MH WρωτικN µSηση τοB Σωκρ:τη
Rπ/ τN ∆ιοτ8µα στ/ «Συµπ@σιον»

MH

Hκ Mαντινε>ας µντις ∆ιοτ>µα HµAησε τν Σωκρτη στ3 µυστGρια το! dEρωτος µ κθε λεπτοµ,ρεια, .ποδ>δουσα στν dEρωτα τ*ν 8διτητα το! δα>µονος (Πλτων, «Συµπσιον», 202 d).
ECναι .ξιοσηµε>ωτο, Pτι µ>α θηλυκ* aνττης µυεW τ*ν `ρρενα
στ3 µυστGρια το! dEρωτος: «∆α>µων µ,γας, Σωκρτη, X dEρως. dAλλωστε κθε τ5 δαιµονικ εUρ>σκεται µεταξ? θεο! κα5 θνητο!» (202 e).
ZH σηµασ>α το! «µεταξQ» εCναι X µ,σος Pρος, πο? συνδ,ει το?ς δAο `κρους
Pρους. ECναι X dEρως πο? συνδ,ει τ θνητν µ τ .θνατον· Q (αθAτατα Hρωτικ*
φAσι, πο? κατεχµενη .π θε>α µαν>α .ναζητεW τν «δα>µονα» θεWον dEρωτα, πο?
θ3 τ*ν φ,ρeη σ Hπαφ* µ τ θεWον. ZO dEρως δν Xµοιζει οjτε µ τ θνητ .λλ3
οjτε κα5 τ θεWο, διτι X dEρως εCναι «µεταξ?» τ9ς σοφ>ας το! θε>ου κα5 τ9ς µωρ>ας τ4ν θνητ4ν. dAρα κατ’ .νγκην X dEρως εCναι φ>λος τ9ς σοφ>ας, φιλσοφος.
Kα5 X Σωκρτης Hρωτ@:: «ΣΩ.: Kα ποι εRναι U δρZσι του; ∆IO.: N µεταφρ&ζoη
* Bλ. Hπ>σης: «O< Nπτ

νααθµο στν πλατωνικ +ρωτα», «∆αυλς», τ. 241, Iανουριος 2002.

E¶TA !H TE™™EPI™ ANABA£MOY™
AKO§OY£EI O ¶§ATøNIKO™ EPø™;
Mελετ9ντας τ «Συµπσιο» το Πλ&τωνος («∆», τ. 217) διεπEστωσα κι 5γ{
γι τ στ&δια >λοκλJρωσης το νθρ9που µ7σmω το CEρωτα. AFτ τ εRχε
προτεEνει U ∆ιοτEµα στν νεαρ Σωκρ&τη, σ ν δασκ&λα του στ 5ρωτικ θ7µατα: «5µ/ τ 5ρωτικ 5δEδαξεν» («Συµπ.» 201d). Στ3ν 5ξαιρ7του 5νδιαφ7ροντος µελ7τη τ.ς Aλτ&νη («Eταρος κα Παιδικ&», «∆», τ. 241) τ στ&δια
αFτ U 5ρευνJτρια τ qνοµ&ζει ποιητικ « νααθµοQς» στ3ν κλEµακα ν7λιξης το νθρ9που. ~Aς µο 5πιτραπo. ν συνεισφ7ρω στ3ν >λοκλJρωση
ν&λυσης το ασικο αFτο θ7µατος, δηλαδ3 τ.ς πορεEας πρς τ bντως bν,
τ ληθ/ς Mς σκοπν τ.ς ζω.ς.
Tτε, πρ τριετEας, «πρωτ&ρης» στ3ν Eλληνικ3 ΓραµµατεEα δ/ν εRχα τ3
δυναττητα ξιολγησης - διερεWνησης το θ7µατος. M/ 5ργαλεα τ3ν «EπEγνωση» («∆», τ. 228), τ3ν «TετρακτQν» («∆», τ. 239) κα τ «Hθος EλλJ
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κα ν µεται&ζoη εIς τοQς θεοQς τ προερχµενα π τοQς νθρ9πους κα εIς τοQς
νθρ9πους τ προερχµενα π τοQς θεοWς» («Συµπσιον», 204 a-c).
ZH λ,ξι +ρως Xµοιζει ς ν3 περιγρφeη δι3 τ4ν .ναγραµµατισµ4ν Hπακρι(4ς
τ*ν 8διτητα τ9ς ρο9ς, τ*ν «διαπορθµεAουσα» τ*ν «µεταξW», τ*ν συνδ,ουσα το?ς
θνητο?ς µ το?ς θεοAς. bOµως πρNτη προϋπθεσι τ9ς Hξωτερικ9ς διασυνδ,σεως
τ4ν θνητ4ν µ τ3 .θνατα ντα εCναι Q χωρ5ς Hµπδια εjπλαστη κ>νησι τ4ν Yσω
ρευµτων το! εCναι µ τν Dδιο του τν sαυτ. ECναι Q Yσω ροG, τ Yσω .κωλAτως ρ,ον.

5Eρως = eσω + ρ(=ω) _ \ eσω ροN
,γει X Σωκρτης (Πλτων, «KρατAλος», 420 b): «Tν παλι καιρ νοµαζταν +σ-ρος π τ ρ.µα 5σρ7ω, γιατ µεταχειριζµασταν τ ο ντ το
ω· τ9ρα Tµως νοµ&στηκε +ρως µ/ τ3ν µεταολ3 το ο σ/ ω». dEρως το!
sαυτο! Q Yσω ρ(οG) εCναι τ θα!µα το! «γν4θι» σατν», τ9ς Yσωθεν θε>ας κοινων>ας στ Hσωτερικ το! ναο! το! θνητο! ντος. ZH HλεAθερη +σω ρ(ο*)
δηµιουργεW τ5ς προϋποθ,σεις τ9ς (σεως το! dEρωτος τ4ν δAο φAλων τ9ς ∆ιοτ>µας. ECναι «> τκος 5ν τm4 καλm4» (206b - 207), διτι δηµιουργ>α δν συντελεWται
`νευ τ9ς HξισορροπGσεως τ4ν .ντιρρπων δυνµεων κα5 .παιτεW τ*ν 8στιµο
συµµετοχ* τ4ν δAο .ρχ4ν: `ρρενος κα5 θGλειας. ZH πρτυπη ρο3 τ9ς Yσω λειτουργ>ας κθε Yλλογου ντος αDτιο Yχει τ*ν .ντ>θεσι κα5 χι τ*ν Xµοιτητα, γι3
ν3 Hπ,λθη τ .ποτ,λεσµα τ9ς gρµον>ας (ZHρκλειτος, Aπ. 8, 51, 54, 67 κα5 Eµπδοκλ9ς 17, 21, 32, 36).
ZH Hξωτερικ* ρο* Hµφαν>ζεται µ τν δεAτερο .ναγραµµατισµ: dEρως = ρ,ω
+ Σ. T σAµφωνο Σ, λ,γει X Σωκρτης («KρατAλος», 427a), εCναι στοιχεWο φυσητικ κα5 µιµεWται τ σεEοµαι κα5 γενικ3 τν σεισµν. ZH παλινδροµικ* κ>νησις

§

νων» («∆», τ. 242) τολµ4 ν προτεEνω τ3ν >λοκλJρωση το νωτ7ρω 0ρθρου
τ.ς Aλτ&νη, Mς Nξ.ς:
ΠροτεEνει (&σει το κειµ7νου) Nπτ
νααθµοQς στ3ν πορεEα µ7σmω το
CEρωτος πρς τ3ν τελεEωση. Παρατηρο µε, Tτι ο< τ7σσερις πρ4τοι δηµιουργο ν µEα πρ9τη Nντητα, µEα τετρακτQν τοι:
1. Σωµατικ κ&λλος Nνς µνο 5ρωµ7νου: «Nνς αFτν σ9µατος 5ρdZν»
(210a)
Σωµατικ
κ&λλος Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «5π’ εgδει... 5π πZσι τος σ9µασι
2.
κ&λλος» (210b).
3. Ψυχικ κ&λλος Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «τ 5ν τας ψυχας κ&λλος τιµι9τερον UγJσασθαι» (210b).
K&λλος
τ4ν πρ&ξεων Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «τ 5πιτηδεWµατα» (= τρ4.
πος ζω.ς) (210c).
H TετρακτQς σαφ4ς καθορEζει τ ς σχ7σεις διδασκ&λου (5ραστ.) κα µαθητ. (5ρωµ7νου) στ πνευµατικ 5πEπεδο. H Aλτ&νη 5ν συνεχεEdα προτεEνει
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το! σεισµο! πργµατι µιµεWται τ*ν .µφ>δροµη κ>νησι το! dEρωτος, προκειµ,νου δι3 τ9ς ρο9ς ν3 µετα(ι(ζeη τ3 προερχµενα .π το?ς θεο?ς ε8ς το?ς .νθρNπους κα5 ε8ς το?ς .νθρNπους τ3 προερχµενα .π το?ς θεο?ς δι3 τ9ς .ενου παλινδροµικ9ς κινGσεως (Σ) («Συµπσιον» 202e - 203b).
M τ*ν .λλαγ* τονισµο! Q λ,ξις dEρως = (Hρ4 + Σ) .ναδεικνAει τ*ν δεAτερη
8διτητα το! dEρωτος, Hφ’ Pσον τ 5ρ4 εCναι µ,λλον το! ρGµατος λ,γω. ZO dEρως
ε8ς Pλα τ3 Hπ>πεδα τ9ς δρσεNς του διακρ>νεται δι3 τ λ,γειν του (Hρ4), τ XποWο
δν εCναι µονδροµος .λλ3 .µφ>δροµος. ∆ι3 τ9ς παρουσ>ας το! Σ καθ>σταται Q
συζGτησι διαλογικG, φθνουσα ε8ς τ*ν διαλεκτικG, διτι X dEρως εCναι φιλσοφος, εCπε Q ∆ιοτ>µα (204a-204d). M τν .ναγραµµατισµ περιγρφεται Q οσ>α
τ9ς λ,ξεως, Q Xπο>α HξηγεW τν sαυτ της, εUρισκµενη ε8ς πλGρη gρµονικ*
Yσω/Yξω ροG.
dEρως εCναι X Fερς κνα(ος, Hπ5 το! Xπο>ου Hξυφα>νεται προοδευτικ3 Q διασAνδεσι τ9ς νοGσεως το! θνητο! µ τ .θνατο δι3 το! «διαπορθµεAοντος», διαµεσολα(ητο! dEρωτος. dAνευ dEρωτος δν Uπρχει Hπικοινων>α µεταξ? τ4ν
ντων τ4ν τρι4ν (ασιλε>ων (ΠλοAτωνος, Ποσειδ4νος κα5 ∆ις· II. Iλι3ς O 187193) κα5 συνεπ4ς δν θ3 Uπρξeη κα5 δυναττης Hξελ>ξεως τ4ν ντων Hντς τ9ς
.ορτου κα5 Xρατ9ς, νοητ9ς κα5 α8σθητ9ς, .ε5 οjσης κα5 .ε5 γενοµ,νης δηµιουργ>ας.

MO µBθος Π@ρου/Πεν8ας τοB «Συµποσ8ου»

MH

.ν>χνευση τ4ν κληρονοµικ4ν 8διοτGτων τ4ν θε>ων ντων µεταξ? τ4ν γενε4ν κα5 τ4ν τρι4ν (ασιλε>ων εCναι γενικNτερα µ>α Hκ τ4ν µεθδων το!
.ποσυµ(ολισµο! τ4ν µAθων. Eπ5 τ9ς οσ>ας συνεπ4ς Q κτωθι HρNτησι το! Σωκρτους πρς τ*ν Xπο>α .παντ@: Q ∆ιοτ>µα: «ΣΩ: Πατ7ρα κα

0λλους τρες νααθµοQς, σWνολον πτ. O< =Eλληνες π7φευγαν τοQς µονοQς
ριθµοQς (π.χ. 7, 9, 11...), 5νm4 π τοQς ζυγοQς χρησιµοποιο σαν συνJθως τ
τ7σσερα (= τετρακτQς = δWο δυ&δες). T Nπτ χρησιµοποιJθηκε µετ Xριστν σ/ λ7ξεις Tπως «NπταJµερον» («Γ7νεσις») «Nπτ&φωτος» («Π. ∆ιαθJκη»),
«Nπτασφρ&γιστον» («Aποκ&λυψις»).
Aντ τ4ν τρι4ν νααθµ4ν προτεEνω τ3ν δεWτερη τετρακτWν:
1. T κ&λλος το CHθους: «τ καλ µαθJµατα (= θη) κα τος νµοις καλν».
T
κ&λλος τ.ς T7χνης: «τ πολQ π7λαγος (!) το κ&λλους».
2.

3. T κ&λλος τ.ς EπιστJµης: «τ τ4ν 5πιστηµ4ν κ&λλος».
4. T κ&λλος τ.ς ΦιλοσοφEας: «...τEκτo η διανοJµατα 5ν φιλοσοφEd α
φθνmω»(!) («Συµπσιον» 210a-d)
H Tλη πορεEα >λοκληρ9νεται µ/ τ3ν 5πEγνωση, τ3ν 0µεση γν9ση ποQ +ρχεται ξαφνικ σ ν +κλαµψη, γν9ση π7ρα π τ ς λ7ξεις: «οFδ/ τ ς λγος» (211
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µητ7ρα εRπα ττε 5γ9, ποEους +χει > CEρως; ∆IO.: AFτ, εRπε, εRναι µEα <στορEα
κ&πως µεγ&λη, λλ θ σο τ3ν διηγηθ4. Tν καιρ λοιπν ποQ aλθε εIς τν κσµο U AφροδEτη, ο< θεο εRχαν τραπ7ζι µαζ µ/ τοQς 0λλους κα µ/ τ.ς MJτιδος
τν υ<, τν Προ. =Oταν π7φαγαν, aλθε U ΠενEα ν 5παιτJσoη, Tπως aταν φυσικ εIς µEα τσο µεγ&λη διασκ7δασι· 5στ7κετο λοιπν 5κε πρς τ3ν εgσοδο. O
Προς ττε, µεθυσµ7νος π τ ν7κταρ (κρασ δ/ν [π.ρχεν κµη), 5ξ.λθε εIς
το ∆ις τν κ.πο κα µ/ τ κεφ&λι αρQ Tπως aταν +πεσε κα πεκοιµJθη. H
ΠενEα ττε µ7σα εIς τ3ν πορEα της συν7λαε τ σχ7διο ν’ ποκτJσoη παιδ π
τν Προ. ΠηγαEνει λοιπν κα πλαγι&ζει κοντ& του· +τσι π7κτησε τν CEρωτα. Γι’ αFτ τ λγο +γινε > CEρως συνοδς κα [πηρ7της τ.ς AφροδEτης, 5πειδ3
5γεννJθη εIς τ γεν7θλι& της κα συγχρνως 5πειδ3 5µφWτως εRν’ 5ρωτευµ7νος µ/
τ Mραον, γιατ U AφροδEτη εRναι MραEα» (Συµπ. 203 b).
Στ3 σχλια το! I. Συκουτρ9 (σ. 140, 203 () .ναφ,ρονται τ3 sξ9ς: «U περικοπ3
αFτJ, περEφηµος εIς τ3ν ρχαιτητα, νεφ7ρετο [π τ4ν ρητοροδιδασκ&λων Mς
παρ&δειγµα MραEας κα φελο ς διηγJσεως (Θ7ων 2, σ. 66 κα Eρµογ7νης, Περ
Iδε4ν II 4, σ. 330 Rabe)». M>α προσεκτικ* µελ,τη τ4ν aνοµτων τ4ν θε4ν κα5 τ4ν
συµ(ολισµ4ν τ9ς µυθοπλασ>ας, οF XποWοι καλAπτονται .π τ*ν «ρα>αν κα5
.φελ9 διGγησιν» το! Πλτωνος, θ3 δAνατο ν3 .ναδε>ξeη στοιχεWα, τ3 XποWα να5
µν «ραWα», .λλ3 κθε `λλο παρ3 «.φελ9 διGγησιν» προτ>θενται ν3 παρουσισουν. ZH λεπτοµερ*ς .νλυσι το! χNρου / χρνου, 8διοτGτων τ4ν θε4ν κα5
τ9ς θνητ9ς (Πεν>ας), X «µεταξQ» τ4ν δAο dEρως, οF Hν,ργειες κα5τ3 πθη, καθ7ς
κα5 µ* κατονοµαζµενα .φαν9 στοιχεWα θ3 (οηθGσουν στ*ν .ν>χνευσι τ9ς σκ,ψεως το! Πλτωνος, γι3 ν3 γ>νeη κατανοητ τ «5ξαEφνης» στν «µεταξ?» ]κτου
κα5 s(δµου .να(αθµν τ9ς ∆ιοτ>µας:

c). O Σωκρ&της συγκινητικ λλ ξεκ&θαρα τ3ν καθορEζει: «πρς τ τ7λος
δη I{ν (µλις φθ&σoη) τ4ν 5ρωτικ4ν, 5ξαEφνης τι θαυµαστν, τ3ν φWσιν καλν». TE θ Iδ.; «τ ε ν (καλν)... κα bντως ν ( ληθ/ς)» («Φαδρος» 249
c). Kα ξεπερνι7ται κα U φιλοσοφEα. «Θε4ν οFδε ς φιλοσοφε, οFδ’ 5πιθυµε
σοφς γεν7σθαι· (+στι γ ρ)· οFδ’ ε τις 0λλος σοφς οF φιλοσοφε (Tταν γEνoη
σοφς). OFδ’ α (= 5ξ&λλου) ο< µαθες φιλοσοφο σιν... το το γ ρ 5στι χαλεπν µαθEα, τ µ3 bντα καλν κ γαθν δοκεν α[τm4 εRναι <κανν (=ν νοµEζoη Tτι εRναι <κανς) «Συµπσιον» 204 d).
Eνm4 λοιπν U πρ9τη τετρακτQς φορdZ στ ς διαπροσωπικ/ς σχ7σεις, ξεπερασµ7νες πλ7ον, U δεWτερη ναφ7ρεται στ3ν ναζJτηση «τρπου» ζω.ς/σκ7ψης (Hθος, T7χνη, EπιστJµη, ΦιλοσοφEα) ντEστοιχης τ.ς πρ9της (Σ4µα,
ΨυχJ, Πνε µα, EπEγνωση).
O καθε ς kς ξεκινJσoη π Tποια «αθµEδα» 5πιθυµε, ρκε ν 5πιθυµo.
σφδρα.

Kων. Kαρµιρντζος
Aρχιτ7κτων EMΠ

«H IAφροδτη 'πιδνει τ/ν τραυµατισµνο ZEρωτα»: O περφηµος πνακας τοF TιτσιDνο. (Πινακοθ*κη τAς
Bλλας Mποργκζε, P=µη.)
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·. X4ρος: .νκτορα ∆ις (µ* κατονοµαζµενα) κα5 κ9πος .νακτρων µ
`νθη (µ* κατονοµαζµενα).

‚. Xρνος: γ,νεσις Aφροδ>της κα5 ταυτχρονη σAλληψι το! dEρωτος.
Á. Oνµατα θε4ν: M9τις, ZεAς, Aφροδ>τη κα5 Προς.
‰. dOνοµα θνητ9ς. Πεν>α.
Â. ZO «µεταξ?» θνητ4ν κα5 .θαντων dEρως.
˜. Eν,ργειες κα5 πθη: Συµπσιο θε4ν (µ* κατονοµαζµενο), Hπαιτε>α, µ,-

θη Hκ ν,κταρος (χι οDνου), yπνος, Hπι(ουλG, σAλληψι dEρωτος.
T3 .νωτ,ρω εCναι τ3 πρς .νπτυξι θ,µατα, τ3 XποWα θ3 XδηγGσουν στ*ν .ποκλυψι τ9ς ψυχικ9ς ∆ια - χωρο - χρονικ9ς µετουσιNσεως, πο? ς κεραυνς (το!
∆ις) HνσκGπτει δι3 το! «5ξαEφνης». T «5ξαEφνης» «5κτς φαEνει». ECναι Q κεντροµλος, Q Hκ τ4ν Yξω πρς τ3 Yσω κ>νησι τ9ς ψυχ9ς. ECναι οF Hκτς το!
πυρ9νος τ9ς ψυχ9ς πρξεις, οF XποWες κατ3 τ* διρκεια το! (>ου φ,ρουν στ3
Yσω τ*ν συνειδητοπο>ησι το! «Hξα>φνης». ECναι τ φαινµενο τ9ς «(ια>ας Hξαγωγ9ς Hκ το! Σπηλα>ου» τ9ς «Πολιτε>ας». ∆ν εCναι Pµως δυνατν τ3 Hπ5 µ,ρους
ν3 διαχωρισθο!ν ς πρς τ*ν .νωτ,ρω σειρ, διτι .λληλοεµπλ,κονται µεταξA
τους. ZH Hπαγωγ* κα5 Hν συνεχε>@α συναγωγ* τ4ν στοιχε>ων τ9ς µυθοπλασ>ας το!
Πλτωνος (µεθοδολογ>α στν «ΦαWδρο» 265 D, 266 B κα5 270 D) θ3 Hπιτρ,ψeη τ*ν
προσ,γγιση το! s(δµου .να(αθµο! το! «Hξα>φνης».

XQρος, ;Aν:κτορα καJ K3πος ∆ι/ς
οι Q συµ(ολικ* σηµασ>α τ4ν .ρρGτων .νακτρων κα5 ποι το! KGπου
το! ∆ις; α. T3 `ρρητα .νκτορα το! ∆ις εCναι X .ρατος, θεWος δικοσµος. T3 .νκτορα το! ∆ις, X κατ’ Hξοχ*ν µ,γας Hρωτικς χ4ρος, εCναι
X µ* κατανοµαζµενος µ,γιστος νοητικς Xρ>ζων, ς πρς τ*ν περιγραφ*
το! θε>ου κσµου το! «Φα>δωνος» (111c): «...κα π&ντα τ τοια τα (α8σθGσεις
κα5 ψυχικς δυνµεις τ4ν θε4ν) π7χουν π 5µZς κατ τ3ν αFτ3ν πστασι,
κατ τ3ν >ποEα > 3ρ π7χει π το xδατος κα > αIθ3ρ π το 7ρος 5ν σχ7σει πρς τ3ν καθαρτητα. Kα εαEως +χουν κα 5κε (εIς τν αIθ7ρα) δ&ση <ερ
τ4ν θε4ν κα ναοWς, στοQς >ποEους πρ&γµατι κατοικο ν ο< θεοE..».
dAρα φυσικ εCναι στν αIθ7ρα, τν αgθοντα 5ξ +ρωτος (α8θGρ, γεν. αIθ + +ρος·
αDθω = λµπω), kν κα5 δν κατονοµζωνται, ν3 εUρ>σκωνται τ3 .νκτορα το!
∆ις. EξυπακοAεται, Pτι, Hφ’ Pσον Yχουν Yξοδο, περιφρουρο!νται δι3 τ4ν το>χων. ∆ν γ>νεται λγος περ5 ε8σδου, στε εCναι `γνωστο H3ν εDσοδος κα5 Yξοδος γ>νωνται .π τ*ν Dδια θAρα z Uπρχeη `λλη γι3 τ*ν εDσοδο.
Στ3 .νκτορα οF θεο5 εωχο!νται τ*ν Qµ,ρα τ9ς γεννGσεως τ9ς Aφροδ>της,
κρης το! µεγ>στου τ4ν θε4ν, το! ∆ις. Aπρσιτο τ θεWο γι3 τ*ν .νθρNπινη
ψυχG, Q Xπο>α δι3 τ9ς .λληγορ>ας προσπαθεW ν3 κατανοGσeη κα5 δι3 τ9ς Uπερ(σεως ν3 .ν,λθeη στν α8θ,ρα δι3 το! Yρωτος. T*ν Dδια στιγµ* τ9ς γεννGσεως
τ9ς Aφροδ>της 5ντς το! θε>ου διακσµου, 5κτς ε8ς τν κ9πον συλλαµ(νεται
X dEρως... ZO αIθερο&µων (Hπ>θετο το! ∆ις), X «aνειροπαρµ,νος» αgθει, λ-

¶
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«ZEρως Uπτµενος». IEρυθρ$µορφη ττικ κ@λιξ.
(Mουσε ο Σικο, Φλωρεντα.)
µπει Hξ +ρωτος ε8ς τ α8θερικν διστηµα, Pταν µετ3 .π Hπ>πονες προσπθειες
καταφ,ρeη ν3 .ν,λθeη κα5 ν3 φθσeη στ* θAρα τ4ν .νακτρων.
MH συµKολικN σηµασ8α τοB «K<που»
F «K9ποι το! ∆ις» .ναφ,ρονται κα5 .π τν Σοφοκλ9 (Fr. 297). Πρκειται Pµως περ5 ποιητικ9ς Hκφρσεως κα5 χι περ5 θρησκευτικ9ς δοξασ>ας.
Στν Πλτωνα Pµως X K9πος σηµειοδοτεW τ*ν οσ>α το! µAθου· διτι Q Hπιλογ* το! χNρου τ9ς συλλGψεως το! dEρωτος Hντοπ>ζεται χι στ3 Aνκτορα (θεϊκς κσµος) οjτε στν K9πο (α8σθητς κσµος), .λλ3 συγκερασµ,νος
στν χ4ρο τν «µεταξQ», δηλαδ* στ*ν περιοχ* ε8σδου Pπου στ,κεται Q Πεν>α.
Aπ τ σηµεWο ατ γ>νεται Q Yξοδος το! Πρου Hκ τ4ν .νακτρων. Συνεπ4ς
κα5 Q πρ:ξι τ9ς συλλGψεως, πο? θ3 Hπιτελεσθe9 στν «µεταξ?» χ4ρο, θ3 εCναι
δηµιουργ>α ντος πο? εUρ>σκεται «µεταξW». ZO ατοσυνε>δητος θνητς τε>νει
«µετ3 µαν>ας» πρς τ θεWο, Pταν συλλ(eη τ*ν οσ>α το! θε>ου dEρωτος. Στ
«µεταξ?» συναντ4νται οF θνητο5 µ το?ς .θαντους. ZO συµ(ολισµς το! KGπου
Yχει κα5 δεAτερη sρµηνε>α, Pταν λ(ουµε Uπ’ ψιν Pτι σ κθε κ9πο (πσο µ:λλον
στν K9πο το! ∆ις) καλλιεργο!νται µ γν4σι κα5 Hπιµ,λεια τ*ν κατλληλη

O
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Hποχ* τ3 Hπιλεγµ,να γι3 τ*ν ραιτητ τους `νθη. ZO φυσικς, Xρατς κσµος
εCναι ]να κσµηµα, ]νας πραγµατικ4ς ραιτατος κ9πος.
M πσο θαυµασµ κα5 χρι Hκφρζεται X Πλτων, Pταν περιγρφeη τν
α8σθητ κσµο τ9ς yλης δι3 τ9ς .λληλορ>ας το! KGπου το! ∆ις! ZO α8σθητς
κσµος δν Uπο(ι(ζεται, δν Uποτιµ:ται, δν καταστ,λλεται, διτι εCναι K9πος
∆ις. ZO ZεAς, X «µακ&ρων τε θε4ν πατ3ρ δ/ κα νδρ4ν» (Oρφικς bYµνος
∆ις, στ. 12), κυ(ερνGτης το! νο! κα5 τ9ς νοηµοσAνης, Pµοιος µ τν µ,γιστο τ4ν
κηπουρ4ν, φυτεAει τ3 νοητικ3 `νθη ε8ς τν κ9πο (κσµο) τ4ν θνητ4ν ντων, προκειµ,νου κατ3 τ*ν .νθοφορ>α ν3 διαλµψeη τ*ν κατλληλη Hποχ* τ φ4ς ε8ς «τ
τ.ς ψυχ.ς bµµα». ZH εωδ>α τ4ν .νθ,ων, διασκορπιζµενη σ’ Xλκληρο τν νοητικ χ4ρο το! θνητο!, προετοιµζει .ργ3 κα5 σταθερ3 τ*ν θε>α πανδαισ>α τ.ς
διικ.ς 5πιστJµης δι τ.ς νοηµοσWνης. AπαιτεWται πρ το!το συνεχ*ς θεωρητικ* κα5 πρακτικ* Hξσκησι τ4ν ]ξι πρNτων .να(αθµ4ν µ,χρι κα5 τν ](δοµο
τ9ς ∆ιοτ>µας.
ZH Hκκ>νησι το! «sτα>ρου» .π τν πρ4το .να(αθµ µ τ*ν .νθοφορ>α το! κGπου το! α8σθητο! κσµου, τ κλλος το! sνς σNµατος το! πρNτου .να(αθµο!
κα5 Hν συνεχε>@α τ4ν πολλ4ν σωµτων το! 2ου .να(αθµο! θ3 HνεργοποιGσeη τ5ς
δυναττητες, τ5ς µ,λλουσες ν3 Hκδηλωθο!ν στο?ς sπµενους (τρ>το, τ,ταρτο κα5
π,µπτο) .να(αθµο?ς δι3 το! «Hξα>φνης» τ9ς Hνορσεως το! ]κτου πρς τν ](δοµο .να(αθµ.
Γιατ> Q λ,ξι 0νθος Yχει ατ* τ* δυναµικG; T `νθος στρεφµενο πρς τ3 0νω
θεZται τν uλιο, το! Xπο>ου .πορροφ@: τ5ς φωτεινς .κτWνες κα5 τ5ς µετουσιNνει
σ πανδαισ>α χρωµτων, γονιµοποιητικ τ,χνασµα Yρωτος το! φυτικο! κσµου
γι3 τ*ν .ναπαραγωγικ* λειτουργ>α το! φυτικο! (ασιλε>ου στν α8σθητ κσµο.
Kαθ’ Xµο>ωσι θ3 πρ,πει ν3 λειτουργGσeη κα5 X νο!ς το! Hλλγου ντος, Hφ’ Pσον
στ νοητ πεδ>ο τ `νθος µετατον>ζεται ε8ς νας θ(ε4ν). Aµφτερα, .νκτορα
κα5 κ9πος, συνεπ4ς .νGκουν στν Z9να / ∆>α. (Oρφικο5 bYµνοι ∆ις, XV, 3-6,
XIX, LXXIII κα5 Corpus Orphicorum, Pαψωδ>α K∆, 168).

Tαυτ@χρονη γ=ννησι ;Aφροδ8της καJ σSλληψι 5Eρωτος

MH

Hπιλογ* το! χρνου γι3 τ*ν sορτ* στ3 .νκτορα εCναι Q Qµ,ρα τ9ς γεννGσεως τ9ς θε:ς το! .πολAτου κλλους, τ9ς Aφροδ>της. ZH θε3 Yχει γονεWς τν .πλυτο νο! το! ∆ις κα5 τ9ς ∆ιNνης, διτι οF γονεWς τ9ς Aφροδ>της προ,ρχονται .π τ*ν ατ* ρ>ζα, τ*ν ρ>ζα ∆ι-. «H δ/ τρEτη AφροδEτη aτο το ∆ις κα τ.ς ∆ι9νης κα αFτ3ν +λαεν > =Hφαιστος γυνακα του»
(Aθ. Σταγειρ>της, τµος A, σ. 350). ZH ρ>ζα ∆ι- στ3 aνµατα το! ζεAγους ∆ις /
∆ιNνης δ>δει σ’ .µφτερα τ3 φ!λα (`ρρεν κα5 θ9λυ) τ*ν 8δια>τερη, .λλ3 8στιµη νοητικ* Fκαντητα. ZH HκδGλωσι τ9ς νοGσεως τ4ν γον,ων (∆ι-ς κα5 ∆ι-Nνης)
καθ>σταται Hν Hνεργε>@α στ νο! τ4ν Hλλγων ντων δι3 τ9ς γεν,σεως τ9ς ν,ας
8διτητος: το! .πολAτου κλλους, τ XποWο .ποτελεW τ κοιν χαρακτηριστικ τ9ς
νοηµοσAνης κα5 τ4ν δAο γον,ων.
Παρ7ν στ3 .νκτορα κατ3 τ*ν χωροχρονικ* στιγµ* τ9ς γεν,σεως το! .πολAτου κλλους εCναι X Προς, υFς τ9ς MGτιος κα5 Dσως κα5 το! ∆ις. Tο!το δν .να-
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φ,ρεται στ* µυθολογ>α το! Πλτωνος, προκAπτει Pµως συµπερασµατικ4ς, Hφ’
Pσον Q M9τις Uπ9ρξεν Q πρNτη σAζυγος το! ∆ις, κα5 µετ3 τ*ν σAλληψι τ9ς
Aθην:ς X Zε?ς κατ,πιε τ*ν M9τι. Aξιοπρσεκτο εCναι τ γεγονς, Pτι Hκτς
τ4ν aνοµτων τ9ς MGτιος, το! Πρου, τ9ς Aφροδ>της κα5 το! ∆ις `λλο νοµα θετητος δν .ναφ,ρεται. ∆Aο ζεAγη M9τις – Zε?ς κα5 Προς – Aφροδ>τη
δηµιουργο!ν τ*ν τ,λεια Hξισορρπησι τ4ν .ντιρρπων δυνµεων. ZH ο8κονοµ>α
τ9ς .φανο!ς τετρακτAος εCναι .ξιοθαAµαστη.
T κοµ(ικ κα5 προεξρχον σηµεWο το! µAθου εCναι Q χωροχρονικ* στιγµ* τ9ς
ταυτχρονης γ,νεσης το! .πολAτου Kλλους µ τ* σAλληψι το! dEρωτος. ZO ψυχισµς το! ντος – πο? συλλαµ(νει τ*ν yψιστη Fερουργ>α γεν,σεως καλλον9ς/συλλGψεως dEρωτος στ dAδυτο το! ECναι του – µυεWται στ M,γα Eρωτικ MυστGριο: .ντιλαµ(νεται τ µυστηριακ «Hξα>φνης» το! Πλτωνος:
«MοWρα ον κα5 E8λε>θυια Q KαλλονG Hστι τ9 γεν,σει» (210e) [ZΩς MοWρα λοιπν
κα5 E8λε>θυια HπιστατεW τ*ν γ,νεσι το! dEρωτος Q KαλλονG· «Συµπσιον» 206d].
Aργτερα, Pταν γεννηθe9 X dEρως θ3 παρ>σταται Q Aφροδ>τη, διτι προηγεWται Q θ,α/θε3 το! Kλλους κα5 ]πεται X dEρως. ZO πρ4τος .να(αθµς θ,τει
ς προϋπθεσι τ Xρατ, φυσικ κλλος µνο γι3 τ*ν .ρχ* τ9ς Hξελικτικ9ς διαδικασ>ας κα5 ατ* Uπ αστηρς προϋποθ,σεις («ΦαWδρος» 250 D - 252 C).
AδAνατη Q κατανησι τ4ν sπτ3 .να(αθµ4ν τ9ς ∆ιοτ>µας `νευ τ9ς .νωτ,ρω
συνειδητοποιGσεως, τ9ς Xπο>ας τ (θρο Yχει στηθ9 Hπ5 τ9ς ∆ιικ9ς προελεAσεως κα5 τ4ν δAο γον,ων τ9ς Aφροδ>της, τ (θρο τ9ς ∆ι- πολικ9ς φAσεως τ9ς
νοGσεως (κοιν* ρ>ζα ∆ι- τ4ν γον,ων το! AπολAτου Kλλους). ZH ρ>ζα «δι» `λλωστε Hµφαν>ζεται στ*ν τρ>τη συλλα(* το! aνµατς της: Aφρο-δE-τη. dEρως: Q σAλληψι το! τ,κνου Hκ τ4ν γον,ων Πεν>ας κα5 Πρου εCναι Q «µεταξ?» κατστασι
τ9ς θνητ9ς Πεν>ας κα5 το! .θαντου Πρου. ECναι X συνδετικς λγος µεταξ?
τ4ν δAο κσµων, θνητ4ν κα5 .θαντων. ECναι Q κατστασι το! «δαEµονος», το!
«δαJµονος», το! φρον>µου κατ3 τν Σωκρτη («KρατAλος», 398c), στν χ4ρο
τν «µεταξA», Pπου ατς δεσπζει. Συνεπ4ς X διαµεσολα(ητ*ς «δαGµων» (φρνιµος) dEρως κα5 οF τ,σσερεις 8διτητες το! ∆ις, ς tδη .νεπτAχθησαν (τ9ς
MGτιος, το! Πρου κα5 τ9ς Aφροδ>της) κα5 ς Hν συνεχε>@α θ3 .ναπτυχθο!ν διεξοδικ4ς, εCναι .ναγκαWες γι3 τ*ν (ιωµατικ* κα5 νοητικ* κατανησι τ9ς κλ>µακος µ,χρι το! s(δµου .να(αθµο!.
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