 
τοΰ ακροατηρίου ήτο εύκολωτέρα τότε, έφ* δσον καί ή θεατρική 
παράστασις ώς λ ό γ ω ν έπίδειξις εθεωρείτο (194b). 

Πλάτωνος Συμπόσιον 7 
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νά εΐχ* ασθενή τήν μνήμην Άγάθων, άπεκρίθη ό Σω
κράτης «'Εγώ είδα τήν γενναιότητα καί τήν αύτοπε- b 
ποίθησιν, μέ τήν οποίαν ανέβαινες είς τήν σκηνήν μέ 
τους ηθοποιούς σου καί έκοίταξες κατάμματα τόσον 
πλήθος θεατών, Ετοιμος νά τους παρουσίασης έργα 
σου. χωρίς καί τό ελάχιστον νά ταραχθής1 καί τώρα 
νά πιστεύσω πώς θά πάθης σύγχυσιν έξ αίτιας μας, 
άπό ολίγα πρόσωπα ;» «Πώς οχι, Σωκράτη ;» εΐπεν 
ò Άγάθων *Δέν φαντάζομαι νά μέ θεωρής τόσον 
παραφουσκωμένον άπό θεατρικήν ματαιοδοξίαν*, 
ώστε νά λησμονώ, ότι δι* ëva φρόνιμον άνθρωπον 
ολίγα πρόσωπα μέ κρίσιν εμπνέουν μεγαλύτερον φό-
βον παρά πλήθος άκριτοι3». «θά ήταν ασφαλώς όχι 
καλή πράξις έκ μέρους μου, Άγάθων εΐπε "άν σου e 
απέδιδα οίανδήποτ* ΐ-λλειψιν πνευματικότητος. Α ν τ ι 
θέτως είμαι βέβαιος, πώς, άν συνέβαινε νά συνάντη
σης μερικούς ανθρώπους, που να τους θεωρης σοφούς, 
θ'απέδιδες εϊς αυτούς πολύ μεγαλυτέραν σημασίαν 
παρά είς τό πολύ κοινόν. Ά λ λ α ϊσως νά μήν είμεθα 
ήμεΐς αυτά τά πρόσωπα' ήμεΐς άλλωστε παριστάμεθα 
καί έκεΐ, καί ήμεθα ένα μέρος άπό τό πολύ κοινόν. 
"Αν ομως εύρίσκεσο ένώτπον άλλων αληθινά σοφών, 
θά ήσθάνεσο τότε ίσως έντροπήν ενώπιον των, έν ή 
περιπτώσει έπίστευες ίσως Οτι πράττεις κάτι, ποό 

1. Αυτό δέν έγίνετο είς τάς κυρίας παραστάσεις, Οτε 6 ποι. 
ητής δέν παρτ,υσιάζετα έπί σκηνής, άλλ' είς τόν προάγωνα, 
δπου στεφανωμένοι ηθοποιοί καί χορευταί καί ποιητής παρουσιά-
ζρντο είς τό κοινόν (συνήθως είς τό 'φδεΐον) καί άνήγγελλον τό 
πρόγραμμα τών παραστάσεων, τό δνομα τοϋ χορηγού κλπ. Πρδς 
τοΰτο κατεσκευάζετο πρόχειρος εξέδρα (όκρίβας). 

2. Ηοοτροπίαν θεατρικήν, πού κρίνει τήν άξίαν άπό τόν 
αριθμόν τών χειροκροτούντων. 

3. Ό Άγάθων θέλει νά κάμη ίνα φιλοφρόνημα προς τους 
προσκεκλημένους του- άλλ' 6 Σωκράτης μέ μίαν σκληρότητα, πού 
παρατηρεί κανείς γενικώς είς τήν στάσιν του απέναντι τοϋ νεα
ρού ποιητού, αποκαλύπτει δτι δέν είναι παρά φιλοφρόνημα κοινόν 
καί κενόν. Τό επανέλαβε π. χ. καί ό 'Αντιφών τό 411 προς τόν 
'Αγάθωνα, δταν έπήγεν εκείνος νά τόν συγχσρη διά τήν περί-
φημον άπολογίαν του, μέ τήν Οποίαν δμως δέν επέτυχε τήν άθώ-
ωσίν του (Άριστοτ. Ήθ. Εύδήμ. 1232b6-9). Φυσικά του" Σωκράτους 
ή πράθεσις δέν είναι V άμφιαβητήσβ τήν ορθότητα του 
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εΐην, ω Άγάθων, είπεϊν τόν Σωκράτη, εΐ ίδών 
τήν σήν άνδρείαν καί μεγαλοφροσύνην άνα- b 
βαίνοντος έπί τόν όκρίβαντα μετά τών υποκρι
τών καί βλέψαντος εναντία τοσούτω θεάτρω, 

5 μέλλοντος έπιδείξεσθαι σαυτού λόγους καί ούδ* 
όπωστιοΰν έκπλαγέντος, νύν οίηθείην σε θορυ-
βήσεσθαι £νεκα ημών ολίγων ανθρώπων.— Τί 
δέ, ω Σώκρατες ; τόν Α γ ά θ ω ν α φάναι. ou δπ-
που με ούτω θεάτρου μεστόν ήγεΐ, ώστε καί 

ίο αγνοεί ν Οτι νουν έχοντί ολίγοι εμφρονες πολλών 
αφρόνων φοβερώτεροι.— Ού μεντάν καλώς ποι- e 
οίην, φάναι, ώ Άγάθων, περί σοΰ τι έγώ άγροι-
κον δοξάζων" άλλ* ευ οίδα δτι εϊ τισιν έντύχοις 
ους ήγοΐο σοφούς, μάλλον άν αυτών φροντίζοις 

is ή τών πολλών, άλλα μή ούχ οδτοι ήμεΐς ώμεν 
ήμεΐς μέν γάρ καί έκεΐ παρήμεν καί ήμεν τών 
πολλών, εί δέ άλλοις έντύχοις σοφοΐς τάχ' άν 

3 άναβάντος Richards | |άκριβαντα Β corr. Ba 5 έπιδείξασθαι TW 
6 θορυβηθήσεσθαι Β 8 δέ : δαί τ 

Ισχυρισμού τοϋ 'Αγάθωνος, καί θά έθεωρούοεν άγροικίαν, Ενδει-
ξιν απολίτιστου άνθρωπου, τήν ύπερτίμησιν τής γνώμης τής μά-
ζης· άλλ' αποστρέφεται πολύ ζωηρότερα τήν έπιπολαίαν άναμά-
σησιν γνωμών, πού δέν ανταποκρίνονται πλήρως προς άνάλογον 
εσωτερικότητα. 'Από μέσα του ό Άγάθων εκτιμά, καί πολύ μά
λιστα, τήν θεατρικήν του έπιτυχίαν. "Ετσι εξηγείται, πως ό ποι
ητής επήγε νά κάμη φιλοφρόνημα καί Εκαμε γκάφα. "Οχι λοι
πόν άπό έριατικότητα, άλλ' άπό τήν βσθεϊαν έπίγνωσιν, δτι ε"να 
σφάλμα λογικόν είναι πρώτα πρώτα η θ ι κ ό ν σφάλμα, τόν εμ
πλέκει έδώ ό Σωκράτης. Χαρακτηριστικόν ομως τής λεπτότητας 
του είναι, δτι ευθύς αμέσως μετά τόν £λεγχον δέν σταματά, δέν 
αφήνει τόν 'Αγάθωνα νά αίσθανθ^ τήν στε· όχωρον θέσιν του, αλλά, 
σάν νά μή συνέβη τίποτε, προχωρεί (οΐ δέ άλλοις έντύχοις σοφοϊς 
κλμ.) είς τόν βαθύτερον ηθικόν πυρήνα τοϋ θέματος, μέ τήν παρ-
εισαγωγήν τής εννοίας τοΰ αίσχρόν ποιείν. Κατ' αυτόν τόν 
τρόπον άπό τό αίσχύνομαι = δειλιώ, στενοχωρούμαι, δυσωποΰμαι 
(sieb genieren) μεταπίπτει είς τό αίσχύνομαι = έντρέπομαι. Είς 
τά)ήθικόν δμως έπίπεδον σημασίσν δέν έχει δ αριθμός καί ή 
ποιότης τών μαρτύρων τών πράξεων μας· τό κριτήριον είναι 
κάτι πολύ άντικειμενικώτερον καί πολύ έσωτερικώτερον. 
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είναι πράγματι άσχημον. Τί λέγεις καί σύ ;» «"Εχεις Λ 
δίκαιον« είπε. «Καλά, καί τό πολύ κοινόν δεν θά τό έν-
τρέπεσο, άν έπίστευες οτι πράττεις κάτι άσχημον; 
Επενέβη τότε Ó Φαϊδρος ' καί εΐπε: «Αγαπητέ μου 
Άγάθων, άν έξακολουθής ν' απαντάς είς τόν Σωκρά
τη, δέν θά τόν μέλη πλέον οτιδήποτε καί άν γίνη 
μέ τό κάθε τ ι έδώ μέσα, φθάνει νά έχη κάποιον νά 
συζητή, άν είναι μάλιστα καί εύμορφος ?. Έγώ Ομως 
ευχαριστούμαι φυσικά ν' ακούω τόν Σωκράτη νά συ
ζητή" εΐμ' εντούτοις υποχρεωμένος χάριν τοΰ "Ερωτος 
νά φροντίσω διά τό έγκώμιόν του και νά συγκεντρώσω 
άπό τόν καθένα τήν όφειλομένην προσφοράν τοΰ λό
γου. Ά ς πλήρωση 3 λοιπόν καί ό έ*νας καί ό άλλος 
τό χρέος του προς τόν θεόν, καί τότε εΐσθ' ελεύθε
ροι πλέον νά συζητήτε». «Ναί, σωστόν είναι, Φαι
δρέ, αυτό πού λέγεις » εΐπεν ό Άγάθων * « καί δέν e 
μ' εμποδίζει τίποτε ν' αρχίσω τόν λόγον μου. Μέ τόν 
Σωκράτην άλλωστε θά παρουσιασθή καί άλλοτ' ευ
καιρία συχνά νά συζητήσω ». 

18. «'Εγώ λοιπόν θέλω πρώτον νά ομιλήσω, πώς θά 
ομιλήσω, καί Ιπειτα νά ομιλήσω. Διότι, καθώς βλέπω, 

οί προλαλήσαντες όλοι τόν θεόν δέν 
'Αγάθωνος έπανηγόριζαν, άλλα τους άνθρώ-

λόγος* πους έκαλοτύχιζαν, δι' οσα ό θεός 
τους χαρίζει αγαθά. Τί πράγμα ομως 

εΐν* αυτός προσωπικώς πού τά έδώρησε, αυτό κανείς 
δέν έχει περιγράψει6. "Ενας εντούτοις τρόπος εΐν' όρ- 195 
θός επαίνου οιουδήποτε δι' οτιδήποτε : μέ λόγον ν* α
νάπτυξης, ό περί οδ ό λόγος ό ΐδιος ποίος, ποία τυ
χόν τά 2ργα του."Ετσι λοιπόν τόν "Ερωτα καί ημείς 

• Πρβλ. ΕΙσαγ. 11 § 8. 
1. Ώ ς πατήρ του" λόγου. Διά τοΰτο καί κατόπιν 199b 

άπ' αυτόν ζητεί Ó Σωκράτης τήν άδειαν νά συζήτηση διαλογικώς 
μέ τόν Αγάθωνα. 

2. Ή σχέσις διαλεκτικής και έρωτος ύποδηλώνετ3 έδώ είς 
τήν τακτικήν τοΰ Σωκράτους- θά έξετασθή θεωρητικώς είς τής 
Διοτίμας τόν λόγον. 

3. άποδέξασθαι (νά είσπράξω) καί άποδούς (νά πλήρωση 
πρβλ. Πολιτικ. 267b) είναι δρος άπό τόν ορανον (177c). 

4. Δι' αότόν ή έπέμβασις τοϋ Φαίδρου είναι ό άπό μηχανής 
θεός, ένώ ό Σωκράτης συμμορφώνεται σιωπών. 
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αίσχύνοιο αυτούς, ει ti ϊσως οϊοιο αίσχρόν öv â 
τΓΟίεΐν, ή πώς λέγεις ; — Αληθή λέγεις, φάναι. 
— Τους δέ πολλούς ούκ άν αίσχύνοιο, εϊ τι οϊ
οιο αίσχρόν ποιεΐν ; Καί τόν Φαΐδρον εφη ύπο-

5 λαβόντα ε ιπε ίν *Ω φίλε Άγάθων, έάν άποκρίνη 
Σωκράτει, ουδέν 'έτι διοίσει αύτώ όπηοΰν τών έν
θάδε ότιοΰν γίγνεσθαι, έάν μόνον £χη Οτω δια-
λέγηται, άλλως τε καί καλώ* έγώ δέ ήδέως μέν 
ακούω Σωκράτους διαλεγομένου, άναγκαΐον δέ 

ίο μοι έπιμεληθήναι τοΰ εγκωμίου τώ "Ερωτι καί 
άποδέξασθαι παρ' ενός έκαστου υμών τόν λό
γον. άποδούς ουν έκάτερος τώ θεώ ούτως ήδη 
διαλεγέσθω.—Άλλα καλώς λέγεις, ώ Φαιδρέ, e 
φάναι τόν Αγάθωνα, καί ουδέν με κωλύει λέ-

15 γ ε ι ν Σωκράτει γάρ καί αδθις £σται πολλάκις 
διαλέγεσθαι. 

18. Έ γ ώ δέ δή βούλομαι πρώτον μέν είπεϊν ώς 
χρή με ειπείν, έπειτα είπεϊν. δοκούσι γάρ μοι 
πάντες οί πρόσθεν είρηκότες ού τόν θεόν έγκω-

20 μιάζειν, άλλα τους ανθρώπους εύδαιμονίζειν 
τών αγαθών, ων ό θεός αύτοΐς αίτιος" οποίος 
δέ τις αυτός ών ταύτα έδωρήσατο, ουδείς εϊρη- 195 
κεν. εΐς δέ τρόπος ορθός παντός επαίνου περί 
παντός, λόγω διελθεΐν οΐος οίων αίτιος ών τυγ-

29 χάνει περί ου άν ό λόγος fj. ούτω δή τόν "Ερωτα 

1 Ισως secl. Scbanz interpr. Wtlamowitz Platon II 359 [εΐ τι πως 
Usener]|]6v del. F.A.Wolf [Ast] sed cf. Rep. 425c Phaed. 77a 
Wiiamowitz 1. c. 3. οϊοιτο Β corr. B3 Ι? γίγνεται Madvig Adv. 
I 396] 17 ώς : fi Vind. 21 vulg. 23 ορθός oiu. X (add. Tmg) w 
24 οίος οίων Τ» Jahn (cf. Hug ad Joe.) : οίος ών BTW οίος δσων 
Baiter οίος ών Robin οίος ών οίων Bury || ών : ών W om. Τ 

5. 'Αντιθέτως ό 'Αριστοτέλης (Φητορ. 1367b 28έέ) υποστηρί
ζει, δτι τό έγκώμιόν τών έργων εστίν, διότι είναι τά έργα ση 
μεία τής Ιξεως ( =a τοΰ χαραχτήρος). 
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είναι σωστόν νά έγκωμιάσωμεν, τόν Ιδιον πρώτον τί 

πράγμα είναι, τά δωρήματα κατόπιν. 

Τονίζω λοιπόν: Ά π ό τους θεούς, πού εΐν" όλοι εύ-

δαίμονες, πρώτος ό "Ερως είναι (άν κρίμα δέν είναι καί 

αμαρτία νά τό είπώ % εις τήν εόδαιμονίαν πρώτοςι 

άφοΰ εύμορφότερος είναι είς τό κάλλος καί τήν άρετήν. 

Είς τό κάλλος είναι πρώτος μέ τά προσόντα τά 

έξης : Είναι πρώτα ό νεώτατος μεταξύ τών θεών, 

Φαιδρέ3. Τρανήν άπόδειξιν του λόγου μου προσφέρει 

ό ίδιος: φευγάτος φεύγει τό γήρας 8 , καί τό γήρας b 

εΐν' ώς γνωστόν, γοργών" γοργότερα μας καταφθάνει, 

παρ' Οσον πρέπει. ΑΟτό λοιπόν, εΐναι είς τήν φύσιν 

του ό Έ ρ ω ς νά μισή, καί οοτ* άπό μακράν νά 

πλησιάζη, αλλά μέ νέους πάντοτε συνευρίσκεται 

καί ευρίσκεται *. Ή παροιμία ή παλαιά ίίχει δίκαιον, 

ό μ ο ι ο ς τ ό ν ό μ ο ι ο π ά ν τ α γ υ ρ ε ύ ε ι * . 

Μέ τόν Φαΐδρον λοιπόν έγώ είς άλλα πολλά καί άν 

συμφωνώ, είς τουτ' όμως δέν συμφωνώ, πώς εΐν* ό 

Έ ρ ω ς άπό τόν Κρόνον παλαιότερος καί τόν Ίαπε- c 

τόν β . 'Αντιθέτως Ισχυρίζομαι: είναι άπό τους θεούς 

ό νεώτερος καί αιωνίως νέος. Τά επεισόδια εκεί

να τά παλαιά, πού διηγούνται περί τών θεών 

'Ησίοδος καί Παρμενίδης7, ή 'Ανάγκη, όχι ό Έ ρ ω ς 

Ì. *Η Ιξαρσις τής ευδαιμονίας του "Έρωτος υπέρ τους άλλους 

θεούς είναι Ισως παράβασις τής προς αυτούς ευσέβειας (θέμις) 

καί κινδυνεύει νά προκαλέσπ τήν όργήν των (νέμεσις). 

2. Ή αποστροφή προς τόν Φαΐδρον, διότι αυτός έτόνιοε τήν 
αρχαιότητα του "Ερωτος. 

3. Καί ώς προς τό άντικείμενον τοο έρωτος (δέν έρωτευό-
μεθα πρόσωπα γηραλέα) καί ώς προς τά υποκείμενοι* (οταν £λθη 
τό γήρας, φεύγει καί ή οιάθεσις καί ή δυνατότης νά έρωτευθ^ς). 

4. Κατά λέξιν : συνευρίσκεται καί εϊναι (δηλαδή νέος). Τό 
τολμηρόν λογιχόν άλμα (πηγαίνει μέ νέους, άρα είναι νέος) διευ
κολύνεται καί συγκαλύπτεται κάτω άπό £να όμοιοτέλευτον, σύν-
εστί τε καί Εστι — χαράκτη ριστικόν τοΰ μαθητού τών σοφιστών 
καί της ψευδούς λογικής των. 

5. Πρβλ. Όδύσσ. ρ 218 ώς αίεί τόν όμοϊσν άγει θεός ώς τόν 
όμοΐον. *Η Ιδία θεωρία αναπτύσσεται καί ανασκευάζεται είς τόν 
Λύσιν 214a. 

6. Ό Ίαπετός, πατήρ τοϋ Προμηθέως καί τοϋ "Ατλαντος καί 
πάππος τοθ Δευκαλίωνος, τοθ ΆΒάμ τής ελληνικής μυθολογίας, 
είναι ό πρεσβύτερος τών Τιτάνων ö Κρόνος ό νεώτερος. "Ή ψράσις 
Κρόνου καΙΊαπετοΟ αρχαιότερος (πρβλ. καί τήν λέξιν κρονόλη-
ρος) αντιστοιχεί προς τήν Ιδικήν μας : άπό τήν έποχήν τοθ MÛe. 
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καί ημάς δίκαιον έπαινέσαι, πρώτον αυτόν οίος 
έ'στιν, έπειτα τάς δόσεις. 

Φημί οδν έγώ, πάντων θεών εύδαιμόνων 
όντων, "Ερωτα, εί θέμις καί άνεμέσητον είπεΐν, 

5 εύδαιμονέστστον εΐναι αυτών, κάλλιστον όντα 
καί άριστον. 

"Εστι δέ κάλλιστος ών τοιόσδε. πρώτον μέν 
ν e ώτ ατός θεών, ω Φαιδρέ, μέγα δέ τεκμήριον 
τώ λόγω αυτός παρέχεται φεύγων φυγή τό γή
ρας, ταχύ öv δήλον Οτι" θάττον γοΰν τού δέον- b 

ίο τος ήμΐν προσέρχεται, δ δή πέφυκεν "Ερως μι-
σεΐν καί ούδ* εντός πολλού πλησιάζειν, μετά δέ 
νέων αεί ξύνεστίν τε καί έστιν ό γάρ παλαιός 
λόγος (Hom.od ρ 218) εδ έχει,ώς δμοιον όμοίω άεί 
πελάζει. έγώ δέ Φαίδρω πολλά άλλα όμολο-

15 γών τούτο ούχ ομολογώ, ώς "Ερως Κρόνου καί 
Ίαπετού αρχαιότερος έστιν (178a)" άλλα φημι e 
νεώτατον αυτόν εΐναι θεών καί άεί νέον, τά 
δέ παλαιά πράγματα περί θεούς, à 'Ησίοδος 
(Theog. 176ss 746ss) καί Παρμενίδης (fr. Diels) 

20 λέγουσιν, 'Ανάγκη καί ούκ "Ερωτι γεγονέναι. 

5 αυτών : αυτόν Stobaeus 9 δν : οδν Τ 10 Ιρωτος Β corr. Β1 

11 ούδ' εντός Stobaeus: ούδόντος Β ούδ'Οντος TW || πλησιάζειν 
TW Stobaeus: πλησιάζει Β 12 έστιν (ef. Plutarch. Mor. (352a Poh
lenz, Aus Piatos Werdezeit 378'): Επεται Winckelmann έστι νέος 
Sauppe εσται (i. e. ξονέσται) Diets f-στι τε καί ξύνεστι Kvicala 
jKalitsitsiakïs) 14 άεί πελάζει : Βεί πελάζειν Stobaeus 17 νεώτα
τον τε idem 13 πράγματα TW Stobaeus γράμματα Β || τά περί 
Richards 19 Παρμενίδης (Παρμενείδης Β corr. Β2) : Έπιμενίδης 
Ast Φερεκύδης Diels 

7. 'Αναφέρεται εϊς τους στίχους, πού παρέθεσεν ό ΦαΐΒρος. 
"Αλλωστε ή ολη περικοπή είναι έπίκρισις της αντιστοίχου περι
κοπής τοϋ λόγου τοΰ Φαιδρού 195a. θεομαχίσς, καθ* δσον γνωρί-
-ζομεν, Βέν περιείχε τοθ Παρμενίδου τό ποίημα- άλλ* ό Άγάθων 
έπιπολαίως αναφέρει καί αυτόν μαζί μέ τόν Ήαίοοον, Ισως διότι 
συμπίπτουν είς τήν θεωρίαν περί τής αρχαιότητος του θεοϋ. 
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τά έδημιούργησεν *, άν εΐν' αληθινά δσα εκείνοι έλε

γαν. "Αλλωστ* ακρωτηριασμοί δέν θά συνέβαιναν 

καί φυλακίσεις καί άλλαι πολλαί τής βίας πράξεις, 

άνίσως ήτο μεταξύ των Ó Έ ρ ω ς ' μόνον αγάπη καί 

ειρήνη, καθώς καί τώρα, άφ 1 δτου ό Έ ρ ω ς βασιλεύει 

έπί των θεών ' . 

Νέος λοιπόν είναι καί μέ τό νέος, απαλός. Ποιη

τής, όπως ό "Ομηρος, θά έχρειάζετο νά παραστήση α. 

τοϋ θεού τήν άπαλότητα. Ό "Ομηρος λοιπόν λέγει 

περί τής "Ατής*, πώς εΐναι θεά καί απαλή (τά πόδια 

της τουλάχιστον πώς είναι απαλά) 4 μέ τάς λέξεις : 

κι έχει απαλά τά πόδια μηδ' α γ γ ί ζ ε ι 

τή γ ή ς , μόνε κορφή κορφή πατάει θνητών κεφάλια.* 

θαυμάσιον, νομίζω, δείγμα της άπαλότητός της πα

ρουσιάζει, οτι είς τά μαλακά περιπατεί και όχι είς 

τά σκληρά. Αυτό τό ίδιον καί ήμεΐς θά χρησιμοποιή e 

σωμεν ώς επιχείρημα περί τού Έ ρ ω τ ο ς , οτι απαλός, 

Οχι είς τήν γήν επάνω, ούτε εϊς τά κρανία β πε

ριπατεί, πού δέν εΐναι καί τόσον μαλακά, άλλ* είς τά 

1. 'Ανάγκη εΐναι ή προσωποποίησις τών αδυσώπητων τής 
φύσεως νόμων, πού λειτουργούν τυφλά καί αναπόφευκτα καί ευ
ρίσκονται Εξω πάσης ηθικής. 'Απαντά ήδη είς τόν Παρμενίδην 
fr. 8,30 Diels και τόν Έμπεδοκλέα fr. 115,1 καί είς τους 'Ορφι
κούς. Είς τόν ΤΙμαιον 48a αντιτάσσει Ô Πλάτων είς τήν 'Ανάγ
κην, δηλαδή τήν μηχανικήν αίτιότητα, τόν Λόγον, τήν τελολογι
κών τών δντων άντίληψιν. 

2. Ό συλλογισμός τοϋ 'Αγάθωνος είναι : "Η έβασίλευεν 6 
"Ερως ήδη, προτού νά γίνουν αί θεομαχίαι (ό ακρωτηριασμός τοΰ 
Ουρανού Οπό τοϋ υίοϋ του Κρόνου καί ή κάθειρξις τοΰ Κρόνου-
καί τών Τιτάνων ύπό τοΰ υίοΟ του Διός), καί τότε αποκλείεται 
νά Εγιναν οί ποιηταί άρα ψεύδονται. "Η τά γεγονότα εκείνα Εγι
ναν, άλλα ύπό τό κράτος τής 'Ανάγκης,άφοΰ δέν ύπήρχεμ ό "Ερως-
äpa ό "Ερως είναι Ô νεώτατος τών θεών. Τό δεύτερον δέχεται 
ό ποιητής. Φυσικά ή Εννοια τοϋ "Ερωτος παρ' Ήσιόδω είναι τε
λείως διαφορετική, ώστε νά μήν άποκλείη διόλου τάς μάχας- Επει
τα ή Βπαρξις τοΰ "Ερωτος δέν αποδεικνύει οτι καί έβασίλευεν. 

3. "Ατη εΐναι ή συμφορά, που προκαλεί ό άνθρωπος μοιραίως. 
είς τόν εαυτόν του. Σημαίνει δ έ : 1) τήν τύφλωσιν, πού σέ κάμνει 
νά χάσης τήν έπίγνωσιν τής θέσεως σου εις τόν κάσμον καί ταυ 
αληθινού σου συμφέροντος 2) τήν τυφλήν καί άκαταμάχητον δρ-
μήν νά εκτέλεσης μίαν πραξιν, ή οποία θά σέ όδηγήση είς τόν 
άλεθρον 3) τάς συνεπείας αυτής τής πράξεως. Τά πόδια της είναι 
απαλά καί περιπατεί επάνω είς τάς κεφάλας των ανθρώπων, 
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εί εκείνοι αληθή Ιλεγον" ού γάρ άν έκτομαΐ ου
δέ δεσμοί αλλήλων έγίγνοντο καί άλλα πολλά 
καί βίαια, εί "Ερως έν αύτοΐς ήν, άλλα φιλία 
καί ειρήνη, ώσπερ νύν, έξ οδ "Ερως τών θεών 

5 βασιλεύει. 
Νέος μέν οδν έστι- προς δέ τώ νέω, απαλός. 

ποιητού δ' Εστίν ενδεής, οίος ήν "Ομηρος, προς d 
τό έπιδείξαι θεού άπαλότητα. "Ομηρος γ ά ρ "Α-
την θεόν τέ φησιν είναι καί άπαλήν (τους γοΰν 

ίο πόδας αυτής απαλούς εΐναι) λέγων (II. Τ 92)' 

τής μένθ'άπαλοί πόδες'ού γάρ έπ'οΰδέος πίλ-
ναται, άλλ* αρα ή γε κατ' ανδρών κράατα βαίνει. 

καλώ οδν δοκεΐ μοι τεκμηρίω τήν άπαλότητα 
άποφαίνειν, δτι ούκ έπί σκληρού βαίνει, άλλ" 

15 έπί μαλθακού, τώ αύτώ δή καί ήμεΐς χρησόμεθα e 
τεκμηρίω περί "Ερωτα δτι απαλός, ού γ ά ρ έπί 
γης βαίνει ούδ' έπί κρανίων, α έστιν où πάνυ 

2 έγένοντο Stobaeus 7 οΐόσπερ Stobaeus 10 είναι : φησιν είναι 
idem 11 τής codd- Stobaeus : Tfj Aristarchus Homeri codd. jj 
οΟδει W Homerus 11 πίλναται T*W : πίδναται T a c πήοναται Β 
13 μοι δοκεΐ Stobaeus 15 τω αύτφ TW Stobaeus : τά αυτό Β | 
χρησόμεθα W Stobaeus : χρησώμεθα BT 16 "Ερωτος Stobaeus 

διότι δέν τήν αντιλαμβάνεσαι, δταν Ερχεται, άφοΰ σκοτίζει 
πρώτα τόν νουν, ώστε νά γίνη ό άνθρωπος όργανον τοΰ Ιδίου του 
αφανισμού— βαθείσς ψυχολογικής καί συμβολικής αξίας είκών, 
άλλα καί χαρακτηριστική τής παρ* Όμήρω ηθικής αντιλήψεως, 
διά τήν οποίαν ή μόνη αμαρτία εΐναι ή τ ύ φ λ ω σ ι ς , ή μόνη 
αρετή εΐναι ή δ ι α ύ γ ε ι α τοϋ voù, πού κρατείται εντός τοΰ 
μέτρου· τό στοιχεϊον τής π ρ ο α ι ρ έ σ ε ω ς λείπει. 

4. Μέ τό γοΰν περιορίζει τήν άρχικήν γενίκευσιν : δέν είναι 
Ολη απαλή, οπως είναι ό "Ερως, άλλα μόνον τά πόδια της. 

5. Τους στίχους παραθέτω κατά τήν μετάφρασιν τοΰ *Αλ. 
Ίάλλη. 

6. *0 "Ομηρος λέγει κράατα, δηλαδή κεφάλας, άλλ' ό Άγά-
ων παραφράζει μέ τήν λέξιν κρανία, διά νά είναι ή άντίθεσις 
ρός τήν άπαλότητα τής καρδίας ακόμη ζωηρότερα. 
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μαλακώτερ' άντιχείμενα καί περιπατεί καί κατοικεί: 

είς τά αϊσθήματα καί τάς ψυχάς θεών καί ανθρώπων 

τήν κατοικίαν του £χει στήσει. Καί οοτε πάλιν είς 

τάς ψυχάς αδιακρίτως Ολας' άλλ* οποίαν εορη σκληρά 

νά έχη αισθήματα, απομακρύνεται, οποίαν δέ μαλακά 

εγκαθιδρύεται. Συγχρωτιζόμενος λοιπόν άδιακόπως. 

καί μέ τά πόδια καί μ* όλον του τό εΐναι1, τά μαλα-

κώτερα ανάμεσα είς τά μαλακώτερα, απαλός πάρα 

πολύ θά είναι κατ' ανάγκην. 

Νεώτατος, εΐπαμεν, εΐναι καί άπαλώτατος" έκτος 196 

δέ τούτου καί υγρός είς τήν μορφήν 2 . Είδεμή, δέν 

θά κατώρθωνε νά προσαρμόζετ' είς τό κάθε τί, καί είς 

κάθε μιας ψυχής τό βάθος απαρατήρητος είς τάς αρ

χάς καί νά είσχωρή καί ν* άποχωρή—άν ήτο δύσκαμ

πτος. 'Αρμονικής3 δέ φύσεως καί ευλυγίστου ένδει-

ξις σοβαρά ή κομψοπρέπεια 4 . Αυτήν κατέχει είς 

έξαιρετικόν βαθμόν ά π ' όλους (Ολοι τ ' αναγνωρίζουν) 

ό Έ ρ ω ς ' άπρέπεια καί Έ ρ ω ς πόλεμον μεταξύ των 

αίώνιον έχουν. Τοϋ χρώματος πάλιν τήν ωραιό

τητα, τού θεοϋ είς τ ' άνθη μέσα ή διαμονή τήν φανε

ρώνει8. Εϊς άνάνθιστον καί έξανθισμένον, είτε σώμα b 

είτε πνεύμα είτε τ ί π ο τ ' ά λ λ ο e , ό Έ ρ ω ς δέν εδρεύει' 

1. "Οχι μόνον μέ τά πόδια, δπως ή "Ατη. 
2. 'Αφήνω άμετάφραστον τήν λέξιν υγρός, διότι λέγει πολύ 

περισσότερα άπό οποιανδήποτε νεοελληνικήν άπό&οσιν π.χ. ευλύ
γιστος. "Οπως τά υγρά λαμβάνουν τό σχήμα τοϋ περιέχοντος καί 
είσδύουν καί εΐς τάς βαθυτάτας πτυχάς, Ετσι καί ό "Ερως αγκα
λιάζει Ολα καί είς ολα είσχωρε! καί απαλύνει τάς σκληρότητας 
καΐ δυσκαμψίας. Ύγρον λέγεται τό σώμα τό έλαστικόν νεαρού 
παλαιστοΟ (θεαίτ. 162b), Ογρον ονομάζει ô Πίνδαρος (Πυθ. Ι, 17) 
τό νώτον του άετοΰ, οπως καθισμένος ακούει τών Μουσών to 
τραγούδι καί μ' έλαφράν συγκίνησιν (τήν βλέπει κανείς είς τους 
κυματισμούς, πού σχηματίζουν τά πούπουλα τής ράχης) άποκοι-
μαται. 'Υγρός ομως αντιστοιχεί καί μέ δτι ήμεϊς ονομάζομεν 
λοτγγεμένος, π. χ. τό βλέμμα (Άνθ. Πλαν. 306), 6 πόθος (Όμηρ. 
"Υμν. 19, 33). Δυστυχώς άνάλογον λέξιν δι* αλ* αυτά δέν Ιχει ή 
γλώσσα μας. Φαίνεται δτι κατά τόν 5. αιώνα ήτο τοθ συρμοί), 
οπως καί σήμερον. Ενα σώμα νά Εχη. τά χαρίσματα τοΰ ùypoO 
(Άριστοφ. Σφ. 1213 : ύγρόν χύτλασον εαυτόν έν τοις στρώμασιν). 

3- Σύμμετρον εΐναι Ενα σώμα μέ- κανονικάς αναλογίας τών 
μελών, bien proportionné, οπως θά Ελεγαν οΐ Γάλλοι. 

4. Ή κομψοπρέπεια δέν αποδίδει δυστυχώς καί τό ή θ ι κ * ν 
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μαλακά, άλλ* έν τοΐς μαλακωτάτοις τών οντων 
και βαίνει καί οίκεΐ* έν γάρ ήθεσι καί ψυχαΐς 
θεών καί ανθρώπων τήν οΐκησιν ϊδρυται" καί 
ούκ α5 έξης έν πάσαις ταΐς ψυχαΐς, άλλ* fitivi 

5 άν σκληρόν ήθος έχούση έντύχη, απέρχεται, fi 
δ" άν μαλακόν, οίκίζεται. άπτόμενον οδν άεί καί 
ποσϊν καί πάντη έν μαλακωτάτοις τών μαλακω-
τάτων άπαλώτατον ανάγκη εΐναι. 

Νεώτατος μέν δή ton καί άπαλώτατος* προς 196 
ίο δέ τούτοις υγρός τό εΐδος, ού γάρ άν οίος τ ' 

ήν πάντη περιπτύσσεσθαι, ουδέ διά πάσης ψυ
χής καί είσιών τό πρώτον λανθάνειν καί έξιών, 
ει σκληρός ήν. συμμέτρου δέ καί ύγράς Ιδέας 
μέγα τεκμήριον ή εύσχημοσύνη. ö δή διαφερόν-

15 τως έκ πάντων ομολογουμένως "Ερως έχει. 
άσχημοσύνη γ ά ρ καί ερωτι προς αλλήλους άεί 
πόλεμος, χρόας δέ κάλλος ή κατ' άνθη δίαιτα 
τοθ θεού σημαίνει" άνανθεΐ γάρ καί άπηνθηκότι 
καί σώματι καί ψυχή καί άλλω ότωούν ούκ b 

2 και (1) om. Stobaeus 4 έξης : έξ ης Β om. Stobaeua 7 èv 
del. Richards 8 άπαλώτατον om. Stobaeus 12 καΐ (1) om. W 
13 καί Ογρας del. Jahn || Ιδέας : ουσίας Stobaeus 18 τ ο ϋ : τά W 

τεριεχόμενον τής λέξεως εύσχημοσύνη Ευσχήμων ήιο εκείνος, 
που καί εΐς τήν μορφήν ήτο κομψός, άλλα καΐ εΐς τους τρόπους 
και τους λόγους καΐ τήν ένδυμασίαν είχε διά τής αυτοπειθαρ
χίας εξοικειώσει τόν εαυτόν του εις τήν λιτήν καΐ αξιοπρεπή κομ
ψότητα, τήν άνεπιτήδευτον χάριν καΐ τήν σωφροσύνην καΐ τό μέ-
τρον, καλλιτέχνης ό Ιδιος τοϋ εαυτού του. Μέ λόγια δέν περιγράφε
ται ή εύσχημοσύνη ολοζώντανα τήν βλέπει κανείς, έψ' δσον ημπο
ρεί νά τήν Εδή, είς τους νέους π. χ. τής ζωφόρου τοϋ Παρθενώνος. 

5. Είς Ενα επίγραμμα άποδιδόμενον εΐς τόν Πλάτωνα (Άνθ. 
Πλαν. 210) περιγράφεται ό "Ερως, πώς < γλυκό κοιμάται μέ χαμό
γελο μέσα σέ ρύδων μπουμπούκια φυλακισμένος*, έν καλύκεσσι 
ρόδων πεπεδημένος ύπνω εδδεν με ιδ ιό ων. Ό Άγάθων ποιητής καί 
δράματος μέ τόν τίτλον Άνθεύς (οχι "Ανθος, ώς άπέδειξεν ό Wil.J 
παίζει μέ τήν επανάληψιν τής λέξεως άνθος καΐ τών παραγώ
γων της. 

6. Λόγον, πράξιν, θεσμόν κλπ. 
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όπου 8μως ανθισμένος καί μυρισμένος είναι τόπος1, 
έκεϊ καί εδρεύει καΐ παραμένει. 

19. Περί τοΰ κάλλους τοΰ θεοΰ λοιπόν καί αυτά 
εΐν' αρκετά καί ακόμη υπολείπονται πολλά" περί τής 
αρετής τώρα τοϋ Έρωτος πρέπει νά γίνη λόγος3. 
Τό σημαντικώτερον : ό Έρως ούτε άδικεΐ ούτε τόν 
αδικούν, οοτε θεός οοτε θεόν. οοτ* άνθρωπος οοτ' 
άνθρωπον. Διότι μ' έξαναγκασμόν ό ίδιος ούτε πα
θαίνει ο,τι παθαίνει (εξαναγκασμός τόν Έρωτα δέν 
τόν εγγίζει), οοτ* ένεργεΐ ο,τι ενεργεί9. 'Ελεύθερα ό e 
καθείς εις κάθε τί τόν Έρωτα υπηρετεί' οσα δ' ελεύ
θερος μ" ελεύθερον κανείς θά συμφωνήση, λέγουν 
τ ή ς π ο λ ι τ ε ί α ς ο ί ά ρ χ ο ν τ ε ς , ο ί ν ό μ ο ι 4 , 
δίκαια είναι. 

Μαζί μέ τήν δικαιοσύνην, μέ σωφροσύνην άφθο-
νον προικισμένος είναι. Είναι δέ σωφροσύνη (αυτό 
εΐν* άναγνωρισμένον) κυρίαρχος νά είσαι τών ηδο
νών καί τών επιθυμιών Β. 'Από τόν ε*ρωτα Ομως Ισχυ
ρότερα καμμία δέν εΐναι, λέγουν, ηδονή. Ώ ς κατώτε-
ραι λοιπόν, κυριαρχούνται φυσικά ύπό του Έρωτος, 
καί αυτός κυριαρχεί' καί άφοΟ κυριαρχεί τών ηδονών 
καί επιθυμιών, άσύγκριτον ό Έρως θά έχει σωφρο
σύνην. 

Καί πάλιν εϊς τήν γενναιότητα' μέ τόν Έρωτα 
κ ι ό ' Α ρ η ς δ έ ν μ ε τ ρ ι έ τ α ι 8 , άφοΰ δέν κα- d 
ιέχει τον Έρωτα ό "Αρης, άλλα τόν "Αρην ό Έρως 

1. Παρόμοιος ευωδέστατος τόπος εμπνέει τους περίφημους 
περί "Ερωτος λόγους είς τόν Σωκράτην (Φαΐ5ρ. 230b). 

2. Τό έγκώμιον τής αρετής τοΰ "Ερωτος χωρίζεται κατά τάς 
τεσσάρας κεφαλαιώδεις άρετάς, τήν δικαιοσύνην τήν σωφροσύνην, 
τήν άνδρείαν καΐ τήν σοφίαν, δπως Εκαμνεν καΐ 6 Γοργίας κατά τήν 
μαρτυρΐαν τοϋ Αριστοτέλους (Πολιτ. 1250a 27). Τό ίδιον διάγραμ
μα ακολουθεί καΐ ό Ίαοχράτης εις τό έγκώμιον τοΰ Πικοκλέους 5, 
31κεξ, καί τοθ Θησέως 10, 31κεξ. Πρβλ. καΐ Ξενοφ. Άγησίλαον 
3,1κεξ- Τήν αοφίαν αφήνει τελευταίαν ώς σπουδαιοτέραν. 

3. ποιών ( t i βία) ποιεί. Άπό τό ψυχολογικόν γεγονός οτι μέ 
τήν βίαν δέν είναι δυνατόν νά έμπνευση κανείς έρωτα, ô Άγάθων 
συνάγει τό συμπέρασμα δτι δ "Ερως Εχει τήν δικαιοσύνην εΐς τόν 
Οψιστον βαθμόν, άφοΰ αποκλείει τήν βίαν. 

4. Τήν εΙκόνα μετεχειρίσθη 6 Άλκιδάμας, ό μαθητής τοΰ 
Γοργίου καΐ αντίπαλος τοϋ 'Ισοκράτους, κατά τήν μαρτυρΐαν 
του Αριστοτέλους, δστις καΐ τήν καταδικάζει ώς ψυχράν. Εις 
τήν θ. επιστολήν του 354c Επαινεί 6 Πλάτων τόν ΛυκοΟργον 
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ένίζει "Ερως* οδ δ' άν εύανθής τε καί ευώδης 
τόπος fj, ενταύθα δέ καί ΐζει καί μένει. 

19. Περί μέν ο5ν κάλλους τού θεού καί ταύ
τα ικανά καί έτι πολλά λείπεται" περί δέ άρε-

5 της "Ερωτος μετά ταύτα λεκτέον. τό μέν μέγι-
στον, δτι "Ερως οοτε άδικεΐ ούτε αδικείται, ούτε 
ύπό θεού ούτε θεόν, ούτε ύπ* άνθρωπου ούτε 
άνθρωπον. ούτε γάρ αυτός βίο; πάσχει εΐ τι 
πάσχει (βία γ ά ρ "Ερωτος ούχ άπτεται) ούτε 

ίο ποιών ποιεί" πάς γ ά ρ εκών ερωτι πάν ύπηρε- e 
τεΐ, α δ' αν εκών έκόντι όμολογήση, φασίν ο t 
π ό λ ε ω ς β α σ ι λ ή ς ν ό μ ο ι (Alcìdamas apud 
Arist. Rhet. 1406a 22) δίκαια είναι. 

Προς δέ τή δικαιοσύνη σωφροσύνης πλείστης 
15 μετέχει, εΐναι γάρ ομολογείται σωφροσύνη τό 

κρατεΐν ηδονών καί επιθυμιών, έρωτος δέ μη-
δεμίαν ήδονήν κρείττω είναι* εί δέ ήττους, κρα-
τοΐντ' άν ύπό "Ερωτος, ό δέ κρατοΐ" κρατών δέ 
ηδονών καί επιθυμιών ό "Ερως διαφερόντως άν 

20 σωφρονοΐ. 
Καί μήν εΐς γε άνδρείαν "Ερωτι ο υ δ έ "Α

ρ η ς ά ν θ ί σ τ α τ α ι (Soph. Thyest. fr. 335 Ν), d 
où γάρ έχει "Ερωτα "Αρης, άλλ' "Ερως "Αρη 
1 εύανθής τε καΐ ευώδης codd. Aristaenetus : ευώδης τε καί 
εύανθής Stobaeus 2 δέ Stobaeus : om. BTW Aristaenetus || 
ένίζάνει Aristaenetus 10 πάν : πάνθ' Stobaeus 11 fiv : άν τις 
vulg. H πόλεων vel τών πόλεων Stobaeus 14 πλείστον Cobet NL 108 
sed cf. Politic. 273b [πολλής ήν μετέχον αταξίας, laudai Hirschig, 
sed cf. I^eg. VII 816e σμικρόν αρετής μεθέξειν, et in primis Cobet 
l. c.J 17 είναι : εΐ w 

διά τήν νομοθεσίαν του, διά τής οποίας νόμος κύριος έγένετο 
βασιλεύς τών ανθρώπων, άλλ' ούκ άνθρωποι τύραννοι νόμων. 

5. Είναι ό δημώδης όριαμός τής σωφροσύνης (εΐς τήν γλώσ-
σαν μας θά μετεφράζετο : Εγκράτεια, σεμνάτης κλπ.), τόν όποιον 
παρέχει Δ Σωκράτης καί είς τήν Πολιτείαν 389d. 

6. Ό στίχος τοθ Σοφοκλέους (Εκ τοϋ θυέστου fr. 235} δέν ώ-
μίλει περί τοϋ Ερωτος: προς τήν 'Ανάγκην ούδ* "Άρης άνθίσταται. 
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—τής 'Αφροδίτης, καθώς λέγουν. Δυνατώτερος δέ εί
ναι τοΰ κατεχομένου ό κατέχων. 'Αφού λοιπόν νικςχ 
άπό τους άλλους τόν γενναιότερον, γενναιότερος άπ* 
ολους πρέπει νά είναι. 

Αυτά περί τής δικαιοσύνης, τής σωφροσύνης, τής 
γενναιότητος τού θεού. Μάς μένει ή σοψία. "Ας δοκι-
μάσωμεν νά μή καθυστερήσωμεν καί είς αυτό, όσον 
μας είναι δυνατόν. Καί πρώτα πρώτα (διά ν' αποδώσω 
καί έγώ τάς τιμάς είς τήν τέχνην μας, Οπως καί ό Έρυ
ξίμαχος είς τήν ίδικήν του) ποιητής εΐναι ό θεός σο- e 
φός τόσον, πού καί άλλον νάήμπορή νά κάμη ποιητήν. 
Είς ποιητήν, ώς γνωστόν, μεταβάλλεται, ξ έ ν η κ ι ά ν 
τ ο ΰ ή τ α ν π ρ ί ν ή Μ ο ύ σ α 1 , καθένας πού ό "Ε
ρως θά έγγίοη. Αότό αρμόζει νά φέρωμεν ώς μαρ
τυρΐαν, Οτι δημιουργός ό "Ερως εΐν' εξαίρετος εί'ς 
κάθε γενικώς μορφήν δημιουργίας τής τέχνης τών 
Μουσών 2."Αλλωστε δσα κανείς ή δέν έχει ή δέν ξέρει. 
ούτε είς άλλον νά προσφέρη, ούτε είς άλλον νά διδάξη 197 
θά ημπορούσε. "Επειτα καί τών έμψυχων ή δημιουρ
γία όλων (κανείς δέν έχει άντίρρησιν) τοΰ "Ερωτος 
είναι τέχνη. Δι' αυτής γίνονται ολα καί αναπτύσσον
ται τά Εμψυχα. Καί μήπως τών πρακτικών τεχνών 
ή έξάσκησις ; Είναι γνωστόν, δτι οσον ό θεός αυτός 
διδάσκαλος θά χρηματίση, συνήθως γίνονται περίφη
μοι καί φωτεινοί" όσους δέ πάλιν ό "Ερως δέν έγ-
γίση, σκοτεινοί. Τών τόξων έξαφνα τήν τέχνην καί 
τήν ίατρικήν καί μαντικήν ό 'Απόλλων Οταν έφεΰρε, 

1. ΟΙ οτίχοι του Εύριπίδου (άπό τήν Σθενέβοίαν fr. 666) 
έχουν ώς έξης : ποιητήν, δ* άρα "Ερως διδάσκει, καν άμουσος 
j το πρΙν. ΕΙς τό θέμα αότό άφιέρωσεν ό Πλούταρχος Εν άπό 
τά Συμποσιακά του Προβλήματα 1,5. ΕΙς τούτους τους στίχους 
αναφέρεται καΐ ό φίλος τοϋ θεοκρίτου ό Μιλήσιος Ιατρός Ηι· 
κίας απαντών έμμέτρως είς τόν Κύκλωπα, είς τόν όποιον τονί
ζεται, οτι παρηγορίαν διά τά ερωτικά ατυχήματα ευρίσκει κα
νείς είς τήν ποίησιν : 

ήν άρ* αληθές τοΰτο, Θεόκριτε- ot γ ά ρ έρωτες 
πολλούς ποιητάς έδ16αξαν τους πρίν άμούσους. 

2. Ό Άγάθων ώμίλησε και* αρχάς περί τής ποιήσεως, ύπό 
τήν στενήν σημασίαν τής λέξεως. Κατόπιν όμως ομιλεί γενικώς 
περί ποιήσεως ώς δημιουργίας (είς τήν διάκρισιν αυτήν θά 
έπανέλθπ κατόπιν ό Πλάτων ακριβέστερος), καΐ διά τοΰτο αναγ
κάζεται νά χαρακτηρίσΐ) τήν κυρίως ποίησιν ώς ποίησιν τήν 
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—'Αφροδίτης, ώς λόγος (Horn. Od. θ 266ss)· 
κρείττων δέ ό έχων τού έχομένου. τού δ* άν-
δρειοτάτου τών άλλων κρατών πάντων άν άν-
δρειότατος εΐη. 

5 Περί μέν οδν δικαιοσύνης καί σωφροσύνης 
καί ανδρείας τού θεού εΐρηται, περί δέ σοφίας 
λείπεται* Οσον οδν δυνατόν, πειρατέον μή έλ-
λείπειν. καί πρώτον μέν, W αδ καί έγώ τήν 
ήμετέραν τέχνην τιμήσω, ώσπερ Έρυξίμαχος 

ίο τήν αυτού (186b), ποιητής ό θεός σοφός ούτως e 
ώστε καί άλλον ποιήσαι" πάς γοΰν ποιητής γί
γνεται, κ α ν ά μ ο σ σ ο ς fj τ ό π ρ ι ν (Eurip. 
Stheneb. fr. 666 Ν'), οδ άν "Ερως δψηται. φ δή 
πρέπει ημάς μαρτυρΕω χρήσθαι, δτι ποιητής ô 

is "Ερως αγαθός έν κεφαλαίω πάσαν ποίησιν τήν 
κατά μουσικήν ά γάρ τις ή μή έχει ή μή οΤδεν, 
οοτ' άν έτέρω δοίη ουτ' άν άλλον διδάξειεν. 197 
καί μέν δή τήν γε τών ζώων ποίησιν πάντων τις 
έναντιώσεται μή ουχί "Ερωτος είναι σοφΕαν, fj 

20 γίγνεται τε καΐ φύεται πάντα τά ζώα ; άλλα 
τήν τών τεχνών δημιουργίαν ούκ ΐσμεν, Βτι οδ 
μέν άν ό θεός οδτος διδάσκαλος γένηται, έλλό-
γιμος καί φανός απέβη, ούδ* άν Έ ρ ω ς μή έφά-
ψηται, σκοτεινός ; τοξυΐήν γε μήν καί ίατρικήν 

25 καί μαντικήν "Απόλλων άνεΰρεν επιθυμίας καί 

3 öv om. Β Stobaei codd. nonnuli 8 tv* au TW : αδ Β Tv" oöv 
Stobaeus 10 έαυτοΰ TW 12 κδν : καΐ Β coir. Ba 14 χρήσασθαι 
Stobaeus 16 Εχη. TW corr. W* 18 μέν 6ή : μήν δή Vf μήν Sto
baeus 20 τε oro. Stobaeus 

κατά μουσικήν. Τοιουτοτρόπως διακρίνεται ή ποίησις ώς πνευ
ματική παραγωγή, ως γένεσις τών οργανικών δντων (ζφων ποίη-
σις) καΐ ώς πρακτική έξάσκηαις (αυτό σημαίνει δημιουργία, των 
τεχνών. 
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τόν δρόμον τοΰ έδειξαν Ô πόθος καί ό ε"ρως'' ώστε 
καί εκείνος τοΰ "Ερωτος θά έπρεπε νά είναι μαθητής, b 
καί αί Μοΰσαι είς τήν μουσικήν, καί ό "Ηφαιστος είς 
τήν μεταλλουργίαν, καΐ ή 'Αθηνά είς τήν ύφαντουρ-
γίαν, καί ό Ζευς νά π η δ α λ ι ο ύ χ ο θ ε ο ύ ς κι 
α ν θ ρ ώ π ο υ ς 3 . Μ* αυτόν τόν τρόπον ακριβώς είσή-
χθη τάξις είς τών θεών τάς σχέσεις, Οταν ό "Ερως 
παρενεβλήθη, ό έρως φυσικά προς τό ώραΐον" είς τό 
άσχημον έρως δέν κατοικεί. Έ ν φ προτοΰ, όπως ανέ
φερα καί κατ' αρχάς, αγριότητες πλήθος μεταξύ τών 
θεών, όπως λέγουν 3 , συνέβαιναν, άφοΰ ή 'Ανάγκη 
έβασίλευε. 'Αφ' ότου Ομως άνεφάνη ό θεός αυτός, 
άπό τόν Ερωτά προς κάθε τι ώραΐον, κάθε καλόν e 
έχει δημιουργηθή καί είς τους θεούς καί εϊς τους 
ανθρώπους *. 

Μ' αυτό νομίζω, Φαιδρέ3, ό "Ερως πρώτος, ό ίδιος 
καθώς είναι ωραιότατος καί τελειότατος, πρόξενος 
έγινε κατόπιν καί είς τους άλλους άλλων αναλόγων 
χαρισμάτων. Μοΰ έρχεται δέ καί κάτι έμμέτρως νά 
προσθέσω, ότι αυτός είναι πού δημιουργεί 

στους ανθρώπους ειρήνη, 
στα πελάγη γαλήνη 
κι άπανεμιά. 
τους άνεμους κοιμίζει, 
στα θλιμμένα χαρίζει 
οπνο κορμιά9. 

1. 'Επειδή δέν είναι πιθανόν, οτι είς τά τής έφευρέσβως 
τών τεχνών υποκρύπτονται ώρισμέναι μυθολογικά! διηγήσεις (τί
ποτε τουλάχιστον δέν μας 6χει παραδοθή* προκειμένου μάλιστα 
περί "Αθηνάς ή Μουσών οοτε λόγος δέν ημπορεί νά γίνπ περί 
ερωτικής εμπνεύσεως), πρέπει νά ερμηνευθώ έδώ ό έρως ώς άφσ-
σίωσις προς τό Εργον καί ώς πόθος δημιουργικός — τόκος έν τώ 
καλώ, οπως θά δείξη κατωτέρω ή Διοτίμα. 

2. Ό Άγάθων παραθέτει καί έδώ φράσιν άπό ώρισμένον 
εργον, άγνωστον είς ημάς· εντεύθεν Εγκαταλείπεται ή σύνταξις 
κατά γενικήν, ή χρησιμοποιηθείσα διά τους άλλους θεούς. 

3. Ό Ιδιος δέν τά πολυπιστεύει, οπως κάθε »συγχρονισμένος» 
τής εποχής του μαθητής τών σοφιστών σεβόμενος εαυτόν. 

4. Τό πρώτον μέρος τοθ λόγου του τελειώνει μέ τήν φρά
σιν καΐ θεούς καΐ ανθρώπους, ή οποία είς τάς άκοάς τοθ αρ
χαίου είχε κάτι τό μεγαλόστομον, δπως δν έλέγαμεν ημείς : είς 
τα σύμπαν. 

5. Νέα αποστροφή προς τόν Φαΐδρον, μή δ ι και ο λογού μένη αυτήν 
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έρωτος ήγεμονεόσαντος, ώστε καί οδτος "Ερω
τος άν εΐη μαθητής, καί Μοΰσαι μουσικής καί b 
"Ηφαιστος χαλκείας καί 'Αθηνά Ιστουργίας καί 
Ζ ε υ ς κ υ β ε ρ ν ά ν θ ε ώ ν τ ε κ α ί ά ν θ ρ ώ -

5 π ω ν . Οθεν δή καί κατεσκευάσθη τών θεών τά 
πράγματα "Ερωτος έγγενομένου, δήλον δτι 
κάλλους· α'ίσχει γάρ ούκ επεστιν έ'ρως. πρό τοθ 
δέ, ώσπερ έν αρχή εΐπον (195c), πολλά καί δει
νά θεοίς έγίγνετο, ώς λέγεται, διά τήν τής 

ίο 'Ανάγκης βασιλείαν* επειδή δ' ό θεός οδτος 
εφυ, έκ τού έράν τών καλών πάντ* αγαθά γέ- e 
γονε, καί θεοΐς καΐ άνθρώποις. 

Ούτως έμοί δοκεΐ,ώ Φαΐδρε,'Έρως πρώτος,αυ
τός ών κάλλιστος καί άριστος,μετά τούτο τοΐς 5λ-

15 λοις άλλων τοιούτων αίτιος εΐναι. επέρχεται δέ 
μοί τι καί ε^μμετρον είπεϊν,οτι οδτός έστιν ό ποιών 

εϊρηνην μεν εν άν&ρώποις, πελάγει δε γαλήνην 
νηνεμίαν, ανέμων κοίτην, νπνον τ' èvl xtfôet. 

6 έγγιγνομένου Stobaeus 7 αίσχους Ast. coll. 201a !| έπεστιν TW 
Stobaeus : Ενεστιν Bm£> quid Β scrips, incertuin (Ετι legit Schanz 
Επι Burnet) Evi Β8 Porson |] πρό τοϋ : πρώτον Stobaeus 11 τά 
αγαθά idem 16 έμμέτρως Hermogenes IB νηνεμίαν cf. Horn. Od. μ 169 
Ι] άνεμων : τ* άνεμων Vind. 21 Stobaeus δ ' άνέμοις Hermogenes || 

κοίτην codd. Hermogenes : κοίτην τε.. Stobaeus κοίτη θ' Dindorf 
Galli i| Τ' évi κήδει Stobaeus Hermogenes Ba : τε νικηδει Β τε νι-
κηδεΐ W τε νηκηδή Τ καί νηχηδεϊ WYP νηκηδή Dindorf Galli 
λαθικηδή Winckelmann : locus varie temptatus 
τήν φοράν ύπό τοθ περιεχομένου. Δέν είναι παρά Ενα ρητορικόν 
σχήμα. 

6. ΕΙς τους αυτοσχεδίους αυτούς έξαμέτρους, ο! όποιοι, έν αν
τιθέσει προς τους Ιαμβικούς στίχους, Εχουν κάτι τό πομπικόν καΐ 
έξηλλαγμένον (Άρίστ. Ποιητ. 1449a26) ό Άγάθων παίζει μέ τήν 
παρήχησιν τοθ ν καΐ ρ, τοθ γ καΐ λ είς τόν πρώτον στίχον, τοϋ 
ν καΐ μ είς τόν δεύτερον. Πρότυπον Εχει τους περί Σειρήνων στί
χους τής Όδυασείας (μ 168 πρβλ. καΐ ε 391)αύτίκ' Ιπειτ ' άνεμος 
μέν έπαύσατο, ή δέ γαλήνη Επλετο νηνεμίη, κοίμησε 6έ κύματα 
δαίμων. Ό πλεονασμός τής παραθέσεως άνεμων κοίτην (τό κοί
τασμα τών άνεμων) είς τό νηνεμίαν, έκτος άπό τήν παρήχησιν, 
ζωγραφίζει καΐ ήχητικώς τόν οπνον, πώς Ερχεται αργός καΐ μα
λακός, δπως οΐ σπονδεΐοι τοΰ δευτέρου στίχου. 

Πλάτωνος Συμπόσιον 8 
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Αυτός εΐναι, πού τήν εχθρότητα μας αφαιρεί, μέ 
οικειότητα μας πλημμυρεΐ, τάς παρόμοιας μεταξύ d 
μας νά συγκεντρώνωμεν συγκεντρώσεις ολας αυτός 
ορίζει καί πρωτοστάτης βαδίζει είς τά πανηγύρια, τ ά 
χοροστάσια, τάς τελετάς' μειλιχιότητα εξασφαλίζει, 
αγριότητα εξαφανίζει" δώρα χαρίζει τής εύμενείας, 
δώρα αρνείται τής δυσμένειας' στοργικός, μαλα
κός '* τών σοφών τό θέαμα, τών θεών τό καύχημα" 
ζηλευτός εϊς τους αμέτοχους, θησαυρός διά τους κα
τόχους' τής Άπολαύσεως, τής 'Ανέσεως, τής Ευμά
ρειας, τών θέλγητρων, τής Λαχτάρας, τοΰ Πόθου8 πα
τέρας' αγρυπνεί διά τους καλούς, αδιαφορεί διά τους 
κακούς* είς κάθε κόπον, είς κάθε ψόβον, εϊς κάθε πό-
θον, είς κάθε λόγον 8 οίακιστής, πολεμιστής, συμμα- e 
χητής καί σωτήρ τέλειος*' Ολων μαζί θεών καί αν
θρώπων στόλισμα 8 - οδηγητής πανεύμορφος, πανίσχυ
ρος*. Αυτόν ν* ακόλουθη χρεωστεΐ ό κάθε άνθρωπος 
μ' αρμονικά ύμνολονήματα', είς τώ τραγοΰδι του νά 
ένώνη τήν φωνήν του, πού τραγουδεΐ καί τών θεών 
καί τών βροτών όλων τά στήθη σαγηνεύει. 

Αυτός» εΐπεν <ό λόγος, Φαιδρέ, ανάθημα έκ μέ
ρους μου ά ς εΐναι προς τόν θεόν, παιχνίδι μαζί καί 
έν μέρει σοβαρολογία", Οσον φθάνουν αί δυνάμεις μου. 

1. Είς τήν μετάφρασιν άπεδέχθην τήν διόρθωσιν τοθ Usener 
άγανός. 

2. Πόθος είναι τοΰ απόντος, αντιστοιχεί δρα άκριβέστερσν 
προς τήν λαχτάραν. "Ιμερος είναι δ,τι όνομάζομεν σήμερον πόθον 
κάτι δηλαδή άμεσώτερον καΐ ζωηρύτερον παρ* δσον ό Ερως. 

3. Εις τους πόνους (τάς καταπονήσεις) χαρίζει ό "Ερως δυ
νάμεις, εις τάς ανησυχίας καί τους δισταγμούς (ψόβω) τόλμην 
καΐ άντοχήν; εΕς τους πάθους χαρίζει κατεύθυνσιν καΐ μέσα Εκ
φράσεως (ώς πηδαλιούχος πού είναι πρβλ. τοϋ Emerson τήν φρά-
σιν Beauty is the pilot of tbe young soul), είς τήν πνευματικήν 
ένέργειαν (λόγω) είναι συμπαραστάτης καΐ εμπνευστής (πρβλ. 
Λάχ. 194α Ιθι 6ή, ώ Νικία, άνδράσι φίλοις χειμαζόμενους £ν 
λόγω καΐ άποροΰσι βοήθησον). 

4. Είς τήν μετάφρασιν δέν Εγινε δυνατόν ν1 άποδοθη πλήρως 
ή διαφορά τοθ πρωτοτύπου- επιβάτης είναι ό πολεμιστής έπί τών 
πλοίων, παραστάτης είναι 6 μαχόμενος παραπλεύρως τών άλλων, 
ό κατά ξηρών, σωτήρ λέγεται συνήθως διά τους κατά θάλασσαν 
κινδύνους. 

5. Κόσμος εΐναι καΐ τά κόσμημα καΐ ό διακόσμων. 
6. Ήγεμών είναι καΐ ό σιρατιωτικός ηγέτης* είναι καΐ ό κο-
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Ούτος δέ ημάς άλλοτριότητος μέν κενοί, ot-
κειότητος δέ πληροί, τάς τοιάσδε ξυνόδους μετ* d 
αλλήλων πάσας τιθείς ζυνιέναι, έν έορταΐς, έν 
χοροΐς, έν θυσίαισι γιγνόμενος ήγεμών πραό-

5 τητα μέν ποριζων, αγριότητα δ' έξορίζων φΐλό-
δωρος εύμενείας, άδωρος δυσμένειας" Χλεως, 
ΐ ά γ α θ ό ς Ι ' θεατός σοφοϊς, αγαστός θεοΐς" ζηλω-
τός άμοίροις, κτητός εύμοίροις' Τρυφής, Άβρό-
τητος, Χλιδής, Χαρίτων, 'Ιμέρου, Πόθου πατήρ' 

ίο επιμελής αγαθών, αμελής κακών έν πόνω, έν 
ψόβω, έν πόθω, έν λόγω κυβερνήτης, επιβάτης, e 
παραστάτης τε καί σωτήρ άριστος' ξυμπάντων 
θεών τε καί ανθρώπων κόσμος' ήγεμών κάλλι
στος καί άριστος, φ χρή £πεσθαι πάντα άνδρα 

15 έφυμνοΰντα καλώς, φδής μετέχοντα ήν ςχδει 
θέλγων πάντων θεών τε καί ανθρώπων νόημα. 

Οδτος, εφη, ό παρ' έμοΰ λόγος, ώ Φαιδρέ, 
τώ θεώ άνακείσθω, τά μέν παιδιάς, τά δέ σπου
δής μετρίας, καθ* δσον έγώ δύναμαι, μετέχων. 

1 δέ: γάρ Stobaeus; abesse inalit Sykutris 4 θυσίαισι Vf-, θυσίαις BT 
εύθυμΕαις Stobaeus θιάσοις Bury 7 άγαθοίς Stobaeus άγανός 
Usener άγαθοίς, <νηλεής κακοί ς > Sauppe [Ιλεως άγαθοϊς, θαυ
μαστός σοφοΐς (cf. Polit. Χ 595e θαυμαστόν σοφιοτήν) Kalitsuna-
Itis] » θεατός : θαητός > Sykutris 9 χλίδης T a χληδης Β χληδής 
TW || ήμερου Β (| πόθου ora. Stobaeus 10 άνελής Β 11 verborum έν 
πόνω. . . λόγω ordinem varie mut., pro nonn utils alia restitue runt 
(e. g. pro λόγω μόγω Schütz λόχω Rettig μόθω pro πόθω Jahn, 
πότω Bury) viri docti, nil opus 13 θεών τε Sykutris: τε θεών 
codd. H καί om. W 15 καλώς, ωδής : καλής φδής T a Stobaeus και 
ωδής Madvig καλώς καλής ωδής vulg. 18 δέ : δέ καΐ Methodius 

ρυφαϊος τοθ χορού. Ό Άγάθων γνήσιος σοφιστής, παίζει μέ τάς 
δύο σημασίας. 

7. Κυρίως θέλει νά είπΒ, δτι πρέπει ν* ακολουθούν τόν "Ε
ρωτα οΐ οπαδοί του ώς Ενα κορυφαϊαν χορωδίας, είς τήν Οποίαν 
εκείνος θά τραγουδη καΐ εκείνοι θ ' απαντούν μέ έφύμνια. 

8. Τήν έρμηνείαν τής φράσεως αυτής Ιδε είς τό κεφάλαιον 
τής Εισαγωγής II 8-
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20. Μετά τήν όμιλίαν τοΰ 'Αγάθωνος Ολοι, εΐπεν 198 
ό 'Αριστόδημος ', οί παριστάμενοι έξέσπασαν είς πα

ταγώδεις επιδοκιμασίας τοΰ νέου' ό 
Ή κριτική λόγος του ύπήρξεν αντάξιος καί τής 

τού φήμης too καί τοΰ θεού. Ό Σωκρά-
Σωκράτους * της τότε στραφείς προς τόν Έρυξί

μαχον εΐπεν : «Λοιπόν, γέννημα σύ 
τοΰ Άκουμενοΰ* ; 'Εξακολουθείς νά πιστεύης, πώς άφο
βος ό φόβος ήτο πού έφοβούμην τόσην ώραν ; Καί δέν 
είχα ώς προφήτης ομιλήσει πρό ολίγου, δταν έτόνιζα 
οτι ό Άγάθων θά εκφώνηση ëva τόσον θαυμάσιον λό
γον, ώστ' έγώ θά ευρεθώ είς δύσκολον θέσιν ;» «Είς τό 
έ'να μέρος τοΰ Ισχυρισμού σου αναγνωρίζω πώς υπήρ
ξες προφήτης είς τό ότι ώραΐος θά είναι τοΰ 'Αγάθωνος 
ό λόγος' δτι ομως σύ θά δυσκολευθής, δέν τό πιστεύω». 
»Καί πώς θέλεις, καλότυχε» άπήντησεν ό Σωκράτης b 
«νά μή δυσκολευθώ, Οχι μόνον έγώ, άλλα καί οίοσδή-
ποτε άλλος όμιλήση Οστερ' άπό ëva τόσον εύμορφον 
καί τόσον πολυποίκιλον λόγον πού έξεφωνήθη ; 'Αφή
νω τ ' ά λ λ α σημεία ήσαν, δχι βέβαια είς τόν ίδιον βα-
θμόν όλα εκπληκτικά. 'Εκείνος όμως ό επίλογος μέ τά 
θέλγητρα τών λέξεων καί τών φράσεων 8 ! ποίος θά τά 
ήκουε καί δέν θά έχανε τόν νουν του;'Εγώ τουλάχιστον, 
συναισθανόμενος οτι προσωπικώς δέν θά είμαι διόλου 
είς θέσιν ούτε κατά προσέγγισιν νά ομιλήσω τόσον e 
νόστιμα,όλίγον έλειψεν, άν εορισκα τρόπον, νά τό σκά
σω κρυφά από τήν έντροπήν μου. Ό λόγος άλλωστε 
μοΰ ενθύμιζε τόν Γοργίαν' ώστε είχα πάθει, ούτε 
πολύ οοτε ολίγον, έκεΐνο, πού λέγει δ "Ομηρος: έτρε
μα μήπως είς τό τέλος ά Άγάθων τοΰ Γοργίου τήν 
κεφαλήν, τού τρομεροΰ είς τους λόγους, εναντίον 

* Πρβλ. Είσαγ. II § 9. 
1. Ή μνεία τού 'Αριστοδήμου δέν γίνετ* έδώ χωρίς λόγον. 

Χρησιμεύει άφ* ενός μέν ώς μαρτυρία έγκυρος τής επιτυχίας τοθ 
"Αγάθωνος, άφ'έτερου δέ διά νά υπογράμμιση, δτι αρχίζει ëva 
νέον στάδιον τής διηγήσεως σημαντικόν, κλείει δέ ή πρώτη πράζις 
μέ τους λόγους τών άλλων. 

2. Ή προσφώνησις ώ παϊ ΆκουμενοΟ έχει κάτι τό πανηγυρικώς 
σοβαρόν (έζήτησ' αναλόγως νά τό αποδώσω είς τήν μετάφρασιν) 
καί τό όποιον ευρίσκεται είς κωμικήν κάπως αντίθεσιν προς τους 
υπερβολικούς του Σωκράτους φόβους. Τό ίδιον μεγαλόστομον ύφος 
μεταχειρίζεται ό Σωκράτης καί κατόπιν, ώς νά τόν παρέσυρεν άθέ-
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20. Είπόντος δέ τού 'Αγάθωνος, πάντας εφη 198 
ό 'Αριστόδημος άναθορυβήσαι τους παρόντας, 
ώςπρεπόντως τού νεανίσκου είρηκότος καί αύτώ 
καί τφ θεώ. Τόν οδν Σωκράτη είπεϊν βλέψαντα 

5 είς τόν Έρυξίμαχον TApa σοι δοκώ, φάναι, ω 
παΐ Άκουμενοΰ, άδεές πάλαι δέος δεδιέναί, 
άλλ* ού μαντικώς ά νύν δή ελεγον (194a) ει
πείν, οτι 'Αγάθων θαυμαστώς έροΐ, έγώ δ* άπο-
ρήσοιμί;—Τό μέν έ'τερον, φάναι τόν Έρυξίμα-

ιο χον, μαντικώς μοι δοκεΐς είρηκέναι, Οτι 'Αγά
θων εδ έρεϊ' τό δέ σε άπορήσειν, ούκ οΐμαι.— 
Και πώς, ώ μακάριε, είπεϊν τόν Σωκράτη, ού b 
μέλλω άπορεΤν καί έγώ καί άλλος όστισούν, μέλ
λων λέξειν μετά καλόν ούτω καί παντοδαπόν 

is λόγον όηθέντα ; καί τά μέν άλλα ούχ ομοίως 
μέν θαυμαστά* τό δ' έπί τελευτής τού κάλλους 
τών ονομάτων και όημάτων τίς ούκ Öv έξε-
πλάγη άκούων ; έπεί Εγωγε, ένθυμούμενος οτι 
αυτός ούχ οΐός τ ' Εσομαι ούδ' εγγύς τούτων ού- e 

20 δέν καλόν ειπείν, ύπ' αισχύνης ολίγου άποδράς 
φχόμην, εΐ πτ\ εΐχον. καί γάρ με Γοργίου ό λόγος 
άνεμίμνησκεν, ώστε άτεχνώς τό τοθ Όμηρου 
(Od. λ 633) έπεπόνθη'έφοβούμην μή μοι τελευτών 
ό Ά γ ά θ ω ν Γοργίου κεφαλήν, ÖewoO λέγειν, έν 
3 πρεπόντως Β3 (πρέποντος Τ2) πρέποντος BTW 6 άκουμένου 
BTW 10 δοκεΐς μοι TW 14 οΰτω καΐ παντοδαπόν Β : καΐ παν
τοδαπόν οοτω TW 16 μέν om. Vîndob. 21 |] δέ post θαυμα
στά add. liadham, torf. recte 18 άκούων om. Vf 19 τ ' om W 
23 Επεπόνθη del. Naber 

λητα καΐ Εκείνον ή γοητεία τοΰ διηνθισμένου λόγου τοϋ Άγάθω" 
νος : άδεές δέος δεδιέναι (πρβλ. χάριν άχαριν Εύριπ. Ίψ. Τ. 556, 
γάμος άγαμος Έλέν. 690), οεινοϋ λέγειν έν τώ λόγω έπί τόν έμόν 
λόγον, μετά καλόν ούτω καΐ παντοδαπόν λόγον όηθέντα (μέ τό 
ποιητικόν ΰπερβατόν καΐ τήν σπανίαν σύνταξιν τής μετοχής) κλπ. 

3. *Ονόματα καΐ ρήιιατ« περιλαμβάνουν τό σύνολον τής 
γλώσσης' είναι τά μέρη του λόγου (Σοφ. 262a). Μέ τό δνομα μέν 
χαρακτηρίζει ò Πλάτων τάς έπί μέρους λέξεις, δς είναι καί ρή
ματα, <τήν εορεσιν, δπως Ελεγαν οί ρήτορες), τό ρήμα δέ τάς 
φράσ»ς, τήν σύνθεσιν (Κρατ. 399b). 
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τοΰ λόγου μου μέσα είς τόν λόγον του μου έξαποστεί-
λη καί μέ κάνη τόν ίδιον άφωνον, σάν τήν πέτραν '. 

Καί αντελήφθην τότε, πόσον γελοίος λοιπόν υπήρ
ξα, Οταν ανελάμβανα ενώπιον σας τήν ΰποχρέωσιν νά 
μετάσχω μαζί σας καΐ έγώ μέ τήν σειράν μου είς τόν 
έγκωμιασμόν τού "Ερωτος, καΐ έβεβαίωνα, ότι ήμην d 
πεπειραμένος είς τά ζητήματα τοΰ "Ερωτος 8 , ένω, κα
θώς αποδεικνύεται, δέν είχα ίδέαν τοΰ πράγματος,κατά 
ποίον δηλ. τρόπον έπρεπε κανείς νά έγκωμιάζη Οτιδή
ποτε. Έ γ ώ π. χ. έν τή άφελεία μου έφανταζόμην, δτι 
ώφειλεν ό καθένας τήν άλήθειαν ν* άναπτύσση περί 
οιουδήποτε αντικειμένου, τό όποιον εγκωμιάζει, καί 
οτι αυτό μέν θά ήτον ή βάσις, κατόπιν δέ, συμφώνως 
προς αυτήν, θά έζέλεγε τά λαμπρότερα σημεία καί 
θά τά συνέθετε κατά τόνεύπρεπέστερον δυνατόν τρό
πον. Διά τοΰτο μάλιστα είχα μεγόλην αύτοπεποίθη-
σιν, δτι θά ώμιλοΰσα ωραία, άφοΰ έγνώριζα δά τήν 
όρθήν μέθοδον τού έγκωμιασμοΰ οιουδήποτε πράγμα
τος. 'Εντούτοις, καθώς τώρα βλέπω, δέν ήτον αυτή. 
φαίνεται, ή μέθοδος τοΰ νά σύνθεσης ëva κομψόν 
πανηγυρικόν προς τιμήν ενός πράγματος, άλλα πολύ 
μάλλον τό νά έπισωρεύης προς ε"ξαρσίν του τά ση- e 
μαντικώτερα, πού γίνεται, καί τά τιμητικώτερα προσ
όντα, αδιακρίτως άν άνταποκρίνωνται είς τήν πρα
γματικότητα ή Οχι. Καί ψευδή άν είναι, δέν Εχει, 
βλέπω, σημασίαν' ώρίσθη άλλωστ' έκ τών προτέρων, 
καθώς φαίνεται, νά κοιτάξη ό καθένας μας νά δώση 
απλώς τήν έντύπωσιν, οτι εξυμνεί τόν "Ερωτα, Οχι νά 
τόν εξύμνηση πραγματικά 8 . Αυτός, φαντάζομαι, είναι 
ό λόγος, πού μεταφέρετε κάθε έπαινετικόν χαρακτηρι-
σμόν καί τόν φορτώνετε εις τόν "Ερωτα, βεβαιώνοντες 

1. Είς τόν "Ομηρον (Όδυσσ. λ, 633) διηγείται Ó 'Οδυσσεύς : 
έμέ δέ χλωρόν δέος ϋρει, 
μή μοι Γοργείην κεφαλήν δεινοΐο πελώρου 
έξ "Αιδος πέμψειεν άγαυή Περσεφόνεια. 

Ό Σωκράτης λογοπαικτεΐ μέ τ* δνομα τοθ Γοργίου, τοΰ οποίου 
μιμείται δ Άγάθων τό δφος" φοβείται δτι θά μείνϋ άφωνος ώς 
πέτρα ενώπιον τοϋ Γοργίου, δπως καΐ 8σοι άντίκρυζαν τό Γοργό-
νειον, τής Μεδούσης τήν κεφαλήν. Kai τό δεινός επίσης χρησι
μοποιείται μέ διπλήν σημασίαν. 

2. Πρβλ. άνωτ. σ. 28,2. 
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τώ λόγω έπί τόν έμόν λόγον πέμψας αυτόν με 
λίθον τή αφωνία ποιήσειεν. 

Καί ένενόησα τότε άρα καταγέλαστος ών, 
ήνίκα ύμΐν ώμολόγουν έν τω μέρει μεθ* υμών 

5 έγκωμιάσεσθαι τόν "Ερωτα καί Ι-φην εΐναι δει- d 
νός τά ερωτικά (177d), ουδέν είδώς άρα τοΰ 
πράγματος, ώς έδει έγκωμιάζειν ότιοΟν. έγώ 
μέν γάρ ύπ' άβελτερίας ωμην δεΐν τάληθή λέ
γειν περί έκαστου τοΰ έγκωμιαζομένου, καί 

ίο τούτο μέν υ π ά ρ χ ε ι , έξ αυτών δέ τούτων τά κάλ
λιστα εκλεγόμενους ώς ευπρεπέστατα τιθέναι-

καί πάνυ δή μέγα έφρόνουν ώς εδ έρών, ώς εί
δώς τήν άλήθειαν τοθ έπαινεΐν ότιοΟν τό δέ 
άρα, ώς εοικεν, ού τούτο ήν τό καλώς έπαινεΐν 

is ότιοΰν, άλλα τό ώς μέγιστα άνατιθέναι τώ πρά- e 
γματι καί ώς κάλλιστα, έάντε fj ούτως έχοντα 
έάντε μή* εί δέ ψευδή, ουδέν άρ ' ήν πράγμα" 
προυρρήθη γάρ, ώς έ'οικεν, οπως έκαστος ημών 
τόν "Ερωτα έγκωμιάζειν δόξει, ούχ Οπως έγκω-

20 μιάσεται. διά ταύτα δή οΐμαι πάντα λόγον κι-
νούντες άνατίθετε τώ "Ερωτι καί φάτε αυτόν 

8 αβελτηρίας BeTW 13 τοΰ έπαινεΐν ότιοΰν del. Badfaam, ότιοϋν 
tantum del. Sykutris τοθ έπαιναυμένου coll. v. 9 Galli 19 δόξει 
Ëtephanus : δόξη, codd. 

3. Ή θεωρία τοϋ εγκωμίου, πού αναπτύσσει έδώ Ô Σωκράτης. 
είναι διαφορετική άπό τήν κρατούσαν εΐς τά ρητορικά εγχει
ρίδια, τών οποίων τήν αρχήν διατυπώνει ό Ισοκράτης 4, 8 
τά τε μεγάλα ταπεινά ποιήσαι χαΐ τοις μικροϊς μέγεθος περιθεϊ-
ναι· (πρβλ. Μενέξ. 234c>—αυτό πού ονομάζει ό 'Αριστοτέλης αύ-
ξησιν 'Ρητορ. 1368a 10 κέξ. Ό Σωκράτης Ισχυρίζεται, δτι αυτό 
δέν εΐν' άληθινόν έγκώμιον, άλλα μόνον έπίφασις εγκωμίου. 
Διότι τό πρώτον στοιχεϊον παντός εγκωμίου είναι ή α λ ή θ ε ι α 
(πρβλ. καΐ Φαϊδρ. 259e), κατόπιν δέ έρχονται τά καθαρώς κ α λ 
λ ι τ ε χ ν ι κ ά στοιχεία, ή εκλογή τών καλλίστων καί ή εύάρμο-
στος τοποθέτηαις αυτών. Κατ* αυτόν τόν τρόπον ό Πλάτων ορο
θετεί μεταξύ των προηγουμένων λόγων καΐ τών λόγων τοΰ Σω
κράτους καΐ τοϋ Άλκιβιάδου, δπου επίσης εξαίρεται σκοπίμως 
καΐ επανειλημμένως ή φιλαλήθεια τού ομιλούντος. 
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ότι είναι τοιοΰτος καί τόσων αγαθών πρόξενος' έτσι 
δηλαδή θά εμφανίζεται δσον τό δυνατόν ωραιότερος 119 
καί ανώτερος, φυσικά εις τά όμματα εκείνων πού 
δεν τόν γνωρίζουν, δχι, υποθέτω, είς όσους τόν γνω
ρίζουν. Καί ασφαλώς ύπό τάς συνθήκας αύτάς καΐ 
ό πανηγυρικός έχει λαμπρότητα καί επιβλητικότητα1. 
Εντούτοις έγώ δέν έγνώριζα, οπως βλέπω, τόν τρό
πον autòv τοΰ εγκωμίου, καί επομένως έν αγνοία 
μου σας έδωσα τήν όπόσχεσιν νά εγκωμιάσω καί 
έγώ, Οταν έλθη ή σειρά μου. "Ωστε ή γλώσσα μου 
έδωσ' ύπόσχεσιν, ό νους μου Οχι3. "Ας πάη λοιπόν 
στό καλό Ι Δέν αναλαμβάνω πλέον νά εγκωμιάσω 
κατ' αυτόν τόν τρόπον' ούτε θά είχα άλλωστε τήν 
Ικανότητα. Μολαταύτα, τήν άλήθειαν, άν τό επιθυ
μητέ, αότήν vai, δέχομαι νά σδς εκθέσω, μέ τόν ίδι- b 
κόν μου τρόπον, οχι έν αντιπαραβολή προς τάς ομι
λίας τάς ίδικάς σας' έτσι δέν θά γελοιοποιηθώ. Σκέ
ψου λοιπόν, Φαϊδρε3, άν σοΰ χρειάζεται καί παρομοία 
αγόρευσις, τήν άλήθειαν ν' ακούσης ν' αναπτύσσεται 
περί τοΰ "Ερωτος, καί μάλιστα μέ τήν έκλογήν καί 
τήν συναρμολόγησιν τών λέξεων, οποία τυχόν θά 
μοΰ ήρχετο προχείρως είς τό στόμα *>. 

Ό Φαιδρός τότε καί οί άλλοι τόν ενεθάρρυναν, 
είπε, μέ τόν τρόπον πού αυτός τυχόν ευρίσκει σω-
στόν νά έκθεση τάς απόψεις του, μ* αυτόν νά όμι-
λήση. «Κάτι άλλο ακόμη, Φαϊδρε» είπε' «δώσε μου 
τήν άδειαν νά ερωτήσω κάτι μικροπράγματα τόν 'Α
γάθωνα, ώστε νά έχω πρώτα τήν συγκατάθεσίν του, 
καί ύστερα έπί τη βάσει πλέον αυτής νά ομιλήσω5», e 
«Καλά, σοΰ δίδω τήν άδειαν» άπήντησεν ό Φαιδρός' 
«έρωτα τον». 

1. Έδώ ό Σωκράτης είναι σαρκαστικότατος. 
2. Ό στίχος τοθ Εύριπίδου ή γλώσσ' όμώμοχ', ή δέ φρήν 

άνώμοτος, τόν όποιον λέγει είς στιγμήν άγανακτήσεως ό Ίππο-
λυτός χωρίς καΐ νά τόν έφαρμόζη, είχε γίνει ζώντος τοθ ποιη-
τοΰ παροιμιώδης, ώς δικαιολογητικός κάθ* έπιορκίας. Πρβλ. 
•Αριστοψ. θεσμ. 275, Βατρ. 101, καΐ θεαίτ. 154d. 

3. Τήν ΛρνησΙν του είναι πρόθυμος ν* άποσύρη, δν τοϋ έπι-
τραπβ νά όμιλήση κατά τό σύστημα του. Ζητεί προς τοΰτο τοθ 
ΦαΙδρου τήν άδειαν, elvai πατήρ τοθ λόγου. 

4. Kai ή εκλογή τών λέξεων (όνόμασις) καΐ ή συναρμολό-
γησίς των θά είναι πραγματικά αυτοσχέδιος, ελεύθερος δηλαδή 
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τοιούτον τε είναι καί τοσούτων αίτιον, οπως άν 199 
φαίνηται ώς κάλλιστος καί άριστος, δήλον δτι 
τοις μή γιγνώσκουσιν (ού γάρ δήπου τοΐς γε εΕ-
δόσιν), καί καλώς γ* έχει καΐ σεμνώς ό έπαινος. 

5 άλλα γάρ έγώ ούκ $δη άρα τόν τρόπον τοΰ 
επαίνου, ού δ' είδώς ύμΐν ώμολόγησα καί αυ
τός έν τφ μέρει έπαινέσεσθαι. ή γ λ ώ σ σ α οδν 
ύπέσχετο, ή δέ φ ρ ή ν oß (Eurip. Hippol. 612). 
χαιρετώ δή* ού γάρ έ'τι εγκωμιάζω τούτον τόν 

ίο τρόπον ού γάρ άν δυναίμην. ού μέντοι άλλα 
τά γε αληθή, εί βούλεσθε, έθέλω είπεΐν, κατ' b 
έμαυτόν, ού προς τους υμετέρους λόγους, ίνα 
μή γέλωτα οφλω. δρα οδν, ώ Φαιδρέ, εί τι καΐ 
τοιούτου λόγου δέει, περί "Ερωτος τάληθή λε-

15 γόμενα άκοόειν, ονομάσει δέ καί θέσει όημάτων 
τοιαύτη, οποία δαν τις τύχη επελθούσα. 

Τόν οδν Φαΐδρον Εφη καί τους άλλους κελεύειν 
λέγειν,δπτ· σύτός οΐοιτο δεΐν είπεΐν,ταύτη.—"Ετι 
τοίνυν, φάναι, ώ Φαιδρέ, πάρες μοι 'Αγάθωνα 

20 σμίκρ* άττα έρέσθαι, ΐνα άνομολογησάμενος 
παρ' αύτοΰ ούτως ήδη λέγω. — 'Αλλά παρίημι, e 
φάναι τόν Φαΐδρον* άλλ 1 έρωτα. 

3 δήπου Cobet (cf. Gorg. 459a) : άν που TW που Β 5 άρα oro. 
BW at cf. 205b 7 γλώσσα (sicut Buripides) W : γλώττα BT 15 ονο
μάσει W δνόμασι BT 16 δάν Userter (δή άν Stai Ι banni): 6' άν Β 
δ* δν TW δν Vatic. 1030 21 παρ' αύτοϋ : προς αυτόν Richards 

άπό τάς σχολειακάς καΐ αναμνήσεις, άπό τάς οποίας εΐναι γεμάτοι 
οί «αυτοσχέδιοι· λόγοι τών προτοΟ. 

5, Ζητεί τήν άδειαν άπό τόν Φαΐδρον, διά νά μή τόν δια-
κόψη καΐ πάλιν, δπως πρωτύτερα 194d. Καΐ εις τόν Φαΐδρον 
237c ομιλεί ό Πλάτων εναντίον εκείνων, οΐ όποιοι αρχίζουν μίαν 
συζήτησιν, χωρίς νά καθορίσουν τήν ούσίαν έκαστου (διομολο-
γήσασθαι), καΐ ιΐς τό τέλος μόλις ανακαλύπτουν, δτι ό καθένας 
των άλλα έννοοΰσεν. 
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21. "Υστερα λοιπόν άπ* αυτά, εΐπεν, ήρχισενό Σω
κράτης άπό τό έξης επάνω κάτω ερώτημα : .Λοιπόν, 

Σωχράτους *ναπητέ μου Άγάθων. Έσχημάτισα 
, τήν ννώμην, πώς ήτον επιτυχημένη 

•Αγάθωνος J -»«ύθυνσις που Ιδωοες είς_ τήν 
c ' ^ όμιλίαν σου, όταν έτόνιζες ότι επρε-
δ ι α λ ο γ ο ς * r , „ . Λ . 

πε πρώτα τον Ιδιον τόν Ερωτα να 
παρουσίασης, τί πράγμα είναι, έπειτα δέ τήν δρδσιν 
του. Αυτήν τήν είσαγογήν τήν επιδοκιμάζω πλήρως ι . 
Σέ παρακαλώ λοιπόν, έφ* δσον καί τάς αλλάς ιδιότη
τας τοΰ "Ερωτος περιέγραψες μέ τόσην έπιτυχίαν καί 
τόσην μεγαλοπρέπειαν, απάντησε μου καΐ είς τά έξης : d 
Είναι άραγε τοιαύτη ή φύσις του, ώστε νά είναι ό 
"Ερως Ιρως ώρισμένου τινός ή οχι 3 ; Τό ερώτημα μου 
πάντως δέν αναφέρεται εΐς τό άν είναι γέννημα ώρι-
σμένης μητρός ή πατρός (θά ήτο τότε κωμικόν τό ε
ρώτημα, άν ό "Ερως είναι έ'ρως προς μητέρα ή' πατέ
ρα)* άλλα νά : Υπόθεσε, πώς σ* ερωτούσα περί αυτής 
ακριβώς τής εννοίας π α τ ή ρ ' άραγε ό πατέρας είναι 
πατέρας ώρισμένου τινός, ή όχι3; θά μου απαντούσες, 
δέν αμφιβάλλω, άν ήθελες νά μου δώσης άπάντησιν α
κριβή9, οτι ό πατέρας είναι πατέρας ενός υίοΟ ή μιας 
θυγατρός. "Η δχι ;» «Φυσικά» εΐπεν ό Άγάθων. «Καί ή 
μητέραμάλιν τό ίδιον;» Καί είς αυτό ή άπάντησις ήτο e 
καταφατική. «Δέξου ακόμη» εΐπεν ό Σωκράτης «νά 
μου δώσης καί μερικός άλλας απαντήσεις, διά νά 
έννοήσης ακριβέστερα αυτό πού θέλω νά καταλήξω. 

* Πρβλ. ΕΕσαγ. III § 2. 
1. Τό φιλοφρόνημα επαναλαμβάνεται καΐ 201d. Δέν είναι 

διόλου είρωνικόν. 
2. Ή μετάφρασις καθιστά" μέν σαφές, τί θέλει νά είπή δ Σω

κράτης, συγκαλύπτει ομως τήν πολυσημίαν τής αρχαίας εκφρά
σεως, ή οποία Εδωσεν άφορμήν είς τάς επίμονους τοΰ φιλοσόφου 
λογικάς διακρίσεις. Τής γενικής ή χρήσις είναι είς τήν άρχαίαν 
γλώσσαν πολλαπλή, είς τήν προκειμένην περίπτωσιν θά ήτον ή 
γενική ή υποκειμενική : έρως έκ μέρους πατρός ή μητρός, ή άντι· 
κειμενική : έρως πράς πατέρα ή μητέρα, ή κτητική : Ερως γέν
νημα ενός πατρός, δπως 203a. Ή τρίτη ερμηνεία εΐναι, νομίζω, ή 
ορθότερα. Ό Σωκράτης θέλει νά είπη : Δέν εννοώ, άν ό Ερως 
Ιχει πατέρα ή μητέρα, διότι τότε τό ερώτημα, πού Εκαμα πρό ολί
γου (ίστι τοιούτος σΐος είναί τίνος 6 "Ερως Ερως, μέ τήν επα
νάληψιν δηλαδή τής λέξεως έρως καί είς τήν Θέσιν τοϋ κατηγορου
μένου) θά ήτο κωμικόν, αν άντΐ τοΰ τινός έθέταμεν μητρός ή 
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21. Μετά ταΟτα δή τον Σωκράτη εφη ένθένδε 
ποθέν αρξασθαι· Καί μήν, ώ φίλε Άγάθων, κα
λώς μοι Εδοξας καθηγήσασθαι τοθ λόγου, λέ
γων (195a) δτι πρώτον μέν δέοι αυτόν έπιδεΐξαι 

5 ònolóc τίς έστιν 6 "Ερως, ύστερον δέ τα Εργα 
αύτοΟ. ταύτην τήν αρχήν πάνυ αγαμαι. ΐθι οδν 
μοι περί "Ερωτος, επειδή καΐ τδλλα καλώς καΐ 
μεγαλοπρεπώς διήλθες οίος έστι, καΐ τόδε είπε- d 
πότερόν έστι τοιούτος οίος εΤναί τίνος ô "Ερως 

ίο έρως ή οοδενός ; ερωτώ δ" ούκ εί μητρός τίνος 
ή πατρός έστιν (γελοΐον γ ά ρ άν εΐη τό ερώτημα 
εί "Ερως εστίν έρως μητρός τ] πατρός), άλλ' ώσ
περ δν εΐ αυτό τοΟτο π α τ έ ρ α ήρώτων. Ά ρ α ό 
πατήρ έστι πατήρ τινός ή οϋ;, είπες άν δήπού μοι, 

15 εί έβοόλου καλώς άποκρίνασθαι,οτι Εστίν ύέος γε 
ή θυγατρός ό πατήρ πατήρ· ή ου ;—Πάνυ γε, φά
ναι τόν Α γ ά θ ω ν α . — ΟϋκοΟν καί ή μήτηρ ώσαυ- e 
τως ; Όμολογεΐσθαι καί τοΟτο.—"Ετι τοίνυν, ει
πείν τόν Σωκράτη, άπόκριναι όλίγω πλείω, ίνα 

20 μβλλον καταμάθης δ βούλομαι" εΐ γάρ έροίμην 

8 οίος τ· TW 10 Ιρως om. τ 12 e t . . . . πατρός seel. Hug 
!|έρως del. Sommer 18 όμολογεΐν stallttaum όμολογήσαι vulg. 

όμολογείσθω Kvicala 

πατρός, θέλει λοιπόν Βιά τής διακρίσεως σοτής νά προλάΒη έν-
δεχομένην παρεξήγησιν καΐ νά υπογράμμιση, δτι τό πρόβλημα 
στρέφεται αποκλειστικώς περί τό ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν του έρω
τος. Μή λησμονοΰμεν, οτι ή δυνατότης που έχομεν σήμερον, νά 
διακρίνωμεν μ' Ενα κεφαλαϊον γράμμα τον θεόν "Ερωτα (περί τοθ 
οποίου καΐ μόνον είναι δυνατόν νά λεχθή, δτι έχει πατέρα ή μη* 
τέρα) καΐ τό συναίσθημα έρωτα, δέν υπήρχε διά τόν αρχαΐον. Οοτε 
εΐχεν άναπτυχθή ακόμη ώρισμένη φιλοσοφική ορολογία. "Ολη αυτή 
ή άνάπτυξις θά ήτο περιττή, αν ό Πλάτων ημπορούσε (Ισως καί 
νά μήν ήθελε) νά διατύπωση τό ερώτημα του δπως Ενας σημερι
νός : Ή Εννοια έρως χρειάζεται νά συμιτληρωθα μέ ώρισμένον 
άντικείμενον, προς τό όποιον στρέφεται, ή δχι ; 

3. Άπό εόγένειαν ό Σωκράτης παριστάνει, δτι τό νά δωση 
ύ Άγάθων τήν ακριβή 'άπάντησιν είναι ζήτημα καλής θελήσεως, 
δχι Ικανότητας. 
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"Αν σ' ερωτούσα π.χ.: Καί ό αδελφός ; Δέν είναι καί 
αυτός αυτό πού είναι, καθό αδελφός ενός ώρισμένου 
προσώπου ; ή Οχι ;» «Είναι» εΐπεν. «Ενός αδελφού 
ή μιας αδελφής' ναί ;» Τό παρεδέχθη. «Προσπάθησε 
τώρα» λέγει «να καθορίστις καί περί τοθ "Έρωτος -

Ò "Ερως είναι £ρως ώρισμένου τινός ή δέν είναι ;» 
«Καί. ρ^βαια εΐναι». 200 

«Τώρα, αυτό μέν, τό τίνος είναι» έξηκολούθησεν 
ό Σωκράτης «φύλαξε το μέσα σου καί νά τό ένθυμή-
σαι1. Έ ν τώ μεταξύ απάντησε μου είς αυτό καί μό
νον: άραγε Ο "Ερως εκείνο, τοΰ οποίου εΐναι έ'ρως, 
τό επιθυμεί, ή δχι;» «Χωρίς άλλο» είπε. «''Αραγε τό 
έ"χει αυτό, που επιθυμεί καί άγαπ&\ καί δμως τό επι
θυμεί καί τό άγαπ$, ή δέν τό Ιχει ;» «Δέν τό έχει» 
λέγει* «αυτό τουλάχιστον είναι πιθανόν». «Κοίταξε 
τώρα» εΐπεν ό Σωκράτης «μήπως αυτό είναι λογικώς 
άναγκαΐον, καΐ δχι απλώς πιθανόν, ό έχων δηλαδή 
τήν έπιθυμίαν να έπιθυμή Ο,τι στερείται, εί δ' άλλως, 
νά μήν έπιθυμή, άν τύχη καί δέν τό στερήται3. "Εγώ 
πάντως, Άγάθων, παραδέχομαι οτι αυτό είναι άπολύ- b 
τως άναγκαΐον' σό ;» «Καί έγώ» εΐπε «τό πιστεύω». 
«Λαμπρά ! θ ά επιθυμούσε λοιπόν ποτέ ένας, πού είναι 
ήδη μεγαλόσωμος, νά εΐναι μεγαλόσωμος, ή ρωμα
λέος, άφοΰ είναι ρωμαλέος ;» «'Αδύνατον, έπί τή βά
σει τών Οσων έδέχθημεν». «Φυσικά, άφοΰ δέν θά τοΰ 
Ελειπαν αυτά τά προσόντα, έφ*οσον ίσα ίσα τά έχει». 
«"Εχεις δίκαιον». «Διότι καί είς τήν περίστασιν, που 
ε"νας ρωμαλέος θά ήθελε νά είναι ρωμαλέος» λέγει 
Ο Σωκράτης «καί ίνας ταχύπους νά είναι ταχυπους, 
καί ëvaç υγιής νά εΐναι υγιής —διότι θά ήτο δυνατόν 
ΐσως νά φαντασθή κανείς αυτά καΐ δλα τά παρό
μοια ενδεχόμενα, άνθρωποι δηλαδή πού εΐναι τοιούτοι 

1. Ό Άγάθων τα είχεν είπεϊ ήδη 197b, δτι κάλλους. Άλλ* 
ό Σωκράτης δέν βιάζεται- θέλει νά μεΐνη ακόμη είς τό επίπεδον 
τής αφηρημένης εννοίας, τής λογικής μεθόδου, το όποιον έχει οι* 
αυτόν μεγάλην σημασίαν. ΕΙς τήν οΰσίαν θά Ελθη μόλις 201a καΐ 
τότε 8ά υπενθυμίσω τήν άπάντησιν τοϋ Αγάθωνος. Ό Άγάθων 
δμως, μαντευων ίσως άπό τώρα τάς δυσκολίας, θέλει νά είναι 
πάντα μέσα, καί διά TOÖTO προσθέτει 200a ώς το εικός γε, γνή
σιος ε(ς τοΰτο μαθητής τών ρητόρων. Άλλ" 6 Σωκράτης δέν τόν 
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Τί δ έ ; α δ ε λ φ ό ς , αυτό τοΟτο οπερ Ιστιν, δστι 
τινό^άδελφος ή οϋ; Φάναι είναι.—ΟύκοΟν άδελ-
ΦοΟ ή αδελφής ; Όμολογεΐν. — Πειρώ δή, φά
ναι, καί τον "Ερωτα ειπείν* ά "Ερως έρως έ-

5 στίν ούδενός ή τινός ; — Πάνυ μέν οδν εστίν. 200 
ΤοΟτο μέν τοίνυν, είπεϊν τόν Σωκράτη, φύλα*-

ξον παρά σαυτώ μεμνημένος, δτσυ"τοσόνδε δέ 
είπε* πότερον ό "Ερως εκείνου ο5 Ιστιν έρως, 
επιθυμεί αύτοΟ ή οΰ;—Πάνυ γε φάναι.—Πότε-

ιο ρον έχων αυτός, οδ επιθυμεί τε καί έρα, εΐτα 
επιθυμεί τε καΐ έρςϊ, ή ούκ έχων ;—Ούκ £χων, 
ώς το είκος γε, φάναι.—Σκόπει δή, είπεϊν τον 
Σωκράτη, αντί του εΙκότος εί ανάγκη οοτως, τό 
έπιθυμοΟν έπιθυμεΐν οδ ενδεές έστιν, ή μή έπι-

15 θυμεΐν, έάν μή ενδεές fj. έμοί μέν γάρ θαυμαστως 
δοκεΐ, ώ Άγάθων, ώς ανάγκη εΐναι* σοί δέ πώς ; b 
—Κάμοί. φάναι, δοκεΐ.—Καλώς λέγεις, δ ρ ' οδν 
βούλοιτ1 αν τις μέγας ών μέγας εΤναι ή Ισχυ
ρός ών ίσχυρός ;—'Αδύνατον έκ τών ώμολογη-

20 μένων.—Oò γάρ που ενδεής αν εΐη τοότων ο γ ε 
ών.—'Αληθή λέγεις.—Εί γάρ καί Ισχυρός ών 
βούλοιτο Ισχυρός είναι, Φάναι τον Σωκράτη, 
καί ταχύς ών ταχύς, καΐ υγιής ών υγιής—ίσως 
γαρ αν τις ταύτα οίηθείη καί πάντα τα τοι-

25 αΟτα, τους οντάς τε τοιούτους καί Ιχοντας 

1 δ έ ; δαί Τ || αδελφός Cobet 2 αδελφός del. Badham 3 αδελφής: 
αδελφός Τ corr. Τ 3 12 σκοπεϊν 1Υ||δή oro. Τ add. Τ* 13 εΐκότως 
W 19 όμολογαυμένων vulg. 21 καΐ om. W 

αφήνει· μέ πιθανότητας καΐ μισά πράγματα δέν είναι δυνατόν 
νά διεξαχθή έρευνα επιστημονική· έδώ Ισχύει ή αρχή τής λογι
κής άναγκαιότητος. 

2. Όλόκληρος ή επιχειρηματολογία τοϋ Σωκράτους στηρίζε
ται εΙς τόν ταυτισμον Ερωτάς καΐ επιθυμίας. Πρβλ. Φαϊδρ. 237d, 
όχι μέν οδν δή επιθυμία τις ò έρως, άπαντι δήλον. 
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καί κατέχουν τά προσόντ* αυτά, νά επιθυμούν ταυτο- e 
χρόνως αυτά πού κατέχουν' διά νά μήν ύποπέσωμεν 
λοιπόν είς λάθος, διά τοΰτο επιμένω. "Αλλωστε αυ
τοί, Άγάθων, δν τό συλλογισθής καλά, οφείλουν 
κατ' ανάγκην, θέλουν δέν θέλουν, νά εΐναι κάτοχοι 
τήν στιγμήν αυτήν τών διαφόρων ιδιοτήτων, τάς ο
ποίας έχουν" Επομένως κανείς δέν θά ημπορούσε πάν
τως νά ποθήση αυτό καί μόνον '; Ά ν Ομως £λθη κα
νείς και μας είπή : «Έγώ είμαι υγιής, άλλα καί θέλω 
επίσης νά είμαι υγιής" είμαι πλούσιος, άλλα καΐ 
θέλω νά είμαι πλούσιος, επιθυμώ* επομένως δ,τι α
κριβώς £χω», θά τοΰ άπαντήσωμεν: «Ναί, κύριε, έχεις 
τώρα καί πλοΰτον καί ύγε(αν καί σωματικήν δύνα- d 
μιν" άλλα τά θέλεις νά τά έχης καί είς τό μέλλον" 
καθ" οσον είς τό παρόν τουλάχιστον, εϊτε τό θέλεις 
είτε Οχι, τά έχεις. Πρόσεξε λοιπόν, μήπως μέ τήν 
βεβαίωσίν σου αυτήν Οτι Επιθυμώ αυτά που 2χω, 
δέν θέλεις νά είπής τίποτε άλλο παρά τοΰτο : δτι 
θ έ λ ω οσα τώρα εΐναι είς τήν διάθεσίν μου καί είς 
τό μέλλον νά εΐναι». θ ά τό άνεγνώριζε, δέν εΐ
ναι ;» Συνεφώνησεν, εΐπε, καί ô Άγάθων. Προσέ
θεσε τότε ό Σωκράτης : «'Επομένως, αυτό σημαίνει 
Οτι άγαπ$ς έκεϊνο τό όποιον δέν εΐν* ακόμη είς 
τήν διάθεσίν σου οοτε είς τήν κατοχήν σου, δτι 
άγαπςίς δηλαδή τό νά σοΰ εΐναι είς τό μέλλον 
έξησφαλισμένα καΐ διαθέσιμα αυτά τά αγαθά*», e 
«Απολύτως εΐπε. «'Επιθυμεί άρα *, καί αυτός καί 

1. Τό δτι είναι δυνατόν νά έπιθυμη κανείς ο,τι Εχει,τοΰ φαί
νεται τόσον παράδοζον, ώστ' αισθάνεται τήν ανάγκην νά δίκαιο" 
λογηθή, δτι διατυπώνει κάν παρομοίαν ΰπόθεσιν. 'Εντεύθεν εγκα
ταλείπεται ή υποθετική σόνταξις καΐ παρεμβάλλεται τό ΐοως 
γ α ρ . . . λέγω. Μέ τήν παρεμβολήν δμος αυτήν ή υπόθεσις δέν 
γίνεται καθ* έαυτήν, άλλα ώς απορία τοϋ 'Αγάθωνος, προς τόν 
όποιον απευθύνεται, και τήν αισθάνεται τόσον δικαίαν, ώστε καΐ 
πάλιν ή σύνταξις διασπάται καΐ μεταπΕπτει είς ευθυν λόγον : καί 
τούτου γε δήπου τ(ς &ν έκιθυμήσειεν ; Τήν άπάντησιν δίδει δχι 
πλέον μέ γενικότητας, άλλ' εις Ενα συγκεκριμένον παράδειγμα. 
"Ετσι βλέπομεν, πώς εξακολουθεί ή επιστημονική Ερευνα νά έχη 
τόν ρευστόν ακόμη χαρακτήρα ζωντανής καΐ παραστατικής ουνο-
μιλίας, ή σκέψις αναπτύσσεται, οοτως είπεϊν, ενώπιον μας, καΐ 
ενώπιον μας ψηλαφ§ νά εβρη τήν σύμμετρου διατύπωσίν της. 

2. Τό επιθυμώ εΐναι έδώ Ισχυρότερον τοΰ βούλομαι, έχει 
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ταύτα τούτων απερ έχουσι καί έπιθυμεϊν ΐν ' e 
οδν μή έξαπατηθώμεν, τούτου ένεκα λέγω—τού
τοις γάρ, ώ Άγάθων, εί εννοείς, εχειν μέν έκα
στα τούτων έν τφ παρόντι ανάγκη α εχουσιν, 

5 έάντε βουλωνται έάντε μή, καΐ τούτου γε δήπου 
τίς Sv έπιθυμήσειεν ; άλλ' δταν τις λέγη δτι 
Έ γ ώ ύγιαίνων βούλομαι καΐ ύγιαίνειν, καΐ πλού
των βούλομαι καΐ πλουτείν, καΐ επιθυμώ αυτών 
τούτων α έχω — εϊποιμεν αν αύτώ δτι Σύ, ω 

ίο άνθρωπε, πλοΰτον κεκτημένος καί ύγίειαν καΐ 
ίσχύν, βούλει καΐ εις τον έπειτα χρόνον ταΟτα d 
κεκτήσθαι έπεϊ έν τώ γε vöv παρόντι, είτε βού-
λει είτε μή, έχεις, σκόπει οδν, δταν τούτο λέγβς, 
δτι επιθυμώ τών παρόντων, εί άλλο τι λέγεις ή 

15 τόδε, δτι βούλομαι τα νΟν παρόντα καί είς τόν 
έπειτα χρόνον παρείναι. Ά λ λ ο τι ομόλογοι αν; 
Συμφάναι εφη τάν Αγάθωνα. Ειπείν δή τόν Σω
κράτη' ΟυκοΟν τοΟτό γ" εστίν εκείνου έράν. δ 
ουπω ετοιμον αύτώ έστιν ουδέ έχει, τό είς τόν 

20 έπειτα χρόνον ταΟτα είναι αύτώ σωζόμενα καΐ e 
παρόντα.— Πάνυ γε, φάναι.— Καΐ οδτος άρα 

1 ταύτα Β : ταυτί TW 2 τούτοις : τούτους TW 3 έκαστον vulg. 
5 τούτου : τούτων ? Sykutris 8 καί πλουτείν Β : πλουτείν TW 
|[έπιθυμών w 13 έχης Β 16 όμολογοίς δν Β3 18 ούκοον δή T a c 

19 το TW : τά Β τοϋ Kvicala [τφ ? Kalitsunakis] Βούλεσθαι post 
το add. Richards post σωζόμενα Corssen 20 καΐ TW : μοι Β τά 
νϋν vulg. τά μή Sauppe καί αεί Bury, alii alia 

δέ και σαφεστέραν τήν έννοιαν τής ο ρ μ ή ς τής ψυχής προς τα 
έπιθυμούμενον (Ίσοκρ. 10,65). 

3. Ma τδ σωζόμενα Εκφράζεται σαφέστερον ή σ υ ν έ χ ε ι α 
τής κτήσεως άπό τού παρελθόντος προς τό παρόν, το παρόντα 
αναφέρεται είς τήν ε κ ά σ τ ο τ ε παρουσίαν τών πραγμάτων. 

4. ΕΙς τήν άνακεφαλαΕωσιν τών συμπερασμάτων ολοκλήρου 
τής σειράς τών προτέρων συλλογισμών εξαίρει διά τής έπισωρεύ-
σεως τών συνωνύμων, πόσον θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς σ^μαοίαι; είναι ή 
αρχή, πού έθεσε. 
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οίοσδήποτε άλλος κατέχεται ύπο επιθυμίας τινός, 
ο,τι δέν εΐναι είς τήν διάθεσίν του καί ο,τι δέν είναι 
παρόν καί ο,τι δέν κατέχει καί ο,τι δέν είναι ό ίδιος 
καΐ δ,τι τ,οΟ λείπει. Παρόμοια περίπου είναι τ* αντι
κείμενα, προς τά όποΐα στρέφονται ή επιθυμία καί 
ό έ'ρως». «Πολύ σωστά» εΐπε. 

«Και τώρα, σέ παρακαλώ» έξηκολούθησεν ό Σω
κράτης «ας άνακεφαλαιώσωμεν χα σημεία, εις τά ό
ποια έμείναμεν σύμφωνοι. Ό "Ερως αναφέρεται πρώ
τον μέν είς ορισμένα αντικείμενα, έπειτα εις εκείνα 
τ' αντικείμενα, Οσα τυχόν στερείται έπί τοΰ παρόν
τος. Δέν είναι ;» «Μάλιστα» λέγει. <*Ανακάλεσε τώρα 201 
εΙς τήν μνήμην σου ϋστερ* ά π ' αυτά. προς τί πραγμ' 
ανέφερες εΐς τήν όμιλίαν σου Οτι στρέφεται ό Έρως" 
η\ άν προτιμάς, σοΰ τό υπενθυμίζω έγώ ι . Μου φαί
νεται λοιπόν, πώς αυτό περίπου υπεστήριξες: οτι τά 
πράγματα τών θεών έτακτοποιήθησαν χάρις εΐς τόν 
έ*ρωτα προς τό ώραίον" διότι τοΰ άσχημου έρως δέν 
νοείται. Αυτό επάνω κάτω δέν εΐναι πού έλεγες ;* 
«Ναί, τό είπα» άπήντησεν ό Άγάθων. «Καΐ πολύ σω
στός εΐναι ό Ισχυρισμός σου, φίλε μου» εΐπεν ό Σωκρά
της*. «"Αν λοιπόν αυτό άληθεύη, τότε ό"Ερως πρέπει 
νά είναι τής ώραιότητος έρως καί οχι τής ασχήμιας. 
"Ετσι;» Τό παρεδέχθη. «Άνεγνωρίσθη ομως, οτι έκεϊνο 
πού στερείται καί εκείνο πού δέν Ιχει, αυτό άγαπ$;» b 
«Ναι» εΐπε. «Στερεΐτ' επομένως καί δέν Ιχει ωραιό
τητα ό Έρως». «Κατ* ανάγκην» εΐπεν. «'Αλλά τότε, 
£να πράγμα πού στερείται ωραιότητα καί δέν έχει 
διόλου κάλλος, τό ονομάζεις μήπως σύ ώραΐον ;» 
«Πάντως δχι». «Επιμένεις λοιπόν νά ύποστηρίζης, 
δτι ό "Ερως είναι ώραΐος, έφ' δσον ή πραγματικότης 
εΐν" αυτή;» Καί ό Άγάθων είπε τότε : «Φοβούμαι, 
Σωκράτη, πώς δέν είχα καταλάβει τίποτε άπ" Οσα 

1. Προχωρεί τώρα εΙς τόν κ α θ ο ρ ι σ μ ό ν τοΰ αντικειμένου 
τοθ Ερωτος, άφοΰ διεπίστωσεν άπλας πρώτα τήν ß τι α ρ ζ t ν 
του. Ό Άγάθων προβλέπων τόν ελεγχον διστάζει ν* απάντηση 
<θά ψαντασθώμεν δτι μεσολαβεί σύντομος σιωπή), καί ό Σωκρά
της αναλαμβάνει να τόν υποβοήθηση ( ε ' W βουλει). 

2. Ό ένεστώς λέγεις αντί τοΰ Ελεγες, διότι 6 Άγάθων διά 
της τωρινής του απαντήσεως ανανεώνει, οΰτως είπεϊν, διά τό 
παρόν τόν τότε Ίσχυρισμόν. Κατόπιν à Σωκράτης θά συμπλήρωση 
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καί αλλος πάς Ò έπιθυμών τοθ μή ετοίμου επι
θυμεί καί τοο μή παρόντος καί δ μή έχει καΐ ö 
μή εστίν αυτός καί οδ ενδεής έστι- τοιαΟτ' άττα 
εστίν δ ν ή επιθυμία τε καΐ ô έ'ρως εστίν.— 

s Πάνυ γ \ ειπείν. 
"Ιθι δή. φάναι τον Σωκράτη, άνομολογη-

σωμεθα τα είρημένα. άλλο τί έστιν ό "Ερως, 
πρώτον μέν τινών, έπειτα τούτων δ ν αν ένδεια 
παρί) αύτώ ; — Ναι, φάναι. — Έ π ί δή τούτοις 201 

ίο άναμνήσθητι τίνων έφησθα έν τώ λόγω είναι 
τον "Ερωτα, εΐ δέ βούλει, έγώ σε άναμνήσω" 
ο'ίμαι γάρ σε ούτωσί πως είπεϊν, Οτι τοις θεοΐς 
κατεσκευάσθη τά πράγματα δι* έρωτα καλών' 
αισχρών γάρ ούκ εΐη έρως. ούχ ούτωσί πως ελε-

ΐ5 γες (197b) ; — Εΐπον γάρ, φάναι τον 'Αγάθωνα. 
—Καί επιεικώς γε λέγεις, ω εταίρε, φάναι τον 
Σωκράτη" καί εί τούτο ούτως Ιχει, άλλο τι ό 
"Ερως κάλλους αν εΐη έρως, αίσχους Ôè oü; 
Ώμολόγει. — Ούκοϋν ώμολόγηται, οδ ενδεής b 

30 έστι καί μή έχει, τούτου έρδν ; — Να[, ειπείν. 
—'Ενδεής dp ' έστι καί ούκ έχει ô "Ερως κάλλος. 
—'Ανάγκη φάναι.— Τί δέ ; το ενδεές κάλλους 
καί μηδαμί] κεκτημένον κάλλος δρα λέγεις σο 
καλόν εΐναι; — Ού δήτα. — "Ετι οδν ομολογείς 

25 "Ερωτα καλόν εΐναι, ει ταΟτα ούτως έχει; Κσϊ 
τον 'Αγάθωνα ειπείν Κινδυνεύω, ω Σώκρατες, 

1 ό άλλος Τ 2 εχη codd 4 τε om. W 6 άνομολογηαόμεβα W 
3 αν Ενδεια : i n c i p i t Os 3 τιαρην Οχ 13 Ερωτά ερωτος Οχ' 
14 ό Μρως W 16 γ ' Ελεγες Bury 17 τι ό : τι ή ό Οχβ Vindob, 21 
18 ο έρως Οχ1 20 Εχει Οχ (ut vid.): Εχη BTW U τούτου : 
του Οχ1 11 èpo" W 22 δ έ : δαί Τ 26 ω σωκρατες κινδυνεύω Οχ 

τήν άπάντησιν (206b), άλλα προσωρινώς αναγνωρίζει πλήρως τήν 
Ορθότητα της καΕ τήν χρησιμοποιεί κσϊ κατωτέρω χωρίς επιφυ
λάξεις 203c. Δέν υπάρχει κανείς λόγος νά πιστεύσωμεν, οτι ομι
λεί έδώ είρωνικώς. 

Πλάτωνος Συμπάσιον 
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είπα τότε». «Καί ομως ώραΐος πολύ ήτον ό λόγος e 

σου, Άγάθων» εΐπεν1. «'Αλλ* απάντησε μου ακόμη 

κάτι τ ί : κάθε τί αγαθόν δέν παραδέχεσαι πώς εΐναι 

καί ώραΐον;» «'Ασφαλώς». «Έφ* δσον λοιτ:όν ό Έ 

ρως στερείται τά ώραϊα καί έφ* δσον τ* αγαθά εί

ναι ωραία, θά πρέπει καί τ1 αγαθά s να τά στερή-

ται». «Έγώ» λέγει «Σωκράτη, δέν θά ημπορούσα νά 

τά βάλω μαζί σου είς τήν συζήτησιν. "Ας είναι λοι

πόν τό πράγμα έτσι οπως τό λέγεις». «"Οχι δά» εΐ

πεν. «Μέ τήν άλήθειαν, αγαπημένε μου Άγάθων, δέν 

ημπορείς νά τά βάλης' μέ τόν Σωκράτην, αυτό δέν 

είναι διόλου δύσκολον s». 

22. «Καΐ τώρα εσένα μέν θά σ' αφήσω, τήν δέ θεω- d 

ρίαν* περί τοϋ Έρωτος, πού ήκουσα κάποτ'άτΐό μίαν 

γυναίκα τής Μαντινείας, τήν Διοτί-

Διοτίμα* μαν — ήτο καί είς αυτό τό ζήτημα, 

οπως καΐ είς άλλα πολλά, οτοφή, 

καί κάποτε πρό τής επιδημίας5 επέτυχε διά τους 

* Πρβλ. ΕΙσαγ. II § 10. Φιλοσσψιχήν άνάλυσιν τοΰ δ Λ. ο υ 
λόγου τής Διοτίμας ευρίσκεις είς τό III μέρος της Είσαγω-,/ής, 
είς τό όποιον καί παραπέμπω άπαξ διά παντός. 

Î. *Η εΙρωνεία φθάνει τά Opta σαρκασμού, ένώ εξακολουθεί νά 
είναι φιλοφρόνημα, καί φιλοφρόνημα άπό μιας απόψεως είλικρι-
νές : άπό τΐ}ς απόψεως μάλιστα τοθ Αγάθωνος, πού λατρεύει τήν 
έξωτερικήν μορφήν, καΐ άξιολογώτατον. Ή είρωνεία στρέφεται 
λοιπόν δχι εναντίον τοϋ προσώπου τοθ Αγάθωνος, άλλα εναν
τίον μιας ολοκλήρου τάξεως ανθρώπων, ot οποίοι είτε κατορθώ
νουν νά ομιλούν εΰμορφα περί πραγμάτων πού δέν εννοούν, είτε 
θαυμάζουν παρόμοιας κενάς περιεχομένου ώραιολογίας. 

2. "Ετσι ανασκευάζεται καΐ ό Ισχυρισμός οτι ό "Ερως είναι 
άριστος, αποδεικνύεται δέ δτι αδικαιολόγητος ήτον ή έπισώρευσις 
τών τεσσάρων αρετών έπί τοϋ "Ερωτος. Ό ταυτισμός τών εννοιών 
αγαθόν καΐ καλόν είναι αυτονόητος διά τόν Πλάτωνα, άλλα καΐ 
διά τους "Ελληνας γενικώς· οοτε ή ώραιότης ήτο ποτέ δι* αυ
τούς Εξωτερική μόνον Ιδιότης τών οντων, οοτε πάλιν τό αγαθόν 
κάτι πού αναφέρεται μόνον ή κυρίως είς τήν έσωτερικήν προαί-
ρεσιν, δπως εΤναι διά τήν σύγχρονον ήθικήν τήν χριστιανικήν ή 
τήν χριστιανογενή. 

3 Ό Άγάθων έχασε κάθε διάθεσίν διακόπτει ιήν συζήτη
σιν άναγνωρίζων τήν δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ν οπεροχήν τοθ Σωκρά
τους, βπως ό Καλλικλής είς τόν Γοργίαν 505e. *Η αλήθεια 
είναι, πώς είναι τόσον παράδοξος ό Ισχυρισμός Οτι ό "Ερως δέν 
είναι ωραίος, ώστε xal ό αναγνώστης δέν βλέπει ιιαρά σοφί
σματα είς δσα λέγει ô Σωκράτης, καΐ περιμένει μέ άγωνίαν που 
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ουδέν είδέναι ών τότε εΐπον. — Καί μήν καλώς e 
γε εΐπες, φάναι, ω Άγάθων. άλλα σμικρόν Ετι 
είπε' τάγαθά ού καί καλά δοκεΐ σοι είναι; — 
"Εμοιγε. — Εί άρα ò "Ερως τών καλών ενδεής 

5 έστι, τα δέ αγαθά καλά, καν τών αγαθών εν
δεής εϊη. — 'Εγώ, φάναι, ω Σώκρατες, σοι ούκ 
αν δυναίμην άντιλέγειν άλλ' οοτως έχέτω, ώς 
σύ λέγεις. — Ού μέν ουν τη όληθεία, φάναι, ω 
φιλούμενε Άγάθων, δύνασαι άντιλέγειν έπεί 

ίο Σωκράτει γε ουδέν χαλεπόν. 

22. Καί σε μέν γε ήδη έάσω, τον δέ λόγον d 
τον περί τοθ "Ερωτος, Öv ποτ* ήκουσα γυναικός 
Μαντινικής Διοτίμας, ή ταΰτά ΤΕ σοφή ήν καί 
άλλα πολλά, καί Άθηναίοις ποτέ θυσαμένοις 

15 προ του λοιμού δέκα ετη άναβολήν έποίησε τής 

2 ειπας Οχ 9 φιλούμενε : φίλε Οχ Schöne, Maas [[ oö δύνασαι Sauppe 
13 μαντινικής BTOx Maximus Tyriiis : μαντικής Vf 14 θυσαμένη 
Stepbanus coll. I*g. 642d 15 δέκα έτη : δεκέτη Badham |! εποιη-
σατο Οχ II της s. v. Oxa 

θά κατάληξη — ώς πού εΙσάγεται ή έννοια τοϋ μεταξύ, ή 
οποία εΐναι καί είς αυτόν τόσον απροσδόκητος, δσον καί είς τόν 
Σωκράτη (201e). 

Όπωσδήποτ' ευρισκόμεθα είς συμπόσιον, καί δέν επιτρέπεται 
νά συνεχισθώ ή τεταμένη σχέσις, δπως μέ τον Καλλικλέα. cO Σω
κράτης διακόπτει μ" ενα φιλούμενε (σαν νά τοο λέγη : Δέν είναι 
πώς δέν ο1 αγαπώ) καί μέ τήν μετριόφρονα παρατήρησα, δτι ή 
διαλεκτική του νίκη δέν οφείλεται είς π ρ ο σ ω π ι κ ή ν όπεροχήν, 
άλλα τήν αντλεί άπό τήν άλήθειαν (πρβλ- καΐ Φαίδ. 91bc). Είς τά 
κατόπιν μίαν μόνον φοράν απευθύνεται προς τόν Αγάθωνα, διά 
V* άναγνωρίση, οτι έχει δίκαιον (201d), καί οστερα λησμονούνται 
Skaï, ό Άγάθων καί τό ουμπόσιον. Ό φιλόσοφος μυσταγωγούμε-
νος ύπό της Διοτίμας δέν είναι πλέον έκ τοϋ κόσμου τούτου. 

4. Πρόκειται περί π ο λ λ ώ ν συζητήσεων, συστηματικής μυ
σταγωγίας (207a), των οποίων παρέχετ* ενταύθα ή περίληψις. 

5. Αναφέρεται είς τήν έπιδημίαν του 430, τήν οποίαν περι
γράφει ό Θουκυδίδης 2,47-53. Είς τήν φράσιν πρό τοϋ λοιμού 
ή πρόθεσις προ εκφράζει μαζί καί τήν χρονικήν προτεραιότητα 
κοί μεταφορικώς: τήν τοπικήν προς άποτροπήν. 
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'Αθηναίους, μέ τάς θυσίας πού έκαμαν, δεκαετή άνα-
βολήν τής νόσου : αυτή έχρημάτισε καί δι' έμέ διδά
σκαλος εΐς τό κεφάλαιον τοΰ έρωτος — τήν θεωρίαν 
λοιπόν, πού μου ανέπτυσσε κάποτ' εκείνη, θά προσ
παθήσω, έπί τγΐ βάσει τών οσων διεπιστώσαμεν έγώ 
καί ό Άγάθων', νά σας εκθέσω, μόνος μέ τάς δυνά
μεις μου, οπωσδήποτε ημπορέσω 3. Φυσικά πρέπει, 
οπως καί σύ, Άγάθων, υπέδειξες, νά καθορίσω, ό Ι
διος πρώτα ό "Ερως τί πράγμα είναι καί ποία ή φο- e 
σις του4, έπειτα τήν δράσιν του. 

Τό άπλούστερον λοιπόν θά είναι, μου φαίνεται, 
νά τά εκθέσω κατά τόν τρόπον πού μοΟ τ* ανέπτυσσε 

τότε ή ξένη, άπευθύνουσα προς έμέ 
"Ερως μεταξύ ερωτήσεις. Διότι καΐ έγώ τότε ανά

λογους σχεδόν απόψεις ύπεστήριζ' 
απέναντι εκείνης, καθώς πρό ολίγου απέναντι 
μου 6 Ά γ ά θ ω ν : δτι ό "Ερως είναι θεός μεγάλος 
καΐ δτι ανήκει είς τά ώραΐα. Καί εκείνη μέ 
άντέκρουε μέ τά ίδια επιχειρήματα, μέ τα όποια 
καΐ έγώ τοοτον αντέκρουσα : Οτι δηλαδή, σύμ
φωνα μέ τά λεγόμενα μου, οοτε ωραίος εΐν' ό 
"Ερως, οοτε αγαθός. «Τί εΐν' αυτό πού λέγεις, 
Διοτίμα ; » απήντησα έγώ' «άσχημος λοιπόν εΐν' 
ό Έ ρ ω ς καΐ κακός ;» «Μή βλάσφημης» εΐπεν ε
κείνη ρ* «ή μήπως νομίζεις, πώς Ο,τι δέν εΐναι 
ώραϊον, εΐναι κατ' ανάγκην άσχημον ;» «Καΐ βέ- 202 
βαια». «"Ωστε καΐ δ,τι δέν εΐναι σοφόν, εΐναι άνόη-
τον ; Δέν έχεις προσέξει λοιπόν οτι μεταξύ σοφίας καί 
μωρίας υπάρχει ένα μέσον ;» «Ποιον είναι τοΰτο ;» 

1. Πρβλ. οσα λέγει τά μαντεΐον των Δελφών προς τους απε
σταλμένους τοϋ Κροίσου (Ήρόδατ. 1,91). Τά πεπρωμένον αδύνατον 
κανείς ν* άπσφύγη,, καΐ θεός δν είναι· τό μόνον πού έπέτυχεν ό 
Απόλλων άπό xf- Μοίρας χάριν τοθ Κροίσου, είναι ν* αναβάλουν 
έπί τρία έτη τήν καταστροφήν του. 

2. "Ωστε καΐ οσα συνεζήτησε μέ τόν Αγάθωνα, τά έδιδά-
χθη ά Σωκράτης άπό τήν Διοτίμαν. Τό λέγει κατόπιν ρητώς 201e. 

3. Ό Σωκράτης αμφιβάλλει δν θά είναι είς θέσιν μέ λόγου 
συνεχή ν* ανάπτυξη τά διδάγματα τής Διοτίμας- διά τοϋτοάναδιη-
γεΐται τόν διάλογον μέ αυτήν (άνακρ(νουσα). Τόσον συνδεδεμένη εί
ναι ή εορεσις τής αληθείας μέ τήν μορφήν τής ζητήσεως τήν δια-
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ν ό σ ο υ , ή δή καί έμέ τ ά ε ρ ω τ ι κ ά έ δ ί δ α ζ ε ν — δ ν 

οδν εκείνη έ λ ε γ ε λ ό γ ο ν , π ε ι ρ ά σ ο μ α ι ύμΐν δ ιελ-

θεΐν έκ τ ώ ν ο μ ο λ ο γ η μ έ ν ω ν έμοί καί Ά γ ά θ ω ν ι , 

αυτός έ π " έ μ α υ τ ο ϋ , ο π ω ς α ν δ ό ν ω μ α ι . δ ε ΐ δ ή , 

5 ώ Ά γ ά θ ω ν , ώ σ π ε ρ σύ δ ι η γ ή σ ω (195a), δ ι ε λ θ ε ί ν 

α υ τ ό ν π ρ ώ τ ο ν , τίς έστ ιν ό " Ε ρ ω ς καί π ο ΐ ό ς τ ις , e 

έ π ε ι τ α τ ά έ ρ γ α α ύ τ ο ο , 

Δοκεΐ οδν μοι ρ ά σ τ ο ν ε ΐ ν α ι ούτω διελ

θ ε ί ν , ω ς π ο τ έ με ή ξ έ ν η ά ν α κ ρ ί ν ο υ σ α διήει . 

ίο σ χ ε δ ό ν γ ά ρ τι καΐ έ γ ώ π ρ ο ς α υ τ ή ν ί ίτερα 

τοιαύτα έλεγον, οΐάπερ vöv προς έμέ Ά γ ά 

θων, ώς εΐη ό "Ερως μέγας θεός, εΐη δέ 

τών καλών" ήλεγχε δή με τούτοις τοΐς λόγοίς, 

οίσπερ έγώ τοΟτον, ώς οϋτε καλός εΐη κατά 

15 τον έμόν λόγον οοτε αγαθός. Καί έγώ Πώς λέ

γεις, εφην, ω Διοτίμα ; αισχρός αρα ό "Ερως 

εστί καί κακός ; Καί ή Ούκ εύφημήσεις ; εφη. ή 

οΐει Ö τι αν μή καλόν fj άναγκαΐον αυτό είναι 

αίσχρόν ; —Μάλιστα γε .— ? Η καί αν μή σοφόν, 202 

20 άμαθες ; ή ουκ ^σθησαι δτι εστίν τι μεταξύ σο

φίας καί άμαθίας ;—Τί τούτο ;—Τό ορθά δοξάζειν 

2 εκείνη Ιλεγεν λόγον : λόγον εκείνη ελεγεν Οχ 4 έπ* Οχ 
Paris. 1642: άπ* BTW || δεΐ δή : δείλη Β 5 διηγήσω: ήγήσω (δή 
ήγήσω Schanz) Hermann [Rh. M. IV. 442. Wilamowitz] καθηγήσω vel 
Οφηγήσω Sauppe [διήρησαι Usener] 6 ποίος : οποίος Οχ 10 γάρ : δε 
Οχ 15 πως εφην λέγεις οχ 16 αιοχρον Οχ1 17 ή om. Οχ1 ή Οχ2 

18 καί δ (Ο,τι stephanus) δν Ast 21 το ; τα W || όρθοδοξάζειν n 
ορθώς δοξάζειν Vîndob. 21 (c£. Kalitsunakis '£πιστημ. Μνημοσ. 
Γ. Γαρδίκα Ath. 1939 ρ. 40] 

λογικήν 1 'Ενώ κατωτέρω 203c ή Διοτίμα ομιλεί είς λόγον συν-
βχή, ώσπερ οΐ τέλεοι σοφίσταί. "Ετσι επιτυγχάνει ό συγγρα
φεύς καί μέ τήν έξωτερικήν μορφήν νά διακρίνη μεταξύ τοΰ αυ
στηρώς επιστημονικού καί τοΰ μυσταγωγικού μέρους. 

4. Τήν διάταξιν του Αγάθωνος διατηρεί ό Σωκράτης, 
διορθώνει ομως τό πρώτον μέρος· οχι μόνον τίς, άλλα καί ποίος 
τις εΐναι 6 "Ερως θά έξετάση. 

5. Ή τ ο άνευλάβεια προς τό " θεΐον νά τοϋ άποδώσης τάς 
Ιδιότητας τοΰ κακοΟ καί τοϋ άσχημου. 



202a ΠΛΑΤΩΝΟΣ 134 

«Τό νά έχη κανείς παράστασιν όρθήν 1, χωρίς να 
ήμπορη νά τήν δικαιολόγηση. Αγνοείς» εΐπεν «δτι 
αυτό 5έν εΐναι οϋτ* επιστήμη (πώς θά ήτο δυνατόν 
άλλωστε νά εΐν' επιστήμη ένα πράγμα μή άποδει-
κνυόμενον λογικώς ;), ούτε άγνοια (άφοΰ εύστοχεΐ τής 
πραγματικότητος, πως ημπορούσε νά εΐναι άγνοια ;) ; 
Είναι λοιπόν τοθ είδους αύτοΰ προφανώς ή ορθή πα-
ράστασις, κάτι μεταξύ της φρονήσεως καί τής μω
ρίας». «Δίκαιον» της λέγω «έχεις». «Μή θέλεις λοιπόν, 
σώνει καί καλά, ο,τι δέν είναι ώραϊον, νά εΐναι άσχη- b 
μον, καΐ κακόν ο,τι δέν εΐναι αγαθόν. Τό ίδιον καΐ 6 
"Ερως - έφ* δσον μόνος σου αναγνωρίζεις πώς δέν 
εΐναι οοτε καλός ούτε ώραΐος, δέν υπάρχει λόγος 
να νομίζης μ' αυτό, πώς πρέπει απαραιτήτως νά εΐ
ναι άσχημος καί κακός, καΐ οχι κάτι μεταξύ» εΐπεν 
«αοτών τών δύο». 

«Εντούτοις» εΐπα έγώ «αναγνωρίζεται άπ* ολους 
πώς είναι μεγάλος θεός». « " Ο λ ο υ ς ποίους έννοεΐς ;» 

εΐπε' «τους άγνοοΰντας ή καΐ τους 
"Ερως δαίμων ειδήμονας *;» «"Οχι δλους ανεξαιρέ

τως». Εκείνη τότ 'έγέλασε καί ε ί π ε : 
«Μα Σωκράτη, πως είναι δυνατόν ν' αναγνωρίζεται 
ώς μέγας θεός άπ* αυτούς, οί όποιοι αρνούνται καν e 
πώς εΐναι θεός ;» «Ποιοι αυτοί ;» είπα έγώ. «"Ενας" 
εΐπε «σύ, δεύτερον έγώ». Καί έγώ τής είπα' «Πως 
βεβαιώνεις» τής λέγω «αυτό τό πράγμα s ;» «Άπλού-

1. Ή διάκρισις μεταξύ αληθείας και δόξης είναι προπλατω-
νική- δλόκληρον τό σύστημα τοϋ Παρμενίδου στηρίζετ' έπ'αυτής. 
Άλλ* ένφ διά τους παλαιούς ή δόξα είναι ή πλάνη, διά τόν 
Πλάτωνα είναι κάτν, τό όποιον δέν εΐναι φ ύ σ ε ι έσφαλμένον, 
είναι μόνον άλογον, καί επομένως δύναται νά είναι Ορθόν ή 
έσφαλμένον, έτσι κατά τύχην.Άπό τήν έπιστήμην διαφέρΕί ή δόξα, 
δτι Εκείνη μέν εΐναι νόησις περί ούσίαν, αυτή δέ είναι δόξα περί 
γένεσιν (Πολιτ. 534a). Ή ορθή δόξα δύναται ώς προς τό π e ρ ι-
ε χ ό μ ε ν ο ν νά συμπίπτω πλήρως ή έν μέρει προς τήν έπιστή
μην (ή αυτή πεποίθησις είναι διά τόν Ενα δόξης, διά τόν άλλον 
επιστήμης αποτέλεσμα), διαφέρει δμως ώς προς τήν λ ο γ ι κ ή ν 
ά ξ ί α ν, τής λείπει Ô λογισμός αίτιας (Μένων 98a), ό νους (Πο
λιτ. 506c). πού εξασφαλίζει άπαρασάλευτον τήν άλήθειάν της. 
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άνευ τοθ έ'χειν λόγον δούναι ούκ οΐσθ', 
£φη, οτι ούτε έπίστασθαί έστιν (αλογον γ ά ρ 
πράγμα πώς αν εΐη επιστήμη ;) οοτε άμαθία* το 
γ ά ρ τοθ δντος τυγχάνον πώς αν εΐη άμαθία ; 

5 εστί δέ δήπου τοιούτον ή ορθή δόξα, μεταξύ 
φρονήσεως καί άμαθίας. — Αληθή, ήν δ ' έγώ, 
λέγεις.—Μή τοίνυν ανάγκαζε δ μή καλόν έστιν b 
αίσχρόν εΐναι, μηδέ δ μή αγαθόν, κακόν οοτω 
δέ καί τον "Ερωτα, επειδή αυτός ομολογείς μή 

ίο εΐναι αγαθόν μηδέ καλόν, μηδέν τι μάλλον 
οίου δεΐν αυτόν αίσχρόν καί κακόν εΐναι, άλ
λα τι μεταξύ, έφη, τούτοιν. 

Καί μήν, ήν δ' έγώ, ομολογείται γε παρά 
πάντων μέγας θεός εΐναι. — Τών μή είδότων, 

is έφη, π ά ν τ ω ν λέγεις, ή καί τών είδότων ; 
—Ξυμπάντων μέν οδν. Και ή γελάσασα Καί πώς 
αν, έφη, ώ Σώκρατες, όμολογοΐτο μέγας θεός e 
εΐναι παρά τούτων, οΐ φασιν αυτόν ουδέ θεόν 
είναι;—Τίνες ούτοι; ήν δ* έγώ.—ΕΙς μέν, εφη, 

20 συ, μία δ' έγώ. Κάγώ εΐπον. Πώς τοΰτο, εφην, 

1 άνευ (Stallbaiim) Οχ : καί άνευ BTW 5 δόξαι W 12 Τουτοιν 
εφη Οχ 13 γε : μοι W 20 Εφην om. Οχ 

Εύρίσκετ' επομένως μ ε τ α ξ ύ της επιστήμης καί τΰ; αγνοίας 
(Πολιτ. 478c). 

2. Ή καθολικότης τής πίστεως είς μίαν αρχήν δέν αποτελεί 
άπόδειξιν τής όρθότητος αυτής. Ή «λογική τοϋ άριθμοΰ», πού 
μετρεί τήν άξίαν μιας Θεωρίας άπό τόν αριθμόν εκείνων, οί ο
ποίοι τήν δέχονται ώς όρθήν, ευρίσκεται πάντοτε σχεδόν είς αν
τίθεσιν προς «τήν άληθινήν λογικήν». 

3. Ό Σωκράτης καταπλήσσεται, διότι κατατάσσει καί αυτόν 
ή Διοτίμα μεταξύ εκείνων, δσοι αρνούνται τήν θεότητα τοϋ "Ε
ρωτος : Τί θέλεις νά είπ^ς μ' αυτό ; Πώς μπορείς νά λες αυτά 
το πράγμα ; "Η Διοτίμα παίζει, θαρρείς, μέ τόν Σωκράτην, δστις 
μεταπίπτει άπό εκπλήξεως είς Εκπληξιν. Εκφράζεται τοϋτο πολύ 
τώρα καί μέ τήν ταυτολογίαν τοϋ εΐπεν καί τοϋ εφην. 
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στατα» εΐπε. «'Απάντησε μου : δέν παραδέχεσαι, δτι 
δλοι οί θεοί εΐναι εύδαίμονες καί ωραίοι ; ή θά έφθα
νες νά ίσχυρισθής περί οίουδήποτ' έκ τών θεών, δτι 
δέν εΐναι ώραΐος καί ευδαίμων';» «Μά τόν θεόν» είπα 
«έγώ πάντως δχι». «Εύδαίμονας δέ ονομάζεις βέβαια 
δσους έχουν τ' αγαθά καί τα ώραια' ή Οχι ;» «Φυσι
κά». «'Εντούτοις έχεις αναγνωρίσει, δτι ό "Ερως άπό d 
έλλειψιν τών αγαθών καΐ τών ωραίων τά ποθεί αυτά 
ακριβώς, επειδή τοΰ λείπουν». «Τό έχω πράγματι 
παραδεχθή V «Τότε πώς είναι δυνατόν νά είναι θεός 
ό στερούμενος τών ωραίων καΐ τών αγαθών ;» «'Απο
κλείεται' έτσι τουλάχιστον φαίνεται». «Βλέπεις λοι
πόν, δτι καί συ δέν θεωρείς θεόν τόν "Ερωτα;» 

23. «'Αλλά τότε» είπα «τί νά είναι ό "Ερως; θνη
τός ;» «Κάθε άλλο». «Μά τότε τί ;» «"Οπως καΐ τά 
προηγούμενα παραδείγματα*» είπε' «κάτι μεταξύ 
θνητοϋ καί αθανάτου». «Δηλαδή, Διοτίμα, τί*;» «Δαί
μων μέγας ·, Σωκράτη. "Αλλωστε κάθε τί δαιμονικόν 
ευρίσκεται μεταξύ θεοΰ καΐ θνητοϋ». «Καί ποία είναι» e 
είπα έγώ «ή δρασις του;» «Νά μεταφράζη καΐ νά με-
ταβιβάζη* είς τους θεούς τά προερχόμενα έκ τών 
ανθρώπων καΐ εις τους ανθρώπους τά έκ τών θεών, 
εκείνων μέν τάς προσευχάς καί τάς θυσίας, τούτων 
δέ τάς προσταγάς καΐ τάς ανταποδόσεις 7 . Εις τό 
μέσον δέ καί τών δύο οπως ευρίσκεται, γεμίζει τό κε

ι, Τό καλόν έδώ μέ τήν γενικωτέραν τής λέξεως σημασίαν, 
δπως εξηγείται μέ τό εύδαίμονα. Διότι ώ ρ α ΐ ο ς πάντως δέν 
ητο ό "Ηφαιστος. Δέν υπάρχει ομως λόγος ν* άθετήσωμεν τήν 
λέξιν. 

2. Δηλαδή τό Εχει παραδεχθή δ Άγάθων 200a καΐ 200e, 
άλλα χαΐ 6 Σωκράτης είχε τότε τάς Ιδίας μ5 Εκείνον άντιλήιρεις. 

3. Ή ορθή δόξα, τό μεταζό αίσχροϋ καί καλού, τό μεταξύ 
κακοΟ καί αγαθού 202ab. 

Α. Νέα ίκπληξις τοϋ Σωκράτους· εντεύθεν ή ονομαστική 
προσφώνησις, τήν οποίαν αστειευόμενη ανταποδίδει ή Διοτίμα. 

δ. "Οχι μέγας θεός, δπως ίσχυρίσθη 202b. 
β. Τό πρώτον έργον ενθυμίζει τον Έρμήν (έρμηνεϋον)- τό δεύ

τερον τόν Χάροντα (διαπορθμ&ϋον). 
7. Ή ευσέβεια είναι είδος εμπορικής τέχνης μεταξύ θέων 

καΐ ανθρώπων (Εύθύφρ. 14e). 
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λέγεις ; Καί ή Ραδίως, έφη. λέγε γάρ μοι* ού 
πάντας θεούς φής εύδαίμονας είναι καί καλούς ; 
ή τολμήσαις αν τίνα μή φάναι καλόν τε καί εύ-
δαίμονα θεών εΐναι ;—Μα Δι', ούκ έγωγ', εφην. 

5 —Εύδαίμονας δέ δή λέγεις ού τους τάγαθά καί 
τα καλά κεκτημένους ; —Πάνυ γε ,—Άλλα μήν d 
"Ερωτά γε ώμολόγηκας (201e) δι* ενδειαν τών 
αγαθών καί καλών έπιθυμεΐν αυτών τούτων, 
ών ενδεής έστιν.—Ώμολόγηκα γάρ.—Πώς αν 

ίο ουν θεός εΐη δ γε τών καλών καί αγαθών άμοι
ρος ; — Ουδαμώς, ώς γ* έ'οικεν. — Ό ρ ά ς οδν, 
έ'φη, Οτι καί σύ "Ερωτα ού θεόν νομίζεις ; 

23. Τί ουν αν, εφην, εΐη ô "Ερως ; θνητός ; 
— "Ηκιστά γε. — Ά λ λ α τί μήν ; — "Ωσπερ τά 

15 πρότερα, εφη, μεταξύ θνητού καί αθανάτου. 
—Τίουν, ώ Διοτίμα ;—Δαίμων μέγας, ω Σώκρα-
τες* καί γ ά ρ πάν τό δαιμόνιον μεταξύ έστι θεού e 
τε καί θνητού.—Τίνα, ήν δ* έγώ, δύναμιν έχον ; 
— Έρμηνεΰον καί διαπορθμεΰον θεοΐς τε τά 

20 παρ* ανθρώπων καί άνθρώποις τά παρά θεών, 
τών μέν τάς δεήσεις καί θυσίας, τών δέ τάς 
επιτάξεις τε καί άμοιβάς [τών θυσιών], έν μέσω 
δέ Öv αμφοτέρων συμπληροΐ, ώστε τό πάν αυτό 

2 καί καλούς et infra καλόν τε καΐ del. Badhain 4 θεόν Wa 

5 δέ δή om. Stobaeus || τάγαθά ΒΤΟν Stobaeus: τους αγαθούς 
καί τάγαθά W 6 τά καλά BOx : καλά TW Stobaeus 7 τών κα
λών καί τών άγάθων Stobaeus 9 5ν ΒΟχ Stobaeus: δ ' αν TW 
δον lìury 10 τών : γ* ών Β 11 ώς γ* BTOx : γ ' ώς W ώστ* fei 
ώς Stobaeus 13 ό "Ερως είη stobaeus 15 πρότερα, Εφη TWO« ; 
πρότερα ίφην, Β Stobaeus 18 τε om. W Stobaiis 19 τε Stobaeus soins 
22 των θυσιών non leg. Pollux 6,187 [cf. Bergk, Pbiiolog. XXX 
(1870) 678] del. Jahn (j έμμέσω WOx 23 αμφοτέρων : τά αμφοτέρων 
Bergk αμφοτέρων τά ολα Reynders [coll. Proci, la Alcib. I 69] 
αμφοτέρων αμφότερους Badbam |{ τό παν ώστε Orelli 
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νόν. ώστε tò σύμπαν νά έχη συνοχήν έσωτερικήν 1. 

Διά μέσου τούτου προβαίνει είς το ëpyov της καΐ ή 

μαντική ολόκληρος καί τών Ιερέων ή τέχνη ή σχετική 

μέ τάς θυσίας καί τάς μυσταγωγίας καΐ τάς έτιωδάς, 

καΐ γενικώς μέ τήν μαγείαν καΐ τήν γοητείαν ·, Το 203 

θείον 8 μέ τους ανθρώπους δέν Ιρχεται είς άμεσον 

συγχρωτισμόν, άλλα διά τής μεσολαβήσεως τούτου 

συντελείται οίαδήποτ' επικοινωνία καί συνομιλία 

θεών καί ανθρώπων, είτε κατά τήν έγρήγορσιν είτε 

είς τον δπνον των 4 . "Οστις είς αοτά τά ζητήματα 

εΐν' έμπειρος, εΐν* 2νας άνθρωπος δαιμόνιος 9 ' ένώ 

δστις εΐναι είς άλλα πράγματα σοφός, είς έπιστή-

μην π. χ. ή χειρωνακτικήν έργασίαν, εϊν* ε*νας βά

ναυσος 6 . Οί δαίμονες λοιπόν αυτοί εΐναι πολυά

ριθμοι καί διαφόρων είδών' ένας έξ αυτών εΐναι καί 

•6 Έρως». 

«Πατέρα» είπα τότ' έγώ «καί μητέρα ποίον ΙχειΤ;» 

1. Γεμίζει τό κενόν, το οποίον Θά υπήρχε καί θά έχώριζε, 
τους δύο κόσμους, τόν θείον καΐ τόν άνθρώπινον, εντός τοΰ σύμ
παντος. Καΐ ό Ερως ενώνει τους δύο κόσμους, τοΰ δντος καΐ τοϋ 
γιγνομένου, οπως αναπτύσσει εις τόν Φαΐδρον ό Πλάτων. 

2. ΟΙ άρχαΐοι δέν είχαν μονολεκτικήν Εκφρασιν δι* δ,τι ημείς 
άνομάζομεν σήμερον Θρήσκε Ια ν εντεύθεν ή άπαρίθμησις. ΟΙ μάν
τεις ήσαν τά όργανα τών θεών είς τήν άποκάλυψιν τής βουλής 
των προς τους ανθρώπους, οΐ ιερείς τά-.όργανα τών ανθρώπων 
είς τήν έπικοινωνίαν των προς τους θεούς. Τών Ιερέων Εργον 
ίΐναι αί θυσίαι, τό τυπικόν (τελεταί), αϊ θεραπευτικαΐ έπωδαΐ 
καΐ τά μυστηριακά μέσα επιδράσεως, αγαθής ή κακής, έπί τάς 
δυνάμεις τής φύσεως καΐ τους ανθρώπους (μαγεία-γοητεία). Καΐ 
Ò Σωκράτης πολλάκις εμφανίζεται κατέχων δυνάμεις καΐ μέσα 
μαγικά (Χαρμ. 155e—157c, 176b, Μένων 80a, Φαίδ. 77e)· &ΐναι καΐ 
-αυτός δαίμων ή δαιμόνιος. Καί μήπως δαιμόνια δέν είναι ή δύ-
ναμις τοϋ Ερωτος, πού εξασκεί εΐς τους νέους ; ΠρΒλ. 203d-

3. Ή αλλαγή τής συντάξεως, Ενδειξις συνήθους ομιλίας, κα
θιστή περιττήν τήν προσθήκην αιτιολογικού συνδέσμου. 

4. Καθ' οπνους επικοινωνούν ot θεοί μέ τους ανθρώπους 
-διά τών ονείρων (Κρ(τ. 44ab Φαίδ. 60e), εις τήν έγρήγορσιν ό 
Σωκράτης ακούει τήν φωνήν τοϋ δαιμονίου. Ή χρήσις τής δοτι
κής, συντακτικώς δχι τελείως άψογος, είναι χαρακτηριστική τής 
καθημερινής ομιλίας καΐ ζωγραφίζει καλύτερα παρά ή δηλοΰσα 
τό ύποκείμεναν αιτιατική τήν π α θ η τ ι κ ή ν σ τ ά σ ι ν τοϋ άν
θρωπου κατά τήν έπικοινωνίαν αυτήν προς τό Θεΐον τό πνεϋμα 
•δτιου Θέλει πνεΐ. Ανάλογο ν παράδειγμα Νόμ. 823de-
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α ύ τ ώ ξ υ ν δ ε δ έ σ θ α ι . δ ι ά τ ο ύ τ ο υ καί ή μ α ν τ ι κ ή 

π ά σ α χ ω ρ ε ί , καί ή τ ώ ν ι ε ρ έ ω ν τ έ χ ν η τ ώ ν τε π ε ρ ί 

τ ά ς θ υ σ ί α ς καί τ ά ς τ ε λ ε τ ά ς καί τ ά ς έ π ω δ ά ς καί 203 

τήν μαγείαν πάσαν καί γοητείαν. θεός δέ άν-
5 θρώπω ού μείγνυται, άλλα διά τούτου ποσά 

εστίν ή ομιλία καί ή διάλεκτος θεοΐς προς αν
θρώπους, καί έγρηγορόσι καί καθεύδουσι. καΐ 
ό μέν περί τά τοιαύτα σοφάς δαιμόνιος άνήρ, ό 
δέ άλλο τι σοφάς ών, ή περί τέχνας ή χειρουρ-

ιο γίας τινάς, βάναυσος, οδτοι δή οί δαίμονες 
πολλοί καί παντοδαποί είσιν, εΐς δέ τούτων 
εστί καί ό "Ερως. 

Πατρός δέ, ήν δ' έγώ, τίνος εστί καί μη-

2 ιερών Stobaeus 3 τάς τελετάς BOx Stobaeus : τελετάς TW 4 
μαγείαν Badham : μαντείαν codd. Stobaeus (sed post μαντική v. 
2 abundat) μαγγανείαν Geel [Jahn Schanz Bury] 6 τών ανθρώ
πων προς θεούς καΐ εγρηγορότων καΐ καθευ&όντων Proclus καΐ 
προς θεούς άνθρώποις post ανθρώπους inser. K.A.Wolf ; at cf. 
Leg. 823e [καί άνθρώποις προς θεούς Heusde Kalitsnnakìs] 8 σο
φός : σφοδρός Stobaens 9 ών om. idem||fl (2): ή περί Οχ Sto
baeus 10 βάναυσους Οχ 11 καί BTW Proclus : τε καΐ Οχ Sto
baeus il εστί ora. Stobaeus 13 καΐ μητρός ante τίνος T a c Οχ 

5. Δαιμόνιος εΐν' έδω ό εμπνεόμενος άπό ιούς δαίμονας, 
Εχων επομένως μέσα του τό δαιμόνιον. Κρατ. 396c : Ταύτη, οδν 
τίθεμαι καΐ έγώ πάντ' άνδρα, δς δν αγαθός §, δαιμόνιον είναι 
χαί ζώντα καί τελευτήσαντα, καί ορθώς δαίμονα καλεΐσθαι. 

6. Πρβλ. τό ώραϊον χωρίον έκ τών Νόμων 644a, τό όποιον 
θά ημπορούσε κανείς νά προσαγάγη καί σήμερον εναντίον τών 
οπαδών τής χρησιμοκρατικής εκπαιδεύσεως : τήν δέ είς χρήματα 
τείνουσαν ή τίνα προς Ισχύν ή καΐ προς άλλην τινά σοφίαν 
άνευ νοϋ και δίκης (παιδείαν) βάναυσον τ' είναι και άνελευ-
θερον καί ούκ άξίαν τό παράπαν παιδείαν καλεΐσθαι. 

7. Διά τόν Σωκράτην είναι αυτονόητον, δτι Εχει γονείς ό 
"Ερως, τώρα μάλιστα πού Εμαθεν δτι είναι δαίμων. Ό Φαιδρός 
δμως 178b ήρνήθη τούτο· εκείνος εΐχεν ύπ* όψει του τόν "Ερωτα 
ώς κοσμσγονικήν αρχήν. 
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«Αυτό* είπε «εΐναι μία Ιστορία κάπως μεγάλη, άλλα ϊ> 

θά σου τήν διηγηθώ *. Τον καιρόν 

"Ερωτος γοναί λοιπόν που ήλθεν είς τόν κόσμον ή 

'Αφροδίτη 2 , οί θεοί είχαν τραπέζι 

μαζί μέ τους άλλους καί τής Μήτιδος ό υιός δ Πόρος 9 . 

Ό τ α ν άπόφαγαν, ήλθεν ή Πενία* νά έπαιτήση» δπως 

ήτο φυσικόν είς μίαν τόσον μεγάλην διασκέδασιν' 

έστέκετο λοιπόν έκεϊ προς τήν εΐσοδον. Ό Πόρος 

τότε μεθυσμένος άπό τό νέκταρ (κρασί δέν ύπήρχεν 

ακόμη8) κατέβη, έξήλθεν έξω είς του Διός τόν κήπον", 

καί μέ τό κεφάλι βαρύ δπως ήτον, 2πεσε καί άπεκοι-

μήθη. Ή Πενία τότε μέσα είς τήν άπορίαν της συνέ

λαβε τό σχέ'(,ονΤ ν' απόκτηση παιδί άπό τόν Πόρον, 

Πηγαίνει λοιπόν καΐ πλαγιάζει κοντά του' έτσι απέ

κτησε τόν "Ερωτα 8 . Δι' αυτόν τον λόγον Εγινεν 6 

"Έρως της 'Αφροδίτης συνοδός καί υπηρέτης 9 , επει

δή έγεννήθη είς τά γενέθλια της καί συγχρόνως 

επειδή έμφύτως εΐν' ερωτευμένος μέ τό ώραϊον, ή δέ 

'Αφροδίτη εΤναι ωραία. 

Ώ ς υιός λοιπόν τοΰ Πόρου καΐ τής Πενίας που 

1. Ή περικοπή αυτή, περίφημος είς τήν 'Αρχαιότητα, άνε-
φέρετο ύπό τών ρητοροδιδασκάλων ώς παράδειγμα ωραίας καί 
αφελούς διηγήσεως (θέων 2 σ. 66 Sp. 'Ερμογένης περί Ιδεών 
11 4 σ. 330 Rabe). 

2. Δέν πρόκειτ* Επομένως περί τής Ουρανίας 'Αφροδίτης, ή 
οποία έγεννήθη είς τόν άφρόν τοΰ πελάγους. "Αλλωστε διάκρισις 
τών δύο Άφροδιτών δέν γίνεται καΐ εΐν' αντίθετος προς τό δλον 
πνεύμα τοϋ λόγου της Διοτίμας, δπου ό "Ερως ύφ* δλας του τάς 
Εκδηλώσεις, τήν σαρκικήν καθώς καΐ τήν σίθεριωτέραν, συνδυά
ζεται είς ένιαίαν καθολικήν σύλληψιν. 

3. Μήτις, ή πρώτη του Διός σύζυγος, εΐναι ή προσωποποίη-
σις τής πρακτικής ευφυΐας (κολύμητις είναι ό 'Οδυσσεύς, πο& 
ευρίσκει μηχανήν δι' δλα)— πλείστα θεών τε Ιδυϊα ίδέ θνητών 
ανθρώπων (λέγει ό Ήσίοδ., (θεογ. 886). 'Εντεύθεν θεωρείται μή-
τηρ τοθ Πόρου, ό όποιος εΐν' ή προσωποποίησις της Επινοίας καΐ 
τοθ μέσου προς λυσιν μιας δυσκολίας ή ίκανοποίησιν μιας ανάγ
κης, οχι τής Ιδιότητος εκείνης, δυνάμει τής όποιας ευρίσκεται ή 
λύσις, άλλα αυτής ταύτης τής ευρέσεως, ώς πράξεως, fj καΐ 
αύτοΰ τοΰ μέσου. 'Εντεύθεν ή σημασία τών λέξεων εύπορία (πού 
βΐναι κάτι διάφορον τοθ πλούτου) και απορία. 

4. Ή Πενία προσωποποιείται ώς έπαΐτις καΐ εΙς τόν Πλού
του 415κεξ. τοΰ 'Αριστοφάνους, δστις άνεβιβάσθη τό 388 ολίγα 
Ετη πρό τής συγγραφής του Συμποσίου. "Ερχεται μετά το δεϊ-
πνον, διότι τρέφεται μέ τά περισσεύματα τής τραπέζης. 
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τρός ; — Μακρότερον μέν, εφη, διηγήσασθαι, b 
δμως δέ σοι έρώ. δτε γαρ έγένετο ή 'Αφροδίτη, 
ήστιώντο οί θεοί, οΐ τε άλλοι καί ό τής Μήτιδος 
ΰός Πόρος, επειδή δέ έδείπνησαν, προσαιτή-

5 σουσα οΐον δή ευωχίας ούσης άφίκετο ή Πενία, 
καί ήν περί τάς θύρας, ò οδν Πόρος μεθυσθείς 
τοθ νέκταρος (οίνος γάρ οϋπω ήν) είς τόν τοο 
Διός κήπον έξελθών βεβαρημένος ηδδεν. ή oöv 
Πενία έπιβουλεύουσα διά τήν αυτής άπορίαν 

ίο παιδίον ποιήσασθαι έκ τοθ Πόρου, κατακλίνε- e 
ταί τε παρ' αύτώ καί έκύησε τόν "Ερωτα, διό 
δή καί τής 'Αφροδίτης ακόλουθος καί θεράπων 
γέγονεν ό "Ερως, γεννηθείς έν τοΐς εκείνης γε-
νεθλίοις καί αμα φύσει εραστής ών περί το κα-

15 λόν καί τής Άφροδίδης καλής οΰσης. 

"Ατε οδν Πόρου καΐ Πενίας οός ών ό "Ερως 

3 ήστιώντο W2T (ήστιώντο Β) : είστιώντο RSTsw [Jahn Rettìg 
Schaue Hug lïury] ιστιωντο Οχ || οί θεοί om. Hermogenes || άλλοι 
θεοί idem 4 προσαπήσουσα : προσαιτής οδσα Β πρ<·-αϊτις οδσα 
Origenes 5 οίον : οϊα Eusebius 8 έξελθών Οχ : ε!σε\θών (et Plo-
tiaus ΠΙ 5,8 (codd. 12 δή καΐ : δή Vf W καί om. Origenes || εραστής 
del. nadbatn 15 καί ώς Bury 

5. Περίεργος αυτή ή παρατήρησις. Ούτως ή άλλως καΐ μετά 
τήν εϋρεσιν τοϋ οίνου οΐ θεοί Επιναν νέκταρ ("Ομ. Ε 341). Προ
φανώς θέλει νά τονίση ά Σωκράτης δτι ή μέθη προϋπήρχε τοδ 
οίνου καΐ τοθ Διονύσου, ό όποιος τήν εΙσήγαγε· ένεννήθη μαζί 
μέ τους θεούς. 

6. ΟΙ Κήποι τοθ Διός, Ινα είδος Εδέμ τών 'Ελλήνων, ανα
φέρονται καΐ ύπό τοΰ Σοφοκλέους fr. 297. Φυσικά πρόκειται περί 
εικόνος ποιητικής, καί όχι περί πραγματικής θρησκευτικής οοξ,α-
σίας τοϋ λαού. 

7. Ό Σωκράτης τό χαρακτηρίζει ώς έπιβουλήν, έρωτικήν 
φυσικά (πρβλ. 203d). 

8. "Ανάλογος τρόπος τεκνογονίας είναι καί Ó περιγραφόμενος 
ύπό τής Π. Διαθήκης μεταξύ τοϋ Λώτ καΐ τών θυγατέρων του 
(Γέν. 1930 κεξ.). 

9. Πρβλ. 180d ούκ £στιν άνευ Ερωτος 'Αφροδίτη, καί Ήσιόδ. 
θεογ. 201. Κατά τ* άλλα δ "Ερως είς ιό Συμπόσιον αναφέρεται είς 
τους παΐδας, δέν έχει επομένως ιδιαιτέραν σχέσιν προς τήν 
Άφροδίτητ. 
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είναι ό "Ερως, συμβαίνει ώστε ή κατάστασίς του νά εΐ

ναι ή έξης : Πρώτα πρώτα είναι αίω-

"Ερωτος τρόπος νίως πτωχός καί κάθε άλλο παρά α

παλός καί ωραίος, οπως τον φαντά

ζεται ό κόσμος1. 'Αντιθέτως είναι τραχύς καί άπερι-

ποίητος καί άνυπόδυτος καί άστεγος' πλαγιάζει πάν- d 

τότε χάμω καΐ χωρίς στρώματα, κοιμάται εις τό 

ϋπαιθρον, είς τά κατώφλια, καί τους δρόμους, έχει 

τής μητέρας του τό φυσικόν, διαρκή επομένως 

σύντροφον τήν στέρησιν. 'Αφ' έτερου κατά του πα

τέρα του τό φυσικόν, είναι παγιδευτής πανούργος 

τών ωραίων καί τών εκλεκτών, είναι γενναίος καί 

ριψοκίνδυνος καί ενεργητικός2, κυνηγός φοβερός, 

έξυφαίνων νέα διαρκώς σχέδια 3, τής φρονήσεως επι

θυμητής καΐ έπινοητητικός, τήν γνώσιν ζητών έπί 

ζωής, τρομερός είς τό νά μαγε0η μέ γοητείας, μέ βό

τανα, μέ λόγια ώραισΛ Μέ άθάνατον δμοιος δέν εΐναι 

είς τήν φύσιν του οοτε μέ θνητόν, αλλά εντός μιας και 

της αυτής ημέρας, πότε ανθεί καί ζη, δταν εόπορίαν 

εορη, πότε αποθνήσκει καΐ πάλιν ξαναζωντανεύει, χά

ρις εις τήν πατρικήν του φύσιν5 καί πάλιν δ,τι αποκτά 

κάθε φοράν, τοθ φεύγει διαρκώς μέσ' άπό τά δάκτυ-

1. CH περιγραφή είναι τελείως αντίθετος προς δ,τι οΐ πολλοί 
παραδέχονται, καΐ τών πολλών τούτων δ αντιπρόσωπος (δσον 
και νά καμώνεται πώς ξεχωρίζει 194c), ό 'Αγάδων. Διά τήν άν-
τίληψιν τοϋ πολλού κόσμου, οπως εκδηλώνεται καΐ είς τάς πλα
στικός τέχνας, ό "Ερως είναι απαλός (195e), ωραίος (195a) υγρός 
(196a) κλπ. ΟΙ αρχαίοι ήδη παρετήρησαν, δτι 6 Πλάτων περι
γράφει έδώ τόν "Ερωτα μέ τά χαρακτηριστικά τοϋ Σωκράτους, 
άτεχνώς ώς είς αυτόν έσκωκτον έν Διονυσίοις οΐ κωμωδοί (Μά
ξιμος Τύριος 18,4). "Αλλωστε τό λέγω : ό "Ερως είναι φιλόσο
φος 204b. 

2. ν Ιτης (έκ τοθ ίέναι) είναι εκείνος πού βαδίζει θαρρα
λέος προς τά εμπρός πάντοτε· σύντονος είναι εκείνος πού Εχει 
έντεταμένας καΐ συγκεντρωμένος τάς δυνάμεις του. 

3. Ή εΐκών ήτο συνήθης, άλλα ζωηρώς ακόμη αίσθητή- πρβλ. 
Πρωταγ. 309a άπό κυνηγεσίου τοθ περί τήν Άλκιβιάδου ώραν. 
'Απ' αυτήν προήλθεν ήδη τόν 4. αιώνα ή πσράστασις τοϋ "Ερω
τος μέ τόξον καΐ βέλη. 

4. Ή μετάφρασις αποδίδει τό νόημα μάλλον ή τάς λέξεις. Είς 
τόν λόγον απέδιδαν ήδη οΐ σοψισταΐ μαγικός δυνάμεις (Γοργίου 
Ελένη 8—14), διότι μέ τήν ύποβολήν πού έξασκοΟν αϊ ώραΐαι φρά
σεις, ή ζωηρά απαγγελία ή τά δυνατά επιχειρήματα είς τήν ψυ
χήν του, γ[ν6Ται ό ακροατής πειθήνιον δργανον τής βουλήσεως 
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έν τοιαύτη τύχη καθέστηκεν. πρώτον μέν πένης 
άεί έστιν καί πολλού δεΐ απαλός τε καί καλός, 
οΐον οί πολλοί οϊονται, άλλα σκληρός καί αυ
χμηρός καί ανυπόδητος καί αοικος, χαμαιπετής d 

5 άεί ών καί άστρωτος, έπί θύραις καί έν όδοϊς 
υπαίθριος κοιμώμενος, τήν τής μητρός φύσιν 
έχων, άεί ένδεία ξύνοικος. κατά δέ αδ τον πα
τέρα επίβουλος έστι τοΐς καλοΐς καί τοις άγα^ 
θοΐς, ανδρείος ών καί ϊτης καί σύντονος, θη-

ιο ρευτής δεινός, άεί τινας πλέκων μηχανάς, καί 
φρονήσεως επιθυμητής καί πόριμος, φιλοσόφων 
δια παντός του βίου, δεινός γόης καί φαρμα-
κεύς καί σοφιστής, καί ούτε ώς αθάνατος πέφυ- e 
κεν οΰτε ώς θνητός, αλλά τοτέ μέν τής αυτής 

15 ημέρας θάλλει τε καί ζή, δταν εύπορήση, τοτέ 
δέ αποθνήσκει, πάλιν δέ άναβιώσκεται διά τήν 
τοθ πατρός φύσιντό δέ ποριζόμενον άεί ύπεκρεΐ, 

1 πενίης Β corr. B s 2 δεΐ : δή W 6 όπαιθρίοις Τ 8 τοΐς (2) 
om. OJE 10 δεινός om. Paris 1810 Tbemistius || τινας πλέκων : 
προσπλέκων Origene» δεινώς πλέκων Tbemistius || μηχανάς : αμοι-
βας (?) Οχ3 (Ι καΐ del. Sykutris 11 πόριμος φιλοσόφων TWOx3 

Origenes : πορισμός φιλοσόφων Β φρόνιμος φιλοσόφων (?) Οχ* 
Tbemistius ? 12 του βίου del. Jahn j! καΐ om. Οχ 14 αυτής 
oin. Οχ 15 τε om ΈΟχ II οταν εύπορήση post άναβιώσκεται trp. 
Wilamovitz del. Jahn 16 πάλιν δέ : πάλιν, πάλιν δέ Ο ι 3 Origenes 
17 ποριζόμενον W 

του λέγοντος, οπως καΐ ό μαγευμένος. Πρβλ. Δημ. 18,276 δεινόν 
καί γόητα καί σοφιστήν καί τά τοιαΟτ* όνομάζων. Κοί τον "Α
δην ονομάζει ό Πλάτων σοφιστήν (Κρατ. 403e), διότι ξέρει πώς 
νά πλανεύη τους ανθρώπους, πού πηγαίνουν έκεΐ κάτω, καΐ Ετσι 
καΐ δέν θ έ λ ο υ ν είς τόν επάνω κόσμον (δχι πώς δέν ήμποροϋν 
καθώς φαντάζεται ό κόσμος) νά ξαναγυρίσουν πλέον. Σοφιστήν 
λέγει τόν "Ερωτα και δ Ξενοφών Κύρ. Παιδ. 6,1/11. 

5. ΑΙ απότομοι μεταπτώσεις άπό της αισιοδοξίας είς τήν 
μελαγχολίαν, άπό τήν μεγάλην ζωτικότητα είς χαυνότητσ, εΐναι 
χαρακτηριστικά τής ψυχολογίας τοϋ ερωτευμένου. ΑύταΙ δμως at 
αντιθέσεις υπάρχουν καί είς τοΰ φίλοσοφοϋντος τήν ψυχήν, δ 
οποίος αίσθάνεται ζωηράν καΐ διαρκή μέσα του τήν άντινομίαν 
μεταξύ τής ιδέας καί τής πραγματικότητος, τοϋ ποθητού καΐ τοΰ 
δυνατού. 
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λα1. Έ τ σ ι οϋτε άπορος ποτέ τελείως εΐν* ό Έρως, 
οοτε πλούσιος είς μέσα. 

Καΐ πάλιν, ευρίσκεται είς τό μέσον μεταξύ σο
φίας καί μωρίας3. Τά πράγματα δηλαδή £χουν ώς 

έξης : θεός κανένας δέν φιλοσοφεί, 
Έρως οοτε ποθεί σοφός να γίνη, άφοϋ εΐ- 204 

φιλόσοφος ναι' δμοίως καί οίοσδήποτ' άλλος εΐ
ναι σοφός, δέν φιλοσοφεί8. 'Αφ' έτε

ρου οοτε οί μωροί φιλοσοφούν, οοτε ποθοΰν σοφοί νά 
γίνουν. Διότι αυτό ακριβώς είναι τό κακόν τής μωρίας, 
τό δτι, χωρίς νά είναι κανείς ωραίος καί καλός καί φρό
νιμος, εΐναι Ικανοποιημένος άπό τόν εαυτόν του'έκεΐνος 
επομένως, πού δέν φαντάζεται δτι τοΰ λείπει τίποτε, 
δέν έχει τόν πόθον εκείνου, τό Οποιον δέν φαντάζε
ται πώς τοΰ χρειάζεται^. «Καΐ ποίοι είναι τότε οί φι-
λοσοφοΰντες, Διοτίμα» ήρώτησα έγώ «άφοΰ δέν είναι 
μήτε οί σοφοί μήτε οί μωροί ;» «Μά αυτό επιτέλους» 
εΐπε «είναι καί είς ένα παιδί φανερόν8 : ακριβώς δσοι b 
ευρίσκονται εις τό μέσον αυτών τών δύο. Μεταξύ αυ
τών θά πρέπει νά εΐναι καί ό Έρως. Διότι ή σοφία ανή
κει φυσικά είς τά ωραιότερα πράγματα' ό Έρως εί
ναι έ'ρως προς τό ώραΐον' κατ* ανάγκην άρα ό "Ερως 
εΐναι φιλόσοφος8, καίώς φιλόσοφος πού είναι, ευρίσκε

ι. Ύπεκρεϊ σημαίνει κυρίως : διαρρέει άπό κάτω. *Η εΐκών 
είναι άπό τόν τρυπημένον πίθον τών Δαναΐδων. "Ετσι καΐ δ έρι»~ 

τευμένος, δσον περισσότερον χαίρεται τήν παρουσίαν too αγα

πημένου προσώπου, τόσον τήν διψά περισσότερον. 

2. 'Αμάθεια είς τ* άρχαϊα Ελληνικά σημαίνει καί τήν στέ-
ρησιν γνώσεων (μαθημάτων), οπως καΐ σήμερον, αναφέρεται δη
λαδή βίς τό ολικόν τής γνωστικής λειτουργίας- σημαίνει δμως καΐ 
τήν έλλείπουσαν ή ατελή γνωστικήν λειτουργίαν, τήν άκρισίαν. 
"Αλλωστε μανθάνω αρχαία ελληνικά σημαίνει επίσης εννοώ. 'Εδώ 
μάλλον τό δεύτερον νοείται- τό ποσόν των γνώσεων δέν απασχο
λεί ποτέ σοβαρώς τήν πλατωνικήν σκέψιν. 

3. ΕΙς τόν Λύσιν 218a λέγεται τους ήδη σοφούς μηκέτι φι
λοσοφείν, είτε θεοί είτε άνθρωποι είσιν ούτοι, Βραδύτερον 
ωριμάζει είς τόν νοΟν τοθ Πλάτωνος ή άντίληφις οτι ή Ιδιότης 
τής σοφίας ανήκει αποκλειστικώς είς τό θεΐον καΐ εΐν* ανέφικτος 
είς τους θνητούς. Διά μακρών τήν αναπτύσσει καΐ τήν δικαιο
λογεί είς τόν μϋθον τοθ Φαίδρου. Π. χ. πρβλ. 278d το μέν σο-
Φαν καλείν εμοιγε μέγα είναι δοκεΐ καΐ θεώ μόνω πρέπειν. 
Ύπό τελείως διαφορετικήν εννοιαν λέγεται έν Τιμ. 24d ή 'Α
θηνά φιλόσοφος TE (tal φιλοπόλεμος, δχι διότι ποθεί τήν σσφίαν 
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ώστε οϋτε απορεί "Ερως ποτέ οΰτε πλουτεϊ. 
Σοφίας δέ αδ καί άμαθίας έν μέσω εστίν. 

έχει γάρ ώδε* θεών ουδείς φιλοσοφεί ούδ' έπι- 204 
θυμεΐ σοφός γενέσθαι (έστι γαρ), ούδ' εϊ τις 

5 αλλος σοφός, ού φιλοσοφεί, ούδ* αδ οί αμαθείς 
φιλοσοφοΟσιν ούδ' έπιθυμοοσι σοφοί γενέσθαι* 
αυτά γάρ τοΟτό έστι χαλεπόν άμαθία, το μή 
ονια καλόν κάγαθόν μηδέ φρόνιμον δοκεΐν 
αύτώ εΐναι ίκανόν. οΰκουν επιθυμεί ό μή oló-

ιο μένος ενδεής είναι οδ αν μή οΐηται έπιδεΐσθαι. 
—Τίνες οδν, εφην έγώ, ω Διοτίμα, οί φιλοσοφοον-
τες, εί μήτε οί σοφοί μήτε οί αμαθείς ;— Δήλον 
δή, έφη, τοΟτό γε ήδη καί παιδί, δτι οί μεταξύ b 
τούτων αμφοτέρων, ών δή καί ό "Ερως. εστί 

is γάρ δή τών καλλίστων ή σοφία, "Ερως δ' εστίν 
έρως περί τό καλόν, ώστε άναγκαΐον "Ερωτα 
φιλόσοφον είναι, φιλόσοφον δέ οντά, μεταξύ 
2 δέ αδ καί Origene» : τε αύ και TW τε καί Β καΐ αυ (αυ s. ν.) Οκ: 
δέ καί Sommer 6 σοφοΐς Οχ 7 αύτώ γάρ τούτω Sydenham [δι'αυτό 
dubitaiiter Vahlen] Β χαλεπή Οχ del. Ηο·ππιε1!|έν άμαθία Richards 
Β αυτό Β corr. Β" 9 Ικανόν del. Hischig || οΰκουν Β2 TsOx : oû-
Kcüv »TW II επιθυμειν Οχ1 13 δή : δτι Β έστι Rettig del. Badhatn 
14 δή Usenet- : δν BTW αν ειη Οχ Maas αδ vinbob. 21 εΐς Bury 
del. Rückert 16 έρως del Kvicala 

πού δέν έχει, άλλα διότι άρεσκειαι νά βλέπη πώς οΐ άνθρωποι, καί 
συγκεκριμένως οί κάτοικοι τής Άιτικής, καλλιεργούν τήν σοφίαν. 

4. Μέ τήν άγάτιην προς τήν άνωτέραν πνευματικότητα (φιλο
σοφία) ύτερττηδα κανείς ήδη τήν κατάστασιν τής άμαθείας, διά 
δύο λόγους : πρώτον διότι αυτό τοΰτο τό ξεκίνημα προς τήν σο-
ψίαν, προς κάτι δηλαδή θείον, εΐναι άπόδειξις συγγενείας ψυχι
κής προς τό θείον ενσυνειδήτου- έπειτα διότι σημαίνει άτιαλλα-
γήν άπό τό μεγαλύτερον κακόν τής ψυχής, τήν πνευματινήν όλι-
γάρκειαν (Σοφίστ. 229c, 230a). 

5- Ή Διοτίμα χάνει τήν ύπομονήν της μέ τήν δυσμάθειαν 
τοϋ Σωκράτους, δ όποιος έλησμόνησε καί πάλιν τήν κατηγορίαν 
τών μεταξύ, περί τής Οποίας ϋγινε πρό ολίγου τόσος λόγος. Καί 
δι1 αυτό φέρεται ώσπερ οΐ τελεοι σοφισταί- πρβλ. ΕΟΘύδ. 279d. 

6. Ή φιλοσοφία τοΰ "Ερωτος εξηγείται έδώ ώς μερική έκδή-
λωσις τής άνατάοεώς του προς κάθε τί ώραΐον. Εΐναι δμως ή σο
φία δχι μόνον αυτή καθ' έαυΐήν κάτι ώραΐον, άλλα καί αϊσθησις 
παντός ωραίου. 
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μεταξύ της σοφίας καΐ τής μωρίας. 'Οφείλεται δέ 
καί τούτο είς τήν καταγωγήν του- επειδή είναι άπό 
πατέρα μέν σοφόν καί πολυμήχανον, άπό μητέρα δέ 
άμήχανον καΐ δχι σοφήν. Αυτή λοιπόν εΐναι, αγαπητέ 
Σωκράτη, ή φύσις τοθ δαίμονος. Αυτό δέ πού σύ εξέ
λαβες ώς "Ερωτα — δέν εΐναι διόλου παράξενον αυτό 
πού σου συνέβη ** εξέλαβες, υποθέτω (καΐ τό συμπε- e 
ραίνω άπ' δσα λέγεις), τό άντικείμενον τοΰ έρωτος 
ώς "Ερωτα, δχι το ύποκείμενον3' εντεύθεν, νομίζω, 
άντίκρυζες τον "Ερωτα ώς κάτι πανεύμορφον. Διότι 
Οντως το άντικείμενον του έρωτος εΐναι ώραΐον, 
τρυφερόν3, τέλειον, άξιομακάριστον' το ύποκείμενον 
ομως τοϋ έρωτος ΐ-χει διαφορετικήν έμφάνισιν4, δπως 
έγώ σοΰ τήν περιέγραψαν 

24. 'Εγώ τότε εΐπα : «Πολύ καλά, ξένη, £χεις δί
καιον. "Ετσι πού εΐναι ό "Ερως, ποίαν χρησιμότητα6 

£χει διά τους ανθρώπους;» «Αυτό 
"Ερωτος δόσεις ακριβώς» είπε «Σωκράτη, 6ά προσ- â 

παθήσω τώρα νά σοΰ αναπτύξω. Ό 
"Ερως λοιπόν, εϊπαμεν, εΐναι τοιαύτης φύσεως καί 

1. Τής αναφορικής προτάσεως (δν δέ ού ώήθης "Ερωτα ε ί
ναι) ή άπόδοσις είναι' τό έρώμενόν έστιν, ού τό έράν. Παρενε-
Βλήθη δμως ή έξ ευγενείας ύπαγορευθείσα παρατήρησις, Οτι δέν 
εΐναι παράξενον πού έσχημάτισες αυτήν τήν Ιδέαν, καΐ Ιτσι έδη-
μιουργήθη τό άνακόλουθον. 

2. Εις κάθε προσωποποίηση' αισθήματος άποδίδετ* έποπτικώς 
τό άντικείμενον πρώτα καΐ έπειτα τό ύποκείμενον του. Αυτή εί
ναι ή φυσική σειρά π, χ. τόν θάνατον πρώτα ώς σκελετόν ή ώς 
ώχρόν λείψανον άναπαριστάνομεν, Ιπειτα ώς Ενα θλιμμένον Ιφη-
βον. Αυτό πού συνέβη είς τόν "Αγάθωνα, παρατηρείται γενικώς 
εϊς Τήν ποίησιν καΐ τάς πλαστικάς τέχνας : Ερως είναι μαζί καί 
τό αίσθημα καί τό άντικείμενον τοθ αισθήματος {Πρβλ. καΐ τήν 
χρήσιν σήμερον τής λέξεως αγάπη, πού σημαίνει καΐ τό άγαπώ-
μενον πρόσωπον). "Εναν "Ερωτα αύχμηρόν και τραχύν κανένας 
καλλιτέχνης δέν θά έζωγράφιζεν. "Αλλωστε καί αυτό τό όδυνη-
ρόν αίσθημα του πόθου καΐ του πόνου, πού δημιουργεί ό Ερως, 
αίσθανόμεθα ώς τό ω ρ α ι ό τ ε ρ ο ν μέρος του ψυχικού μας" 
βίου. Ό Σωκράτης δμως Εχει δίκαιον νά σταματήση ιδιαιτέρως 
είς τήν πλευράν του έρώντος, διότι διά τους αρχαίους ό έρως 
είχε πάντοτε ϊνα χαρακτήρα έ ν ε ρ γ η τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν (πάντοτε 
ήτο έρως τ ι ν ό ς ) , ιδιαιτέρως μάλιστα εκεί δπου άπεκλείετα 
σχεδόν ή άμοιβαιότης, δπως εΐς τόν έρωτα τόν παιδικόν. 



147 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 204b 

εΐναι σοφοο καί άμαθους, αιτία δέ αύτώ καί 
τούτων ή γένεσις' πατρός μέν γάρ σοφοΟ έστι 
καί ευπόρου, μητρός δέ ού σοφής και άπορου. 
ή μέν ουν φύσις τοθ δαίμονος, ώ φίλε Σώκρα-

5 τες, αοτη. öv δέ σο φήθης "Ερωτα είναι, θαυ-
μαστόν ουδέν έπαθες* ώήθης δέ, ώς έμοί δοκεΐ e 
τεκμαιρομένη έξ ών σύ λέγεις, τό έρώμενον 
"Ερωτα εΐναι, ού τό έρών διά ταΟτά σοι, οΐμαι, 
πάγκαλος έφαίνετο ò "Ερως. καί γαρ εστί τα 

ίο έραστόν [τό] τώ Οντι καλόν καΐ άβρόν καΐ τέ-
λεον καί μακαριστόν τό δέ γε έρών αλλην 
ίδέαν τοιαύτην έχον, οϊαν διήλθον. 

24. Καί έγώ εΐπον Εΐεν δή, ώ ξένη' καλώς 
γάρ λέγεις, τοιούτος ών ό "Ερως τίνα χρείαν 

is £χει τοΐς άνθρώποις ; — ΤοΟτο δή μετά ταΟτ', 
ίίφη, ώ Σώκρατες, πειράσομαί σε διδάξαι. εστί 
μέν γαρ δή τοιούτος καί οοτω γεγονώς ό "Ερως' 

7 έλεγες Οχ* 8 είναι έρωτα Ox Maas || οιομαί Οχ ίο τό del. 
Bad ο am ; post δντι trp. Kvicala || άβρόν : αγαθόν Ox1 14 δέ ών 
Stepbanus 17 καΐ οϋτω s. χ. add. Ox2 

3. Άβρόν (λέξις ποιητική μάλλον) εΐναι τό ίδιον μέ τά απα
λός τοΰ 'Αγάθωνος- προέρχονται καΐ τά δύο άπό τήν ϊδΐαν ρίζαν 
τοΰ άπτομαι. 

4. Έδώ ή λέξις Ιδέα έχει τήν πρωταρχικήν έτυμολογικήν 
της σημασίαν (έκ τοϋ εΐδον) : είναι δ,τι παρουσιάζεται εΐς τήν δρα· 
αίν Ενα πράγμα. 'Επειδή δμως ή αρασις είναι ή αϊσθησις, 
πού εισδύει βαθύτερον καΐ άκριβέατερον τών άλλων είς τήν φύ
σιν των πραγμάτων (άντίληψίς χαρακτηριστική τής ελληνικής ψυ
χής τής κατ1 Εξοχήν οπτικής), διά τούτο Ιδέα κατήντησε νά ση-
μαίνη τήν φ ύ σ ι ν ενός πράγματος. Ή σημερινή της σημασία 
είναι αποτέλεσμα τής μεγάλης άνακαλύψεως τοΰ Πλάτωνος, οτι 
ή αληθινή φύσις τών πραγμάτων δέν είναι δ,τι προσφέρεται είς 
ιάς αισθήσεις, άλλ* δ,τι ή νοητική ενέργεια είς τήν καθαρότητα 
της συλλαμβάνει. 

5. Μέ τό χρείαν δηλώνεται εκείνο τό όποιον προηγουμένως 
ώνομάσθη δόσεις 195a καΐ κατόπιν θά χαρακτηρισθή ώς έργα 201c. 
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τοιαύτης καταγωγής, στρέφεται δέ, κατά τον ίσχυρι-
σμόν σου ι , προς τά ώραΐα. "Αν μας έρωτοΰσεν ομως 
κανένας: Ύπό ποίαν έννοιαν στρέφεται ό "Ερως 
προς τά ώραΐα2, Σωκράτη καί Διοτίμα; — ή μάλλον, 
•προς μεγαλυτέραν σαφήνειαν, ώς έξης: 'Αγάπα ό 
ερωτευμένος τά ώραΐα' τί κυρίως άγαπςί ;» «Νά γί
νουν ιδικά του '» εΐπα τότε έγώ. «'Εντούτοις ή ά-
πάντησίς σου» είπε «χρειάζεται ακόμη ενα παρό-
μοιον ερώτημα: Τί θά κερδίση έκεΐνος πού θ' από
κτηση τά ώραΐα;» Τής εΐπα δτι δέν είχα πλέον τό
σον πρόχειρον άπάντησιν είς τοΰτο τό ερώτημα. 
«Καλά» εΐπε : «υπόθεσε τώρα, Οτι επιφέρει μίαν τρο- e 
ποποίησιν καΐ θέτει αντί τοΰ ωραίου τό αγαθόν, καί 
σ' έρωτφ: Απάντησε μου, Σωκράτη: αγαπά Ò ερω
τευμένος τ'αγαθά - τί κυρίως άγαπςϊ;» «Νά γίνουν Ιδι
κά του> εΐπα έγώ. «Καί τί έχει νά κερδίση έκεΐνος, 
πού θά γίνουν Ιδικά του τ' αγαθά ;» «Εις αυτό μοΰ 
εΐν' εΰκολώτερον νά εορω άπάντησιν» εΐπα' «θά γίνη 
ευδαίμων4». «Πράγματι» προσέθεσε «διά της κατο-205 
χής τών αγαθών εΐν* εύδαίμονες οί εοδαίμονες, οοτε 
εΐν' ανάγκη νά έρωτήσωμεν περαιτέρω: προς τίνα 
σκοπόν θέλει νά εΐν' ευδαίμων οποίος τό θέλει ; Τουν
αντίον ή άπάντησις μας παρουσιάζεται ώς τελειω
τική 6>. «'Αλήθεια είναι» είπα έγώ. 

«Αυτήν τώρα τήν θέλησιν καΐ τόν έ'ρωτα τούτον 

1. Καί κατωτέρω 206e ώς συ oïet. Είναι, κυρίως είπεϊν, του 
'Αγάθωνος ή γνώμη 197b, τήν οποίαν αποδέχεται προσωρινώς 
έδώ ή Διοτίμα· κατωτέρω θά τήν συμπλήρωση, 

2. Τό καλών καί είς τάς δύο περιπτώσεις δέν είναι γενική 
διαιρετική, άλλ' αντικειμενική. Επομένως τό τί δέν εΐν' έδώ 
κατήγορούμενόν εις τό Εστί, άλλ' αιτιατική τοΰ κατά τ ι . Τό 
πράγμα Ομως δέν είναι τόσον πρόδηλον καΐ ή Διοτίμα αναγκά
ζεται νά ευρη σαψεστέραν διατύπωσιν. 

3. Ή άπάντησις τοϋ Σωκράτους εγκλείει μίαν ταυτολογίαν, 
άφοΰ ό "Ερως στερείται ήδη τοϋ καλού. Διά τούτο ή Διοτίμα 
ελέχθη ήδη δτι ζητεΐ άπό τόν Σωκράτη νά τήν συμπλήρωση. 

4. "Ηδη 202c ΰπεδηλώθη ή σχέσις προς τήν εύδαιμονίαν : 
εύδαΐμονας τους τάγαθά καΐ καλά κεκτημένους. "Ωστε ή 
πρώτη (καΐ γενικωτάτη δμως) δόσις τοθ "Ερωτος εΐν' ή ευδαι
μονία. 
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εστί δέ τών καλών, ώς συ φής. εί δέ τις ήμας 
εροιτο- ΤΕ τών καλών έστιν ό έρως, ώ Σώκρα-
τές τε καί Διοτίμα : ώδε δέ σαφέστερον 'Epa 
ό έρών τών καλών τί έρςχ ; Καί έγώ εΐπον Οτι 

5 Γενέσθαι αύτώ.— Άλλ ' ετι ποθεί, εφη, ή άπό-
κρισις έρώτησιν τοιάνδε- Τί εσται έκείνω, φ αν 
γένηται τά καλά ; Où πάνυ έ'φην ετι έ'χειν έγώ 
προς ταύτην τήν έρώτησιν προχείρως άποκρίνα-
σθαι.—Άλλ', εφη, ώσπερ δ ν ε ΐ τις μεταβαλών e 

ίο αντί τοθ καλοο τώ άγαθφ χρώμενος πυνθά-
νοιτο' Φέρε, ô Σώκρατες, έρα ό έρών τών αγα
θ ώ ν τί έρα; — Γενέσθαι, ήν δ' έγώ, αύτφ. 
—Καί τί εσται έκείνω, φ αν γένηται τ ά γ α θ ά ; 
—ΤοΟτ' εύπορώτερον, ήν δ' έγώ, εχω άποκρίνα-

15 σθαι, οτι ευδαίμων εσται. — Κτήσει γάρ, εφη, 205 
αγαθών οί εύδαίμονες εύδαίμονες, καί ουκέτι 
προσδεΐ έρέσθαι "Ινα τί δέ βούλεται ευδαίμων 
εΐναι ό βουλόμενος ; αλλά τέλος δοκεΐ 'έχειν ή 
άπόκρισις.—Αληθή λέγεις, εΐπον έγώ. 

20 Ταύτην δέ τήν βούλησιν καΐ τον Ερωτά 

3 τε gm. TW || σαφέστερον έρρ : σαφέστερον έρώ- Β2 »ulg : at 
cf. v. 13 5 ITI ποθεί: έπιποθεΐ Β 11 έρά : έρώ- vulg. εροιτο· 
Hermann om. Ven. 184 Schanz εϊ γ* έρςί Rotule 16 αγαθών : 
άγάθων Β || εύδαίμονες (2) om. Οχ1 20 δέ : δή TW 

5. Ή ευδαιμονία αναπτύσσεται καί υπό τοΰ 'Αριστοτέλους, 
•Ηθικό Νικομ. 1097a33- θεωρείται ώς ή τελευταία αξία, τήν ο
ποίαν δέν ζητεϊ κανείς χάριν άλλης : απλώς δή τέλεων το καθ' 
αύτδ αίρετόν καΐ μηδεποτε άεί δι' άλλο. τοιούτον δέ ή εύδοκ-
μονία μάλιστα εΐναι δοκεΐ- τής ευδαιμονίας ή επιθυμία ανήκει 
είς τάς πρωταρχικάς ορμάς τής άνθρωπίνης φύσεως, πού δέν 
εΐν' έπιδεκτικαί πλέον περαιτέρω αναλύσεως. 
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θεωρείς πώς εΐναι κοινά εις Ολους, Ολοι δηλαδή θέ
λουν νά έχουν παντοτινά είς τήν κα-

'Ανάγκη τοχήν των τ' αγαθά; ή πώς άλλως τα 

είδικωτέρου φαντάζεσαι;» «"Ετσι ακριβώς» εΐπα 
ορισμού έγώ" «δτι εΐναι είς ολους κοινά». 

«Διατί τότε, Σωκράτη», εΐπε «δέν 
λέγομεν δι* ολους δτι έχουν Ερωτά, άφοΰ ολοι έχουν 
τόν έ"ρωτα τών αύτων πραγμάτων καί παντοτινά, μδ- b 
νον λέγομεν ώρισμένα πρόσωπα πώς έχουν έρωτα, 
καί άλλα πάλιν öxt ;» «*Εκπλήττομαι» είπα «καί έγώ». 
«'Αλλά δέν πρέπει» εΐπε «νά εκπλήττεσαι'. 'Απλού
στατα ε*χομεν αποχωρίσει προφανώς άπό τόν ε"ρωτα 
ώρισμένον είδος αύτοΟ, καί αυτό ονομάζομεν Ερωτά, 
αποδίδοντες εις αυτό τοθ συνόλου τήν όνομασίαν, 
ένω διά τά υπόλοιπα είδη μεταχειριζόμεθα άλλας 
ονομασίας*». «Κανένα παράδειγμα;» εΐπα έγώ. «'Ιδού 
ενα. Γνωρίζεις Οτι π ο ί η σ ι ς είναι κάτι γενικόν 
πάσα αίτία μεταβάσεως οιουδήποτε πράγματος άπό 
τήν άνυπαρξίαν είς τήν ϋπαρξιν είναι ποίησις, επο
μένως καί αί έργασίαι αί ύπαγόμεναι εϊς δλας τάς e 
τέχνας είναι είδη ποιήσεως, καί οί ενεργούντες 
αύτάς είναι ολοι ποιηταί Β». «'Αληθινά». «Μολα
ταύτα» εΐπε «δέν ονομάζονται, καθώς γνωρίζεις, 
ποιηταί, άλλα φέρουν διάφορα ονόματα, έχώρισαν 
δέ άπό τήν γενικήν Εννοιαν ποίησις ένα μέρος, τό 
άσχολοϋμενον μέ τήν μουσικήν καί τους στίχους, 
καί τοΟτο αποκαλούν μέ τ' δνομα του συνόλου. Πρά
γματι ποίησις ονομάζεται αυτό καί μόνον, καί ποιηταί 
οί καλλιεργοΰντες αυτό τό τμήμα τής ποιήσεως4». 

1. Ό τρόπος πού προχωρεί ή Διοτίμα Ιχει κάτι τό διδασκα-
λικόν, κατά πρόθεσιν φυσικά τοϋ συγγραφέως. 

2. "Ωστε ή χρήσις της γλώσσης δέν ανταποκρίνεται προς 
τήν λογικήν άκρίβειαν. *Η Διοτίμα αντιστρέφει τά πράγματα : 
τό λογικώς (καΐ έτυμολογικώς) πρώτον εΐναι ή γενική σημασία, 
δχι ή εξειδικευμένη. 'Ανάλογον παράδειγμα Ιχομεν είς τήν γλώσ-
σαν μας τό φιλώ : αρχικώς έσήμαινεν αγαπώ· κατόπιν έξειδίκεύθη 
εΐς τήν στενωτέραν σημασίαν του φιλώ τώ στόματι, παραλει-
φθέντος τοΰ προσδιορισμού. *0 Σωκράτης προτιμά" τό παράδειγμα 
ποίησις, διότι ήδη ό Άγάθων είς τόν λόγον του 197a Επαιξε μέ 
τήν εύρυτέραν καΐ τήν στενωτέραν τής λέξεως σημασίαν. 

3. Ποίησις ώς δημιουργία έκ τοϋ μή αντος ορίζεται δίς 
είς τόν Σοφιστήν 219b : πάν απερ άν μή πρότερόν τις δν υστε-
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τούτον, πότερα κοινόν οΐει εΐναι πάντων ανθρώ
πων, καί πάντας τάγαθά βούλεσθαι αότοίς είναι 
άεί, ή πώς λέγεις ;— Ούτως, ήν δ* έγώ - κοινόν 
είναι πάντων.— Τί δή ουν, εφη, ώ Σώκρατες, 

5 ού πάντας έράν φαμεν, εΐπερ γε πάντες τών 
αυτών έρώσι καί άεί, άλλα τινάς φαμεν έρον, b 
τους δ' oö ; — θ α υ μ ά ζ ω , ήν δ 1 έγώ, και αυτός. 
— Ά λ λ α μή θαύμαζ', εφη" άφελόντες γαρ άρα 
τοΰ ερωτός τι είδος όνομάζομεν, τό τοο ολου 

ίο έπιτιθέντες Ονομα, έρωτα' τά δέ αλλά άλλοις 
καταχρώμεθα όνόμασιν.—"Ωσπερ τί ; ήν δ* έγώ. 
—"Ωσπερ τόδε. οΐσθ' οτι ποίησίς εστί τι πολύ. 
ή γάρ τώ έκ τοϋ μή οντος είς τό Öv ίόντι ότω-
οΰν αίτία πασά έστι ποίησις, ώστε καί αί ύπό 

15 πάσαις ταΐς τέχναις έργασίαι ποιήσεις εϊσί καί 
οί τούτων δημιουργοί πάντες ποιηταί.—Αληθή e 
λέγεις.— Ά λ λ ' ομως, ή δ' ή, οΐσθ* στι ού κα
λούνται ποιηταί, άλλα άλλα εχουσιν ονόματα, 
άπό δέ πάσης τής ποιήσεως ëv μόριον άφορι-

20 σθέν, τό περί τήν μουσικήν καί τα μέτρα, τώ 
τοο ολου ονόματι προσαγορεύεταΐ' ποίησις γ ά ρ 
τοΰτο μόνον καλείται, καί οί έχοντες τοΰτο τό 
μόριον τής ποιήσεως ποιηταί. — Αληθή, εφην, 

1 είναι οΐει W 8 άρα om. BT sed. cf. Gorg. 469d 9 Ερωτος : έρών-
τος T H τ ι : äv τι Hirsclilg 13 τφ οχ : τοι vindob. 21 τι BTW δ 

O K m e 17 ή 6* ή Bekker: ήδη codd. ηδη Οχ || ού om. W 18 Εξου-
σιν Β ίσχουσιν Sauppe coll. 205d 19 τής ποιήσεως del. Hirscbig |j 
μόριον : μόνον W corr. wVO 22 τούτο (1): ταύτα Οχ [τό μόριον 
τής ποιήσεως del. Vahlenl 25 εφην λέγεις Οχ : λέγεις, Εφην BTW 

ρον είς ούσίαν αγΒ, τόν μέν άγοντα ποιείν, τό δέ άγαμενον 
•ποιείσθαί που φαμεν καΐ κατωτέρω 265b : ποιητικήν πάσαν ε>α-
μεν είναι δύναμιν, ήτις δν αίτία γίγνηται τοΐς μή πρότερον 
ουσιν ύστερον γίγνεσθαι. 

4. Ή χρήοις τής λέξεως ποίημα διά τόν Εμμετρον λόγον 
υποδηλώνει τόν τεχνητόν του χαρακτήρα, έν σχέσει μέ τήν καθη-
μερινήν όμιλίαν: ό ποιητικός λόγος είναι ό πεποιημένος {ό φτεΐα-
στδς) λόγος. 
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«Σωστά λέγεις» είπα. «Τό ίδιον λοιπόν καί μέ τόν 

έρωτα. Ύπό τήν καθολικήν του σημασίαν1, κάθε πό

θος τών αγαθών καί τής ευδαιμονίας εΐναι ό μ ε γ α- d 

λ ώ τ α τ ο ς κ α ί δ ό λ ο π λ ό κ ο ς "Ε ρω τ α ς3 κάθε 

άνθρωπου. 'Αλλ' ομως διά τά πρόσωπα μέν πού επι

δίδονται είς αυτόν κατά διαφόρους άλλους τρόπους, 

είτε μέ οικονομικός ενασχολήσεις, είτε μέ τό πάθος 

των προς τόν άθλητισμόν ή προς τήν έπιστήμην S 

δι* αυτά δέν λέγομεν οοτε πώς ερωτεύονται οϋτε 

πώς εΐν* έρασταί. 'Αντιθέτως οσοι ακολουθούν καί 

καλλιεργούν μετά ζήλου ώρισμένον είδος αυτού, 

λαμβάνουν τό όνομα τοθ δλου, έ ρ ω ς καί έ ρ ά ν 

καί έ ρ α σ τ α ί 4 » . «Καταντςί νά εΐναι σωστά» 

εΐπα έγώ «Οσα λέγεις». «Βέβαια ύποστηρίζςυν ώρι-

σμένην άποψινΛ» είπε «κατά τήν ότίοίαν ερωτευ

μένοι εΐναι Οσοι ζητούν νά εορουν τό ήμισυ των" e 

ή γνώμη μου ομως είναι, φίλε μου, Οτι του έρω

τος τό άντικείμενον οοτε τό ήμισυ εΐναι οοτε τά 

Ολον8, άνίσως τοΰτο δέν εΐναι αγαθόν'. 'Απόδειξις, 

Οτι οΐ άνθρωποι άπό τόν ίδιον τόν εαυτόν των καΐ 

1. Τό κεφάλαιον είναι κυρίως τό ποσόν τό έ π ί κ ε φ α 
λ ή ς τιθέμενον : οί αρχαίοι προσθέτοντες έγραφαν τό άθροισμα 
επάνω, δχι άπό κάτω- εντεύθεν καΐ ή λατινική ονομασία summa 
(δηλ. linea" ή γραμμή πού είναι ύψηλότερ* άπό δλας τάς άλλας), 
Έδώ αντιτίθεται προς τό μόριον. Πρβλ. καΐ Γοργ. 463a. 

2. Εΐναι φράσις άπό άγνωστον ποιητήν έντεϋβεν καί ή άκαι
ρος Ισως (άλλ' δχι ανακριβής, πρβλ. 203d) χρήσις τοϋ δολερός. 
Τό παντί δέν ρέπει νά συνάψωμεν προς τό δολερός, άλλα νά 
θεωρήσωμεν. 8ι ι ανήκει είς τήν Διοτίμαν : θέλει νά τονίοη δτι ό 
"Ερως ύπό τήν Εννοιαν αυτήν ανήκει είς ολους τους ανθρώπους^ 
δχι μόνον είς τους ερωτευμένους. 

3. Ή διάκρισις τοθ κυρίως Ερωτος άπό τήν φιλοσοφίαν Εχει 
χαρακτήρα προσωρινότητος, ανταποκρίνεται δέ μάλλ'ον είς τήν 
έμπειρικήν τών πολλών παρατήρησιν. Κατωτέρω θ' άποδείξη, οτι 
εΐς τό βάθος της κάθε φιλοσοφία εΐναι Ερως, μέ τήν είδικήν μά
λιστα σημασίαν τοϋ τόκου έν καλώ. 

4. Ή ποικιλία είς τήν χρήσιν τών πτώσεων, Ερωτά καΐ 
έρασταί, δέν πρέπει νά μδς έκπλήττη, Ή ονομαστική ετέθη δπου 
πρόκειται νά δηλωθή τό ύποκείμενον (πρβλ, Μόμ. 956c), του 
οποίου είναι καί παράθεσις. Τό £ρωχ<χ είναι παράθεσις ειδικώς 
είς τδ δνομα. Ή παρεμβολή τοϋ απαρεμφάτου έράν διευκολύνει 
τήν μετάβασιν άπό τήν μίαν πτώσιν εις τήν άλλην, αποδεικνύει 
δ! δτι κάθε διόρθωσις είναι περιττή καΐ καταστρέφει με τήν όμοιο-
μσρφίαν της τόν πλοΰτον καΐ τήν ζωηρότητα του πρωτοτύπου. 
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λέγεις.—Ούτω τοίνυν καί περί τόν ε"ρωτα. τό μέν 
κεφάλαιόν έστι πδσα ή τών αγαθών επιθυμία d 
καί τοΰ εύδαιμονεΐν ό μ έ γ ι σ τ ο ς τ ε κ α ι δ ο 
λ ε ρ ό ς ëpcûç παντί* άλλ* οί μέν άλλη τρε-

5 πόμενοι πολλαχη έπ* αυτόν, ή κατά χρηματι-
σμόν ή κατά φιλογυμναστίαν ή κατά φιλοσο-
φίαν, οοτ' έράν καλοΰνται οϋτ/ε έρασταί, οί δέ 
κατά ëv τι εΐδος ίόντες τε καί έσπουδακότες τό 
τού Ολου Ονομα ΐσχουσιν, ερωτά τε καΐ έράν 

ίο καί έρασταί. — Κινδυνεύεις αληθή, εφην έγώ, 
λέγειν.— Καΐ λέγεται μέν γέ τις, εφη, λόγος, 
ώς οΐ Ötv τό ήμισυ εαυτών ζητώσιν, ούτοι έρώσιν e 
ό δ' έμός λόγος οοτε ήμίσεός φησιν είναι τόν 
Ερωτά οϋτε Ολου, έάν μή τυγχάντ] γέ που, ô 

15 έταΐρε, αγαθόν δν. έπεί αυτών γε καί πόδας 

3 verba 6 μέγιστος . . . παντί varie a variis tempista sunt, sed nil 
opus; poetae enim cuiusdam sunt 5 (αυτόν et Ox Vahlen] αυτό 
Vögelin [Jahn Schanz Hug] 9 ΐσχουσιν : εσχον Ox || έρωτα . . . 
έρασταί del. Schanz [| έρωτα : Ιρως τε Hertlein [Fleckeis. Jafarb. 
CV 807J 10 καί έραστάς Bury del. Kvicala, at cf. Theag. 124e 
I^g. 956c II κινδυνεύουσι(?) Ox" 12 εαυτών: αυτών "W TÒ εαυτών 
Sauppe del Usener ante ήμισυ trp. Schanz 13 εΐναι post έρωτα 
iter. Ox 15 έπί Β corr. BÎ 

5. 'Υπαινιγμός είς τήν θεωρίαν τοΰ 'Αριστοφάνους (192e κεξ), 
εναντίον τοϋ Οποίου θά ζητήση κατόπιν ν ' απάντηση εκείνος 212c. 
Ή Διοτίμα βέβαια δέν έπετρέπετο ν* άναφέρη όνομααιΐ τόν 
'Αριστοφάνη- πόσον ολίγον δμως κρύπτεται ό Σωκράτης οπίσω 
άπό τής Διοτίμας τό πρόσωπον, αποδεικνύει ή κατόπιν προσφώ-
νησις ώ εταίρε. Μ* αυτήν απευθύνεται μάλλον ό Σωκράτης προς 
τόν Άριστοφάνην καί δχι ή Διοτίμα προς τόν Σωκράτην. 

6. Ό Σωκράτης δέν ανατρέπει, συμπληρώνει μόνον τήν θεω
ρίαν τοϋ 'Αριστοφάνους- τήν μεταφέρει άπό τό καθαρώς φυσιολο-
γικόν καί ψυχολογικόν έπίπεδον είς τήν σφαϊραν τής ηθικής. Το 
κατόπιν παράδειγμα τά διασαφεί καλύτερον. 

7. Αυτή Ισα Ισα ή τάαις τής ανθρωπινής ψυχής προς τό 
αγαθόν αποδεικνύει έκδήλως τήν οπαρξιν καΐ τήν ήθικήν προτε
ραιότητα αύτοΰ. Εις τήν Πολιτ. 505d παρατηρεί ό Πλάτων ωραιό
τατα, δτι ένώ πολλοί άνθρωποι άρκοϋνται είς φαινομενικών μόνον 
κάλλος ή δικαιοσύνην, αγαθά ούδενΐ ίτι άρκεΐ τά Εοκοΰντα 
κτάσθαι, άλλα τά δντα ζητοΟσιν, τήν δέ βόξαν ενταύθα ήδη 
τιάς ατιμάζει (πρβλ. καΐ θεαΐτ. 177d). 
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πόδια καί χέρια δέχονται ν' αποκοπούν, άν τύχη καί 
πεισθούν δτι τά μέλη των είναι βλαβερά1. Διότι δέν 
προσκολλάται, φρονώ, είς τά μέρη τοΰ έγώ του ό 
καθένας, παρά μόνον έφ* οσον τό αγαθόν αποκαλεί 
ίδικόν του καί μέρος του έγώ του, ξένον δέ τό κακόν2. 
Διότι εκείνο, προς τό όποιον τών ανθρώπων ό Ιρως 
στρέφεται, δέν είναι τίποτε άλλο παρά τό αγαθόν. "Η 206 
μήπως έχεις άντίθετον γνώμην J» «Μά τόν θεόν» είπα 
«έγώ οχι». «Είναι ομως άραγε σωστόν» εΐπε «νά λέ-
γωμεν απλώς έ*τσι3, οτι ό άνθρωπος έχει έρωτα προς 
τ* αγαθόν;» «Μαί» εΐπα. «Καλά, καί δέν πρέπει νά 
προσθέσωμεν» εΐπεν «Οτι καΐ προς τήν κατοχήν τοϋ 
άγαθοΰ έχει Ιρωτα;» «Μά τό προσθέσωμεν». «'Αλλά 
μήπως δχι προς τήν κατοχήν απλώς, άλλα καί προς 
τήν παντοτινήν κατοχήν;»·1 «Καί τοΰτο νά προστεθή». 
-Είναι λοιπόν έν συνόψει» εΐπε «τοΰ έρωτος άντι
κείμενον ή παντοτινή τοΰ άγαθοΰ κατοχή». «"Εχεις 
απόλυτον δίκαιον» εΐπα. 

25. »Δεδομένου λοιπόν, δτι ό έρως στρέφεται b 
πάντοτε προς αυτό» εΐπε «κατά ποιον τρόπον καΐ μέ 

ποίαν ένέργειαν πρέπει νά τό έπι-
Τόκος διώκουν εκείνοι, τών οποίων ό ζήλος 

έν τ φ καλφ καί ή επιμονή θά ήδΰνατο ν' άπο-
κληθή έ ρ ω ς ; 6 Τί νά είναι τό έρ

γον αυτό ; Ημπορείς νά μοΰ απάντησης ;» * *Μά 

1. Πρβλ. καΐ Ματθ. 5,30 καΐ εΐ ή δεξιά σου χεΙρ σκανδα
λίζει σε, εκκοψον αυτήν. 

2. Τό βέλτιστον έκάστω, τοΰτο καί οίκειότατον Πσλιτ. 536e 
•πρβλ. καΐ Χαρμ. 163c- "Ετσι εκδηλώνεται ή βαθύτατη αίσιοδο-
ξ£α τοΰ Πλάτωνος, ο π το αγαθόν δέν είναι κάτι ξένον καΐάλλό-
τριον τής άνθρωπίνης φύσεως, που πρέπει νά κατάκτησης μέ 
αγώνας εναντίον αυτής. Είναι τουναντίον ό βαθύτερος πυρήν καΐ 
ή ουσία τής φύσεως αυτής, ή όλοκλήρωσίς της· Βέν χρειάζετ* ε
πομένως θυσίας, άλλ' έπίγνωσιν. Διά τούτο καΐ ή διαπίστωσις-
ώς ουδέν γε άλλο έστι ου έρώσιν άνθρωποι ή τάγαθοο δέν αν
τιφάσκει προς τήν προηγουμένως 205a έκτεθεΐσαν άντίληψιν, 8τι 
ή ευδαιμονία εΐν' ό τελευταίος σκοπός τής άνθρωπίνης αναζητή
σεως- ή ευδαιμονία συμπίπτει απολύτως προς τό αγαθόν. 

3. Δηλαδή, χωρίς προσδιορισμούς ή επιφυλάξεις, πρβλ. 
Φαϊδρ. 244α. 

4. Τό χρονικόν στοιχεΐον έτόνισε ήδη καί προηγουμένως 
200a· Επανέρχεται δμως έδώ είς αυτό, διά νά προχώρηση κατό-
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καί χείρας έθέλουσιν άποτέμνεσθαι οί άνθρω
ποι, έάν αύτοίς δοκη τά εαυτών πονηρά εΐ
ναι* ού γ ά ρ τό εαυτών οΐμαι £καστοι ασπά
ζονται, εί μή εΐ τις τό μέν αγαθόν οίκεΐον 

5 καλεί καί έαυτοΰ, τό δέ κακόν άλλότριον ώς 
ουδέν γε άλλο εστίν οδ έρώσιν άνθρωποι ή τοΰ 206 
άγαθοΰ. ή σοι δοκοΰσιν ;— Μά Δί' ουκ εμοιγε, 
ήν δ* έγώ.— '''Αρ* oöv, ή δ' ή, οϋτως άπλοΟν 
έστι λέγειν δτι οί άνθρωποι τ* άγαθοΰ έρώσιν ; 

ίο —Noti, £φην.—Τί δέ ; où προσθετέον, εφη, οτι καί 
εΐναι τό αγαθόν αύτοΐς έρώσιν ;—Προσθετέον. 
— Τ Αρ' οδν, έφη, καί ού μόνον εΐναι, άλλα καί 
άεί εΐναι; — Καΐ τοΟτο προσθετέον.— "Εστιν 
άρα ξυλλήβδην, εφη, ò έρως τοθ τό αγαθόν 

is αύτώ εΐναι άεί.—'Αληθέστατα, εφην έγώ, λέγεις. 

25. "Οτε δή τοΰτο ό έρως εστίν άεί, ή 6' ή, b 
τών τίνα τρόπον διωκόντων αυτό καί έν τίνι 
πράξει ή σπουδή καί ή σόντασις έρως αν κα-
λοΐτο ; τί τοΟτο τυγχάνει δν τό εργον ; έχεις 

20 ε ίπεϊν;—Ού μενταν σέ, εφην έγώ, ώ Διοτίμα, 

5 καλβ BT 6 άνθρωποι Bekker: άνθρωποι BT άνθρωποι Οχ οΐ 
άνθρωποι Vf del. Baiter [1 τοο άγαθοΰ : τάγαθόν Hirschig 7 ή σοι... 
τάγαθοϋ ν. 9 om- Οχ1 add. Oxfl in super, mg. 8 ή δ ' ή Bekker : 
ήδη BTW ηδη Οχ cf. 205c 9 τοθ άγαθοΟ BWOx9 10 δέ : δαί Τ 
12 oßv om. W 14 τοθ τό B2TWOx : τούτο Β 15 αύτώ : αυτό Β 
16 δή : δε Οχ || τοΟτο : τούτου Bast: τούτο | |άεΙ seel. Bekker || ή 
δ ' ή Bekker : ήδη codd. ηδη Οχ 17 τών : τόν BW corr B*WS || 
τίνα : τι BT ! αυτόν Τ 18 ή σπουδή Οχ : ή σπουδή BTW || σύντα-
σις ΒΟχ : συστασις TW 

πιν εις τήν Εννοιαν τής αθανασίας. Καί αυτή επομένως ή δια
λεκτική άνάπτυξις συντελείται κατ* αναβαθμούς. 

6. "Ο "Ερως εΐναι σύντονος 203d, σΰντασις δέ είναι ή συγ-
κέντρωσις τών δυνάμεων προς ώρισμένον άντικειμενικόν τέλος. 

7. Ή Διοτίμα έτιέστησε μέν τήν προσοχήν τοδ Σωκράτους, 
δτι τής λέξεως έ'ρως γίνεται χρήσις συνήθως έν στενωτέρα έν-
νο(α, δέν καθώρισεν δμως τήν διαφοράν. Αυτό θά κ.άμη τώρα. 
•Επανέρχεται διά τοΟτο είς τά περί τοΰ αντικειμένου τοϋ δρωτος 
205a, διά νά τό καθορίση άκριβέστερον. 
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δέν θά ίΐμην τότε» εΐπα έγώ «θαυμαστής τής σοφίας 
σου, Διοτίμα, οϋτε θά έψοιτοϋσα κοντά σου νά λάβω 
μαθήματα είς αυτό ακριβώς τό κεφάλαιον». <θά 
σοΰ τό είπω τότ* έγώ» εΐπεν. «Είναι λοιπόν τοΰτο 
γέννησις εντός τοΰ ωραίου 1 , καί σωματική καί ψυχι
κή». «Μάντεως δύναμις» απήντησα «χρειάζεται, τί νά 
σημαίνουν τά λόγια σου' δέν εννοώ», «θά εκφρασθώ 
λοιπόν» εΐπε «καθαρώτερα : "Ολοι οί άνθρωποι, Σω- e 
κράτη» έξηκολούθησεν «εγκυμονούν καί κατά το σώμα 
καί κατά τήν ψυχήν' Οταν δέ φθάσουν εις ώρισμένην 
ήλικίαν, ή φύσις μας τότ* αισθάνεται τήν έπιθυμίαν 
νά γέννηση. Τοκετός Ομως εντός τοΰ άσχημου δέν 
είναι δυνατός" μόνον εντός τοΰ ωραίου 2. Διότι καί ή 
έ*νωσις ανδρός καί γυναικός τοκετός εΐναι ä . Τό 
φαινόμενον δέ αυτό είναι θεΐον, καί εΐναι τοΰτο τά 
άθάνατον στοιχεΐον μέσα εΐς τήν ζωϊκήν μας φύσιν, 
πού είναι θνητή : ή κυοφορία καΐ ή γέννησις. Ά λ λ ' 
αυτά δέν είναι δυνατόν νά συντελεσθούν εντός τοΰ 
ανάρμοστου, καί εΐν' ανάρμοστος ή άσχημία προς d 
κάθε τΐ τό θεΐκόν' μόνον ή ώραιότης εύρίσκετ* έν αρ
μονία προς αυτό. Ώ ς Μοΐρα λοιπόν καί Είλείθυια* 
έπιστατεΐ είς τήν γένεσιν ή Καλλονή 5. Διά τούτο, 
οσάκις εκείνο που κυοφορεί πλησιάζει κάτι ώραΐον, 
ίλαρόνεται τότε και γίνεται άπό άγαλλίασιν διάχυ-

1. Τόκος καί γέννησις χρησιμοποίοϋντ* έδώ ώς συνώνυμα, 
πολλάκις ταυτοχρόνως 206e. Δέν γίνει ' επομένως διάκρισις με
ταξύ τοϋ τίκτειν (διά τάς γυναίκας, gebären) καί γενναν (διά 
τους άνδρας, zeugen)) καΐ τοΟτο άπό σκοπού*· θά ήτο άλλως δύ
σκολος ή μεταφορά είς τήν πνευματικήν κυοφορίαν καΐ τάς πνευ
ματικός ώδΐνας του έραστοϋ τών παίδων. Ή γέννησις άπό τής 
παθητικής της πλευράς καλείται γένεσις 206d, 207d. 

2. Τήν άπάδειξιν προσφέρει κατωτέρω- έφ* δσον ό τόκος, ώς 
έξασφαλίζων άθανασίαν, εΐναι τί θ ε ΐ ο ν , χρειάζεται καί άνά-
λογον περιβάλλον. Είς τά θεΐον αρμόζει μόνον τό ώραΐον, έτό· 
νισεν ήδη 202c. 

3. Τήν φράσιν αυτήν αδίκως αθετούν ή μεταθέτουν οί φιλό
λογοι. Είναι μία παρένθεσις ίσως, ή όποια θέλει νά τσνίση σα
φέστερον, δτι ό λόγος έδώ είναι περί τοθ ερωτικού φαινομένου 
είς τήν γενικότητα του, καΐ δτι ακόμη καΐ εις τήν άμοιβαΐαν 
ϊλζιν τών φύλων τό βασίκόν στοιχεΐον εΐν* ό τόκος. 

4. *Η Καλλονή ορίζει τήν στιγμήν τής γεννήσεως καΐ τάς 
Ιδιότητας καί τύχας τοθ γεννωμένου, δπως ή Μοΐρα, απολυτρώνει 
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έθαόμαζον έπί σοφία καί έφοίτων παρά σέ αυτά 
ταΟτα μαθησόμενος.—'Αλλά έγώ σοι, εφη, έρώ. 
εστί γάρ τοΰτο τόκος έν καλώ, καί κατά τό 
σώμα καί κατά τήν ψυχήν.— Μαντείας, ήν δ' 

5 έγώ, δεϊται 6,τί ποτέ λέγεις, καΐ ού μανθάνω. 
—'Αλλ' έγώ, ή δ* ή, σαφέστερον έρώ. κυοοσιν e 
γάρ, εφη, δ Σώκρατες, πάντες άνθρωποι καί 
κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν, καί έπειδάν 

'έν τινι ηλικία γένονται, τίκτειν επιθυμεί ημών 

ίο ή φύσις, τίκτειν δέ έν μέν αίσχρφ oò δύναται, 
έν δέ τώ καλώ. ή γ ά ρ ανδρός καί γυναικός συν
ουσία τόκος εστίν. έ"στι δέ τοΰτο θεΐον τό πρδγμα, 
καί τοΰτο έν θνητώ δντι τώ ζφω άθάνατον ενε-
στιν, ή κόησυς καί ή γέννησις. τά δ' έν τώ άναρ-

15 μόστω αδύνατον γενέσθαι* άνάρμοστον δ* εστί 
το αίσχρόν παντί τφ θείω, τα δέ καλόν άρμότ- d 
τον. Μοΐρα οδν καί Είλείθυια ή Καλλονή έστι 
τη γενέσει, διά ταΰτα, οταν μέν καλώ προσ-
πελάζη τό κυοΰν, 'ίλεών τε γίγνεται καί εο-

20 φραινόμενον διαχεΐται, καί τίκτει τε καί γεννά' 

6 ή δ* ή Bekker : ήδη BTW δη Οχ 8 πάντες del. Kvicala coll. 
209a il άνθρωποι Sauppe || καί om. Β 8 τήν om. T 9 τινι : Tî| 
Badham coll. 209b Gorg. 434c |i επιθυμειν Οχ1 10 τίκτειν . . . 
v. 12 τόκος εστίν seel. Rettig 11 τφ om. Ox (del. Badham) Ι! ή 
γάρ . . • τόκος εστίν secl. Jahn, post γέννησις v. 14 transp. 
Bitter : at cf. wilamovitz Platon II 171 12 τούτο post θεΐον iter. 
Ο ι 1 13 έστιν TW 14 τά δ' ΒΟχ: ταΰτα δ' TW 16 απαντι Οχ 
[Ι θείω WT : θεώ ΒΤ2Οχ 17 καλλονή Hermann Καλλονή Usener 

(Kl. Sehr. 4^0ss) 18 έν τή γενέσει Proclus 

άπό τήν κυοφορίαν καΐ διευκολύνει τάς ώδΐνας, δπως ή Είλεί
θυια, τήν οποίαν ό Πίνδαρος Νεμ. 7,1 ονομάζει πάρεδρον Μοιράν 
βαθυφρόνων. Εΐς τάς 'Αθήνας αΐ Μοιραι έλατρεύοντο ώς θεαΐ 
τοθ γάμου (ΑΙσχ. Ε6μ, 960). 

5. Ή χρήσις τοθ θηλυκού Καλλονή αντί τοθ ουδετέρου Κάλ
λος γίνεται διά νά διευκολυνθη ή προσωποποίησις· 'Αλλά δέν 
υπάρχει λόγος νά φαντασθώμεν, δτι έδω γίνεται μνεία είδικής 
θεάς, τής Καλλονής, της οποίας τήν ΰπαρξιν καΐ τήν λατρείαν 
μάτην έζήτησε Vs απόδειξη 6 Usener. 
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τικόν1 καί γεννά" καί γονιμοποιεί. 'Οσάκις τουναντίον 
πλησιάζει κάτι ασχημον, σκυθρωπόν καί στενοχωρη-
μένον ζαρώνει καί απομακρύνεται καί σφίγγεται καί 
δέν γεννφ, άλλα κρατεί τόν γόνον του καΐ υποφέρει 
πολύ. Εντεύθεν προέρχετ' ό μεγάλος εκείνος εναγώ
νιος πόθος προς τήν ωραιότητα, πού αναπτύσσεται 
είς τόν κυοφοροΰντα καί κατεχόμενον ήδη ύπό πλη
σμονής οργασμού" απολυτρώνει άπό πόνους σφο- e 
δρούς εκείνον πού τήν απόκτηση. "Αλλωστε δέν στρέ
φεται προς τό ώραΐον» εΐπεν «ό έρως, βπως σύ πι
στεύεις, Σωκράτη». «*Αλλά προς τί ;» «Προς τήν γέν
νησιν καί τόν τοκετόν εντός του ωραίου». «"Εστω* 
εΐπα έγώ. «Πολύ καλά»2 λέγει' «άλλα διατί προς 
τήν γέννησιν; Διότι ή γέννησις εΐναι κάτι αιωνίως 
άναπαραγόμενον καί άθάνατον, οσον ενδέχεται είς 
θνητόν π λ ά σ μ α 3 . Άθανασίαν δέ (αυτό συνάγεται 207 
άπό Οσα διεπιστώσαμεν άπό κοινού) οφείλει ταυτο
χρόνως μέ τ' αγαθόν νά ποθη ό έ'ρως, έφ* δσον στρέ
φεται προς τήν παντοτινήν τοΰ άγαθοΰ κατοχήν. Κατ' 
ανάγκην λοιπόν, έπί τή βάσει τής αρχής αυτής, καΐ 
ή αθανασία επίσης είναι του έρωτος άντικείμενον». 

26. Αυτά γενικώς μοΰ ανέπτυσσε, κάθε φοράν 
πού έκαμνε λόγον περί τών προβλημάτων του έρω

τος 4, κάποτε δέ μοΰ απηύθυνε τό 

, _ . ερώτημα: «Ποία φαντάζεσαι, Σω-
Αθανασιας κ ρ α τ η ι ^ ή α Ε τ [ α τ ο 0 Ε ρ ω τ ο ς 

π ο ο ς τούτου καί τοΰ πόθου; Δέν έχεις 
•προσέξει λοιπόν τόν ζωηρόν έρε-

θισμόν, είς τόν όποιον υποπίπτουν ολα τά ζώα, οταν 
1. Τό Βιαχεϊται πρέπει νά ληφθη έδώ καΐ κυριολεκτικώς 

καΐ μεταφορικώς (γίνεται διαχυτικόν, ξεχύνεται, χαλαρώνεται) 
ταυτοχρόνως· ανάλογος είναι ή περιγραφή είς τόν Φαΐδρον 251. Ή 
ολη άνάπτυξις άλλωστε αποδίδει ρεαλιστικώτατα τήν κατάστα
σιν εντάσεως καΐ κατευνασμού, συνθλίψεως καί άνακουφίσεως 
τοΰ οργανισμού κατά τήν γενετήσιον λειτουργίαν. Μόνον που ό 
Πλάτων προβάλλει άνάλογον ψυχικήν κατάστασιν καί είς τήν 
σφαΐραν τοΰ πνευματικού καΐ ζητεί ίνα ηθικόν νόημα καί είς 
αυτά τά φυσιολογικά φαινόμενα-

2. Ή Διοτίμα επιδοκιμάζει τήν όμολογίαν του Σωκράτους καΐ 
τήν υπογραμμίζει, διά νά προχώρηση κατωτέρω Πρβλ. Πόλη. 536b. 

3. Πρβλ. Νόμ. 773e ώς χρή τής άειγενοΟς φύσεως άντέχε-
σθαι τω παϊδας παίδων καταλεΐποντα άεί τώ θεώ ΰπηρέτας 
άνθ ' αυτού παραδιδόναι. 
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δταν δέ αίσχρφ, σκυθρωπόν τε καί λυπούμενον 
συσπειρδται καί αποτρέπεται καί άνίλλεται καί 
où γεννφ, άλλα ΐσχον τό κύημα χαλεπώς φέρει. 
Οθεν δή τώ κυοΰντί τε καί ήδη σπαργώντι πολ-

5 λή ή πτοίησις γέγονε περί τό καλόν διά το με- e 
γαλής ώδΐνος άπολύειν τόν έχοντα, εστίν γάρ, 
ώ Σώκρατες, έφη, ού τοΰ καλοΰ ό Ιρως, ώς συ 
ο'ίει. — Ά λ λ α τί μήν ; — Της γεννήσεως καί τοΰ 
τόκου έν τώ καλώ. — Εΐεν, ήν 5* έγώ. — Πάνυ 

ίο μέν oöv, εφη. τί δή οδν τής γεννήσεως ; δτι άει-
γενές έστι καί άθάνατον ώς θνητώ ή γέννησις. 
αθανασίας δέ άναγκαΐον έπιθυμεΐν μετά άγα- 207 
θοΰ έκ τών ώμοΧογημένων (206a), εΐπερ τοθ 
τάγαθόνέαυτώ είναι άεί έρως εστίν, άναγκαΐον 

15 δή έκ τούτου τοΰ λόγου και τής αθανασίας τον 
έρωτα εΐναι. 

26. Ταΰτά τε οδν_ πάντα έδίδασκέμε, οπότε 
περί τών ερωτικών λόγους ποιοιτο, καί ποτέ 
ήρετο. Τί οΐει, ώ Σώκρατες, αίτιον εΐναι τούτου 

20 τοΰ Ερωτος καί τής επιθυμίας ; ή ούκ αίσθάνει 

1 σκυθρωπάζον Richards σκυθρωπού τε γίγνεται TJsener 2 ζυ[ν] 
σπειραται Οχ συνσπείρεται 8 (exp- ν Β3) w 8 || αποτρέπεται; ένε 
τρέφεται T m £ del. Usener || άνίλλεται Ox Plotinus 1,6,2: άνείλλε-
ται BT sw άνειλλεΐται τ άνειλεϊται w 2 5 πιοίησις : ποίησις Β 
[πτόησις Bekker] 6 άπολύειν : άπολαύειν Β άκοπαΰειν Naber H 
Εχοντα (sc. τό καλόν) cf. 175d 200a : έρώντα Vögelin έλόντα 
Wilamowitz [2,1723] 10 [πάνυ... εφη del. Badham] [| τί... γεννή
σεως ; (γενέσεως Οχ) : Socrati tribuunt codd. Diotimae VSgelin 
[ep. crit. 13] ΙΙάειγενές (cf. et. piotili. 3,5,1) αει γενεσις Οχ || ώς 
έν θνητφ Plotinus 13 τοϋ τάγαθόν Venetus 184 cf. 206a : τοϋ 
άγαθοΰ BTWOx def. Rûckert cl. Thuc. 5,15,1 τοϋ αγαθόν Bury τό 
τ ' άγ. Vind 21 14 ό ε>ως Bekker 

4. "Ωστ' αί συζητήσεις καί τά μαθήματα, ποό έλάμβανεν à 
Σωκράτης έγίνοντο συχνά. Είς τό κεφάλαιον αυτό αναπτύσσεται 
μέ παραδείγματα δ,τι γενικώς άνεπτύχθη ανωτέρω 206c. Ό συγ
γραφεύς υπογραμμίζει μέ τήν διακοπήν αυτήν τήν σπουδαιότητα 
τής περικοπής, πού αρχίζει, καί επιτυγχάνει τήν μετάβασιν άπό 
τής διαλογικής συζητήσεως εις λόγον συνεχή. 
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τά καταλάβη ή επιθυμία να γεννήσουν, καί τά χερ
σαία καί τά πετεινά, πώς αρρωσταίνουν Ολα καΐ κα- b 
τακυριεύονται άπό τόν ίίρωτα, πρώτον μέν νά ενω
θούν μαζί, Ιπειτα διά τήν άνατροφήν τοΰ γεννηθέν
τ ο ς ; Πώς είναι αποφασισμένα 1 , προς ύπεράσπισιν 
τούτων, καί πόλεμον νά διεξάγουν, καί τ* ασθενέστε
ρα ακόμη προς τά δυνατώτερα, και είς τόν θάνατον 
νά βαδίσουν υπέρ αυτών, και νά τά τινάξουν άπό τήν 
πεΐναν αυτά διά νά εξασφαλίσουν εις εκείνα τήν τρο-
φήν, καί τό κάθε τί νά πράξουν ; Καλά» εΐπεν «οί 
άνθρωποι' θά ημπορούσε νά ύποθέση κανείς, δτι τό 
κάνουν άπό ύπολογισμόν a . 'Αλλά τά ζώα ; Ποΐος είναι 
ό λόγος τής τοιαύτης ερωτικής των συγκινήσεως; e 
'Ημπορείς νά μοΰ εξήγησης;» Καί έγώ έτόνιζα καί 
πάλιν, Οτι δέν ήξερα. *Εκείνη τότε είπε : "Εχεις λοι
πόν τήν ίδέαν, πώς θά γίνης ποτέ έμπειρος είς τά 
ζητήματα τοΰ έρωτος έφ' οσον δέν εννοείς αοτά 3 ;» 
«Μά σοΰ τό είπα, Διοτίμα, καί πρό ολίγου" αυτός 
ακριβώς εΐναι ό λόγος πού ήλθα κοντά σου, επειδή 
έκατάλαβα πώς χρειάζομαι διδασκαλίαν. Λέγε μου 
λοιπόν καΐ τούτου τοΰ φαινομένου τήν έξήγησιν καί 
τών άλλων τών σχετιζομένων μέ τόν έρωτα». «Λοι
πόν» εΐπε «έφ' δσον ή πεποίθησίς σου εΐναι * οτι 
άντικείμενον φυσικόν του έρωτος εΐν' εκείνο, τό 
όποιον πολλάκις άπό κοινού διεπιστώσαμεν 5 δέν 
πρέπει νά εκπλήττεσαι. Διότι καί είς τήν περίπτω
σιν αυτήν, οπως καί έκεΐ0, διά τόν ίδιον λόγον έπι- d 
διώκει ή φύσις ή θνητή, καθ1 Οσον είναι δυνατόν, νά 

1. Μέ τό έτοιμα έστιν εισάγεται ϊνα νέον σημαντικόν στοι
χεΐον, (τό διαμάχεσθαι καΐ δπερ αποθνήσκει ν)· εντεύθεν προστίθε
ται τό εστίν καί εγκαταλείπεται ή συνταξις τής προτάσεως οπως 
ήρχισε. Προσεπάθησ* αναλόγως νά τό αποδώσω είς τήν μετάφρα
σιν 6ι' ασύνδετου. Τήν δλην περίοδον πρέπει νά φαντασθώμεν 
προφερομένην ύπό τής Διοτίμας μέ φωνήν δυναμωμένην, 

2. Λογισμός εΐν* έΒώ ή σκέψις δτι τά παιδιά θά γηροκο 
μήσουν τους γονείς, ή ή υποταγή είς τους κρατοϋντας ηθικούς 
νόμους. ΕΙς αυτόν αντιτίθεται τό φυσικόν Ινστικτον. 

3. Τό φαινόμενον λοιπόν τοΰ ϋρωτος τοποθετείται μέσα εις 
ϊνα γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν μεταφυσικόν πλαίσιον, δέν εμφανίζεται ώς 
φαινόμενον κοινωνικόν, δπως τό παρουσίασεν ό Παυσανίας. ΕΙς 
αυτό συμφωνεί ή Διοτίμα μέ τόν Έρυξίμαχον, μέ τήν διαφοράν 
δτι περιορίζεται τούτο εντός τοϋ οργανικού μόνον κόσμου καΐ 
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ώς δεινώς διατίθεται πάντα τά θηρία, έπειδάν 
γενναν έπιθυμήση καί τά πεζά καί τά πτηνά, b 
νοσοΰντά τε πάντα καί ερωτικώς διατιθέμενα, 
πρώτον μέν περί τό ξυμμιγήναι άλλήλοις, έπειτα 

5 περί τήν τροφήν τοΰ γενομένου, καί ε"τοιμά 
έστιν όπερ τούτων καΐ διαμάχεσθαι τά ασθενέ
στατα τοΐς Ισχυροτάτοις καί ύπεραποθνήσκειν, 
καί αυτά τώ λιμώ παρατεινόμενα ώστ' έκεΐνα 
έκτρέφειν καί άλλο πάν ποιοΰντα. τους μέν 

ίο γ ά ρ ανθρώπους, εφη, οΐοιτ* αν τις έκ λογισμού 
ταοτα ποιεΐν' τα δέ θηρία τίς αιτία οϋτως ερω
τικώς διατίθεσθαι; ε'χεις λέγειν; Καί έγώ αδ e 
ελεγον Οτι ούκ είδείην. f) δ' ε ΐπεν Διανοεΐ οδν 
δεινός ποτέ γενήσεσθαι τά ερωτικά, έάν ταΰτα 

15 μή έννοης ;— Ά λ λ α διά ταΰτά τοί, ώ Διοτίμα, 
δπερ νΰν δή (206b) εΐπον, παρά σέ ήκω, γνους 
δτι διδασκάλων δέομαι* αλλά μοι λέγε καί τού
των τήν αίτίαν καί τών άλλων τών περί τά ερω
τικά.— Εί τοίνυν, έ"φη, πιστεύεις εκείνου εΐναι 

20 φύσει τόν έρωτα, ου πολλάκις ώμαλογήκαμεν, 
μή θαύμαζε. tvxaöQa γάρ τόν αυτόν έκείνω λό- d 
γον ή θνητή φύσις ζητεί, κατά τό δυνατόν, άεί 

1 έπειδάν iter. Οχ 6 έστιν del. Badham ; sed cf. de hoc loco 
L. Reinhard, Die Anakoluthe bei Platon p. 70ss || καΐ om. VT 
8 αυτά: αυτω Οχ |] τω om. Coisl. 155 Badham 11 ερωτικώς del. 
Naber • 12 αδ Ελεγον BÎ : άνέλεγονίΒ öv Ελεγον TW ελεγον Οχ 
20 ωμολογησαμεν (ωμολογησομεν ae) On 22 τό om. Οχΐ 

δτς δέν Εχει τόν χαώδη καΐ ασαφή χαρακτήρα τών κοσμολογικώτ 
προχειρολογημάτων εκείνου, 

4. "Οχι άπλως ή γνώμη σου. *0 συγγραφεύς Επιμένει εις 
ιόν θ ε μ ε λ ι ώ δ η χαρακτήρα τής αρχής αυτής. 

5. Έδώ μόνον μίαν φοράν 206e τό άνέπτυξεν άλλ* ή Διο
τίμα αναφέρεται είς τάς επανειλημμένος περί τοϋ θέματος συζη
τήσεις των. 

6. "Οπως εΐς τους ανθρώπους 206c κεξ. 

Πλάτωνος Συμπόσιον 11 
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εΐν' αίωνία καί αθάνατος. Δυνατόν δέ τής εΐναι 
κατά τοΰτον μόνον τόν τοόπον, διά τής αναπαραγω
γής *, μέ τό ν' άφήνη πάντοτε είς τοΰ παλαιού τήν 
θέσιν ava νέον παρόμοιον. 

"Αλλωστε a καί είς ο,τι όνομάζομεν ενότητα ατο
μικής ζωής καί υπάρξεως έκαστου έμψυχου δντσς— 
π.χ. ίίνας άνθρωπος άπό τής παιδικής του ηλικίας μέ
χρις οτου γίνη γέρων, θεωρείται πώς είναι ό ίδιος* 
ούχ ήττον αυτός, μολονότι δέν έχει ποτέ τά ίδια συ
στατικά εις τόν όργανισμόν του, έν τούτοις λέγομεν 
πώς είναι ό ίδιος, ένό) διαρκώς ανανεώνεται καί απο
βάλλει μερικά, είς τάς τ ρ ί χ α ς 8 , τήν σάρκα, τά οστά, 
τό αΐμα είς όλόκληρον γενικώς τό σώμα. Καί δχι e 
μόνον είς τό σώμα' άλλα καί είς τήν ψυχήν, οί τρόποι, 
τά ήθη, αϊ αντιλήψεις, αί έπιθυμίαι, αί ήδοναί, αί 
λΰπαι, οί φόβοι, τίποτε ά π ' αυτά δέν παραμένει άναλ-
λοίωτον είς κάθε άτομον, άλλα γεννώνται μέν άλλα, 
άλλα δέ χάνονται. Πολύ δέ περισσότερον παράδοξον 
είναι ακόμη, δτι καί αί γνώσεις *, οχι μόνον άλλαι μας 
άρχονται καί άλλαι μας αφήνουν, καΐ ποτέ δέν εΐ- 20S 
μέθα οί Ιδιοι οοτε ώς προς τάς γνώσεις, άλλα καί μία 
καί μόνη γνώσις έχει τήν Ιδίαν τύχην. Διότι αυτό πού 
όνομάζομεν μελέτην, γίνεται μέ τήν προϋπόθεσιν Οτι 
ή γνώσις εξαφανίζεται 'άλλωστε ή λησμοσύνη εΐν* εξα
φανισμός γνώσεως, ένφ άφ' έτερου ή μελέτη, είσά-
γουσα νέαν παράστασιν αντί τ,ης αποχωρούσης, δια
τηρεί τήν γνώσιν 6 , ώστε νά φαίνεται 6 πώς παρα-

1. Πρβλ. Μόμ. 721c γένος ανθρώπων .. . τούτω τώ τρόπω-
άθάνατον δν, τφ παϊδας παίδων καταλειπόμενον ταυτόν καί Εν 
δν άεΐ, γενέσει τής αθανασίας μετειληφέναι. 

2. Άπαντ«* είς ένδεχομένην άντίρρησιν : τί είδους αθανασία 
είναι αυτή ή έκ διαδοχής τών ατόμων ; *Η ανάγκη νά δικαιολο
γήσω τό πράγμα διά παραδειγμάτων Εκαμε νά λησμονηθή ή κυ
ρία πρότασις ωσαύτως Εχει. 

3. Τό παράδειγμα τών τριχών προτάσσεται ώς έμφαυέατερον. 
Τήν άνανέωσιν τών Ιστών δέν τήν βλέπει κανείς προχείρως. 

4. Έπιστήμαι μέ τήν συνήθη τής λέξεως σημασίαν, a l έπί 
μέρους γνώσεις, χωρίς τήν διαστολήν άπό τής δόξης. Τό χωρίον 
τοϋ Προς Δημόνικον λόγου § 18 εξηγεί πλήρως τήν χρήσιν τής 
λέξεως, δπως καΐ τής μελέτης κατωτέρω : α μέν έπίστασαι, 
ταΰτα διαφύλαττε ταίς μελέταις, S δέ μή μεμάθηκας, προσ
λάμβανε ταΐς επιστήμαις. 
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τε είναι καί αθάνατος, δύναται δέ ταύτη μό
νον, τη γενέσει, Οτι άεί καταλείπει έ*τερον νέον 
αντί τοΰ παλαιοΰ. 

Έπεί καΐ έν φ ëv £καστον τών ζώων ζην 
5 καλείται καί είναι το αυτό, οΐον έκ παιδαρίου 

ô αφτός λέγεται ε"ως αν πρεσβύτης γένηται—οδ
τος μέντοι, ουδέποτε τα αυτά Ιχων έν αότφ, 
δμως ό αυτός καλείται, άλλα νέος άεί γιγνό-
μενος, τά δέ άπολλύς, και κατά τάς τρίχας καί 

ίο σάρκα καΐ οστά καί αΐμα καί ξύμπαν τό σώ
μα. καί μή δτι κατά τό σώμα, άλλα καί. κατά e 
τήν ψυχήν, οί τρόποι, τά ήθη, δόξαι, έπιθυμίαι, 
ήδοναί, λΟ-παι, φόβοι, τούτων έκαστα ουδέποτε 
τα αυτά πάρεστιν έκάστω, άλλα τά μέν γίγνε-

15 ται, τα δέ άπόλλυται. πολύ δέ τούτων άτοπώ-
τερον 'έτι δτι καί αί έπιστήμαι μή Οτι αί μέν γί
γνονται, at δέ απόλλυνται ήμΐν, καί ουδέποτε 208 
οί αυτοί έσμεν ουδέ κατά τάς έπιστήμας, άλλα 
καί μία έκαστη τών επιστημών ταυτόν πάσχει. 

20 δ γ α ρ καλείται μελεταν, ώς έξιούσης εστί τής 
επιστήμης* λήθη γάρ επιστήμης έξοδος, μελέτη 
δέ πάλιν καινήν έμποιοΟσα αντί της άπιούσης 
μνήμην σώζει τήν έπιστήμην, ώστε τήν αυτήν 

1 τε TOx: τό BW|}Kal om. Β τό είναι άεί (om. αθάνατος Jahn 
2 xft γενέσει del. Vermehren τή γεννήσει FAWolf ; at ct. l*g 721c 
7 τά αυτά : ταύτα Οχ 8 ομως δ αυτός καλείται post σώμα trp. 
rei άμα (τά μέν άμα iam Bury) pro άλλα scr. malit Sykutris 
il άλλα del Kvìcala 12 τρόποι : τόποι Β "| ήθη : Εθη Fischer 

16 Ετι BOX! έστιν TW 23 μνήμην BTW : μνήμη Οχ (ί. e. μνήμη, 
qmod Sauppe ci.) del. Baiter ; sed cf- Phileb. 33e 

5. Πρβλ. Νομ. 732h άνάμνησις δ* εστίν επιρροή φρονήσεκς 
άπολειπούσης. Τήν λήθην ορίζει ό Πλάτων Φαίδ. 75d επιστήμης 
άποβολήν (κατά τό περιεχόμενον) ή Φίληβ. 33e μνήμης Εξοδον 
(κατά τήν ένέργειαν). 

6. Ένώ δέν είναι· ή απόλυτος ταυτάτης δέν εΐναι ΐδιότης 
τών αισθητών, άλλα μόνον τών νοητών Οντων. 
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μένει ή ίδια. Πράγματι μ' αυτό μόνον τό μέσον δια

τηρείται κάθε θνητή οπαρξις 1, οχι μέ τό νά παραμένη 

αιωνίως αναλλοίωτος καθ' ολα, οπως τό θεΐον, άλλα 

μέ τό ν* άφήνη κάθε τί πού φεύγει καί παλαιώνει, 

ένα άλλο νέον εις τήν θέσιν του, δμοιον δπως αυτό. b 

Μ' αυτό τό τέχνασμα* εΐπε «Σωκράτη, έχει μέρος εις 

τήν άθανασίαν ή θνητή οπαρξις, καί ώς προς τό 

σώμα, καί ώς προς ολα τ' άλλα* ή αθάνατος πάλιν 

μέ άλλο 2 . Μή σοΰ φαίνεται λοιπόν παράξενον, οτι 

κάθε ΰπαρξις έμφύτως αποδίδει σημασίαν εις τό άπο-

βλάστημά της" χάριν της αθανασίας συνοδεύει τά 

όντα δλα ό ζήλος αυτός καί ό έ'ρως». 

27. Καί έγώ, έκπληκτος δι' οσα ήκουσα, ε ί π α : «Έ

τσι λοιπόν3» λέγω «σοφωτάτη Διοτίμα' είς τά σ ο ^ ρ ά 

είναι τά πράγματα έτσι, οπως τά e 

, παριστάνεις*;» Καί εκείνη μέ ΰφος 

2 " σωστοΰ καθηγητοΰ5 εΐπε : "Μήν έχης 

της αυτοθυσίας κ α μ μ [ α ν α μ φ ι β ο λ ί α ν . Σ ω κ ρ α τ η . - Α λ-

λωστε καί τών ανθρώπων άν θέλη

σης νά κοιτάξης τήν φίλο&οξίαν, απορία θά σέ κατελάμ-

1. Ανάλογα υποστηρίζει καί ό 'Αριστοτέλης, Περί ψυχής 
415β26κεξ : φυσικώτατον γάρ τών έργων τοις ζώσιν, οσα τέλεια 
καΐ μή πηρώματα, . . . τδ ποιήσαι Ετερον οίον αυτό, ζωον μέν 
ζώσν, φυτόν δέ φυτόν, Ινα τοϋ άεί καΐ τοθ θείου μετέχωσιν j 
δύνανται- πάντα γάρ εκείνου ορέγεται καΐ εκείνου Ενεκα πράτ
τει οσα πράττει κατά φύσιν.. . έπεί ουν κοινωνεϊν αδυνατεί 
τοϋ άεί καΐ τοθ θείου Tg συνεχεία, διά τό μηδέν ένδέχεσθαι 
τών φθαρτών ταυτό καί εν αριθμώ διαμένειν, § δύναται μετέ-
χειν Εκαστον, κοινωνεί ταύτη, τό μέν μαλλί·· τό δ ' ήττον καΐ 
διαμένει ούκ αυτό, άλλ' οίον αυτό, αριθμώ μέν ούχ εν, εΐδει 
δ ' Εν. 

2. άθάνατον δέν αναφέρεται μόνον εις τους θεούς, άλλα 
καί είς τήν ψυχήν, ή οποία εΐς τήν ο 0 σ ί α ν της (δχι εΐς τάς 
έπί μέρους διά τοϋ σώματος ε ν ε ρ γ ε ί α ς ) παραμένει αθάνατος 
κσϊ υπό τήν Εννοιαν τής σ υ ν ε χ ε ί α ς . Αυτήν τήν συνεχειαν εν
νοεί ό συγγραφεύς μέ τό άλλη. Ή μεταβολή επομένως είς αδύ
νατον είναι περιττή. Πρβλ. καί ΕΙσαγ. 210*,1. 

3. ΕΙεν εκφράζει σοβαράς αμφιβολίας δχι πάντως εις τής 
Διοτίμας τήν σοψίαν (επίτηδες τήν προσφωνεί σοφωτάτη), άλλα 
εις τήν σοβαρολογίαν της· φαντάζεται, πώς θέλει νά τόν κατά
πληξη μέ παραδοξολογίας. Περί τής χρήσεως τοϋ εΐεν πρβλ. 
Πολιτ. 350e έγώ δέ σοι, ώσπερ ταϊς γραυσίν ταΐς τους μύθους 
λεγούσαις, εΐεν έρώ. 
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δοκεΐν εΐναι. τούτω γάρ τώ τρόπω πάν τό θνη-
τόν σώζεται, où τω παντάπασι τό αυτό άεί 
εΐναι ώσπερ τό θεΐον, άλλα τώ τό άπιόν καί 
παλαιούμενον έτερον νέον έγκαταλείπειν, οΐον ρ 

5 αυτό ήν. ταύτη τη μηχανή, ώ Σώκρατες, έφη, 
θνητόν αθανασίας μετέχει, καί σώμα καί τδλλα 
πάντα, άθάνατον δέ αλλη. μή οδν θαύμαζε, 
εί τό αύτοΰ άποβλάστημα φύσει πάν τιμά' 
αθανασίας γάρ χάριν παντί αϋτη ή σπουδή καί 

ίο ό έρως έ'πεται. 

27. Καί έγώ άκουσας τόν λόγον έθαύμασά 
τε καί ε ΐπον Εΐεν, ήν δ' έγώ, ω σοφωτάτη Διο
τίμα, ταΰτα ώς αληθώς οϋτως έχει; Καί ή, ώσπερ e 
οί τέλεοι σοφισταί, Ευ ΐσθι, εφη, ώ Σώκρατες. 

15 έπεί γε καί τών ανθρώπων, εί έθέλεις είς τήν 
φιλοτιμίαν βλέψαι, θαυμάζοις cev τής άλογίσς, 

1 γάρ om. Stobaeus |] θνητόν : όνητόν Β 2 où τω : ούτω Β corr. Β* 
II αυτόν ΒΟχ Stobaeus 3 τό (2) del. T.iebhold II καί παλαιούμενον 

ο ni. Stobaeus 4 ένκαταλιπειν Οχΐ καταλείπειν Stobaeus 5 ταύτη... 
άλλη om. Stobaeus 6 μετέχει (Stephanus) Οχ : μετέχειν celt. 
7 άθάνατον def. Schöne Ρ. Friedender, Platon II 31<U αδύνατον 
Crcuzer [ad Plot, de pulchr. 528] Paul Maas [Textkr- in «Bini. 
Altrtmsw.· I, 2, 16 Gronau Kalitsunakis] edd. 8 παν : άπαν Sto
baeus 9 χάριν : άμα καί ευδαιμονίας εις τόν άεί χρόνον Sto
baeus 14 Εφη om. W 15 γε om. ΒΟχ (ut vid.) 16 θαυμάζοις 
αν : θαυμάζοιμι σ' αν wilamowitz [PI. 2, 359] 

4. Ai άμφίβολίαι τοΰ Σωκράτους αναφέρονται είς οσα περί 
τής αθανασίας τών θνητών Οντων άνέπτυξεν ή ώιοτίμσ. Είς τήν 
συνήθη άντίληψιν ή έννοια της αθανασίας δέν χωρίζεται άπό 
τήν εννοιαν τής ατομικής ζωής. 

5. Μέ τους σοφίστάς ομοιάζει ή Διοτίμα 1) εις τόν αύθεν-
τικόν καΐ κατηγορηματικόν τόνον, μέ τον όποιον αναπτύσσει τάς 
απόψεις της, χωρίς ν ' άφήση τόν Σωκράτη νά παρουσίαση τους 
ενδοιασμούς του (πρβλ. άλλ* εΰ* ΐσθι Εΰθύδ. 274a) 2) Είς τήν χρή-
σιν συνεχούς λόγου καί οχι διαλόγου, ώς αν επρόκειτο περί ομι
λίας άπό καθέδρας, οιιως καί εΐς τήν χρήσιν ϋφους στομφώδους, 
διηνθισμένου καΐ έξηλλαγμένου τής συνήθους πεζολογίας. 
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βάνε &Là τόν τιαραλογισμόν, έφ' οσον δέν βχεις ότι' 

οψει σου Οσα σοΰ έχω αναπτύξει 1, οταν σκεφθής, 

πόσον ζωηρά τους συγκινεί ό πόθος νά γενούν ονομα

στοί κ ι α θ ά ν α τ η μ έ ς σ τ ο υ ς α ί ώ ν ε ς ν ά θε

μ ε λ ι ώ σ ο υ ν δ ό ξ α 3 . Χάριν αύτοΰ εΐν* αποφασι

σμένοι καί εΐς κινδύνους νά εκτεθούν πάσης φύσεως, 

πολύ μάλλον παρ' οσον χάριν τών παιδιών των, καί 

χρήματα νά έξοδεύσουν καί ταλαιπωρίας νά όποστοΰν d 

οιασδήποτε καί τήν ζωήν των νά θυσιάσουν. "Η μή

πως φαντάζεσαι" εΐπεν «δτι ή "Αλκηστις θά έβάδιζε 

χάριν τοΰ Αδμήτου εις τόν θάνατον καί ό "Αχιλλεύς τόν 

Πάτροκλον θ' άκολουθοΰσεν εις τόν θάνατον3, καί ό 

Κόδρος ό Ιδικός σας χάριν της βασιλείας τών παιδιών 

του πρόωρον θά έδέχετο θάνατον*, άν δέν έπίστευαν, 

οτι αθάνατος τοΰ ήρωΐσμοΰ των ή άνάμνησις θα 

έμενεν6, αυτή που σήμερον ήμεΐς διατηροΰμεν ; 

Κάθε άλλο» εΐπε" «αντιθέτως φρονώ8, χάριν τής αθα

νασίας τής αξίας των τής προσωπικής7 καί χάριν 

υστεροφημίας τοιαύτης μεγαλοδόξου οΐ πάντες τά 

πάντα ένεργοΰν, δσον ανώτεροι είναι, τόσον περισ- e 

σότερον' διότι προς τήν άθανασίαν εΐν' ό έρως των. 

1. Ή φράσις ά έγώ εϊρηκα εί μή εννοείς είναι παρένθε-
σις εις τό θαυμάζεις τής άλογίας, τοϋ οποίου τό άντικείμενον 
ευρίσκεται μέσα είς τήν δλην φράσιν, πού αρχίζει μέ τό ενθυ
μηθείς. "Ωστε μεταβολή καμμία δέν χρειάζεται. 

2. Είναι στίχος ποιητοΰ άγνωστου· τόν αναφέρει έδώ ό 
Σωκράτης ώς δείγμα τοϋ διηνθιαμένου λόγου τών σοφιστών. 

3. Τά παραδείγματα τής Άλκήστιδος καί τοΰ Άχιλλέως 
έπεκσλέσθη ήδη ό Φαίδρας I79V ό Πλάτων προσέθεσε τό τοϋ 
Κόδρου, του προγόνου του. Χαρακτηριστικόν δτι καί τά τρία δέν 
έχουν καθαρώς ερωτικά ελατήρια. Ή πρόθεσις τοϋ Πλάτωνος 
εΐναι νά δείζη, δτι αύτοϋ τοϋ είδους αί πράξεις, ψ υ χ ο λ ο γ ι -
κ ω ς, μέ τήν βοήθειαν δηλαδή ενός συναισθήματος δσον ευγενές 
καΐ νά είναι, δέν ερμηνεύονται- χρειάζεται μ ε τ α φ υ σ ι κ ή 
θεμελίωσις, ή ανάγκη τής επιβιώσεως των στοιχείων τοΰ ψυχι
κού βίου. Διά τόν Φαΐδρον ή φιλοδοξία είναι ενα έπιψαινόμενον, 
äva προϊόν τοΰ Ερωτος- διά τήν Διοτίμαν εΐναι ή ερωτική αυτο
θυσία μία μορφή ενός γενικωτέρου αίσθήματος αθανασίας. 

4. Ή συνήθης παράδοσις φέρει τόν Κόδρον αποθνήσκοντα 
έθελουσίως όπερ τής πατρίδος, οχι διά νά διατηρηθή εις τά παιδιά 
του ή βασιλεία. "Ισα "Ισα μάλιστα ή βασιλεία, κατά τήν παράδο-
σιν, εκλείπει κατόπιν καΐ έξ αφορμής τού ήρωΐκοϋ του θανάτου. 
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περί α έγώ εϊρηκα εί μή εννοείς, ενθυμηθείς ώς 
δεινώς διάκεινται ερωτι τοΰ ονομαστοί γενέσθαι 
κ α ΐ κ λ έ ο ς έ ς τ ο ν ά ε ί χ ρ ό ν ο ν ά θ ά ν α 
τ ο ν κ α τ α θ έ σ θ α ι , καί όπερ τούτου κινδύ-

5 νους τεκινδυνεύειν έτοιμοι είσι πάντας ετι μάλ
λον "η υπέρ τών παίδων καί χρήματα άναλίσκειν 
καί πόνους πονείν ούστινασοΰν καί ύπεραπο- d 
θνήσκειν. έπεί οϊει σύ, εφη, "Αλκηστιν υπέρ 
'Αδμήτου άποθανεΐν αν, ή 'Αχιλλέα Πατρόκλω 

ίο έπαποθανεΐν, ή προαποθανεΐν τόν ύμέτερονΚό-
δρον υπέρ της βασιλείας τών παίδων, μή οίομέ-
νους άθάνατον μνήμην αρετής πέρι εαυτών 
εσεσθαι, ην νΰν ήμεΐς εχομεν ; πολλοΰ γε δεΐ, 
έφη. άλλ', οΐμαι, υπέρ αρετής αθανάτου καί 

is τοιαύτης δόξης εύκλεους πάντες πάντα ποιοΰ-
σιν, δσω αν άμείνους ώσι, τοσούτω μάλλον e 
τοΰ γαρ αθανάτου έρώσιν. 

1 περί : περί Β πέρι Γί3 del. Ast, fort, recte 3 ές Β : είς TWOx 
5 πάντες TW [| ITI om. Τ 9 άν . . . προαποθανεΐν om. W 11 δπέρ 
del Sykutris 12 περί codd. em. Ast 

5. Ουδέ τεθνάσι θανόντες, έπεί σφ' αρετή καθύπερθεν κυ-
δαίνουσ' ανάγει δώματος έξ Άΐδεω (Σιμωνίδης fr. 121 D.). 

6. Μέ τό οΐει (στ, 8) καΐ τό οΐμαι καταβιβάζεται ό μεγαλό
στομος τόνος τών προηγουμένων. Τών γεγονότων ή μεγαλότης 
ήτο ανεπίδεκτος αμφισβητήσεως, καΐ διά τούτο προσαρμόζεται 
εις αυτήν σεμνοπρεπής φραστική- ή ερμηνεία των Ομως εΐναι προ
σωπική τής Διοτίμας συμβολή, καί διά τοΰτο επιβάλλεται μεγα
λύτερα είς τήν διατύπωσιν έπιφύλαξις. 

7. 'Αρετή δέν είναι ή εσωτερική ίδιότης τής ψυχής- δέν 
είναι τουλάχιστον μ ό ν ο ν αυτή. Νοείται μαζί καΐ ή έ μ π ρ α 
κ τ ο ς αυτής έκδήλωσις, ή όλοκλήρωσις τοϋ ήθους διά τών πρά
ξεων καί διά τής τύχης καί διά τής υστεροφημίας. Πρβλ. το επί
γραμμα είς τους πεσόνιας έν Ποτει&αία ψυχάς δ ' αντίρροπα 
θέντες άλλάξαντ' άρετήν = Ε&ωσαν τήν ζωήν των καί επήραν 
εις αντάλλαγμα άρετήν, δηλαδή δόξαν. 
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Ό σ ο ι λοιπόν» έξηκολούθησεν «εγκυμονούν κατά 

τό σώμα. στρέφονται μάλλον1 προς τάς γ υ ν α ί κ α ς και 

έξασκοΰν τόν έρωτα κατά τόν τρό-

Τόκος έν ψυχ*ά πον αυτόν, έξασφαλίζοντες μέ τήν 

άπόκτησιν παιδιών διά τό μέλλον 

Ολον, οπως φαντάζονται 2, άθανασίαν τοΰ έαυτοΰ των 

καΐ ύστεροφημίαν καί εύδαιμονίαν. "Οσοι άφ* έτερου 

εγκυμονούν εϊς τήν ψυχήν—διότι υπάρχουν πράγματι 209 

άνθρωποι» εΐπεν *οΐ όποιοι κυοφοροΰν είς τάς ψυχάς 

των, πολύ περισσότερον παρά είς τό σώμα των μέσα, 

οσα είναι πρέπον μία ψυχή καί νά κυοφορήση καί ν ά 

γέννηση. Καί τί είναι αυτό τό πρέπον; Φρόνησις καΐ 

τ' άλλα προτερήματα. Αυτών ακριβώς γεννήτορες 

είναι καί οί ποιηταί' ανεξαιρέτως καί άπό τους τε-

χνίτας Οσοι θεωροΰνται δημιουργικοί4. Άσυγκρίτως 

6έ ανωτέρα' είπε «καί ωραιότερα μορφή φρονήσεως 

εΐναι ή ασχολούμενη μέ τήν διαρρύθμισιν τών πό

λεων καί τών σπιτικών5, τής οποίας τό δνομα, ώς 

γνωστόν, είναι σωφροσύνη καί δικαιοσύνη β . Αυτά 

λοιπόν Οταν κανείς 7 έγκυμονή έκ νεότητος είς τήν 

ψυχήν του καί Ι*χει φύσιν θείαν", Οταν £λθη ή κατάλ- b> 

Ι. Μάλλον, δχι άπολότως· διότι καί προς τους άρρενος τρέ
πονται πολλάκις άνθρωποι φιλήδονοι, καί αντιστρόφως άνδρες 
έγκύμονες τήν ψυχήν δέν περιφρονοϋν απολύτως τής παιδογονίας. 
τό καθήκον πρβλ. καΐ 209a-

2. Είναι ή μόνη κριτική παρατήρησις τής Διοτίμας εναντίον 
τών έγκυμονούντων κατά τό σώμα μόνον. Δέν τους καταδικάζει, 
ευρίσκει ομως είς τήν πίστιν των, δτι θά εξασφαλίσουν τήν άθα
νασίαν των διά τής τεκνογονίας καΐ μόνον, μεγάλην δόσιν αυτα
πάτης. Διότι διαιωνίζουν τό ζωολογικόν είδος, δχι τήν άρετήν. 

3. 'Επανέρχεται είς δ,τι εΐπεν ό Άγάθων 196d - 197a άλλα διά 
νά τό έμβαθύνη περισσότερον. Οΐ ποιηταί είναι γεννήτορες αρετής, 
διότι ή αποστολή των ήτο δχι απλή ψυχαγωγία, άλλα τό βελτίους 
ποιειν τους ανθρώπους έν ταϊς πόλεσιν, δπως τονίζει ό Αριστο
φάνης Βάτρ. 1009. Αυτό ήτο δι* Εναν άρχσΐον αυτονόητον — χωρίς 
φυσικά ν ' αντιλαμβάνεται τήν ποίησιν ώς ξηράν ήθικολογίαν. 

4. Εύρετικο! είναι οΐ καλλιεργοΰντες τήν τέχνην οχι ώς χει-
ρωνακτικόν επάγγελμα, άλλ' ώς πεδίον πρωτοτύτων καί προσω
πικών πνευματικών συλλήψεων, πού είναι μαζί καΐ ήθικαί. 'Εν
νοεί τους μεγάλους εκπροσώπους τών εικαστικών τεχνών. 

5. "Οτι ή υψίστη είς άξίαν ενέργεια τοΰ άνθρωπου είναι ή 
αναφερομένη είς τό κοινά, {είς αυτά υπάγονται καί τά καθήκοντα 
τοΰ άνθρωπου ώς οίκοδεσπότου καί οίκονενειάρχου, εντεύθεν τό 
οίκήσεως) αποτελεί αξίωμα τής 'Αρχαιότητος καί τό θεμελιώδες 
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Οΐ μέν οδν έγκύμονες, έφη, κατά τά σώματα 
οντες προς τάς γυναίκας μάλλον τρέπονται 
καί ταύτη ερωτικοί είσιν, δια παιδογονίας άθα-
νασίαν καί μνήμην καί εοδαιμονίαν, ώς οΐον-

5 ται, αύτοΐς είς τόν έπειτα χρόνον πάντα πο-
ριζόμενοι. οί &έ κατά τήν ψυχήν — είσί γ ά ρ 
ο6ν, εφη, οΥ έν ταΐς ψυχαΐς κυοΟσιν ετι μαλ- 209 
λον ή έν τοις σώμασιν, α ψυχή προσήκει καί 
κυήσαι καί τεκεΐν τί οδν προσήκει; φρόνη-

ιο σίν τε καί τήν άλλην άρετήν. ών δή είσι καί 
οί ποιηταί πάντες γεννήτορες καί τών δημιουρ
γών Οσοι λέγονται εύρετικοί εΐναι* πολύ &έ 
μεγίστη, εφη, καί καλλίστη τής φρονήσεως ή 
περί τάς τών πόλεων τε καί οικήσεων διακο-

15 σμήσεις, fj δή ονομά έστι σωφροσύνη τε καί δι
καιοσύνη. τούτων αδ δταν τις έκ νέου έγκύμων 
fj τήν ψυχήν, t θείος ών καί ΐ ήκούσης τής ήλι- b 

1 τά (Saupp) Vf Οχ : oui. cett. 5 χρόνων Τ corr. T a 9 κυήσαι : 
κυησαι τε {κυησεται ac) Οχ |ί τεκεΐν Οχ (iam Hug) : κυεϊν cett. 
κύειν Maas, (RhM. 77, 11) 14 τάς : τά Sommer servato eo, quod 
traditum est, διακόσμησις r διακοσμήσεις cett. 'cf. Boeckh in Min. 
p. 26 Heindorf ad Cratyl. p. 28=391, b] 16 αδ BOx : δ* aÖ TW 
17 θείος : Αθεος parmentier ; post καΐ aliquid deesse videtua, e. 
g. βεΐος ών καΐ γενναίος [θ. ών del. Jahn) 

νόημα τής ζωής καΐ τής διδασκαλίας τοϋ Πλάτωνος. Όλόκληρον 
τήν ζωήν του ήσθάνετο εαυτόν ώς δνα πολιτικόν ό Πλάτων, τόν 
κατ' εξοχήν πολιτικόν. 

6. "Ωστε καΐ ή δικαιοσύνη καί ή σωφροσύνη είναι είδη 
Φρονήσεως (ύπό τήν έννοιαν φυσικά τής εποπτείας τών Ιδεών), 
καί επομένως τοϋ έρωτος γέννημα. "Ετσι ό έρως περιλαμβάνει 
τήν δλην τοϋ άνθρωπου πνευματικήν παραγωγήν. 

7. Ή χρήσις έδώ τοΰ ένικοϋ μας μεταφέρει άπό τάς γενι
κός καθολικοϋ κύρους αναπτύξεις είς τήν ψυχικήν περιπέτειαν 
ένας προσώπου. Τά προηγούμενα έχρησίμευαν ώς προπαρασκευή 
θεωρητική καί ερμηνεία τών γεγονότων, πού θά παρουσιασθούν 
τώρα σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν α είς τήν μοΐραν καί τά αισθήματα 
ένας καί μόνου άτομου. 

8. Δέν ευρέθη ακόμη Ικανοποιητική ερμηνεία ή διάρθωσις 
τής λέξεως θείος (πρβλ. θειότερον γάρ εραστής παιδικών 180b). 
Ή γραφή ήίθεος (— νεανίας) δέν αίρει, τάς δυσκολίας καί τοϋ 
νοήματος καί τής συντάξεως. Μετέφρασα κατά τό νόημα. 
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ληλος ηλικία, αισθάνεται πλέον τήν έπιθυμίαν νά 
γέννηση καί ν" άναπαραγάγη. Αναζητεί τότε καΐ 
αυτός επίσης 1 έδώ και έκει τό εϋμορφον, νομίζω, 
εντός του οποίου θά ημπορούσε νά γέννηση' διότι 
μέσα είς τό άσχημον ποτέ δέν θά γέννηση. 'Εντεύθεν 
ενθουσιάζεται μέ τά ώραΐα σώματα, περισσότερον 
παρά μέ τ* άσχημα, άφοϋ κυοφορεί3, καί άν τύχη νά 
εϋρη μέσα ψυχήν ώραίαν καί άρχοντικήν καί καλοκα-
μωμένην3, ενθουσιάζεται τότε ζωηρά μέ τόν συν&υα-
σμόν τών δύο. Ενώπιον προσώπου παρομοίου πλού
σιος αμέσως εΐναι είς λόγους περί αρετής καί περί τοϋ 
Ιδεώδους καί τών καθηκόντων ενός ανωτέρου άνθρώ- e 
που, καί δοκιμάζει νά τό εξύψωση*. Διότι μέ τήν έπα-
φήν, φαντάζομαι, προς τό ώραΐον πρόσωπον καί μέ τήν 
έπικοινωνίαν προς αυτό, γεννά καί γονιμοποιεί οσα 
πρό πολλοΰ έγκυμονουσεν, είτε κατά τήν παρουσίαν 
του, είτε κατά τήν άπουσίαν του 5 &ιά τής άναπολή-
σεως εκείνου" καί δ.τι γεννςτ., τό ανατρέφει άπό κοι
νού μετ' εκείνου. Κατ' αυτόν τόν τρόπον φυλάττουν 
μεταξύ των οί τοιούτοι δεσμόν πολύ στενώτερον άπό 
τόν δεσμόν τών παιδιών 8 καΐ στοργήν πολύ σταθερω-
τέραν" διότι καί τά παιδιά των τά κοινά εΐναι ωραιό
τερα καί άθανατώτερα. Καί κάθε άνθρωπος θά έπροτι-

1. Καΐ ούτος, δπως ό έγκύμων κατά τό σώμα. 
2. Τήν άπόδειξιν προσφέρει 206cd. 
3. Μέσα εις Ενα ώραΐον σώμα ένδεχόμενον νά μή συνάν

τηση ψυχήν ώραίαν (έντεϋθεν τό δν έντύχη κλπ.), άλλα δτι καί 
μέσα είς άσχημον σώμα δυνατόν νά εύρεθή ωραία ψυχή, αυτό 
δέν τό αναφέρει, διότι δέν εΐν' εϋκολον νά τό συλλαβή Ô "Ελλην. 
θ ά Ιχωμεν μόνον υπ' όψει, δτι ή έννοια τότε τής ώραιότητος 
διέφερεν ουσιωδώς άπό τήν σημερινήν (πρβλ. Εΐοαγ. 1 § 4). 

4. "Ο,τι έτόνισε καί ό Παυσανίας 184b - 185b· μόνον πού έδώ 
τοποθετείται τό δλον είς Ενα ύψηλότερον έπίπεδον. 'Εξ άλλου υπάρ
χει έδώ καί ή άμοιβαιότης : καί ό εραστής παιδαγωγεΐται, Οχι δ 
ερωμένος μόνον, άφοϋ τώρα μόνον εύπορεΐ λόγων περί αρετής. 

5. Τό απών δέν προστίθεται έδώ ώς φραστικόν κόσμημα. 
'Εγκλείει τήν ώραίαν ψυχολογικήν παρατήρησιν, Οτι ή γέννησις 
λόγων καί ανωτέρας πνευματικότητος εις τήν ψυχήν τοϋ έρα
στοϋ συνεχίζεται, καΐ δταν ό ερωμένος είναι μακράν καΐ μόνον 
διά τής άναπολήσεως (μεμνημένος) τόν Εχη κανείς πλησίον του. 
"Ισως τότε ή έμπνευσις εΐναι καί χαθαρωτέρα καί πλουσιωτέρα. 

6. Τών παιδιών εννοεί τών σωματικών, πού αποτελούν τόν 
σύνδεσμον μεταξύ τών συζύγων. Πρβλ. Ματθ. 12, 49. 'Ιδού ή 
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κίας τίκτειν τε κ^ί γεννάν ήδη επιθυμεί* ζητεί 
δή, οΐμαι, καί οδτος περιιών τό καλόν, έν φ αν 
γεννήσειεν' έν τώ γαρ αίσχρώ ουδέποτε γεννή
σει. τά τε οδν σώματα τά καλά μάλλον ή τα 

5 αισχρά ασπάζεται ατε κυών, καί αν έντύχη 
ψυχή καλή καί γενναία καί εύφυεΐ, πάνυ δή 
ασπάζεται τό ξυναμφότερον, καί προς τούτον 
τόν άνθρωπον ευθύς εύπορεί λόγων περί αρε
τής καί περί οΐον χρή εΐναι τόν άνδρα τόν άγα- e 

ίο θόν καί α έπιτηδεύειν, καί επιχειρεί παιδεύειν. 
άπτόμενος γάρ, οΐμαι, τοθ καλού καί ομιλών 
αύτώ, α πάλαι έκύει τίκτει καί γεννά καί πα
ρών καί απών μεμνημένος, καί τό γεννηθέν συν-
εκτρέφει κοινή μετ* εκείνου* ώστε πολύ μείζω 

15 κοινωνίαν τής τών παίδων προς αλλήλους οΕ 
τοιούτοι ισχουσι καί φιλίαν βεβαιοτέραν, ατε 
καλλιόνων καί άθανατωτέρων παίδων κεκοινω-
νηκότες. και πάς αν δέξαιτο έαυτω τοιούτους 

1 έπιθυμή (Stephanus) Οχ edd. post επιθυμεί (cf. 205c) tnterpunxit 
Sykutris 2 δή : δέ W li περιιών : περί ών (h. e. περιών) Β 5 άτε... 
ασπάζεται om. W 9 περί del. Stephanus περί τοϋ Colsi, 155 περί 
οΐου Sommer sed ef. Rep. 352d 10 καΐ (2) del. Hirsebig 12 καί 
απών καί παρών Τ παρόντων pro παρών Οχ' 15 (τών παιδσγόνων 
ve] παιδοσπόρων Bast Krit. Vers. 72] τής τών παίδων del. Bury 
tWilamowitz, Kalitsunakis cf. v. 17] (τής del. Usener) τής τών άλλων 
(vel γηΐνων Bury) παίδων Hag τής τών άλλων Richards τής των 
πολλών Rohde τής τών γάμων Marianne Koffka : Maas (I.e. supra 
in p. 165) sed cf. P. Friedländer. Platon II 3151 (Ixg. 772d) 
17 καλλιόνων: καλλίων ών Β corr. BS j| παίδων om. Paris 1642 

μήτηρ μου καί οΐ αδελφοί μου- όστις γάρ άν ποιη τό θέλημα 
τοΰ πατρός μου τοΰ έν οΟρανοίς, αυτός μου και αδελφός καί 
αδελφή καί μήτηρ εστίν. Καί είς τά δύο χωρία υπόκειται ή βα-
θεΐα πίστις εΐς τήν άξίαν μιας ψυχικής συγγενείας, πού είναι 
ανωτέρα κάθε συγγενείας άλλης φύσεως, μέ τόν χαρακτήρα τής 
συμπτωματικότητσς που ε'χουν, μέ τόν περιορισμόν των είς τό έπί-
πεδον τών βιοτικών αναγκών ή τών κοινωνικών σχέσεων, μέ τήν 
άπουσίαν τοΰ αισθήματος προσωπικού προσκτήματος καί προσω
πικής δημιουργίας ενός κόσμου οίκειότητος καί τρυφερότητος. 
Μήπως δέν είναι αληθές, δτι ό μόνος συγγενής, πού έδίάλεξες 
σύ καΐ δέν σοϋ τόν Εδωσεν ή τύχη, είναι ή σύζυγος σου ; 
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μοΰσε ν' απόκτηση παρόμοια τέκνα μάλλον παρά 
σωματικά, οταν λάβη τόν "Όμηρον ύπ' Οψιν του καί d 
τόν Ήσίοδον καί τους άλλους μεγάλους ποιητάς : 
τους καμαρώνει, τί απογόνους αφήνουν οπίσω των, 
απογόνους πού τους χαρίζουν άθάνατον καί δόξαν 
και όνομα, οπως καί εκείνοι αθάνατοι είναι. "Η άν 
προτιμάς» εΐπεν «ό Λυκούργος' τί παιδιά άφήκεν 
οπίσω του εις τήν Σπάρτην, της Σπάρτης σωτήρας 
καί της 'Ελλάδος, θά έλεγα, δλης. Τιμάς απολαύει 
καί δ Σόλων είς τήν πόλιν σας διά τήν γέννησιν τής 
νομοθεσίας του, καί Ενα πλήθος άλλοι άνδρες είς 
πολλούς άλλους τόπους καί τοθ Ελληνισμού καί 
τών βαρβάρων, οί όποιοι παρουσίασαν πολλά ώραΐα e 
κατορθώματα και έγέννησαν κάθε άνωτερότητος εί
δος. Είς αοτούς καί ίερά 3 ήδη πολλά έχουν Ιδρυθή 
έξ αίτιας τών τοιούτων απογόνων των, ένώ διά τά 
σωματικά των τά παιδιά ποτέ είς κανένα. 

28. Είς αυτά μέν τοϋ "Ερωτος τα μυστήρια θά ήτο 
ϊσως δυνατόν κα'ι σύ, Σωκράτη, νά μυηθής. Διά τήν 

άνωτάτην ομως μΰησιν καί άπο-
Ot αναβαθμοί κάλυψιν8, χάριν τής οποίας καί 210 

τής τελικής ταΰτα γίνονται, έφ1 δσον ακολουθεί 
μοήσεως κανείς τήν όρθήν δδόν, δέν εΐμαι 

βεβαία, αν θα είχες τάς δυνάμεις*. 
'Οπωσδήποτε* εΐπεν »έγώ θα σοϋ τά εκθέσω καί δέν 

1. Ό Πλάτων καΐ άλλαχοϋ (Μόμ. 693e κεξ.) εξέφρασε τόν 
θαυμασμόν του προς τό έργον τοΰ Λυκούργου, χωρίς νά συμμε
ρίζεται τόν άνεπιφύλακτον έγκωμιασμόν τοΰ σπαρτιάτικου καθε
στώτος- τό ευρίσκει υπερβολικά μιλιταριστικόν. 

2. Έκτος άπό τόν Λυκοϋργον (περί αύτοΰ μας αναφέρει ό 
Πλούταρχος Λυκ. 3] Ιερόν τε γάρ έστιν αύτοΰ καί θυσίαι καθ* 
Εκαστον ένιαυτόν ώς θεώ' πρβλ. καί Ήρόδ. 1, 66), δέν μας παρα
δίδεται περί τών άλλων δτι είχαν θείας τιμάς. Μάλλον τιμάς 
ηρώων θά είχαν- Ό Σόλων είχε ιάφον είς τόν Κεραμεικόν, ό 
"Ομηρος είς τό "Αργός καί ίσως καΐ είς τήν Σμύρνην καΐ άλ
λαχοϋ. 

3. τελεα λέγονται, διότι είναι ή τελευταία βαθμίς τής 
μυσταγωγίας, άλλα καί ή τελειότερα {πρβλ. Φαίδρ. 249c τελέους 
άεί τελετάς τελούμενος), εποπτικά διότι ή συμμετοχή είς τά 
μυστήρια ελάμβανε κυρίως τόν χαρακτήρα θ έ α ς , Οπως καί είς 
τήν φιλοσοφίσν τοϋ Πλάτωνος ή επαφή μέ τόν κόσμον τών ιδεών 
πρβλ. Φαϊδρ. 250c εύδαίμονα φάσματα μυούμενοί τε καΐ επο
πτεύοντες έν αυγή καθαρά. 
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παΐδας μάλλον γεγονέναι ή τους ανθρωπίνους, 
καί είς "Ομηρον άποβλέψας καί Ήσίοδον καί d 
τους αλλους ποιητάς τους αγαθούς, ζηλών οία 
εκγονα εαυτών καταλείπουσιν, α έκείνοις άθά-

5 νατον κλέος καί μνήμην -παρέχεται, αυτά τοι-
αΟτα όντα. εί δέ βούλει, Εφη, ο'ιους Λυκούργος 
παΐδας κατελίπετο έν Λακεδαίμονι σωτήρας τής 
Λακεδαίμονος καί ώς έπος ειπείν τής Ε λ λ ά 
δος. τίμιος δέ παρ'Ομΐν καί Σόλων διά τήν τών 

ίο νόμων γέννησιν και άλλοι άλλοθι πολλαχοΰ 
άνδρες, καί έν "Ελλησι καί έν βαρβάρους, πολ- e 
λα καί καλά άποψηνάμενοι έργα, γεννήσαντες 
παντοίαν άρετήν" ών και ίερά πολλά ήδη γέ-
γονε διά τους τοιούτους παΐδας, διό δέ τους 

15 ανθρωπίνους ούδενός πω. 

28. Ταοτα μέν ουν τά ερωτικά 'ίσως, Ô Σώ
κρατες, καν σύ μυηθείης* τά δέ τέλεα καί επο
πτικά, ών Ενεκα καί ταΰτα εστίν, έάν τις όρ- 210 
θώς μετίη, ούκ οΐδ" εί οίος τ* αν εϊης, έρώ μέν 

20 oöv, εφη, έγώ καί προθυμίας ουδέν απολείψω* 
πειρώ δέ έττεσθαι, αν οίος τε 7\ς. 

2 καί (2) : και εις Οχ Galli Maas 3 αγαθούς ποιητάς Proclus |! οία : 
οσα Proclus 4 καταλελοίπασιν εαυτών Εκγονα Methodius || εαυτών 
om. Proclus 7 κατελίπετο BaOx : κατελείπετο TW κατέλιιιεν^.ψ 
τό Β κατέλιπε τοΐς Vindob- 21 κατέλιπεν αύτοΰ Rettig [j [έν Λακεδ. 
del. Vahlen] 9 ήμϊν ΒΟχ || ο σόλων Οχ 10 άνδρες om. Clemens 
11 àv (1) om. Ox ]| έν (2) om. Clemens 12 καλά; aXka Οχ [| καΐ 
ante γεννήσαντες add. Ox 15 ούδενός : ουδέν οίιδενός Hirschig 
20 εφην Ox 21 δέ : δε και συ Οχ Maas li ά ν : εαν Οχ 

4. Πολλοί εΐς τήν άμφιβολίαν αυτήν διαβλέπουν τήν πρόθε-
σιν τοϋ Πλάτωνος νά υποδήλωση τά σύνορα τοΰ σωκρατικοϋ στοι
χείου. Άλλα τό πράγμα 9ά ήτο τελείως άντίθετον προς τό ολον 
πνεΰμα καΐ τής ομιλίας έδώ καί της διδασκαλίας τοθ Πλάτωνος. 
Έδώ Εχομεν τήν συνηθισμένην έκδήλωσιν της σωκρατικής είρω-
νείας τοΰ Ουδέν οΐδα. Πρβλ. ΕΙσαγ. Π § ICI. 
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θά υστερήσω εϊς καλήν θέλησιν. Προσπάθησε τώρα 
καί συ νά μέ παρακολούθησης, άν ήμπορής, 

Όφείλει ' λοιπόν» εϊπεν «δστις ακολουθεί τήν 
όρθήν προς τό έργον τοΟτο όδόν, ν'άρχίζη μέν άπό 
νέος νά πλησιάζη τά ώραΐα σώματα 3 . Καί πρώτον 
μέν, έφ' δσον ορθώς τόν καθοδηγεί ό καθοδηγητής 
του a, νά ερωτεύεται ëva καί μόνον σώμα, καί έδώ 
νά ζητη νά γέννηση σκέψεις ωραίας. "Επειτα ν* âv-
τιληφθη, δτι ή ώραιότης, πού ενυπάρχει είς τοΰτο ή 
εκείνο τό σώμα, έχει άδελφίκήν συγγένειαν προς 
τήν ωραιότητα του άλλου σώματος καί δτι, έφ' δσον 
μέλλει νά συλλαβή γενικώς τήν ωραιότητα τής έξω- b 
τερικής εμφανίσεως *, θά ήτο μεγάλη ανοησία νά μήν 
άναγνωρίζη ώς μίαν και τήν αυτήν τήν καλλονήν 
τήν έδρεΰουσαν έπί Ολων τών σωμάτων. "Οταν δέ 
τούτο άντιληψθή, θά γίνη εραστής ολων τών ωραίων 
ανθρώπων καί θά μετρίαση τήν σφοδράν έκείνην 
προσήλωσιν προς ëva πρόσωπον' θά τήν θεώρηση 
κατωτέραν του καί άναξίαν λόγου. Μετά ταύτα 5 6ά 
μάθη νά θεωρη τό κάλλος τής ψυχής άξιον μεγαλύ
τερος τιμής παρά τό σωματικόν. Κατ' αυτόν τον 
τρόπον καΐ άν κανείς, έχων ψυχήν καθώς πρέπει, πα-
ρουσιάζη έστω καί μέτρια θέλγητρα, νά τό θεωρή 
άρκετόν καί νά του χαρίζη τόν Ερωτά καΐ τήν φρον- e 
τίδα του, ώστε νά γεννςί καί νά ζητή νά εδρη λόγους 
τοιούτους, πού θά εξυψώσουν τήν νεολαίαν. "Ετσι 8ά 

1. Μέ τό δεΐ γ ά ρ αρχίζει μία πελωρία περίοδος πού τελειώ
νει μόλις εις τό 210e. "Ετοι καί είς τήν διατόπωσιν ζωγραφίζε
ται ô μακρός καί επίπονος δρόμος τής αναβάσεως χωρίς δια-
λεί μματα. 

2. Ή λέξις σώματα χρησιμοποιείται άπό τους αρχαίους καΐ 
έκεΐ δπου ήμεϊς λέγομεν πρόσωπα ή άτομα. Μόνον Οπού ρητώς 
αντιτίθεται προς τήν ψυχήν, έχει τήν έννοιαν του σωματικού, 
τοΰ σαρκικοϋ. 

3. Ποίος πρέπει νά εΐναι ό οδηγητής, αφήνει ή Διοτίμα άκα-
θόριστον. Πάντως Ò Ερως ώς φυσική κατάστασις δέν όδηγεΐ είς 
αυτήν τήν άνωτέραν άποκάθαρσιν- χρειάζεται ό χειραγωγός. Διά 
τόν Πλάτωνα ΰπήρξεν ό Σωκράτης, ό Πλάτων θά είναι διά τά 
μέλη τής Άκαδημείας εραστής μαζί καί ποδηγέτης είς τόν έρωτα. 

4. Τό έπ" εΐδει καλόν δέν είναι έδω ή Ιδέα τοΰ καλού (κατά 
τήν είδικήν όρολογίαν τοϋ Πλάτωνος εΐδος = Ιδέα), οοτε τό κα
λόν τοϋ (ζωολογικού) είδους, άλλ 'ή ώραιάτης τής εξωτερικής μορ-
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Δεΐ γάρ, εφη, τον ορθώς ίόντα έπί τούτο τό 
πράγμα αρχεσθαι μέν νέον όντα ίέναι έπί τά 
καλά σώματα, καί πρώτον μέν, έάν ορθώς ήγή-
ται ό ηγούμενος, ενός αυτόν σώματος έράν καί 

5 ένταΰθα γεννάν λόγους καλούς, έπειτα δέ αυ
τόν κατανοήσαι οτι τό κάλλος τό έπί ότωοον 
σώματι τώ έπί έτέρω σώματι άδελψόν έστι, καί 

ί δεΐ διώκειν τό έπ' εΐδει καλόν, πολλή άνοια b 
μή ούχ ε'ν τε καί ταύτόν ήγείσθαι τό έπί πασιν 

ίο τοΐς σώμασι κάλλος' τούτο δ' έννοήσαντα κα-
τσστήναι πάντων τών καλών σωμάτων έραστήν, 
ενός δέ τό σφόδρα τοΟτο χαλάσαι, καταφρονή-
σαντα και σμικρόν ήγησάμενον. μετά δέ ταοτα 
τό έν ταΐς ψυχαις κάλλος τιμιώτερον ήγήσα-

15 σθαι τοθ έν τώ σώματι, ώστε και έάν επιεικής 
ών τήν ψυχήν τις καν σμικρόν άνθος εχτ), έξαρ-
κεΐν αύτώ καί έράν καί κήδεσθαι καί τίκτειν e 
λόγους τοιούτους καί ζητεϊν, ο'ίτινες πο;ήσουσι 
βελτίους τους νέους, ϊνα άναγκασθή αδ θεά-

4 αότάν : αυτών Jahn (del. σώματος) αδ του Vermehren 5 δέ ; 
καί Themistius del. Usener; sed cf. Phaedr. 270d|| αυτόν: αδ Bury 
Wilamovitz 6 Τό (2) : τώ W 7 τφ : τό Β II έπί ora. Τ 10 τούτω Τ 
15 έάν : δν TVV 16 κδν Hermann : καΐ έάν ΒΤΟχ καί δν W καΐ 
Ast del. Robin πάνσμικρον Winckelmann 18 καΐ ζητεϊν del. 
Ast, fortasse recte ζητεΐν Badham || εί Τίνες W 19 αναγκασθείς 
(del. ΐνα ρ. 177,3) Ast 

Φής (εΐδος μέ τήν Εννοιαν αυτήν καί 189e, 215b), âv αντιθέσει προς 
τό κάλλος τής ψυχής. Τό είδος λοιπόν αντιτίθεται έδώ προς τήν 
ψυχήν, δπως καΐ Πολιτ. 402d δτου αν ξυμπίπτο ίν τε τη ψυχή 
καλά ήθη ενόντα καί έν τφ εΐδει όμολογοϋντα έκείνοις και ξυμ-
φωνοϋντα "Αλλωστε καί τό εί δεΐ διώκειν υπογραμμίζει δτι 
πρόκειται περί βαθμού δχι οριστικοί}. 

5. "Αρχίζει ό δεύτερος αναβαθμός περιλαμβάνων, δπως απο
δεικνύεται 211c, καί τό κάλλος της ψυχής καί τό κάλλος τών επι
τηδευμάτων, τών αντικειμενικών δηλαδή άξιων του πολπισμαϋ. 
Μεταξύ τών δύο υπάρχει Εσωτερική συγγένεια, δπως θά TOVÌOQ 
αμέσως κατόπιν. 
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ύποχρεωθή πάλιν τό κάλλος ν' άντικρύση, που υπάρ

χει είς τάς πράξεις καί είς τους θεσμούς S καί νά 

κάμη τήν παρατήρησιν, δτι τό συνέχει δλον συγγέ

νεια εσωτερική, ώστε νά θεώρηση το σωματικώς 

ώραΐον ώς κάτι ευτελές3. Μετά τάς πράξεις θά τόν 

οδηγήσουν 8 προς τάς γνώσεις, ώστε νά ίδή καί γνώ

σεων επίσης κάλλος καί νά έκτείνη τό βλέμμα προς 

τήν εύρεΐαν* πλέον τοϋ κάλλους περιοχήν, — Οχι 

πλέον προς τό κάλλος ενός καΐ μόνου, οπως £νας 

τοΰ σπιτιού υπηρέτης, ώστε ικανοποιούμενος6 μέ τό 

κάλλος ενός παιδαρίου ή ώρισμένου άνθρωπου ή ένας d 

τρόπου ζωής καί υποδουλωμένος είς α ύ τ ό β , νά εΐν' 

ευτελής καί στενόκαρδος* άλλ' αντιθέτως, μέ τό 

βλέμμα γυρισμένον προς τό άπέραντον τής ώραιότη-

τος τό πέλαγος Τ καί άπό τό θέαμα εκείνου εμπνεό

μενος, πλήθος ωραίους καί υψηλούς λόγους νά γεννςί 

καί σκέψεις είς ένα πόθον μέσα πνευματικότητος 

άνεξάντλητον 8, έως δτου, ενισχυμένος είς τό στάδιον 

αυτό καί ωριμασμένος8, άντικρύση τήν έπιστήμην έκεί-

νην, τήν μίαν καί μόνην, τής μιας ώραιότητος, πού 

εϊναι τοιαύτη περίπου. 

1. Οί νόμοι δέν είναι μόνον τά νομοθετήματα, οοτε κυρίως 
αυτά, άλλ' αϊ ήθικαί άρχαί, αί όποΐαι υπόκεινται ώς βάσεις τών 
εθίμων καί των νομοθετημάτων. 'Επιτηδεύματα είναι αί σχέσεις 
καί πράξεις τών ατόμων, έφ' οσον εΐν' επιδεκτικοί ηθικής κρί
σεως. Τό Ενα είναι δ κανών, τό άλλο ή εφαρμογή. 

2. Τό κάλλος της φύσεως καΐ τής τέχνης μας προξενεί, 
μαζί μέ τήν χαράν πού μας προσφέρει, καί τό ΐ'^λαγχολικόν συν
αίσθημα δι3 Ο,τι μας λείπει, δι ' δ,Τί μας εΐν' άνέφικτον. Τό κάλ
λος ομως μιας ηθικής πράξεως μας δημιουργεί τήν αμιγή χαράν 
τοϋ Ιδεώδους πού έπραγματοποιήθη. Τό αγαθόν γίνεται ώραΐον 
καί μας τέρπει. — Έδώ στηρίζεται ή υπεροχή τοϋ δευτέρου ανα
βαθμού. Πάντως ή τελική πρότασις ίνα τό περί τό σώμα κλπ. 
αναφέρεται εις τό δλον. 

3. Έδώ είς τόν τρίτον άναβαθμόν, πού περιλαμβάνει τάς 
έπιστήμας, τονίζεται διά τής ενεργητικής συντάξεως (άγαγεϊν) 
ή ενεργός έπέμβασις τοϋ όδηγητοΟ. 

4. "Οσον αναβαίνεις, τόσον μεγαλύτερα εΐναι καΐ ή άκτίς 
τοΰ ορίζοντος, πού ανοίγεται ενώπιον σου, δπως εις Ενα βουνόν. 
"Οταν φθάσης πλέον είς τήν κορυφήν, εμφανίζει' έξαφνικά ή με
γάλη καί ανοικτή θέα, τό πέλαγος τό άπέραντον τοϋ καλοΰ (210d). 

5. Λέγει αγαπών, δχι έρών, διότι ό Ιρως Εχει μέσα εις τήν 
φύσιν του τόν πόθον τόν άπειρον καΐ τόν άτελείωτον. Ένώ έδώ 
δέλει νά χαρακτηρίση τόν ευκόλως Ικανοποιούμενον είς ώρισμένον 
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σασθαι τό έν τοΐς έπιτηδεύμασι καί τοΐς νόμοις 
καλόν, και τοΟτ' Ίδεΐν Οτι π α ν αυτό αύτώ ξυγ-
γενές έστιν, 'ίνα τό περί τό σώμα καλόν σμι
κρόν τι ήγήσηται είναι, μετά δέ τα έπιτηδεύ-

5 ματα έπί τάς έπιστήμας άγαγεΐν, ϊνα ΐδη αδ 
επιστημών κάλλος, καί βλέπων προς πολύ ήδη 
τό καλόν, μηκέτι τό παρ* ένί, ώσπερ οίκέτης, 
αγαπών παιδαρίου κάλλος ή άνθρωπου τινός d 
ή επιτηδεύματος ενός, δουλεύων φαύλος fj καί 

ίο σμικρολόγος, άλλ* έπί τό πολύ πέλαγος τετραμ-
μένος του καλοϋ καί θεωρών, πολλούς καί κα
λούς λόγους καί μεγαλοπρεπείς τ£κτ*π και δια
νοήματα έν φιλοσοφία άφθόνω, έ;ως αν ενταύθα 
ρωσθείς καί αυξηθείς κατίδη τινά έπιστήμην μίαν 

35 τοιαύτην, ή έστι καλού τοιουδε. 

5 ϊνα ΐδη : ΐν' αιδηι Β ινα είδη Οχ Ινα διίδη Bury 7 τό (2) : τω 
Schleiermacher 8 κάλλος del. Badham || ή άνθρωπου del. Scbirlitz 
άνου coll. 181b Bury 9 ένας : τίνος Ox» || δουλεύων del. Bast 
Wilamowitz 12 τίκτει libri: emend. Coislin- 155 [| καί διανοήματα 
del. Badham 14 ρωθεις Vf 

σταθμόν, τόν ταπεινών (φαΰλον) καί μικροπρεπή- πρβλ. και τό ΰ-
ποκοριστικόν παιδαρίου. 

6. Ή δ ο υ λ ε ί α , τήν οποίαν ό Παυσανίας 183a άνεγνώ· 
ριαεν ώς έπιτρεπομένην είς τόν έρώντα, αίρεται είς τόν έρωτα 
τόν άληθινόν. 

7. Ό Πλάτων ζωγραφίζει καΐ μέ τής φράσεως τήν άφθονίαν 
καΐ μεγαλοπρέπειαν τά άπλωμα καί τό πλάτος τοϋ ορίζοντος, 
πού ανοίγεται είς τήν ψυχήν. 

S. "Αφθονος έδώ χρησιμοποιείται καΐ μέ τάς δυο σημασίας : 
καί τήν πρωταρχικήν, χωρίς ψθόνον, διότι ά αληθινός Ερως α
γνοεί τά αίσθημα τοϋ φθόνου τό στενόκαρδον (πρβλ. Φαϊδρ. 253b)· 
καί τήν μεταφορικήν, πλουσίαν δπως ή συγκομιδή, πού χαρίζουν 
οί θεοί, δταν δέν φθονούν τόν άνθρωπον. 

9. "Αμέσως 6έν ημπορεί κανείς νά προχώρηση είς τήν μονα-
διχήν έπιστήμην των ιδεών, τήν έν τώ δ εστίν δν Οντως έπιστή
μην οδσαν Φαϊδρ. 247e (τήν ονομάζει άλλου νουν Τίμ. 51d ή 
νουν καί. φρόνησιν Φίληβ. 66b)· χρειάζεται νά σταματήση, ώστε 
νά δυναμώσπ μετά τήν έξάντλησιν τής αναβάσεως καΐ ν ' αυξη
θούν σι δυνάμεις του χάριν τής τελικής προσπάθειας. 

Πλάτωνος Συμπόσιο ν 12 
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29. Προσπάθησε ομως» προσέθεσε «νά έντείνης τήν 
προσοχήν σου, οσον ημπορείς "περισσότερον1. "Οστις e 

λοιπόν3 είς τήν σπουδήν τής τέχνης 
. . _ τής ερωτικής όδηγηθή είς τούτο τό 
Ι ε λ ε υ τ α ι ο ς η Γ . •; 1 ΛΛ Λ ι 
αναβαθμός c " l t 1 E l 0 V ' θεώμενος όρθως, τήν μίαν 

μετά τήν άλλην, τάς διαφόρους μορ-
φάς τοΰ ωραίου, Οταν προχώρηση 

πλέον προς τό τέρμα τής ερωτικής μυσταγωγίας, θ' άν
τικρύση έξαφνικά 9 £να κάλλος θαυμάσιας φύσεως, 
εκείνο ακριβώς, Σωκράτη, τό κάλλος, χάριν του 
οποίου κατεβλήθησαν καί αί προηγούμεναι ταλαιπω-
ρίαι ολαι, τό όποιον πρώτον μέν υπάρχει αιώνων καί 
δέν υπόκειται οοτε είς γένεσιν οοτε είς άφανισμόν : 211 
οοτε είς αϋξησιν οϋτε είς έλάττωσιν, έπειτα δέν εΐναι 
ώραΐον άπό μιας απόψεως, άσχημον άπό τής άλλης, 
οοτε ώραΐον σήμερον, αοριον οχι, ούτε σχετικώς μέ 
τοΟτο ώραΐον, σχετικώς μ' έκεΐνο άσχημον, οϋτε έδώ 
ώραΐον, έκεϊ άσχημον, ωσάν νά ήτο διά μερικούς 
ώραΐον, δι' άλλους άσχημον*. Οοτε άφ' έτερου θά τοθ 
παρουσιασθη 5 τό ώραΐον ύπό τήν μορφήν ένας προσ
ώπου ή χειρών* ή άλλου τινός σωματικού, καί οοτε 
υπό τήν μορφήν ενός λόγου ή μιας επιστήμης, οοτε 
πάντως ώς υπάρχον εις Uva διάφορον δν, εις Uva έμ-
ψυχον π. χ. ή είς ϊνα τοπίον 7 ή είς τόν ούρανόν ή-

1. Προκειμένου νά περιγραφή τήν υψίστην βαθμίδα τής ανό
δου προς τό απόλυτον, ή Διοτίμα έφιστςε τήν προσοχήν τοΰ Σω
κράτους. "Ετσι υπογραμμίζει καί ό συγγραφεύς τήν σπουδαιό
τητα τής ακολουθούσης περικοπής, της όποιας ή Εναρξις χαρα
κτηρίζεται μέ τό ίφη. 

2. Ή δλη άποκάλυψις γίνεται είς μίαν τεραστίαν περ(οδον,. 
τής οποίας μακράν άνάλυσιν γλωσσικήν προσφέρει ό wilanio-
witz, Platon Π 423. 

3. Τό αντίκρυσμα τοΰ κάλλους τοΰ απολύτου δέν γίνεται 
πλέον μεθοδικώς καί βαθμηδόν (εφεξής), οπως είς τους άλλους 
αναβαθμούς, άλλα διά μιας έξαφνικής, στιγμιαίας ένοράσεως. 
(έξαίψνης). 'Ανάλογος εΐναι ή εΐκών τοδ οπινθήρος είς τήν 7. 
έπιστολήν 341c. Έδώ ευρισκόμεθα αληθινά εις τήν περιοχήν τών 
μυστηρίων πρβλ. τό καχοψεται. 

4. ΑΙ Ιδιότητες πού του αποδίδει, είναι : 1) είναι αΐώνιον 
καΐ άμετάβλητον 2) εΐναι απόλυτον καΐ δχι σχετικόν (τΒ μέν δη
λώνει τόν τρόπον, t o t e μέν τόν χρόνον, προς μέν τήν συνάρτη-
σιν προς άλλο, Ενθα μέν τόν τόπον, τιοΊ μέν τήν έξάρτησιν άπό 
τήν ύποκειμενικήν κρίσιν) 3) ούτε είναι ώριομένον άντικείμενον 
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29.Πειρώ δέ μοι,έφη,τόν νουν προσέχειν ώς οΐόν 

τε μ ά λ ι σ τ α . Ό ς γ ά ρ αν μέχρι ενταύθα προς τ α e 

ερωτικά παιδαγωγηθη θεώμενος εφεξής τε καί 

ορθώς τ ά καλά,πρός τέλος ήδη ίων τών ερωτικών, 

5 εξαίφνης κατόψεταί τ ι θαυμαστόν τήν φύσιν κα

λόν, τοΟτο ε κ ε ί ν ο , ώ Σώκρατες, ου δή ένεκεν 

καί οί έμπροσθεν πάντες πόνοι ήσαν, πρώτον 

μέν άε ί öv καί ούτε γ ιγνόμενον οϋτε άπολλύμε- 211 

νον, οϋτε αόξανόμενον οϋτε φθΐνον, έπειτα ού 

ίο τη μέν καλόν, τη δ' αίσχρόν, ουδέ τοτέ μέν, 

τοτέ δέ ου, ουδέ προς μέν τό καλόν, προς δέ τό 

αίσχρόν, ούδ' ένθα μέν καλόν, ένθα δέ αίσχρόν, 

ώς τισί μέν öv καλόν, τ ισί δέ α ί σ χ ρ ό ν ούδ" αυ 

φαντασθήσεται α ύ τ φ τό καλόν οίον πρόσωπον 

is τ ι ουδέ χε ίρες ουδέ ά λ λ ο ουδέν ών σώμα μετέ

χ ε ι , ουδέ τ ις λόγος ουδέ τις επιστήμη, ουδέ που 

10 τοτέ . . . τοτέ : τότε . . . τότε BTW Π τοτέ ; τοδε Οχ II ουδέ 
om. Οχ1 12 Ινθα δέ : ενθαδε δε Οχ 13 ώς . . . αίσχρόν del. 
Vögelin 14 αύτώ : αυτό W 15 ούδεν ών : ουδέ εν Οχ 16 που : 
πω W 

οοτε συμπαρομαρτεί είς ώρισμένον άντικείμενον, 'Ανάλογος εΐναι 
ή περιγραφή τής Ιδέας τοϋ άγαθοΰ είς τήν Πολιτείαν 476c, 
479e*εξ. 

5. Μετά τόν χαρακτηρισμόν διά τών επτά αντιθέσεων αρχί
ζει έν νέου ή περιγραφή μέ τήν φράσιν ούδ' αδ φαντασθήσεται 
κλπ. Ό συγγραφεύς χρησιμοποιεί ίνα πλήθος καθορισμών διά 
νά δείξη πόσον δΰσκολον εΐναι νά έξαρθή ή μοναδικότης τοϋ 
περιγραφομένου. Συμπληρώνεται διά τής αντιθέσεως τά δε άλλα 
πάντα κλπ. 

6. Σπάνιον παράδειγμα, οπού αναφέρεται ή ώραιότης τής 
χειρός (δυνατόν νά έννοήται καί ό βραχίων) ώς κάτι χαρακτη-
ριστικόν. 

7. Ό συγγραφεύς λέγει γη, διότι δέν εΐχεν ακόμη διαφορο
ποιήσει ή γλώσσα, COTE καΐ ή ψυχή, τό αίσθημα πού μας εμπνέει 
Ενα ώραΐον τοπίον. Περιγραφήν (ύποδήλωσιν μάλλον) αύτοϋ τοΰ 
αισθήματος ευρίσκεις εις τόν Φαΐδρον. Τοΰ ουρανού του ένα
στρου τό θέαμα ενέπνεεν εΐς τόν Πλάτωνα βαθύτατον ευσέβειας 
αίσθημα- άλλ' έκεϊ ώμιλοϋσε τού μαθηματικ-Λ κυρίως ή ψυχή, 
δχι του ζωγράφου. 
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είς άλλο τι' άλλ' ώς κάτι πού υπάρχει μόνον του, αυ

τοτελώς, μέ τόν εαυτόν του, ένιαΐον είς τήν μορφήν, b 

αίώνιον', δλα δέ τ ' ά λ λ α τά ώραΐα μετέχουν 3 εκείνου 

κατά τοιούτον τίνα τρόπον, ώστε, μέ τήν γένεσιν καί 

τόν άφανισμόν εκείνων, έκεινο μήτε αοξησιν μήτε 

έλάττωσιν καμμίαν νά υφίσταται μήτε κανέναν άλλον 

έπηρεασμόν. "Οταν λοιπόν* χάρις εΐς τήν όρθήν 

τής παιδεραστίας έφαρμογήν, άναβή * άπό τά φαινό

μενα έδώ κάτω, καί άρχίση ν' άντικρΰζη έκεΐνο τό 

κάλλος, προσεγγίζει σχεδόν, θά έλεγα, τό τέρμα. Διότι 

αυτό ακριβώς εΐναι ή ορθή προς τά ερωτικά οδός. 

είτε αυτοβούλως βαδίζεις είτε ύπ* άλλου οδηγείσαι 5, 

ν* άρχίζης άπό τά ώραΐα έδώ κάτω έν δψει εκεί- e 

νης τής ώραιότητος καί ν' άναβαίνης διαρκώς, μετα-

χειριζόμενος, βαθμίδας 6 , οϋτως είπεϊν, άπό τό ένα 

προς τά δύο καί άπό τά δύο προς Ολα τά ώραΐα σώ

ματα, καί άπό τά σώματα τά ώραΐα προς τάς ωραίας 

πράξεις καί άπό τάς πράξεις προς τάς μαθήσεις τάς 

ωραίας, ε*ως δτου άπό τάς μαθήσεις φθάσης είς έκεί-

νην τελικώς τήν μάθησιν, ή όποια είναι μάθησις έκεί-

1. "Η ένατης τής άτισλύτου ουσίας δεν είναι ένότης αθροί
σματος, Οπως είς τά υλικά, άλλ* αδιαίρετος ένατης (μονοειδές) 
μέ τόν Ιδιον τόν εαυτόν της καί είς τήν άπομόνωσίν της. Ή 
πολλότης καΐ ή άτομικότης (τό principium individuation is) αρχί
ζει μέ τά αισθητά, τ' ανήκοντα εις χρόνον καί χώρον. 

2. Ή μέθεξις, ή ή μίμησις είναι δ τρόπος μέ τόν όποιον 
έρχονται τά αίσθητά εις σχέσιν προς τά νοητά. Π. χ. Ενα άλο-
γον μετέχει ή μιμείται είς τήν ϋπαρξίν του τήν ίδέαν τήν όργα-
νικήν ενός άλογου· αυτή αποτελεί τήν αΐτίαν καί τό πρότυπον, 
κατά τό όποιον ό άμορφος όγκος σαρκών καΐ άλλων ουσιών θά 
γίνη άλογον. Πρβλ. Φαίδ. ΙΟΟοκεζ. Ή ίδέα εΐναι κάτι πού δέν 
υφίσταται οοτε ποσοτικήν ούτε ποιοτίκήν άλλοίωσιν. 

3. Μέ τό δταν δή τις επανέρχεται είς τήν αρχήν τής προη
γουμένης περιόδου δς γ ά ρ άν (πρβλ. δή)· καΐ evfl εκείνη, σχοι
νοτενής δπως εΐναι καί δχι ευσύνοπτος, ζωγραφίζει τους κόπους 
τής αναβάσεως, ή προκειμένη περίοδος εΐναι σύντομος. "Ετσι 
αναπνέει Ó αναγνώστης, Οπως καί ό άναβαίνων. 

4. Τό πρωτότυπον έχει έπανιών. Οπού κρύπτεται ή έννοια 
της επανόδου τής ψυχής προς τήν άληθινήν της πατρίδα. Πρβλ. 
Πολιτ. 521c τοϋ όνχος οδσαν έπάνοδον, ήν δή φίλοσοφίαν αληθή 
Φήσομεν είναι. 

5. 'Ανακεφαλαιώνει συντόμως τους αναβαθμούς, δπως ένας 
ορειβάτης, ό όποιος, άπό τήν κορυφήν πού Εφθασεν, αφήνει νά 
παρελάσουν είς τήν άναπόλησίν του δλα τά στάδια καί ολοι 
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öv έν έτέρω τινι, οΐον έν ζώω ή έν γη ή έν ού-
ρανώ η εν τω αλλω, άλλ* αυτό καθ' αυτό μεθ' b 
αύτοΟ μονοειδές άεί Öv, τά δέ αλλά πάντα 
καλά εκείνου μετέχοντα τρόπον τινά τοιούτον, 

5 οΐον γιγνομένων τε τών αλλων καί άπολλυμέ-
νων μηδέν έκεΐνο μήτε τι πλέον μήτε έλαττον 
γίγνεσθαι μηδέ πάσχειν μηδέν. Οταν δή τις από 
τώνδε διά τό άρθώς παιδεραστεΐν έπανιών εκεί
νο τό καλόν αρχηται καθοραν, σχεδόν αν τι 

ίο απτοιτο τοο τέλους, τούτο γαρ δή έστι τό ορ
θώς έπί τά ερωτικά ίέναι ή ύπ' αλλού άγεσθαι, e 
άρχόμενον άπό τώνδε τών καλών εκείνου ÜVB-
κα τοΰ καλού άεί έπανιέναι, ώσπερ έπαναβα-
σμοΐς χρώμενον, άπό ένας έπί δύο καί άπό δυοΐν 

is έπί πάντα τά καλά σώματα, καί άπό τών καλών 
σωμάτων έπί τά καλά επιτηδεύματα, και άπό 
τών επιτηδευμάτων έπί τα καλά μαθήματα, 
έστ* αν άπό τών μαθημάτων έπ' έκεΐνο τό μά
θημα τελευτήση, ö έστιν ούκ άλλου η αυτού έκεί-

1 έτερου Οχ1 2 τω : τώ Β τινι s.v.\Vs || μετ αυτοΰ Οχ del. Naber 
4 τίνα τρόπον TW 6 έκείνω TW || τι om. Ox Vindob. 21 7 δή 
Β : δέ δή TW (lac. in Os) 13 έπαναβαθμοΐς Vf έπ 1 άναβαθμοΐς 
Β 17 των : τών καλών Stephanus, fort, recte 18 Ιστ* air vuig.: 
καί libri (incert. in Ox) Galli ώς Schanz ϊνα καΐ Winckelmann 
ίνα Sauppe Εως (vel Εως άν Stallbaum) Hermann ; servata libro-
rum lectione τελευτήσαι (et ίνα γνώ pro καί γνω) ci. Usener, 
Galli τελευτήσει dett. nonniilli || τό μάθημα τελευτήση del. Bad-
bam (et καν γνώ) 

οί σταθμοί της μακράς καΐ κοπιώδους πορείας του. Καί ή ίκφρα-
σις λαμβάνει τό ρητορικόν σχήμα τής κλίμακος, δπως λέγεται, 
είς πλήρη άντιστοιχίαν προς τό περιεχόμενον. 

6. Πόσον διαφορετική είναι αυτή ή άνάβασις, ή επάνοδος 
μάλλον τής ψυχής εις τά ϋψη, άπό τά όποια κατήλθε, παρά τήν 
άντίθετον προσπάθειαν των πρώτων ανθρώπων, Οπως τους περιέ-
Υραψεν Ó 'Αριστοφάνης 190b, είς τόν ούρανόν άνάβασιν ποιεΐν ! 
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νου τοθ απολύτου κάλλους, οχι άλλου, καί γνωρίσης 
α£*τό τοΰτο τό κάλλος τό απόλυτον1. 

Είς αυτό τής ζωής τό στάδιον, αγαπητέ Σωκρά- d 
τη a» εΐπεν ή ξένη άπό τήν Μαντίνειαν «παρά όπου-
δήποτ* άλλου, αξίζει του άνθρωπου ή ζωή, μέ τήν θέαν 
τοΰ κάλλους τοϋ απολύτου. "Αν τύχη κάποτε καί τό 
ίδής, θά σοο ψανή πώς δέν συγκρίνεται μέ χρυσόν ή φο
ρέματα πολυτελή, μέ τά ώραΐα παιδιά καί τους έφη
βους, εις τών οποίων τήν θέαν χάνεις τώρα 3 τά λο
γικά σου καί πρόθυμος είσαι, καί σύ καί πλήθος άλλοι, 
δταν βλέπετε τους αγαπημένους σας καί εύρίσκεσθε 
διαρκώς μαζί των, άν ήταν τρόπος, μήτε νά τρώγετε 
μήτε νά πίνετε, καί μόνον ν' απολαύετε τήν θέαν καί 
τήν συντροφιάν των *. φαντάσου» εΐπε s «τώρα, άν κα
νενός έδίδετο ή χάρις τό απόλυτον κάλλος ν* αντικρύ- e 
ση, άδολον, καθαρόν, αμιγές °, δχι άνακατωμένον ' μέ 
σάρκας γηΐνας καΐ χρώματα καί κάθε άλλην ματαιό
τητα θνητήν, άλλ' άν τό κάλλος τό απόλυτον ήδύνατο 
ν* άντικρύση εις τήν θείαν μοναδικότητα τής μορφής 
του! 'Ανάξιος, φαντάζεσαι, θά ήτον ό βίος ενός άν
θρωπου» εΐπεν «που έχει τό βλέμμα του προς τά έκεΐ, 212 
καί έκεΐνο βλέπει μέ τό όργανον πού πρέπει8, καί 
μ'έκεΐνο ευρίσκεται μαζί; "Η λησμονείς» προσέθεσε 
«δτι έδώ, καί μόνον έδώ, θά έχη τό χάρισμα, βλέπων μέ 

1. "Η φράσις αυτό τό καλόν διασπάται καΐ προτάσσεται έμ-
φαντικώς τό αυτό, διά νά έζάρη τήν διάκρισίν του άπό τό κάλ
λος τό συνηθισμένον. 

2. Νέα διακοπή, ύποδηλουμένη διά τής προσφωνήσεως τοϋ 
Σωκράτους καΐ τής μνείας τής ομιλούσης. Ή φράσις σύντομος 
καΐ απλή αποπνέει τό αίσθημα της μακαριότητος τοΰ άνθρωπου, 
πού Εφθασεν εις τό τέλος τών επίπονων προσπαθειών του. 

3. Εις τό στάδιον που εϋρίσκετο τότε ό Σωκράτης. Τό εξε-
πέρασεν ; Ό Ιδιος ό Σωκράτης τό αφήνει σκοτεινόν ό λόγος τοϋ 
Άλκιβιάδου θά μας δώση τήν άπάντησιν. 

4. "Οπως περιέγραψεν ό "Αριστοφάνης τήν κατάστασιν τών 
ερωτευμένων 191ab. 

5. Μέ τό Εφη Επανέρχεται εΐς τό 211d καΐ υπογραμμίζεται 
έτσι αυτό πού θά λεχθή. Πρβλ. άνωτ. σ. 178,1. 

6. Ή έπισώρευσις τών τριών συνωνύμων άσυνδέτως Ζωγρα
φίζει τήν δυσκολίσν νά όνομάσης τό άνονόμαστον καί μοναδι-
.ίόν. Ακολουθούν τρεις χαρακτηρισμοί τής γηΐνης μηδαμινότη-
τος- εμφαντικός μάλιστα τοποθετείται είς τό τέλος τό θνητής. 
θά πρέπη καί τήν άτιαγγελίαν νά φαντασθώμεν άνάλογον : τά 
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νου τοθ καλού μάθημα, καί γνώ αυτό τελευτών 
δ εστί καλόν. 

Ενταύθα τού βίου, ώ Φίλε Σώκρατες, εφη ή d 
ή Μαντινική ξένη, εΐπέρ που άλλοθι, βιωτόν άν-

5 θρώπω θεωμένω αυτό τό καλόν, δ έάν ποτέ 
ϊδης, ού κατά χρυσίον τε και έσθήτα καί τους 
καλούς παΐδάς τε καί νεανίσκους δόξει σοι 
εΐναι, οϋς νΰν ορών έκπέπληξαι καί έτοιμος εΤ, 
καΐ συ καΐ άλλοι πολλοί, όρώντες τά παιδικά 

ίο καί ξυνόντες άεί αύτοΐς, εΐ πως οΐόν τ 'ήν, μήτ' 
έσθίεινμήτε πίνειν, άλλα θεάσθαι μόνον καί ξυν
εΐναι. τί δήτα, εφη, οίόμεθα, εΐ τφ γένοιτο 
αυτό τό καλόν ίδεΐν ειλικρινές, καθαρόν, άμει- e 
κτον, άλλα μή άνάπλεων σαρκών τε άνθρωπί-

15 νων καί χρωμάτων καί άλλης πολλής φλυαρίας 
θνητής, άλλ' αυτό τό θεΐον καλόν δύναιτο μο
νοειδές κατιδεΐν; δρ* οΐει, εφη, φαΟλον βίον γί
γνεσθαι έκεΐσε βλέποντος άνθρωπου καί έκεΐνο 212 
φ δεΐ θεωμένου καϊ ξυνόντος αύτώ ; ή ούκ έν-

20 θυμεΐ, εφη, οτι ένταΟθα αύτώ μοναχού γενήσε-
ται, όρώντι φ όρατόν τό καλόν, τίκτειν ούκ εΐ-

1 αυτό : αυτω ? Οχ 4 μαντική W2 (VL in ras.) 5 ποτ* είδης (είδης 
Τ) BT 6 χρυσον Οχ 11 θεάσασθαι μόνον Β μόνον θεασασθαι Οχ 
14 άλλα del. Ast [Kalitsunakis} 19 φ δεΐ Ast : ώ δεΐ Β ώδι Β3 δ 
ΐ ε ΐ TW lac. in Οχ δή Schleiermacher άεί Rohde 

πρώτα μέ ψωνήν έξηρμένην λεγόμενα, τά δεύτερα περιψρονη-
τικως. 

7. Τό άνάπλεως σημαίνει μαζί καΐ γεμάτος, άλλα καΐ μο
λυσμένος, δπως παρετήρησαν ήδη οί αρχαίοι Πρβλ. Φαίδ. 67a. 

Β. Είναι τό δμμα της ψυχής, εΐκών ή οποία διά τοϋ Πλά
τωνος είσήχθη είς τήν συνήθη γλώσσαν τών φιλοσόφων, ποιητών 
καΐ μυστικών. Πρβλ. Φαϊδρ. 247c ή άχρώματός τε καΐ Ασχημάτιστος 
καΐ άναφής ουσία όντως οδσα, ψυχής κυβερνήτη μόνω θεατή νφ 
καί Πολιτ. 513c σύν ολη χ§ ψυχΒ έκ τοθ γιγνομένου περιακτέον 
εΐναι, εως &ν εΐς τό δν καΐ τοθ δντος τό φανάτατον δυνατή 
γένηται ανασχέσθαι θεωμένη- τοΰτο δ : εϊναί φαμεν τάγαθόν. 
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δ,τι εΐναι ορατή τήν ωραιότητα, νά γεννά όχι φαντά-
σματ* αρετής ι , άφοϋ δέν εΐναι φάντασμα αυτό πού 
αγκαλιάζει 3 , άλλα τήν άληθινήν, άφοΰ τήν άλήθειαν 
αγκαλιάζει ; Καί οταν γέννηση καί άναθρέψη άρετήν 
άληθινήν. έχει τήν δυνατότητα νά γίνη τών θεών ό 
αγαπημένος καί, δσον είναι θεμιτόν είς έναν άνθρω
πον, αθάνατος καί εκείνος 3». 

Αυτά λοιπόν, Φαΐδρε καί σεΐς οί άλλοι, έλεγεν ή b 
Διοτίμα, καί αυτά πιστεύω καί έγώ. Καί μέ τήν πίστιν 

αυτήν προσπαθώ καί τους άλλους 
'Επίλογος νά πείσω, δτι προς απόκτησα τού

του * καλύτερος συμπαραστάτης τής 
ανθρωπινής φύσεως άπό τόν "Ερωτα δέν εΐναι δυ
νατόν να εύρεθή. Διά τούτο ακριβώς έγώ τονίζω, δτι 
οφείλει κάθε άνθρωπος νά λατρεύη τόν Έρωτα S καί 
προσωπικώς έγώ εκτιμώ τοΰ Έρωτος τά έργα καί τά 
έξασκω ιδιαιτέρως καί είς τους άλλους τό συνιστώ, 
καί εξυμνώ καί τώρα καί πάντοτε τήν σημασίαν καί 
τόν άνδρισμόνβ τοΰ Έρωτος, δσον φθάνουν αί δυ
νάμεις μου. Αυτόν τόν λόγον, Φαΐδρε, παραδέξου, άν e 
θέλης, δτι ελέχθη ώς έγκώμιον είς τόν Έρωτα" εί δ' 
άλλως, δ,τι καί οπως σ' ευχαριστεί νά τόν όνομάσης, 
Ονόμασε τον '». 

30. "Οταν έ τελείωσε τόν λόγον του αυτόν ό Σω-

1. Είς τό είδωλα υπάρχει καΐ ή σημασία τοΰ άπεικονίσμα-
τος (έν αντιθέσει προς τά πρωτότυπα), άλλα και τοϋ απατηλού 
φάσματος (έν άντιθΕσει προς τ ' αληθινά). Πρβλ. θεαίτ. 150c πότε-
ρον είδωλον καί ψεΰδος άποτίκτει τοΰ νέου ή διάνοια t) γόνι-
μόν τε καί αληθές. 

2. 'Υπόκειται προφανώς υπαινιγμός είς τόν μΰθον τοϋ Ίξίο-
νος, δ όποιος ηθέλησε νά παραπλάνηση τήν "Ηραν καί άγκάλια-
ζεν Ενα είδωλόν της, μέ τήν ίδέαν δτι είς τάς άγκάλας του 
κρατεί τήν Ιδίαν τήν θεάν. Ό Ίξίων ετιμωρήθη κατόπιν άπό τους 
θεούς καί έμισήθη. Ένφ b αληθής φιλόσοφος είναι θεοφιλής. 

3. Ό λόγος Τής Διοτίμας τελειώνει μέ μίαν φράσιν έξοχου 
ίεροπρεπείας καί χατανϋξεως. 

4. Τοΰ απολύτου καλοΰ, κοΐ τής αθανασίας φυσικά πού μας 
προσφέρει. 

5. Καί τοΰ Σωκράτους δ λόγος τελειώνει εις παρότρυνσιν 
λατρείας καί προσκυνήσεως τοΰ θεού, δτιος καί τών άλλων. 
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δωλα αρετής, ατε ούκ ειδώλου έφαπτομένφ, 
άλλα αληθή, άτε τοθ άληθοΰς έφαπτομένω ; τε-
κόντι δέ άρετήν αληθή καίθρεψαμένω υπάρχει 
θεοφιλεΐ γενέσθαι, καί εΐπέρ τω άλλω άνθρώ-

5 πων άθανάτω καί έκείνω. 

Ταύτα δή, Ô Φαιδρέ τε καί οί άλλοι, Εφη μέν b 
Διοτίμα, πέπεισμαι Ô'έγώ* πεπεισμένος δέ πει-
ρώμαι καί τους άλλους πείθειν δτι'τοοχου τοΰ 
κτήματος τί) ανθρωπεία φύσει συνεργόν άμείνω 

ίο "Ερωτος ούκ άν τις όαδίως λάβοι. διό δή έ'γωγέ 
φημι χρήναι πάντα άνδρα τόν "Ερωτα τιμάν, 
καί αυτός τιμώ τά ερωτικά καί διαφερόντως 
ασκώ καί τοΐς άλλοις παρακελεύομαι, καί νΟν 
τε καί άεί εγκωμιάζω τήν δύναμιν καί άνδρείαν 

is τού "Ερωτος, καθ* ΟσονοΪός τ ' είμί. τούτον οδν 
τόν λόγον, Ò Φαΐδρε, εί μέν βούλει, ώς έγκώ- e 
μιον είς "Ερωτα νόμισον είρήσθαι, εί δέ, δτι 
καΐ Οπη χαίρεις όνομάζων, τούτο ονόμαζε. 

30. Είπόντος δέ ταύτα τοθ Σωκράτους τους 

3 υπάρξει Richards 4 θεοψιλεΐ Οχ vulg : θεοφιλή BTW || τω : τώ 
Β 6 ώ om. Οχ 12 τιμώ < κ α ΐ > Schanz τιμώ < τ ε > ' Sykutris|| 
καί (2) ante τά trp. Usener [καί αυτός τε τιμώ Kaïitsunakis cf. 
Phaedr. 254b] 13 ασκών Vablen 14 εγκωμιάζω τον έρωτα Οχ1 | 
καί άν&ρείαν : τε καί χρείαν Badham 16 εί μέν iter. Οχ 

6. 'Εξαίρεται ή ανδρεία, διότι ή άνάβαοις είναι μακρά καΐ 
επίπονος, χρειάζετ' επομένως καρτερίαν. "Επειτα Ó έρως αυτός 
ήτο πόλεμος κατά τής σαρκός καί κατά τής κρατούσης ηθικής, 
δπως θά δείζη μετ' ολίγον ή διήγησις του "Άλκιβιάδσυ. 

7. *0 Σωκράτης έχει τήν συναίσθησιν, δτι έγκώμιον, δπως 
τό αντιλαμβάνεται δ κόσμος (198d), δέν ήτον ό λόγος του. Ή τ ο 
κάτι τελείως διαφορετικόν, συζήτησις μαζί καΐ άποκάλυψις. 
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κράτης, οί άλλοι μέν τόν συνέχαιραν, ένώ ό 'Αριστο

φάνης έδοκίμασε κάτι να πρόσθεση 

Άλκιβιάδου περί του λόγου 1, επειδή τόν είχεν 

είσοδος* υπαινίχθη ό Σωκράτης κατά τήν ό

μιλίαν του **. Έ ξ α φ ν α ίγινε τρομε

ρός θόρυβος εις τήν έξώθυραν • άπό κτυπήματα, ώς 

νά ήτον συντροφιά μεθυσμένων *, καί ήκουσαν αύλη-

τρίδος φωνήν*. Τότε ό Άγάθων εΐπεν: * Έ σεις παι

διά, δέν πάτε νά ίδήτε τί τρέχει; Καί άν είναι κα

νείς άπό τους Ιδικούς μας, τόν προσκαλείτε' άν οχι, d 

του λέγετε, πώς δέν πίνομεν πλέον, μόνον άναπαυό-

μεθα 5». Δέν έπέρασε πολλή ώρα καί ήκουσαν είς τήν 

αύλήν ' τοΰ "Αλκιβιάδου τήν φωνήν. Μεθυσμένος είς 

τά γερά καί μέ φωνήν θορυβώδη, ερωτούσε πού εΐ

ναι ό Άγάθων καί έζητοΰσε να τόν οδηγήσουν προς 

τόν Α γ ά θ ω ν α 8 . Πράγματι τους τόν ώδήγησαν μέσα, 

ή αώλητρίς ή οποία τόν όπεβάσταζε καί μερικοί άλ

λοι τής ακολουθίας του. Έ τ σ ι έπρόβαλεν είς τήν εΐσ-

οδον στεφανωμένος β μ* Uva στέφαναν πυκνόν άπό 

* Πρβλ. ΕΙσαγ. II § 11. 
1. Τό περί τοθ λόγου συνέδεσα μέ τό λέγειν τι. "Αν συν-

δεθη μέ τό λέγων, θά πρέπη ν* αναφέρεται είς τόν λόγον της 
Διοτίμας, τόν όποιον μεταβίβασεν ό Σωκράτης, δχι είς τόν λό
γον τοϋ 'Αριστοφάνους. 

2. 205d. Πρβλ. άνωτ. σ. 153,5. 
3. Αολειος θύρα. δέν είναι ή θύρα τής αυλής μέ τήν οημε-

ρινήν χρήσιν, πού αντιτίθεται είς τήν κυρίαν εΐσοδον, αλλά ή 
εξώθυρα, ήτις ώδήγει διά διαδρόμου εις τήν αύλήν. Διότι είς τό 
άρχαΐον σπίτι κανονικώς δέν υπήρχε κατ' ευθείαν είσοδος άπό 
τόν δρόμον προς τά δωμάτια. Τό ΐσόγειον άλλωστε προς τήν θύ-
ραν δωμάτιον έχρησιμοποιεΐτο ώς θυρωρεΐον. Τά κυρίως δωμά
τια εύρίσκοντο είς τό βάθος τής αυλής, προς τήν οποίαν εισέρ
χεται ό 'Αλκιβιάδης, άφοΰ τοθ ήνοιξαν. ΑΙ θύραι, πού αναφέ
ρονται κατόπιν 212d, είναι ή άγουσα έκ τής αυλής προς τήν αΐ-
θουσαν, ή μέταυλος. 

4. Κωμασταΐ ήσαν συντροφιά μεθυσμένων, οΐ όποιοι, επι
στρέφοντες άπό καμμίαν διασκέδασιν είσήρχοντο είς οσα σπίτια 
είχαν μάθει πώς έδίδετο τραπέζι, ακάλεστοι καί βίαιοι, δπως 
γίνεται εΐς ήμδς κατά τάς ημέρας τών Άπόκρεων. Ό 'Αλκιβιά
δης δέν Ερχεται μέ άλλους κωμαστάς, άλλα μόνον μέ τήν αύλη
τρίδα καί τους δούλους του. 

5. "Οχι τήν μουσικήν τοϋ αΰλοϋ της, διότι άπίθανον εΐναι 
νά Επαιζε τήν ώραν πού εθορυβοΰσαν εις τήν θύραν- ήκουσαν 
απλούστατα φωνήν γυναικείαν καί έφαντάσΡησαν δτι επρόκειτο 
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μέν έπαινεΐν, τόν δέ Αριστοφάνη λέγειν τι έπι-
χειρεΐν, Οτι έμνήσθη αύτοΰ λέγων ό Σωκράτης, 
περί τοΰ λόγου (205d). καί εξαίφνης τήν αΰλειον 
θύραν κρουομένην πολύν ψόφον παρασχεΐν ώς 

5 κωμαστών, καί αύλητρίδος φωνήν άκούειν. τόν 
ουν 'Αγάθωνα Παίδες, φάναι, ού σκέψεσθε ; καί 
έάν μέν τις τών επιτηδείων $, καλείτε* εί δέ μή, d 
λέγετε δτι ού πίνομεν, άλλ* άναπαυόμεθα ήδη. 
Καί ού πολύ ϋσΐερον Άλκιβιάδου τήν φω-

ιο νήν άκούειν έν τη αυλή, σφρόδρα μεθύοντος καί 
μέγα βοώντος, έρωτώντος Οπού Ά γ ά θ ω ν καί 
κελεύοντος άγειν παρ* 'Αγάθωνα, άγειν οδν 
αυτόν παρά σφάς τήν τε αύλητρίδα ύπολαβού-
σαν καί άλλους τινάς τών ακολούθων, καί έπι-

15 στήναι έπί τάς θύρας, έστεφανωμένον αυτόν 
κιττοΰ τέ τινι στεφάνω δασεϊ καί ϊων καΐ ται-

1 επιχειρειν λέγειν τι Οχ 3 περί τοϋ : περί του Mazon ; post 
Σωκράτης, interpunxit Sykutris || αολειον T a OJE : αολιον BTW 
4 κρουομένην BWOx : κροτουμένην Τ || ώς : καΐ rei καί ώς Ast 
7 έάν : αν Οχ Β άλλ* άναπαυόμεθα (sc. τοϋ πότου cf. αναψυχής 
175a άπειρήκατε 176c) BTW: άλλα παυ'ομεθα} Οχ 11 δπου: 
δπου εΐη Richards; at in oratîone recta εστίν saepc omiuitur cf. 
e. g. Soph. Antig. 318. 385 12 άγειν (1): έ άγειν Hirschig || 
άγειν (2) : άγει Οχι 

περί αύλητρίδος, ή οποία συνώδευε συνήθως τοιαύτας νυκτερινάς 
περιοδείας. 

6. "Οχι προς ϋπνου, άλλ* άπό τήν πόσιν απλώς. 
7. "Ωστε οί ύπηρέται έξηκρίβωσαν, δτι επρόκειτο περΐ άυ-

βρώπων τοϋ σπιτιού, καί τους ήνοιξαν, 
8. Ή έπανάληψις τοΰ Άγάθων χαρακτηρίζει τόν μεθυσμέ-

νον, άλλα καΐ τόν κακομαθημένον καί θορυβώδη νεανίαν, πού 
θέλει αμέσως νά τοΰ εκτελούν Β,τι διάταξη ; ΠοΟ εΐν' ό Άγά
θων, στον Αγάθωνα θέλω νά μέ πάτε. 

9. "Ερχετ' επομένως άτιό άλλο συμπόσιον. Τό στεφάνι του 
εΐναι άπό κισσόν καί μενεξέδες, διότι είναι χειμώνας καί δέν 
υπάρχουν ρόδα ή άλλα άνθη. Αί ταινίαι ήσαν σύμβολον τής 
νίκης (πρβλ. τόν Άναδοϋμενον τοϋ Πολυκλείτου), τάς προώρι-
ζεν επομένως διά τόν 'Αγάθωνα. Άλλα μεθυσμένος καθώς ήτο, 
τάς Εβαλαν δλας είς τό κεφάλι του. Καί αυτή ή ακαταστασία, 
δπως καΐ ή πυκνότης τοϋ στεφάνου (στεφάνοις κατάπαστος Άρι-
στοφ. Ίππής 502) είναι δείγμα τοΰ άτασθάλου χαρακτήρος του. 
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KLOOÒV καί άπό μενεξέδες καί μέ πλήθος ταινίας εις e 
τήν κεφαλήν καί ε ΐ π ε : «Παιδιά γεια σ α ς 1 . Έ ν α με-
θυσμένον άνθρωπο, μά στα γ ε ρ ά 8 , τόν δέχεσθε στή 
συντροφιά σ α ς ; "Η νά στολίσωμε μόνον τό κεφάλι 
τοθ 'Αγάθωνος, άφοΰ εΐν' αυτός ό σκοπός μας, που 
ήλθαμεν έδώ, καΐ ϋστερα πάλι νά φόγωμε ; Έ γ ώ , 
πρέπει νά σας τό πω, εχθές 3 δέν μοΰ έστάθη δυνατόν 
νά έλθω. Έ ρ χ ο μ α ι τώρα μέ τάς ταινίας είς τό κε
φάλι, μέ τό σκοπό νά στεφανώσω άπό τό δικό μου τό 
κεφάλι τό κεφάλι τοΰ πρώτου είς τήν λογιότητα* 
καί είς τήν ωραιότητα (για νά εκφρασθώ έτσι). θ ά 
γελάτε ίσως εις βάρος μου, πώς είμαι μεθυσμένος5. 
Μά έγώ, καί σεις νά γελάτε, τό ξέρω καλά, πώς λέ- 213 
γω τήν άλήθειαν. 'Ελάτε λοιπόν! λέγετε αμέσως: 
μέ συμφωνία*5, νά μπώ ή νά μή μ π ω ; θ ά πιήτε μαζί 
μου ή οχι ;> 

"Ολοι τότε μέ θορυβώδεις επιδοκιμασίας τόν έ-
φώναζαν νά εΐσέλθη καί νά λάβη θέσιν' καί ό Άγά
θων επίσης τόν έπροσκαλοΰσε. Καί έκεΐνος έπροχω-
ροΰσε προς αυτόν οδηγούμενος άπό τους ανθρώπους 
του* καΐ έκεΐ πού έζητοΰσε έν τώ μεταξύ νά ξετυλίξη 
τάς ταινίας διά νά τόν στολίση, τοΰ έπεσαν είς τά 
μάτια του έμπρός : , καί έ"τσι δέν παρετήρησε τόν Σω-
κράτην, άλλα έκάθισε πλησίον τοϋ 'Αγάθωνος μεταξύ 
τοΰ Σωκράτους καί εκείνου' είχε κάμει ό Σωκράτης 
τόπον προηγουμένως διά νά τόν βάλουν νά καθίση". 

1. Ή προσφώνησις άνδρες {αντί ώ άνδρες) είχε πάντοτε 
τόν χαρακτήρα οίκειύτητος ή καί υπερβολικής ζωηρότητος, σάν 
νά μήν Εχη κανείς καιρόν νά πρόσθεση τό ω. Πρβλ. 172a 'Απολ
λόδωρε, 213c Άγάθων, 176a άνδρες. 

2. Τοΰ μεθυσμένου τό ΰφος αποδίδει επίσης ή έπίταξις τοϋ 
πάνυ σφόδρα, ή έπανάληψις τής λέξεως κεφαλή, ή χρήσις μι
κρών διακεκομμένων προτάσεων, ή ανησυχία μήπως οΐ άλλοι γε
λούν είς βάρος του, ή άνάμειξις ευγενείας καί βιαιότητος (τους 
έρωτςί δν τόν θέλουν εις τήν συντροφίάν των, καΐ κατόπιν τους 
θέτει ορούς) καΐ άλλα. 

3. πού ήτον ή κυρία εορτή. "Ελειψαν λοιπόν καΐ ό Σωκρά
της (174a) καί ό 'Αλκιβιάδης· συμβολικόν αυτό. 

4. Διότι ώς ποιητής διεκρίθη καΐ ένίκησεν είς τους πνευμα
τικούς αγώνας. 

5. θ ά γελάσουν δχι διά τό στεφάνωμα του Αγάθωνος, 
άλλα διά τόν τρόπον τοΰ στεφσνώματος (τάς ταινίας ϊχει δέσει 
είς τό κεφάλι του, δέν τάς κρατεί είς τά χέρια), διά τήν έμφά-
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νίας έχοντα έπί τής κεφαλής πάνυ πολλάς, e 
καί ε ιπε ίν "Ανδρες, χαίρετε, μεθύοντα άνδρα 
πάνυ σφόδρα δέξεσθε συμπότην ; ή άπίωμεν, 
άναδήσαντες μόνον "Αγάθωνα, έφ" ώπερ ήλθο-

5 μεν ; έγώ γάρ τοι, φάναι, χθες μέν ούχ οΓός τ' 
έγενόμην άφικέσθαι' νυν δέ ήκω έπί τη κεφαλή 
έχων τάς ταινίας, 'ίνα άπό τής έμής κεφαλής 
τήν τού σοφωτάτου καί καλλίστου κεφαλήν, tv' 
ειπώ ούτωσί, άναδήσω. δρα καταγελάσεσθέ 

ίο μου ώς μεθύοντος ; έγώ δέ, καν ύμεΐς γελάτε, 213 
ομως εδ οΐδ' δτι αληθή λέγω. άλλα μοι λέγετε 
αύτόθεν έπί ρητοΐς, είσίω ή μή ; συμπίεσθε ή oö ; 

Πάντας οδν άναθορυβήσαι καί κελεύειν είσ-
ιέναι καί κατακλίνεσθαι, καί τόν 'Αγάθωνα 

15 καλεΐν αυτόν, καί τόν ίέναι άγόμενον ύπό τών 
ανθρώπων, καί περιαιρούμενον άμα τάς ταινίας 
ώς άναδήσοντα, έπίπροσθε τών οφθαλμών έχον
τα, ού κατιδεΐν τόν Σωκράτη, άλλα καθίζεσθαι 
παρά τόν 'Αγάθωνα έν μέσω Σωκράτους τε 

20 καί εκείνου* παραχωρήσαι γ ά ρ τόν Σωκράτη 

3 δέξεσθε Β Οχ? (δεξεσθαι Οχ") : δέξασθαι TW 4 ώπερ Β : 
6περ TWOx ΙΙήλθομεν] ήχθομεν Β corr. Β3 5 εχθές Οχ II οΐάς τ* : 
οΐς τ* Β corr. us 8 κεφαλήν post ούτωσί iter, wfiiv' εΐπω Orelli : 
έάν είπω codd. άνειπών Herrnann (έάν άνείπω Winckelmann) έάν 
είσίω Bergk del. FAWolt alii alia έάν εΐπω ούτωσί posi άρα 
trp. Ast. 9 καταγελάσεσ6αι Vf 13 κελεύει Β corr. Β« 

νισίν του καί διά τόν τρόπον τής εισόδου του, Ή απαγγελία 
τοϋ εγκωμίου τοΰ 'Αγάθωνος γίνεται μέ τόσον στομφώδη τόνον, 
ώστε νά τήν εορουν γελοΐαν οΐ συμπόται- το παρατηρεί καΐ ά 
Αλκιβιάδης. 

6. Τήν τήρησίν της θ ' άξιώση κατόπιν 2I3e. 
7. "Οπως τόν έχειραγωγοϋσαν, έπεσαν αί ταινίαι προς τά 

εμπρός είς τά μάτια του επάνω (έπίπροσθε), καί έτσι δέν είδε 
τόν Σωκράτη. Κακώς μερικοί δέχονται ώς άντικείμενον του 
£χοντα τόν Σωκράτη. 

8. Δέν ημπορούσε νά στέκεται δρθιος περισσότερον καιρόν. 
Τοϋ καθίζειν ύποκείμενον είναι τους άγοντας, τό δέ εκείνον 
(δηλ, τόν Άλκιβιάδην) αντικείμενου. 
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"Οταν έκάθισε πλησίον τοϋ 'Αγάθωνος, τόν έφίλησε b 
καί τοΰ έ'δενε τάς ταινίας. Είπε τότε ό Άγάθων : 
«Λύσετε, παιδιά, τά σανδάλια τοθ Άλκιβιάδου, διά 
νά πλαγιάση μαζί μας ώς τρίτος*. «Ευχαρίστως» εΐπεν 
ό 'Αλκιβιάδης- «άλλα ποίος εΐν' αυτός ό τρίτος συμ
πότης ;» καί συγχρόνως στρεφόμενος βλέπει τόν Σω
κράτη. Μόλις τόν είδε, έπήδησεν άπό τήν θέσιν του 
καί έφώναξε : «θεέ μου ! τί ήταν αυτό 1 ; Ό Σωκράτης 
έδώ ; Καρτέρι * πάλι μοϋ είχες στήσει αύτοΰ πού 
εξάπλωσες, οπως συνήθιζες πάντα νά προβάλλης έξα- e 
φνικά έκεϊ που δέν έπερίμενα διόλου πώς θά εΐσαι ; 
Καΐ τώρα πάλι τί θέλεις έδώ που ήλθες ; Καί έπειτα 
τί επήγες καί εξάπλωσες έδώ καΐ Οχι μέ τόν Άριστο-
φάνην ή μ' οποιονδήποτε άλλον, πού εΐναι άστεΐος 
καί τοΰ αρέσει νά είναι 3 ; Μόνον, εΐχες δέν είχες, τά 
έκατάφερες νά τιάρης θέσιν εις τό πλευρόν τοϋ πρώ
του έδώ μέσα είς τήν ωραιότητα *;» 

Καί ό Σωκράτης «Άγάθων» εΐπε «κοίταξε νά μέ 
προστατεύσης. Ό έρως τοΰ άνθρωπου αύτοΰ £;χει 
καταντήσει δι* έμέ βάσανον οχι μικρόν. Ά π ό τόν και
ρόν δηλαδή πού τόν έρωτεΰθην, δέν £χω πλέον τό 
δικαίωμα μήτε τό βλέμμμα μου νά στρέψω μήτε τόν 
λόγον ν* απευθύνω είς κανέναν απολύτως ώραΐον 
νέον" εί δ* άλλως, αυτός έδώ μοΰ δημιουργεί όϊ 
άπό ζηλοτυπίαν καί φθόνον* απίστευτα πράγματα, 

1. Ήράχλεις έλεγαν πάντοτε, δταν άντίκρυζαν τίποτε τερα
τώδες καΐ τρομερόν, διά τό όποιον έχρειάζετο Ενας Ηρακλής. 
"Αν δέν έφοβούμην τόν άναχρονισμόν, θά μετέφραζα : Παναγία 
μου! Ό παρατατικός τί IJv, αντί τί έστι, άπαντφ καί είς τήν 
νεωτέραν γλώσσαν. Ό λέγων σκέπτεται τήν στιγμήν πού είδε 
καί έζησε τό τρομερόν πράγμα- Ετσι ό τρόμος του μεταφερόμε
νος είς τήν έντυπωσιν, δχι εις αυτό τούτο τό άντικείμενον, 
γίνεται ζωηρότερος καί έσωτερικώτερος. 

2. Ή είκών είναι άπό τό κυνήγιον, μέ τό όποιον παρεμβάλ. 
λετο ό £ρως- πρβλ. άνωτ. σ. 142,3. Ό 'Αλκιβιάδης γνωρίζει δτι 
δ Σωκράτης δέν εΐν* ερωτευμένος, άλλα δι' αυτό αισθάνεται καί 
περισσότερον έπικίνδυνον διά τήν ψυχικήν του γαλήνην τήν 
παρουοίαν του. 

3. "Οχι βούλεται έτερον τοιούτον παρ* ίαυτώ είναι, άλλα : 
είναι κωμικός καί τό θέλει νά είναι· Ετσι θ* άνεχθη πλησίον του 
ίνα σκώπτην 

4- Καΐ τώρα πάλιν Εσπευσε νά κάμη θέσιν διά τόν ακόμη 
ώραιότερον, τόν 'Αλκιβιάδην (213b). 
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ώς εκείνον καθίζειν. παρακσθεζόμενονδέ αυτόν b 
άσπάζεσθαί τε τόν 'Αγάθωνα καί άναδεϊν. Ει
πείν οδν τόν "Αγάθωνα. Ύπολύετε, παίδες, 
Άλκιβιάδην, ϊνα έκ τρίτων κατακέηται.—Πάνυ 

5 γε, είπεϊν τόν Άλκιβιάδην άλλα τίς ήμΐν Οδε 
τρίτος συμπότης ; Καί άμα μεταστρεφόμενον 
αυτόν όράν τόν Σωκράτη, ίδόντα δέ άναπηδήσαι 
καί είπεϊν' ^Ω Ήράκλεις, τουτί τί ήν; Σωκρά
της ούτος ; έλλοχών αο με ενταύθα κατέκεισο, 

ίο ώσπερ είώθεις εξαίφνης άναφαίνεσθαι δπου έγώ e 
ώμην ήκιστά σε εσεσθαι. καί νύν τί ήκεις ; καί 
τί αυ ενταύθα κατεκλίνης καί ού παρά Άριστο-
φάνει, ουδέ εϊ τις άλλος γελοίος εστί τε καί 
βούλεται, άλλα διεμηχανήσω οπως παρά τω 

is καλλίστω τών ένδον κατακείσει ; 
Καί τόν Σωκράτη Άγάθων, φάναι, δρα ει 

μοι έπαμύνεις" ώς έμοί ό τούτου έρως τοθ άν
θρωπου ού φαΰλον πράγμα γέγονεν. ά π ' εκεί
νου γάρ τού χρόνου, άφ* οδ τούτου ήράσθην, 

20 ούκέτι εξεστίν μοι οϋτε προσβλέψαιούτε διαλε-
χθήναι καλώ ούδ' ένί, ή ούτοσί ζηλότυπων με d 

1 ώς : ώστ* Kvicala at cf. Protag. 330e ώς εκείνον καθίζειν seel. 
Badham [Vahlen) |] καθίζειν (sc- τους άγοντας ανθρώπους) BTW: 
κατιδε[ιν] Οχ κατεΐδεν Greafell—Hunt 5 οδε τρίτος WO* : φδε 
τρίτος Β τρίτος οδε τ 7 Ορά* Β 8 τουτί τί ήν TWO* : TOUT" 
ειπείν BW'VP 9 ένλοχών Β corr. Β2 12 καί Hermann : ώς codd-
[Vahlen] Galli (lac. in Οχ) πως Hug 13 ουδέ BOx : οϋτε TW 14 
διεμηχανήσω: τ(ι]εμηχανησω Οχ 17 έπαμυνεΐς Stephanus || ό : ού 
W 18 ού : ού Β corr. Β2 21 ούδενί TW || οϋτοσί BW : ούτωσί Vf2 οό-
τοσί^ψ^τ ούτοσί πως Coisl. 155 

5. Ζηλοτυπία καί φθόνος είναι έδώ διαφορετικά! απόψεις 
μιας καΐ τής αυτής πράξεως - ό 'Αλκιβιάδης αγανακτεί, πού 
προσέχει άλλον, στενοχωρείται επομένως διά τήν άτομικήν του 
ζημίαν (ζηλοτυπία), άλλα καί θέλει νά μέ στέρηση τ^ζ εύχαρι-
στήσεως, πού μοϋ προσφέρει ή συντροφιά τών άλλων αυτό είναι 
φθόνος, πρβλ. Φαϊδρ. 239a. 
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καί μέ υβρίζει καί μόλις συγκρατείται άπό τό να 
μοΰ βάλη χέρι \ Κοίτα λοιπόν νά μή μοϋ κάμη καί 
τώρα τίποτε. "Ελα, προσπάθησε νά μας συμφιλίωσης" 
εί δέ μή, άν ζητήση νά βιαιοπραγήση, βοήθησε με. 
Διότι έγώ τρέμω πολύ τήν παραφοράν αύτοΰ τοϋ 
άνθρωπου και τήν προσήλωσίν του είς τόν έραστήν3*. 
«•"Ά όχι ! συμφιλίωσις μεταξύ μας» εΐπεν ό 'Αλκιβιά
δης «είναι αδύνατος 3 . Ά ς εΐναι ομως! δι* αοτά δλα 
θά σέ τιμωρήσω άλλοτε*. Τώρα» προσέθεσε «δώσε 
μου, Άγάθων, ëva μέρος άπό τάς ταινίας, διά νά στο
λίσω καί τούτου τήν θαυμασίαν αυτήν κεφαλήν, διά e 
νά μή μοΰ παραπογήται, πώς έστεφάνωσα σέ, ένό) 
αυτόν πού εΐν' εντούτοις νικητής εΐς ολους μέσα 
τους ανθρώπους κατά τό πνεΰμα. δχι μόνον προχθές, 
οπως σύ, άλλα πάντοτε, τόν άφήκα άστεφάνωτον». 
Καί συγχρόνως έπήρεν άπό τάς ταινίας, έδεσε τήν 
κεφαλήν τοΰ Σωκράτους καί έπειτα έξαπλώθη \ 

31. "Οταν ευρέθη εξαπλωμένος, ε ΐπε: «Καί τώρα, 
παιδιά, μοΰ φαίνεται, σά νά μήν είσθε μεθυσμένοιβ. 
Αυτό δέν πρέπει νά σας τό επιτρέψω' να πιήτε πρέπει* 
αυτή ήτον άλλωστε ή συμφωνία μας'. Λοιπόν Ι πρόε-
δρον τής οινοποσίας εκλέγω, μέχρις δτου πιήτε σεις 
"ικανοποιητικά, τόν... εαυτό μου. "Ας φέρουν λοιπόν, 

1. Τό ξυλοκόπημα ήτο (καί είναι) συνήθης έκ&ήλωσις ζηλο
τυπίας- πρβλ. *Αριστοφ. ΠλοΟτ. 1014, δπου ή γραία παραπονείται, 
δ η έξυλοκοπεϊτο όλόκληρον ήμέραν άπό τόν έραστήν της, διότι 
τήν έγλυκοχοίταζεν ένας άλλος. 

2. "Ο Άλκιβιάδηο, ό ερωμένος, δέν αισθάνεται έρωτα, άλλα 
φιλίαν προς τόν Σωκράτην. 'Αλλ* ή ζηλοτυπία του αποδεικνύει 
ϊσα-ϊσα τό άντίθετον θά τό όμολογήση κατόπιν καί Ó ίδιος 222b-

3. Πόση τραγική ειρωνεία κρύπτεται είς τήν φράσιν αυτήν Ι 
Πράγματι, δ 'Αλκιβιάδης δέν συνεφίλιώθη μέ τόν Σωκράτη, μέ 
τό καλύτερόν του έγώ, καί έβάδισε τόν δρόμον τοθ ολέθρου, του 
ήθικοΰ καΐ τοϋ πολιτικού. 

4. Ή τιμωρία θά τοϋ έπιβληθή κατόπιν 214e, καΐ άπό τήν 
τιμωρίαν θ* άνακύψη Eva έγκώμιον ! θέλομεν μεγαλυτέραν άπά-
δειξιν, πόσον βαθύς εΐναι ό Ιρως του προς τόν Σωκράτην ; 

5. Ό 'Αλκιβιάδης είχε καθίσει κατ' αρχάς. "Επειτα τοϋ άφή-
ρεσαν τά σανδάλια, άλλα πριν προφθάσω νά πλαγιάση, αντελήφθη 
τών Σωκράτη καί άνεπήδησεν. "Ορθιος στεφανώνει τόν Σωκράτη 
καΐ ανταλλάσσει μερικά λόγια. Τώρα εξαπλώνεται. 'Αλλά Εχει 
ήδη διαταραχθή- δλα τοϋ φαίνονται σοβαρά καί θλιβερά. 
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καί φθονών θαυμαστά Εργάζεται καί λοιδορεΐ-
ταί τε καί τώ χεΐρε μόγις άπέχεται. δρα οδν μή 
τι καί νυν έργάσηταΐ" άλλα διάλλαξον ημάς, 
ή έάν έπιχειρη βιάζεσθαι, έπάμυνε, ώς έγώ τήν 

5 τούτου μανίαν τε καί φιλεραστίαν πάνυ Ορρωδώ. 
— Ά λ λ ' ούκ εστί, φάναι τόν Άλκιβιάδην, έμοί 
καί σοι Οιαλλαγή. άλλα τούτων μέν είς αδθίς 
σε τιμωρήσομαι" νύν δέ μοι, Άγάθων, φάναι, 
μετάδος τών ταινιών, ϊνα άναδήσω καΐ τήν 

ίο τούτου ταυτηνί τήν θαυμαστήν κεφαλήν καί μή e 
μοι μέμφηται, δτι σέ μέν άνέδησα, αυτόν Ôè νι-
κώντα έν λόγοις πάντας ανθρώπους, ού μόνον 
πρώην ώσπερ σύ, άλλ* άεί, έπειτα ούκ άνέδη
σα. καΐ άμ' αυτόν λαβόντα τών ταινιών άνα-

15 δεΐν τόν Σωκράτη καί κατακλίνεσθαι. 

31. Επειδή δέ κατεκλίνη, ε ιπείν Εΐεν δή, 
άνδρες* δοκεΐτε γάρ μοι νήφειν. ούκ έπιτρε-
πτέον οδν ύμΐν, άλλα ποτέον ώμολόγηται γ ά ρ 
ταοθ' ήμΐν. άρχοντα οδν αίροομαι τής πόσεως, 

20 £ως άν ύμεΐς ίκανώς πίητε, έμαυτόν. άλλα 

1 θαυμαστά BOx : θαυμάσια TW 2 μόλις Τ:' 4 έπάμυναι Β 8 ώ 
Άγάθων Sauppe, fort, recte 9 άναδήσω κα'ι TWOx : άναδησώμε-
θα Β άναδήσωμεν καΐ Hermann 11 σέ μέν—Σωκ]ρατες ρ. 209,14 
deficit Ox 18 ouv om. Β 

θέλει κάπου νά ξεσπάση, καΐ διατάσσει ν* άρχίση ή οινοποσία, 
μέ τήν ελπίδα πώς θά λησμονήση. 'Αλλά ποΰ ; Χωρίς νά τό 
•θέλη, ξαναγυρίζει είς τόν Σωκράτην. 'Αληθινά θ* άνακουφίσθη, 
μόνον Οταν διηγηθη τήν τραγφδίαν της ψυχής του. 

6. Δικαιολογεί τά επόμενα. Αί σύντομοι φράσεις χαρακτηρί
ζουν τήν έσωτερικήν του ταραχήν, άλλα καΐ τόν δεσποτικοί/ του 
χαρακτήρα. 

7. "Ανωτέρω 213a. "Αρχων της πόσεως ή βασιλεύς ώρίζετο 
δι ' εκλογής ή διά κλήρου ή* δι ' αστραγάλων έ*νας έκ των συμ
ποτών, ό ανθεκτικότερος εις τό κρασί. "Ό Πλάτων Νόμ. 640d 
ορίζει, δτι πρέπει νά είναι νήφων καΐ φρόνιμος δ άρχων. Έδώ 
συμβαίνει τό άντίθετον ό μεθυσμένος ορίζεται άρχων τών νηφά
λιων. Πρβλ. Εΐσαγ. Ι § 3. 

Πλάτωνος Συμπόσιον 13 
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Άγάθων άν ύπάρχη κανένα ποτήρι μεγάλο. "Η μάλ
λον Οχι, δέν χρειάζεται τίποτε. Φέρε μου έδώ;* λέγει 
< σύ παιδί, έκεΐνο έκεΐ τό κρυωτήρι1» τό είχε παρατη- 214 
ρήσει πού έχωροΰσε περισσότερον άπό δύο λ ίτρας 3 . 
"Εβαλε νά του τό γεμίσουν, τό έξεκένωσε πρώτα ό 
ίδιος, καί ΰστερα ΐίδωσε διαταγήν νά τό γεμίσουν s 

και τοΰ Σωκράτους, προσθέτων «Mè τόν Σωκράτη 
βέβαια, κύριοι, δέν έχει πέρασιν τό τέχνασμα μου' 
Οσον νά τοΰ προστάξης, θά τ' άδειάση, χωρίς τήν 
πιθανότητα ποτέ νά μ ε θ ύ σ η ν 

Καί ό Σωκράτης, τόν έκέρασε τό παιδί καί έπινε. 
Έ ν τώ μεταξύ ό Έρυξίμαχος εΐπε; «Αλκιβιάδη, τί 
εΐν' αυτό πού κάνομεν ; έτσι χωρίς ανάμεσα καμμίαν 
συνομιλίανö ή κανένα τραγούδι θά πίνωμεν, κυριο
λεκτικώς σαν τους διψασμένους;» Ό Αλκιβιάδης b 
τότε είπε : «Έρυξίμαχε, υιέ υπέροχε άπό ύπέροχον 
καί πολύ φρόνιμον π α τ έ ρ α 8 , σέ χαιρετώ!» «Ευχαρι
στώ, παρομοίως» άπήντησεν ό Έρυξίμαχος, «Μά, 
λέγε, τί πρόκειται να κάνωμεν;» «"Ο,τι όρίσης έσύ. 
Πρέπει άλλωστε νά σέ ύπακούωμεν 

ένας γ ι α τ ρ ό ς αξίζει οσο χίλιοι. 

Πρόσταξε λοιπόν δ,τι θέλεις». «Τότε άκουσε» εΐ
πεν ό Έρυξίμαχος. «Ήμεΐς, προτοΰ νά έλθης εΐχαμεν 

1. Ψυκτήρ ήτο κάδος μεγάλος, εντός τοϋ Οποίου έτοποθε-
τοϋσαν χιόνι, διά νά παγώνη τό κρασί, πού περιείχετο είς άλλα 
μικρότερα δοχεία. "Ωστε εννοεί ό 'Αλκιβιάδης νά πίνουν »μέ τόν 
κάδον» ϊά κρασί, Είς τους βυζαντινούς χρόνους ψυκτήρ ή ψυ-
γεύς ήτο εΐδος ποτηριού- ανάλογος ήτο ή σημασιολογική έξελι-
ξις τής λέξεως κρυωτήρι, άπό τήν οποίαν παρήχθη τό σημερι-
VÓV XpivVïîipl. 

2. ffli« κοτύλη ήτο τό τέταρτον περίπου (0,27) τής λίτρας» 
Τά ποσόν εΐναι μεγάλον, ό Έρυξίμαχος έντρομος ζητεί νά προ-
λάβη τό κακόν. 

3. Αυτό έλέγετο πβοίΐ'νειν ό συμποσίαρχος έπινε καΐ οί 
άλλοι ύπεχρεώνοντο νά πίνουν τό Ιδιον ποσόν. Είς μίαν κωμω-
δίαν τοϋ 'Αλέξιδος παραπονείται κάποιος : ού συμποσίαρχος rjv 
yap, άλλα δήμιος ό Χεραίας, κυάθους «ροπΕνων είκοσι {Ενας 
κύαθος = 1/6 κοτύλης). Ό Σωκράτης συνιστά^ είς τό Συμπόσιον 
τοΰ Ηενοφώντος 2,26 μικραΐς ταΐς κϋλιξι πυκνά έπιψακάζειν. 

4. Περί της αντοχής τοΰ Σωκράτους εις τήν οίνοποσίαν 
πρβλ. άνωτ. σ. 20,2. 

5. Λόγους έπιπυλικείους 
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φερέτω, Άγάθων, εΐ τι εστίν εκπωμα μέγα. μάλ
λον δέ ουδέν δεΐ, άλλα φέρε, παΐ, φάναι, τόν 
ψυκτηρα εκείνον — ίδόντα αυτόν πλέον ή οκτώ 214 
κοτύλας χωρούντα. τούτον έμπλησάμενον, πρώ-

5 τον μέν αυτόν έκπιεΐν, έπειτα τώ Σωκράτει κε-
λεύειν έγχεΐν καί άμα ειπείν' Προς μέν Σω
κράτη, ώ άνδρες, τό σόφισμα μοι ουδέν όπό-
σον γάρ άν κελεύη τις, τοσούτον έκπιών, ουδέν 
μάλλον μή ποτέ μεθυσθί). 

ίο Τόν μέν οδν Σωκράτη έγχέαντος τού παιδός 
πίνειν τόν δ* Έρυξίμαχον Πώς ουν, φάναι, ώ 
Αλκιβιάδη, ποιούμεν ; ούτως ούτε τι λέγομεν 
έπί τη κύλικι οοτε τι άδομεν, άλλ' άτεχνώς 
ώσπερ οί διψώντες πιόμεθα; Τόν οδν Ά λ κ ι - b 

is βιάδην ε ίπεϊν *Ω Έρυξίμαχε, βέλτιστε βέλτι
στου πατρός καί σωφρονεστάτου, χαίρε.— Και 
γάρ σύ, φάναι τόν Έρυξίμαχον άλλα τί ποιώ-
μεν ;—"Ο τι άν σύ κελεύης* δεΐ γάρ σοι πείθε-
σθαι* 

20 ίητρός γάρ άνήρ πολλών αντάξιος άλλων (Λ 514) 

έπίταττε ουν Ö τι βούλει.— Άκουσον δή, ει
πείν τόν Έρυξίμαχον. ήμΐν πριν σέ είσελθεϊν, 

Ί φερέτω, Άγάθων, dist. Hurnet φέρετ', ώ 'Αγάθων, Cobet coll. Ari-
stoph. Ran. 1479 li Ικτιομα Β 4 τούτον oùv Athenaens 7 πόσον W 8 κέ
λευση TW 12 ποιώμεν Laurent. IX 85 [ποιώμεν - λέγωμευ - φδωμεν 
Sommer] 13 οοτε τι άδομεν τ\ν : οΰτ' έπάδομεν Β \4 ώσπερ οΐ : 
ώσπερεί ? Sykutris || 'Αλκιβιάδη TW 16 < π α ΐ > πατρός Richards 
|| <σωφρονέστατε> σωφρονεστάτου Sauppe 18 άν : δ' δν Τ δαν 
Buvnet, fort, recte 20 'ιατρός BW 

6. Τό σωφρονεστάτου (ό Άκουμενός αναφέρεται ύπό τοϋ 
Ξενοφώντος ώς συνιστών τήν έγκράτειαν Άπομν. 3, 13, 2) επεξ
ηγεί τό βέλτιστου· ή άνωτερότης του συνίστατο εις τήν μετριό
τητα εις τάς ήδονάς, καΐ ό Έρυξίμαχος είναι παιδί τοθ πατέρα 
του. Ό 'Αλκιβιάδης τόν γνωρίζει, καί άπό ευγένειαν ενδίδει. CK 
φράσις βέλτιστε κλπ. απαρτίζει Ιαμβικόν τρίμετρον, ώς άπάντησις 
ίσως είς τήν πρόσκλησιν τοΰ Έρυξιμάχου νά τραγουδήσουν κάτι. 
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αποφασίσει νά έκψωνήση ό καθένας μας μέ τήν σει-
pe του έξ αριστερών προς τά δεξιά ενα λόγον 
περί "Ερωτος, τόν ώραιότερον πού ήμπορεΐ, καί νά 
τοθ πλέξη τό έγκώμιον. "Εχομεν ομιλήσει Ολοι e 
ήμεΐς οΐ άλλοι' σύ μόνον δέν είπες. Τό σωστόν 
λοιπέν εΐναι, άφοΰ Εχεις αδειάσει τό ποτήρι σου1, 
νά όμιλήσης καί σύ, καί μετά τήν όμιλίαν σου νά 
έπιβάλης είς τόν Σωκράτη δ,τι θέλεις, καί έκεϊνος 
πάλιν είς τόν γείτονα του προς τά δεξιά "", καί 
οΰτω καθεξής». «Ναί, καλά τά λέγεις, Έρυξίμαχε» 
εΐπεν ό 'Αλκιβιάδης' «μά ΐσα καί ίσα είναι, μεθυ
σμένος άνθρωπος έγώ νά συναγωνίζωμαι τους λό
γους νηφάλιων"; Καί έπειτα, καλότυχε,—μά έπίστευ-
σες αληθινά τίποτε άπ" οσα εΐπε πρό ολίγου ό Σω
κράτης ; Δέν τό ξέρεις, πώς συμβαίνει ακριβώς τό 
άντίθετον ά π ' δ,τι Ελεγεν ; Αυτός, άν τύχη έγώ d 
καί εγκωμιάσω έπί παρουσία του κανέναν, είτε θεός 
εΐναι είτε άνθρωπος άλλος καί δχι αυτός, θά μέ κατα-
χερίση έξάπαντος *». «Δέν κρατείς τήν γλώσσαν σου 
τήν βλάσφημον s ;» λέγει ό Σωκράτης. « Ά δχι, μά 
τόν Ποσειδώνα» εΐπεν ό 'Αλκιβιάδης «μήτε λέξιν 
μήν απάντησης είς αυτά πού λέγω. 'Εγώ κανέναν 
άλλον δέν θά έδεχόμην νά εγκωμιάσω ενώπιον σου»-
«Αυτό τότε νά κάμης» λέγει ό 'Ερυξίμαχος "άν τό 
θέλης : τόν Σωκράτη νά έγκωμιάσης». «Τί λέγεις ;» 
άπαντςτ, ό 'Αλκιβιάδης. «Τό εγκρίνεις λοιπόν, Έρυξί
μαχε ; Μά τόν παραλάβω λοιπόν τόν κύριον καί νά e 
τόν τιμωρήσω ενώπιον σ α ς ; «"Ε σύ» λέγει ό Σωκρά
της «τί έχεις στό νου σου; Προς γελοιοποίησιν θά 

1. Ό Έρυξίμαχος δέν τολμά κατ' ευθείαν ν" αναίρεση τήν 
διαταγήν τοΰ Άλκιβιάδου- ζητεί νά τήν κάμη νά λησμονηθώ μέσα 
εις τους λόγους. "Αφήνει δμως δ ι πλω ματ ι κ ώτα τα νά νοηθ£|( δτι 
καΐ οΐ άλλοι θ* αδειάσουν τόν κάδον, δταν Ιλθη ή σειρά των- ας 
όμιλήση δμως πρώτα ό 'Αλκιβιάδης. 

2. "Οχι πλέον Ενα έγκώμιον "Ερωτος, άλλα äva θέμα άλλο 
f| Eva παιχνίδι fj τραγοϋ&ι. Πρβλ. ΕΙσαγ. ! § 3-

3. Δύο επιχειρήματα επικαλείται Ô 'Αλκιβιάδης 1) δτι είναι 
μεθυσμένος 2) δτι ό Σωκράτης είναι ζηλότυπος καΐ δέν θά τοΰ 
έηιτρέψη νά έπαινέση άλλον. Τό δεύτερον αρχίζει μέ τό καΐ άμα, 
διακόπτεται κατόπιν καΐ εκτίθεται εΐς τό ούτος γάρ διότι 
έν τώ μεταξύ τοϋ έρχεται μία άλλη σκέψις : δτι ό Σωκράτης 
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εδοξε χρηναι έπί δεξ ιά Εκαστον έν μέρει λόγον 

περί "Ερωτος είπεϊν, ώς δύνσιτο κάλλιστον, κ α ί e 

έγκωμιάσαι . οί μέν οδν α λ λ ο ι πάντες ήμεΐς ε ί -

ρ ή κ α μ ε ν où δ' επειδή ούκ εϊρηκας καί έκπέ-

5 πωκας, δίκαιος εΐ ε ίπεϊν, εΙπών δέ έ π ι τ ά ξ α ι Σω

κ ρ ά τ ε ι δ τ ι α ν βούλη, καΐ τοΟτον τ ο έπί δεξ ιά 

καί οοτω τους ά λ λ ο υ ς . — Ά λ λ α , φάναι , ώ Έ ρ υ 

ξίμαχε, τον Ά λ κ ι β ι ά δ η ν , καλώς μέν λ έ γ ε ι ς , με-

θύοντα δέ άνδρα ttccpà νηφόντων λόγους πα-

ιο ρ α β ά λ λ ε ι ν μή ούκ έξ ίσου f j . καί α μ α , ω μα

κάριε, πείθει τί σε Σωκράτης ων α ρ τ ι ε ΐ π ε ν ; ή 

οΐσθα δ τ ι τουναντίον έστϊ παν ή δ έ λ ε γ ε ν ; οΟ- d 

τος γ ά ρ , έάν τ ί ν α έγώ επαινέσω τούτου παρόν

τος ή θεόν ή ανθρωπον αλλον ή τοΟτον, ούκ 

15 άφέξεταί μου τώ χ ε ΐ ρ ε . — Ούκ εύφημήσεις ; φ ά 

ν α ι τον Σωκράτη.— Μ ά τόν Ποσειδώ, ε ιπε ίν 

τον Ά λ κ ι β ι ά δ η ν , μηδέν λ έ γ ε προς ταΟτα, ώς 

έγώ ούδ' αν Ενα α λ λ ο ν έπαινέσαιμι σοΟ παρόν

τ ο ς . — Ά λ λ ' οοτω ποίει, φ ά ν α ι τον Έ ρ υ ξ ί μ α -

20 χον, ε ί βούλει* Σωκράτη έπαίνεσον.— Πώς λ έ 

γ ε ι ς ; ε ιπείν τόν Ά λ κ ι β ι ά δ η ν δοκεΐ χρηναι, δ 

Έ ρ υ ξ ί μ α χ ε ; έπιθώμαι τ ο άνδρί καί τιμωρήσω- e 

μ α ι υμών εναντίον ;—Οδτος, φ ά ν α ι τον Σωκρά

τ η , τ ί έν νώ έχεις ; έπί τ α γ ε λ ο ι ό τ ε ρ α με έπαι-

2 ώς : ώς δν Sanppt [9 π.. ν. λόγους λύγον Bast κ ν . 76J 11 i l 
BT : Τε w 10 λέγειν w 22 τιμωρήσομαι w 24 Επαινέσει Bck 
ker : επαινέσεις codd. έπαινέοαι Burnet 

προηγουμένως ϊσχιιρίσθη τό άντίθετον (ώς δ άδιορθώτως είρων 
που είναι) καΐ τήν παρεμβάλλει παρατακτικώς. 

4. Πρβλ. άν»Τ. α. 192,1. 

5. Διότι ανέφερε καΐ τους θεούς, τους οποίους δέν επιτρέ
πεται νά ζηλεύης- Ό 'Αλκιβιάδης άπαντα μ' Εναν ορκον είς 
θεδν, τον Ποσειδώνα, τόν προοτάτην τοΰ Ιππικού (πρβλ. Άοιστοφ. 
Ν ε · . 83). 
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μ' έγκωμιάσπς ' ; ή τί άλλο πρόκειται νά κάμης;» 
«Τήν άλήθειαν θά είπώ. Σκέψου, τό επιτρέπεις ;> «Τήν 
άλήθειαν ; Χωρίς άλλο» λέγει «σοΰ επιτρέπω, καί σέ 
παρακαλώ μάλιστα νά τήν είπης». «"Αρχισα ίϊδη» 
εΐπεν ό 'Αλκιβιάδης. «Καΐ συ, να τί νά κάμης : άν 
τύχη και είπώ καμμίαν άνακρίβειαν. σταμάτα με, άν 
θέλης είς τό μέσον, καί λέγε οτι αυτό πού λέγω 
είναι ψεύδος. Μέ τό θέλημα μου άλλωστε δέν πρό- 215 
κείται νά είπώ κανένα ψεύδος. "Αν ομως διηγούμαι 
πότε τό ενα πότε τό άλλο, οπως τά επαναφέρω 
είς τήν μνήμην μου. δέν πρέπει να σου φανη παρά-
δοξον. Δέν είναι διόλου εϋκολον, είς τήν κατάστα
σιν που είμαι, ν' αναπτύξω μίαν μιαν μέ τρόπον καί 
μέ τήν σειράν των τάς εκδηλώσεις τοθ αλλόκοτου 
χαρακτηρος σου. 

32. Τοΰ Σωκράτους τό έγκώμιον, κύριοι, θά προσ
παθήσω νά τό κάμω έ*τσι, μέ παρομοιώσεις 8 . Αυτός 

βέβαια θά πιστεύση, προς γελοιο-
'ΑλκιΒιάδου π ο ί Γ 1 σ ι ν ' K O c i Ο ^ ω ζ ^ παρομοίωσις 

λόγος * Βά γ ί ν ϊ 1 χ ά ρ ι ν d K P t f s t c t < : · «Χ1 π Ρ ό ζ 
διακωμφδησιν. 'Ισχυρίζομαι λοιπόν, 
οτι ομοιάζει εξαιρετικά μ' αυτούς 

τούςΣιληνούς τών μαρμαρογλυφείωνΒ.πού κατασκευά- b 
ζουν οί καλλιτέχναι καθισμένους νά κρατούν σύριγγα 
ή αυλούς 4* άν τους άνοιξης είς δύο, αποκαλύπτονται 
ττώς κλείουν μέσα θεών αγάλματα. Καί πάλιν ισχυ
ρίζομαι πώς είναι όμοιος μέ τόν Μαρσύαν τόν Σάτυ-

* Πρβλ. ΕΙσαγ. Il § II . 
1. Ό Φόβος τοΰ Σωκράτους προκαλείται άπό τό έπιθώμαι 

και τιμωρήσωμαι. Τήν άπάντησιν δίδει ό "Αλκιβιάδης 215a. 
Πράγματι ό εγκωμιασμός του Σωκράτους λαμβάνει χαρακτήρα 
κωμικόν, άφοϋ τόν συγκρίνει με Σιληνόν. Άλλ* είς τήν κωμικήν 
αυτήν τιαρομοίωσιν κρύπτεται αληθείας ποσόν βαθύ, το ότιοΐον 
καΐ 6 Σωκράτης διά τής σιωπής του αναγνωρίζει. 

2. "Οπως συνήθισαν είς τα συμπόσια (είκάζειν). Ό Πλάτων 
συχνά μεταχειρίζεται εικόνας προς δήλωσιν πραγμάτων, τά 
όποΐα δέν ημπορεί ή δεν θέλει νά διατύπωση κυριολεκτικώς 
(Φαϊδρ. 246a, Νόμ. 644c). 

3. rHoav ίίνα είδος ξυλίνων Ερμαρίων μέ μορφήν πρωτόγο-
νον φυσικά Σιληνοΰ κρατούντος αυλούς, πους είτε είχαν διπλήν 
θύραν Εμπρός, f| πιθανώτερον έχωρίζοντο είς δύο μέρη, τό πρό-



199 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 

νέσει ; ή τί ποιήσεις ; — Τάληθή έρώ' άλλ' Ορα 
et ιταριεΐς. — "Αλλά μέντοι. φάναι, τά γε αληθή 
ιταρίημι καί κελεύω λέγειν. — Ούκ αν φθάνοιμι, 
είπεϊν τον Άλκιβιάδην. καί μέντοι ούτωσί ποίη-

5 σον. έάν τι μή αληθές λέγω, μεταξύ έπιλαβοο, 
άν βούλη, καί είπε Οτι τούτο ψεύδομαι- εκών 
γ ά ρ εΐναι ουδέν ψεύσομαι. έάν μέντοι άναμιμνη- 215 
σκόμενος αλλο αλλοθεν λέγω, μηδέν θαυμά-
σης· où γάρ τι όάδιον τήν σήν άτοπίαν ωδ* 

ίο εχοντι εύπόρως καί εφεξής καταριθμήσαι. 

32. Σωκράτη ο' έγώ έπαινεΐν, ω άνδρες, 
ούτως επιχειρήσω, δι' εικόνων, οδτος μέν οδν 
ίσως οίήσεται έπί τά γελοιότερα, εσται δ' ή εί-
κών τοθ αληθούς έ'νεκα, ού τοθ γελοίου" φημί 

15 γάρ δή όμοιότατον αυτόν είναι τοις σιληνοΐς 
τούτοις τοις έν τοΐς έρμογλυφείοις καθημένοις, 
ουστινας εργάζονται οί δημιουργοί σύριγγας ή b 
αυλούς έχοντας, οϊ διχάδε διοιχθέντες φαίνον
ται ενδοθεν αγάλματα έχοντες θεών κα'ι φημί 

20 αδ έοικέναι αυτόν τφ σατύρω τφ Μαρσύα. δτι 

2 παρίης codd. 9 τι : τοι Paria. 1810 12 οδτος : αυτός Richards 
15 σειληνοϊς ws 16 έρμογλυψίοις Τ 18 οί διχάδε : οΐ δέ lulianus 
ot δίχα Stephanus |[ èvfiov φαίνονται Julianus. 

σθιον καΐ τό όπίσθιον, τά όποια ήσαν ασύνδετα ή είχαν αρμούς 
άπό τήν μίαν πλευράν, δπως ϊνα σημερινόν κιβώτιαν. Μέσα εις 
αυτά έφύλασσαν οϊ γλύπται τ* αγάλματα, κυρίως τά μαρμάρινα, 
μέχρις δτου τά παραδώσουν είς τους παραγγείλαντας, διά νά τά 
προστατεύσουν άπό τάς ατμοσφαιρικός μεταβολάς, τόν κσνιορτόν 
.και τάς ακαθαρσίας. 

4. Τους αυλούς τους έκρατοΟσαν, δέν τους έπαιζαν, θ ά 
ήτον άλλωστε υπερβολικά δύσκολον και άσκοπον νά θέσουν αυ
λούς είς τό στόμα καΐ νά προβάλουν τ ά ς - χ ε ί ρ α ς ενός κατα
σκευάσματος προωρισμένου νά χρησιμεύει ώς ερμάριον. Πάντως 
ή παρουσία τών αύλων ύπενδυμίζει είς τόν Άλκιβιάδην τήν 
σύγκρισιν μέ τόν Μαρσύαν. 
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pov1. Καί οσον μέν άφορ$ τήν έξωτερικήν έμφάνι
σιν3, οοτε σύ, υποθέτω, Σωκράτη, δέν θ* αμφισβητού
σες, δτι τους ομοιάζεις. "Οτι δμως καί εϊς τα άλλα 
είσαι παρόμοιος, άκουσε. ΕΙσ' ϊνας αλαζονικός 
σκώπτης8. "Η δχι ; "Αν το αρνείσαι, θά παρουσιά
σω μάρτυρας*. 'Αλλά μήπως αυλητής δέν εΐσαι ; 
Καί πολύ περισσότερον θαυμαστός παρ" δσον εκεί
νος. Έκεϊνος έχρειάζετο δργανα μουσικά, διά νά e 
σαγηνεύη τους ανθρώπους μέ τήν δύναμιν πού εϊχεν 
είς το στόμα, και τους σαγηνεύει ακόμη και τώρα 
Οποιοσδήποτε παίζει είς τον αύλόν τους σκοπούς του-
Διότι τ* αύλήματα τοθ "Ολύμπου5 είς τον Μαρσύαν 
τ' αποδίδω' έκεΐνος τοϋ τά έδϊδαξε. Λοιπόν οΐ σκοποί 
εκείνου, είτε καλλιτέχνης αυλητής εΐν' εκείνος πού 
τους παίζει είς τόν αύλόν, είτε μία κοινή αύλητρίς, καΐ 
μόνοι τωνβ Ιχουν τήν δύναμιν νά φέρουν τους ανθρώ
πους είς Εκστασιν καΐ ν'αποκαλύπτουν, επειδή έχουν 
θείαν τήν προέλευσιν, πόσοι έχουν μέσα των τόν 
πόθον τής θεότητος καί τής μυσταγωγίας'. Ένφ σ& 

Τ. Ό Μαρσύας ήτο κυρίως Σάτυρος, άλλα ενωρίς κατ' ini-
δρασ ν καΐ τοϋ σατιρικού δράματος συνέπεσαν οί Σάτυροι (θεό
τητες πελοποννησιακά!) καΐ οί Σιληνοί (βεότητες τών Ιώνων) ή.· 
έτοποθετήθη & γέρων Σιληνός ώς κορυφαίος τών Σατύρων. 'Ο· 
'Ηρόδοτος 7, 26 ήδη λέγει τόν Μαρσύαν· Σιληνόν. Περί αύτοΰ· 
διηγοϋντο οί αρχαίοι, οτ ήρπασε τους αυλούς, τους οποίους 
εφεύρε μέν ή Αθηνά, άλλα καΐ άιιέρρ ψεν. δταν είδε πόσον παρ-
εμορψώνετο τό πρόσωπον της, δταν τους Επαιζε (τήν οκηνήν 
άπειχόνισεν ό Μύρων εις τό γνωστόν σύμπλεγμα του). "Ενθου
σιασμένος καΐ υπερήφανος διά τό μουσικόν όργανον, έτόλμησε να: 
φαντασθώ εαυτόν άνώτερον τοϋ θεού τής μουσικής, τοΰ "Απόλλω
νος, εδέχθη νά Ö αγωνισθη προς αυτόν, καΐ νικηθείς έξε&άρη 
ζών (τήν σκηνήν μας εικονίζει τό γνωστόν έκ Μαντινείας ανά-
γλυψον τσύ 'Εθνικού Μουσείου). ΕΙς τόν μϋθον αυτόν έχομεν τόν 
άντίκτυηον τοθ ανταγωνισμού τής παλαιάς, μετρημένης αριστο
κρατικής μουσικής τής κιθάρας καΐ τών άλλων έγχορδων οργά
νων προς τήν μουσικήν τοΰ αυλού, τήν άοιατικήν καί περιπαθή 
καΐ έκοτατικήν ή οποία είχε πάντοτε εΐς τά μάτια των Ελλήνων 
(ουχί δλων.οί Άργείοι καΐ οί Θηβαίοι έκριναν άλλως) χαρακτήρα 
πληβειακόν οσον καΐ ûv βαθύτατα ήσθάνοντο τήν μαγείαν της. 

2. Ή άσχημία του Σωκράτους ήτο πολυθρύλητος πρβλ. 
θεαίτ. 143e- Εΐς τό Συμπόσιον τοΰ Ξενοφώντος ό Σωκράτης προ
καλεί εΙς διαγωνισμό* καλλονής τόν ώραΐον Κριτόβουλον, καΐ 
επικαλείται μεταξύ άλλων επιχειρημάτων καΐ τήν ομοιότητα του 
μέ Σιληνόν. 

3. Δέν αναφέρει συγκεκριμένον παράδειγμα ό 'Αλκιβιάδης. 
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μέν οδν τό γε εΐδος όμοιος εΐ τούτοις, ώ Σώ
κρατες, ούδ" αυτός αν που άμφισβητήσαις· ώς 
δέ καί τδλλα έΌικας, μετά τοΰτο άκουε, υβρι
στής εΐ* f) οΰ ; έάν γαρ μή ομόλογης, μάρτυρας 

5 παρέξομαι. άλλ* ούκ αυλητής ; πολύ γε θαυ-
μασιώτερος εκείνου, ô μέν γε δι* οργάνων έκή- e 
λει τους ανθρώπους τη άπό τοο στόματος δυ
νάμει, καί Ετι νυνί δς αν τά εκείνου αύλη* α 
γαρ "Ολυμπος ηΰλει, Μαρσύου λέγω, τούτου 

ίο διδάξαντος, τά oÖv εκείνου έάντε αγαθός αυ
λητής σύλη έάντε φαύλη αύλητρίς, μόνα κατέ-
χεσθαι ποιεί καί δηλοΐ τους τον θεών τε καί 
τελετών δεομένους, δια το θεία εΐναι. συ δ* 

2 αν που Baiter : δή που coda, αν δήπου Sauppe ουδ' (άν) αυτός 
δήπου Bury 8 τούτου : τούτον Sommer τοΰ Badham [Kalitsuna-
kis] Τού τούτον VSgclin που, τοθ Bury 10 οΰν BT : γ* οδν W 
[11 θείο: μοίρα vel μανία Wiackelmann) 12 δηλοΐ : κηλεϊ Ordii 
|| θέων : θείων Kvicala coll. Prot. 322a. 

•Από Τήν χρήοιν Ομως τής λέξεως έν 219c καί 222a έννοούμεν, 
δτι Ó Σωκράτης εΐναι υβριστής, διότι κρατεί καί κάμνει κατάχρη-
σιν τής υπεροχής του- χωρίς νά παρέχη ό ίδιος λαβήν καμμίαν 
προς ψόγον, περιφρονεί τάς αδυναμίας τών άλλων, έχει κάτι πού 
ό άρχαΐος 'Αθηναίος ήσθάνετο ώς ού κοινόν. ΕΙς αυτό καί είς τήν 
ειρωνείαν του (175e) Εβλεπαν οί "Αθηναίοι εκδηλώσεις υπεροψίας. 

4. Ό π ω ς είς ιό δικαστήριον. Κατόπιν θά προσφώνηση 
δικαστάς τους παρόντας 219c 

5. "Ολυμπος ό Φρύξ Εθεωρείτο ό άρχηγέτης τής αύλητικής, 
τήν οποίαν έδιδάχθη παρά τοϋ Μαρσύου. ΟΙ αυλητικοί του νόμοι 
ήσαν περίφημοι είς τήν *Αρχαιότητα* είχαν ϊνα τόνον θλιβερόν 
καΐ θρηνώδη (Άριστοφ. Ίππής 9). Εις τόν ψευδοπλατωνικόν 
διάλογον Μίνων 318b λέγεται τούτων δή (τοϋ Μαρσύου καΐ τοΰ 
'Ολύμπου) και τα αθλήματα θειότστά έστι καί μόνα κινεί καΐ 
έχφαίνει τους των θεών έν χρεία όντας και Ετι και νυν μόνα 
λοιπά, ώς βεΐα δντα. Τήν ένθουσιαστικήν έπίδρασιν τών αθλη
μάτων τούτων είς τήν ψυχήν τονίζει καί ό "Αριστοτέλης Πολιτ. 
1340a 8κεξ. 

6. Μάνα = καΐ χωρίς τήν συμβολήν ενός επιδέξιου εκτε
λεστού. Τό κατεχεσθοι είναι δρος άπό τάς όργιαστικάς λατρείας, 
δπου χάνει ô άνθρωπος τήν προσωπικήν του βούλησι ν καΐ γίνε
ται δργσνον μιας άλλης δυνάμεως πού τόν εμπνέει. 

7. Διότι μόνον δσοι ποθούν τήν άπολύτρωσίν των, παθαίνονται 
αληθινά* είναι λοιπόν ή λυδία λίθος προς διάκρισιν τών πιστών. 
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είς τοΰτο μόνον διαφέρεις άπ 'εκε ίνον : δτι χωοίς 
όργανα, μέ γυμνάς τάς λέξεις προκαλείς τό ίδιον 
ακριβώς αποτέλεσμα. Ήμεΐς έξαφνα, οσάκις άκούο-
μεν έναν άλλον ν* άναπτύσση λόγους άλλους, καί d 
α ς εΐναι πολύ καλός ομιλητής, μας αφήνει σχεδόν 
Ολους αδιάφορους. "Αντιθέτως, δταν άκούη κανείς συ 
νά όμιλης ή τάς ομιλίας σου να διηγήται ϊνας άλλος. 
καί ας εΐναι τελείως ασήμαντος1, είτε γυναίκα είναι 
πού τ* ακούει είτε άνδρας εϊτε έφηβος, δλοι μένομεν 
εκστατικοί καί αιχμαλωτισμένοι. 

Έ γ ώ π. χ., κύριοι, άν δέν έκινδύνευα να θεωρηθώ 
υπερβολικά μεθυσμένος3, θά σας διηγούμηνμέ ορκους, 
τί συγκινήσεις έχω δοκιμάσει ό ίδιος άπό τά λόγια του 
καί δοκιμάζω ακόμη καί σήμερα. 'Οσάκις τόν ακούω, 
χοροπηδά^ ή καρδιά μου ζωηρότερα πολύ παρά εκεί- e 
νων πού χορεύουν τόν παράφορον χορόν τών Κορυ-
βάντων4, καί δάκρυα μοΰ έρχονται άπό τήν έπίδρα-
σιν τής ομιλίας του* παρατηρώ δέ, πώς καί άλλοι 
πάρα πολλοί παθαίνουν τά ίδια. Τόν Περικλέα5 οσάκις 
ήκουα καί τους άλλους δεινούς ρήτορας, εύρισκα πώς 
όμιλοΰν ώραΐα, άλλα δέν εΐχα αίσθανθή ποτέ ώνά-
λογον συγκίνησιν, οοτε είχε συνταραχθή ή ψυχή μου 
τόσον, οοτε κατελαμβάνετο άπό άγανάκτησιν μέ τήν 
σκέψιν πώς εύρισκόμην είς άνδραπόδου κατάστασιν. 
*Ενώ υπό τήν έπίδρασιν αύτοΰ τοΰ Μαρσύου επαν
ειλημμένως έδοκίμασα αισθήματα παρόμοια, ώστε 216 

νά πιστεύσω, πώς δέν ήξιζε νά ζω είς τήν θέσιν πού 

1. Τό είδαμεν είς τόν 'Απολλόδωρον. Μήπως καί ό Πλάτων 
Sèv συγκινεί διηγούμενος τοΰ Σωκράτους τους λόγους ; 

2. Μέ τό νά διηγούμαι πράγματα υπερβολικά. Αναγκάζεται 
Ομως νά διηγηθή οσα είπε πώς θά παράλειψη. 

3. πηδό), δχι απλώς πάλλει- τόσον ζωηρός είναι δ εσωτε
ρικός σπαραγμός. 

4. ΚορυΒαντιώντες ήσαν οΐ συμμετέχοντες είς τά δργια των 
Κορυβάντων, τών Ιερέων τής Μεγάλης θεάς (Κυβέλης) τών Φρυ-
γών, οί όποιοι περιήρχοντο οπό τήι» έπίδρασιν θρησκοληψίας, 
μουσικής αυλών περιπαθούς καί ζωηράς όρχήσεως είς κατάστασιν 
βακχείας, οπως ο! δερβίσιδες. Ό Πλάτων χρησιμοποιεί τήν λέ
ξιν συχνά προς δήλωσιν ταραχής εσωτερικής καΐ ενθουσιασμού 
παραψόρου. Πρβλ. Φαϊδρ. 228b. 

5. Τά παράδειγμα τού Περικλέους έχει πρόχειρσν ό 'Αλκι
βιάδης, δχι μόνον διότι επρόκειτο περί ρήτορας εξαιρετικού, τόν 
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εκείνου τοσούτον μόνον διαφέρεις, οτι άνευ ορ

γ ά ν ω ν ψιλοΐς λόγοις ταύταν τοΰτο ποιείς. 

ήμεΐς γοΰν, οταν μέν του ά λ λ ο υ άκούωμεν λ έ - d 

γοντος, καί πάνυ ά γ α θ ο ΰ ρήτορος, άλλους λό-

5 γους, ουδέν μ έ λ ε ι , ώς έπος είπεϊν, ούδενί* έπει

δάν δέ σοΰ τις άκούη ή των σων λόγων ά λ λ ο υ 

λέγοντος, καν πάνυ φαΰλος fj ό λέγων, έάντε 

γυνή άκούη έάντε άνήρ έάντε μειράκιον, έκπε-

πληγμένοι έσμέν καί κατεχόμεθα. 

ίο Έ γ ώ γοΰν, ω άνδρες, εί μή έ'μελλον κομιδη 

δόξειν μεθύειν, εΐπον όμόσας άν ύμΐν ο ί α δή 

πέπονθα αυτός ύπό τών τούτου λόγων καί πά

σχω ε τ ι καί νυνί. δταν γ ά ρ ακούω, πολύ μοι 

μάλλον ή τώνκορυβαντιώντων ή τ ε καρδία πηδά e 

16 καί δάκρυα έ κ χ ε ΐ τ α ι ύπό τών λόγων τών τού

του' όρώ δέ καί άλλους πάμπολλους τ ά α υ τ ά 

πάσχοντας. Περικλέους δέ άκούων καί ά λ λ ω ν 

αγαθών ρητόρων εδ μέν ήγούμην λ έ γ ε ι ν , τοιοΰ-

τον 6' ουδέν έπασχον, ούδ' έτεθορύβητό μου ή 

20 ψυχή ούδ' ή γ α ν ά κ τ ε ι ώς άνδραποδωδώς δ ιακε ι

μένου. ά λ λ ' ύπό τουτουΐ τοθ Μαρσύου πολλά

κις δή ούτω διετέθην, ώστε μοι δόξαι μή βιωτόν 216 

ε ΐ ν α ι εχοντι ώς έχω. καί ταΟτα, ω Σώκρατες, 

6 τις άκούη del. Hirsch'g 13 νϋν TW [| μου Richards 15 τών 
τούτου TW : τούτου Β del. Vögelin 16 τά αυτά ταύτα Naber 
19 ουδέ τεΒορύβητο TW 23 ώ om. Β 

δποΐον καΐ ό Πλάτων Φαΐδρ. 269e αναγνωρίζει (πρβλ. Εϋπολιν 
Δήμοις 34 πειθώ τις έπεκάσιζεν έπί τοϊς χείλεσιν ούτως έκήλει 
καΐ μόνος τών ρητόρων τό κέντρον εγκατέλειπε τοις άκροωμέ-
νοις), άλλα καΐ διότι ήτο επίτροπος τοθ Άλκιβιάδου καΐ πρότυ-
πον τών πολιτικών του φιλοδοξιών. CH υπεροχή είς εύγλωττίαν 
τοϋ μεγάλου φιλοσόφου άπό τόν μεγάλον ρήτορα εξαίρεται έδώ 
ώς tv ακόμη στοιχεΐον είς τόν αγώνα μεταξύ ρητορικής καΐ φι
λοσοφίας, μέ τόν δποΐον Ö Πλάτων ασχολείται καΐ εις τόν Γορ-
γίαν καΐ είς τόν Φαΐδρον. 
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εϊμαι. Kai αυτά, Σωκράτη, δέν θ' άρνηθηςπώς εΐν3 αλη
θινά'. Να καί τώρα ακόμη αισθάνομαι, πώς αν άπεφά-
σιζα νά δώσω ακρόαση δέν θά ημπορούσα ν* άνθέξω" 
τά ίδια θά έπάθαινα. Μ' εξαναγκάζει πράγματι νά 
παραδεχθώ, Οτι ένώ* προσωπικώς έχω πολλάς ακόμη 
ελλείψεις, δέν φροντίζω διά τόν εαυτόν μου, άλλ' 
ασχολούμαι μέ τών'Αθηναίων τάς υποθέσεις2. Βιαίως 
λοιπόν, σαν νά ήσαν al Σειρήνες, φράσσω τ' αυτιά 
μου καί απομακρύνομαι' εί δέ μή, όλόκληρον τήν ζωήν 
μου θά έδαπανοΟσα είς τό πλευρόν του καθισμένος, 
ώς πού νά γηράσω3. Έξ άλλου ενώπιον αύτοϋ (καί 
είναι ό μόνος άνθρωπος) έχω δοκιμάσει τό αίσθημα, b 
πού δέν θά έπίστευε κανείς πώς υπάρχει μέσα μου : 
τό νά έντρέπωμαι οιονδήποτε. Kai ομως αυτόν καί 
μόνον τόν έντρέπομαι*. Διότι έ"χω τήν έπίγνωσιν, 
πώς δέν έχω τήν δύναμιν νά διαφωνήσω, οτι δέν είναι 
καθήκον μου νά πράξω δ,τι αυτός μου συνιστά!. Καί 
ομως, μόλις απομακρυνθώ, υποκύπτω είς τήν μαζαν 
καί τάς τιμάς της. Δραπετεύω λοιπόν καί έγώ άπό 
κοντά του καί τόν αποφεύγω, καί οσάκις τον συναν
τήσω, καταλαμβάνομαι άπό έντροπήν δι" Οσα είχα 
παραδεχθή. Είναι περιστάσεις, που θά ήμην εοχαρι- e 
στημένος νά μήν τόν έβλεπα είς τους ζωντανούς" καί 
εντούτοις, αν τυχόν έγίνετο αυτό, θά ήμην (τό ξέρω 
καλά) πολύ περισσότερον δυστυχής. "Ετσι δέν ξέρω 
καΐ έγώ τί νά κάμω μ' αυτόν τόν άνθρωπον. 

1. "Ωστε ώμίλησε κάποτε εις τόν Σωκράτη περί τής επιδρά
σεως τών λόγων του καΐ περί των εσωτερικών του αμφιβολιών. 

2. Αυτό επιρρίπτει εναντίον τών συμπολιτών του ό Σωκράτης 
"Απολ. 29de. Είναι καί τό θέμα τοϋ διαλόγου 'Αλκιβιάδης μείζων. 

3. Al Σειρήνες ήσαν τού θανάτου δαίμονες' δι* αυτό τάς 
έτοποθετοδσαν έπί τών τάφων.Έσυμβόλιζαν τό αίσθημα τών περι-
λειπομένων διά τους αγαπημένους των νεκρούς, που έφυγαν καί 
δέν επιστρέφουν πλέον κάποιο τραγούδι μαγευτικόν, μαγευτικά 
εΰμορφον θά τους κρατεί, ώστε νά λησμονήσουν δλους καΐ ολα, κσϊ 
πατρίδα καί συγγενείς καΐ φίλους, "Ετσι καΐ ή φιλοσοφία θά 
τόν έκρατοΰοεν έκεϊ καρφωμένον μέ τά μάγια της, ώς πού νά 
γηράση καί ν* άποθάνη, καί θά τόν Ικαμνε νά λησμονήση τά 
δνειρα της νεότητός του, τήν δράσιν τήν πολιτικήν καΐ τάς πο-
λεμικάς δάφνας- δι* αυτό αποσπάται βιάζων τόν εαυτόν του, τήν 
φύσιν του, δπως ό "Οδυσσεύς μ. 39κεξ. Αυτό μήπως δέν συνέβη 
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ούκ έρεΐς ώς ούκ αληθή. καί ετι γε νΟν ξύνοιδ' 
έμαυτώ οτι εί έθέλοιμι παρέχειν τά ωτα, ούκ 
άν καρτερήσαιμι, άλλα ταύτα άν πάσχοιμι. 
αναγκάζει γάρ με όμολογεΐν Οτι πολλού έν-

5 δεής ών αυτός έτι έμαυτοϋ μέν αμελώ, τά δ' 
'Αθηναίων πράττω, βία ο5ν ώσπερ άπό τών 
Σειρήνων έπισχόμενος τά ωτα οϊχομαι φεΰγων. 
ϊνα μή αύτοΰ καθήμενος παρά τούτω καταγη-
ράσω. πέπονθα δέ προς τοΟτον μόνον άνθρώ- b 

ίο πων, δ ούκ άν τις οΐοιτο έν έμοί ένεΐναι, τό αί-
σχύνεσθαι όντινοΰν. έγώ δέ τοΰτον μόνον αί
σχύνομαι* ξύνοιδα γάρ έμαυτώ άντιλέγειν μέν 
ού δυναμένω, ώς ού δεΐ ποιεΐν α οδτος κελεύει, 
έπειδάν δέ απέλθω, ήττημένω τής τιμής τής ύπό 

15 τών πολλών, δραπετεύω ο5ν αυτόν καί φεύγω 
καί οταν ΐδω, αίσχύνομαι τά ώμολογημένα. 
καί πολλάκις μέν ήδέως αν ΐδοιμι αυτόν μή e 
οντά έν άνθρώποις' εί δ' αο τοΰτο γένοιτο, ευ 
οΐδα Οτι πολύ μείζον άν άχθοίμην ώστε ούκ 

20 εχω Ö τι χρήσωμαι τούτω τώ άνθρώπω. 

2 έμαυτόν (ο in ras.) W 3 ταΰτα BT ταύτα W 5 ίτι TW : t i Β 
6 πράττων W* (ν eras.) (| βία : βύων Ab rese b 13 οδτος : αυτός ν/ 
19 δν μείζον Sauppe 20 χρήσαμαι codd. : emend. Venet. 135 

μέ τόν Πλάτωνα ; Ώ ς τόν θάνατον του δέν ήτο προσηλωμένος 
είς τό μαγικόν τραγούδι τοϋ Σωκράτους, τής ανέφικτου αυτής 
Σειρήνας, καΐ ολοκλήρου ζωήν δέν άφιερωσεν εις Τήν αύλληψιν 
τοΰ τραγουδιού αύτοΰ ; 

4. Ό 'Αλκιβιάδης έντρέπεται τόν Σωκράτη καΐ μόνον {θαυ
μάσια είς τήν είλικρίνειάν της ομολογία !), δχι ομως άπό έρωτα 
(πρβλ. τήν έπί τοις αίσχροΐς αίσχύνην 178d). Ή φιλοδοξία τόν 
οδηγεί είς πράξεις αντιθέτους άπό δ,τι αΙσθάνεται πώς εΐναι 
τό σωοτόν, αντιθέτους προς τό άνώτερον μέρος τοΰ έγώ του-
αύτό είναι που έντρέπεται. 
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33. Καί οσον άφορα" μέν τήν έπίδρασιν τών αύλη-
μάτων του, αυτά έχομεν δοκιμάσει και έγώ καί άλλοι 
πολλοί ανάλογα άπό τούτον έδώ τόν Σάτυρον. 'Ακού
σατε ομως τώρα και άλλας ενδείξεις, πόσον ομοιά
ζει μέ τά οντά, μέ τά όποια έγώ τόν συνέκρινα, καί 
πόσον απίστευτος είναι ή δύναμις πού Είχει. Διότι 
(μήν αμφιβάλλετε) κανείς άπό σας δέν γνωρίζει 
πραγματικά αυτόν τόν άνθρωπον' έγώ Ομως θά σας d 
τόν αποκαλύψω, άφοΰ άπαξ έκαμα τήν αρχήν '. Πα
ρατηρείτε λ. χ., πώς ό Σωκράτης τρέφει αίσθήματα 
ερωτος προς τους ωραίους νέους καί πώς τους τριγυ
ρίζει διαρκώς καί πώς ενώπιον των τά χάνει 3 , καί 
άφ" έτερου αγνοεί τά πάντα καί τίποτε δέν ξέρει— 
έτσι εΐναι τό οφος του 3. Αυτό δέν εΐναι τρόποι Σιλη-
voö ; Καί πολύ μάλιστα! Αυτό ακριβώς έχει ένδυθή 
άπ* έξω, ώς περίβλημα, οπως ô Σιληνός ό σκαλιστός. 
Ά π ό μέσα δμως, οταν άνοιχθή, πόσον πλοΰτον σω
φροσύνης, φαντάζεσθε, αγαπητοί μου σύντροφοι *, 
είναι γ ε μ ά τ ο ς ! Πιστεύσετέ μ ε : οϋτε εομορφος αν 
εΐναι κανείς τοο κάμνει καμμίαν έντύπωσιν (τουναν
τίον μάλιστα' αδιαφορεί εις βαθμόν, πού κανείς δέν e 
θά τό έπίστευε), οοτε πλούσιος αν είναι, οοτε άλλο 
τίποτ' άν κατέχη άπό τά χαρίσματα, πού καλοτυχίζει 
ό κόσμος. β Ο λ ' α υ τ ά τά προσόντα τα θεωρεί τελείως 
ανάξια καί ήμας Uva τίποτε, σας διαβεβαιώ, καί δλην 
του τήν ζωήν εξακολουθεί νά ύποχρίνεται τον άψελη 
καί ν1 αστειεύεται συνεχώς μέ τους άλλους. "Οταν 
ομως σοβαρευθή καί άνοίξη τό έσωτερικόν του, δέν 
ξέρω άν £χη κανείς άντικρύσει τ ' α γ ά λ μ α τ α μέσα του. 

1. θ ά ημπορούσε νά τό £λεγε καΐ Ô Πλάτων προς δλους 
τους Σωκρατικούς. 

2. Τοϋ τό παρειήρησεν ήδη καί ή Διοτίμα 211d. Πρβλ. καί 
τήν περιγραφήν της αμηχανίας, εΐς τήν οποίαν τόν Οδηγεί τό άν-
τίκρυαμα της μοναδικής ωραιότητας τοϋ ΧαρμίΒου Χαρμ. 155ι:κεξ. 

3. TÔ σχήμα εΐναι έδώ ή εξωτερική έμφάνισις, άλλα καί τ) 
οτάσις τήν οποίαν τηρεϊ, ό ρόλος πού παίζει (τό πώς §x ε ι προς 
τους καλούς), έν αντιθέσει προς τά πραγματικά του αίσθήματα· 
πρβλ. Φαϊδρ- 255a συχ ύπό σχηματιζόμενου τοϋ έροντος, άλλ ' 
αληθώς τούτο πεπονθότος. Ό Σωκράτης έχει τήν έμφάνισιν Σι-
ληνοϋ, επομένως καΐ τήν έξωτερικήν έπίφασιν τοϋ ερωτισμού εκεί
νου. Είναι δμως χαράκτη ρ ιστι καν διά τήν ψυχολογίαν τοϋ Άλκι-
βιάδου, δτι 6 ερωτισμός αυτός συνδέεται μέσα του μέ τήν οο-
çiav (κάτι άσχετο ν μέ τον Σιληνόν) καί μέ ιό Ουδέν οίδα τό σω-
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33. Καί ύπό μέν δή τών αύλημάτων καί έγώ 
καί άλλοι πολλοί τοιαύτα πεπόνθασιν ύπό τού
δε. τοΰ σατύρου" άλλα δέ έμοΰ ακούσατε ώς 
Ομοιός τέ έστιν οΐς έγώ ίίκασα αυτόν καί τήν 

s δύναμιν ώς θαυμασίαν έχει. ευ γάρ ΐστε Οτι ου
δείς υμών τούτον γιγνώσκεΐ' άλλα έγώ δηλώσω, d 
έπείπερ ήρξάμην οράτε γάρ οτι Σωκράτης ερω
τικώς διάκειται τών καλών καί άεί περί τούτους 
έστι καί έκπέπληκται, καί αδ άγνοεΐ πάντα καί 

ίο ουδέν οΐδεν, ώς τό σχήμα αύτοΰ* τούτο ού σι-
ληνώδες ; σφόδρα γε, τοΰτο γάρ οδτος έξωθεν 
περιβέβληται, ώσπερ ό γεγλυμμένος σιληνός* 
ενδοθενδέ ανοιχθείς πόσης οΐεσθε γέμει, ώ άν
δρες συμπόται, σωφροσύνης ; ΐστε Οτι οϋτε ει τις 

15 καλός έστι μέλει αύτώ ουδέν, άλλα καταφρο- e 
νεΐ τοσούτον, Οσον ούδ' άν εΐς οίηθείη, οΰτ* ε'ί 
τις πλούσιος, our' εί άλλην τινά τιμήν έχων 
τών ύπό πλήθους μακαριζομένων' ηγείται δέ 
πάντα ταΰτα τά κτήματα ούδενός άξια, καί ημάς 

20 ουδέν είναι, λέγω ύμΐν, είρωνευόμενος δέ καί 
παίζων πάντα τόν βίον προς τους ανθρώπους 
διατελεί, σπουδάσαντος δέ αύτοΰ καί άνοιχθέν-
τος, ούκ οΐδα εΐ τις έόρακεν τά εντός άγάλ-
9 καί αΰ...οίδεν seel. Bast ; at cf. p. 206n. 3=αΰ om. TW 10 οΐδεν ώς... 
αύτοΰ, τοΰτο οΰ σιληνώδες ; : οΐδεν ώς {πως Ast ή L'sener)... αύτου 
τοΰτο etc- FAWoli Ι; ou : δν Stephanus 12 έγγεγλυμμένος W έγλυμ-
μένος Τ 14 εΰ ΐστε Badham 25 εντός : ένδον vel ένδοθεν Proclus 

κρατικόν. Διότι κατόπιν θά ζητηθή ανταλλαγή σοφίας προς έρω
τα. Τό πράγμα δέν εκπλήττει νόν άναγνώστην, ό όποιος παρη-
κολούθησε τήν άνάπτυξιν της Διοτίμας- δέν τόν εκπλήττει ακόμη 
καί τοΰ Σωκράτους ή άπώνιησις, άφοΰ γνωρίζει ήδη, δτι σο^ια 
καί ερος συνδέονται τό3ον, ώστε δεν είναι δυνατόν νά γίνη με
ταξύ των ανταλλαγή. 

4. Ή αποστροφή δέν ζωηρεύει απλώς την διήγησιν καί δέν 
της μεταδίδει μόνον κάτι άπό τήν αυγκίνησιν τοϋ πρώτου αντι
κρύσματος- άποστρεφόμενος προς τους παριστάμενους ό 'Αλκι
βιάδης, είναι σαν ν" άναλαμβάνη προσωπικώς απέναντι των τήν 
εύθύνην δι* ΰσα λέγει. Άνάλογον εΐναι 216e τό λέγω ύμϊν. 
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έγώ ομως t* άντίκρυσα κάποτε, καί μού έφάνταξαν 
τόσον θεϊκά καί χρυσά ', τόσον πανεύμορφα καί έκ- 217 
πληκτικά -, ωσχ' έπρεπε χωρίς άλλο νά εκτελέσω 
Ο,τιδήποτε μου έπέβαλλεν 6 Σωκράτης *. 

Καί επειδή εΐχα σχηματίσει τήν ίδέαν, πώς είχεν 
ένδιαφερθη σοβαρά* διά τά θέλγητρα τής νεότητας 
μουä , τό έθεώρησα εϋρημ* άτιροσδόκητον καί σύμ-
πτωσιν ευτυχή, δτι είχα τήν δυνατότητα νά χαρίσω 
τήν εϋνοιάν μου είς τόν Σωκράτη καί έτσι νά 
μάθω δλα Οσα έγνώριζεν εκείνος. Εΐχα άλλωστε 
έξαιρετικήν ίδέαν διά τήν δύναμιν τής καλλονής μου. 
Αυτό λοιπόν έσκέφθην τότε, καί ένώ προτού δέν 
έσυνήθιζα νά τόν συναντώ μόνος χωρίς συνοδόν ύπη-
ρέτην. άπό τότε άπεμάκρυνα τόν συνοδόν μου καί 
έμενα μαζί του μόνος. — 'Οφείλω πράγματι ενώπιον b 
σας νά ομολογήσω όλόκληρον τήν άλήθειαν' προσέ
χετε λοιπόν. Καί σύ, Σωκράτη, άν δέν λέγω τήν ά
λήθειαν, νά μέ διάψευσης.—Έπήγαινα λοιπόν, κύριοι, 
ολομόναχος μαζί του, καί έπερίμενα, Οτι εκείνος δέν 
θ* άργοΰσε νά φέρη τόν λόγον είς τό ζήτημα διά τό 
όποιον ίίνας εραστής θά ώμιλοΰσε μέ τόν άναπημέ-
νον του μέσα είς τήν άπομόνωσιν*, καί εΐχα έκ τών 
προτέρων μεγάλην χαράν \ "Ε λοιπόν Ι τίποτε άπο-
τως άπ' ολ* αυτά δέν συνέβαινε' Εκανε μαζί μου τάς 
συνηθισμένος συζητήσεις, έπερνοΟσε τακτικά τήν ήμέ-

1. Τό χρυσά λέγετ' έδώ καΐ κυριολεκτικώς _έ.φ' δσο'ν πρόκει
ται περί αγαλμάτων) και μεταφαρικώς (πρβλ. Γοργ. 486d χρυσήν 
£χων τήν ψυχήν). Τό ίδιον παιχνίδι μέ τήν διπλήν τής λέξεως 
σημασίαν καί έν Φαίδρω 235e. 

2. Ή δλη περικοπή απαγγέλλεται μ* ϊνα τόνον ζωηράς, κα
τανυκτικής θά έλεγα συγκινήσεως, δπως ομιλεί Ινας ερωτευμέ
νος—καί αυτός εις σπανίας μόνον περιπτώσεις. 

3. "Ωστε ή άπόφααίς του νά δοθ?ί είς τόν Σωκράτην εμφα
νίζεται ώς αποτέλεσμα της συγκινήσεως, που τού έπροξένησεν ή 
θέα τής εσωτερικής του ώραιότητος, καΐ φυσικά ό έρως πού τοϋ 
ήναψεν εκείνη. "Ετσι μας προπαρασκευάζει ό Πλάτων είς τό 
ν* άκούσωμεν, άλλα καΐ ν* άξιολογήσωμεν ορθώς τό έπεισόοιον. 

4. Καί δχι παίζων, Οπως συνήθως 216e-

5. "Ωρα είναι τά άνθος τής νεότητος, ή ώρα γενικώς κατά 
τήν οποίαν μία ο ρ γ α ν ι κ ή όντότης {ίνας άνθρωπος, Ενα φυτόν. 
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ματα" άλλ' έγώ ήδη ποτ* εΐδον, καί μοι ^δοξεν 
οϋτω θεια καί χρυσά είναι καί πάγκαλα καί 217 
θαυμαστά, ώστε ποιητέον εΐναι εμβραχυ Ö τι 
κελεύοι Σωκράτης. 

s Ηγούμενος δέ αυτόν έσπουδακέναι έπί τη 
έμη ώρα, £ρμαιον ήγησάμην εΐναι καί ευτύχημα 
έμόν θαυμαστόν ώς υπάρχον μοι χαρισαμένω 
Σωκράτει πάντ" άκούσαι, οσαπερ οΰτος ηδει" 
έφρόνουν γάρ δή έπί τη ώρα θαυμάσιον οσον. 

ίο ταΰτα ουν διανοηθείς, πρό τού ούκ είωθώς άνευ 
ακολούθου μόνος μετ* αύτοΰ γίγνεσθαι, τότε 
άποπέμπωντόνάκόλουθον μόνος συνεγιγνόμην b 
—δεΐ γάρ προς υμάς πάντα τάληθή ε ίπε ϊν 
αλλά προσέχετε τόν νουν, και el ψεύδομαι, Σώ-

15 κρατες,εξέλεγχε.—συνεγιγνόμην γάρ,ώ άνδρες, 
μόνος μόνω καί φμην αύτίκα διαλέξεσθαι αυτόν 
μοι άπερ άν εραστής παιδικοΐς έν έρημία δια-
λεχθείη, καί εχαιρον. τούτων δ' ού μάλα έγί-
γνετο ουδέν, άλλ' ώσπερ είώθει διαλεχθείς αν 

1 καί έμοί Β κάμοί Ilirschig 3 Εμβραχυ Cobet : έν βραχεί codd. il 
ä.n öv Sauppe 9 δή Β: ήδη TW 11 μόνος del. Hirschig 13 άληβή 
W 14 Σωκ]ρατες incipit Οχ ώ Σώκρατες Schanz IS δ* où : δη Οχ 
19 άν codd. (lac. in Οχ) : δή Sauppe αδ FAWolf άττα Ast at 
,cf. Apol. 22b άλλα Rettig άεί Bury 

Ενας καρπός) φθάνει είς τήν ύψίστην βαθμίδα τής αναπτύξεως, 
πέραν τής όποιας αρχίζει ή κάτω οδός. Τό δτι θεωρείται τότε 
ή Οπαρξις αυτή ωραία, είναι χαράκτηριστικόν τής ζωντανής καί 
όργανιχής περϊ κάλλους Ιδέας, που είχαν οί "Ελληνες. Κατά 
ταΰτα iva πράγμα άψυχον ή Ενας γέρων π, χ., ήμποροϋν νά 
είναι καλά, άλλ' δχι ώραΐα, διότι δέν είναι στην ώρα τους. 
Καί ό ώριμος είς τήν σημερινήν χρήσιν δέν συμπίπτει μέ τό 
ωραίος τών αρχαίων. 

6. Έ ν έρημία αντιστοιχεί είς δ,τι σήμερον λέγεται tòte à tste. 
7. Ό 'Αλκιβιάδης ίχαιρε, δχι μόνον διότι ήτο βέβαιος 

διά τήν έπιτυχίαν, άλλα καί διότι ήτον ό Ιδιος ερωτευμένος, ένω 
συνήθως τά αίσθήματα τών ·?ιαιδικών» διά τήν έπικειμένην έρω-
τικήν συνάντησιν ήσαν κάθε άλλο παρά χαρμόσυνα (πρβλ. Φαΐδρ. 
240c). 

Πλάτωνος ίυμπόσιον 14 
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ραν του μαζί, καί έπειτα έσηκώνετο καί έφευγε. 
"Υστερα τόν έπροκάλεσα νά γυμνασθή μαζί μου 1" 
καί έγυμναζόμεθα μαζί μέ τήν ελπίδα πώς έτσι θά e 
καταλήξω οπωσδήποτε είς ένα τέλος. Καί πράγματι 
έγυμνάζετο καί έπάλευε μαζί μου συχνά, χωρίς νά 
εΐναι κανείς παρών. Τί νά σας τά λέγω ; 'Αποτέλε
σμα κανένα δέν έφερα. ΆφοΟ λοιπόν μ' αυτά τά μέσα 
δέν κατώρθωνα διόλου τόν σκοπόν μου, απεφάσισα 
νά τοϋ επιτεθώ έξ εφόδου2 καί νά μήν υποχωρήσω 
είς τάς προσπάθειας, πού είχα ήδη αρχίσει, μόνον 
νά μάθω επιτέλους τί συμβαίνει. Τόν προσκαλώ λοι
πόν είς δεΐπνον, απαράλλακτα οπως έ*νας εραστής, 
πού ζητεί νά παραπλάνηση τόν έρώμενόν του. Καί 
αυτό ακόμη τό θέλημα δέν μοϋ τό έκαμεν αμέσως* d 
άλλ" ομως μέ τόν καιρόν έπείσθη οπωσδήποτε. Τήν 
πρώτην λοιπόν φοράν που ήλθεν, ηθέλησε μετά τό 
δεΐπνον νά φύγη' έγώ τότε άπό έντροπήν τόν άφησα. 
Είς τήν δευτέραν ομως παγίδευσιν πού τοΰ έστησα, 
οταν έτελείωσε τό δεΐπνον μας, παρέτεινα τήν συζή
τησιν ώς αργά τήν νύκτα, καί οταν έκεΐνος έζήτησε 
ν' αναχώρηση, έγώ, μέ τήν πρόφασιν πώς ήτον ή ώρα 
περασμένη, τόν ήνάγκασα νά μείνη. "Επεσε λοιπόν 
ν' άναπαυθή είς τό διπλανόν μου διβάνι, είς τό ίδιον 
πού εΐχεν επίσης δειπνήσει* κανένας δέν έκοιμάτο είς 
τό δωμάτιον άλλος, μόνον ήμεΐς. 

Ώ ς έδώ μέν άπρεπες δέν θά ήτο νά διηγηθώ τήν e 
Ιστορίαν μου είς τόν καθένα* τ' άπ 1 έδώ καί πέρα 
δμως δέν θά τά ήκούατε ποτέ άπό τό στόμα μου8, άν 
πρώτον μέν μέσα στο κρασί, οπως λέγει ή παροι
μία, μέ παιδιά ή καί χωρίς παιδιά, δέν ήταν ή 

1. Υπενθυμίζω δτι οί αρχαίοι έγυμνάζοντο γυμνοί. 
2. Κατά τό καρτερόν είναι δρος τής στρατιωτικής γλώσσης· 

ανάλογα ίχομεν τό άλΕσκεσθαι, έλεϊν κλπ. 
3. Ή διακοπή αυτή υπενθυμίζει τους ανάλογους ενδοιασμούς 

τής Διοτίμας 209e, δν θά ημπορέσουν νά τήν παρακολουθήσουν. 
"Οσον καΐ δν τό έπίπεδον, είς τό όποιον κινείται ή προψήτις 
εκείνη, απέχει πολύ άπό τό έπίπεδον των εξομολογήσεων τοϋ 
Άλκιβιάδου, ό Πλάτων υποδηλώνει, 8τι καΐ έδώ, δπως καί 
έκεϊ, ακόμη καί είς μίαν πράξιν δχι πολύ ευπρεπή, κρύπτον
ται μυστήρια, τά μυστήρια τής άνθρωπίνης ψυχής καΐ τής άν 
βρωπίνης δυστυχίας, τά όποια κανένας βέβηλος καί άγροικος 
(218b), κανένας άνθρωπος χωρίς τήν ψυχήν κεκαθσρμένην μέ τήν 
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μοι καί συνημερεύσας φχετο άπιών. μετά ταΰτα 
συγγυμνάζεσθαι προυκαλούμην αυτόν καί συνε- e 
γυμναζόμην, ώς τι ενταύθα περανων. συνεγυ-
μνάζετο oöv μοι καί προσεπάλαιεν πολλάκις 

s ούδενός παρόντος' καί τί δεΐ λέγειν ; ουδέν γ ά ρ 
μοι πλέον ήν. επειδή δέ ούδαμή ταύτη ήνυτον, 
έδοξέ μοι έπιθετέον είναι τύ> άνδρί κατάτόκαρ-
τερόν καί ούκ άνετέον, έπειδήπερ ένεκεχειρήκη, 
άλλα ίστέον ήδη τί έστι το πράγμα. προκαλοΟ-

ιο μαι δή αυτόν προς τό συνδειπνεΐν, άτεχνώς 
ώσπερ εραστής παιδικοΐς έπιβουλεύων. καί μοι 
ουδέ τοΰτο ταχύ ύπήκουσεν ομως δ' οδν χρόνω d 
έπείσθη. επειδή δ' άφίκετο τό πρώτον, δειπνήσας 
άπιέναι έβούλετο. καί τότε μέν αίσχυνόμενος 

is άφήκα αυτόν αΰθις δέ έπιβουλεύσας, επειδή 
έδεδειπνήκεμεν, διελεγόμην άεί πόρρω τών νυ
κτών, καί επειδή έβούλετο άπιέναι, σκηπτόμε-
νος δτι όψέ εΐη, προσηνάγκασα αυτόν μένειν. 
Άνεπαύετο οδν έν τη έχομένη έμοΟ κλίνη, έν 

20 ^περ έδείπνει, καί ουδείς έν τφ οίκήματι άλλος 
καθηΰδεν ή ήμεΐς. 

Μέχρι μέν ουν δή δεΰρο τοΰ λόγου καλώς e 
άν έχοι και προς όντινοΰν λέγε ιν τό δ* εν
τεύθεν ούκ άν μου ήκούσατε λέγοντος, εί μή 

25 πρώτον μέν, τό λεγόμενον, ο ΐ ν ο ς άνευ τε 
παίδων καί μετά παίδων ήν α λ η θ ή ς , έπειτα 

2 καί συνεγυμναζόμην de!. Sauppe 3 ένταυθά γε Naber 8 έγκε· 
χειρήκη BTW 9 Ιτέον ήδη έπί τό πράγμα Wyttenbach 12 τούτου 
Οχ1 corr. Οχ* 16 έδεδειπνήκεμεν Burnet : 'δεδειπνήχειμεν rjsener : 
δεδείπνήκαμεν Photius Bekk. Anecd. έδεδειπνήκει codd. Οχ'] άε ι 

Photius Bckk. Anecd. : om. BTWOx 17 επειδή γε Οχ 18 αύτοΰ 
Sauppe II μένειν: μόνον (ut vid.) Ox1 22 δή BTmg : om. TW 
(lac- in Ox) 

γνώσιν, άλλα καί μέ τήν άγάπην, χανένας δούλος (218b) δέν επι
τρέπεται ν* άκούση. 
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ειλικρίνεια 1. "Επειτα θά ήταν αδικία, μοϋ φαίνε
ται, νά παραδώσω είς τήν λήθην3 ένα κατόρθωμα 
ύπερήφανον του Σωκράτους, άφοΰ άπαξ ήρχισα τόν 
επαινόν του. Έκτος τούτου3 δοκιμάζω καί έγώ τό 
πάθημα τοΰ άνθρωπου, πού έδάγκασεν ή έχιδνα* : 
οποίος τό πάθη- λέγουν, δέν δέχεται νά τό περι
γραφή πώς ήταν, παρά μόνον είς εκείνους, πού έχουν 
κάποτε δαγκωθή' μόνον αυτοί, φαντάζεται, θά ήσαν 
είς θέσιν νά τόν καταλάβουν και νά τόν συγχωρή-218 
σουν5, άν ύπό τό κράτος τοΰ πόνου παρεφέρθη νά 
πρί.ξη και νά έκστομίση τό κάθε τί. "Ετσι καί έγώ, 
δαγκωμένος άπό κάτι ό&υνηρότερον καί είς τό 
σημεΐον τό μάλλον εύαίσθητον", πού ημπορεί κανείς 
νά δαγκωθή,— είς τήν καρδίαν μου δηλαδή ή τήν ψυ
χήν ή οπωσδήποτε πρέπει νά τ' όνομάσωμεν, μ* έκτύ-
πησαν καί μ* έδάγκαοαν τής φιλοσοφίας οί λόγοι" 
καί τρυπούν άγριώτερ' άπό τήν έχιδναν', άν πέσουν 
επάνω είς ενός νέου όχι κοινού τήν ψυχήν, καί παρα
σύρουν είς κάθε παράφορον πράξιν καί λόγον — έξ 
άλλου έχων ενώπιον μου ανθρώπους, οπως ό Φαιδρός, 
ό Άγάθων, ό Έρυξίμαχος, Ó Παυσανίας, ό Άριστόδη- b 
μος καί 'Αριστοφάνης (τόν Ιδιον τόν Σωκράτη δέν χρει-

1. Πρβλ. Σχολ. : Οίνος καΐ αλήθεια έπί τών έν μέθη τήν 
άλήθειαν λεγόντων- Ιστι δέ καί άσματος 'Αλκαίου (fi*. 66 D) 
αρχή Οίνος, 6 φίλε παϊ, καΐ άλάθεα καΐ Θεόκριτος (29,1) 

Οίνος, ώ φίλε παΐ, λέγεται και άλάθεα-
κάμμε χρή μεθύοντας άλαθέας €μμεναι 

Ό Φώτιος μας προσθέτει οτι έκτος τής προηγουμένης παροιμίας 
Οίνος καΐ αλήθεια, υπήρχε καί άλλη Οίνος καΐ παίδες αληθείς. 
Τό νόημα της είναι, δτι ό μεθυσμένος αποκαλύπτει τήν άλήθειαν 
περί εαυτού καΐ τών άλλων, δπως κοί τά μικρά παιδιά· πρβλ. 
τήν νεωτέραν παροιμίαν ; Άπα μικρό κι άπό μωρό μαθαίνεις 
την αλήθεια. 

2. Ό 'Αλκιβιάδης παίζει μέ τάς λέξεις, φαίνεται, άφανίσαι 
(κυριολεκτικώς = νά Kavn ώστε νά μή φαίνεται), ύπερήφανον (μέ 
τήν διπλήν σημασίαν = ύπερφανές, άξιον οπερηφανείας -- άλαζο-
νικόν, υβριστικών πρβλ. 219c). 

3. Ό τρίτος λόγος είναι, δτι τόν άκούουν άνθρωποι, πού 
είναι είς θέσιν νά Εννοήσουν, τί σημαίνει πόθος σοφίας καί πόσον 
ακριβά θά έδέχεΤο κανείς νά τόν πλήρωση, ακόμη καί μέ τό σώ
μα του- γίνεται πάθος πλέον καί μανία. "Οχι λοιπόν ώς έπιχει-
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άφανίσαι Σωκράτους εργον ύπερήφανον είς 
επαινον έλθόντα άδικόν μοι φαίνεται, ετι δέ 
τό τού δηχθέντος ύπό τού έχεως πάθος καμ' 
έχει' φασί γάρ πού τίνα τούτο παθόντα ούκ 

5 έθέλειν λέγειν οίον ήν, πλην τοΐς δεδηγμένοις, 
ώς μόνοις γνωσομένοις τε καί συγγνωσομένοις, 218 
εί πάν έτόλμα δράν τε καί λέγειν ύπό τής οδύ
νης. έγώ οδν, δεδηγμένος τε ύπό άλγεινοτέρου 
καί τό άλγεινότατον ών άν τις δηχθείη — τήν 

ίο καρδίαν ή ψυχήν γάρ ή ö τι δεΐ αυτό όνομάσαι, 
πληγείς τε καί δηχθείς ύπό τών έν φιλοσοφία 
λόγων, οΐ έχονται έχίδνης άγριώτερον, νέου 
ψυχής μή άφυοΰς Οταν λάβωνται, καί ποιοΰσι 
δράν τε καί λέγειν ότιοΰν — καί ορών αυ Φαί-

is δρους, 'Αγάθωνας, Έρυξιμάχους, Παυσανίας, b 
Άριστοδήμους τε καί Άριστοφάνας (Σωκράτη 

8 καΐ post Τε add. Vf 9 δηχθείη : δειχθη1 Β 10 γάρ ή ψυχήν 
TWOx γάρ seel. Bury ή ψυχήν seel. Usener vrlmmque Christ; at cf. 
Xenopa. Inst. Cyr. 7,5.25 12 ψυχήν W 13 μή : καΐ μή Τ 15 καΐ 
'Αγάθωνας IV 

ρήσαντας ποτέ πράξεις τοιαύτας, άλλ' ώς δοκιμάσαντας ελατή
ρια καΐ πόθους αναλόγου πνευματικότητος, τους καλεΐ ώς μάρ
τυρας. 'Ακόμη καί είς φύσεις πεζάς, οπως τόν Έρυξίμαχον καΐ 
τόν Άριστόδημον, θά εβρη, πιστεύει, συγγνώμην καί κατανόησιν. 

4. Ή σύγκρισις μέ τήν Εχιδναν, διότι ή είκών τοϋ δήγμα
τος έχρησιμοποιεϊτο καί περί τοΰ Ερωτος (Ξεν. Άπομν. 1, 3, 12 
κεξ.). 

5. Τό χωρίον ερμηνεύει θαυμάσια πώς τό συν-γιγνώσκω 
έλαβε τήν σημασίαν τοϋ συγχωρώ : tout comprendre 'c'est tout 
pardonner. 

6. Άλγεινότερον ή f\ εχιδνα- άλγεινότατον δχι έκεΐνο πού 
π ρ ο κ α λ ε ί πόνους, άλλ' έκεΐνο που τους α ί σ θ ά ν ε τ α ι 
ζωηρά. 

7. Τό λογοπαίγνιον έχονται έχίδνης, δπως ανωτέρω γνω-
αομένοις τε καΐ συγγνωσομένοις (πρβλ. καί κατωτέρω Άριστο-
δήμους τε καΐ Άριστοφάνας) δέν ημπορούν ν' αποδοθούν είς 
τήν μετάφρασιν. 
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άζεται ν' αναφέρω) καί τόσους άλλους—Ολοι σας άλ
λωστε έχετε μεταλάβει από τόν παράφορον ένθου-
σιασμόν καί τόν διονυσιασμόν τής φιλοσοφίας, δι 'αυ
τό καί δλοι σας θά τ" ακούσετε. "Ετσι θά μέ συγχω
ρήσετε δι* δσα τότε έπραξα καί οσα τώρα λέγω. Καί 
σεις οί δούλοι καί οποίος άλλος παρίσταται αμύη
τος καί άξεστος, μέ θυρόφυλλα πολύ μεγάγα φρά
ξετε τ* αυτιά σας ". 

34. Λοιπόν κύριοι. Ό λύχνος είχε σβήσει καί οί 
δοΰλοι ήσαν έξω. "Εκρινα τότε, πώς έπρεπε vJ αφήσω e 
τάς περιστροψάς απέναντι του καί ελεύθερα νά τοΰ 
είπώ τί είχα είς τόν νουν μου. Τόν εκίνησα λοιπόν 
καί του εΐπα : «Σωκράτη, κοιμάσαι ;» «Καθόλου» μοϋ 
λέγει. «Ξέρεις λοιπόν, τί ^χω σκεφθή ;» «Σάν τίρ 
μοΰ είπε. «Φρονώ» τοθ λέγω «δτι εΐσαι σύ ό μόνος 
εραστής, πού απεδείχθη άξιος μου. "Αλλά μοϋ γεννάς 
τήν έντύπωσιν, Οτι δειλιάζεις νά μου κάμης λόγον 
περί αύτοΰ. Έ γ ώ ομως, νά πώς σκέπτομαι: ευρίσκω 
πώς είναι πολύ άνόητον νά μή σοϋ κάμω καί τοΰτο 
τό θέλημα καί Ο,τι άλλο επίσης χρειάζεσαι τυχόν 
είτε άπό τήν ίδικήν μου εΐτ' άπό τών φίλων μου τήν 
περιουσίαν *. "Αλλωστε δέν υπάρχει δι* έμέ σημαν- d 
τικώτερον πράγμα παρά νά γίνω Οσον εΐναι δυνατόν 
τελειότερος' καί προς τοΰτο κανένα συμπαραστάτην 
δέν £χω, νομίζω, άρμοδιώτερον έκτος άπό σέ. Εις 
παρόμοιον λοιπόν άνθρωπον άν δέν έχάρίζα τήν εϋ-
νοιάν μου, θά έντρεπόμην πολύ περισσότερον τους 
ανθρώπους μέ κρίσιν, παρ* δσον, άν τήν έχάριζα, τό 
πλήθος τό άκριτον'». Αυτός μέ ήκουσε καΐ μοϋ 
απήντησε μέ πολλήν εϊρωνείαν, μ' έκεΐνο τό ίδισιτέ-

1. Τό θύρας τοϊς ώσΐν έπίθεοθε βέβηλοι ήτο κήρυγμα τών 
μυστηρίων- άνάλογον τό χριστιανικόν : οί κατηχούμενοι προέλ
θετε. 

2. Δύο πράγματα έχει κατά τάς αρχαίας αντιλήψεις νά 
προσψέρη ό νέος προς ιόν διδάσκαλον είς αντάλλαγμα τοϋ εν
διαφέροντος του υπέρ τής τινευματ κής του προκοπής: χρήματα 
ή τόν έρωτα του. Ό 'Αλκιβιάδης προσφέρει καΐ τά δύο. θ ά δι-
δαχθή μετ' ολίγον, δτι έπί τοιαύτης εμπορικής σχέσεως δέν 
είναι δυνατόν νά βασισθώ αληθινή παιδεία- άλλ' ό Σωκράτης 
είρωνευόμενος του άπαντςί, δτι ή ανταλλαγή αυτή δέν είναι δι ' 
αυτόν συμφέρουσα. 
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δέ αυτόν τί δεΐ λέγειν;), καί οσοι άλλοι '—πάν
τες γάρ κεκοινωνήκατε τής φιλοσόφου μανίας 
τε καΐ βακχείας, διό πάντες άκούσεσθε- συγ-
γνώσεσθε γάρ τοις τε τότε πραχθεΐσι καί τοις 

5 νύν λεγομένοις. οί δέ οίκέται καί ε'ί τις άλλος 
εστίν βέβηλος τε καί άγροικος, πύλας πάνυ με-
γάλας τοις ώσίν έπίθεσθε. 

34. 'Επειδή γάρ οδν, ώ άνδρες, ö τε λύχνος 
άπεσβήκει καί οί παίδες εξω ήσαν, έδοξέ μοι e 

ίο χρηναι μηδέν ποικίλλειν προς αυτόν, άλλ' ελευ
θέρως ειπείν ά μοι έδόκει. καί εΐπον κινήσας 
αυτόν. Σώκρατες, καθεύδεις ;—Ού δήτα, ή δ' 
δς .— Οΐσθα οδν ά μοι δέδοκται ;—Τί μάλιστα; 
εφη—Σύ έμοί δοκεΐς, ήν δ' έγώ, έμοΰ εραστής 

15 άξιος γεγονέναι μόνος* καί μοι φαίνει όκνεΐν 
μνησθήναι προς με. έγώ δέ ούτωσί έχω" πάνυ 
άνόητον ήγοΰμαι είναι σοί μή ού καί τοΰτο χα
ρίζεσθαι καί εΐ τι άλλο ή τής ουσίας τής έμής 
δέοιο ή τών φίλων τών έμών. έμοί μέν γάρ ού- d 

20 δέν έστι πρεσβύτερον τοο ώς δτι βέλτιστον έμέ 
γενέσθαι" τούτου δέ οΐμαί μοι συλλήπτορα ού-
δένα κυριώτερον εΐναι σοΰ. έγώ δή τοιούτω άν-
δρί πολύ μάλλον άν μή χαριζόμενος αίσχυνοί-
μην τους φρόνιμους, ή χαριζόμενος τους τε πολ-

25 λούς καί άφρονας. Καί ούτος άκουσας μάλα 

4 τε ora. Β 5 τις : τι Β1 corr. Β 3 11 και κείνησας Οχ 16 έχων TW 
17 χαρισασθαι Οχ 18 ε! τ ι : Èri TW 19 δέη W1 (οιο s.v.) [| της 
τών φίλων Schöne 20 ώς οτι : δσω τι Β 21 μοι Οχ dett. : μου 
BTW 

3. Ή κοινή γνώμη ,κατεδίκαζε τό χαρίζεσθαι- άλλα τί είναι 
είς θέσιν νά καταλάβη ή κοινή γνώμη άπό τ* ανταλλάγματα, τά 
όποια προσδοκφ ό 'Αλκιβιάδης ; Ό έρως είναι μοναδικός συνερ
γός νά πραγματοποίησης τόν προορισμόν σου, έδίδαξεν ή Διοτίμα· 
αυτό τό αντιλαμβάνεται υλιστικά ό Αλκιβιάδης. 
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ρως χαρακτηριστικόν καί συνηθισμένον ϋφος του. 
<Αγαπητέ μου 'Αλκιβιάδη, φαίνεσαι, μα τήν άλή
θειαν, νά μήν είσαι κακός υπολογιστής, άν βέβαια 
εΐναι αληθινά δσα λέγεις περί έμοΰ, καί άν ύπάρχη 
μέσα μου κάποια δύναμις, μέ τήν βοήθειαν τής οποίας e 
θά ήμποροΰσες νά γίνης τελειότερος. Προφανώς £να 
κάλλος άπερίγραπτον θά διακρίνεις μέσα μου, άνώ-
τερον παρά πολύ άπό τήν ώραίαν σου μορφήν1. 
Αυτό λοιπόν βλέπεις καί δι* αυτό θέλεις νά συντρο-
φεύσωμεν καί νά κάμωμεν άνταλλαγήν καλλονής. 
"Ετσι αποβλέπεις νά πραγματοποίησης είς βάρος 
μου κέρδος οχι άσήμαντον. Ζητείς ν* απόκτησης είς 
αντάλλαγμα τοΰ φαινομενικού τό κάλλος τό άληθι-
νόν, καί τό σχέδιόν σου εΐναι πράγματι χάλκινα νά 219 
δώσης καί χρυσά νά πάρης •, Μά καλότυχε" συλλο-
γίσου καλύτερα. "Ισως δέν αξίζω τίποτε, και σύ δέν 
τά αντιλαμβάνεσαι. Είναι γνωστόν, τοΰ πνεύματος ή 
δρασις αρχίζει νά βλέπη οξυδερκέστερα, Οταν ή δρα-
σις τών οφθαλμών πλησιάζη νά παρακμάση, και σύ 
απέχεις ακόμη άπ* αυτό πολύ3». Καί έγώ δταν τά 
ήκουσα, τοϋ λέγω: «"Ο,τι εΐχα έκ μέρους μου νά είπώ, 
αυτό εΐναι. Τίποτε δέν έπρόφερε τό στόμα μου δια
φορετικά άπ* Οτι σκέπτομαι. Σκέψου τώρα καί μόνος 
σου α.τι θεωρείς καΐ διά τόν εαυτόν σου τό καλύτε-
ρον καί δι* έμέ». «Αυτό μάλιστα, τό είπες σωστά. 
Είς τό μέλλον θ" άποφασίσωμεν καί θά ένεργήσω-
μεν, δπως θά φανή καί είς τους δύο μας συμφερώ-
τερον κα'ι ώς προς αυτό τό ζήτημα καί ώς προς τ ά 
άλλα». 

1. Καί έδώ ή ειρωνεία τοΰ Σωκράτους, πού κρύπτει μαζί 
καΐ λέγει τήν άλήθειαν. "Οχι μέ τόν ίσχυρισμόν του (δι' αύτώ 
καΐ ή χρήσις τής δυνητικής έγκλίσεως όρώης öv), άλλα μέ τήν 
αύτοκυριαρχίαν του αποδεικνύει ό Σωκράτης, δτι πράγματι κατέ
χει τήν άνωτέραν αυτήν καλλονήν. 

2. Ή παροιμία άπό τό γνωστόν έπεισόδιον τής ΊλιάδοςΓ 

όπου ό Λύκιος Γλαύκος καί ό Διομήδης, αναγνωριζόμενοι ώς 
πατρικοί ξένοι, ανταλλάσσουν τήν πανοπλίαν των Ô πλούσιος 
καί γενναιόδωρος, δπως ολοι οί Άσιάται, Γλαυκός χαρίζει τά 
χρυσά του δπλα καί λαμβάνει τά χάλκινα τοϋ πτωχοΟ καί λιτό" 
διαίτου "Ελληνας. 

3. Μολονότι πανούργος ό "Αλκιβιάδης καί Ετοιμος νά 
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είρωνικώς καί σφόδρα έαυτοΰ τε καί είωθότως 
ελεξεν ώ φίλε 'Αλκιβιάδη, κινδυνεύεις τώ οντι 
ού φαύλος εΐναι, εϊπερ αληθή τυγχάνει όντα ά 
λέγεις περί εμού, καί τις εστ' έν έμοί δύναμις, e 

5 Οι'ης άν σύ γένοιο άμείνων. άμήχανόν τοι κάλ
λος όρωης άν έν έμοί και τής παρά σοι εύμορ-
φίας πάμπολυ διαφέρον. εί δή καθορών αυτό 
κοινώσασθαί τέ μοι επιχειρείς καί άλλάξασθαι 
κάλλος αντί κάλλους, ούκ όλίγω μου πλεονε-

ιο κτεΐν διανοεϊ, άλλ' αντί δόξης άλήθειαν καλών 
κτάσθαι επιχειρείς, καί τώ Οντι χ ρ ύ σ ε α χ α λ - 219 
κ ε ί ω ν (Horn. Ζ 236) διαμείβεσθαι νοείς, άλλ', 
ώ μακάριε, άμεινον σκόπει, μή σε λανθάνω ου
δέν ών. ή τοι τής διανοίας οψις άρχεται όξύ 

is βλέπειν, Οταν ή τών ομμάτων τής ακμής λή-
γειν έπιχειρή' σύ δέ τούτων έτι πόρρω. Κάγώ 
άκουσας Τά μέν παρ* έμοΰ, εφην, ταΰτά έστιν, 
ών ουδέν άλλως εΐρηται ή ώς διανοούμαι* σύ 
δέ αυτός ούτω βουλεύου σοί τε ö τι άριστον καί 

20 έμοί ήγεϊ.— Άλλ*, εφη, τούτο γ* εδ λέγεις* έν 
γ ά ρ τώ έπιόντι χρόνω βουλευόμενοι πράξομεν 
δ άν φαίνηται νών περί τε τούτων καί περί τών b 
άλλων άριστον. 
1 έαυτοΰ τε και : έαυτω Vindob. 21 παρ' vel προς ante έαυτοΰ 
add. Stallbautn Herwerden 5 τοι : τι Vindob. 21 8 τε om. W 
10 καλόν Οχ1 del. Badham 12 νοεΐς dei. Vögelin 14 ή τοι W : 

ήτοι BT Stobaeus |; άρξεται W* 17 έμοί Β 19 σοί τε δτι Οχ-
ö τι σοί τε ceti. 

προτείνη κερδοσκοπικός μίαν συμφέρουσαν άνταλλαγήν, δμως 
αληθινά άπό ανωριμότητα νεανικήν ύπερτιμςτ τήν άξίαν τοϋ Σω
κράτους. Πρβλ. Μόμ. 715d νέος μέν γάρ ων πάς άνθρωπος τά 
τοιαύτα άμβλύτατα αυτός αύτοΰ ópój, γέρων δέ οξύτατα. Αυτά 
λέγει ό Σωκράτης, είρωνικώς καΐ έδώ. Διότι τοΰ νέου τό βλέμ
μα, που ώξυνε καί ώπλισεν ή αγάπη, είδεν αληθινά πολύ βαθύ
τερα άπ' ο,τι είδεν ό κόσμος ό πολύς- μόνον πού δέν έδιάλεξε 
τό καλύτερον μέσον ν" απόκτηση δ,τι ημπορούσε νά τοϋ προσφέρε 
δ Σωκράτης. Αύτοΰ κείται ή δυστυχία του. 
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'Εγώ λοιπόν τότε υπέθετα, δτι τόν είχαν ήδη 
τιληγώσει τά λόγια πού άντήλλαξα μαζί του καί 
είχα εκτοξεύσει, οοτως είπεϊν, ώς βέλη1. Έσηκώ-
θηκα λοιπόν καί χωρίς πλέον νά τοΰ αφήσω καιρόν 
νά πρόσθεση τίποτε, τόν έσκέπασα μέ τόν μανδύαν 
μου (ήτο χειμώνας τότε), εξάπλωσα κάτω άπό τόν 
τρίβωνα τόν Εδικόν του2, έτύλιξα τά χέρια μου γύρω 
άπό τό σώμα τοΰ αληθινά δαιμονίου καΐ εξαιρετικού 
αύτοΰ ΰντος καί έμεινα πλαγιασμένος έτσι όλόκλη- e 
ρον τήν νύκτα. Καί αυτήν τήν φοράν, Σωκράτη, δέν 
θά ίσχυρισθής πώς εΐναι ψεύδη αυτά πού λέγω8. "Ε 
λοιπόν Ι Μ' δλα πού έ^καμα έγώ, αυτός έδείχθη τόσον 
ανίκητος άπό τά νεανικά μου θέλγητρα, τόσον τα 
περιεφρόνησε καί τά έγελοιοποίησε, τόσον μ" έτα-
πείνωσεν* — καί δμως έπίστευα πώς κάποιαν άξίαν 
εΐχεν αυτό τό πράγμα, κύριοι δικασταί' διότι δικα-
σταί, ναί, είσθε τής υπερηφάνειας τοϋ Σωκράτους5. 
Μάθετε λοιπόν, σας ορκίζομαι εΐς τους θεούς, είς 
τάς θεάς8, έκοιμήθην καί έξύπνησα είς τό πλευράν 
τοΰ Σωκράτους, χωρίς νάσυμβή τίποτε περισσότερον d 
παρ' δ,τι άν εΐχα κοιμηθή μέ τόν πατέρα μου ή μ' ëvav 
άδελφόν μεγαλύτερον. 

35. Καί τώρα ϋστερ' άπό τό έπεισόδιον αυτό, πώς 
φαντάζεσθε τήν ψυχικήν μου κατάστασιν ; Ά π ό τό 
ëva μέρος έπίστευα, πώς εΐχα έξευτελισθή" άπό τό 
άλλο μ'έθάμβωνεν ή προσωπικότης τούτου, ή αυτοκυ
ριαρχία καί ή δύναμις τής θελήσεως του. Εΐχα ευ
ρέθη ενώπιον άνθρωπου, πού δμοιον του είς τήν φρό-
νησιν καί τήν εύστάθειαν' δέν έπερίμενα ποτέ νά συν-

1. Ή ευγενής άποποίησις τοΰ Σωκράτους ήρμηνεύδη ύπό 
τοΰ Άλκιβιάδου, δτι άφηνεν άνοικτήν τήν θύραν είς συζητή
σεις καί τροποποιήσεις. Γνωρίζει επίσης, δτι συχνά αποποιείται 
κανείς είς τόν έρωτα κάτι, τό οποίον σιγά σιγά αποδέχεται, 
διότι ή άποποίησις δέν γίνεται μέ δλόκληρον τό έγώ του άν
θρωπου. 

2. Τρίβων ήτο είδος έπανωδορίου (Ιματίου) άπό τετράγωνον 
κακής ποιότητος χονδροκαμωμένον ύφασμα, Τό έφοροϋσαν κατό
πιν, κατά ζήλον σωκρατικόν, οί Κυνικοί. 

3. Νέα αποστροφή προς τόν Σωκράτην, ή οποία διακόπτει 
τήν άφήγησιν και δυναμώνει κατ* αυτόν τόν τρόπον τήν περιέρ-
γειαν τών άκουόντων. 
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Έ γ ώ μέν δή ταΰτα άκουσας τε καί ειπών, 
καί άφείς ώσπερ βέλη, τετρώσθαι αυτόν φμην* 
καί άναστάς γε, ούδ' έπιτρέψας τούτω είπεϊν 
ουδέν ετι, άμφιέσας τό ίμάτιον τό έμαυτοΰ τοΰ-

5 τον (καί γ ά ρ ήν χειμών) ύπό τόν τρίβωνα κατα-
κλινείς τόν τουτουΐ, περιβαλών τώ χεΐρε τούτω 
τώ δαιμονίω ώς αληθώς και θαυμαστώ κατεκεί- e 
μην τήν νύκτα δλην. καί ουδέ ταΰτα αδ, ώ Σώ
κρατες, έρεις Οτι ψεύδομαι, ποιήσαντος δέ δή 

ίο ταΰτα έμοΰ, οδτος τοσοΰτον περιεγένετό τε καί 
κατεφρόνησεν καί κατεγέλασεν τής έμής ώρας 
καί υβρισεν — καί περί έκεΐνο γε ωμην τί είναι, 
ώ άνδρες δικασται" δικσσταί γάρ έστε τής Σω
κράτους ύπερηφανίας. εδ γάρ ιστέ, μά θεούς, 

15 μά θεάς, ουδέν περιττότερον καταδεδαρθηκώς 
άνέστην μετά Σωκράτους, ή εί μετά πατρός κα- d 
θηΰδον ή άδελφοΰ πρεσβυτέρου. 

35. Τό δή μετά τοΰτο τίνα οιεσθέ με διάνοιαν 
έχειν, ήγούμενον μέν ήτιμάσθαι, άγάμενον δέ 

2ο τήν τούτου φύσιν τε καί σωφροσύνην καί άνδρεί-
αν, έντετυχηκότα άνθρώπω τοιούτη, οΐω έγώ 
ούκ άν ώμην ποτ' έντυχεΐν είς φρόνησιν καί είς 

1 άκουσαν Οχ* corr. Oxa 2 βέλει TWOx 3 τοΟτο Β 6 τούτου Β 
8 αδ om. TW 12 |και) περί εκείνο γε Οχ : καίπερ έκεϊνό (κείνο Β) 
γε BTW κ α ί . . . εΐναι del. Hug καί περί έκεΐνο [ο] γε Bury 
16 εί om. TW 

4. Ή έπισώρευσις τών συνωνύμων χαρακτηρίζει τήν ταρα-
χήν καΐ τήν άγανάκτησιν τοΰ νέου. 

5. Ό 'Αλκιβιάδης εΙσάγει τόν Σωκράτην είς δίκην (γραφήν 
ΐίβρεως), διότι. . . δέν τόν διέφθειρε. Έδώ κείται τό κωμικόν. Μή
πως καΐ οί δικασταΙ δέν κατεδίκασαν τόν Σωκράτη, δτν καΐ δ έ ν 
διέφθειρε τους νέους ; 

6. Ή έπίκλησις μέ τό άσύνδετον κρύπτει κάτω άπό τήν έπί-
φασιν κωμικής ζωηρότητος θαυμασμόν άληθινόν, άλλα καί πόνον. 

7. Φρόνησις καΐ καρτερία είναι τά δύο συστατικά τής αλη
θινής σωφροσύνης, τό λογικόν καί τό συναισθηματικόν. 
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αντήσω. Κ α τ ' α υ τ ό ν τόν τρόπον, ο ϋ τ ε ν ά τ ο ϋ θυμώσω 

ε π ι τ έ λ ο υ ς ε ΐ χ α τήν δύναμιν κα ί ν ά στερηθώ επομέ

νως τήν σ υ ν α ν α σ τ ρ ο φ ή ν τ ο υ , οοτε ν ά τόν παρασύρω 

ε ο ρ ι σ κ α κανένα μέσον. Δ ι ό τ ι μέ χ ρ ή μ α τ α (αυτό τ ό e 

ή ξ ε υ ρ α κ α λ ά ) ήτον άπ' δ λ α τ ά μ έ ρ η ά τ ρ ω τ ο ς , περισ

σ ό τ ε ρ ο ν παρ' δ, τ ι ό Α ΐ α ς μέ σ ί δ η ρ ο ν 1 ' κα ί άφ* έ τ ε 

ρου άπα τό μέσον, μ έ τό όποιον κα ί μόνον έ'κρινα 

πώς θά ημπορούσε ν ά π α γ ι δ ε υ θ ή 3 , μοΰ ε ΐ χ ε διαφύ

γ ε ι . Εύρισκόμην λοιπόν ε ίς ά δ ι έ ξ ο δ ο ν κ α ί έ γ ύ ρ ι ζ α 8 

α ι χ μ α λ ω τ ι σ μ έ ν ο ς πέρα ώς πέρα άπ' α υ τ ό ν τόν άν

θρωπον- οσον κανε ίς άπό κανέναν ε ί ς τόν κόσμον. 

Εΐχαν προηγηθή ολ ' α υ τ ά τ ά γ ε γ ο ν ό τ α τής ζωής 

μου S δ τ α ν κατόπιν μοΰ έ τ υ χ ε νά ύπηρετήσωμεν μα

ζ ί ε ΐς τήν έ κ σ τ ρ α τ ε ί α ν τής Π ο τ ε ι δ α ί α ς * κα ί ν ά ε ίμε

θα έ κ ε ΐ ο μ ο τ ρ ά π ε ζ ο ι β . Λοιπόν έ κ ε ϊ ε ϊ ς τ ά ς κακου

χ ί α ς πρώτον ό π ε ρ τ ε ρ ο ΰ σ ε ν ο χ ι μόνον έ μ έ , ά λ λ α καί 

Ολους μ α ζ ί τους ά λ λ ο υ ς . Ό σ ά κ ι ς π. χ. ε υ ρ ι σ κ ό μ ε θ α 

ε ίς τήν α ν ά γ κ η ν £νεκα αποκοπής τών συγκοινωνιών, 

Οτιως σ υ μ β α ί ν ε ι δα ε ΐ ς τό μέτωπον, ν ά περάσωμεν 200 

χωρίς τροφήν, δέν ή σ α ν τ ί π ο τ ε ο ί ά λ λ ο ι συγκρινό

μενοι μ' α υ τ ό ν κ α τ ά τήν άντοχήν. Καΐ πάλιν δ τ α ν 

ε ϊ χ α μ ε ν κ α λ ο π έ ρ α σ ι ν , μόνος α υ τ ό ς ήτον ε ί ς θέσιν νά 

τήν χ α ρ ή ' , Πρό πάντων ε ί ς τήν οίνοποσίαν' δέν τήν 

έπεδίωκεν, ά λ λ α ό σ ά κ ι ς τόν ύπεχρέωναν ν ά πίνη, τους 

έ'βαζεν δλους κ ά τ ω , κ α ί τ ό π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ά π ί σ τ ε υ τ ο ν 

άπ' δ λ α : μεθυσμένον τόν Σ ω κ ρ ά τ η δέν έ"χει Ι δ ε ί ποτέ 

τ ο υ άνθρωπος. Π ε ρ ί α ύ τ ο ΰ ά λ λ ω σ τ ε θά σας δοθή, 

1. Περί τοϋ Αιαντος διηγείται ό Πίνδαρος Ίσθμ. 6,47, δτι 
ό Ηρακλής ηύχήθη είς τόν Τελαμώνα ν' απόκτηση υίόν άρρη-
κτον φυάν άρρηκτον είναι κα'ι τό σάκος {ή ασπίς) τοΰ ΑΙαντος 
κατά τόν Σοψοκλέα (Αίας 576). 

2. Δηλαδή τό σωματικόν κάλλος. 
3. Πρωτύτερα έπίστευεν πώς δλοι του ήσαν ανοικτοί οϊ δρό

μοι. Τώρα γυρίζει αμήχανος καί έντροπιασμένος καί θυμωμένος, 
καί δέν ξέρει πού νά στραφώ. 

4. Τονίζει, δτι τό έπεισάδιον είναι προγενέστερον τής Πο-
τειδαίας. "Ετσι εξαίρεται ακόμη περισσότερον ή καρτερία τοΰ 
Σωκράτους, ό όποιος είχεν ήλικίαν τότε πολύ μικροτέραν τών 
40 ετών. 

5. "Η Ποτείδαια έπανεστάτησε τά 432 καΐ άνεκτήθη τό 429 
Οπό τοϋ στρατηγού Φορμίωνος. Ό Σωκράτης μετέσχε τής έκστρα" 
τείας τότε, καί κατόπιν τό 422 είς τήν Άμφίπολιν (Άπολ. 28e). 
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καρτερίαν ; ώστε οΰθ' οπως οδν όργιζοίμην 
εΐχον καΐ άποστερηθείην τής τούτου συνουσίας, 
ούτε Οπη προσαγαγοίμην αυτόν ηύπόρουν. ευ 
γάρ | |δη δτι χρήμασί γε πολύ μάλλον άτρωτος e 

5 ήν πανταχη ή σιδήρφ ό Αίας, φ τε ωμην αυτόν 
μόνω άλώσεσθαι, διεπεφεύγει με. ήπόρουν δή, 
καταδεδουλωμένος τε ύπό τού άνθρωπου ώς 
ουδείς όπ" ούδενός άλλου περιήα. 

Ταύτα τε γάρ μοι άπαντα προυγεγόνει, καί 
ίο μετά ταΰτα στρατεία ήμΐν είς Ποτείδαιαν έγέ-

νετο κοινή καί συνεσιτοΰμεν έκει* πρώτον μέν 
οδν τοΐς πόνοις ού μόνον έμοΰ περιήν, άλλα 
καΐ τών άλλων απάντων, οπότ' άναγκασθείη-
μεν άποληφθέντες που, οΐα δή έπί στρατείας, 220 

is άσιτεΐν, ουδέν ήσαν οί άλλοι προς τό καρτερεϊν* 
έν τ ' αδ ταΐς εύωχίαις μόνος άπολαύειν οΐός 
τ ' ήν τά τ' άλλα καί πίνειν ούκ έθέλων, οπότε 
άναγκασθείη, πάντας έκράτει, καί δ πάντων 
θαυμαστότατον, Σωκράτη μεθύοντα ουδείς πώ-

20 ποτέ έόρακεν ανθρώπων, τούτου μέν οδν μοι 
1 καρτερίαν: εγ]κρατειαν Οχ Schone Maas coll Arist. Nicoin 1152a 
34' |oö9': ουδ. Oxa 2 καί : ει και Οχ II συνουσίας : συνήθειας Οχ1 

4 fjöeiv WOx II γε : τε Β 6 δή : τε W άλλ ου Β 9 τε γάρ : τ' άρα 
Badham 10 στρατιά Οχ' 11 κοινή vulg. 12 έν τοις πάνοις Wine-
kclmann 13 όπότ* W : οπόταν ΒΤΟχ γοΰν add- Stepbanns δέ 
Sauppe αΟ Rohde γάρ vel γοϋν Richards, fort recte 14 άπολει-
φθεντες BTW (lac. in Ox): em. Cornarius 15 προς τό : προς αυ
τόν είς τό Sauppe 16 τ ' : 6* FAWolf 13 δ πάντων : οπόταν Β 19 
θαυμασιώτατον Οχ Vindob, 21 20 έωράκει Β 

6. Οί συασιτοΰντες δέν ανήκον πάντοτε είς τό Ιδιον σύν
ταγμα στρατού· ό "Αλκιβιάδης ώς Σκαμβωνΐδης άνήκεν είς τήν 
ΛεοντΙδα, δ Σωκράτης ώς ΆλωπεκήθΕν είς τήν Άντιοχίδα φυλήν. 
Δέν ήσαν λοιπόν σύσκηνοι. 

7. Διότι δέν τοϋ έπείραζε ποτέ τήν Ογείαν. Είς τοΰτο κείται 
καί ή διαφορά του μέ τους Κυνικούς. 'Εκείνοι αποφεύγουν τάς 
ήδονάς, διότι φοβούνται μήπως υποδουλωθούν είς αυτάς. Ό Σω
κράτης δέν τάς αποφεύγει- είναι κύριος των ηδονών καί κατά 
τοΰτο, δτι δέν τάς φοβείται. 



220a ΠΛΑΤΩΝΟΣ 222 

ελπίζω, καί τώρα αμέσως ή άπόδειξις1. "Οσον άφοροι 
πάλιν τήν άντοχήν του εις το ψΰχος (καί οΐ χειμώ
νες έκεΐ επάνω εΐναι δριμύτατοι2) έκαμνε θαύματα. 
Ιδίως κάποτε πού 7"ταν παγωνιά δσον γίνεται διαπε- b 
ραστική : κανένας δέν έξεμύτιζεν άπό μέσα fj, όσάκις 
έξήρχετο κανείς, έφοροϋσαν Ολοι έ"να πλήθος πρόσ
θετα φορέματα καί υποδήματα καί είχαν τυλιγμένα 
τά πόδια των είς πιλήματα μέσα καΐ δοράς προβά
των. "Ε λοιπόν! αυτός 3 ύπ' αύτάς τάς συνθήκας έφο-
ροΰσεν, δταν έξήρχετο, τό ίδιον φόρεμα, οπως καΐ 
πρωτύτερα συνήθιζε νά Φορη, καί έβάδιζεν ανυπόδη
τος επάνω εις τόν πάγον μέ μεγαλυτέραν άνεσιν, 
παρ* οσον οί άλλοι μέ τά υποδήματα των. Καί οί 
στρατιώται τόν έστραβοκοίταζαν, νομίζοντες πώς 
ήθελε νά τους έξευτελίση. 

36. Καΐ αυτά μέν σχετικώς μέ τό ζήτημα τοΰτο' e 
αξίζει δμως ν* ακούσετε 

τό τί έκανε κα'ι έτραύηξεν αυτός ό αντρειωμένος 

κάποτ' έκεΐ είς τό μέτωπον*. Συγκεντρωμένος δη
λαδή εις μίαν σκέψιν του, έστέκετο άπό τήν αογήν 
έκεΐ καΐ έσυλλογίζετο. Καί επειδή δέν έπροχω-
ροΰσεν εις τήν σκέψιν, αντί νά τά παραίτηση, 
έξηκολουθει νά στέκεται καί νά τήν ζητη. Καΐ 
είχε μεσημεριάσει πλέον, καί ό κόσμος τό έπηρεν 
εΐδησιν καί μέ κατάπληξιν άνεκοίνωσεν ό ένας είς 
τόν άλλον, δτι ό Σωκράτης άπό τό πρωΐ στέκεται 
έκεΐ καί παρακολουθεί κάποιαν σκέψιν του. Είς τό 
τέλος (εΐχε βραδυάσει έν τω μεταξύ) μετά τό δεΐπνον 

1. Πράγματι μένει είς τό τέλος μόνος ό Σωκράτης αμέ
θυστος. 

2. Τήν άντοχήν του είς τό ψΰχος μαρτυρεί καΐ ό Ξενοφών 
Άπομν. 1,2,1 καί 1,6,2. 01 αρχαίοι μέ τήν έλοφράν των άμφίεσιν 
ήσαν Ιδιαιτέρως ευαίσθητοι είς τό ψύχος, ακόμη καί είς ψύχος 
μέτριον διά σημερινάς αντιλήψεις. 

3. Ωραία ή άντίθεσις μεταξύ τής γενικής απολύτου, ή όποια 
δλους τους άλλους συγχωνεύει είς μίαν γενικήν περιγραφήν κα
ταστάσεως, δχι προσώπων, καί τής προσωπιχότητος τοΰ Σωκρά
τους, ή όποια καί γλωσσικώς εξαίρεται μέ τό οδτος δε, γεμάτη 
ζωήν καί πλαστικότητα. 
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δοκεΐ καί αύτίκα ό Ü-λεγχος έΌεσθαι. προς δέ 
αδ τάς τού χειμώνος καρτερήσεις (δεινοί γ ά ρ 
αυτόθι χειμώνες) θαυμάσια ήργάζετο, τά τε 
άλλα καΕ ποτέ Οντος πάγου οίου δεινότατου, b 

5 καί πάντων ή ούκ έξιόντων ένδοθεν ή βΐ τις 
έξίοι, ήμφιεσμένων τε θαυμαστά δή Οσα καί 
ύποδεδεμένων καί ένειλιγμένων τους πόδας είς 
πίλους καί άρνακίδας, ούτος δ' έν τούτοις έξήει 
έχων ίμάτιον μέν τοιούτον οΐόνπερ καί πρότε-

1 0 ρον_είώθει φορειν, ανυπόδητος δέ διά τοο κρυ
στάλλου ράον έπορεύετο ή οί άλλοι όποδεδεμέ-
νοι* οί δέ στρατιώται όπέβλεπον αυτόν ώς κα-
ταφρονοϋντα σφών. 

36. Καί ταύτα μέν δή ταύτα* e 

is οΐον δ* αδ τόδ' £ρεξε καί ετλη καρτεράς άνήρ 
(δ242) έκει ποτέ έπί στρατείας, άξιον άκοΰσαι. 
ξυννοήσας γάρ αυτόθι £ωθέν τι είστήκει σκο
π ώ ν καί επειδή ού προυχώρει αύτώ, ούκ ά-
νίει, άλλα είστήκει ζητών, καί ήδη ήν μεσημ-

20 βρία, καΐ άνθρωποι ήσθάνοντο καί θαυμά-
ζοντες άλλος^αλλω Ελεγεν Οτι Σωκράτης έξ 
έωθινού φροντίζων τι έ*στηκε. τελευτώντες δέ 

3 χειμώνες de!. Naber 4 τοΰ πάγου TW 5 ή (1) ora. TW 
6 δή : ή Β 8 post πίλους add. τε Pollux VII 172 ; oro. idem Χ 50 
]| 5* om. Οχ. Vindob. 21 9 οΐόνπερ ! οίον TW 15 αδ τόδ* : αυτό BT 
16 στρατιάς ;οχ 17 έστήκεί BTW 18 προχωρεί Β corr. BS 
ΙΙάνίει: ανείη Οχ 20 άνθρωποι BT (sine spïr. W) : em. Mehler 

21 Ελεγον Mehler || έξ : ως εξ Οχ 22 καί τελευτώντες δέ W 

4. Τό επεισόδιον αυτό 9ά πρέπη νά Οεωρηθή Ιστορικόν. "Ι
σως ό μεταδώσας ή καί ό 'Αλκιβιάδης έδω νά ΰπερβάλλη κάπως 
ώς προς τήν διάρχειαν τής ορθοστασίας. Πάντως συνήθεια τοϋ 
Σωκράτους δέν ήτο νά στέκεται πολύν χρόνον 175c. 



220cî ΠΛΑΤΩΝΟΣ 224 

μερικοί "Ιωνες1 έσυραν έ*ξω τά στρώματα των* (κα
λοκαίρι ήταν τότε), άφ'ένός μέν διά νά κοιμηθούν είς 
τά δροσερά, άφ* έτερου δέ διά νά παραφυλάξουν, άν 
θά Ιστεκεν έτσι ακίνητος καί τήν νύκτα. Καΐ αυτός 
έμεινε πράγματι δρθιος, ώς πού έχάραξεν ή αυγή 
και άνέτειλεν ό ήλιος. "Υστερα έκαμε τήν προσευ-
χήν του εις τόν ήλιον3 καί άπεμακρύνθη. 

"Αν αγαπάτε τώρα4, είς τάς μάχας* είναι δίκαιον 
άλλωστε νά τοΰ αποδώσω έξάπαντος αοτόν τόν 
έπαινον. Κατά τήν διάρκειαν δηλαδή τής μάχης 5, 
μετά τήν έκβασιν τής οποίας οί στρατηγοί μοΰ απέ
νειμαν τό βραβεϊον τής ανδρείας, αοτός μέ έσωσεν, 
κανένας άλλος". Εΐχα πληγωθή' αυτός δμως δέν έδέ- e 
χθη νά μ* εγκατάλειψη, άλλα έσωσεν άπό τήν μάχην 
καΐ τά δπλα μου καί μαζί καΐ έμέ τόν ίδιον. Καΐ 
έγώ μέν καί τότε επέμενα, Σωκράτη, νά δώσουν οΐ 
στρατηγοί τό βραβεϊον τής ανδρείας είς σέ' ώς προς 
αυτό τουλάχιστον Βέν θά έχης κανένα παράπονον 
εναντίον μου, οϋτε θά εΐπής δτι ψεύδομαι*. Εντού
τοις οί στρατηγοί, άπό σεβασμόν προς τήν κοινωνι-
κήν μου περιωπήν, ήθελαν ν* απονείμουν είς έμέ τό 
βραβεϊον* καΐ σύ τότε έδειξες μεγαλυτέραν προθυ-
μίαν άπό τους στρατηγούς, έγώ νά τό λάβω καΐ δχι 
σύ. Προς τούτοις, κύριοι, θά ήξιζε τόν κόπον νά παρα
κολουθήσετε τόν Σωκράτη τήν έποχήν πού ό στρα
τός μας πανικόβλητος ώπισθοχωροΰσεν άπό τήν μά- 221 

Ι. Είς τήν έκστρατείαν τής Ποτειδαίας έχρησιμοποίησαν οί 
'Αθηναίοι πολλούς συμμάχους (θουκυδ. 1,61,4), έξ "Ιωνίας κυρίως. 
*Απ" αυτούς θά έπληροφορήθη τό περίεργον γεγονός καί δ 'Αλκι
βιάδης- είναι πάντως χαρακτηριστικόν, δτι δέν αναφέρει δτι ό 
ίδιος τό παρηκολούθηοε. 

2. 'Εντός τών ακηνων θά είχαν στήσει πρόχειρα ξυλοκρέ-
βατα· τώρα δμως πού είναι καλοκαίρι, μεταφέρουν έξω τά χαμεύ-
νια, στρωματσάδα δηλαδή. 

3. Τοιαύτας προσευχάς είς τόν ήλιον κατά τήν άνατολήν του 
συνιστά" καΐ 6 'Ησίοδος ("Εργα 339) καί ό Πλάτων (Νόμ. 887e). 
είς τάς πόλεις θά είχε πσραμεληΒή τό Εθιμον. Ό Σωκράτης προσ-
εύχετ' επίσης καί είς τό τέλος τοΰ Φαιδρού, μετά μίαν άλλην 
δηλαδή πνευματικήν Ικστασιν καΐ συλλογήν. 

4. ΕΙ δέ βούλεσθε (άκοΟσαι οία έδρασε), 
5. Τήν μάχην πρό τής Ποτειδαίας μνημονεύει καί δ θουκυδ. 
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τίνες τών 'Ιώνων, επειδή εσπέρα ήν, δειπνήσαν- d 
τες (καί γ ά ρ θέρος τότε γε ήν) χαμεύνια έξενεγ-
κάμενοι, άμα μέν έν τω ψύχει καθηΰδον, άμα 
δ' έφύλαττον αυτόν, εί καί τήν νύκτα έστήξοι. ό 

5 δέ ειστήκει,μέχρι ^ως έγένετο καί ήλιος άνέσχεν 
έπειτα ωχετ* άπιών προσευξάμενος τώ ήλίω. 

Et δέ βούλεσθε, έν ταΐς μάχαις" τοΰτο 
γάρ δή δίκαιον γε αύτώ άποδούναι. Οτε γάρ 
ή μάχη ήν, έξ ης έμοί καί τάριστεΐα εδοσαν οί 

ίο στρατηγοί, ουδείς άλλος έμέ έσωσεν ανθρώπων 
ή οδτος, τετρωμένον ούκ έθέλων όπολιπεΐν, e 
άλλα συνδιέσωσε καί τά δπλα καί αυτόν έμέ, 
καί έγώ μέν, ώ Σώκρατες, καί τότε έκέλευον 
σοί διδόναι τάριστεΐα τους στρατηγούς, καί 

is τοθτό γέ μοι οΰτε μέμψει ούτε έρεΐς οτι ψεύδο
μαι. αλλά γάρ τών στρατηγών προς τό έμόν 
αξίωμα αποβλεπόντων καί βουλομένων έμοί δι
δόναι τάριστεΐα, αυτός προθυμότερος έγένου 
τών στρατηγών έμέ λαβείν ή σαυτόν. έτι τοίνυν 

20 ώ άνδρες, άξιον ήν θεάσασθαι Σωκράτη, οτε 
άπό Δηλίου φυγή άνεχώρει τό στρατόπεδον 221 

1 Ιώνων ! ίΒόντων L. Schmidt [philolog. 40, 383] νέων Mehler 
[Schanz] Παιόνων Rettig, nil opus 5 μέχρις W 6 προσευξόμενος Β 
7 έν : και εν Οχ 11 ούκ έβέλων τετρωμένον Τ 19 ή σαυτόν: de! 
vel οΰ σαυτόν scr. Richards ; at cf. 175c Gorg. 474b Rep. 400b 

1,62 καί ό Πλούταρχος Άλκιβ, Τ είς αυτήν αναφέρεται καί ή αρ
χή τοϋ διαλόγου Χαρμίδου. Κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 'Αντισθέ
νους (Άθήν. 2l6b), ή σωτηρία τοϋ Άλκιβιάδου έγινεν είς τήν μά
χην τοο Δηλίου. 

6. "Ωστε ό Σωκράτης έτήρησε τό καθήκον τοϋ αληθινού 
έραστοϋ, δπως τό διετύπωσεν ό Φαιδρός 179a μή έγκαταλιπεΐν 
τά παιδικά. Χαρακτηριστικό ν δμως είναι, δτι προτάσσεται ή σω
τηρία τον οπλών. 

7. Συγκινητική ή αποστροφή προς τόν Σωκράτην. Ό Αλκι
βιάδης αΙσθάνεται τήν ανάγκην νά έξάρη εντόνως καί μετά μαρ
τύρων, δτι είναι ανεύθυνος αυτός διά τήν μεροληπτικήν άπονο 
μήν τοϋ αριστείου. 

Πλάτωνος Συμπόσιο ν 1? 
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χην τοΰ Δηλίου ». "Ετυχε πράγματι νά ευρεθώ έκεΐ 
υπηρετών εις τό ίππικόν, αυτός δέ είς τό πεζικόν. 
Ώπισθοχωροΰσε λοιπόν, ένω τό πλήθος εΐχεν ήδη 
διασκορπισθή, αυτός καί μαζί του ό Λάχης s . Καΐ 
έγώ τυχαίως τους συναντώ, καί αμέσως τους φωνά
ζω, μόλις τους είδα, νά μή φοβούνται καί δέν θά 
τους αφήσω, τους έλεγα. Είς αυτήν λοιπόν, σας λέ
γω, τήν περίστασιν άντίκρυσα ώραιότερον παρ" δσον 
εΐς τήν Ποτείδαιαν τό θέαμα τοΰ Σωκράτους' διότι 
ώς έφιππος δέν εΐχα τόσον νά φοβοΰμαι προσωπι
κώς \ Πρώτα πρώτα, πόσον ανώτερος ήτο άπό τόν 
Λάχητα εις τό νά διατηρή τήν ψυχραιμίαν του. "Επει- 1> 
τα μοΰ παρείχε τήν έντύπωσιν, οπως αναφέρεις καΐ 
σύ, 'Αριστοφάνη, Οτι καΐ έκεΐ έβάδιζε τόν δρόμον τοο 
ακριβώς οπως καί έδώ, κ ο ρ δ ω μ έ ν ο ς κ α ί μ έ τ ά 
μ ά τ ι α ρ ι γ μ έ ν α π ο τ * έ κ ε ΐ κ α ΐ π ο τ * έ δ ώ 4 . 
"Ατάραχος έκοίταζε δεξιά καί αριστερά φίλους καί 
εχθρούς καί έφανέρωνεν έξ αποστάσεως πολλής εΐς 
τόν καθένα, δτι άν άπλωνε κανείς επάνω του, θ' άντι-
σταθή ό άνθρωπος αυτός μέ σθένος. Δι* αυτόν ακρι
βώς τόν λόγον καΐ ύποχωροΰσεν έν πάση άσψαλεία 
καΐ αυτός καί ό άλλος 6. Διότι είς τόν πόλεμον, ό
σους τηροΰν άνάλογον στάσιν, καταντςί μήτε νά τους 
εγγίζουν κδν' προτιμούν νά κυνηγούν εκείνους, πού e 
τό Ιχουν βάλει πανικόβλητοι είς τά πόδια. 

Υπάρχουν ακόμη καί άλλα πολλά καί άξιοθαύ-

1. ΕΙς τό Δήλιον (τό σημερινόν Δήλεσι παρά τήν Αυλίδα τής, 
Βοιωτίας) έγινε τό 424 φονιχωτάτη μάχη προς τους Βοιωτούς 
στρατηγουμένους ΰπό τοθ Παγώνδα, κατά τήν οποίαν οΐ 'Αθη
ναίοι υπό τόν 'Ιπποκράτη κ ατε τρο πόθησαν μέ σοβαρωτάτας απώ
λειας. "Εκτοτε δέν άπετόλμησαν πλέον κατά ξηράν σύγκρουσιν. 
ΟΙ μεταγενέστεροι (Στράβ. 9,2,7 Διογ. Λαέρτ. 2,22) παραδίδουν 
δτι ό Σωκράτης Εσωσεν έδο τοϋ Ξενοφώντος τήν ζωήν—πράγμα 
χρονολογικως αδύνατον συγχέουν προφανώς μέ τήν σωτηρία ν 
τοθ Άλκιβιάδου. ΕΕς τήν μάχην αυτήν ήθέλησεν ό "Αλκιβιάδης 
νά πλήρωση είς τόν Σωκράτην δ,τι τοϋ έχρεωστοϋσεν άπό τήν 
μάχην τής Ποτειδαίας. 

2. Είς τόν όμώνυμον διάλογον 181b αναφέρει ό τραχύς, άλλα 
γενναιόκαρδος στρατηγός Λάχης τήν άζιοθαύμαστον διαγωγήν 
τοϋ Σωκράτους : έν γάρ Tg άπό Δηλίου Φυγδ μετ* έμοΟ συνανε-
χώρει, κάγώ σοι λέγω, δτι et ol άλλοι ήθελαν τοιούτοι είναι, 
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ετυχον γάρ παραγενόμενος Υππον έχων, οδτος 
δέ δπλα. άνεχώρει οδν έσκεδασμένων ηδη τών 
ανθρώπων οδτός τε άμα καί Λάχης. καί έγώ 
περιτυγχάνω, καί ίδών ευθύς παρακελεύομαί τε 

s αοτοΐν θαρρεΐν καί έ'λεγον δτι ούκ απολείψω 
αύτώ. ένταΰθα δή καί κάλλιον έθεασάμην Σω
κράτη f) έν ΠοτειδαΕα — αυτός γάρ ήττον έν 
φόβω γ) διά τό έφ' ίππου εΤναι—πρώτον μέν 
δσον περιήν Λάχητος τώ εμφρων είναι" έπειτα b 

ίο εμοιγ' έδόκει, ώ Άριστόφανες, τό σον δή τοΰτο 
(Nub. 362), καΐ έκεΐ διαπορεόεσθαι ώσπερ καί 
ένθάδε, β ρ ε ν θ υ ό μ ε ν ο ς κ α ί τ ώ φ θ α λ μ ώ 
π α ρ α β ά λ λ ω ν , ήρεμα παρασκοπών καί τους 
φιλίους καί τους πολεμίους, δήλος ών παντί καί 

is πάνυ πόρρωθεν Οτι εΐ τις άψεται τούτου τοϋ 
ανδρός, μάλα έρρωμένως άμυνεΐται. διό καί 
ασφαλώς άπήει καί οδτος καί ό έτερος* σχεδόν 
γ ά ρ τι τών οοτω διακειμένων έν τώ πολέμω 
ουδέ άπτονται, άλλα τους προτροπάδην φεύ- e 

20 γοντας διώκουσιν. 

Πολλά μέν οδν άν τις καί άλλα εχοι Σω
κράτη έπαινέσαι καΐ θαυμάσια* άλλα τών μέν 

8 ή Β: ή TW η Οχ 11 ώσπερ καΐ ένθάδε del. Jahn 12 τ'όφθαλμώ W 
τώφθαλμώι Β 13 περισκοπών Ast 14 φίλους Οχ 15 αψαιτο Οχ 
16 άμύνηται Βΐ|6ιό δή Aristides 17 οδτος: αυτός Οχ'[δ έταϊρος 
Aristides 18 έν τώ πολέμω post, άπτονται ideai 29 μάλλον διώ-
χουσιν Aristides 21 μέν om. Οχ 22 θαυμάσαι Badham 

ορθή &ν ημών ή πόλις tjv καΐ ούκ firv έπεσε τότε τοιοΟτον 
πτώμα. 

3. Διότι ώς Εφιππος ήτο έκτος KIVÖUVOU (πρβλ. Πολιτ. 467e). 
4. Ol στίχοι τοΰ 'Αριστοφάνους είναι : οτι βρενθύει τ* έν 

ταΐσιν όδοΐς καΐ τώφθαλμώ παραβάλλεις. Τό 424 πού Εγινεν ή 
μάχη τοθ Δηλίου δέν ημπορούσε νά ένθυμηθ^ τάς Νεφέλας, αί 
όποΐαι παρεστάθησαν τό 423. 'Αλλ' έκ τών υστέρων τό προσθέτει. 

5. "Ετερος, Οχι εταίρος- Ετσι χαρακτηρίζει προχείρως τόν 
Λάχητα δ μεθυσμένος. 
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μαστα, πού θά είχε κανείς νά πρόσθεση είς επαινον 
τοο Σωκράτους. Ά λ λ α ώς προς τάς άλλας μέν ιδιό
τητας θά ήδύνατο ίσως ν' άποδώση κανείς παρόμοια 
καί είς ëvav άλλον' τό δτι ομως δέν ομοιάζει μέ κα
νέναν άνθρωπον οοτε άπό τους αρχαίους οοτε άπό 
τους συγχρόνους, αυτό επιβάλλει κάθε θαυμασμόν. 
Τί ήτον π. χ. ό Άχιλλεύς, θά ημπορούσες νά έχης 
μίαν είκόνα άπό τόν Βρασίδαν1 καί άλλους* καί πά
λιν τί ήτον ό Περικλής, άπό τόν Νέστορα καί τόν 
"Αντήνορα2— καί δέν εΐναι αυτοί μόνοι. Καί διά τους d 
άλλους επίσης θά ήμποροΰσες νά εδρης αναλογίας 
παρομοίας. "Ανθρωπον ομως, Οποιος ύπήρξεν αυτός. 
αλλόκοτος καί ό ίδιος καί οί λόγοι του, οοτε κατά 
προσέγγισιν δέν θά εϋρης, δσον καί νά ζήτησης. 
οϋτε μεταξύ τών αρχαίων οϋτε μεταξύ τών συγχρό
νων—έκτος άν τόν παραβολής μ* αυτούς πού λέ
γω, Βχι μέ ανθρωπον οίονδήποτε, άλλα μέ τους 
Σιληνους καί τους Σατύρους, καί τόν ίδιον καί τάς 
ομιλίας του. 

37. Διότι—και παρέλειψα ν' αναφέρω τοΰτο κατ' 
αρχάς—καί αί συνδιαλέξεις του έχουν καταπληκτικήν 
πράγματι ομοιότητα μέ τους Σιληνούς, που άνοιγο-
κλείουν. "Οστις π. χ. θελήση τυχόν νά παρακολούθηση e 
τάς συζητήσεις τοΰ Σωκράτους, θά τοϋ έκαμναν κατ" 
αρχάς πολϋ κωμικήν έντύπωσιν: αυτήν τήν έμφάνισιν 
έχουν καί al λέξεις καί αϊ εκφράσεις, μέ τάς όποιας 
εΐν* έπενδεδυμέναι έξωτερικώς, σαν μέ τό δέρμα χυ
δαίου Σατύρου. Κάτι γαϊδάρους αναφέρει πάντοτε σα-
μαρωμένους καί χαλκωματάδες καί πετσωτήδες καί 
βυρσοδέψας, καί παρουσιάζεται ώς νά έπαναλαμβάνη 

1. Ό Βρασίδας, ό κυριώτερσς στρατηγός είς τόν Άρχιδά-
μειον πόλεμον, ήτον είς τάς "Αθήνας πασίγνωστος (πρβλ. Άρι-
στοφ. Σφήκας 475, ΕΙρ. 640). "Οπως κατόπιν καΐ ό Λύσανδρος, έξε-
χώριζεν άπό τους συντηρητικούς Σπαρτιάτας διά τήν τολμηρίαν 
καί τήν άεικίνητον πρωτοβουλίαν του είς πολλά (αυτός μετέφερε 
τόν πόλεμον είς τά μακεδόνικα παράλια), είχεν δμως καί δ,τι 
δέν είχεν ô Λύσανδρος, τήν Ικανότητα καί τήν άνδρείαν ενός 
ήρωος. Ό πρώιμος του θάνατος, τόν δποΐον άψήφιστα πάντοτε 
άντίκρυζε, τό 422 εΙς τήν Άμφίπολιν έπί τοϋ πεδίου τής τιμής 
ήτον ή μεγαλύτερα διά τήν Σπάρτην απώλεια. Ό Θουκυδίδης 
τόν θαυμάζει, καί δς ύπήρξεν ή αφορμή τής εξορίας του. 
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άλλων επιτηδευμάτων τάχ* άν τις καί περί άλ
λου τοιαΟτα εΐποι, τό δέ δή μηδενί ανθρώπων 
δμοιον είναι, μήτε τών παλαιών μήτε τών νΟν 
όντων, τοΰτο άξιον παντός θαύματος, οίος γάρ 

5 Άχιλλεύς έγένετο, άπεικάσειεν άν τις καί Βρα-
σίδαν καί άλλους, καί οίος αδ Περικλής, καί 
Νέστορα καί Αντήνορα—είσί δέ καί έΐτεροι— d 
καί τους άλλους κατά ταΰτ' άν τις άπεικάζοι* 
οΐος δέ ούτοσί γέγονε τήν άτοπίαν άνθρωπος, 

ίο καί αυτός καί οί λόγοι αύτοΰ, ούδ* εγγύς άν 
εύροι τις ζητών, ούτε τών νΰν οϋτε τών πα
λαιών, εί μή άρα εί οΐς έγώ λέγω άπεικάζοι 
τις αυτόν, ανθρώπων μέν μηδενί, τοΐς δέ σιλη-
νοΐς καί σατύροις, αυτόν καί τους λόγους. 

is 37. Καί γάρ ουν καί τοΰτο έν τοΐς πρώτοις 
παρέλιπον, Οτι καί οί λόγοι αύτοΰ ομοιότατοι 
είσι τοις σιληνόΐς τοΐς διοιγομένοις. εί γάρ έθέ- e 
λοι τις τών Σωκράτους άκούειν λόγων, φανεΐεν 
άν πάνυ γελοίοι τό πρώτον, τοιαΰτα καί όνό-

20 ματα καίρήματα έξωθεν περιαμπέχονται, σατύ
ρου δή τίνα ύβριστοΟ δοράν. ονους γάρ καν-
θηλίους λέγει καί χαλκέας τινάς καί σκυτοτό-
μους καί βυρσοδέψας, καί άεί διά τών αυτών 

2 δή solus Οχ 3 εΐναι μήτε : είναί με Β corr. Β* 7 είσί δέ 
και ?τεροι seel. Jahn otoi pro είσί (del- τους) Badham 8 καΐ 
τους άλλους add. Οχ2 in mg. || ταοτ ' : ταοτ* BT ταύτα Οχ τοϋτ* W 
9 άνθρωπος Sauppe 12 εί ante οίς solus add. Β 12 λέγων Β 
17 έθέλει TW (lac. in Οχ) 18 τών . . . . λόγων : τόν λόγον Β 
19 πάνυ om. Β 21 δή Baiter : άν TW om. ΒΟχ άρα Kvicala 
|| κανθηλινους Οχ 

2. Ό Άντήνωρ ήτο διά τους Τρώας δ,τι ό Νέστωρ διά τους 
"Ελληνας, τό σύμβολον τής πρεσβυτικής φρονήσεως καί μετριοπά
θειας καί τής εύγλωττίας. Μέ μυθικούς ήρωας παραβάλλει καί 
εις τόν Φαΐδρον ό Πλάτων τους συγχρόνους του ρήτορας. 
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συνεχώς τά ϊδια μέ τάς ιδίας λέξεις1. "Ετσι οιοσδή
ποτε άνθρωπος άπειρος και επιπόλαιος θά έγελοΰσε 
μέ τάς συζητήσεις του. "Οταν όμως τάς ΐδης ν'άνοί- 222 
γωνται καί δσον περισσότερον εισδύεις είς τό βάθος 
των, θά εϋρης τότε, πρώτον μέν δτι είναι αί μόναι 
συζητήσεις που έχουν νόημα, έπειτα δτι είναι θεΐαι 
είς ΰψιστον βαθμόν καί κρύπτουν μέσα των αρετής 
αγάλματα πλήθος, καί πλήθος είναι τά ζητήματα πού 
εγγίζουν, ή μάλλον ολα οσα οφείλει νά εχη ύπ' δψει 
του όστισδήτιοτε πρόκειται νάγίνη τέλειος άνθρωπος. 

Αυτά είναι, κύριοι, οσα έχω νά επαινέσω έγώ 
τόν Σωκράτη. Καί οσα πάλιν παράπονα έχω εναντίον 
του, τά παρενέβαλα είς τήν όμιλίαν μου, τάς προσβο-
λάς που μοΰ έκαμε. Καί δέν εΐμαι ό μόνος, πού έχει 
μεταχειρισθή κατ' αυτόν τόν τρόπον' καί τόν Χαρμίδην 
τοΰ Γλαΰκωνος* καί τόν Εύθύδημον τοΰ Διοκλέους1* καί b 
ëva μεγάλον αριθμόν άλλων. Τους έξαπατα\ πώς 
εΐν' εραστής των, καί εις τό τέλος καταντά νά γίνεται 
ό ίδιος ερωμένος αντί έραστοϋ. Τό ϊδιον επίσης λέγω 
καί προς σέ, "Αγάθων. Νά μήν άφήσης νά σ' εξαπάτηση 
αυτός έδώ, μόνον νά λάβης τά μέτρα σου, διδαχθείς 
άπό τά παθήματα τά ιδικά μας, ώστε νά μή σοΰ γίνη 
μ ά θ η μ α τ ό π ά θ η μ α , οπως είς τόν άνόητον 
τής παροιμίας *». 

1. *Η διαρκής χρησιμοποίησις ύπό τοϋ Σωκράτους παραδει
γμάτων της καθημερινής ζωής καί ή έπανάληψις αυτών έπροκα-
λοΰααν άντιπάθειαν είς τους σοφίστάς ή τους μαθητάς των εκεί
νοι έκυνηγοϋσαν πάντοτε κάτι τί τό έκλεκτόν καί τά πρωτότυ-
πον εις τήν έκφρασιν. Πρβλ. Γοργ. 491a, δπου λέγει ό Καλλι-
κλής : Νή τους θεούς, άτεχνώς γε άεί σκυτέας τε καΐ κναφέας 
καί μαγείρους λέγων καί Ιατρούς οόδεν παύπ, ώς περί τούτων 
ήμΐν δντα τόν λόγον. 

2. Άδολφός τής μητέρας του Πλάτωνος, ό όποιος παρασυρ
θείς ύπό τοϋ Κριτίου, τοϋ εξαδέλφου και κηδεμόνας του, εδέχθη 
νά γίνη ένας έκ τών δέκα αρχόντων, οί όποιοι έκυβερνοϋσαν τόν 
Πειραιά έπί τών Τριάκοντα καί έπεσε μαχόμενος προς τους μετά 
τοϋ Θρασυβούλου παρά τόν Κηφιαόν τό 403. Ό Πλάτων, ό όποιος 
τόν έθαύμαζε, φαίνεται, Ιδιαιτέρως, τοϋ έστησε περίλαμπρον μνη-
μεΐον είς τόν όμώνυμον διάλογον. Μας μεταφέρει έκεΐ είς τήν έπο-
χήν περί τά 430, δταν Ó Χαρμίδης δέν ήτα παρά Ενας πανευμορ-
φος έφηβος, που άκτινοβολοϋσεν άπό ωραιότητα, πνεϋμα, καί 
ιδιαιτέρως άπό σωφροσύνην — αυτή αοτη ή ένοάρκωσις της ατ
τικής χάριτος καί σωφροσύνης. Καί ό Ξενοφών είς τά Συμπόσιον 
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τά αυτά φαίνεται λέγειν, ώστε άπειρος καί 
ανόητος άνθρωπος πάς άν τών λόγων καταγε-
λάσειεν. διοιγομένους δέ ίδών άν τις καί εντός 222 
αυτών γιγνόμενος, πρώτον μέν νουν έχοντας 

5 ένδον μόνους εύρήσει τών λόγων, έπειτα θειο-
τάτους καί πλείστα αγάλματα αρετής έν αύτοΐς 
έχοντας καί έπί πλείστον τείνοντας, μάλλον δέ 
έπί πάν οσον προσήκει σκοπεΐν τώ μέλλοντι 
καλώ κάγαθώ εσεσθαι. 

ΊΟ Ταΰτ' εστίν, ω άνδρες, ά έγώ Σωκράτη ε
παινώ* καί αυ α μέμφομαι συμμείξας ύμΐν εΐ
πον, ά με υβρισεν. καί μέντοι ούκ έμέ μόνον 
τ^ΰτα πεποίηκεν, άλλα καίΧαρμίδηντόν Γλαύ-
κωνος καί Εύθύδημοντόν Διοκλέους καί άλλους b 

i5 πάνυ πολλούς, οϋς ούτος έξαπατών ώς ερα
στής, παιδικά μάλλον αυτός καθίσταται άντ' 
έραστοϋ. ά δή καί σοί λέγω, ώ Ά γ ά θ ω ν , μή 
έξαπατάσθαι ύπό τούτου, άλλ' άπό τών ημε
τέρων παθημάτων γνόντα εύλαβηθήναι καί μή 

•20 κατά τήν παροιμίαν (Hesiod. Opera 218) ώ σ π ε ρ 
ν ή π ι ο ν π α θ ό ν τ α γ ν ώ ν α ι . 

3 διοιγουμένους Β ί ! ά ν : au Bekker άρα Kvicala δή Schanz ; at cf. 
Rvp. 492c 4 γενόμενος Richards 5 τόν λόγον Β del. Naber 7 τεί
νοντας Il τινοντας Οχ 8 έπί : έτι Β 9 καί άγαθω BW 15 πάνυ 
om. Οχ 17 ώ om. Οχ' 18 έξαπατάσθε Β |Ι άπό : υπο Οχ' 19 γνών-
τα Β 

καί τ'Απομνημονεύματα 3,7 μας τόν περιγράφει ώς έναν άπό τους 
τ:ϊρισσότερον συμπαθητικούς καί πιστούς φίλους τοΰ Σωκράτους. 

3. Τόν γνωρίζομεν ιδιαιτέρως άπό τήν περιγραφήν τοϋ Ξε
νοφώντος τήν μακράν {'Απομν. 4, 2 κεξ.) δπου ό Σωκράτης τόν 
θεραπεύει άπό τήν αυταρέσκειαν καί ματαιοδοξίαν του. Πρότυ-
πον είναι ό 'Αλκιβιάδης τοϋ Συμποσίου, άλλα μέ καλυτέραν £κ-
ίϊασιν. 

4. Πρβλ. °Ομ. Ρ 32 ρεχθέν δέ τε νήπιος δγνω. 'Ομοίως 
Ήσιόδ. "Εργα 218 καί Ήρόδ. 1, 207 παθήματα μαθήματα, Αίσχ. 
Άγαμ. 176 πάθος μάθος. 



222c ΠΛΑΤΩΝΟΣ 232 

38. Αυτά εΐπεν ό Αλκιβιάδης, καί αμέσως άντή- e 
χησαν γέλωτες διά τήν έλευθεροστομίαν του, επειδή 

έφαίνετο νά εΐν* ερωτευμένος άκό-
"Εξοδος * μη 1 μέ τόν Σωκράτην. Τότε ό Σω

κράτης «Άμέθυστον σ' ευρίσκω 
Αλκιβιάδη» τοΰ λέγει' «ειδεμή, δέν θά μετεχειρί-
ζεσο τόσον έπιδεξίας τεχνικάς περιστροφάς, προσ-
παθών ν' απόκρυψης τό έλατήριον, χάριν τοϋ οποίου 
ανέπτυξες ολ' αυτά1*, και δέν θά τό έτοποθετοΰσες 
είς τό τέλος, ώς να τό ανέφερες δήθεν έν παρόδω. 
Ω σ ά ν νά μήν ήτο ή πρόθεσις τής δλης σου ομιλίας 
νά μας βάλης νά μαλώσωμεν έγώ καί ό Άγάθων, α 
μέ τήν πεποίθησιν οτι εχομεν καθήκον, έγώ μέν κα
νέναν άλλον νά μήν άγαπω έκτος άπό σέ, ό δέ 
Άγάθων κανενός άλλου τόν έρωτα νά μή δέχεται 
παρά μόνον τόν ίδικόν σου. Ά λ λ α δέν μας γελάς' 
Ολη σου αυτή ή σκηνοθεσία μέ τους Σατύρους καί 
τους Σιληνους 8 έξεσκεπάσθη τελείως. Καλέ μου 
Άγάθων, άς μήν τοΰ περάση, όχι. Μόνον έ'χε τόν 
νουν σου, κανείς νά μή βάλη σκάνδαλα μεταξύ μας·>. 
Καί ό Άγάθων εΐπε : «Αλήθεια, Σωκράτη, σαν νά 
μοΰ φαίνεται πώς έχεις δίκαιον. Τό συμπεραίνω άλ
λωστε καί άπό τό δτι επήγε καί έπλάγιασεν άνά-
μεσόν μας, μέ τήν πρόθεσιν νά μας άποχωρίση*. e 
"Ε λοιπόν! δέν θά τοΰ περάση* θά έλθω και έγώ 
καί θά πλαγιάσω κοντά σου». «Nat. vai!» λέγει ό 
Σωκράτης «έδώ έλα καί πλάγιασε προς τά κάτω 
μουΛ». *θεέ μου» έφώναξεν ό Αλκιβιάδης «τί ύπο-

* Πρβλ. ΕΙσαγ. II § 12. 
1. "Ετι = τώρα ποΰ δ'Αλκιβιάδης κατέχων τήν πρώτην πο-

λιτικήν θέσιν δέν ευρίσκεται, ώς είναι γνωστόν, είς σιενάς φιλι
κός σχέσεις μέ τόν Σωκράτην. 

2. Ό Σωκράτης ζητεί νά παραστήσπ, δτι ό λόγος τοϋ Άλκι-
βίάδου είναι έσχηματισμένος, ανήκει δηλαδή είς εκείνα τά προ
ϊόντα τής σοφιστικής κομψότατος (raffinement), τών οποίων θέμα 
είναι τό δι* άλλων πορευόμενον καΐ παντελώς έπ' άλλης υποθέ
σεως τόν λόγον ποιούμενον άλλην περαίνειν. 

3. Τό σατυρικόν δράμα, τό όποιον διεκρίνετο άπό τάς άλλας 
τραγωδίας, κυρίως διότι ό χορός άπετελεϊτο άπό Σατύρους καί 
εΐχε κορυφαΐον τόν Σιληνόν, έδίδετο, ώς γνωστόν, είς τό τέλος 
τών παραστάσεων. Ό Σωκράτης παίζει μέ τήν παρομοίωσίν τοι* 
μέ Σιληνόν καΐ Σάτυρον. 
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38. Είπόντος δή ταοτα τοΰ Άλκιβιάδου γέ- e 
λωτα γενέσθαι έπί τη παρρησία αύτοΰ, δτι έδό-
κει έτι ερωτικώς εχειν τοΰ Σωκράτους. Τον οδν 
Σωκράτη Νήφειν μοι δοκεΐς, φάναι, ω Άλκι-

5 βιάδη. ού γάρ άν ποτέ ούτω κομψώς κύκλω πε
ριβαλλόμενος άφανίσαι ένεχείρεις ού έ'νεκα 
ταύτα πάντα εΐρηκας, καί ώς έν παρέργω δή 
λέγων έπί τελευτής αυτό εθηκας, ώς ού πάντα 
τούτου Ενεκα είρηκώς, τοΰ έμέ καί Α γ ά θ ω ν α 

ίο διαβάλλειν, οίόμενος δεΐν έμέ μέν σοΰ έράν καί d 
μηδενός άλλου, "Αγάθωνα δέ ύπό σοΰ έρασθαι 
καί μηδ* ύψ'ένας άλλου, άλλ' ούκ ελαθες, αλλά 
τό σατυρικόν σου δράμα τοΰτο καί σιληνικόν 
κατάδηλον έγένετο. άλλ' ώ φίλε Άγάθων, μη-

15 δέν πλέον αύτώ γένηται, άλλα παρασκευάζου 
οπως έμέ καί σέ μηδείς διαβάλει. Τόν οδν 'Α
γάθωνα ειπείν.Καί μήν, ώ Σώκρατες,κινδυνεύεις 
αληθή λέγειν τεκμαίρομαι δέ καί ώς κατεκλίνη 
έν μέσω έμοΰ τε καί σοΰ, ϊνα χωρίς ήμδς δια- e 

20 λάβη. ουδέν οδν πλέον αύτώ εσται, άλλ' έγώ 
παρά σέ έλθών κατακλινήσομαι. — Πάνυ γε, 
φάναι τόν Σωκράτη, δεΰρο ύποκάτω έμοΰ κα-
τακλίνου.— Ώ Ζεΰ, ειπείν τον 'Αλκιβιάδην, 

3 £τι : τι Οχ1 4 φαναι : εφη Οχ* 6 οδ ένεκα TW : ουνεκα Oxa 

ούδ' ένεκα ΒΟχ1 οδ δή Ενεκα Usener 15 διαβάλει Οχ : διαβάλη, 
BTW διαλάβη Rettig 21 παρά σέ έλθών : παρελθών Οχ1 corr. Oxfl 

4. Ό "Αγάθων λογοπαικτεϊ μέ τό διαβάλη καί διαλάβη. 
5. Περί τής τοποθετήσεως των πρβλ. ΕΙσαγ. σ. 31*. Ώ ς 

τώρα έκάθηντο κατά σειράν. Άγάθων—Αλκιβιάδης-Σωκράτης-
τώρα τοποθετούνται : 'Αλκιβιάδης-Σωκράτης—Άγάθων. "Ετσι 
ευρίσκεται είς τά μέσον τών δύο ωραίων b Σωκράτης, ό αληθι
νός Ερωμένος καί τών δύο. Ό Αλκιβιάδης θέλει νά μείνη είς τό 
μέσον, άλλ* ό Σωκράτης μέ τήν δικαιολογίαν τοϋ εγκωμίου 
(214c) πείθει τόν Αγάθωνα ν* άλλάξη θέσιν. 
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φέρω πάλιν άπ* αυτόν τόν άνθρωπον! ΕΙς Ολα έννοεΐ 
νά μέ υπέρτερη. Επιτέλους, καημένε, άν οχι τίποτ* 
άλλο, άφησε τουλάχιστον τόν Αγάθωνα να πλαγιάζη 
άνάμεσόν μας». «"Α δχι ! αυτό δέν γίνεται» λέγει ό 
Σωκράτης" «σύ έπλεξες τό έγκώμιον μου" πρέπει τώρα 
καί έγώ νά πλέξω τό έγκώμιον τοϋ προς τά δεξιά. 
"Αν λοιπόν έξαπλωθή ό Άγάθων προς τά κάτω 
σου, θά πρέπη τότε (δέν εΐν' ίχσι;) έμέ καί πάλιν 
νά έγκωμιάση, άντι νά έγκωμιασθη εκείνος ύπ' έμοΰ. 
Μά Ιλα άφησε, αδελφέ, καί μή ζηλεύης τό παλ- 223 
ληκάρι, άν θά τό εγκωμιάσω. Έ ξ άλλου αισθάνομαι 
ζωηρόν πόθον νά τοΰ πλέξω τό έγκώμιον». «Τί χαρά ί 
τί χαρά!» 1 λέγει ό Άγάθων' «Αλκιβιάδη, αδύνατον 
νά μείνω αύτοΰ* όπουδήποτ' άλλου θά σηκωθώ καί θά 
πλαγιάσω, διά ν1 ακούσω τόν πανηγυρικόν μου άπό 
τόν Σωκράτη». Νά τα πάλιν» λέγει ό Αλκιβιάδης 
«τά συνηθισμένα Ι "Οπου είναι παρών ό Σωκράτης, 
είναι αδύνατον άλλος κανείς νά έλθη εΐς έπικοινω-
νίαν μέ τους ωραίους. Νά καΐ τώρα πάλιν, τί εύκολα 
πού εύρήκε μίαν δικαιολογίαν πιστευτήν, ώστε νά 
πλαγιάση κοντά του εκείνος9 !» 

39. 'Ενώ λοιπόν ό Άγάθων έσηκώνετο νά κατά- b 
κλιθή πλησίον τοΰ Σωκράτους, Εξαφνα ενεφανίσθη
σαν πλήθος κωμασταί είς τήν θύραν. Τήν εύρήκαν 
άνοικτήν, επειδή έξήρχετο κάποιος έκείνην τήν στι
γμήν, καί έτραύηξαν κατ" ευθείαν μέσα · καί επήραν 
θέσιν κοντά των. Θόρυβον έγέμισε τότε δλον τό σπίτι, 
καί χωρίς καμμίαν πλέον τάξιν ΰπεχρεώθησαν νά 
πίνουν κρασί πάρα πολύ. 

Καΐ ό μέν Έρυξίμαχος καί ό Φαιδρός4 μέ με-

1. Τήν έζαιρετικήν χαράν τοθ Αγάθωνος εκφράζει τό κά
πως λαϊκόν επιφώνημα Ιού ΙοΟ. 

2. 'Ιδού καί νέον παράδειγμα, δπου ό 'Αλκιβιάδης α ν α γ 
κ ά ζ ε τ α ι νά παραδεχθή, πώς έχει δίκαιον Ο Σωκράτης, καί 
νά συμμορφωθώ' καί ομως θυμώνει. 

3. Χωρίς ν" αναγγελθούν. 
4. ΟΙ όποιοι προσέχουν τήν ύγείαν των καΐ αποφεύγουν τάς 

καταχρήσεις. 
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οΐα αδ πάσχω ύπό τοΰ άνθρωπου" οϊεταί μου 
δεΐν πανταχτ] περιεΐναι. άλλ* εί μή τι άλλο, ώ 
θαυμάσιε, έν μέσω ημών έ'α 'Αγάθωνα κατα-
κεΐσθαι.—'Αλλ* αδύνατον, φάναι τον Σωκράτη. 

5 σύ μέν γ ά ρ έμέ έπήνεσας, δεΐ δέ έμέ αδ τόν 
έπί δεξί' έπαινεΐν. έάν οδν ύπό σοί κατακλινί) 
Άγάθων, ού δήπου έμέ πάλιν έπαινέσεται, 
πρίν ύπ* έμοΰ μάλλον έπαινεθήναι; άλλ'ëaoov. 
ώ δαιμόνιε, καί μή φθονήσης τώ μειρακίω ύπ* 223 

ίο έμοΰ έπαινεθήναι* καί γάρ πάνυ επιθυμώ αυ
τόν έγκωμιάσαι. —ΊοΟ ίοΰ, φάναι τόν 'Αγάθω
να, 'Αλκιβιάδη, ούκ εσθ' οπως άν ένθάδε με[-
ναιμι, άλλα πάντοσε μάλλον μεταναστήσομαι, 
ϊνα ύπό Σωκράτους επαινεθώ.—Ταΰτα εκείνα, 

15 φάναι τόν Άλκιβιάδην, τά είωθότα" Σωκράτους 
παρόντος τών καλών μεταλαβεΐν αδύνατον 
άλλω. καί vöv ώς εύπόρως καί πιθανόν λόγον 
ηδρεν, ώστε π α ρ ' έαυτώ τουτονί κατακεΐσθαι. 

-9. Τόν μέν οδν Α γ ά θ ω ν α ώς κατακεισό-
20 μενον παρά χφ Σωκράτει άνίστασθαι. εξαίφνης b 

δέ κωμαστάς ήκειν πάμπολλους έπί τάς θύρας, 
καί έπιτυχόντας άνεωγμέναις έξιόντος τινός, 
εϊσω άντικρυς πορεύεσθαι παρά σφάς καί κα-
τακλίνεσθαι, καί θορύβου μεστά πάντα εΐναι 

25 καί ούκέτι έν κόσμω ούδενί άναγκάζεσθαι πί
νειν πάμπολυν οΐνον. 

Τόν μέν οδν Έρυξίμαχον καί τόν Φαΐδρον 
καΐ άλλους τινάς εφη ό 'Αριστόδημος οΐχεσθαι 

2 περιεΐναι: περιιεναι Οχ [] άλλο ora. Οχ' 5 έμέ: με TW || αδ τόν 
Bekker : αυτόν codd. 6 έπιδέξι' BW (| σου Τ corr. Τ91] κατακλιθη 
Οχ 7 ού : οοτω Badham 13 πάντοσε (ε a.v. ex α) Οχ: παντός 
ceti. 17 ευπορω Οχ 18 αυτω Οχ 23 ειοω Οχ Maas: είς TO cett. 
25 τους άλλους Οχ 
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ρικούς άλλους, λέγει ό Αριστόδημος ', έ"σπευσαν νά 
φύγουν' τόν ίδιον, τόν έπήρεν ό ίίπνος καί έκοιμή-
θη πάρα πολύ {διότι αί νύκτες ήσαν μακροί)8, έξύ- e 
πνησε δέ προς τά έξημερώματα, δταν έκραξαν πλέον 
οΐ πετεινοί. "Οταν έξύπνησεν, εΐδε πώς οι άλλοι ολοι 
εΤχαν άποκοιμηθή ή εΐχαν φύγει, ό Άγάθων δέ καΐ ό 
'Αριστοφάνης καί ό Σωκράτης μόνοι ήσαν ακόμη 
άγρυπνοι καί έπιναν άπό ëva μεγάλον κύπελλον έξ 
αριστερών πρ£ς τά δεξιά. Ό Σωκράτης έσυζητοϋσε 
μαζί των. Εντούτοις ολα Οσα έλεγαν δέν τά συν-
εκράτησε, λέγει ό Αριστόδημος, είς τήν μνήμην του' 
διότι άφ' ενός μέν δέν τά είχε παρακολουθήσει έξ d 
αρχής, άφ' έτερου δέ ήτο μισονυσταγμένος. AÎ γένι-
καί γραμμαί ομως ήσαν, λέγει, δτι ό Σωκράτης τους 
άπέσπα τήν όμολογίαν, Οτι είναι έργον τοΰ ιδίου 
προσώπου νά γνωρίζη να συνθέτη καί τραγωδίαν καί 
κωμωδίαν καί Οτι, δστις είναι τεχνίτης ποιητής τρα
γωδιών, εΐναι συγχρόνως καί κωμωδιών ποιητής. Είς 
αυτά εκείνοι έξηναγκάζοντο νά συμφωνήσουν, χωρίς 
νά παρακολουθούν ενεργώς, διότι έν τώ μεταξύ ένύ-
σταξαν. Πρώτος άπεκοιμήθη ό Αριστοφάνης, κατό
πιν, δταν εΐχε πλέον εξημερώσει, καί ό Άγάθων. 

Τότε ό Σωκράτης, άφοΰ τους έβαλε νά κοιμη
θούν, έσηκώθη καί έφυγε' αυτός τόν ήκολούθησεν, 
οπως συνήθως. Είς τό Λύκειον s Οταν έφθασεν, ένίφθη, 
καί ήσχολήθη τό ύπόλοιπον τής ημέρας Οπως πάντα. 
Κατ' αυτόν τόν τρόπον έπέρασε τήν ήμέραν του, 
καί Οστερα προς τό βράδυ έπήγεν είς τό σπίτι του 
ν1 άναπαυθή. 

1. Έπανερχόμεθα εις τόν Άριστόδημον, διότι πρόκειται νά 
μας διηγηθή π ρ ο σ ω π ι κ ά ς εκείνου εντυπώσεις, δχι κάτι που 
ολοι οί συμπόται αντελήφθησαν. 

2. Τά Λήναια, είς τά όποια ένίκησεν ό Άγάθων, έγίνοντο 
τόν Ίανουάριον. 

3. Ήτον Eva άπό τά τρία δημόσια γυμναστήρια καΐ πάρκα 
τής πόλεως τών Αθηνών τ* άλλα δυο ήσαν ή Ακαδημία καί τό 
Κυνόσαργες. Έξετείνετο Ιξω της πύλης τοΰ Διοχάρους, δπου πε
ρίπου σήμερον ό Ευαγγελισμός καί ή Ριζάρειος Σχολή. 
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άπιόντας. ë δέ ϋπνον λαβείν, καί καταδαρθεΐν 
πάνυ πολύ, άτε μακρών τών νυκτών ούσών, e 
έξεγρέσθαι δέ προς ήμέραν ήδη άλεκτρυόνων 
άδόντων. έξεγρόμενος δέ ίδεΐν τους μέν άλλους 

5 καθεύδοντας καί οίχομένους, 'Αγάθωνα δέ καί 
Αριστοφάνη καί Σωκράτη ετι μόνους έγρηγορέ-
ναι καί πίνειν έκ φιάλης μεγάλης έπί δεξιά. 
τόν οδν Σωκράτη αύτοΐς διαλέγεσθαν καί τά 
μέν άλλα ό Αριστόδημος ούκ εφη μεμνήσθαι 

ίο τών λ ό γ ω ν οοτε γάρ έξ αρχής παραγενέσθαι d 
ύπονυστάζειν τε" τό μέντοι κεφάλαιον, έφη, 
προσαναγκάζειν τόν Σωκράτη όμολογεΐν αυ
τούς τοΰ αύτοΰ ανδρός εΐναι κωμωδίαν καί τρα-
γωδίαν έπίστασθαι ποιεΐν καί τόν τέχνη τραγω-

15 δοποιόν Οντα <καί> κωμωδοποιόν εΐναι. ταΰτα 
δή άναγκαζομένους αυτούς καί ού σφόδρα επό
μενους νυστάζειν καί πρότερον μέν καταδαρ
θεΐν τόν Αριστοφάνη, ήδη δέ ημέρας γιγνομέ-
μένης τον Αγάθωνα. 

20 Τόν οδν Σωκράτη, κατακοιμίσαντ' εκείνους, 
άναστάντα άπιέναι, καί < έ > , ώσπερ είώθει, 
επεσθαι. καί έλθόντα είς Λύκειον, άπονιψάμε-
νον, ώσπερ άλλοτε τήν άλλην ήμέραν διατρί-
βειν, καί οοτω διατρίψαντα είς έσπέραν οΐκοι 

25 άναπαύεσθαι. 

1 Ι (έ Vf) δέ BW : εαδε τ εαυτόν δέ Οχ (αυτόν δέ iam Sydenham) 
2 πάνυ ; ατε (ut vid.) Ox1 5 καί σωκρατη και αριστοφανη Οχ 
Vindob. 21 7 εγ μεγάλης φίλαλης Οχ dett. 11 μέντοι : μεν Οχ* 
14 τραγωδιοποιόν et κωμωδιοποιόν BT 15 καί add. Vindob. 21 
17 πρότερον : πρώτον Β 18 Αριστοφάνους Οχ1 || γιγνομένης : γε
νομένης Paris. 1812 ϋποφαινούσης Atbenaeus 20 κατακοιμήσαντ' 
Τ Âthenaeus '] άναστάντα add. Óxa || 1 inser. Hermann αυτός 
Vindob. 21 ΐ Bekker 23 άλλην . ολην Ficinus 


