
206.         ὡς οὐδέν γε ἄλλο ἐστὶν οὗ ἐρῶσιν
ἅνθρωποι ἢ τοῦ ἀγαθοῦ. ἢ σοὶ δοκοῦσιν;
Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔμοιγε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Ἆρ᾽ οὖν, ἦ
δ᾽ ἥ, οὕτως ἁπλοῦν ἐστι λέγειν ὅτι οἱ
ἄνθρωποι τἀγαθοῦ ἐρῶσιν; Ναί, ἔφην. Τί
δέ; οὐ προσθετέον, ἔφη, ὅτι καὶ εἶναι τὸ
ἀγαθὸν αὑτοῖς ἐρῶσιν; Προσθετέον. Ἆρ᾽
οὖν, ἔφη, καὶ οὐ μόνον εἶναι, ἀλλὰ καὶ
ἀεὶ εἶναι; Καὶ τοῦτο προσθετέον. 
(b)Ἔστιν ἄρα συλλήβδην, ἔφη, ὁ ἔρως τοῦ
τὸ ἀγαθὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί. Ἀληθέστατα, 
ἔφην ἐγώ, λέγεις. Ὅτε δὴ τοῦτο ὁ ἔρως
ἐστὶν ἀεί, ἦ δ᾽ ἥ, τῶν τίνα τρόπον
διωκόντων αὐτὸ καὶ ἐν τίνι πράξει ἡ
σπουδὴ καὶ ἡ σύντασις ἔρως ἂν καλοῖτο;
τί τοῦτο τυγχάνει ὂν τὸ ἔργον; ἔχεις
εἰπεῖν; Οὐ μεντἂν σέ, ἔφην ἐγώ, ὦ
Διοτίμα, ἐθαύμαζον ἐπὶ σοφίᾳ καὶ
ἐφοίτων παρὰ σὲ αὐτὰ ταῦτα
μαθησόμενος. Ἀλλὰ ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ. 
ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ
τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν. Μαντείας, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, δεῖται ὅτι ποτε λέγεις, καὶ οὐ
μανθάνω. (c) Ἀλλ᾽ ἐγώ, ἦ δ᾽ ἥ, 
σαφέστερον ἐρῶ. κυοῦσιν γάρ, ἔφη, ὦ
Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι καὶ κατὰ τὸ
σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν, καὶ ἐπειδὰν
ἔν τινι ἡλικίᾳ γένωνται, τίκτειν ἐπιθυμεῖ
ἡμῶν ἡ φύσις. τίκτειν δὲ ἐν μὲν αἰσχρῷ
οὐ δύναται, ἐν δὲ τῷ καλῷ. ἡ γὰρ ἀνδρὸς
καὶ γυναικὸς συνουσία τόκος ἐστίν. ἔστι
δὲ τοῦτο θεῖον τὸ πρᾶγμα, καὶ τοῦτο ἐν
θνητῷ ὄντι τῷ ζῴῳ ἀθάνατον ἔνεστιν, ἡ
κύησις καὶ ἡ γέννησις. τὰ δὲ ἐν τῷ
ἀναρμόστῳ ἀδύνατον (d) γενέσθαι. 

«Γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να ερωτευτούν 
σφοδρά οι άνθρωποι, εκτός από το αγαθό ή μήπως 
εσύ πιστεύεις κάτι άλλο;» «Μα το Δία, δεν βρίσκω 
κάτι άλλο,» συμπλήρωσα. «Επομένως,» είπε 
εκείνη, «είναι τόσο απλό στη διατύπωσή του: οι
άνθρωποι ποθούν σφοδρά το αγαθό.» «Ακριβώς,»
απάντησα. «Δε νομίζεις,» συνέχισε, «ότι θα έπρεπε 
να προσθέσουμε πώς: οι άνθρωποι ποθούν
σφοδρά και την απόκτηση των αγαθών;» «Να το 
προσθέσουμε.» «Δεν θά ' πρεπε,» συνέχισε, «να 
προσθέσουμε: όχι μόνο για το παρόν, αλλά εφ'
όρου ζωής;» «Ας το προσθέσουμε κι αυτό!» «Εν 
κατακλείδι,» είπε, «ο έρωτας είναι εκείνος ο πόθος 
για την παντοτινή απόκτηση του αγαθού.» «Δεν 
βρίσκω κάτι στα λεγόμενα σου, που να μην 
ευσταθεί,» ήταν η απάντηση μου. «Αφού λοιπόν ο 
έρωτας είναι αποκλειστικά αυτό το πράγμα και σε 
κάθε περίπτωση, ποιος τροπος», συνέχισε εκείνη,
«εκείνων που τον επιδιώκουν και ποιας πράξης ο 
ίδιαίτεοος ζήλος και n ισχυρή ένταση όλων των 
δυνάμεων, θα ονομάζονταν έρωτας; Ποια λες να 
είναι αυτή η πράξη; Μπορείς να απάντησεις;»
«Δεν θα είχα, μετά απ' αυτό, Διοτίμα, καμιά 
επιφύλαξη για τη σοφία σου,» είπα εγώ, «και θα 
μαθήτευα κοντά σου για να διαφωτιστώ πάνω σ’
αυτά τα ζητήματα.» «θα σε διαφωτίσω,» είπε. «Η 
γέννα σε καλό και όμορφο κλίμα του σώματος και 
της ψυχής.» «Αυτό που λες,» είπα εγώ, «χρειάζεται 
ερμηνεία μάντη και δεν το καταλαβαίνω.» «θα σου 
μιλήσω πιο καθαοά,» συνέχισε εκείνη, «0ι 
άνθρωποι, Σωκράτη, στο σύνολό τους κυοφορούν 
και στο σώμα και στην ψυχή και, όταν φτάσουν σε 
κάποια ηλικία, η φύση μας επιδιώκει τον τοκετό. Δεν 
μπορεί να γεννήσει σε κλίμα άσχημο και αισχρό, 
αλλά μόνο σε καλό και όμορφο. Η συνουσία του 
άντοα και της γυναίκας είναι έκφραση της γέννας.
Αυτό, δηλαδή η κύηση και ο τοκετός, είναι θεάρεοτο 
πράγμα και παρατηρείται στα ζώα που είναι θνητά 
για την εξασφάλιση της αθανασίας. Αντίθετα σε 
κλίμα αταίριαστο τίποτα δεν μπορεί να γεννηθεί. 
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ἀνάρμοστον δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰσχρὸν παντὶ τῷ
θείῳ, τὸ δὲ καλὸν ἁρμόττον. Μοῖρα οὖν
καὶ Εἰλείθυια ἡ Καλλονή ἐστι τῇ γενέσει. 
διὰ ταῦτα ὅταν μὲν καλῷ προσπελάζῃ τὸ
κυοῦν, ἵλεών τε γίγνεται καὶ
εὐφραινόμενον διαχεῖται καὶ τίκτει τε καὶ
γεννᾷ· ὅταν δὲ αἰσχρῷ, σκυθρωπόν τε καὶ
λυπούμενον συσπειρᾶται καὶ ἀποτρέπεται
καὶ ἀνείλλεται καὶ οὐ γεννᾷ, ἀλλὰ ἴσχον
τὸ κύημα χαλεπῶς φέρει. ὅθεν δὴ τῷ
κυοῦντί τε καὶ ἤδη σπαργῶντι πολλὴ ἡ
πτοίησις γέγονε (e) περὶ τὸ καλὸν διὰ τὸ
μεγάλης ὠδῖνος ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. 
ἔστιν γάρ, ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ τοῦ καλοῦ
ὁ ἔρως, ὡς σὺ οἴει. Ἀλλὰ τί μήν; Τῆς
γεννήσεως καὶ τοῦ τόκου ἐν τῷ καλῷ. 
Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ.

Και είναι αταίριαστο ό, τιδήποτε αντίκειται στις κάθε 
είδους θεϊκές επιταγές και θεωρείται αισχρό, ενώ 
ταιριαστό, ό, τι θεωρείται καλό. Είναι παρούσα στον 
τοκετό η Μοίρα και η θεά του τοκετού η Ειλείθυια η 
Καλλονή και για το λόγο αυτό, όταν το κύημα που 
προσεγγίζεται πληροί όλες τις προϋποθέσεις ευπρέ-
πειας, παίρνει χαοούμενη όψη και ανακουφισμένο 
απλώνεται και συντελούνται ο τοκετός κι η γέννα 
σχετικά εύκολα. Αντίθετα, όταν έχουμε να κάνουμε 
με αισχρότητα, παίρνει όψη σκυθρωπή και με 
άσχημη συναισθηματική φόρτιση ζαρώνει, 
εμποδίζεται και τραβιέται πίσω με αποτέλεσμα να 
μην συντελείται η γέννα και το έμβρυο να παραμένει
και να ταλαιπωρείται . . Πέρα  από αυτά στο καλό 
κλίμα στο υπό κύηση και σε προχωοημένο στάδιο 
κύησης έμβρυο δημιουργείται έντονη ψυχική έξαψη 
και ορμή και μέσα από τις έντονες ωδίνες του 
τοκετού, απελευθερώνεται ο οργανισμός που 
κυοφορεί. Συμπερασματικά ο έρωτας, Σωκράτη, 
δεν είναι για το καλό, όπως εσύ νομίζεις. »  «Αλλά 
για τί;» «Για τη γέννηση και τον τοκετό σε καλό και 
ευχάριστο κλίμα. »
«Πολύ καλά!» Είπα εγώ.


