
188.        ἔνεστον γάρ. ἐπεὶ καὶ ἡ τῶν ὡρῶν 
τοῦ ἐνιαυτοῦ σύστασις μεστή ἐστιν 
ἀμφοτέρων τούτων, καὶ ἐπειδὰν μὲν 
πρὸς ἄλληλα τοῦ κοσμίου τύχῃ ἔρωτος ἃ
νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, τά τε θερμὰ καὶ τὰ
ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρά, καὶ ἁρμονίαν 
καὶ κρᾶσιν λάβῃ σώφρονα, ἥκει φέροντα 
εὐετηρίαν τε καὶ ὑγίειαν ἀνθρώποις καὶ
τοῖς ἄλλοις ζῴοις τε καὶ φυτοῖς, καὶ
οὐδὲν ἠδίκησεν· ὅταν δὲ ὁ μετὰ τῆς 
ὕβρεως Ἔρως ἐγκρατέστερος περὶ τὰς 
τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρας γένηται, διέφθειρέν τε 
πολλὰ καὶ ἠδίκησεν. (b) οἵ τε γὰρ λοιμοὶ
φιλοῦσι γίγνεσθαι ἐκ τῶν τοιούτων καὶ
ἄλλα ἀνόμοια πολλὰ νοσήματα καὶ τοῖς 
θηρίοις καὶ τοῖς φυτοῖς· καὶ γὰρ πάχναι 
καὶ χάλαζαι καὶ ἐρυσῖβαι ἐκ πλεονεξίας 
καὶ ἀκοσμίας περὶ ἄλληλα τῶν τοιούτων 
γίγνεται ἐρωτικῶν, ὧν ἐπιστήμη περὶ
ἄστρων τε φορὰς καὶ ἐνιαυτῶν ὥρας 
ἀστρονομία καλεῖται. ἔτι τοίνυν καὶ αἱ
θυσίαι πᾶσαι καὶ οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ—
ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἡ περὶ θεούς τε (c) καὶ
ἀνθρώπους πρὸς ἀλλήλους κοινωνία—
οὐ περὶ ἄλλο τί ἐστιν ἢ περὶ Ἔρωτος 
φυλακήν τε καὶ ἴασιν. πᾶσα γὰρ ἀσέβεια 
φιλεῖ γίγνεσθαι ἐὰν μή τις τῷ κοσμίῳ
Ἔρωτι χαρίζηται μηδὲ τιμᾷ τε αὐτὸν καὶ
πρεσβεύῃ ἐν παντὶ ἔργῳ, ἀλλὰ τὸν 
ἕτερον, καὶ περὶ γονέας καὶ ζῶντας καὶ
τετελευτηκότας καὶ περὶ θεούς· ἃ δὴ
προστέτακται τῇ μαντικῇ ἐπισκοπεῖν 
τοὺς ἐρῶντας καὶ ἰατρεύειν, καὶ ἔστιν αὖ
ἡ (d) μαντικὴ φιλίας θεῶν καὶ ἀνθρώπων 

Μέσα του βρίσκεται και η μια και η άλλη μορφή.
Επιπλέον και η διάταξη των εποχών του χρόνου είναι 
διαποτισμένη και απ' τις δυο αυτές μορφές και, όταν
αναπτυχθεί έρωτας θετικός ανάμεσα τους, αυτά που 
πριν από λίγο έλεγα, και τα ψυχρά και τα θερμά και 
τα στεγνά και τα βρεγμένα, συνιστούν συνετό μείγμα 
και αρμονία και επιφέρουν την καλή σοδειά και την 
υγεία στους ανθρώπους και στα υπόλοιπα ζώα και 
στα φυτά και δεν αφήνουν καμιά υποψία αδικίας 
προς κάτι ή κάποιον. Αντίθετα, όταν ο Έρωτας 
συνοδεύεται απ' την υπερβολή και την αλαζονεία
και αποδεικνύεται ισχυρότερος από τις επιταγές των 
εποχών του έτους, προκαλεί πολλές καταστροφές 
και αδικίες· και οι λοιμοί και άλλα διαφορετικής 
υφής νοσήματα εμφιλοχωρούν σε τέτοιες συνθήκες,
ακόμη και στα θηρία και στα φυτά· πράγματι, και η 
πάχνη και το χαλάζι και η νόσος που πλήττει τα 
σιτηρά και οφείλεται στον άνεμο, έχουν τις ρίζες 
τους στην πλεονεξία και στην αταξία που 
παρατηρείται στις μεταξύ τους ερωτικές 
προσεγγίσεις και αυτά τα φαινόμενα τα σχετικά με 
τις τροχιές των άστρων και τις διαιρέσεις του έτους 
τα εξετάζει η επιστήμη που ακούει στο όνομα 
«αστρονομία». Πέρα από αυτά, και οι θυσίες κάθε 
μορφής και όλα όσα σχετίζονται με τη μαντική τέχνη
—στην ουσία πρόκειται για μορφή επικοινωνίας με 
τους θεούς και τους συνανθρώπους —δεν είναι 
τίποτε άλλο, παρά ενδιαφέρον και γιατρικό για τον 
Έρωτα. Είναι χωρίς αμφιβολία σαφές ότι κάθε 
μορφή ασέβειας βρίσκει γόνιμο έδαφος για να 
εκδηλωθεί, όταν κάποιος δεν έχει ως οδηγό τη 
θετική όψη του Έρωτα, δεν την υπηρετεί και δεν την 
εκπροσωπεί επάξια σε κάθε του ενέργεια, ακόμη και 
αν αυτή σχετίζεται με τους γονείς, και στη ζωή και 
όταν πεθάνουν, ακόμη και αν έχει σχέση με τους 
θεούς, αλλά εμφορείται από την άλλη μορφή του 
Έρωτα, την αρνητική. Στον προορισμό της μαντικής 
εντάσσεται n παρατήρηση των ερωτευμένων και η
θεραπεία τους. Ακόμη η μαντική συντελεί στην 
ανάπτυξη της φιλίας ανάμεσα στους θεούς και τους 
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δημιουργὸς τῷ ἐπίστασθαι τὰ κατὰ
ἀνθρώπους ἐρωτικά, ὅσα τείνει πρὸς 
θέμιν καὶ εὐσέβειαν. Οὕτω πολλὴν καὶ
μεγάλην, μᾶλλον δὲ πᾶσαν δύναμιν ἔχει 
συλλήβδην μὲν ὁ πᾶς Ἔρως, ὁ δὲ περὶ
τἀγαθὰ μετὰ σωφροσύνης καὶ
δικαιοσύνης ἀποτελούμενος καὶ παρ᾽ ἡμῖν 
καὶ παρὰ θεοῖς, οὗτος τὴν μεγίστην 
δύναμιν ἔχει καὶ πᾶσαν ἡμῖν εὐδαιμονίαν 
παρασκευάζει καὶ ἀλλήλοις δυναμένους 
ὁμιλεῖν καὶ φίλους εἶναι καὶ τοῖς 
κρείττοσιν ἡμῶν θεοῖς. ἴσως μὲν (e) οὖν 
καὶ ἐγὼ τὸν Ἔρωτα ἐπαινῶν πολλὰ
παραλείπω, οὐ μέντοι ἑκών γε. ἀλλ᾽ εἴ τι 
ἐξέλιπον, σὸν ἔργον, ὦ Ἀριστόφανες, 
ἀναπληρῶσαι· ἢ εἴ πως ἄλλως ἐν νῷ ἔχεις 
ἐγκωμιάζειν τὸν θεόν, ἐγκωμίαζε, ἐπειδὴ
καὶ τῆς λυγγὸς πέπαυσαι.

ανθρώπους, καθώς γνωρίζει τα ερωτικά στοιχεία 
των ανθρώπων που εξυψώνουν την ηθική και 
υπηρετούν την ευσέβεια. 
Έτσι λοιπόν ο Έρωτας σε όλες του τις εκφάνσεις έχει 
πολλή και μεγάλη ή μάλλον γενικά έχει την απόλυτη 
δύναμη. 0 έρωτας που κατατείνει στα αγαθά και διέ-
πεται από σωφροσύνη και δικαιοσύνη, και σε μας 
και στους θεούς έχει την πιο μεγάλη δύναμη και μας 
προετοιμάζει κάθε είδους ευτυχία, μας κάνει να 
μπορούμε να κάνουμε παρέα μεταξύ μας και να 
γινόμαστε φίλοι, ακόμη και με τους κατά πολύ 
ανώτερους από εμάς θεούς. Ίσως βέβαια,
παινεύοντας τον Έρωτα, να παραλείπω πολλά, όμως 
αυτό συμβαίνει άθελά μου. Αν έχω αφήσει κάποιο 
κενό, Αριστοφάνη, έχεις χρέος να το καλύψεις. Αν 
πάλι έχεις κατά νου να δώσεις κάποια διαφορετική 
διάσταση στον έπαινο του θεού, έχεις το ελεύθερο,
μιας και ο λόξυγκας σού πέρασε».


