173. πρὸ τοῦ δὲ περιτρέχων ὅπῃ
τύχοιμι

καὶ

οἰόμενος

τὶ

ποιεῖν

ἀθλιώτερος ἦ ὁτουοῦν, οὐχ ἧττον ἢ σὺ
νυνί, οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον
πράττειν ἢ φιλοσοφεῖν." Καὶ ὅς, "Μὴ
σκῶπτ᾽," ἔφη, "ἀλλ᾽ εἰπέ μοι πότε
ἐγένετο ἡ συνουσία αὕτη." Κἀγὼ εἶπον
ὅτι "Παίδων ὄντων ἡμῶν ἔτι, ὅτε τῇ
πρώτῃ τραγῳδίᾳ ἐνίκησεν Ἀγάθων, τῇ
ὑστεραίᾳ ἢ ᾗ τὰ ἐπινίκια ἔθυεν αὐτός τε
καὶ οἱ χορευταί." "Πάνυ," ἔφη, "ἄρα
πάλαι, ὡς ἔοικεν. ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο;
ἢ αὐτὸς Σωκράτης;" (b) "Οὐ μὰ τὸν Δία,"
ἦν

δ᾽

ἐγώ,

"ἀλλ᾽

ὅσπερ

Ἀριστόδημος ἦν τις,

Φοίνικι.

Κυδαθηναιεύς,

σμικρός, ἀνυπόδητος ἀεί· παρεγεγόνει
δ᾽ ἐν τῇ συνουσίᾳ, Σωκράτους ἐραστὴς
ὢν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε, ὡς ἐμοὶ
δοκεῖ. οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ Σωκράτη γε
ἔνια ἤδη ἀνηρόμην ὧν ἐκείνου ἤκουσα,
καί μοι ὡμολόγει καθάπερ ἐκεῖνος
διηγεῖτο." "Τί οὖν," ἔφη, "οὐ διηγήσω
μοι; πάντως δὲ ἡ ὁδὸς ἡ εἰς ἄστυ
ἐπιτηδεία πορευομένοις καὶ λέγειν καὶ
ἀκούειν." Οὕτω δὴ ἰόντες ἅμα τοὺς
λόγους περὶ αὐτῶν ἐποιούμεθα, (c)
ὥστε,

ὅπερ

ἀρχόμενος

εἶπον,

οὐκ

ἀμελετήτως ἔχω. εἰ οὖν δεῖ καὶ ὑμῖν
διηγήσασθαι, ταῦτα χρὴ ποιεῖν. καὶ γὰρ
ἔγωγε καὶ ἄλλως, ὅταν μέν τινας περὶ
φιλοσοφίας λόγους ἢ αὐτὸς ποιῶμαι ἢ
ἄλλων

ἀκούω,

χωρὶς

τοῦ

οἴεσθαι

ὠφελεῖσθαι ὑπερφυῶς ὡς χαίρω· ὅταν
δὲ ἄλλους τινάς, ἄλλως τε καὶ τοὺς
ὑμετέρους τοὺς τῶν πλουσίων καὶ
χρηματιστικῶν, αὐτός τε ἄχθομαι

Πιο μπροστά, γυρνώντας άσκοπα εδώ και κει,
όπου με έβγαζε ο δρόμος, και νομίζοντας πως
κάτι κάνω, ήμουνα πιο άθλιος απ' τον καθένα,
γιατί νόμιζα, όχι λιγότερο απ' ό,τι εσύ τώρα, ότι
πρέπει να κάνω όλα τα άλλα παρά να φιλοσοφώ.
Και κείνος είπε: "Μη με κοροϊδεύεις, αλλά πες
μου, πότε τελικά πραγματοποιήθηκε αυτή η
συνάντηση;" Και εγώ είπα ότι "Ήμασταν ακόμη
παιδιά, όταν για πρώτη φορά νίκησε στην
τραγωδία ο Αγάθωνας και την επόμενη των
επινικίων έκανε θυσία ο ίδιος και οι χορευτές
του." "Άρα, απ' ό,τι φαίνεται, πολύ παλιά", είπε.
"Αλλά ποιος σου τα διηγήθηκε; Αλήθεια, ο ίδιος ο
Σωκράτης;" "Όχι, μα το Δία." είπα εγώ," αλλά,
όπως με τον Φοίνικα, υπήρχε κάποιος
Αριστόδημος, από την περιοχή των Κυδαθηναίων,
κοντούλης και πάντα ξυπόλητος. Είχε πάρει μέρος
στη συγκέντρωση και ήταν, όπως νομίζω,
ένθερμος ζηλωτής του Σωκράτη και μάλιστα από
τους πιο φανατικούς εκείνης της εποχής. Φυσικά
ρώτησα βέβαια και τον Σωκράτη κάποια
πράγματα που άκουσα από εκείνον και μου τα
επιβεβαίωσε, όπως ακριβώς τα έλεγε κι ο άλλος."
"Γιατί λοιπόν", είπε," δεν μου τα διηγείσαι; Χωρίς
άλλο, ο δρόμος για την πόλη είναι ό,τι πρέπει για
τους οδοιπόρους να λένε και ν' ακούνε. " Έτσι
λοιπόν αρχίσαμε να περπατάμε και ταυτόχρονα
να συζητάμε γι αυτά τα ζητήματα και, κατά
συνέπεια, όπως είπα και στην αρχή, δεν είμαι
αδιάβαστος. Αν τώρα πρέπει να τα διηγηθώ και
σε σας, αυτό πρέπει να κάνω. Εγώ τουλάχιστον
βέβαια, και σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από
κάθε σκέψη προσωπικού οφέλους, χαίρομαι
υπερβολική όταν ή ο ίδιος αρθρώνω κάποιους
φιλοσοφικούς λόγους ή απ' άλλους ακούω. Όταν
όμως πρόκειται για κάποιους άλλους λόγους και
κυρίως τους δικούς σας, που τους κάνουν οι
πλούσιοι και όσοι έχουν θεοποιήσει το χρήμα, και
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ὑμᾶς τε τοὺς ἑταίρους ἐλεῶ, ὅτι οἴεσθε τὶ
ποιεῖν (d) οὐδὲν ποιοῦντες. καὶ ἴσως αὖ
ὑμεῖς ἐμὲ ἡγεῖσθε κακοδαίμονα εἶναι, καὶ
οἴομαι ὑμᾶς ἀληθῆ οἴεσθαι· ἐγὼ μέντοι
ὑμᾶς οὐκ οἴομαι ἀλλ᾽ εὖ οἶδα.
{ΕΤΑΙ.} Ἀεὶ ὅμοιος εἶ, ὦ Ἀπολλόδωρε· ἀεὶ
γὰρ σαυτόν τε κακηγορεῖς καὶ τοὺς
ἄλλους, καὶ δοκεῖς μοι ἀτεχνῶς πάντας
ἀθλίους ἡγεῖσθαι πλὴν Σωκράτους, ἀπὸ
σαυτοῦ ἀρξάμενος. καὶ ὁπόθεν ποτὲ
ταύτην

τὴν

ἐπωνυμίαν

ἔλαβες

τὸ

μαλακὸς καλεῖσθαι, οὐκ οἶδα ἔγωγε· ἐν
μὲν γὰρ τοῖς λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος εἶ,
σαυτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἀγριαίνεις πλὴν
Σωκράτους.
(e ) {ΑΠΟΛ.} Ὦ φίλτατε, καὶ δῆλόν γε δὴ
ὅτι οὕτω διανοούμενος καὶ περὶ ἐμαυτοῦ
καὶ περὶ ὑμῶν μαίνομαι καὶ παραπαίω;
{ΕΤΑΙ.}

Οὐκ

ἄξιον

περὶ

ΕΤΑΙΡΟΣ. Απολλόδωρε, πάντα ο ίδιος είσαι·
πάντοτε δηλαδή κακολογείς και τον εαυτό σου
και τους άλλους και έχω την αίσθηση πως, εκτός
από τον Σωκράτη, όλους γενικά, με πρώτο τον
εαυτό σου, τους θεωρείς άθλιους. Τώρα από πού
πήρες αυτό το παρατσούκλι, να ονομάζεσαι
δηλαδή «μαλακός», αυτό βέβαια δεν το ξέρω·
γιατί στους λόγους πάντα τέτοιος είσαι, δηλαδή
και τον εαυτό σου και τους άλλους, εκτός από τον
Σωκράτη, εξαγριώνεις.
ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Καλέ μου φίλε, διαφαίνεται
λοιπόν ότι, με το να σκέφτομαι κατ' αυτό τον
τρόπο για μένα και τους φίλους μου, μού ‘χει
στρίψει κι είμαι παράφρονας;

τούτων,

Ἀπολλόδωρε, νῦν ἐρίζειν· ἀλλ᾽ ὅπερ
ἐδεόμεθά σου, μὴ ἄλλως ποιήσῃς, ἀλλὰ
διήγησαι τίνες ἦσαν οἱ λόγοι.

ο ίδιος θλίβομαι και τους φίλους μου λυπάμαι,
γιατί, ενώ δεν κάνετε τίποτα, έχετε την εντύπωση
πως κάτι κάνετε. Τώρα πάλι, μπορεί και σεις να
με θεωρείτε δυστυχισμένο και νομίζω πως,
πράγματι, το πιστεύετε. Εγώ όμως για σας, δεν το
πιστεύω απλά, αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος.

ΕΤΑΙΡΟΣ. Απολλόδωρε, δεν αξίζει να ερίζουμε
τώρα γι αυτά. Μην κάνεις τίποτα άλλο παρά,
αυτό που ακριβώς σε παρακάλεσα, να αφηγηθείς
ποιοι ήταν οι λόγοι που διαμείφθηκαν.
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