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Poursuivi pour meurtre, le défendeur, qui clame son innocence, réfute la thèse de ses accusateurs
selon laquelle il aurait assassiné la victime pour le compte de l’un de ses amis, Lycinos.

῎Επειτα δ’, εἰ καὶ ὡς µάλιστα ἐϐούλετο αὐτὸν ὁ Λυκῖνος τεθνάναι (εἶµι γὰρ καὶ ἐπὶ τὸν τῶν
κατηγόρων λόγον), οὗ αὐτὸς οὐκ ἠξίου αὐτόχειρ γενέσθαι, τοῦτο τὸ ἔργον ἐγώ ποτ’ ἂν ἐπείσθην
ἀντ’ ἐκείνου ποιῆσαι ; Πότερα ὡς ἐγὼ µὲν ἦ τῷ σώµατι ἐπιτήδειος διακινδυνεύειν, ἐκεῖνος δὲ
χρήµασι τὸν ἐµὸν κίνδυνον ἐκπρίασθαι ; Οὐ δῆτα · τῷ µὲν γὰρ οὐκ ἦν χρήµατα, ἐµοὶ δὲ ἦν. ᾿Αλλ’ αὖ
τοὐναντίον ἐκεῖνος τοῦτο θᾶσσον ἂν ὑπ’ ἐµοῦ ἐπείσθη κατά γε τὸ εἰκὸς ἢ ἐγὼ ὑπὸ τούτου, ἐπεὶ
ἐκεῖνός γ’ ἑαυτὸν οὐδ’ ὑπερήµερον γενόµενον ἑπτὰ µνῶν δυνατὸς ἦν λύσασθαι, ἀλλ’ οἱ φίλοι αὐτὸν
ἐλύσαντο. Καὶ µὲν δὴ καὶ τῆς χρείας τῆς ἐµῆς καὶ τῆς Λυκίνου τοῦτο ὑµῖν µέγιστον τεκµήριόν ἐστιν,
ὅτι οὐ σφόδρα ἐχρώµην ἐγὼ Λυκίνῳ φίλῳ ὡς πάντα ποιῆσαι ἂν τὰ ἐκείνῳ δοκοῦντα · οὐ γὰρ δή που
ἑπτὰ µὲν µνᾶς οὐκ ἀπέτεισα ὑπὲρ αὐτοῦ δεδεµένου καὶ λυµαινοµένου, κίνδυνον δὲ τοσοῦτον
ἀράµενος ἄνδρα ἀπέκτεινα δι’ ἐκεῖνον.
῾Ως µὲν οὖν οὐκ αὐτὸς αἴτιός εἰµι τοῦ πράγµατος οὐδὲ ἐκεῖνος, ἀποδέδεικται καθ’ ὅσον ἐγὼ
δύναµαι µάλιστα. Τούτῳ δὲ χρῶνται πλείστῳ λόγῳ οἱ κατήγοροι, ὅτι ἀφανής ἐστιν ὁ ἀνήρ1, καὶ ὑµεῖς
ἴσως περὶ τούτου αὐτοῦ ποθεῖτε ἀκοῦσαι. Εἰ µὲν οὖν τοῦτο εἰκάζειν µε δεῖ, ἐξ ἴσου τοῦτό ἐστι καὶ
ὑµῖν καὶ ἐµοί · οὔτε γὰρ ὑµεῖς αἴτιοι τοῦ ἔργου ἐστὲ οὔτε ἐγώ · εἰ δὲ δεῖ τοῖς ἀληθέσι χρῆσθαι, τῶν
εἰργασµένων τινὰ ἐρωτώντων · ἐκείνου γὰρ ἄριστ’ ἂν πύθοιντο. ᾿Εµοὶ µὲν γὰρ τῷ µὴ εἰργασµένῳ
τοσοῦτον τὸ µακρότατον τῆς ἀποκρίσεώς ἐστιν, ὅτι οὐκ εἴργασµαι · τῷ δὲ ποιήσαντι ῥᾳδία ἐστὶν ἡ
ἀπόδειξις, καὶ µὴ ἀποδείξαντι εὖ εἰκάσαι. Οἱ µὲν γὰρ πανουργοῦντες ἅµα τε πανουργοῦσι καὶ
πρόφασιν εὑρίσκουσι τοῦ ἀδικήµατος, τῷ δὲ µὴ εἰργασµένῳ χαλεπὸν περὶ τῶν ἀφανῶν εἰκάζειν.
Οἶµαι δ’ ἂν καὶ ὑµῶν ἕκαστον, εἴ τίς τινα ἔροιτο ὅ τι µὴ τύχοι εἰδώς, τοσοῦτον ἂν εἰπεῖν, ὅτι οὐκ
οἶδεν · εἰ δέ τις περαιτέρω τι κελεύοι λέγειν, ἐν πολλῇ ἂν ἔχεσθαι ὑµᾶς ἀπορίᾳ δοκῶ. Μὴ τοίνυν ἐµοὶ
νείµητε τὸ ἄπορον τοῦτο, ἐν ᾧ µηδ’ ἂν αὐτοὶ εὐποροῖτε · µηδὲ ἐὰν εὖ εἰκάζω, ἐν τούτῳ µοι ἀξιοῦτε
τὴν ἀπόφευξιν εἶναι, ἀλλ’ ἐξαρκείτω µοι ἐµαυτὸν ἀναίτιον ἀποδεῖξαι τοῦ πράγµατος.

ANTIPHON
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Désigne la victime, dont le corps n’a jamais été retrouvé.
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