
203.   θεὸς δὲ ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυται, 
ἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ
διάλεκτος θεοῖς πρὸς ἀνθρώπους, καὶ
ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι· καὶ ὁ μὲν περὶ
τὰ τοιαῦτα σοφὸς δαιμόνιος ἀνήρ, ὁ δὲ
ἄλλο τι σοφὸς ὢν ἢ περὶ τέχνας ἢ
χειρουργίας τινὰς βάναυσος. οὗτοι δὴ οἱ
δαίμονες πολλοὶ καὶ παντοδαποί εἰσιν, εἷς
δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ὁ Ἔρως. Πατρὸς δέ, ἦν
δ᾽ ἐγώ, τίνος ἐστὶ καὶ μητρός; (b)
Μακρότερον μέν, ἔφη, διηγήσασθαι· ὅμως
δέ σοι ἐρῶ. ὅτε γὰρ ἐγένετο ἡ Ἀφροδίτη, 
ἡστιῶντο οἱ θεοὶ οἵ τε ἄλλοι καὶ ὁ τῆς
Μήτιδος ὑὸς Πόρος. ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, 
προσαιτήσουσα οἷον δὴ εὐωχίας οὔσης
ἀφίκετο ἡ Πενία, καὶ ἦν περὶ τὰς θύρας. ὁ
οὖν Πόρος μεθυσθεὶς τοῦ νέκταρος—
οἶνος γὰρ οὔπω ἦν—εἰς τὸν τοῦ Διὸς
κῆπον εἰσελθὼν βεβαρημένος ηὗδεν. ἡ
οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ τὴν αὑτῆς
ἀπορίαν παιδίον ποιήσασθαι ἐκ τοῦ
Πόρου, κατακλίνεταί (c) τε παρ᾽ αὐτῷ καὶ
ἐκύησε τὸν Ἔρωτα. διὸ δὴ καὶ τῆς
Ἀφροδίτης ἀκόλουθος καὶ θεράπων
γέγονεν ὁ Ἔρως, γεννηθεὶς ἐν τοῖς ἐκείνης
γενεθλίοις, καὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς ὢν
περὶ τὸ καλὸν καὶ τῆς Ἀφροδίτης καλῆς
οὔσης. ἅτε οὖν Πόρου καὶ Πενίας ὑὸς ὢν ὁ
Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν. 
πρῶτον μὲν πένης ἀεί ἐστι, καὶ πολλοῦ δεῖ
ἁπαλός τε καὶ καλός, οἷον οἱ πολλοὶ
οἴονται, ἀλλὰ σκληρὸς (d) καὶ αὐχμηρὸς
καὶ ἀνυπόδητος καὶ ἄοικος, χαμαιπετὴς
ἀεὶ ὢν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ θύραις καὶ ἐν
ὁδοῖς ὑπαίθριος κοιμώμενος, τὴν τῆς
μητρὸς φύσιν ἔχων, ἀεὶ ἐνδείᾳ σύνοικος. 

« 0 θεός δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τον άν-
θρωπο, αλλά με τη  διαμεσολάβησή του ασκείται η 
επαφή και συνομιλία συνολικά μεταξύ θεού και 
ανθρώπων, είτε είναι ξύπνιοι είτε κοιμούνται· ο 
άντρας που διακρίνεται για τη σοφία του σ' αυτά τα 
ζητήματα ονομάζεται θεόπνευστος, ενώ εκείνος που 
διακρίνεται σε κάποια άλλη τέχνη, είτε αυτή απαιτεί
πνευματική είτε χειρωνακτική εργασία, ονομάζεται 
μηχανικός. Αυτές λοιπόν οι θεότητες είναι πολλές και 
κάθε είδους και μία απ’ αυτές είναι και ο Έρωτας».
«Ποιός είναι ο πατέρας του και ποια η μητέρα του»; 
Είπα εγώ. 
« Αυτά», είπε, «δεν λέγονται με δυο λόγια· πρέπει να 
στα πω κάπως πιο εκτεταμένα  και θα σου κάνω τη 
χάρη. Όταν γεννήθηκε η Αφροδίτη, οι θεοί έκαναν 
δεξίωση και ανάμεσα στους συνδαιτυμόνες ήταν και ο 
Πόρος, ο γιος της Μήτιδας. Αφού λοιπόν έφαγαν και 
ήπιαν, κατέφθασε για ζητιανιά και η Πενία, μια και 
υπήρχε ευθυμία από το πλούσιο και άφθονο γεύμα,
και στάθηκε στην πόρτα. Ο Πόρος που λες, μέθυσε 
από το νέκταρ - άλλωστε δεν υπήρχε ακόμη κρασί -
και μπήκε και κοιμήθηκε στον κήπο του Δία, υπό τη 
δυνατή επήρεια του ποτού. Η Πενία τώρα, είχε βάλει 
στο μυαλό της να κάνει ένα παιδί με τον Πόρο και με 
απώτερο στόχο την αποφυγή της μιζέριας της·
ξάπλωσε λοιπόν πλάι του και έτσι πραγματοποιήθηκε 
η σύλληψη του Έρωτα. Για το λόγο αυτό ο Έρωτας έχει 
γίνει ακόλουθος και υπηρέτης της Αφροδίτης, επειδή 
γεννήθηκε στη δεξίωση για τη γέννηση της Αφροδίτης 
και γιατί συνάμα από τη φύση του είναι εραστής της
ομορφιάς και η Αφροδίτη είναι πράγματι όμορφη. Και 
επειδή είναι γιος του Πόρου και της Πενίας κλη-
ρονόμησε μια τέτοια τύχη: Πρώτα -πρώτα είναι πάντα 
φτωχός και απέχει πάρα πολύ από το να είναι 
μαλακός και καλός, όπως οι πιο πολλοί νομίζουν, αλλά 
είναι σκληρός και τραχύς και ξυπόλητος και άστεγος,
και κοιμάται στο χώμα, χωρίς σκεπάσματα και ξενυχτά
στις πόρτες, στο δρόμο και στο ύπαιθρο και γενικά 
έχει πάρει τη φύση της μητέρας του, παντοτινός 
συγκάτοικος της ανέχειας.
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κατὰ δὲ αὖ τὸν πατέρα ἐπίβουλός ἐστι τοῖς
καλοῖς καὶ τοῖς ἀγαθοῖς, ἀνδρεῖος ὢν καὶ
ἴτης καὶ σύντονος, θηρευτὴς δεινός, ἀεί
τινας πλέκων μηχανάς, καὶ φρονήσεως
ἐπιθυμητὴς καὶ πόριμος, φιλοσοφῶν διὰ
παντὸς τοῦ βίου, δεινὸς γόης καὶ
φαρμακεὺς καὶ σοφιστής· καὶ οὔτε ὡς (e)
ἀθάνατος πέφυκεν οὔτε ὡς θνητός, ἀλλὰ
τοτὲ μὲν τῆς αὐτῆς ἡμέρας θάλλει τε καὶ
ζῇ, ὅταν εὐπορήσῃ, τοτὲ δὲ ἀποθνῄσκει, 
πάλιν δὲ ἀναβιώσκεται διὰ τὴν τοῦ πατρὸς
φύσιν, τὸ δὲ ποριζόμενον ἀεὶ ὑπεκρεῖ, ὥστε
οὔτε ἀπορεῖ Ἔρως ποτὲ οὔτε πλουτεῖ, 
σοφίας τε αὖ καὶ ἀμαθίας ἐν μέσῳ ἐστίν.

Απ' τον πατέρα του τώρα κληρονόμησε την επιβουλή 
για τους καλούς και τους αγαθούς, γιατί είναι 
ανδρείος και θρασύς και ορμητικός· είναι επίσης 
ασυναγώνιστος κυνηγός· συνέχεια κάτι σκαρώνει,
είναι επινοητικός και λαχταρά τη φρόνηση,
καταγίνεται σ' όλη του τη ζωή με τη φιλοσοφία και εί-
ναι απατεώνας και μάγος και σοφιστής ολκής. Κι έτσι 
απ' τη φύση του ούτε αθάνατος είναι, αλλά ούτε και 
θνητός. Κάποιες ώρες της ίδιας ημέρας, όταν δεν τον 
δέρνει η φτώχεια, είναι ζωντανός και ακμαίος και 
κάποιες άλλες πεθαίνει, αλλά ξαναζωντανεύει, λόγω 
της πατρικής του καταγωγής. Όσο για το εισόδημά 
του, αυτό το εξασφαλίζει σε μικρές ποσότητες κι έτσι ο 
Έρωτας ούτε αποταμιεύει, αλλά ούτε και δυστυχεί και 
βρίσκεται ανάμεσα στη σοφία και στην αμάθεια. 


