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Σωκράτους δε αξιόν μοι δοκεΐ είναι μεμνή-ι&αι καί
ώς επειδή έκλήοη εις την οίχην ίβουλενσατο περί τε της
απολογίας και της τελεντής τον βίου. Γεγράψασι μεν ονν
περί τούτον και άλλοι, και πάντες ετνχον της μεγαληγορίας
αντον' φ καί δήλον δτι τω δντι όντως ερρήΰη imo Σω
κράτους. 'Αλλ* δτι ί}δη έαντψ ήγεΐτο αίρετώτερον ιϊναί τον
βίον dâvatov, τοντο ον διεσαψήνιοαν' ώοτε άφοονιστεοα
2 αντον φαίνεται είναι ή μεγαληγορία. Ερμογένης μεντοι ô
Ίππονίκον έταΐρός τε %ν αϋτω και εξήγγειλε πεοι αντον
τοιαύτα ώστε πρέπουσαν φαίνεσ&αι την μεγαληγορίαν αυ
τόν τη διάνοια. 'Εκείνος γαρ $φη ορών αντον περί πάν
υ των μάλλον διαλεγόμενον ^ περί της δίκης ε'πεΐν, Ουκ
έχρην μεντοι σκοπεΐν, ώ Σώκρατες, καί δ,τι απολογηθεί ;
Τον δε το μεν πρώτον άποκρινασϋαι, Ου γάο δοκώ not
απολογεΐο&αι μελετών διαβεβιωκέναι ; *ΕπεΙ δ' ai<tòv ερέo&at, Πώς; "Οτι οϋδεν αδικον διαγεγένημαι ποιών tjvπερ νομίζω μελέτην είναι καλλιστην απολογίας. Έπεί ôè
4 αντον πάλιν λέγειν., Ουχ οράς τα 'Α&ηναίων δικαστήρια ώς
πολλάκις μεν ονδεν άδικονντας λόγω αχάεσ&έντε; άπέκτειναν, πολλάκις δε άδικονντας η1 Ικ τον λόγου οΐκτίσαντες η
επιχαρίτως είπόντας απέλυσαν; Άλλα val μα Αία, φάναι
Χ. Το παρόν έργον είναι συμπλήρωμα οϋτως ειπείν τ£ν «'Απο
μνημονευμάτων -του Σωκράτο(ΐς> του αΟτοϋ συγγραφέως, 3ιά τούτο
αρχίζει κατ1 αυτόν τόν τρόπον, ώς συνέχεια δηλαδή του προηγουμέ
νου συγγράμματος.
2. Ερμογένης, 6 υΐές τοδ Ίππανίκου καί αδελφέ τοδ π/.βυ·
σιωτάτου Καλλίου, είναι ëv άπα τα πρόσωπα ZVJ διαλόγου του Πλά*

Μοϋ φαίνεται επίσης* οτι αξίζει να ενΟυμηθώμεν χαϊ
ως δ Σωκράτης, άφοΰ εκλήθη να δικασθη, έσκέφθη δια τήν
πολογίαν καί δια το τέλος της ζωής του. "Εχουν γράψει
ερί αυτού καί άλλοι, δλοι δέ έτονισαν τήν à-χίρωγργ· άπονγίαν του' πράγμα nob δείχνει δτι πράγματι £τσι ώμίλησε
Σωκράτης. Δέν διευκρίνισαν δμως κυρίως το δτι Ικ :νε
ροτιμάτερον δια τον εαυτόν του τον θάνατον- παρά τήν
οήν, ώστε νά φαίνεται ή άγερωχία του δλιγώτερον φρόνιDÇ, Ό Ερμογένης λοιπόν, παιδί τοΰ Ίππονίκου 8 , ήτσ οϊ•ίος του καί διηγήθη περί αύτοΟ τέτοια πράγματα, που
ΐίχνουν όιρ\ί6ζο\)<3ΆΊ μέ τήν σκέψιν του τήν ^tfaX-Qyoptav
;υ. Διότι εκείνος είπε δτι, βλέπων αυτόν νά δμιλ$ οΥ δλα
( πράγματα έκτος από τήν δίκην, του είπε :
— Δεν θά έπρεπε λοιπόν, ώ Σωκράτη, να σκεφθής καί
6 s άπολογηθ^ς ;
Αυτός δε πρ&τον άπεκρίθη :
— Λέν νομίζεις δτι Ιπέρασα δλην τήν ζωήν μου έτοιίζων τήν άπολογίαν μου ;
Επειδή δέ εκείνος τον ήρώτησε: «Πώς ;», δ Σωκράτης
τεκρίθη :
— Μή διαπράξας καμμίαν άδικίαν" αυτή δέ είναι νοζω ή καλύτερα προετοιμασία απολογίας.
Επειδή δέ à 'Ερμογένης τοΟ είπε κατόπιν :
— Λέν βλέπεις πώς πολλάκις τα δικαστήρια τών Άθηΐων έθανάτωσαν ανθρώπους που δέν έκαμαν κανέν άδί)μα, παρασυρθέντες άπο τήν άγόρευσΐν των, πολλάκις δέ
ιώωααν εγκληματίας ο£ όποϊοι μέ τήν άγόρευσίν των προζιλεσαν τον οϊ-χχον των ή τήν εϋνΐΐάν των ;
Ό Σωκράτης άπεκρίθη :
— 'Αλλά, μά τον Δία, δύο ^ορες, άπεπειράθην να σκε
ύος «Κρατύλος», αναφέρεται δέ συχνά από τον Ξενοφώντα βίς τα
πομνημονβύματά> του.
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αυτόν, και δις ήδη επιχειοήσαντός
μον σκοπεΐν
περί της
απολογίας εναντιονταί
μοι το δαιμόνιον. Ώς δε αυτόν ει
πείν, θ α ν / i a o r à λέγεις, τον δ' αν άποκρίνασΰαι,
*Η $αυμαστόν νομίζεις ει και τω &εώ δοκεΐ εμέ βέλτιον είναι ήδη
τελεντάν ; Ουκ οϊσ&α δτι μέχρι μεν.τοΰδε
ονδενϊ
άνυρώπων νφείμην b\v βέλτιον εμον βεβιωκέναι ; "Οπερ γαρ
ήδι
στον έστιν, ηδειν όσίως μοι και δικαίως
άπαντα
τον βίον
βεβιωμένον
ώστε ισχυρώς άγάμενος
έμαντόν
ταύτα
ενριοκον και τους εμοι συγγιγνομένονς
γιγνώσκοντας
περί εμον.
Νυν δε ει £τι προβήσεται
ή ηλικία, οϊδ* δτι ανάγκη
εσται
τά τον γήρως έπιτελεΐσΰαι
καί όραν τε χείρον καί
άκονειν
ήττον και δυσμα$έστερον
είναι καί ών έμαϋον
επιλησμονέστερον. Ήν δέ αϊουάνωμαι
χείρων γιγνόμενος
και καταμέμφωμαι
έμαντόν, πώς αν, είπεϊν, εγώ έτι αν ήδέως
βιοτενοιμι ; "Ισως δέ τοι, φάναι αυτόν, και 6 ϋ·εος δι* εϋμενειαν προξενεί μοι ον μόνω> το εν καιρώ της ηλικίας
καταλνοαι τον βίον, άλλα και το η ραατα. "Ην γαρ νυν κατά
κριση μου, δηλον δτι έξέαται μοι τη τελεντη χρήσΰαι
ή
ράστη μεν νπο τών τούτον επιμεληϋ-έντων
κέκριται,
απραγμονεστάτη
δε τοις φίλοις, πλείστον
δέ πόΰ-ον έμποιονσα
τον τελεντώντος.
"Οταν γαρ ασχημον μεν μηδέν μηδέ δνσχερές τις εν ταϊς γνώμαις
τών παρόντων
καταλείπηται,
υγιές δέ το σώμα έχων καί την ψνχήν δυναμένην
φιλοφρονεΐσϋαι άπομαραίνηται,
πώς ονκ ανάγκη
τοντον πο&εινόν
είναι ; Όρ&ώς δέ οι #εοί τότε μου ήναντιονντο, φάναι αυ
τόν, τη τον λόγον εκισκέϊβει δτε εΟόκει ήμιν ζητητέα
είναι
ix παντός τρόπον
τα αποφευκτικά.
Ει γαρ τοντο
διεπραξάμην, δήλον δτι ήτοιμασάμην
b\v αντί τον ήδη λήξαι
τον
βίον ή νόσοις άλγννόμενος τελεντήσαι ή γήρα, εις ο πάντα
τα χαλεπά συρρεΐ καί μάλα ερημον τών ευφρόσυνων.
Μά
AC, ειπείν αυτόν, ώ *Ερμόγενες, έγώ ταντα ουδέ
προΰυμή-

1. Το κϊίμενον φ1ρ=: τήν λέξιν δ α ι μ ό ν ι ο ν , δια της οποίας
à Σωκράτης ώριζε τήν έσωτερικην Οιίχν φβνί,ν πού sïysv εντός του,
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φθώ Ò:i τήν άπολογίαν μου, αλλά το δχιμόνιον ' μου" Ινχντιοΰιαι.
—'Αξιοθαύμαστα μοΰ λέγε:;, παρετήρησεό Ερμογένης.
— Νομίζει; άξιοθαύμαστον, άπεκρίθη β Σωκράτης, εάν
καί ό "ΐεος Οβωρεϊ δτ: είναι καλύτερον να αποθάνω τιάρα ;
Δέν ήξεύρε,ις δτι εω; τώρα δέν Ιθέώρησα κανένα πω; έζησε
καλλίτερα από έμέ ; Διότ: έγνώριζα (καί αυτό είναι το εύχαριστίτερον) δτι εύσεβω; και δικαίως έπέρασα όλην τήν ζωήν
μου" ώστε, σεβόμενο; έςαιρέτω; τον εαυτόν μου, εύρισκα δτι
κα! 'Λ φίλο: μουεϊχοντά iòta 5ts εμέ αισθήματα. Τώρα οέ,
αν προχώρηση r.%p:o-3Ìx.ì.po*f ή ηλικία μου, γνωρίζω δτι θά
εϊνα: ανάγκη να ΰποφίρ«) τα του γήρατος κακά κα: νά
βλέπω χειρότερα καί νά ακούω δλιγώτερον καί δυσκολώτερα
νά μανΗάνω, καί ΙκεΤνα οέ που έμαθα να τα λησμονώ εύκολώτερα. "Αν δε αισθάνομαι δτι χειροτερεύω κα: παραπο
νούμαι εναντίον τοΟ εαυτού μου. πώς νά ειπώ δτ: ευχάρι
στο;; ζω ;
»"Ισως δέ, έξηκολούθησε, καί δ θεό; άπο εύμένειαν μοΰ
παρα/ωρεί Οχ: μόνον νά τελειώσω τήν ζωήν κατά τήν κατάλληλον ήλικίαν, άλλα καί μέ τον εύκολώτερον τρόπον. Διότι.
αν τώρα καταδικασθώ. sîvat φανερόν δτι θά μοϋ επ'.τραπι^ νά
χρησιμοποιήσω τον θάνατον εκείνον ό όποιο; θα κριθή άπο
ίκείνου; πού έχουν τήν φροντίδα αυτήν ώ; δ καλύτερο;.
δλιγώτερον δέ ενοχλητικό; δια τους φίλους, εϊς δέ τον απο
θνήσκοντα περισσότερον επιθυμητός. Διότι, όταν δέν παρα
μένει τίποτε το άπρεπε; καί το δυσάρεστον ε:; τήν ψυχήν
τών παρόντων καί εκλείπει ό άνθρωπο; έχων ύγιέ; το σώμα
καί τήν ψυχήν ίκανήν νά αισθάνεται τήν φιλίαν, πώ; αυτό;
δέν εϊνα: κατ' ανάγκην επιθυμητό; ;
»Σωστά δέ ο! θεοί, είπε, τότε άντετάσσοντο εί; τήν παρασκευήν τής απολογία; μου. δτε ένομίζατε σεί; δτι έπρεπε
νά ζητηθη μέ κάθε τροτ,ΟΊ ή αποφυγή τή; δίκη;. Διότι, αν
Ικανά αυτό, φανερον είναι δτι ήτοιμαζόμην, αντί να τε
λειώσω τώρα τήν ζωήν, νά τελευτήσω βασανιζόμενος 9t άπο
νόσου: ή άπο γηρατε!α, τά όποια μαζεύουν δλα τα δεινά καί
είναι ερημκ άπό κάθε εΰφροσύνην.
»Ma'τον Δία, εςηκολούθησε, ώ Ερμογένη, έγώ ποτέ
ήτοι τήν Qsiav δύναμιν, zò 6 s ϊ ο ν. Κ a ι ν à δ α ι μ ό ν ι α λοιπόν
είναι *νέν. θΐοί», δηλαδή at νεωτεριστικά: ÌÌÌT.:, δια τα; δποί«;
κα-^,ορήϋη ά Σωκράτης καί εΟανατώθη.
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couai, αλλ* δσων νομίζω τεινχηκέναι καλών και παρά
ϋεών και παρ* ανθρώπων, και ην εγώ δόξαν έχω περί
εμαντοϋ, ταντην άναφαίνων ει βαρυνώ τονς δικαστάς, αίρήσομαι τελεντάν μάλλον ή άνελενϋέρως το ζην έτι ποοσ10 αιτών κερδάναι τον πολύ χείρω βίον αντί θανάτου. Ού
τως δέ γνόντα αντον εφη, επειδή κατηγόρησαν αντον οι αν
τίδικοι ώς ονς μεν ή πόλις νομίζει θεονς ον νομίζοι, έτερα
δε καινά δαιμόνια εισφεροι και τους νέους διαφ&είροι, παρ11 ελθόντα είπεΐν, 'Αλλ* εγώ, ώ άνδρες, τοντο μεν πρώτον
θαυμάζω Μελήτον δτω ποτέ γνονς λέγει ώς εγο) ους ή πό
λις νομίζει θεούς ου νομίζω' έπει θύοντά γέ με έν ταϊς
κοιναΐς έορταΐς και επί τών δημοσίων βωμών και άλλοι ol
παρατυγγάνοντες έώρων καν αυτός Μέλητος, εΐ ήβούλετο,
12 Καινά γε μην δαιμόνια πώς αν εγώ είσφεροιμι λέγων δτι,
ΰεοΰ μοι φωνή φαίνεται σημαίνονσα δ,τι χρή ποιεΐν ; Kai
γαρ οι φβ-όγγοις οιωνών καί οι φήμαις ανθρώπων χρώμενοι φωναΐς δήπον τεκμαίρονται. Βροντάς δε άμφιλέζει τις ή μή φωνεϊν ή μή μέγιστον οίωνιοτήριον εϊναι ; 'Η δε Πν&οΐ έν τω τρίποδι ιέρεια ον και αύτη
13 φοη·η τά παρά του θεον διαγγέλλει ; 'Αλλά μεντοι και το
προειδέναι γε τον θεον το μέλλον, και το προσημαίνειν
φ βονλεται, και τοϋτο, ώσπερ Ιγώ φημι, οντο> πάντες
και λέγονοι και νομίζονσιν. "Αλλ' οι μεν οιο>νονς τε
και φήμας και σνμβόλονς τε και μάντεις δνομάζουαι τους
προοημαίνοντάς είναι, εγώ δέ τοϋτο δαιμόνιον κα).ώ, καί
οίμαι ονταις ονομάζων και αληθέστερα και όαιώτερα λέγειν
τών τοΐς δρνισιν άνατιθέντων τήν τών θεών δνναμιν. "Ως γε
μην ον ψεύδομαι κατά τον θεον καϊ τοντ' εχω τεκμήριον' καί
γαρ τών φίλων πολλοίς δή εξαγγείλας τα του θεον ουμβον14 λεύματα οϋδεπώποτε ψενσάμενος εφάνην. ΈπεΙ δε ταντ*
άκούοντες οί δικασται εθορύβουν, ol μεν απιστονντες τοις
λεγομένοις, οί δε καϊ φθονονντες, ει καί παρά ϋεών μει-

δέν θά επιθυμήσω αυτά, άλλ' äv πρόκειται να ενοχλήσω τους
δ:κάστα; αφηγούμενος δσα καλά νομίζω δτι έλαβα άπα τους
θεούς καί από τού; ανθρώπους καί ποίαν γνώμην έχω περί
τοΰ Ιαυτοΰ μου, προτιμώ νά αποθάνω μάλλον παρά να
επαιτώ δουλικώς νά κερδίσω ζωήν ή όποια εϊνα: πολύ χει
ρότερα άπο τον θάνατον».
Άφοϋ δέ έλαβε μίαν τοιαότην 'άπόφασιν, ό Ερμογένης
είπε, δτι, επειδή οί αντίπαλοι του τον κατηγόρησαν ότι δεν
παραδέχεται εκείνους τους θεούς τους όποιους έόέχετο ή πόλίς, άλλα; δέ θεότητας εϊσήγε καί δτ: διέφθειρε τού; νέους,
ό Σωκράτη; παρουσιασθείς είς το δικαστήριον είπε :
—'Αληθινά, ώ άνδρες, έν πρώτοις εκπλήττομαι πώ; τοδ
ήλθε εις τον νουν του Μελήτου νά είπη δτ: εγώ δέν
παραδέχομαι εκείνου; τους θεού; πού αναγνωρίζει ή πόλις"
διότι θυαιάζοντα και ει; τάς κοινάς έορτάς καί επί τών δη
μοσίων βωμών μέ εβλεπον καί οΕ άλλοι πού ήσαν παρόντες
καί αυτός ό Μέλητος, αν ήθελε. ΙΙώς δέ θά εϊσήγον νέας
θεότητας, λέγων δτι φωνή θεοϋ μοΰ υποδεικνύε: τ: πρέπει νά
κάμω ; ' Διότι οί χρησιμοποιούντες τά άσματα τών πτηνών
καί τα λόγια τών ανθρώπων βασίζουν βεβαίως τά συμπερά
σματα των επάνω είς φωνάς. Ποίος δέ θά άρνηθζ ότι α£
βρονταί εΕναι άλλο τι παρά φωνή καί μέγιστος οιωνό; ; Ή
δέ Πυθία έπί τοΰ τρίποδος δέν διακηρύττει καί αυτή εκείνα
πού ακούει άπο τον θεόν ; Βεβαίως το δτι ό θεό; προβλέπει
το μέλλον καί το προλέγει εις δποιον θέλει, κα: αυτό, κα
θώς εγώ λέγω, έτσι δλοι καί λέγουν καί πιστεύουν. : Αλλ'
εκείνοι μέν ονομάζουν οιωνούς φωνά; μαντικά; καί ερμηνευτάς καί μάντεις τους προλέγοντας, έγώ δέ αποκαλώ τοΰτο
δ α ι μ ό ν ι ο ν , καί πιστεύω δτι, οΰτω δνομάζων αυτό, λέγω
καί άληθινώτερα καί όσιώτερα άπο εκείνους πού αποδίδουν
είς τά πτηνά τήν δύναμιν τών θεών. "Οτι δέ δέν ψεύδομαι
εναντίον τοΰ θεοϋ έχω προ^ίτ: καί αυτήν τήν άπόδειςιν'
διότι, εξάγγειλα; εϊς τ,ολλοος εκ τών φίλων μου τά; συμβουλά; του θεοΰ, ουδέποτε άπεδείχθην ψευδόμενο;.
Επειδή δέ οί δικασταί, άκούοντες αυτά, έμουρμούριζαν άποδοκίμαστικώς, άλλοι μέν μή πιστεύοντες εϊ; τού; λό
γου; του, άλλοι δέ φθονοϋντες διότι άπο τους θεού; έτιμάτο
1. Ό Σωκράτης εβεβαίωσε κατά τήν άπολογίαν του δτι όταν
ή γνώσις του δέν επήρκ*'· εΕς το να λάβ^ μίαν ορβήν κα: άί^αλή"
ίπίφασιν, παρενέβαινε ή εντός του υπάρχουσα θεία φωνή (το δαιμό
νιον) καί τον απέτρεπε από το μή ορθόν.
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ζόνων ή αυτοί τνγχάνοι, πάλιν εϊπεΐν τον Σωκράτην, "Αγε
δη ακούσατε καί άλλα, iva έτι μάλλον οί βονλόμενοι υμών
άπιστώσι τφ έμέ τετιμήσΰαι υπό δαιμόνων. Χαιρεφώντος
γάρ ποτέ επερωτώντος έν ΔελφοΤς περί εμον πολλών πα
ρόντων άνεΐλεν 6 'Απόλλων μηδένα είναι ανθρώπων εμον
μήτε ίλενθεριώτερον μήτε δικαιό^ερον μήτε σωφρονέστερον.
Ώς δ' αν ταϋτ' άκούσαντες οι δικασταί έτι μάλλον εθορύ
βουν είκότως, αύθις είπεΐν τον Σωκράτην, 'Αλλά μείζω μέν,
ώ άνδρες, εϊπεν ό θεός έν χρησμοΐς περί Ανκούργου τον
Αακεδαιμονίοις νομοθετήσαντος ή περί έμον. Αέγεται γαρ
εις τον vaòv είσιόντα προσειπεΐν αντον, Φροντίζω πότερα
θεόν οε εϊπω ή ανθρωπον. Έμέ δε θεώ μέν ουκ ήκασεν,
ανθρώπων δέ πολ,λφ ποοίκρινεν νπερφέρειν. "Ομως δε
νμεΐς μηδέ ταύτα είκη πιοτεύσητε τω θεώ, άλλα καθ' έν
εκαστον επισκοπείτε *ών εϊπεν ό θεός. Τίνα μεν γαρ επίοταοθε ήττον εμού δονλεύοντα ταΐς τον οώματος έπιθυ*
μίαις ; Τίνα δέ ανθρώπων έλευθεριώτερον, δς παρ* ονδε~
νος οΐτε δώρα ούτε μιοθον δέχομαι ; Δικαιότερον δέ τίνα
αν ίϊκότως νομίσαιτε τον προς τα παρόντα συνηρμοσμένον,
ώς τών αλλότριων μηδενός προσδεϊσθαι ; Σοφον δε πώς
ούκ αν τις είκότως άνδρα φήσειεν είναι δς εξ δτονπερ ξννιέναι τά λεγόμενα ήρξάμην ούπώποτε διέλειπον και ζητών
και μανθάνων δ,τι εδννάμην αγαθόν ; Ώς δε ου μάτην
énóvcvv ου δοκεΐ νμΐν καί τάδε τεκμήρια είναι, το πολ
λούς μεν πολίτας τών αρετής έφιεμένων, πολλούς δέ ξένων,
εκ πάντων προαιρεισθαι εμοϊ ξννειναι ; "Εκείνου δέ τι φήσομεν αίτιον είναι, τον πάντας ειδέναι οτι εγώ ήκιστ' αν
έχοιμι χρήματα άντιδιδόναι, δμως πολλούς επιθνμεΐν έμοί
τι όωρεΐσθαι ; Το Ô* έμέ μέν μηδ* νφ' ένας άπαιτεϊαθαι
εύεργεσίαν, έμο'ι δέ πολλούς όμολογεΐν χάριτας δφείλειν;
Tò δ* εν τη πολιορκία τονς μέν αλλονς οίκτίρειν εαυτούς,
εμε δέ μηδέν άπορώτερον διάγειν ή δτε τά μάλιστα ή πόλις εύδαιμόνει ; Τδ δέ τονς αλλονς μεν τας ευπάθειας εκ
της αγοράς πολντελεΐς πορίζεσθαι, εμε δέ εκ της ψνχής
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περισσότερον από αυτούς, πάλιν έξηκολούθησε Ó Σωκράτη; :
—Εμπρός λοιπόν, αχούσατε ·ΑΟΧ άλλα, οιά νά δυσπι
στούν ακόμη περισσότερον, δσοι άπο σάς θέλουν, δτ: έτιμηθην
άπο τους θεούς. °Οτε κάποτε δ Χαιρεφών ήρώτησε το μαντείον τών Δελφών, παρουσία πολλών, περί έμοο, ό 'Απόλ
λων απήντησε δτι κανείς άπα τους άνθρωπου; δέν είναι ούτε
έλευθεριώτεροςοΟτε δικαιότερος οδτε σωφρονέστερος άπο έμέ.
Επειδή δέ οί δικασταί. άκούσαντες τους λόγου; αυτούς,
ακόμη περισσότερον, φυσικά, Ι μουρμούριζαν άποδοκιμαστικώς, έξηκολούθησε:
3
—'Αλλ , ώ δικασταί. περισσότερα είπε 6 θεός δια χρη
σμών περί τοΰ Λυκούργου τοΰ ^ο\ιοΗτου τών Λακεδαιμο
νίων πχρά περί έμοΰ. Διότι λέγεται Οτι, καθ' ήν στιγμήν
εισήλθε είς τόν ναόν τοΰ είπε : «Συλλογίζομαι τί άπο τα
δύο ν« σέ ειπώ, θεον ήfaQpiûTzoy;», ένώ έμέ δέν μέ παρωμοίασε μέ θεσν, άλλα μέ £ κρίνε ώς κατά πολύ υπέρτερον
από τους ανθρώπους.
»Σεις δμω; να μή πιστεύσετε απλώς καί ώς έτυχε τον
θεόν, άλλα να εξετάσετε επισταμένως ëv εκαστον άπο δσα
είπε ό θεός. Διότι γνωρίζετε κανένα ό οποίος είναι όλιγώτζρο'/ άπο έμέ δούλος τών σωματικών παθών του ; ή έλευθερίίίερος άπο έμέ, ό όποιος άπο κανένα δέν δέχομαι οϋτε
δώρα οοτε μισθόν ; "Η αληθινά θεωρείτε κανένα άλλον δι
καιότερον άπα έμέ δ οποίος συμβιβάζομαι μέ τα υπάρχοντα»
ώστε να μή εχω ανάγκην άπδ τίποτε άλλότριον ; Καί πώς
θά μπσροΰσε κανείς δικαίως ν* άρνηθ^ νά δνομάσ^ σοφον έμέ
ό οποίος άπό τήν έποχήν πού ήρχισα νά καταλαμβάνω εκείνα
πού έλεγα δέν έπαυσα ποτέ νά ζητώ καϊ νά μανθάνω κάθε
αγαθόν που ημπορούσα ; "Οτι δέ δέν έκοπίασα εϊς μάτην
δέν νομίζετε δτι το αποδεικνύουν καί τα έξης : δτι πολλοί
συμπολΕται φίλοι τής αρετής καί πολλ,οΐ ξένοι προτιμούν
άπο δλους νά συνομιλούν μ3 έμέ ; Έπειτα ποίαν αϊτίαν να
παραδεχθώμεν δια τδ γεγονός δτι, ένφ δλοι γνωρίζουν δτι
δέν είμαι εις κατάστασιν νά ανταποδώσω, έν τούτοις πολλοί
επιθυμοΰν νά μοΰ χαρίσουν κάτι ; Πώς δέ συμβαίνει ώστε
κανείς δέν ζητεί άπα έμέ καμμίαν ύπηρεσίαν, είς έμέ δέ
πολλοί όμολογοΰν δτι μοΰ οφείλουν χάριτας ; Διατί. κατά
τήν έποχήν τής πολιορκίας (τών Αθηνών) οί μέν άλλοι παρεπονοΟντο, έγώ δέ δέν έζοΰσα χειρότερα άπα τήν έποχήν
πού ή πόλις ήτο είς εύδαιμονίαν ; Διατί οί ίλλοι μέν απο
κτούν μέ μεγάλην δαπάνην άπα τήν άγοράν τήν καλοπέρασιν,
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άνευ δαπάνης ήδίονς εκείνων μηχανάσθαι ; Εϊ γε μην οσα
εϊρηκα περί έμαντον, μηδεις
δύναιτ* αν εξελέγξαι
με ώς
ψεύδομαι, πώς ουκ αν ήδη δικαίως καί ύπο θεών και ύπ"

έ γ ω 5έ εξευρίσκω χωρίς δαπάνην άπόλαυσιν γλυκυτέραν
μέσα εις τήν ψυχήν μου ;
»"Αν λοιπόν είς δσα είπα περί τοΰ έαυτοΰ μου, κανείς
δέν μπορεί νά μέ έλέγξη ώς ψευδόμενον, π ώ ; δέν θά ήτο
Χοιπάν δίκαιον να επαινούμαι άπο θεού; καί άνθρωπου; ;
Καί δμως Ισύ, ώ Μέλητε *, λέγεις δτ: με αυτόν τόν τρόπον
διαφθείρω τους νέους ; 'Αλλά γνωρίζομεν άσφαλϊο; ποϊαι
είναι αί διαφθοραί τών νέων' είπε μου λοιπόν αν γ ν ω ρ ί ζ η ;
κανένα ό οποίος έξ α ι τ ί α ; μου έγινε άπα ευσεβής άσεβη; ή
άπο φρόνιμος αυθάδη; ή άπό λιτοδίαιτος πολυδάπανος ή àrzi,
Αλιγοπότης μέθυσος ή άπό φιλόπονο; νωθρός ή δοΰλο; άλ
λης πονηρά; ηδονής.
— ' Α λ λ ά ναι, μά τόν Δία, είπε ό Μέλητος, γνωρίζω
εκείνους πού έπεισε; να υπακούουν ει; σε μάλλον παρά ε ί :
τους γονεΐ; των.
— Το παραδέχομαι, άπεκρίθη ό Σωκράτη;, οσον άφορδ
τήν έκπαίδευσιν' διότι είναι γνωστόν δτι αυτή υπήρξε πάν
τοτε ή φροντίς μου. Κα: περί τ η ; υ γ ε ί α ; των οΕ άνθρωπο:
εμπιστεύονται περισσότερον τους ιατρούς παρά τού; γονει;'
καί είς συνελεύσεις τοΰ λαοΰ δλοι ώρισμενω; οΕ 'Αθηναίοι
υπακούουν μαίλλον εϊς του; φρονιμώτερον ομιλούντα; παρά
ε ί ; τους οικείους των. Μήπως δέν εκλέγετε ώς στρατηγού;,
προτιμώντες αυτούς άπό τους γονεϊ; καί αδελφούς σα;, καί,
μά τόν Δία, καί άπό αυτόν ακόμη τόν εαυτόν σα;, εκείνου;
που νομίζετε ώς άρμοδιωτέραυ; είς τά πολεμικά ;
— Διότι, ώ Σωκράτη, είπε 6 Μέλητος, αυτό είναι τό
συμφέρον καί ή συνήθεια.
— Λοιπόν, είπε ό Σωκράτης, δέν σοΰ φαίνεται παράόοξον αυτό, δτι εις μέν τάς άλλας πράξει; οΕ ίκανώτεροι οχ:
μόνον απολαμβάνουν ίσοτιμίαν μέ τού; άλλου; ά ν θ ρ ώ π ; υ : ,
άλλα καί προτιμώνται, έμέ δέ καταγγέλλεις δ π ω ; καταδικα
1
σθώ είς θάνατον, 5:ότι άπό μερικούς θεωροΰ; ."-. ώς. ό άρι
στος δια τήν άνατροφήν τών νέων, τό μεγαλύτερον άγαίΐον
τών ανθρώπων ;
Πολύ περισσότερα άπό αυτά ελέχθησαν καί άπό s ù r ì v
και άπο τους φίλους του οί όποϊοι π α ρ έ σ : η ? τ - '. e συνήγο
ροι του. 'Αλλ' έγώ δέν έσκέφθην νά εΪπώ δσα άπο τήν δίκην γνωρίζω, αλλά μοΰ έφθασε ν' αποδείξω δτ: ά Σωκρά-

19 ανθρώπων έπαινοιμψ' ; 'Αλλ* δμως σν με φ\\ς, ώ Μέλητε,
τοιαύτα Ιπιτηδεΰοντα
τους νέους διαφθείρειν
; Καίτοι
έπιστάμεθα μέν δήπον τίνες εΐοί νέων Οιαφθοραί' σν δέ είπε
ει τίνα οίσθα
ύπ* έμον γεγενημένον
ή έξ ευσεβούς
άνόοιον
ή εκ σώφρονος νβριοτήν ή έξ ενδιαίτον
πολνδάπανον
ή εκ
μετριοπότον
οίνόφλνγα
ή εκ φιλοπόνον μαλακόν
ή άλλης
20 πονηρός
ηδονής ήττημένον.
'Αλλά val μά AC, έφη δ Μέ
λητος, εκείνους οϊδα ους σν πέπεικας σοι - ut θεσθαι
μάλλον
ή τοΐς γειναμένοις.
'Ομολογώ,
φάναι τον Σωκράτην,
περί
γε παιδείας'
τούτο γαρ ΐσασιν έμοί
μεμεληκός. Περί δέ
νγιείας τοΐς ίατροΐς μάλλον οι άνθρωποι πείθονται
ή τοΐς
γονεΰοι' και έν ταις εκκλησίαις
γε πάντως οί
'Αθηναίοι
πάντες δήπον τοις φρονιμώτατα
λέγονοι πείθονται
μάλλον
ή τοΐς προοήκονοιν.
Ο» γαρ δή καϊ στρατηγούς
αιρεΐοθε
και προ πατέρων
καϊ προ αδελφών,
και vai μά Αία γε
ύμεΐς προ υμών αντών, οϋς αν ήγήσθε περί τών
πολεμι
κών φρονιμωτάτους
είναι; Ούτω γάρ, φάναι τον
Μέλητον,
21 ώ Σώκρατες, καί σνμφέρει
καί νομίζεται.
Οϋκονν,
είπεΐν
τον Σωκράτην, θανμαστάν
και τοντό σοι δοκεΐ είναι, το έν
μεν ταΐς άλλαις πράξεσι
μή μόνον
Ισομοιρίας
τνγχάνειν
τονς κρατίστονς, αλλά και προτετιμήοθαι,
έμέ δέ, δτι περί
τού μεγίστου αγαθού
άνθρώπσις,
περί παιδείας,
βέλτιστος
είναι ύπό τίνων προκρίνομαι,
τούτον ένεκα θάνατον
νπο
σου διώκεσθαι
;
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Έρρήθη
μέν δήλον δτι τούτων
πλείονα
νπό τε αντον
και τών συν αγορευόντων
φίλων αντφ. *Αλλ* εγώ ον τά
πάντα είπεΐν τά έκ της δίκης έσπούδασα, άλλ* ήρκεσέ μοι
1. Ό Μέλητος ήτο είς από τους τρεις κατηγόρους τοδ Σω
κράτους, λέγεται 8è δτι πιθχνώτατα ήτο ρήτωρ καί ποιητής, δλαβί
δέ μέρος είς τήν κατηγορίαν κατά τοδ Γωκράτους ώς αντιπρόσωπος
τών ποιητών. Λέγεται δτι ολίγον χρόνον μετά τόν θάνατον τοδ Σω-

y-pito-j; οί 'Αθηναίοι τον κατεδίκασλν ΐίς τόν

1 »

δια λώ-Αΐλ·.3**οϋ
2
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δηλώσαι
δτι Σωκράτης
το μεν μήτε περί θεούς άσεβης
μήτε περί ανθρώπους
άδικος φανήναι περί παντός
έποιειτο'

£ης έπρόσεχε προ παντός νά μή φαν*3 οδτε άσεβης προς
τους θεούς οδτε άδικος προς τους ανθρώπους* δέν Ικρί/ε Se
ορθόν' δτι Ιπρεπε να παρακάλεση δια νά μή άποθάν-β, μά
λιστα ένόμιζε δτι ήτο πλέον καιρός ν* άποθάν^. "Οτι δέ
τοιαύτη ήτο ή σκέψις του απεδείχθη καταφανέστβρον μετά
τήν έκδοσιν τής καταδικαστικές αποφάσεως. Διότι πρώτον,
κληθείς δπως καθορίσ^ τό ποσόν τοΰ προστίμου S οδτε εκεί
νος ώρισε τοΟτο οδτε τους φίλους του άφησε, άλλα καί
έλεγε δτι ή καταβολή προστίμου αποτελεί δμολογίαν ένο
χης. Έ π ε ι τ α , ένώ ο£ φίλοι του ήθελον νά τον απαγάγουν
κρυφά, αυτός δέν ενέδωσε, άλλα καί έφαίνετο δτι τους είρωνεύετο, ερωτών άν έγνώριζαν έξω άπο τήν Άττικήν κανέν μέρος άπροσπέλάστον εϊς τόν θάνατον ' .
"Οταν δέ έτελείωσε ή δίκη, ό Σωκράτης είπε :
—'Αλλ', ώ δικασταί, εκείνοι πού έδίδαξαν τους μάρτυ
ρας πώς έπρεπε έπιορκοΰντες νά ψευδομαρτυρήσουν αναφαν
δόν εναντίον μου καί εκείνοι πού έπείσθησαν είς τοοτο κατ'
ανάγκην θά έχουν συναίσθησιν μεγάλην της ασεβείας καί
της αδικίας τ ω ν έγώ δέ διατί τάχα πρέπει τώρα νά ϊ χ ω
μικροτέραν Εδέαν περί τοΰ έαυτοΰ μου παρά πρίν καταδικα
σθώ, άφοΰ δέν έπείσθην δτι έπραξα τίποτε άπό έκεΐνα δια
τά οποία μέ κατηγόρησαν ; Διότι έγώ ποτέ, αντί τοΰ Διός
καί της "Ηρας καί τών άλλων θεών, δέν Ιθυσίασα είς νέους
θεούς, οδτε ώρκίσθην έπ* δνόματί των, οδτε καν τους ώνόμασα. "Οσον δ' άφορα, τους νέους, πώς είναι δυνατόν νά τους δια
φθείρω, συνηθίζων αυτούς είς τήν υπομονήν καί τήν λιτότητα ;
Δ ι ' δσας δέ πράξεις δ νόμος επιβάλλει θανατικήν ποινήν,

IG

23 το δέ μή αποθάνει? ούκ φετο λιπαρητέον
είναι, άλλα καϊ
καιρόν ήδη ενόμιζεν έαντφ τελεντάν. "Οτι δέ ούτως
έγίγνωσκε καταδηλότερον
εγίγνετο, επειδή ή δίκη
διεψηφίσθη.
Πρώτον μέν γαρ κελενόμενος
ύποτιμάαθαι
ούτε αυτός ύπετιμήσατο ούτε τονς φίλους εϊααεν, αλλά καϊ ελεγεν δτι το
νποτιμάοθαι
ομολογονντος
εΐη άδικεΐν. "Επειτα τών εταί
ρων έκκλέψαι βονλομένων
αντον ουκ εφέσπετο, άλλα και
έπισκώψαι
έδόκει, έρόμενος ει πον ειδεΐέν τι χωρίον
εξω
της 'Αττικής
ένθα ον προσβατον
θανάτω.
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Ώς δέ τέλος είχεν ή δίκη, είπεΐν αυτόν, Άλλ", ώ άν
δρες, τονς μέν διδάσκοντας
τους μάρτυρας ώς χρή
έπιορκούντας καταψενδομαρτνρεΐν
εμού και τους
πειθομένονς
τούτοις ανάγκη έστϊ πολλήν έαντοΐς σννειδέναι άσέβειαν καϊ
αδικίαν
έμοϊ δέ τι προσήκει ννν μείον φρονεΐν ή πριν
κατακριθήναι,
μηδέν έλεγχθέντι
ώς πεποίηκά τι ών εγράψατό με ; Ούτε γαρ έγωγε αντί Διός και "Ηρας και τών
συν τούτοις θεών ούτε θύων
τισΐ καινοΐς δαίμοσιν ούτε

25 ομνύς ούτε ονομάζων
αλλονς θεούς αναπέφηνα.
Τονς γε
μην νέους πώς αν διαφθείροιμι,
καρτερία
και
ευτέλεια
προσεθίζων
; 'Εφ' οις γε μήν εργοις κεΐται θάνατος ή ζη-

1. Ό Σωκράτης ήδύνατο ν* αποφυγή τήν καταδίκην είς θάνα
τον αν άπελογεΕτσ κατά τρόπ.ο'ΐ διαφορετικών άπό εκείνον τόν
olialo^ μετεχειρίαθη ή £ν κατά τήν τότε συνήθεια·/ έζήτει παρακλητικώς το Ιλεος τών δικαστών του. 'Αλλ* δ Σωκράτης δχι μόνον δέν
έφέρθη τοιουτοτρόπως, άλλα και δτε, μετά τήν Ικδοσιν της αποφά
σεως ή Οποία τόν κατεδίκαζε μέ πλειοψηφίαν πέντε μόνον ψήφων
έπι πεντακοσίων δικαστών, ετέθη τό ζήτημα του τ ι μ ή μ α τ ο ς ,
δια τοδ τρόπου του εΕλκυσε τήν εχθρότητα τών δικαστών του. Διότι,
κατά τό άττικόν δίκαιον, κηρυττομένου ένοχου τοδ κατηγορουμένου
ή έπιβληθησομένη ποινή δέν καθωρίζετο από τόν ποινικάν νόμον,
αλλ' υπό τοδ κερδίααντος κατηγόρου, καί ή ποινή αυτή ήτο τό τί
μημα τοδ κατηγόρου, άλλα καί 6 κηρυχθείς ώς ένοχος είχε τό δι
καίωμα ν' αντιπροτείνε ποινήν έλαφροτέραν άπό τήν προτεινομενην
άπα τόν κατήγορον. Προκειμένου δε περί θανάτου ήδύνατο ν* αντι
προτείνε αειφυγίαν, ισόΕιον φυλάκισιν ή μεγάλην -/ρηματικήν πσι-
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νήν. Ό Σωκράτης λοιπόν ώ ς ά ν τ ι τ ί μ η μ α προς τό περί θανάτου
τ ί μ η μ α του Μελήτου, μέ άγερωχίαν έδήλωσε εΐ; τους δικαστές
του δτι άν ή τιμωρία έπρεπε να είναι à-vikofoç προς τα έγκλημα,
επειδή τά μόνον του έγκλημα ήτο ή απόλυτος άφοσίωσίς του είς
τα υπέρτατα συμφέροντα τής πατρίδος, μόνη αμοιβή του θα ήτο vi
εισαχθώ ε ί ς τ ό Π ρ υ τ α ν ε ί ο ν καί συντηρήται άπό τήν ΓΜτρΙΙχ. Ή
ΰπερήφ«νος αδτη στάσις του έξηρέθισε πολλούς άπό τους δικαστάς,
εκ τών δποίων όγδοήκοντα, δώσαντες προηγουμένως άθωωτικήν ψήφον κατά τήν έπιβολήν τής ποινής, ήλλαξαν τώρα γνώμην καί δταν
οί φίλοι τοδ Σωκράτους έπρότειναν είς τό δικαστήριον να καταδικασθή εις πρόστιμον ή πρότασις απερρίφθη.
2. Καί μετά τήν καταδικαστικήν απόφασιν οί μαθηταί του δεν
Ιπαυσαν προσπαθοδντες δια παντός τρόπου να σώσουν τόν διδάσκαλόν των καί κατέστρωσαν σχέδιον απαγωγής του από τας φύλακας.
Άλλ* είς τούτο άντέστη κατηγορηματικώς δ Σωκράτης.
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μία,
ίεροονλία, τοιχωρνχία,
άνδραποδίσει,
πόλεως
προδο
σία, ούδ* ούτοι οί αντίδικοι
τούτων πράξαί τι κατ* έμον
φασιν. "Ωστε θανμαοτον
έμοιγε
δοκεΐ
είναι δπου
ποτέ
Ιφάνη ΰμΐν
το τού θανάτου έργον άξιον έμοί. Άλλ* ουδέ
μεντοι δτι αδίκως αποθνήσκω, διά τοντο μεΐον φρονητέον
ον
γαρ έμοί άλλα τοις χαταγνονσι
τοντο αίσχρόν εατι.
Παραμνθεϊται
δ' έτι με και Παλαμήδης
δ παραπλησίως
έμοί
τελευτήσας'
έτι γαρ καϊ νυν πολύ καλλίονς ύμνους
παρέχεται
'Οδυσσέως τον άδίκα>ς άποκτείναντος τούτον
οίδ* δτι καί
έμοί μαρτνρήσεται
υπό τε τοΰ έπιόντος και υπό τον
παρεληλυθότος
χρόνου
δτι ήδίκησα
μέν ούδένα
πώποτε
ονδέ
πτ>νηρότερον εποίησα, ευεργετούν δέ τους έμοί
διαλεγομένονς
προΐκα διδάσκων
δ,τι έδννάμην
αγαθόν. Ειπών δέ ταϋτα
μάλα ομολογουμένως
δη τοΐς είρημένοις άπηει καί
δμμασι
και σχήματι καϊ βαδίσματι φαιδρός. Ώς δέ §σθετο άρα τους
παρεπόμενους
δακρύοντας, Τι τοντο ; είπεΐν αυτόν, ή άρτι
δακρύετε ; ον γαρ πάλαι ιστέ δτι έξ Οτονπερ έγενόμην
χατεψηφισμένος
ήν μου υπό τής φύσεως θάνατος ; Άλλα
μεντοι
εί μέν αγαθών έπιρρεόντων
προαπόλλνμαι,
δήλον Οτι έμοί
καί τοις έμοΐς εννοις λυπητέον
εί δέ χαλεπών
προσδοκώμε
νων καταλύω
τον βίον, εγώ μέν οϊμαι ώς
εύπραγονντος
έμον πασιν νμΐν ενθνμητέον
εΐναι. Παρών δέ τις
"Απολλό
δωρος, έπιθνμητής
μέν Ισχυρώς
αντον, άλλως δ* ενήθης,
εϊπεν άρα, 'Αλλά τοντο έγωγε, ώ Σώκρατες,
χαλεπώτατα
φέρω δτι ορώ σε αδίκως
αποθνήσκοντα.
Τον δέ
λέγεται
χαταψήααντα
αυτού τήν κεφαλήν είπεΐν, Σύ δέ, ώ φίλτατε
'Απολλόδωρε,
μάλλον άν έβούλου με αράν δικαίως ή αδίκως
αποθνήσκοντα;
Καϊ άμα επιγελάσαι.
Αέγεται δέ καϊ *Άνν~
τον παριόντα
ίδών είπεΐν, Άλλ' μέν άνήρ δδε κυδρός, ώς

δηλαδή ίεροσυλίαν, διάρρηξιν προς κλοπήν, άνδραπόδισιν,
προδοσίαν κατά τής πόλεως, οδτε καί αυτοί ακόμη οΕ κ α τ ή 
γοροι μου δέν είπον δτι έκαμα τίποτε το παρόμοιον. "Ωστε
μοΰ φαίνεται άξιον καταπλήξεως πώς τ ά χ α ή δράσις μου σας
έφάνη άξια θανάτου.'Αλλ' ούτε θά θεωρήσω ταπείνωσίν μου τό
δτι αδίκως αποθνήσκω, διότι αυτά ατιμάζει δ χ ι έμέ άλλα τους
κατηγόρους μου. Μέ παρηγορεί δέ καί 6 Παλαμήδης, 6 όποιος
Απέθανε κατά σχεδόν παρόμοιον μέ έμέ τρόπον* διότι και
σήμερον ακόμη αυτός εμπνέει καλυτέρους ύμνους π α ρ ά 6
'Οδυσσεύς, ό οποίος τόν έθανάτωσε αδίκως ' . Έ τ σ ι καί δΥ
έμέ τό μέλλον καί τό παρελθόν θά μαρτυρήσουν δτι ποτέ
δέν ήδίκησα οδτε διέφθειρα κανένα, άλλα προσέφερα δ π η ρεσίαν είς εκείνους* πού μέ συνανεστρέφοντο, διδάσκων αυ
τούς δωρεάν δ.τι αγαθόν ήμπαροΰσα.
'Αφοΰ είπε αυτά ό Σωκράτης απεχώρησε μέ στάσιν
συμφωνοτάτην. μέ τά π α ρ ' αύτοΰ λεχθέντα, ήρεμος κ α τ ά τους
οφθαλμούς, τήν στάσιν καί τό βάδισμα. Βλέπων δέ τους π α 
θόντας κλαίοντας :
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1. Παλαμήδης, μυθολογοδμβνος υΐδς τοδ Ναυπλίου καί τής Ή οιόνης, δραστηριώτατος καί αγαπητότατος άνήρ πρό τής ίκστρατβίας
κατά τής Τροίας. Ό 'Οδυσσεύς, φθονών αυτόν, τόν έαυκοφάντησε
καί "κατώρθωσε νά καταδικαοθή εϊς θάνατον. ΟΕ τραγικοί ποιηταί
Ιγραψαν πολλάς τραγωδίας μέ τήν ΰπόθεσιν αυτήν, καί Ιν ϊπος μέ
τίτλον «Παλαμήδβια». Σώζεται δέ απολογία τοδ Παλαμήδους υπό
τοδ ρήτορος Γοργίου καί υπό τό δνομα τοδ Άλκιδάμου κατηγορία
τοδ 'Οδυσσέως.
2. "Άνυτος, σημαίνων πολιτικός τών 'Αθηνών. Πλούσιος Ιδιο
κτήτης εργοστασίου βυραοδεψικής, διβτέλεσε καί στρατηγός τό 409
π. Χ. 'Αρχικώς ήτο φίλος τοδ Σωκράτους, άλλ* έκ προσωπικών λό
γων άγόμβνος ήγβιρί μαζί μέ τόν Μέλητον καί τόν Λΰκωνα τήν
κατά τοδ διδασκάλου «γραφήν ασεβείας», τό 399 π. Χ. Μετά τήν κα-

— Τι tlv* αυτό ; είπε. Τώρα κλαίετε ; Δέν γνωρίζετε
λοιπόν άπό πολύν καιρόν δτι αφότου έγεννήθην ε ί χ α καταδικασθή άπό τήν φύσιν είς θάνατον ; Καί άν μέν άπέθνησκα
προώρως, χάνων τά αγαθά τής ζωής, καταφανώς Ι γ ώ καί οι
φίλοι μου θά έπρεπε νά λ υ π η θ ο ύ ν άλλ' άφοΰ τελειώνω τήν
ζωήν κ α θ ' ήν στιγμήν δέν μέ περιμένουν παρά βάσανα, νο
μ ί ζ ω δτι πρέπει νά χαρήτ« διά τό ευτύχημα μου.
Ή τ ο παρών κάποιος 'Απολλόδωρος, λίαν άφωσιωμένος
εϊς αυτόν, άλλ' αφελής, ό όποιος τοΰ είπε :
— ' Α λ λ ά πολύ μέ λυπεί, ώ Σωκράτη, τό γεγονός δτι
αποθνήσκεις αδίκως.
Είς τοϋτο λέγεται δτι ό Σωκράτης, άφοΰ τοΰ έθώπευσε τήν κεφαλήν, άπεκρίθη :
— Ά λ λ ' , ώ φίλτατε 'Απολλόδωρε, θά έπροτίμας νά μέ
ίδής αποθνήσκοντα δικαίως παρά αδίκως ;
Καί ταυτοχρόνως Ιγέλασε.
Λέγεται δέ δτι, ϊδών τόν Ά ν υ τ ο ν • διερχόμενον, είπε :
— Αυτός Ó άνθρωπος είναι υπερήφανος σάν νά 6*καμε

ταδίχην καί τόν θάνατον τοδ Σωκράτους δ "Ανυτος Ιξαρίοθη καί μκτίδη βίς τήν Ήρκχλκαν τήν Ποντί'ΐήν, δπου δμως δχι μό·νον δέν
δγινε δεκτός άλλα καί ίλιθοβαλήθη ~ .ό τους κατοίκους.
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μέγα τι καί καλόν διαπεπραγμένος, εί άπέκτονέ με, ort αν
τον τών μεγίστων νπο τής ρόλεως ορών άξιονμενον ούκ
έφην χρήναι τον υΐον περί βύρσας παιδενειν. 'Ως μοχθηρός
οντος, έφη, δς ούκ έοικεν ειδέναι δτι υπότερος ημών καϊ
αυμφορώτερα καϊ καλλίω είς τον αεί χρόνον διαπέπρακται,
ούτος έστι καί δ νικών. Άλλα μεντοι, φάναι αυτόν, άνέθηκε
μέν και "Ομηρος έστιν όϊς τών έν καταλύσει τού βίου προγιγνώσκειν τά μέλλοντα, βούλομαι δέ καϊ εγώ χρησμρ?δήσαί
τι. Σννεγενόμην γάρ ποτέ βραχέα τψ Άνύτον νΐώ, καϊ
έδοξέ μοι ούκ άρρωστος τήν ψυχήν είναι· ώστε φημι αντον
επί τη δονλοπρεπεΐ διατριβή ήν ό πατήρ αντώ παοεσχεύακεν ου διαμενεΐν δια δέ το μηδένα έχειν σπονδαΐον έπιμελητήν προσπεσεΐσθαί τινι αίσχρόϊ επιθυμία, και προβήσεσθαι μεντοι πόρρω μοχθηρίας. Ταύτα δ' ειπών ουκ έψενσατο, άλλ* 6 νεανίσκος ήσθεις οΐνφ ούτε ννκτος ούτε ημέρας
έπαύετο πίνων, και τέλος οντε τη εαυτού πόλει οντε τοΐς φίλοίς οντε αύτφ άξιος ονδενος έγένετο. "Ανυτος μεν δη δια
τήν τον υιού πονηράν παιδείαν και δια τήν αυτού άγνωμοσύνην έτι καϊ τετελευτηκώς τυγχάνει κακοδοξίας. Σωκράτης
δέ δια το μεγαλύνειν εαυτόν έν τφ δικαστηρίω φϋόνον επα
γόμενος μάλλον καταψηφίσασθαι εαυτού έποίησε τονς όίκαστάς. Έμοί μεν ούν δοκεΐ θεοφιλούς μοίρας τετνχηκέναι'
τον μέν γάρ βίον το χαλεπώτατον άπέλιπε, τών δε θανάτων τον ράστον ετυχεν. Έπεδείξατο δέ τής ψυχής τήν
ρώμην έπεϊ γάρ έγνω τού έτι ζην το τεθνάναι αντφ κρεΐττον είναι, ώσπερ ονδέ προς τάλλα τάγαθά προσάντης ήν,
ονδέ προς τον θάνατον έμαλακίσατο, άλλ' ιλαρώς και προσεδέχετο αντον και έπετελέσατο. 'Εγώ μέν δή κατονοών τού
ανδρός τήν τε σοφ'ιαν και τήν γενναιότητα οντε μή μεμνήοθαι δύναμαι αυτού ούτε μεμνημένος μή ουκ έπαινεΐν. Εί
δέ τις τών αρετής έφιεμένων ώφελιμωτέρω τινι Σωκράτους
συνεγένετο, εκείνον έγώ τον άνδρα άξιομακαριστότατον νο
μίζω.

κάτι τό μέγα καί καλόν, όδηγήσας με εϊς τόν θάνατον, διότι
τοΰ είπα δτί δέν έπρεπε νά διδάξη τόν υίόν του τήν τέχνην
τοΰ ρ'υρσίοέψου αύτδς ό οποίος άπήλαυσε τάς μεγαλυτέρας
τιμάς εκ ^lipotjc, τής πόλεως. *0 άθλιος αυτός, είπε, φαίνε
ται άγνοών οτι εκείνος άπό τους δύο μας θά νικήσ^ ο όποΖος
έχει πράξει τά ώφελιμώτερα καί καλύτερα εϊς τήν αίωνιότητα. Άλλως τε, έξηκολούθησεν ό Σωκράτης, καί ό "Ομη
ρο; άπέξωσεν εις μερικούς ανθρώπους ευρισκομένους είς
τό τέρμα τής ζωής τήν δύναμιν νά προλέγουν τά μέλλοντα
νά συμβούν, θέλω λοιπόν καί έγώ νά χρησμολογήσω κάτι.
Διότι συνανεστράφην κάποτε επί βραχύ χρονικόν διάστημα
μέ τον υίόν τοΰ Άνΰτου καί μοΰ εφάνη δτι δέν είχε αδύνα
τον ψυχήν ώστε βεβαιώνω δτι αυτός δέν θά παραμείνω είς
τήν δουλοπρεπή άπασχόλησιν τήν οποίαν τοΰ παρεσκεύασε
è πατήρ του* επειδή δέ δέν έχει κανένα σοβαρόν νά τόν
καθοδηγη, θά παρασυρθή εϊς κάποιον άχρ&ϊον πάθος καί θά
προοδεύσω ασφαλώς εις τό ελάττωμα αυτό.
Δέν ήπατήθη δέ ό Σωκράτης είπών αυτά. Διότι ό νεανίας, συνηθίσας τόν οϊνον, δέν έπαυσε πίνων οδτε νύκτα οδτε
ήμέραν καί εν τέλει δέν έγινε χρήσιμος οδτε εις τους φί
λου; του ούτε εί; τόν εαυτόν του. Καϊ ό Άνυτος, διότι ανέ
θρεψε κακώς τόν υίόν του καϊ δια τήν ίδικήν του άνοησίαν,
καί μετά θάνατον απομένει στιγματισμένος. Ό δέ Σωκρά
τη;, §ιά τήν άγέρωχον στάσιν του προ τοΰ δικαστηρίου,
προεκάλεσε φθόνον καί Ικαμε τους δικαστάς νά τόν κατα
δικάσουν.
Έ γ ώ λοιπόν νομίζω δτι τό τέλος του ήτο θείον δώρον' διότι απηλλάγη τοΰ χειρότερου μέρους τής ζωής καί
έλαβε τον καλύτερον θάνατον. 'Επέδειξε δέ τήν ψυχικήν
του δύναμιν' διότι, άφοΰ έκατάλαβε δτι ήτο καλύτερον
ν3 αποθάνω παρά νά ζήσ-Q, όπως οδτε προς τά άλλα αγαθά
ήτο αντίθετος, οδτε πρό τοΰ θανάτου δέν έδειξε άδυναμίαν,
άλλα τόν ύπεδέχθη καί τόν υπέστη μέ Ελαρότητα1.
'Εγώ λοιπόν, καταλαμβάνων τήν σοφίαν καί τήν μεγαΧο^υχίαΊ τοΰ ανδρός, δέν δύναμαι νά μή τόν ενθυμούμαι,
οδτε ένθυμούμενος νά μή τόν επαινώ. Ά ν δέ κανείς άπό τους
αγαπώντας τήν άρετήν έγνώρισε άνθρωπον χρησιμώτερον
άπό τόν Σωκράτην, αυτόν τόν θεωρώ ώς τόν πλέον καλότυχον άνθρωπον.
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1. Τόσον δ Πλάτων δασν καί δ Ξενοφών περιγράφουν θαυμασίως τήν στωϊκότητα μέ τήν δποίαν δπεδέχθη δ Σωκράτης τόν θά
νατον. Μέχρις Οτου έκτελεσθή ή ποινή του, επί τριάκοντα ημέρας
συνανεστρέφετο τους μαθητάς του συζητών περί διαφόρων φιλοσοφι
κών ζητημάτων, ακόμη καί τήν ώραν πού επιε τό κώνειον έξηκο
λούθησε ήρεμώτατα τήν συνομιλίαν δεΕςας περιφρόνησιν προς τον
θάνατον.
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