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ο Έρως θεωρείται αρχέγονο στοιχείο της δημιουργίας και 
εκπροσωπεί την φυσική δύναμη που συνενώνοντας τα 
πρώτα στοιχειώδη μόρια της ύλης σχημάτισε τα διάφορα 

σώματα και συγκρατεί αυτά και το σύμπαν με την ακαταμάχητη έλξη 
της. στη Φιλοσοφία ο Έρως αναφέρεται πρώτα από τον ήσίοδο, 
ως θεότητα που γεννήθηκε μετά το χάος και τη γη. ο Αριστοτέλης 
θεωρεί τον έρωτα ως αρχή μεταξύ των όντων. την Κοσμογονική 
σημασία του έρωτα ως δημιουργήματος της Αφροδίτης παραδέ-
χεται και ο Παρμενίδης. 

Ο Εμπεδοκλής τον θεωρεί μαζί με το νείκος ως αρχές, που παράγουν 
τη γένεση και τη φθορά των όντων. Οι Ορφικοί θεωρούσαν τον Έρωτα 
ως θεότητα της γένεσης των όντων. Τη θεωρία τους ενστερνίστηκε ο 
Αριστοφάνης στους Όρνιθες και ο Σοφοκλής υμνεί στην Αντιγόνη την 
παντοδυναμία του. Ο Πλάτων ασχολήθηκε με τον Έρωτα σε τρεις δι
αλόγους του, τον Λυσιν, το Συμπόσιον και τον Φαίδρο. 

Ο Αριστοτέλης τον θεωρεί ενέργεια που θέτει σε κίνηση την ύλη, οι 
Στωϊκοί τον κατέτασσαν μεταξύ των παθών, οι Επικούρειοι ως ασφα
λή δεσμό φιλίας των μελών της κοινότητας, οι Νεοπλατωνικοί ως πο
ρεία της ψυχής προς το αγαθό και η Χριστιανική Παράδοση ως πνευ
ματική αγάπη. 

Στη Λαογραφία ο Έρωτας καθρεφτίζεται στο δημοτικό τραγούδι ως 
απεικόνιση συναισθημάτων και ως έκφραση πόθου και πάθους, έκ
στασης και χαράς, αγωνίας και πίκρας των ερωτευμένων. Ο λαός υ
μνεί στα τραγούδια την ομορφιά του κορμιού γενικά και των επί μέ
ρους μελών του ειδικότερα. 

Τα κόκκινα χείλη, τα ξανθά μαλλιά και τα μαύρα μάτια, οι ελιές του 
κορμιού, ο άσπρος λαιμός, τα κάτασπρα χέρια, το άσπρο σαν το χιό
νι στήθος της κόρης και ο χιονάτος ποδαστράγαλός της υμνούνται σε 
όλο τους το μεγαλείο. 

Αγαπητά στα δημοτικά τραγούδια είναι το κόκκινο μήλο, το κόκκι
νο τριαντάφυλλο, το κόκκινο γαρύφαλλο, η κατακόκκινη παπαρού
να σύμβολα ερωτικά ο άσπρος κρίνος, το άσπρο γιασεμί, η άσπρη 
περιστέρα και η πέρδικα σύμβολα αγνότητας της κόρης ο χρυσός 
αητός, το λυγερόκορμο κυπαρίσσι σύμβολα λεβεντιάς του νέου ο ή
λιος, το φεγγάρι, τ’ αστέρια, κυρίως η πούλια κι ο αυγερινός σύμβο
λα ομορφιάς των νέων.

Ο θεός Έρωτας είτε με την υπόστασή του στην Αρχαία φιλοσοφία, 
είτε με τις υπέροχες εκφάνσεις του στο δημοτικό τραγούδι εξακολου
θεί απ’ την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα να αποτελεί δύναμη ισχυρότατη 
που δραστηριοποιεί το σύμπαν και φλογίζει τις ανθρώπινες καρδιές. 

Η ψυχή οιστρηλατημένη από τον έρωτα και θεώμενη την ομορφιά 
πλημμυρίζει από τον πόθο για δημιουργία ωραίων και λαμπρών έρ
γων.

Όλη η φύση, έμψυχη και άψυχη, πουλιά, ζώα, δέντρα, λουλούδια, 
ποτάμια, δάση, βουνά, γη ουρανός και θάλασσα, ζουν έντονα τα συ
ναισθήματα του έρωτα μαζί με τους ήρωες των τραγουδιών συμμε
τέχοντας στο πάθος τους.

H έννοια του έρωτος στην ελληνική φιλοσοφική παράδοση 
και στην ελληνική δημοτική ποίηση
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