
223.     ἀλλ᾽ ἔασον, ὦ δαιμόνιε, καὶ μὴ
φθονήσῃς τῷ μειρακίῳ ὑπ᾽ ἐμοῦ
ἐπαινεθῆναι· καὶ γὰρ πάνυ ἐπιθυμῶ
αὐτὸν ἐγκωμιάσαι. Ἰοῦ ἰοῦ, φάναι τὸν 
Ἀγάθωνα, Ἀλκιβιάδη, οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ἂν 
ἐνθάδε μείναιμι, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον 
μεταναστήσομαι, ἵνα ὑπὸ Σωκράτους 
ἐπαινεθῶ. Ταῦτα ἐκεῖνα, φάναι τὸν 
Ἀλκιβιάδην, τὰ εἰωθότα· Σωκράτους 
παρόντος τῶν καλῶν μεταλαβεῖν 
ἀδύνατον ἄλλῳ. καὶ νῦν ὡς εὐπόρως καὶ
πιθανὸν λόγον ηὗρεν, ὥστε παρ᾽ ἑαυτῷ
τουτονὶ κατακεῖσθαι. (b) Τὸν μὲν οὖν 
Ἀγάθωνα ὡς κατακεισόμενον παρὰ τῷ
Σωκράτει ἀνίστασθαι· ἐξαίφνης δὲ
κωμαστὰς ἥκειν παμπόλλους ἐπὶ τὰς 
θύρας, καὶ ἐπιτυχόντας ἀνεῳγμέναις 
ἐξιόντος τινὸς εἰς τὸ ἄντικρυς 
πορεύεσθαι παρὰ σφᾶς καὶ
κατακλίνεσθαι, καὶ θορύβου μεστὰ
πάντα εἶναι, καὶ οὐκέτι ἐν κόσμῳ οὐδενὶ
ἀναγκάζεσθαι πίνειν πάμπολυν οἶνον. 
τὸν μὲν οὖν Ἐρυξίμαχον καὶ τὸν Φαῖδρον 
καὶ ἄλλους τινὰς ἔφη ὁ Ἀριστόδημος 
οἴχεσθαι ἀπιόντας, ἓ δὲ ὕπνον λαβεῖν, (c)
καὶ καταδαρθεῖν πάνυ πολύ, ἅτε μακρῶν 
τῶν νυκτῶν οὐσῶν, ἐξεγρέσθαι δὲ πρὸς 
ἡμέραν ἤδη ἀλεκτρυόνων ᾀδόντων, 
ἐξεγρόμενος δὲ ἰδεῖν τοὺς μὲν ἄλλους 
καθεύδοντας καὶ οἰχομένους, Ἀγάθωνα 
δὲ καὶ Ἀριστοφάνη καὶ Σωκράτη ἔτι 
μόνους ἐγρηγορέναι καὶ πίνειν ἐκ φιάλης 
μεγάλης ἐπὶ δεξιά. τὸν οὖν Σωκράτη 
αὐτοῖς διαλέγεσθαι· καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὁ
(d) Ἀριστόδημος οὐκ ἔφη μεμνῆσθαι τῶν 
λόγων—οὔτε γὰρ ἐξ ἀρχῆς 
παραγενέσθαι ὑπονυστάζειν τε—

   Ηρέμησε, ευλογημένε, και μη μνησικακείς  που 
το αμούστακο παλικάρι θα επαινεθεί από  μένα. 
Άλλωστε  νιώθω έντονη την επιθυμία  να τον 
εκθειάσω».
   «Χα, χα!,» είπε ο Αγάθωνας, «Αλκιβιάδη, δεν 
υπάρχει πια λόγος να κάθομαι πλέον  εδώ και σε 
κάθε περίπτωση άμεσα θα μετακομίσω για να 
εισπράξω τον έπαινο του  Σωκράτη».
  «Αυτά τα γνωστά και τα συνηθισμένα.,» είπε ο 
Αλκιβιάδης. « Όταν είναι ο Σωκράτης παρών, 
άλλος κανένας δε μπορεί νά ‘χει μερίδιο στα 
όμορφα. Και τώρα, με πόση επινοητικότητα  
βρήκε αυτή την  ευλογοφανή πρόφαση, ώστε ο  
νεαρός φίλος μας να ξαπλώσει δίπλα του»!
  Ο Αγάθωνας, λοιπόν, σηκώθηκε για να πάει να 
ξαπλώσει δίπλα στο Σωκράτη· ξαφνικά 
εμφανίστηκαν πολλοί ξενύχτηδες γλεντζέδες
στις πόρτες που τις βρήκαν ανοιχτές, καθώς 
κάποιος είχε βγει για να πάει απέναντι·
κατευθύνθηκαν αμέσως προς αυτούς, ξάπλωσαν 
και προκλήθηκε στην αίθουσα το απόλυτο χάος· 
τίποτα πλέον  δεν γινόταν με τάξη και 
αναγκαστικά καταναλώθηκε μπόλικο κρασί. Για 
τον Ερυξίμαχο, το Φαίδρο και για κάποιους 
άλλους  ο Αριστόδημος είπε ότι σηκώθηκαν κι 
έφυγαν και ότι τον ίδιο τον πήρε ο ύπνος κι ότι 
κοιμήθηκε αρκετά, καθώς η νύχτα είναι μεγάλη 
και ότι ξύπνησε λίγο πριν ξημερώσει, όταν οι 
πετεινοί είχαν ήδη λαλήσει· όταν ξύπνησε, 
πρόσεξε ότι άλλοι κοιμούνταν μακάρια,  άλλοι  
είχαν φύγει κι ότι μόνο ο Αγάθωνας, ο 
Αριστοφάνης κι ο Σωκράτης ήταν ακόμη ξύπνιοι 
κι έπιναν από μια μεγάλη  κανάτα στα δεξιά τους. 
Σωκράτης, λοιπόν, συζητούσε μαζί τους· τις 
άλλες λεπτομέρειες της συζήτησης  ο 
Αριστόδημος είπε πως δεν τις είχε συγκρατήσει 
στη μνήμη του – γιατί ούτε από την αρχή είχε 
παρακολουθήσει την κουβέντα και γιατί ψιλονύσταζε 
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τὸ μέντοι κεφάλαιον, ἔφη, 
προσαναγκάζειν τὸν Σωκράτη 
ὁμολογεῖν αὐτοὺς τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς 
εἶναι κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν 
ἐπίστασθαι ποιεῖν, καὶ τὸν τέχνῃ
τραγῳδοποιὸν ὄντα <καὶ> κωμῳδοποιὸν 
εἶναι. ταῦτα δὴ ἀναγκαζομένους αὐτοὺς 
καὶ οὐ σφόδρα ἑπομένους νυστάζειν, καὶ
πρότερον μὲν καταδαρθεῖν τὸν 
Ἀριστοφάνη, ἤδη δὲ ἡμέρας γιγνομένης 
τὸν Ἀγάθωνα. τὸν οὖν Σωκράτη, 
κατακοιμίσαντ᾽ ἐκείνους, ἀναστάντα 
ἀπιέναι, καὶ (ἓ) ὥσπερ εἰώθει ἕπεσθαι, 
καὶ ἐλθόντα εἰς Λύκειον, ἀπονιψάμενον, 
ὥσπερ ἄλλοτε τὴν ἄλλην ἡμέραν 
διατρίβειν, καὶ οὕτω διατρίψαντα εἰς 
ἑσπέραν οἴκοι ἀναπαύεσθαι.
                               ΤΕΛΟΣ

επισήμανε,  όμως, ότι  η κεντρική ιδέα ήταν  πως
ο Σωκράτης  τους ανάγκασε να παραδεχτούν  ότι  
το ίδιο πρόσωπο μπορεί  να έχει τις 
απαιτούμενες γνώσεις για τη σύνθεση 
τραγωδίας και  κωμωδίας κι ότι όποιος συνθέτει 
τραγωδίες είναι ταυτόχρονα και 
κωμωδιογράφος. Αυτοί αναγκαστικά 
συμφωνούσαν, βαριεστημένα  λόγω της 
υπνηλίας και πρώτα το έριξε στον ύπνο ο 
Αριστοφάνης και στη συνέχεια ο Αγάθωνας, όταν 
πια είχε φέξει για τα καλά. Ο Σωκράτης, λοιπόν, 
αφού  εκείνους τους αποκοίμισε, σηκώθηκε 
άνετος για να φύγει κι Αριστόδημος, όπως το 
συνήθιζε, τον ακολούθησε· αφού πήγε στο 
Λύκειο για να πλυθεί και αφού πέρασε το 
υπόλοιπο της ημέρας με το συνηθισμένο τρόπο, 
πήγε το βράδυ στο σπίτι για ανάπαυση.

ΤΕΛΟΣ
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