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Πλάτων 
Ἀπολογία Σωκράτους 

(ed. John Burnet, 1903) 
 

(Το κείµενο στα Νέα Ελληνικά από τη σελίδα 28 και µετά) 
 
[17a] ὅτι µὲν ὑµεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν 
ἐµῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν 
ὀλίγου ἐµαυτοῦ ἐπελαθόµην, οὕτω πιθανῶς ἔλεγον. καίτοι 
ἀληθές γε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν εἰρήκασιν. µάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν 
ἐθαύµασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς 
χρῆν ὑµᾶς εὐλαβεῖσθαι µὴ ὑπ᾽ ἐµοῦ ἐξαπατηθῆτε [17b] ὡς 
δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ µὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα ὑπ᾽ ἐµοῦ 
ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν µηδ᾽ ὁπωστιοῦν φαίνωµαι δεινὸς 
λέγειν, τοῦτό µοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ µὴ ἄρα 
δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν τἀληθῆ λέγοντα· εἰ µὲν γὰρ 
τοῦτο λέγουσιν, ὁµολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τούτους εἶναι 
ῥήτωρ. οὗτοι µὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς 
εἰρήκασιν, ὑµεῖς δέ µου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν--οὐ 
µέντοι µὰ Δία, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπηµένους γε λόγους, 
ὥσπερ οἱ τούτων, [17c] ῥήµασί τε καὶ ὀνόµασιν οὐδὲ 
κεκοσµηµένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε εἰκῇ λεγόµενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν 
ὀνόµασιν--πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω--καὶ µηδεὶς ὑµῶν 
προσδοκησάτω ἄλλως· οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, 
τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ µειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὑµᾶς 
εἰσιέναι. καὶ µέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο ὑµῶν 
δέοµαι καὶ παρίεµαι· ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων ἀκούητέ µου 
ἀπολογουµένου δι᾽ ὧνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν 
τραπεζῶν, ἵνα ὑµῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοθι, µήτε [17d] 
θαυµάζειν µήτε θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ 
πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδοµήκοντα· 
ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ οὖν ἄν, εἰ τῷ 
ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὤν, συνεγιγνώσκετε δήπου ἄν µοι εἰ ἐν 
ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ [18a] ἔλεγον ἐν οἷσπερ 
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ἐτεθράµµην, καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑµῶν δέοµαι δίκαιον, ὥς γέ µοι 
δοκῶ, τὸν µὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν--ἴσως µὲν γὰρ χείρων, 
ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη--αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν 
νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ µή· δικαστοῦ µὲν γὰρ αὕτη 
ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν. 
πρῶτον µὲν οὖν δίκαιός εἰµι ἀπολογήσασθαι, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά µου ψευδῆ κατηγορηµένα καὶ τοὺς 
πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερον καὶ τοὺς [18b] 
ὑστέρους. ἐµοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς ὑµᾶς καὶ 
πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες, οὓς ἐγὼ 
µᾶλλον φοβοῦµαι ἢ τοὺς ἀµφὶ Ἄνυτον, καίπερ ὄντας καὶ τούτους 
δεινούς· ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, οἳ ὑµῶν τοὺς 
πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαµβάνοντες ἔπειθόν τε καὶ 
κατηγόρουν ἐµοῦ µᾶλλον οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστιν τις Σωκράτης 
σοφὸς ἀνήρ, τά τε µετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς πάντα 
ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω [18c] ποιῶν. οὗτοι, ὦ 
ἄνδρες Ἀθηναῖοι, <οἱ> ταύτην τὴν φήµην κατασκεδάσαντες, οἱ 
δεινοί εἰσίν µου κατήγοροι· οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα 
ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νοµίζειν. ἔπειτά εἰσιν οὗτοι οἱ κατήγοροι 
πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον ἤδη κατηγορηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ 
τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς ὑµᾶς ἐν ᾗ ἂν µάλιστα ἐπιστεύσατε, 
παῖδες ὄντες ἔνιοι ὑµῶν καὶ µειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήµην 
κατηγοροῦντες ἀπολογουµένου οὐδενός. ὃ δὲ πάντων 
ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ [18d] ὀνόµατα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι καὶ 
εἰπεῖν, πλὴν εἴ τις κωµῳδοποιὸς τυγχάνει ὤν. ὅσοι δὲ φθόνῳ καὶ 
διαβολῇ χρώµενοι ὑµᾶς ἀνέπειθον--οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισµένοι 
ἄλλους πείθοντες--οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν· οὐδὲ γὰρ 
ἀναβιβάσασθαι οἷόν τ᾽ ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυθοῖ οὐδ᾽ ἐλέγξαι 
οὐδένα, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥσπερ σκιαµαχεῖν 
ἀπολογούµενόν τε καὶ ἐλέγχειν µηδενὸς ἀποκρινοµένου. 
ἀξιώσατε οὖν καὶ ὑµεῖς, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, διττούς µου τοὺς 
κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους µὲν τοὺς ἄρτι κατηγορήσαντας, 
ἑτέρους δὲ [18e] τοὺς πάλαι οὓς ἐγὼ λέγω, καὶ οἰήθητε δεῖν πρὸς 
ἐκείνους πρῶτόν µε ἀπολογήσασθαι· καὶ γὰρ ὑµεῖς ἐκείνων 
πρότερον ἠκούσατε κατηγορούντων καὶ πολὺ µᾶλλον ἢ τῶνδε 
τῶν ὕστερον. 
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εἶεν· ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἐπιχειρητέον [19a] 
ὑµῶν ἐξελέσθαι τὴν διαβολὴν ἣν ὑµεῖς ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσχετε 
ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. βουλοίµην µὲν οὖν ἂν τοῦτο 
οὕτως γενέσθαι, εἴ τι ἄµεινον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοί, καὶ πλέον τί µε 
ποιῆσαι ἀπολογούµενον· οἶµαι δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ 
πάνυ µε λανθάνει οἷόν ἐστιν. ὅµως τοῦτο µὲν ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ 
φίλον, τῷ δὲ νόµῳ πειστέον καὶ ἀπολογητέον. 
ἀναλάβωµεν οὖν ἐξ ἀρχῆς τίς ἡ κατηγορία ἐστὶν ἐξ ἧς [19b] ἡ ἐµὴ 
διαβολὴ γέγονεν, ᾗ δὴ καὶ πιστεύων Μέλητός µε ἐγράψατο τὴν 
γραφὴν ταύτην. εἶεν· τί δὴ λέγοντες διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες; 
ὥσπερ οὖν κατηγόρων τὴν ἀντωµοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν· 
“Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς καὶ 
οὐράνια καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω [19c] ποιῶν καὶ ἄλλους 
ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων”. τοιαύτη τίς ἐστιν· ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε καὶ 
αὐτοὶ ἐν τῇ Ἀριστοφάνους κωµῳδίᾳ, Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ 
περιφερόµενον, φάσκοντά τε ἀεροβατεῖν καὶ ἄλλην πολλὴν 
φλυαρίαν φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ οὐδὲν οὔτε µέγα οὔτε µικρὸν πέρι 
ἐπαΐω. καὶ οὐχ ὡς ἀτιµάζων λέγω τὴν τοιαύτην ἐπιστήµην, εἴ τις 
περὶ τῶν τοιούτων σοφός ἐστιν--µή πως ἐγὼ ὑπὸ Μελήτου 
τοσαύτας δίκας φεύγοιµι-- ἀλλὰ γὰρ ἐµοὶ τούτων, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, οὐδὲν µέτεστιν. [19d] µάρτυρας δὲ αὖ ὑµῶν τοὺς 
πολλοὺς παρέχοµαι, καὶ ἀξιῶ ὑµᾶς ἀλλήλους διδάσκειν τε καὶ 
φράζειν, ὅσοι ἐµοῦ πώποτε ἀκηκόατε διαλεγοµένου--πολλοὶ δὲ 
ὑµῶν οἱ τοιοῦτοί εἰσιν-- φράζετε οὖν ἀλλήλοις εἰ πώποτε ἢ 
µικρὸν ἢ µέγα ἤκουσέ τις ὑµῶν ἐµοῦ περὶ τῶν τοιούτων 
διαλεγοµένου, καὶ ἐκ τούτου γνώσεσθε ὅτι τοιαῦτ᾽ ἐστὶ καὶ τἆλλα 
περὶ ἐµοῦ ἃ οἱ πολλοὶ λέγουσιν. 
ἀλλὰ γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν, οὐδέ γ᾽ εἴ τινος ἀκηκόατε ὡς 
ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους καὶ χρήµατα [19e] 
πράττοµαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληθές. ἐπεὶ καὶ τοῦτό γέ µοι δοκεῖ καλὸν 
εἶναι, εἴ τις οἷός τ᾽ εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας τε ὁ 
Λεοντῖνος καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. τούτων γὰρ 
ἕκαστος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ᾽ ἐστὶν ἰὼν εἰς ἑκάστην τῶν πόλεων 
τοὺς νέους--οἷς ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα συνεῖναι ᾧ ἂν 
βούλωνται--τούτους πείθουσι [20a] τὰς ἐκείνων συνουσίας 
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ἀπολιπόντας σφίσιν συνεῖναι χρήµατα διδόντας καὶ χάριν 
προσειδέναι. ἐπεὶ καὶ ἄλλος ἀνήρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε σοφὸς ὃν 
ἐγὼ ᾐσθόµην ἐπιδηµοῦντα· ἔτυχον γὰρ προσελθὼν ἀνδρὶ ὃς 
τετέλεκε χρήµατα σοφισταῖς πλείω ἢ σύµπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ 
τῷ Ἱππονίκου· τοῦτον οὖν ἀνηρόµην--ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύο ὑεῖ-- 
“ὦ Καλλία”, ἦν δ᾽ ἐγώ, “εἰ µέν σου τὼ ὑεῖ πώλω ἢ µόσχω 
ἐγενέσθην, εἴχοµεν ἂν αὐτοῖν ἐπιστάτην λαβεῖν καὶ µισθώσασθαι 
ὃς [20b] ἔµελλεν αὐτὼ καλώ τε κἀγαθὼ ποιήσειν τὴν 
προσήκουσαν ἀρετήν, ἦν δ᾽ ἂν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις ἢ τῶν 
γεωργικῶν· νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀνθρώπω ἐστόν, τίνα αὐτοῖν ἐν νῷ 
ἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν; τίς τῆς τοιαύτης ἀρετῆς, τῆς ἀνθρωπίνης 
τε καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήµων ἐστίν; οἶµαι γάρ σε ἐσκέφθαι διὰ τὴν 
τῶν ὑέων κτῆσιν. ἔστιν τις”, ἔφην ἐγώ, “ἢ οὔ;” “πάνυ γε”, ἦ δ᾽ ὅς. 
“τίς”, ἦν δ᾽ ἐγώ, “καὶ ποδαπός, καὶ πόσου διδάσκει;” “Εὔηνος”, 
ἔφη, “ὦ Σώκρατες, Πάριος, πέντε µνῶν”. καὶ ἐγὼ τὸν Εὔηνον 
ἐµακάρισα εἰ ὡς ἀληθῶς [20c] ἔχοι ταύτην τὴν τέχνην καὶ οὕτως 
ἐµµελῶς διδάσκει. ἐγὼ γοῦν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόµην τε καὶ 
ἡβρυνόµην ἂν εἰ ἠπιστάµην ταῦτα· ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπίσταµαι, ὦ 
ἄνδρες Ἀθηναῖοι. 
ὑπολάβοι ἂν οὖν τις ὑµῶν ἴσως· “ἀλλ᾽, ὦ Σώκρατες, τὸ σὸν τί 
ἐστι πρᾶγµα; πόθεν αἱ διαβολαί σοι αὗται γεγόνασιν; οὐ γὰρ 
δήπου σοῦ γε οὐδὲν τῶν ἄλλων περιττότερον πραγµατευοµένου 
ἔπειτα τοσαύτη φήµη τε καὶ λόγος γέγονεν, εἰ µή τι ἔπραττες 
ἀλλοῖον ἢ οἱ πολλοί. λέγε οὖν ἡµῖν τί [20d] ἐστιν, ἵνα µὴ ἡµεῖς 
περὶ σοῦ αὐτοσχεδιάζωµεν”. ταυτί µοι δοκεῖ δίκαια λέγειν ὁ 
λέγων, κἀγὼ ὑµῖν πειράσοµαι ἀποδεῖξαι τί ποτ᾽ ἐστὶν τοῦτο ὃ 
ἐµοὶ πεποίηκεν τό τε ὄνοµα καὶ τὴν διαβολήν. ἀκούετε δή. καὶ 
ἴσως µὲν δόξω τισὶν ὑµῶν παίζειν· εὖ µέντοι ἴστε, πᾶσαν ὑµῖν τὴν 
ἀλήθειαν ἐρῶ. ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δι᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ διὰ 
σοφίαν τινὰ τοῦτο τὸ ὄνοµα ἔσχηκα. ποίαν δὴ σοφίαν ταύτην; 
ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀνθρωπίνη σοφία· τῷ ὄντι γὰρ κινδυνεύω 
ταύτην εἶναι σοφός. οὗτοι δὲ τάχ᾽ ἄν, οὓς ἄρτι [20e] ἔλεγον, 
µείζω τινὰ ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, ἢ οὐκ ἔχω τί 
λέγω· οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταµαι, ἀλλ᾽ ὅστις φησὶ 
ψεύδεταί τε καὶ ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐµῇ λέγει. καί µοι, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, µὴ θορυβήσητε, µηδ᾽ ἐὰν δόξω τι ὑµῖν µέγα λέγειν· οὐ 
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γὰρ ἐµὸν ἐρῶ τὸν λόγον ὃν ἂν λέγω, ἀλλ᾽ εἰς ἀξιόχρεων ὑµῖν τὸν 
λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐµῆς, εἰ δή τίς ἐστιν σοφία καὶ οἵα, 
µάρτυρα ὑµῖν παρέξοµαι τὸν θεὸν τὸν ἐν Δελφοῖς. Χαιρεφῶντα 
γὰρ ἴστε που. οὗτος [21a] ἐµός τε ἑταῖρος ἦν ἐκ νέου καὶ ὑµῶν 
τῷ πλήθει ἑταῖρός τε καὶ συνέφυγε τὴν φυγὴν ταύτην καὶ µεθ᾽ 
ὑµῶν κατῆλθε. καὶ ἴστε δὴ οἷος ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς ἐφ᾽ ὅτι 
ὁρµήσειεν. καὶ δή ποτε καὶ εἰς Δελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλµησε τοῦτο 
µαντεύσασθαι--καί, ὅπερ λέγω, µὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες--ἤρετο 
γὰρ δὴ εἴ τις ἐµοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυθία µηδένα 
σοφώτερον εἶναι. καὶ τούτων πέρι ὁ ἀδελφὸς ὑµῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ 
µαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύτηκεν. [21b] σκέψασθε δὴ ὧν 
ἕνεκα ταῦτα λέγω· µέλλω γὰρ ὑµᾶς διδάξειν ὅθεν µοι ἡ διαβολὴ 
γέγονεν. ταῦτα γὰρ ἐγὼ ἀκούσας ἐνεθυµούµην οὑτωσί· “τί ποτε 
λέγει ὁ θεός, καὶ τί ποτε αἰνίττεται; ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε µέγα οὔτε 
σµικρὸν σύνοιδα ἐµαυτῷ σοφὸς ὤν· τί οὖν ποτε λέγει φάσκων 
ἐµὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ γὰρ δήπου ψεύδεταί γε· οὐ γὰρ θέµις 
αὐτῷ”. καὶ πολὺν µὲν χρόνον ἠπόρουν τί ποτε λέγει· ἔπειτα µόγις 
πάνυ ἐπὶ ζήτησιν αὐτοῦ τοιαύτην τινὰ ἐτραπόµην. ἦλθον ἐπί τινα 
τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι, ὡς [21c] ἐνταῦθα εἴπερ που 
ἐλέγξων τὸ µαντεῖον καὶ ἀποφανῶν τῷ χρησµῷ ὅτι “οὑτοσὶ ἐµοῦ 
σοφώτερός ἐστι, σὺ δ᾽ ἐµὲ ἔφησθα”. διασκοπῶν οὖν τοῦτον--
ὀνόµατι γὰρ οὐδὲν δέοµαι λέγειν, ἦν δέ τις τῶν πολιτικῶν πρὸς 
ὃν ἐγὼ σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαθον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ 
διαλεγόµενος αὐτῷ--ἔδοξέ µοι οὗτος ὁ ἀνὴρ δοκεῖν µὲν εἶναι 
σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ µάλιστα ἑαυτῷ, εἶναι δ᾽ 
οὔ· κἄπειτα ἐπειρώµην αὐτῷ δεικνύναι ὅτι οἴοιτο µὲν εἶναι 
σοφός, εἴη δ᾽ οὔ. [21d] ἐντεῦθεν οὖν τούτῳ τε ἀπηχθόµην καὶ 
πολλοῖς τῶν παρόντων· πρὸς ἐµαυτὸν δ᾽ οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόµην 
ὅτι τούτου µὲν τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰµι· κινδυνεύει 
µὲν γὰρ ἡµῶν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι, ἀλλ᾽ 
οὗτος µὲν οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ 
οἶδα, οὐδὲ οἴοµαι· ἔοικα γοῦν τούτου γε σµικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ 
σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ µὴ οἶδα οὐδὲ οἴοµαι εἰδέναι. ἐντεῦθεν ἐπ᾽ 
ἄλλον ᾖα τῶν ἐκείνου δοκούντων σοφωτέρων εἶναι καί [21e] µοι 
ταὐτὰ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐνταῦθα κἀκείνῳ καὶ ἄλλοις πολλοῖς 
ἀπηχθόµην. 
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µετὰ ταῦτ᾽ οὖν ἤδη ἐφεξῆς ᾖα, αἰσθανόµενος µὲν καὶ 
λυπούµενος καὶ δεδιὼς ὅτι ἀπηχθανόµην, ὅµως δὲ ἀναγκαῖον 
ἐδόκει εἶναι τὸ τοῦ θεοῦ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι--ἰτέον οὖν, 
σκοποῦντι τὸν χρησµὸν τί λέγει, ἐπὶ ἅπαντας τούς τι [22a] 
δοκοῦντας εἰδέναι. καὶ νὴ τὸν κύνα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι-- δεῖ γὰρ 
πρὸς ὑµᾶς τἀληθῆ λέγειν--ἦ µὴν ἐγὼ ἔπαθόν τι τοιοῦτον· οἱ µὲν 
µάλιστα εὐδοκιµοῦντες ἔδοξάν µοι ὀλίγου δεῖν τοῦ πλείστου 
ἐνδεεῖς εἶναι ζητοῦντι κατὰ τὸν θεόν, ἄλλοι δὲ δοκοῦντες 
φαυλότεροι ἐπιεικέστεροι εἶναι ἄνδρες πρὸς τὸ φρονίµως ἔχειν. 
δεῖ δὴ ὑµῖν τὴν ἐµὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι ὥσπερ πόνους τινὰς 
πονοῦντος ἵνα µοι καὶ ἀνέλεγκτος ἡ µαντεία γένοιτο. µετὰ γὰρ 
τοὺς πολιτικοὺς ᾖα ἐπὶ τοὺς ποιητὰς τούς τε τῶν τραγῳδιῶν καὶ 
τοὺς τῶν [22b] διθυράµβων καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἐνταῦθα ἐπ᾽ 
αὐτοφώρῳ καταληψόµενος ἐµαυτὸν ἀµαθέστερον ἐκείνων ὄντα. 
ἀναλαµβάνων οὖν αὐτῶν τὰ ποιήµατα ἅ µοι ἐδόκει µάλιστα 
πεπραγµατεῦσθαι αὐτοῖς, διηρώτων ἂν αὐτοὺς τί λέγοιεν, ἵν᾽ ἅµα 
τι καὶ µανθάνοιµι παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνοµαι οὖν ὑµῖν εἰπεῖν, ὦ 
ἄνδρες, τἀληθῆ· ὅµως δὲ ῥητέον. ὡς ἔπος γὰρ εἰπεῖν ὀλίγου 
αὐτῶν ἅπαντες οἱ παρόντες ἂν βέλτιον ἔλεγον περὶ ὧν αὐτοὶ 
ἐπεποιήκεσαν. ἔγνων οὖν αὖ καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ 
τοῦτο, ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν [22c] ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ 
ἐνθουσιάζοντες ὥσπερ οἱ θεοµάντεις καὶ οἱ χρησµῳδοί· καὶ γὰρ 
οὗτοι λέγουσι µὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασιν δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. 
τοιοῦτόν τί µοι ἐφάνησαν πάθος καὶ οἱ ποιηταὶ πεπονθότες, καὶ 
ἅµα ᾐσθόµην αὐτῶν διὰ τὴν ποίησιν οἰοµένων καὶ τἆλλα 
σοφωτάτων εἶναι ἀνθρώπων ἃ οὐκ ἦσαν. ἀπῇα οὖν καὶ ἐντεῦθεν 
τῷ αὐτῷ οἰόµενος περιγεγονέναι ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν. 
τελευτῶν οὖν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ᾖα· ἐµαυτῷ γὰρ [22d] συνῄδη 
οὐδὲν ἐπισταµένῳ ὡς ἔπος εἰπεῖν, τούτους δέ γ᾽ ᾔδη ὅτι 
εὑρήσοιµι πολλὰ καὶ καλὰ ἐπισταµένους. καὶ τούτου µὲν οὐκ 
ἐψεύσθην, ἀλλ᾽ ἠπίσταντο ἃ ἐγὼ οὐκ ἠπιστάµην καί µου ταύτῃ 
σοφώτεροι ἦσαν. ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ταὐτόν µοι ἔδοξαν 
ἔχειν ἁµάρτηµα ὅπερ καὶ οἱ ποιηταὶ καὶ οἱ ἀγαθοὶ δηµιουργοί--διὰ 
τὸ τὴν τέχνην καλῶς ἐξεργάζεσθαι ἕκαστος ἠξίου καὶ τἆλλα τὰ 
µέγιστα σοφώτατος εἶναι--καὶ αὐτῶν αὕτη ἡ πληµµέλεια ἐκείνην 
τὴν σοφίαν [22e] ἀποκρύπτειν· ὥστε µε ἐµαυτὸν ἀνερωτᾶν ὑπὲρ 
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τοῦ χρησµοῦ πότερα δεξαίµην ἂν οὕτως ὥσπερ ἔχω ἔχειν, µήτε 
τι σοφὸς ὢν τὴν ἐκείνων σοφίαν µήτε ἀµαθὴς τὴν ἀµαθίαν, ἢ 
ἀµφότερα ἃ ἐκεῖνοι ἔχουσιν ἔχειν. ἀπεκρινάµην οὖν ἐµαυτῷ καὶ 
τῷ χρησµῷ ὅτι µοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. 
ἐκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, [23a] πολλαὶ 
µὲν ἀπέχθειαί µοι γεγόνασι καὶ οἷαι χαλεπώταται καὶ βαρύταται, 
ὥστε πολλὰς διαβολὰς ἀπ᾽ αὐτῶν γεγονέναι, ὄνοµα δὲ τοῦτο 
λέγεσθαι, σοφὸς εἶναι· οἴονται γάρ µε ἑκάστοτε οἱ παρόντες 
ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφὸν ἃ ἂν ἄλλον ἐξελέγξω. τὸ δὲ κινδυνεύει, 
ὦ ἄνδρες, τῷ ὄντι ὁ θεὸς σοφὸς εἶναι, καὶ ἐν τῷ χρησµῷ τούτῳ 
τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶν καὶ 
οὐδενός. καὶ φαίνεται τοῦτον λέγειν τὸν Σωκράτη, 
προσκεχρῆσθαι δὲ [23b] τῷ ἐµῷ ὀνόµατι, ἐµὲ παράδειγµα 
ποιούµενος, ὥσπερ ἂν <εἰ> εἴποι ὅτι “οὗτος ὑµῶν, ὦ ἄνθρωποι, 
σοφώτατός ἐστιν, ὅστις ὥσπερ Σωκράτης ἔγνωκεν ὅτι οὐδενὸς 
ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν”. ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ µὲν ἔτι καὶ νῦν 
περιιὼν ζητῶ καὶ ἐρευνῶ κατὰ τὸν θεὸν καὶ τῶν ἀστῶν καὶ ξένων 
ἄν τινα οἴωµαι σοφὸν εἶναι· καὶ ἐπειδάν µοι µὴ δοκῇ, τῷ θεῷ 
βοηθῶν ἐνδείκνυµαι ὅτι οὐκ ἔστι σοφός. καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς 
ἀσχολίας οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως πρᾶξαί µοι σχολὴ γέγονεν 
ἄξιον λόγου οὔτε τῶν οἰκείων, ἀλλ᾽ ἐν [23c] πενίᾳ µυρίᾳ εἰµὶ διὰ 
τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν. 
πρὸς δὲ τούτοις οἱ νέοι µοι ἐπακολουθοῦντες--οἷς µάλιστα σχολή 
ἐστιν, οἱ τῶν πλουσιωτάτων--αὐτόµατοι, χαίρουσιν ἀκούοντες 
ἐξεταζοµένων τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐµὲ µιµοῦνται, 
εἶτα ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν· κἄπειτα οἶµαι εὑρίσκουσι 
πολλὴν ἀφθονίαν οἰοµένων µὲν εἰδέναι τι ἀνθρώπων, εἰδότων δὲ 
ὀλίγα ἢ οὐδέν. ἐντεῦθεν οὖν οἱ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξεταζόµενοι ἐµοὶ 
ὀργίζονται, οὐχ αὑτοῖς, [23d] καὶ λέγουσιν ὡς Σωκράτης τίς ἐστι 
µιαρώτατος καὶ διαφθείρει τοὺς νέους· καὶ ἐπειδάν τις αὐτοὺς 
ἐρωτᾷ ὅτι ποιῶν καὶ ὅτι διδάσκων, ἔχουσι µὲν οὐδὲν εἰπεῖν ἀλλ᾽ 
ἀγνοοῦσιν, ἵνα δὲ µὴ δοκῶσιν ἀπορεῖν, τὰ κατὰ πάντων τῶν 
φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτι “τὰ µετέωρα καὶ τὰ 
ὑπὸ γῆς” καὶ “θεοὺς µὴ νοµίζειν” καὶ “τὸν ἥττω λόγον κρείττω 
ποιεῖν”. τὰ γὰρ ἀληθῆ οἴοµαι οὐκ ἂν ἐθέλοιεν λέγειν, ὅτι 
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κατάδηλοι γίγνονται προσποιούµενοι µὲν εἰδέναι, εἰδότες δὲ 
οὐδέν. ἅτε οὖν οἶµαι φιλότιµοι [23e] ὄντες καὶ σφοδροὶ καὶ 
πολλοί, καὶ συντεταµένως καὶ πιθανῶς λέγοντες περὶ ἐµοῦ, 
ἐµπεπλήκασιν ὑµῶν τὰ ὦτα καὶ πάλαι καὶ σφοδρῶς 
διαβάλλοντες. ἐκ τούτων καὶ Μέλητός µοι ἐπέθετο καὶ Ἄνυτος καὶ 
Λύκων, Μέλητος µὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν ἀχθόµενος, Ἄνυτος δὲ 
ὑπὲρ τῶν δηµιουργῶν καὶ [24a] τῶν πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ 
τῶν ῥητόρων· ὥστε, ὅπερ ἀρχόµενος ἐγὼ ἔλεγον, θαυµάζοιµ᾽ ἂν 
εἰ οἷός τ᾽ εἴην ἐγὼ ὑµῶν ταύτην τὴν διαβολὴν ἐξελέσθαι ἐν οὕτως 
ὀλίγῳ χρόνῳ οὕτω πολλὴν γεγονυῖαν. ταῦτ᾽ ἔστιν ὑµῖν, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, τἀληθῆ, καὶ ὑµᾶς οὔτε µέγα οὔτε µικρὸν 
ἀποκρυψάµενος ἐγὼ λέγω οὐδ᾽ ὑποστειλάµενος. καίτοι οἶδα 
σχεδὸν ὅτι αὐτοῖς τούτοις ἀπεχθάνοµαι, ὃ καὶ τεκµήριον ὅτι 
ἀληθῆ λέγω καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ διαβολὴ ἡ ἐµὴ καὶ τὰ αἴτια [24b] 
ταῦτά ἐστιν. καὶ ἐάντε νῦν ἐάντε αὖθις ζητήσητε ταῦτα, οὕτως 
εὑρήσετε. 
περὶ µὲν οὖν ὧν οἱ πρῶτοί µου κατήγοροι κατηγόρουν αὕτη ἔστω 
ἱκανὴ ἀπολογία πρὸς ὑµᾶς· πρὸς δὲ Μέλητον τὸν ἀγαθὸν καὶ 
φιλόπολιν, ὥς φησι, καὶ τοὺς ὑστέρους µετὰ ταῦτα πειράσοµαι 
ἀπολογήσασθαι. αὖθις γὰρ δή, ὥσπερ ἑτέρων τούτων ὄντων 
κατηγόρων, λάβωµεν αὖ τὴν τούτων ἀντωµοσίαν. ἔχει δέ πως 
ὧδε· Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τε νέους διαφθείροντα καὶ 
θεοὺς οὓς ἡ πόλις [24c] νοµίζει οὐ νοµίζοντα, ἕτερα δὲ δαιµόνια 
καινά. τὸ µὲν δὴ ἔγκληµα τοιοῦτόν ἐστιν· τούτου δὲ τοῦ 
ἐγκλήµατος ἓν ἕκαστον ἐξετάσωµεν. 
φησὶ γὰρ δὴ τοὺς νέους ἀδικεῖν µε διαφθείροντα. ἐγὼ δέ γε, ὦ 
ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀδικεῖν φηµι Μέλητον, ὅτι σπουδῇ 
χαριεντίζεται, ῥᾳδίως εἰς ἀγῶνα καθιστὰς ἀνθρώπους, περὶ 
πραγµάτων προσποιούµενος σπουδάζειν καὶ κήδεσθαι ὧν οὐδὲν 
τούτῳ πώποτε ἐµέλησεν· ὡς δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, πειράσοµαι 
καὶ ὑµῖν ἐπιδεῖξαι. καί µοι δεῦρο, ὦ Μέλητε, εἰπέ· ἄλλο τι ἢ [24d] 
περὶ πλείστου ποιῇ ὅπως ὡς βέλτιστοι οἱ νεώτεροι ἔσονται; 
ἔγωγε. 
ἴθι δή νυν εἰπὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς βελτίους ποιεῖ; δῆλον γὰρ ὅτι 
οἶσθα, µέλον γέ σοι. τὸν µὲν γὰρ διαφθείροντα ἐξευρών, ὡς φῄς, 
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ἐµέ, εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ κατηγορεῖς· τὸν δὲ δὴ βελτίους 
ποιοῦντα ἴθι εἰπὲ καὶ µήνυσον αὐτοῖς τίς ἐστιν. --ὁρᾷς, ὦ Μέλητε, 
ὅτι σιγᾷς καὶ οὐκ ἔχεις εἰπεῖν; καίτοι οὐκ αἰσχρόν σοι δοκεῖ εἶναι 
καὶ ἱκανὸν τεκµήριον οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν µεµέληκεν; 
ἀλλ᾽ εἰπέ, ὠγαθέ, τίς αὐτοὺς ἀµείνους ποιεῖ; 
οἱ νόµοι. 
[24e] ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ὦ βέλτιστε, ἀλλὰ τίς ἄνθρωπος, 
ὅστις πρῶτον καὶ αὐτὸ τοῦτο οἶδε, τοὺς νόµους; 
οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ δικασταί. 
πῶς λέγεις, ὦ Μέλητε; οἵδε τοὺς νέους παιδεύειν οἷοί τέ εἰσι καὶ 
βελτίους ποιοῦσιν; 
µάλιστα. 
πότερον ἅπαντες, ἢ οἱ µὲν αὐτῶν, οἱ δ᾽ οὔ; 
ἅπαντες. 
εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν λέγεις καὶ πολλὴν ἀφθονίαν τῶν 
ὠφελούντων. τί δὲ δή; οἱ δὲ ἀκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν [25a] ἢ 
οὔ; 
καὶ οὗτοι. 
τί δέ, οἱ βουλευταί; 
καὶ οἱ βουλευταί. 
ἀλλ᾽ ἄρα, ὦ Μέλητε, µὴ οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οἱ ἐκκλησιασταί, 
διαφθείρουσι τοὺς νεωτέρους; ἢ κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν 
ἅπαντες; 
κἀκεῖνοι. 
πάντες ἄρα, ὡς ἔοικεν, Ἀθηναῖοι καλοὺς κἀγαθοὺς ποιοῦσι πλὴν 
ἐµοῦ, ἐγὼ δὲ µόνος διαφθείρω. οὕτω λέγεις; 
πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω. 
πολλήν γέ µου κατέγνωκας δυστυχίαν. καί µοι ἀπόκριναι· ἦ καὶ 
περὶ ἵππους οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν; οἱ µὲν [25b] βελτίους 
ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες ἄνθρωποι εἶναι, εἷς δέ τις ὁ 
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διαφθείρων; ἢ τοὐναντίον τούτου πᾶν εἷς µέν τις ὁ βελτίους οἷός 
τ᾽ ὢν ποιεῖν ἢ πάνυ ὀλίγοι, οἱ ἱππικοί, οἱ δὲ πολλοὶ ἐάνπερ 
συνῶσι καὶ χρῶνται ἵπποις, διαφθείρουσιν; οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ 
Μέλητε, καὶ περὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ζῴων; πάντως 
δήπου, ἐάντε σὺ καὶ Ἄνυτος οὐ φῆτε ἐάντε φῆτε· πολλὴ γὰρ ἄν 
τις εὐδαιµονία εἴη περὶ τοὺς νέους εἰ εἷς µὲν µόνος αὐτοὺς 
διαφθείρει, οἱ δ᾽ ἄλλοι [25c] ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Μέλητε, 
ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι ὅτι οὐδεπώποτε ἐφρόντισας τῶν νέων, καὶ 
σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ ἀµέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι µεµέληκεν 
περὶ ὧν ἐµὲ εἰσάγεις. 
ἔτι δὲ ἡµῖν εἰπέ, ὦ πρὸς Διὸς Μέλητε, πότερόν ἐστιν οἰκεῖν 
ἄµεινον ἐν πολίταις χρηστοῖς ἢ πονηροῖς; ὦ τάν, ἀπόκριναι· 
οὐδὲν γάρ τοι χαλεπὸν ἐρωτῶ. οὐχ οἱ µὲν πονηροὶ κακόν τι 
ἐργάζονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυτάτω αὑτῶν ὄντας, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθόν 
τι; 
πάνυ γε. 
[25d] ἔστιν οὖν ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν συνόντων βλάπτεσθαι 
µᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι; ἀποκρίνου, ὦ ἀγαθέ· καὶ γὰρ ὁ νόµος 
κελεύει ἀποκρίνεσθαι. ἔσθ᾽ ὅστις βούλεται βλάπτεσθαι; 
οὐ δῆτα. 
φέρε δή, πότερον ἐµὲ εἰσάγεις δεῦρο ὡς διαφθείροντα τοὺς 
νέους καὶ πονηροτέρους ποιοῦντα ἑκόντα ἢ ἄκοντα; 
ἑκόντα ἔγωγε. 
τί δῆτα, ὦ Μέλητε; τοσοῦτον σὺ ἐµοῦ σοφώτερος εἶ τηλικούτου 
ὄντος τηλικόσδε ὤν, ὥστε σὺ µὲν ἔγνωκας ὅτι οἱ µὲν κακοὶ κακόν 
τι ἐργάζονται ἀεὶ τοὺς µάλιστα πλησίον [25e] ἑαυτῶν, οἱ δὲ 
ἀγαθοὶ ἀγαθόν, ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀµαθίας ἥκω ὥστε καὶ 
τοῦτ᾽ ἀγνοῶ, ὅτι ἐάν τινα µοχθηρὸν ποιήσω τῶν συνόντων, 
κινδυνεύσω κακόν τι λαβεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὥστε τοῦτο <τὸ> 
τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ, ὡς φῂς σύ; ταῦτα ἐγώ σοι οὐ 
πείθοµαι, ὦ Μέλητε, οἶµαι δὲ οὐδὲ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα· 
ἀλλ᾽ ἢ οὐ διαφθείρω, ἢ εἰ διαφθείρω, [26a] ἄκων, ὥστε σύ γε 
κατ᾽ ἀµφότερα ψεύδῃ. εἰ δὲ ἄκων διαφθείρω, τῶν τοιούτων [καὶ 
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ἀκουσίων] ἁµαρτηµάτων οὐ δεῦρο νόµος εἰσάγειν ἐστίν, ἀλλὰ 
ἰδίᾳ λαβόντα διδάσκειν καὶ νουθετεῖν· δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν µάθω, 
παύσοµαι ὅ γε ἄκων ποιῶ. σὺ δὲ συγγενέσθαι µέν µοι καὶ 
διδάξαι ἔφυγες καὶ οὐκ ἠθέλησας, δεῦρο δὲ εἰσάγεις, οἷ νόµος 
ἐστὶν εἰσάγειν τοὺς κολάσεως δεοµένους ἀλλ᾽ οὐ µαθήσεως. 
ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο µὲν ἤδη δῆλον [26b] οὑγὼ 
ἔλεγον, ὅτι Μελήτῳ τούτων οὔτε µέγα οὔτε µικρὸν πώποτε 
ἐµέλησεν. ὅµως δὲ δὴ λέγε ἡµῖν, πῶς µε φῂς διαφθείρειν, ὦ 
Μέλητε, τοὺς νεωτέρους; ἢ δῆλον δὴ ὅτι κατὰ τὴν γραφὴν ἣν 
ἐγράψω θεοὺς διδάσκοντα µὴ νοµίζειν οὓς ἡ πόλις νοµίζει, ἕτερα 
δὲ δαιµόνια καινά; οὐ ταῦτα λέγεις ὅτι διδάσκων διαφθείρω; 
πάνυ µὲν οὖν σφόδρα ταῦτα λέγω. 
πρὸς αὐτῶν τοίνυν, ὦ Μέλητε, τούτων τῶν θεῶν ὧν νῦν ὁ λόγος 
ἐστίν, εἰπὲ ἔτι σαφέστερον καὶ ἐµοὶ καὶ τοῖς ἀνδράσιν [26c] 
τουτοισί. ἐγὼ γὰρ οὐ δύναµαι µαθεῖν πότερον λέγεις διδάσκειν µε 
νοµίζειν εἶναί τινας θεούς--καὶ αὐτὸς ἄρα νοµίζω εἶναι θεοὺς καὶ 
οὐκ εἰµὶ τὸ παράπαν ἄθεος οὐδὲ ταύτῃ ἀδικῶ --οὐ µέντοι οὕσπερ 
γε ἡ πόλις ἀλλὰ ἑτέρους, καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ὅ µοι ἐγκαλεῖς, ὅτι 
ἑτέρους, ἢ παντάπασί µε φῂς οὔτε αὐτὸν νοµίζειν θεοὺς τούς τε 
ἄλλους ταῦτα διδάσκειν. 
ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν οὐ νοµίζεις θεούς. 
[26d] ὦ θαυµάσιε Μέλητε, ἵνα τί ταῦτα λέγεις; οὐδὲ ἥλιον οὐδὲ 
σελήνην ἄρα νοµίζω θεοὺς εἶναι, ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι; 
µὰ Δί᾽, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπεὶ τὸν µὲν ἥλιον λίθον φησὶν εἶναι, 
τὴν δὲ σελήνην γῆν. 
Ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν, ὦ φίλε Μέλητε; καὶ οὕτω 
καταφρονεῖς τῶνδε καὶ οἴει αὐτοὺς ἀπείρους γραµµάτων εἶναι 
ὥστε οὐκ εἰδέναι ὅτι τὰ Ἀναξαγόρου βιβλία τοῦ Κλαζοµενίου 
γέµει τούτων τῶν λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ᾽ ἐµοῦ 
µανθάνουσιν, ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε εἰ πάνυ πολλοῦ δραχµῆς [26e] ἐκ 
τῆς ὀρχήστρας πριαµένοις Σωκράτους καταγελᾶν, ἐὰν 
προσποιῆται ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως τε καὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα; ἀλλ᾽, 
ὦ πρὸς Διός, οὑτωσί σοι δοκῶ; οὐδένα νοµίζω θεὸν εἶναι; 
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οὐ µέντοι µὰ Δία οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 
ἄπιστός γ᾽ εἶ, ὦ Μέλητε, καὶ ταῦτα µέντοι, ὡς ἐµοὶ δοκεῖς, σαυτῷ. 
ἐµοὶ γὰρ δοκεῖ οὑτοσί, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς 
καὶ ἀκόλαστος, καὶ ἀτεχνῶς τὴν γραφὴν ταύτην ὕβρει τινὶ καὶ 
ἀκολασίᾳ καὶ νεότητι γράψασθαι. 
[27a] ἔοικεν γὰρ ὥσπερ αἴνιγµα συντιθέντι διαπειρωµένῳ “ἆρα 
γνώσεται Σωκράτης ὁ σοφὸς δὴ ἐµοῦ χαριεντιζοµένου καὶ ἐναντί᾽ 
ἐµαυτῷ λέγοντος, ἢ ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς 
ἀκούοντας;” οὗτος γὰρ ἐµοὶ φαίνεται τὰ ἐναντία λέγειν αὐτὸς 
ἑαυτῷ ἐν τῇ γραφῇ ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι· “ἀδικεῖ Σωκράτης θεοὺς 
οὐ νοµίζων, ἀλλὰ θεοὺς νοµίζων”. καίτοι τοῦτό ἐστι παίζοντος. 
συνεπισκέψασθε δή, ὦ ἄνδρες, ᾗ µοι φαίνεται ταῦτα λέγειν· σὺ 
δὲ ἡµῖν ἀπόκριναι, ὦ Μέλητε. ὑµεῖς δέ, ὅπερ [27b] κατ᾽ ἀρχὰς 
ὑµᾶς παρῃτησάµην, µέµνησθέ µοι µὴ θορυβεῖν ἐὰν ἐν τῷ εἰωθότι 
τρόπῳ τοὺς λόγους ποιῶµαι. 
ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων, ὦ Μέλητε, ἀνθρώπεια µὲν νοµίζει 
πράγµατ᾽ εἶναι, ἀνθρώπους δὲ οὐ νοµίζει; ἀποκρινέσθω, ὦ 
ἄνδρες, καὶ µὴ ἄλλα καὶ ἄλλα θορυβείτω· ἔσθ᾽ ὅστις ἵππους µὲν 
οὐ νοµίζει, ἱππικὰ δὲ πράγµατα; ἢ αὐλητὰς µὲν οὐ νοµίζει εἶναι, 
αὐλητικὰ δὲ πράγµατα; οὐκ ἔστιν, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν· εἰ µὴ σὺ 
βούλει ἀποκρίνεσθαι, ἐγὼ σοὶ λέγω καὶ τοῖς ἄλλοις τουτοισί. ἀλλὰ 
τὸ ἐπὶ τούτῳ γε ἀπόκριναι· [27c] ἔσθ᾽ ὅστις δαιµόνια µὲν νοµίζει 
πράγµατ᾽ εἶναι, δαίµονας δὲ οὐ νοµίζει; 
οὐκ ἔστιν. 
ὡς ὤνησας ὅτι µόγις ἀπεκρίνω ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγκαζόµενος. 
οὐκοῦν δαιµόνια µὲν φῄς µε καὶ νοµίζειν καὶ διδάσκειν, εἴτ᾽ οὖν 
καινὰ εἴτε παλαιά, ἀλλ᾽ οὖν δαιµόνιά γε νοµίζω κατὰ τὸν σὸν 
λόγον, καὶ ταῦτα καὶ διωµόσω ἐν τῇ ἀντιγραφῇ. εἰ δὲ δαιµόνια 
νοµίζω, καὶ δαίµονας δήπου πολλὴ ἀνάγκη νοµίζειν µέ ἐστιν· οὐχ 
οὕτως ἔχει; ἔχει δή· τίθηµι γάρ σε ὁµολογοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ 
ἀποκρίνῃ. τοὺς δὲ [27d] δαίµονας οὐχὶ ἤτοι θεούς γε ἡγούµεθα ἢ 
θεῶν παῖδας; φῂς ἢ οὔ; 
πάνυ γε. 
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οὐκοῦν εἴπερ δαίµονας ἡγοῦµαι, ὡς σὺ φῄς, εἰ µὲν θεοί τινές 
εἰσιν οἱ δαίµονες, τοῦτ᾽ ἂν εἴη ὃ ἐγώ φηµί σε αἰνίττεσθαι καὶ 
χαριεντίζεσθαι, θεοὺς οὐχ ἡγούµενον φάναι µε θεοὺς αὖ ἡγεῖσθαι 
πάλιν, ἐπειδήπερ γε δαίµονας ἡγοῦµαι· εἰ δ᾽ αὖ οἱ δαίµονες θεῶν 
παῖδές εἰσιν νόθοι τινὲς ἢ ἐκ νυµφῶν ἢ ἔκ τινων ἄλλων ὧν δὴ καὶ 
λέγονται, τίς ἂν ἀνθρώπων θεῶν µὲν παῖδας ἡγοῖτο εἶναι, θεοὺς 
δὲ µή; ὁµοίως γὰρ [27e] ἂν ἄτοπον εἴη ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππων 
µὲν παῖδας ἡγοῖτο ἢ καὶ ὄνων, τοὺς ἡµιόνους, ἵππους δὲ καὶ 
ὄνους µὴ ἡγοῖτο εἶναι. ἀλλ᾽, ὦ Μέλητε, οὐκ ἔστιν ὅπως σὺ ταῦτα 
οὐχὶ ἀποπειρώµενος ἡµῶν ἐγράψω τὴν γραφὴν ταύτην ἢ 
ἀπορῶν ὅτι ἐγκαλοῖς ἐµοὶ ἀληθὲς ἀδίκηµα· ὅπως δὲ σύ τινα 
πείθοις ἂν καὶ σµικρὸν νοῦν ἔχοντα ἀνθρώπων, ὡς οὐ τοῦ αὐτοῦ 
ἔστιν καὶ δαιµόνια καὶ θεῖα ἡγεῖσθαι, καὶ αὖ τοῦ αὐτοῦ µήτε [28a] 
δαίµονας µήτε θεοὺς µήτε ἥρωας, οὐδεµία µηχανή ἐστιν. 
ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς µὲν ἐγὼ οὐκ ἀδικῶ κατὰ τὴν 
Μελήτου γραφήν, οὐ πολλῆς µοι δοκεῖ εἶναι ἀπολογίας, ἀλλὰ 
ἱκανὰ καὶ ταῦτα· ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔµπροσθεν ἔλεγον, ὅτι πολλή 
µοι ἀπέχθεια γέγονεν καὶ πρὸς πολλούς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληθές ἐστιν. 
καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ ἐµὲ αἱρεῖ, ἐάνπερ αἱρῇ, οὐ Μέλητος οὐδὲ 
Ἄνυτος ἀλλ᾽ ἡ τῶν πολλῶν διαβολή τε καὶ φθόνος. ἃ δὴ 
πολλοὺς καὶ ἄλλους καὶ ἀγαθοὺς [28b] ἄνδρας ᾕρηκεν, οἶµαι δὲ 
καὶ αἱρήσει· οὐδὲν δὲ δεινὸν µὴ ἐν ἐµοὶ στῇ. 
ἴσως ἂν οὖν εἴποι τις· “εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνῃ, ὦ Σώκρατες, τοιοῦτον 
ἐπιτήδευµα ἐπιτηδεύσας ἐξ οὗ κινδυνεύεις νυνὶ ἀποθανεῖν;” ἐγὼ 
δὲ τούτῳ ἂν δίκαιον λόγον ἀντείποιµι, ὅτι ‘οὐ καλῶς λέγεις, ὦ 
ἄνθρωπε, εἰ οἴει δεῖν κίνδυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ ζῆν ἢ τεθνάναι 
ἄνδρα ὅτου τι καὶ σµικρὸν ὄφελός ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνο µόνον 
σκοπεῖν ὅταν πράττῃ, πότερον δίκαια ἢ ἄδικα πράττει, καὶ 
ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ἔργα ἢ κακοῦ. φαῦλοι [28c] γὰρ ἂν τῷ γε σῷ 
λόγῳ εἶεν τῶν ἡµιθέων ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτήκασιν οἵ τε ἄλλοι 
καὶ ὁ τῆς Θέτιδος υἱός, ὃς τοσοῦτον τοῦ κινδύνου κατεφρόνησεν 
παρὰ τὸ αἰσχρόν τι ὑποµεῖναι ὥστε, ἐπειδὴ εἶπεν ἡ µήτηρ αὐτῷ 
προθυµουµένῳ Ἕκτορα ἀποκτεῖναι, θεὸς οὖσα, οὑτωσί πως, ὡς 
ἐγὼ οἶµαι· “ὦ παῖ, εἰ τιµωρήσεις Πατρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν φόνον 
καὶ Ἕκτορα ἀποκτενεῖς, αὐτὸς ἀποθανῇ--αὐτίκα γάρ τοι”, φησί, 
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“µεθ᾽ Ἕκτορα πότµος ἑτοῖµος” --ὁ δὲ τοῦτο ἀκούσας τοῦ µὲν 
θανάτου καὶ τοῦ κινδύνου ὠλιγώρησε, πολὺ δὲ µᾶλλον [28d] 
δείσας τὸ ζῆν κακὸς ὢν καὶ τοῖς φίλοις µὴ τιµωρεῖν, “αὐτίκα”, 
φησί, “τεθναίην, δίκην ἐπιθεὶς τῷ ἀδικοῦντι, ἵνα µὴ ἐνθάδε µένω 
καταγέλαστος παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν ἄχθος ἀρούρης”. µὴ αὐτὸν 
οἴει φροντίσαι θανάτου καὶ κινδύνου;’ 
οὕτω γὰρ ἔχει, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῇ ἀληθείᾳ· οὗ ἄν τις ἑαυτὸν 
τάξῃ ἡγησάµενος βέλτιστον εἶναι ἢ ὑπ᾽ ἄρχοντος ταχθῇ, ἐνταῦθα 
δεῖ, ὡς ἐµοὶ δοκεῖ, µένοντα κινδυνεύειν, µηδὲν ὑπολογιζόµενον 
µήτε θάνατον µήτε ἄλλο µηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. ἐγὼ οὖν δεινὰ 
ἂν εἴην εἰργασµένος, ὦ ἄνδρες [28e] Ἀθηναῖοι, εἰ ὅτε µέν µε οἱ 
ἄρχοντες ἔταττον, οὓς ὑµεῖς εἵλεσθε ἄρχειν µου, καὶ ἐν Ποτειδαίᾳ 
καὶ ἐν Ἀµφιπόλει καὶ ἐπὶ Δηλίῳ, τότε µὲν οὗ ἐκεῖνοι ἔταττον 
ἔµενον ὥσπερ καὶ ἄλλος τις καὶ ἐκινδύνευον ἀποθανεῖν, τοῦ δὲ 
θεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ ᾠήθην τε καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά 
µε δεῖν ζῆν καὶ ἐξετάζοντα ἐµαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνταῦθα δὲ 
φοβηθεὶς ἢ θάνατον [29a] ἣ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν πρᾶγµα λίποιµι τὴν 
τάξιν. 
δεινόν τἂν εἴη, καὶ ὡς ἀληθῶς τότ᾽ ἄν µε δικαίως εἰσάγοι τις εἰς 
δικαστήριον, ὅτι οὐ νοµίζω θεοὺς εἶναι ἀπειθῶν τῇ µαντείᾳ καὶ 
δεδιὼς θάνατον καὶ οἰόµενος σοφὸς εἶναι οὐκ ὤν. τὸ γάρ τοι 
θάνατον δεδιέναι, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ δοκεῖν σοφὸν 
εἶναι µὴ ὄντα· δοκεῖν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν ἃ οὐκ οἶδεν. οἶδε µὲν γὰρ 
οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων 
µέγιστον ὂν τῶν ἀγαθῶν, δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ εἰδότες [29b] ὅτι 
µέγιστον τῶν κακῶν ἐστι. 
καίτοι πῶς οὐκ ἀµαθία ἐστὶν αὕτη ἡ ἐπονείδιστος, ἡ τοῦ οἴεσθαι 
εἰδέναι ἃ οὐκ οἶδεν; ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες, τούτῳ καὶ ἐνταῦθα ἴσως 
διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰ δή τῳ σοφώτερός του 
φαίην εἶναι, τούτῳ ἄν, ὅτι οὐκ εἰδὼς ἱκανῶς περὶ τῶν ἐν Ἅιδου 
οὕτω καὶ οἴοµαι οὐκ εἰδέναι· τὸ δὲ ἀδικεῖν καὶ ἀπειθεῖν τῷ βελτίονι 
καὶ θεῷ καὶ ἀνθρώπῳ, ὅτι κακὸν καὶ αἰσχρόν ἐστιν οἶδα. πρὸ οὖν 
τῶν κακῶν ὧν οἶδα ὅτι κακά ἐστιν, ἃ µὴ οἶδα εἰ καὶ ἀγαθὰ ὄντα 
τυγχάνει οὐδέποτε φοβήσοµαι οὐδὲ φεύξοµαι· ὥστε οὐδ᾽ εἴ [29c] 
µε νῦν ὑµεῖς ἀφίετε Ἀνύτῳ ἀπιστήσαντες, ὃς ἔφη ἢ τὴν ἀρχὴν οὐ 
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δεῖν ἐµὲ δεῦρο εἰσελθεῖν ἤ, ἐπειδὴ εἰσῆλθον, οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι τὸ 
µὴ ἀποκτεῖναί µε, λέγων πρὸς ὑµᾶς ὡς εἰ διαφευξοίµην ἤδη [ἂν] 
ὑµῶν οἱ ὑεῖς ἐπιτηδεύοντες ἃ Σωκράτης διδάσκει πάντες 
παντάπασι διαφθαρήσονται, --εἴ µοι πρὸς ταῦτα εἴποιτε· “ὦ 
Σώκρατες, νῦν µὲν Ἀνύτῳ οὐ πεισόµεθα ἀλλ᾽ ἀφίεµέν σε, ἐπὶ 
τούτῳ µέντοι, ἐφ᾽ ᾧτε µηκέτι ἐν ταύτῃ τῇ ζητήσει διατρίβειν µηδὲ 
φιλοσοφεῖν· ἐὰν δὲ [29d] ἁλῷς ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποθανῇ” -- 
εἰ οὖν µε, ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοις ἀφίοιτε, εἴποιµ᾽ ἂν ὑµῖν ὅτι 
“ἐγὼ ὑµᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀσπάζοµαι µὲν καὶ φιλῶ, 
πείσοµαι δὲ µᾶλλον τῷ θεῷ ἢ ὑµῖν, καὶ ἕωσπερ ἂν ἐµπνέω καὶ 
οἷός τε ὦ, οὐ µὴ παύσωµαι φιλοσοφῶν καὶ ὑµῖν 
παρακελευόµενός τε καὶ ἐνδεικνύµενος ὅτῳ ἂν ἀεὶ ἐντυγχάνω 
ὑµῶν, λέγων οἷάπερ εἴωθα, ὅτι “ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, Ἀθηναῖος ὤν, 
πόλεως τῆς µεγίστης καὶ εὐδοκιµωτάτης εἰς σοφίαν καὶ ἰσχύν, 
χρηµάτων µὲν οὐκ αἰσχύνῃ ἐπιµελούµενος ὅπως σοι ἔσται ὡς 
πλεῖστα, [29e] καὶ δόξης καὶ τιµῆς, φρονήσεως δὲ καὶ ἀληθείας 
καὶ τῆς ψυχῆς ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται οὐκ ἐπιµελῇ οὐδὲ 
φροντίζεις;” καὶ ἐάν τις ὑµῶν ἀµφισβητήσῃ καὶ φῇ ἐπιµελεῖσθαι, 
οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν οὐδ᾽ ἄπειµι, ἀλλ᾽ ἐρήσοµαι αὐτὸν καὶ 
ἐξετάσω καὶ ἐλέγξω, καὶ ἐάν µοι µὴ δοκῇ κεκτῆσθαι ἀρετήν, [30a] 
φάναι δέ, ὀνειδιῶ ὅτι τὰ πλείστου ἄξια περὶ ἐλαχίστου ποιεῖται, τὰ 
δὲ φαυλότερα περὶ πλείονος. ταῦτα καὶ νεωτέρῳ καὶ 
πρεσβυτέρῳ ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω ποιήσω, καὶ ξένῳ καὶ ἀστῷ, 
µᾶλλον δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὅσῳ µου ἐγγυτέρω ἐστὲ γένει. ταῦτα γὰρ 
κελεύει ὁ θεός, εὖ ἴστε, καὶ ἐγὼ οἴοµαι οὐδέν πω ὑµῖν µεῖζον 
ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐµὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν. 
οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχοµαι ἢ πείθων ὑµῶν καὶ 
νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους µήτε σωµάτων [30b] ἐπιµελεῖσθαι 
µήτε χρηµάτων πρότερον µηδὲ οὕτω σφόδρα ὡς τῆς ψυχῆς 
ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων ὅτι ‘οὐκ ἐκ χρηµάτων ἀρετὴ 
γίγνεται, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρετῆς χρήµατα καὶ τὰ ἄλλα ἀγαθὰ τοῖς 
ἀνθρώποις ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ’. εἰ µὲν οὖν ταῦτα λέγων 
διαφθείρω τοὺς νέους, ταῦτ᾽ ἂν εἴη βλαβερά· εἰ δέ τίς µέ φησιν 
ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. πρὸς ταῦτα”, φαίην ἄν, “ὦ 
ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἢ πείθεσθε Ἀνύτῳ ἢ µή, καὶ ἢ ἀφίετέ µε ἢ µή, 
ὡς ἐµοῦ οὐκ [30c] ἂν ποιήσαντος ἄλλα, οὐδ᾽ εἰ µέλλω πολλάκις 
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τεθνάναι”. 
µὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ᾽ ἐµµείνατέ µοι οἷς ἐδεήθην 
ὑµῶν, µὴ θορυβεῖν ἐφ᾽ οἷς ἂν λέγω ἀλλ᾽ ἀκούειν· καὶ γάρ, ὡς 
ἐγὼ οἶµαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες. µέλλω γὰρ οὖν ἄττα ὑµῖν ἐρεῖν 
καὶ ἄλλα ἐφ᾽ οἷς ἴσως βοήσεσθε· ἀλλὰ µηδαµῶς ποιεῖτε τοῦτο. εὖ 
γὰρ ἴστε, ἐάν µε ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ 
ἐµὲ µείζω βλάψετε ἢ ὑµᾶς αὐτούς· ἐµὲ µὲν γὰρ οὐδὲν ἂν 
βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος--οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο--οὐ 
γὰρ οἴοµαι θεµιτὸν [30d] εἶναι ἀµείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος 
βλάπτεσθαι. ἀποκτείνειε µεντἂν ἴσως ἢ ἐξελάσειεν ἢ ἀτιµώσειεν· 
ἀλλὰ ταῦτα οὗτος µὲν ἴσως οἴεται καὶ ἄλλος τίς που µεγάλα κακά, 
ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἴοµαι, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον ποιεῖν ἃ οὑτοσὶ νῦν ποιεῖ, 
ἄνδρα ἀδίκως ἐπιχειρεῖν ἀποκτεινύναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐµαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὥς τις 
ἂν οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑµῶν, µή τι ἐξαµάρτητε περὶ τὴν τοῦ [30e] 
θεοῦ δόσιν ὑµῖν ἐµοῦ καταψηφισάµενοι. ἐὰν γάρ µε ἀποκτείνητε, 
οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε, ἀτεχνῶς--εἰ καὶ γελοιότερον 
εἰπεῖν--προσκείµενον τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὥσπερ ἵππῳ 
µεγάλῳ µὲν καὶ γενναίῳ, ὑπὸ µεγέθους δὲ νωθεστέρῳ καὶ 
δεοµένῳ ἐγείρεσθαι ὑπὸ µύωπός τινος, οἷον δή µοι δοκεῖ ὁ θεὸς 
ἐµὲ τῇ πόλει προστεθηκέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑµᾶς ἐγείρων καὶ 
πείθων καὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕκαστον [31a] οὐδὲν παύοµαι τὴν 
ἡµέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων. τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ 
ῥᾳδίως ὑµῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐµοὶ πείθησθε, 
φείσεσθέ µου· ὑµεῖς δ᾽ ἴσως τάχ᾽ ἂν ἀχθόµενοι, ὥσπερ οἱ 
νυστάζοντες ἐγειρόµενοι, κρούσαντες ἄν µε, πειθόµενοι Ἀνύτῳ, 
ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον καθεύδοντες 
διατελοῖτε ἄν, εἰ µή τινα ἄλλον ὁ θεὸς ὑµῖν ἐπιπέµψειεν 
κηδόµενος ὑµῶν. ὅτι δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω ὢν τοιοῦτος οἷος ὑπὸ τοῦ 
θεοῦ τῇ πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδε [31b] ἂν κατανοήσαιτε· οὐ γὰρ 
ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐµὲ τῶν µὲν ἐµαυτοῦ πάντων ἠµεληκέναι καὶ 
ἀνέχεσθαι τῶν οἰκείων ἀµελουµένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ δὲ 
ὑµέτερον πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ προσιόντα ὥσπερ πατέρα ἢ 
ἀδελφὸν πρεσβύτερον πείθοντα ἐπιµελεῖσθαι ἀρετῆς. καὶ εἰ µέν τι 
ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον καὶ µισθὸν λαµβάνων ταῦτα 
παρεκελευόµην, εἶχον ἄν τινα λόγον· νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοὶ 
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ὅτι οἱ κατήγοροι τἆλλα πάντα ἀναισχύντως οὕτω κατηγοροῦντες 
τοῦτό γε οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι [31c] 
παρασχόµενοι µάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτέ τινα ἢ ἐπραξάµην µισθὸν 
ἢ ᾔτησα. ἱκανὸν γάρ, οἶµαι, ἐγὼ παρέχοµαι τὸν µάρτυρα ὡς 
ἀληθῆ λέγω, τὴν πενίαν. 
ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ µὲν ταῦτα 
συµβουλεύω περιιὼν καὶ πολυπραγµονῶ, δηµοσίᾳ δὲ οὐ τολµῶ 
ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆθος τὸ ὑµέτερον συµβουλεύειν τῇ πόλει. 
τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑµεῖς ἐµοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ 
λέγοντος, ὅτι µοι θεῖόν τι καὶ [31d] δαιµόνιον γίγνεται [φωνή], ὃ 
δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωµῳδῶν Μέλητος ἐγράψατο. ἐµοὶ δὲ 
τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάµενον, φωνή τις γιγνοµένη, ἣ ὅταν 
γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει µε τοῦτο ὃ ἂν µέλλω πράττειν, προτρέπει 
δὲ οὔποτε. τοῦτ᾽ ἔστιν ὅ µοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν, καὶ 
παγκάλως γέ µοι δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι· εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ 
πράγµατα, πάλαι ἂν ἀπολώλη καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑµᾶς ὠφελήκη [31e] 
οὐδὲν οὔτ᾽ ἂν ἐµαυτόν. καί µοι µὴ ἄχθεσθε λέγοντι τἀληθῆ· οὐ 
γὰρ ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων σωθήσεται οὔτε ὑµῖν οὔτε ἄλλῳ 
πλήθει οὐδενὶ γνησίως ἐναντιούµενος καὶ διακωλύων πολλὰ 
ἄδικα καὶ παράνοµα ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ [32a] ἀναγκαῖόν 
ἐστι τὸν τῷ ὄντι µαχούµενον ὑπὲρ τοῦ δικαίου, καὶ εἰ µέλλει 
ὀλίγον χρόνον σωθήσεσθαι, ἰδιωτεύειν ἀλλὰ µὴ δηµοσιεύειν. 
µεγάλα δ᾽ ἔγωγε ὑµῖν τεκµήρια παρέξοµαι τούτων, οὐ λόγους 
ἀλλ᾽ ὃ ὑµεῖς τιµᾶτε, ἔργα. ἀκούσατε δή µοι τὰ συµβεβηκότα, ἵνα 
εἰδῆτε ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ ὑπεικάθοιµι παρὰ τὸ δίκαιον δείσας 
θάνατον, µὴ ὑπείκων δὲ ἀλλὰ κἂν ἀπολοίµην. ἐρῶ δὲ ὑµῖν 
φορτικὰ µὲν καὶ δικανικά, ἀληθῆ δέ. ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 
ἄλλην µὲν ἀρχὴν οὐδεµίαν [32b] πώποτε ἦρξα ἐν τῇ πόλει, 
ἐβούλευσα δέ· καὶ ἔτυχεν ἡµῶν ἡ φυλὴ Ἀντιοχὶς πρυτανεύουσα 
ὅτε ὑµεῖς τοὺς δέκα στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελοµένους τοὺς ἐκ 
τῆς ναυµαχίας ἐβουλεύσασθε ἁθρόους κρίνειν, παρανόµως, ὡς 
ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑµῖν ἔδοξεν. τότ᾽ ἐγὼ µόνος τῶν 
πρυτάνεων ἠναντιώθην ὑµῖν µηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς νόµους καὶ 
ἐναντία ἐψηφισάµην· καὶ ἑτοίµων ὄντων ἐνδεικνύναι µε καὶ 
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ἀπάγειν τῶν ῥητόρων, καὶ ὑµῶν κελευόντων καὶ βοώντων, µετὰ 
τοῦ [32c] νόµου καὶ τοῦ δικαίου ᾤµην µᾶλλόν µε δεῖν 
διακινδυνεύειν ἢ µεθ᾽ ὑµῶν γενέσθαι µὴ δίκαια βουλευοµένων, 
φοβηθέντα δεσµὸν ἢ θάνατον. καὶ ταῦτα µὲν ἦν ἔτι 
δηµοκρατουµένης τῆς πόλεως· ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ 
τριάκοντα αὖ µεταπεµψάµενοί µε πέµπτον αὐτὸν εἰς τὴν θόλον 
προσέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαµῖνος Λέοντα τὸν Σαλαµίνιον ἵνα 
ἀποθάνοι, οἷα δὴ καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέταττον, 
βουλόµενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. τότε µέντοι ἐγὼ 
[32d] οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάµην ὅτι ἐµοὶ θανάτου µὲν 
µέλει, εἰ µὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν, τοῦ δὲ µηδὲν 
ἄδικον µηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάζεσθαι, τούτου δὲ τὸ πᾶν µέλει. ἐµὲ γὰρ 
ἐκείνη ἡ ἀρχὴ οὐκ ἐξέπληξεν, οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, ὥστε ἄδικόν τι 
ἐργάσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκ τῆς θόλου ἐξήλθοµεν, οἱ µὲν 
τέτταρες ᾤχοντο εἰς Σαλαµῖνα καὶ ἤγαγον Λέοντα, ἐγὼ δὲ 
ᾠχόµην ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτα ἀπέθανον, εἰ µὴ ἡ 
ἀρχὴ διὰ ταχέων κατελύθη. καὶ [32e] τούτων ὑµῖν ἔσονται πολλοὶ 
µάρτυρες. 
ἆρ᾽ οὖν ἄν µε οἴεσθε τοσάδε ἔτη διαγενέσθαι εἰ ἔπραττον τὰ 
δηµόσια, καὶ πράττων ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ἐβοήθουν τοῖς 
δικαίοις καὶ ὥσπερ χρὴ τοῦτο περὶ πλείστου ἐποιούµην; πολλοῦ 
γε δεῖ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι· οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος [33a] ἀνθρώπων 
οὐδείς. ἀλλ᾽ ἐγὼ διὰ παντὸς τοῦ βίου δηµοσίᾳ τε εἴ πού τι 
ἔπραξα τοιοῦτος φανοῦµαι, καὶ ἰδίᾳ ὁ αὐτὸς οὗτος, οὐδενὶ 
πώποτε συγχωρήσας οὐδὲν παρὰ τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε 
τούτων οὐδενὶ οὓς δὴ διαβάλλοντες ἐµέ φασιν ἐµοὺς µαθητὰς 
εἶναι. ἐγὼ δὲ διδάσκαλος µὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόµην· εἰ δέ τίς 
µου λέγοντος καὶ τὰ ἐµαυτοῦ πράττοντος ἐπιθυµοῖ ἀκούειν, εἴτε 
νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ πώποτε ἐφθόνησα, οὐδὲ 
χρήµατα µὲν λαµβάνων διαλέγοµαι [33b] µὴ λαµβάνων δὲ οὔ, 
ἀλλ᾽ ὁµοίως καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι παρέχω ἐµαυτὸν ἐρωτᾶν, 
καὶ ἐάν τις βούληται ἀποκρινόµενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω. καὶ 
τούτων ἐγὼ εἴτε τις χρηστὸς γίγνεται εἴτε µή, οὐκ ἂν δικαίως τὴν 
αἰτίαν ὑπέχοιµι, ὧν µήτε ὑπεσχόµην µηδενὶ µηδὲν πώποτε 
µάθηµα µήτε ἐδίδαξα· εἰ δέ τίς φησι παρ᾽ ἐµοῦ πώποτέ τι µαθεῖν 
ἢ ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅτι µὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε ὅτι οὐκ ἀληθῆ 
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λέγει. 
ἀλλὰ διὰ τί δή ποτε µετ᾽ ἐµοῦ χαίρουσί τινες πολὺν [33c] χρόνον 
διατρίβοντες; ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πᾶσαν ὑµῖν τὴν 
ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπον· ὅτι ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζοµένοις τοῖς 
οἰοµένοις µὲν εἶναι σοφοῖς, οὖσι δ᾽ οὔ. ἔστι γὰρ οὐκ ἀηδές. ἐµοὶ 
δὲ τοῦτο, ὡς ἐγώ φηµι, προστέτακται ὑπὸ τοῦ θεοῦ πράττειν καὶ 
ἐκ µαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ παντὶ τρόπῳ ᾧπέρ τίς ποτε καὶ 
ἄλλη θεία µοῖρα ἀνθρώπῳ καὶ ὁτιοῦν προσέταξε πράττειν. ταῦτα, 
ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἀληθῆ ἐστιν καὶ εὐέλεγκτα. εἰ γὰρ δὴ 
ἔγωγε τῶν νέων [33d] τοὺς µὲν διαφθείρω τοὺς δὲ διέφθαρκα, 
χρῆν δήπου, εἴτε τινὲς αὐτῶν πρεσβύτεροι γενόµενοι ἔγνωσαν 
ὅτι νέοις οὖσιν αὐτοῖς ἐγὼ κακὸν πώποτέ τι συνεβούλευσα, νυνὶ 
αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ἐµοῦ κατηγορεῖν καὶ τιµωρεῖσθαι· εἰ δὲ µὴ 
αὐτοὶ ἤθελον, τῶν οἰκείων τινὰς τῶν ἐκείνων, πατέρας καὶ 
ἀδελφοὺς καὶ ἄλλους τοὺς προσήκοντας, εἴπερ ὑπ᾽ ἐµοῦ τι 
κακὸν ἐπεπόνθεσαν αὐτῶν οἱ οἰκεῖοι, νῦν µεµνῆσθαι καὶ 
τιµωρεῖσθαι. πάντως δὲ πάρεισιν αὐτῶν πολλοὶ ἐνταυθοῖ οὓς 
ἐγὼ ὁρῶ, πρῶτον µὲν Κρίτων οὑτοσί, ἐµὸς ἡλικιώτης [33e] καὶ 
δηµότης, Κριτοβούλου τοῦδε πατήρ, ἔπειτα Λυσανίας ὁ 
Σφήττιος, Αἰσχίνου τοῦδε πατήρ, ἔτι δ᾽ Ἀντιφῶν ὁ Κηφισιεὺς 
οὑτοσί, Ἐπιγένους πατήρ, ἄλλοι τοίνυν οὗτοι ὧν οἱ ἀδελφοὶ ἐν 
ταύτῃ τῇ διατριβῇ γεγόνασιν, Νικόστρατος Θεοζοτίδου, ἀδελφὸς 
Θεοδότου--καὶ ὁ µὲν Θεόδοτος τετελεύτηκεν, ὥστε οὐκ ἂν 
ἐκεῖνός γε αὐτοῦ καταδεηθείη--καὶ Παράλιος ὅδε, ὁ Δηµοδόκου, 
οὗ ἦν Θεάγης ἀδελφός· ὅδε δὲ [34a] Ἀδείµαντος, ὁ Ἀρίστωνος, 
οὗ ἀδελφὸς οὑτοσὶ Πλάτων, καὶ Αἰαντόδωρος, οὗ Ἀπολλόδωρος 
ὅδε ἀδελφός. καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐγὼ ἔχω ὑµῖν εἰπεῖν, ὧν τινα 
ἐχρῆν µάλιστα µὲν ἐν τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ παρασχέσθαι Μέλητον 
µάρτυρα· εἰ δὲ τότε ἐπελάθετο, νῦν παρασχέσθω--ἐγὼ 
παραχωρῶ--καὶ λεγέτω εἴ τι ἔχει τοιοῦτον. ἀλλὰ τούτου πᾶν 
τοὐναντίον εὑρήσετε, ὦ ἄνδρες, πάντας ἐµοὶ βοηθεῖν ἑτοίµους 
τῷ διαφθείροντι, τῷ κακὰ ἐργαζοµένῳ τοὺς οἰκείους αὐτῶν, ὥς 
φασι Μέλητος καὶ [34b] Ἄνυτος. αὐτοὶ µὲν γὰρ οἱ διεφθαρµένοι 
τάχ᾽ ἂν λόγον ἔχοιεν βοηθοῦντες· οἱ δὲ ἀδιάφθαρτοι, 
πρεσβύτεροι ἤδη ἄνδρες, οἱ τούτων προσήκοντες, τίνα ἄλλον 
ἔχουσι λόγον βοηθοῦντες ἐµοὶ ἀλλ᾽ ἢ τὸν ὀρθόν τε καὶ δίκαιον, 



 20 

ὅτι συνίσασι Μελήτῳ µὲν ψευδοµένῳ, ἐµοὶ δὲ ἀληθεύοντι; 
εἶεν δή, ὦ ἄνδρες· ἃ µὲν ἐγὼ ἔχοιµ᾽ ἂν ἀπολογεῖσθαι, σχεδόν 
ἐστι ταῦτα καὶ ἄλλα ἴσως τοιαῦτα. 
τάχα δ᾽ ἄν τις [34c] ὑµῶν ἀγανακτήσειεν ἀναµνησθεὶς ἑαυτοῦ, εἰ 
ὁ µὲν καὶ ἐλάττω τουτουῒ τοῦ ἀγῶνος ἀγῶνα ἀγωνιζόµενος 
ἐδεήθη τε καὶ ἱκέτευσε τοὺς δικαστὰς µετὰ πολλῶν δακρύων, 
παιδία τε αὑτοῦ ἀναβιβασάµενος ἵνα ὅτι µάλιστα ἐλεηθείη, καὶ 
ἄλλους τῶν οἰκείων καὶ φίλων πολλούς, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα 
τούτων ποιήσω, καὶ ταῦτα κινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιµι, τὸν 
ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽ ἂν οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον 
ἂν πρός µε σχοίη καὶ ὀργισθεὶς αὐτοῖς τούτοις θεῖτο ἂν µετ᾽ [34d] 
ὀργῆς τὴν ψῆφον. εἰ δή τις ὑµῶν οὕτως ἔχει--οὐκ ἀξιῶ µὲν γὰρ 
ἔγωγε, εἰ δ᾽ οὖν--ἐπιεικῆ ἄν µοι δοκῶ πρὸς τοῦτον λέγειν λέγων 
ὅτι “ἐµοί, ὦ ἄριστε, εἰσὶν µέν πού τινες καὶ οἰκεῖοι· καὶ γὰρ τοῦτο 
αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁµήρου, οὐδ᾽ ἐγὼ ‘ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης’ 
πέφυκα ἀλλ᾽ ἐξ ἀνθρώπων, ὥστε καὶ οἰκεῖοί µοί εἰσι καὶ ὑεῖς γε, 
ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τρεῖς, εἷς µὲν µειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία· 
ἀλλ᾽ ὅµως οὐδένα αὐτῶν δεῦρο ἀναβιβασάµενος δεήσοµαι ὑµῶν 
ἀποψηφίσασθαι”. τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω; οὐκ 
αὐθαδιζόµενος, ὦ ἄνδρες [34e] Ἀθηναῖοι, οὐδ᾽ ὑµᾶς ἀτιµάζων, 
ἀλλ᾽ εἰ µὲν θαῤῥαλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς θάνατον ἢ µή, ἄλλος 
λόγος, πρὸς δ᾽ οὖν δόξαν καὶ ἐµοὶ καὶ ὑµῖν καὶ ὅλῃ τῇ πόλει οὔ 
µοι δοκεῖ καλὸν εἶναι ἐµὲ τούτων οὐδὲν ποιεῖν καὶ τηλικόνδε ὄντα 
καὶ τοῦτο τοὔνοµα ἔχοντα, εἴτ᾽ οὖν ἀληθὲς εἴτ᾽ οὖν ψεῦδος, ἀλλ᾽ 
οὖν δεδογµένον [35a] γέ ἐστί τῳ Σωκράτη διαφέρειν τῶν πολλῶν 
ἀνθρώπων. εἰ οὖν ὑµῶν οἱ δοκοῦντες διαφέρειν εἴτε σοφίᾳ εἴτε 
ἀνδρείᾳ εἴτε ἄλλῃ ᾑτινιοῦν ἀρετῇ τοιοῦτοι ἔσονται, αἰσχρὸν ἂν 
εἴη· οἵουσπερ ἐγὼ πολλάκις ἑώρακά τινας ὅταν κρίνωνται, 
δοκοῦντας µέν τι εἶναι, θαυµάσια δὲ ἐργαζοµένους, ὡς δεινόν τι 
οἰοµένους πείσεσθαι εἰ ἀποθανοῦνται, ὥσπερ ἀθανάτων 
ἐσοµένων ἂν ὑµεῖς αὐτοὺς µὴ ἀποκτείνητε· οἳ ἐµοὶ δοκοῦσιν 
αἰσχύνην τῇ πόλει περιάπτειν, ὥστ᾽ ἄν τινα καὶ τῶν ξένων [35b] 
ὑπολαβεῖν ὅτι οἱ διαφέροντες Ἀθηναίων εἰς ἀρετήν, οὓς αὐτοὶ 
ἑαυτῶν ἔν τε ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τιµαῖς προκρίνουσιν, 
οὗτοι γυναικῶν οὐδὲν διαφέρουσιν. ταῦτα γάρ, ὦ ἄνδρες 
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Ἀθηναῖοι, οὔτε ὑµᾶς χρὴ ποιεῖν τοὺς δοκοῦντας καὶ ὁπῃοῦν τι 
εἶναι, οὔτ᾽, ἂν ἡµεῖς ποιῶµεν, ὑµᾶς ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ 
ἐνδείκνυσθαι, ὅτι πολὺ µᾶλλον καταψηφιεῖσθε τοῦ τὰ ἐλεινὰ 
ταῦτα δράµατα εἰσάγοντος καὶ καταγέλαστον τὴν πόλιν 
ποιοῦντος ἢ τοῦ ἡσυχίαν ἄγοντος. 
χωρὶς δὲ τῆς δόξης, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν µοι δοκεῖ [35c] εἶναι 
δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ δεόµενον ἀποφεύγειν, ἀλλὰ διδάσκειν 
καὶ πείθειν. οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ κάθηται ὁ δικαστής, ἐπὶ τῷ 
καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κρίνειν ταῦτα· καὶ 
ὀµώµοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ 
τοὺς νόµους. οὔκουν χρὴ οὔτε ἡµᾶς ἐθίζειν ὑµᾶς ἐπιορκεῖν οὔθ᾽ 
ὑµᾶς ἐθίζεσθαι· οὐδέτεροι γὰρ ἂν ἡµῶν εὐσεβοῖεν. µὴ οὖν 
ἀξιοῦτέ µε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑµᾶς πράττειν 
ἃ µήτε ἡγοῦµαι καλὰ εἶναι µήτε [35d] δίκαια µήτε ὅσια, ἄλλως τε 
µέντοι νὴ Δία πάντως καὶ ἀσεβείας φεύγοντα ὑπὸ Μελήτου 
τουτουΐ. σαφῶς γὰρ ἄν, εἰ πείθοιµι ὑµᾶς καὶ τῷ δεῖσθαι βιαζοίµην 
ὀµωµοκότας, θεοὺς ἂν διδάσκοιµι µὴ ἡγεῖσθαι ὑµᾶς εἶναι, καὶ 
ἀτεχνῶς ἀπολογούµενος κατηγοροίην ἂν ἐµαυτοῦ ὡς θεοὺς οὐ 
νοµίζω. ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν· νοµίζω τε γάρ, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐµῶν κατηγόρων, καὶ ὑµῖν ἐπιτρέπω καὶ 
τῷ θεῷ κρῖναι περὶ ἐµοῦ ὅπῃ µέλλει ἐµοί τε ἄριστα εἶναι καὶ ὑµῖν. 
[35e] τὸ µὲν µὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐπὶ τούτῳ [36a] 
τῷ γεγονότι, ὅτι µου κατεψηφίσασθε, ἄλλα τέ µοι πολλὰ 
συµβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν µοι γέγονεν τὸ γεγονὸς τοῦτο, 
ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον θαυµάζω ἑκατέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα 
ἀριθµόν. οὐ γὰρ ᾠόµην ἔγωγε οὕτω παρ᾽ ὀλίγον ἔσεσθαι ἀλλὰ 
παρὰ πολύ· νῦν δέ, ὡς ἔοικεν, εἰ τριάκοντα µόναι µετέπεσον τῶν 
ψήφων, ἀπεπεφεύγη ἄν. Μέλητον µὲν οὖν, ὡς ἐµοὶ δοκῶ, καὶ 
νῦν ἀποπέφευγα, καὶ οὐ µόνον ἀποπέφευγα, ἀλλὰ παντὶ δῆλον 
τοῦτό γε, ὅτι εἰ µὴ ἀνέβη Ἄνυτος καὶ Λύκων κατηγορήσοντες 
ἐµοῦ, κἂν ὦφλε [36b] χιλίας δραχµάς, οὐ µεταλαβὼν τὸ πέµπτον 
µέρος τῶν ψήφων. 
τιµᾶται δ᾽ οὖν µοι ὁ ἀνὴρ θανάτου. εἶεν· ἐγὼ δὲ δὴ τίνος ὑµῖν 
ἀντιτιµήσοµαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι; ἢ δῆλον ὅτι τῆς ἀξίας; τί οὖν; 
τί ἄξιός εἰµι παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι, ὅτι µαθὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ 
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ἡσυχίαν ἦγον, ἀλλ᾽ ἀµελήσας ὧνπερ οἱ πολλοί, χρηµατισµοῦ τε 
καὶ οἰκονοµίας καὶ στρατηγιῶν καὶ δηµηγοριῶν καὶ τῶν ἄλλων 
ἀρχῶν καὶ συνωµοσιῶν καὶ στάσεων τῶν ἐν τῇ πόλει 
γιγνοµένων, ἡγησάµενος ἐµαυτὸν [36c] τῷ ὄντι ἐπιεικέστερον 
εἶναι ἢ ὥστε εἰς ταῦτ᾽ ἰόντα σῴζεσθαι, ἐνταῦθα µὲν οὐκ ᾖα οἷ 
ἐλθὼν µήτε ὑµῖν µήτε ἐµαυτῷ ἔµελλον µηδὲν ὄφελος εἶναι, ἐπὶ δὲ 
τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν µεγίστην εὐεργεσίαν, ὡς ἐγώ 
φηµι, ἐνταῦθα ᾖα, ἐπιχειρῶν ἕκαστον ὑµῶν πείθειν µὴ πρότερον 
µήτε τῶν ἑαυτοῦ µηδενὸς ἐπιµελεῖσθαι πρὶν ἑαυτοῦ ἐπιµεληθείη 
ὅπως ὡς βέλτιστος καὶ φρονιµώτατος ἔσοιτο, µήτε τῶν τῆς 
πόλεως, πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως, τῶν τε ἄλλων οὕτω κατὰ τὸν 
[36d] αὐτὸν τρόπον ἐπιµελεῖσθαι--τί οὖν εἰµι ἄξιος παθεῖν 
τοιοῦτος ὤν; ἀγαθόν τι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ δεῖ γε κατὰ τὴν 
ἀξίαν τῇ ἀληθείᾳ τιµᾶσθαι· καὶ ταῦτά γε ἀγαθὸν τοιοῦτον ὅτι ἂν 
πρέποι ἐµοί. τί οὖν πρέπει ἀνδρὶ πένητι εὐεργέτῃ δεοµένῳ ἄγειν 
σχολὴν ἐπὶ τῇ ὑµετέρᾳ παρακελεύσει; οὐκ ἔσθ᾽ ὅτι µᾶλλον, ὦ 
ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρέπει οὕτως ὡς τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐν 
πρυτανείῳ σιτεῖσθαι, πολύ γε µᾶλλον ἢ εἴ τις ὑµῶν ἵππῳ ἢ 
συνωρίδι ἢ ζεύγει νενίκηκεν Ὀλυµπίασιν· ὁ µὲν γὰρ ὑµᾶς ποιεῖ 
εὐδαίµονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ [36e] εἶναι, καὶ ὁ µὲν τροφῆς 
οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέοµαι. εἰ οὖν δεῖ µε κατὰ τὸ δίκαιον τῆς 
ἀξίας τιµᾶσθαι, τούτου [37a] τιµῶµαι, ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως. 
ἴσως οὖν ὑµῖν καὶ ταυτὶ λέγων παραπλησίως δοκῶ λέγειν ὥσπερ 
περὶ τοῦ οἴκτου καὶ τῆς ἀντιβολήσεως, ἀπαυθαδιζόµενος· τὸ δὲ 
οὐκ ἔστιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιοῦτον ἀλλὰ τοιόνδε µᾶλλον. 
πέπεισµαι ἐγὼ ἑκὼν εἶναι µηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὑµᾶς 
τοῦτο οὐ πείθω· ὀλίγον γὰρ χρόνον ἀλλήλοις διειλέγµεθα. ἐπεί, 
ὡς ἐγᾦµαι, εἰ ἦν ὑµῖν νόµος, ὥσπερ καὶ ἄλλοις ἀνθρώποις, περὶ 
θανάτου µὴ µίαν ἡµέραν [37b] µόνον κρίνειν ἀλλὰ πολλάς, 
ἐπείσθητε ἄν· νῦν δ᾽ οὐ ῥᾴδιον ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ µεγάλας 
διαβολὰς ἀπολύεσθαι. πεπεισµένος δὴ ἐγὼ µηδένα ἀδικεῖν 
πολλοῦ δέω ἐµαυτόν γε ἀδικήσειν καὶ κατ᾽ ἐµαυτοῦ ἐρεῖν αὐτὸς 
ὡς ἄξιός εἰµί του κακοῦ καὶ τιµήσεσθαι τοιούτου τινὸς ἐµαυτῷ. τί 
δείσας; ἦ µὴ πάθω τοῦτο οὗ Μέλητός µοι τιµᾶται, ὅ φηµι οὐκ 
εἰδέναι οὔτ᾽ εἰ ἀγαθὸν οὔτ᾽ εἰ κακόν ἐστιν; ἀντὶ τούτου δὴ ἕλωµαι 
ὧν εὖ οἶδά τι κακῶν ὄντων τούτου τιµησάµενος; πότερον 
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δεσµοῦ; 
[37c] καὶ τί µε δεῖ ζῆν ἐν δεσµωτηρίῳ, δουλεύοντα τῇ ἀεὶ 
καθισταµένῃ ἀρχῇ, τοῖς ἕνδεκα; ἀλλὰ χρηµάτων καὶ δεδέσθαι 
ἕως ἂν ἐκτείσω; ἀλλὰ ταὐτόν µοί ἐστιν ὅπερ νυνδὴ ἔλεγον· οὐ 
γὰρ ἔστι µοι χρήµατα ὁπόθεν ἐκτείσω. ἀλλὰ δὴ φυγῆς τιµήσωµαι; 
ἴσως γὰρ ἄν µοι τούτου τιµήσαιτε. πολλὴ µεντἄν µε φιλοψυχία 
ἔχοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἰµι ὥστε µὴ 
δύνασθαι λογίζεσθαι ὅτι ὑµεῖς µὲν ὄντες πολῖταί µου οὐχ οἷοί τε 
ἐγένεσθε ἐνεγκεῖν τὰς ἐµὰς [37d] διατριβὰς καὶ τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ 
ὑµῖν βαρύτεραι γεγόνασιν καὶ ἐπιφθονώτεραι, ὥστε ζητεῖτε 
αὐτῶν νυνὶ ἀπαλλαγῆναι· ἄλλοι δὲ ἄρα αὐτὰς οἴσουσι ῥᾳδίως; 
πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι. καλὸς οὖν ἄν µοι ὁ βίος εἴη 
ἐξελθόντι τηλικῷδε ἀνθρώπῳ ἄλλην ἐξ ἄλλης πόλεως 
ἀµειβοµένῳ καὶ ἐξελαυνοµένῳ ζῆν. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι ὅποι ἂν ἔλθω, 
λέγοντος ἐµοῦ ἀκροάσονται οἱ νέοι ὥσπερ ἐνθάδε· κἂν µὲν 
τούτους ἀπελαύνω, οὗτοί µε αὐτοὶ ἐξελῶσι πείθοντες τοὺς 
πρεσβυτέρους· [37e] ἐὰν δὲ µὴ ἀπελαύνω, οἱ τούτων πατέρες δὲ 
καὶ οἰκεῖοι δι᾽ αὐτοὺς τούτους. 
ἴσως οὖν ἄν τις εἴποι· “σιγῶν δὲ καὶ ἡσυχίαν ἄγων, ὦ Σώκρατες, 
οὐχ οἷός τ᾽ ἔσῃ ἡµῖν ἐξελθὼν ζῆν;“ τουτὶ δή ἐστι πάντων 
χαλεπώτατον πεῖσαί τινας ὑµῶν. ἐάντε γὰρ λέγω ὅτι τῷ θεῷ 
ἀπειθεῖν τοῦτ᾽ ἐστὶν καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀδύνατον [38a] ἡσυχίαν ἄγειν, 
οὐ πείσεσθέ µοι ὡς εἰρωνευοµένῳ· ἐάντ᾽ αὖ λέγω ὅτι καὶ 
τυγχάνει µέγιστον ἀγαθὸν ὂν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡµέρας 
περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι καὶ τῶν ἄλλων περὶ ὧν ὑµεῖς 
ἐµοῦ ἀκούετε διαλεγοµένου καὶ ἐµαυτὸν καὶ ἄλλους ἐξετάζοντος, 
ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ, ταῦτα δ᾽ ἔτι ἧττον 
πείσεσθέ µοι λέγοντι. τὰ δὲ ἔχει µὲν οὕτως, ὡς ἐγώ φηµι, ὦ 
ἄνδρες, πείθειν δὲ οὐ ῥᾴδιον. καὶ ἐγὼ ἅµα οὐκ εἴθισµαι ἐµαυτὸν 
ἀξιοῦν κακοῦ [38b] οὐδενός. εἰ µὲν γὰρ ἦν µοι χρήµατα, 
ἐτιµησάµην ἂν χρηµάτων ὅσα ἔµελλον ἐκτείσειν, οὐδὲν γὰρ ἂν 
ἐβλάβην· νῦν δὲ οὐ γὰρ ἔστιν, εἰ µὴ ἄρα ὅσον ἂν ἐγὼ δυναίµην 
ἐκτεῖσαι, τοσούτου βούλεσθέ µοι τιµῆσαι. ἴσως δ᾽ ἂν δυναίµην 
ἐκτεῖσαι ὑµῖν που µνᾶν ἀργυρίου· τοσούτου οὖν τιµῶµαι. 
Πλάτων δὲ ὅδε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ Κρίτων καὶ Κριτόβουλος 
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καὶ Ἀπολλόδωρος κελεύουσί µε τριάκοντα µνῶν τιµήσασθαι, 
αὐτοὶ δ᾽ ἐγγυᾶσθαι· τιµῶµαι οὖν τοσούτου, ἐγγυηταὶ δὲ ὑµῖν 
ἔσονται τοῦ ἀργυρίου οὗτοι ἀξιόχρεῳ. 
[38c] οὐ πολλοῦ γ᾽ ἕνεκα χρόνου, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὄνοµα 
ἕξετε καὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλοµένων τὴν πόλιν λοιδορεῖν ὡς 
Σωκράτη ἀπεκτόνατε, ἄνδρα σοφόν--φήσουσι γὰρ δὴ σοφὸν 
εἶναι, εἰ καὶ µή εἰµι, οἱ βουλόµενοι ὑµῖν ὀνειδίζειν-- εἰ γοῦν 
περιεµείνατε ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου ἂν ὑµῖν τοῦτο 
ἐγένετο· ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν ὅτι πόῤῥω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου 
θανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ [38d] πρὸς πάντας ὑµᾶς, 
ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἐµοῦ καταψηφισαµένους θάνατον. λέγω δὲ καὶ 
τόδε πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. ἴσως µε οἴεσθε, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων οἷς ἂν ὑµᾶς ἔπεισα, 
εἰ ᾤµην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν ὥστε ἀποφυγεῖν τὴν δίκην. 
πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ᾽ ἀπορίᾳ µὲν ἑάλωκα, οὐ µέντοι λόγων, ἀλλὰ 
τόλµης καὶ ἀναισχυντίας καὶ τοῦ µὴ ἐθέλειν λέγειν πρὸς ὑµᾶς 
τοιαῦτα οἷ᾽ ἂν ὑµῖν µὲν ἥδιστα ἦν ἀκούειν-- θρηνοῦντός τέ µου 
καὶ ὀδυροµένου καὶ ἄλλα ποιοῦντος καὶ [38e] λέγοντος πολλὰ καὶ 
ἀνάξια ἐµοῦ, ὡς ἐγώ φηµι, οἷα δὴ καὶ εἴθισθε ὑµεῖς τῶν ἄλλων 
ἀκούειν. ἀλλ᾽ οὔτε τότε ᾠήθην δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι 
οὐδὲν ἀνελεύθερον, οὔτε νῦν µοι µεταµέλει οὕτως 
ἀπολογησαµένῳ, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον αἱροῦµαι ὧδε 
ἀπολογησάµενος τεθνάναι ἢ ἐκείνως ζῆν. οὔτε γὰρ ἐν δίκῃ οὔτ᾽ 
ἐν πολέµῳ οὔτ᾽ ἐµὲ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα δεῖ [39a] τοῦτο 
µηχανᾶσθαι, ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον. καὶ γὰρ ἐν 
ταῖς µάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις 
ἐκφύγοι καὶ ὅπλα ἀφεὶς καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν τραπόµενος τῶν 
διωκόντων· καὶ ἄλλαι µηχαναὶ πολλαί εἰσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς 
κινδύνοις ὥστε διαφεύγειν θάνατον, ἐάν τις τολµᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ 
λέγειν. ἀλλὰ µὴ οὐ τοῦτ᾽ ᾖ χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, θάνατον 
ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν· [39b] θᾶττον γὰρ 
θανάτου θεῖ. καὶ νῦν ἐγὼ µὲν ἅτε βραδὺς ὢν καὶ πρεσβύτης ὑπὸ 
τοῦ βραδυτέρου ἑάλων, οἱ δ᾽ ἐµοὶ κατήγοροι ἅτε δεινοὶ καὶ ὀξεῖς 
ὄντες ὑπὸ τοῦ θάττονος, τῆς κακίας. καὶ νῦν ἐγὼ µὲν ἄπειµι ὑφ᾽ 
ὑµῶν θανάτου δίκην ὀφλών, οὗτοι δ᾽ ὑπὸ τῆς ἀληθείας 
ὠφληκότες µοχθηρίαν καὶ ἀδικίαν. καὶ ἐγώ τε τῷ τιµήµατι ἐµµένω 
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καὶ οὗτοι. ταῦτα µέν που ἴσως οὕτως καὶ ἔδει σχεῖν, καὶ οἶµαι 
αὐτὰ µετρίως ἔχειν. 
[39c] τὸ δὲ δὴ µετὰ τοῦτο ἐπιθυµῶ ὑµῖν χρησµῳδῆσαι, ὦ 
καταψηφισάµενοί µου· καὶ γάρ εἰµι ἤδη ἐνταῦθα ἐν ᾧ µάλιστα 
ἄνθρωποι χρησµῳδοῦσιν, ὅταν µέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι. φηµὶ 
γάρ, ὦ ἄνδρες οἳ ἐµὲ ἀπεκτόνατε, τιµωρίαν ὑµῖν ἥξειν εὐθὺς µετὰ 
τὸν ἐµὸν θάνατον πολὺ χαλεπωτέραν νὴ Δία ἢ οἵαν ἐµὲ 
ἀπεκτόνατε· νῦν γὰρ τοῦτο εἴργασθε οἰόµενοι µὲν ἀπαλλάξεσθαι 
τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου, τὸ δὲ ὑµῖν πολὺ ἐναντίον 
ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ φηµι. πλείους ἔσονται ὑµᾶς [39d] οἱ 
ἐλέγχοντες, οὓς νῦν ἐγὼ κατεῖχον, ὑµεῖς δὲ οὐκ ᾐσθάνεσθε· καὶ 
χαλεπώτεροι ἔσονται ὅσῳ νεώτεροί εἰσιν, καὶ ὑµεῖς µᾶλλον 
ἀγανακτήσετε. εἰ γὰρ οἴεσθε ἀποκτείνοντες ἀνθρώπους 
ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ ὑµῖν ὅτι οὐκ ὀρθῶς ζῆτε, οὐ καλῶς 
διανοεῖσθε· οὐ γάρ ἐσθ᾽ αὕτη ἡ ἀπαλλαγὴ οὔτε πάνυ δυνατὴ 
οὔτε καλή, ἀλλ᾽ ἐκείνη καὶ καλλίστη καὶ ῥᾴστη, µὴ τοὺς ἄλλους 
κολούειν ἀλλ᾽ ἑαυτὸν παρασκευάζειν ὅπως ἔσται ὡς βέλτιστος. 
ταῦτα µὲν οὖν ὑµῖν τοῖς καταψηφισαµένοις µαντευσάµενος 
ἀπαλλάττοµαι. 
[39e] τοῖς δὲ ἀποψηφισαµένοις ἡδέως ἂν διαλεχθείην ὑπὲρ τοῦ 
γεγονότος τουτουῒ πράγµατος, ἐν ᾧ οἱ ἄρχοντες ἀσχολίαν ἄγουσι 
καὶ οὔπω ἔρχοµαι οἷ ἐλθόντα µε δεῖ τεθνάναι. ἀλλά µοι, ὦ 
ἄνδρες, παραµείνατε τοσοῦτον χρόνον· οὐδὲν γὰρ κωλύει 
διαµυθολογῆσαι πρὸς ἀλλήλους ἕως ἔξεστιν. ὑµῖν [40a] γὰρ ὡς 
φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω τὸ νυνί µοι συµβεβηκὸς τί ποτε νοεῖ. 
ἐµοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί--ὑµᾶς γὰρ δικαστὰς καλῶν ὀρθῶς 
ἂν καλοίην--θαυµάσιόν τι γέγονεν. ἡ γὰρ εἰωθυῖά µοι µαντικὴ ἡ 
τοῦ δαιµονίου ἐν µὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παντὶ πάνυ πυκνὴ ἀεὶ 
ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σµικροῖς ἐναντιουµένη, εἴ τι µέλλοιµι µὴ ὀρθῶς 
πράξειν. νυνὶ δὲ συµβέβηκέ µοι ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, ταυτὶ ἅ γε 
δὴ οἰηθείη ἄν τις καὶ νοµίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι· ἐµοὶ δὲ [40b] 
οὔτε ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὸ τοῦ θεοῦ σηµεῖον, οὔτε 
ἡνίκα ἀνέβαινον ἐνταυθοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτε ἐν τῷ λόγῳ 
οὐδαµοῦ µέλλοντί τι ἐρεῖν. καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις πολλαχοῦ δή 
µε ἐπέσχε λέγοντα µεταξύ· νῦν δὲ οὐδαµοῦ περὶ ταύτην τὴν 
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πρᾶξιν οὔτ᾽ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἠναντίωταί µοι. τί οὖν 
αἴτιον εἶναι ὑπολαµβάνω; ἐγὼ ὑµῖν ἐρῶ· κινδυνεύει γάρ µοι τὸ 
συµβεβηκὸς τοῦτο ἀγαθὸν γεγονέναι, καὶ οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ἡµεῖς 
ὀρθῶς ὑπολαµβάνοµεν, [40c] ὅσοι οἰόµεθα κακὸν εἶναι τὸ 
τεθνάναι. µέγα µοι τεκµήριον τούτου γέγονεν· οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως 
οὐκ ἠναντιώθη ἄν µοι τὸ εἰωθὸς σηµεῖον, εἰ µή τι ἔµελλον ἐγὼ 
ἀγαθὸν πράξειν. ἐννοήσωµεν δὲ καὶ τῇδε ὡς πολλὴ ἐλπίς ἐστιν 
ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι. δυοῖν γὰρ θάτερόν ἐστιν τὸ τεθνάναι· ἢ γὰρ 
οἷον µηδὲν εἶναι µηδὲ αἴσθησιν µηδεµίαν µηδενὸς ἔχειν τὸν 
τεθνεῶτα, ἢ κατὰ τὰ λεγόµενα µεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ 
µετοίκησις τῇ ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον. καὶ 
εἴτε δὴ µηδεµία αἴσθησίς ἐστιν ἀλλ᾽ [40d] οἷον ὕπνος ἐπειδάν τις 
καθεύδων µηδ᾽ ὄναρ µηδὲν ὁρᾷ, θαυµάσιον κέρδος ἂν εἴη ὁ 
θάνατος--ἐγὼ γὰρ ἂν οἶµαι, εἴ τινα ἐκλεξάµενον δέοι ταύτην τὴν 
νύκτα ἐν ᾗ οὕτω κατέδαρθεν ὥστε µηδὲ ὄναρ ἰδεῖν, καὶ τὰς ἄλλας 
νύκτας τε καὶ ἡµέρας τὰς τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ ἀντιπαραθέντα 
ταύτῃ τῇ νυκτὶ δέοι σκεψάµενον εἰπεῖν πόσας ἄµεινον καὶ ἥδιον 
ἡµέρας καὶ νύκτας ταύτης τῆς νυκτὸς βεβίωκεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ, 
οἶµαι ἂν µὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν µέγαν βασιλέα 
εὐαριθµήτους [40e] ἂν εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς ἄλλας 
ἡµέρας καὶ νύκτας--εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατός ἐστιν, κέρδος 
ἔγωγε λέγω· καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω 
δὴ εἶναι ἢ µία νύξ. εἰ δ᾽ αὖ οἷον ἀποδηµῆσαί ἐστιν ὁ θάνατος 
ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον, καὶ ἀληθῆ ἐστιν τὰ λεγόµενα, ὡς ἄρα 
ἐκεῖ εἰσι πάντες οἱ τεθνεῶτες, τί µεῖζον ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν, ὦ 
ἄνδρες δικασταί; εἰ γάρ τις [41a] ἀφικόµενος εἰς Ἅιδου, 
ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ τῶν φασκόντων δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει 
τοὺς ὡς ἀληθῶς δικαστάς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν, 
Μίνως τε καὶ Ῥαδάµανθυς καὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεµος καὶ ἄλλοι 
ὅσοι τῶν ἡµιθέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, ἆρα φαύλη 
ἂν εἴη ἡ ἀποδηµία; ἢ αὖ Ὀρφεῖ συγγενέσθαι καὶ Μουσαίῳ καὶ 
Ἡσιόδῳ καὶ Ὁµήρῳ ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ᾽ ἂν ὑµῶν; ἐγὼ µὲν 
γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι εἰ ταῦτ᾽ ἔστιν ἀληθῆ. ἐπεὶ [41b] 
ἔµοιγε καὶ αὐτῷ θαυµαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόθι, ὁπότε 
ἐντύχοιµι Παλαµήδει καὶ Αἴαντι τῷ Τελαµῶνος καὶ εἴ τις ἄλλος 
τῶν παλαιῶν διὰ κρίσιν ἄδικον τέθνηκεν, ἀντιπαραβάλλοντι τὰ 
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ἐµαυτοῦ πάθη πρὸς τὰ ἐκείνων--ὡς ἐγὼ οἶµαι, οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη--
καὶ δὴ τὸ µέγιστον, τοὺς ἐκεῖ ἐξετάζοντα καὶ ἐρευνῶντα ὥσπερ 
τοὺς ἐνταῦθα διάγειν, τίς αὐτῶν σοφός ἐστιν καὶ τίς οἴεται µέν, 
ἔστιν δ᾽ οὔ. ἐπὶ πόσῳ δ᾽ ἄν τις, ὦ ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο 
ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ Τροίαν ἀγαγόντα [41c] τὴν πολλὴν στρατιὰν ἢ 
Ὀδυσσέα ἢ Σίσυφον ἢ ἄλλους µυρίους ἄν τις εἴποι καὶ ἄνδρας 
καὶ γυναῖκας, οἷς ἐκεῖ διαλέγεσθαι καὶ συνεῖναι καὶ ἐξετάζειν 
ἀµήχανον ἂν εἴη εὐδαιµονίας; πάντως οὐ δήπου τούτου γε ἕνεκα 
οἱ ἐκεῖ ἀποκτείνουσι· τά τε γὰρ ἄλλα εὐδαιµονέστεροί εἰσιν οἱ ἐκεῖ 
τῶν ἐνθάδε, καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν χρόνον ἀθάνατοί εἰσιν, εἴπερ γε 
τὰ λεγόµενα ἀληθῆ. 
ἀλλὰ καὶ ὑµᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν 
θάνατον, καὶ ἕν τι τοῦτο διανοεῖσθαι ἀληθές, ὅτι [41d] οὐκ ἔστιν 
ἀνδρὶ ἀγαθῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε ζῶντι οὔτε τελευτήσαντι, οὐδὲ 
ἀµελεῖται ὑπὸ θεῶν τὰ τούτου πράγµατα· οὐδὲ τὰ ἐµὰ νῦν ἀπὸ 
τοῦ αὐτοµάτου γέγονεν, ἀλλά µοι δῆλόν ἐστι τοῦτο, ὅτι ἤδη 
τεθνάναι καὶ ἀπηλλάχθαι πραγµάτων βέλτιον ἦν µοι. διὰ τοῦτο 
καὶ ἐµὲ οὐδαµοῦ ἀπέτρεψεν τὸ σηµεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς 
καταψηφισαµένοις µου καὶ τοῖς κατηγόροις οὐ πάνυ χαλεπαίνω. 
καίτοι οὐ ταύτῃ τῇ διανοίᾳ κατεψηφίζοντό µου καὶ κατηγόρουν, 
ἀλλ᾽ οἰόµενοι βλάπτειν· [41e] τοῦτο αὐτοῖς ἄξιον µέµφεσθαι. 
τοσόνδε µέντοι αὐτῶν δέοµαι· τοὺς ὑεῖς µου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, 
τιµωρήσασθε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες ἅπερ ἐγὼ ὑµᾶς 
ἐλύπουν, ἐὰν ὑµῖν δοκῶσιν ἢ χρηµάτων ἢ ἄλλου του πρότερον 
ἐπιµελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί τι εἶναι µηδὲν ὄντες, 
ὀνειδίζετε αὐτοῖς ὥσπερ ἐγὼ ὑµῖν, ὅτι οὐκ ἐπιµελοῦνται ὧν δεῖ, 
καὶ οἴονταί τι εἶναι ὄντες οὐδενὸς ἄξιοι. καὶ ἐὰν [42a] ταῦτα 
ποιῆτε, δίκαια πεπονθὼς ἐγὼ ἔσοµαι ὑφ᾽ ὑµῶν αὐτός τε καὶ οἱ 
ὑεῖς. ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐµοὶ µὲν ἀποθανουµένῳ, ὑµῖν 
δὲ βιωσοµένοις· ὁπότεροι δὲ ἡµῶν ἔρχονται ἐπὶ ἄµεινον πρᾶγµα, 
ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ. 
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ΠΛΑΤΩΝ 

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 

   

 
Δεν ξέρω, άνδρες Αθηναίοι, αν οι κατήγοροί µου σας 
επηρέασαν. Γιατί κι εµένα, λίγο ακόµα και θα µε έκαναν να 
ξεχάσω ποιος είµαι. Τόσο πειστικά µιλούσαν. Αν και, εδώ που τα 
λέµε, δεν είπαν τίποτα το αληθινό. Πιο µεγάλη εντύπωση όµως 
από όλα τα ψέµατα που είπαν µου έκανε αυτό: που έλεγαν ότι 
πρέπει να µε προσέχετε, για να µην σας εξαπατήσω επειδή είµαι 
τάχα δεινός ρήτορας. 

Αυτό µου φάνηκε το πιο αδιάντροπο ψέµα, γιατί είναι βέβαιο ότι 
θα διαψευσθούν ευθύς αµέσως έµπρακτα, καθώς θα αποδειχθεί 
ότι δεν είµαι τροµερός στο να µιλάω, εκτός αν αυτοί λένε δεινό 
ρήτορα όποιον λέει την αλήθεια. Αν λοιπόν θέλουν να πουν αυτό 
θα συµφωνούσα πως είµαι ρήτορας, αλλά όχι µε τον τρόπο το 
δικό τους. Έτσι λοιπόν σας λέω, αυτοί είπαν, ελάχιστα ή και 
καθόλου, την αλήθεια, εσείς όµως από εµένα θα την ακούσετε 
ολόκληρη. Όχι, µα το Δία, άνδρες Αθηναίοι µε δηµηγορίες σαν 
τις δικές τους, ούτε καλλωπισµένα λόγια µε κοµψές φράσεις και 
λέξεις. 

Αλλά θα ακούσετε τα σωστά λόγια, όπως µου έρθουν στο 
µυαλό, γιατί πιστεύω ότι είναι δίκαια όσα λέγω. Και κανείς σας να 
µην περιµένει τίποτε άλλο. Γιατί δεν είναι σωστό, άνδρες, σε 
αυτήν την ηλικία που βρίσκοµαι, να έρθω σε σας πλάθοντας 
όµορφα λόγια σαν να ήµουν νεαρός. Και πρέπει να σας ζητήσω, 
άνδρες Αθηναίοι, µια χάρη από εσάς. Αν µε ακούσετε να µιλάω 
µε τα ίδια λόγια που έχω συνηθίσει να µιλάω και στην αγορά και 
στα τραπέζια, να µην απορήσετε και να µην θορυβηθείτε. 

Γιατί συµβαίνει αυτό: Αν και είµαι εβδοµήντα χρονών για πρώτη 
φορά ανεβαίνω σε βήµα δικαστηρίου. Δεν ξέρω λοιπόν την τέχνη 
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της γλώσσας που χρησιµοποιείτε εδώ. Έτσι λοιπόν, όπως εάν 
πραγµατικά ήµουν ξένος θα µου συγχωρούσατε το ότι θα µίλαγα 
µε τη γλώσσα και µε τον τρόπο που θα είχα ανατραφεί, έτσι και 
τώρα αυτό ακριβώς σας ζητώ, γιατί αυτό είναι δίκαιο, να µε 
αφήσετε να εκφραστώ µε τον τρόπο που θέλω, ίσως ωραία, 
ίσως άσχηµα, όµως εσείς τούτο να προσέχετε και να έχετε στο 
νου σας, αν µιλάω δίκαια ή όχι. Γιατί αυτή είναι του δικαστή η 
αρετή, του ρήτορα δε είναι να λέγει τα αληθινά. Πρώτα λοιπόν 
είναι σωστό να απολογηθώ, άνδρες Αθηναίοι, για τις παλιότερες 
κατηγορίες που είπαν για µένα άδικα οι πρώτοι µου κατήγοροι, 
και µετά για τις επόµενες και τους επόµενους κατηγόρους. 

Γιατί πολλοί κατήγοροί µου ήρθαν σε σας και στα περασµένα 
χρόνια, χωρίς να λένε τίποτα το αληθινό, και τους οποίους εγώ 
φοβάµαι περισσότερο παρά αυτούς που βρίσκονται τώρα γύρω 
από τον Άνυτο, αν και αυτοί εδώ είναι αρκετά επικίνδυνοι µε τον 
τρόπο τους. Αλλά εκείνοι, οι παλιοί, είναι φοβερότεροι, άνδρες, οι 
οποίοι αφού παρέλαβαν πολλούς από εσάς από παιδιά ακόµη, 
σας έπειθαν και µε κατηγορούσαν χωρίς να λένε καµιά αλήθεια, 
ότι τάχα υπάρχει κάποιος Σωκράτης, σοφός άνδρας, που 
ασχολείται µε τα ουράνια φαινόµενα και έχει ψάξει όλα όσα 
βρίσκονται κάτω από τη γη, και κάνει τα άδικα λόγια να φαίνονται 
δίκαια. 

Αυτοί, άνδρες Αθηναίοι, που έχουν διαδώσει αυτή τη φήµη, αυτοί 
είναι οι πιο φοβεροί µου κατήγοροι. Γιατί όσοι τους ακούνε 
νοµίζουν ότι αυτοί που αναζητούν αυτά τα πράγµατα δεν 
πιστεύουν ότι υπάρχουν θεοί. Έπειτα αυτοί οι κατήγοροι είναι 
πολλοί και µε κατηγορούν επί πολλά χρόνια, και ακόµη αυτά τα 
έλεγαν σε σας όταν ήσασταν σε µια ηλικία που εύκολα τους 
πιστεύατε, επειδή πολλοί από εσάς ήσασταν παιδιά, και µάλιστα 
µερικοί µωρά. Και κατηγορούσαν έναν απόντα που δεν 
µπορούσε να απολογηθεί για καµιά κατηγορία. Το πιο παράλογο 
από όλα είναι ότι ούτε τα ονόµατά τους δεν γνωρίζω να πω εκτός 
από κάποιον ποιητή κωµωδιών. Όσοι δε µε έχουν διαβάλλει από 
φθόνο και σας έπειθαν, και όσοι έχοντας οι ίδιοι πεισθεί µετά 
έπειθαν κι άλλους, αυτοί είναι πολύ δύσκολο να 
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αντιµετωπισθούν. Γιατί δεν µπορώ ούτε να φέρω εδώ κανέναν 
από αυτούς ούτε να τον ελέγξω αλλά πρέπει να απολογούµαι 
σαν να παλεύω µε σκιές και να κάνω ερωτήσεις χωρίς να 
παίρνω απάντηση. Θεωρήστε λοιπόν κι εσείς, σαν δεδοµενο, 
αυτό που λέω κι εγώ, ότι οι κατήγοροί µου είναι δυο ειδών, αυτοί 
που µε κατηγόρησαν τώρα τελευταία, κι εκείνοι που µε 
κατηγορούν από παλιά, για τους οποίους σας µίλησα πριν λίγο. 

Και να καταλάβετε ότι για εκείνους πρώτα πρέπει να 
απολογηθώ, γιατί κι εσείς εκείνους είχατε ακούσει πρώτα να µε 
κατηγορούν, και µάλιστα για πολύ περισσότερο καιρό, απ' ότι 
αυτοί εδώ οι πρόσφατοι. Ας είναι. Πρέπει λοιπόν, άνδρες 
Αθηναίοι, να απολογηθώ και να επιχειρήσω να εξαφανίσω την 
ψεύτικη κατηγορία που τόσο πολύ χρόνο ακούγατε για µένα, 
µέσα σε τόσο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή µου. 

Θα ήθελα λοιπόν να γίνει έτσι, αν το θεωρείτε σωστό και για σας 
και για µένα, και να απολογηθώ µε επιτυχία. Ξέρω όµως ότι είναι 
δύσκολο και βλέπω αρκετά καλά γιατί. 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, στην οποία 
πιστεύοντας ο Μέλητος έκανε αυτή την καταγγελία. Ας δούµε τι 
έλεγαν οι κατήγοροί µου εκείνοι. Πρέπει λοιπόν, σαν να ήταν 
αληθινοί κατήγοροι, να σας διαβάσω το κατηγορητήριό τους. "Ο 
Σωκράτης είναι ένοχος και ερευνά ψάχνοντας αυτά που 
βρίσκονται κάτω από τη γη και στον ουρανό, επίσης κάνει τον 
άδικο λόγο να φαίνεται δίκαιος, και αυτά τα διδάσκει και σε 
άλλους". 

Κάπως έτσι είναι. Γιατί αυτά βλέπετε και σεις οι ίδιοι στην 
κωµωδία του Αριστοφάνη, δηλαδή κάποιον Σωκράτη να 
περιφέρεται εκεί, να συζητά, να αεροβατεί και να φλυαρεί, 
πράγµατα για τα οποία εγώ δεν έχω την παραµικρή ιδέα. Και δεν 
τα λέω αυτά για να υποτιµήσω την επιστήµη αυτή, αν κάποιος 
είναι σοφός σε τέτοια ζητήµατα - ούτε βέβαια για να αποφύγω 
αυτές τις κατηγορίες του Μελήτου - αλλά επειδή εγώ, άνδρες 
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Αθηναίοι, δεν έχω καµιά σχέση µε αυτά. 

Έχω για µάρτυρες τους περισσότερους από εσάς, και σας 
παρακαλώ να πληροφορήσετε ο ένας τον άλλον και να µιλήσουν 
όσοι µε άκουσαν ποτέ να συζητάω. Και υπάρχουν πολλοί 
ανάµεσά σας τέτοιοι. Πείτε λοιπόν µεταξύ σας, αν κανείς από 
σας µε άκουσε να συζητάω ποτέ, έστω και για λίγο, γι' αυτά τα 
θέµατα. Και απ' αυτό θα καταλάβετε ότι τέτοιου είδους είναι και 
τα άλλα που λέει για µένα ο κόσµος. Τίποτα όµως από αυτά δεν 
είναι αλήθεια ούτε και αυτό αν το ακούσατε είναι αληθινό, ότι 
δηλαδή εγώ εκπαιδεύω ανθρώπους και παίρνω χρήµατα γι' αυτή 
τη δουλειά. 

Παρόλο που και αυτό µου φαίνεται ότι είναι καλό, αν δηλαδή 
κάποιος είναι ικανός να εκπαιδεύσει ανθρώπους, όπως ο 
Γοργίας, ο Λεοντίνος και ο Πρόδικος ο Κείος και ο Ιππίας ο 
Ηλείος. Γιατί ο καθένας από αυτούς άνδρες Αθηναίοι, µπορεί, 
πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, να πείθει τους νέους - οι οποίοι 
έχουν την δυνατότητα, χωρίς να πληρώσουν τίποτα να 
συναναστρέφονται οποιονδήποτε θέλουν από τους συµπολίτες 
τους - να αφήνουν τις παρέες τους για να συναναστρέφονται 
αυτούς, πληρώνοντας χρήµατα, και να τους χρωστούν από 
πάνω και ευγνωµοσύνη. 

Επίσης υπάρχει κι ένας άλλος άνδρας σοφός εδώ, από την 
Πάρο καταγόµενος, που έµαθα ότι βρίσκεται στην πόλη µας. 
Έτυχε κάποτε να συναντήσω κάποιον άνθρωπο που έχει 
πληρώσει στους σοφιστές πολύ περισσότερα χρήµατα από όσα 
όλοι οι άλλοι µαζί, τον Καλλία του Ιππονίκου. Τον ρώτησα 
λοιπόν - επειδή έχει και δυο γιους - : "Καλλία, αν αντί για τους 
δυο γιους σου είχες δυο πουλάρια ή δυο µοσχαράκια, δεν θα 
ήταν δύσκολο να βρούµε σε ποιον να τα εµπιστευτούµε και 
ποιον να µισθώσουµε για να µεγαλώσουν µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Θα ήταν κάποιος εκπαιδευτής αλόγων ή κάποιος 
κτηµατίας. Τώρα όµως που πρόκειται για ανθρώπους, σε ποιον 
πρόκειται να τους εµπιστευτείς; Ποιος είναι γνώστης αυτής της 
αρετής, που ταιριάζει στον άνθρωπο και στον πολίτη; 
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Φαντάζοµαι ότι θα έχεις σκεφτεί, αφού έχεις παιδιά. Υπάρχει 
κάποιος κατάλληλος ή όχι; 

- Και βέβαια, µου είπε. 

- Ποιος είναι, του είπα. Από πού κατάγεται; Και µε πόσα χρήµατα 
διδάσκει; 

- Ο Εύηνος, απάντησε, Σωκράτη, από την Πάρο, µε πέντε µνες. 

Κι εγώ µακάρισα τον Εύηνο, αν όντως κατέχει αυτήν την τέχνη 
και διδάσκει τόσο καλά. Εγώ ο ίδιος θα υπερηφανευόµουν 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 ασχολείσαι; Πως γεννήθηκαν αυτές οι 
κατηγορίες εναντίον σου; Γιατί βέβαια αν δεν σε απασχολούσαν 
πράγµατα που δεν απασχολούν άλλους δεν θα δηµιουργούσες 
τόση φήµη, ούτε θα γινόταν τόσος λόγος για σένα, αν δεν έκανες 
πράγµατα που οι πολλοί δεν τα κάνουν. Πες µας λοιπόν τι είναι 
αυτό, για να µην υποθέτουµε εµείς διάφορα πράγµατα για σένα". 

Μου φαίνεται ότι σωστά θα µιλούσε όποιος έλεγε αυτά, και θα 
προσπαθήσω κι εγώ να βρω τι είναι αυτό που δηµιούργησε τη 
φήµη µου και τις εναντίον µου κατηγορίες. Ακούτε λοιπόν 
προσεκτικά. Ίσως φανεί σε µερικούς από εσάς 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. Πράγµατι ίσως να την κατέχω αυτή 
τη σοφία. Ενώ αυτοί, για τους οποίους µιλούσα πριν λίγο, είναι 
σοφοί µε µια σοφία ανώτερη από την ανθρώπινη, αλλιώς δεν 
ξέρω τι να πω. 

Γιατί εγώ δεν τη γνωρίζω αυτή τη σοφία, τη δική τους, και όποιος 
ισχυρίζεται το αντίθετο λέει ψέµατα και το κάνει για να µε 
διαβάλει. Και µην διαµαρτυρηθείτε µε φωνές, άνδρες Αθηναίοι, 
αν σας φανεί ότι σας λέω κάτι υπερβολικό. Γιατί δεν είναι δικά 
µου τα λόγια που θα πω αλλά κάποιου πολύ αξιόπιστου. Γιατί 
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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 
εδώ. Και ξέρετε βέβαια τι χαρακτήρα είχε ο Χαιρεφώντας, πόσο 
υπερβολικός ήταν σε ό,τι έκανε. Κάποτε 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 σοφότερος από µένα. Απάντησε τότε η Πυθία 
ότι κανένας δεν είναι σοφότερος. Και γι' αυτά τα πράγµατα είναι 
µάρτυρας αυτός εδώ, ο αδελφός του, γιατί εκείνος έχει πεθάνει. 

Προσέξτε τώρα γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί πρόκειται να σας 
εξηγήσω πως γεννήθηκε η ψεύτικη κατηγορία εναντίον µου. 
Όταν τα άκουσα λοιπόν αυτά, σκέφτηκα έτσι: "Τι είναι αυτά που 
λέει ο θεός και τι να εννοεί; 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 εξετάζω 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". 
Εξετάζοντάς τον λοιπόν σε βάθος αυτόν - δεν χρειάζεται να πω 
το όνοµά του, - ήταν κάποιος από τους πολιτικούς - εξετάζοντάς 
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 προπαντός 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 τον 
άνθρωπο εγώ είµαι σοφότερος. Γιατί, όπως φαίνεται, κανένας 
από τους δύο µας δεν γνωρίζει τίποτα σπουδαίο. Όµως αυτός 
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νοµίζει ότι γνωρίζει ενώ δεν γνωρίζει. Ενώ εγώ δεν γνωρίζω 
βέβαια τίποτα, αλλά ούτε και νοµίζω ότι γνωρίζω. Φαίνεται ότι 
από εκείνον, γι' αυτόν ακριβώς το 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 κι εκείνος και πολλοί άλλοι. 

Μετά απ' αυτά συνέχισα να πηγαίνω και σε άλλους, παρ' όλο 
που ένιωθα - και λυπόµουν και φοβόµουν - πως γινόµουν 
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 τον κύνα, 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 περιπλάνησή 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 σκοπό να πιάσω εδώ τον εαυτό µου να είµαι 
αµαθέστερος απ' αυτούς. Φέρνοντας λοιπόν µαζί µου εκείνα από 
τα ποιήµατά τους που µου φαινόταν ότι τα έχουν δουλέψει 
περισσότερο, τους ζητούσα να µου εξηγήσουν τι λένε, για να 
µάθω ταυτόχρονα και κάτι απ' αυτούς. Ντρέποµαι λοιπόν να σας 
πω, άνδρες, την αλήθεια. Πρέπει όµως να σας την πω. Με λίγα 
λόγια, σχεδόν όλοι όσοι είναι 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 
χάρισµα, µε κάποια έµπνευση ανάλογη µ' εκείνη των µάντεων 
και των χρησµωδών. 
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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 απέναντί τους, όπως και 
µε τους πολιτικούς. Στο τέλος πήγα στους χειροτέχνες. Γιατί 
ήξερα ότι εγώ δεν γνωρίζω τίποτα, ήξερα όµως ότι αυτούς θα 
τους εύρισκα να γνωρίζουν πολλά και καλά. Και σ' αυτό δεν 
διαψεύστηκα, γιατί γνώριζαν αυτά που εγώ δεν γνώριζα και ως 
προς αυτά ήταν σοφότεροι από εµένα. Αλλά, 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 που 
πράγµατι κατείχαν. 

Έτσι λοιπόν κατέληξα να αναρωτιέµαι - για να δικαιώσω το 
χρησµό - τι από τα δύο 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 η φήµη 
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, ίσως και καµία. Και πιθανόν 
να υποδεικνύει τον Σωκράτη, και να χρησιµοποιεί το όνοµά µου 
φέροντάς µε για παράδειγµα, σα να ήθελε να πει: "Εκείνος από 
σας είναι, άνθρωποι, ο σοφότερος που, σαν το Σωκράτη, 
γνωρίζει ότι στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να είναι διόλου 
σοφός". Όλα αυτά λοιπόν εγώ ακόµα και τώρα τα στριφογυρίζω 
στο µυαλό µου, τα εξετάζω και τα ερευνώ, ακολουθώντας τα 
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λόγια του θεού, κάθε φορά που νοµίσω ότι κάποιος είναι σοφός, 
είτε συµπολίτης µας είτε ξένος. Και όταν έχω την αίσθηση ότι δεν 
είναι σοφός, βοηθώ τον θεό αποδεικνύοντάς το. Έτσι, όντας 
απασχοληµένος µ' αυτό το έργο δεν ευκαιρώ ούτε για την πόλη 
να κάνω τίποτα αξιόλογο ούτε για την οικογένειά µου, αλλά 
βρίσκοµαι σε φοβερή φτώχεια υπηρετώντας το θεό. 

Εκτός από αυτά όµως οι νέοι που µε ακολουθούν µε τη θέλησή 
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 κι 
αυτοί. Προσπαθούν έπειτα, να εξετάσουν και οι ίδιοι, άλλους. Και 
βρίσκουν, όπως φαίνεται, µεγάλη αφθονία από ανθρώπους που 
νοµίζουν ότι γνωρίζουν κάτι, ενώ λίγα πράγµατα µόνο γνωρίζουν 
ή ακόµα και τίποτα. Τότε όσοι εξετάζονται εξοργίζονται µε εµένα 
αλλά όχι µ' εκείνους. Λένε µάλιστα ότι υπάρχει κάποιος άθλιος 
Σωκράτης που διαφθείρει 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 σους θεούς" και "ότι κάνει αυτό που είναι λάθος να 
φαίνεται για σωστό". Γιατί την αλήθεια νοµίζω, δεν θα ήθελαν να 
πουν, ότι δηλαδή προσποιούνται ότι 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 και 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 λογαριασµό των 
ποιητών, ο Άνυτος υπερασπιζόµενος τους πολιτικούς και ο 
Λύκων τους ρήτορες. 

Ώστε, όπως έλεγα στην αρχή, θα απορούσα αν κατόρθωνα να 
βγάλω από το µυαλό σας σε τόσο λίγο χρόνο αυτές τις 
συκοφαντίες που έχουν συσσωρευτεί. Αυτή είναι, άνδρες 
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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 αλήθεια και ότι από εδώ ξεκινούν οι 
συκοφαντίες και ότι αυτές είναι οι αιτίες τους. 

Και είτε τώρα είτε άλλοτε να εξετάσετε αυτά, θα βρείτε ότι έτσι 
είναι. 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 προσπαθήσω να απολογηθώ. Πάλι λοιπόν, 
επειδή πρόκειται για διαφορετικούς κατηγόρους, ας ακούσουµε 
το κατηγορητήριό τους. Λέει λοιπόν περίπου τα εξής: Λένε ότι ο 
Σωκράτης είναι ένοχος επειδή διαφθείρει τους νέους και δεν 
πιστεύει στους θεούς της πόλης, αλλά σε άλλες καινούργιες 
θεότητες. 

Αυτή λοιπόν είναι η κατηγορία. Ας την εξετάσουµε λεπτοµερώς. 
Λέει λοιπόν ότι είµαι ένοχος επειδή διαφθείρω 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 πράγµατα 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 από τη βελτίωση των νέων; 

- Όχι βέβαια. Έλα λοιπόν, πες σ' αυτούς εδώ, ποιος τους κάνει 
καλύτερους; Γιατί είναι φανερό ότι το ξέρεις, αφού ενδιαφέρεσαι. 
Έχοντας βρει εκείνον που τους διαφθείρει, όπως λες, µε φέρνεις 
εδώ ενώπιον των δικαστών και µε κατηγορείς. Έλα, πες µας 
τώρα, ποιος τους κάνει καλύτερους. Φανέρωσέ 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 γι' αυτό το ζήτηµα; 
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Αλλά πες µας, φίλε µου, ποιος κάνει τους νέους καλύτερους; 

- Οι νόµοι. 

- Μα δεν ρωτάω αυτό, αγαπητέ µου, αλλά ποιος άνθρωπος, ο 
οποίος βέβαια θα έχει πρώτα µάθει και τους νόµους. 

- Αυτοί, Σωκράτη, οι δικαστές. 

- Τι λες, Μέλητε; Αυτοί εδώ είναι ικανοί να µορφώνουν τους 
νέους και να τους κάνουν καλύτερους; 

- Ασφαλώς. 

- Όλοι γενικά ή µόνο µερικοί απ' αυτούς; 

- Όλοι γενικά. 

- Καλά τα λες, µα την Ήρα. Μεγάλη έχουµε αφθονία από 
ωφέλιµους ανθρώπους. Και αυτοί εδώ οι ακροατές τους κάνουν 
καλύτερους ή όχι; 

- Και αυτοί. 

- Και οι βουλευτές; 

- Και οι βουλευτές. 

- Μήπως τότε, Μέλητε, τα µέλη της εκκλησίας του δήµου, οι 
εκκλησιαστές, διαφθείρουν τους νεότερους; Ή κι εκείνοι, όλοι 
γενικά, τους κάνουν καλύτερους; 

- Κι εκείνοι. 

- Όλοι λοιπόν, όπως φαίνεται, οι Αθηναίοι τους κάνουν καλούς 
και άξιους εκτός από µένα, και µόνον εγώ τους διαφθείρω. Έτσι 
λες; 

- Έτσι ακριβώς. 
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- Πόσο δυστυχισµένο µε θεωρείς! Απάντησέ µου όµως: νοµίζεις 
ότι και µε τα άλογα 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 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 φρόντισες 
για τους νέους και απέδειξες καθαρά την αµέλειά 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 βρίσκονται κοντά τους, και οι 
καλοί δεν τους ωφελούν; 

- Ασφαλώς. 

- Υπάρχει 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 διαφθείρω τους 
νέους και τους κάνω κακούς; Γίνεται αυτό µε τη θέλησή µου ή 
χωρίς τη θέλησή µου; 

- Με τη θέλησή σου βέβαια. 

- Τι είναι αυτά που λες, Μέλητε; Είσαι τόσο σοφότερος εσύ από 
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µένα, παρ' όλο που είσαι τόσο νεότερός µου, ώστε ενώ ξέρεις ότι 
οι κακοί βλάπτουν πάντοτε εκείνους που βρίσκονται κοντά τους 
και οι καλοί τους ωφελούν, λες ότι εγώ έχω φτάσει σε τέτοιο 
σηµείο αµάθειας που µε το να µην µε ενδιαφέρει αν κάνω 
κάποιον από τους γύρω µου να γίνει κακός, µπαίνω κι εγώ ο 
ίδιος στον κίνδυνο να µου κάνει κάτι κακό; Και αυτό το τόσο 
µεγάλο κακό το κάνω, όπως λες, µε τη θέλησή µου; Δεν µε 
πείθεις γι' αυτό, Μέλητε, και θαρρώ πως κανέναν άλλον δεν 
πείθεις. Αλλά ή δεν τους διαφθείρω, ή, αν τους διαφθείρω, το 
κάνω χωρίς να το θέλω. Πάντως εσύ και στις δύο περιπτώσεις 
λες ψέµατα. 

Αν όµως τους διαφθείρω χωρίς τη θέλησή µου, για τέτοια 
αθέλητα σφάλµατα ο νόµος δεν ορίζει να µε φέρεις 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: Με ποιον τρόπο Μέλητε, λες ότι διαφθείρω τους 
νεότερους; Όπως φαίνεται και από την καταγγελία σου, 
διδάσκοντάς τους να µην πιστεύουν στους θεούς που πιστεύει η 
πόλη, αλλά σε άλλους καινούργιους δαίµονες; Δεν λες ότι 
διδάσκοντας αυτά τους διαφθείρω; 

- Ακριβώς αυτά λέω. 

- Στο όνοµα λοιπόν αυτών των θεών για τους οποίους γίνεται 
τώρα λόγος, Μέλητε, εξήγησέ µας µε µεγαλύτερη σαφήνεια 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 θεοί - άρα και εγώ πιστεύω ότι 
υπάρχουν θεοί και δεν είµαι εντελώς άθεος και δεν µπορώ να 
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κατηγορηθώ γι' αυτό - αλλά ότι δεν είναι αυτοί της πόλης, αλλά 
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, πως 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 λεει 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 εδώ, τους θεωρείς τόσο 
αγράµµατους, ώστε να µη γνωρίζουν ότι τα βιβλία του 
Αναξαγόρα του Κλαζοµένιου είναι γεµάτα από τέτοια λόγια; Από 
εµένα θα τα µάθαιναν αυτά οι νέοι, ενώ θα µπορούσαν, όποτε 
ήθελαν, να αγοράσουν τα βιβλία αυτά από την ορχήστρα του 
θεάτρου µε µια δραχµή, και να κοροϊδεύουν το Σωκράτη, αν 
υποστηρίζει ότι είναι δικά του, πράγµατα µάλιστα τόσο περίεργα. 
Αλλά, στο όνοµα του Δία, έτσι σου φαίνοµαι; Ότι δεν πιστεύω σε 
κανένα θεό; 

- Όχι, µα το 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 αυτή 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 ότι αστειεύοµαι και 
ότι αντιφάσκω ή θα τον εξαπατήσω και αυτόν και τους άλλους 
που µε ακούνε;" Γιατί νοµίζω πως είναι φανερό ότι ο ίδιος 
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αντιφάσκει στην καταγγελία του και είναι σαν να έλεγε: "Ο 
Σωκράτης είναι ένοχος επειδή δεν πιστεύει στους θεούς, 
πιστεύοντας όµως στους θεούς". Μα είναι αστείο. Εξετάστε κι 
εσείς µαζί µου, άνδρες, πως αντιλαµβάνοµαι αυτά που λέει. Κι 
εσύ απάντησέ µας, Μέλητε. Όσο για σας, θυµηθείτε αυτό που 
σας ζήτησα από την αρχή, και µη διαµαρτύρεσθε όταν 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, και 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 αυλητική τέχνη; Δεν είναι δυνατόν αυτό, φίλε 
µου. Κι αν εσύ δεν θέλεις να απαντήσεις, στο λέω εγώ, και σ' 
εσένα και σ' αυτούς εδώ. Απάντησέ µου όµως τουλάχιστον σ' 
αυτό που σε ρωτάω τώρα: είναι κανείς που να πιστεύει στη 
δύναµη των θεοτήτων και να µην πιστεύει ότι υπάρχουν 
θεότητες; 

- Δεν είναι δυνατόν αυτό. 

- Με βοηθάς απαντώντας έτσι, έστω και µε το ζόρι, επειδή 
αναγκάζεσαι απ' αυτούς εδώ να το κάνεις. Λες λοιπόν ότι και 
πιστεύω στη δύναµη των θεοτήτων, και διδάσκω ότι υπάρχουν, 
είτε πρόκειται για καινούργιες είτε για παλιες, αλλά πάντως 
πιστεύω στη δύναµη των θεοτήτων, σύµφωνα µε τα λόγια σου, 
και µάλιστα αυτό το αναφέρεις και στην ένορκη καταγγελία σου. 
Αλλά αν πιστεύω στη δύναµή τους, είναι απολύτως αναγκαίο να 
πιστεύω ότι υπάρχουν θεότητες. Δεν είναι έτσι; Ασφαλώς. Σε 
βάζω να συµφωνείς µαζί µου, επειδή δεν απαντάς. Τις θεότητες 
λοιπόν δεν τις θεωρούµε είτε θεούς είτε παιδιά των θεών; 
Συµφωνείς ή όχι; 

- Βέβαια. 

- Αν λοιπόν πιστεύω στις θεότητες, όπως λες εσύ, αν µεν είναι 
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κάποιοι θεοί οι δαίµονες, τότε δεν ισχύει ο ισχυρισµός µου, ότι 
µιλάς µε γρίφους και µας κοροϊδεύεις; Γιατί λες ότι εγώ δεν 
πιστεύω στους θεούς αλλά ταυτόχρονα και ότι πιστεύω, εφόσον 
πιστεύω στις θεότητες. Αν πάλι οι θεότητες 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 υπάρχουν 
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 έβρισκες κανένα αληθινό αδίκηµα για 
να µε κατηγορήσεις. Αλλά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να 
πείσεις κάποιον άνθρωπο, ακόµα κι αν έχει ελάχιστη νοηµοσύνη, 
ότι µπορεί κάποιος που πιστεύει στη δύναµη των θεοτήτων να 
µην πιστεύει στη δύναµη των θεών, ή το αντίθετο, ότι µπορεί 
κάποιος που δεν πιστεύει σε θεότητες να πιστεύει είτε στους 
θεούς είτε στους ήρωες. 

Αλλά, άνδρες Αθηναίοι, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να 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 καταστρέψει: 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 
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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 λεγόµενά σου, όσοι 
από τους ηµίθεους σκοτώθηκαν στην Τροία, και όλοι οι άλλοι, και 
ο γιος της Θέτιδας. Αυτός τόσο πολύ περιφρονούσε τον κίνδυνο, 
µπροστά στο ενδεχόµενο να ντροπιαστεί, ώστε, όταν του είπε η 
µητέρα του, που ήταν θεά, τότε που ήθελε να σκοτώσει τον 
Έκτορα, τα εξής παρακάτω - αν θυµάµαι καλά - λόγια: "Παιδί 
µου, αν εκδικηθείς το φόνο του φίλου σου του Πατρόκλου και 
σκοτώσεις τον Έκτορα, θα πεθάνεις κι εσύ. Γιατί αµέσως µετά 
τον Έκτορα θα έρθει και το δικό σου τέλος", εκείνος - 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 τον θάνατο και τον κίνδυνο; Και πράγµατι, 
άνδρες Αθηναίοι, έτσι είναι. Εκεί που θα ταχθεί 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 Ποτίδαια, στην Αµφίπολη, στο 
Δήλιο, έµενα τότε στο καθήκον που µου όριζαν, όπως και οι 
άλλοι, 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 φοβόµουν είτε το θάνατο είτε οτιδήποτε άλλο, και να 
εγκατέλειπα τη θέση µου 

Θα ήταν φοβερό, και πράγµατι τότε θα ήταν δίκαιο να µε φέρει 
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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 θάνατο, άνδρες, δεν είναι τίποτα άλλο από το 
να νοµίζει κανείς ότι είναι σοφός χωρίς να είναι. Να νοµίζει ότι 
γνωρίζει αυτά που δε 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 περισσότερους και αν λέω ότι 
είµαι σε κάτι σοφότερος από κάποιον άλλον είναι σ' αυτό το 
σηµείο, ότι µη γνωρίζοντας αρκετά για τον Άδη, παραδέχοµαι την 
άγνοιά µου. Γνωρίζω 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, µη πιστεύοντας 
στον Άνυτο, ο οποίος σας είπε ότι είτε από την αρχή δεν έπρεπε 
καθόλου να δικαστώ, ή, αφού δικάζοµαι, δεν είναι δυνατόν να µη 
µε καταδικάσετε σε θάνατο. Γιατί, πρόσθεσε, αν γλιτώσει, οι γιοι 
σας, που ήδη κάνουν ό,τι τους διδάσκει ο Σωκράτης, θα 
καταστραφούν όλοι εντελώς. Αν λοιπόν, παρ' όλα αυτά, µου 
λέγατε: "Σωκράτη, εµείς δεν θα πιστέψουµε τον Άνυτο και θα σε 
αφήσουµε ελεύθερο, µε τον εξής όµως όρο, ότι δεν θα περνάς 
πια την ώρα σου εξετάζοντας έτσι τους ανθρώπους και 
φιλοσοφώντας. 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: "Εγώ, άνδρες Αθηναίοι, σας εκτιµώ 
και σας αγαπώ, αλλά θα υπακούσω στον θεό κι όχι σε σας, και 
όσο αναπνέω και µπορώ, δεν θα πάψω να φιλοσοφώ και να σας 
συµβουλεύω και να νουθετώ οποιονδήποτε από σας τυχαίνει 
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κάθε φορά να συναντώ, λέγοντάς του αυτά ακριβώς που 
συνήθιζα να λέω, ότι: "Πως εσύ, αγαπητέ µου, όντας Αθηναίος 
πολίτης της πιο µεγάλης και της πιο φηµισµένης για τη σοφία της 
και τη δύναµή της πόλης, δεν ντρέπεσαι να φροντίζεις για τα 
χρήµατα, πως θα αποκτήσεις περισσότερα, και για τη δόξα και 
τις τιµές, και να µην ενδιαφέρεσαι ούτε να νοιάζεσαι για τη 
φρόνηση και την αλήθεια και την ψυχή σου;" Και αν κάποιος από 
σας αµφισβητεί τα λόγια µου και πει ότι φροντίζει και γι' αυτά, δεν 
θα τον αφήσω αµέσως ούτε θα φύγω, αλλά θα του υποβάλλω 
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 για τα πιο 
σηµαντικά και τόσο πολύ για τα πιο ασήµαντα. Αυτά θα τα κάνω 
σε 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 καταλάβετέ το καλά. Και εγώ πιστεύω ότι µέχρι τώρα δεν 
έχει υπάρξει µεγαλύτερο αγαθό για σας και για την πόλη από 
αυτήν την υπηρεσία µου που προσφέρω στον θεό. Γιατί 
περιφέροµαι µη κάνοντας τίποτα άλλο από το να πείθω τους 
νεότερους και τους πιο ηλικιωµένους ανάµεσά σας να µην 
φροντίζουν ούτε για τα σώµατά τους ούτε για τα χρήµατά τους µε 
τόσο πάθος, παρά µόνο για την ψυχή τους, πως 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 και 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 ακούσετε, και ή να µ' αφήσετε 
ελεύθερο ή να µη µ' αφήσετε, γιατί εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω 
σε ό,τι κάνω, ακόµα κι αν πρόκειται να πεθάνω πολλές φορές. 

Μη διαµαρτύρεσθε, άνδρες Αθηναίοι, κάντε ό,τι σας 
παρακάλεσα. Μην διαµαρτύρεσθε για ό,τι λέω, αλλά ακούτε. 
Γιατί πιστεύω ότι ακούγοντάς µε θα ωφεληθείτε. Γι' αυτά τα άλλα 
που πρόκειται να σας πω θα βάλετε ίσως τις φωνές, αλλά να 
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µην το κάνετε. Να ξέρετε καλά όµως, ότι αν µε θανατώσετε, και 
είµαι πράγµατι αυτός που λέω εγώ, δεν θα βλάψετε τόσο εµένα 
όσο θα βλάψετε τους εαυτούς σας. Γιατί εµένα σε τίποτε δεν 
µπορούν να µε βλάψουν ούτε ο Μέλητος ούτε ο Άνυτος. Δεν θα 
είχαν τη δυνατότητα, 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 δικαιώµατα. Αυτά τα πράγµατα 
ίσως αυτός ή κάποιος άλλος να τα θεωρεί µεγάλο κακό. Όχι 
όµως εγώ. Θεωρώ πολύ χειρότερο να κάνει κανείς ό,τι κάνει 
αυτός τώρα, προσπαθώντας 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 προς τον θεό, καταδικάζοντάς µε, 
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 νυσταγµένοι, και, 
έχοντας πειστεί από τον Άνυτο, µε ένα χτύπηµα να µε σκοτώσετε 
εύκολα. Και έπειτα θα περάσετε 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 τον 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, 
πλησιάζοντας τον καθένα χωριστά, σαν να ήµουν πατέρας σας ή 
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µεγαλύτερος αδελφός σας, για να σας πείθω να ασχοληθείτε 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 άλλα 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, την φτώχεια µου. Ίσως λοιπόν να σας φαίνεται 
παράξενο που, ενώ τριγυρνώντας ανάµεσά 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 και σε πολλά µέρη µε έχετε ακούσει να 
λέω, ότι υπάρχει µέσα µου κάτι θεϊκό και δαιµόνιο, µια φωνή, 
αυτό το 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 πολύ 
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 αφανισθεί 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 εκείνος 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 θα σας δώσω µεγάλες αποδείξεις γι' αυτό, όχι λόγια, αλλά 
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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, ακόµα κι αν µη υποχωρώντας θα πέθαινα. Θα σας 
µιλήσω και 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 µαζί, παράνοµα, όπως αργότερα το καταλάβατε 
όλοι σας. Τότε, µόνος από όλους τους πρυτάνεις σας 
εναντιώθηκα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να κάνετε τίποτα 
αντίθετο προς τους νόµους, και ψήφισα ενάντια στη θέλησή σας. 
Και ενώ ήταν έτοιµοι οι ρήτορες να µε καταγγείλουν και να 
στείλουν να µε συλλάβουν, και εσείς τους παροτρύνατε µε 
φωνές, έκρινα ότι είναι προτιµότερο να διακινδυνεύσω όντας µε 
την πλευρά του νόµου και του δικαίου, παρά να είµαι µε το µέρος 
το δικό σας, που δεν σκεφτόσαστε δίκαια, από φόβο µήπως 
φυλακισθώ ή θανατωθώ. Και αυτά συνέβαιναν ενώ ακόµα 
υπήρχε 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 Σαλαµίνιο, για να τον σκοτώσουν. Τέτοιες 
διαταγές έδιναν συχνά και σε πολλούς άλλους, επειδή ήθελαν να 
εµπλέξουν στα εγκλήµατά τους όσο το δυνατόν περισσότερους. 
Τότε λοιπόν εγώ, όχι µε τα λόγια, αλλά έµπρακτα, απέδειξα πάλι 
ότι εµένα - για να µιλήσω πιο καθαρά - 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 να 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. 
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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 πρέπει, 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 ιδιωτική µου ζωή : ποτέ 
δεν έκανα καµιά υποχώρηση σε κανέναν µπροστά στο δίκαιο, 
ούτε σε κάποιον άλλον ούτε και σε κανέναν απ' αυτούς που 
εκείνοι που µε κατηγορούν λένε ότι είναι µαθητές µου. Άλλωστε 
εγώ δεν υπήρξα ποτέ δάσκαλος 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 κατηγορούµαι, 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 καλά ότι δεν λέει την αλήθεια. Αλλά γιατί τότε µερικοί 
ευχαριστιούνται να περνούν πολύ χρόνο µαζί µου; 
 
Το ακούσατε, άνδρες Αθηναίοι. Σας είπα όλη την αλήθεια, 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 εύκολα 
να ελεγχθούν. 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 
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το ήθελαν οι ίδιοι, όποιος θέλει 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' αυτούς, 
τους οποίους εγώ τώρα βλέπω, πρώτον απ' όλους αυτόν εδώ 
τον Κρίτωνα, που είναι συνοµήλικός µου και συνδηµότης µου και 
πατέρας του Κριτόβουλου, που κι 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 παρακάλια του - κι ο Πάραλος του 
Δηµοδόκου, που ήταν αδερφός του ο Θεάνης. Να και ο 
Αδείµαντος του Αρίστωνος, που αδελφός του είναι αυτός ο 
Πλάτων, και ο Αιαντόδωρος, που αδερφός του είναι ο 
Απολλόδωρος. 
Και άλλους πολλούς µπορώ να σας αναφέρω, και κάποιον απ' 
αυτούς έπρεπε να ορίσει ο Μέλητος για µάρτυρα στην κατηγορία 
του. Κι αν το ξέχασε τότε, ας τον ορίσει τώρα, εγώ το 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 διαφθείρω τους δικούς τους και τους 
βλάπτω, όπως λένε ο Μέλητος και ο Άνυτος. 
Και εκείνοι που έχουν διαφθαρεί ίσως θα είχαν κάποιον λόγο να 
µε βοηθήσουν. Εκείνοι όµως που δεν έχουν διαφθαρεί, 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, άνδρες 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 
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λυπηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, 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 κανείς, αν αναλογιστεί αυτά τα πράγµατα, να γίνει 
πιο σκληρός απέναντί µου και να οργιστεί γι' αυτά και να δώσει 
µε 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 βελανιδιά 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 τίποτα 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, αληθινό 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 
εκλέγονται από τους συµπολίτες τους για αξιώµατα και τιµητικές 
διακρίσεις, σε τίποτα δεν διαφέρουν από τις γυναίκες. Άνδρες 
Αθηναίοι, εµείς που έχουµε κάποιο όνοµα δεν πρέπει να 
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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 γελοιοποιώντας 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 
πείθοντάς 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 ούτε κι 
εσείς να τη συνηθίζετε. Γιατί τότε κανένας µας δεν θα έπραττε 
σύµφωνα µε τη θέληση των θεών. Μην έχετε λοιπόν την αξίωση, 
άνδρες Αθηναίοι, να συµπεριφέροµαι απέναντί 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 σαν 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 
µένα και για σας. 
  

( Η απόφαση βγαίνει, ο Σωκράτης κρίνεται ένοχος ) 

Ο Σωκράτης κάνει προτάσεις για την ποινή που µπορεί να του 
επιβληθεί 

Το ότι δεν αγανακτώ, άνδρες Αθηναίοι, για το γεγονός ότι µε 
κρίνατε ένοχο, οφείλεται σε πολλούς λόγους και στο ότι είναι κάτι 
που το περίµενα. Εκείνο όµως που µε κάνει να απορώ είναι ο 
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αριθµός των ψήφων και από τις δυο 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 αποδειχθεί η αθωότητά µου. 
Και όχι µόνο έχει αποδειχθεί η αθωότητά 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 επιβληθεί, επειδή 
έκρινα ότι πρέπει να παραιτηθώ από την ήσυχη ζωή και να 
παραµελήσω όλα εκείνα για τα οποία φροντίζουν οι 
περισσότεροι άνθρωποι, χρήµατα, οικονοµικά συµφέροντα, 
στρατηγίες, δηµόσιες αγορεύσεις, και όλα τα άλλα αξιώµατα και 
τις πολιτικές συµµαχίες και φατρίες; 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 πηγαίνοντας 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 καµιά άλλη 
υπόθεσή του πριν φροντίσει τον εαυτό του, πως 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 σύµφωνα 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 
έχει χρόνο ελεύθερο για να σας παροτρύνει; Τίποτα άλλο, 
άνδρες Αθηναίοι, από τη δωρεάν σίτιση στο Πρυτανείο, και 
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µάλιστα σε τέτοιον άνδρα αυτό αρµόζει πιο πολύ παρά σε 
κάποιον από εσάς που νίκησε στην Ολυµπία σε ιπποδροµίες ή 
σε αρµατοδροµίες µε δυο ή µε τέσσερα άλογα. Γιατί αυτός σας 
κάνει να φαίνεστε ευτυχείς, 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 σίτισή µου στο Πρυτανείο. 

Ίσως να νοµίσετε ότι αυτά, 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 θέλησή 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 µια 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 ότι είναι κακά 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 
εσείς που είσαστε συµπολίτες µου δεν µπορέσατε να υποφέρετε 
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τον τρόπο ζωής µου και τα λόγια µου, και δυσανασχετήσατε και 
οργισθήκατε ώστε να ζητάτε τώρα να απαλλαγείτε από αυτά, θα 
υπήρχαν άλλοι που θα 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. Κι αν 
προσπαθήσω να τους αποµακρύνω, αυτοί οι ίδιοι θα µε διώξουν 
πείθοντας τους πιο ηλικιωµένους. Κι αν δεν τους αποµακρύνω, 
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 σωπαίνοντας;" 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 ειρωνεύοµαι. 

Αν πάλι σας πω ότι είναι πολύ µεγάλο αγαθό για τον άνθρωπο 
το να µιλάει κάθε µέρα για την 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 µπορούσα 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 Κριτόβουλος και ο Απολλόδωρος µε προτρέπουν 
να προτείνω τριάντα µνες, και θα εγγυηθούν αυτοί. Προτείνω 
λοιπόν αυτό το ποσό. Και εγγυητές για τα χρήµατα θα είναι αυτοί 
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οι αξιόπιστοι άνθρωποι. 

  

(Το δικαστήριο επιβάλλει την ποινή του θανάτου στον Σωκράτη) 

Ο Σωκράτης σχολιάζει την ποινή του 

 

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 θανάτωσε 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 βρίσκοµαι 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 νοµίζατε 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 µπόρεσα να σας πω τα 
κατάλληλα λόγια, αλλά επειδή δεν µπόρεσα 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 ανάξιά µου, 
σαν αυτά που έχετε συνηθίσει 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. Προτιµώ 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 να µηχανεύεται 
πως, µε κάθε µέσο, θα αποφύγει το θάνατο. 
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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 κατηγόρους 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. Φυσικά, 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 σηµείο που οι 
άνθρωποι - σαν πρόκειται να πεθάνουν - αποκτούν τη 
δυνατότητα να προλέγουν καλύτερα. Λέω λοιπόν, σε όσους από 
σας, άνδρες, µε σκοτώσατε, ότι αµέσως µετά το θάνατό µου θα 
τιµωρηθείτε πολύ χειρότερα, µα τον Δία, απ' όσο µε τιµωρείτε 
σκοτώνοντάς µε. Γιατί τώρα µε την 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 αποτελεσµατική ούτε καλή. 
Εκείνη που είναι καλύτερη και ευκολότερη είναι να µην 
εµποδίζετε τους άλλους να σας επικρίνουν, αλλά να 
προετοιµάζετε τον εαυτό σας ώστε να γίνει όσο το δυνατόν 
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καλύτερος. Προλέγοντας αυτά για όσους από σας µε 
καταδικάσατε, σας χαιρετώ. 

Όσο γι' αυτούς που µε αθώωσαν, ευχαρίστως θα µιλούσα µαζί 
τους για 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 δυνατόν, 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 ονοµάζοντάς σας 
δικαστές πολύ σωστά σας ονοµάζω έτσι - συνέβη κάτι 
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 µου 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 όµως, σ' αυτήν την υπόθεση, 
πουθενά δεν µε εµπόδισε, ούτε σε κάποια πράξη ούτε σε κάποιο 
λόγο. Που το αποδίδω 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 σηµείο, 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 
δύο είναι ο θάνατος: ή δεν είναι τίποτα και όποιος πεθαίνει δεν 
έχει καµία συναίσθηση, ή, όπως λένε, συµβαίνει κάποια 
µεταβολή και µετοίκηση της ψυχής από τον εδώ τόπο σε έναν 
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άλλον. Και είτε δεν υπάρχει καµιά αίσθηση, αλλά είναι σαν 
ύπνος, κι αν είναι σαν να κοιµάται κανείς χωρίς να βλέπει ούτε 
όνειρο, τι θαυµάσιο όφελος που θα ήταν ο θάνατος! 

Εγώ 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 
αντιπαραβάλλει µε τη νύχτα εκείνη και να σκεφτεί και να πει 
πόσα καλύτερα και πιο ευχάριστα µερόνυχτα έχει ζήσει στη ζωή 
του απ' αυτή τη νύχτα, νοµίζω ότι όχι µόνο ο τυχαίος ιδιώτης 
αλλά κι ο µεγαλύτερος βασιλιάς θα τα έβρισκε πολύ λίγα σε 
σχέση µε τη νύχτα εκείνη. 

Αν κάτι τέτοιο είναι ο θάνατος, εγώ τουλάχιστον νοµίζω ότι είναι 
όφελος. Γιατί έτσι η αιωνιότητα όλη δεν φαίνεται παρά σαν µια 
νύχτα. Αν πάλι ο θάνατος είναι αναχώρηση από εδώ για 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 απ' αυτούς 
εδώ που ισχυρίζονται ότι είναι δικαστές, θα βρει τους αληθινούς 
δικαστές που λένε ότι δικάζουν εκεί, τον Μίνωα και τον 
Ραδάµανθο, τον Αιακό και τον Τριπτόλεµο και τους άλλους από 
τους ηµίθεους που υπήρξαν δίκαιοι στη ζωή τους; Θα ήταν 
µήπως άσχηµη αυτή η αναχώρηση; Ή πάλι, και ποιος από σας 
δεν θα έδινε οτιδήποτε για να βρεθεί µε τον Ορφέα, τον 
Μουσαίο, τον Ησίοδο και τον Όµηρο; Εγώ πάντως πολλές φορές 
θα ήθελα να πεθάνω αν όλα αυτά αληθεύουν, γιατί σ' εµένα 
τουλάχιστον, φαίνεται θαυµαστή η παραµονή 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 συγκρίνω τα παθήµατά µου µε τα δικά τους. 
Νοµίζω πως κάθε άλλο παρά δυσάρεστα θα µου ήταν όλα αυτά. 
Και µάλιστα, το σπουδαιότερο, να εξετάζω και να ερευνώ, όπως 
κάνω και για τους εδώ, ποιος απ' αυτούς είναι σοφός και ποιος 
νοµίζει ότι είναι αλλά δεν είναι. Και πόσα δεν θα έδινε κανείς, 
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άνδρες δικαστές, για να µπορέσει να εξετάσει εκείνον που 
ηγήθηκε της µεγάλης στρατιάς της Τροίας ή τον Οδυσσέα ή τον 
Σίσσυφο - 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 καταλάβετε 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 καµία 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 αξιοκατάκριτοι. 

Απ' εκείνους ένα µόνο ζητώ: τους γιους µου, όταν γίνουν έφηβοι, 
να τους τιµωρήσετε, άνδρες, στεναχωρώντας τους µ' εκείνα που 
σας στεναχώρησα κι εγώ, αν σας φανούν ότι 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. Έτσι 
να πράξετε, κι ότι πάθω εγώ και οι γιοι µου από εσάς θα το έχω 
πάθει δίκαια. 

Αλλά τώρα πια είναι ώρα να φύγουµε, εγώ για να πεθάνω, κι 
εσείς για να ζήσετε. Ποιο από τα δύο είναι το καλύτερο, είναι 
άγνωστο σε µας. Μόνο ο Θεός το γνωρίζει. 

 


