


 

Μία από ηιρ μελανόηεπερ ζελίδερ ηηρ ιζηοπίαρ ηηρ 
αθηναϊκήρ δημοκπαηίαρ ςπήπξε, σωπίρ αμθιβολία η θαναηική 
καηαδίκη ηος Σωκπάηη, ηο 399 π.Χ. Από ηόηε μέσπι ζήμεπα, 
επί 2.400 σπόνια πεπίπος, πλήθορ μελεηηηών αζσολήθηκε μ' 
αςηήν ηην παπάδοξη ζηιγμή ενόρ πολιηεύμαηορ, πος 
θεωπήθηκε ιδανικό ππόηςπο ελεύθεπηρ ζςμμεηοσήρ ηων 
πολιηών ζηη διακςβέπνηζη ηος κπάηοςρ. Γιαηί οι Αθηναίοι, εν 
πλήπει δημοκπαηία, πήπαν ηην απόθαζη, να θαναηώζοςν ηον 
εβδομηνηάσπονο θιλόζοθο; Τί ηοςρ ενοσλούζε ηόζο πολύ, 
ώζηε να μην μποπούν να πεπιμένοςν λίγο ακόμα (όπωρ κι ο 
ίδιορ ηοςρ λέει ζηην απολογία ηος) μέσπι να πεθάνει από 
θςζικό θάναηο; Δεν αμθέβαλε ποηέ κανείρ ούηε και οι ίδιοι οι 
εσθποί ηος και οι καηήγοποι ηος όηι ήηαν ηίμιορ, ανιδιοηελήρ, 
νομοηαγήρ. Με πολύ πάθορ, πος παπαδόξωρ δεν έσει ζβήζει ο 
σπόνορ, οι ανά ηοςρ αιώνερ θαςμαζηέρ και εσθποί ηος 
πποζπάθηζαν να εξηγήζοςν ηην πεπίεπγη απόθαζη ηων 
Αθηναίων. Γεγονόρ είναι όηι η πποζωπικόηηηα ηος Σωκπάηη, 
πάνηοηε επίκαιπη και αμθιλεγόμενη, εξακολοςθεί ακόμα και 
ζήμεπα να πποκαλεί ένηονα ζςναιζθήμαηα. Κάνειρ δεν μποπεί 
να ηον δει αδιάθοπα. 

Η αλήθεια είναι όηι ςπάπσοςν και άλλερ πεπιπηώζειρ 
ανθπώπων, όπωρ ο Αναξαγόπαρ (430 π.Χ.), ο Διαγόπαρ (411 
π.Χ.), ο Ππωηαγόπαρ, πος διώσηηκαν για ηιρ ιδέερ ηοςρ. Οι 
Αθηναίοι ήηαν ιδιαίηεπα εςαίζθηηοι ζε θέμαηα θπηζκείαρ. 
Μάλιζηα ηο ηελεςηαίο ηέηαπηο ηος 5ος αιώνα ενηάθηκαν ζηην 
Αθήνα οι διώξειρ πνεςμαηικών ανθπώπων. Αςηό ίζωρ να 
οθειλόηαν ζηο όηι ήηαν η εποσή ηος Πελοποννηζιακού 
πολέμος (ένα είδορ παγκόζμιος πολέμος ηηρ εποσήρ) και η 
ανθπώπινη κοινόηηηα, πανικόβληηη, ήθελε πάζη θςζία να 
διαηηπήζει ηη ζςνοσή ηηρ με ηην ομοιόμοπθη ζςμπεπιθοπά 
ηων μελών ηηρ. 

Ενώ όμωρ άλλοι γλίηωζαν θεύγονηαρ από ηην Αθήνα, ο 
Σωκπάηηρ, παπ' όλο πος είσε ηη δςναηόηηηα να θύγει —ωρ ηην 
ημέπα ηηρ 
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δίθεο ηνπ θπθινθνξνύζε ειεύζεξνο, αιιά θαη από ηε θπιαθή ζα 
κπνξνύζε εύθνια λα δξαπεηεύζεη — έκεηλε θαη ήπηε ην θώλεην. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δίθεο ηνπ δελ ζέιεζε λα αληηπξνηείλεη ηελ πνηλή ηεο 
εμνξίαο, γηαηί δελ ηνλ ελδηέθεξε ε δσή καθξηά από ηελ πόιε ηνπ θαη ηνπο 
θίινπο ηνπ, θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δελ δέρηεθε λα 
δξαπεηεύζεη, γηαηί δελ ζεσξνύζε ζσζηό λα παξαβεί ηνπο λόκνπο ηεο 
παηξίδαο ηνπ πνπ ηνλ είραλ θαηαδηθάζεη ζε ζάλαην. 

 

Η δίθε 

Τξεηο ήηαλ νη θαηήγνξνη ηνπ Σσθξάηε: ν άζεκνο ηξαγηθόο πνηεηήο 
Μέιεηνο, ν πινύζηνο βπξζνδέςεο Άλπηνο θαη ν ξήηνξαο Λύθσλ. Παξ' 
όιν πνπ ν Μέιεηνο εκθαλίζηεθε σο ν θύξηνο θαηήγνξνο θαη θαηέζεζε ηελ 
θαηαγγειία, ππνθηλεηήο ηεο δίθεο ήηαλ ν Άλπηνο, πνπ είρε κεγάιε 
πνιηηηθή επηξξνή ζηελ Αζήλα. Αξρηθά ήηαλ κε ηνλ κεηξηνπαζή 
ζπληεξεηηθό Θεξακέλε, αιιά κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ, 
πξνζρώξεζε ζηνπο δεκνθξαηηθνύο. Ήηαλ απ' απηνύο πνπ 
ζπγθεληξώζεθαλ ζηε Φπιή θαη αλέηξεςαλ ηνπο Τξηάθνληα. Φαίλεηαη πσο 
είρε πξνζσπηθά κε ηνλ Σσθξάηε, γηαηί ν θηιόζνθνο ηνλ είρε επηθξίλεη πνπ 
δελ άθεζε ηνλ γην ηνπ λα αζρνιεζεί κε ηε θηινζνθία θαη ηνλ έβαιε ζην 
επάγγεικα ηνπ. Ήηαλ θαλαηηθόο ερζξόο όισλ ησλ ζνθηζηώλ. Καηά ηνλ 
Αξηζηνηέιε θαη ηνλ Γηόδσξν, ν Αλπηνο είρε θηλδπλεύζεη θάπνηε λα 
θαηαδηθαζηεί, αιιά γιίησζε δσξνδνθώληαο ηνπο δηθαζηέο. 

Ο Μέιεηνο ινηπόλ, όπσο όξηδε ν λόκνο, ζα πξέπεη, καδί κε έλα δύν 
κάξηπξεο, λα ζπλάληεζε ηνλ Σσθξάηε, λα ηνπ έζεζε ππόςε ηελ 
θαηαγγειία ηνπ θαη λα ηνλ θάιεζε λα παξαζηεί ζηελ επίδνζε ηεο ζηνλ 
άξρνληα βαζηιέα, πνπ ήηαλ ν αξκόδηνο γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο ππνζέζεηο. 
Τελ εκέξα εθείλε ζα παξνπζηάζηεθαλ καδί ζηνλ άρτονηα βαζιλέα, πνπ 
έδξεπε ζηελ βαζίλειον ζηοάν, θεηκέλε ζην ΒΓ. ηκήκα ηεο Αγνξάο. Ο 
Σσθξάηεο γηα λα πάεη εγθαίξσο, δηέθνςε ηε ζπλνκηιία πνπ είρε κε ηνλ 
Μεγαξέα γεσκέηξε Θεόδσξν θαη ηνλ καζεηή ηνπ Θεαίηεην, όπσο 
καζαίλνπκε από ηνλ πιαησληθό δηάινγν Θεαίηηηον. Η θαηαγγειία έιεγε 
όηη ν Σσθξάηεο είλαη έλνρνο επεηδή δηαθζείξεη ηνπο λένπο θαη δελ 
πηζηεύεη ζηνπο ζενύο ηεο πόιεο, αιιά ζε θαηλνύξγηνπο ζενύο ή δαίκνλεο 
{καινά δαιμόνια). 

Δλώ πεξίκελαλ ζηε ζηνά λα έξζεη ε ζεηξά ηνπο, ν Σσθξάηεο έπηαζε ηε 
ζπδήηεζε κε ηνλ Δπζύθξνλα, πνπ πεξίκελε θη απηόο γηα λα θαηαζέζεη κηα 
θαηαγγειία ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηνπ. Η ζπδήηεζε ηνπο απνηειεί ην 
πεξηερόκελν ηνπ πιαησληθνύ έξγνπ Εσθύθρων. Ο 
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άρχων βασιλεύς έγξαςε ηελ θαηαγγειία ζε πίλαθα, ηνλ νπνίν αλάξηεζε 
ζην βάζξν ησλ αγαικάησλ ησλ επσλύκσλ εξώσλ, πνπ βξηζθόηαλ ζην 
ΝΓ. άθξν ηεο Αγνξάο, θνληά ζηελ Ηιηαία. Οξίζηεθε ε εκεξνκελία ηεο 
δίθεο, ηελ νπνία ζα εθδίθαδε έλα ηκήκα ηεο Ηιηαίαο, ηνπ ιατθνύ 
δηθαζηεξίνπ πνπ απνηεινύζαλ 6.000 κέιε (θιεξώλνληαλ 600 άληξεο 
ειηθίαο πάλσ από 30 εηώλ από θαζεκηά από ηηο δέθα αζελατθέο θπιέο). 
Σηε δίθε ηνπ Σσθξάηε νη δηθαζηέο ήηαλ 500. 

Παξ'- όιν πνπ πξνζθέξζεθε ν ξήηνξαο Λπζίαο λα γξάςεη ηελ 
απνινγία, ν Σσθξάηεο δελ δέρηεθε. Ούηε θαη ν ίδηνο όκσο εηνίκαζε 
θάπνην γξαπηό θείκελν, γηαηί όπσο έιεγε ην δαιμόνων ηνπ ηνλ απέηξεπε. 
Σηνπο θίινπο ηνπ, πνπ αλεζπρνύζαλ, έιεγε όηη δελ ρξεηαδόηαλ λα 
γξάςεη ηίπνηα, γηαηί νιόθιεξε ηε δσή ηνπ πξνεηνίκαδε ηελ απνινγία 
ηνπ, κε ηνλ ηξόπν αθξηβώο πνπ έδεζε, κε βιάπηνληαο θαλέλαλ. 

Ο Σσθξάηεο παξνπζηάζηεθε ζην δηθαζηήξην αηάξαρνο θαη θξάηεζε 
πεξήθαλε θαη πξνθιεηηθή ζηάζε, πνπ ίζσο επεξέαζε αξλεηηθά ηνπο 
δηθαζηέο ηνπ. Μεηά ηηο αγνξεύζεηο ησλ θαηεγόξσλ, πήξε ηνλ ιόγν θαη 
απνινγήζεθε (ε νκηιία ηνπ απηή απνηειεί ην πξώην θαη θπξηόηεξν 
κέξνο ηεο Απολογίας). Δπαθνινύζεζε ςεθνθνξία, όπνπ θξίζεθε έλνρνο 
γηα ηξηάληα κόλν ςήθνπο. Πξέπεη λα ςήθηζαλ 280 ππέξ ηεο ελνρήο ηνπ 
θαη 220 θαηά. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επλνείην ν θαηεγνξνύκελνο. 

Μεηά ηελ ελνρνπνηεηηθή απόθαζε ν Σσθξάηεο αλέβεθε θαη πάιη ζην 
βήκα γηα λα πξνηείλεη, ζύκθσλα κε ην δηθαζηηθό έζηκν, ηελ πνηλή πνπ 
δεηνύζε ν ίδηνο λα ηνπ επηβιεζεί (ε νκηιία ηνπ απηή είλαη ην δεύηεξν 
κέξνο ηεο Απολογίας). Ο λόκνο δελ όξηδε πνηλή γηα ην αδίθεκα γηα ην 
νπνίν δηθαδόηαλ ν Σσθξάηεο. Ο Άλπηνο είρε επηκείλεη ζηε ζαλαηηθή 
θαηαδίθε ππνζηεξίδνληαο όηη ή δελ έπξεπε λα γίλεη θαζόινπ ε δίθε 
απηή, ή, εθόζνλ έγηλε, ήηαλ απαξαίηεην λα θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην ν 
Σσθξάηεο. Ο Σσθξάηεο δήισζε όηη κηα πνηλή πηζηεύεη όηη ηνπ αμίδεη 
πξαγκαηηθά, ε ζίηηζε ζην πξπηαλείν (δειαδή λα ηξέθεηαη δσξεάλ εθ' 
όξνπ δσήο ζην πξπηαλείν), ε κεγαιύηεξε ηηκή πνπ επηθύιαζζε ην 
αζελατθό θξάηνο ζηνπο επεξγέηεο ηνπ. Σην ηέινο πάλησο, ζύκθσλα κε 
ηελ Άπολογίαν ηνπ Πιάησλνο, γηαηί κηα άιιε Απολογία πνπ απνδίδεηαη 
ζηνλ Ξελνθώληα δελ αλαθέξεη ηέηνην πξάγκα, δήηεζε λα ηνπ επηβιεζεί 
έλα πξόζηηκν ηξηάληα κλσλ, ην νπνίν ζα πιήξσλαλ νη θίινη ηνπ. 

Αθνινύζεζε κηα δεύηεξε ςεθνθνξία, όπνπ κε πνιύ πεξηζζόηεξεο 
ςήθνπο θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην. Μέρξη λα ηειεηώζνπλ νη δηάθνξεο 
δηαδηθαζίεο θαη λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηε θπιαθή, ν Σσθξά- 
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ηεο κηιάεη θαη πάιη ζ' όζνπο εμαθνινπζνύζαλ λα βξίζθνληαη εθεί (ην ηξίην 
κέξνο ηεο Απολογίας). Τνπο εμεγεί γηαηί δελ θνβάηαη ην ζάλαην θαη ηνπο 
απνραηξεηάεη κε ηα ζπγθινληζηηθά ιόγηα: ((Αιιά ηώξα πηα είλαη ώξα λα 
θύγνπκε, εγώ γηα λα πεζάλσ, θη εζείο γηα λα δήζεηε. Πνηνη από καο 
πεγαίλνπλ ζε θαιύηεξν κέξνο, θαλείο δελ μέξεη παξά κόλν ν ζεόο». 

Ο ζάλαηνο ηνπ Σσθξάηε 

Σηε θπιαθή ν Σσθξάηεο έκεηλε έλα κήλα πεξίπνπ, γηαηί δελ 
επηηξεπόηαλ θακία εθηέιεζε όζν έιεηπε ε Πάξαινο, ην ηεξό πινίν ηεο 
πόιεο, πνπ βξηζθόηαλ ζηε Δήιν γηα ηηο γηνξηέο ηνπ Απόιισλα. Είρε θύγεη 
ηελ παξακνλή ηεο δίθεο, αιιά θαζπζηεξνύζε λα γπξίζεη ιόγσ 
ζαιαζζνηαξαρήο. Μόιηο καζεύηεθε όηη ην πινίν θάλεθε ζην Σνύλην, ν 
πηζηόο θίινο ηνπ Σσθξάηε Κξίησλ έηξεμε ζηε θπιαθή, γηα λα εηδνπνηήζεη 
ηνλ Σσθξάηε θαη λα ηνλ παξαθαιέζεη, γηα ηειεπηαία θνξά, λα δερηεί λα 
δξαπεηεύζεη. Η ζπδήηεζε ηνπ κε ηνλ Σσθξάηε είλαη ην ζέκα ηνπ 
πιαησληθνύ δηαιόγνπ Κρίτων. Ο πινύζηνο Αζελαίνο δηαβεβαηώλεη ηνλ 
θίιν ηνπ όηη κπνξεί λα δσξν-δνθήζεη ηνλ θξνπξό, γηα λα ηνλ αθήζεη λα 
θύγεη. Ο Σσθξάηεο απαληάεη όηη πξέπεη θαλείο λα ζέβεηαη ηνπο λόκνπο ηεο 
παηξίδαο ηνπ θαη λα κελ ηνπο παξαβαίλεη. Εθόζνλ νη Αζελαίνη ηνλ θαηαδί-
θαζαλ, έπξεπε λα ππνκείλεη ηελ πνηλή. 

Η αξραηνινγηθή έξεπλα έρεη απνθαιύςεη ζην ρώξν ηεο αξραίαο Αγνξάο 
ηε θπιαθή, όπνπ θξαηνύληαλ ν Σσθξάηεο. Καη κάιηζηα ρξεζηκνπνηώληαο 
έλα ρσξίν από ηνλ Φαίδωνα, έρεη εληνπίζεη θαη ην θειί ηνπ. Εθεί 
δηαδξακαηίδεηαη έλαο άιινο πιαησληθόο δηάινγνο, ν Φαίδων, πνπ 
δσληαλεύεη ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ Σσθξάηε. Ο Φαίδσλ θαη άιινη θίινη 
πεγαίλνπλ γηα λα ηνλ απνραηξεηήζνπλ θαη λα ηνπ θξαηήζνπλ ζπληξνθηά. 
Με θνξπθνύκελε αγσλία παξαθνινπζνύκε ηελ θιεςύδξα ηεο δσήο ηνπ 
Σσθξάηε λα αδεηάδεη, ώζπνπ κε ηε δύζε ηνπ ειίνπ έξρεηαη ν ππάιιεινο 
ηεο θπιαθήο γηα λα ηνπ δώζεη ην θώλεην. Τα κέιε ηνπ Σσθξάηε 
κνπδηάδνπλ ζηγά-ζηγά, αξρίδνληαο από ηα πόδηα. Όηαλ ην κνύδηαζκα 
θηάλεη ζηελ θνηιηά, ιέεη ηα ηειεπηαία ηνπ ιόγηα ζηνλ Κξίησλα: λα 
ζπζηάζεη ζηνλ Αζθιεπηό ηνλ θόθνξα πνπ ηνπ ρξσζηάεη ν Σσθξάηεο. 

Η Απνινγία 

Τν ηξαγηθό ηέινο ηνπ Σσθξάηε ζπγθιόληζε ηνλ Πιάησλα, ηόηε 
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28 εηώλ θαη ήδε ελληά ρξόληα καζεηή ηνπ. Τν γεγνλόο απηό απνηειεί 
ηνλ άμνλα, γύξσ από ηνλ νπνίν θηλνύληαη πέληε πιαησληθά έξγα. 
Τελ.θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε Απολογία. Ο Θεαίτητος θαη ν Εσθύφρων 
πξνεγνύληαη, ν Κρίτων θαη ν Φαίδων έπνληαη. 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ δαζθάινπ ηνπ ν Πιάησλ θαηέθπγε καδί κε 
άιινπο θίινπο ηνπ Σσθξάηε ζηα Μέγαξα, θνληά ζηνλ Επθιείδε. 
Επέζηξεςε ζηελ Αζήλα ην 396 π.Χ. Τόηε, ή ιίγν αξγόηεξα έγξαςε ηελ 
Απολογία, πνπ είλαη έλα είδνο απηνβηνγξαθίαο ηνπ Σσθξάηε. ' Οησο 
θαη ηα άιια έξγα ηνπ Πιάησλα ηεο πεξηόδνπ απηήο, ε Απολογία 
βξίζθεηαη θνληά ζηε δηδαζθαιία ηνπ Σσθξάηε. Ο Πιάησλ δελ είρε 
δηακνξθώζεη αθόκα ηηο δηθέο ηνπ ζεσξίεο, νη νπνίεο θέξνπλ ηελ 
επίδξαζε ησλ Ππζαγνξείσλ, πνπ γλώξηζε αξγόηεξα ζηα ηαμίδηα ηνπ. 

Η Απολογία δελ πεξηιακβάλεη θπζηθά απηνύζηα ηα ιόγηα ηνπ 
Σσθξάηε, ην πεξηερόκελν ηεο όκσο δελ πξέπεη λα απέρεη πνιύ από 
όζα πξαγκαηηθά δηακείθζεθαλ. Τν ζέκα ήηαλ αθόκα αξθεηά λσπό 
ζηηο κλήκεο ησλ Αζελαίσλ, θαη δελ κπνξνύζε ν Πιάησλ λα απν-
καθξπλζεί πνιύ από ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα. 

Τπάξρεη θαη κηα άιιε ζύληνκε Απολογία, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 
Ξελνθώληα. Είλαη κάιινλ κέηξην θαη μεξό έξγν, πνπ δελ κπνξεί λα 
ζπγθξηζεί κε ηελ Απολογία ηνπ Πιάησλα, ηελ νπνία σζηόζν 
πξνζπαζεί λα κηκεζεί. Ο ζξύινο ηνπ Σσθξάηε παξέκελε δσληαλόο κε 
ην πέξαζκα ησλ αηώλσλ. Έηζη, ηνλ 5ν αηώλα κ.Χ. έρνπκε κία αθόκα 
Απολογία, γξακκέλε από ηνλ ξήηνξα Ληβάλην. 

Ο Σσθξάηεο 

Ο Σσθξάηεο ππήξμε κνλαδηθή θπζηνγλσκία, θάηη ζαλ πξόηππν 
θηινζόθνπ αλά ηνπο αηώλεο. Ελζαξθώλεη ηνλ ηύπν ηνπ ηδαληθνύ 
θηινζόθνπ, πνπ αδηαθνξεί γηα ηα πιηθά αγαζά θαη ηηο θαζεκεξηλέο 
θξνληίδεο θαη αζρνιείηαη κόλν κε αλώηεξα πξάγκαηα. Σ' απηόλ 
ρξσζηάκε ηελ εηθόλα ηνπ θηινζόθνπ πνπ έρεη ν θνηλόο άλζξσπνο. 

Η δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Σσθξάηε απνηεινύλ ζπάλην παξάδεηγκα 
ζπλέπεηαο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ. Καλείο δελ βξέζεθε πνηέ λα ηνλ 
θαηεγνξήζεη γηα θάηη ηαπεηλό ή ηδηνηειέο. Οη αληηξξήζεηο ησλ ερζξώλ 
ηνπ ήηαλ ζε άιιν επίπεδν. Τνπο αλεζπρνύζαλ νη ηδέεο ηνπ θαη ε 
επηξξνή πνπ αζθνύζε ζηνπο λένπο. 

Ήηαλ από ηαπεηλή νηθνγέλεηα, γηνο ηνπ γιύπηε Σσθξνλίζθνπ θαη 
ηεο κακήο Φαηλαξέηεο. Όηαλ ήηαλ λένο άζθεζε γηα ιίγν ην επάγγεικα 
ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά ην παξάηεζε γηα λα αζρνιεζεί 
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νινθιεξσηηθά κε ηε θηινζνθία. Πξέπεη λα είρε έλα πνιύ κηθξό εηζόδεκα 
πνπ ηνπ επέηξεπε λα δεη ρσξίο λα δνπιεύεη. Ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ 
Ξαλζίππε θαη είρε ηξεηο γηνπο. 

Δελ είρε θακηά ζρνιή νύηε θαη θαλνληθνύο καζεηέο. Δελ πήξε πνηέ 
ρξήκαηα από θαλέλαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ νύηε ππνζρέζεθε πνηέ λα 
πξνζθέξεη είηε γλώζεηο είηε επηηπρία, όπσο έθαλαλ νη ζνθηζηέο. Νηπκέλνο 
θησρηθά, μππόιπηνο, πεξηθεξόηαλ από ην πξσί σο ην βξάδπ ζηελ Αγνξά θαη 
ζηα γπκλαζηήξηα πηάλνληαο αηέιεησηεο ζπδεηήζεηο. Δελ έγξαςε ηίπνηα θαη 
ό,ηη γλσξίδνπκε γη' απηόλ ην μέξνπκε από ηνπο καζεηέο ηνπ, θπξίσο από ηνλ 
κεγαινθπή Πιάησλα (πνπ όκσο πνιιέο θνξέο παξαπνηεί ηε δηδαζθαιία ηνπ 
θαη βάδεη ζην ζηόκα ηνπ δηθέο ηνπ ζεσξίεο) θαη ηνλ κεηξηόηαην Ξελνθώληα 
(πνπ επίζεο παξαπνηεί ηηο ηδέεο ηνπ δαζθάινπ ηνπ επεηδή δελ κπόξεζε λα ηηο 
θαηαιάβεη θαη λα ηηο ληώζεη). 

Με ηελ εθπιεθηηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα αζθνύζε έληνλε επίδξαζε ζηνπο 
λένπο. Πξνο κεγάιε απειπηζία ησλ γνληώλ ηνπο, ηνπο δίδαζθε λα κε 
λνηάδνληαη γηα ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη γηα ηα πξαθηηθά δεηήκαηα, αιιά λα 
θνηηάδνπλ πξώηα λα γλσξίζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. Απηό 
ελλννύζε ν Άλπηνο όηαλ ηνλ θαηεγνξνύζε όηη δηέθζεηξε ηνπο λένπο. 

Παξά ηελ παξνηκηώδε αζρήκηα ηνπ, ήηαλ απίζηεπηα γνεηεπηηθόο θαη είρε 
γνεηεύζεη νιόθιεξε ηε ρξπζή λενιαία ηεο επνρήο. Οη αξηζηνθξάηεο λεαξνί 
έλησζαλ αθαηαλίθεηε έιμε γη' απηόλ ηνλ θα-θνληπκέλν γέξν πνπ ζπάληα 
πιελόηαλ θαη ζπάληα θνξνύζε παπνύηζηα. Η εηθόλα απηή ηνπ Σσθξάηε 
έδσζε πινύζην πιηθό ζηνπο θσκσδηνγξάθνπο, θαη ρσξίο ακθηβνιία ήηαλ 
απηνί πνπ πξνθάιεζαλ κε ηηο θσκσδίεο ηνπο ην θνηλό αίζζεκα ελάληηα ζηνλ 
θηιόζνθν. 

Θεσξήζεθε ύπνπην ην όηη πνιινί από ηνπο νιηγαξρηθνύο ήηαλ καζεηέο 
ηνπ. Η αιήζεηα πάλησο είλαη όηη νη αξηζηνθξάηεο είραλ θαη κεγαιύηεξεο 
επθαηξίεο από ηα παηδηά ησλ θησρώλ γηα κόξθσζε θαη γηα αλάπηπμε ηεο 
ζθέςεο ηνπο, θαη πεξηζζόηεξν ειεύζεξν ρξόλν. Ήηαλ ινηπόλ εληειώο θπζηθό 
θαη αλαπόθεπθην νη λένη πνπ ζύρλαδαλ θνληά ηνπ λα είλαη νη γηνη ησλ 
επγελώλ θαη ησλ πινπζίσλ θαη όρη ησλ θησρώλ, πνπ νη ζπλζήθεο ηεο δσήο 
ηνπο εκπόδηδαλ λα αθνινπζήζνπλ αλώηεξεο ζπνπδέο. 

Πνιιή ζπδήηεζε έρεη γίλεη γηα ην πεξίθεκν 8<χιμόνιον. Οπσζδήπνηε ζ' 
απηό αλαθεξόηαλ ην δεύηεξν ζθέινο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ έιεγε όηη ν 
Σσθξάηεο εηζάγεη θαηλά δαηκόληα. Πξέπεη λα ήηαλ έλα είδνο δηαίζζεζεο πνπ 
είρε ν Σσθξάηεο θαη πνπ πνιιέο θνξέο ηνλ απέηξεπε από θάηη. Πάλησο ε 
θαηεγνξία γηα αζεΐα δελ ήηαλ ζπάληα 
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ζηελ Αζήλα ηνπ 5νπ αηώλα θαη ήηαλ κηα εύθνιε ιύζε όηαλ ήζειαλ λα 
απαιιαγνύλ από θάπνηνλ. 

Φαίλεηαη όηη ν Σσθξάηεο απνηέιεζε ην εμηιαζηήξην ζύκα ζε κηα 
δύζθνιε ζηηγκή ηνπ αζελατθνύ θξάηνπο, πνπ είρε δεη πξόζθαηα ηελ 
απηνθξαηνξία ηνπ λα θαηαξξέεη. Δελ ήηαλ νύηε απηή επνρή γηα 
θηινζόθνπο... 
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17 "Οηζ ιεκ φιεσξ, χ άκδνεξ Αεδκαίμζ, πεπυκεαηε οπυ ηςκ 

έιχκ ηαηδβυνςκ, μφη μΐδα' εβςβ' μφκ ηαζ ακηυξ οπ 

αοηχκ μθίβμο έιαοημτ έπεθαευιδκ, μτης πζεακχξ έθε-

βακ, ηαίημζ αθδεέξ βε χξ έπμξ εζπείκ μοδέκ είνήηαζζκ. 

ιάθζζηα δέ αοηχκ έκ έεαΰιαζα ηχκ πμθθχκ ςκ 

έρεφζα-κημ, ημτημ έκ ς έθεβμκ χξ πνήκ οιάξ 

εφθααεΐζεαζ ιδ φπ' έιμτ έλαπαηδεήηε χξ δεζκμφ δκημξ 

θέβεζκ. 

ό ημ βαν ιδ αίζποκεήκαζ δηζ αφηίηα φπ' έιμτ έλεθεβ- 

πεήζμκηαζ ένβς, έπεζδάκ ιδδ' υπςζηζμτκ θαίκςιαζ 

δεζκυξ θέβεζκ, ημτηυ ιμζ έδμλεκ αοηχκ άκαζζποκηυηαημκ 

είκαζ, εζ ιδ άνα δεζκυκ ηαθμτζζκ μφημζ θέβεζκ ημκ 

ηάθδεή θέβμκηα· εζ ιεκ βάν ημτημ θέβμοζζκ, υιμθμβμίδκ 

ακ έβς-βε μο ηαηά ημφημοξ είκαζ νήηςν. μφημζ ιεκ μφκ, 

χζπεν εβχ θέβς, δ ηζ δ μοδέκ αθδεέξ είνήηαζζκ, φιεσξ 

δέ ιμο άημΰζεζεε πάζακ ηδκ άθδεεζακ—μο ιέκημζ ιά 

Αία, χ άκδνεξ Αεδκαίμζ, ηεηαθθζεπδιέκμοξ βε θυβμοξ, 

χζπεν μζ ημφηςκ, νδιαζί ηε ηαζ υκυιαζζκ μοδέ 

ηεημζιδ ιέκμοξ, 

μ άθθ' άημφζεζεε  εζηή θεβυιεκα ημζξ  έπζηοπμτζζκ 

υκυιαζζκ—πζζηεφς βάν δίηαζα είκαζ α θέβς—ηαζ 

ιδ-δείξ οιχκ πνμζδμηδζάης άθθςξ
-
 μοδέ βάν άκ 

δήπμο πνέπμζ, χ άκδνεξ, ηήδε ηδ δθζηία χζπεν 

ιεζναηίς πθάη-ημκηζ θυβμοξ εζξ οιάξ είζζέκαζ. ηαζ 

ιέκημζ ηαζ πάκο, ς άκδνεξ Αεδκαίμζ, ημτημ οιχκ 

δέμιαζ ηαζ πανίειαΐ' εάκ δζα ηχκ αοηχκ θυβςκ 

άημφδηέ ιμο άπμθμβμοιέκμο δζ' χκπεν εσςεα θέβεζκ 

ηαζ έκ άβμνα επί ηχκ ηναπεγχκ, ίκα οιχκ πμθθμί 

άηδηυαζζ, ηαζ άθθμεζ, ιήηε εαοιάγεζκ ιήηε εμνοαεΐκ 

ημφημο έκεηα. 
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Αλ ζαο επεξέαζαλ, άλδξεο Αζελαίνη, νη θαηήγνξνη κνπ, δελ ην 

μέξσ. Εκέλα ηνπιάρηζηνλ ιίγν αθόκα θαη ζα κε έθαλαλ λα μεράζσ 

θαη ν ίδηνο πνηνο είκαη. Τόζν πεηζηηθά κηινύζαλ. Παξ' όιν πνπ—εδώ 

πνπ ηα ιέκε—ηίπνηα αιεζηλό δελ είπαλ. Τε κεγαιύηεξε όκσο 

εληύπσζε από ηα πνιιά ηνπο ςέκαηα κνπ έθαλε, πνπ έιεγαλ όηη 

πξέπεη λα κε πξνζέρεηε κελ ζαο εμαπαηήζσ γηαηί είκαη ηάρα δεηλόο 

ξήηνξαο. 

Μνπ θάλεθε ην πην αλαίζρπλην απ' όια, πνπ δελ ληξάπεθαλ, γηαηί 

ακέζσο ζα ηνπο δηαςεύζσ έκπξαθηα, θαζώο ζα απνδεηρηεί πσο δελ 

είκαη δεηλόο ξήηνξαο, εθηόο πηα αλ απηνί νλνκάδνπλ δεηλό ξήηνξα 

όπνηνλ ιέεη ηελ αιήζεηα. Πάλησο αλ απηό ζέινπλ λα πνπλ, ζα 

ζπκθσλνύζα πσο είκαη ξήηνξαο, αιιά όρη κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν. 

Λέσ ινηπόλ, πσο απηνί δελ ζαο είπαλ ζρεδόλ θακηά αιήζεηα. Από 

εκέλα όκσο ζα ηελ αθνύζεηε όιε. Όρη, κα ηνλ Δία, άλδξεο Αζελαίνη, 

κε ιόγηα επηηεδεπκέλα ζαλ ηα δηθά ηνπο, νύηε ζηνιηζκέλα κε θνκςέο 

θξάζεηο θαη ιέμεηο, 

αιιά ζα κε αθνύζεηε λα κηιάσ όπσο ηύρεη, κε ό,ηη ιέμεηο κνπ 
έξζνπλ ζην κπαιό. Γηαηί πηζηεύσ πσο ό,ηη ιέσ είλαη δίθαην. Μελ 
πεξηκέλεη θαλείο ζαο ηίπνηε άιιν. Γηαηί, βέβαηα, δελ είλαη πξέπνλ, 
άλδξεο, ζ' απηήλ ηελ ειηθία, ζα λεαξόο, λα παξνπζηαζηώ κπξνζηά 
ζαο πιάζνληαο σξαία ιόγηα. Απηό αθξηβώο, άλδξεο Αζελαίνη, δεηώ 
θαη ζέισ από ζαο. Να κελ απνξείηε θαη λα κε δηακαξηύξεζηε πνπ ζα 
κε αθνύηε λα απνινγνύκαη κε ηα ίδηα ιόγηα πνπ ζπλεζίδσ λα κηιώ 

ζηελ αγνξά, ζηα ηξαπέδηα δίπια ησλ εκπόξσλ, εθεί όπνπ πνιινί από 
ζαο κ' έρνπλ αθνύζεη 



Π Λ Α Τ Ω Ν 



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ω Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ 

αλλά και αλλού, 
γιατί συμβαίνει, το εξής: πρώτη φορά παρουσιάζομαι 

μπροστά σε δικαστήριο, τώρα, σε ηλικία εβδομήντα χρο
νών. Είμαι λοιπόν τελείως ξένος προς τη γλώσσα, η οποία 
χρησιμοποιείται εδώ. Κι όπως, αν τύχαινε πράγματι να 
ήμουν ξένος, θα με συγχωρούσατε που μίλαγα με τη γλώσ
σα και το ύφος που ανατράφηκα, 

και τώρα αυτό ακριβώς σας ζητώ - νομίζω ότι είναι 
δίκαιο, να με αφήσετε να εκφραστώ όπως θέλω—ωραία 
ή άσχημα—, να εξετάζετε και να προσέχετε μονάχα, αν 
μιλώ ή δεν μιλώ σωστά. Αυτή είναι η αρετή του δικαστή, 
κι η αρετή του ρήτορα είναι να λέει την αλήθεια. Πρώτα 
λοιπόν, πρέπει να απολογηθώ, άνδρες Αθηναίοι, για τις 
πρώτες εκείνες ψευτο-κατηγορίες που διατυπώθηκαν ενα
ντίον μου και προς τους πρώτους κατηγόρους μου, και 
έπειτα προς τους πιο πρόσφατους και τις πιο πρόσφατες. 

Γιατί υπήρξαν πολλοί κατήγοροι μου που με κατηγό
ρησαν σε σας, ήδη εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να λένε και 
τίποτα αληθινό. Αυτούς εγώ τους φοβάμαι πολύ περισσό
τερο από τον Άνυτο και την παρέα του, παρ' όλο που κι 
αυτοί είναι φοβεροί. Αλλά φοβερότεροι, άνδρες, είναι όσοι 
παρέλαβαν τους πιο πολλούς από εσάς παιδιά, και τους 
έπειθαν και με κατηγορούσαν για πράγματα απ' τα οποία 
τίποτα δεν ισχύει, πως δήθεν υπάρχει κάποιος Σωκράτης, 
σοφός άνδρας, που ασχολείται με τα ουράνια φαινόμενα και 
έχει ερευνήσει όλα όσα βρίσκονται κάτω από τη γη, και 
κάνει τα άδικα λόγια να φαίνονται δίκαια. 

Αυτοί, άνδρες Αθηναίοι, που διέδοσαν τη φήμη αυτή, 
είναι οι φοβεροί μου κατήγοροι. Γιατί όσοι τους ακούνε 
νομίζουν ότι οι ασχολούμενοι με τέτοιες έρευνες δεν πι
στεύουν στους θεούς. Έπειτα, οι κατήγοροι αυτοί είναι 
και πολλοί και με κατηγορούν επί πολλά χρόνια, μάλι
στα, όλ' αυτά σας τα έλεγαν στην ηλικία που εύκολα τους 
πιστεύατε, όντας, μερικοί από σας παιδιά και έφηβοι. 
Ύστερα κατηγορούσαν έναν απόντα, χωρίς κανείς να βρί
σκεται να απολογηθεί για τις κατηγορίες. Μα το πιο πα
ράλογο απ' όλα είναι ότι ούτε τα ονόματα τους δεν μπορώ 
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να ξέρω και να τα αναφέρω, 
εκτός ίσως από κάποιον ποιητή κωμωδιών. Εκείνοι 

όμως που διαβάλλοντάς με από φθόνο σας έπειθαν και 
εκείνοι που έχοντας πειστεί οι ίδιοι έπειθαν άλλους, αυτοί 
είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Γιατί δεν είναι 
δυνατόν ούτε να φέρω κανέναν απ' αυτούς εδώ ούτε να 
τον βγάλω ψεύτη, αλλά είμαι αναγκασμένος να απολογού
μαι σα να μάχομαι με σκιές και να ρωτάω χωρίς να απα
ντάει κανείς. Να θεωρήσετε λοιπόν κι εσείς, όπως λέω κι 
εγώ, ότι οι κατήγοροι μου είναι δύο ειδών, αυτοί που με 
κατηγόρησαν πρόσφατα, και εκείνοι που λέω ότι με κατη
γορούσαν από παλιά. 

Και να καταλάβετε ότι πρέπει πρώτα να απολογηθώ 
προς εκείνους, γιατί κι εσείς εκείνους είχατε ακούσει πρώ
τα να με κατηγορούν, και για πολύ περισσότερο καιρό, απ' 
αυτούς εδώ τους πρόσφατους. Ας είναι. Πρέπει λοιπόν να 
απολογηθώ, άνδρες Αθηναίοι, και να προσπαθήσω να ανα
τρέψω την ψεύτικη κακή ιδέα που έχετε για μένα εδώ και 
πολύν καιρό, σε τόσο λίγο χρόνο. 

Θα ήθελα λοιπόν να .γίνει αυτό, αν είναι καλό και για 
σας και για μένα, και να απολογηθώ με επιτυχία. Ξέρω 
όμως ότι είναι δύσκολο και δεν αγνοώ τη σημασία του. Ας 
γίνει όμως όπως θέλει ο θεός. Εγώ πρέπει να υπακούσω 
στο νόμο και να απολογηθώ. Ας εξετάσουμε λοιπόν από 
την αρχή ποια είναι η κατηγορία από την οποία ξεκίνησε η 
διαβολή εναντίον μου, 

και στην οποία πιστεύοντας ο Μέλητος έκανε αυτή την 
καταγγελία. Ας δούμε τι έλεγαν διαβάλλοντάς με εκείνοι 
που με διέβαλαν. Πρέπει λοιπόν, σα να ήταν αληθινοί 
κατήγοροι, να σας διαβάσω το κατηγορητήριο τους: «Ο 
Σωκράτης είναι ένοχος: ερευνάει με περιττό ζήλο τα φαι
νόμενα που συμβαίνουν κάτω από τη γη και στον ουρανό, 
και τα άδικα λόγια τα κάνει να φαίνονται δίκαια, και αυτά 
τα διδάσκει και στους άλλους». 

Αυτή περίπου είναι. Αυτά τα βλέπετε άλλωστε κι εσείς 
στην κωμωδία του Αριστοφάνη, κάποιο Σωκράτη να πε
ριφέρεται εκεί και να ισχυρίζεται ότι περπατάει στον αέρα 



 

 

ΠΛΑΣΩΝ 

1 

 

θα η  άι ιελ  πνι ιήλ  θ ιπαξ ίαλ  θιλαξνϋλ ηα ,  ωλ  εγώ 

νπδέλ  νύηε  κέγα  νϋ ηε  κ ηθξόλ  πέξ η  έπα ΐω.  θα η  νλρ  ώο  

ά η ηκάδωλ  ιέγ ω ηελ  ην ηαύηελ  έ π ηζ ηεκ ελ ,  ε ΐ  η η ο  πεξ η  

η ωλ  ην ηνύη ωλ  ζνθόο  έζη ηλ —κ ε πωο  εγώ ππό  Μει ε ηνλ 

η νζαύηαο  δ ίθαο  θεύγν ηκ η —αι ιά γαξ  έ κν η  ηνύ ηωλ ,  ώ 

άλδξεο  Α ζ ελα ίν η ,  νπδέλ  κέηεζ η ηλ .  

ά  κάξ ηπξαο  δέ  αύ πκώλ  ηνύο  πν ιινύο  παξ έρνκα η ,  θα η  

άμ ηώ πκάο  αι ιή ινπο  δ ηδάζθε ηλ  ηε  θα η  θ ξάδε ηλ ,  δζν η  

έκνϋ  πώ πνη ε  άθεθόα ηε  δ ηα ιεγνκέλνπ — πνι ιν ί  δ έ  πκώλ  

ν ί  ην ηνύην η  ε ίζ ηλ —θξά δεη ε  νύλ  άι ιε ιν ηο  ε ΐ  π ώπν ηε  ε  

κ ηθξόλ  ε  κέγα  ήθνπζέ  η η ο  πκώλ  έκνϋ  πεξ η  ηώλ  

η ν ηνύηωλ  δ ηα ιεγνκέλνπ ,  θα η  έθ  ηνύηνλ  γλώ ζεζ ζε  όη η  

η ν ηαϋη '  εζηί θα η  ηάιια  πεξ η  έκνϋ  ά  ν ί  πνι ιν ί  ιέγνπζηλ .  

Ά ι ιά  γάξ  νύηε  ηνύ ηωλ  νπδέλ  έζ η ηλ ,  νπδέ  γ '  ε ΐ  η ί λνο  

άθεθόα ηε  ώο  εγώ πα ηδεύε ηλ  επ ηρ ε ηξώ αλζξώπνπο  θα η  

ρξ ήκα ηα  πξά η ην κα η ,  νπδέ  ηνϋην  α ι εζέο .  

ε  έ πε η  θα η  ηνϋηό  γέ  κν η  δνθε ΐ  θαιόλ  ε ί λα η ,  ε ΐ  η η ο  ν ίνο  

η '  

ε ΐ ε  πα ηδεύε ηλ  αλζ ξώπνπο  ώζ πεξ  Γ νξγ ίαο  ηε  ν 

Λ ενλη ΐλνο  θα η  Πξόδ ηθνο  ν Κε ΐνο  θα η  Ιπ πίαο  ν Ηιε ίνο ,  

ηνύηωλ  γάξ  έθαζηνο ,  ώ  άλδξεο ,  ν ίνο  η '  έζη ηλ  ηώλ  ε η ο  

έθάζ ηελ  η ώλ  πόιεωλ  ηνπο  λένπο —νίο  έμεζ η η  ηώλ  

εαπ ηώλ  πν ι η ηώλ  πξν ίθα  ζπλε ΐλα η  ώ  αλ  

β νύιωλ ηα η —ηνύ ηνπο  πε ί ζνπζη  ηάο  εθε ί λωλ  ζπλνπζίαο  

άπν ι ηπόλ ηαο  ζθ ί ζ ηλ  ζπλε ΐλα η  ρ ξήκα ηα  δ ίδνληαο  θα η  

ράξ ηλ  πξνζε ηδέλα η .  

20 έπε ί  θα η  άι ινο  άλήξ  έζ η η  Πάξ ηνο  έλζάδε  ζνθόο  όλ  έγώ 

ε ζζόκ ελ  έπ ηδε κνϋληα '  έ ηλρνλ  γάξ  π ξνζει ζώλ  άλδξ ϊ  

όο  ηε ηέιεθε  ρξ ήκαηα  ζνθηζη α ΐο  π ιε ίω ή  ζύκπαλ ηεο  ν ί  

άιι ν η ,  Κά ιι ηα  η ω Ίπ πνλ ίθνπ ·  ηνϋ ηνλ  νύλ  

άλε ξόκελ —έ ζηόλ  γάξ  αύ ηω δύν  ύε ΐ — " Ύ Ω Κάι ι ηα , "  ελ  

δ '  έγώ,  "εΐ κελ  ζνπ  ηώ ύε ΐ  π ώι ω ε  κόζρω έγελέζ ζελ ,  

ε ΐ ρνκελ  άλ  αύ ην ΐλ  έπ ηζ ηάη ελ  ια βε ίλ  θα η  κ ηζζ ώζαζ ζαη  

όο  έ κει ιελ  αύ ηω  θαιώ  η ε  θάγαζ ώ πν ηεζ ε ηλ  ηελ  

π ξνζεθνπζαλ  άξ εη ελ ,  ελ  δ  αλ  νύηνο  
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θαη λα θιπαξεί αεξνινγώληαο, πξάγκαηα γηα ηα νπνία εγώ 
δελ έρω ηελ παξακηθξή ηδέα. Καη δελ ην ιέω απηό γηα λα 
ππνηηκήζω ηελ επηζηήκε απηή, αλ θάπνηνο είλαη ζνθόο ζ' 
απηά ηα δεηήκαηα. Ούηε γηα λα μεθύγω από ηηο ηόζεο 
θαηεγνξίεο ηνπ Μέιεηνπ. Αιιά επεηδή εγώ, άλδξεο Αζε-
λαίνη, δελ έρω θακηά ζρέζε κ' απηά ηα πξάγκαηα. 

Καη έρω γηα κάξηπξεο ηνπο πεξηζζόηεξνπο από ζαο, θαη 
ζαο παξαθαιώ λα πιεξνθνξήζεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα 
κηιήζνπλ όζνη κε άθνπζαλ πνηέ λα ζπδεηάω. Καη είλαη 
πνιινί απηνί αλάκεζα ζαο. Να ην πείηε ινηπόλ ν έλαο ζηνλ 
άιινλ, αλ θαλείο από ζαο κε άθνπζε πνηέ λα ζπδεηάω, 
έζηω θαη ιίγν, γη' απηά ηα ζέκαηα. Καη απ' απηό ζα 
θαηαιάβεηε όηη ηέηνηα είλαη θαη ηα άιια πνπ ιέεη γηα κέλα ν 
θόζκνο. Σίπνηα όκωο απ' απηά δελ είλαη αιήζεηα. Κη αλ 
θαλέλαο ζαο είπε όηη δήζελ εγώ πξνζπαζώ λα εθπαηδεύζω 
αλζξώπνπο θαη παίξλω ρξήκαηα γη' απηό, νύηε απηό είλαη 
αιεζηλό. 

Παξ' όιν πνπ θη απηό κνπ θαίλεηαη όηη είλαη θαιό, 
θάπνηνο δειαδή λα είλαη ηθαλόο λα εθπαηδεύεη αλζξώπνπο, 
όπωο ν Γνξγίαο ν Λενληίλνο θαη ν Πξόδηθνο ν Κείνο θαη ν 
Ιππίαο ν Ηιείνο. Γηαηί ν θαζέλαο απ' απηνύο, άλδξεο 
Αζελαίνη, κπνξεί, πεγαίλνληαο από πόιε ζε πόιε, λα πείζεη 
ηνπο λένπο—πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ρωξίο λα πιε-
ξώζνπλ ηίπνηα λα ζπλαλαζηξέθνληαη νπνηνλδήπνηε 
ζέινπλ από ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο—λα αθήλνπλ ηηο παξέεο 
ηνπο θαη λα ζπλαλαζηξέθνληαη απηνύο πιεξώλνληαο 
ρξήκαηα, θαη λα ηνπο ρξωζηνύλ από πάλω θη 
επγλωκνζύλε. 

Τπάξρεη.αθόκα θη έλαο άιινο άλδξαο ζνθόο εδώ από 
ηελ Πάξν, πνπ έκαζα όηη βξίζθεηαη ζηελ πόιε καο. Έηπρε 
θάπνηε λα ζπλαληήζω έλαλ άλζξωπν πνπ έρεη πιεξώζεη 
ζηνπο ζνθηζηέο πνιύ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από όζα όινη 
νη άιινη καδί, ηνλ Καιιία ηνπ Ιππνλίθνπ. Σνλ ξώηεζα 
ινηπόλ—γηαηί έρεη θαη δπν γηνπο—: «Καιιία, ηνπ είπα, αλ 
αληί γηα ηνπο δπν γηνπο ζνπ είρεο δπν πνπιάξηα ή δπν 
κνζραξάθηα, ζα μέξακε πνιύ θαιά ζε πνηνλ λα ηα εκπη-
ζηεπηνύκε θαη πνηνλ λα κηζζώζνπκε γηα λα αλαπηπρζνύλ 
κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Θα ήηαλ θάπνηνο εθπαηδεπηήο 
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αλόγων ή κάποιος κτηματίας. 
Τώρα όμως που πρόκειται για ανθρώπους, σε ποιον 

σκέφτεσαι να τους εμπιστευτείς; Ποιος είναι γνώστης αυ
τής της αρετής, που ταιριάζει στον άνθρωπο και στον 
πολίτη; Φαντάζομαι ότι θα το έχεις σκεφτεί, αφού έχεις 
παιδιά. Υπάρχει κάποιος κατάλληλος, τον ρωτώ, ή όχι; 
—Και βέβαια, είπε.—Ποιος είναι, του είπα, από που κα
τάγεται και με πόσα χρήματα διδάσκει;—Ο Εύηνος, απά
ντησε, Σωκράτη, απο την Πάρο, με πέντε μνες». 

Και εγώ μακάρισα τον Εύηνο, αν όντως κατέχει αυτήν 
την τέχνη και τόσο καλά διδάσκει. Ο ίδιος θα υπερηφα
νευόμουν πολύ αν είχα δεξιότητες και γνώσεις τέτοιου 
είδους. Αλλά δεν έχω, άνδρες Αθηναίοι. Θα με ρωτούσε 
ίσως κάποιος από σας: ((Μα Σωκράτη, εσύ με τι ασχολεί
σαι; Πώς γεννήθηκαν αυτές οι διαβολές εναντίον σου; Για
τί βέβαια αν δεν σε απασχολούσαν πράγματα που δεν 
απασχολούν άλλους δεν θα δημιουργούσες τόση φήμη, ού
τε θα γινόταν τόσος λόγος για σένα, αν δεν έκανες πράγ
ματα που οι πολλοί δεν κάνουν. Πες μας λοιπόν τι είναι 
αυτό, για να μην υποθέτουμε εμείς διάφορα πράγματα για 
σένα». 

Μου φαίνεται ότι σωστά θα μιλούσε όποιος έτσι μιλού
σε, και θα προσπαθήσω κι εγώ να σας εξηγήσω τι είναι 
αυτό που δημιούργησε τη φήμη μου και τις διαβολές ενα
ντίον μου. Ακούτε λοιπόν. Ίσως φανεί σε μερικούς από σας 
ότι αστειεύομαι. Να ξέρετε καλά όμως ότι θα σας πω όλη 
την αλήθεια. Εγώ λοιπόν, άνδρες Αθηναίοι, απέκτησα αυτό 
το όνομα απ' τη σοφία μου και μόνο. Και ποια είναι αυτή η 
σοφία; Αυτή που είναι, νομίζω, η ανθρώπινη σοφία. Πράγ
ματι ίσως να την κατέχω αυτή τη σοφία. Ενώ αυτοί, για 
τους οποίους μιλούσα πριν από λίγο, είναι σοφοί με μια 
σοφία ανώτερη από την ανθρώπινη, αλλιώς δεν ξέρω τι να 
πω. 

Γιατί εγώ δεν τη γνωρίζω αυτή τη σοφία, και όποιος 
ισχυρίζεται το αντίθετο λέει ψέματα και το κάνει για να με 
διαβάλει. Και μην διαμαρτυρηθείτε φωνάζοντας, άνδρες Α
θηναίοι, αν σας φανεί ότι σας λέω κάτι υπερβολικό. Γιατί δεν 
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έμόν έρώ τον λόγον ον αν λέγω, άλλ' είς άξιόχρεων νμΐν 

τον λέγοντα άνοίσω. της γάρ έμής, εΐ δή τις έστιν σοφία 

και οία, μάρτυρα νμΐν παρε'ξομαι τον θεόν τον εν 

Δελ-φοΐς. Χαιρεφώντα γάρ ϊατε που.  

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

τε και συνέφνγε την φνγήν ταΰτην και μεθ' υμών κατήλθε, 

και ϊατε δη οίος ήν Χαιρεφών, ώς σφοδρός έφ' ότι 

όρμήσειεν. και δη ποτε και είς Δελφούς έλθών έτόλ-μησε 

τοϋτο μαντενσασθαι—και, όπερ λέγω, μη θορυβείτε, ω 

άνδρες—ήρετο γάρ δη εΐ τις έμοϋ εϊη σοφώτερος. άνεΐλεν 

ούν ή Πυθία μηδένα σοφώτερον είναι, και τούτων πέρι ό 

αδελφός υμϊν αύτοϋ οΰτοσί μαρτυρήσει, επειδή εκείνος 

τετελεΰτηκεν.  

δ κέψασθε δή ων ένεκα ταϋτα λέγω· μέλλω γάρ υμάς  

διδάξειν όθεν μοι ή διαβολή γέγονεν. ταϋτα γάρ εγώ 

άκουσας ένεθυμοΰμην ουτωσί' "Σί ποτε λέγει ο θεός, και 

τί ποτε αίνίττεται; εγώ γάρ δή οντε μέγα οντε σμικρόν 

συνοιδα έμαντώ σοφός ών τί ούν ποτε λέγει φάσκων έμε 

σοφώτατον είναι; ου γάρ δήπου ψεύδεται γε' ον γάρ θέμις 

αντώ." και πολύν μεν χρόνον ήπόρονν τί ποτε λέγεί' 

έπειτα μόγις πάνυ έπί ζήτησιν αύτοϋ τοιαύτην τινά 

έτραπόμην. ήλθον έπί τινα τών δοκονντων σοφών είναι,  

α ώς ενταύθα εϊπερ που έλέγξων τό μαντεϊον και άπο- 

φανών τω χρησμω ότι "Οντοσι έμοϋ σοφώτερός έστι, σύ δ' 

έμε έφησθα." διασκοπών ονν τούτον—ονόματι γάρ ουδέν 

δέομαι λέγειν, ήν δέ τις τών πολιτικών προς όν εγώ 

σκοπών τοιούτον τι έπαθον, ώ άνδρες Αθηναίοι, και 

διαλεγόμενος αύτω—έδοξέ μοι ούτος ο άνήρ δοκεΐν μεν 

είναι σοφός άλλοις τε πολλοίς άνθρώποις και μάλιστα 

έαυτώ, είναι δ' οϋ· κάπειτα έπειρώμην αντώ δεικννναι ότι 

οΐοιτο μεν είναι σοφός, εϊη δ' ον. εντεύθεν ούν τοντω τε 

άπηχθόμην και πολλοίς τών παρόντων  

ά προς εμαντόν δ' ούν άπιών έλογιζόμην  ότι τούτον μεν  
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είναι δικά μου τα λόγια που θα πω αλλά κάποιου πολύ 
αξιόπιστου. Γιατί της δικής μου σοφίας, αν έχω κάποια 
σοφία, όποια κι αν είναι, θα παρουσιάσω για μάρτυρα τον 
θεό των Δελφών. Γνωρίζετε βέβαια τον Χαιρεφώντα. 

Αυτός ήταν παιδικός μου φίλος και ήταν και δικός σας 
φίλος, του λαού, και είχε εξοριστεί τότε μαζί σας και 
ξαναγύρισε μαζί σας εδω. Και ξέρετε βέβαια πώς ήταν ο 
Χαιρεφώντας, πόσο υπερβολικός ήταν σε ό,τι έκανε. Κά-
ποτε λοιπόν που πήγε στους Δελφούς, τόλμησε να ρωτήσει 
το μαντείο το εξής:—γι' αυτό που θα πω μην βάλετε τις 
φωνές, άνδρες—ρώτησε λοιπόν αν υπάρχει κάποιος σοφό-
τερος από μένα. Απάντησε τότε η Πυθία ότι κανένας δεν 
είναι σοφότερος. Και γι' αυτά τα πράγματα είναι μάρτυρας 
αυτός εδώ ο αδερφός του, γιατί εκείνος έχει πεθάνει. 

Προσέξτε τώρα γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί πρόκειται 
να σας εξηγήσω πώς γεννήθηκε η ψεύτικη κατηγορία ενα-
ντίον μου. Όταν τα άκουσα λοιπόν αυτά, σκέφτηκα έτσι: 
«Τι είναι αυτά που λέει ο θεός και τι θέλει να πει; Γιατί εγώ 
ξέρω πως δεν είμαι καθόλου σοφός. Τι λέει λοιπόν πως 
είμαι πιο σοφός απ' όλους; Δεν μπορεί βέβαια να λέει 
ψέματα. Δεν είναι δυνατόν αυτό». Και για πολύν καιρό 
απορούσα τι ήθελε να πει. Πολύ αργότερα άρχισα να εξε-
τάζω το ζήτημα με τον τρόπο που θα σας πω. Πήγα σε 
κάποιον απ' αυτούς που θεωρούνται σοφοί, 

γιατί ίσως εκεί θα μπορούσα να ελέγξω το μαντείο και 
να πω στον χρησμό: «Αυτός εδώ είναι σοφότερος από 
μένα, ενώ εσύ είπες ότι εγώ είμαι». Εξετάζοντας τον λοιπόν 
σε βάθος αυτόν—δεν χρειάζεται να πω το όνομα του, ήταν 
κάποιος από τους πολιτικούς—εξετάζοντας τον λοιπόν και 
συζητώντας μαζί του, έπαθα το εξής, άνδρες Αθηναίοι: μου 
φάνηκε ότι αυτός ο άνδρας φαινόταν σοφός και σε πολλούς 
άλλους ανθρώπους και προπάντων στον εαυτό του, ενώ δεν 
ήταν. Και έπειτα προσπαθούσα να του αποδείξω ότι νόμιζε 
πως ήταν σοφός, ενώ δεν ήταν. Μ' αυτόν τον τρόπο όμως 
με αντιπάθησε και αυτός και πολλοί από τους παρόντες. 

Εγώ λοιπόν καθώς έφευγα σκεφτόμουν ότι: ((Απ' αυτόν 
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τού άνθρωπου εγώ σοφώτερός ειμν κινδυνεύει μεν γαρ 

ημών ουδέτερος ουδέν καλόν κάγαθόν είδέναι, αλλ' 

ούτος μεν οΐεταί τι ειδεναι ουκ είδώς, εγώ δε, ώσπερ ούν 

ουκ οίδα, ουδέ οϊομαΐ' έοικα γοϋν τούτον γε σμικρώ τινι 

αύτω τούτω σοφώτερος είναι, δτι α μη οίδα ουδέ οΐομαι 

ειδεναι. εντεύθεν έπ' άλλον ήα των εκείνου δοκοΰντων 

σοφωτέρων είναι και μοι ταύτα ταύτα έδοξε, και ενταύθα 

κάκείνω και άλλοις πολλοίς άπηχθόμην.  

β Μετά ταύτ' ούν ήδη εφεξής ήα, αίσθανόμενος μεν και  

λνπούμενος και δεδιώς δτι άπηχθανόμην, δμως δέ 

άνα-γκαϊον εδόκει είναι το τοϋ θεού περί πλείστου 

ποιεΐαθαι—ίτε'ον ούν, σκοπούντι τον χρησμόν τί λέγει, 

επί απαντάς τούς τι δοκούντας ειδεναι. 

22 και νή τον κύνα, ώ άνδρες Αθηναίοι—δει γάρ προς υμάς 

τάληθή λέγειν—ή μην εγώ έπαθαν τι τοιούτον οι μέν 

μάλιστα εύδοκιμούντες έδοξάν μοι ολίγον δεϊν τοϋ 

πλείστον ενδεείς είναι ζητούντι κατά τον θεόν, άλλοι δέ 

δοκονντες φαυλότεροι επιεικέστεροι  είναι άνδρες προς 

το φρονίμως έχειν. δει δη ύμΐν την έμήν πλάνην έπιδεΐξαι 

ώσπερ πόνους τινάς πονούντος ίνα μοι και ανέλεγκτος ή 

μαντεία γένοιτο, μετά γάρ τούς πολιτικούς ήα επί τούς 

ποιητάς τούς τε των τραγωδιών και τούς των διθυράμβων 

και τούς άλλους, 

δ ώς ενταύθα έπ' αυτοφώρω καταληψόμενος έμαντόν  

άμαθέστερον εκείνων δντα. άναλαμβάνων ούν αυτών τά 

ποιήματα ά μοι εδόκει μάλιστα πεπραγματεϋσθαι 

αν-τοΐς, διηρώτων αν αυτούς τί λέγοιεν, ΐν' άμα τι και 

μανθάνοιμι παρ' αντών. αίσχύνομαι ούν ύμΐν ειπείν, ω 

άνδρες, τάληθή' δμως δέ ρητέον. ώς έπος γάρ ειπείν 

ολίγον αντών άπαντες οί παρόντες αν βέλτιον έλεγον 

περί ών αυτοί έπεποιήκεσαν. έγνων ουν αύ και περί τών 

ποιητών έν όλίγω τούτο, δτι ου σοφία ποιοίεν ά ποιοΐεν, 

άλλά φύσει τινί  
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τον άνθρωπο εγώ είμαι σοφότερος. Γιατί, όπως φαίνεται, 
κανένας από τους δυο μας δεν γνωρίζει τίποτα σπουδαίο. 
Αλλά αυτός νομίζει ότι γνωρίζει ενώ δεν γνωρίζει. Εγώ 
όμως, δεν γνωρίζω βέβαια τίποτα, αλλά ούτε και νομίζω ότι 
γνωρίζω. Φαίνεται ότι από εκείνον, γι' αυτόν ακριβώς τον 
λόγο, είμαι λίγο σοφότερος, γιατί εκείνα που δεν γνωρίζω 
δεν νομίζω ότι τα γνωρίζω». Μετά πήγα σε κάποιον άλλον, 
από εκείνους που θεωρούνται σοφότεροι απ' αυτόν, και 
κατάλαβα ότι συμβαίνει και μ' αυτόν ακριβώς το ίδιο. Έτσι 
με αντιπάθησε και εκείνος και πολλοί άλλοι. 

Μετά απ' αυτά συνέχισα να πηγαίνω και σε άλλους, παρ' 
όλο που το ένιωθα—και λυπόμουνα και φοβόμου-να—πως 
γινόμουνα μισητός, ωστόσο μου φαινόταν ότι ήταν 
αναγκαίο να προτιμήσω να ερευνήσω τα λόγια του θεού. 
Έπρεπε λοιπόν να πάω, εξετάζοντας τι θέλει να πει ο 
χρησμός, σε όλους που θεωρούνταν ότι γνωρίζουν κάτι. 

Και μα το σκυλί, άνδρες Αθηναίοι,—γιατί πρέπει να σας 
πω την αλήθεια—να τι μου συνέβη: οι πιο φημισμένοι μου 
φάνηκαν να ξέρουν σχεδόν τα λιγότερα, όταν τους εξέταζα 
σύμφωνα με τα λόγια του θεού, ενώ άλλοι, που φαίνονταν 
κατώτεροι, ήταν πιο συνετοί άνδρες. Πρέπει λοιπόν αυτή 
την περιπλάνηση μου να σας τη διηγηθώ, σαν άθλους που 
κατόρθωσα να πραγματοποιήσω, για να μην αφήσω 
ανεπιβεβαίωτο το χρησμό. Μετά λοιπόν από τους 
πολιτικούς, πήγα στους ποιητές, κι εκείνους των τραγωδιών 
κι εκείνους των διθυράμβων και τους άλλους, 

με το σκοπό να πιάσω εδώ τον εαυτό μου να είμαι 
αμαθέστερος απ' αυτούς. Φέρνοντας λοιπόν μαζί μου εκεί-
να από τα ποιήματα τους που μου φαινόταν ότι τα έχουν 
δουλέψει περισσότερο, τους ζητούσα να μου εξηγήσουν τι 
λένε, για να μάθω ταυτόχρονα και κάτι απ' αυτούς. Ντρέ-
πομαι λοιπόν να σας πω, άνδρες, την αλήθεια. Πρέπει όμως 
να σας την πω. Με λίγα λόγια, σχεδόν όλοι όσοι ήταν 
παρόντες θα μπορούσαν να μιλήσουν καλύτερα για τα έργα 
τους απ' αυτούς τους ίδιους. Δεν άργησα να αντιληφθώ ότι 
και για τους ποιητές ισχύει αυτό εδώ, ότι δηλαδή δεν 
δημιουργούν με τη σοφία, αλλά με κάποιο φυσικό 
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και ένθονσιάζοντες ώσπερ οί θεομάντεις και οί 
χρησμωδοί' 

ε και γαρ ούτοι λε'γονσι μεν πολλά και καλά, ϊσασιν 
δε 

ουδέν ων λε'γονσι. τοιούτον τί μοι έφάνησαν πάθος 
και οί ποιηται πεπονθότες, και άμα ήσθόμην αυτών 
διά την ποίησιν οίομένων και τάλλα σοφωτάτων είναι 
ανθρώπων ά ουκ ήσαν. άπήα ούν και εντεύθεν τω 
αύτω οίόμε-νος περιγεγονεναι φπερ και των 
πολιτικών. Τελευτών ούν επί τους χειροτε'χνας ήα· 
εμαυτώ γάρ συνήδη ουδέν επισταμένω ώς έπος ειπείν, 

ά τούτους δε γ' ήδη δτι εύρήσοιμι πολλά και καλά 
επισταμένους, και τούτου μεν ουκ έψεύσθην, άλλ' 
ήπί-σταντο ά εγώ ουκ ήπιστάμην και μου ταύτη 
σοφώτεροι ήσαν. άλλ', ώ άνδρες Αθηναίοι, ταύτόν μοι 
έδοξαν έχειν αμάρτημα δπερ και οί ποιηται και οί 
αγαθοί δημιουργοί—διά τό την τέχνην καλώς 
έξεργάζεσθαι έκαστος ήξίου και τάλλα τά μέγιστα 
σοφώτατος είναι—και αυτών αύτη ή πλημμέλεια 
έκείνην την σοφί-αν άποκρύπτειν 

ε ώστε με έμαυτδν άνερωτάν υπέρ του χρησμού 
πότερα 

δεξαίμην αν ούτως ώσπερ έχω έχειν, μήτε τι σοφδς ών 
την εκείνων σοφίαν μήτε άμαθης την άμαθίαν, ή 
αμφότερα ά εκείνοι έχουσιν έχειν. άπεκρινάμην ούν 
έμαυτώ και τω χρησμώ ότι μοι λυσιτελοϊ ώσπερ έχω 
έχειν. Έκ ταυτησί δή της έξεως, ώ άνδρες Αθηναίοι, 
πολλαϊ μεν άπεχθειαί μοι γεγόνασι και οΐαι 
χαλεπώταται και βαρύ-ταται, 

23 ώστε πολλάς διαβολάς άπ' αυτών γεγονέναι, όνομα δέ 
τοϋτο λε'γεσθαι, σοφός είναι- οΐονται γάρ με εκάστοτε 
οί παρόντες ταϋτα αυτόν είναι σοφόν ά αν άλλον 
εξελέγξω, τό δέ κινδυνεύει, ώ άνδρες, τω όντι ό θεός 
σοφός είναι, και εν τω χρησμώ τούτω τοϋτο λέγειν, δτι 
ή ανθρωπινή σοφία ολίγου τινός άξια εστίν και 
ούδενός. και φαίνεται τούτον λέγειν τον Σωκράτη, 
προσκεχρήσθαι δέ τω εμώ ονόματι, 
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χάρισμα, με κάποια έμπνευση ανάλογη μ' εκείνη των μάντεων 
και των χρησμωδών. 

Γιατί πράγματι αυτοί λένε πολλά και καλά, αλλά δεν 

γνωρίζουν τίποτα γι' αυτά που λένε. Αυτό μου φαίνεται ότι 

έχουν πάθει και οι ποιητές. Και ταυτόχρονα κατάλαβα ότι 

εξαιτίας του ποιητικού τους ταλέντου νομίζουν ότι και στα 

άλλα είναι οι πιο σοφοί από τους ανθρώπους, ενώ δεν είναι. 
Έφυγα λοιπόν και από εκεί με τη σκέψη ότι έχω το ίδιο 

πλεονέκτημα απέναντι τους, όπως και με τους πολιτικούς. Στο 

τέλος πήγα στους χειροτέχνες. Γιατί ήξερα ότι εγώ δεν 

γνωρίζω τίποτα, 

ήξερα όμως ότι αυτούς θα τους έβρισκα να γνωρίζουν 

πολλά και καλά. Και σ' αυτό δεν διαψεύστηκα, γιατί γνώριζαν 
αυτά που εγώ δεν γνώριζα και ως προς αυτά ήταν σοφότεροι 

από μένα. Αλλα, άνδρες Αθηναίοι, μου φάνηκαν να έχουν το 

ίδιο ελάττωμα με τους ποιητές και οι καλοί καλλιτέχνες. 

Επειδή ασκούσε καλά την τέχνη του, ο καθένας απ' αυτούς 

νόμιζε ότι και στα άλλα είναι πάρα πολύ σοφός, και αυτό το 

σφάλμα τους σκίαζε κι εκείνη τη σοφία τους. 

Έτσι λοιπόν κατέληξα να αναρωτιέμαι—για να δικαιώσω 

τον χρησμό—τι θα προτιμούσα, να είμαι όπως είμαι, δηλαδή 

να μην είμαι ούτε σοφός με τη δικιά τους σοφία αλλά ούτε και 

αμαθής με τη δικιά τους αμάθεια, ή να είμαι και σοφός και 

αμαθής όπως εκείνοι. Απαντούσα λοιπόν και στον εαυτό μου 

και στον χρησμό ότι είναι καλύτερα να είμαι όπως είμαι. Από 

αυτήν τη συνήθεια, άνδρες Αθηναίοι, γεννήθηκαν πολλές 
έχθρες εναντίον μου και μάλιστα τόσο δυσάρεστες και βαριές, 

ώστε να γεννηθούν απ' αυτές πολλές συκοφαντίες και να 

μου βγει το όνομα ότι είμαι σοφός. Γιατί κάθε φορά που 

αποδεικνύω την άγνοια κάποιου, νομίζουν οι παρόντες ότι 

είμαι σοφός σ' αυτά που εκείνος δεν γνωρίζει. Όπως φαίνεται 

όμως, άνδρες, ο θεός μόνο είναι πράγματι σοφός και μ' αυτόν 
το χρησμό αυτό λέει, ότι η ανθρώπινη σοφία έχει μικρή αξία, 

ισως και καμία. Και πιθανόν να υποδεικνύει τον Σωκράτη, και 

να χρησιμοποιεί το όνομα μου φέρνοντας 
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έμέ παράδειγμα ποιούμενος, 

ώσπερ άν εΐ εϊποι δτι "Ούτος υμών, ω άνθρωποι, σοφώτατός 

εστίν, δατις ώσπερ Σωκράτης έγνωκεν δτι ούδενός άξιος έστι τή 

αλήθεια προς σοφίαν." ταϋτ' ούν εγώ μεν έτι και νϋν περιιών ζητώ 

και ερευνώ κατά τον θεδν και τών αστών και ξένων άν τινα οΐωμαι 

σοφόν είναι· καϊ έπειδάν μοι μη δοκή, τω θεώ βοηθών ένδείκνυ-μαι 

δτι ουκ έστι σοφός, και υπό ταύτης της ασχολίας οϋτε τι τών της 

πόλεως πράξαί μοι σχολή γέγονεν άξιον λόγου οϋτε τών οικείων, 

άλλ' εν πενία μνρία ειμί διά την του θεοϋ λατρείαν. 

Προς δέ τούτοις οί νέοι μοι έπακολουθούντες—οίς μάλιστα 

σχολή εστίν, οί τών πλονσιωτάτων—αυτόματοι, χαίρουσιν άκούοντες 

εξεταζομένων τών ανθρώπων, και αυτοί πολλάκις έμέ μιμούνται, 

είτα έπιχειροϋσιν άλλους έξετάζειν κάπειτα οίμαι εύρίσκουσι πολλήν 

ά-φθονίαν οίομένων μεν είδέναι τι ανθρώπων, είδότων δέ ολίγα ή 

ουδέν, εντεύθεν ούν οί ύπ' αυτών εξεταζόμενοι εμοι οργίζονται, άλλ' 

ούχ αύτοΐς, και λέγουσιν ώς Σωκράτης τις έστι μιαρώτατος και 

διαφθείρει τους νέους· 

και έπειδάν τις αυτούς έρωτα δτι ποιών και δτι διδάσκων, έχουσι 

μεν ουδέν ειπείν άλλ' άγνοούσιν, ίνα δέ μή δοκώσιν άπορεΐν, τά κατά 

πάντων τών φιλοσοφούντων πρόχειρα ταύτα λέγουσιν, δτι τα 

μετέωρα και τα υπό γης" και "θεούς μή νομίζειν" και "τον ήττω 

λόγον κρείττω ποιεϊν." τά γαρ αληθή οϊομαι ουκ άν έθέλοιεν λέγειν, 

δτι κατάδηλοι γίγνονται προσποιούμενοι μέν είδέναι, είδότες δέ 

ουδέν, άτε ούν οίμαι φιλότιμοι οντες και σφοδροί και πολλοί, 

και συντεταμένως και πιθανώς λέγοντες περί εμού, 

έμπεπλήκασιν υμών τά ώτα και πάλαι και σφοδρώς διαβάλλοντες. έκ 

τούτων και Μέλητός μοι έπέθετο και "Ανυτος και Λύκων, 

Μέλητος μέν 
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με για παράδειγμα, 
σα να ήθελε να πει: ((Εκείνος από σας είναι, άνθρωποι, ο 

σοφότερος που, σαν τον ωκράτη, γνωρίζει ότι στην πραγ-
ματικότητα δεν μπορεί να είναι διόλου σοφός». Όλα αυτά 
λοιπόν εγώ ακόμα και τώρα γυροφέρνω, εξετάζω κι ερευνώ, 
ακολουθώντας τα λόγια του θεού, οπόταν νομίσω ότι κάποιος 
είναι σοφός, είτε συμπολίτης μας είτε ξένος. Και όταν έχω 
την αίσθηση ότι δεν είναι σοφός, βοηθώ τον θεό 
αποδεικνύοντας το. Όντας απασχολημένος μ' αυτό το έργο 
δεν ευκαιρώ ούτε για την πόλη να κάνω τίποτα αξιόλογο 
ούτε για την οικογένεια μου, αλλά βρίσκομαι σε φοβερή 
φτώχεια υπηρετώντας τον θεό. 

Εκτός απ' αυτά όμως οι νέοι που με ακολουθούν με τη 
θέληση τους—και είναι εκείνοι που έχουν τον περισσότερο 
χρόνο διαθέσιμο, οι πιο πλούσιοι—ευχαριστιούνται να με 
ακούνε να εξετάζω τους ανθρώπους και πολλές φορές με 
μιμούνται και αυτοί. Προσπαθούν έπειτα να εξετάσουν και 
άλλους. Και βρίσκουν, όπως φαίνεται, μεγάλη αφθονία από 
ανθρώπους που νομίζουν ότι γνωρίζουν κάτι, ενώ λίγα 
πράγματα μόνο γνωρίζουν ή και τίποτα. Σότε όσοι εξετά-
ζονται, εξοργίζονται μ' εμένα αλλά όχι μ' εκείνους. Λένε 
μάλιστα ότι υπάρχει κάποιος άθλιος ωκράτης που δια-
φθείρει τους νέους. 

Και όταν τους ρωτάει κανείς τι κάνει και τι διδάσκει για να 
πετυχαίνει κάτι τέτοιο, δεν έχουν τι να απαντήσουν γιατί δεν 
το ξέρουν. Για να μη φανεί όμως ότι δεν έχουν τι να πουν, 
λένε ό,τι έχουν πρόχειρο εναντίον των φιλοσόφων γενικώς, 
«πως ερευνά ό,τι συμβαίνει στον ουρανό και κάτω από τη 
γη», ((ότι δεν πιστεύει στους θεούς» και ((ότι κάνει το λάθος 
να φαίνεται σωστό». Γιατί την αλήθεια, νομίζω, δεν θα 
ήθελαν να πουν, ότι προσποιούνται πως γνωρίζουν, ενώ 
τίποτα δεν γνωρίζουν. Καθώς είναι λοιπόν φιλόδοξοι και 
φανατικοί και πολλοί, 

και μιλάνε όλοι μαζί και πειστικά για μένα, έχουν γεμίσει 
τα αυτιά σας κι από παλιά και τώρα συκοφαντώντας με άγρια. 
Απ' αυτούς είναι και ο Μέλητος και ο Άνυτος και ο Λύκων 
που μου επιτέθηκαν, ο Μέλητος οργιζόμενος για 
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υπέρ τών ποιητών άχθόμενος, 'Άνυτος δέ υπέρ των δη -
μιουργών και τών πολιτικών, Λύκων δε υπέρ τών ρητόρων 

24 ώστε, δπερ αρχόμενος εγώ έλεγον, θαυμάζοιμ' αν ει οΐός τ' 
εΐην εγώ υμών ταύτην την διαβολήν έξελέσθαι εν ούτως 
όλίγω χρόνω ούτω πολλήν γεγονυϊαν. ταϋτ' εστίν ύμΐν, ω 
άνδρες Αθηναίοι, τάληθή, και υμάς οϋτε μέγα οϋτε μικρόν 
άποκρυψάμενος εγώ λέγω ούδ' ύποστειλά-μενος. καίτοι 
οιδα σχεδόν ότι αύτοις τούτοις απεχθάνομαι, ο και 
τεκμήριον ότι αληθή λέγω και ότι αύτη εστίν ή διαβολή ή 
εμή και τά αίτια ταϋτά εστίν.  

& και έάντε νυν εάντε αύθις ζητήσητε ταϋτα, οϋτως  
εύρήσετε. Περί μεν οΰν ών οι πρώτοι μου κατήγοροι 
κατηγορούν αύτη έστω ικανή  απολογία προς υμάς· προς 
δε Μέλητον τον αγαθόν και φιλόπολιν, ώς φησι, και τούς 
υστέρους μετά ταϋτα πειράσομαι άπολογεΐαθαι. αύθις γάρ 
δη, ώσπερ ετέρων τούτων όντων κατηγόρων, λάβω -μεν αύ 
τήν τούτων άντωμοσίαν. έχει δέ πως ώδε' ωκράτη φησίν 
άδικειν τους τε νέους διαφθείροντα και θεούς ους ή πόλις 
νομίζει ού νομίζοντα, έτερα δέ δαιμόνια καινά.  

ο τό μέν δή έγκλημα τοιούτον εστίν τούτου δέ του  
εγκλήματος εν έκαστον έξετάσωμεν. Υησι γάρ δή τούς 
νέους άδικειν με διαφθείροντα. εγώ δέ γε, ω άνδρες 
"Αθηναίοι, άδικειν φημι Μέλητον, ότι σπουδή χαριεντί -
ζεται, ραδίως εις αγώνα καθιστάς ανθρώπους, περί 
πραγμάτων προσποιούμενος σπουδάζειν και κήδεσθαι ών 
ουδέν τούτω πώποτε έμέλησεν ώς δέ τούτο ούτως έχει, 
πειράσομαι και ύμΐν έπιδεΐξαι. καί μοι δεϋρο, ώ Μέλητε, 
είπέ' άλλο τι η περί πλείστου ποιή όπως ώς βέλτιστοι οι 
νεώτεροι έσονται;  

ά        'Έγωγε. 
Ίθι δή νυν είπε τούτοις, τίς αυτούς βελτίους ποιεί; 

δήλον γάρ ότι οίσθα, μέλον γέ σοι. τον μέν γάρ διαφθεί -
ροντα εξευρών, ώς φης, έμέ, εισάγεις τουτοισί καί κα -
τηγορείς" τον δέ δή βελτίους ποιοϋντα ΐθι είπε  
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λογαριασμό των ποιητών, ο Άνυτος υπερασπιζόμενος τους 
πολιτικούς και ο Λύκων τους ρήτορες. 

Ώστε, όπως έλεγα στην αρχή, θα απορούσα αν κατόρ-
θωνα να βγάλω από το μυαλό σας σε τόσο λίγο χρόνο 
αυτές τις συκοφαντίες που έχουν συσσωρευτεί. Αυτή είναι, 
άνδρες Αθηναίοι, η αλήθεια, και σας τη λέω χωρίς να σας 
κρύψω τίποτα απολύτως και χωρίς να παραποιήσω τίποτα. 
Παρ' όλο που ξέρω ότι για τον ίδιο λόγο σας γίνομαι 
μισητός. Αυτό άλλωστε είναι απόδειξη ότι λέω την αλή-
θεια και ότι από εδώ ξεκινούν οι συκοφαντίες και ότι αυτές 
είναι οι αιτίες. 

Και είτε τώρα είτε άλλοτε να εξετάσετε αυτά, θα βρείτε 
ότι είναι έτσι. Για όσα λοιπόν με κατηγορούσαν οι πρώτοι 
μου κατήγοροι, αρκεί για σας αυτή μου η απολογία. Στον 
Μέλητο τώρα, τον καλό και αφοσιωμένο στην πόλη, όπως 
λένε, και στους πρόσφατους κατηγόρους μου, θα προσπα-
θήσω να απολογηθώ. Πάλι λοιπόν, επειδή πρόκειται για 
άλλους κατηγόρους, ας ακούσουμε το κατηγορητήριο 
τους. Λέει περίπου τα εξής: λέει ότι ο Σωκράτης είναι 
ένοχος επειδή διαφθείρει τους νέους και δεν πιστεύει 
στους θεούς της πόλης, αλλά σε άλλους καινούριους 
δαίμονες. 

Τέτοια λοιπόν είναι η κατηγορία. Ας την εξετάσουμε 
λεπτομερώς. Λέει λοιπόν ότι είμαι ένοχος επειδή διαφθεί-
ρω τους νέους. Εγώ όμως λέω, άνδρες Αθηναίοι, ότι είναι 
ένοχος ο Μέλητος, επειδή αστειεύεται σοβαρά, σέρνοντας 
με μεγάλη επιπολαιότητα ανθρώπους στα δικαστήρια^ 
προσποιούμενος ότι ενδιαφέρεται και φροντίζει για πράγ-
ματα για τα οποία ποτέ δε νοιάστηκε. Και θα 
προσπαθήσω να σας αποδείξω ότι πράγματι έτσι είναι. 
Έλα λοιπόν Μέλητε, και πες μας: Υπάρχει τίποτα άλλο 
που να σε ενδιαφέρει πιο πολύ απ' τη βελτίωση των νέων; 

—Όχι βέβαια. 
—-Έλα λοιπόν πες σ' αυτούς εδώ, ποιος τους κάνει 

καλύτερους; Γιατί είναι φανερό ότι το ξέρεις, αφού ενδια-
φέρεσαι. Έχοντας βρει εκείνον που τους διαφθείρει, όπως 
λες, με φέρνεις εδώ ενώπιον των δικαστών και με κατη-
γορείς. Έλα, πες μας τώρα ποιος τους κάνει καλύτερους. 





ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

Φανέρωσε τον σ' όσους μας ακούν. 

Βλέπεις, Μέλητε, ότι σιωπάς, ότι δεν έχεις τι να πεις; 

Δεν νομίζεις ότι η σιωπή σου είναι ντροπή, ότι αποτελεί 

αρκετή απόδειξη για τον ισχυρισμό μου, ότι δε νοιάζεσαι 

καθόλου γ ι ' αυτό το ζήτημα; Αλλά πες μας, φίλε μου, 

ποιος κάνει τους νέους καλύτερους; 

— Ο ι νόμοι. 

— Μ α δεν ρωτάω αυτό, αγαπητέ μου, αλλά ποιος άν

θρωπος, ο οποίος βέβαια θα έχει πρώτα μάθει και τους 

νόμους. 

—Αυτοί, Σωκράτη, οι δικαστές. 

— Τ ι λες, Μέλητε; Αυτοί εδώ είναι ικανοί να μορφώνουν 

τους νέους και να τους κάνουν καλύτερους; 

—Ασφαλώς. 

—-Όλοι γενικά ή μόνο μερικοί απ' αυτούς; 

— Ό λ ο ι γενικά. 

— Κ α λ ά τα λες, μα την Ήρα. Μεγάλη έχουμε αφθονία 

από ωφέλιμους ανθρώπους. Και αυτοί εδώ οι ακροατές 

τους κάνουν καλύτερους ή όχι; 

— Κ α ι αυτοί. 

— Κ α ι οι βουλευτές; 

— Κ α ι οι βουλευτές. 

— Μ ή π ω ς τότε, Μέλητε, τα μέλη της εκκλησίας του 

δήμου, οι εκκλησιαστές, διαφθείρουν τους νεότερους; Ή 

κι εκείνοι, όλοι γενικά, τους κάνουν καλύτερους; 

— Κ ι εκείνοι. 

— Ό λ ο ι λοιπόν, όπως φαίνεται, οι Αθηναίοι τους κάνουν 

καλούς και άξιους εκτός από μένα, και μόνον εγώ τους 

διαφθείρω. Έτσι λες; 

—-Έτσι ακριβώς. 

— Π ό σ ο δυστυχισμένο με θεωρείς! Απάντησε μου ό

μως: και με τα άλογα νομίζεις ότι συμβαίνει το ίδιο; Όλοι 

οι άνθρωποι μπορούν να τα κάνουν καλύτερα, και μόνο ένας 

είναι που τα χαλάει; 

Ή συμβαίνει εντελώς το αντίθετο, και μόνο ένας μπορεί 

να τα κάνει καλύτερα, ή πολύ λίγοι μόνο, οι ιπποκόμοι; 

Ενώ οι άλλοι, οι πολλοί, όταν ασχολούνται με άλογα και τα 
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χρησιμοποιούν, τα χαλάνε; Δεν ισχύει αυτό, Μέλητε, και 
για τα άλογα και για όλα τα άλλα ζώα; Ισχύει, είτε το 
παραδεχτείτε εσύ κι ο Άνυτος είτε όχι. Θα ήταν λοιπόν 
πολύ ευτυχισμένοι οι νέοι αν ένας μόνο τους διέφθειρε και 
όλοι οι άλλοι τους ωφελούσαν. 

Αλλά όμως, Μέλητε, είναι ολοφάνερο πως ποτέ δεν φρό
ντισες για τους νέους και απέδειξες καθαρά την αμέλεια σου, 
ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες για τα πράγματα για τα οποία με 
κατηγορείς. Πες μας ακόμα, στο όνομα του Δία, Μέλητε, τι 
είναι καλύτερο, να ζεις ανάμεσα σε καλούς πολίτες ή σε 
κακούς; Έλα φίλε μου, απάντησε. Δεν σε ρωτάω τίποτα 
δύσκολο. Οι κακοί δεν βλάπτουν πάντοτε εκείνους που βρί
σκονται κοντά τους, και οι καλοί δεν τους ωφελούν; 

—Ασφαλώς. 
—Τπάρχει λοιπόν κανένας που θα ήθελε να βλάπτεται 

από τους δικούς του, και όχι να ωφελείται; Απάντησε, 
αγαπητέ μου. Ο νόμος προστάζει να απαντήσεις. Υπάρχει 
κανένας που θα ήθελε να βλάπτεται; 

—-Όχι βέβαια. 
—-Έλα λοιπόν, πες μας, με κατηγορείς εδώ ότι διαφθεί

ρω τους νέους και τους κάνω κακούς: γίνεται αυτό με τη 
θέληση μου ή χωρίς τη θέληση μου; 

— Μ ε τη θέληση σου βέβαια. 
— Τ ι είναι αυτά που λες, Μέλητε; Είσαι τόσο σοφότερος 

εσύ από μένα, παρ' όλο που είσαι τόσο νεότερος μου, ώστε 
ενώ ξέρεις ότι οι κακοί βλάπτουν πάντοτε εκείνους που 
βρίσκονται κοντά τους και οι καλοί τους ωφελούν, 

εγώ έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο αμάθειας που να 
αγνοώ ότι αν κάνω κάποιον από τους γύρω μου να γίνει 
κακός, θα κινδυνεύσω ο ίδιος να μου κάνει κάτι κακό; Ώστε 
αυτό το τόσο μεγάλο κακό το κάνω, όπως λες, με τη 
θέληση μου; Δεν με πείθεις γι ' αυτό, Μέλητε, και θα^ρώ 
πως κανέναν άλλον δεν πείθεις. Αλλά ή δεν τους διαφθείρω, 
ή, αν τους διαφθείρω, το κάνω χωρίς να θέλω. Πάντως εσύ 
και στις δυο περιπτώσεις λες ψέματα. 

Αν όμως τους διαφθείρω χωρίς τη θέληση μου, για 
τέτοια αθέλητα σφάλματα ο νόμος δεν ορίζει να με φέρεις 
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στο δικαστήριο, αλλά να με πάρεις ιδιαιτέρως, και να με 
συμβουλεύσεις και να με νουθετήσεις. Γιατί είναι φανερό 
ότι, αφού το καταλάβω, θα πάψω να κάνω ό,τι έκανα 
ακούσια. Εσύ όμως απέφυγες να το κάνεις αυτό και δεν 
θέλησες να έρθεις να με βρεις και να με νουθετήσεις. Και 
με φέρνεις σ' αυτό το δικαστήριο, όπου ο νόμος ορίζει να 
φέρνουν εκείνους που χρειάζονται τιμωρία και όχι εκείνους 
που χρειάζονται νουθεσία. Αλλά, άνδρες Αθηναίοι, είναι 
πια φανερό εκείνο που ήδη έλεγα, 

ότι δηλαδή ο Μέλητος δε νοιάστηκε ποτέ στο ελάχιστο 
γι ' αυτά. Όμως πες μας: πώς λες, Μέλητε, ότι διαφθείρω 
τους νεότερους; Όπως φαίνεται και από την καταγγελία 
σου, διδάσκοντας τους να μην πιστεύουν στους θεούς που 
πιστεύει η πόλη, αλλά σε άλλους καινούριους δαίμονες; Δεν 
λες ότι διδάσκοντας τα αυτά τους διαφθείρω; 

—Ακριβώς αυτά λέω. 
— Σ τ ο όνομα λοιπόν αυτών των θεών για τους οποίους 

γίνεται τώρα λόγος, Μέλητε, πες μας με μεγαλύτερη σα
φήνεια και σε μένα και σ' αυτούς εδώ τους άνδρες, 

γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να πεις. 
Λες ότι διδάσκω να πιστεύουν ότι υπάρχουν μερικοί θε
οί—άρα και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν θεοί και δεν είμαι 
εντελώς άθεος και δεν μπορώ να κατηγορηθώ γι' αυ
τό—αλλά ότι δεν είναι αυτοί της πόλης αλλα άλλοι, και 
γι ' αυτό ακριβώς με κατηγορείς, επειδή είναι άλλοι; Ή 
ισχυρίζεσαι ότι δεν έχω πίστη στους θεούς, πράγμα που 
διδάσκω και στους άλλους; 

—Ακριβώς, λέω ότι δεν πιστεύεις καθόλου στους θεούς. 
—Καλέ μου Μέλητε, πώς τα λες αυτά; 
Δεν πιστεύω λοιπόν ούτε για τον ήλιο ούτε για τη 

σελήνη ότι είναι θεοί, όπως οι άλλοι άνθρωποι;—Μα τον 
Δία, άνδρες δικαστές, για τον ήλιο λέει ότι είναι πέτρα και 
για τη σελήνη ότι είναι γη. 

—Τον Αναξαγόρα νομίζεις ότι κατηγορείς, αγαπητέ 
μου Μέλητε. Και τόσο μικρή ιδέα έχεις γι ' αυτούς, τους 
θεωρείς τόσο αγράμματους, ωστε να μη γνωρίζουν ότι τα 
βιβλία του Αναξαγόρα του Κλαζομένιου είναι γεμάτα από 
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τέτοια λόγια; Από εμένα θα τα μάθαιναν αυτά οι νέοι, ενώ 
θα μπορούσαν, όποτε ήθελαν, να αγοράσουν τα βιβλία αυτά 
απο την ορχήστρα του θεάτρου με μια δραχμή, και να 
κοροϊδεύουν τον Σωκράτη, 

αν υποστηρίζει ότι είναι δικά του, πράγματα μάλιστα 
τόσο περίεργα. Αλλά, στο όνομα του Δία, έτσι σου φαίνο
μαι; Ότι δεν πιστεύω σε κανένα θεό; 

—Όχι, μα τον Δία, σε κανέναν απολύτως. 
—Ούτε τον εαυτό σου, Μέλητε, μου φαίνεται ότι δεν 

πιστεύεις πια. Αυτός εδώ μου φαίνεται, άνδρες Αθηναίοι, 
ότι σας περιφρονεί πολύ και ότι είναι τελείως αναίσχυντος, 
και ότι έκανε αυτήν την καταγγελία από αλαζονεία και 
αναισχυντία και νεανική επιπολαιότητα. Φαίνεται σα να 
έχει φτιάξει ένα γρίφο για να με δοκιμάσει: 

«Θα καταλάβει άραγε ο Σωκράτης ο σοφός οτι α
στειεύομαι και ότι αντιφάσκω ή-θα τον εξαπατήσω και 
αυτόν και τους άλλους που με ακούνε;» Γιατί νομίζω 
πως είναι φανερό ότι ο ίδιος αντιφάσκει στην καταγγελία 
του και είναι σα να έλεγε: «Ο Σωκράτης είναι ένοχος 
επειδή δεν πιστεύει στους θεούς, πιστεύοντας όμως στους 
θεούς». Μα είναι αστείο. Εξετάστε κι εσείς μαζί μου, 
άνδρες, πώς αντιλαμβάνομαι αυτά που λέει. Κι εσυ απά
ντησε μας, Μέλητε. Όσο για σας, θυμηθείτε αυτό που σας 
ζήτησα από την αρχή, 

και μη διαμαρτύρεστε άμα μιλάω με το συνηθισμένο 
μου τρόπο. Είναι κανένας, Μέλητε, από τους ανθρώπους 
που να πιστεύει ότι υπάρχουν ανθρώπινα πράγματα και να 
μην πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι; Ας μου απαντήσει, 
άνδρες, κι ας μη διαμαρτύρεται λέγοντας άλλα αντί άλλων. 
Είναι κανένας που να μην πιστεύει ότι υπάρχουν άλογα, 
αλλά να πιστεύει ότι υπάρχει ιππασία; Ή που ενώ δεν 
πιστεύει ότι υπάρχουν αυλητές, πιστεύει ότι υπάρχει αυ-
λητική τέχνη; Δεν είναι δυνατόν αυτό, πανέξυπνε άνθρωπε. 
Κι αν εσύ δεν θέλεις να απαντήσεις, στο λεω εγώ και σ' 
εσένα και σ' αυτούς εδώ. Απάντησε μου όμως τουλάχιστον 
σ' αυτό που σε ρωτάω τώρα: είναι κανείς που να πιστεύει 
στη δύναμη των δαιμόνων και να μην πιστεύει ότι υπαρ-
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χουν δαίμονες; 

—Δεν είναι δυνατόν αυτό. 

— Μ ε βοηθάς απαντώντας έτσι, έστω και με το ζόρι, 

επειδή αναγκάζεσαι απ' αυτούς εδώ να το κάνεις. Λες 

λοιπόν ότι και πιστεύω στη δύναμη των δαιμόνων και 

διδάσκω ότι υπάρχουν, είτε πρόκειται για καινούριους είτε 

για παλιούς, αλλα πάντως πιστεύω στη δύναμη των δαι

μόνων, σύμφωνα με τα λόγια σου, και μάλιστα αυτό το 

αναφέρεις και στην ένορκη καταγγελία σου. Αλλά αν πι

στεύω στη δύναμη των δαιμόνων, είναι απολύτως αναγκαίο 

να πιστεύω και ότι υπάρχουν δαίμονες. Δεν είναι έτσι; 

Ασφαλώς. Σε βάζω να συμφωνείς μαζί μου, επειδή δεν 

απαντάς. Τους δαίμονες λοιπόν δεν τους θεωρούμε είτε 

θεούς είτε παιδιά θεών; Συμφωνείς ή όχι; 

—Βέβαια. 

—Αν λοιπόν πιστεύω στους δαίμονες, όπως λες εσύ, αν 

μεν είναι κάποιοι θεοί οι δαίμονες, τότε δεν ισχύει ο ισχυ

ρισμός μου, ότι μιλάς με γρίφους και μας κοροϊδεύεις; 

Γιατί λες ότι εγώ δεν πιστεύω στους θεούς αλλα ταυτό

χρονα και ότι πιστεύω, εφόσον πιστεύω στους δαίμονες. 

Αν πάλι οι δαίμονες είναι παιδιά θεών, είτε νόθα είτε από 

νύμφες είτε από άλλες μητέρες, όπως λένε, ποιος από τους 

ανθρώπους θα πίστευε ότι ενώ υπάρχουν παιδιά των θεών, 

δεν υπάρχουν θεοί; 

Το ίδιο παράλογο θα ήταν να πίστευε κανείς ότι υπάρ

χουν παιδιά των αλόγων και των γαϊδουριών, τα μουλάρια, 

αλλά να μην πίστευε ότι υπάρχουν άλογα και γαϊδούρια. 

Όχι, Μέλητε, δεν είναι δυνατόν να τα έγραψες αυτά στην 

καταγγελία σου για άλλο λόγο παρά μόνο γιατί δεν έβρι

σκες κανένα αληθινό αδίκημα για να με κατηγορήσεις. 

Αλλά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πείσεις κάποιον άν

θρωπο, ακόμα κι αν έχει ελάχιστη νοημοσύνη, ότι μπορεί 

κάποιος που πιστεύει στη δύναμη των δαιμόνων να μην 

πιστεύει στη δύναμη των θεών, ή το αντίθετο, ότι μπορεί 

κάποιος που δεν πιστεύει στους δαίμονες να πιστεύει είτε 

στους θεούς είτε στους ήρωες. 

Αλλά, άνδρες Αθηναίοι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να 
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αποδείξω με περισσότερα επιχειρήματα ότι δεν ευσταθεί η 
κατηγορία του Μέλητου. Αρκούν αυτά που είπα. Εκείνο 
όμως που έλεγα προηγουμένως, ότι προκάλεσα τη μεγάλη 
εχθρότητα πολλών ανθρώπων, είναι απολύτως αληθινό. 
Και αυτό είναι που θα με καταστρέψει, αν με καταστρέ
ψει: δεν θα είναι ούτε ο Μέλητος ούτε ο Άνυτος, αλλά οι 
συκοφαντίες και ο φθόνος των πολλών. Αυτά στ' αλήθεια 
κατέστρεψαν και νομίζω θα καταστρέψουν στο μέλλον 
πολλούς άλλους δίκαιους ανθρώπους. 

Γιατί δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει σ' εμένα το κακό. 
Θα μπορούσε όμως να πει κανείς: ((Δεν ντρέπεσαι, 

Σωκράτη, που έχεις κάνει τέτοια πράγματα ώστε τώρα 
να κινδυνεύεις να πεθάνεις;» Κι εγώ τότε θα του έδινα τη 
σωστή απάντηση, λέγοντας ότι: ((Κάνεις λάθος, άνθρωπε, 
αν νομίζεις πως ένας άνδρας που θέλει να ωφελήσει έστω 
και λίγο τους άλλους πρέπει να υπολογίζει τον κίνδυνο αν 
θα ζήσει ή αν θα πεθάνει. Ενώ το μόνο που πρέπει να 
σκέφτεται, όταν ενεργεί, είναι αν ενεργεί δίκαια ή άδικα 
και αν η συμπεριφορά του είναι καλού ή κακού ανθρώπου. 

Γιατί τότε θα ήταν ανάξιοι, σύμφωνα με τα λεγόμενα 
σου, όσοι από τους ημίθεους σκοτώθηκαν στην Τροία, και 
όλοι οι άλλοι, και ο γιος της Θέτιδας. Αυτός τοσο πολυ 
περιφρονούσε τον κίνδυνο, μπροστά στο ενδεχόμενο να 
ντροπιαστεί, ώστε, όταν του είπε η μητέρα του, που ηταν 
θεά, τότε που ήθελε να σκοτώσει τον Έκτορα, τα εξής 
παρακάτω—αν θυμάμαι καλά—λόγια: ((Παίδι μου, αν 
εκδικηθείς το φόνο του φίλου σου του Πάτροκλου και 
σκοτώσεις τον Έκτορα, θα πεθάνεις κι εσύ- γιατί αμέσως 
μετά τον Έκτορα θα έρθει και το δικό σου τέλος», εκεί
νος—ενώ τα άκουσε αυτά—αδιαφόρησε για τον θάνατο και 
τον κίνδυνο, και πιο πολύ φοβήθηκε να ζήσει σαν δειλός 
που εκδίκηση δεν παίρνει για τους φίλους του. 

«Ας πεθάνω αμέσως, είπε, φτάνει να τιμωρήσω εκείνον 
που έφταιξε και να μη μένω πια εδώ ντροπιασμένος, κοντά 
στα καμπυλόπρυμνα καράβια, βάρος της γης». Νομίζεις 
ότι νοιάστηκε αυτός για το θάνατο και τον κίνδυνο;» Και 
πράγματι, άνδρες Αθηναίοι, έτσι είναι. Εκεί που θα ταχθεί 
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κανείς, είτε από μόνος του επειδή πιστεύει ότι πράττει το 
καλύτερο, είτε από κάποιον άρχοντα, εκεί οφείλει, θαρρώ, 
να παραμείνει διακινδυνεύοντας και χωρίς να λογαριάζει 
ούτε θάνατο ούτε τίποτα άλλο, μπροστά στην ατίμωση. 
Θα είχα λοιπόν κάνει πολύ άσχημα, άνδρες Αθηναίοι, 

αν όταν με διέταξαν οι άρχοντες που εσείς εκλέξατε, να 
πολεμήσω στην Ποτείδαια, στην Αμφίπολη, στο Δήλιο, 
έμενα τότε στο καθήκον που μου όριζαν, όπως κι οι άλ
λοι, και έβαζα σε κίνδυνο τη ζωή μου, και όταν μου όριζε ο 
θεός—κατά τη δική μου πάντα αντίληψη—ότι πρέπει να 
ζω φιλοσοφώντας και εξετάζοντας τον εαυτό μου και τους 
άλλους, να φοβόμουνα είτε το θάνατο είτε οτιδήποτε άλλο, 
και να εγκατέλειπα τη θέση μου. 

Θα ήταν φοβερό, και πράγματι τότε θα ήταν δίκαιο να 
με φέρει κανείς στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι δεν 
πιστεύω στους θεούς και ότι δεν υπακούω στον χρησμό, 
και ότι φοβάμαι τον θάνατο και ότι νομίζω πως είμαι 
σοφός ενώ δεν είμαι. Γιατί το να φοβάται κανείς τον θά
νατο, άνδρες, δεν είναι τίποτα άλλο από το να νομίζει 
κανείς ότι είναι σοφός χωρίς να είναι. Να νομίζει ότι 
γνωρίζει αυτά που δεν γνωρίζει. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει 
τον θάνατο, ούτε αν συμβαίνει να είναι το μεγαλύτερο 
αγαθό για τον άνθρωπο, κι όμως τον φοβούνται σα να 
ξέρουν καλά ότι είναι το μεγαλύτερο κακό. 

Και δεν είναι αμάθεια αυτό επονείδιστη, το να νομίζει 
κανείς ότι γνωρίζει εκείνα που δεν γνωρίζει; Εγώ όμως, 
άνδρες, σ' αυτό ακριβώς διαφέρω ίσως από τους περισσό
τερους, και αν λέω ότι είμαι σε κάτι σοφότερος από κά
ποιον άλλον είναι σ' αυτό το σημείο, ότι μη γνωρίζοντας 
αρκετά για τον Αδη, παραδέχομαι την άγνοια μου. Γνω
ρίζω όμως ότι είναι κακό και ντροπή να βλάπτει κανείς 
έναν καλύτερο και να μην υπακούει σ' αυτόν, είτε θεός είναι 
είτε άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν θα φοβηθώ και δεν θα 
αποφύγω να κάνω κάτι, διαπράττοντας κακές πράξεις που 
γνωρίζω ότι είναι κακές, για να επιτύχω άλλες που δεν 
γνωρίζω αν είναι πράγματι καλές. 

Ώστε ακόμα κι αν με αφήνατε τώρα ελεύθερο, μην 
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πιστεύοντας τον Άνυτο, ο οποίος σας είπε ότι είτε από 

την αρχή δεν έπρεπε καθόλου να δικαστώ, ή, αφού δικά

ζομαι, δεν είναι δυνατόν να μη με καταδικάσετε σε θάνατο -

γιατί , πρόσθεσε, αν γλ ιτώσει , οι γιοι σας, που ήδη κάνουν 

ό,τι τους διδάσκει ο Σωκράτης, θα καταστραφούν όλοι 

εντελώς· αν λοιπόν, παρ' όλα αυτά, μου λέγατε: «Σωκρά

τη, εμείς δεν θα πιστέψουμε τον Άνυτο και θα σε αφήσουμε 

ελεύθερο, με τον εξής όμως όρο, ότι δεν θα περνάς π ι α την 

ώρα σου εξετάζοντας έτσι τους ανθρώπους και φιλοσοφώ

ντας. Κι αν πιαστείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, θα 

πεθάνεις»· 

αν λοιπόν, όπως είπα, μ' αυτόν τον όρο μ' αφήνατε 

ελεύθερο, θα σας έλεγα ότι: « Ε γ ώ , άνδρες Αθηναίοι, σας 

εκτιμώ και σας α γ α π ώ , αλλά θα υπακούσω στον θεό κι όχι 

σε σας, και όσο αναπνέω και μπορώ, δεν θα π ά ψ ω να 

φιλοσοφώ και να σας συμβουλεύω και να νουθετώ οποιον

δήποτε από σας τυχαίνει κάθε φορά να συναντώ, λέγοντας 

του αυτά ακριβώς που συνήθιζα να λέω, ότι: ' Π ώ ς εσύ, 

αγαπητέ μου, όντας Αθηναίος, πολίτης της πιο μεγάλης 

και της πιο φημισμένης γ ι α τη σοφία της και τη δύναμη 

της πόλης, δεν ντρέπεσαι να φροντίζεις γ ι α τα χρήματα, 

π ώ ς θα αποκτήσεις περισσότερα, και γ ια τη δόξα και τις 

τιμές, 

και να μην ενδιαφέρεσαι ούτε να νοιάζεσαι γ ι α τη φρό

νηση και την αλήθεια και την ψυχή σου;'» Και αν κάποιος 

από σας αμφισβητεί τα λόγια μου και πει ότι φροντίζει και 

γ ι ' αυτά, δεν θα τον α φ ή σ ω αμέσως ούτε θα φ υ γ ω , αλλά θα 

του υποβάλω ερωτήσεις και θα τον εξετάσω και θα τον 

ελέγξω, και αν μου φανεί ότι δεν κατέχει την αρετή, παρ ' 

όλο που ισχυρίζεται το αντίθετο, 

θα τον επιπλήξω που νοιάζεται τόσο λίγο γ ι α τα πιο 

σημαντικά και τόσο πολύ γ ι α τα πιο ασήμαντα. Αυτά θα 

τα κ ά ν ω σ' όποιον τύχει να συναντήσω, είτε είναι νεότερος 

είτε μεγαλύτερος, είτε ξένος είτε συμπολίτης μας, και 

κυρίως στους συμπολίτες μας, που είναι πιο δικοί μου. 

Γιατί αυτά με προστάζει ο θεός, καταλάβετε το καλά. 

Και ε γ ώ π ι σ τ ε ύ ω ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει μεγα-
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λύτερο αγαθό για σας και για την πόλη από αυτήν την 
υπηρεσία μου που προσφέρω στον θεό. Γιατί περιφέρομαι 
μην κάνοντας τίποτα άλλο από το να πείθω τους νεότερους 
και τους πιο ηλικιωμένους ανάμεσα σας να μη φροντίζουν 
ούτε για τα σώματα τους ούτε για τα χρήματα τους με 
τόσο πάθος, παρά μόνο για την ψυχή τους, πώς θα γίνει 
καλύτερη, 

λέγοντας τους ότι η αρετή δεν γίνεται από τα χρήματα, 
αλλά τα χρήματα και όλα τα άλλα ανθρώπινα αγαθά, και 
τα ιδιωτικά και τα δημόσια, από την αρετή. Αν τα λόγια 
μου αυτά διαφθείρουν τους νέους, τότε είναι βλαβερά. Κι αν 
κάποιος ισχυρίζεται ότι εγώ άλλα λέω κι όχι ό,τι σας είπα, 
δεν λέει την αλήθεια. Ως προς αυτά, θα έλεγα, άνδρες 
Αθηναίοι, ή να ακούσετε τον Άνυτο ή να μην τον ακούσε
τε, και ή να μ' αφήσετε ελεύθερο ή να μη μ' αφήσετε, γιατί 
εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω σ' ό,τι κάνω, ακόμα κι αν 
πρόκειται να πεθάνω πολλές φορές. 

Μη διαμαρτύρεστε, άνδρες Αθηναίοι, κάντε ό,τι σας 
παρακάλεσα- μην διαμαρτύρεστε για ό,τι λέω, αλλά ακού
τε. Γιατί πιστεύω ότι ακούγοντας με θα ωφεληθείτε. Γι' 
αυτά τα άλλα που πρόκειται να σας πω θα βάλετε ίσως τις 
φωνές, αλλά να μην το κάνετε. Να ξέρετε καλά όμως ότι αν 
με θανατώσετε, και είμαι πράγματι αυτός που λέω εγώ, 
δεν θα με βλάψετε τόσο όσο θα βλάψετε τους εαυτούς σας. 
Γιατί εμένα σε τίποτα δεν θα μπορούσαν να με βλάψουν 
ούτε ο Μέλητος ούτε ο Άνυτος. Δεν θα είχαν τη δυνατό
τητα, γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται ο χειρότερος άνθρωπος 
να βλάψει έναν καλύτερο. 

Θα μπορούσε βέβαια να με σκοτώσει ίσως ή να με 
εξορίσει ή και να μου στερήσει τα πολιτικά μου δικαιώ
ματα. Αυτά τα πράγματα ίσως αυτός ή και κάποιος άλλος 
να τα θεωρεί μεγάλα κακά. Όχι όμως εγώ. Θεωρώ πολύ 
χειρότερο να κάνει κανείς ό,τι κάνει αυτός τώρα, προσπα
θώντας να σκοτώσει άδικα έναν άνθρωπο. Τώρα λοιπόν, 
άνδρες Αθηναίοι, δεν απολογούμαι καθόλου για χάρη του 
εαυτού μου, όπως θα νόμιζε κανείς, αλλά για χάρη σας, για 
να μην αμαρτήσετε, καταδικάζοντας με, προς τον θεό, 
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περιφρονώντας αυτό που σας έδωσε. 
Γιατί αν με σκοτώσετε, άλλον σαν κι εμένα δεν θα 

βρείτε—για να το πω απλά αλλά κι αστεία—που να τον 
έχει ορίσει ο θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία 
λόγω μεγέθους μοιάζει νωθρό μεγάλο άλογο ράτσας και 
χρειάζεται αλογόμυγα να την ξυπνάει. Νομίζω ότι σαν 
τέτοια με έχει βάλει στην πόλη ο θεός, να μη σταματώ 
όλη τη μέρα να σας ξυπνώ, να σας πείθω και τον καθένα 
χωριστά να επικρίνω τριγυρίζοντας παντού. 

Δεν θα βρεθεί λοιπόν εύκολα άλλος τέτοιος για σας, 
άνδρες, και αν με πιστεύετε, πρέπει να με αθωώσετε. 
Ίσως όμως να βαρεθείτε γρήγορα, όπως όσοι ξυπνάνε νυ
σταγμένοι, και, έχοντας πειστεί από τον Άνυτο, με ένα 
χτύπημα να με σκοτώσετε εύκολα. Και έπειτα θα περάσε
τε την υπόλοιπη ζωή σας κοιμώμενοι, αν δεν σας φροντίσει 
ο θεός και δεν σας στείλει κάποιον άλλον. Το ότι πράγματι 
εγώ είμαι εκείνος που έδωσε ο θεός στην πόλη γι ' αυτόν 
το σκοπό, μπορείτε να το καταλάβετε εύκολα: 

γιατί δεν φαίνεται ανθρώπινο να έχω παραμελήσει όλες 
τις υποθέσεις μου και να ανέχομαι να είναι τόσα χρόνια 
παραμελημένοι οι δικοί μου, για να φροντίζω εσάς, πλη
σιάζοντας τον καθένα χωριστά, σα να ήμουν πατέρας σας ή 
μεγαλύτερος αδερφός σας, για να σας πείθω να ασχοληθεί
τε με την αρετή. Αν βέβαια είχα κάποιο όφελος απ' αυτό 
και σας παρακινούσα να το κάνετε παίρνοντας αμοιβή, θα 
είχα κάποιο λόγο να το κάνω. Τώρα όμως βλέπετε οι ίδιοι 
ότι οι κατήγοροι, ενώ για όλα τα αλλα τόσο αναίσχυντα με 
κατηγορούν, γι ' αυτό δεν τόλμησαν να με κατηγορήσουν 
και να βρουν κάποιον μάρτυρα, πως εγώ είτε πήρα ποτέ 
αμοιβή είτε ζήτησα. 

Κι αυτό γιατί, όπως νομίζω, διαθέτω έναν αρκετά 
αξιόπιστο μάρτυρα, τη φτώχεια μου. Ισως λοιπόν να 
σας φαίνεται παράξενο που, ενώ τριγυρνώντας ανάμεσα 
σας σας συμβουλεύω ιδιαιτέρως και μιλώ για πολλά 
πράγματα, δημόσια δεν τολμώ να ανεβώ στο βήμα και 
μιλώντας στο πλήθος να συμβουλεύσω την πόλη. Αιτία 
αυτού του πράγματος είναι εκείνο που πολλές φορές ήδη 
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και σε πολλά μέρη με έχετε ακούσει να λέω, ότι υπάρχει 

μέσα μου κάτι θεϊκό και δαιμόνιο, μια φωνή, αυτό που 

έγραψε και στην καταγγελία του διακωμωδώντας το ο 

Μέλητος. 

Σε μένα λοιπόν αυτό άρχισε να υπάρχει από τότε που 

ήμουνα παιδί, είναι μια φωνή που ακούω, η οποία, όποτε 

την ακούω, πάντοτε με αποτρέπει από κάτι που πρόκειται 

να κάνω, και ποτέ δεν με προτρέπει σε τίποτα. Αυτή είναι 

που με εμποδίζει να ασχοληθώ με την πολιτική. Και μου 

φαίνεται ότι κάνει πάρα πολυ καλά που με εμποδίζει. Γιατί 

να το ξέρετε καλά, άνδρες Αθηναίοι. Αν εγώ από παλιά 

είχα επιχειρήσει να ασχοληθώ με την πολιτική, από παλιά 

θα είχα αφανιστεί και ούτε εσάς θα είχα ωφελήσει σε 

τίποτα ούτε τον εαυτό μου. 

Και μη μου θυμώνετε που λέω την αλήθεια. Γιατί δεν 

υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να διασωθεί, είτε από σας 

είτε από οποιοδήποτε άλλο πλήθος, όταν εναντιώνεται με 

ειλικρίνεια και εμποδίζει να γίνονται στην πόλη πολλά 

άδικα πράγματα και παράνομα. Αλλά είναι αναγκαίο εκεί

νος που πράγματι μάχεται για το δίκαιο, 

αν πρέπει να διασωθεί για λίγο χρονικό διάστημα, να 

παραμείνει ιδιώτης και να μην συμμετέχει στη δημόσια 

ζωή. Και μεγάλες αποδείξεις θα σας δώσω γι' αυτό, όχι 

λόγια, αλλά εκείνα που εσείς εκτιμάτε περισσότερο, έργα. 

Ακούστε λοιπόν αυτά που μου συνέβησαν, για να δείτε ότι 

δεν υποχωρώ σε τίποτα που να είναι αντίθετο στο δίκαιο 

από το φόβο του θανάτου, και ότι μην υποχωρώντας θα 

χανόμουνα πολύ σύντομα. Θα σας μιλήσω με λόγια κοινά 

και με τη γλώσσα των δικαστηρίων, αλλά θα σας πω την 

αλήθεια. Εγώ λοιπόν, άνδρες Αθηναίοι, δεν κατέλαβα ποτέ 

κανένα άλλο αξίωμα στην πόλη, διετέλεσα όμως κάποτε 

βουλευτής 

και έτυχε να πρυτανεύει η δική μας η φυλή, η Αντιοχίς, 

τότε που εσείς τους δέκα στρατηγούς που δεν μάζεψαν 

τους ναυαγούς μετά τη ναυμαχία θέλατε να τους δικάσετε 

όλους μαζι παράνομα, όπως αργότερα το καταλάβατε όλοι 

σας. Τότε, μόνος από όλους τους πρυτάνεις σας εναντιώ-
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θηκα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να κάνετε τίποτα 
αντίθετο προς τους νόμους, και ψήφισα ενάντια στη θέλη
ση σας. Και ενώ ήταν έτοιμοι οι ρήτορες να με καταγγεί
λουν και να βάλουν να με συλλάβουν, 

και εσείς τους παροτρύνατε με φωνές, έκρινα ότι είναι 
προτιμότερο να διακινδυνεύσω όντας με την πλευρά του 
νομού και του δικαίου, παρά να είμαι με το μέρος το δικό 
σας, που δεν σκεφτόσαστε δίκαια, απο φοβο μήπως φυλα
κιστώ ή θανατωθώ. Και αυτά συνέβαιναν ενώ ακόμα υπήρ
χε δημοκρατία στην πόλη. Αλλά και όταν έγινε ολιγαρχία, 
οι τριάκοντα πάλι, αφού με κάλεσαν μαζί με τους άλλους 
τέσσερις στη Θόλο, μας διέταξαν να πάμε να φέρουμε από 
τη Σαλαμίνα τον Λέοντα τον Σαλαμινιο, για να τον σκο
τώσουν. Τέτοιες διαταγές έδιναν συχνά και σε πολλούς 
άλλους, επειδή ήθελαν να εμπλέξουν στα εγκλήματα τους 
όσο το δυνατόν περισσότερους. Τότε λοιπόν εγώ, όχι με τα 
λόγια, αλλά έμπρακτα, 

απέδειξα πάλι ότι εμένα—για να μιλήσω πιο καθα
ρά—δεν με ενδιαφέρει διόλου ο θάνατος. Το μόνο που με 
ενδιαφέρει είναι να μη διαπράξω κάτι άδικο κι ανόσιο. 
Γιατί εμένα εκείνο το καθεστώς, παρά την ισχύ του, δεν 
με φόβισε τόσο ώστε ν' αναγκαστώ να κάνω κάτι άδικο. 
Αλλά αφού βγήκαμε από τη Θόλο, ενώ οι τέσσερις πήγαν 
στη Σαλαμίνα και έφεραν τον Λέοντα, εγώ έφυγα και πήγα 
στο σπίτι μου. Και ίσως να είχα πεθάνει γι' αυτή μου την 
πράξη, αν δεν είχε καταλυθεί σύντομα η εξουσία τους. Γι' 
αυτά μπορούν να σας μιλήσουν πολλοί μάρτυρες. 

Νομίζετε λοιπόν ότι θα είχα φτάσει σ' αυτήν την ηλικία, 
αν είχα ασχοληθεί με την πολιτική και αν πράττοντας ως 
τίμιος άνθρωπος υποστήριζα το δίκαιο και αν, όπως πρέ
πει, φρόντιζα γι' αυτό περισσότερο απ' όλα; Κάθε άλλο, 
άνδρες Αθηναίοι. Ούτε και κανένας άλλος άνθρωπος. 

Αλλά εγώ σε όλη μου τη ζωή, και όταν έπραξα κάτι 
δημόσια τέτοιος αποδείχτηκα, και το ίδιο και στην ιδιω
τική μου ζωή: ποτέ δεν έκανα καμιά υποχώρηση σε κανέ
ναν μπροστά στο δίκαιο, ούτε σε κάποιον άλλον ούτε και σε 
κανέναν απ' αυτούς που εκείνοι που με διαβάλλουν λένε ότι 
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είναι μαθητές μου. Άλλωστε εγώ δεν υπήρξα ποτέ δάσκα
λος κανενός. Κι αν κάποιος όταν μιλάω και όταν λέω τα 
δικά μου επιθυμούσε να με ακούει, είτε νεότερος είναι είτε, 
μεγαλύτερος, δεν το αρνήθηκα ποτέ σε κανέναν. Ούτε 
μιλάω μονάχα όταν παίρνω χρήματα, και όταν δεν παίρνω 
δεν μιλάω, 

αλλά προσφέρομαι το ίδιο και σε πλούσιους και σε 
φτωχούς, να με ρωτάνε, ή αν θέλει κανείς απαντώντας 
μου να ακούει αυτά που λέω. Και γι' αυτούς εγώ, είτε 
κάποιος τους γίνει καλός είτε όχι, είναι άδικο να κατηγο
ρούμαι, γιατί ποτέ δεν υποσχέθηκα σε κανέναν τίποτα, 
ούτε δίδαξα κανένα μάθημα. Και αν κάποιος ισχυρίζεται 
ότι από εμένα ποτέ είτε έμαθε είτε άκουσε κάτι ιδιαιτέρως, 
που δεν το άκουσαν και όλοι οι άλλοι, να ξέρετε καλα ότι 
δεν λέει την αλήθεια. Αλλά γιατί τότε μερικοί ευχαριστιού
νται να περνούν πολύ χρόνο μαζί μου; 

Το ακούσατε, άνδρες Αθηναίοι. Σας είπα όλη την αλή
θεια, ότι ευχαριστιούνται να με ακούνε να εξετάζω εκείνους 
που νομίζουν ότι είναι σοφοί, ενώ δεν είναι. Δεν είναι κι 
άσχημο αυτό. Εμένα λοιπόν αυτό, σας το βεβαιώνω, μου 
το έχει ορίσει ο θεός να το κάνω και με χρησμούς και με 
όνειρα και με κάθε τρόπο, με τον οποίο κάθε θεϊκή ύπαρξη 
ορίζει οτιδήποτε στους ανθρώπους να πράττουν. Αυτά, 
άνδρες Αθηναίοι, και αληθινά είναι και εύκολο να ελεγ
χθούν. Αν όμως εγώ άλλους από τους νέους διαφθείρω 
και άλλους τους έχω ήδη διαφθείρει, 

πρέπει βέβαια μερικοί απ' αυτούς, αφού μεγάλωσαν και 
κατάλαβαν ότι όταν ήταν νέοι τους είχα δώσει εγώ κάποτε 
κακές συμβουλές, να ανεβούν τώρα στο βήμα και να με 
κατηγορήσουν και να με τιμωρήσουν. Και αν δεν το ήθελαν 
οι ίδιοι, μερικοί από τους δικούς τους, είτε πατέρες είτε 
αδερφοί είτε και άλλοι συγγενείς, αν έπαθαν οι δικοί τους 
κάποιο κακό από μένα, να το θυμηθούν τώρα και να με 
τιμωρήσουν. Πάντως είναι παρόντες εδώ πολλοί απ' αυ
τούς, τους οποίους εγώ τώρα βλέπω, πρώτον απ' όλους 
αυτόν εδώ τον Κρίτωνα, που είναι συνομήλικος μου και 
συνδημότης μου και πατέρας του Κριτόβουλου, που κι 
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αυτός είναι παρών. 

Έπειτα κι ο Λυσανίας ο Σφήττιος, ο πατέρας αυτού εδώ 

του Αισχίνη. Ακόμα και αυτός εδώ ο Αντιφώντας από την 

Κηφισιά, ο πατέρας του Επιγένη. Και άλλοι είναι εδώ που 

οι αδερφοί τους σύχναζαν κοντά μου, ο Νικόστρατος του 

Θεοζοτίδου, ο αδερφός του Θεοδότου—ο Θεόδοτος έχει 

πεθάνει, κι έτσι δεν μπορεί να τον εμποδίσει με τα παρα

κάλια τ ο υ — κ ι ο Πάραλος του Δημοδόκου, που ήταν αδερ

φός του ο Θεάνης. Να και ο Αδείμαντος του Αρίστωνος, 

που αδερφός του είναι αυτός ο Πλάτων, και ο Αιαντόδω-

ρος, που αδερφός του είναι ο Απολλόδωρος. 

Και άλλους πολλούς μπορώ να σας αναφέρω, και κά

ποιον απ' αυτούς έπρεπε να ορίσει ο Μέλητος για μάρτυρα 

στην κατηγορία του. Κι αν το ξέχασε τότε, ας τον ορίσει 

τώρα, εγώ τον αφήνω, και ας μας το πει αν έχει κανέναν. 

Αλλά θα τους βρείτε όλους τελείως αντίθετους, άνδρες, 

όλοι τους είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν εμένα που διαφθεί

ρω τους δικούς τους και τους βλάπτω, όπως λένε ο Μέλη

τος και ο Άνυτος. 

Και εκείνοι που έχουν διαφθαρεί ίσως θα είχαν κάποιον 

λόγο να με βοηθήσουν. Εκείνοι όμως που δεν έχουν δια

φθαρεί, και που είναι ήδη ώριμοι άνδρες, οι συγγενείς τους, 

ποιον άλλον λόγο έχουν να με βοηθούν, εκτός από το να 

υποστηρίζουν το σωστό και το δίκαιο, επειδή ξέρουν ότι ο 

Μέλητος λέει ψέματα, ενώ εγώ την αλήθεια; Αρκετά, άν

δρες Αθηναίοι. Είπα ό,τι είχα να πω για ν' απολογηθώ, 

ίσως θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλα παρόμοια. 

Δεν αποκλείεται όμως να αγανακτήσει κανείς από σας 

αν σκεφτεί τον εαυτό του, που και σε μικρότερης σημασίας 

δίκη απ' αυτήν εδώ θα παρακαλούσε και θα ικέτευε τους 

δικαστές με πολλά δάκρυα, φέρνοντας στο βήμα και τα 

παιδιά του, για να τον λυπηθούν όσο το δυνατόν περισσό

τερο, και άλλους πολλούς συγγενείς και φίλους, ενώ εγώ 

δεν θα κάνω τίποτα απ' όλα αυτά, παρ' όλο που διατρέχω, 

όπως φαίνεται, τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Ίσως λοιπόν κα

νείς, αν αναλογιστεί αυτά τα πράγματα, να γίνει πιο σκλη

ρός απέναντι μου και να οργιστεί γ ι ' αυτά και να δώσει με 
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οργή την ψήφο του. 
Αν λοιπόν κάποιος από σας αισθάνεται έτσι—πράγμα 

που δεν θέλω να το πιστέψω—αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα 
μπορούσα νομίζω να του πω ότι: ((Κι εγώ, αγαπητέ μου, 
έχω κάποιους συγγενείς. Γιατί ισχύει και για μένα εκείνο 
που είπε ο Όμηρος, 'δεν γεννήθηκα ούτε από καμιά βελα
νιδιά ούτε από καμιά πέτρα', αλλά από ανθρώπους, ώστε 
να έχω και συγγενείς, και γιους, άνδρες Αθηναίοι, τρεις, ο 
ένας είναι ήδη έφηβος, οι άλλοι δύο παιδιά». Αλλά όμως 
κανέναν απ' αυτούς δεν ανέβασα στο βήμα για να σας 
παρακαλέσω να με αθωώσετε. Γιατί λοιπόν δεν κάνω τί
ποτα απ' αυτά; 

Όχι από υπεροψία, άνδρες Αθηναίοι, ούτε για να σας 
ντροπιάσω. Αν αντιμετωπίζω τον θάνατο θαρραλέα, είναι 
άλλη υπόθεση. Για τη φήμη όμως, και τη δική μου και τη 
δική σας κι ολόκληρης της πόλης, δεν νομίζω ότι είναι 
πρέπον να κάνω τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρέπον στην 
ηλικία μου αλλά και στο όνομα που έχω αποκτήσει, αλη
θινό ή ψεύτικο. Γιατί, υπάρχει η γνώμη ότι ο Σωκράτης σε 
κάτι διαφέρει από το πλήθος των ανθρώπων. 

Θα είναι ντροπή, να αποδειχθούν κατώτεροι της φήμης 
τους όσοι από σας θεωρείται πως διαφέρουν στη σοφία, την 
ανδρεία ή οποιαδήποτε άλλη αρετή. Πολλές φορές έχω δει 
ανθρώπους, που όταν δικάζονται, ενώ πριν φαίνονταν 
σπουδαίοι, κάνουν πράγματα ανάρμοστα, σα να θεωρούν 
ότι θα πάθουν κάτι φοβερό αν πεθάνουν, ως εάν επρόκειτο 
να είναι αθάνατοι αν δεν τους σκοτώνατε εσείς. Τέτοιοι 
άνθρωποι μου φαίνεται πως ντροπιάζουν την πόλη, 

γιατί θα μπορούσαν να κάνουν έναν ξένο να νομίσει ότι 
όσοι Αθηναίοι διακρίνονται για την αρετή τους, και εκλέ
γονται από τους συμπολίτες τους για αξιώματα και τιμη
τικές διακρίσεις, σε τίποτα δεν διαφέρουν από τις γυναίκες. 
Άνδρες Αθηναίοι, εμείς που έχουμε κάποιο όνομα δεν πρέ
πει να κάνουμε τέτοια πράγματα αλλά κι αν τα κάνουμε, 
εσείς δεν πρέπει να το επιτρέπετε. Αντίθετα πρέπει να 
δείξετε ότι είστε αποφασισμένοι να καταψηφίσετε όποιον 
παίζει αυτά τα ελεεινά δράματα μπροστά σας γελοιοποιώ-
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ντας την πόλη αλλά όχι όποιον φέρεται με αξιοπρέπεια. 
Αλλά και εκτός από το θέμα της φήμης, άνδρες, δεν μου 

φαίνεται ότι είναι δίκαιο να παρακαλεί κανείς, τον δικαστή, 
ούτε παρακαλώντας τον να αθωώνεται, αλλά εξηγώντας 
του και πείθοντας τον. Γιατί δεν βρίσκεται για το σκοπό 
αυτό σ' αυτή τη θέση ο δικαστής, για να απονέμει τη 
δικαιοσύνη κάνοντας χάρες, αλλά για να κρίνει. Και έχει 
ορκιστεί να μην κάνει χάρες σ' όποιον του αρέσει, αλλά να 
δικάζει σύμφωνα με τους νόμους. Δεν πρέπει λοιπόν, ούτε 
εμείς να σας εθίζουμε στην επιορκία ουτε κι εσείς να τη 
συνηθίζετε. Γιατί τότε κανένας μας δεν θα έπραττε σύμ
φωνα με τη θέληση των θεών. Μην έχετε λοιπόν την 
αξίωση, άνδρες Αθηναίοι, να συμπεριφέρομαι απέναντι 
σας με τρόπο που ούτε εγώ θεωρώ ότι είναι σωστός ή 
δίκαιος ή αρεστός στους θεούς, και μάλιστα, μα τον Δία, 
τη στιγμή που κατηγορούμαι απ' αυτόν εδώ τον Μέλητο 
για ασέβεια προς τους θεούς. 

Γιατί είναι φανερό ότι, αν σας έπειθα παρακαλώντας 
σας, θα σας έκανα να παραβείτε τον όρκο σας, και θα 
ήταν σα να σας δίδασκα να μην πιστεύετε ότι υπάρχουν 
θεοί. Και απολογούμενος μ' αυτόν τον τρόπο θα ήταν σα να 
κατηγορούσα τον εαυτό μου ότι δεν πιστεύω στους θεούς. 
Αλλά κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Γιατί πιστεύω, 
άνδρες Αθηναίοι, όσο κανείς από τους κατηγόρους μου, 
και επαφίεμαι σ' εσάς και στον θεό για να αποφασίσετε 
αυτό που είναι το καλύτερο και για μενα και για σας. 

Ο Σωκράτης δευτερολογεί μετά την απόφαση του δικαστηρίου ότι 

είναι ένοχος και πριν αποφασίσει το δικαστήριο για την ποινή που θα 

του επιβάλει. 

Το ότι δεν αγανακτώ, άνδρες Αθηναίοι, για το γεγονός 
ότι 

με κρίνατε ένοχο, οφείλεται σε πολλούς άλλους λόγους 
και στο ότι είναι κάτι που το περίμενα. Εκείνο όμως που 
με κάνει να απορώ είναι ο αριθμός των ψήφων και από τις 
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δύο μεριές. Γιατί δεν πίστευα ότι θα καταδικαζόμουν με 

τόσο μικρή πλειοψηφία, αλλά με πολύ μεγαλύτερη. Τώρα 

όμως, όπως φαίνεται, αν τριάντα μόνο ψήφοι είχαν πέσει 

αλλιώς, θα είχα αθωωθεί. Όσον αφορά την κατηγορία του 

Μέλητου, νομίζω ότι έχει ήδη αποδειχτεί η αθωότητα μου. 

Και όχι μόνο έχει αποδειχτεί η αθωότητα μου, αλλά είναι 

σ' όλους φανερό ότι, αν δεν είχαν παρουσιαστεί για να με 

κατηγορήσουν ο Άνυτος και ο Λύκων, θα χρώσταγε και 

χίλιες δραχμές πρόστιμο, επειδή δεν θα έπαιρνε ούτε το ένα 

πέμπτο των ψήφων. 

Προτείνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να με καταδικάσετε 

σε θάνατο. Ας είναι. Κι εγώ τι θα σας αντιπροτείνω, άνδρες 

Αθηναίοι; Προφανώς αυτό που μου αξίζει. Τι είναι λοιπόν 

αυτό; Τι πρέπει να πάθω, ποια ποινή πρέπει να μου επι

βληθεί, επειδή έκρινα ότι πρέπει να παραιτηθώ από την 

ήσυχη ζωή και να παραμελήσω όλα εκείνα για τα οποία 

φροντίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, χρήματα, οικονομι

κά συμφέροντα, στρατηγίες, δημόσιες αγορεύσεις, και όλα 

τα άλλα αξιώματα και τις πολιτικές συμμαχίες και φα

τρίες; Επειδή πιστεύοντας ότι μπορούσα να κάνω κάτι 

καλύτερο από το να εξασφαλιστώ ασχολούμενος με τέτοια 

πράγματα, 

δεν ασχολήθηκα μ' αυτά—που άμα το έκανα ούτε εσάς 

ούτε τον εαυτό μου θα ωφελούσα καθόλου—, αλλά πηγαί

νοντας σε κάθε ένα χωριστά του χάριζα τη μεγαλύτερη, 

κατά τη γνώμη μου, ευεργεσία; Ερχόμουν κοντά του κι 

επιχειρούσα να τον πείσω να μη φροντίσει για καμία άλλη 

υπόθεση του πριν φροντίσει τον εαυτό του, πώς θα γίνει 

δηλαδή καλύτερος και συνετότερος, ούτε για τις υποθέσεις 

της πόλης αλλά για την ίδια την πόλη, και για όλα τα άλλα 

να φροντίζει με αυτόν τον τρόπο. 

Τι μου αξίζει λοιπόν για αυτό που είμαι; Κάτι καλό, 

άνδρες Αθηναίοι, αν πρέπει στ' αλήθεια να τιμηθώ σύμφω

να με την αξία μου. Και να είναι βέβαια καλό που να μου 

ταιριάζει. Τι ταιριάζει σ' ένα φτωχό άνθρωπο που σας έχει 

ευεργετήσει και χρειάζεται να εγει χρόνο ελεύθερο για να 

σας παροτρύνει; Τίποτα άλλο, άνδρες Αθηναίοι, από τη 
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δωρεάν σίτιση στο Πρυτανείο, και μάλιστα σ' αυτόν αρ
μόζει πιο πολύ παρά σε κάποιον από σας που νίκησε στην 
Ολυμπία σε ιπποδρομίες ή σε αρματοδρομίες με δύο ή με 
"τέσσερα άλογα. Γιατί αυτός σας κάνει να φαίνεστε ευτυ
χείς, ενώ εγώ σας κάνω ευτυχείς. Άλλωστε εκείνος δεν έχει 
ανάγκη να τον τρέφουν, ενώ εγώ έχω. 

Εφόσον λοιπόν, πρέπει με δικαιοσύνη να μου αποδώσετε 
ό,τι μου αξίζει, σας προτείνω τη σίτιση μου στο Πρυτα
νείο. 

Ίσως να νομίσετε ότι αυτά, όπως και τα άλλα περί 
οίκτου και ικεσιών, τα λέω από αλαζονεία. Όμως δεν είναι 
αυτό, άνδρες Αθηναίοι, αλλά το εξής: είμαι βέβαιος ότι 
κανέναν άνθρωπο δεν έχω αδικήσει με τη θέληση μου, 
ωστόσο δεν μπορώ να σας πείσω γι' αυτό. Ο λόγος είναι 
ότι μου δόθηκε λίγος χρόνος να σας μιλήσω. Αν ο νόμος 
όριζε, όπως σε άλλες πόλεις, σε περίπτωση θανάτου, να 
μην κρατάει η κρίση μόνο μία μέρα αλλά πολλές, νομίζω 
ότι θα είχατε πειστεί. 

Τώρα όμως δεν είναι εύκολο σε λίγο χρόνο να διαλύσει 
κανείς μεγάλες συκοφαντίες. Όντας βέβαιος ότι δεν έχω 
αδικήσει κανέναν, δεν πρόκειται φυσικά να αδικήσω και 
τον εαυτό μου. Δεν πρόκειται να μιλήσω εναντίον του και 
να πω ότι μου αξίζει να πάθω κάτι κακό προτείνοντας 
μάλιστα κάποια ποινή. Τι έχω να φοβηθώ; Μην πάθω 
εκείνο που προτείνει ο Μέλητος και που δεν ξέρω καλά-
καλά, όπως είπα, αν είναι καλό ή κακό; Αντ' αυτού να 
προτιμήσω πράγματα τα οποία ξέρω καλά ότι είναι κακα 
και να τα προτείνω; Μήπως τη φυλακή; 

Και τι θα με ωφελούσε να ζω μέσα στη φυλακή όντας 
δούλος εκείνων που θα ορίζονταν κάθε φορά να με φυλάνε, 
των Έντεκα; Μήπως χρηματική ποινή, και να βρίσκομαι 
στη φυλακή μέχρι να τα πληρώσω όλα; Αλλά και πάλι 
καταλήγουμε στα ίδια που σας έλεγα πριν από λίγο. Δεν 
έχω χρήματα για να πληρώσω. Μήπως τότε να προτείνω 
εξορία; Ίσως να δεχόσαστε να με καταδικάσετε σε εξορία. 
Θα έπρεπε να αγαπάω πάρα πολύ τη ζωή μου, για να είμαι 
τόσο ασυλλόγιστος ώστε να μην μπορώ να σκεφτώ ότι ενώ 

79 



ΠΛΑΤΩΝ 



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Α ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

εσείς που είσαστε συμπολίτες μου δεν μπορέσατε να υπο
φέρετε τον τρόπο της ζωής μου και τα λόγια μου, 

και δυσανασχετήσατε και οργιστήκατε ώστε να ζητάτε 
τώρα να απαλλαγείτε απ' αυτά, θα υπήρχαν άλλοι που θα 
μπορούσαν να τα ανεχτούν ευχαρίστως. Συμβαίνει ακριβώς 
το αντίθετο, άνδρες Αθηναίοι. Τι ωραία, αλήθεια, θα ήταν 
η ζωή μου, αν άνθρωπος σ' αυτήν την ηλικία έφευγα από 
εδώ και ζούσα πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, διωγμένος 
από παντού! Γιατί ξέρω καλά ότι, όπου κι αν πάω, άμα 
μιλάω θα με ακούνε οι νέοι όπως και εδώ. Και αν προσπα
θήσω να τους απομακρύνω, αυτοί οι ίδιοι θα με διώξουν 
πείθοντας τους πιο ηλικιωμένους. Κι αν δεν τους απομα
κρύνω, θα το κάνουν γι' αυτούς οι πατέρες τους και οι 
συγγενείς τους. 

Θα μπορούσε ίσως να μου πει κανείς: «Δεν μπορείς, 
Σωκράτη, να φύγεις από εδώ και να ζήσεις ήσυχα σωπαί
νοντας;» Αυτό ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσω 
σε μερικούς από σας. Γιατί αν σας πω ότι αυτό είναι σα να 
παρακούω τον θεό και για το λόγο αυτόν είναι αδύνατο να 
ζω ήσυχος, δεν θα με πιστέψετε νομίζοντας ότι σας ειρω
νεύομαι. 

Αν πάλι σας πω ότι είναι πολύ μεγάλο αγαθό για τον 
άνθρωπο το να μιλάει κάθε μέρα για ττ)ν αρετή και για τα 
άλλα για τα οποία με ακούτε να συζητάω εξετάζοντας τον 
εαυτό μου και τους άλλους, και ότι η ζωή χωρίς να τα 
εξετάζει κανείς αυτά είναι ζωή που δεν αξίζει να τη ζει ο 
άνθρωπος, τότε θα με πιστέψετε ακόμα λιγότερο. Ωστόσο 
έτσι είναι, όπως σας τα λέω, άνδρες, και να σας πείσω δεν 
είναι εύκολο. Εγώ πάντως δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου 
άξιο για οποιαδήποτε ποινή. 

Αν είχα βέβαια χρήματα, θα πρότεινα να δώσω ένα 
χρηματικό ποσό που θα μπορούσα να το πληρώσω. Αυτό 
δεν θα με έβλαπτε καθόλου. Τώρα όμως δεν έχω. Αν 
πάντως θέλετε να μου ορίσετε ένα πρόστιμο που θα μπο
ρούσα να το πληρώσω, θα μπορούσα ίσως να σας πληρώσω 
μια ασημένια μνα. Τόσο λοιπόν προτείνω. Αυτός εδώ ο 
Πλάτων, άνδρες Αθηναίοι, και ο Κρίτων και ο Κριτόβου-
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λος και ο Απολλόδωρος με προτρέπουν να προτείνω τριά
ντα μνες, και θα εγγυηθούν αυτοί. Προτείνω λοιπόν αυτό 
το ποσό. Και εγγυητές για τα χρήματα θα είναι αυτοί οι 
αξιόπιστοι άνθρωποι. 

Ο Σωκράτης μιλάει στους δικαστές μετά την απόφαση τους που τον 

καταδικάζει σε θάνατο. 

Επειδή δεν κάνατε λίγο καιρό ακόμα υπομονή, άνδρες 
Αθηναίοι, θα φορτωθείτε το κακό όνομα και τη μομφή 
εκείνων που θέλουν να κατηγορήσουν την πόλη πως θανά
τωσε τον Σωκράτη, άνδρα σοφό. Γιατί θα πουν ότι είμαι 
σοφός, ακόμα κι αν δεν είμαι, εκείνοι που θέλουν να σας 
κακολογήσουν. Αν περιμένατε όμως λίγο καιρό, από μόνο 
του θα είχε γίνει αυτό. Γιατί βλέπετε την ηλικία μου, ότι 
βρίσκεται ήδη μακριά από τη ζωή και κοντά στο θάνατο. 
Δεν απευθύνομαι σε όλους σας, αλλά σ' εκείνους που με 
καταδίκασαν σε θάνατο. 

Στους ίδιους έχω να πω και το εξής. Θα νομίζετε ίσως, 
άνδρες, ότι καταδικάστηκα επειδή δεν μπόρεσα να σας πω τα 
λόγια που χρειάζονταν για να σας πείσω, εφόσον πίστευα ότι 
πρέπει να πω και να κάνω τα πάντα για να αποφύγω την 
καταδίκη. Κάθε άλλο. Καταδικάστηκα όχι επειδή δεν μπό
ρεσα να σας πω τα κατάλληλα λόγια, αλλά επειδή δεν μπό
ρεσα να φανώ θρασύς και αναιδής, και επειδή δεν θέλησα να 
σας πω πράγματα που θα τα ακούγατε πολύ ευχαρίστως, να 
κλαίω και να οδύρομαι, να πράττω και να λέω πολλά άλλα, 
κατά τη γνώμη μου ανάξια μου, σαν αυτά που έχετε συνη
θίσει να ακούτε από άλλους. 

Αλλά ούτε τότε πίστεψα ότι έπρεπε λόγω του κινδύνου 
να πράξω κάτι ανάρμοστο για ελεύθερο άνθρωπο, ούτε και 
τώρα μετανιώνω για τον τρόπο που απολογήθηκα. Προτι
μώ να πεθάνω, έχοντας απολογηθεί όπως το έκανα, παρά 
να ζω αλλιώς. Γιατί ούτε σε δίκη ούτε σε πόλεμο ούτε σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρέπει εγώ ή άλλος κανένας 
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να μηχανεύεται πώς, με κάθε μέσο, θα αποφύγει το θάνα
το. 

Γιατί και στις μάχες πολλές φορές γίνεται φανερό ότι 
μπορεί κανείς να αποφύγει το θάνατο εγκαταλείποντας τα 
όπλα του και ικετεύοντας τους εχθρούς. Υπάρχουν σ' όλες 
τις επικίνδυνες καταστάσεις, πολλοί άλλοι τρόποι, για να 
ξεφύγει κανείς από το θάνατο, αν έχει το θράσος να πει και 
να πράξει οτιδήποτε. Δεν είναι λοιπόν κάτι το δύσκολο, 
άνδρες, το να αποφύγει κανείς το θάνατο, είναι όμως πολύ 
δυσκολότερο να αποφύγει το κακό. Γιατί το κακό τρέχει 
γρηγορότερα από το θάνατο. 

Εμένα τώρα, αργό και γέροντα, με έχει προφτάσει το 
πιο αργό απ' τα δύο- τους κατήγορους μου όμως, που είναι 
φοβεροί και γρήγοροι, το χειρότερο, η κακία. Εγώ λοιπόν 
φεύγω έχοντας καταδικαστεί από σας σε θάνατο, αλλά 
εκείνοι από την αλήθεια, σε μοχθηρία και αδικία. Φυσι
κά, εγώ θα υπομείνω την ποινή μου, το ίδιο κι εκείνοι. 
Ίσως έτσι να έπρεπε να γίνει και νομίζω ότι καλώς έγινε 
ό,τι έγινε. 

Θέλω όμως σε σας που με καταψηφίσατε, να δώσω κι 
έναν χρησμό για το μέλλον. Γιατί ήδη βρίσκομαι στο ση
μείο που οι άνθρωποι—σαν πρόκειται να πεθά
νουν—αποκτούν τη δυνατότητα να προλέγουν καλύτερα. 
Λέω λοιπόν, σε όσους από σας, άνδρες, με σκοτώσατε, 
ότι αμέσως μετά το θάνατο μου θα τιμωρηθείτε πολύ 
χειρότερα, μα τον Δία, απ' όσο με τιμωρείτε σκοτώνοντας 
με. Γιατί τώρα με τη πράξη σας αυτή νομίζετε ότι θα 
απαλλαγείτε από το να δίνετε λόγο για τη ζωή σας. Αλλά 
ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί, όπως εγώ σας τα λέω. 

Γιατί, πλέον, θα αυξηθούν εκείνοι που θα σας ελέγχουν, 
τους οποίους εγώ μέχρι τώρα, χωρίς να το καταλαβαίνετε, 
εμπόδιζα. Και όσο πιο νέοι είναι τόσο πιο ενοχλητικοί θα 
σας γίνονται, κι εσείς πιο πολύ θα αγανακτήσετε. Γιατί αν 
νομίζετε ότι σκοτώνοντας ανθρώπους θα γλιτώσετε από τις 
επικρίσεις του τρόπου ζωής σας, δεν σκέφτεστε σωστά. Η 
μέθοδος αυτή απαλλαγής δεν είναι ούτε πολύ αποτελεσμα
τική ούτε καλή. Εκείνη που είναι και καλύτερη και ευκολό-
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τερη είναι να μην εμποδίζετε τους άλλους να σας επικρίνουν, 
αλλά να προετοιμάζετε τον εαυτό σας ώστε να γίνει όσο το 
δυνατόν καλύτερος. Προλέγοντας αυτά για όσους από σας 
με καταδικάσατε, σας χαιρετώ. 

Όσο γι' αυτούς που με αθώωσαν, ευχαρίστως θα μιλού
σα μαζί τους γι' ό,τι συνέβη, ενώ οι άρχοντες θα είναι 
απασχολημένοι και μέχρι να πάω στον τόπο όπου πρέπει 
να πεθάνω. Γι' αυτό, άνδρες, μείνετε λίγο χρόνο ακόμα 
μαζί μου. Γιατί τίποτα δεν μας εμποδίζει, όσο είναι δυνα
τόν, να μιλάμε μεταξύ μας. Θέλω λοιπόν σε σας, που 
είσαστε φίλοι μου, να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό που μου 
συνέβη. 

Σ' εμένα λοιπόν, άνδρες δικαστές—και ονομάζοντας 
σας δικαστές πολύ σωστά σας ονομάζω έτσι—συνέβη κά
τι θαυμαστό. Η συνηθισμένη μου μαντική ικανότητα, του 
δαιμονίου, άλλοτε εμφανιζόταν πολύ συχνά, και ακόμα και 
για μικρά πράγματα με εμπόδιζε, αν επρόκειτο να πράξω 
κάτι που δεν ήταν σωστό. Τώρα όμως μου συνέβη αυτό 
εδώ που βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι, που θα το νόμιζε κανείς 
το χειρότερο από τα κακά, και τέτοιο θεωρείται. 

Εμένα όμως ούτε το πρωί που έφυγα από το σπίτι δεν 
με εμπόδισε το σημείο του θεού, ούτε όταν ερχόμουν εδώ 
στο δικαστήριο, ούτε κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου για 
κάτι που επρόκειτο να πω. Ενώ σε άλλες ομιλίες μου 
πολλές στιγμές με σταμάτησε καθώς μιλούσα. Τώρα ό
μως, σ' αυτήν την υπόθεση, πουθενά δεν με εμπόδισε, 
ούτε σε κάποια πράξη ούτε σε κάποιο λόγο. Πού το απο
δίδω αυτό; Θα σας πω. Γιατί φαίνεται πως ό,τι μου συνέβη 
εδώ είναι για μένα καλό και δεν είναι όπως το νομίζουμε 
όσοι θεωρούμε ότι είναι κακό να πεθάνει κανείς. 

Και έχω την καλύτερη απόδειξη γι' αυτό: γιατί δεν είναι 
δυνατόν να μη με είχε εμποδίσει το οικείο αυτό θείο ση
μείο, αν επρόκειτο να κάνω κάτι που δεν είναι καλό. Ας 
κατανοήσουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη ελπίδα ό,τι έγινε 
να είναι καλό. Γιατί ένα από τα δυο είναι ο θάνατος: ή δεν 
είναι τίποτα και όποιος πεθαίνει δεν έχει καμία συναίσθη
ση, ή, όπως λένε, συμβαίνει κάποια μεταβολή και μετοί-
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κηση της ψυχής από τον εδώ τόπο σε έναν άλλον. Και είτε 

δεν υπάρχει καμία αίσθηση, αλλά είναι σαν ύπνος, κι αν 

είναι σα να κοιμάται κανείς χωρίς να βλέπει ούτε όνειρο, τι 

θαυμάσιο όφελος που θα ήταν ο θάνατος! 

Ε γ ώ λοιπόν νομίζω ότι αν κάποιος έπρεπε να διαλέξει 

ανάμεσα σε μια νύχτα που κοιμήθηκε χωρίς να δει ούτε ένα 

όνειρο, και τις άλλες νύχτες και μέρες της ζωής του, αν 

έπρεπε να τις αντιπαραβάλει με τη νύχτα εκείνη και να 

σκεφτεί και να πει πόσα καλύτερα και πιο ευχάριστα με

ρόνυχτα έχει ζήσει στη ζ ω ή του α π ' αυτή τη νύχτα, νομίζω 

ότι όχι μονο ο τυχαίος ιδιώτης αλλά κι ο μεγαλύτερος 

βασιλιάς θα τα έβρισκε πολύ λ ίγα σε σχέση με τα άλλα 

μερόνυχτα. 

Αν κάτι τέτοιο είναι ο θάνατος, ε γ ώ τουλάχιστον νομί

ζω ότι είναι όφελος. Γιατί έτσι η αιωνιότητα όλη δεν 

φαίνεται παρά σαν μία νύχτα. Αν πάλι ο θάνατος είναι 

αναχώρηση από εδώ γ ια έναν άλλον τόπο κι είναι αλήθεια 

τα λεγόμενα ότι εκεί βρίσκονται όλοι όσοι έχουν πεθάνει, τι 

μεγαλύτερο καλό θα υπήρχε από αυτό, άνδρες δικαστές; 

Αν κάποιος φτάνοντας στον Άδη, έχοντας απαλλαγεί 

α π ' αυτούς εδώ που ισχυρίζονται ότι είναι δικαστές, θα 

βρει τους αληθινούς δικαστές που λένε ότι δικάζουν εκεί, 

τον Μίνωα και τον Ραδάμανθυ, τον Αιακό και τον Τριπτό-

λεμο και τους άλλους από τους ημίθεους που υπήρξαν 

δίκαιοι στη ζ ω ή τους; Θα ήταν μήπως άσχημη αυτή η 

αναχώρηση; Ή πάλι, και ποιος από σας δεν θα έδινε οτι

δήποτε γ ια να βρεθεί με τον Ορφέα, τον Μουσαίο, τον 

Ησίοδο και τον Όμηρο; Ε γ ώ π ά ν τ ω ς πολλές φορές θα 

ήθελα να πεθάνω αν όλα αυτά αληθεύουν, 

γ ιατί , σ' εμένα τουλάχιστον, φαίνεται θαυμαστή η π α 

ραμονή σε μέρος που θα μπορούσα να συναντήσω τον 

Παλαμήδη, τον Αίαντα του Τελαμώνα κι όσους άλλους 

από τους παλιούς πέθαναν από άδικη κρίση, και να συγκρί

νω τα παθήματα μου με τα δικά τους. Νομίζω π ω ς κάθε 

άλλο παρά δυσάρεστα θα μου ήταν όλα αυτά. Και μάλιστα, 

το σπουδαιότερο, να ε ξ ε τ ά ζ ω και να ερευνώ, όπως κ ά ν ω 

και γ ι α τους εδώ, ποιος α π ' αυτούς είναι σοφός και ποιος 
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νομίζει ότι είναι αλλά δεν είναι. Και πόσα δεν θα έδινε 
κανείς, άνδρες δικαστές, 

για να μπορέσει να εξετάσει εκείνον που ηγήθηκε της 
μεγάλης στρατιάς της Τροίας ή τον Οδυσσέα ή τον Σίσυ
φο—ή και χιλιάδες άλλους που θα μπορούσε να αναφέρει 
κανείς, άνδρες και γυναίκες—να μιλάει μ' αυτούς και να 
βρίσκεται μαζί τους και να τους εξετάζει; Δεν θα ήταν όλα 
αυτά ανείπωτη ευτυχία; Πάντως, για τέτοιες αιτίες, όσοι 
βρίσκονται εκεί δεν θανατώνουν. Εκείνοι, είναι και για 
πολλά άλλα πιο ευτυχισμένοι απ' τους εδώ, για το λόγο 
ακόμα ότι τον υπόλοιπο χρόνο μένουν αθάνατοι, αν φυσικά 
όσα λέγονται είναι αλήθεια. Αλλά κι εσείς πρέπει, άνδρες 
δικαστές, να σκέφτεστε με ελπίδα τον θάνατο και να κα
ταλάβετε ότι η αλήθεια είναι μόνο μία: 

ότι δεν υπάρχει για τον καλόν άνθρωπο κανένα κακό, 
ούτε όταν ζει ούτε όταν πεθάνει, και ότι δεν αμελούν οι θεοί 
να φροντίζουν για τις υποθέσεις του. Και ούτε τα δικά μου 
τώρα συνέβησαν από μόνα τους, αλλά μου είναι φανερό ότι 
για μένα πια το να πεθάνω και το να απαλλαγώ από τα 
πράγματα αυτά είναι το καλύτερο. Γι' αυτό και το σημείο 
του θεού δεν με απέτρεψε καθόλου, και εγώ σ' εκείνους που 
με καταδίκασαν και στους κατηγόρους μου δεν κρατάω 
καμιά κακία. Παρ' όλο που δεν με καταδίκασαν και δεν 
με κατηγόρησαν μ' αυτήν τη σκέψη, αλλά επειδή πίστευαν 
ότι έτσι θα με έβλαπταν. Για το λόγο αυτό είναι αξιοκα-
τάκριτοι. 

Απ' εκείνους ένα μόνο ζητώ: τους γιους μου, όταν γί
νουν έφηβοι, να τους τιμωρήσετε, άνδρες, στεναχωρώντας 
τους μ' εκείνα που σας στεναχώρησα κι εγώ, αν σας φα
νούν οτι νοιάζονται πιο πολύ για τα χρήματα ή για κάποιο 
άλλο πράγμα απ' ό,τι για την αρετή. Και αν νομίζουν ότι 
είναι κάτι ενώ δεν είναι, να τους επικρίνετε, όπως κι εγώ 
εσάς, που δεν φροντίζουν για εκείνα που πρέπει και που 
νομίζουν ότι είναι κάτι ενώ δεν αξίζουν τίποτα. Έτσι να 
πράξετε, κι ότι πάθω εγώ και οι γιοί μου από εσάς θα το 
έχω πάθει δίκαια. 

Αλλά τώρα πια είναι ώρα να φύγουμε, εγώ για να 
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πεθάνω, κι εσείς για να ζήσετε. Ποιοι από μας πηγαίνουν 
σε καλύτερο πράγμα, είναι άγνωστο σε όλους εκτός από 
τον θεό. 



ΣΧΟΛΙΑ 

 

ζ. 29-31 

Ασηά ηα βιέπεηε άιιωζηε θη εζείς ζηελ θωκωδία ηοσ Αρηζηοθάλε, 

θάποηο Σωθράηε λα περηθέρεηαη εθεί θαη λα ηζτσρίδεηαη όηη περπαηάεη 

ζηολ αέρα θαη λα θισαρεί αεροιο-γώληας, πράγκαηα γηα ηα οποία εγώ 

δελ έτω ηελ παρακηθρή ηδέα. 

Αναθέρεηαι ζηην κωμωδία ηοσ Αριζηοθάνη Νεθέιαη ζη. 218 κ.ε. 

 

ζ. 31 

... θάποηος δειαδή λα είλαη ηθαλός λα εθπαηδεύεη αλζρώποσς, όπως 

ο Γοργίας ο Αεοληίλος θαη ο Πρόδηθος ο Κείος 

θαη ο Ιππίας ο Ηιείος ............... κπορεί, πεγαίλοληας από πόιε ζε 

πόιε, λα πείζεη ηοσς λέοσς ................  λα αθήλοσλ ηης παρέες ηοσς 

θαη λα ζσλαλαζηρέθοληαη ασηούς πιερώλοληας τρήκαηα, θαη λα ηοσς 

τρωζηούλ από πάλω θη εσγλωκοζύλε. 

Οι ζοθιζηές δίδαζκαν ηοσς νέοσς ειζπράηηονηας δίδακηρα. Για 

παράδειγμα από ηον διάλογο Κραηύιο λ ηοσ Πλάηωνα μαθαίνοσμε όηι 

ο Πρόδικος ο Κείος έπαιρνε 50 δρατμές (μιζή μνα) για μία ζειρά 

μαθημάηων γραμμαηικής και μια δρατμή για ένα ζύνηομο περιληπηικό 

μάθημα. 

 

ζ. 33 

Ποηος είλαη γλώζηες ασηής ηες αρεηής, ποσ ηαηρηάδεη ζηολ άλζρωπο 

θαη ζηολ ποιίηε; Φαληάδοκαη όηη ζα ηο έτεης ζθεθηεί, αθού έτεης 

παηδηά. Υπάρτεη θάποηος θαηάιιειος, ηολ ρωηώ εγώ, ή ότη; — Καη 

βέβαηα, είπε. — Ποηος είλαη, ηοσ είπα, από ποσ θαηάγεηαη θαη κε πάζα 

τρήκαηα δηδάζθεη; — 
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Ο Εύελνο, απάληεζε, ωθξάηε, από ηελ Πάξν, κε πέληε κλεο. 

0 Εύελνο ν Πάξηνο ήηαλ ζνθηζηήο θαη ειεγεηαθόο πνηεηήο ηνπ 5νπ 

αηώλα. 

 

ζ. 35 

Απηόο ήηαλ παηδηθόο κνπ θίινο θαη ήηαλ θαη δηθόο ζαο θίινο, ηνπ 

ιανύ, θαη είρε εμνξηζηεί ηόηε καδί ζαο θαη μαλαγύξηζε εδώ καδί ζαο. Καη 

μέξεηε βέβαηα πώο ήηαλ ν Χαηξεθώληαο, ... 

Αλαθέξεηαη ζηελ εμνξία ή κάιινλ θπγή ηωλ δεκνθξαηηθώλ από 

ηελ Αζήλα ηελ επνρή ηεο εμνπζίαο ηωλ Σξηάθνληα ηπξάλλωλ, ην 404 

π.Χ. 

 

ζ. 37 

Καη κα ην ζθπιί, άλδξεο Αζελαίνη,—γηαηί πξέπεη λα ζαο πω ηελ 

αιήζεηα—λα ηη κνπ ζπλέβε... 

πλεζηζκέλνο όξθνο πνπ ιεγόηαλ πωο είρε εθεπξεζεί από ηνλ 

κπζηθό ήξωα Ραδάκαλζπ, γηα λα κελ νξθίδεηαη θαλείο εύθνια ζην 

όλνκα ηωλ ζεώλ. 

 

ζ. 51 

Καη ηόζν κηθξή ηδέα έρεηο γη απηνύο, ηνπο ζεωξείο ηόζν αγξάκκαηνπο 

ώζηε λα κε γλωξίδνπλ όηη ηα βηβιία ηνπ Αλαμαγόξα ηνπ Κιαδνκέληνπ 

είλαη γεκάηα από ηέηνηα ιόγηα; Από εκέλα ζα ηα κάζαηλαλ απηά νη λένη, 

ελώ ζα κπνξνύζαλ, όπνηε ήζειαλ λα αγνξάζνπλ ηα βηβιία απηά από ηελ 

νξρήζηξα κε κηα δξαρκή, θαη λα θνξνϊδεύνπλ ηνλ Σωθξάηε, 

ύκθωλα κε ην θείκελν ζα πξέπεη λα πωινύληαλ ρεηξόγξαθα 

ζπγγξαθέωλ ζηελ νξρήζηξα ηνπ ζεάηξνπ. Ωζηόζν ε καξηπξία απηή 

δελ έρεη επηβεβαηωζεί από παξόκνηεο πιεξνθνξίεο από άιιεο πεγέο. 

 

ζ. 53 

Απάληεζε κνπ όκωο ηνπιάρηζηνλ ζ' απηό πνπ ζε ξωηάω ηώξα: είλαη 

θαλείο πνπ λα πηζηεύεη ζηε δύλακε ηωλ δαηκόλωλ 
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θαη λα κελ πηζηεύεη όηη ππάξρνπλ δαίκνλεο; 

Οη δαίκνλεο, όπωο εμεγεί ν Πιάηωλ ζην Σπκπόζηνλ, ήηαλ 

ελδηάκεζα όληα αλάκεζα ζηνπο ζενύο θαη ηνπο αλζξώπνπο· δαίκνλα 

ζεωξεί θαη ηνλ Έξωηα. Δελ είρε πάληωο ε ιέμε ηε ζεκεξηλή ηεο 

ζεκαζία πνπ δειώλεη ην θαθνπνηό πλεύκα. 

 

ζ. 57 

...αλ όηαλ κε δηέηαμαλ νη άξρνληεο πνπ εζείο δηαιέμαηε, λα πνιεκήζω 

ζηελ Πνηείδαηα, ζηελ Ακθίπνιε, ζην Δήιην, έκελα ηόηε ζην θαζήθνλ πνπ 

κνπ όξηδαλ, όπωο θαη νη άιινη, θαη έβαδα ζε θίλδπλν ηε δωή κνπ,... 

Ο ωθξάηεο πνιέκεζε κε γελλαηόηεηα ζ' όιεο απηέο ηηο 

εθζηξαηείεο, ζηελ πνιηνξθία ηεο Πνηείδαηαο (432-429 π.Χ.), ζηε κάρε 

ηνπ Δειίνπ (424 π.Χ.) θαη ζηε κάρε ηεο Ακθίπνιεο (422 π.Χ). 

 

ζ. 67 

...θαη έηπρε λα πξπηαλεύεη ε δηθή καο ε θπιή, ε Αληηνρίο, ηόηε πνπ 

εζείο ηνπο δέθα ζηξαηεγνύο πνπ δελ κάδεθαλ ηνπο λαπαγνύο κεηά ηε 

λαπκαρία ζέιαηε λα ηνπο δηθάζεηε όινπο καδί παξάλνκα, όπωο αξγόηεξα 

ην θαηαιάβαηε όινη ζαο. Τόηε κόλνο από όινπο ηνπο πξπηάλεηο ζαο 

ελαληηώζεθα, ππνζηεξίδνληαο όηη δελ πξέπεη λα θάλεηε ηίπνηα αληίζεην 

πξνο ηνπο λόκνπο,... 

Πξόθεηηαη γηα ηε λαπκαρία ηωλ Αξγηλνπζώλ, πνπ έγηλε ην 406 π.Χ. 

Ο λόκνο όξηδε όηη νη θαηεγνξνύκελνη έπξεπε λα δηθαζηνύλ ρωξηζηά, ν 

ιαόο όκωο, πνπ ήηαλ εμνξγηζκέλνο ελαληίνλ ηνπο, ήζειε λα ηνπο 

θαηαδηθάζεη όινπο καδί. 

 

ζ. 71 

Έπεηηα θαη ν Λπζαλίαο ν Σθήηηηνο, ν παηέξαο απηνύ εδώ ηνπ 

Αηζρίλε... Καη άιινη είλαη εδώ... 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ Αηζρίλε, ηνλ ιεγόκελν ωθξαηηθό, πνπ δελ είλαη 

ν ίδηνο κε ηνλ ξήηνξα Αηζρίλε. Ο θεηηόο ήηαλ δήκνο ηεο Αηηηθήο, 

θνληά ζην Κνξωπί. 
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ζ. 73 

«Γηαηί ηζτύεη θαη γηα κέλα εθείλο ποσ είπε ο Όκερος, '8ελ 

γελλήζεθα ούηε από θακηά βειαληδηά ούηε από θακηά πέηρα', αιιά από 

αλζρώποσς, ώζηε λα έτφ θαη ζσγγελείς, θαη γηοσς, άλδρες Αζελαίοη, 

ηρεης, ο έλας είλαη ήδε έθεβος, οη άιιοη δύο παηδηά». 

Από ηην 'Οδύζζεηαλ η ζη. 162 κ.ε. ζ. 77 

Γηαηί δελ πίζηεσα όηη ζα θαηαδηθαδόκοσλ κε ηόζε κηθρή 

πιεηουεθία, αιιά κε ποιύ κεγαιύηερε. Τώρα όκφς, όπφς θαίλεηαη, αλ 

ηρηάληα κόλο υήθοη είταλ πέζεη αιιηώς ζα είτα αζφφζεί. 

Βλ. Ειζαγφγή, σποκεθάλαιο «η δίκη», ζ. 77 

Καη ότη κόλο έτεη αποδεητζεί ε αζφόηεηα κοσ, αιιά είλαη 

ζε όιοσς θαλερό όηη, αλ δελ είτα παροσζηαζηεί γηα λα κε 

θαηεγορήζοσλ ο Αλσηος θαη ο Λύθφλ, ζα τρώζηαγε [ο Μέ- 

ιεηος] θαη τίιηες δρατκές πρόζηηκο, επεηδή δελ ζα έπαηρλε 

ούηε ηο έλα πέκπηο ηφλ υήθφλ. , 

Ο Σφκράηης αναθέρεηαι ζε δικονομικό κανονιζμό ζύμθφνα με 

ηον οποίο αν οι υήθοι σπέρ ηης ενοτής ηοσ καηηγοροσμένοσ δεν 

έθηαναν ηο 1/5 ηοσ ζσνόλοσ ηφν υήθφν, ο καηήγορος σποτρεφνόηαν 

να πληρώζει πρόζηιμο 1.000 δρατμών. 
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