
208.   ὃ γὰρ καλεῖται μελετᾶν, ὡς 
ἐξιούσης ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης· λήθη γὰρ 
ἐπιστήμης ἔξοδος, μελέτη δὲ πάλιν 
καινὴν ἐμποιοῦσα ἀντὶ τῆς ἀπιούσης 
μνήμην σῴζει τὴν ἐπιστήμην, ὥστε τὴν 
αὐτὴν δοκεῖν εἶναι. τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ
πᾶν τὸ θνητὸν σῴζεται, οὐ τῷ
παντάπασιν τὸ αὐτὸ ἀεὶ εἶναι ὥσπερ τὸ
(b) θεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ ἀπιὸν καὶ
παλαιούμενον ἕτερον νέον 
ἐγκαταλείπειν οἷον αὐτὸ ἦν. ταύτῃ τῇ
μηχανῇ, ὦ Σώκρατες, ἔφη, θνητὸν 
ἀθανασίας μετέχει, καὶ σῶμα καὶ τἆλλα 
πάντα· ἀθάνατον δὲ ἄλλῃ. μὴ οὖν 
θαύμαζε εἰ τὸ αὑτοῦ ἀποβλάστημα φύσει 
πᾶν τιμᾷ· ἀθανασίας γὰρ χάριν παντὶ
αὕτη ἡ σπουδὴ καὶ ὁ ἔρως ἕπεται. Καὶ
ἐγὼ ἀκούσας τὸν λόγον ἐθαύμασά τε καὶ
εἶπον Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ σοφωτάτη 
Διοτίμα, ταῦτα ὡς ἀληθῶς οὕτως ἔχει; (c)
Καὶ ἥ, ὥσπερ οἱ τέλεοι σοφισταί, Εὖ ἴσθι, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες· ἐπεί γε καὶ τῶν 
ἀνθρώπων εἰ ἐθέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν 
βλέψαι, θαυμάζοις ἂν τῆς ἀλογίας περὶ ἃ
ἐγὼ εἴρηκα εἰ μὴ ἐννοεῖς, ἐνθυμηθεὶς ὡς 
δεινῶς διάκεινται ἔρωτι τοῦ ὀνομαστοὶ
γενέσθαι καὶ κλέος ἐς τὸν ἀεὶ χρόνον 
ἀθάνατον καταθέσθαι, καὶ ὑπὲρ τούτου 
κινδύνους τε κινδυνεύειν ἕτοιμοί εἰσι 
πάντας ἔτι μᾶλλον ἢ ὑπὲρ τῶν (d)
παίδων, καὶ χρήματα ἀναλίσκειν καὶ
πόνους πονεῖν οὑστινασοῦν καὶ
ὑπεραποθνῄσκειν. ἐπεὶ οἴει σύ, ἔφη, 
Ἄλκηστιν ὑπὲρ Ἀδμήτου ἀποθανεῖν ἄν, ἢ
Ἀχιλλέα Πατρόκλῳ ἐπαποθανεῖν, ἢ
προαποθανεῖν τὸν ὑμέτερον Κόδρον 
ὑπὲρ τῆς βασιλείας τῶν παίδων, μὴ

  Υπάρχει η μελέτη, όταν η γνώση πρόκειται να 
δραπετεύσει. Άλλωστε η λήθη αποτελεί την 
απόδραση της γνώσης, και η μελέτη ξανασώζει τη 
γνώση επαναφέροντας στη μνήμη την καινούργια 
στη θέση της παλιάς με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
φαίνεται πως πρόκειται για την ίδια. 
   Με τον τρόπο αυτό κάθε θνητή ύπαρξη διασώ-
ζεται, χωρίς να είναι αέναα η ίδια σε όλα τα 
χαρακτηριστικά της, όπως ακριβώς η θεϊκή φύση, 
αλλά με το να αφήνει ο απερχόμενος και 
γερασμένος οργανισμός πίσω του άλλον νέο και 
ακμαίο όμοιο του.
   Μ' αυτό λοιπόν το μηχανισμό, Σωκράτη, τα 
θνητά συμμετέχουν στην αθανασία και στο σώμα 
και σ' όλα τα άλλα. Η αθάνατη φύση είναι αλλού.
Μη λοιπόν απορείς που από τη φύση κάθε ύπαρξη 
με κάθε τρόπο εκδηλώνει στοργή και φροντίδα για
το βλαστάρι της. Αυτός ο ζήλος και ο έρωτας και το 
ενδιαφέρον ενσταλάζονται στον καθένα από τον 
πόθο  για την αθανασία.»
Και εγώ σαν άκουσα το λόγο απόρησα και είπα 
«Ωραία! Πάνσοφη Διοτίμα, αυτά έτσι είναι στ’ 
αλήθεια πράγματι;»
Και εκείνη, όπως ακριβώς οι καλά καταρτισμένοι 
σοφιστές, είπε. «Να μην έχεις καμιά αμφιβολία γι 
αυτά· επιπρόσθετα αν επικέντρωνες την προσοχή 
σου στον αγώνα για διάκριση που κάνουν οι 
άνθρωποι, θα είχες πολλά ερωτηματικά με τον 
παραλογισμό τους, αν δεν καταλαβαίνεις αυτά 
που έχω πει.
   Αναλογίσου με τι σφοδρό έρωτα επιθυμούν να 
γίνουν διάσημοι και δόξα αθάνατη στο διηνεκές να 
καταγράφουν στο ενεργητικό τους και είναι έτοιμοι 
να υποβληθούν σε κάθε κίνδυνο για το σκοπό αυτό 
περισσότερο παρά για τα παιδιά τους, και χρήματα 
να ξοδέψουν και να καταβάλουν οποιοδήποτε 
κόπο, ακόμη και να πεθάνουν.
Νομίζεις άραγε ότι η Άλκηστη θα πέθαινε για τον 
Άδμητο, ή ο Αχιλλέας θα πέθαινε μετά τον 
Πάτροκλο, ή ο δικός μας ο Κόδρος θα πέθαινε 
νωρίτερα για να βασιλεύσουν τα παιδιά του, αν δεν
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οἰομένους ἀθάνατον μνήμην ἀρετῆς πέρι
ἑαυτῶν ἔσεσθαι, ἣν νῦν ἡμεῖς ἔχομεν;
πολλοῦ γε δεῖ, ἔφη, ἀλλ᾽ οἶμαι ὑπὲρ
ἀρετῆς ἀθανάτου καὶ τοιαύτης δόξης
εὐκλεοῦς πάντες πάντα ποιοῦσιν, ὅσῳ
ἂν ἀμείνους (e )ὦσι, τοσούτῳ μᾶλλον· 
τοῦ γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν. οἱ μὲν οὖν
ἐγκύμονες, ἔφη, κατὰ τὰ σώματα ὄντες
πρὸς τὰς γυναῖκας μᾶλλον τρέπονται
καὶ ταύτῃ ἐρωτικοί εἰσιν, διὰ παιδογονίας
ἀθανασίαν καὶ μνήμην καὶ εὐδαιμονίαν, 
ὡς οἴονται, αὑτοῖς εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον
πάντα ποριζόμενοι·   

πίστευαν ότι θα εξασφαλίσουν αθάνατη μνήμη για 
την αρετή τους με την οποία σήμερα εμείς τους 
έχουμε συνδέσει; Πολύ απίθανο μου φαίνεται, 
αλλά νομίζω ότι οι πάντες πράττουν τα πάντα για 
την αθάνατη αρετή και για μια τόσο λαμπρή δόξα 
και όσο πιο ανδρείοι είναι, τόσο πιο πολύ 
προσπαθούν γιατί αγαπούν το αθάνατο. Εκείνοι 
που είναι εγγαστρωμένοι στα σώματα, προς τις 
γυναίκες πιο πολύ στρέφονται και εκδηλώνουν τον 
ερωτισμό τους με τον τρόπο αυτό, καθώς με την 
απόκτηση παιδιών εξασφαλίζουν, όπως πιστεύουν, 
για την υπόλοιπη ζωή τους αθανασία και 
ανάμνηση και ευτυχία. 


