175. Καλῶς γ᾽, ἔφη, ποιῶν σύ· ἀλλὰ ποῦ
ἔστιν οὗτος; Ὄπισθεν ἐμοῦ ἄρτι εἰσῄει·
ἀλλὰ θαυμάζω καὶ αὐτὸς ποῦ ἂν εἴη. Οὐ
σκέψῃ, ἔφη, παῖ, φάναι τὸν Ἀγάθωνα, καὶ
εἰσάξεις

Σωκράτη;

σὺ

δ᾽,

ἦ

δ᾽

ὅς,

Ἀριστόδημε, παρ᾽ Ἐρυξίμαχον κατακλίνου.
Καὶ ἓ μὲν ἔφη ἀπονίζειν τὸν παῖδα ἵνα
κατακέοιτο· ἄλλον δέ τινα τῶν παίδων
ἥκειν ἀγγέλλοντα ὅτι "Σωκράτης οὗτος
ἀναχωρήσας

ἐν

τῷ

τῶν

γειτόνων

προθύρῳ ἕστηκεν, κἀμοῦ καλοῦντος οὐκ
ἐθέλει εἰσιέναι." Ἄτοπόν γ᾽, ἔφη, λέγεις·
οὔκουν καλεῖς αὐτὸν καὶ μὴ ἀφήσεις; (b)
Καὶ ὃς ἔφη εἰπεῖν Μηδαμῶς, ἀλλ᾽ ἐᾶτε
αὐτόν. ἔθος γάρ τι τοῦτ᾽ ἔχει· ἐνίοτε
ἀποστὰς ὅποι ἂν τύχῃ ἕστηκεν. ἥξει δ᾽
αὐτίκα, ὡς ἐγὼ οἶμαι. μὴ οὖν κινεῖτε, ἀλλ᾽
ἐᾶτε. Ἀλλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ,
ἔφη φάναι τὸν Ἀγάθωνα. ἀλλ᾽ ἡμᾶς, ὦ
παῖδες, τοὺς ἄλλους ἑστιᾶτε. πάντως
παρατίθετε ὅτι ἂν βούλησθε, ἐπειδάν τις
ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ—ὃ ἐγὼ οὐδεπώποτε
ἐποίησα—νῦν οὖν, νομίζοντες καὶ ἐμὲ
ὑφ᾽ ὑμῶν κεκλῆσθαι ἐπὶ δεῖπνον καὶ
τούσδε τοὺς (c) ἄλλους, θεραπεύετε, ἵν᾽
ὑμᾶς ἐπαινῶμεν. Μετὰ ταῦτα ἔφη σφᾶς
μὲν

δειπνεῖν,

τὸν

δὲ

Σωκράτη

οὐκ

εἰσιέναι. τὸν οὖν Ἀγάθωνα πολλάκις
κελεύειν μεταπέμψασθαι τὸν Σωκράτη, ἓ
δὲ οὐκ ἐᾶν. ἥκειν οὖν αὐτὸν οὐ πολὺν
χρόνον ὡς εἰώθει διατρίψαντα, ἀλλὰ
μάλιστα σφᾶς μεσοῦν δειπνοῦντας. τὸν
οὖν Ἀγάθωνα—τυγχάνειν γὰρ ἔσχατον
κατακείμενον μόνον—Δεῦρ᾽, ἔφη φάναι,
Σώκρατες, παρ᾽ ἐμὲ κατάκεισο, ἵνα καὶ
τοῦ σοφοῦ ἁπτόμενός σου (d) ἀπολαύσω,
ὅ σοι προσέστη ἐν τοῖς προθύροις. δῆλον
γὰρ ὅτι ηὗρες αὐτὸ καὶ ἔχεις· οὐ γὰρ ἂν
προαπέστης.

«Πολύ καλά έκανες», είπε, «αλλά πού είναι
εκείνος;» «Πριν από λίγο έμπαινε πίσω από μένα·
απορώ κι ο ίδιος που μπορεί να βρίσκεται.» «Δεν
θα ψάξεις, θυρωρέ», φέρεται να είπε ο
Αγάθωνας, «και θα φέρεις μέσα τον Σωκράτη;
Και συ, Αριστόδημε,» είπε, «βολέψου δίπλα στον
Ερυξίμαχο.» Στη συνέχεια είπε πως κάποιος
υπηρέτης του έπλυνε τα χέρια και τα πόδια για να
ξαπλώσει και ότι κάποιος άλλος από τους
υπηρέτες ήρθε και ανήγγειλε ότι «αυτός ο
Σωκράτης έφυγε και πήγε και στάθηκε στην
εξώπορτα των γειτόνων και, ενώ τον
προσκάλεσα, αυτός δεν θέλει να μπει».
«Αδιανόητο είναι αυτό που λες,» είπε. «Κάλεσε
τον λοιπόν, μην τον αφήνεις!» Και είπε ότι
παρενέβη λέγοντας: «Καθόλου! Αφήστε τον' το
συνηθίζει αυτό. Μερικές φορές, πιάνει μια άκρη,
όπου νά 'ναι και στέκεται. θα φτάσει αμέσως,
όπως νομίζω. Μη κάνετε τίποτα· αφήστε τον.»
«Αν αυτή είναι η γνωμάτευση σου, έτσι πρέπει να
κάνουμε,» είπε ότι απάντησε ο Αγάθωνας. "Εσείς
παιδιά, στρώστε για τους υπόλοιπους. Πάντως
βάλτε κάτι, ό,τι προαιρείσθε, στην άκρη, γιατί
κάποιος δεν είναι ανάμεσα μας - αυτό βέβαια
εγώ δεν το έχω ξανακάνει - και τώρα
περιποιηθείτε μας, με την ιδέα ότι και εγώ και
αυτοί εδώ οι άλλοι έχουμε κληθεί για δείπνο από
σας, για νά 'χουμε να σας παινεύουμε». Μετά
από αυτά, είπε, ότι αυτοί δειπνούσαν, αλλά ο
Σωκράτης δεν έμπαινε. 0 Αγάθωνας πολλές φορές
έδινε εντολές να πάνε να καλέσουν το Σωκράτη,
αλλά αυτός δεν τον άφηνε. Μετά από λίγο, αφού
παρέμεινε, όπως ήταν η συνήθεια του, πήγε
επιτέλους περίπου, όταν αυτοί βρίσκονταν στα μισά
του δείπνου. Τότε λοιπόν ο Αγάθωνας, - έτυχε να
είναι μόνος του ξαπλωμένος στο βάθος-είπε,
παρενέβη λέγοντας. «Εδώ! Σωκράτη, δίπλα μου
ξάπλωσε, για να απολαύσω, αγγίζοντας σε, τη
σοφία σου που σου αποκαλύφθηκε στην εξώπορτα.
Είναι φανερό ότι τη βρήκες και την κατέχεις· δεν
πιστεύω να έφυγες νωρίτερα».

Πλάτωνα «Συμπόσιο»

Καὶ τὸν Σωκράτη καθίζεσθαι καὶ εἰπεῖν
ὅτι Εὖ ἂν ἔχοι, φάναι, ὦ Ἀγάθων, εἰ
τοιοῦτον εἴη ἡ σοφία ὥστ᾽ ἐκ τοῦ
πληρεστέρου εἰς τὸ κενώτερον ῥεῖν ἡμῶν,
ἐὰν ἁπτώμεθα ἀλλήλων, ὥσπερ τὸ ἐν
ταῖς κύλιξιν ὕδωρ τὸ διὰ τοῦ ἐρίου ῥέον ἐκ
τῆς πληρεστέρας εἰς τὴν κενωτέραν. εἰ
γὰρ οὕτως ἔχει καὶ ἡ 175.e σοφία, πολλοῦ
τιμῶμαι τὴν παρὰ σοὶ κατάκλισιν· οἶμαι
γάρ με παρὰ σοῦ πολλῆς καὶ καλῆς
σοφίας πληρωθήσεσθαι. ἡ μὲν γὰρ ἐμὴ
φαύλη τις ἂν εἴη, ἢ καὶ ἀμφισβητήσιμος
ὥσπερ ὄναρ οὖσα, ἡ δὲ σὴ λαμπρά τε καὶ
πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχουσα, ἥ γε παρὰ σοῦ
νέου ὄντος οὕτω σφόδρα ἐξέλαμψεν καὶ
ἐκφανὴς ἐγένετο πρῴην ἐν μάρτυσι τῶν
Ἑλλήνων πλέον ἢ τρισμυρίοις. Ὑβριστὴς
εἶ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Ἀγάθων. καὶ ταῦτα
μὲν καὶ ὀλίγον ὕστερον διαδικασόμεθα
ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ τῆς σοφίας, δικαστῇ
χρώμενοι τῷ Διονύσῳ· νῦν δὲ πρὸς τὸ
δεῖπνον πρῶτα τρέπου.

Μετάφραση: Στάθης Παπακωνσταντίνου

Στη συνέχεια είπε ότι ο Σωκράτης κάθισε και
παρενέβη λέγοντας ότι «Τί καλά που θα ήτανε,
Αγάθωνα, αν η σοφία ήταν κάτι που να μπορεί να
διοχετεύεται από τον πιο γεμάτο προς τον
περισσότερο άδειο από μας, με το να αγγίζουμε ο
ένας τον άλλο, όπως ακριβώς το νερό στα
ποτήρια που κυλά μέσα από το βαμβάκι απ’ το
γεμάτο προς το άδειο. Εάν πράγματι έτσι
συμβαίνει και με τη σοφία, θεωρώ μεγάλη μου
τιμή το νά 'μαι ξαπλωμένος δίπλα σου, γιατί
νομίζω ότι θα κατακλυσθώ απ' τη φιλοσοφία σου
που έχει, τόσο ποσοτική, όσο και ποιοτική
διάσταση. Όσο για τη δική μου φιλοσοφία έχει
να κάνει με ασήμαντα πράγματα, δεν είναι
άτρωτη στον αυστηρό έλεγχο της λογικής κι είναι
σαν όνειρο, ενώ η δική σου είναι λαμπρή,
ουσιαστική, γεμάτη προοπτικές, πηγάζει από
σένα τον ίδιο, αν και είσαι νέος, και μάλιστα
άστραψε σ' όλο της το μεγαλείο και ξεδιπλώθηκε
περίτρανα μπροστά στα μάτια τριάντα χιλιάδων
και πλέον Ελλήνων».
« Είσαι υποκριτικά μετριόφρων, Σωκράτη,» είπε
ο Αγάθωνας, «Γι αυτά θα συγκρουστούμε σε λίγο
εγώ και συ, σχετικά με τη σοφία, έχοντας διαιτητή
τον Διόνυσο (κρασί). Τώρα όμως, ασχολήσου
πρώτα με το δείπνο».

