
176. Μετὰ ταῦτα, ἔφη, κατακλινέντος τοῦ
Σωκράτους καὶ δειπνήσαντος καὶ τῶν
ἄλλων, σπονδάς τε σφᾶς ποιήσασθαι, καὶ
ᾄσαντας τὸν θεὸν καὶ τἆλλα τὰ
νομιζόμενα, τρέπεσθαι πρὸς τὸν πότον· τὸν
οὖν Παυσανίαν ἔφη λόγου τοιούτου τινὸς
κατάρχειν. Εἶεν, ἄνδρες, φάναι, τίνα
τρόπον ῥᾷστα πιόμεθα; ἐγὼ μὲν οὖν λέγω
ὑμῖν ὅτι τῷ ὄντι πάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ
τοῦ χθὲς πότου καὶ δέομαι ἀναψυχῆς
τινος—οἶμαι δὲ καὶ ὑμῶν τοὺς πολλούς·
παρῆστε γὰρ χθές—σκοπεῖσθε (b) οὖν τίνι
τρόπῳ ἂν ὡς ῥᾷστα πίνοιμεν. Τὸν οὖν
Ἀριστοφάνη εἰπεῖν, Τοῦτο μέντοι εὖ λέγεις, 
ὦ Παυσανία, τὸ παντὶ τρόπῳ
παρασκευάσασθαι ῥᾳστώνην τινὰ τῆς
πόσεως· καὶ γὰρ αὐτός εἰμι τῶν χθὲς
βεβαπτισμένων. Ἀκούσαντα οὖν αὐτῶν
ἔφη Ἐρυξίμαχον τὸν Ἀκουμενοῦ ῏Η καλῶς, 
φάναι, λέγετε. καὶ ἔτι ἑνὸς δέομαι ὑμῶν
ἀκοῦσαι πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἐρρῶσθαι πίνειν, 
Ἀγάθωνος. Οὐδαμῶς, φάναι, οὐδ᾽ αὐτὸς
ἔρρωμαι. (c) Ἕρμαιον ἂν εἴη ἡμῖν, ἦ δ᾽ ὅς, 
ὡς ἔοικεν, ἐμοί τε καὶ Ἀριστοδήμῳ καὶ
Φαίδρῳ καὶ τοῖσδε, εἰ ὑμεῖς οἱ δυνατώτατοι
πίνειν νῦν ἀπειρήκατε· ἡμεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ
ἀδύνατοι. Σωκράτη δ᾽ ἐξαιρῶ λόγου· ἱκανὸς
γὰρ καὶ ἀμφότερα, ὥστ᾽ ἐξαρκέσει αὐτῷ
ὁπότερ᾽ ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ οὖν μοι δοκεῖ
οὐδεὶς τῶν παρόντων προθύμως ἔχειν πρὸς
τὸ πολὺν πίνειν οἶνον, ἴσως ἂν ἐγὼ περὶ
τοῦ μεθύσκεσθαι οἷόν ἐστι τἀληθῆ λέγων
ἧττον ἂν εἴην ἀηδής. ἐμοὶ γὰρ δὴ τοῦτό γε
οἶμαι (d) κατάδηλον γεγονέναι ἐκ τῆς
ἰατρικῆς, ὅτι χαλεπὸν τοῖς ἀνθρώποις ἡ
μέθη ἐστίν· καὶ οὔτε αὐτὸς ἑκὼν εἶναι
πόρρω ἐθελήσαιμι ἂν πιεῖν οὔτε ἄλλῳ
συμβουλεύσαιμι, ἄλλως τε καὶ
κραιπαλῶντα ἔτι ἐκ τῆς προτεραίας. 

Μετά απ' αυτά, είπε, ξάπλωσε ο Σωκράτης και 
δείπνησε μαζί με τους άλλους· έκαναν σπονδές 
μεταξύ τους, τραγούδησαν τον θεό, έκαναν όλα τα 
καθιερωμένα και έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στο 
ποτό. Την αρχή, είπε, έκανε ο Παυσανίας κάπως 
έτσι: «Λοιπόν, άντρες, πώς θα πιούμε, χωρίς να μας 
πειράξει; Εγώ, προσωπικά, σας το λέω ότι δεν έχω 
συνέρθει ακόμα από το χθεσινό πιοτό και 
χρειάζομαι κάποια αποχή· - νομίζω και οι πιο πολλοί 
από σας, γιατί συμμετείχατε και χθες- κοιτάξτε,
λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο θα πίναμε όσο 
γίνεται πιο ελαφρά». 

Ο Αριστοφάνης είπε: «Σωστό είναι αυτό που λες,
Παυσανία, να πιούμε δηλαδή ελαφρά και με μέτρο,
παρακάμπτοντας με κάθε τρόπο τις παρενέργειες 
του ποτού. Είμαι και εγώ από κείνους που
βαφτίστηκαν χθες». 

Μόλις τους άκουσε ο Ερυξίμαχος, ο γιος του 
Ακουμενού, πρόσθεσε: «Αλήθεια, πολύ σωστά 
μιλάτε. θα ήθελα ν' ακούσω ακόμη έναν από σας. 
Ποιά είναι η διάθεση που έχει ο Αγάθωνας για 
δυνατή οινοποσία»; «Καθόλου διάθεση!», είπε,
«και εγώ πεθαμένος είμαι». 
Θα είναι για μας μια θετική έκπληξη, είπε αυτός, 
απ' ότι φαίνεται, για μένα, τον Αριστόδημο και το 
Φαίδρο κι αυτούς εδώ, αν εσείς τα γερά ποτήρια 
δυσκολεύεστε να πιείτε τώρα·· εμείς πάντοτε 
ήμασταν πότες μικρής απήχησης. Όσο για τον Σω-
κράτη, δεν κάνω λόγο. Αυτός τα καταφέρνει και έτσι 
κι αλλιώς. Είτε το ένα είτε το άλλο κάνουμε, αρκετό 
του είναι. Επειδή λοιπόν μου φαίνεται ότι από τους 
παριστάμενους κανείς δεν έχει όρεξη για πολύ
πιοτό, ίσως και εγώ γινόμουν λιγότερο δυσάρεστος,
λέγοντας την αλήθεια, στο βαθμό που αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί, σχετικά με τη μέθη. Και νομίζω ότι 
αυτό μου έχει γίνει γνωστό απ' την ιατρική, ότι
δηλαδή η μέθη είναι επιβαρυντική για την υγεία του 
ανθρώπου. Έτσι, όσο εξαρτάται από μένα, ούτε ο 
ίδιος θά 'θελα να πίνουμε με τις ώρες ούτε κι άλλον 
θα τον συμβούλευα. Επιπρόσθετα υπάρχει ναυτία 

και πονοκέφαλος ακόμη απ' τη χθεσινή οινοποσία." 
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Ἀλλὰ μήν, ἔφη φάναι ὑπολαβόντα
Φαῖδρον τὸν Μυρρινούσιον, ἔγωγέ σοι
εἴωθα πείθεσθαι ἄλλως τε καὶ ἅττ᾽ ἂν
περὶ ἰατρικῆς λέγῃς· νῦν δ᾽, ἂν εὖ
βουλεύωνται, καὶ οἱ λοιποί. (e) ταῦτα δὴ
ἀκούσαντας συγχωρεῖν πάντας μὴ διὰ
μέθης ποιήσασθαι τὴν ἐν τῷ παρόντι
συνουσίαν, ἀλλ᾽ οὕτω πίνοντας πρὸς
ἡδονήν. Ἐπειδὴ τοίνυν, φάναι τὸν
Ἐρυξίμαχον, τοῦτο μὲν δέδοκται, πίνειν
ὅσον ἂν ἕκαστος βούληται, ἐπάναγκες δὲ
μηδὲν εἶναι, τὸ μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι
τὴν μὲν ἄρτι εἰσελθοῦσαν αὐλητρίδα
χαίρειν ἐᾶν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ἢ ἂν
βούληται ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ
διὰ λόγων ἀλλήλοις συνεῖναι τὸ τήμερον·
καὶ δι᾽ οἵων λόγων, εἰ βούλεσθε, ἐθέλω
ὑμῖν εἰσηγήσασθαι.   

Στη συνέχεια, είπε ότι παίρνοντας το λόγο ο 
Φαίδρος ο Μυρρινούσιος ανέφερε επί λέξει:
«Βέβαια, εγώ τουλάχιστον, είμαι συνηθισμένος 
να σε υπακούω, κυρίως όταν αναφέρεσαι σε 
κάποια ζητήματα που άπτονται της ιατρικής. 
Τώρα όμως, καλό θά 'ταν και οι υπόλοιποι να 
αποφασίσουν.»
Αφού τα άκουσαν αυτά, συμφώνησαν όλοι να
γίνει η παρούσα συγκέντρωση με πνεύμα 
νηφάλιο, και να πίνουν τόσο, ίσα ίσα για την 
ευθυμία και το κέφι.
«Αφού λοιπόν,» είπε ο Ερυξίμαχος, «έχει 
αποφασιστεί αυτό, να πίνει δηλαδή ο καθένας 
όσο θέλει και τίποτα να μην είναι αναγκαστικό,
στη συνέχεια προτείνω την αυλητρίδα που πριν 
από λίγο μπήκε να την αφήσουμε να φύγει και να 
παίξει τον αυλό μόνη της, όπου θέλει μέσα με τις 
άλλες γυναίκες, και, όσο για μας, να 
χρωματίσουμε τη συγκέντρωση μας με μικρές 
μεταξύ μας διαλέξεις. Και ποιο θα είναι το 
περιεχόμενό τους, αν βέβαια θέλετε, είμαι 
έτοιμος να σας κατατοπίσω.»


