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a 'Ότι μεν ύμεις, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, πεπόνθατε υπό των 

εμών κατηγόρων, ουκ οιδα' εγώ δ'ουν και αυτός υπ' 

αυτών ολίγου εμαυτοΰ έπελαθόμην, ούτω πιθανώς ελεγον. 

καίτοι αληθές γε ως έπος ειπείν ουδέν είρηκασιν. μάλιστα 

5 δε αυτών εν εθαυμασα των πολλών ων εφευσαντο, τούτο εν 

ω ελεγον ως χρήν υμάς εύλαβεΐσθαιμη υπ'εμού εξα-

b πατηθήτε ως δεινού οντος λέγειν, το γαρ μη αίσχυνθήναι 

οτι αύτίκα υπ' εμού εξελεγχθήσονται έργω, έπειδάν μηδ' 

όπωστιοϋν φαίνωμαι δεινός λέγειν, τοΰτόμοι εδοξεν 

αυτών άναισχυντότατον είναι, ει μη άρα δεινον καλοΰσιν 

5 ούτοι λέγειν τον τάληθή λέγοντα· ει μεν γαρ τούτο λίγου-

σιν, όμολογοιην αν εγωγε ου κατά τούτους είναι ρήτωρ. 

ούτοι μεν ουν, ωσπερ εγώ λέγω, η τι η ουδέν αληθές 

είρηκασιν, ύμεϊς δε μου άκουσεσθε πάσαν την άληθειαν-

ούμέντοι μά Δία, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, κεκαλλιεπημενους 

e γε λόγους, ώσπερ οι τούτων, ρημασίτε και όνόμασιν ουδέ 

κεκοσμημενους, αλλ' άκουσεσθε εικτ) λεγόμενα τοις επι-

τυχοϋσιν όνόμασιν -πιστεύω γάρ δίκαια είναι α λε'γω-

καί μηδείς υμών προσδοκησάτω άλλως- ουδέ γάρ αν 

β δηπου πρεποι, ω άνδρες, τ-ηδε τη ηλικία ωσπερ μειρακίω 
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Δεν ξέρω, Αθηναίοι, τι πάθατε από τους κατηγόρους 

μου. Εδώ και εγώ ο ίδιος παραλίγο να ξεχάσω ποιος 

είμαι· με τόση αληθοφάνεια μιλούσαν. Και όμως, γ ια να 

χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δεν είπαν τίποτε α

ληθινό. Και ένα από τα πολλά ψέματα τους με εξέπληξε 

περισσότερο: έλεγαν ότι πρέπει να προσέχετε να μην 

εξαπατηθείτε από μένα, επειδή είμαι δεινός ρήτορας. Τ ο 

ότι δεν ντράπηκαν να το πουν αυτό, ενώ αμέσως θα α

ποδείξω έμπρακτα ότι λένε ψέματα, αφού σε καμία πε

ρίπτωση δε θα φανώ ικανός ρήτορας, αυτό μου φάνηκε η 

μεγαλύτερη ξεδιαντροπιά τους· εκτός βέβαια αν ονομά

ζουν δεινό ρήτορα αυτόν που λέει την αλήθεια. Αν αυτό 

εννοούν, θα ομολογούσα βέβαια και ε γ ώ ότι είμαι ρήτο

ρας, αλλά όχι των ίδιων απόψεων με αυτούς. Γιατί αυ

τοί, όπως υποστηρίζω εγώ, ή ελάχιστα π ρ ά γ μ α τ α που 

να είναι αληθινά ή τίποτε αληθινό δεν είπαν. Α π ό μένα 

όμως θα ακούσετε όλη την αλήθεια—όχι, μα το Δία, 

Αθηναίοι, λόγους καλοδουλεμένους και στα ρήματα και 

στα ουσιαστικά, όπως οι δικοί τους , ούτε φορτωμένους 

με στολίδια, αλλά θα ακούσετε όποιες λέξεις μου έρχο

νται στο μυαλό χωρίς κανένα σχέδιο—πιστεύω ότι είναι 

δίκαια αυτά που λέω—και κανένας σας ας μην περιμέ

νει κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν είναι καθόλου σωστό, ενώ 
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πλάττοντι λόγους εις υμάς είσιεναι. και μέντοι και πάνυ, ω 

άνδρες 'Αθηναίοι, τούτο υμών δέομαι και παρίεμαι· εάν 

διά των αυτών λόγων άκουητε μου άπολογουμενου δι' 

ωνπερ εΐωθα λέγειν και εν άγορρ επί τών τραπεζών, ίνα 

ΙΟ υμών πολλοί άκηκόασι, και άλλοθι, μήτε θαυμάζεινμήτε 

d θορυβεΐν τούτου ένεκα, έχει γάρ ούτωσί νυν εγώ πρώτον 

επί δικαστήριον άναβέβηκα, ετη γεγονώς εβδομήκοντα' 

άτεχνώς ουν ξένως έχω της ενθάδε λέξεως, ωσπερ ουν αν, 

ει τω οντι ξένος έτυγχανον ων, συνεγιγνώσκετε δήπου αν 

S μοι ει εν εκείνη τη φωνή τε και τω τρόπω ελεγον εν οισπερ 

18 ετεθράμμην, και δη και νύν τούτο υμών δέομαι δίκαιον, ως 

γέμοι δοκώ, τονμέν τρόπον της λέξεως εάν -ίσωςμέν 

γάρ χειρών, ίσως δε βελτίων αν ε'ίη- αυτό δέ τούτο 

σκοπείν καϊ τούτω τον νουν προσέχειν, ει δίκαια λέγω η 

ζ μή- δικαστού μέν γάρ αυτή αρετή, ρήτορος δέ τάληθή 

λέγειν. 

Πρώτον μέν ουν δίκαιος είμι άπολογήσασθαι, ώ άνδρες 

'Αθηναίοι, προς τά πρώτα μου φευδή κατηγορημένα και 

τους πρώτους κατηγόρους, 'έπειτα δέ προς τά ύστερον και 

b τους υστέρους, εμού γάρ πολλοί κατήγοροι γεγόνασι προς 

υμάς καϊ πάλαι πολλά ήδη ετη καϊ ουδέν αληθές λέγοντες, 

ους εγώ μάλλον φοβούμαι η τους άμφι Ά νυτον, καίπερ 
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είναι κάποιος σε αυτή την ηλικία, να έρχεται μπροστά 

σας και να πλάθει λόγους σαν παιδαρέλι. Περισσότερο 

όμως από όλα, Αθηναίοι, αυτό σας ζ η τ ώ και για αυτό 

σας παρακαλώ: αν με ακούσετε να απολογούμαι με τα 

ίδια λόγια με τα οποία συνηθίζω να μιλάω και στην 

αγορά κοντά στα τραπέζια των δανειστών, όπου πολλοί 

από σας με ακούσατε, και αλλού, ούτε να απορήσετε 

ούτε να με αποδοκιμάσετε, γ ιατί το ζήτημα έχει ως 

εξής: ενώ έ χ ω γίνει εβδομήντα χρονών, πρώτη φορά 

εμφανίζομαι μπροστά σε δικαστήριο· μου είναι λοιπόν 

πραγματικά άγνωστος ο τρόπος που μιλάνε εδώ. Ό π ω ς 

λοιπόν, αν ήμουν κάποιος ξένος, θα μου το συγχωρού

σατε, αν μιλούσα με τον τρόπο και την προφορά με την 

οποία ανατράφηκα, έτσι και τώρα σας θέτω αυτό το δί

καιο αίτημα, όπως εγώ νομίζω: να μην ασχοληθείτε με 

τον τρόπο της ομιλίας μου—ίσως αυτός να είναι χειρό

τερος, ίσως και καλύτερος—αλλά να εξετάσετε πολύ κα

λά και να δώσετε μεγάλη προσοχή στο εξής, αν λέω ορΒά 

πράγματα ή όχι. Γιατί αυτή είναι η μέγιστη αρετή του 

δικαστή, ενώ του ρήτορα είναι να λέει την αλήθεια. 

Δικαιούμαι λοιπόν να απολογηθώ, Αθηναίοι, πρώτα 

ως προς τις πρώτες ψευδείς κατηγορίες σε βάρος μου 

και τους πρώτους κατηγόρους και ύστερα ως προς τις 

μετέπειτα κατηγορίες και τους μετέπειτα κατηγόρους. 

Γιατί ποΧλοί με κατηγόρησαν σε σας από παλιά, επί πολ

λά χρόνια, χωρίς να λένε τίποτε το αληθινό και εγώ φο

βάμαι περισσότερο αυτούς παρά όσους περιστοιχίζουν τον 

Άνυτο5, αν και βέβαια και αυτοί μου προκαλούν φόβο. 
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Οντας και τούτους δεινούς' αλλ'εκείνοι δεινότεροι, ώ 

J άνδρες, οΐυμών τους πολλούς εκ παίδων παραλαμ-

βάνοντες επειθόν τε καϊ κατηγορούν εμού μάλλον ουδέν 

αληθές, ως εστίν τις Σωκράτης σοφός άνήρ, τά τε μετέωρα 

φροντιστής και τά ύπο γης πάντα άνεζητηκώς και τον 

e ήττω λόγον κρείττω ποιών, ούτοι, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, 

<οί> ταυτην την φήμην κατασκεδάσαντες, οι δεινοίείσίν 

μου κατήγοροι· οι γάρ άκούοντες ηγούνται τους ταύτα 

ζητούντας ουδέ θεούς νομίζειν. 'έπειτα είσιν ούτοι οι κατή-

$ γοροι πολλοί καϊ πολύν χρόνο ν ήδη κατηγορηκότες, ετι δέ 

και εν ταύτη τη ηλικία λέγοντες προς υμάς εν η αν μάλιστα 

επιστευσατε, παίδες οντες ενιοι υμών και μειράκια, 

άτεχνώς ερήμην κατηγορούντες άπολογουμένου ούδενός. 

ο δέ πάντων άλογώτατον, Οτι ουδέ τά ονόματα οίον τε 

d αυτών είδέναι και ειπείν, πλην ει τις κωμωδοποώς τυγχά

νει ων. Οσοι δέ φθόνω και διαβολή χρώμενοι υμάς άνέπει-

θον, οι δέ και αυτοί πεπεισμένοι άλλους πείθοντες, ούτοι 

πάντες άπορώτατοίείσιν ουδέ γάρ άναβιβάσασθαι οιόν τ' 

J εστίν αυτών ενταυθοΐούδ'έλέγξαι ούδένα, άλλ ' ανάγκη 

άτεχνώς ωσπερ σκιαμαχεϊν άπολογουμενόν τε καϊ ελέγ-

χεινμηδενός άποκρινομένου. αξιώσατε ουν και ύμεϊς, 
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Αλλά είναι πιο επικίνδυνοι οι πρώτοι κατήγοροι, γ ι α τ ί 

τους περισσότερους από σας τους έπαιρναν από παιδιά 

και τους έπειθαν, κατηγορώντας με, με απόλυτα ψευδείς 

κατηγορίες, ότι υπάρχει κάποιος Σωκράτης , σοφός άν

θρωπος, που εξετάζει τα ουράνια φαινόμενα και ερευνά 

όλα όσα υπάρχουν κάτω από τη γη και κάνει το πιο 

αδύναμο επιχείρημα ισχυρότερο . Αυτοί, Αθηναίοι, που 

διέδωσαν αυτή τη φήμη είναι οι φοβεροί μου κατήγοροι· 

γιατί αυτοί που τα ακούν αυτά νομίζουν ότι όσοι εξετά

ζουν τέτοια ζητήματα δεν πιστεύουν και στους θεούς . 

Εκτός αυτού, είναι πολλοί αυτοί οι κατήγοροι και έχουν 

ήδη επί πολύ καιρό εκτοξεύσει τις κατηγορίες τους· σας 

τα έλεγαν μάλιστα αυτά όταν βρισκόσασταν σε τέτοια 

ηλικία που τα πιστέψατε απόλυτα, καθώς κάποιοι είσα-

σταν παιδιά και έφηβοι. Γιατί κατηγορούσαν πραγματι

κά ερήμην του κατηγορουμένου και χωρίς να απολογεί

ται κανείς. Και το πιο παράλογο από όλα είναι ότι δεν 

είναι δυνατό να γνωρίζω και να αναφέρω ούτε τα ονό

ματα τους , εκτός αν κάποιος από αυτούς συμβαίνει να 

είναι κωμικός ποιητής . Όσοι όμως σας έπειθαν χρησι

μοποιώντας φθόνο και συκοφαντίες, και, όντας και οι ίδιοι 

πεπεισμένοι, έπειθαν και άλλους, αυτοί είναι πιο δύσκολο 

να αντιμετωπισθούν. Γιατί δεν είναι δυνατό να φέρω κα

νέναν από αυτούς εδώ μπροστά σας, ούτε να δείξω τα 

ψέματα τους υποβάλλοντας τους ερωτήσεις, αλλά είμαι 

αναγκασμένος πραγματικά να πολεμώ με φανταστικούς 
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ωσπερ εγώ λέγω, διττούς μου τους κατηγόρους γεγονέ-

ναι, ετέρους μέν τους άρτι κατηγορήσαντας, έτερους δέ 

e τους πάλαι ους εγώ λέγω, και οίήθητε δεΐν προς εκείνους 

πρώτον με άπολογήσασθαι· και γάρ ύμεϊς εκείνων 

πρότερον ήκουσατε κατηγορουντων και πολύ μάλλον η 

τώνδε τών ύστερον. 

S Είεν άπολογητέον δή, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, και επι-

19 χειρητέον υμών έξελέσθαι την διαβολήν ην ύμεΐς εν πολλώ 

χρόνω εσχετε ταυτην εν ούτως ολίγω χρόνω. βουλοίμην 

μέν ουν αν τούτο ούτως γενέσθαι, είτι άμεινον και ύμϊν και 

εμοζ και πλέον τι με ποιήσαι άπολογουμενον οίμαι δέ 

5 αυτό χαλεπό ν είναι, και ου πάνυ με λανθάνει οιόν εστίν. 

Ομως τούτο μέν ίτω οπη τω θεώ φίλον, τω δέ νόμω 

πειστέον καϊ άπολογητέον. 

Άναλάβωμεν ουν εξ αρχής τις ή κατηγορία εστίν εξ ης ή 

b εμή διαβολή γέγονεν, η δή και πιστεύω ν Μέλητός με 

εγράφατο τήν γραφήν ταυτην. είεν τίδή λέγοντες διέβαλ-

λον οι διαβάλλοντες; ωσπερ ουν κατηγόρων τήν άντω-

μοσίαν δει άναγνώναι αυτών «Σωκράτης αδικείκαι 

J περιεργάζεται ζητών τά τε ύπο γης και ουράνια και τον 
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αντιπάλους και να υποβάλλω τις κατηγορίες τους σε 

έλεγχο χωρίς να απαντάει κανείς. Δεχθείτε λοιπόν και 

εσείς ότι, όπως ε γ ώ υποστηρίζω, οι κατήγοροι μου ανή

κουν σε δύο κατηγορίες—άλλοι είναι αυτοί που με κα

τηγόρησαν πρόσφατα και άλλοι οι παλιοί κατήγοροι 

στους οποίους αναφέρθηκα—και συμφωνείστε ότι πρέπει 

να απολογηθώ πρώτα προς αυτούς· γ ιατί και εσείς αυ

τούς ακούσατε πρώτους να με κατηγορούν και πολύ ε

ντονότερα από τούτους εδώ τους τελευταίους. 

Ας είναι όμως. Πρέπει να απολογηθώ, Αθηναίοι, και 

να επιχειρήσω, μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, να β γ ά λ ω από 

το μυαλό σας τη συκοφαντική εικόνα που σας δημιουρ

γήθηκε μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα 

λοιπόν αυτό να γίνει με τρόπο που θα ωφελούσε κ ά π ω ς 

και εσάς και εμένα και να πετύχω κάτι με την απολο

γία μου . Ξέρω όμως ότι είναι δύσκολο και έ χ ω επί

γνωση της δυσκολίας. Ό μ ω ς ας γίνει ό,τι θέλει ο θεός • 

πρέπει να υπακούσω στο νόμο και να απολογηθώ. 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας εξετάσουμε ποια είναι η 

κατηγορία από την οποία προήλθε η συκοφαντία εναντίον 

μου, στην οποία αποδίδοντας πίστη και ο Μέλητος υπέ

βαλε την καταγγελία του . Ας αρχίσουμε: λέγοντας τι 

με διέβαλλαν οι συκοφάντες; Πρέπει να 'διαβάσει' κανείς 

την κατηγορία τους σα να ήταν και αυτοί επίσημοι κα

τήγοροι: Ό Σωκράτης παραβαίνει τους νόμους, γιατί 

χάνει το χρόνο του ερευνώντας αυτά που υπάρχουν κά-
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e ήττω λόγον κρείττω ποιών καϊ άλλους ταύτα ταύτα 

διδάσκων.» τοιαύτη τις εστίν ταύτα γάρ έωράτε και αυτοί 

εν τη 'Αριστοφάνους κωμωδία, Σωκράτη τινά εκεί περι-

φερόμενον, φάσκοντά τε άεροβατεΐν καϊ άλλην πολλήν 

5 φλυαρίαν φλυαρούντα, ών εγώ ουδέν ούτε μέγα ούτε 

μικρόν πέρι έπαΐω. και ούχ ως άτιμάζων λέγω τήν 

τοιαυτην επιστήμην, εϊτις περί των τοιούτων σοφός 

εστίν -μή πως εγώ υπό Μελήτου τοσαυτας δίκας 

φευγοιμι- αλλά γάρ έμοί τούτων, ω άνδρες 'Αθηναίοι, 

ά ουδένμέτεστιν. μάρτυρας δέ αυτούς υμών τους πολλούς 

παρέχομαι, και άξιώ υμάς αλλήλους διδάσκειν τε 

και φράζει ν, Οσοι εμού πώποτε άκηκόατε διαλεγομένου-

πολλοι δέ υμών οί τοιούτοι είσιν- φράζετε ουν άλλήλοις ει 

5 πώποτε η σμικρόν ή μέγα ήκουσέ τις υμών εμού περί τών 

τοιούτων διαλεγομένου, και εκ τούτου γνώσεσθε Οτι 

τοιαΰτ' εστί και ταλλα περί εμού ά οί πολλοί λέγουσιν. 

'Αλλά γάρ οΰτε τούτων ουδέν εστίν, ουδέ γ'εί τίνος 

άκηκόατε ως εγώ παιδεύει ν επιχειρώ ανθρώπους και 

e χρήματα πράττομαι, ουδέ τούτο αληθές, επεϊ και τούτο γέ 

μοι δοκεϊκαλόν είναι, εί τις οίος τ' είη παιδείειν ανθρώ

πους ωσπερ Γοργίας τε 6 Λεοντίνος και Πρόδικος 6 Κεϊος 

καϊ Ιππίας 6 'Ηλείος, τούτων γάρ έκαστος, ώ άνδρες, οιός 
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τ ω από τη γ η και στον ουρανό και κάνει το πιο αδύναμο 

επιχείρημα πιο ισχυρό και τα διδάσκει αυτά και σε άλ

λους'. Κ ά π ω ς έτσι είναι η κατηγορία. Αυτά βέβαια τα 

είδατε και οι ίδιοι στην κωμωδία του Αριστοφάνη . Εκεί 

υπήρχε κάποιος Σωκράτης που περιφερόταν χ ω ρ ί ς λό

γο, λέγοντας ότι περπατάει στον αέρα και άλλες ανοη

σίες γ ια π ρ ά γ μ α τ α για τα οποία ε γ ώ δεν ξέρω τίποτε, 

ούτε σημαντικό ούτε και ασήμαντο. Αυτό δεν το λέω 

επειδή δεν έ χ ω σε εκτίμηση αυτού του είδους τη γνώση , 

αν υπάρχει κάποιος που να είναι σοφός σε αυτά τα 

π ρ ά γ μ α τ α — τ ο λέω μη τυχόν ο Μέλητος μου προσάψει 

τέτοιες κατηγορίες . Ειλικρινά όμως, Αθηναίοι, ε γ ώ δεν 

ξέρω τίποτε για αυτά. Κι έ χ ω μάρτυρες για όσα λέω 

τους περισσότερους από σας τους ίδιους και σας ζητώ, 

όσοι με ακούσατε κάποτε να συζητάω—και πολλοί ό

ντως με ακούσατε—να διαφωτίσετε και τους άλλους και 

να τους πείτε αν ποτέ με άκουσε κανείς σας να συζη

τ ά ω τέτοια ζητήματα είτε σύντομα είτε σε μάκρος. Από 

αυτό θα καταλάβετε ότι τέτοιες ψευτιές είναι και τ α άλ

λα που λένε οι πολλοί για μένα . 

Αλλά τίποτε από αυτά δεν ισχύει, ούτε είναι αλήθεια, 

αν ακούσατε ποτέ από κανέναν, ότι εγώ επιχειρώ να εκ

παιδεύω ανθρώπους και παίρνω χρήματα για αυτό. Γιατί 

και αυτό μου φαίνεται ωραίο έργο, αν υπάρχει κανείς που 

να είναι ικανός να εκπαιδεύει ανθρώπους, όπως ο Γορ

γ ί α ς ο Λεοντίνος και ο Πρόδικος ο Κείος και ο Ι π π ί -
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$ τ' εστίν ιών εις εκάστην τών πόλεων τους νέους, οίς εξεστι 

τών εαυτών πολιτών προίκα συνεΐναι ω αν βουλωνται, 

20 τούτους πείθουσι τάς εκείνων συνουσίας άπολιπόντας 

σφίσιν συνειναι χρήματα δίδοντας και χάριν προσειδέναι. 

έπει και άλλος άνήρ εστί Πάριος ενθάδε σοφός ον εγώ 

ησθόμην επιδημούντα· ετυχον γάρ προσελθών άνδρι ος 

S τετέλεκε χρήματα σοφισταϊς πλείω η σύμπαντες οί άλλοι, 

Κάλλια τω Ίππονίκου· τούτον ουν άνηρόμην -έστον γάρ 

αυτώ δυο ύεϊ- Ώ Καλλία,» ην δ' εγώ, «είμέν σου τώ ύεϊ 

πώλω ήμόσχω εγενέσθην, ε'ίχομεν αν αύτοϊν επιστάτην 

λαβείν και μισθώσασθαι ος εμελλεν αυτώ καλώ τε 

b κάγαθώ ποιήσειν τήν προσήκουσαν άρετήν ην δ' αν ούτος 

ή τών ιππικών τις η τών γεωργικών νύν δ'επειδή 

άνθρώπω έστόν, τίνα αύτοϊν εν νώ έχεις επιστάτην λαβείν; 

τις της τοιαύτης αρετής, τής ανθρωπινής τε και πολιτικής, 

επιστήμων εστίν; οιμαι γάρ σε εσκέφθαι διά τήν τών ύέων 

5 κτήσιν. εστίν τις,» έφην εγώ, «η ου;» «Πάνυ γε,» ή δ'ος. 

«Τις,» ην δ'εγώ, «καϊ ποδαπός, και πόσου διδάσκει;» 

«Εύηνος,» εφη, «ω Σώκρατες, Πάριος, πέντε μ νώ ν.» και 
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ας ο Ηλείος . Πραγματικά, ο καθένας από αυτούς, Α

θηναίοι, είναι ικανός να πάει σε μία οποιαδήποτε πόλη 

και να πείσει τους νέους, αυτούς που μπορούν να συνα-

ναστραφούν όποιον συμπολίτη τους θέλουν χωρίς π λ η 

ρωμή, να εγκαταλείψουν τη συντροφιά των συμπολιτών 

τους και να συναναστρέφονται αυτόν, να του δίνουν 

χρήματα και να του χρωστούν και χάρη α π ο π ά ν ω . 

Υπάρχει μάλιστα και ένας άλλος άνδρας εδώ, ένας σο

φός από την Πάρο, για τον οποίο εγώ έμαθα ότι βρίσκε

ται στην πόλη· και έτυχε να επισκεφθώ έναν άνΒρωπο 

που έχει πληρώσει μόνος του στους σοφιστές περισσότε

ρα χ ρ ή μ α τ α από ό,τι όλοι οι άλλοι μαζί, τον Καλλία, το 

γιο του Ιππόνικου . Τον ρώτησα λοιπόν—γιατί έχει δύο 

γιους. 'Καλλία, αν οι γιοι σου ήταν πουλάρια ή μοσχά

ρια, θα ε ίχαμε τη δυνατότητα να μισθώσουμε για αυτά 

έναν επιστάτη, ο οποίος θα τα έκανε πάρα πολύ καλά 

ως προς την ικανότητα που προσιδιάζει στα πουλάρια ή 

τα μοσχάρια· και αυτός θα ήταν κάποιος ιπποτρόφος ή 

κάποιος γεωργός. Τώρα όμως που είναι άνθρωποι, 

ποιον έχεις στο μυαλό σου να προσλάβεις για να επι

βλέψει την εκπαίδευση τους; Ποιος κατέχει πραγματικά 

την ικανότητα που ταιριάζει στους ανθρώπους, την πο

λιτική αρετή; Φαντάζομαι ότι το έχεις σκεφτεί αυτό, 

επειδή έχεις γιους. Υπάρχει κανείς ή όχι;' 'Βέβαια', εί

πε. 'Ποιος', τον ρώτησα, 'και από πού και πόσα παίρνει;' 

Ό Εύηνος από την Πάρο, Σωκράτη, και παίρνει πέντε 
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εγώ τον Ευηνον εμακάρισα εί ως αληθώς εχοι ταυτην τήν 

e τέχνην και ούτως έμμελώς διδάσκει, εγώ γοΰν και αυτός 

εκαλλυνόμην τε και ήβρυνόμην αν εί ήπιστάμην ταύτα' 

αλλ'ου γάρ έπίσταμαι, ώ άνδρες 'Αθηναίοι. 

Ύπολάβοι αν ουν τις υμών ίσως- «'Αλλ', ώ Σώκρατες, το 

J σον τίεστι πράγμα; πόθεν αϊδιαβολαίσοι αύται γεγό-

νασιν; ου γάρ δήπου σοΰ γε ουδέν τών άλλων περιττότερον 

πραγματευομένου έπειτα τοσάυτη φήμη τε και λόγος 

γέγονεν, είμή τι έπραττες άλλοϊον η οί πολλοί, λέγε ουν 

à ήμϊν τίεστίν, ίνα μή ημείς περί σοΰ αύτοσχεδιάζωμεν.» 

ταυτίμοι δοκεϊ δίκαια λέγειν όλέγων, κάγώ ύμϊν πειρά-

σομαι αποδεΐξαι τί ποτ' εστίν τούτο ο εμοι πεποίηκεν το τε 

όνομα και τήν διαβολήν. άκουετε δή. και 'ίσωςμέν δόξω 

5 τισίν υμών παίζειν ευ μέντοι ίστε, πάσαν ύμϊν τήν 

άλήθειαν έρώ. Ιγώ γάρ, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, δι'ουδέν αλλ' 

ή διά σοφία ν τινά τούτο το όνομα εσχηκα. ποίαν δή σοφίαν 

ταυτην; ήπερ εστίν ίσωζ ανθρώπινη σοφία, τώ όντι rap 

κινδυνεύω ταυτην είναι σοφός- ούτοι δέ τάχ' άν, ους άρτι 

e ελεγον, μειζω τινά r) κατ' άνθρωπον σοφίαν σοωοι είεν ri 
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μνες'. Και εγώ τον καλοτύχισα τον Εύηνο, αν όντως 

βέβαια κατέχει αυτή την τέχνη και τη διδάσκει με τόσο 

λογικά δίδακτρα· γ ιατί και εγώ ο ίδιος θα καμάρωνα 

και θα περηφανευόμουν αν τα γνώριζα αυτά. Αλλά δεν 

τα γνωρίζω, Αθηναίοι. 

Θα μπορούσε ίσως κάποιος από σας να πάρει το λόγο 

και να πει: 'Αλλά, Σωκράτη, τι είναι αυτό που συμβαίνει 

με σένα; Από που προήλθαν αυτές οι συκοφαντίες ενα

ντίον σου; Γιατί βέβαια δε θα αποκτούσες τόσο κακή φή

μη και δε θα λέγονταν τόσα πράγματα για σένα, αν δεν 

έκανες τίποτε περισσότερο από ό,τι οι άλλοι άνθρωποι· 

εκτός και αν πράγματι έκανες κάτι αλλιώτικο από τους 

πολλούς . Πες μας, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά σου, 

για να μη λέει ο καθένας από μας ό,τι θέλει για σένα'. 

Μου φαίνεται ότι θα είχε δίκιο όποιος θα τα έλεγε αυτά, 

και εγώ θα προσπαθήσω να δείξω τι είναι τέλος πάντων 

αυτό που οδήγησε και στη φήμη και στις συκοφαντίες σε 

^άρος μου. Ακούστε λοιπόν. Κι ίσως μάλιστα να φανεί 

σε ορισμένους από σας ότι δε μιλάω σοβαρά. Ν α ξέρετε 

όμως ότι θα σας π ω όλη την αλήθεια. Ε γ ώ λοιπόν, Αθη

ναίοι, δεν απέκτησα το κακό μου όνομα για κανένα άλ

λο λόγο, παρά μόνο εξαιτίας κάποιας σοφίας. Ποια σοφία 

είναι αυτή; Ίσως να είναι ανθρώπινη σοφία. Γιατί πραγ

ματικά φαίνεται ότι ως προς αυτή τη σοφία είμαι σοφός. 

Αυτοί όμως, στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως, 

είναι σοφοί με μία σοφία που ξεπερνάει τα ανθρώπινα 
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ουκ εχω τί λέγω- ου γάρ δή εγωγε αυτήν επίσταμαι, αλλ' 

Οστις φησί φευδεταί τε καϊ επί διαβολή τη εμή λέγει. χαί 

μοι, ω άνδρες 'Αθηναίοι, μή θορυβήσητε, μηδ'έάν δόξω τι 

5 ύμϊν μέγα λέγειν ου γάρ εμον ερώ τον λόγον ον αν λέγω, 

αλλ'εις άξιόχρεων ύμϊν τον λέγοντα άνοίσω. τής γάρ εμής, 

εί δή τίς εστίν σοφία και οία, μάρτυρα ύμϊν παρέξομαι τον 

θεον τον εν Δελφοϊς. Χαιρεφώντα γάρ ίστε που. ούτος εμός 

21 τε εταίρος ην εκ νέου και υμών τω πλήθει εταίρος τε και 

συνέφυγε τήν φυγήν ταυτην και μεθ' υμών κατήλθε, και 

ίστε δή οίος ην Χαιρεφών, ως σφοδρός έφ' ότι όρμήσειεν. 

και δή ποτέ και εις Δελφούς ελθών ετόλμησε τούτο 

J μαντευσασθαι -καζ Οπερ λέγω, μή θορυβείτε, ω 

άνδρες- ήρετο γάρ δή εί τις εμού είη σοφώτερος. άνεϊλεν 

ουν ή Πυθία μηδέ να σοφώτερον είναι, και τούτων πέρι ό 

αδελφός ύμϊν αυτού ούτοσι μαρτυρήσει, επειδή εκείνος 

τετελευτηκεν. 

b Σκέφασθε δή ων ένεκα ταύτα λέγω'μέλλω γάρ υμάς 

διδάξει ν Οθεν μοι ή διαβολή γέγονεν. ταύτα γάρ εγώ 

άκουσας ένεθυμουμην ούτωσί «Τίποτέ λέγει 6 θεός, και 
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μέτρα , ή αλλιώς δεν ξέρω τι να π ω . Γιατί εγώ τουλά

χιστον δεν την κ α τ έ χ ω αυτή τη σοφία, και όποιος το 

λέει αυτό λέει ψέματα και το κάνει γ ια να με συκοφα

ντήσει. Μ η με αποδοκιμάσετε, Αθηναίοι, ακόμη και αν 

σας φανεί ότι λέω μεγάλα λόγια. Γιατί η ιστορία που θα 

σας π ω δεν είναι δική μου, αλλά θα την αποδώσω σε 

κάποιον που εσείς τον θεωρείτε αξιόπιστο . Πράγματι, 

για τη δική μου σοφία, αν έχω κάποια, και τι είδους 

είναι, θα σας φέρω μάρτυρα το θεό των Δελφών. Τον 

Χαιρεφώντα τον ξέρετε, αν δεν κάνω λάθος. Ή τ α ν σύ

ντροφος μου από τα νεανικά μας χρόνια και σύντροφος 

δικός σας, των δημοκρατικών. Έ φ υ γ ε μαζί σας στην 

πρόσφατη εξορία και μαζί σας ξαναγύρισε. Ξέρετε τι 

άνθρωπος ήταν ο Χαιρεφώντας, πόσο ορμητικός σε ό,τι 

καταπιανόταν. Κάποτε πήγε στους Δελφούς και τόλμη

σε να ζητήσει χρησμό για αυτό—και μη κάνετε θόρυβο, 

Αθηναίοι—για το αν υπάρχει κανείς σοφότερος από μέ

να. Απάντησε λοιπόν η Πυθία ότι κανένας δεν είναι σο

φότερος. Κι επειδή ο Χαιρεφώντας πέθανε, αυτά θα σας 

τα επιβεβαιώσει αυτός εδώ , ο αδελφός του. 

Σκεφτείτε λοιπόν για τοιο λόγο τα λέω αυτά· γ ιατί 

τώρα θα σας εξηγήσω από πού προήλθε η συκοφαντία 

εναντίον μου. Ό τ α ν τα άκουσα αυτά, μου περνούσαν απο 

το νου οι εξής σκέψεις: 'Τι εννοεί ο θεός και τι υπαινίσ

σεται; Αφού εγώ ξέρω καλά ότι δεν είμαι σοφός σε κανέ

να θέμα, ούτε ασήμαντο ούτε σημαντικό. Τι εννοεί λοι-
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τί ποτέ αίνίττεται; εγώ γάρ δή οΰτε μέγα οΰτε σμικρόν 

ζ συνοιδα εμαυτώ σοφός ών τί ουν ποτέ λέγει φάσκων έμέ 

σοφώτατον είναι; ου γάρ δήπου φευδεταί γε- ου γάρ θέμις 

αύτώ.» και πολύν μέν χρόνο ν ήπόρουν τίποτε λέγει- έπειτα 

μόγις πάνυ επί ζήτησιν αυτού τοιαυτην τινά έτραπόμην. 

ήλθον επί τίνα τών δοκουντων σοφών είναι, ως ενταύθα 

e ε'ίπερ που ελέγξων το μαντεϊον και άποφανών τωχρησμώ 

Οτι «Ούτοσί εμού σοφώτερός εστί, σύ δ'εμέ εφησθα.» 

διασκοπών ουν τούτον -ονόματι γάρ ουδέν δέομαι λέγειν, 

ην δέ τις τών πολιτικών προς ο ν εγώ σκοπών τοιούτον τι 

5 επαθον, ώ άνδρες 'Αθηναίοι- και διαλεγόμενος αυτώ, 

εδοξέ μοι ούτος ό άνήρ δοκεϊν μέν είναι σοφός άλλοις τε 

πολλοίς άνθρώποις και μάλιστα εαυτώ, είναι δ' οΰ' 

κάπειτα επειρώμην αύτώ δεικνυναι Οτι οίοι το μέν είναι 

d σοφός, είη δ'ου. εντεύθεν ουν τούτω τε άπηχθόμην και 

πολλοίς τών παρόντων προς έμαυτον δ'ουν άπιών ελογι-

ζόμην Οτι τούτου μέν τού ανθρώπου εγώ σοφώτερός ειμί' 

κινδυνεύει μέν γάρ ημών ουδέτερος ουδέν καλόν κάγαθον 

S είδέναι, άλλ' ούτος μέν οίεταί τι είδέναι ουκ είδώς, εγώ δέ, 
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πόν όταν λέει ότι είμαι ο σοφότερος από όλους; Γιατί 

δεν μπορεί βέβαια να λέει ψέματα. Δεν του είναι επιτρε

πτό'. Για πολύ καιρό λοιπόν αναρωτιόμουν τι εννοεί ο 

θεός. Ύστερα, με πολλούς δισταγμούς, στράφηκα σε μία 

τέτοιου είδους διερεύνηση του χρψμού: πλησίασα κά

ποιον από αυτούς που θεωρούνται σοφοί, πιστεύοντας ότι 

έτσι θα κατάφερνα, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση 

να καταφέρω, να αποδείξω ότι το μαντείο έκανε λάθος 

και να απαντήσω στο χρησμό λέγοντας ότι 'αυτός εδώ 

είναι σοφότερος από μένα, εσύ όμως είπες ότι είμαι ε

γ ώ ' . Εξετάζοντας τον λοιπόν προσεκτικά—δε χρειάζεται 

να π ω όνομα, ήταν όμως κάποιος πολιτικός—έπαθα 

κάτι τέτοιο, Αθηναίοι: συζητώντας μαζί του μου φάνηκε 

ότι αυτός ο άνθρωπος φαινόταν σοφός σε πολλούς άλ

λους και κυρίως στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά δεν ήταν. 

Προσπαθούσα έπειτα να του δείξω ότι νόμιζε π ω ς ήταν 

σοφός, χωρίς όμως να είναι. Για το λόγο αυτό έγινα 

μισητός και στον ίδιο και σε πολλούς από τους παρό

ντες. Φεύγοντας λοιπόν σκεφτόμουν ότι εγώ είμαι σοφό

τερος από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί, όπως δείχνουν τα 

πράγματα, xavzic από τους δυο μας δεν ξέρει τίποτε 

πραγματικά καλό- , αλλά αυτός νομίζει ότι ξέρει τη 

στιγμή που δεν ξέρει, ενώ εγώ δεν ξέρω και δε νομίζω 

ότι ξέρω. Φαίνεται λοιπόν ότι εγώ είμαι λίγο σοφότερος 

από αυτόν, επειδή αυτά που δεν ξέρ^ω δε νομίζω κιόλας 

ότι τα ξέρω. Κατόπιν π ή γ α σε άλλον, κάποιον από αυ-
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ωσπερ ουν ουκ οιδα, ουδέ οίομαι- εοικα γοΰν τούτου γε 

σμικρώ τινι αύτώ τούτω σοφώτερος είναι, Οτι ά μή οιδα 

ουδέ οίομαι είδέναι. εντεύθεν έπ'άλλον ηα τών εκείνου 

δοκουντων σοφωτέρων είναι καίμοι ταύτα ταύτα εδοξε' 

e και ενταύθα κάκείνω και άλλοις πολλοίς άπηχθόμην. 

Μετά ταύτ'ούν ήδη εφεξής ηα, αίσθανόμενοςμέν και 

λυπουμενος καί δεδιώς Οτι άπηχθανόμην, όμως δέ άνα-

γκαϊον έδόκει είναι το τού θεού περί πλείστου ποιεϊσθαι-

5 ίτέον ουν, σκοπού ντι τον χρησμό ν τί λέγει, επί απαντάς 

22 τους τι δοκούντας είδέναι. και νή τον κυνα, ω άνδρες 

'Αθηναίοι -δεϊ γάρ προς υμάς τάληθή λέγειν- ήμήν εγώ 

επαθόν τι τοιούτον οί μέν μάλιστα ευδόκιμου ντες εδοξάν 

μοι ολίγου δεϊν τού πλείστου ενδεείς είναι ζητούντι κατά 

5 τον θεόν, άλλοι δέ δοκού ντες φαυλότεροι επιεικέστεροι 

είναι άνδρες προς το φρονίμως έχει ν. δεϊ δή ύμϊν τήν εμήν 

πλάνην έπιδεϊξαι ωσπερ πόνους τινάς πονούντος ίνα μοι 

καί ανέλεγκτος ή μαντεία γένοιτο, μετά γάρ τους πολι

τικούς ηα επί τους ποιητάς τους τε τών τραγωδιών και 

b τους τών διθυράμβων και τους άλλους, ως ενταύθα έπ' 

αυτοφώρω καταληφόμενος εμαυτον άμαθέστερον εκείνων 

Οντα. άναλαμβάνων ουν αυτών τά ποιήματα ά μοι εδόκει 

μάλιστα πεπραγματεΰσθαι αύτοϊς, διηρώτων αν αυτούς τί 

J λέγοιεν, ίν'άμα τι και μανθάνοιμι παρ'αυτών, αίσχυνομαι 

ουν ύμϊν ειπείν, ώ άνδρες, τάληθή- Ομως δέ ρητέον. ως 
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τους που θεωρούνταν ακόμη σοφότεροι από τον προη

γούμενο, και μου φάνηκε π ω ς το ίδιο ισχύει και γ ια αυ

τ ό ν και για αυτόν το λόγο έγινα μισητός και σε εκείνον 

και σε άλλους πολλούς. 

Μετά συνέχισα και π ή γ α σε πολλούς, στον ένα ύστε

ρα από τον άλλο. Καταλάβαινα ότι προκαλούσα το μί

σος και λυπόμουν και φοβόμουν, όμως μου φάνηκε ότι 

είχε μεγαλύτερη σημασία να ξεδιαλύνω το χρησμό του 

θεού . 'Επρεπε λοιπόν να π ά ω σε όλους όσοι θεωρούνταν 

ότι ξέρουν κάτι και να εξετάσω το νόημα του χρησμού. 

Και σας ορκίζομαι , Αθηναίοι—γιατί πρέπει να σας 

λέει κανείς την αλήθεια—πραγματικά έπαθα κάτι σαν 

και αυτό: καθώς ερευνούσα σύμφωνα με την εντολή του 

θεού, μου φάνηκε ότι οι πιο ξακουστοί για τη σοφία τους 

είχαν σχεδόν πλήρη άγνοια, ενώ άλλοι που θεωρούνταν 

λιγότερο σοφοί ήταν πιο συνετοί . Πρέπει να σας περι

γράψω πόσο περιπλανήθηκα και τι κόπους κατέβαλα 

για να ελέγξω την αλήθεια του χρησμού. Πράγματι, 

μετά τους πολιτικούς π ή γ α στους ποιητές, και τους 

τραγικούς και τους διθυραμβοποιούς και τους άλλους, 

για να διαπιστώσω στην πράξη ότι είμαι αμαθέστερος 

από αυτούς. Παίρνοντας λοιπόν στα χέρια μου τα ποιή

ματα τους, εκείνα που μου φαίνονταν τα πιο καλοδου

λεμένα, τους ρωτούσα με επιμονή ποιο ήταν το νόημα 

τους, για να μάθω κάτι από αυτούς. Ντρέπομαι π ρ α γ 

ματικά να σας π ω την αλήθεια. Ό μ ω ς πρέπει να την 
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έπος γάρ ειπείν ολίγου αυτών άπαντες οί παρόντες αν 

βέλτιον ελεγον περί ων αυτοί έπεποιήκεσαν. έγνων ουν αύ 

και περί τών ποιητών εν όλίγω τούτο, Οτι ou σοφία ποιοϊεν 

e ά ποιοϊεν, άλλα φύσει τινι και ένθουσιάζοντες ωσπερ οί 

θεομάντεις και οίχρησμωδοί καί γάρ ούτοι λέγουσι μέν 

πολλά και καλά, ίσασιν δέ ουδέν ων λέγουσι. τοιούτον τί 

μοι έφάνησαν πάθος και οί ποιηται πεπονθότες- και άμα 

S ησθόμην αυτών διά τήν ποίησιν οίομένων και ταλλα 

σοφωτάτων είναι ανθρώπων α ουκ ήσαν. άπηα ουν καί 

εντεύθεν τω αύτώ οίόμενος περιγεγονέναι ωπερ και τών 

πολιτικών. 

Τελευτών ουν επί τους χειροτέχνας ηα- έμαυτώ γάρ 

à συνηδη ουδέν επισταμένο) ως έπος ειπείν, τούτους δέ γ' 

ηδη Οτι εύρήσοιμι πολλά και καλά επισταμένους, καί 

τούτου μέν ουκ εφευσθην, άλλ ' ήπίσταντο ά εγώ ούκ 

ήπιστάμην καί μου ταύτη σοφωτεροι ήσαν. αλλ', ώ άνδρες 

5 'Αθηναίοι, ταύτόν μοι εδοξαν έχει ν αμάρτημα Οπερ καί οί 

ποιηταί και οί αγαθοί δημιουργοί -διά το τήν τέχνην 

καλώς έξεργάζεσθαι έκαστος ήξίου καϊ ταλλα τά μέγιστα 

σοφώτατος είναι- και αυτών αυτή ή πλημμέλεια εκείνην 
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π ω . Για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, σχεδόν 

όλοι οι παρόντες έλεγαν κάτι καλύτερο ως ερμηνεία των 

ποιημάτων από εκείνους που τα είχαν γράψει. Σύντομα 

λοιπόν κατάλαβα και για τους ποιητές ότι δε δημιουρ

γούν τα ποιήματα τους χάρη στη σοφία τους, αλλά χ ά 

ρη σε κάποιο ταλέντο και στο γεγονός ότι καταλαμβά

νονται από θεϊκή μανία , όπως ακριβώς εμπνέονται 

από το θεό οι μάντεις και αυτοί που δίνουν χρησμούς. 

Ό ν τ ω ς αυτοί λένε πολλά και καλά πράγματα, αλλά δεν 

καταλαβαίνουν τίποτε από όσα λένε. Κάτι ανάλογο μου 

φάνηκε να έχουν πάθει και οι ποιητές. Επίσης, αντιλή

φθηκα ότι, επειδή ήταν ποιητές, νόμιζαν ότι είναι οι σο

φότεροι άνθρωποι και σε άλλα πράγματα, στα οποία δεν 

ήταν. Έ φ υ γ α λοιπόν και από αυτούς θεωρώντας ότι υπε

ρέχω απέναντι τους για τον ίδιο λόγο για τον οποίο 

υπερείχα και απέναντι στους πολιτικούς. 

Τελειώνοντας την έρευνα μου π ή γ α στους τεχνίτες. 

Ήξερα καλά ότι, για να το π ω έτσι, ε γ ώ δε γνώριζα τί

ποτε, όμως θα διαπίστωνα ότι αυτοί ήξεραν πολλά και 

όμορφα πράγματα. Ως προς αυτό δε διαψεύστηκα. Ό 

ντως γνώριζαν αυτά που εγώ δε γνώριζα, και σε αυτό 

ήταν σοφότεροι μου. Αλλά, Αθηναίοι, μου φάνηκε ότι οι 

καλοί τεχνίτες έκαναν το ίδιο σφάλμα με τους ποιη

τές: εξαιτίας του ότι ήταν πολύ ικανός στην τέχνη του, 

ο καθένας από αυτούς θεωρούσε τον εαυτό του σοφότατο 

και στα μέγιστα ζητήματα . Αυτό το ελάττωμα τους 
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e τήν σοφίαν αποκρυπτειν ώστε με εμαυτον 

ανέρωτα ν υπέρ 

τού χρησμού πότερα δεξαίμην αν ούτως ωσπερ 'έχω εχειν, 

μήτε τι σοφός ων τήν εκείνων σοφίαν μήτε αμαθής τήν 

άμαθίαν, ή αμφότερα α εκείνοι εχουσιν εχειν. άπεκρι-

5 νάμην ουν έμαυτω και τω χρησμώ Οτι μοι λυσιτελοϊ ωσπερ 

εχω ^Χείν· 

Έκ ταυτησί δή τής εξετάσεως, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, 

23 πολλαί μέν άπέχθειαίμοι γεγόνασι και οιαι χαλεπώταται 

καί βαρυταται, ώστε πολλάς διαβολάς απ' αυτών γεγα-

νέναι, Ονομα δέ τούτο λέγεσθαι, σοφός είναι- ηονται γάρ 

με εκάστοτε οί παρόντες ταύτα αυτόν είναι σοφόν ά άν 

ζ άλλον εξελέγξω, το δέ κινδυνεύει, ώ άνδρες, τω οντι ό θεός 

σοφός είναι, και εν τω χρησμώ τούτω τούτο λέγειν, Οτι ή 

ανθρωπινή σοφία ολίγου τινός αξία εστίν και ούδενός. και 

φαίνεται τούτον λέγειν τον Σωκράτη, προσκεχρήσθαι δέ 

b τω εμώ ονόματι, έμέ παράδειγμα ποιούμενος, ωσπερ αν 

<εί> ε'ίποι Οτι «Ούτος υμών, ώ άνθρωποι, σοφώτατός 

έστιν, Οστις ωσπερ Σωκράτης έγνωκεν Οτι ούδενος άξιος 

εστί τη άληθεία προς σοφίαν.χ ταύτ'ουν εγώ μέν έτι και 

ζ νύν περιιών ζητώ και ερευνώ κατά τον θεον και τών αστών 

και ξένων άν τίνα ο'ίωμαι σοφόν είναι- καί έπειδάνμοι μή 

δοκή, τω θεώ βοηθών ένδείκνυμαι Οτι ουκ εστί σοφός, και 
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επισκίαζε τη σοφία τους. Έτσι, αναρωτήθηκα σχετικά με 

το χρησμό: να δεχθώ τον εαυτό μου όπως είναι, ούτε 

σοφός με τη σοφία εκείνων ούτε αμαθής με την αμάθεια 

τους, ή να έχω και τα δύο χαρακτηριστικά που έχουν 

εκείνοι; Απάντησα λοιπόν στον εαυτό μου και στο θεό 

που μου έδωσε το χρησμό ότι είναι καλύτερα να μείνω 

όπως είμαι. 

Αυτή η έρευνα, Αθηναίοι, προκάλεσε πολύ μίσος ενα

ντίον μου, και μάλιστα μίσος δυσβάστακτο και μεγάλο. 

Έτσι, διατυπώθηκαν πολλές συκοφαντίες σε βάρος μου 

και απέκτησα τη φήμη του σοφού- γ ιατ ί αυτοί που είναι 

κάθε φορά μπροστά σε αυτές τις συζητήσεις νομίζουν ότι 

είμαι σοφός στα ζητήματα στα οποία αποδεικνύω το 

λάθος του συνομιλητή μου. Ό μ ω ς φαίνεται ότι πραγμα

τικά σοφός είναι ο θεός και με το χρησμό εννοεί αυτό, 

ότι η ανθρώπινη σοφία πολύ λίγο αξίζει και ίσως και κα

θόλου. Φαίνεται επίσης ότι αναφέρει εμένα το Σωκράτη 

και χρησιμοποιεί το δικό μου όνομα ως παράδειγμα, σα 

να ήθελε να πει: Άνθρωποι, ο πιο σοφός ανάμεσα σας 

είναι αυτός που, όπως ο Σωκράτης, έχει επίγνωση ότι 

αληθινά τίποτε δεν αξίζει ο ίδιος όσον αφορά τη σοφία 

του'. Ακόμη και τώρα λοιπόν εγώ περιφέρομαι χαι τα 

ερευνώ αυτά σύμφωνα με την εντολή του θεού, εξετάζο

ντας όποιον πολίτη ή ξένο νομίζω ότι είναι σοφός· και, 

όταν μου φανεί ότι δεν είναι σοφός, προσφέροντας τη 

βοήθεια μου στο θεό, αποδεικνύω ότι όντως δεν είναι. Και 
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υπό ταύτης τής ασχολίας οΰτε τι τών τής πόλεως πράξαί 

μοι σχολή γέγονεν άξιον λόγου ούτε τών οικείων, αλλ'έν 

e πενία μυρία ειμί διά τήν τού θεού λατρείαν. 

Προς δέ τούτοις οί νέοι μοι επακόλουθου ντες, οις 

μάλιστα σχολή εστίν, οί τών πλουσιωτάτων, αυτόματοι, 

χαίρουσιν άκουοντες εξεταζομένων τών ανθρώπων, και 

5 αυτοί πολλάκις έμέ μιμούνται, είτα έπιχειρούσιν άλλους 

έξετάζειν κάπειτα οίμαι εύρίσκουσι πολλήν άφθονίαν 

οίομένων μέν είδέναι τι ανθρώπων, είδότων δέ ολίγα ή 

ουδέν, εντεύθεν ουν οί ύπ' αυτών εξεταζόμενοι εμοϊ όργι

α ζονται, αλλ ' ούχ αύτοϊς, και λέγουσιν ως Σωκράτης τις 

έστι μιαρώτατος καϊ διαφθείρει τους νέους- και έπειδάν τις 

αυτούς ερωτά Οτι ποιών καϊ Οτι διδάσκων, εχουσι μέν 

ουδέν ειπείν άλλ ' άγνοούσιν, ίνα δέ μή δοκώσιν άπορε tv, τά 

5 κατά πάντων τών φιλοσοφουντων πρόχειρα ταύτα λέγου

σιν, Οτι «τά μετέωρα καϊ τά ύπό γής» καϊ «θεούςμή νομί-

ζειν» καϊ «τον ήττω λόγον κρείττω ποιεϊν.» τά γάρ αληθή 

οίομαι ουκ άν έθέλοιεν λέγειν, Οτι κατάδηλοι γίγνονται 

προσποιούμενοι μέν είδέναι, είδότες δέ ουδέν, άτε ουν 
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εξαιτίας αυτής της ενασχόλησης μου δεν ε ίχα το χρόνο 

ούτε στα δημόσια ζητήματα ούτε στην ιδιωτική μου ζωή 

να πράξω κάτι άξιο λόγου, αλλά ζω μέσα σε πολύ με

γ ά λ η φτώχεια λ ό γ ω της υπηρεσίας μου προς το θεό. 

Επιπλέον οι νέοι που έχουν άφΒονο ελεύθερο χρόνο, οι 

γιοι των πλουσιότερων οικογενειών, με ακολουθούν με 

δική τους πρωτοβουλία και χαίρονται να με ακούν να 

εξετάζω τους άλλους. Σ υ χ ν ά με μιμούνται και οι ίδιοι 

και επιχειρούν να εξετάσουν άλλους ανθρώπους. Άλλω

στε βρίσκουν, νομίζω, πολλούς που πιστεύουν ότι γνωρί

ζουν κάτι, ενώ γνωρίζουν ελάχιστα ή τίποτε. Για αυτό 

λοιπόν όσοι εξετάζονται από αυτούς οργίζονται με μένα, 

όχι με αυτούς, και λένε ότι υπάρχει κάποιος Σωκράτης 

που είναι βρωμερός και διαφθείρει τους νέους. Ό τ α ν ό

μως τους ρωτήσει κανείς τι κάνει και τι διδάσκει και 

τους διαφθείρει, δε ^ρίσχ,ουν τίποτε να πουν και δεν έ

χουν ιδέα· για να μη φανεί όμως ότι δεν ξέρουν τι να πουν, 

διατυπώνουν τις συνηθισμένες κατηγορίες που εκτοξεύο

νται εναντίον όλων όσοι ασχολούνται με τη φιλοσοφία: 

ότι ασχολείται με 'όσα βρίσκονται π ά ν ω και όσα βρί

σκονται κάτω από τη γη ' , ότι 'δεν πιστεύει στους θεούς' 

και ότι 'κάνει το πιο αδύναμο επιχείρημα ισχυρότερο'. 

Την αλήθεια νομίζω ότι δε θα ήθελαν να την πουν, γ ια

τί τότε θα γινόταν σαφέστατο ότι προσποιούνται ότι 

γνωρίζουν, αλλά δε γνωρίζουν τίποτε/Ετσι λοιπόν, πι

στεύω, επειδή ακριβώς είναι άνθρωποι που αγαπούν τις 
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e οίμαι φιλότιμοι οντες καϊ σφοδροί καϊ πολλοί, καϊ 

συντεταμένως καϊ πιθανώς λέγοντες περϊ εμού, εμπεπλή-

κασιν υμών τά ώτα καϊ πάλαι καϊ σφοδρώς διαβάλλοντες. 

εκ τούτων καϊ Μέλητός μοι επίθετο καϊ Άνυτος καϊ 

$ Λύκων, Μέλητοςμέν υπέρ τών ποιητών άχθόμενος, 

"Ανυτος δέ υπέρ τών δημιουργών καϊ τών πολιτικών, 

Λύκων δέ υπέρ τών ρητόρων ώστε, Οπερ αρχόμενος εγώ 

ελεγον, θαυμάζοιμ' αν εί οίος τ' εΐην εγώ υμών ταυτην τήν 

διαβολή ν έξελέσθαι εν ούτως όλίγω χρόνω ούτω πολλή ν 

γεγονυϊαν. ταύτ' εστίν ύμϊν, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, τάληθή, 

5 και υμάς οΰτε μέγα οΰτε μικρόν άποκρυφάμενος εγώ 

λέγω ούδ' υποστειλάμενος. καίτοι οιδα σχεδόν ότι τούτοις 

αύτοϊς απεχθάνομαι, ο καϊ τεκμήριον ότι αληθή λέγω καϊ 

Οτι αΰτη εστίν ή διαβολή ή έμή καϊ τά αίτια ταύτα εστίν. 

b καϊ εάντε νΰν έάντε αύθις ζητήσητε ταύτα, οΰτως 

εύρήσετε. 

Περϊ μέν ούν ων οί πρώτοι μου κατήγοροι κατηγορούν 

αΰτη έστω ικανή απολογία προς υμάς- προς δέ Μέλητον 

β τον αγαθόν τε καϊ φιλόπολιν, ως φησι, καϊ τους υστέρους 

μετά ταύτα πειράσομαι άπολογήσασθαι. αύθις γάρ δή, 

ωσπερ ετέρων τούτων Οντων κατηγόρων, λάβωμεν αύ τήν 

ι8ο 

ΠΛΑ ΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

τιμές και ορμητικοί και πολλοί, σας έχουν γεμίσει το 

κεφάλι με συκοφαντίες, μιλώντας εναντίον μου από π α 

λιά με πολύ ενθουσιασμό και οργανωμένα και με αληθο

φάνεια. Για αυτό μου επιτέθηκαν και ο Μέλητος, ο Άνυ

τος και ο Λύκων, ο Μέλητος εκφράζοντας τη δυσαρέ

σκεια του για λογαριασμό των ποιητών, ο Άνυτος των 

τεχνιτών και των πολιτικών και ο Λύκων των ρητόρων. 

Έτσι, ό π ω ς είπα και στην αρχή, θα ένιωθα έκπληξη, αν 

κατάφερνα σε τόσο λίγο χρόνο να β γ ά λ ω από το μυαλό 

σας αυτή τη συκοφαντική εικόνα που έχει προσλάβει 

τόσο μεγάλες διαστάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια που ζη

τάτε, Αθηναίοι, και τη λέω χωρίς να σας κρύψω ή να 

παραποιήσω τίποτε, ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο, 

παρόλο που γνωρίζω ότι ακριβώς αυτή η εμμονή μου 

στην αλήθεια προκαλεί το μίσος εναντίον μου* και αυτό 

αποτελεί απόδειξη ότι λέω την αλήθεια και ότι αυτές 

είναι οι συκοφαντίες εναντίον μου και αυτά τα αίτια 

τους. Και, αν τα ερευνήσετε αυτά τα ζητήματα, είτε 

τώρα είτε στο μέλλον, θα διαπιστώσετε ότι έτσι έχουν. 

Σε ό,τι αφορά λοιπόν όσα μου καταμαρτυρούν οι 

πρώτοι κατήγοροι, ας θεωρηθούν αυτά αρκετά. Σ τ η συ

νέχεια θα επιχειρήσω να απολογηθώ για τις κατηγορίες 

του Μέλητου, που λέει ότι είναι καλός άνθρωπος και 

νοιάζεται για την πόλη του, και για εκείνες των μετα

γενέστερων κατηγόρων μου. Ας πάρουμε λοιπόν πάλι 

από την αρχή, σα να ήταν άλλοι κατήγοροι ετούτοι, την 
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τούτων άντωμοσίαν. έχει δέ πως ωδε' Σωκράτη φησϊν άδι-

κεϊν τους τε νέους διαφθείροντα καϊ θεούς ους ή πόλις 

e νομίζει ου νομίζοντα, έτερα δέ δαιμόνια καινά, το μέν δή 

έγκλημα τοιούτον εστίν τούτου δέ τού εγκλήματος εν 

εκαστον έξετάσωμεν. 

Φησϊ γάρ δή τους νέους άδικεϊν με διαφθείροντα. εγώ 

5 δέ γε, ω άνδρες 'Αθηναίοι, άδικεϊν φημι Μέλητον, Οτι 

σπουδή χαριεντίζεται, ραδίως εις αγώνα καθιστάς ανθρώ

πους, περϊ πραγμάτων προσποιούμενος σπουδάζει ν καϊ 

κήδεσθαι ων ουδέν τοΰτω πώποτε εμέλησεν ως δέ τούτο 

οΰτως έχει, πειράσομαι καϊ ύμϊν έπιδεϊξαι. 

ΙΟ Καί μοι δεύρο, ώ Μέλητε, είπε' άλλο τι ή περϊ πλείστου 

d ποιή Οπως ώς βέλτιστοι οί νεώτεροι έσονται; 

Εγωγε. 

"Ιθι δή νυν είπε τούτοις, τις αυτούς βελτίους ποιεί; δήλον 

. γάρ Οτι οίσθα, μέλον γέ σοι. τον μέν γάρ διαφθείροντα 

J έξευρών, ώς φης, έμέ, εισάγεις τουτοισϊ καϊ κατηγορείς-

τον δέ δή βελτίους ποιουντα ίθι είπε καϊ μήνυσον αύτοϊς τις 

έστιν. - οράς, ώ Μέλητε, Οτι σιγάς καϊ ούκ έχεις ειπείν; 
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επίσημη κατηγορία. Έ χ ε ι ως εξής: ο Σωκράτης, λέει, 

παραβαίνει τους νόμους, επειδή διαφθείρει τους νέους 

και δεν πιστεύει στους θεούς της πόλης αλλά σε άλλες 

θεότητες καινούργιες. Τέτοια είναι η κατηγορία. Ας εξε

τάσουμε λοιπόν κάθε μέρος της χωριστά. 

Ο Μέλητος λοιπόν υποστηρίζει ότι παραβιάζω τους 

νόμους διαφθείροντας τους νέους. Ε]γώ όμως, Αθηναίοι, 

λέω ότι ο Μέλητος είναι αυτός που παραβαίνει το νόμο, 

επειδή παίζει με τα πιο σοβαρά πράγματα και ελαφρά 

τη καρδία σέρνει ανθρώπους στο δικαστήριο, προσποιού

μενος ότι ασχολείται συστηματικά και ενδιαφέρεται για 

π ρ ά γ μ α τ α που ποτέ ως τώρα δεν τον ένοιαξαν καθόλου· 

ότι έτσι έχουν τα π ρ ά γ μ α τ α θα προσπαθήσω να το δείξω 

και σε σας . 

Έ λ α εδώ, Μέλητε, και πες μου: σε ενδιαφέρει τ ίποτε 

άλλο περισσότερο από το πώς θα γίνουν καλύτεροι οι 

νέοι; 

Ό χ ι βέβαια. 

Εμπρός λοιπόν, πες σε αυτούς εδώ τους δικαστές, 

ποιος τους κάνει καλύτερους; Είναι φανερό ότι ξέρεις, 

αφού σε ενδιαφέρει το ζήτημα. Βρήκες αυτόν που τους 

διαφθείρει, όπως ισχυρίζεσαι, εμένα, και με προσάγεις σε 

δίκη ενώπιον αυτών εδώ και με κατηγορείς. Πες λοιπόν, 

και φανέρωσε τους, ποιος είναι αυτός που κάνει τους νέ

ους καλύτερους;—Βλέπεις, Μέλητε, ότι σιωπάς και δεν 

έχεις τίποτε να πεις; Και αυτό δε σου φαίνεται αισχρό και 

ι83 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

καίτοι ούκ αίσχρόν σοι δοκεϊ είναι καϊ ίκανον τεκμήριον ου 

δή εγώ λέγω, Οτι σοι ουδένμεμέληκεν; αλά'είπε, ώγαθέ, 

ίο τις αυτούς άμείνους ποιεί; 

Οί νόμοι. 

e 'Αλλ'ού τούτο ερωτώ, ώ βέλτιστε, αλλά τίς άνθρωπος, 

όστις πρώτον καϊ αυτό τούτο οίδε, τους νόμους; 

Ούτοι, ώ Σώκρατες, οί δικασταί. 

Πώς λέγεις, ώ Μέλητε; οίδε τους νέους παιδεύει ν οίοίτέ 

5 είσι καϊ βελτίους ποιεϊν; 

Μάλιστα. 

Πότερον άπαντες, ή οί μέν αυτών, οί δ' οΰ; 

Άπαντες. 

Ευ γε νή τήν 'Ήραν λέγεις καϊ πολλήν άφθονίαν τών 

ΙΟ ώφελοΰντων. τί δέ δή; οίδε οί άκροαταϊ βελτίους ποιου σι ν 
or ? t " 

25 ή ου; 

Καϊ ούτοι. 

Τί δέ, οίβουλευταί; 

Καϊ οί βουλευταί. 

5 'Αλλ ' άρα, ώ Μέλητε, μ ή οί εν τη εκκλησία, οί εκκλη-

σιασταζ διαφθείρουσι τους νεωτέρους; ή κάκεϊνοι 

βελτίους ποιου σι ν άπαντες; 

Κάκεϊνοι. 

Πάντες άρα, ώς εοικεν, 'Αθηναίοι καλούς κάγαθούς 

ΙΟ ποιούσι πλην εμού, εγώ δέ μόνος διαφθείρω, οΰτω λέγεις; 
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ικανοποιητική απόδειξη αυτού που ε γ ώ υποστηρίζω, ότι 

δε σε ένοιαξε ποτέ; Πες, καλέ μου άνθρωπε, ποιος τους 

κάνει καλύτερους; 

Οι νόμοι. 

Μ α δε ρωτάω αυτό, αγαπητέ μου, αλλά ποιος άν

θρωπος, που ξέρει βέβαια πρώτα από όλα και τους νό

μους, τους κάνει καλύτερους; 

Αυτοί εδώ, Σωκράτη, οι δικαστές. 

Τι λες, Μέλητε; Αυτοί εδώ είναι ικανοί να διαπαι

δαγωγούν τους νέους και να τους κάνουν καλύτερους; 

Μάλιστα. 

Όλοι ή κάποιοι από αυτούς είναι σε θέση να το κά

νουν αυτό και κάποιοι δεν είναι; 

Όλοι. 

Μα την Ή ρ α , πολλοί ωφελούν τους νέους! Λοιπόν; 

Και οι ακροατές τους κάνουν καλύτερους ή όχι; 

Και οι ακροατές. 

Και οι βουλευτές; 

Και οι βουλευτές. 

Ό μ ω ς , Μέλητε, μ ή π ω ς αυτοί που συγκεντρώνονται 

στην εκκλησία του δήμου διαφθείρουν τους νέους; Ή και 

εκείνοι όλοι τους κάνουν καλύτερους; 

Και εκείνοι. 

Συνεπώς, κατά π ω ς φαίνεται, όλοι οι Αθηναίοι τους 

κάνουν καλούς και άξιους εκτός από μένα, ενώ μόνο 

εγώ τους διαφθείρω. Αυτό εννοείς; 
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Πάνυ σφόδρα ταύτα λέγω. 

Πολλήν γέ μου κατέγνωκας δυστυχίαν. καί μοι άπό-

κριναΓ ή καϊ περϊ ίππους οΰτω σοι δοκεϊ εχειν; οί μέν 

b βελτίους ποιου ντες αυτούς πάντες άνθρωποι είναι, εις δέ 

τις ό διαφθείρων; ή τουναντίον τούτου πάν εις μέν τις ο 

βελτίους οίος τ' ων ποιεϊν ή πάνυ ολίγοι, οί ιππικοί, οί δέ 

πολλοί, έάνπερ συνώσι καϊ χρώνται ίπποις, διαφθείρουσιν; 

5 ούχ οΰτως 'έχει, ώ Μέλητε, καϊ περϊ ίππων καϊ τών άλλων 

απάντων ζώων; πάντως δήπου, έάντε σύ καϊ Άνυτος ου 

φήτε έάντε φήτε- πολλή γάρ άν τις ευδαιμονία είη περϊ 

τους νέους εί εις μέν μόνος αυτούς διαφθείρει, οί δ' άλλοι 

e ώφελούσιν. άλλα γάρ, ώ Μέλητε, ίκανώς έπιδείκνυσαι Οτι 

ούδεπώποτε έφρόντισας τών νέων, καϊ σαφώς άποφαίνεις 

τήν σαυτού άμέλειαν, Οτι ουδέν σοι μεμέληκεν περϊ ών έμέ 

εισάγεις. 

5 'Έτι δέ ήμϊν είπε, ώ προς Διός Μέλητε, πότερόν έστιν οίκεϊν 

άμεινον εν πολίταις χρηστοϊς ή πονηροϊς; ώ τάν, 

άπόκριναν ουδέν γάρ τοι χαλεπό ν ερωτώ, ούχ οί μέν 

πονηροί κακόν τι εργάζονται τους άεϊ έγγυτάτω αυτών 

Οντας, οί δ' άγαθοϊ αγαθόν τι; 

ίο Πάνυ γε. 

d "Εστιν ουν Οστις βοΰλεται ύπο τών συνόντων βλάπτε-

σθαι μάλλον ή ώφελεϊσθαι; άποκρίνου, ώ αγαθέ' καϊ γάρ ό 

ι8ό 
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Αυτό ακριβώς εννοώ. 

Πολύ κακότυχο με θεωρείς. Απάντησε μου τώρα: α

λήθεια, αυτό σου φαίνεται ότι ισχύει και με τα άλογα; 

Όλοι τα κάνουν καλύτερα και μόνον ένας τα καταστρέ

φει; Ή , εντελώς αντίθετα, ένας μπορεί να τα κάνει κα

λύτερα ή πολύ λίγοι, οι ειδικοί στα άλογα, ενώ οι πολ

λοί, αν ασχοληθούν μαζί τους και τα χρησιμοποιήσουν, 

τα καταστρέφουν; Δεν ισχύει αυτό, Μέλητε, και γ ια τα 

άλογα και για όλα τα άλλα ζώα; Σίγουρα ισχύει, είτε 

το δεχθείτε εσύ και ο Άνυτος είτε όχι. Γιατί οι νέοι θα 

ήταν πολύ ευτυχείς, αν μόνον ένας τους διέφθειρε ενώ 

όλοι οι άλλοι τους ωφελούσαν. Ό μ ω ς , Μέλητε, αποδει

κνύεται σαφέστατα ότι ποτέ δε μερίμνησες για τους νέ

ους και δείχνεις ξεκάθαρα την αδιαφορία σου και το ότι 

ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες για αυτά για τα οποία με προ

σάγεις σε δίκη. 

Αλλά πες μας ακόμη και το εξής, Μέλητε, για το ό

νομα του Δία . Είναι καλύτερα να ζει κανείς ανάμεσα 

σε συμπολίτες ηθικούς ή ανήθικους; Απάντησε λοιπόν. 

Δε σε ρωτάω τίποτε δύσκολο. Δεν κάνουν πάντα οι ανή

θικοι κάποιο κακό σε αυτούς που τους συναναστρέφονται 

και οι καλοί κάποιο καλό; 

Βεβαίως. 

Υπάρχει λοιπόν κανείς που να θέλει να υποστεί βλά

βη και όχι να ωφεληθεί από εκείνους που συναναστρέφε

ται; Απάντησε, αγαπητέ μου. Άλλωστε και ο νόμος επι-
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νόμος κελεύει άποκρίνεσθαι. εσθ' όστις βοΰλεται βλάπτε-

σθαι; 

5 Ου δήτα. 

Φέρε δή, πότερον έμέ εισάγεις δεύρο ώς διαφθείροντα 

τους νέους καϊ πονηρότερους ποιούντα έκόντα ή άκοντα; 

Έκόντα εγωγε. 

Τίδήτα, ώ Μέλητε; τοσούτον σύ εμού σοφώτερος ει 

ΙΟ τηλικοΰτου όντος τηλικόσδε ων, ώστε σύ μέν έγνωκας ότι 

οί μέν κακοί κακόν τι εργάζονται αεί τους μάλιστα 

e πλησίον εαυτών, οί δέ άγαθοϊ αγαθόν, εγώ δέ δή εις 

τοσούτον άμαθίας ήκω ώστε καϊ τού τ' αγνοώ, Οτι εάν τίνα 

μοχθηρό ν ποιήσω τών συνόντων, κινδυνεύσω κακόν τι 

λαβείν ύπ' αυτού, ώστε τούτο <το> τοσούτον κακόν εκών 

5 ποιώ, ώς φης συ; ταύτα εγώ σοι ού πείθομαι, ώ Μέλητε, 

οίμαι δέ ουδέ άλλον ανθρώπων ούδένα- αλλ- ή ού δια-

26 φθείρω ή, εί διαφθείρω, άκων, ώστε συ γε κατ' αμφότερα 

φεΰδη. εί δέ άκων διαφθείρω, τών τοιούτων αμαρτημάτων 

ού δεύρο νόμος εισάγει ν εστίν, άλλα ιδία λαβόντα διδά-

σκειν καϊ νουθετεϊν δήλον γάρ Οτι εάν μάθω, παυσομαι ο 

JT γε άκων ποιώ. σύ δέ συγγενέσθαι μέν μοι καϊ διδάξαι 

έφυγες καϊ ούκ ήθέλησας, δεύρο δέ εισάγεις, οί νόμος 
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βάλλει να απαντήσεις. Υπάρχει κανείς που να θέλει να 

βλάπτεται; 

Ό χ ι βέβαια. 

Εμπρός λοιπόν πες μας: με προσάγεις σε δίκη επειδή 

διαφθείρω τους νέους και τους κάνω χειρότερους με τη 

θέληση μου ή ακούσια; 

Με τη θέληση σου βέβαια. 

Τι λες, Μέλητε; Τόσο σοφότερος είσαι εσύ, που είσαι 

τόσο νέος, από μένα που είμαι τόσο γέρος; Εσύ ξέρεις 

ότι οι κακοί πάντα κάποιο κακό κάνουν σε αυτούς που 

βρίσκονται κοντά τους και οι καλοί κάποιο καλό, ενώ 

εγώ έχω καταντήσει τόσο αμαθής ώστε να μην ξέρω ούτε 

και αυτό, ότι, αν κάνω κάποιον από αυτούς που με συνα

ναστρέφονται κακό, θα διατρέξω τον κίνδυνο να με βλάψει 

και εκείνος, και επιπλέον κάνω αυτό το μεγάλο κακό με 

τη θέληση μου, όπως λες; Σε αυτό δεν πείθεις, Μέλητε, 

ούτε μένα ούτε κανέναν άλλο. Άρα, ή δε διαφθείρω ή, αν 

διαφθείρω, το κάνω ακούσια. Επομένως, εσύ και στις δύο 

περιπτώσεις λες ψέματα. Αν όμως διαφθείρω χωρίς τη 

θέληση μου, ο νόμος για αυτού του είδους τα σφάλματα 

δεν είναι να προσαχθώ σε δίκη, αλλά να με πάρεις κ α τ ' 

ιδίαν, να μου δείξεις το λάθος μου και να με νουθετήσεις. 

Γιατί είναι σαφές ότι, αν το συνειδητοποιήσω, θα στα

ματήσω να διαφθείρω τους άλλους ακούσια. Εσύ όμως 

με απέφυγες και δε θέλησες να με συναναστραφείς και 

να μου δείξεις το λάθος μου. Αντίθετα, με φέρνεις μπρο-
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έστϊν είσάγειν τους κολάσεως δεομένους άλλ' ού μαθή

σεως. 

'Αλλά γάρ, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, τούτο μέν δήλον ήδη 

b ούγώ ελεγον, Οτι Μελήτω τούτων οΰτε μέγα οΰτε 

μικρόν πώποτε έμέλησεν. όμως δέ δή λέγε ήμϊν, πώς με 

φης διαφθείρειν, ώ Μέλητε, τους νεωτέρους; ή δήλον δή 

Οτι, κατά τήν γραφήν ην έγράφω, θεούς διδάσκοντα μή 

5 νομίζει ν ους ή πόλις νομίζει, έτερα δέ δαιμόνια καινά; ού 

ταύτα λέγεις Οτι διδάσκων διαφθείρω; 

Πάνυ μέν ούν σφόδρα ταύτα λέγω. 

Προς αυτών τοίνυν, ώ Μέλητε, τούτων τών θεών ων νύν 

ό λόγος εστίν, είπε 'έτι σαφέστερον καϊ εμοϊ καϊ τοις άνδρα-

e σιν τουτοισί εγώ γάρ ού δΰναμαι μαθεϊν πότερον λέγεις 

διδάσκεινμε νομίζειν είναι'τινας θεοΰς -καϊ αυτός άρα 

νομίζω είναι θεούς καϊ ουκ είμϊ το παράπαν άθεος ουδέ 

ταΰτη αδικώ- ού μέντοι οΰσπερ γε ή πόλις άλλα ετέρους, 

JT καϊ τούτ' έστιν ο μοι εγκαλείς, ότι ετέρους, ή παντάπασίμε 

φής οΰτε αυτόν νομίζειν θεούς τους τε άλλους ταύτα διδά

σκειν. 

Ταύτα λέγω, ώς το παράπαν ού νομίζεις θεοΰς. 
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στά σε αυτό το δικαστήριο, όπου σύμφωνα με το νόμο 

πρέπει να προσάγονται όσοι πρέπει να τιμωρηθούν και 

όχι να διδαχθούν. 

Επομένως, Αθηναίοι, είναι ήδη φανερό αυτό το οποίο 

έλεγα, ότι το Μέλητο ποτέ δεν τον ένοιαξε για αυτά 

ούτε λίγο ούτε πολύ. Ό μ ω ς διευκρίνησέ μας, Μέλητε, με 

ποιον τρόπο εννοείς ότι διαφθείρω τους νέους; Ή είναι 

σαφές ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση της κατηγορίας 

σου, με κατηγορείς ότι τους διαφθείρω διδάσκοντας τους 

να μην πιστεύουν στους θεούς που πιστεύει η πόλη, αλλά 

σε άλλες καινούργιες θεότητες; Διδάσκοντας αυτά δεν 

ισχυρίζεσαι ότι διαφθείρω; 

Αυτό ακριβώς υποστηρίζω. 

Στο όνομα λοιπόν, Μέλητε, αυτών των θεών γ ια 

τους οποίους μιλάμε, εξήγησε σαφέστερα και σε μένα 

και σε αυτούς εδώ , γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλά

βω: ισχυρίζεσαι ότι διδάσκω τους νέους να πιστεύουν ότι 

υπάρχουν κάποιοι θεοί—και άρα ο ίδιος δέχομαι ότι υ

πάρχουν θεοί, δεν είμαι καθόλου άθεος και δεν παραβαί

νω το νόμο σε αυτό το σημείο—όχι όμως αυτοί στους 

οποίους πιστεύει η πόλη αλλά άλλοι; Και αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο με εγκαλείς, ότι πιστεύω σε άλλους 

θεούς ; Ή λες ότι δεν πιστεύω ο ίδιος καθόλου στους 

θεούς και αυτά τα διδάσκω και στους άλλους; 

Το τελευταίο εννοώ, ότι δεν πιστεύεις καθόλου στους 

θεούς. 
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ά Ω θαυμάσιε Μέλητε, ίνα τί ταύτα λέγεις; ουδέ ήλιον 

ουδέ σελήνην άρα νομίζω θεούς είναι, ωσπερ οί άλλοι 

άνθρωποι; 

Ma AC, ώ άνδρες δικασταί, έπεϊ τον μέν ήλιον λίθον 

5 φησϊν είναι, τήν δέ σελήνην γήν. 

Άναξαγόρου ο'ίει κατηγορεϊν, ώ φίλε Μέλητε; καϊ οΰτω 

καταφρονείς τώνδε καϊ οίει αυτούς απείρους γραμμάτων 

είναι ώστε ουκ είδέναι Οτι τά Άναξαγόρου βιβλία τού 

Κλαζομενίου γέμει τούτων τών λόγων; καϊ δή καϊ οί νέοι 

ίο ταύτα παρ' εμού μανθάνουσιν, α έξεστιν ενίοτε εί πάνυ 

e πολλού δραχμής εκ τής ορχήστρας πριαμένοις Σωκράτους 

καταγελάν, εάν προσποιήται εαυτού είναι, άλλως τε καϊ 

οΰτως άτοπα Οντα; άλλ ' ώ προς Διός, ούτωσίσοι δοκώ; 

ούδένα νομίζω θεον είναι; 

5 Ού μέντοι μ ά Δ ία ούδ' όπωστιού ν. 

Άπιστος γ' εί, ώ Μέλητε, καϊ ταύτα μέντοι, ώς έμοϊ 

δοκεϊς, σαυτώ. έμοϊ γάρ δοκεϊ ούτοσζ ω άνδρες 'Αθηναίοι, 

πάνυ είναι υβριστής καϊ ακόλαστος, καϊ άτεχνώς τήν 

γραφή ν ταυτην ΰβρει τινϊ καϊ ακολασία καϊ νεότητι 

27 γράφασθαι. 'έοικεν γάρ ωσπερ αίνιγμα συντιθέντι δια-

πειρωμένω « Άρα γνώσεται Σωκράτης ό σοφός δή εμού 

χαριεντιζομένου καϊ έναντι" εμαυτώ λέγοντος, ή έξα-
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Λαμπρέ Μέλητε, γ ι α τ ί το λες αυτό; Δηλαδή δεν 

πιστεύω, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, ότι ο ήλιος58 και 

η σελήνη είναι θεοί; 

Μ α το Δία, δικαστές , δεν το πιστεύει, επειδή λέει ό

τι ο ήλιος είναι πέτρα και η σελήνη όμοια με τη γη. 

Τον Αναξαγόρα νομίζεις ότι κατηγορείς, φίλε Μέ

λητε; Και τόσο πολύ τους υποτιμάς αυτούς εδώ και τό

σο αγράμματους 1 τους θεωρείς, ώστε να μη γνωρίζουν 

ότι τα βιβλία του Αναξαγόρα του Κλαζομένιου είναι 

γεμάτα από τέτοιες ιδέες; Κι οι νέοι μαθαίνουν από μέ

να αυτό που μπορούν ανά πάσα στιγμή, με μία δραχμή 

το πολύ, να το αγοράσουν από εκεί που πουλάνε βιβλία 

και μετά να κοροϊδεύουν το Σωκράτη, αν προσποιείται 

ότι αυτά είναι δικές του θεωρίες; Αφήνω στην άκρη ότι 

αυτές οι ιδέες είναι και καθ' εαυτές παράλογες . Αλλά, 

μα το Δία, έτσι σου φαίνομαι; Πιστεύω π ω ς δεν υπάρχει 

κανένας θεός; 

Μα το Δία, ακριβώς έτσι μου φαίνεσαι. 

Νομίζω, Μέλητε, ότι δεν πιστεύεις ούτε καν εκείνα 

που εσύ λες. Εμένα μου φαίνεται, Αθηναίοι, ότι ο Μέλη

τος είναι άνθρωπος πολύ θρασύς και ξεδιάντροπος και 

ότι πραγματικά από θρασύτητα, ξεδιαντροπιά και νεανι

κή απερισκεψία προέβη σε αυτήν την καταγγελία . Μοι

άζει σα να συνέθεσε ένα αίνιγμα και δοκιμάζει τους άλ

λους: 'Θα μπορέσει ο σοφός Σωκράτης να καταλάβει ότι 

αστειεύομαι και αντιφάσκω προς τον εαυτό μου, ή θα τον 
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πατήσω αυτόν καϊ τους άλλους τους άκοΰοντας;» ούτος 

5 γάρ έμοϊ φαίνεται τά εναντία λέγειν αυτός έαυτώ εν τη 

γραφή ωσπερ άν είείποΓ «'ΑδικείΣωκράτης θεούς ού 

νομίζων, άλλα θεούς νομίζων.» καίτοι τούτο έστι παί

ζοντος. 

Συνεπισκέφασθε δή, ώ άνδρες, η μοι φαίνεται ταύτα 

ΙΟ λέγειν σύ δέ ήμϊν άπόκριναι, ω Μέλητε. ύμεΐς δέ, Οπερ 

d κατ' αρχάς υμάς παρητησάμην, μέμνησθέμοι μή θορυβεϊν 

εάν εν τω είωθότι τρόπω τους λόγους ποιώμαι. 

Έστιν Οστις ανθρώπων, ώ Μέλητε, ανθρώπεια μέν 

νομίζει πράγματ'είναι, ανθρώπους δέ ού νομίζει; άπο-

5 κρινέσθω, ώ άνδρες, καϊ μή άλλα καϊ άλλα θορυβείτω-

εσθ' Οστις ίππους μέν ού νομίζει, ιππικά δέ πράγματα; ή 

αύλητάςμέν ού νομίζει είναι, αύλητικά δέ πράγματα; ουκ 

έστιν, ώ άριστε ανδρών εί μή σύ βουλει άποκρίνεσθαι, 

εγώ σοι λέγω και τοϊς άλλοις τουτοισί. αλλά το επί τοΰτω 

e γε άπόκριναι' έσθ' Οστις δαιμόνια μέν νομίζει πράγματ' 

είναι, δαίμονας δέ ού νομίζει; 

Ουκ εστίν. 

Ώς ώνησας Οτι μόγις άπεκρίνω υπό τουτωνϊ άναγκα-

J ζόμενος. ούκούν δαιμόνια μέν φηςμε καϊ νομίζειν καϊ 
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εξαπατήσω και αυτόν και τους άλλους που με ακούν;' 

Γιατί μου φαίνεται ότι αντιφάσκει ο Μέλητος στην κα

τηγορία, σα να ήθελε να πει: Ό Σωκράτης παραβαίνει 

τους νόμους επειδή δεν πιστεύει στους θεούς, αλλά πι

στεύει στους θεούς'. Ό μ ω ς μία τέτοια κατηγορία ταιριά

ζει σε κάποιον που παίζει. 

Ας εξετάσουμε όμως μαζί για ποιο λόγο μου φαίνε

ται ότι τα λέει αυτά. Εσύ, Μέλητε, απάντησε μας · και 

εσείς, από την πλευρά σας, όπως ακριβώς σας παρακά

λεσα στην αρχή, μη με αποδοκιμάζετε αν μιλάω με το 

συνηθισμένο μου τρόπο. 

Υπάρχει κανείς, Μέλητε, που πιστεύει ότι υπάρχουν 

τα ανθρώπινα πράγματα, αλλά όχι οι άνθρωποι; Ας 

απαντήσει, Αθηναίοι, και ας μη σας μπερδεύει λέγοντας 

άλλα τη μία φορά και άλλα την άλλη . Υπάρχει κανέ

νας που πιστεύει ότι δεν υπάρχουν άλογα, αλλά υπάρ

χουν όσα π ρ ά γ μ α τ α έχουν σχέση με τα άλογα; Ή κανέ

νας που πιστεύει ότι δεν υπάρχουν αυλητές, αλλά υπάρ

χουν τ α σχετικά με τους αυλούς; Δεν υπάρχει, α γ α π η τ έ 

μου. Αφού εσύ δε θέλεις να απαντήσεις, το λέω ε γ ώ και 

σε σένα και στους άλλους αυτούς εδώ. Τουλάχιστον α

πάντησε στο εξής: υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι υ

πάρχουν θεϊκά πράγματα, αλλά όχι θεότητες; 

Δεν υπάρχει. 

Μ ε γ ά λ η χάρη μου έκανες που απάντησες, έστω και 

με δυσκολία και κ ά τ ω από την πίεση αυτών εδώ των δι-
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διδάσκειν, είτ'ουν καινά είτε παλαιά, αλλ'ουν δαιμόνια γε 

νομίζω κατά τον σον λόγον, καϊ ταύτα καϊ διωμόσω εν τη 

αντιγραφή, εί δέ δαιμόνια νομίζω, καϊ δαίμονας δήπου 

πολλή ανάγκη νομίζεινμέέστιν ούχ οΰτως έχει; έχει δή-

ΙΟ τίθημι γάρ σε όμολογούντα, επειδή ουκ άποκρίνη. τους δέ 

ά δαίμονας ούχϊ ήτοι θεοΰς γε ήγοΰμεθα ή θεών παϊδας; φης 

η ου; 

Πάνυ γε. 

Ούκούν είπερ δαίμονας ηγούμαι, ώς σύ φης, εί μέν θεοί 

5 τινές είσιν οί δαίμονες, τούτ' άν είη ο εγώ φημίσε αίνίτ-

τεσθαι καϊ χαριεντίζεσθαι, θεούς ούχ ήγοΰμενον φάναι με 

θεούς αυ ήγεϊσθαι πάλιν, έπειδήπερ γε δαίμονας ηγούμαι-

εί δ' αυ οί δαίμονες θεών παϊδές είσιν νόθοι τινές ή εκ 

νυμφών ή εκ τίνων άλλων ών δή καϊ λέγονται, τις άν 

ΙΟ ανθρώπων θεών μέν παϊδας ήγοϊτο είναι, θεούς δέ μή; 

e ομοίως γάρ άν άτοπον είη ωσπερ άν εί τις ίππων μέν 

παϊδας ήγοϊτο ή καϊ Ονων, τους ήμιόνους, ίππους δέ καϊ 

Ονους μή ήγοϊτο είναι, άλλ ', ώ Μέλητε, ουκ εστίν Οπως σύ 

ταύτα ούχϊ άποπειρώμενος ημών έγράφω τήν γραφήν 

J ταυτην ή άπορων Οτι εγκαλοϊς έμοϊ αληθές αδίκημα- Οπως 

ιφ 
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καστών . Λοιπόν ισχυρίζεσαι ότι πιστεύω σε θεϊκά 

πράγματα, καινούργια ή παλιά, και τα διδάσκω αυτά 

και σε άλλους. Άρα, πιστεύω σε θεϊκά πράγματα, σύμ

φωνα με όσα εσύ λες. Αυτά τα έγραψες και στην κατη

γορία γ ια την οποία ορκίστηκες ότι είναι αληθινή. Αν 

όμως πιστεύω σε θεϊκά πράγματα, αναγκαστικά πρέπει 

να πιστεύω και σε θεότητες.Έτσι δεν είναι;Έτσι βέβαια. 

Ε γ ώ θεωρώ ότι το παραδέχεσαι αυτό, αφού δεν α π α 

ντάς. Οι θεότητες όμως δε δεχόμαστε ότι είναι θεοί ή 

παιδιά θεών; Συμφωνείς ή όχι; 

Απόλυτα. 

Λοιπόν, αν θεωρώ ότι υπάρχουν θεότητες, όπως λες 

εσύ, και αν οι θεότητες είναι κάποιο είδος θεών, για αυ

τό λέω ότι βάζεις αινίγματα και αστειεύεσαι, λέγοντας 

ότι θεωρώ π ω ς δεν υπάρχουν θεοί και πάλι ότι θεωρώ 

π ω ς υπάρχουν, εφόσον θεωρώ ότι υπάρχουν θεότητες. Αν 

λοιπόν οι δαίμονες είναι κάποια νόθα παιδιά θεών, είτε 

από νύμφες είτε από άλλες μανάδες, που λέγεται ότι 

τους γεννάνε, ποιος άνθρωπος θα δεχόταν ότι υπάρχουν 

παιδιά θεών αλλά όχι θεοί; Γιατί αυτό θα ήταν το ίδιο 

παράλογο με το να πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν οι γόνοι 

των αλόγων και των γαϊδουριών, τα μουλάρια, αλλά να 

μην πιστεύει ότι υπάρχουν άλογα και γαϊδούρια. Επομέ

νως, Μέλητε, το μόνο δυνατό συμπέρασμα είναι ότι υ

πέβαλες αυτή την κατηγορία για να μας δοκιμάσεις αν 

θα καταλάβουμε το παιχνίδι σου, ή δεν έβρισκες αληθινό 
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δέ σΰ τίνα πείθοις άν καϊ σμικρόν νουν έχοντα ανθρώπων, 

ώς τού αυτού εστίν καϊ δαιμόνια καϊ θεία ήγεϊσθαι, καϊ αυ 

28 τού αυτού μήτε δαίμονας μήτε θεούς μήτε ήρωας, ούδεμία 

μηχανή έστιν. 

'Αλλά γάρ, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, ώς μέν εγώ ούκ αδικώ 

κατά τήν Μελήτου γραφήν, ού πολλής μοι δοκεϊ είναι άπο-

5 λογίας, άλλα ικανά καϊ ταύτα- ο δέ καϊ εν τοις έμπροσθεν 

ελεγον, Οτι πολλή μοι απέχθεια γέγονεν καϊ προς πολλοΰς, 

ευ ίστε Οτι αληθές έστιν. καϊ τού τ' εστίν ο έμέ αίρήσει, 

έάνπερ αίρή, ού Μέλητος ουδέ Άνυτος άλλ' ή τών πολλών 

διαβολή τε καϊ φθόνος, ά δή πολλούς καϊ άλλους καϊ 

b αγαθούς άνδρας ηρηκεν, οίμαι δέ καϊ αίρήσει- ουδέν δέ 

δεινό ν μή εν έμοϊ στη. 

'Ίσως άν ουν είποι τις, «Είτ'ούκ αίσχΰνη, ώ Σώκρα-

τες, τοιούτον επιτήδευμα επιτηδεΰσας εξ ου κινδυνεύεις 

5 νυνϊ άποθανεΐν;» εγώ δέ τοΰτω άν δίκαιον λόγον άντεί-

ποιμι, Οτι «Ού καλώς λέγεις, ώ άνθρωπε, εί οίει δεϊν 

κίνδυνον ύπολογίζεσθαι τού ζήν ή τεθνάναι άνδρα Οτου τι 

καϊ σμικρόν Οφελος έστιν, άλλ' ούκ εκείνο μόνον σκοπείν 

Οταν πράττη, πότερον δίκαια ή άδικα πράττει, καϊ ανδρός 

ιφ 
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αδίκημα γ ια να με προσαγάγεις σε δίκη. Ό μ ω ς δεν υ

πάρχει κανένα κόλπο για να πείσεις οποιονδήποτε, ακό

μη και τον πιο ανόητο, ότι μπορεί το ίδιο άτομο να πι

στεύει ότι υπάρχουν πράγματα που συνδέονται με τις 

θεότητες και τους θεούς και ταυτόχρονα να μην πιστεύει 

ότι υπάρχουν ούτε θεότητες, ούτε θεοί, ούτε ήρωες. 

Συνεπώς, Αθηναίοι, νομίζω πως δε χρειάζεται να α

πολογηθώ άλλο για να αποδείξω ότι δεν είμαι ένοχος 

για την κατηγορία που μου αποδίδει ο Μέλητος· και 

αυτά που είπα είναι αρκετά. Αυτό όμως που έλεγα και 

πρωτύτερα, ότι πολλοί με μίσησαν πολύ, να ξέρετε καλά 

πως είναι αλήθεια. Αυτό το μίσος θα με καταδικάσει, αν 

τελικά με καταδικάσει. Ό χ ι ο Μέλητος ή ο Άνυτος, αλ

λά η συκοφαντία και ο φθόνος των πολλών. Αυτά κατα

δίκασαν βέβαια πολλούς και σπουδαίους ανθρώπους στο 

παρελθόν και νομίζω θα καταδικάσουν και στο μέλλον. 

Δεν υπάρχει κανένας φόβος να τελειώσει το π ρ ά γ μ α με 

μένα. 

Ί σ ω ς όμως να έλεγε κάποιος: ' Μ α δεν ντρέπεσαι, 

Σωκράτη, που επιδόθηκες σε τέτοια ενασχόληση που να 

κινδυνεύεις τώρα εξαιτίας της να πεθάνεις;'. Σε αυτόν 

εγώ θα απαντούσα δικαιολογημένα π ω ς 'δε μιλάς σω

στά, άνθρωπε , αν νομίζεις ότι πρέπει να υπολογίζει τον 

κίνδυνο του θανάτου ένας άνθρωπος που μπορεί να ωφε

λήσει έστω και λίγο· αντίθετα, μόνο εκείνο πρέπει να 

εξετάζει, όταν κάνει κάτι, αν η πράξη του είναι δίκαιη ή 
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e αγαθού έργα ή κακού, φαύλοι γάρ άν τώ γε σώ λόγω είεν 

τών ημιθέων Οσοι εν Τροία τετελευτήκασιν οί τε άλλοι καϊ 

ο τής Θέτιδος υός, ος τοσούτον τού κίνδυνου κατεφρόνησεν 

παρά το αίσχρόν τι ύπομεϊναι ώστε, επειδή ειπεν ήμήτηρ 

5 αύτώ προθυμουμένω Έκτορα άποκτεϊναι, θεός ούσα, 

ούτωσίπως, ώς εγώ οίμαΓ « 7Ω παϊ, εί τιμωρήσεις 

Πατρόκλω τφ έταίρω τον φόνον καϊ 'Έκτορα άποκτενεϊς, 

αυτός άποθανή -αύτίκα γάρ τοι,» φησζ «μεθ' Έκτορα 

πότμος έτοιμος»- ο δέ τούτο άκουσας τού μέν θανάτου καϊ 

ίο τού κίνδυνου ώλιγώρησε, πολύ δέ μάλλον δείσας το ζήν 

à κακός ων καϊ τοις φίλοιςμή τιμωρεϊν, «Αύτίκα,» φησζ 

«τεθναίην, δίκην έπιθεϊς τω άδικούντι, ίνα μή ένθάδε μένω 

καταγέλαστος παρά νηυσϊ κορωνίσιν άχθος άροΰρης.» μή 

αυτόν οίει φροντίσαι θανάτου καϊ κίνδυνου;» 

5 Οΰτω γάρ έχει, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, τη αλήθεια- ού άν τις 

εαυτόν τάξη ήγησάμενος βέλτιστον είναι ή υπ' άρχοντος 

ταχθή, ενταύθα δεϊ, ώς έμοϊ δοκεϊ, μένοντα κινδυνεΰειν, 

μ ηδέ ν υπολογιζόμενο ν μ ήτε θάνατο ν μ ήτε άλλο μ ηδέ ν προ 

τού αισχρού, εγώ ουν δεινά άν είην είργασμένος, ώ άνδρες 

e 'Αθηναίοι, εί οτε μέν με οί άρχοντες έταττον, ους ύμεΐς 
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άδικη και αν αρμόζει σε καλό ή κακό άνθρωπο. Γιατί, 

σύμφωνα με τα λόγια σου, θα ήταν ελεεινοί όσοι ημίθε

οι σκοτώθηκαν στην Τροία, και οι υπόλοιποι και ο Α

χιλλέας. Αυτός περισσότερο περιφρόνησε τον κίνδυνο να 

πεθάνει παρά τον κίνδυνο να ντροπιαστεί: όταν η θεά 

μητέρα του, η Θέτιδα, βλέποντας τον αποφασισμένο να 

σκοτώσει τον Έκτορα, του είπε, από όσο θυμάμαι ', 'παι

δί μου, αν εκδικηθείς το φόνο του συντρόφου σου του 

Πάτροκλου και σκοτώσεις τον Έκτορα θα πεθάνεις και ο 

ί δ ι ο ς — " γ ι α τ ί αμέσως μετά το θάνατο του Έκτορα σε 

περιμένει ο δικός σου"—ο Αχιλλέας τα άκουσε αυτά, 

αλλά αδιαφόρησε για το θανάσιμο κίνδυνο· πολύ περισ

σότερο φοβήθηκε να ζήσει ως άνΒρωπος δειλός που δεν 

εκδικήθηκε τους φίλους του. 'Τώρα', είπε, 'να πέθαινα, 

έχοντας τιμωρήσει τον άδικο, και να μη μένω άπραγος 

εδώ, περίγελος όλων δίπλα στα καμπυλόπρυμνα πλοί

α, άχρηστο βάρος της γης ' . Νομίζεις ότι αυτός νοιάστη

κε για θάνατο και κίνδυνο; 

Έτσι έχουν τα πράγματα στα αλήθεια, Αθηναίοι. Ό 

που τάζει κανείς τον εαυτό του, επειδή νομίζει ότι είναι 

το καλύτερο, ή όπου τον τοποθετεί ο διοικητής του, εκεί 

πρέπει, όπως πιστεύω, να μένει και να αντιμετωπίζει 

τον κίνδυνο, χωρίς να υπολογίζει ούτε το θάνατο ούτε 

τίποτε άλλο μπροστά στην ατίμωση. Ε γ ώ λοιπόν, Αθη

ναίοι, θα ήμουν ένας άθλιος, αν, όταν με όριζαν οι διοι

κητές μου, αυτοί που εσείς εκλέξατε, και στην Ποτίδαια 
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εΐλεσθε αρχειν μου, και εν Ποτειδαία και εν Άμφιπόλει 

και επί Δηλίω, τότε μεν ου εκείνοι εταττον εμενον ώσπερ 

και άλλος τις και εκινδυνευον άποθανεϊν, τοϋ δε θεοΰ τάτ-

5 τοντος, ως εγώ ωήθην τε και υπέλαβον, φιλοσόφουντά με 

δεϊν ζην και εξετάζοντα εμαυτον και τους άλλους, ενταύθα 

29 δε φοβηθείς η θάνατον η αλλ ' ότιοϋν πράγμα λίποιμι την 

τάξιν. δεινό ν τα ν ε ι η, και ώς αληθώς τότ' αν με δικαίως 

είσάγοι τις εις δικαστήριον, Οτι ου νομίζω θεούς είναι 

άπειθών ττ] μαντεία και δεδιώς θάνατον και οίομενος 

5 σοφός είναι ουκ ών. το γάρ τοι θάνατον δεδιεναι, ώ 

άνδρες, ουδέν άλλο εστίν η δοκεϊν σοφον είναι μη Οντα' 

δοκεϊν γάρ είδεναι εστίν ά ουκ οίδεν. οιδε μεν γάρ ουδείς 

τον θάνατον ουδ' ει τυγχάνει τω άνθρώπω πάντων μέγι-

στον ον τών αγαθών, δεδίασι δ' ώς ευ είδότες οτι μέγιστον 

b τών κακών εστί. καί τούτο πώς ουκ άμαθία εστίν αΰτη ή 

επονείδιστος, ή τού οιεσθαι είδεναι ά ουκ οίδεν; εγώ δ', ώ 

άνδρες, τούτω και ενταύθα ίσως διαφέρω τών πολλών 

ανθρώπων, και ει δη' τω σοφώτερός του φαίην είναι, τούτω 

5 αν, οτι ουκ είδώς ίκανώς περί τών εν "Αιδου ούτω και • 

οϊομαι ουκ είδεναι4 το δε άδικεϊν καί άπειθεϊν τω βελτίονι 
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και στην Αμφίπολη και στο Δήλιο , έμενα εκεί όπου 

αυτοί με όρισαν, όπως και όλοι οι άλλοι, και διακινδύ

νευα τη ζωή μου, ενώ αντίθετα, όταν μου όριζε ο θεός, 

όπως εγώ το κατανόησα και το ερμήνευσα, ότι πρέπει 

να περάσω τη ζωή μου φιλοσοφώντας και εξετάζοντας 

τον εαυτό μου και τους άλλους, λιποτακτούσα από φόβο 

για το θάνατο ή για κάτι άλλο. Το να παρακούσω το 

θεό θα ήταν φοβερό, και, αληθινά, δικαιολογημένα τότε 

θα με προσήγαγε κανείς σε δίκη, επειδή δεν πιστεύω ότι 

υπάρχουν θεοί και δεν υπακούω στην εντολή που πήρα 

μέσω του χρ-ηαμού και φοβάμαι το θάνατο και νομίζω 

ότι είμαι σοφός ενώ δεν είμαι. Γιατί το να φοβάται κα

νείς το θάνατο, Αθηναίοι, δεν είναι τίποτε άλλο από το 

να νομίζει ότι είναι σοφός ενώ δεν είναι, γ ιατί θεωρεί ότι 

γνωρίζει αυτά που δε γνωρίζει. Γιατί κανένας δεν ξέρει 

τι είναι ο θάνατος, ούτε αν συμβαίνει να είναι το ύψιστο 

αγαθό για τους ανθρώπους, οι άνθρωποι όμως τον φο

βούνται σα να είναι σίγουροι ότι είναι το μεγαλύτερο 

κακό. Αυτό όμως δεν είναι η πιο ντροπιαστική αμάθεια, 

να νομίζει δηλαδή κανείς ότι ξέρει αυτά που δεν ξέρει; 

Ε γ ώ , Αθηναίοι, σε αυτό το σημείο και ως προς τούτο 

υπερέχω ίσως σε σχέση με τους περισσότερους ανθρώ

πους, και αν θα έλεγα ότι είμαι σε κάτι σοφότερος είναι 

σε αυτό, ότι δηλαδή δεν έχω σαφή γνώση για τα όσα 

γίνονται μετά θάνατον και για αυτό και δε νομίζω 

ότι έχω. Γνωρίζω όμως ότι το να αδικεί κανείς και 
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και θεώ και άνθρώπω, οτι κακόν καί αισχρό ν εστίν οιδα. 

προ ου ν τών κακών ων οίδα οτι κακά εστίν, ά μη οιδα ει 

και αγαθά Οντα τυγχάνει ουδέποτε φοβησομαι ουδέ 

e φευξομαι· ώστε ουδ'ει'με νύν ύμεϊς άφι'ετε Άνυ'τω άπιστή-

σαντες, ος εφη η την αρχήν ου δεϊν εμε δεϋρο είσελθεϊν η, 

επειδή είσήλθον, ούχ οιόν τ'είναι τομή άποκτεϊναίμε, 

λέγων προς υμάς, ώς ειδιαφευξοίμην, ήδη αν υμών οι υεϊς 

J επιτηδευοντες ά Σωκράτης διδάσκει πάντες παντάπασι 

διαφθαρήσονται -είμοι προς ταύτα είποιτε' «ΤΩ Σώκρα-

τες, νύν μεν Άνυ'τω ου πεισο'μεθα άλλ ' άφίεμε'ν σε, επί 

τούτω με'ντοι, εφ' ωτε μηκε'τι εν ταότ7} zfj ζητήσει δια-

τρίβεινμηδέ φιλοσοφείν εάν δε άλως ετι τούτο πράττων, 

d αποθανη»- ει ουνμε, όπερ είπον, επί τούτοις άφίοιτε, 

ειποιμ'αν υμϊν οτι «Έγώ υμάς, ώ άνδρες Αθηναίοι, 

ασπάζομαι μεν και φιλώ, πείσομαι δε μάλλον τω θεώ ή 

υμϊν, και εωσπερ αν εμπνέω και οίος τε ώ, ου μή παυ'σω-

5 μαι φιλοσόφων και υμϊν παρακελευο'μενο'ς τε και ενδει-

κνυμενος ο'τω αν άει εντυγχάνω υμών, λέγων οιάπερ 

ει'ωθα, ότι « Ώ άριστε ανδρών, 'Αθηναίος ων, πόλεως της 

μεγίστης και ευδοκιμωτάτης εις σοφίαν καί ίσχυν, 
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να μην υπακούει στον ανώτερο του, είτε θεό είτε άνθρω

πο, είναι κακό και επονείδιστο. Μπροστά λοιπόν στα 

δεινά που ξέρω ότι είναι δεινά, ποτέ δε θα φοβηθώ και δε 

θα αποφύγω όσα δεν ξέρω αν τυχόν είναι και καλά. Ε

πομένως, ακόμη και αν εσείς τώρα με αφήσετε ελεύθερο, 

επειδή δεν πεισθήκατε από τον Άνυτο, που υποστήριξε 

ότι ή από την αρχή δεν έπρεπε καθόλου να προσαχθώ σε 

δίκη , ή, αφού προσήχθηκα, δεν είναι δυνατό να μη με 

εκτελέσετε και ότι, αν γλυτώσω, οι γιοι σας θα διαφθα

ρούν τελείως εφαρμόζοντας όσα διδάσκει ο Σ ω κ ρ ά τ η ς — 

αν εσείς ω ς προς αυτό μου λέγατε: 'Σωκράτη, δε θα πει

σθούμε προς το παρόν από τον Άνυτο, αλλά θα σε αφή

σουμε ελεύθερο, υπό αυτόν τον όρο όμως, ότι δε θα συνε

χίσεις την έρευνα σου ούτε θα φιλοσοφείς· αλλά αν σε 

πιάσουμε να συνεχίζεις να τα κάνεις αυτά, θα εκτελε

στείς'—αν, όπως είπα, με αφήνατε με αυτό τον όρο, θα 

σας έλεγα ότι 'εγώ, Αθηναίοι, σας εκτιμώ και σας α γ α 

π ώ , αλλά θα υπακούσω στο θεό και όχι σε σας· ' και όσο 

θα αναπνέω και θα έχω τη δύναμη, δε θα σταματήσω να 

φιλοσοφώ και να σας παρακινώ και να κάνω υποδείξεις σε 

όποιον από σας τύχει να συναντήσω, λέγοντας αυτά που 

συνηθίζω: 'Άνθρωπε σπουδαίε, ενώ είσαι Αθηναίος, πο

λίτης της μεγαλύτερης και της πιο φημισμένης πόλης 

για τη σοφία και την ισχύ της, δεν ντρέπεσαι από τη 

μία να πασχίζεις να αποκτήσεις όσο γίνεται περισσότερα 

χρήματα, φήμη και τιμές, ενώ από την άλλη για τη φρό-
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χρημάτων μεν ουκ αίσχυντ] επιμελου'μενος Οπως σοι εσται 

e ώς πλείστα, και δόξης και τιμής, φρονήσεως δε και 

αληθείας και της φυχής όπως ώς βέλτιστη εσται ουκ 

επιμελή ουδέ φροντίζεις;» και εάν τις υμών άμφισβητή και 

φή έπιμελεϊσθαι, ουκ ευθύς αφήσω αυτόν ουδ'ά'πειμι, άλλ' 

J ερήσομαι αυτόν και εξετάσω και ελέγξω, καί εάνμοι μή 

30 δοκή κεκτήσθαι άρετήν, φάναι δέ, όνειδιώ οτι τά πλείστου 

άξια περί ελαχίστου ποιείται, τά δε φαυλότερα περί 

πλείονος, ταύτα και νεωτε'ρω και πρεσβυτέρω οτω αν 

εντυγχάνω ποιήσω, και ξένω καί άστώ, μάλλον δέ τοις 

5 άστοϊς, οσω μου εγγυτέρω εστε γένει, ταύτα γάρ κελεύει ό 

θεός, ευ ΐστε, και εγώ οι'ομαι ουδέν πω υμϊν μείζον αγαθόν 

γενέσθαι εν τή πόλει ή τήν εμήν τω θεώ υπηρεσίαν. ουδέν 

γάρ άλλο πράττων εγώ περιέρχομαι ή πείθων υμών καί 

νεωτέρους και πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων έπιμελεϊσθαι 

b μήτε χρημάτων πρότερονμηδέ ούτω σφόδρα ώς της 

ψυχής όπως ώς αρίστη εσται, λέγων οτι «Ουκ εκ χρημάτων 

αρετή γίγνεται, άλλ ' εξ αρετής χρήματα και τά άλλα 

αγαθά τοϊς άνθρώποις άπαντα καί ιδία και δημοσία.» ει 

J μεν ουν ταύτα λέγων διαφθείρω τους νέους, ταύτ' αν εϊη 

βλαβερά' ει δέ τίς μέ φησιν άλλα λέγειν ή ταύτα, ουδέν 
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νηση και την αλήθεια και το πώς η ψυχή σου θα γίνει 

όσο το δυνατόν καλύτερη ούτε φροντίζεις ούτε μεριμνάς;' 

Και αν κανείς από σας αμφισβητεί τα λεγόμενα μου και 

λέει ότι φροντίζει για όλα αυτά, αυτόν δε θα τον αφήσω 

να φύγει ούτε εγώ θα φύγω, αλλά θα τον ρωτήσω και θα 

τον εξετάσω και θα τον υποβάλω σε έλεγχο, και, αν μου 

φανεί ότι δεν είναι ενάρετος, και ωστόσο λέει ότι είναι, θα 

τον επιπλήξω επειδή ασχολείται ελάχιστα με αυτά που 

έχουν τη μεγαλύτερη αξία και πολύ περισσότερο με τα 

ευτελέστερα. Έτσι θα συμπεριφερθώ σε όποιον τύχει να 

συναντήσω, και σε νέο και σε γέρο, και σε ξένο και σε Α

θηναίο· αλλά περισσότερο σε σας τους συμπολίτες μου , 

που έχω στενότερους συγγενικούς δεσμούς μαζί σας. Για

τί, να το ξέρετε καλά, αυτά διατάζει ο θεός και εγώ νομί

ζω ότι ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερο καλό για την πόλη 

από τη δική μου δραστηριότητα στην υπηρεσία του θεού. 

Γιατί εγώ δεν κάνω τίποτε άλλο από το να τριγυρίζω 

και να προσπαθώ να σας πείσω όλους, νέους και -γέρους, 

να μη φροντίζετε πρώτα από όλα και με τόσο ζήλο για 

το σώμα σας και τα χρήματα, αλλά για το π ώ ς θα κά

νετε την ψυχή σας όσο το δυνατόν καλύτερη. Σ α ς λέω 

ότι 'δε δημιουργείται από τα χρήματα η αρετή αλλά 

από την αρετή τα χρήματα και όλα τα άλλα αγαθά των 

ανθρώπων, και στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή' . 

Αν λοιπόν διαφθείρω τους νέους λέγοντας αυτά, τα λό

για μου ίσως και να είναι επιβλαβή. Αν όμως κάποιος 
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λέγει, προς ταύτα,» φαίην αν, «ώ άνδρες Αθηναίοι, ή 

πείθεσθε Άνυ'τω ή μή, καί ή άφίετε ή μή άφίετε, ώς εμού 

e ουκ αν ποιήσοντος άλλα, ουδ' ει μέλλω πολλάκις τεθνά-

ναι.» 

Μή θορυβείτε, ώ άνδρες Αθηναίοι, αλλ'εμμείνατεμοι 

οις εδεήθην υμών, μή θορυβεϊν εφ'οις αν λέγω άλλ' 

S άκου'ειν και γάρ, ώς εγώ οίμαι, όνήσεσθε άκουοντες. 

μέλλω γάρ ουν ά'ττα υμϊν ερεϊνκαι άλλα εφ'οις ίσως 

βοήσεσθε- αλλά μηδαμώς ποιείτε τούτο, ευ γάρ ιστέ, εάν 

με άποκτείνητε τοιούτον οντά οίον εγώ λέγω, ουκ εμέ 

μείζω βλάψετε ή υμάς αυτούς' εμέ μέν γάρ ουδέν αν 

ΙΟ βλάφειεν οΰτε Μέλητος ούτε "Ανυτος" ουδέ γάρ αν δυναιτο-

à ου γάρ οι'ομαι θεμιτον είναι άμείνονι άνδρι υπό χείρονος 

βλάπτεσθαι. άποκτείνειε μεντάν ίσως ή εξελάσειεν ή 

άτιμώσειεν άλλα ταύτα ούτος μέν ίσως οΐεται και άλλος 

τις που μεγάλα κακά, εγώ δ' ουκ οΐομαι, αλλά πολύ 

J μάλλον ποιεϊν ά ούτος νυνί ποιεί, άνδρα αδίκως επιχειρεϊν 

άποκτεινυναι. νύν ουν, ω άνδρες Αθηναίοι, πολλού δέω 

εγώ υπέρ εμαυτοϋ άπολογεϊσθαι, ώς τις αν ο'ίοιτο, άλλα 

υπέρ υμών, μή τι εξαμάρτητε περί τήν τού θεού δόσιν υμϊν 
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ισχυρίζεται ότι διδάσκω άλλα και όχι αυτά, τότε λέει 

ανοησίες. Σε έναν τέτοιο ισχυρισμό θα απαντούσα: 'Αθη

ναίοι, δεχθείτε τη θέση του Άνυτου ή μην τη δέχεστε και 

αθωώστε με ή μη με αθωώνετε. Ε γ ώ πάντως δε θα κά

νω τίποτε άλλο από ό,τι έκανα ως τώρα, ακόμη και αν 

πρόκειται να πεθάνω πολλές ^ορίς\ 

Ησυχάστε, Αθηναίοι, και κάντε μου τη χάρη να τη

ρήσετε αυτό που σας παρακάλεσα, να ακούτε ήσυχα αυ

τά που λέω. Γιατί, όπως ε γ ώ νομίζω, θα ωφεληθείτε, αν 

ακούσετε. Σκοπεύω να σας π ω και άλλα π ρ ά γ μ α τ α για 

τα οποία ίσως θα διαμαρτυρηθείτε· με κανένα τρόπο μην 

το κάνετε. Να ξέρετε καλά ότι αν με εκτελέσετε, εμένα 

που είμαι τέτοιος που λέω, θα βλάψετε περισσότερο τους 

εαυτούς σας παρά εμένα. Γιατί καθόλου δε θα μπορού

σαν να με βλάψουν ούτε ο Μέλητος ούτε ο Άνυτος· δε θα 

είχαν τη δυνατότητα. Γιατί πιστεύω ότι είναι αδύνατον, 

σύμφωνα με το θεϊκό νόμο, να βλάψει ο χειρότερος άν

θρωπος τον καλύτερο. Θα μπορούσε ίσως να τον οδη

γήσει στην εκτέλεση ή να τον εξορίσει ή να του στερήσει 

την ιδιότητα του πολίτη . Αυτά ίσως ο κατήγορος μου 

και άλλοι άνθρωποι τα Βεωροΰν μεγάλα δεινά. Ε γ ώ ό

μως όχι: αντίθετα, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο 

κακό να κάνει κανείς αυτό που προσπαθεί τώρα ο Άνυ

τος, να επιχειρεί δηλαδή να οδηγήσει άδικα στο θάνατο 

έναν άνΒρωπο. Επομένως, Αθηναίοι, εγώ δεν απολογούμαι 

για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όπως θα νόμιζε κα-
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e εμού καταφηφισάμενοι. εάν γάρ με άποκτείνητε, ου 

ραδίως άλλον τοιούτον εύρήσετε, άτεχνώς, ει καί γελ-

οιότερον ειπείν, προσκείμενον ττ) πόλει υπό τοϋ θεοϋ 

ώσπερ ΐππω μεγάλω μέν και γενναία), υπό μεγέθους δέ 

5 νωθεστέρω και δεομένω έγείρεσθαι υπό μύωπος τίνος' 

οίον δήμοι δοκεϊ 6 θεός εμέ τγ\ πόλει προστεθηκέναι -

τοιούτον τίνα ος υμάς εγείρων και πείθων καί όνειδίζων 

31 ενα εκαστον ουδέν παύομαι τήν ήμέραν ολην πανταχού 

προσκαθίζων. τοιούτος ουν άλλος ου ραδίως υμϊν γενήσε-

ται, ω άνδρες, άλλ'εάν εμοι πείθησθε, φείσεσθέμου' υμεϊς 

δ' ίσως τάχ' αν άχθόμενοι, ώσπερ οι νυστάζοντες εγειρό-

5 μενοι, κρουσαντες αν με, πειθόμενοι Άνυ'τω, ραδίως αν 

άποκτείναιτε, είτα τον λοιπόν βίον καθευδοντες διατελοϊτε 

αν, ει μή τίνα άλλον ό θεός υμϊν επιπέμφειεν κηδόμενος 

υμών. οτι δ'εγώ τυγχάνω ων τοιούτος οίος υπό τού θεού 

τη πόλει δεδόσθαι, ένθένδε αν κατανοήσαιτε' ου γάρ 

b άνθρωπίνω εοικε το εμέ τών μέν εμαυτού πάντων 

ήμεληκέναι καί άνέχεσθαι τών οικείων άμελουμένων 

τοσαΰτα ήδη ετη, το δέ υμέτερον πράττειν άεζ ιδία εκάστω 
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νείς, αλλά γ ια να υπερασπιστώ εσάς, μη τυχόν και κα

ταδικάζοντας με διαπράξετε ολέθριο σφάλμα απέναντι 

στο δώρο του θεού σε σας. Γιατί, αν με σκοτώσετε, δε θα 

βρείτε εύκολα άλλον τέτοιο σαν και μένα, που, κυριολε

κτικά, αν και ακούγεται λίγο αστείο, τοποθετήθηκε από 

το θεό στην πόλη όπως μία αλογόμυγα π ά ν ω σε aXoyo 

μεγαλόσωμο και καθαρόαιμο, νωθρό όμως εξαιτίας του 

όγκου του, που του χρειάζεται μία αλογόμυγα να το 

ξυπνάει. Σαν κάτι τέτοιο μου φαίνεται π ω ς ο θεός με 

έβαλε στην πόλη για να μη σταματάω όλη μέρα να ξυ

πνάω και να διαφωτίζω και να επιπλήττω τον καθένα 

σας, πηγαίνοντας να καθίσω δίπλα του, όπου και αν π ά 

ει. Και δε θα βρείτε εύκολα άλλον τέτοιο, Αθηναίοι· αν με 

πιστέψετε, δε θα με εκτελέσετε/Ισως όμως από δυσαρέ

σκεια, όπως όσοι μόλις έχουν σηκωθεί και νυστάζουν α

κόμη, θα μπορούσατε να μου καταφέρετε ένα χ τ ύ π η μ α 

και, ακολουθώντας τη γνώμη του Άνυτου, να με εκτελέ

σετε. Κατόπιν θα περνούσατε την υπόλοιπη ζ ω ή σας 

κοιμισμένοι, εκτός και αν ο θεός ενδιαφερόταν γ ια σας 

και σας έστελνε κάποιον άλλο. Όσο για το ότι ε γ ώ είμαι 

το είδος του ανθρώπου που χάρισε ο θεός στην πόλη, θα 

το καταλάβετε από τα παρακάτω: δε μοιάζει δηλαδή 

ανθρώπινο ότι έ χ ω παραμελήσει όλα τα προσωπικά μου 

ζητήματα και ανέχομαι να μένει παραμελημένο τόσα 

χρόνια το σπίτι μου , ενώ διαρκώς ασχολούμαι με τις 

δικές σας υποθέσεις, πλησιάζοντας τον καθένα σας ξε-
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προσιόντα ώσπερ πατέρα ή άδελφον πρεσβΰτερον πεί-

5 θοντα έπιμελεϊσθαι αρετής, και ει μέν τι άπα τούτων άπέ-

λαυον καίμισθον λαμβάνων ταύτα παρεκελευόμην, ειχον 

αν τίνα λόγον νύν δέ οράτε δή και αυτοί οτι οι κατήγοροι, 

τάλλα πάντα άναισχυντως ούτω κατήγορουντες, τούτο γε 

ουχ οιοίτε εγένοντο άπαναισχυντήσαι παρασχόμενοι 

e μάρτυρα, ώς εγώ ποτέ τίνα ή επραξάμην μισθον ή ητησα. 

ίκανον γάρ, οιμαι, εγώ παρέχομαι τον μάρτυρα ώς αληθή 

λέγω, τήν πενία ν. 

Ισως αν ουν οοξειεν άτοπον είναι οτι οη εγω ιοια μεν 

ζ ταύτα συμβουλεύω περιιών και πολυπραγμονώ, δημοσία 

δέ ου τολμώ άναβαίνων εις το πλήθος το ύμέτερον 

συμβουλεύει ν rfj πόλει. τούτου δέ αίτιον εστίν ο ύμεϊς εμού 

πολλάκις άκηκόατε πολλαχού λέγοντος, οτι μοι θεϊόν τι 

d και δαιμόνιο ν γίγνεται, ο δή και εν τη γραφή επικωμωδών 

Μέλητος εγράφατο. εμοι δέ τούτ' εστίν εκ παιδος άρξά-

μενον, φωνή τις γιγνομένη, ή Οταν γένηται, άεϊ αποτρέπει 

με τούτο ο αν μέλλω πράττειν, προτρέπει δέ οΰποτε. τούτ' 

5 έστιν ο μοι εναντιούται τά πολιτικά πράττειν, και 

παγκάλως γέμοι δοκεϊ εναντιούσθαι' ευ γάρ ίστε, ω 

άνδρες Αθηναίοι, ει εγώ πάλαι επεχείρησα πράττειν τά 
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χωριστά και πείθοντας τον σαν πατέρας ή μεγαλύτερος 

αδερφός να φροντίζει για την αρετή. Αν από αυτό απο

κόμιζα βέβαια κάποιο χέρσος ή αν πληρωνόμουν γ ια να 

σας προτρέπω στην αρετή, θα είχα κάποιο λόγο να το 

κάνω. Τώρα όμως βλέπετε και μόνοι σας ότι και οι κα

τήγοροι μου, που διατυπώνουν τόσο αναίσχυντα κατη

γορίες για όλα τα υπόλοιπα, δεν μπόρεσαν να φτάσουν 

σε τέτοιο βαθμό ξεδιαντροπιάς, ώστε να φέρουν μάρτυρα 

ότι ε γ ώ ή πήρα ή ζήτησα ποτέ χρήματα. Ε γ ώ όμως 

παρουσιάζω αδιάψευστο—όπως νομίζω—μάρτυρα του 

ότι λέω την αλήθεια τη φτώχεια μου . 

Ίσως πάλι να σας φανεί αλλόκοτο που εγώ περιφέρομαι 

και δίνω τέτοιες συμβουλές κατ' ιδίαν και ανακατεύομαι 

στις ξένες υποθέσεις , ενώ στη δημόσια ζωή δεν τολμώ να 

ανεβώ στο βήμα μπροστά στο δήμο και να π ω τη γνώμη 

μου στην πόλη. Αιτία για αυτή τη συμπεριφορά μου είναι 

αυτό που με ακούσατε να λέω πολλές φορές και σε πολλά 

μέρη, ότι δηλαδή μου έρχεται ένα θεϊκό δαιμόνιο , αυτό το 

δαιμόνιο που ο Μέλητος κοροϊδεύοντας το περιέλαβε στην 

κατηγορία. Αυτό μου συμβαίνει από παιδί, μία φωνή που 

ακούω μέσα μου, η οποία, όταν έρχεται, πάντα με απο

τρέπει από κάτι που πρόκειται να πράξω, αλλά ποτέ δε με 

προτρέπει. Αυτό είναι που εναντιώνεται στο να ασχοληθώ 

με τα πολιτικά ζητήματα και μου φαίνεται ότι κάνει 

θαυμάσια. Γιατί να ξέρετε καλά, Αθηναίοι, ότι αν εγώ 
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πολιτικά πράγματα, πάλαι αν άπολώλη καί ουτ' αν υμάς 

e ώφελήκη ουδέν ουτ' αν εμαυτόν. καί μοι μή αχθεσθε 

λέγοντι τάληθή' ου γάρ εστίν Οστις ανθρώπων σωθήσεται 

ού'τε υμϊν ούτε άλλω πλη'θει ούδενι γνησίως εναντιου'μενος 

και διακωλυ'ων πολλά άδικα καί παράνομα εν τη πόλει 

32 γίγνεσθαι, άλλ ' άναγκαϊόν εστί τον τω οντι μαχουμενον 

υπέρ τού δικαίου, και ει μέλλει ολίγον χρόνον σωθή-

σεσθαι, ίδιωτευειν άλλα μή δημοσιευ'ειν. 

Μεγάλα δ'έ'γωγε υμϊν τεκμήρια παρέξομαι τούτων, ου 

5 λόγους, άλλ ' ο υμεϊς τιμάτε, έργα. ακούσατε δή μου τά 

έμοϊ συμβεβηκότα, ίνα είδήτε οτι ουδ' αν ενϊ υπεικάθοιμι 

παρά το δίκαιον δείσας θάνατον, μή ύπείκων δέ άμα καν 

άπολοίμην. ερώ δέ υμϊν φορτικά μέν καί δικανικά, αληθή 

δέ. εγώ γάρ, ώ άνδρες Αθηναίοι, άλληνμέν αρχήν ούδε-

b μίαν πώποτε ηρξα εν τη πόλει, εβουλευσα δέ' καί ε'τυχεν 

ημών ή φυλή Άντιοχίς πρυτανεύουσα οτε υμεϊς τους δέκα 

στρατηγούς τους ουκ άνελομένους τους εκ της ναυμαχίας 

εβουλεύσασθε αθρόους κρίνειν, παρανόμως, ώς εν τω 
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είχα από παλιά επιχειρήσει να ασχοληθώ με τα πολιτι

κά π ρ ά γ μ α τ α , θα με είχατε σκοτώσει εδώ και πολύ και

ρό και ούτε τον εαυτό μου θα είχα ωφελήσει σε τ ίποτε 

ούτε και σας. Μη μου κρατάτε κακία, επειδή λέω την 

αλήθεια. Γιατί κανένας άνθρωπος που εναντιώνεται με 

ειλικρίνεια σε σας ή σε οποιοδήποτε άλλο πλήθος και 

εμποδίζει πολλές αδικίες και παρανομίες να γίνονται 

στην πόλη δε θα καταφέρει να σώσει τη ζωή του· αντί

θετα, αυτός που όντως μάχεται για το δίκαιο πρέπει 

αναγκαστικά να ασχολείται με τις ιδιωτικές και όχι με 

τις δημόσιες υποθέσεις, αν πρόκειται να ζήσει έστω και 

λίγο καιρό . 

Θα σας προσφέρω σημαντικές αποδείξεις για αυτά· 

όχι λόγια, αλλά αυτό που εσείς εκτιμάτε, έργα. Ακούστε 

λοιπόν όσα μου συνέβησαν, για να ξέρετε ότι σε κανέναν 

δε θα υποχωρούσα καταστρατηγώντας το δίκαιο από 

φόβο για το θάνατο, αλλά θα αρνιόμουν να υπακούσω 

ακόμη και με τίμημα τη ζωή μου. Θα σας π ω κάποια 

π ρ ά γ μ α τ α ενοχλητικά ίσως και τέτοια που συνηθίζο

νται στα δικαστήρια, πλην όμως αληθινά. Ε γ ώ , Αθηναί

οι, ποτέ δεν άσκησα στην πόλη άλλο αξίωμα, εκτός από 

εκείνο του βουλευτή . Κι έτυχε να πρυτανεύει η δική 

μας φυλή, η Αντιοχίδα, όταν εσείς θελήσατε να δικά

σετε όλους μαζί τους δέκα στρατηγούς που δεν περισυ-

νέλεξαν τους πνιγμένους της ναυμαχίας των Αργινου-

σών. Η πράξη αυτή ήταν παράνομη , όπως αργότερα 
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5 ύστέρω χρόνω πάσιν υμϊν εδοξεν. τότ' εγώ μόνος τών 

πρυτάνεων ήναντιώθην υμϊν μηδέν ποιεϊν παρά τους 

νόμους και εναντία εφηφισάμην και ετοίμων Οντων 

ενδεικνυναι με και άπάγειν τών ρητόρων, και υμών 

κελευόντων και βοώντων, μετά τού νόμου και τού δικαίου 

e ωμην μάλλον με δεϊν διακινδυνευ'ειν ή μεθ' υμών γενέσθαι 

μή δίκαιαβουλευομένων, φοβηθέντα δεσμον ή θάνατον. 

και ταύτα μέν ην ετι δημοκρατουμένης της πόλεως- επειδή 

δέ ολιγαρχία εγένετο, οι τριάκοντα αυ μεταπεμφάμενοίμε 

5 πέμπτον αυτόν εις τήν θόλον προσέταξαν άγαγεϊν εκ 

Σαλαμίνος Λέοντα τον Σαλαμίνιον 'ίνα άποθάνοί' οία δή 

και άλλοις εκείνοι πολλοίς πολλά προσέταττον, βουλό-

μενοι ώς πλείστους άναπλήσαι αιτιών, τότεμέντοι εγώ ου 

d λόγω άλλ' έργω αυ ενεδειξάμην οτι έμοι θανάτου μέν 

μέλει, ει μή άγροικότερον ην ειπείν, ουδ'ότιοΰν, τού δέ 

μηδέν ά'δικονμηδ' άνόσιον έργάζεσθαι, τούτου δέ το πάν 

μέλει, εμέ γάρ εκείνη ή αρχή ουκ εξέπληξεν, ούτως ισχυρά 

5 ούσα, ώστε άδικόν τι εργάσασθαι, άλλ ' επειδή εκ της 

θόλου εξήλθομεν, οι μέν τέτταρες ωχοντο εις Σαλαμίνα και 

ήγαγον Λέοντα, εγώ δέ ωχόμην άπιών οίκαδε. και ίσως αν 

διά ταύτα άπέθανον, ει μή ή αρχή διά ταχέων κατελΰθη. 

ι ι6 
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συμφωνήσατε όλοι. Τότε εγώ μόνο από τους πρυτάνεις 

σάς εναντιώθηκα, για να μη γίνει τίποτε αντίθετο στους 

νόμους, και καταψήφισα την πρόταση. Και ενώ οι ρήτο

ρες ήταν έτοιμοι να με καταγγείλουν και να με συλλά

βουν, και εσείς φωνάζατε και τους παροτρύνατε, ε γ ώ 

θεώρησα ότι έπρεπε να μείνω πιστός στο νόμο και στο 

δίκαιο και να διακινδυνεύσω, και όχι να συνταχθώ μαζί 

σας ενώ δεν παίρνατε δίκαιες αποφάσεις, από φόβο γ ια 

τη φυλακή ή το θάνατο '. Αυτά συνέβησαν όσο ακόμη η 

πόλη είχε δημοκρατία '. Ό τ α ν έγινε η ολιγαρχία, οι 

Τριάκοντα με κάλεσαν μαζί με άλλους τέσσερις στο Θό

λο και μας διέταξαν να φέρουμε από τη Σαλαμίνα το 

Λέοντα το Σαλαμίνιο για να τον σκοτώσουν. Ανάλογες 

διαταγές εκείνοι έδιναν και σε ποΧΧους άλλους, επειδή 

ήθελαν να εμπλέξουν όσο το δυνατό περισσότερους ως 

συνενόχους στα εγκλήματα τους. Τότε λοιπόν εγώ όχι 

στα λόγια, αλλά με έργα απέδειξα ότι για το θάνατο—αν 

και ακούγεται κάπως άχομφο αυτό—δε δίνω δεκάρα, 

αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να 

μην κάνω τίποτε άδικο η ανόσιο. Γιατί εκείνη η εξουσία, 

παρόλη τη δύναμη της, δε με τρόμαξε τόσο ώστε να κάνω 

κάτι άδικο. Έτσι, όταν βγήκαμε από το Θόλο, οι τέσσερις 

πήγαν στη Σαλαμίνα και έφεραν το Λέοντα, εγώ όμως 

έφυγα και π ή γ α σπίτι μου. Και ίσως να με σκότωναν 

εξαιτίας αυτής της στάσης μου, αν δεν καταλυόταν 

σύντομα εκείνο το πολίτευμα. Και για όλα αυτά υπάρ-

117 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

e και τούτων υμϊν έσονται πολλοί μάρτυρες. 

Άρ'ουν αν με οΐεσθε τοσάδε ετη διαγενε'σθαι είεπρατ-

τον τά δημόσια, και πράττων άξίως ανδρός αγαθού εβοή-

θουν τοις δικαίοις και, ώσπερ χρή, τούτο περί πλείστου 

5 έποιουμην; πολλού γε δεϊ, ώ άνδρες Αθηναίοι' ουδέ γάρ 

33 αν άλλος ανθρώπων ουδείς, άλλ'εγώ διά παντός τού βίου 

δημοσία τε είπου τι έπραξα τοιούτος φανοΰμαι, και ιδία ό 

αυτός ούτος, ούδενϊ πώποτε συγχωρήσας ουδέν παρά το 

δίκαιον ούτε ά'λλω ούτε τούτων ούδενι ους δή διαβάλ-

5 λοντες εμέφασιν εμούςμαθητάς είναι, εγώ δέ διδάσκαλος 

μέν ούδενος πώποτ' εγενόμην εί δέ τις μου λέγοντος και τά 

έμαυτού πράττοντος επιθυμεί άκουειν, είτε νεώτερος είτε 

πρεσβύτερος, ούδενι πώποτε εφθόνησα, ουδέ χρήματα μέν 

b λαμβάνων διαλέγομαι μή λαμβάνων δέ ου, άλλ ' ομοίως 

και πλουσίω καί πένητι παρέχω έμαυτόν έρωτάν, καί εάν 

τις βουληται άποκρινόμενος άκουειν ων αν λέγω. και 

τούτων εγώ είτε τις χρηστός γίγνεται είτε μή, ούκ αν 

5 δικαίως τήν αίτίαν ύπέχοιμι, ων μήτε ύπεσχόμην μηδενι 

μηδέν πώποτε μάθημα μήτε εδίδαξα' εί δέ τις φησι παρ' 

εμού πώποτε τι μαθεϊν ή άκούσαι ιδία οτι μή και οί άλλοι 

πάντες, εύ ίστε οτι ούκ αληθή λέγει. 

ι ι δ 
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χουν πολλοί μάρτυρες. 

Άραγε νομίζετε ότι θα έφτανα σε αυτή την ηλικία αν 

ασχολιόμουν με τα κοινά και, ενεργώντας όπως ταιριά

ζει σε έντιμο άνθρωπο, υποστήριζα το δίκαιο και, ό π ω ς 

ακριβώς πρέπει, το έβαζα πάνω από οτιδήποτε άλλο; 

Καθόλου δε θα μπορούσε να γίνει έτσι, Αθηναίοι, και το 

ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε άλλο άνΒρωπο. Αντίθε

τα, εγώ σε όλη μου τη ζωή, και τη δημόσια, αν έτυχε 

ποτέ να αναμιχθώ στα κοινά, και την ιδιωτική, ήμουν 

ξεκάθαρα ο ίδιος: ποτέ δε συμφώνησα σε οτιδήποτε που 

να μην είναι δίκαιο, ούτε με κανένα άλλον ούτε με αυ

τούς που οι συκοφάντες ονομάζουν μαθητές μου . Ε γ ώ 

ποτέ ω ς τώρα δεν έγινα δάσκαλος κανενός . Αν όμως 

κάποιος θέλει να με ακούει όταν μιλάω και εκτελώ την 

προσωπική μου αποστολή, είτε νέος είτε γέρος, ε γ ώ πο

τέ δεν τον εμπόδισα από φθόνο, ούτε συζητώ όταν με 

πληρώνουν και δε συζητώ στην αντίθετη περίπτωση. 

Προσφέρομαι το ίδιο και στον πλούσιο και στο φτωχό 

για να με ρωτάνε, ή, αν κάποιος θέλει, για να μου α π α 

ντάει και να ακούει όσα λέω. Αν τώρα κάποιος από αυ

τούς γίνει ή δε γίνει καλός, δε θα ήταν σωστό να κατη

γορηθώ εγώ, αφού ούτε υποσχέθηκα ποτέ σε κανένα να 

διδάξω κάποιο μάθημα ούτε και δίδαξα. Αν πάλι κά

ποιος ισχυρίζεται ότι από μένα έμαθε ή άκουσε ποτέ 

κατ' ιδίαν κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους, να 

είστε βέβαιοι ότι δε λέει την αλήθεια . 
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Άλλα διά τίδή ποτέ μετ' εμού χαίρουσίτίνες πολύν 

e χρόνον διατρίβοντες; άκηκόατε, ω άνδρες Αθηναίοι' 

πάσα ν υμϊν τήν αλήθεια ν εγώ είπον οτι άκουοντες χαίρου

σί ν εξεταζομένοις τοις οίομένοιςμέν είναι σοφοϊς, ούσι δ' 

ου- εστί γάρ ούκ αηδές, εμοι δέ τούτο, ώς εγώ φημι, 

5 προστέτακται υπό τού θεού πράττειν καί εκ μαντείων και 

εξ ενυπνίων καί παντι τρόπω ωπέρ τίς ποτέ και άλλη θεία 

μοίρα άνθρώπω καί ότιοΰν προσέταξε πράττειν. ταύτα, ω 

άνδρες Αθηναίοι, και αληθή εστίν και εύέλεγκτα. εί γάρ 

d δή ε'γωγε τών νέων τους μέν διαφθείρω τους δέ διέ-

φθαρκα, χρήν δήπου, είτε τινές αυτών πρεσβύτεροι 

γενόμενοι έγνωσαν οτι νέοις ούσιν αύτοϊς εγώ κακόν 

πώποτε τι συνεβουλευσα, νυνι αυτούς αναβαίνοντας εμού 

J κατήγορε ϊν και τιμωρεϊσθαι' εί δέ μή αυτοί ήθελον, τών 

οικείων τινάς τών εκείνων, πατέρας και αδελφούς και 

άλλους τους προσήκοντας, είπερ υπ' εμού τι κακόν επε-

πόνθεσαν αυτών οι οικείοι, νύν μεμνήσθαι και τιμωρεϊ

σθαι. πάντως δέ πάρεισιν αυτών πολλοί ενταυθοϊ ους εγώ 

ΙΟ ορώ, πρώτον μέν Κρίτων ούτοσζ ε'μος ήλικιώτης καί 

e δημότης, Κριτοβουλου τούδε πατήρ, έπειτα Λυσανίας 6 

Σφήττιος, Αίσχίνου τούδε πατήρ, έτι δ' Αντιφών όΚηφι-

σιευς ούτοσζ Έπιγένους πατήρ, άλλοι τοίνυν ούτοι ών οι 

1 1 0 
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Αλλά γιατί άραγε κάποιοι ευχαριστιούνται να περ

νούν πολύ χρόνο μαζί μου; Το ακούσατε, Αθηναίοι. Σ α ς 

είπα όλη την αλήθεια: ορισμένοι ευχαριστιούνται όταν 

εγώ εξετάζω αυτούς που νομίζουν ότι είναι σοφοί αλλά 

δεν είναι· κάτι τέτοιο δεν είναι δα και δυσάρεστο. Ό μ ω ς 

εμένα με διέταξε ο θεός να το κάνω αυτό και με χρη

σμούς και με μηνύματα που μου έστελνε στα όνειρα 

μου και με κάθε τρόπο που χρησιμοποίησε ποτέ θεότητα 

για να διατάξει κάποιον άνθρωπο να κάνει οτιδήποτε. Αυ

τά, Αθηναίοι, και αληθινά είναι και εύκολα μπορούν να 

διασταυρωθούν. Αν δηλαδή εγώ άλλους νέους τους δια

φθείρω και άλλους τους διέφθειρα στο παρελθόν, θα έπρε

πε οπωσδήποτε μερικοί από αυτούς, αφού μεγάλωσαν και 

κατάλαβαν ότι, όταν ήταν νέοι, εγώ τους συμβούλεψα 

κάτι κακό, να έρθουν τώρα εδώ στο δικαστήριο να με 

κατηγορήσουν και να ζητήσουν εκδίκηση· και αν δεν 

ήθελαν οι ίδιοι, ορισμένα από τα μέλη των οικογενειών 

τους, οι πατέρες ή οι αδελφοί τους ή άλλοι συγγενείς τους, 

αν είχαν πάθει κάτι κακό οι δικοί τους από μένα, έπρεπε 

τώρα να το θυμυθούν και να ζητήσουν εκδίκηση. Π ά 

ντως πολλοί από αυτούς είναι παρόντες εδώ και τους 

βλέπω: πρώτα-πρώτα αυτός εδώ ο Κρίτωνας , συνο

μήλικος και συνδημότης μου, πατέρας αυτού εδώ του 

Κριτοβουλου· έπειτα ο Λυσανίας από τη Σφηττό, πατέρας 

αυτού εδώ του Αισχίνη· ' να και ο Αντιφώντας από την 

Κηφισιά, ο πατέρας του Επιγένη. Υπάρχουν και άλλοι που 
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αδελφοί εν ταύτη τη διατριβή γεγόνασιν, Νικόστρατος 6 

J Θεοζοτίδου, αδελφός Θεοδότου -και ο μέν Θεόδοτος 

τετελευτηκεν, ώστε ούκ αν εκείνος γε αυτού κατα-

δεηθείη- και Παράλιος οδε, ο Δημοδόκου, ου ην 

34 Θεάγης αδελφός- δδε δέ Αδείμαντος, 6 Άρίστωνος, ου 

αδελφός ούτοσι Πλάτων, και Αίαντόδωρος, ού 'Απολ

λόδωρος οδε αδελφός, καί άλλους πολλούς εγώ εχω υμϊν 

ειπείν, ων τίνα εχρήν μάλιστα μέν εν τω εαυτού λόγω 

5 παρασχέσθαι Μέλητον μάρτυρα'εί δέ τότε έπελάθετο, νύν 

παρασχέσθω -εγώ παραχωρώ- και λεγε'τω εί τι έχει τοι

ούτον. άλλα τούτου πάν τουναντίον εύρήσετε, ω άνδρες, 

πάντας εμοι βοηθεϊν έτοιμους τω διαφθείροντι, τω κακά 

έργαζομένω τους οικείους αυτών, ώς φασι Μέλητος καί 

b Ά νυτος. αυτοί μέν γάρ οι διεφθαρμένοι τάχ' αν λόγον εχ-

οιεν βοηθούντες' οι δέ άδιάφθαρτοι, πρεσβύτεροι ήδη 

άνδρες, οι τούτων προσήκοντες, τίνα άλλον εχουσι λόγον 

βοηθούντες εμοι άλλ ' ή τον ορθόν τε και δίκαιον, οτι 

J συνίσασι Μελήτω μέν φευδομένω, εμοι δέ άληθευοντι; 

Είεν δή, ώ άνδρες- ά μέν εγώ ε'χοιμ' αν άπολογεϊσθαι, 

σχεδόν εστί ταύτα και άλλα ίσως τοιαύτα, τάχα δ' αν τις 

e υμών άγανακτήσειεν άναμνησθεϊς εαυτού, εί6μέν και 
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οι αδελφοί τους ήταν παρόντες στις έρευνες μου, ο Νικό

στρατος, ο γιος του Θεοζοτίδη" και αδελφός του Θεόδο-

του—ο Θεόδοτος πέθανε, οπότε δεν μπορεί να τον έχει 

παρακαλέσει εκείνος να μην καταθέσει εναντίον μ ο υ — 

και τούτος εδώ ο Παράλιος, ο γιος του Δημόδοκου, αδελ

φός του Θεάγη· να και ο Αδείμαντος , ο γιος του Αρί-

στωνα, αδελφός του οποίου είναι τούτος εδώ ο Π λ ά τ ω 

νας , και ο Αιαντόδωρος, ο αδελφός αυτού εδώ του Α

πολλόδωρου. Και πολλούς άλλους μπορώ να σας αναφέ

ρω, κάποιον από τους οποίους ο Μέλητος θα έπρεπε 

οπωσδήποτε να είχε παρουσιάσει ως μάρτυρα όταν είχε 

το λόγο. Αν τότε του διέφυγε, ας το κάνει τ ώ ρ α — ε γ ώ 

του παραχωρώ το χρόνο μ ο υ — και ας πει αν έχει 

τέτοιο μάρτυρα. Και όμως, θα διαπιστώσετε ότι ισχύει 

το ακριβώς αντίθετο. Όλοι αυτοί είναι πρόθυμοι να βοη

θήσουν αυτόν που τους διέφθειρε και έβλαψε τους συγγε

νείς τους, όπως λένε ο Μέλητος και ο Άνυτος. Βέβαια 

αυτοί οι ίδιοι που έ χ ω διαφθείρει, θα είχαν ίσως κάποιο 

λόγο να με βοηθήσουν. Όσους όμως δεν τους έ χ ω δια

φθείρει και είναι ήδη ώριμοι άνδρες, οι συγγενείς τους, 

ποιον άλλο λόγο έχουν να με βοηθήσουν, εκτός από το 

σωστό και δίκαιο, γ ιατί ζίρουν δηλαδή πως ο Μέλητος 

λέει ψέματα ενώ εγώ την αλήθεια; 

Έ σ τ ω , Αθηναίοι. Αυτά και άλλα παρόμοια είναι όσα 

θα μπορούσα να π ω για να απολογηθώ. Ωστόσο, θα 

μπορούσε ίσως κάποιος από σας να αγανακτήσει όταν 
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έλάττω τουτουΐ τού αγώνος αγώνα αγωνιζόμενος εδεήθη 

τε και ικέτευσε τους δικαστάς μετά πολλών δακρύων, 

παιδία τε αυτού άναβιβασάμενος ίνα οτι μάλιστα έλεη-

J θείη, και άλλους τών οικείων καί φίλων πολλούς, εγώ δε 

ουδέν άρα τούτων ποιήσω, καί ταύτα κινδυνευων, ώς αν 

δόξαιμι, τον εσχατον κίνδυνον. τάχ' αν ουν τις ταύτα εννοή-

σας αύθαδέστερον αν προς με σχοίη καί όργισθείς αύτοϊς 

d τούτοις θεϊτο αν μετ' οργής την φήφον. εί δή τις υμών 

ούτως έχει -ούκ άξιώ μέν γάρ έ'γωγε, είδ'ούν- επιεική 

αίνμοι δοκώ προς τούτον λέγειν λέγων οτι «Έμοζ ώ 

άριστε, είσινμέν που τίνες και οικείοι' και γάρ τούτο αυτό 

5 το τού Όμηρου, ούδ' εγώ «άπα δρυός ούδ' άπο πέτρης» 

πέφυκα άλλ' εξ ανθρώπων, ώστε καί οίκεϊοίμοί είσι και 

ύεϊς γε, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, τρεϊς, εις μένμειράκιον ήδη, 

δυο δέ παιδία' αλλ'όμως ούδε'να αυτών δεϋρο άναβιβα-

σάμενος δεήσομαι υμών άποφηφίσασθαι.» τίδή ουν ουδέν 

ΙΟ τούτων ποιήσω; ούκ αύθαδιζόμενος, ώ άνδρες Αθηναίοι, 

e ούδ' υμάς άτιμάζων άλλ' εί μέν θαρραλέως εγώ εχω προς 

θάνατον ή μή, άλλος λόγος, προς δ' ούν δόξαν και εμοι και 

υμϊν και όλη τη πόλει ου μοι δοκεϊκαλόν είναι εμέ τούτων 

ουδέν ποιεϊν και τηλικόνδε Οντα και τούτο τοΰνομα έχοντα-

1 1 4 
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θυμηθεί ότι ο ίδιος, κατηγορούμενος σε δίκη ακόμη και 

για αδίκημα πολύ μικρότερο από το δικό μου, παρακά

λεσε και ικέτευσε τους δικαστές με πολλά δάκρυα στα 

μάτια και έφερε στο δικαστήριο και τα παιδιά του και 

πολλούς συγγενείς και φίλους του γ ια να προκαλέσει 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οίχτο, ενώ ε γ ώ τίποτε από 

αυτά δε θα κάνω, παρόλο που διατρέχω, όπως μου φαί

νεται, τον έσχατο κίνδυνο. Ενδεχομένως κάποιος να τα 

θυμηθεί αυτά και για αυτό ακριβώς το λόγο να γίνει πιο 

σκληρός και να θυμώσει μαζί μου και να ρίξει την ψήφο 

του με οργή. Αν λοιπόν κανείς από σας έχει τέτοιες δια

θέσεις—κανένα σας δε θεωρώ ικανό να σκεφτεί με αυτό 

τον τρόπο, αν όμως υπάρχει κάποιος—δικαιολογημένα 

θα του έλεγα ότι 'κι εγώ, αγαπητέ μου, έ χ ω συγγενείς. 

Ισχύει και για μένα αυτό που είπε ο Όμηρος, ότι δε φύ

τρωσα "ούτε από τα δάση ούτε από τους βράχους", 

αλλά από ανθρώπους. Έτσι έ χ ω και ε γ ώ και συγγενείς 

και τρεις γιους, Αθηναίοι , έναν που είναι ήδη έφηβος 

και δύο που είναι παιδιά. Δεν έφερα όμως κανένα τους 

εδώ για να σας παρακαλέσω να ψηφίσετε αθωωτικά για 

μένα'. Γιατί το κάνω αυτό; Ό χ ι από αλαζονία, Αθηναί

οι, ούτε επειδή σας περιφρονώ. Το αν αντιμετωπίζω το 

θάνατο με θάρρος ή όχι είναι άλλο ζήτημα. Ό μ ω ς για 

τη φήμη και τη δική μου και τη δική σας και της πόλης 

γενικά μου φαίνεται σωστό να μην κάνω τίποτε από αυ

τά, επειδή και βρίσκομαι σε τέτοια ηλικία και έ χ ω αυτό 
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ζ είτ'ούν αληθές είτ'ουν φεύδος, άλλ'ουν δεδογμένον γέεστί 

35 τω Σωκράτη διαφέρειν τινι τών πολλών ανθρώπων, είούν 

υμών οι δοκούντες διαφέρειν είτε σοφία είτε ανδρεία είτε 

άλλη ήτινιοΰν αρετή τοιούτοι έσονται, αίσχρον αν είη-

οίουσπερ εγώ πολλάκις έώρακά τινας όταν κρίνωνται, 

5 δοκούντας μέν τι είναι, θαυμάσια δέ εργαζομένους, ώς 

δεινόν τι οίομένους πείσεσθαι εί άποθανούνται, ώσπερ 

αθανάτων έσομένων αν ύμεϊς αυτούς μή άποκτείνητε- οι 

εμοι δοκοΰσιν αίσχυνην τη πόλει περιάπτειν, ωστ'αν τίνα 

b και τών ξένων ύπολαβεϊν ότι οι διαφέροντες 'Αθηναίων εις 

άρετήν, ους αυτοί εαυτών εν τε ταϊς άρχαϊς καί ταϊς ά'λλαις 

τιμαϊς προκρίνουσιν, ούτοι γυναικών ουδέν διαφέρουσιν. 

ταύτα γάρ, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, ούτε υμάςχρή ποιεϊν τους 

_> δοκούντας καί όπηούν τι είναι, ουτ', αν ήμεϊς ποιώμεν, 

υμάς έπιτρέπειν, άλλα τούτο αυτό ενδείκνυσθαι, οτι πολύ 

μάλλον καταφηφιεϊσθε τού τά ελεινά ταύτα δράματα είσά-

γοντος και καταγέλαστον τήν πόλιν ποιούντος ή τού 

ήσυχίαν άγοντος. 

ΙΟ Χωρίς δέ τής δόξης, ώ άνδρες, ουδέ δίκαιον μοι δοκεϊ . 

e είναι δεϊσθαι τού δικαστού ουδέ δεόμενον άποφευγειν, 

i l o 
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το όνομα—άσχετα αν το έχω δικαιολογημένα ή όχι· 

είναι όμως διαδεδομένη η άποψη ότι ο Σωκράτης ξεχω

ρίζει από τους πολλούς ανθρώπους σε κάτι. Αν λοιπόν 

εκείνοι που ξεχωρίζουν ανάμεσα σας είτε για την αν

δρεία τους είτε για τη σοφία τους είτε για οποιαδήποτε 

άλλη αρετή καταντήσουν τέτοιοι που να παρακαλάνε 

στο δικαστήριο, αυτό θα ήταν αισχρό. Πραγματικά, 

πολλές φορές παρατήρησα ανθρώπους που θεωρούνται 

σπουδαίοι, όταν δικάζονται να κάνουν π ο τ α π ά π ρ ά γ 

ματα, επειδή νομίζουν ότι θα πάθουν κάτι φοβερό αν 

πεθάνουν, σα να επρόκειτο να μείνουν αθάνατοι, αν εσείς 

δεν τους σκοτώσετε. Αυτοί μου φαίνεται ότι ντροπιάζουν 

την πόλη τόσο, ώστε ακόμη και κάποιος ξένος θα νόμιζε 

ότι εκείνοι οι Αθηναίοι που ξεχωρίζουν για την αρετή 

τους και εκλέγονται από τους συμπολίτες τους στα α

νώτατα αξιώματα και στις άλλες τιμητικές θέσεις καθό

λου δε διαφέρουν από τις γυναίκες . Αυτά, Αθηναίοι, 

ούτε εσείς που θεωρείστε άξιοι σε οποιονδήποτε τομέα 

πρέπει να τα κάνετε, ούτε, αν τα κάνουμε εμείς, πρέπει να 

τα επιτρέπετε. Αντίθετα, πρέπει να καταστήσετε σαφές 

αυτό, ότι δηλαδή πολύ περισσότερο 9α ρίξετε καταδικα

στική ψήφο για αυτόν που εισάγει εδώ τους τιποτενιους 

αυτούς θεατρινισμούς και κάνει την πόλη αξιοκαταφρόνη-

τη, παρά για αυτόν που απολογείται με αξιοπρέπεια. 

Αλλά και πέρα από το ζήτημα της φήμης, Αθηναίοι, 

δε μου φαίνεται ότι είναι δίκαιο να παρακαλάει κανείς 
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5 άλλα διδάσκει ν και πείθει ν. ού γάρ επί τούτω κάθηται ό 

δικαστής, επί τω καταχαρίζεσθαι τά δίκαια, άλλ ' επί τω 

κρίνειν ταύτα- και ομώμοκεν ούχαριεϊσθαι οις αν δοκή 

αύτω, αλλά δικάσει ν κατά τους νόμους, ουκουν χρή ούτε 

ημάς έθίζειν υμάς επιορκεϊν ουθ' υμάς εθίζεσθαι- ουδέ

τεροι γάρ αν ημών εύσεβοϊεν. μή ούν άξιούτέμε, ω άνδρες 

Αθηναίοι, τοιαύτα δεϊν προς υμάς πράττειν ά μήτε 

d ηγούμαι καλά είναι μήτε δίκαια μήτε Οσια, ά'λλως τε 

μέντοι νή Δία πάντως και ασεβείας φευγοντα ύπο Μελή-

του τουτουΐ. σαφώς γάρ αν, εί πείθοιμι υμάς καί τω 

δεϊσθαι βιαζοίμην όμωμοκότας, θεούς αν διδάσκοιμι μή 

ζ ήγεϊσθαι υμάς είναι, και άτεχνώς άπολογουμενος κατη-

γοροίην αν εμαυτού ώς θεούς ού νομίζω, άλλα πολλού δεϊ 

ούτως έχειν νομίζω τε γάρ, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, ώς ουδείς 

τών εμώ ν κατηγόρων, και υμϊν επιτρέπω και τω θεώ 

κρϊναι περί εμού οπη μέλλει έμοίτε άριστα είναι καί υμϊν. 

ά Το μέν μή άγανακτεϊν, ώ άνδρες Αθηναίοι, επί τούτω 

36 τω γεγονότι, οτι μου κατεφηφίσασθε, άλλα τέμοι πολλά 
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το δικαστή, ούτε να αθωώνεται με παρακάλια, αλλά να 

εξηγεί την ουσία της υπόθεσης και να πείθει. Γιατί δεν 

κάθεται στη θέση του ο δικαστής για αυτό το σκοπό, για 

να κάνει χάρες κατά την απονομή του δικαίου, αλλά 

για να κρίνει αντικειμενικά· και ορκίστηκε όχι να κάνει 

χάρες σε όποιον θέλει, αλλά να δικάζει σύμφωνα με τους 

νόμους. Έ τ σ ι λοπόν δεν πρέπει ούτε εμείς οι κατηγορού

μενοι να σας συνηθίζουμε στην επιορκία, ούτε εσείς να 

τη συνηθίζετε. Γιατί σε αυτή την περίπτωση και οι μεν 

και οι δε θα δείχναμε ασέβεια προς τους θεούς . Μην 

έχετε επομένως την απαίτηση, Αθηναίοι, να συμπερι

φερθώ σε σας με τρόπο που πιστεύω ότι ούτε ωραίος 

είναι, ούτε δίκαιος, ούτε αρέσει στους θεούς· προπαντός, 

μα το Δία, από τη στιγμή που με μήνυσε για ασέβεια 

αυτός εδώ ο Μέλητος. Γιατί σαφέστατα, αν σας έπειθα 

και σας βίαζα με παρακάλια να παραβείτε τον όρχο 

σας, θα σας δίδασκα να μην πιστεύετε στην ύπαρξη των 

θεών και, πράγματι, με την απολογία μου θα επέρριπτα 

ο ίδιος στον εαυτό μου την κατηγορία ότι δεν πιστεύω 

στους θεούς. Αλλά αυτό πολύ απέχει από την αλήθεια. 

Γιατί πιστεύω, Αθηναίοι, πολύ περισσότερο από ό,τι ο

ποιοσδήποτε από τους κατήγορους μου, και αφήνω εσάς 

και το θεό ' να με κρίνετε και να αποφασίσετε ποιο είναι 

το καλύτερο να γίνει για μένα και για σας. 

Το ότι δεν οργίζομαι , Αθηναίοι, εξαιτίας αυτού του γε

γονότος , ότι με κρίνατε ένοχο, οφείλεται σε πολλούς 
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συμβάλλεται, και ούκ άνέλπιστόνμοι γέγονεν το γεγονός 

τούτο, άλλα πολύ μάλλον θαυμάζω έκατέρων τών φήφων 

τον γεγονότα αριθμόν, ού γάρ ωόμην εγωγε ούτω παρ' 

J ολίγον έσεσθαι, άλλα παρά πολύ- νύν δέ, ώς εοικεν, εί 

τριάκονταμόναι μετέπεσον τών φήφων, άπεπεφευγη αν. 

Μέλητονμέν ούν, ώς εμοι δοκώ, καί νύν άποπέφευγα, καί 

ού μόνον άποπέφευγα, άλλα παντ'ι δήλον τούτο γε, ότι εί 

μή άνέβη "Ανυτος και Λύκων κατηγορήσοντες εμού, καν 

b ώφλε χιλίας δραχμάς, ού μεταλαβών το πέμπτον μέρος 

τών φήφων. 

Τιμάται δ' ούν μοι 6 άνήρ θανάτου, είεν εγώ δέ δή τίνος 

ύμϊν άντιτιμήσομαι, ώ άνδρες Αθηναίοι; ή δήλον οτι τής 

5 αξίας; τίούν; τίά'ξιός είμι παθεϊν ή άποτεϊσαι, οτι μαθών 

εν τω βίω ούχ ήσυχίαν ήγον, άλλ'άμελήσας ώνπερ οι 

πολλοί, χρηματισμού τε και οικονομίας και στρατηγιών 

και δημηγοριών και τών άλλων άρχων καί συνωμοσιών 

καί στάσεων τών εν τη πόλει γιγνομένων, ήγησάμενος 

e εμαυτον τω οντι έπιεικέστερον είναι ή ώστε εις ταύτ' ιόντα. 

σώζεσθαι, ενταύθα μέν ούκ ηα οι ελθών μήτε ύμϊν μήτε 

εμαυτώ έμελλονμηδέν Οφελος είναι, επί δέ το ιδία 
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λόγους, μεταξύ των οποίων και ότι το αποτέλεσμα δε με 

εξέπληξε καθόλου. Πολύ περισσότερο απορώ με τον α

ριθμό των αθωωτικών και των καταδικαστικών ψήφων. 

Γιατί ε γ ώ φανταζόμουν ότι το αποτέλεσμα δε θα κριθεί 

με μικρή διαφορά, αλλά με μεγάλη. Τώρα όμως, από 

ότι φαίνεται, μόνο τριάντα ψήφοι αν ήταν διαφορετικές, 

θα είχα αποφύγει την καταδίκη . Την καταδίκη από 

το Μέλητο και τώρα την απέφυγα· και όχι μόνο την 

απέφυγα, αλλά είναι πια σε όλους ξεκάθαρο το εξής: αν 

δεν είχαν έρθει στο δικαστήριο ο Άνυτος και ο Λύκωνας 

για να με κατηγορήσουν, θα έπρεπε να πληρώσει και 

χίλιες δραχμές, αφού δε θα συγκέντρωνε το ένα πέμπτο 

των ψήφων . 

Ζητάει λοιπόν ο κατήγορος για μένα την ποινή του 

θανάτου· ας είναι. Ε γ ώ όμως τι ποινή να αντιπροτείνω, 

Αθηναίοι; Προφανώς αυτή που μου αξίζει. Τι μου αξίζει 

να πάθω ή να πληρώσω, επειδή δεν έμαθα στη ζωή μου 

να κάθομαι ήσυχα και αδιαφόρησα για όσα επιδιώκουν οι 

πολλοί, δηλαδή την απόκτηση χρημάτων και τη διαχεί

ριση των οικονομικών μου και το αξίωμα του στρατηγού 

και τους πολιτικούς λόγους και τα άλλα αξιώματα και 

τις συνομωσίες και τις πολιτικές συγκρούσεις που 

λαμβάνουν χώρα στην πόλη; Αυτό το έκανα γιατί θεώ

ρησα ότι είμαι όντως πολύ ακέραιος για να επιβιώσω αν 

εμπλεκόμουν σε τέτοια πράγματα. Δεν ασχολήθηκα 

λοιπόν με όσα, αν είχα ασχοληθεί, δε θα ωφελούσαν ούτε 
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εκαστον ιών εύεργετεϊν τήνμεγίστην εύεργεσίαν, ώς εγώ 

S φημι, ενταύθα ηα, επιχειρών εκαστον υμών πείθείνμή 

πρότερονμήτε τών εαυτού μηδενός έπιμελεϊσθαι πριν 

εαυτού έπιμεληθείη Οπως ώς βέλτιστος και φρονιμώτατος 

εσοιτο, μήτε τών τής πόλεως, πριν αυτής της πόλεως, τών 

d τε άλλων ούτω κατά τον αυτόν τρόπον έπιμελεϊσθαι -τί 

ούν είμι άξιος παθεϊν τοιούτος ων; αγαθόν τι, ω άνδρες 

Αθηναίοι, είδεϊ γε κατά τήν άξίαν τη αλήθεια τιμάσθαν 

και ταύτα γε αγαθόν τοιούτον οτι αν πρέποι έμοί τί ουν 

5 πρέπει άνδρϊ πένητι ευεργέτη δεομένω άγειν σχολήν επί τη 

υμετέρα παρακελευ'σει; ούκ εσθ' οτι μάλλον, ώ άνδρες 

Αθηναίοι, πρέπει ούτως ώς τον τοιούτον άνδρα εν πρυ-

τανείω σιτεϊσθαι, πολύ γε μάλλον ή εί τις υμών ι'ππω ή 

συνωρίδι ή ζευγει νενίκηκεν Όλυμπίασιν όμέν γάρ υμάς 

ΙΟ ποιεϊεύδαίμονας δοκεϊν είναι, εγώ δέ είναι, και ό μέν 

e τροφής ουδέν δεϊται, εγώ δέ δέομαι, εί ούν δεϊμε κατά το 

37 δίκαιον τής αξίας τιμάσθαι, τούτου τιμώμαι, εν πρυτανείω 

σιτήσεως. 
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τον εαυτό μου ούτε εσάς· αντίθετα, έκανα αυτό: επιδίω

ξα, πλησιάζοντας τον καθένα σας προσωπικά, να του 

προσφέρω τη μεγαλύτερη ευεργεσία, όπως ε γ ώ διατεί

νομαι, επιχειρώντας να τον πείσω να μη φροντίζει γ ια 

καμία υπόθεση του, πριν φροντίσει για τον ίδιο τον εαυ

τό του, π ώ ς θα γίνει όσο το δυνατό καλύτερος και συνε

τότερος, και να μη φροντίζει για τα όσα ανήκουν στην 

πόλη πριν φροντίσει για την ίδια την πόλη , και να 

φροντίζει γ ια όλα τα υπόλοιπα με τον ίδιο τρόπο—τι 

μου αξίζει λοιπόν να πάθω από τη στιγμή που είμαι 

τέτοιος άνθρωπος; Κάτι καλό, Αθηναίοι, αν στα αλήθεια 

πρέπει να προτείνω ποινή ανάλογη με την αξία μου, και 

μάλιστα καλό τέτοιο που να μου αρμόζει. Τι λοιπόν ται

ριάζει σε άνθρωπο φτωχό, ευεργέτη της πόλης, που 

χρειάζεται ελεύθερο χρόνο για να σας συμβουλεύει; Δεν 

υπάρχει τίποτε, Αθηναίοι, που να αρμόζει περισσότερο 

σε έναν τέτοιο άνθρωπο, από το να σιτίζεται δωρεάν στο 

Πρυτανείο . Πολύ περισσότερο δικαιούται αυτός την εν 

λόγω σίτιση, παρά κάποιος Αθηναίος που νίκησε στους 

Ολυμπιακούς σε αγώνες με άρμα ενός, δύο ή τεσσάρων 

αλόγων. Γιατί εκείνος σας κάνει να νομίζετε ότι είστε 

ευτυχείς, ενώ εγώ σας κάνω να είστε πραγματικά , 

και εκείνος δε χρειάζεται δωρεάν σίτιση ', ενώ ε γ ώ τη 

χρειάζομαι. Αν λοιπόν πρέπει να προτείνω ποινή σύμ

φωνη με το δίκαιο και αντίστοιχη με την αξία μου, αυτό 

ζητώ, σίτιση στο Πρυτανείο . 
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"Ισως ούν ύμϊν και ταυτί λέγων παραπλησίως δοκώ 

λέγειν ώσπερ περί τού οίκτου και τής άντιβολήσεως, 

J άπαυθαδιζόμενος' το δέ ούκ εστίν, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, 

τοιούτον άλλα τοιόνδε μάλλον, πέπεισμαι εγώ εκών 

είναι μηδένα άδικεϊν ανθρώπων, άλλα υμάς τούτο ού πείθω' 

ολίγον γάρ χρόνον άλλη'λοις διειλέγμεθα. επεί, ώς 

εγωμαι, εί ην ύμϊν νόμος, ώσπερ και άλλοις άνθρώποις, 

ΙΟ περί θανάτου μή μίαν ημέρα ν μόνον κρίνει ν άλλα πολλάς, 

b έπείσθητε αν νύν δ' ού ράδιο ν εν χρόνω όλίγω μεγάλας 

διαβολάς άπολυ'εσθαι. πεπεισμένος δή εγώ μηδένα άδι

κεϊν πολλού δε'ω έμαυτόν γε άδικήσειν καί κατ'έμαυτού 

ερεϊν αυτός ώς ά'ξιός ειμί του κακού και τιμήσεσθαι τοιου-

5 του τινός εμαυτώ. τίδείσας; ή μή πάθω τούτο ου Μέλητός 

μοι τιμάται, ό φημι ούκ είδεναι ουτ' εί αγαθόν ουτ' εί 

κακόν εστίν; αντί τούτου δή ελωμαι ών ευ οιδά τι κακών 

Οντων τούτου τιμησάμενος; πότερον δεσμού; και τί με δει 

e ζήν εν δεσμωτηρίω, δουλευ'οντα τη άει καθισταμένη αρχή, 

τοϊς ένδεκα; άλλα χρημάτων καί δεδέσθαι έως αν εκτείσω; 

άλλα ταύτόν μοίέστιν όπερ νυνδή ελεγον ού γάρ έστι μοι 

χρήματα οπόθεν εκτείσω. άλλα δή φυγής τιμήσωμαι; 
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Ί σ ω ς να σας φανεί ότι λέγοντας αυτά μιλάω με τρό

πο ανάλογο με αυτόν που μίλησα για τον οίχτο και τις 

ικεσίες, δηλαδή αλαζονικά. Δεν πρόκειται όμως γ ια α-

λαζονία, Αθηναίοι, αλλά για το εξής: είμαι πεπεισμένος 

ότι με τη θέληση μου δεν έχω αδικήσει κανέναν άνθρω

πο ', αλλά εσάς δε σας πείθω - βέβαια, λίγο χρόνο συνο

μιλήσαμε. Γιατί, όπως πιστεύω, αν είχατε ένα νόμο, 

όπως έχουν άλλοι άνθρωποι, τις δίκες στις οποίες η 

ποινή είναι θάνατος να τις κρίνετε όχι σε μία μέρα αλλά 

σε πολλές , θα πειθόσασταν. Τώρα όμως δεν είναι εύ-

χολο μέσα σε λίγο χρόνο να εξαλειφθούν μεγάλες συκο

φαντίες. Αφού λοιπόν είμαι πεπεισμένος ότι κανέναν δεν 

έχω αδικήσει, καθόλου δεν πρόκειται να αδικήσω τον εαυ

τό μου και να π ω ο ίδιος εναντίον μου ότι μου αξίζει να 

πάθω κακό και να ζητήσω να μου επιβληθεί τιμωρία . 

Να το κάνω επειδή θα φοβηθώ τι; Μη τυχόν πάθω αυτό 

που ζητάει ο Μέλητος, και το οποίο υποστηρίζω ότι δεν 

ξέρω αν είναι καλό ή κακό; Ή αντί για αυτό να διαλέξω 

κάτι που ξέρω ότι είναι κακό και αυτό να προτείνω ως 

ποινή; Τι να διαλέξω, τη φυλάκιση; Και γιατί θα έ

πρεπε να ζω μέσα στη φυλακή ως δούλος των εκάστοτε 

διοικητών της, των Ένδεκα; Ή να προτείνω να μου επι

βληθεί πρόσ~ιμο και να μείνω στη φυλακή μέχρι να το 

πληρώσω; Μα αυτό είναι το ίδιο με το προηγούμενο, 

αφού δεν έ χ ω χρήματα για να πληρώσω. Μ ή π ω ς να 

προτείνω εξορία; Ί σ ω ς αυτό να το δεχόσαστε ως ποινή. 
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5 ίσως γάρ αν μοι τούτου τιμήσαιτε. πολλή μενταν με φιλο-

φυχία εχοι, ώ άνδρες Αθηναίοι, είού'τως αλόγιστος είμι 

ώστεμή δυ'νασθαι λογίζεσθαι οτι ύμεϊςμέν οντες πολΐταί 

μου ούχ οιοίτε έγένεσθε ένεγκεϊν τάς εμάς διατριβάς και 

b τους λόγους, άλλ ' υμϊν βαρυτεραι γεγόνασιν και επι-

φθονώτεραι, ώστε ζητείτε αυτών νυνι άπαλλαγήναι- άλλοι 

δέ ά'ρα αύτάς οίσουσι ραδίως; πολλού γε δεϊ, ώ άνδρες 

'Αθηναίοι, καλός ουν αν μοι ό βίος είη εξελθόντι τηλικωδε 

5 άνθρώπω ά'λλην εξ άλλης πόλεως άμειβομένω και έξε-

λαυνομένω ζην. εύ γάρ οιδ' οτι οποί αν έλθω, λέγοντος 

εμού άκροάσονται οι νέοι ώσπερ ενθάδε' καν μέν τούτους 

άπελαυνω, ουτοίμε αυτοί εξελώσι πείθοντες τους πρεσβυ-

e τέρους- εάν δέ μή άπελαυνω, οι τούτων πατέρες δέ καί 

οικείοι δι ' αυτούς τούτους. 

"Ισως ουν α'ν τις ειποι, «Σιγών δέ και ήσυχίαν άγων, ώ 

Σώκρατες, ούχ οίος τ' εση ήμϊν έξελθών ζην;» τουτί δή εστί 

5 πάντων χαλεπώτατον πεΐσαίτινας υμών. εάντε γάρ λέγω 

οτι τώ θεώ άπειθεϊν τού τ' εστίν και διά τού τ' αδύνατον 

ήσυχίαν άγειν, ού πείσεσθέμοι ώς είρωνευομένω' έάντ' αύ 

λέγω οτι και τυγχάνει μέγιστον αγαθόν ον άνθρώπω 

τούτο, εκάστης ημέρας περί αρετής τους λόγους ποιεΐσθαι 

και τών άλλων περί ών ύμεϊς εμού άκουετε διαλεγομένου 

J και εμαυτόν και άλλους εξετάζοντος, ό δέ ανεξέταστος 

βίος ού βιωτος άνθρώπω, ταύτα δ' ετι ήττον πείσεσθέ μοι 

ΠΛΑ ΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛ ΟΠΑ 

Αλλά θα αγαπούσα υπερβολικά τη ζωή μου, Αθηναίοι, 

αν ήμουν τόσο απερίσκεπτος, ώστε να μην μπορώ να 

καταλάβω αυτό: εσείς, που είστε συμπολίτες μου, δεν 

καταφέρατε να αντέξετε τη δραστηριότητα μου και τα 

λόγια μου, αλλά δυσανασχετήσατε και σας προκάλεσαν 

μίσος, σε σημείο που να ζητάτε τώρα να α π α λ λ α γ ε ί τ ε 

από αυτά. Άλλοι θα τα ανεχθούν με ευκολία; Κάθε άλ

λο, Αθηναίοι. Ωραία ζωή θα έκανα αν σε αυτή την ηλι

κία έφευγα και πήγαινα κυνηγημένος διαδοχικά α π ό τη 

μία πόλη στην άλλη! Γιατί το ξέρω καλά ότι, όπου και 

αν π ά ω , οι νέοι θα με ακούν με προσοχή όταν μιλάω, 

όπως και εδώ. Και, αν τους διώχνω, αυτοί θα φροντί

σουν να απελαθώ πείθοντας τους μεγαλύτερους. Αν π ά 

λι δεν τους διώχνω, θα με απελάσουν οι πατέρες και οι 

συγγενείς τους για το καλό των ίδιων των νέων. 

Ί σ ω ς βέβαια να έλεγε κανείς: 'Σου είναι αδύνατο, 

Σωκράτη, αφού φύγεις από την πόλη μας, να ζήσεις 

ήσυχα και χωρίς να μιλάς'; Αυτό ακριβώς είναι το πιο 

δύσκολο να πείσω ορισμένους από σας. Αν σας π ω ότι 

αυτό σημαίνει ανυπακοή στο θεό , και για αυτό το λόγο 

είναι αδύνατο να ζήσω ήσυχα, δε θα πεισθείτε και θα 

θεωρήσετε ότι σας κοροϊδεύω. Αν πάλι σας π ω ότι αυτό 

είναι το μεγαλύτερο αγαθό που υπάρχει για τον άνθρω

πο, δηλαδή κάθε μέρα να μιλάει για την αρετή και γ ια 

τα άλλα για τα οποία εσείς με ακούτε να συζητάω και 

να εξετάζω και τον εαυτό μου και τους άλλους, ενώ τη 
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λέγοντι. τά δέ έχει μέν ού'τως, ώς εγώ φημι, ώ άνδρες, 

πείθειν δέ ού ράδιον. καί εγώ άμα ούκ είθισμαι εμαυτον 

b άξιου ν κακού ούδενός. εί μέν γάρ ην μοι χρήματα, ετιμη-

σάμην αν χρημάτων Οσα εμελλον έκτείσειν ουδέν γάρ αν 

έβλάβην νύν δέ ού γάρ εστίν, εί μή ά'ρα Οσον αν εγώ 

δυναίμην εκτεϊσαι, τοσούτου βουλεσθέμοι τιμήσαι. ίσως 

5 δ' αν δυναίμην εκτεϊσαι ύμϊν πουμνάν αργυρίου' τοσούτου 
τ 

ουν τιμωμαι. 

Πλάτων δέ οδε, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, και Κρίτων καί Κρι-

τόβουλοςκαι Απολλόδωροςκελευουσίμε τριάκονταμνών 

τιμήσασθαι, αυτοί δ'εγγυάσθαι' τιμώμαι ούν τοσούτου, 

ΙΟ εγγυηται δέ ύμϊν 'έσονται τού αργυρίου ούτοι άξιόχρεω. 

e Ού πολλού γ' ένεκα χρόνου, ώ άνδρες Αθηναίοι, όνομα 

εξετε καί αίτίαν ύπο τών βουλομένων τήν πόλιν λοιδορεϊν 

ώς Σωκράτη άπεκτόνατε, άνδρα σοφόν φήσουσι γάρ δή με 

σοφον είναι, εί και μή είμι, οι βουλόμενοι ύμϊν όνειδί-

j ζειν εί γοΰν περιεμείνατε ολίγονχρόνον, άπα τού αυτομά

του αν ύμϊν τούτο έγένετο. οράτε γάρ δή τήν ήλικίαν Οτι 

πόρρω ήδη εστί τού βίου, θανάτου δέ εγγύς, λέγω δέ τούτο 
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ζωή χωρίς ηθική εξέταση δεν αξίζει να τη ζει, ακόμη λι

γότερο θα σας πείσω. Και τα πράγματα είναι μεν έτσι, 

όπως υποστηρίζω εγώ, Αθηναίοι, αλλά δεν είναι εύχολο 

να σας πείσω. Άλλωστε και εγώ δεν έ χ ω συνηθίσει να 

πιστεύω ότι μου αξίζει να πάθω οποιοδήποτε κακό. Αν 

λοιπόν είχα χρήματα, θα πρότεινα ως ποινή ένα πρόστιμο 

που θα μπορούσα να πληρώσω . Γιατί δε θα πάθαινα κα

μία ζημία σε αυτήν την περίπτωση . Τώρα όμως δεν 

έχω, εκτός αν θέλετε να μου επιβάλετε πρόστιμο που 

μπορώ να πληρώσω. Θα μπορούσα ίσως να πληρώσω μία 

ασημένια μνα . Τόσο πρόστιμο προτείνω λοιπόν. 

Ο Π λ ά τ ω ν α ς όμως αυτός εδώ, Αθηναίοι, και ο 

Κρίτωνας και ο Κριτόβουλος και ο Απολλόδωρος με 

παρακινούν να προτείνω τριάντα μνες και αυτοί εγγυώ

νται την καταβολή τους . Τόσο λοιπόν προτείνω, και 

την καταβολή των χρημάτων σάς την εγγυώνται τούτοι 

εδώ οι φερέγγυοι πολίτες . 

Εξαιτίας ' της βιασύνης σας. Αθηναίοι, θα βγάλετε 

κακό όνομα και θα κατηγορηθείτε από αυτούς που θέ

λουν να κακολογούν την πόλη, επειδή σκοτώσατε το 

Σωκράτη, άνθρωπο σοφό—γιατί βέβαια αυτοί που θέ

λουν να σας διασύρουν θα πούνε ότι ήμουνα σοφός, ενώ 

δεν είμαι. Αν όμως περιμένατε λίγο, θα γινόταν από 

μόνο του αυτό που επιθυμείτε. Βλέπετε ότι βρίσκομαι σε 

ηλικία στην οποία έ χ ω διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της 
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ά ού προς πάντας υμάς, άλλα προς τους εμού καταφηφι-

σαμένους θάνατον, λέγω δέ και τόδε προς τους αυτούς 

τούτους, ίσως με οίεσθε, ω άνδρες, απορία λόγων έαλω-

κέναι τοιούτων οις αν υμάς έπεισα, είωμην δεϊν άπαντα ποι-

5 εϊν καί λέγειν ώστε άποφυγεϊν τήν δίκην. πολλού γε δεϊ. 

άλλ' απορία μέν εάλωκα, ού μέντοι λόγων, άλλα τόλμης 

καί άναισχυντίας και τού μή εθέλειν λέγειν προς υμάς τοι

αύτα οι' αν ύμϊν μέν ήδιστα ην άκουειν - θρηνούντός τέ μου 

και όδυρομένου και άλλα ποιοΰντος και λέγοντος πολλά 

e και ανάξια εμού, ώς εγώ φημι, οία δή και είθισθε ύμεϊς 

τών άλλων άκουειν. άλλ'ούτε τότε ωήθην δεϊν ένεκα τού 

κίνδυνου πράξαι ουδέν άνελευθερον, ούτε νύν μοι μεταμέ-

λει ούτως άπολογησαμένω, άλλα πολύ μάλλον αίρούμαι 

J ωδε άπολογησάμενος τεθνάναι ή εκείνως ζην. ούτε γάρ εν 

δίκη ουτ' εν πολεμώ ουτ'εμέ ουτ' άλλον ούδένα δεϊ τούτο 

39 μηχανάσθαι, Οπως άποφευξεται πάν ποιών θάνατον, και 

γάρ εν ταϊς μάχαις πολλάκις δήλον γίγνεται οτι τό γε 

άποθανεϊν αν τις εκφυγοι και Οπλα άφεις και εφ'ίκετείαν 

τραπόμενος τών διωκόντων και άλλαι μηχαναι πολλαί 

2 4 0 
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ζωής μου και ο θάνατος είναι κοντά. Δεν το λέω αυτό σε 

όλους σας, αλλά σε αυτούς που ψήφισαν τη θανατική 

μου καταδίκη. Σε αυτούς τους ίδιους λέω και το εξής: 

ίσως φαντάζεστε, Αθηναίοι, ότι καταδικάστηκα από έλ

λειψη επιχειρημάτων με τα οποία θα σας έπειθα, αν θε

ωρούσα ότι πρέπει κανείς να λέει και να κάνει οτιδήποτε 

για να αποφύγει την καταδίκη. Καθόλου δεν είναι έτσι. 

Καταδικάστηκα όντως από έλλειψη, όχι όμως επιχει

ρημάτων, αλλά θράσους και αναισχυντίας και της διά

θεσης να σας π ω τέτοια πράγματα που ακούτε με με

γ ά λ η ευχαρίστηση—να κλαίω και να χτυπιέμαι και να 

κάνω και να λέω και άλλα πολλά καθόλου αντάξια μου, 

όπως υποστηρίζω, αλλά που εσείς έχετε συνηθίσει να τ α 

ακούτε από τους άλλους. Ό μ ω ς ούτε τότε θεώρησα ότι 

εξαιτίας του κινδύνου τον οποίο διέτρεχα έπρεπε να κά

νω κάτι που δεν ταιριάζει σε ελεύθερο άνΒρωπο, ούτε 

τώρα μετανιώνω που απολογήθηκα έτσι. Πολύ περισσό

τερο προτιμώ να πεθάνω έχοντας απολογηθεί με αυτόν 

τον τρόπο, παρά να ζήσω έχοντας χρησιμοποιήσει τη 

μέθοδο των ικεσιών. Γιατί ούτε στη δίκη ούτε στον πό

λεμο δεν πρέπει εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος να ψάχνει 

με ποιο τέχνασμα θα αποφύγει πάση θυσία το θάνατο 

και να κάνει οτιδήποτε για αυτό το σκοπό. Πραγματικά, 

και στις μάχες πολλές φορές γίνεται φανερό ότι μπορεί 

κανείς να αποφύγει το θάνατο, αν πετάξει τα όπλα του 

και ικετέψει πέφτοντας στα πόδια των διωκτών του· υ-
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S είσιν εν εκάστοις τοις κινδυνοις ώστε διαφευγειν θάνατον, 

εάν τις τολμά πάν ποιεϊν και λέγειν, αλλά μή ού τούτ' η 

χαλεπόν, ω άνδρες, θάνατον έκφυγεΐν, άλλα πολύ χα-

b λεπώτερον πονηρίαν θάττον γάρ θανάτου θεϊ. και νύν εγώ 

μέν ά'τε βραδύς ων και πρεσβυ'της υπό τού βραδύτερου 

εάλων, οι δ' εμοι κατήγοροι άτε δεινοί καί οξείς οντες ύπο 

τού θάττονος, τής κακίας, και νύν εγώ μέν ά'πειμι ύφ' υμών 

5 θανάτου δίκην όφλών, ούτοι δ' ύπο τής αληθείας ώφληκό-

τεςμοχθηρίαν και άδικίαν. και εγώ τε τω τιμήματι 

εμμένω και ούτοι, ταύτα μέν που ίσως ούτως καί έδει 

σχεϊν, και οίμαι αυτά μετρίως ε'χειν. 

e Το δέ δή μετά τούτο επιθυμώ ύμϊν χρησμωδήσαι, ώ 

καταφηφισάμενοίμου- καί γάρ είμι ήδη ενταύθα εν ω 

μάλιστα άνθρωποι χρησμωδούσιν, Οτανμέλλωσιν άποθα-

νεϊσθαι. φημι γάρ, ώ άνδρες οι εμέ άπεκτόνατε, τιμωρίαν 

5 ύμϊν ήξειν ευθύς μετά τον εμον θάνατον πολύ χαλεπωτέραν 

νή Δία ή οίαν εμέ άπεκτόνατε- νύν γάρ τούτο είργασθε 

οίόμενοι μέν άπαλλάξεσθαι τού διδόναι ελεγχον τού βίου, 

το δέ ύμϊν πολύ εναντίον άποβήσεται, ώς εγώ φημι. 

d πλείους έσονται υμάς οι ελέγχοντες, ους νύν εγώ κατεϊχον, 
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πάρχουν και άλλα πολλά κόλπα για να γλυτώνει κανείς 

το θάνατο σε κάθε επικίνδυνη κατάσταση, αν έχει το 

θράσος να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα. Ό μ ω ς προσέξτε, 

Αθηναίοι, μήπως το δύσκολο δεν είναι να αποφύγει κα

νείς το θάνατο, αλλά την κακία. Γιατί αυτή τρέχει πιο 

γρήγορα από το θάνατο. Και τώρα εγώ βέβαια, επειδή 

είμαι "(ίρος και βραδυκίνητος, νικήθηκα από το λιγότερο 

ταχύ, το θάνατο, όμως οι κατήγοροι μου, που είναι άν

θρωποι ευφυείς και με τ α χ ε ί α αντίληψη, νικήθηκαν από 

το ταχύτερο, την κακία. Και τώρα εγώ φεύγω καταδι

κασμένος από σας σε θάνατο, αυτοί όμως καταδικασμέ

νοι από την αλήθεια για μοχθηρία και αδικία. Τόσο εγώ 

όσο και αυτοί αποδεχόμαστε τις ποινές μας. Ί σ ω ς κατά 

κάποιο τρόπο έτσι να έπρεπε να εξελιχθούν τα π ρ ά γ μ α 

τα και νομίζω ότι σωστά έγιναν έτσι. 

Και τώρα βέβαια, μετά από όσα είπα, επιθυμώ να 

προφητέψω κάτι για σας που με καταψηφίσατε. Γιατί 

βρίσκομαι πια στην κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι 

πολύ συχνά προφητεύουν, δηλαδή λίγο πριν το θάνατο . 

Λέω λοιπόν σε σας που με σκοτώσατε ότι αμέσως μετά 

το θάνατο μου θα πέσει επάνω σας τιμωρία πολύ πιο 

βαριά, μα το Δία, από το θάνατο που μου επιβάλατε. 

Γιατί τώρα το κάνατε αυτό νομίζοντας ότι θα α π α λ λ α 

γείτε από το να δίνετε λογαριασμό για τη ζωή σας. Θα 

σας προκύψει όμως το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, 

όπως υποστηρίζω εγώ. Θα υπάρξουν περισσότεροι που 
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ύμεϊς δέ ούκ ησθάνεσθε' και χαλεπώτεροι έσονται οσω 

νεώτεροι είσιν, και ύμεϊς μάλλον αγανακτήσετε, εί γάρ 

οίεσθε άποκτείνοντες ανθρώπους επισχήσειν τοΰ ονειδίζειν 

J τινά ύμϊν οτι ούκ ορθώς ζήτε, ού καλώς διανοεϊσθε- ού γάρ 

εσθ'αυτή ή απαλλαγή ούτε πάνυ δυνατή ούτε καλή, άλλ' 

εκείνη και καλλίστη και ρφστη, μή τους άλλους κολουειν 

αλλ'εαυτόν παρασκευάζειν Οπως εσται ώς βέλτιστος. 

ταύτα μέν ουν ύμϊν τοις καταφηφισαμένοις μαντευσάμενος 

ΙΟ άπαλλάττομαι. 

e Τοις δέ άποφηφισαμένοις ήδέως αν διαλεχθείην υπέρ 

τού γεγονότος τουτουΐ πράγματος, εν ω οι άρχοντες 

άσχολίαν άγουσι καί ού'πω έρχομαι οι ελθόντα με δεϊ 

τεθνάναι. άλλα μοι, ω άνδρες, παραμείνατε τοσούτον 

J χρόνον ουδέν γάρ κωλύει διαμυθολογήσαι προς αλλήλους 

40 εως εξεστιν. ύμϊν γάρ ώς φίλοις ουσιν επιδεϊξαι εθέλω το 

νυνίμοι συμβεβηκος τίποτε νοεϊ. εμοι γάρ, ώ άνδρες 

δικασταί-υμάς γάρ δικαστάς καλών ορθώς αν καλοίην-

θαυμάσιόν τι γέγονεν. ή γάρ είωθυϊάμοι μαντική ή τού 

5 δαιμονίου εν μέν τω πρόσθεν χρόνω παντί πάνυ πυκνή αεί 
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θα σας ασκούν ηθικό έλεγχο · αυτούς μέχρι τώρα ε γ ώ 

τους συγκρατούσα, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνατε. 

Και θα είναι πιο αυστηροί από μένα, στο βαθμό που εί

ναι νεότεροι, και εσείς θα οργίζεσθε περισσότερο μαζί 

τους. Γιατί, αν νομίζετε ότι σκοτώνοντας ανθρώπους θα 

σταματήσετε κάποιον να σας επιτιμά, επειδή δε ζείτε 

σωστά, δε σκέφτεστε με ορθό τρόπο. Γιατί αυτή η α π α λ 

λ α γ ή δεν είναι ούτε εφικτή ούτε καλή· πολύ καλύτερο 

και λιγότερο επίπονο είναι να μην εμποδίζει κανείς τους 

άλλους να τον χρίνουν, αλλά να καλλιεργεί τον εαυτό 

του για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερος. Έ χ ο ν τ α ς 

δώσει αυτή την προφητεία σε σας που με καταψηφίσατε, 

σας αφήνω. 

Με σας που ψηφίσατε την α π α λ λ α γ ή μου ευχαρί

στως θα συζητούσα για αυτό που έγινε τώρα μόλις εδώ, 

όσο οι άρχοντες είναι απασχολημένοι και δεν έ χ ω πάει 

ακόμη εκεί που πρέπει για να πεθάνω. Μείνετε μαζί 

μου, Αθηναίοι, για αυτό το διάστημα. Γιατί τίποτε δε 

μας εμποδίζει να συνομιλήσουμε μεταξύ μας όσο υπάρ

χει η δυνατότητα. Σε σας, σα σε φίλους, θέλω να δείξω 

τι άραγε σημαίνει αυτό που μου συνέβη τώρα. Γιατί σε 

μένα, δικαστές —καθότι εσάς ορθά θα σας αποκαλού

σε κάποιος δικαστές—συνέβη κάτι παράξενο. Η συνηθι

σμένη μου μαντική φωνή, αυτή του δαιμόνιου , όλο το 

προηγούμενο διάστημα εμφανιζόταν πολύ συχνά και 

μου εναντιωνόταν έντονα ακόμη και για πολύ ασήμαντα 

245 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ην και πάνυ επί σμικροϊς εναντιουμένη, εί τι μέλλοιμι μή 

ορθώς πράξειν. νυνι δέ συμβέβηκέμοι άπερ οράτε και 

αυτοί, ταυτι ά γε δή οίηθείη άν τις και νομίζεται έσχατα 

b κακών είναι- εμοι δέ ούτε εξιόντι εωθεν οίκοθεν ήναντιώθη 

το τού θεού σημεϊον, ούτε ήνίκα άνέβαινον ενταυθοϊεπί το 

δικαστήριον, οΰτε εν τω λόγω ούδαμοΰ μέλλοντίτι ερεϊν. 

καίτοι εν άλλοις λόγοις πολλαχοΰ δή με επέσχε λέγοντα 

5 μεταξύ' νύν δέ ούδαμού περί ταυτην τήν πράξιν ουτ'εν 

έργω ουδενϊ ουτ' εν λόγω ήναντίωταίμοι. τί ούν αίτιον 

είναι ύπολαμβάνω; εγώ ύμϊν ερώ' κινδυνεύει γάρ μοι 

το συμβεβηκος τούτο αγαθόν γεγονέναι, και ούκ εσθ' Οπως 

e ημείς ορθώς ύπολαμβάνομεν, Οσοι οίόμεθα κακόν είναι το 

τεθνάναι. μέγα μοι τεκμήριον τούτου γέγονεν ού γάρ εσθ' 

Οπως ούκ ήναντιώθη άν μοι το είωθος σημεϊον, εί μή τι 

εμελλον εγώ αγαθόν πράξειν. 

5 Έννοήσωμεν δέ καί τήδε ώς πολλή ελπίς έστιν αγαθόν 

αυτό είναι, δυοϊν γάρ θάτερόν εστίν το τεθνάναι' ή γάρ οίον 

μηδέν είναι μηδέ αίσθησιν μηδεμίαν μηδενός έχει ν τον 

τεθνεώτα, ή κατά τά λεγόμενα μεταβολή τις τυγχάνει 

ούσα και μετοίκησις τη φυχή τού τόπου τού ενθένδε εις 

ΙΟ άλλον τόπον, και είτε δήμηδεμία αίσθησίς έστιν, άλλ'οίον 

à ύπνος, επειδάν τις καθευδωνμηδ'όναρμηδέν ορά, θαυμά-
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πράγματα, αν επρόκειτο να κάνω κάτι που να μην είναι 

σωστό. Τώρα όμως μου συνέβη αυτό που βλέπετε και οι 

ίδιοι και το οποίο θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει— 

και γενικά πιστεύεται ότι είναι—το μεγαλύτερο κακό. 

Ό μ ω ς ούτε όταν βγήκα το πρωί από το σπίτι μου μου 

εναντιώθηκε το θεϊκό σημάδι, ούτε όταν ανέβαινα εδώ 

στο δικαστήριο, ούτε σε κανένα σημείο του λόγου μου 

ενώ επρόκειτο να π ω οτιδήποτε. Κι όμως, σε άλλες ομι

λίες μου πολλές φορές με σταμάτησε στη μέση μιας 

φράσης. Τώρα όμως πουθενά κατά την παρουσία μου 

στο δικαστήριο δε μου εναντιώθηκε, ούτε σε κάποια πρά

ξη ούτε σε κάποιο λόγο. Ποιο λοιπόν υποθέτω ε γ ώ ότι 

είναι το αίτιο αυτού του γεγονότος; Θα σας π ω . Φαίνε

ται ότι αυτό που έγινε είναι πολύ καλό για μένα και ότι 

αποκλείεται να βλέπουμε τα πράγματα σωστά όσοι νο

μίζουμε ότι ο θάνατος είναι κακό. Ε γ ώ είχα μ ε γ ά λ η 

απόδειξη για αυτό. Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση 

να μη μου είχε εναντιωθεί το συνηθισμένο μου σημάδι, 

αν επρόκειτο να κάνω κάτι κακό. 

Ας σκεφτούμε και με την εξής λογική ότι υπάρχουν 

πολλές ελπίδες να είναι αγαθό ο θάνατος: το να πεθαί

νει κανείς είναι ένα από τα δύο· ή ισοδυναμεί με ανυ

παρξία και ο νεκρός δεν αισθάνεται τίποτε ή, όπως λέ

γεται, είναι μία μεταβολή και μία μετοίκηση της ψυχής 

από εδώ σε άλλο τόπο. Και αν ο θάνατος είναι το να 

μην αισθάνεται κανείς τίποτε, δηλαδή κάτι σαν ύπνος στον 
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σιον κέρδος άν είη ό θάνατος- εγώ γάρ άν οιμαι, εί τίνα 

έκλεξάμενον δέοι ταυ'την τήν νύκτα εν η ούτω κατέδαρθεν 

ώστε μηδέ οναρ ίδεϊν, και τάς ά'λλας νύκτας τε και ημέρας 

5 τάς τού βίου τού εαυτού άντιπαραθέντα ταύτη τή νυκτι 

δέοι σκεφάμενον είπεϊν πόσας άμεινον και ήδιον ημέρας 

και νύκτας ταύτης τής νυκτός βεβίωκεν εν τω εαυτού βίω, 

οιμαι άν μή οτι ίδιώτην τινά, άλλα τον μέγαν βασιλέα 

e εύαριθμήτους άν εύρεϊν αυτόν ταύτας προς τάς ά'λλας 

ημέρας και νύκτας' εί ούν τοιούτον ό θάνατος εστίν, κέρδος 

έ'γωγε λέγω' και γάρ ουδέν πλείων ό πάς χρόνος φαίνεται 

ούτω δή είναι ή μία νυξ. εί δ' αύ οίον άποδημήσαίεστίν ό 

5 θάνατος ενθένδε εις άλλον τόπον, καί αληθή εστίν τά λεγό

μενα, ώς άρα έκεϊείσι πάντες οι τεθνεώτες, τί μείζον 

αγαθόν τούτου είη άν, ώ άνδρες δικασταί; εί γάρ τις άφι-

41 κόμενος εις "Αιδου, απαλλαγείς του τω vi τών φασκόντων 

δικαστών είναι, εύρήσει τους ώς αληθώς δικαστάς, οίπερ 

και λέγονται εκείδικάζειν, Μίνως τε και Ψαδάμανθυς και 

Αιακός και Τριπτόλεμος και άλλοι όσοι τών ημιθέων 

5 δίκαιοι εγένοντο εν τω εαυτών βίω, άρα φαύλη άν είη ή 

αποδημία; ή αυ Όρφεϊσυγγενέσθαι και Μουσαίω και 

Ήσιόδω και Όμήρω επί πόσω άν τις δέξαιτ'άν υμών; εγώ 

μέν γάρ πολλάκις εθέλω τεθνάναι είταύτ'εστίν αληθή. 
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οποίο αυτός που κοιμάται δε βλέπει κανένα όνειρο, τότε 

θα ήταν μεγάλο χέρσος. Γιατί εγώ νομίζω ότι, αν κά

ποιος έπρεπε να διαλέξει τη νύχτα στην οποία κοιμήθηκε 

έτσι ώστε να μη δει κανένα όνειρο και, αφού την αντιπα

ραθέσει στις άλλες νύχτες και τις μέρες της ζωής του, 

να σκεφθεί και να πει πόσες μέρες και νύχτες καλύτερες 

και πιο ευχάριστες από αυτή πέρασε στη ζωή του, νομί

ζω ότι όχι μόνο κάποιος απλός άνθρωπος αλλά και ο 

ίδιος ο Μεγάλος Βασιλιάς θα τις έβρισκε πολύ λίγες 

σε σχέση με τις άλλες μέρες και νύχτες . Αν λοιπόν 

τέτοιο π ρ ά γ μ α είναι ο θάνατος, εγώ λέω ότι είναι κέρ

δος, γ ιατί έτσι ολόκληρος ο χρόνος δε φαίνεται μεγαλύ

τερος από μία νύχτα. Αν πάλι ο θάνατος είναι κάτι σαν 

αποδημία από εδώ σε άλλο τόπο, και αν είναι αληθινά 

αυτά που λέγονται ότι εκεί βρίσκονται όλοι οι πεθαμέ

νοι, ποιο μεγαλύτερο αγαθό θα μπορούσε να υπάρξει από 

αυτό, δικαστές; Αν κανείς ερχόμενος στον Άδη, έχοντας 

απαλλαγεί από αυτούς εδώ που λένε ότι είναι δικαστές, 

βρει τους αληθινούς δικαστές, αυτούς που λέγεται ότι 

δικάζουν εκεί, το Μίνω και το Ραδάμανθυ και τον Αια

κό και τον Τριπτόλεμο και τους άλλους ημίθεους που 

έζησαν τη ζ ω ή τους ως δίκαιοι άνθρωποι, θα ήταν κακή 

αυτή η αποδημία; Ή πάλι τι δε θα έδινε κανείς γ ια να 

συναναστραφεί τον Ορφέα και το Μουσαίο και τον Η 

σίοδο και τον Όμηρο; Ε γ ώ τουλάχιστον θέλω πολλές 

φορές να πεθάνω, αν αυτά είναι αληθινά. Γιατί για μένα 
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b έπει εμοιγε και αύτώ θαυμαστή άν είη ή διατριβή αυτόθι, 

όποτε εντυχοιμι Παλαμη'δει και Αίαντι τω Τελαμώνος και 

εί τις άλλος τών παλαιών διά κρίσιν άδικον τέθνηκεν, άντι-

παραβάλλοντι τά έμαυτού πάθη προς τά εκείνω -νώς εγώ 

5 οιμαι, ούκ άν αηδές είη- καί δή το μέγιστον, τους εκεϊ 

εξετάζοντα και έρευνώντα ώσπερ τους ενταύθα διάγειν, τίς 

αυτών σοφός εστίν και τίς οι'εται μέν, έστιν δ' ου. επί πόσω 

δ' άν τις, ώ άνδρες δικασταζ δέξαιτο έξετάσαι τον επί 

e Τροίαν άγαγόντα τήν πολλήν στρατιάν ή 'Οδυσσέα ή 

Σίσυφον ή άλλους μύριους άν τις είποι και άνδρας και 

γυναίκας, οις εκεϊ διαλέγεσθαι και συνεϊναι και εξετάζειν 

άμήχανον άν είη ευδαιμονίας; πάντως ού δήπου τούτου γε 

5 ένεκα οι εκεϊ άποκτείνουσν τά τε γάρ άλλα εύδαιμονέ-

στεροί είσιν οι εκεϊ τών ένθάδε, και ήδη τον λοιπόν χρόνο ν 

αθάνατοι'είσιν, είπερ γε τά λεγόμενα αληθή εστίν. 

Άλλα και υμάς χρή, ώ άνδρες δικασταζ εύέλπώας είναι 

προς τον θάνατον, και έν τι τούτο διανοεϊσθαι αληθές, οτι 

d ούκ έστιν άνδρι άγαθώ κακόν ουδέν ούτε ζώντι ούτε 

τελευτήσαντι, ουδέ αμελείται ύπο θεών τά τούτου πρά

γματα' ουδέ τά εμά νύν άπα τού αυτομάτου γέγονεν, άλλα 
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βέβαια θα ήταν θαυμάσια η διαμονή εκεί· κάθε φορά που 

θα συναντούσα τον Παλαμήδη και τον Αίαντα, το γιο 

του Τελαμώνα , και όποιον άλλο από τους παλιούς 

ήρωες πέθανε εξαιτίας άδικης καταδίκης, θα αντιπαρέ-

βαλα όσα έπαθα ε γ ώ με όσα έπαθαν α υ τ ο ί — ό π ω ς μου 

φαίνεται, καθόλου δυσάρεστο δε θα ήταν αυτό· και, το 

κυριότερο, θα περνούσα το χρόνο μου ρωτώντας και εξε

τάζοντας τους ανθρώπους εκεί, όπως έκανα και με τους 

ανθρώπους εδώ, ποιος από αυτούς είναι σοφός και ποιος 

νομίζει ότι είναι, αλλά δεν είναι. Και τι δε θα έδινε κα

νείς, δικαστές, για να κάνει ερωτήσεις σε αυτόν που ο

δήγησε τη μεγάλη στρατιά στην Τροία, τον Αγαμέμνο

να, ή στον Οδυσσέα ή στο Σίσυφο ή σε χιλιάδες άλλους 

άνδρες και γυναίκες; Ν α συναναστραφεί και να συζη

τήσει μαζί τους και να τους ρωτήσει θα ήταν η υπέρτα

τη ευτυχία. Τουλάχιστον αυτοί που μένουν εκεί δε σκο

τώνουν ανθρώπους για αυτόν το λόγο. Γιατί και ως 

προς τα άλλα είναι πολύ ευτυχέστεροι αυτοί που βρί

σκονται στον κάτω κόσμο από αυτούς που βρίσκονται 

εδώ και έχουν ήδη κατακτήσει την αθανασία γ ια το 

μέλλον, αν βέβαια αληθεύουν αυτά που λέγονται. 

Αλλά και εσείς πρέπει, δικαστές, να είστε πολύ αι

σιόδοξοι σε ό,τι αφορά το θάνατο και να σκέφεστε ότι 

ένα π ρ ά γ μ α είναι αλήθεια, ότι δηλαδή κανένα κακό δεν 

μπορεί να βρει τον καλό άνθρωπο, ούτε όσο ζει ούτε 

όταν πεθάνει, και ότι οι θεοί νοιάζονται για αυτόν. Ούτε 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

μοι δήλόν εστί τούτο, ότι ηδη τεθνάναι και άπηλλάχθαι 

5 πραγμάτων βέλτιον ην μοι. δια τοΰτο και εμε ούδαμού 

άπετρεφεν το σημείον, και εγωγε τοις καταφηψισαμένοις 

μου και τοις κατηγόροις ου πάνυ χαλέ παινώ, καίτοι ου 

ταυτϊ] ττ] διάνοια κατεφηφίζοντόμου και κατηγορούν, αλλ' 

e οίόμενοι βλάπτειν τούτο αύτοίς άξιον μεμφεσθαι. τοσόνδε 

μεντοι αυτών δέομαι0 τους ύεΐς μου, επειδάν ήβήσωσι, 

τιμωρήσασθε, ω άνδρες, ταύτα ταύτα λυπούντες απερ εγώ 

υμάς ελυπουν, εάν ύμΐν δοκώσιν η χρημάτων η άλλου του 

5 πρότερον επιμελεΐσθαι η αρετής, καί εάν δοκώσίτι είναι 

μηδέν οντες, ονειδίζετε αύτοίς ώσπερ εγώ ύμΐν, οτι ούκ 

επιμελούνται ων δει, και οϊονταί τι είναι οντες ούδενος 

42 άξιοι, καί εάν ταύτα ποιήτε, δίκαια πεπονθώς εγώ εσομαι 

ύφ' υμών αυτός τε και οι ύεΐς. αλλά γαρ ηδη ώρα άπιεναι, 

εμοί μεν άποθανουμενω, ύμΐν δε βιωσομενοις' οπότεροι δε 

ημών έρχονται επί αμεινον πράγμα, αδηλον παντϊ πλην η 

5" τώ θεώ. 

2-52-

ΠΛΑ ΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

όλα αυτά που μου συνέβησαν έγιναν από μόνα τους, 

αλλά σε μένα είναι φανερό αυτό, ότι δηλαδή τώρα πια 

είναι καλύτερο για μένα να πεθάνω και να α π α λ λ α γ ώ 

από τις έγνοιες' . Για αυτό και το θεϊκό σημάδι δε με 

απέτρεψε καθόλου και για αυτό δεν α γ α ν α κ τ ώ με αυ

τούς που ψήφισαν εναντίον μου και με τους κατηγόρους, 

παρόλο που δεν ήταν με αυτή την πρόθεση που ψήφισαν 

εναντίον μου και με κατηγόρησαν, αλλά νομίζοντας ότι 

με βλάπτουν. Για αυτό αξίζουν να τους κατηγορήσει 

κανείς. Ό μ ω ς αυτό μόνο θα τους παρακαλέσω. Τους 

γιους μου, Αθηναίοι, όταν φτάσουν στην εφηβεία, τ ιμω-

ρήστε τους στενοχωρώντας τους όπως ακριβώς σας στε

νοχωρούσα εγώ, αν σας φανεί π ω ς φροντίζουν για χρή

μ α τ α ή για οτιδήποτε άλλο παρά για την αρετή και αν 

νομίζουν ότι είναι κάτι σπουδαίο ενώ δεν είναι τίποτε -

σε αυτή την περίπτωση να τους επιπλήττετε όπως σας 

επέπληττα εγώ, γιατί δε φροντίζουν γ ια όσα πρέπει και 

νομίζουν ότι αξίζουν κάτι ενώ δεν αξίζουν τίποτε. Αν τα 

χάνετε αυτά, δίκαια θα έχετε φερθεί και σε μένα τον ίδιο 

και στους γιους μου. Αλλά έφτασε πια η ώρα να π η γ α ί 

νουμε, εγώ για να πεθάνω και εσείς για να ζήσετε. 

Ποιος από τους δύο μας πηγαίνει σε καλύτερη μοίρα 

δεν το ξέρει κανείς άλλος παρά μόνο ο θεός . 
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a ΣΩ. Τίτηνικάδε άφΐξαι, ω Κρίτων; η ου πρώ ετι εστίν; 

KP. Πάνυ μεν ούν. 

ΣΩ. Πηνίκα μάλιστα; 

KP. 'Όρθρος βαθύς. 

S ΣΩ. Θαυμάζω όπως ηθέλησε σοι 6 τού δεσμωτηρίου 

φυλαξ ύπακούσαι. 

KP. Συνήθης ηδη μοίεστίν, ω Σώκρατες, διά το πολ

λάκις δεύρο φοιτάν, καί τι και εύεργετηται υπ' εμού. 

ΣΩ. "Αρτι δε ηχείς η πάλαι; 

ΙΟ KP. Επιεικώς πάλαι. 

b ΣΩ. Είτα πώς ούκ ευθύς επηγειράς με, αλλά σιγή 

παρακάθησαι; 

KP. Ούμά τον Δία, ώ Σώκρατες, ούδ' αν αυτός ηθελον 

εν τοσαυτ-η τε αγρυπνία και λύπη είναι, αλλά καί σού 

S πάλαι θαυμάζω αίσθανόμενος ως ήδεως καθευδεις' και 

επίτηδες σε ουκ ηγειρον 'ίνα ως ηδιστα διάγ^ς. και πολ

λάκις μεν δη' σε και πρότερο ν εν παντι τω βίω ηύδαιμόνισα 

τού τρόπου, πολύ δε μάλιστα εν τ-η νύν παρεστώση συμ

φορά, ως ραδίως αύτη ν και πράως φέρεις. 

ΙΟ ΣΩ. Και γάρ αν, ώ Κρίτων, πλημμελές είη άγανακτεΐν 

τηλικούτον όντα ει δει ηδη τελευτάν. 

340 

ΣΩ. Γιατί ήρθες τέτοια ώρα, Κρίτωνα; Ή δεν είναι 

πια πρωί; 

K P . Και πολύ πρωί μάλιστα. 

ΣΩ. Τι ώρα περίπου; 

K P . Λίγο πριν την αυγή. 

ΣΩ. Απορώ π ώ ς δέχθηκε ο δεσμοφύλακας να σου α

νοίξει. 

K P . Είμοα γνωστός του, Σωκράτη, γιατί έ χ ω έρθει ε

δώ πολλές φορίς και του έχω δώσει και φιλοδώρημα. 

ΣΩ. Μόλις ήρθες ή έχεις ώρα; 

K P . Αρκετή ώρα. 

ΣΩ. Και τότε π ώ ς δε με ξύπνησες αμέσως, αλλά κά-

θησες δίπλα μου σιωπηλός; 

K P . Δε σε ξύπνησα, μα το Δία, Σωκράτη, γ ιατί ούτε 

και εγώ ο ίδιος ήθελα να είμαι τόσο άγρυπνος και να με 

διακατέχει τόση λύπη· εδώ και πολλή ώρα όμως σε θαυ

μάζω βλέποντας πόσο ήρεμα κοιμάσαι· και επίτηδες δε 

σε ξύπνησα, για να περνάει ο χρόνος σου όσο το δυνατόν 

πιο ευχάριστα. Πολλές φορίς και παλιότερα σε ολόκλη

ρη τη ζ ω ή σου σε μακάρισα για το χαρακτήρα σου και 

πολύ περισσότερο σε μακαρίζω τώρα που σε βρήκε αυτή 

η συμφορά, γ ιατί εύκολα και αγόγγυστα την υπομένεις. 
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