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Η σοφιστική κίνηση, που άφησε τα σηµάδια της στον Θουκυδίδη και τον Ευριπίδη, είχε 
από το τέλος του 5ου αιώνα εξαντλήσει την κύρια δύναµή της και η αντίδραση της κριτικής 
υποστήριζε ότι η κίνηση αυτή ήταν αρκετά υπεύθυνη για την κατάρρευση των Αθηνών. 

Οι µαθητές του Σωκράτη είχαν αφιερώσει τα ταλέντα τους στην καταστροφή της χώρας 
τους όταν το 399 π.Χ. ο Σωκράτης καταδικάζεται σε θάνατο “γιατί διέφθειρε τους νέους και 
δεν προσκυνούσε τους θεούς της πόλης”, υπήρχαν πολλοί τιµιότατοι άνδρες που 
επιδοκίµαζαν την απόφαση αυτή, γιατί έκριναν το δάσκαλο από τους µαθητές του. Αλλά 
ήταν πια καιρός να γίνει µια ασυνήθιστη ανατροπή αυτής της κρίσης. 



Η µνήµη του Σωκράτη µετά το θάνατό του εξαγνιζόταν από έναν άνδρα µεγαλοφυή και ο 
αγύρτης του Αριστοφάνη περνούσε στους µεταγενέστερους σαν άγιος. Η κύρια έµπνευση 
του Πλάτωνα ήταν η ζωή και η διδασκαλία του Σωκράτη. 

Ο Πλάτωνας (429-347 π.Χ.) θεµελιώνει ως αφιέρωµα στη µνήµη του δασκάλου του την 
πρώτη µε συνοχή µεταφυσική, που έκανε ποτέ άνθρωπος. 

Στη νεότητά του ο Πλάτωνας ήταν κάτω από τη µαγεία του Σωκράτη, ο οποίος έγινε γι’ 
αυτόν ο δάσκαλος που ζήτησε την αλήθεια ακολουθώντας τον ορθό δρόµο και ποτέ δεν 
απατήθηκε από υποκατάστατά της. 

Η θανατική εκτέλεση µετέτρεψε αυτόν τον θαυµασµό σε θρησκευτική λατρεία και από τότε 
η µνήµη του δασκάλου οδηγούσε την πρακτική και φιλοσοφική ζωή του Πλάτωνα. 

Είναι σχεδόν αδύνατο να πούµε σε πόση έκταση η αντίληψη του Πλάτωνα για το Σωκράτη 
ήταν ορθή. Αυτή διαφέρει εξ ίσου και από αυτήν του Αριστοφάνη και από αυτήν του 
Ξενοφώντα, αλλά αυτή εξηγεί την επίδραση του Σωκράτη επί των µαθητών του και ίσως την 
αποστροφή που ένιωσε γι’ αυτόν ο Αθηναίος πολίτης του συνηθισµένου τύπου. Του 
Πλάτωνα η άποψη ίσως είναι µεροληπτική, αλλά δεν µπορεί να την υποπτευθούµε ότι 
διαστρέφει την αλήθεια. 

Είδε έναν άγιο εκεί που οι άλλοι έβλεπαν έναν απατεώνα και ένιωσε την ανάγκη να 
εξιστορήσει τις εντυπώσεις του. Η σύλληψή του έκανε να επιζήσει η πραγµατικότητα και 
επέδρασε στους µεταγενέστερους τόσο, όσο ο ιστορικός Σωκράτης δεν θα µπορούσε να το 
είχε κάνει. 

Για τον Πλάτωνα ο Σωκράτης αντιπροσώπευε όλα όσα συνέβησαν στη ζωή, και σ’ αυτόν τον 
ιδεώδη φιλόσοφο στερέωσε την πίστη του ακολουθώντας το δρόµο του στερεά από τη 
νεότητα ως τη γεροντική ηλικία. 

Ο Πλάτωνας δεν έγραψε πραγµατείες αλλά διαλόγους. Η µορφή που προτίµησε είχε τις 
αρχές της στους εγχώριους µίµους της Σικελίας, αλλά η εφαρµογή της στη φιλοσοφία ήταν 
δικό του δηµιούργηµα. Για τους στοχαστές ο διάλογος είχε το πλεονέκτηµα του να 
παρουσιάζει διάφορες πλευρές ενός ζητήµατος και να αποφεύγει συνεχείς δογµατισµούς. 

Οι διάφοροι οµιλητές κρατούν διαφορετικές απόψεις και έχουν καλύτερα την ευκαιρία να 
ορίσουν τις θέσεις τους παρά αν τις εξέθεταν στην περιληπτική γλώσσα του τρίτου 
προσώπου. 

Για τον καλλιτέχνη η µέθοδος αυτή είχε µεγάλα πλεονεκτήµατα. Καθιστούσε ικανό τον 
ποιητή στον Πλάτωνα, πιεσµένον από τη φυσική του διέξοδο, να βρει τη δηµιουργική 
ικανοποίηση των σκηνών και των χαρακτήρων. 

Ο Πλάτωνας ήταν γεννηµένος δραµατικός. Οι άνθρωποι των διαλόγων του είναι αληθινοί 
χαρακτήρες, αληθινοί στους εαυτούς τους και στον τρόπο της οµιλίας τους. Υπάρχει µεγάλη 
τέχνη στον τρόπο των τυχαίων τους συναντήσεων. Και οι τυχαίες οµιλίες µετατρέπονται σε 
φιλοσοφική συζήτηση. Αλλά ο Πλάτωνας δεν κινιόταν κυρίως από την ορµή του 
δραµατικού. Ο Σωκράτης διατεινόταν ότι ο καλύτερος τρόπος να βρεις την αλήθεια ήταν µε 
την κλειστή και συνεχή ερώτηση των άλλων ανθρώπων. 

  



∆εν πίστευε σε καµιά δογµατική απόφανση ούτε σε επίπονη µεµονωµένη σκέψη κι όταν ο 
Πλάτωνας προτίµησε να γράψει φιλοσοφικά σε διάλογο, µετάτρεψε τη µέθοδο του 
διδασκάλου του σε σταθερή µορφή. Η πορεία των ερωτήσεων και απαντήσεων, από τις 
οποίες εξάγεται ένα συµπέρασµα, είναι πιο ζωντανή από κάθε άλλη. Φερόµαστε καθώς σε 
διάλεξη από τη µια σκέψη στην άλλη και η πείρα µας διευρύνεται. Κι αυτό µπορεί να 
συµβαίνει στη συντροφιά των ανθρώπων που µιλούν µε µεγάλη συγκέντρωση και διαύγεια γι’ 
αυτό που βρίσκεται στις εσώτατες σκέψεις τους. 

Με αυτή τη χρήση του διαλόγου, ο Πλάτωνας παρακάµπτει την ξηρότητα και την όχι 
ανθρωπιστική µέθοδο που αποτελούν οι πολύ αφηρηµένες σκέψεις. 

Η πείρα που µας χαρίζει ποτέ δε χάνει την επαφή της µε τη ζωή. 

Οι παλαιότεροι διάλογοι του Πλάτωνα µπορεί καλά να έχουν γραφεί στην εποχή της ζωής 
του Σωκράτη και η πρόθεσή τους είναι καλλιτεχνική, σχεδόν σατιρική. Αναφέρει συζητήσεις 
που τον διασκέδαζαν και δεν ασχολούνται πολύ µε την έρευνα της αλήθειας. 

Του άρεσε να βλέπει το Σωκράτη αφού οδηγούσε σε σύγχυση τους επηρµένους να 
αποδεικνύει σ’ αυτούς ότι αυτοί δε καταλάβαιναν τη δουλειά τους. 

Στον “Ίωνα” κάνει πνευµατώδη κωµωδία από τη συζήτηση µεταξύ του Σωκράτη και του 
ραψωδού, που παραδέχεται την ποίηση όχι σαν έµπνευση, αλλά σαν τέχνη. Και στον “Ιππία 
τον Μείζονα” οι αξιώσεις του σοφιστού, που απαιτούσε να διδάσκει τα πάντα στον κόσµο, 
εκτίθενται µε σκοπό τη γελοιοποίηση µε τις διασταυρούµενες εξετάσεις. Σ’ αυτή την 
περίοδο επίσης ίσως ανήκει ένα θαυµάσιο έργο, ο “Πρωταγόρας”, όπου το δράµα 
συνίσταται στην πάλη µεταξύ των διαφόρων αντιλήψεων περί του αγαθού, που υποστηρίζει ο 
Πρωταγόρας και ο Σωκράτης. Στο τέλος ούτε συµβιβασµός γίνεται ούτε συµπέρασµα 
προκύπτει και οι δυο ανταγωνιστές έχουν σχεδόν αλλάξει θέσεις. Σ’ αυτές τις εργασίες 
υπάρχει στοιχείο γελοιοποίησης και µεγαλοποίησης. 

Οι µεγάλοι άνδρες δεν παρουσιάζονται εντελώς πιστά, αλλά αυτό δεν πειράζει, γιατί ο 
Πλάτωνας ενδιαφέρεται κυρίως για τη διασκεδαστική πλευρά της οµιλίας τους. Είναι ήδη 
κύριος του χαρακτηρισµού και της περιγραφής και δεν προχώρησε περισσότερο σ’ αυτά τα 
εισαγωγικά κεφάλαια του Πρωταγόρα, όπου ο νέος και ο γέρος ανταµώνονται µαζί πριν από 
την αυγή από τη σφοδρή επιθυµία τους να ακούσουν το µεγάλο σκεπτικιστή που 
επισκέπτεται την Αθήνα. 

Το υπέρτατο ενδιαφέρον του Πλάτωνα ήταν συνεχώς για την ανθρώπινη κωµωδία και βρήκε 
το κατεξοχήν υποκείµενο στο έργο των αγωνιζόµενων ιδεών. 

Ο θάνατος του Σωκράτη αλλοίωσε τελείως την τέχνη του Πλάτωνα. Από εδώ και πέρα η 
εργασία του καθοριζόταν από την επιθυµία του να δικαιολογήσει το Σωκράτη στους 
µεταγενέστερους και να αναπτύξει τα συµπεράσµατα της διδασκαλίας του. Γι’ αυτό το έργο 
είναι πολύ διδακτικός και φιλοσοφικός.  

Παραµένει ο διάλογος, µα το κύριό του ενδιαφέρον δεν είναι δραµατικό, αλλά διανοητικό. 
∆ια µέσου του χαρακτήρα του Σωκράτη ερµηνεύονται πολλά σηµαντικά µαθήµατα και τα 
αρνητικά συµπεράσµατα των πρώτων διαλόγων αντικαθίστανται µε θετική διδασκαλία 
µεγάλης σπουδαιότητας και πρωτοτυπίας. Σ’ όλους τους διαλόγους εκτός των πιο τελευταίων 
ο Σωκράτης είναι ο κύριος χαρακτήρας και οι απόψεις του θριαµβεύουν.  



Ο Πλάτωνας βρήκε τη δική του φιλοσοφία µέσα στη φιλοσοφία του Σωκράτη κι απόδωσε 
στην άποψη του δασκάλου εκείνα που ήταν το λογικό αποτέλεσµα των ιδεών του, αν και 
αυτές δεν ήταν πραγµατικά δηµιουργηµένες από αυτόν. 

Ο Πλατωνικός Σωκράτης είναι ένας µεγάλος χαρακτήρας. Είναι γνωστός µε περισσότερες 
λεπτοµέρειες από κάθε άλλη µορφή του Ελληνικού κόσµου. 

Η καµπυλωτή του µύτη και τα γουρλωµένα µάτια του, το βάδισµά του, η εµφάνισή του σαν 
του Σατύρου ή του Σιληνού είναι τόσο οικεία, όσο και το “δαιµόνιον σηµείον”, που πολλές 
φορές παρεµποδίζει τις πράξεις του, τα έργα του της µυστηριακής υποµονής, τις ατέλειωτες 
επιθυµίες να ανακρίνει όλους τους ανθρώπους, την αυτάρεσκη και ερεθιστική 
µετριοφροσύνη, τον οικείο και ζωντανό τρόπο της οµιλίας, την αφοσίωσή του στους νέους, 
τη δυσπιστία του στο µεγάλο. 

Στου Πλάτωνα τους διαλόγους αυτός διευθύνει την κύρια συζήτηση και είναι υπεύθυνος για 
την οικονοµία της σκέψης. Κατατροπώνει τους άλλους οµιλητές µε την ανηλεή λογική και 
µε ευγλωττία. ίσως κάποτε άδικη, προκαλεί τη δηµιουργία ηθικών συγκινήσεων. 

Αλλά η αληθινή επιρροή του Σωκράτη στον Πλάτωνα έγινε µε το θάνατό του. Η πλήρης 
ηρεµία και ευγένεια, που επέδειξε στη δίκη του και στις τελευταίες του ώρες, καθαγίασε το 
Σωκράτη για το µαθητή του και η αληθινή δύναµη της προσωπικότητάς του φαίνεται στους 
τέσσερις διαλόγους, τον “Ευθύφρονα”, την “Απολογία”, τον “Κρίτωνα” και τον 
“Φαίδωνα”, που αφηγούνται το δικό του θάνατο. 

Σε καθέναν απ’ αυτούς ο Πλάτωνας απεικονίζει τον ουσιαστικό θρησκευτικό και ηθικό 
χαρακτήρα του Σωκράτη και απαντά µε έµµεσο τρόπο στις κατηγορίες που έγιναν εναντίον 
του στη δίκη. Στον “Ευθύφρονα” ο Σωκράτης φαίνεται αληθινά να καταλαβαίνει τη φύση 
της ευσέβειας. Αντιτάσσεται προς τον Ευθύφρονα που έχει µια θολή άποψη πάνω στο θέµα. 

Η “Απολογία” είναι ουσιαστικά η οµιλία που έγινε από το Σωκράτη στη δίκη του. Αυτή 
εξηγεί τι είδος άνθρωπος ήταν ο Σωκράτης. Μακριά από εχθροπάθειες και µικρότητες 
κατέχεται από την πεποίθηση ότι η γνώση είναι ο κύριος σκοπός της ανθρώπινης 
προσπάθειας και ότι “ζωή χωρίς έρευνα δεν έχει αξία να υφίσταται”. Αλλά εδώ 
αντιπαραθέτει τη δική του έρευνα και γνώση µε την γνώση των σοφιστών: (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.). Η διαφορά τους δηλαδή είναι ότι η ανθρώπινη σοφία ό,τι κάνει, 
ό,τι λέει, ό,τι ανακαλύπτει τα βάζει στην υπηρεσία του ανθρώπου και µε αγάπη για τον 
άνθρωπο, ενώ οι σοφιστές έστεκαν πάνω από τον άνθρωπο χωρίς να έχουν καµία διάθεση να 
τον βοηθήσουν στην πορεία του, αλλά πολλές φορές την διέστρεφαν κιόλας.  

Είναι γεµάτος από απλή θρησκευτική πίστη και ο Σωκράτης βρήκε το θάνατο εύκολο, γιατί 
αυτός φέρνει την απελευθέρωση από το σώµα που καταπιέζει και προσφέρει την ελπίδα της 
συνδιάλεξης µε τους µεγάλους νεκρούς. ∆είχνει επίσης έναν άνθρωπο βαθιά υπερήφανο, που, 
όταν προσφέρθηκε να προτείνει µια άλλη τιµωρία αντί για θάνατο, είπε πως για το µόνο που 
θεωρεί άξιο τον εαυτό του είναι να συντηρείται µε δαπάνες του δηµοσίου. 

Η ευγένεια και η ευσέβειά του όµως αποκαλύπτεται στις τελευταίες του λέξεις προς τους 
δικαστές: “Έφθασε η ώρα της αναχώρησης, για µένα να πεθάνω και για σας να ζήσετε. Ποιος από 
εµάς πάει να συναντήσει την καλύτερη τύχη, κανείς δεν το ξέρει, παρά µόνο ο θεός”. 



Ο “Κρίτων” δείχνει ότι ο Σωκράτης ήταν ουσιαστικά πειθαρχικός, γιατί, ενώ ήταν τελείως 
εύκολο γι’ αυτόν να διαφύγει, αρνήθηκε να το κάνει προτιµώντας να υπακούσει στο νόµο.  
Και ο “Φαίδων” είναι µια αναγραφή των τελευταίων ωρών και µια έξοχη υπεράσπιση της 
ισχυρής και πνευµατώδους φύσης του δασκάλου. Γραµµένος αργότερα από τα άλλα τρία 
έργα ο “Φαίδων” είναι πιο πλήρης και περικλείει περισσότερη φιλοσοφική σκέψη. 
Παρουσιάζει µια ωραία συζήτηση πάνω στο θέµα της αθανασίας και η µορφή του είναι τόσο 
τυπική, ο χαρακτήρας του πολύ περιεκτικός. ∆είχνει την ήρεµη αξιοπρέπεια του Σωκράτη 
απέναντι στο θάνατο και την άκρα σοβαρότητα, µε την οποία αυτός και οι φίλοι του 
συζητούσαν το πρόβληµα της ζωής µετά από το θάνατο. Στην αρχή αυτοί αποτυγχάνουν να 
αποδείξουν την αιτία της αθανασίας, κι έτσι πέφτει βαθύ σκοτάδι πάνω στη συντροφιά, µέχρι 
που ο Σωκράτης τους αναζωογονεί κάπως µε θεωρητικά επιχειρήµατα βασισµένα πάνω στη 
φύση της ζωής και µε µια έκκληση µέσω του µύθου της θρησκευτικής συνείδησης. Τότε 
είναι έτοιµος να πεθάνει κι η αφήγηση του θανάτου του, όταν πιει το κώνειο στο 
ηλιοβασίλεµα κι αισθάνεται τα µέλη του σιγά-σιγά να µουδιάζουν, είναι θαυµαστά απλή και 
συγκινητική. Καταλαβαίνουµε γιατί ο Πλάτωνας τελειώνει µε αυτές τις λέξεις “τέτοιο, 
Εχεκράτη, ήταν το τέλος του συντρόφου µας, που ήταν, όπως θα µπορούσαµε να πούµε, από όλους 
τους ανθρώπους της εποχής του ο καλύτερος και ο πιο φρόνιµος και ο πιο δίκαιος άνδρας”. 

Μεταξύ της “Απολογίας” και του “Φαίδωνα” ο Πλάτωνας συνέθεσε κι άλλους διαλόγους. Σ’ 
αυτούς ανέφερε και επεξεργάσθηκε γνώµες του Σωκράτη. Σε µερικούς από αυτούς 
συµπεριέλαβε προβλήµατα ηθικής. Η ιστορική σηµασία του Σωκράτη βρίσκεται, σ’ αυτή 
την ανακάλυψή του, ότι το αγαθόν δεν βρίσκεται στο να προσκολληθούµε σε ένα 
γραµµένο ή άγραφο κώδικα, αλλά στο να πράξει κανείς ό,τι ξέρει ό,τι είναι σωστό.  
Και στο “Χαρµίδη”, τον “Λάχη” και “Γοργία” ο Πλάτωνας αντιµετωπίζει τις δυσκολίες, 
που προκύπτουν από αυτό το δόγµα. 

Τοποθετεί τις συζητήσεις σε εποχή που ή δεν είχε ο ίδιος ακόµα γεννηθεί ή ήταν ακόµα 
παιδί. ∆ιεξάγονται από τον Σωκράτη που συζητεί σαν ίσος µε τους µεγάλους άνδρες της 
εποχής του Περικλή και ειδικά µε τον αποκλειστικό και αριστοκρατικό κύκλο που ανήκε η 
οικογένεια του Πλάτωνα.  

Πίσω από αυτούς τους τρεις διαλόγους βρίσκεται η Σωκρατική παραδοξολογία ότι “η 
αρετή είναι γνώση”, ότι θα πράτταµε πάντα το σωστό, αν ξέραµε τι ακριβώς είναι το σωστό. 
Αυτή η γνώµη απορρέει από την αντιπαραβολή µε τις άλλες έννοιες του αγαθού.  
 
Στο “Χαρµίδη” και το "Λάχη" οι αρετές της παράδοσης και της σωφροσύνης και του 
θάρρους εξετάζονται και οι λαϊκές αντιλήψεις αυτών αποδεικνύεται πως είναι αόριστες και 
θολωµένες.  
 
Στο “Γοργία” η έννοια ότι το αγαθό βρίσκεται στη “θέληση και στη δύναµη” αµφισβητήθηκε 
από τη διαπίστωση της αξίας που έχει το αγαθό αφ’ εαυτού του. Σε κάθε περίσταση η 
µέθοδος που χρησιµοποιείται για την εξαγωγή του συµπεράσµατος µένει η ίδια. 

Ο υποστηρικτής της λαϊκής ή κοινής γνώσης υποβάλλεται σε µια σύντονη εξέταση και 
αναγκάζεται να ορίσει ακριβώς τι εννοεί. Βρίσκεται σε αδυναµία να το κάνει κι ο Σωκράτης 
θριαµβεύει, γιατί µπορεί τουλάχιστον να προβάλει µια συνεπή και βάσιµη, µεταξύ δύο 
προτάσεων, εκλογή. Το δράµα συνίσταται απ’ αυτό το ενδιάµεσο µεταξύ ενός χαρακτήρα 
και ενός άλλου χαρακτήρα, µεταξύ µιας ιδέας και µιας άλλης ιδέας και πουθενά ο Πλάτωνας 
δεν επιδεικνύει τόσο ψυχολογικό βάθος όσο σ’ αυτές τις συζητήσεις. 



Σ’ αυτόν τον διάλογο, ο υπερασπιστής της αρχής ότι “η δύναµη είναι το δίκαιο” στο 
πρόσωπο του Γοργία είναι θαυµάσια ζωντανός, ευαίσθητος και χαριτωµένος. Ο,τιδήποτε και 
αν σκέπτεται τόσο σαν φιλόσοφος όσο και σαν δραµατικός ο Πλάτωνας, ήταν πάντα 
αµερόληπτος σχετικά µε τους χαρακτήρες του.  

Αυτά τα ενδιαφέροντα εκτίθενται και στον “Κρατύλο”, “Ευθύδηµο” και “Μένωνα”. 

Ο “Κρατύλος” ασχολείται µε η σχέση των ονοµάτων προς τα αντικείµενα και τη φύση της 
γλώσσας.  
 
Ο “Ευθύδηµος” µε τις διφορούµενες έννοιες που είναι σύµφυτες µε την οµιλία. Και είναι 
χαρούµενος και ζωντανός, γεµάτος παρωδίες και λογικούς αστεϊσµούς.  

Ο “Μένων” είναι πιο σοβαρή υπόθεση. Επιχειρεί να δείξει πως όλη η γνώση µας είναι 
ανάµνηση από κάτι που ξέραµε σε προηγούµενη ύπαρξη και αυτό παραµένει λίγο 
αινιγµατικό. Την ανάγκη να αρνηθούµε την εµπειρία σαν τη θεµελίωση της γνώσης, την 
θέτει ο Πλάτωνας έξω από τη λογική και µέσα στη θρησκευτική θεολογία. Τα σύνορα που 
έθεσε στον εαυτό του είναι πολύ στενά κι αυτός αρχίζει να φτάνει πιο µακριά απ’ αυτά σε πιο 
πλατύτερα και λιγότερο απτά αποτελέσµατα. Στην πραγµατικότητα µόνο από τον 
“Κρατύλο” λείπουν θρησκευτικά και ηθικά στοιχεία. Συνήθως η δραµατική αµεροληψία του 
Πλάτωνα ορίζεται από τη µορφή, που δίνει στους διαλόγους, και την ευγλωττία και έµφαση, 
που παρέχει στα ηθικά τµήµατα των έργων του. 

Το τέλος του “Γοργία” είναι µια παθιασµένη έκκληση για διέγερση ηθικών συγκινήσεων. 
Στον “Ευθύδηµο” έχει εισδύσει η Σωκρατική ηθική. Η γνώση που συζητήθηκε στο 
“Μένωνα” είναι ουσιαστικά γνώση του αγαθού. Πίσω από τη σάτιρα και την κωµωδία, ο 
Πλάτωνας κάνει φανερή µε προοδευτικό ρυθµό την ηθική πρόθεση. ∆εν µπορεί να σταθεί 
έξω από την πάλη. Πρέπει να ακολουθήσει το δάσκαλό του και να κάνει τους ανθρώπους 
καλύτερους. Αυτή η ηθική του διδασκαλία τελικά βασιζόταν στην θρησκευτική πείρα, που ο 
Πλάτωνας µαζί µε τον Σωκράτη κατείχε. 

Ο Πλάτωνας εξάγνισε και ανύψωσε την απλή αλήθεια του δασκάλου του και ταύτισε το 
τέλος της αγαθής ζωής του ανθρώπου µε την ανακάλυψη της απόλυτης αλήθειας που 
βρίσκεται σε µια περιοχή πέραν και έξω από τον αισθητό κόσµο. Σ’ αυτή την έρευνα για την 
αλήθεια παρείχε τη µυθολογία και τη γλώσσα που έχουν οι δοξασίες οι συνδεδεµένες µε τον 
Ορφέα, που είδαν το σώµα σαν έναν τάφο ή πίστεψαν την απελευθέρωση της ψυχής από τις 
αισθήσεις. 

Ο “Γοργίας” κλείνει µε ένα µεταθανάτιο όραµα της ζωής. Και στους δύο, και σ’ αυτόν και 
στον “Φαίδωνα”, τα σύµβολα της παράδοσης της σωτηρίας και της καταδίκης εκτείνονται 
µε τέτοιον τρόπο, που παύουν να είναι αληθινά, αν και οι λεπτοµέρειες ποικίλλουν και ο 
Σωκράτης προσέχει να µην δώσει καµιά βεβαιότητα. Αυτά τα πράγµατα, που έχουν 
περιγραφεί µε µυστηριακή διαύγεια, είναι ουσιώδη στην Πλατωνική φιλοσοφία. Αυτά δίνουν 
την εικόνα της θέσης του ανθρώπου σαν ηθικής ύπαρξης στο σχέδιο των όντων κι αυτά 
βέβαια δεν προορίζονται κυρίως για να αρέσουν. 

Αυτές οι µεγάλες αλήθειες δεν µπορούν να ελέγχονται, αλλά τουλάχιστον δεν µπορούν να 
αγνοούνται. 

∆εν γνωρίζουµε τίποτα για τις ιδιαίτερες µυστικιστικές εµπειρίες του Πλάτωνα. Αλλά είτε 
έµοιαζαν µε εκείνες του άγιου ή του µαθηµατικού ή του ποιητή, σαφώς έφθασαν όλο και πιο 



πολύ να κυριαρχήσουν στη σκέψη του και να του εµπνεύσουν τα δυο αριστουργήµατα της 
ωριµότητάς του, το “Συµπόσιο” και τον “Φαίδρο”. 

Σ’ αυτά βρίσκουµε την παραδοξολογία µιας πλήρους κοσµικής γραµµής στολισµένη µε τη 
γλώσσα της αισθησιακής χαράς και της σωµατικής ηδονής. 

Το “Συµπόσιο” είναι συζήτηση περί Έρωτος από όλες τις απόψεις. Έξι οµιλίες γίνονται 
εξυµνώντας τον έρωτα και η αλήθεια εµφανίσθηκε στη πραγµατικότητα µε την παρέµβαση 
του Αλκιβιάδη. 

Οι οµιλίες εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία ως προς το θέµα και τον τόνο. Καµία άποψη του 
Έρωτα είτε σεξουαλική είτε αισθηµατική είτε κωµική είτε ποιητική δεν παραµελήθηκε, αλλά 
η κορύφωση έφθασε στην οµιλία του Σωκράτη που παριστάνει τον Έρωτα σαν πάθος για 
ένα αιώνιο αγαθό, σαν µέσο για τη διάβαση από τον ορατό κόσµο στον κόσµο της γνώσης. 
Το πάθος, που φαίνεται εξ ολοκλήρου γήινο, γίνεται το κύριο µέσον της απελευθέρωσης της 
ψυχής.  

Στον “Φαίδρο” η ίδια ιδέα αποκαλύπτεται µε µεγάλη ποιητική δύναµη. Ο Έρωτας είναι η 
δύναµη, που ελευθερώνει την ψυχή για την αληθινή της δράση και την φέρνει σε επαφή µε 
την “άχρωµη, άµορφη, την όχι αισθητή πραγµατικότητα” (αχρώµατός τε και ασχηµάτιστος και 
αναφής ουσία. [Πλ. Φαίδρ. 247C]), που είναι το µόνο αρµονικό όλον. 

Στην περιγραφή αυτής της εκστατικής εµπειρίας ο Πλάτωνας παρουσίασε στην πληρότητά 
της τη δύναµη ποιητή, ικανού να περιγράφει ποιήµατα σε πεζό λόγο. Στην έκθεση του που 
µας παρουσιάζει την άνοδο της ψυχής ανάµεσα από εξαιρετικά ωραία πράγµατα προς το 
απόλυτο κάλλος ή στο µύθο του της ψυχής σαν ενός αµαξηλάτη µε δυο άλογα, που ορµούν 
ασυγκράτητα σε διαφορετικές διευθύνσεις, ο Πλάτωνας γράφει σαν ένας µεγάλος 
µυστικιστής που χρησιµοποιεί τις παραστάσεις ενός αισθητού κόσµου, για να µεταδώσει τη 
δόξα του υπεραισθητού.  

Κι ακόµα αυτή η έκσταση και αποχή, αυτή η δυσφήµηση του εδώ και του τώρα, 
συνδυάζονται µε τις λαµπρότερες εµφανίσεις της δραµατικής του τέχνης και τις πιο 
θελκτικές παρουσιάσεις των ζώντων ανθρώπων. Η έκθεση του “Συµποσίου”, όπου οι 
µεγάλοι άνδρες κάθονται και πίνουν ως την αυγή και διακόπτονται από τον Αλκιβιάδη που 
ήρθε µεθυσµένος και ανήσυχος από χιουµιοριστικό θαυµασµό για τον Σωκράτη, 
αντισταθµίζεται µόνον µε το προοίµιο του “Φαίδρου”, όπου ο Σωκράτης κι ο Φαίδρος 
κάνουν περίπατο στην εξοχή και κάθονται κάτω από τα σκιερά πλατάνια µε τα τρεχούµενα 
νερά, ενώ ο Φαίδρος διαβάζει ένα νεανικό κυνικό δοκίµιο περί Έρωτος. Όταν διαβάζουµε 
αυτές τις σελίδες, βλέπουµε ότι ένας ποιητής χάθηκε µέσα στον Πλάτωνα και φθάνουµε στο 
σηµείο να κατανοήσουµε την ασυµφωνία στο χαρακτήρα του που φώναζε για έναν κόσµο 
πέραν των αισθήσεων, ενώ υπολόγιζε κάθε όραµα και ήχο στη φύση και που φώναζε για µια 
εύτακτη και ηθική αποµόνωση, ενώ ευχαριστιόταν µε κάθε ποικιλία και όψη της σαρκικής 
ζωής.  

Αυτή η ασυµφωνία δεν µπορούσε να διαρκέσει ως το τέλος και έτσι η “Πολιτεία” είναι η 
απάντηση του Πλάτωνα σε αυτήν. Σ’ αυτό το έργο της µεγάλης του ωριµότητας, ο 
φιλόσοφος και ο θεολόγος θριαµβεύουν πάνω από τον ποιητή και τον άνδρα, που εύρισκε 
ευχαρίστηση στην ηδονή. 

Κτίζει πάνω σε µεγάλες γραµµές. Εξετάζει τα θεµελιώδη προβλήµατα της πολιτικής. Αν και 
αυτό το έργο αρχίζει σαν να είναι απάντηση στον σοφιστή Θρασύµαχο, που υποστηρίζει ότι 



“δικαιοσύνη είναι ό,τι συµφέρει στο δυνατότερο”, η απάντηση καλύπτει δέκα βιβλία, και δεν 
περιλαµβάνει µόνο µια συζήτηση για την ιδεώδη πολιτεία, αλλά ώριµα συµπεράσµατα του 
Πλάτωνα πάνω στην ψυχολογία και την καλλιτεχνία, τη γνώση, την αγωγή και τη µετά 
θάνατο ζωή. Η ηθική δοξασία του Σωκράτη µπορεί να φανεί από τα ηθικά του 
συµπεράσµατα. Και εκτίθεται µε απαραδειγµάτιστη διαύγεια και ακτινοβολία. 

Η “Πολιτεία” είναι συζήτηση αναφερόµενη στις θεµελιώδεις αρχές της διακυβέρνησης της 
πόλης, αλλά ο Πλάτωνας είδε ότι αυτά τα αξιώµατα περιλάµβαναν εξ ολοκλήρου το 
καθήκον του ανθρώπου και δεν οπισθοχώρησε µπρος στα σχετικά συµπεράσµατα. Ο 
Σωκράτης εκφράζει το παράπονο ότι τα πολιτικά δεν είναι όµοια µε τα άλλα επαγγέλµατα, 
ότι δεν είναι εµπιστευµένα στους επαγγελµατίες, αλλά στους ερασιτέχνες και η “Πολιτεία” 
είναι µια προσπάθεια να ορίσει την ιδεώδη πολιτεία και τον ιδεώδη πολιτικό. Η απάντηση 
είναι ότι οι φιλόσοφοι πρέπει να γίνουν βασιλείς και οι βασιλείς φιλόσοφοι. Μόνον τότε, και 
όχι έως τότε, θα γίνει µια αλλαγή και θα γίνει η δικαιοσύνη πραγµατικότητα. 

Ο Πλάτωνας εκθέτει αυτό το ιδανικό γνωρίζοντας ότι αυτό είναι Ιδεολογία, ότι η πόλη, που 
γι’ αυτήν µιλάει, “κείται στον ουρανό”, αλλά στην συζήτησή του φέρνει ένα ακριβές και 
µάλιστα ένα δριµύ πνεύµα. 

Η δύναµη πρέπει να συνδυάζεται µε τη δικαιοσύνη. Σκιαγραφεί ένα σχέδιο αγωγής, που θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε τέτοιο αποτέλεσµα, και ποτέ δεν οπισθοχωρεί µπροστά στα 
συµπεράσµατα που απορρέουν κατ’ αναπόδραστο τρόπο από την θεωρία του. Όντας 
αποφασισµένος να καταργήσει τα ιδιωτικά συµφέροντα συνηγορεί για µια κοινοκτηµοσύνη 
των γυναικών, των παιδιών και της ιδιοκτησίας. 

Επιθυµώντας να διδάξει την αλήθεια περιορίζει τις τέχνες και την ποίηση και τη µουσική 
στα αυστηρά καθήκοντα της αγωγής. Απαρνείται τις ιστορίες των θεών, γιατί οι θεοί δεν 
οφείλουν να µεταβάλλονται και δεν µπορούν να εξαπατούν. Ο ιδεώδης του άρχοντας είναι 
τελείως δοσµένος στην υπηρεσία του κράτους, γιατί βρίσκεται σε συµφωνία µε τον εαυτό του 
και γνωρίζει ότι το καλό του είναι το ίδιο µε το καλό του κράτους. 

Ο ιδανικός του στρατιώτης είναι πραγµατικά γενναίος, γιατί γνωρίζει πόσο µεγάλοι είναι οι 
κίνδυνοι που έχει να αντιµετωπίσει, κι ακόµα είναι έτοιµος να τους αντιµετωπίσει. Ο 
Πλάτωνας τοποθετεί τις γυναίκες σε ισότητα µε τους άνδρες, γιατί στα πολιτικά δικαιώµατα 
δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ αυτών. Είναι εξ ίσου αυστηρός προς τη δηµοκρατία, που αυτός 
έζησε, και την τυραννία, που οι ήρωες της παιδικής του ηλικίας επιθυµούσαν να 
εγκαταστήσουν. Είχε θέσει κατά µέρος όλη του τη ροµαντική και ποιητική ιδεολογία, 
επειδή ποθούσε µε αγωνία να είναι πραγµατικά δίκαιος, να εκθέσει έναν αδιαφιλονίκητα 
ιδεώδη τύπο διακυβέρνησης, και σ’ αυτήν πρέπει στο εξής οι νοµοθέτες και οι πολιτικοί να 
προσπαθούν να φθάσουν, όσο κι αν αυτό µπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο. 

Ο ηθικός και µάλιστα πουριτανικός ζήλος της “Πολιτείας” στηρίζεται σε µεταφυσικό 
ζήτηµα, που εξακολουθεί να καταπλήσσει µέχρι σήµερα µε την πληρότητα και τη διαύγειά 
του. 

Ο Πλάτωνας είχε αποκηρύξει τις αξιώσεις του αισθητού κόσµου και βρήκε την αλήθεια 
γενικά στα αντικείµενα της γνώσης. Μόνον αυτοί που έχουν σπουδάσει αυτά είναι ικανοί να 
κυβερνήσουν. Οι κυβερνήτες του είναι φιλόσοφοι και µαθηµατικοί. Η έκθεση αυτής της 
µεταφυσικής τον παίρνει µακριά πέρα από τη διδασκαλία του Σωκράτη και τον τοποθετεί ως 
τον πρώτο φιλοσοφικό στοχαστή, που βρήκε µια µόνιµη αλήθεια πίσω από τα αισθητά 
αντικείµενα. ∆εν έχει σηµασία η δυσκολία που µας παρέχει η άποψή του. Ακτινοβολεί από 



διαύγεια εκλέγοντας το τελείως κατάλληλο παράδειγµα και βρίσκοντας ακριβώς τη σωστή 
δυσκολία. ∆εν είναι τόσο ένας δραµατικός όσο ένας φιλόσοφος. Ο Σωκράτης κατευθύνει τη 
συζήτηση και οι άλλοι οµιλητές χαριτωµένα περιορίζονται σε σποραδικές λέξεις εγκρίσεως ή 
δισταγµού. Τόση εµπιστοσύνη προσφέρει η µέθοδος του Πλάτωνα, ώστε µπορεί να 
καθορίζει σαν δόγµα συµπεράσµατα, που στην καλύτερη εκδήλωση βασίζονται σε 
προσωπική έκφραση. Η σύγκρισή του της “Πολιτείας” προς το άτοµο δεν δικαιολογείται 
στη θεωρία ούτε στην πράξη και η ανάλυσή του των διαφόρων ειδών των ανθρώπων των 
κατάλληλων στις διάφορες κυβερνήσεις, διασκεδαστική και έξυπνη καθώς είναι, δεν έχει 
τίποτα να κάνει µε πολιτικές επιστήµες. Η πρόθεσή του να εµπνεύσει, και όταν το υλικό του 
αρνείται να φθάσει την επιστηµονική απόδειξη, προκαλεί δυνατές συγκινήσεις. 

Αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει η δυνατή πεπο θηση, ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει κα
ότι αξίζει να γίνει. 

      ί   ι 
  

Ο Πλάτωνας δεν ήταν µόνον θεωρητικός. Ίδρυσε την Ακαδηµία και πιστός στις θεωρίες του 
έδωσε τον καλύτερο εαυτό του σε οµιλίες και προσωπικές διδασκαλίες. Κλήθηκε το 367 
π.Χ. να χρησιµεύσει για δάσκαλος του νέου τυράννου των Συρακουσών ∆ιονυσίου του Β΄. 
Πήγε αµέσως και επιχείρησε παρ’ όλα τα πολλά εµπόδια να διαπλάσει τον νέο άνδρα σε 
ιδεώδη κυβερνήτη. Όµως απέτυχε τόσο εξ αιτίας των ζηλοτυπιών που υπήρχαν στην Αυλή 
των Συρακουσών και από το δικό του άκαµπτο χαρακτήρα. Αλλά το πείραµα είχε αξία γι’ 
αυτόν. Άρχισε να δουλεύει πάνω στη δηµιουργία των σκέψεων έξω από τον εαυτό του και να 
χτυπά την αδυναµία που είχε βρει στο σύστηµά του. Τα αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν στις 
εργασίες των µετέπειτα  χρόνων  του.  

 
 
Στο “Θεαίτητο”, “Παρµενίδη” και “Σοφιστή” έθιξε τα βασικά προβλήµατα της λογικής. 
Το πρώτο δείχνει ότι η γνώση δεν µπορεί να αποδεικνύεται µε την αίσθηση ή σκέψη (δόξα). 
Το δεύτερο είναι κριτική των γενικών εννοιών (ιδεών), που εκτίθονταν στον “Φαίδωνα”, και 
την “Πολιτεία”, και το τρίτο είναι µια προσπάθεια να καθορίσει τις οντολογικές κατηγορίες. 

Σ’ αυτά τα έργα ο Πλάτωνας παρουσιάζεται µε αξιώσεις θεωρητικού της λογικής. Από 
κάποια άποψη είναι αυτά τα έργα δύσκολα και δεν κερδίζουν τη συµπάθειά µας. Ένα µεγάλο 
µέρος του “Παρµενίδη” παίρνουν οι περίπλοκες συζητήσεις που αναφέρονται στο “έν” και 
οι ορισµοί ενός Σοφιστού στον οµώνυµο διάλογο κάνουν υπαινιγµούς σε συζητήσεις, για τις 
οποίες δεν γνωρίζουµε τίποτα. Αλλά αν και το δραµατικό στοιχείο έχει υποχωρήσει και δεν 
υπάρχουν λυρικές εκρήξεις, υπάρχουν στιγµές µεγάλης οµορφιάς. Η έκθεση της 
φιλοσοφικής ζωής στο “Θεαίτητο”, έτσι όπως γράφτηκε, είναι µια συγκινητική έκθεση 
ελατηρίων και συγκινήσεων που εξεγείρει ο Πλάτωνας, για να προκρίνει τη θεωρία αντί για 
τη δράση. Αλλά η αληθινή δύναµη εδώ βρίσκεται στον διανοητικό δέσιµο. Πουθενά δεν 
έχουν προβληθεί ερωτήσεις τόσο περίπλοκες µε τόση ευκολία ούτε διατυπώθηκαν λύσεις µε 
τόση αξίωση για τη δική µας παραδοχή. 

Ο Πλάτωνας αντιµετώπιζε το έργο της υποβολής ερωτήσεων, που δεν είχαν πριν υποβληθεί, 
και της δηµιουργίας λεξιλογίου για έναν κλάδο της διανόησης, που δεν υπήρχε µέχρι τότε. 
Με µια διαδικασία, που δε µπορεί να καθοριστεί, υπερνίκησε και τις δυο δυσκολίες µε 
καταφανή ευκολία. 

Από τη λογική ο Πλάτωνας στράφηκε στα πολιτικά και στη θρησκεία. 



Στον “Πολιτικό” και τους “Νόµους” δίνει τις αναθεωρηµένες απόψεις του πάνω στην 
πολιτική. Στο πρώτο ορίζει την θεωρία και στο δεύτερο επεξεργάζεται την πράξη. Στον 
“Πολιτικό” ορίζει τη φύση του καλού πολιτικού και εµπιστεύεται ολοκληρωτικά στο 
προσωπικό στοιχείο, κάτι που είχε αµελήσει στην “Πολιτεία”.  

Η πείρα τον έχει κάνει πιο ανεκτικό στη θεωρία και µάλιστα παραδέχεται ότι, αν η 
δηµοκρατία κάνει το ελάχιστο καλό απ’ όλα τα πολιτεύµατα, αυτή επίσης κάνει και το 
ελάχιστο κακό. Αλλά αν έχει γίνει πιο ανεκτικός στις ιδέες και τα συστήµατα, δεν είχε γίνει 
περισσότερο αισιόδοξος για την ανθρώπινη φύση. 

Οι “Νόµοι”, µε τους οποίους ασχολήθηκε τα τελευταία του χρόνια και είναι το πιο εκτενές 
του έργο, είναι µια προσπάθεια να διατυπώσει ένα κατορθωτό πολίτευµα κάτω από το µύθο 
της νοµοθεσίας για µια νέα αποικία στην Κρήτη. Ένας Αθηναίος ξένος, που µπορεί να είναι 
ο Πλάτωνας ο ίδιος, βοηθάει έναν Σπαρτιάτη, και έναν Κρητικό να κάνουν έναν κώδικα 
νόµων, που απεικονίζουν τον ώριµο καρπό της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα. 

Ανόµοιοι µε την “Πολιτεία” οι “Νόµοι” δεν περιλαµβάνουν µια ιδεολογία, αλλά 
αναφέρονται σε έναν αληθινό κόσµο. Ο Πλάτωνας φανερά το δηλώνει ότι πρόκειται για ένα 
υπόδειγµα για νοµοθέτη και µερικές από τις προβλέψεις του εφαρµόσθηκαν από τους 
µονάρχες της Ελληνιστικής εποχής, τους µονάρχες της Ρώµης και του Βυζαντίου. 

Αν και κάθε θέσπισµα είναι βασισµένο πάνω σε γενικές αρχές, που συζητήθηκαν µε 
πληρότητα και εκφράστηκαν µε σαφήνεια, ο Πλάτωνας δεν βρίσκει λεπτοµέρειες που να µην 
είναι σηµαντικές. Ένιωσε ότι, αν και η ανθρώπινη ζωή δεν ήταν αληθινά ένα σοβαρό 
πράγµα, αυτή πρέπει να εξακολουθεί να συµπεριφέρεται σοβαρά και γι’ αυτό µε εξαιρετική 
φροντίδα εκθέτει τους νόµους για κάθε τι που αφορά τη διοίκηση της δηµόσιας πρόνοιας, 
για την ύδρευση και τη συλλογή καρπών από τους οδοιπόρους.  

Παράλληλα µε το ενδιαφέρον του Πλάτωνα για τα πολιτικά ζητήµατα αναπτυσσόταν και το 
ενδιαφέρον του για τη θρησκεία. 

Στον “Πολιτικό” διηγείται έναν περίεργο µύθο του θεού που εγκατέλειψε τον κόσµο, και 
του επέτρεψε να περιφέρεται σε µια κυκλική τροχιά αντίθετη προς την κοινωνική. Στους 
“Νόµους” εκθέτει την ώριµή του θεολογία και βρίσκει την αιτία των κακών στις ψυχές που 
διαφθείρονται, όταν κάνουν συντροφιά µε την άνοια.  
Στον “Τίµαιο” διατυπώνει µια κοσµολογία. Το έργο είναι σχεδόν ένας µονόλογος, που 
γίνεται από έναν Πυθαγόρειο, και είναι ένας περίεργος συνδυασµός επιστήµης και µύθου. 
Περιλαµβάνει διεισδυτικές συζητήσεις για τη φύση του χώρου και της κίνησης, του χρόνου 
σαν τον ορισµό “η κινούµενη εικόνα της αιωνιότητας” των γήινων και πλανητικών κινήσεων. 
Περιέχει µυθική έκθεση της δηµιουργίας του κόσµου, µέσα στην οποία αναµειγνύεται µια 
δηµιουργική θεολογία µε µια φαντασία. Ο θεός έφτιαξε τον κόσµο έξω από την αταξία, γιατί 
“ήθελε τα πάντα να γίνουν όσο το δυνατόν όµοια µε αυτόν”. Αλλά στις λεπτοµέρειες της 
δηµιουργίας ο Πλάτωνας επιτρέπει στον εαυτό του να χρησιµοποιήσει αρκετό χιούµορ. Ο 
“Τίµαιος” είναι βέβαια µυστικιστικό έργο. Η επιστήµη του είναι τόσο αποµακρυσµένη από 
εµάς, η πρόθεσή του µας είναι πολύ δυσδιάκριτη. Αλλά κάτω από αυτό κρύβεται µια µεγάλη 
ιδέα. Ο Πλάτωνας επιχειρεί να γεφυρώσει τη Σωκρατική διαίρεση µεταξύ της 
πραγµατικότητας και του φαινοµένου µε την υψηλή αντίληψη για τον κόσµο θεωρηµένο σαν 
“ορατόν θεό”, “εικόνα του νοητού θεού” και εδώ βρίσκεται ο δρόµος που οδηγεί σε µια πιο 
ανθρώπινη µεταφυσική.  



Ο Πλάτωνας ήταν ένας από τους πιο νοήµονες άνδρες, που έζησαν ποτέ, ένας στοχαστής 
µεγάλης πρωτοτυπίας και δύναµης. Ανακαλύφθηκε εκ νέου στην Αναγέννηση και 
εξακολουθεί να είναι έµπνευση και στους φιλοσόφους και στους µυστικιστές. Πάνω σε 
µερικές ερωτήσεις διατύπωσε απαντήσεις, που είναι σχεδόν αδύνατο να τις απορρίψουµε.  

Ο Nietsche τον ονόµασε “ένας χριστιανός πριν από τον Χριστό”. Και υπάρχει αλήθεια σ’ 
αυτά τα λόγια.  

Μέχρι σήµερα παραµένει µια µορφή µέγιστης σπουδαιότητας. Έχει χύσει µαγεία πάνω στον 
κόσµο. Και παρά τη στενοχώρια του και την αίσθηση της ήττας µερικές φορές, παρά τις 
διαψεύσεις και τις άλυτες συµφωνίες, παραµένει η τελευταία δηµιουργική µεγαλοφυΐα, που 
παρουσίασε η Αθήνα, και η τελευταία φωνή από τον γοητευτικό κόσµο, που κοντεύει να 
εξατµισθεί.  

 

 

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 

  

  

 

∆εν 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 ∆ία, 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. ∆εν ξέρω λοιπόν την τέχνη 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 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 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; 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. 
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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 της δικής µου σοφίας, αν έχω κάποια σοφία, 
όποια κι αν είναι, θα παρουσιάσω για µάρτυρα τον θεό των ∆ελφών. 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
∆ελφούς, τόλµησε να ρωτήσε 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; ∆εν µπορεί βέβαια να λέει ψέµατα. ∆εν
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 ότ 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 
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. ∆εν 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. 

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
προτ µούσα, 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 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. 
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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 
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 λο πόν 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. 
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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; ∆εν νοµίζεις ότι η σιωπή σου είναι 
ντροπή, ότι αποτελεί αρκετή απόδειξη για τον ισχυρισµό µου, ότι δε νοιάζεσαι καθόλου γι' 
αυτό το ζήτηµα; 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. 

- 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; ∆εν 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 ∆ία, Μέλητε, τι είναι καλύτερο, να ζεις ανάµεσα 
σε καλούς πολίτες ή σε κακούς; Έλα φίλε µου, απάντησε. ∆εν 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 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; ∆εν 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; ∆εν 
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 
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; 

∆εν πιστεύω λοιπόν ούτε για τον ήλιο ούτε για τη σελήνη ότι είναι θεοί, όπως οι άλλοι 
άνθρωποι; 



- Μα τον ∆ία, 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 ∆ία, έτσι σου 
φαίνοµαι; Ότι δεν πιστεύω σε κανένα θεό; 

- Όχι, µα το ∆ία, 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 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; ∆εν 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; 

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

Γιατί τότε θα ήταν ανάξιοι, σύµφωνα µε τα 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 ∆ήλιο, 
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 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 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 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. ∆εν 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. 

∆εν 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 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 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. 

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. ∆εν 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 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 ∆ηµοδόκου, 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. 

∆εν αποκλείεται όµως να αγανακτήσει κανείς από σας αν σκεφτεί τον εαυτό του, που και σε 
µικρότερης σηµασίας δίκη απ' αυτήν εδώ θα παρακαλούσε και θα ικέτευε τους δικαστές µε 
πολλά δάκρυα, φέρνοντας στο βήµα και τα παιδιά του, για να τον λυπηθούν όσο το δυνατόν 
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. ∆εν 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 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. ∆εν 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 ∆ία, 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 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 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. 
∆εν 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. ∆εν 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 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: "∆εν 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 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. ∆εν 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. 

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. ∆εν 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 ∆ία, 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 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 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, 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; ∆εν 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 είνα το καλύτερο, είναι άγνωστο σε µας. Μόνο ο Θεός το γνωρίζει. 
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