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[1]    Περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίµην, ὦ ἄνδρες, τὸ τοιούτους ὑµᾶς ἐµοὶ 
δικαστὰς περὶ τούτου τοῦ πράγµατος γενέσθαι, οἷοίπερ ἂν ὑµῖν αὐτοῖς 
εἴητε τοιαῦτα πεπονθότες· εὖ γὰρ οἶδ' ὅτι, εἰ τὴν αὐτὴν γνώµην περὶ τῶν 
ἄλλων ἔχοιτε, ἥνπερ περὶ ὑµῶν αὐτῶν, οὐκ ἂν εἴη ὅστις οὐκ ἐπὶ τοῖς 
γεγενηµένοις ἀγανακτοίη, ἀλλὰ πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ τοιαῦτα 
ἐπιτηδευόντων τὰς ζηµίας µικρὰς ἡγοῖσθε. 

[2] καὶ ταῦτα οὐκ ἂν εἴη µόνον παρ' ὑµῖν οὕτως ἐγνωσµένα, ἀλλ' ἐν 
ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι· περὶ τούτου γὰρ µόνου τοῦ ἀδικήµατος καὶ ἐν 
δηµοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ ἡ αὐτὴ τιµωρία τοῖς ἀσθενεστάτοις πρὸς τοὺς 
τὰ µέγιστα δυναµένους ἀποδέδοται, ὥστε τὸν χείριστον τῶν αὐτῶν 
τυγχάνειν τῷ βελτίστῳ· οὕτως, ὦ ἄνδρες, ταύτην τὴν [3] ὕβριν ἅπαντες 
ἄνθρωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται. περὶ µὲν οὖν τοῦ µεγέθους τῆς ζηµίας 
ἅπαντας ὑµᾶς νοµίζω τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἔχειν, καὶ οὐδένα οὕτως 
ὀλιγώρως διακεῖσθαι, ὅστις οἴεται δεῖν συγγνώµης τυγχάνειν ἢ µικρᾶς 
ζηµίας ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους· [4] ἡγοῦµαι δέ, ὦ 
ἄνδρες, τοῦτό µε δεῖν ἐπιδεῖξαι, ὡς ἐµοίχευεν Ἐρατοσθένης τὴν γυναῖκα 
τὴν ἐµὴν καὶ ἐκείνην τε διέφθειρε καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐµοὺς ᾔσχυνε καὶ 
ἐµὲ αὐτὸν ὕβρισεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐµὴν εἰσιών, καὶ οὔτε ἔχθρα ἐµοὶ καὶ 
ἐκείνῳ οὐδεµία ἦν πλὴν ταύτης, οὔτε χρηµάτων ἕνεκα ἔπραξα ταῦτα, ἵνα 
πλούσιος ἐκ πένητος γένωµαι, οὔτε ἄλλους κέρδους οὐδενὸς πλὴν τῆς 
κατὰ τοὺς νόµους [5] τιµωρίας. ἐγὼ τοίνυν ἐξ ἀρχῆς ὑµῖν ἅπαντα ἐπιδείξω 
τὰ ἐµαυτοῦ πράγµατα, οὐδὲν παραλείπων, ἀλλὰ λέγων τἀληθῆ· ταύτην 
γὰρ ἐµαυτῷ µόνην ἡγοῦµαι σωτηρίαν, ἐὰν ὑµῖν εἰπεῖν ἅπαντα δυνηθῶ τὰ 
πεπραγµένα. 

[6]    Ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ µοι γῆµαι καὶ γυναῖκα 
ἠγαγόµην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν µὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείµην ὥστε µήτε 
λυπεῖν µήτε λίαν ἐπ' ἐκείνῃ εἶναι ὅ τι ἂν ἐθέλῃ ποιεῖν, ἐφύλαττόν τε ὡς 
οἷόν τε ἦν, καὶ προσεῖχον τὸν νοῦν ὥσπερ εἰκὸς ἦν. ἐπειδὴ δέ µοι παιδίον 
γίγνεται, ἐπίστευον ἤδη καὶ πάντα τὰ ἐµαυτοῦ ἐκείνῃ παρέδωκα, 
ἡγούµενος ταύτην οἰκειότητα µεγίστην [7] εἶναι· ἐν µὲν οὖν τῷ πρώτῳ 
χρόνῳ, ὦ Ἀθηναῖοι, πασῶν ἦν βελτίστη· καὶ γὰρ οἰκονόµος δεινὴ καὶ 
φειδωλὸς [ἀγαθὴ] καὶ ἀκριβῶς πάντα διοικοῦσα· ἐπειδὴ δέ µοι ἡ µήτηρ 
ἐτελεύτησε, ἣ πάντων τῶν κακῶν ἀποθανοῦσα αἰτία [8] µοι γεγένηται. ἐπ' 
ἐκφορὰν γὰρ αὐτῇ ἀκολουθήσασα ἡ ἐµὴ γυνὴ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου 
ὀφθεῖσα χρόνῳ διαφθείρεται· ἐπιτηρῶν γὰρ τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς τὴν 
ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ λόγους προσφέρων ἀπώλεσεν [9] αὐτήν. Πρῶτον 
µὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, (δεῖ γὰρ καὶ ταῦθ' ὑµῖν διηγήσασθαι) οἰκίδιον ἔστι µοι 
διπλοῦν, ἴσα ἔχον τὰ ἄνω τοῖς κάτω κατὰ τὴν γυναικωνῖτιν καὶ κατὰ τὴν 



ἀνδρωνῖτιν. ἐπειδὴ δὲ τὸ παιδίον ἐγένετο ἡµῖν, ἡ µήτηρ αὐτὸ ἐθήλαζεν· ἵνα 
δὲ µή, ὁπότε λοῦσθαι δέοι, κινδυνεύῃ κατὰ τῆς κλίµακος καταβαίνουσα, 
ἐγὼ µὲν ἄνω [10] διῃτώµην, αἱ δὲ γυναῖκες κάτω. καὶ οὕτως ἤδη 
συνειθισµένον ἦν, ὥστε πολλάκις ἡ γυνὴ ἀπῄει κάτω καθευδήσουσα ὡς 
τὸ παιδίον, ἵνα τὸν τιτθὸν αὐτῷ διδῷ καὶ µὴ βοᾷ. καὶ ταῦτα πολὺν χρόνον 
οὕτως ἐγίγνετο, καὶ ἐγὼ οὐδέποτε ὑπώπτευσα, ἀλλ' οὕτως ἠλιθίως 
διεκείµην, ὥστε ᾤµην τὴν ἐµαυτοῦ γυναῖκα πασῶν 
σωφρονεστάτην [11] εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει. Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὦ 
ἄνδρες, ἧκον µὲν ἀπροσδοκήτως ἐξ ἀγροῦ, µετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τὸ παιδίον 
ἐβόα καὶ ἐδυσκόλαινεν ὑπὸ τῆς θεραπαίνης ἐπίτηδες λυπούµενον, ἵνα 
ταῦτα ποιῇ· ὁ γὰρ ἄνθρωπος [12] ἔνδον ἦν· ὕστερον γὰρ ἅπαντα 
ἐπυθόµην. καὶ ἐγὼ τὴν γυναῖκα ἀπιέναι ἐκέλευον καὶ δοῦναι τῷ παιδίῳ 
τὸν τιτθόν, ἵνα παύσηται κλᾶον. ἡ δὲ τὸ µὲν πρῶτον οὐκ ἤθελεν, ὡς ἂν 
ἀσµένη µε ἑωρακυῖα ἥκοντα διὰ χρόνου· ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ὠργιζόµην καὶ 
ἐκέλευον αὐτίκα ἀπιέναι, "ἵνα σύ γε" ἔφη "πειρᾷς ἐνταῦθα τὴν 
παιδίσκην· [13] καὶ πρότερον δὲ µεθύων εἷλκες αὐτήν". κἀγὼ µὲν ἐγέλων, 
ἐκείνη δὲ ἀναστᾶσα καὶ ἀπιοῦσα προστίθησι τὴν θύραν, προσποιουµένη 
παίζειν, καὶ τὴν κλεῖν ἐφέλκεται. κἀγὼ τούτων οὐδὲν ἐνθυµούµενος οὐδ' 
ὑπονοῶν [14] ἐκάθευδον ἄσµενος, ἥκων ἐξ ἀγροῦ. ἐπειδὴ δὲ ἦν πρὸς 
ἡµέραν, ἧκεν ἐκείνη καὶ τὴν θύραν ἀνέῳξεν. ἐροµένου δέ µου τί αἱ θύραι 
νύκτωρ ψοφοῖεν, ἔφασκε τὸν λύχνον ἀποσβεσθῆναι τὸν παρὰ τῷ παιδίῳ, 
εἶτα ἐκ τῶν γειτόνων ἐνάψασθαι. ἐσιώπων ἐγὼ καὶ ταῦτα οὕτως ἔχειν 
ἡγούµην. ἔδοξε δέ µοι, ὦ ἄνδρες, τὸ πρόσωπον ἐψιµυθιῶσθαι, τοῦ ἀδελφοῦ 
τεθνεῶτος οὔπω τριάκονθ' ἡµέρας· ὅµως δ' οὐδ' οὕτως οὐδὲν εἰπὼν περὶ 
τοῦ πράγµατος [15] ἐξελθὼν ᾠχόµην ἔξω σιωπῇ. Μετὰ δὲ ταῦτα, ὦ 
ἄνδρες, χρόνου µεταξὺ διαγενοµένου καὶ ἐµοῦ πολὺ ἀπολελειµµένου τῶν 
ἐµαυτοῦ κακῶν, προσέρχεταί µοί τις πρεσβῦτις ἄνθρωπος, ὑπὸ γυναικὸς 
ὑποπεµφθεῖσα ἣν ἐκεῖνος ἐµοίχευεν, ὡς ἐγὼ ὕστερον ἤκουον· αὕτη δὲ 
ὀργιζοµένη καὶ ἀδικεῖσθαι νοµίζουσα, ὅτι οὐκέτι ὁµοίως ἐφοίτα παρ' 
αὐτήν, ἐφύλαττεν ἕως ἐξηῦρεν ὅ τι εἴη τὸ αἴτιον. [16] προσελθοῦσα οὖν µοι 
ἐγγὺς ἡ ἄνθρωπος τῆς οἰκίας τῆς ἐµῆς ἐπιτηροῦσα, "Εὐφίλητε" ἔφη 
"µηδεµιᾷ πολυπραγµοσύνῃ προσεληλυθέναι µε νόµιζε πρὸς σέ· ὁ γὰρ 
ἀνὴρ ὁ ὑβρίζων εἰς σὲ καὶ τὴν σὴν γυναῖκα ἐχθρὸς ὢν ἡµῖν τυγχάνει. ἐὰν 
οὖν λάβῃς τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ διακονοῦσαν 
ὑµῖν καὶ βασανίσῃς, ἅπαντα πεύσῃ". "ἔστι δ'" ἔφη "Ἐρατοσθένης Ὀῆθεν ὁ 
ταῦτα πράττων, ὃς οὐ µόνον τὴν σὴν γυναῖκα διέφθαρκεν ἀλλὰ καὶ ἄλλας 
πολλάς· ταύτην γὰρ [τὴν] τέχνην [17] ἔχει". ταῦτα εἰποῦσα, ὦ ἄνδρες, 
ἐκείνη µὲν ἀπηλλάγη, ἐγὼ δ' εὐθέως ἐταραττόµην, καὶ πάντα µου εἰς τὴν 
γνώµην εἰσῄει, καὶ µεστὸς ἦν ὑποψίας, ἐνθυµούµενος µὲν ὡς ἀπεκλῄσθην 
ἐν τῷ δωµατίῳ, ἀναµιµνῃσκόµενος δὲ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐψόφει ἡ 
µέταυλος θύρα καὶ ἡ αὔλειος, ὃ οὐδέποτε ἐγένετο, ἔδοξέ τέ µοι ἡ γυνὴ 
ἐψιµυθιῶσθαι. ταῦτά µου πάντα εἰς τὴν γνώµην εἰσῄει, καὶ µεστὸς 
ἦν [18] ὑποψίας. ἐλθὼν δὲ οἴκαδε ἐκέλευον ἀκολουθεῖν µοι τὴν 
θεράπαιναν εἰς τὴν ἀγοράν, ἀγαγὼν δ' αὐτὴν ὡς τῶν ἐπιτηδείων τινὰ 



ἔλεγον ὅτι ἐγὼ πάντα εἴην πεπυσµένος τὰ γιγνόµενα ἐν τῇ οἰκίᾳ· "σοὶ οὖν" 
ἔφην "ἔξεστι δυοῖν ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι, ἢ µαστιγωθεῖσαν εἰς µύλωνα 
ἐµπεσεῖν καὶ µηδέποτε παύσασθαι κακοῖς τοιούτοις συνεχοµένην, ἢ 
κατειποῦσαν ἅπαντα τἀληθῆ µηδὲν παθεῖν κακόν, ἀλλὰ συγγνώµης παρ' 
ἐµοῦ τυχεῖν τῶν ἡµαρτηµένων. ψεύσῃ δὲ µηδέν, ἀλλὰ πάντα τἀληθῆ 
λέγε". [19] κἀκείνη τὸ µὲν πρῶτον ἔξαρνος ἦν, καὶ ποιεῖν ἐκέλευεν ὅ τι 
βούλοµαι· οὐδὲν γὰρ εἰδέναι· ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ἐµνήσθην Ἐρατοσθένους πρὸς 
αὐτήν, καὶ εἶπον ὅτι οὗτος ὁ φοιτῶν εἴη πρὸς τὴν γυναῖκα, ἐξεπλάγη 
ἡγησαµένη µε πάντα ἀκριβῶς ἐγνωκέναι. καὶ τότε ἤδη πρὸς τὰ γόνατά 
µου πεσοῦσα, καὶ πίστιν παρ' ἐµοῦ λαβοῦσα µηδὲν πείσεσθαι [20] κακόν, 
κατηγόρει πρῶτον µὲν ὡς µετὰ τὴν ἐκφορὰν αὐτῇ προσίοι, ἔπειτα ὡς αὐτὴ 
τελευτῶσα εἰσαγγείλειε καὶ ὡς ἐκείνη τῷ χρόνῳ πεισθείη, καὶ τὰς 
εἰσόδους οἷς τρόποις προσιεῖτο, καὶ ὡς Θεσµοφορίοις ἐµοῦ ἐν ἀγρῷ ὄντος 
ᾤχετο εἰς τὸ ἱερὸν µετὰ τῆς µητρὸς τῆς ἐκείνου· καὶ τἆλλα τὰ γενόµενα 
πάντα ἀκριβῶς διηγήσατο. [21] ἐπειδὴ δὲ πάντα εἴρητο αὐτῇ, εἶπον ἐγώ, 
"ὅπως τοίνυν ταῦτα µηδεὶς ἀνθρώπων πεύσεται· εἰ δὲ µή, οὐδέν σοι κύριον 
ἔσται τῶν πρὸς ἔµ' ὡµολογηµένων. ἀξιῶ δέ σε ἐπ' αὐτοφώρῳ ταῦτά µοι 
ἐπιδεῖξαι· ἐγὼ γὰρ οὐδὲν δέοµαι λόγων, ἀλλὰ τὸ ἔργον φανερὸν γενέσθαι, 
εἴπερ [22] οὕτως ἔχει". ὡµολόγει ταῦτα ποιήσειν. καὶ µετὰ ταῦτα 
διεγένοντο ἡµέραι τέτταρες ἢ πέντε, ... ὡς ἐγὼ µεγάλοις ὑµῖν τεκµηρίοις 
ἐπιδείξω. πρῶτον δὲ διηγήσασθαι βούλοµαι τὰ πραχθέντα τῇ τελευταίᾳ 
ἡµέρᾳ. Σώστρατος ἦν µοι ἐπιτήδειος καὶ φίλος. τούτῳ ἡλίου δεδυκότος 
ἰόντι ἐξ ἀγροῦ ἀπήντησα. εἰδὼς δ' ἐγὼ ὅτι τηνικαῦτα ἀφιγµένος οὐδὲν [ἂν] 
καταλήψοιτο οἴκοι τῶν ἐπιτηδείων, ἐκέλευον συνδειπνεῖν· καὶ ἐλθόντες 
οἴκαδε ὡς [23] ἐµέ, ἀναβάντες εἰς τὸ ὑπερῷον ἐδειπνοῦµεν. ἐπειδὴ δὲ 
καλῶς αὐτῷ εἶχεν, ἐκεῖνος µὲν ἀπιὼν ᾤχετο, ἐγὼ δ' ἐκάθευδον. ὁ δ' 
Ἐρατοσθένης, ὦ ἄνδρες, εἰσέρχεται, καὶ ἡ θεράπαινα ἐπεγείρασά µε εὐθὺς 
φράζει ὅτι ἔνδον ἐστί. κἀγὼ εἰπὼν ἐκείνῃ ἐπιµελεῖσθαι τῆς θύρας, 
καταβὰς σιωπῇ ἐξέρχοµαι, καὶ ἀφικνοῦµαι ὡς τὸν καὶ τόν, καὶ τοὺς µὲν 
‹οὐκ› ἔνδον κατέλαβον, τοὺς δὲ οὐδ' ἐπιδηµοῦντας [24] ηὗρον. παραλαβὼν 
δ' ὡς οἷόν τε ἦν πλείστους ἐκ τῶν παρόντων ἐβάδιζον. καὶ δᾷδας λαβόντες 
ἐκ τοῦ ἐγγύτατα καπηλείου εἰσερχόµεθα, ἀνεῳγµένης τῆς θύρας καὶ ὑπὸ 
τῆς ἀνθρώπου παρεσκευασµένης. ὤσαντες δὲ τὴν θύραν τοῦ δωµατίου οἱ 
µὲν πρῶτοι εἰσιόντες ἔτι εἴδοµεν αὐτὸν κατακείµενον παρὰ τῇ γυναικί, οἱ 
δ' ὕστερον [25] ἐν τῇ κλίνῃ γυµνὸν ἑστηκότα. ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες, πατάξας 
καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ χεῖρε περιαγαγὼν εἰς τοὔπισθεν καὶ δήσας 
ἠρώτων διὰ τί ὑβρίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐµὴν εἰσιών. κἀκεῖνος ἀδικεῖν µὲν 
ὡµολόγει, ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε µὴ ἀποκτεῖναι ἀλλ' 
ἀργύριον [26] πράξασθαι. ἐγὼ δ' εἶπον ὅτι "οὐκ ἐγώ σε ἀποκτενῶ, ἀλλ' ὁ 
τῆς πόλεως νόµος, ὃν σὺ παραβαίνων περὶ ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν 
ἐποιήσω, καὶ µᾶλλον εἵλου τοιοῦτον ἁµάρτηµα ἐξαµαρτάνειν εἰς τὴν 
γυναῖκα τὴν ἐµὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ἐµοὺς ἢ τοῖς νόµοις πείθεσθαι 
καὶ [27] κόσµιος εἶναι". οὕτως, ὦ ἄνδρες, ἐκεῖνος τούτων ἔτυχεν ὧνπερ οἱ 
νόµοι κελεύουσι τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας, οὐκ εἰσαρπασθεὶς ἐκ τῆς 



ὁδοῦ, οὐδ' ἐπὶ τὴν ἑστίαν καταφυγών, ὥσπερ οὗτοι λέγουσι· πῶς γὰρ ἄν, 
ὅστις ἐν τῷ δωµατίῳ πληγεὶς κατέπεσεν εὐθύς, περιέστρεψα δ' αὐτοῦ τὼ 
χεῖρε, ἔνδον δὲ ἦσαν ἄνθρωποι τοσοῦτοι, οὓς διαφυγεῖν οὐκ ἐδύνατο, οὔτε 
σίδηρον οὔτε ξύλον οὔτε ἄλλο [28] οὐδὲν ἔχων, ᾧ τοὺς εἰσελθόντας ἂν 
ἠµύνατο. ἀλλ', ὦ ἄνδρες, οἶµαι καὶ ὑµᾶς εἰδέναι ὅτι οἱ µὴ τὰ δίκαια 
πράττοντες οὐχ ὁµολογοῦσι τοὺς ἐχθροὺς λέγειν ἀληθῆ, ἀλλ' αὐτοὶ 
ψευδόµενοι καὶ τὰ τοιαῦτα µηχανώµενοι ὀργὰς τοῖς ἀκούουσι κατὰ τῶν 
τὰ δίκαια πραττόντων παρασκευάζουσι. Πρῶτον µὲν οὖν ἀνάγνωθι τὸν 
νόµον. 

ΝΟΜΟΣ 

[29]    Οὐκ ἠµφεσβήτει, ὦ ἄνδρες, ἀλλ' ὡµολόγει ἀδικεῖν, καὶ ὅπως µὲν 
µὴ ἀποθάνῃ ἠντεβόλει καὶ ἱκέτευεν, ἀποτίνειν δ' ἕτοιµος ἦν χρήµατα. ἐγὼ 
δὲ τῷ µὲν ἐκείνου τιµήµατι οὐ συνεχώρουν, τὸν δὲ τῆς πόλεως νόµον 
ἠξίουν εἶναι κυριώτερον, καὶ ταύτην ἔλαβον τὴν δίκην, ἣν ὑµεῖς 
δικαιοτάτην εἶναι ἡγησάµενοι τοῖς τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύουσιν ἐτάξατε. Καί 
µοι ἀνάβητε τούτων µάρτυρες. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

[30]    Ἀνάγνωθι δέ µοι καὶ τοῦτον τὸν νόµον ‹τὸν› ἐκ τῆς στήλης τῆς 
ἐξ Ἀρείου πάγου. 

ΝΟΜΟΣ 

   Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἐξ Ἀρείου πάγου, ᾧ 
καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ' ἡµῶν ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν, 
διαρρήδην εἴρηται τούτου µὴ καταγιγνώσκειν φόνον, ὃς ἂν ἐπὶ δάµαρτι 
τῇ [31] ἑαυτοῦ µοιχὸν λαβὼν ταύτην τὴν τιµωρίαν ποιήσηται. καὶ οὕτω 
σφόδρα ὁ νοµοθέτης ἐπὶ ταῖς γαµεταῖς γυναιξὶ δίκαια ταῦτα ἡγήσατο 
εἶναι, ὥστε καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίαις τὴν αὐτὴν δίκην 
ἐπέθηκε. καίτοι δῆλον ὅτι, εἴ τινα εἶχε ταύτης µείζω τιµωρίαν ἐπὶ ταῖς 
γαµεταῖς, ἐποίησεν ἄν. νῦν δὲ οὐχ οἷός τε ὢν ταύτης ἰσχυροτέραν ἐπ' 
ἐκείναις ἐξευρεῖν, τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ἠξίωσε γίγνεσθαι. 
Ἀνάγνωθι δέ µοι καὶ τοῦτον τὸν νόµον. 

ΝΟΜΟΣ 

[32]    Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι κελεύει, ἐάν τις ἄνθρωπον ἐλεύθερον ἢ 
παῖδα αἰσχύνῃ βίᾳ, διπλῆν τὴν βλάβην ὀφείλειν· ἐὰν δὲ γυναῖκα, ἐφ' 
αἷσπερ ἀποκτείνειν ἔξεστιν, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι· οὕτως, ὦ ἄνδρες, 
τοὺς βιαζοµένους ἐλάττονος ζηµίας ἀξίους ἡγήσατο εἶναι ἢ τοὺς 
πείθοντας· τῶν µὲν γὰρ θάνατον κατέγνω, τοῖς δὲ διπλῆν [33] ἐποίησε τὴν 
βλάβην, ἡγούµενος τοὺς µὲν διαπραττοµένους βίᾳ ὑπὸ τῶν βιασθέντων 
µισεῖσθαι, τοὺς δὲ πείσαντας οὕτως αὐτῶν τὰς ψυχὰς διαφθείρειν, ὥστ' 
οἰκειοτέρας αὑτοῖς ποιεῖν τὰς ἀλλοτρίας γυναῖκας ἢ τοῖς ἀνδράσι, καὶ 
πᾶσαν ἐπ' ἐκείνοις τὴν οἰκίαν γεγονέναι, καὶ τοὺς παῖδας ἀδήλους εἶναι 



ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὄντες, τῶν ἀνδρῶν ἢ τῶν µοιχῶν. ἀνθ' ὧν ὁ τὸν 
νόµον τιθεὶς [34] θάνατον αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζηµίαν. Ἐµοῦ τοίνυν, ὦ 
ἄνδρες, οἱ µὲν νόµοι οὐ µόνον ἀπεγνωκότες εἰσὶ µὴ ἀδικεῖν, ἀλλὰ καὶ 
κεκελευκότες ταύτην τὴν δίκην λαµβάνειν· ἐν ὑµῖν δ' ἐστὶ πότερον χρὴ 
τούτους ἰσχυροὺς ἢ [35] µηδενὸς ἀξίους εἶναι. ἐγὼ µὲν γὰρ οἶµαι πάσας 
τὰς πόλεις διὰ τοῦτο τοὺς νόµους τίθεσθαι, ἵνα περὶ ὧν ἂν πραγµάτων 
ἀπορῶµεν, παρὰ τούτους ἐλθόντες σκεψώµεθα ὅ τι ἡµῖν ποιητέον ἐστίν. 
οὗτοι τοίνυν περὶ τῶν τοιούτων τοῖς ἀδικουµένοις τοιαύτην δίκην 
λαµβάνειν παρακελεύονται. [36] οἷς ὑµᾶς ἀξιῶ τὴν αὐτὴν γνώµην ἔχειν· 
εἰ δὲ µή, τοιαύτην ἄδειαν τοῖς µοιχοῖς ποιήσετε, ὥστε καὶ τοὺς κλέπτας 
ἐπαρεῖτε φάσκειν µοιχοὺς εἶναι, εὖ εἰδότας ὅτι, ἐὰν ταύτην τὴν αἰτίαν περὶ 
ἑαυτῶν λέγωσι καὶ ἐπὶ τούτῳ φάσκωσιν εἰς τὰς ἀλλοτρίας οἰκίας εἰσιέναι, 
οὐδεὶς αὐτῶν ἅψεται. πάντες γὰρ εἴσονται ὅτι τοὺς µὲν νόµους τῆς 
µοιχείας χαίρειν ἐᾶν δεῖ, τὴν δὲ ψῆφον τὴν ὑµετέραν δεδιέναι· αὕτη γάρ 
ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει κυριωτάτη. 

[37]    Σκέψασθε δέ, ὦ ἄνδρες· κατηγοροῦσι γάρ µου ὡς ἐγὼ τὴν 
θεράπαιναν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ µετελθεῖν ἐκέλευσα τὸν νεανίσκον. ἐγὼ 
δέ, ὦ ἄνδρες, δίκαιον µὲν ἂν ποιεῖν ἡγούµην ᾡτινιοῦν τρόπῳ τὸν τὴν 
γυναῖκα τὴν [38] ἐµὴν διαφθείραντα λαµβάνων· εἰ µὲν γὰρ λόγων 
εἰρηµένων ἔργου δὲ µηδενὸς γεγενηµένου µετελθεῖν ἐκέλευον ἐκεῖνον, 
ἠδίκουν ἄν· εἰ δὲ ἤδη πάντων διαπεπραγµένων καὶ πολλάκις 
εἰσεληλυθότος εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐµὴν ᾡτινιοῦν τρόπῳ ἐλάµβανον αὐτόν, 
σώφρον' ἂν ἐµαυτὸν ἡγούµην· [39] σκέψασθε δὲ ὅτι καὶ ταῦτα ψεύδονται· 
ῥᾳδίως δὲ ἐκ τῶνδε γνώσεσθε. ἐµοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες, ὅπερ καὶ πρότερον 
εἶπον, φίλος ὢν Σώστρατος καὶ οἰκείως διακείµενος ἀπαντήσας ἐξ ἀγροῦ 
περὶ ἡλίου δυσµὰς συνεδείπνει, καὶ ἐπειδὴ καλῶς εἶχεν αὐτῷ, ἀπιὼν 
ᾤχετο. [40] καίτοι πρῶτον µέν, ὦ ἄνδρες, ἐνθυµήθητε· [ὅτι] εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ 
νυκτὶ ἐγὼ ἐπεβούλευον Ἐρατοσθένει, πότερον ἦν µοι κρεῖττον αὐτῷ 
ἑτέρωθι δειπνεῖν ἢ τὸν συνδειπνήσοντά µοι εἰσαγαγεῖν; οὕτω γὰρ ἂν 
ἧττον ἐτόλµησεν ἐκεῖνος εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν. εἶτα δοκῶ ἂν ὑµῖν τὸν 
συνδειπνοῦντα ἀφεὶς µόνος καταλειφθῆναι καὶ ἔρηµος γενέσθαι, ἢ 
κελεύειν ἐκεῖνον µένειν, ἵνα µετ' ἐµοῦ τὸν [41] µοιχὸν ἐτιµωρεῖτο; ἔπειτα, 
ὦ ἄνδρες, οὐκ ἂν δοκῶ ὑµῖν τοῖς ἐπιτηδείοις µεθ' ἡµέραν παραγγεῖλαι, καὶ 
κελεῦσαι αὐτοὺς συλλεγῆναι εἰς οἰκίαν ‹του› τῶν φίλων τῶν ἐγγυτάτω, 
µᾶλλον ἢ ἐπειδὴ τάχιστα ᾐσθόµην τῆς νυκτὸς περιτρέχειν, οὐκ εἰδὼς 
ὅντινα οἴκοι καταλήψοµαι καὶ ὅντινα ἔξω; καὶ ὡς Ἁρµόδιον µὲν καὶ τὸν 
δεῖνα ἦλθον οὐκ ἐπιδηµοῦντας (οὐ γὰρ ᾔδειν), ἑτέρους δὲ οὐκ ἔνδον 
ὄντας [42] κατέλαβον, οὓς δ' οἷός τε ἦν λαβὼν ἐβάδιζον. καίτοιγε εἰ 
προῄδειν, οὐκ ἂν δοκῶ ὑµῖν καὶ θεράποντας παρασκευάσασθαι καὶ τοῖς 
φίλοις παραγγεῖλαι, ἵν' ὡς ἀσφαλέστατα µὲν αὐτὸς εἰσῄειν (τί γὰρ ᾔδειν 
εἴ τι κἀκεῖνος εἶχε σιδήριον;), ὡς µετὰ πλείστων δὲ µαρτύρων τὴν τιµωρίαν 
ἐποιούµην; νῦν δ' οὐδὲν εἰδὼς τῶν ἐσοµένων ἐκείνῃ τῇ νυκτί, οὓς οἷός τε 
ἦν παρέλαβον. Καί µοι ἀνάβητε τούτων µάρτυρες. 



ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

[43]    Τῶν µὲν µαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες· σκέψασθε δὲ παρ' ὑµῖν 
αὐτοῖς οὕτως περὶ τούτου τοῦ πράγµατος, ζητοῦντες εἴ τις ἐµοὶ καὶ 
Ἐρατοσθένει ἔχθρα πώποτε [44] γεγένηται πλὴν ταύτης. οὐδεµίαν γὰρ 
εὑρήσετε. οὔτε γὰρ συκοφαντῶν γραφάς µε ἐγράψατο, οὔτε ἐκβάλλειν ἐκ 
τῆς πόλεως ἐπεχείρησεν, οὔτε ἰδίας δίκας ἐδικάζετο, οὔτε συνῄδει κακὸν 
οὐδὲν ὃ ἐγὼ δεδιὼς µή τις πύθηται ἐπεθύµουν αὐτὸν ἀπολέσαι, οὔτε εἰ 
ταῦτα διαπραξαίµην, ἤλπιζόν ποθεν χρήµατα λήψεσθαι· ἔνιοι γὰρ 
τοιούτων [45] πραγµάτων ἕνεκα θάνατον ἀλλήλοις ἐπιβουλεύουσι. 
τοσούτου τοίνυν δεῖ ἢ λοιδορία ἢ παροινία ἢ ἄλλη τις διαφορὰ ἡµῖν 
γεγονέναι, ὥστε οὐδὲ ἑωρακὼς ἦν τὸν ἄνθρωπον πώποτε πλὴν ἐν ἐκείνῃ 
τῇ νυκτί. τί ἂν οὖν βουλόµενος ἐγὼ τοιοῦτον κίνδυνον ἐκινδύνευον, εἰ µὴ 
τὸ µέγιστον [46] τῶν ἀδικηµάτων ἦν ὑπ' αὐτοῦ ἠδικηµένος; ἔπειτα 
παρακαλέσας αὐτὸς µάρτυρας ἠσέβουν, ἐξόν µοι, εἴπερ ἀδίκως 
ἐπεθύµουν αὐτὸν ἀπολέσαι, µηδένα µοι τούτων συνειδέναι; 

[47]    Ἐγὼ µὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἰδίαν ὑπὲρ ἐµαυτοῦ νοµίζω ταύτην 
γενέσθαι τὴν τιµωρίαν, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς πόλεως ἁπάσης· οἱ γὰρ τὰ τοιαῦτα 
πράττοντες, ὁρῶντες οἷα τὰ ἆθλα πρόκειται τῶν τοιούτων ἁµαρτηµάτων, 
ἧττον εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαµαρτήσονται, ἐὰν καὶ ὑµᾶς ὁρῶσι τὴν 
αὐτὴν [48] γνώµην ἔχοντας. εἰ δὲ µή, πολὺ κάλλιον τοὺς µὲν κειµένους 
νόµους ἐξαλεῖψαι, ἑτέρους δὲ θεῖναι, οἵτινες τοὺς µὲν φυλάττοντας τὰς 
ἑαυτῶν γυναῖκας ταῖς ζηµίαις ζηµιώσουσι, τοῖς δὲ βουλοµένοις εἰς αὐτὰς 
ἁµαρτάνειν πολλὴν [49] ἄδειαν ποιήσουσι. πολὺ γὰρ οὕτω δικαιότερον ἢ 
ὑπὸ τῶν νόµων τοὺς πολίτας ἐνεδρεύεσθαι, οἳ κελεύουσι µέν, ἐάν τις 
µοιχὸν λάβῃ, ὅ τι ἂν οὖν βούληται χρῆσθαι, οἱ δ' ἀγῶνες δεινότεροι τοῖς 
ἀδικουµένοις καθεστήκασιν ἢ τοῖς παρὰ τοὺς νόµους τὰς ἀλλοτρίας 
καταισχύνουσι γυναῖκας. [50] ἐγὼ γὰρ νῦν καὶ περὶ τοῦ σώµατος καὶ περὶ 
τῶν χρηµάτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κινδυνεύω, ὅτι τοῖς τῆς 
πόλεως νόµοις ἐπειθόµην. 

       
 


