
ZH σηµασ>α τ#! «µετα1Q» εCναι X µ,σ#ς Pρ#ς, π#? συνδ,ει τ#?ς δA# `κρ#υς
Pρ#υς. ECναι X dEρως π#? συνδ,ει τ� θνητ�ν µ� τ� .θ�νατ#ν· Q (αθAτατα Hρωτικ*
φAσι, π#? κατε"�µενη .π� θε>α µαν>α .να)ητεW τ�ν «δα>µ#να» θεW#ν dEρωτα, π#?
θ3 τ*ν φ,ρeη σ� Hπαφ* µ� τ� θεW#ν. ZO dEρως δ�ν Xµ#ι�)ει #jτε µ� τ� θνητ� .λλ3
#jτε κα5 τ� θεW#, δι�τι X dEρως εCναι «µετα�?» τ9ς σ#φ>ας τ#! θε>#υ κα5 τ9ς µω-
ρ>ας τ4ν θνητ4ν. dAρα κατ’ .ν�γκην X dEρως εCναι φ>λ#ς τ9ς σ#φ>ας, φιλ�σ#φ#ς.
Kα5 X Σωκρ�της Hρωτ@:: «ΣΩ.: Kα
 π	ι εRναι U δρZσι τ	υ; ∆IO.: N µεταφρ&Poη

Mελετ9ντας τ� «Συµπ�σι	» τ	  Πλ&των	ς («∆», τ. 217) διεπEστωσα κι 5γ{
γι τ στ&δια >λ	κλJρωσης τ	  �νθρ9π	υ µ7σmω τ	  CEρωτα. AFτ τ εR!ε
πρ	τεEνει U ∆ι	τEµα στ�ν νεαρ� Σωκρ&τη, σν δασκ&λα τ	υ στ 5ρωτικ θ7-
µατα: «5µ/ τ 5ρωτικ 5δEδα1εν» («Συµπ.» 201d). Στ3ν 51αιρ7τ	υ 5νδιαφ7-
ρ	ντ	ς µελ7τη τ.ς �Aλτ&νη («�Eτα�ρ	ς κα
 Παιδικ&», «∆», τ. 241) τ στ&δια
αFτ U 5ρευνJτρια τ qν	µ&Pει π	ιητικ «�να�αθµ	Qς» στ3ν κλEµακα �ν7-
λι1ης τ	  �νθρ9π	υ. ~Aς µ	  5πιτραπo. ν συνεισφ7ρω στ3ν >λ	κλJρωση
�ν&λυσης τ	  �ασικ	  αFτ	  θ7µατ	ς, δηλαδ3 τ.ς π	ρεEας πρ�ς τ� bντως bν,
τ� �ληθ/ς Mς σκ	π�ν τ.ς Pω.ς.

T�τε, πρ� τριετEας, «πρωτ&ρης» στ3ν �Eλληνικ3 ΓραµµατεEα δ/ν εR!α τ3
δυνατ�τητα �1ι	λ�γησης - διερεWνησης τ	  θ7µατ	ς. M/ 5ργαλε�α τ3ν «�EπE-
γνωση» («∆», τ. 228), τ3ν «TετρακτQν» («∆», τ. 239) κα
 τ� «�Hθ	ς �EλλJ-
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MH WρωτικN µSηση τ*B Σωκρ:τη
Rπ/ τN ∆ι*τ8µα στ/ «Συµπ@σι*ν»

MH
Hκ Mαντινε>ας µ�ντις ∆ι#τ>µα HµAησε τ�ν Σωκρ�τη στ3 µυστG-
ρια τ#! dEρωτ#ς µ� κ�θε λεπτ#µ,ρεια, .π#δ>δ#υσα στ�ν dEρω-
τα τ*ν 8δι�τητα τ#! δα>µ#ν#ς (Πλ�των, «Συµπ�σι#ν», 202 d).
ECναι .�ι#σηµε>ωτ#, Pτι µ>α θηλυκ* aντ�της µυεW τ*ν `ρρενα

στ3 µυστGρια τ#! dEρωτ#ς: «∆α>µων µ,γας, Σωκρ�τη, X dEρως. dAλλω-
στε κ�θε τ5 δαιµ#νικ� εUρ>σκεται µετα�? θε#! κα5 θνητ#!» (202 e).

* Bλ. Hπ>σης: «O< Nπτ �να�αθµ	
 στ�ν πλατωνικ� +ρωτα», «∆αυλ�ς», τ. 241, �Iαν#υ�ρι#ς 2002.



νων» («∆», τ. 242) τ	λµ4 ν πρ	τεEνω τ3ν >λ	κλJρωση τ	  �νωτ7ρω 0ρθρ	υ
τ.ς �Aλτ&νη, Mς N1.ς:

Πρ	τεEνει (�&σει τ	  κειµ7ν	υ) Nπτ �να�αθµ	Qς στ3ν π	ρεEα µ7σmω τ	 
CEρωτ	ς πρ�ς τ3ν τελεEωση. Παρατηρ	 µε, Tτι 	< τ7σσερις πρ4τ	ι δηµι	υρ-
γ	 ν µEα πρ9τη Nν�τητα, µEα τετρακτQν �τ	ι:

Σωµατικ� κ&λλ	ς Nν�ς µ�ν	 5ρωµ7ν	υ: «Nν�ς αFτ�ν σ9µατ	ς 5ρdZν»
(210a)
Σωµατικ� κ&λλ	ς Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «5π’ εgδει... 5π
 πZσι τ	�ς σ9µασι
κ&λλ	ς» (210b).
Ψυ!ικ� κ&λλ	ς Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «τ� 5ν τα�ς ψυ!α�ς κ&λλ	ς τιµι9-
τερ	ν UγJσασθαι» (210b).
K&λλ	ς τ4ν πρ&1εων Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «τ 5πιτηδεWµατα» (= τρ�-
π	ς Pω.ς) (210c).

�H TετρακτQς σαφ4ς καθ	ρEPει τ
ς σ!7σεις διδασκ&λ	υ (5ραστ.) κα
 µα-
θητ. (5ρωµ7ν	υ) στ� πνευµατικ� 5πEπεδ	. �H �Aλτ&νη 5ν συνε!εEdα πρ	τεEνει

4.

3.

2.

1.

κα
 ν µετα�ι�&Poη εIς τ	Qς θε	Qς τ πρ	ερ!�µενα �π� τ	Qς �νθρ9π	υς κα
 εIς τ	Qς
�νθρ9π	υς τ πρ	ερ!�µενα �π� τ	Qς θε	Wς» («Συµπ�σι	ν», 204 a-c).

ZH λ,�ι +ρως Xµ#ι�)ει �ς ν3 περιγρ�φeη δι3 τ4ν .ναγραµµατισµ4ν Hπακρι(4ς
τ*ν 8δι�τητα τ9ς ρ#9ς, τ*ν «διαπ#ρθµεA#υσα» τ*ν «µετα1W», τ*ν συνδ,#υσα τ#?ς
θνητ#?ς µ� τ#?ς θε#Aς. bOµως πρNτη πρ#ϋπ�θεσι τ9ς H�ωτερικ9ς διασυνδ,σεως
τ4ν θνητ4ν µ� τ3 .θ�νατα �ντα εCναι Q "ωρ5ς Hµπ�δια εjπλαστη κ>νησι τ4ν Yσω
ρευµ�των τ#! εCναι µ� τ�ν Dδι# τ#υ τ�ν sαυτ�. ECναι Q Yσω ρ#G, τ� Yσω .κωλA-
τως ρ,#ν.

§
,γει X Σωκρ�της (Πλ�των, «KρατAλ#ς», 420 b): «T�ν παλι� καιρ� �ν	µα-
P�ταν +σ-ρ	ς �π� τ� ρ.µα 5σρ7ω, γιατ
 µετα!ειριP�µασταν τ� 	 �ντ
 τ	 
ω· τ9ρα Tµως �ν	µ&στηκε +ρως µ/ τ3ν µετα�	λ3 τ	  	 σ/ ω». dEρως τ#!
sαυτ#! Q Yσω ρ(#G) εCναι τ� θα!µα τ#! «γν4θι» σα�τ�ν», τ9ς Yσωθεν θε>-

ας κ#ινων>ας στ� Hσωτερικ� τ#! να#! τ#! θνητ#! �ντ#ς. ZH HλεAθερη +σω ρ(#*)
δηµι#υργεW τ5ς πρ#ϋπ#θ,σεις τ9ς (�σεως τ#! dEρωτ#ς τ4ν δA# φAλων τ9ς ∆ι#-
τ>µας. ECναι «> τ�κ	ς 5ν τm4 καλm4» (206b - 207), δι�τι δηµι#υργ>α δ�ν συντελεWται
`νευ τ9ς H�ισ#ρρ#πGσεως τ4ν .ντιρρ�πων δυν�µεων κα5 .παιτεW τ*ν 8σ�τιµ#
συµµετ#"* τ4ν δA# .ρ"4ν: `ρρεν#ς κα5 θGλειας. ZH πρ�τυπη ρ	3 τ9ς Yσω λει-
τ#υργ>ας κ�θε Yλλ#γ#υ �ντ#ς αDτι# Y"ει τ*ν .ντ>θεσι κα5 �"ι τ*ν Xµ#ι�τητα, γι3
ν3 Hπ,λθη τ� .π#τ,λεσµα τ9ς gρµ#ν>ας (ZHρ�κλειτ#ς, �Aπ. 8, 51, 54, 67 κα5 �Eµπδ#-
κλ9ς 17, 21, 32, 36).

ZH H�ωτερικ* ρ#* Hµφαν>)εται µ� τ�ν δεAτερ# .ναγραµµατισµ�: dEρως = ρ,ω
+ Σ. T� σAµφων# Σ, λ,γει X Σωκρ�της («KρατAλ#ς», 427a), εCναι στ#ι"εW# φυση-
τικ� κα5 µιµεWται τ� σεE	µαι κα5 γενικ3 τ�ν σεισµ�ν. ZH παλινδρ#µικ* κ>νησις

5Eρως = eσω + ρ(=ω) _ \ eσω ρ*N
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τ#! σεισµ#! πρ�γµατι µιµεWται τ*ν .µφ>δρ#µη κ>νησι τ#! dEρωτ#ς, πρ#κειµ,-
ν#υ δι3 τ9ς ρ#9ς ν3 µετα(ι(�)eη τ3 πρ#ερ"�µενα .π� τ#?ς θε#?ς ε8ς τ#?ς .νθρN-
π#υς κα5 ε8ς τ#?ς .νθρNπ#υς τ3 πρ#ερ"�µενα .π� τ#?ς θε#?ς δι3 τ9ς .εν�#υ πα-
λινδρ#µικ9ς κινGσεως (Σ) («Συµπ�σι#ν» 202e - 203b).

M� τ*ν .λλαγ* τ#νισµ#! Q λ,�ις dEρως = (Hρ4 + Σ) .ναδεικνAει τ*ν δεAτερη
8δι�τητα τ#! dEρωτ#ς, Hφ’ Pσ#ν τ� 5ρ4 εCναι µ,λλ#ν τ#! ρGµατ#ς λ,γω. ZO dEρως
ε8ς Pλα τ3 Hπ>πεδα τ9ς δρ�σεNς τ#υ διακρ>νεται δι3 τ� λ,γειν τ#υ (Hρ4), τ� Xπ#W#
δ�ν εCναι µ#ν�δρ#µ#ς .λλ3 .µφ>δρ#µ#ς. ∆ι3 τ9ς παρ#υσ>ας τ#! Σ καθ>σταται Q
συ)Gτησι διαλ#γικG, φθ�ν#υσα ε8ς τ*ν διαλεκτικG, δι�τι X dEρως εCναι φιλ�σ#-
φ#ς, εCπε Q ∆ι#τ>µα (204a-204d). M� τ�ν .ναγραµµατισµ� περιγρ�φεται Q #�σ>α
τ9ς λ,�εως, Q Xπ#>α H�ηγεW τ�ν sαυτ� της, εUρισκ�µενη ε8ς πλGρη gρµ#νικ*
Yσω/Y�ω ρ#G.

dEρως εCναι X Fερ�ς κ�να(#ς, Hπ5 τ#! Xπ#>#υ H�υφα>νεται πρ##δευτικ3 Q δια-
σAνδεσι τ9ς ν#Gσεως τ#! θνητ#! µ� τ� .θ�νατ# δι3 τ#! «διαπ#ρθµεA#ντ#ς», δια-
µεσ#λα(ητ#! dEρωτ#ς. dAνευ dEρωτ#ς δ�ν Uπ�ρ"ει Hπικ#ινων>α µετα�? τ4ν
�ντων τ4ν τρι4ν (ασιλε>ων (Πλ#Aτων#ς, Π#σειδ4ν#ς κα5 ∆ι�ς· II. �Iλι3ς O 187-
193) κα5 συνεπ4ς δ�ν θ3 Uπ�ρ�eη κα5 δυνατ�της H�ελ>�εως τ4ν �ντων Hντ�ς τ9ς
.#ρ�τ#υ κα5 Xρατ9ς, ν#ητ9ς κα5 α8σθητ9ς, .ε5 #jσης κα5 .ε5 γεν#µ,νης δηµι-
#υργ>ας.

MH
.ν>"νευση τ4ν κληρ#ν#µικ4ν 8δι#τGτων τ4ν θε>ων �ντων µετα�? τ4ν γε-
νε4ν κα5 τ4ν τρι4ν (ασιλε>ων εCναι γενικNτερα µ>α Hκ τ4ν µεθ�δων τ#!
.π#συµ(#λισµ#! τ4ν µAθων. �Eπ5 τ9ς #�σ>ας συνεπ4ς Q κ�τωθι HρNτη-
σι τ#! Σωκρ�τ#υς πρ�ς τ*ν Xπ#>α .παντ@: Q ∆ι#τ>µα: «ΣΩ: Πατ7ρα κα


MO µBθ*ς Π@ρ*υ/Πεν8ας τ*B «Συµπ*σ8*υ»

0λλ	υς τρε�ς �να�αθµ	Qς, σWν	λ	ν �πτ�. O< =Eλληνες �π7φευγαν τ	Qς µ	ν	Qς
�ριθµ	Qς (π.!. 7, 9, 11...), 5νm4 �π� τ	Qς Pυγ	Qς !ρησιµ	π	ι	 σαν συνJθως τ�
τ7σσερα (= τετρακτQς = δW	 δυ&δες). T� Nπτ !ρησιµ	π	ιJθηκε µετ Xρι-
στ�ν σ/ λ71εις Tπως «NπταJµερ	ν» («Γ7νεσις») «Nπτ&φωτ	ς» («Π. ∆ιαθJκη»),
«Nπτασφρ&γιστ	ν» («�Aπ	κ&λυψις»).

�Aντ
 τ4ν τρι4ν �να�αθµ4ν πρ	τεEνω τ3ν δεWτερη τετρακτWν:
T� κ&λλ	ς τ	  CHθ	υς: «τ καλ µαθJµατα (= �θη) κα
 τ	�ς ν�µ	ις κα-
λ�ν».
T� κ&λλ	ς τ.ς T7!νης: «τ� π	λQ π7λαγ	ς (!) τ	  κ&λλ	υς».

T� κ&λλ	ς τ.ς �EπιστJµης: «τ� τ4ν 5πιστηµ4ν κ&λλ	ς».

T� κ&λλ	ς τ.ς Φιλ	σ	φEας: «...τEκτoη διαν	Jµατα 5ν φιλ	σ	φEdα
�φθ�νmω»(!) («Συµπ�σι	ν» 210a-d)

�H Tλη π	ρεEα >λ	κληρ9νεται µ/ τ3ν 5πEγνωση, τ3ν 0µεση γν9ση π	Q +ρ!ε-
ται 1αφνικ σν +κλαµψη, γν9ση π7ρα �π� τ
ς λ71εις: «	Fδ/ τ
ς λ�γ	ς» (211

4.

3.

2.

1.
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c). �O Σωκρ&της συγκινητικ �λλ 1εκ&θαρα τ3ν καθ	ρEPει: «πρ�ς τ� τ7λ	ς
�δη I{ν (µ�λις φθ&σoη) τ4ν 5ρωτικ4ν, 51αEφνης τι θαυµαστ�ν, τ3ν φWσιν κα-
λ�ν». TE θ Iδ.; «τ� �ε
 �ν (καλ�ν)... κα
 bντως �ν (�ληθ/ς)» («Φα�δρ	ς» 249
c). Kα
 1επερνι7ται κα
 U φιλ	σ	φEα. «Θε4ν 	Fδε
ς φιλ	σ	φε�, 	Fδ’ 5πιθυµε�
σ	φ�ς γεν7σθαι· (+στι γρ)· 	Fδ’ ε� τις 0λλ	ς σ	φ�ς 	F φιλ	σ	φε� (Tταν γEνoη
σ	φ�ς). OFδ’ α� (= 51&λλ	υ) 	< �µαθε�ς φιλ	σ	φ	 σιν... τ	 τ	 γρ 5στι !α-
λεπ�ν �µαθEα, τ� µ3 bντα καλ�ν κ�γαθ�ν δ	κε�ν α[τm4 εRναι <καν�ν (=ν ν	-
µEPoη Tτι εRναι <καν�ς) «Συµπ�σι	ν» 204 d).

�Eνm4 λ	ιπ�ν U πρ9τη τετρακτQς �φ	ρdZ στ
ς διαπρ	σωπικ/ς σ!7σεις, 1επε-
ρασµ7νες πλ7	ν, U δεWτερη �ναφ7ρεται στ3ν �ναPJτηση «τρ�π	υ» Pω.ς/σκ7-
ψης (�Hθ	ς, T7!νη, �EπιστJµη, Φιλ	σ	φEα) �ντEστ	ι!ης τ.ς πρ9της (Σ4µα,
Ψυ!J, Πνε µα, �EπEγνωση).

�O καθε
ς kς 1εκινJσoη �π� Tπ	ια «�αθµEδα» 5πιθυµε�, �ρκε� ν 5πιθυµo.
σφ�δρα.

Kων. Kαρµιρ�ντb!ς
�Aρ!ιτ7κτων EMΠ

µητ7ρα εRπα τ�τε 5γ9, π	E	υς +!ει > CEρως; ∆IO.: AFτ�, εRπε, εRναι µEα <στ	ρEα
κ&πως µεγ&λη, �λλ θ σ	  τ3ν διηγηθ4. T�ν καιρ� λ	ιπ�ν π	Q aλθε εIς τ�ν κ�-
σµ	 U �Aφρ	δEτη, 	< θε	
 εR!αν τραπ7Pι µαP
 µ/ τ	Qς 0λλ	υς κα
 µ/ τ.ς MJτιδ	ς
τ�ν υ<�, τ�ν Π�ρ	. =Oταν �π7φαγαν, aλθε U ΠενEα ν 5παιτJσoη, Tπως aταν φυ-
σικ� εIς µEα τ�σ	 µεγ&λη διασκ7δασι· 5στ7κετ	 λ	ιπ�ν 5κε� πρ�ς τ3ν εgσ	δ	. �O
Π�ρ	ς τ�τε, µεθυσµ7ν	ς �π� τ� ν7κταρ (κρασ
 δ/ν [π.ρ!εν �κ�µη), 51.λθε εIς
τ	  ∆ι�ς τ�ν κ.π	 κα
 µ/ τ� κεφ&λι �αρQ Tπως aταν +πεσε κα
 �πεκ	ιµJθη. �H
ΠενEα τ�τε µ7σα εIς τ3ν �π	ρEα της συν7λα�ε τ� σ!7δι	 ν’ �π	κτJσoη παιδ
 �π�
τ�ν Π�ρ	. ΠηγαEνει λ	ιπ�ν κα
 πλαγι&Pει κ	ντ& τ	υ· +τσι �π7κτησε τ�ν CEρω-
τα. Γι’ αFτ� τ� λ�γ	 +γινε > CEρως συν	δ�ς κα
 [πηρ7της τ.ς �Aφρ	δEτης, 5πειδ3
5γεννJθη εIς τ γεν7θλι& της κα
 συγ!ρ�νως 5πειδ3 5µφWτως εRν’ 5ρωτευµ7ν	ς µ/
τ� Mρα�	ν, γιατ
 U �Aφρ	δEτη εRναι MραEα» (Συµπ. 203 b).

Στ3 σ"�λια τ#! �I. Συκ#υτρ9 (σ. 140, 203 () .ναφ,ρ#νται τ3 s�9ς: «U περικ	π3
αFτJ, περEφηµ	ς εIς τ3ν �ρ!αι�τητα, �νεφ7ρετ	 [π� τ4ν ρητ	ρ	διδασκ&λων Mς
παρ&δειγµα MραEας κα
 �φελ	 ς διηγJσεως (Θ7ων 2, σ. 66 κα
 �Eρµ	γ7νης, Περ

Iδε4ν II 4, σ. 330 Rabe)». M>α πρ#σεκτικ* µελ,τη τ4ν aν#µ�των τ4ν θε4ν κα5 τ4ν
συµ(#λισµ4ν τ9ς µυθ#πλασ>ας, #F Xπ#W#ι καλAπτ#νται .π� τ*ν «�ρα>αν κα5
.φελ9 διGγησιν» τ#! Πλ�των#ς, θ3 �δAνατ# ν3 .ναδε>�eη στ#ι"εWα, τ3 Xπ#Wα να5
µ�ν «�ραWα», .λλ3 κ�θε `λλ# παρ3 «.φελ9 διGγησιν» πρ#τ>θενται ν3 παρ#υ-
σι�σ#υν. ZH λεπτ#µερ*ς .ν�λυσι τ#! "Nρ#υ / "ρ�ν#υ, 8δι#τGτων τ4ν θε4ν κα5
τ9ς θνητ9ς (Πεν>ας), X «µετα1Q» τ4ν δA# dEρως, #F Hν,ργειες κα5τ3 π�θη, καθ7ς
κα5 µ* κατ#ν#µα)�µενα .φαν9 στ#ι"εWα θ3 (#ηθGσ#υν στ*ν .ν>"νευσι τ9ς σκ,-
ψεως τ#! Πλ�των#ς, γι3 ν3 γ>νeη καταν#ητ� τ� «51αEφνης» στ�ν «µετα�?» ]κτ#υ
κα5 s(δ�µ#υ .να(αθµ�ν τ9ς ∆ι#τ>µας:
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X4ρ#ς: .ν�κτ#ρα ∆ι�ς (µ* κατ#ν#µα)�µενα) κα5 κ9π#ς .νακτ�ρων µ�
`νθη (µ* κατ#ν#µα)�µενα).
Xρ�ν#ς: γ,νεσις �Aφρ#δ>της κα5 ταυτ�"ρ#νη σAλληψι τ#! dEρωτ#ς.

�Oν�µατα θε4ν: M9τις, ZεAς, �Aφρ#δ>τη κα5 Π�ρ#ς.

dOν#µα θνητ9ς. Πεν>α.

ZO «µετα�?» θνητ4ν κα5 .θαν�των dEρως.

�Eν,ργειες κα5 π�θη: Συµπ�σι# θε4ν (µ* κατ#ν#µα)�µεν#), Hπαιτε>α, µ,-
θη Hκ ν,κταρ#ς (�"ι #Dν#υ), yπν#ς, Hπι(#υλG, σAλληψι dEρωτ#ς.

T3 .νωτ,ρω εCναι τ3 πρ�ς .ν�πτυ�ι θ,µατα, τ3 Xπ#Wα θ3 XδηγGσ#υν στ*ν .π#-
κ�λυψι τ9ς ψυ"ικ9ς ∆ια - "ωρ# - "ρ#νικ9ς µετ#υσιNσεως, π#? �ς κεραυν�ς (τ#!
∆ι�ς) HνσκGπτει δι3 τ#! «51αEφνης». T� «51αEφνης» «5κτ�ς φαEνει». ECναι Q κε-
ντρ#µ�λ#ς, Q Hκ τ4ν Y�ω πρ�ς τ3 Yσω κ>νησι τ9ς ψυ"9ς. ECναι #F Hκτ�ς τ#!
πυρ9ν#ς τ9ς ψυ"9ς πρ��εις, #F Xπ#Wες κατ3 τ* δι�ρκεια τ#! (>#υ φ,ρ#υν στ3
Yσω τ*ν  συνειδητ#π#>ησι τ#! «H�α>φνης». ECναι τ� φαιν�µεν# τ9ς «(ια>ας H�α-
γωγ9ς Hκ τ#! Σπηλα>#υ» τ9ς «Π#λιτε>ας». ∆�ν εCναι Pµως δυνατ�ν τ3 Hπ5 µ,ρ#υς
ν3 δια"ωρισθ#!ν �ς πρ�ς τ*ν .νωτ,ρω σειρ�, δι�τι .λληλ#εµπλ,κ#νται µετα�A
τ#υς. ZH Hπαγωγ* κα5 Hν συνε"ε>@α συναγωγ* τ4ν στ#ι"ε>ων τ9ς µυθ#πλασ>ας τ#!
Πλ�των#ς (µεθ#δ#λ#γ>α στ�ν «ΦαWδρ#» 265 D, 266 B κα5 270 D) θ3 Hπιτρ,ψeη τ*ν
πρ#σ,γγιση τ#! s(δ�µ#υ .να(αθµ#! τ#! «H�α>φνης».

¶
#ι� Q συµ(#λικ* σηµασ>α τ4ν .ρρGτων .νακτ�ρων κα5 π#ι� τ#! KGπ#υ
τ#! ∆ι�ς; α. T3 `ρρητα .ν�κτ#ρα τ#! ∆ι�ς εCναι X .�ρατ#ς, θεW#ς δι�κ#-
σµ#ς. T3 .ν�κτ#ρα τ#! ∆ι�ς, X κατ’ H�#"*ν µ,γας Hρωτικ�ς "4ρ#ς, εCναι
X µ* καταν#µα)�µεν#ς µ,γιστ#ς ν#ητικ�ς Xρ>)ων, �ς πρ�ς τ*ν περιγραφ*

τ#! θε>#υ κ�σµ#υ τ#! «Φα>δων#ς» (111c): «...κα
 π&ντα τ τ	ια τα (α8σθGσεις
κα5 ψυ"ικ�ς δυν�µεις τ4ν θε4ν) �π7!	υν �π� 5µZς κατ τ3ν αFτ3ν �π�στασι,
κατ τ3ν >π	Eα > �3ρ �π7!ει �π� τ	  xδατ	ς κα
 > αIθ3ρ �π� τ	  �7ρ	ς 5ν σ!7-
σει πρ�ς τ3ν καθαρ�τητα. Kα
 �ε�αEως +!	υν κα
 5κε� (εIς τ�ν αIθ7ρα) δ&ση <ερ
τ4ν θε4ν κα
 να	Wς, στ	Qς >π	E	υς πρ&γµατι κατ	ικ	 ν 	< θε	E..».

dAρα φυσικ� εCναι στ�ν αIθ7ρα, τ�ν αgθ	ντα 51 +ρωτ	ς (α8θGρ, γεν. αIθ + +ρ	ς·
αDθω = λ�µπω), kν κα5 δ�ν κατ#ν#µ�)ωνται, ν3 εUρ>σκωνται τ3 .ν�κτ#ρα τ#!
∆ι�ς. �E�υπακ#Aεται, Pτι, Hφ’ Pσ#ν Y"#υν Y�#δ#, περιφρ#υρ#!νται δι3 τ4ν τ#>-
"ων. ∆�ν γ>νεται λ�γ#ς περ5 ε8σ�δ#υ, �στε εCναι `γνωστ# H3ν εDσ#δ#ς κα5 Y�#-
δ#ς γ>νωνται .π� τ*ν Dδια θAρα z Uπ�ρ"eη `λλη γι3 τ*ν εDσ#δ#.

Στ3 .ν�κτ#ρα #F θε#5 ε�ω"#!νται τ*ν Qµ,ρα τ9ς γεννGσεως τ9ς �Aφρ#δ>της,
κ�ρης τ#! µεγ>στ#υ τ4ν θε4ν, τ#! ∆ι�ς. �Aπρ�σιτ# τ� θεW# γι3 τ*ν .νθρNπινη
ψυ"G, Q Xπ#>α δι3 τ9ς .λληγ#ρ>ας πρ#σπαθεW ν3 καταν#Gσeη κα5 δι3 τ9ς Uπερ-
(�σεως ν3 .ν,λθeη στ�ν α8θ,ρα δι3 τ#! Yρωτ#ς. T*ν Dδια στιγµ* τ9ς γεννGσεως
τ9ς �Aφρ#δ>της 5ντ�ς τ#! θε>#υ διακ�σµ#υ, 5κτ�ς ε8ς τ�ν κ9π#ν συλλαµ(�νεται
X dEρως... ZO αIθερ	�&µων (Hπ>θετ# τ#! ∆ι�ς), X «aνειρ#παρµ,ν#ς» αgθει, λ�-

XQρ*ς, ;Aν:κτ*ρα καJ K3π*ς ∆ι/ς
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µπει H� +ρωτ	ς ε8ς τ� α8θερικ�ν δι�στηµα, Pταν µετ3 .π� Hπ>π#νες πρ#σπ�θειες
καταφ,ρeη ν3 .ν,λθeη κα5 ν3 φθ�σeη στ* θAρα τ4ν .νακτ�ρων.

O
F «K9π#ι τ#! ∆ι�ς» .ναφ,ρ#νται κα5 .π� τ�ν Σ#φ#κλ9 (Fr. 297). Πρ�κει-
ται Pµως περ5 π#ιητικ9ς Hκφρ�σεως κα5 �"ι περ5 θρησκευτικ9ς δ#�ασ>ας.
Στ�ν Πλ�τωνα Pµως X K9π#ς σηµει#δ#τεW τ*ν #�σ>α τ#! µAθ#υ· δι�τι Q Hπι-
λ#γ* τ#! "Nρ#υ τ9ς συλλGψεως τ#! dEρωτ#ς Hντ#π>)εται �"ι στ3 �Aν�-

κτ#ρα (θεϊκ�ς κ�σµ#ς) #jτε στ�ν K9π# (α8σθητ�ς κ�σµ#ς), .λλ3 συγκερασµ,ν#ς
στ�ν "4ρ# τ�ν «µετα1Q», δηλαδ* στ*ν περι#"* ε8σ�δ#υ Pπ#υ στ,κεται Q Πεν>α.
�Aπ� τ� σηµεW# α�τ� γ>νεται Q Y�#δ#ς τ#! Π�ρ#υ Hκ τ4ν .νακτ�ρων. Συνεπ4ς
κα5 Q πρ:�ι τ9ς συλλGψεως, π#? θ3 Hπιτελεσθe9 στ�ν «µετα�?» "4ρ#, θ3 εCναι
δηµι#υργ>α �ντ#ς π#? εUρ>σκεται «µετα1W». ZO α�τ#συνε>δητ#ς θνητ�ς τε>νει
«µετ3 µαν>ας» πρ�ς τ� θεW#, Pταν συλλ�(eη τ*ν #�σ>α τ#! θε>#υ dEρωτ#ς. Στ�
«µετα�?» συναντ4νται #F θνητ#5 µ� τ#?ς .θαν�τ#υς. ZO συµ(#λισµ�ς τ#! KGπ#υ
Y"ει κα5 δεAτερη sρµηνε>α, Pταν λ�(#υµε Uπ’ �ψιν Pτι σ� κ�θε κ9π# (π�σ# µ:λλ#ν
στ�ν K9π# τ#! ∆ι�ς) καλλιεργ#!νται µ� γν4σι κα5 Hπιµ,λεια τ*ν κατ�λληλη

MH συµK*λικN σηµασ8α τ*B «K<π*υ»
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Hπ#"* τ3 Hπιλεγµ,να γι3 τ*ν �ραι�τητ� τ#υς `νθη. ZO φυσικ�ς, Xρατ�ς κ�σµ	ς
εCναι ]να κ�σµηµα, ]νας πραγµατικ4ς �ραι�τατ#ς κ9π#ς.

M� π�σ# θαυµασµ� κα5 "�ρι Hκφρ�)εται X Πλ�των, Pταν περιγρ�φeη τ�ν
α8σθητ� κ�σµ# τ9ς yλης δι3 τ9ς .λληλ#ρ>ας τ#! KGπ#υ τ#! ∆ι�ς! ZO α8σθητ�ς
κ�σµ#ς δ�ν Uπ#(ι(�)εται, δ�ν Uπ#τιµ:ται, δ�ν καταστ,λλεται, δι�τι εCναι K9π#ς
∆ι�ς. ZO ZεAς, X «µακ&ρων τε θε4ν πατ3ρ �δ/ κα
 �νδρ4ν» (�Oρφικ�ς bYµν#ς
∆ι�ς, στ. 12), κυ(ερνGτης τ#! ν#! κα5 τ9ς ν#ηµ#σAνης, Pµ#ι#ς µ� τ�ν µ,γιστ# τ4ν
κηπ#υρ4ν, φυτεAει τ3 ν#ητικ3 ̀ νθη ε8ς τ�ν κ9π# (κ�σµ#) τ4ν θνητ4ν �ντων, πρ#-
κειµ,ν#υ κατ3 τ*ν .νθ#φ#ρ>α ν3 διαλ�µψeη τ*ν κατ�λληλη Hπ#"* τ� φ4ς ε8ς «τ�
τ.ς ψυ!.ς bµµα». ZH ε�ωδ>α τ4ν .νθ,ων, διασκ#ρπι)�µενη σ’ Xλ�κληρ# τ�ν ν#η-
τικ� "4ρ# τ#! θνητ#!, πρ#ετ#ιµ�)ει .ργ3 κα5 σταθερ3 τ*ν θε>α πανδαισ>α τ.ς
διικ.ς 5πιστJµης δι τ.ς ν	ηµ	σWνης. �AπαιτεWται πρ� τ#!τ# συνε"*ς θεωρη-
τικ* κα5 πρακτικ* H��σκησι τ4ν ]�ι πρNτων .να(αθµ4ν µ,"ρι κα5 τ�ν ](δ#µ#
τ9ς ∆ι#τ>µας.

ZH Hκκ>νησι τ#! «sτα>ρ#υ» .π� τ�ν πρ4τ# .να(αθµ� µ� τ*ν .νθ#φ#ρ>α τ#! κG-
π#υ τ#! α8σθητ#! κ�σµ#υ, τ� κ�λλ#ς τ#! sν�ς σNµατ#ς τ#! πρNτ#υ .να(αθµ#!
κα5 Hν συνε"ε>@α τ4ν π#λλ4ν σωµ�των τ#! 2#υ .να(αθµ#! θ3 Hνεργ#π#ιGσeη τ5ς
δυνατ�τητες, τ5ς µ,λλ#υσες ν3 Hκδηλωθ#!ν στ#?ς sπ�µεν#υς (τρ>τ#, τ,ταρτ# κα5
π,µπτ#) .να(αθµ#?ς δι3 τ#! «H�α>φνης» τ9ς Hν#ρ�σεως τ#! ]κτ#υ πρ�ς τ�ν ](δ#-
µ# .να(αθµ�.

Γιατ> Q λ,�ι 0νθ	ς Y"ει α�τ* τ* δυναµικG; T� `νθ#ς στρεφ�µεν# πρ�ς τ3 0νω
θεZται τ�ν uλι#, τ#! Xπ#>#υ .π#ρρ#φ@: τ5ς φωτειν�ς .κτWνες κα5 τ5ς µετ#υσιNνει
σ� πανδαισ>α "ρωµ�των, γ#νιµ#π#ιητικ� τ,"νασµα Yρωτ#ς τ#! φυτικ#! κ�σµ#υ
γι3 τ*ν .ναπαραγωγικ* λειτ#υργ>α τ#! φυτικ#! (ασιλε>#υ στ�ν α8σθητ� κ�σµ#.
Kαθ’ Xµ#>ωσι θ3 πρ,πει ν3 λειτ#υργGσeη κα5 X ν#!ς τ#! Hλλ�γ#υ �ντ#ς, Hφ’ Pσ#ν
στ� ν#ητ� πεδ># τ� `νθ#ς µετατ#ν>)εται ε8ς να�ς θ(ε4ν). �Aµφ�τερα, .ν�κτ#ρα
κα5 κ9π#ς, συνεπ4ς .νGκ#υν στ�ν Z9να / ∆>α. (�Oρφικ#5 bYµν#ι ∆ι�ς, XV, 3-6,
XIX, LXXIII κα5 Corpus Orphicorum, Pαψ�ωδ>α K∆, 168).

MH
Hπιλ#γ* τ#! "ρ�ν#υ γι3 τ*ν s#ρτ* στ3 .ν�κτ#ρα εCναι Q Qµ,ρα τ9ς γεν-
νGσεως τ9ς θε:ς τ#! .π#λAτ#υ κ�λλ#υς, τ9ς �Aφρ#δ>της. ZH θε3 Y"ει γ#-
νεWς τ�ν .π�λυτ# ν#! τ#! ∆ι�ς κα5 τ9ς ∆ιNνης, δι�τι #F γ#νεWς τ9ς �Aφρ#-
δ>της πρ#,ρ"#νται .π� τ*ν α�τ* ρ>)α, τ*ν ρ>)α ∆ι-. «�H δ/ τρEτη �Aφρ	-

δEτη aτ	 τ	  ∆ι�ς κα
 τ.ς ∆ι9νης κα
 αFτ3ν +λα�εν > =Hφαιστ	ς γυνα�κα τ	υ»
(�Aθ. Σταγειρ>της, τ�µ#ς A, σ. 350). ZH ρ>)α ∆ι- στ3 aν�µατα τ#! )εAγ#υς ∆ι�ς /
∆ιNνης δ>δει σ’ .µφ�τερα τ3 φ!λα (`ρρεν κα5 θ9λυ) τ*ν 8δια>τερη, .λλ3 8σ�τι-
µη ν#ητικ* Fκαν�τητα. ZH HκδGλωσι τ9ς ν#Gσεως τ4ν γ#ν,ων (∆ι-�ς κα5 ∆ι-Nνης)
καθ>σταται Hν Hνεργε>@α στ� ν#! τ4ν Hλλ�γων �ντων δι3 τ9ς γεν,σεως τ9ς ν,ας
8δι�τητ#ς: τ#! .π#λAτ#υ κ�λλ#υς, τ� Xπ#W# .π#τελεW τ� κ#ιν� "αρακτηριστικ� τ9ς
ν#ηµ#σAνης κα5 τ4ν δA# γ#ν,ων.

Παρ7ν στ3 .ν�κτ#ρα κατ3 τ*ν "ωρ#"ρ#νικ* στιγµ* τ9ς γεν,σεως τ#! .π#λA-
τ#υ κ�λλ#υς εCναι X Π�ρ#ς, υF�ς τ9ς MGτι#ς κα5 Dσως κα5 τ#! ∆ι�ς. T#!τ# δ�ν .να-

Tαυτ@Oρ*νη γ=ννησι ;Aφρ*δ8της καJ σSλληψι 5Eρωτ*ς

∆ΑΥΛqΣ/246, �I#Aνι#ς 200215938



φ,ρεται στ* µυθ#λ#γ>α τ#! Πλ�των#ς, πρ#κAπτει Pµως συµπερασµατικ4ς, Hφ’
Pσ#ν Q M9τις Uπ9ρ�εν Q πρNτη σA)υγ#ς τ#! ∆ι�ς, κα5 µετ3 τ*ν σAλληψι τ9ς
�Aθην:ς X Zε?ς κατ,πιε τ*ν M9τι. �A�ι#πρ�σεκτ# εCναι τ� γεγ#ν�ς, Pτι Hκτ�ς
τ4ν aν#µ�των τ9ς MGτι#ς, τ#! Π�ρ#υ, τ9ς �Aφρ#δ>της κα5 τ#! ∆ι�ς `λλ# �ν#-
µα θε�τητ#ς δ�ν .ναφ,ρεται. ∆A# )εAγη M9τις – Zε?ς κα5 Π�ρ#ς – �Aφρ#δ>τη
δηµι#υργ#!ν τ*ν τ,λεια H�ισ#ρρ�πησι τ4ν .ντιρρ�πων δυν�µεων. ZH #8κ#ν#µ>α
τ9ς .φαν#!ς τετρακτA#ς εCναι .�ι#θαAµαστη.

T� κ#µ(ικ� κα5 πρ#ε��ρ"#ν σηµεW# τ#! µAθ#υ εCναι Q "ωρ#"ρ#νικ* στιγµ* τ9ς
ταυτ�"ρ#νης γ,νεσης τ#! .π#λAτ#υ K�λλ#υς µ� τ* σAλληψι τ#! dEρωτ#ς. ZO ψυ-
"ισµ�ς τ#! �ντ#ς – π#? συλλαµ(�νει τ*ν yψιστη Fερ#υργ>α γεν,σεως καλ-
λ#ν9ς/συλλGψεως dEρωτ#ς στ� dAδυτ# τ#! ECναι τ#υ – µυεWται στ� M,γα �Eρω-
τικ� MυστGρι#: .ντιλαµ(�νεται τ� µυστηριακ� «H�α>φνης» τ#! Πλ�των#ς:
«M#Wρα #�ν κα5 E8λε>θυια Q Kαλλ#νG Hστι τ9 γεν,σει» (210e) [ZΩς M#Wρα λ#ιπ�ν
κα5 E8λε>θυια HπιστατεW τ*ν γ,νεσι τ#! dEρωτ#ς Q Kαλλ#νG· «Συµπ�σι#ν» 206d].

�Aργ�τερα, Pταν γεννηθe9 X dEρως θ3 παρ>σταται Q �Aφρ#δ>τη, δι�τι πρ#η-
γεWται Q θ,α/θε3 τ#! K�λλ#υς κα5 ]πεται X dEρως. ZO πρ4τ#ς .να(αθµ�ς θ,τει
�ς πρ#ϋπ�θεσι τ� Xρατ�, φυσικ� κ�λλ#ς µ�ν# γι3 τ*ν .ρ"* τ9ς H�ελικτικ9ς δια-
δικασ>ας κα5 α�τ* Uπ� α�στηρ�ς πρ#ϋπ#θ,σεις («ΦαWδρ#ς» 250 D - 252 C).

�AδAνατη Q καταν�ησι τ4ν sπτ3 .να(αθµ4ν τ9ς ∆ι#τ>µας `νευ τ9ς .νωτ,ρω
συνειδητ#π#ιGσεως, τ9ς Xπ#>ας τ� (�θρ# Y"ει στηθ9 Hπ5 τ9ς ∆ιικ9ς πρ#ελεAσε-
ως κα5 τ4ν δA# γ#ν,ων τ9ς �Aφρ#δ>της, τ� (�θρ# τ9ς ∆ι- π#λικ9ς φAσεως τ9ς
ν#Gσεως (κ#ιν* ρ>)α ∆ι- τ4ν γ#ν,ων τ#! �Aπ#λAτ#υ K�λλ#υς). ZH ρ>)α «δι» ̀ λλω-
στε Hµφαν>)εται στ*ν τρ>τη συλλα(* τ#! aν�µατ�ς της: �Aφρ#-δE-τη. dEρως: Q σAλ-
ληψι τ#! τ,κν#υ Hκ τ4ν γ#ν,ων Πεν>ας κα5 Π�ρ#υ εCναι Q «µετα�?» κατ�στασι
τ9ς θνητ9ς Πεν>ας κα5 τ#! .θαν�τ#υ Π�ρ#υ. ECναι X συνδετικ�ς λ�γ#ς µετα�?
τ4ν δA# κ�σµων, θνητ4ν κα5 .θαν�των. ECναι Q κατ�στασι τ#! «δαEµ	ν	ς», τ#!
«δαJµ	ν	ς», τ#! φρ#ν>µ#υ κατ3 τ�ν Σωκρ�τη («KρατAλ#ς», 398c), στ�ν "4ρ#
τ�ν «µετα�A», Pπ#υ α�τ�ς δεσπ�)ει. Συνεπ4ς X διαµεσ#λα(ητ*ς «δαGµων» (φρ�-
νιµ#ς) dEρως κα5 #F τ,σσερεις 8δι�τητες τ#! ∆ι�ς, �ς tδη .νεπτA"θησαν (τ9ς
MGτι#ς, τ#! Π�ρ#υ κα5 τ9ς �Aφρ#δ>της) κα5 �ς Hν συνε"ε>@α θ3 .ναπτυ"θ#!ν διε-
�#δικ4ς, εCναι .ναγκαWες γι3 τ*ν (ιωµατικ* κα5 ν#ητικ* καταν�ησι τ9ς κλ>µα-
κ#ς µ,"ρι τ#! s(δ�µ#υ .να(αθµ#!.

�Aλτ�νη
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