
202.      ῏Η καὶ ἂν μὴ σοφόν, ἀμαθές; ἢ οὐκ
ᾔσθησαι ὅτι ἔστιν τι μεταξὺ σοφίας καὶ
ἀμαθίας; Τί τοῦτο; Τὸ ὀρθὰ δοξάζειν καὶ
ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι οὐκ οἶσθ᾽, 
ἔφη, ὅτι οὔτε ἐπίστασθαί ἐστιν—ἄλογον
γὰρ πρᾶγμα πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη; —οὔτε
ἀμαθία—τὸ γὰρ τοῦ ὄντος τυγχάνον πῶς
ἂν εἴη ἀμαθία; —ἔστι δὲ δήπου τοιοῦτον ἡ
ὀρθὴ δόξα, μεταξὺ φρονήσεως καὶ
ἀμαθίας. Ἀληθῆ, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. (b) Μὴ
τοίνυν ἀνάγκαζε ὃ μὴ καλόν ἐστιν
αἰσχρὸν εἶναι, μηδὲ ὃ μὴ ἀγαθόν, κακόν. 
οὕτω δὲ καὶ τὸν Ἔρωτα ἐπειδὴ αὐτὸς
ὁμολογεῖς μὴ εἶναι ἀγαθὸν μηδὲ καλόν, 
μηδέν τι μᾶλλον οἴου δεῖν αὐτὸν αἰσχρὸν
καὶ κακὸν εἶναι, ἀλλά τι μεταξύ, ἔφη, 
τούτοιν. Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὁμολογεῖταί
γε παρὰ πάντων μέγας θεὸς εἶναι. Τῶν μὴ
εἰδότων, ἔφη, πάντων λέγεις, ἢ καὶ τῶν
εἰδότων; Συμπάντων μὲν οὖν. Καὶ ἣ
γελάσασα Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
(c) ὁμολογοῖτο μέγας θεὸς εἶναι παρὰ
τούτων, οἵ φασιν αὐτὸν οὐδὲ θεὸν εἶναι;
Τίνες οὗτοι; ἦν δ᾽ ἐγώ. Εἷς μέν, ἔφη, σύ, μία
δ᾽ ἐγώ. Κἀγὼ εἶπον, Πῶς τοῦτο, ἔφην, 
λέγεις; Καὶ ἥ, Ῥᾳδίως, ἔφη. λέγε γάρ μοι, 
οὐ πάντας θεοὺς φῂς εὐδαίμονας εἶναι καὶ
καλούς; ἢ τολμήσαις ἄν τινα μὴ φάναι
καλόν τε καὶ εὐδαίμονα θεῶν εἶναι; Μὰ
Δί᾽ οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφην. Εὐδαίμονας δὲ δὴ
λέγεις οὐ τοὺς τἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ
κεκτημένους; Πάνυ γε. (d) Ἀλλὰ μὴν
Ἔρωτά γε ὡμολόγηκας δι᾽ ἔνδειαν τῶν
ἀγαθῶν καὶ καλῶν ἐπιθυμεῖν αὐτῶν
τούτων ὧν ἐνδεής ἐστιν. Ὡμολόγηκα γάρ. 

« Αλήθεια; Κι αν δεν είναι σοφό, είναι αμαθές; Μήπως 
δεν σου περνάει από το μυαλό ότι υπάρχει και κάτι 
ενδιάμεσο μεταξύ σοφίας και αμαθείας;» «Τί είναι 
αυτό;» «Το να έχεις ορθές απόψεις» είπε, «χωρίς να 
μπορείς να τις εκφράσεις, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν 
είναι ούτε γνώση -πως θα μπορούσε η γνώση να είναι 
κάτι ανέκφραστο; - ούτε αμαθία - πώς θα μπορούσε 
να ονομαστεί αμαθία, όταν υπάρχει σαφής αντίληψη 
της αντικειμενικότητας;-- αλλά, αν δεν κάνω λάθος, η 
ορθή άποψη και σκέψη βρίσκεται ανάμεσα στη 
φρόνηση και στην αμάθεια». «Δίκιο έχεις!» Είπα εγώ. 
Μη λοιπόν, μη θεωρείς αναγκαστικά αισχρό, ο,τι δεν 
είναι καλό ή κακό ο,τι δεν είναι αγαθό. Έτσι λοιπόν, και 
σχετικά με τον Έρωτα, αφού και ο ίδιος παραδέχεσαι 
ότι δεν είναι αγαθός ή καλός, μην νομίζεις ότι πολύ 
περισσότερο θα 'πρεπε να είναι αισχρός και κακός,
αλλά κάτι ενδιάμεσο των δυο αυτών». 
«Κι όμως,» είπα εγώ, « είναι κοινά αποδεκτό ότι 
πρόκειται για μεγάλο θεό· όλοι το λένε. »
«Με τη λέξη όλοι», είπε, «αναφέρεσαι στους 
ειδήμονες ή και στους άσχετους;» « Σε όλους», είπα
και εκείνη γέλασε και είπε θριαμβολογώντας: «Πώς 
λοιπόν κάνουν λόγο για μεγάλο θεό αυτοί που 
ισχυρίζονται ότι αυτός δεν είναι καν θεός;» «Ποιοί 
είναι αυτοί;» είπα εγώ. « Ένας εσύ »,είπε «και μια 
εγώ.» Και εγώ είπα: «Δεν σε καταλαβαίνω, τί 
εννοείς;» Και κείνη ανταπάντησε: «Εύκολα θα 
καταλάβεις. Δε μου λες; Αρνείσαι ότι στο σύνολό τους
οι θεοί είναι ευτυχισμένοι και καλοί; Μη μου πεις ότι 
θα τολμούσες να πεις ότι κάποιος απ' τους θεούς δεν 
είναι ευτυχισμένος και καλός;» 
«Όχι, μα το Δία!» Απάντησα.
« Κι ονομάζεις λοιπόν ευτυχισμένους, αυτούς που δεν 
έχουν αποκτήσει τα καλά και τα αγαθά;»
« Όχι, βέβαια!»
« Έλα που για τον Έρωτα παραδέχτηκες ότι λόγω 
έλλειψης των καλών και των αγαθών τα επιθυμεί 
αυτά, γιατί τά 'χει ανάγκη. » «Ναι, το παραδέχτηκα».
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Πῶς ἂν οὖν θεὸς εἴη ὅ γε τῶν καλῶν καὶ
ἀγαθῶν ἄμοιρος; Οὐδαμῶς, ὥς γ᾽ ἔοικεν. 
Ὁρᾷς οὖν, ἔφη, ὅτι καὶ σὺ Ἔρωτα οὐ θεὸν
νομίζεις; Τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη ὁ Ἔρως;
θνητός; ῞Ηκιστά γε. Ἀλλὰ τί μήν; Ὥσπερ
τὰ πρότερα, ἔφη, μεταξὺ θνητοῦ καὶ
ἀθανάτου. Τί οὖν, ὦ Διοτίμα Δαίμων
μέγας, ὦ Σώκρατες· καὶ γὰρ πᾶν τὸ
δαιμόνιον (e) μεταξύ ἐστι θεοῦ τε καὶ
θνητοῦ. Τίνα, ἦν δ᾽ ἐγώ, δύναμιν ἔχον;
Ἑρμηνεῦον καὶ διαπορθμεῦον θεοῖς τὰ
παρ᾽ ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ
θεῶν, τῶν μὲν τὰς δεήσεις καὶ θυσίας, τῶν
δὲ τὰς ἐπιτάξεις τε καὶ ἀμοιβὰς τῶν
θυσιῶν, ἐν μέσῳ δὲ ὂν ἀμφοτέρων
συμπληροῖ, ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ
συνδεδέσθαι. διὰ τούτου καὶ ἡ μαντικὴ
πᾶσα χωρεῖ καὶ ἡ τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τε
περὶ τὰς θυσίας καὶ τελετὰς καὶ τὰς
ἐπῳδὰς καὶ τὴν μαντείαν πᾶσαν καὶ
γοητείαν.

« Πώς λοιπόν, θα μπορούσε να είναι θεός αυτός που 
δεν έχει μερίδιο στα καλά και στα αγαθά;»
«Δε γίνεται, απ' ό,τι φαίνεται». 
«Βλέπεις λοιπόν», είπε, «ότι και συ δεν θεωρείς τον 
Έρωτα θεό;»
«Τί μπορεί νά ‘ναι ο Έρωτας», είπα εγώ, «θνητός;»
«Καθόλου!» «Αλλά τί;»  «Κάτι ενδιάμεσο μεταξύ 
θνητού και αθάνατου ,σύμφωνα με τα 
προηγούμενα,» είπε, και εγώ απόρησα: «Δηλαδή,
Διοτίμα, τί είναι αυτό;»
«Μεγάλη θεότητα, Σωκράτη· και για να το ξέρεις, 
κάθε θεότητα βρίσκεται ανάμεσα στους θεούς και 
τους θνητούς». «Και ποιες δυνάμεις έχει»; Ρώτησα
εγώ. «Ερμηνεύει και μεταφράζει, στους μεν θεούς τα 
ανθρώπινα στους δε ανθρώπους τα θεϊκά· και πιο 
συγκεκριμένα, από τους μεν τις παρακλήσεις και τις 
θυσίες από τους δε, τις απαιτήσεις και τις 
αποζημιώσεις για τις θυσίες και, καθώς βρίσκεται στη 
μέση, συμπληρώνει τέλεια και τους μεν και τους δε,
ώστε τα πάντα έχουν συνδεθεί με τ’ όνομά του. Με τη 
μεσολάβηση του, προοδεύει στο σύνολο της η 
μαντική τέχνη και η τέχνη των ιερέων και εκείνων που 
καταπιάνονται με τις θυσίες, τις τελετές, τις 
μαγγανείες και γενικά τη μαντεία και τη μαγεία».


