
201. Ἐπὶ δὴ τούτοις ἀναμνήσθητι τίνων
ἔφησθα ἐν τῷ λόγῳ εἶναι τὸν Ἔρωτα· εἰ
δὲ βούλει, ἐγώ σε ἀναμνήσω. οἶμαι γάρ
σε οὑτωσί πως εἰπεῖν, ὅτι τοῖς θεοῖς
κατεσκευάσθη τὰ πράγματα δι᾽ ἔρωτα
καλῶν· αἰσχρῶν γὰρ οὐκ εἴη ἔρως. οὐχ
οὑτωσί πως ἔλεγες; Εἶπον γάρ, φάναι
τὸν Ἀγάθωνα. Καὶ ἐπιεικῶς γε λέγεις, ὦ
ἑταῖρε, φάναι τὸν Σωκράτη· καὶ εἰ τοῦτο
οὕτως ἔχει, ἄλλο τι ὁ Ἔρως κάλλους ἂν
εἴη ἔρως, αἴσχους δὲ οὔ; Ὡμολόγει. 
(b)Οὐκοῦν ὡμολόγηται, οὗ ἐνδεής ἐστι
καὶ μὴ ἔχει, τούτου ἐρᾶν; Ναί, εἰπεῖν. 
Ἐνδεὴς ἄρ᾽ ἐστὶ καὶ οὐκ ἔχει ὁ Ἔρως
κάλλος. Ἀνάγκη, φάναι. Τί δέ; τὸ ἐνδεὲς
κάλλους καὶ μηδαμῇ κεκτημένον κάλλος
ἆρα λέγεις σὺ καλὸν εἶναι; Οὐ δῆτα. Ἔτι
οὖν ὁμολογεῖς Ἔρωτα καλὸν εἶναι, εἰ
ταῦτα οὕτως ἔχει; Καὶ τὸν Ἀγάθωνα
εἰπεῖν Κινδυνεύω, ὦ Σώκρατες, οὐδὲν
εἰδέναι ὧν τότε εἶπον. (c) Καὶ μὴν καλῶς
γε εἶπες, φάναι, ὦ Ἀγάθων. ἀλλὰ
σμικρὸν ἔτι εἰπέ· τἀγαθὰ οὐ καὶ καλὰ
δοκεῖ σοι εἶναι; Ἔμοιγε. Εἰ ἄρα ὁ Ἔρως
τῶν καλῶν ἐνδεής ἐστι, τὰ δὲ ἀγαθὰ
καλά, κἂν τῶν ἀγαθῶν ἐνδεὴς εἴη. Ἐγώ, 
φάναι, ὦ Σώκρατες, σοὶ οὐκ ἂν δυναίμην
ἀντιλέγειν, ἀλλ᾽ οὕτως ἐχέτω ὡς σὺ
λέγεις. Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληθείᾳ, φάναι, ὦ
φιλούμενε Ἀγάθων, δύνασαι ἀντιλέγειν, 
ἐπεὶ Σωκράτει γε οὐδὲν χαλεπόν. Καὶ σὲ
μέν γε ἤδη ἐάσω· τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ
τοῦ Ἔρωτος, (d) ὅν ποτ᾽ ἤκουσα

«Κοντά σ' αυτά, ξανάφερε στο μυαλό σου εκείνα που 
έλεγες στην ομιλία σου για την καταγωγή και τους 
θιασώτες του Έρωτα. Αν θέλεις, να σου τα θυμίσω
εγώ. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είπες, ότι δηλαδή, αφότου 
εμφανίστηκε ο Έρωτας, στις πράξεις των θεών κυ-
ριάρχησε το στοιχείο της ομορφιάς και ότι στην 
ασχήμια, δεν γεννιέται έρωτας. Μήπως δεν ήταν αυτά 
τα λεγόμενα σου»; «Πράγματι, τα είπα !» Τον
βεβαίωσε ο Αγάθωνας. «Και πολύ ταιριαστά μιλάς,
φίλε μου», συμπλήρωσε ο Σωκράτης, «κι αν αυτά 
είναι πράγματι έτσι, ο Έρωτας είναι έρωτας για το 
κάλλος και για την ασχήμια δεν υφίσταται; Μα δεν 
έχουμε παραδεχτεί ότι αυτό που χρειάζεται κάποιος 
και δεν το έχει, αυτό αγαπά;» «Ακριβώς!» Απάντησε 
ο Αγάθωνας. «Άρα λοιπόν του Έρωτα του λείπει το 
κάλλος και δεν το έχει.» «Κατ' ανάγκη αυτό πρέπει να 
πω,»ψιθύρισε ο Αγάθωνας. 
«Και πως γίνεται; αυτό που του λείπει το κάλλος και 
δεν το έχει αποκτήσει με κανένα τρόπο, αυτό εσύ λες 
ότι είναι καλό;» «Όχι βέβαια!» είπε ο Αγάθωνας. 
«Και παραδέχεσαι ότι ο Έρωτας είναι καλός, κάτω απ'
αυτές τις προϋποθέσεις;»
Και ο Αγάθωνας είπε: «Σχεδόν Σωκράτη, δεν έχω ιδέα 
τι έλεγα τότε.»
«Κι όμως, πολύ σωστά μίλησες», συνέχισε ο 
Σωκράτης, «πες μου όμως κάτι ακόμη· 'τα αγαθά
θεωρείς ότι είναι καλά»; 
«Φυσικά!» ήταν η απάντηση. 
«Επομένως, αν ο Έρωτας στερείται τα καλά και τα 
αγαθά είναι καλά, είναι αυταπόδεικτο ότι ο Έρωτας 
στερείται και τα αγαθά». 
«Εγώ, Σωκράτη», τον διέκοψε ο Αγάθωνας, «και να το 
ήθελα, δεν θα μπορούσα να βρω επιχειρήματα και να 
σε αντικρούσω· θα δεχτώ ότι είναι έτσι, όπως εσύ 
λες.» «Την αλήθεια, αξιαγάπητε Αγάθωνα, δεν 
μπορείς ν' αντικρούσεις, γιατί, το ν' αντικρούσεις τον 
Σωκράτη, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Και ήρθε η ώρα 
να σ' αφήσω. Το λόγο για τον Έρωτα, που άκουσα 
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γυναικὸς Μαντινικῆς Διοτίμας, ἣ ταῦτά
τε σοφὴ ἦν καὶ ἄλλα πολλά—καὶ
Ἀθηναίοις ποτὲ θυσαμένοις πρὸ τοῦ
λοιμοῦ δέκα ἔτη ἀναβολὴν ἐποίησε τῆς
νόσου, ἣ δὴ καὶ ἐμὲ τὰ ἐρωτικὰ
ἐδίδαξεν—ὃν οὖν ἐκείνη ἔλεγε λόγον, 
πειράσομαι ὑμῖν διελθεῖν ἐκ τῶν
ὡμολογημένων ἐμοὶ καὶ Ἀγάθωνι, αὐτὸς
ἐπ᾽ ἐμαυτοῦ, ὅπως ἂν δύνωμαι. δεῖ δή, ὦ
Ἀγάθων, ὥσπερ σὺ διηγήσω, διελθεῖν (e)
αὐτὸν πρῶτον, τίς ἐστιν ὁ Ἔρως καὶ
ποῖός τις, ἔπειτα τὰ ἔργα αὐτοῦ. δοκεῖ
οὖν μοι ῥᾷστον εἶναι οὕτω διελθεῖν, ὥς
ποτέ με ἡ ξένη ἀνακρίνουσα διῄει. 
σχεδὸν γάρ τι καὶ ἐγὼ πρὸς αὐτὴν ἕτερα
τοιαῦτα ἔλεγον οἷάπερ νῦν πρὸς ἐμὲ
Ἀγάθων, ὡς εἴη ὁ Ἔρως μέγας θεός, εἴη
δὲ τῶν καλῶν· ἤλεγχε δή με τούτοις τοῖς
λόγοις οἷσπερ ἐγὼ τοῦτον, ὡς οὔτε
καλὸς εἴη κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον οὔτε
ἀγαθός. Καὶ ἐγώ, Πῶς λέγεις, ἔφην, ὦ
Διοτίμα; αἰσχρὸς ἄρα ὁ Ἔρως ἐστὶ καὶ
κακός; Καὶ ἥ, Οὐκ εὐφημήσεις; ἔφη· ἢ
οἴει, ὅτι ἂν μὴ καλὸν ᾖ, ἀναγκαῖον αὐτὸ
εἶναι αἰσχρόν; Μάλιστά γε. 

κάποτε από μια γυναίκα με προφητικές ικανότητες, τη 
Διοτίμα, η οποία και σ' αυτά τα ζητήματα, αλλά και σε 
πολλά άλλα ήταν σοφή, και η οποία ειρήσθω εν 
παρόδω, όταν κάποτε, πριν από το λοιμό, οι Αθηναίοι 
θυσίασαν για να λάβουν μαντεία, έδωσε αναβολή 
στην πανούκλα για δέκα χρόνια· αυτή είναι που 
δίδαξε και σε μένα τα ερωτικά πράγματα. Το λόγο,
λοιπόν, που είπε εκείνη, ύστερα απ' όσα καταλήξαμε 
με τον Αγάθωνα, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω 
με λεπτομέρειες, εγώ με τον δικό μου τρόπο, όπως 
μπορώ. Πρέπει όμως, Αγάθωνα, ν' ακολουθήσω τη 
δική μου γραμμή διήγησης και ν' αναφερθώ 
αναλυτικά πρώτα στον ίδιο τον Έρωτα, στην 
ταυτότητα και στην ποιότητα του και ύστερα στα έργα 
του. Μου φαίνεται πανεύκολο να σας τα διηγηθώ με 
τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κάποτε τα παρουσίασε σε 
μένα η ξένη, εξετάζοντάς με μέ παντοειδείς 
ερωτήσεις για την ανεύρεση της αλήθειας. Ούτε λίγο 
ούτε πολύ και εγώ τα ίδια έλεγα σ' αυτή, παρόμοια μ'
αυτά που τώρα σε μένα ο Αγάθωνας έλεγε, ότι 
δηλαδή ο Έρωτας είναι μεγάλος θεός και ότι σχετίζεται 
με το καλό. Και με ήλεγξε και μένα με τα ίδια επι-
χειρήματα που εγώ ήλεγξα αυτόν, αποδεικνύοντας 
δηλαδή ότι ούτε καλός είναι, πράγμα που εγώ 
υποστήριζα, ούτε αγαθός. 
Και εγώ της είπα: «Τί είναι αυτά; Άραγε ο "Έρωτας
είναι αισχρός και κακός;» ΗΔιοτίμα απάντησε: «Δεν 
αποφεύγεις τις δυσοίωνες εκφράσεις («Μη
γρουσουζεύεις!») ή νομίζεις ότι κατ' ανάγκη είναι 
αισχρό εκείνο που δεν είναι καλό;» «Και με το 
παραπάνω!»


