
192. φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς
ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι· οὐ γὰρ
ὑπ᾽ ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν ἀλλ᾽ ὑπὸ
θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ ἀρρενωπίας, 
τὸ ὅμοιον αὐτοῖς ἀσπαζόμενοι. μέγα δὲ
τεκμήριον· καὶ γὰρ τελεωθέντες μόνοι
ἀποβαίνουσιν εἰς τὰ πολιτικὰ ἄνδρες οἱ
τοιοῦτοι. ἐπειδὰν δὲ ἀνδρωθῶσι, (b)
παιδεραστοῦσι καὶ πρὸς γάμους καὶ
παιδοποιίας οὐ προσέχουσι τὸν νοῦν
φύσει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ νόμου
ἀναγκάζονται· ἀλλ᾽ ἐξαρκεῖ αὐτοῖς μετ᾽
ἀλλήλων καταζῆν ἀγάμοις. πάντως μὲν
οὖν ὁ τοιοῦτος παιδεραστής τε καὶ
φιλεραστὴς γίγνεται, ἀεὶ τὸ συγγενὲς
ἀσπαζόμενος. ὅταν μὲν οὖν καὶ αὐτῷ
ἐκείνῳ ἐντύχῃ τῷ αὑτοῦ ἡμίσει καὶ ὁ
παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς, τότε καὶ
θαυμαστὰ ἐκπλήττονται φιλίᾳ τε καὶ (c)
οἰκειότητι καὶ ἔρωτι, οὐκ ἐθέλοντες ὡς
ἔπος εἰπεῖν χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ
σμικρὸν χρόνον. καὶ οἱ διατελοῦντες μετ᾽
ἀλλήλων διὰ βίου οὗτοί εἰσιν, οἳ οὐδ᾽ ἂν
ἔχοιεν εἰπεῖν ὅτι βούλονται σφίσι παρ᾽
ἀλλήλων γίγνεσθαι. οὐδενὶ γὰρ ἂν
δόξειεν τοῦτ᾽ εἶναι ἡ τῶν ἀφροδισίων
συνουσία, ὡς ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος
ἑτέρῳ χαίρει συνὼν οὕτως ἐπὶ μεγάλης
σπουδῆς· ἀλλ᾽ ἄλλο τι βουλομένη
ἑκατέρου ἡ ψυχὴ (d) δήλη ἐστίν, ὃ οὐ
δύναται εἰπεῖν, ἀλλὰ μαντεύεται ὃ
βούλεται, καὶ αἰνίττεται. καὶ εἰ αὐτοῖς ἐν
τῷ αὐτῷ κατακειμένοις ἐπιστὰς ὁ
῞Ηφαιστος, ἔχων τὰ ὄργανα, ἔροιτο·

Μερικοί άσχετοι, βέβαια, θεωρούν ότι αυτοί οι 
νεαροί είναι αδιάντροποι. Όμως αυτό δεν το 
κάνουν από αδιαντροπιά, αλλά από θάρρος και 
ανδρεία και αρρενωπότητα, αφού ασπάζονται το 
όμοιο με αυτούς. Και αυτή εδώ είναι η πιο τρανή
απόδειξη. Αυτοί οι νεαροί είναι οι μοναδικοί που, 
όταν ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες, δια-
κονούν τα πολιτικά πράγματα. Όταν γίνουν άντρες,
γίνονται παιδεραστές και προς το γάμο και την 
τεκνοποίηση δεν στρέφονται από φυσική ορμή,
αλλά από τη νομική επιταγή. Τους είναι αρκετό να 
ζουν μεταξύ τους, απαλλαγμένοι από τα δεσμά του 
γάμου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο άνθρωπος 
αυτός γίνεται σε πρώτη φάση φιλεραστής και σε 
δεύτερη παιδεραστής για τον ίδιο λόγο· ασπάζεται 
αυτό με το οποίο συγγενεύει. Και όταν ένας τέτοιος 
άνθρωπος έχει την αγαθή τύχη και συναντήσει 
έναν όμοιο σαν το άλλο μισό του και ο 
παιδεραστής και οποιοσδήποτε, αναπτύσσεται 
λαμπρή φιλία, εκτυφλωτική εξοικείωση και 
δυνατός έρωτας και δεν θέλουν - για να το πω έτσι
- να ζήσουν χώρια ούτε δευτερόλεπτο. Και αυτοί 
είναι εκείνοι που συμβιώνουν εφ' όρου ζωής και 
που σε καμιά περίπτωση δεν θά 'λεγαν ότι 
επιθυμούν να κερδίσουν κάτι από την επαφή με 
τους άλλους. Σε κανένα δεν θα μπορούσε να 
σχηματιστεί η εντύπωση πως σ' αυτό αποσκοπεί η
ερωτική συναναστροφή, ότι τάχατες δηλαδή γι 
αυτό το λόγο ο καθένας τέρπεται και 
συναναστρέφεται τον άλλο με τόσο ζήλο και 
θέρμη. Ολοφάνερα κάτι άλλο επιθυμεί η ψυχή του 
καθένα· αυτό βέβαια δεν μπορεί να το εκφράσει με 
λόγια, όμως μπορεί να το μαντέψει κανείς ή να 
καταστήσει αυτή την επιθυμία της ψυχής 
αντικείμενο αινιγματωδών φράσεων. Αν λοιπόν ο 
Ήφαιστος αυτούς τους εύρισκε να είναι 
ξαπλωμένοι μαζί, στεκόταν από πάνω, έχοντας 
ανθρώπινες ιδιότητες και τους ρωτούσε:
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"Τί ἔσθ᾽ ὃ βούλεσθε, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν
παρ᾽ ἀλλήλων γενέσθαι;" καὶ εἰ
ἀποροῦντας αὐτοὺς πάλιν ἔροιτο· "Ἆρά
γε τοῦδε ἐπιθυμεῖτε, ἐν τῷ αὐτῷ
γενέσθαι ὅτι μάλιστα ἀλλήλοις, ὥστε καὶ
νύκτα καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι
ἀλλήλων; εἰ γὰρ τούτου ἐπιθυμεῖτε, 
θέλω ὑμᾶς συντῆξαι καὶ (e) συμφυσῆσαι
εἰς τὸ αὐτό, ὥστε δύ᾽ ὄντας ἕνα
γεγονέναι καὶ ἕως τ᾽ ἂν ζῆτε, ὡς ἕνα
ὄντα, κοινῇ ἀμφοτέρους ζῆν, καὶ ἐπειδὰν
ἀποθάνητε, ἐκεῖ αὖ ἐν Ἅιδου ἀντὶ δυοῖν
ἕνα εἶναι κοινῇ τεθνεῶτε· ἀλλ᾽ ὁρᾶτε εἰ
τούτου ἐρᾶτε καὶ ἐξαρκεῖ ὑμῖν ἂν τούτου
τύχητε·" ταῦτ᾽ ἀκούσας ἴσμεν ὅτι οὐδ᾽ ἂν
εἷς ἐξαρνηθείη οὐδ᾽ ἄλλο τι ἂν φανείη
βουλόμενος, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς οἴοιτ᾽ ἂν
ἀκηκοέναι τοῦτο ὃ πάλαι ἄρα ἐπεθύμει, 
συνελθὼν καὶ συντακεὶς τῷ ἐρωμένῳ ἐκ
δυοῖν εἷς γενέσθαι.

«Τί είναι αυτό που θέλετε να κερδίσετε, άνθρωποι,
και να εξασφαλίσετε με την μεταξύ σας επαφή»;
Και αν δεν ήξεραν τι να πουν και τους 
ξαναρωτούσε: «Μήπως επιθυμείτε αυτό, να 
βρίσκεστε δηλαδή στο ίδιο μέρος όσο γίνεται πιο 
πολύ μεταξύ σας, ώστε να μην αποχωρίζεστε ούτε
μέρα ούτε νύχτα; Αν λοιπόν αυτό επιθυμείτε, έχω 
τη βούληση να σας καταψύξω και να σας 
εμφυσήσω μια ύπαρξη, ώστε από δυο να γίνετε 
ένας και, όσο ζείτε, να ζείτε από κοινού, σαν να 
επρόκειτο για ένα άτομο και όταν πεθάνετε, εκεί 
στον Άδη, αντί για δυο, να πρόκειται για μια 
ύπαρξη, εφόσον και οι δυο ταυτόχρονα 
απεβίωσαν. Προσέξτε λοιπόν, αν αυτό αγαπάτε και
σας είναι αρκετό, είμαι έτοιμος να σας το 
προσφέρω». Γνωρίζουμε ότι κανένας δεν θα 
αρνιόταν, ακούγοντας αυτά ούτε θα εξεδήλωνε 
κάποια άλλη επιθυμία, αλλά κατά κανόνα θα 
νόμιζε ότι άκουσε εκείνο που από πολύ καιρό
ποθούσε και, αφού ερχόταν σε επαφή με τον 
αγαπημένο του και γινόταν η σύζευξη δια της 
καταψύξεως, θα επιτυγχάνονταν η μετατροπή των 
δυο σε ένα. 


