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Νέος ἐγώ ποτε ὢν πολλοῖς δὴ ταὐτὸν ἔπαθον· ᾠήθην, εἰ θᾶττον ἐµαυτοῦ γενοίµην 
κύριος, ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως εὐθὺς ἰέναι. καί µοι τύχαι τινὲς τῶν τῆς πόλεως 
πραγµάτων τοιαίδε παρέπεσον. ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς τότε πολιτείας  λοιδορουµένης 
µεταβολὴ γίγνεται, καὶ τῆς µεταβολῆς εἷς καὶ πεντήκοντά τινες ἄνδρες προύστησαν 
ἄρχοντες, ἕνδεκα µὲν ἐν ἄστει, δέκα δ' ἐν Πειραεῖ – περί τε ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων ὅσα 
τ' ἐν τοῖς ἄστεσι διοικεῖν ἔδει – τριάκοντα δὲ πάντων ἄρχοντες κατέστησαν 
αὐτοκράτορες. τούτων δή τινες οἰκεῖοί τε ὄντες καὶ γνώριµοι ἐτύγχανον ἐµοί, καὶ δὴ καὶ 
παρεκάλουν εὐθὺς ὡς ἐπὶ προσήκοντα πράγµατά µε. καὶ ἐγὼ θαυµαστὸν οὐδὲν ἔπαθον 
ὑπὸ νεότητος· ᾠήθην γὰρ αὐτοὺς ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντας 
διοικήσειν δὴ τὴν πόλιν, ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, τί πράξοιεν. καὶ ὁρῶν 
δήπου τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν ἔµπροσθεν πολιτείαν – τά 
τε ἄλλα καὶ φίλον ἄνδρα ἐµοὶ πρεσβύτερον Σωκράτη, ὃν ἐγὼ σχεδὸν οὐκ ἂν αἰσχυνοίµην 
εἰπὼν δικαιότατον εἶναι τῶν τότε, ἐπί τινα τῶν πολιτῶν µεθ' ἑτέρων ἔπεµπον, βίᾳ 
ἄξοντα ὡς ἀποθανούµενον, ἵνα δὴ µετέχοι τῶν πραγµάτων αὐτοῖς, εἴτε βούλοιτο εἴτε 
µή· ὁ δ' οὐκ ἐπείθετο, πᾶν δὲ παρεκινδύνευσεν παθεῖν πρὶν ἀνοσίων αὐτοῖς ἔργων 
γενέσθαι κοινωνός – ἃ δὴ πάντα καθορῶν καὶ εἴ τιν' ἄλλα τοιαῦτα οὐ σµικρά, 
ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐµαυτὸν ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν. χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ 
µετέπεσε τὰ τῶν τριάκοντά τε καὶ πᾶσα ἡ τότε πολιτεία· πάλιν δὲ βραδύτερον µέν, 
εἷλκεν δέ µε ὅµως ἡ περὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ καὶ πολιτικὰ ἐπιθυµία. ἦν οὖν καὶ ἐν 
ἐκείνοις ἅτε τεταραγµένοις πολλὰ γιγνόµενα ἅ τις ἂν δυσχεράνειεν, καὶ οὐδέν τι 
θαυµαστὸν ἦν τιµωρίας ἐχθρῶν γίγνεσθαί τινών τισιν µείζους ἐν µεταβολαῖς· καίτοι 
πολλῇ γε ἐχρήσαντο οἱ τότε κατελθόντες ἐπιεικείᾳ. κατὰ δέ τινα τύχην αὖ τὸν ἑταῖρον 
ἡµῶν Σωκράτη τοῦτον δυναστεύοντές  τινες εἰσάγουσιν εἰς δικαστήριον, ἀνοσιωτάτην 
αἰτίαν ἐπιβαλόντες καὶ πάντων ἥκιστα Σωκράτει προσήκουσαν· ὡς ἀσεβῆ γὰρ οἱ µὲν 
εἰσήγαγον, οἱ δὲ κατεψηφίσαντο καὶ ἀπέκτειναν τὸν τότε τῆς ἀνοσίου ἀγωγῆς οὐκ 
ἐθελήσαντα µετασχεῖν περὶ ἕνα τῶν τότε φευγόντων φίλων, ὅτε φεύγοντες ἐδυστύχουν 
αὐτοί. σκοποῦντι δή µοι ταῦτά τε καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πράττοντας τὰ πολιτικά, καὶ 
τοὺς νόµους γε καὶ ἔθη, ὅσῳ µᾶλλον διεσκόπουν ἡλικίας τε εἰς τὸ πρόσθε προύβαινον, 
τοσούτῳ χαλεπώτερον ἐφαίνετο ὀρθῶς εἶναί µοι τὰ πολιτικὰ διοικεῖν. 
 


