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ΔΝ ΒΟΥΛΖΗ ΜΑΝΤΗΘΔΩΗ ΓΟΚΗΜΑΕΟΜΔΝΩΗ ΑΠΟΛΟΓΗΑ 
ΠΡΟΟΗΜΗΟ 1-3 

 
 

1. Εἰ κὴ ζπλῄδε, ὦ βνπιή, ηνῖο θαηεγόξνηο βνπινκέλνηο ἐθ παληὸο ηξόπνπ 

θαθῶο ἐκὲ πνηεῖλ, πνιιὴλ ἂλ αὐηνῖο ράξηλ εἶρνλ ηαύηεο ηο θαηεγνξίαο· 

ἡγνῦκαη γὰξ ηνῖο ἀδίθσο δηαβεβιεκέλνηο ηνύηνπο εἶλαη κεγίζησλ ἀγαζῶλ 

αἰηίνπο, νἵηηλεο ἂλ αὐηνὺο ἀλαγθάδσζηλ εἰο ἔιεγρνλ ηῶλ αὐηνῖο 

βεβησκέλσλ θαηαζηλαη.  

2. ἐγὼ γὰξ νὕησ ζθόδξα ἐκαπηῷ πηζηεύσ, ὥζη᾽ ἐιπίδσ ζαο εἴ ηηο πξόο κε 

ηπγράλεη ἀεδῶο [ἢ θαθῶο] δηαθείκελνο, ἐπεηδὰλ ἐκνῦ ιέγνληνο ἀθνύζῃ 

πεξὶ ηῶλ πεπξαγκέλσλ, κεηακειήζεηλ αὐηῷ ζαο πνιὺ βειηίσ κε εἰο ηὸλ 

ινηπὸλ ρξόλνλ ἡγήζεζζαη.  

3. ἀμηῶ δέ, ὦ βνπιή, ἐὰλ κὲλ ηνῦην κόλνλ ὑκῖλ ἐπηδείμσ, ὡο εὔλνπο εἰκὶ ηνῖο 

θαζεζηεθόζη πξάγκαζη ζαο ὡο ἠλάγθαζκαη ηῶλ αὐηῶλ θηλδύλσλ κεηέρεηλ 

ὑκῖλ, κεδέλ  ώκνη πιένλ εἶλαη· ἐὰλ δὲ θαίλσκαη πεξὶ ηὰ ἄιια κεηξίσο 

βεβησθὼο ζαο πνιὺ παξὰ ηὴλ δόμαλ ζαο [παξὰ] ηνὺο ιόγνπο ηνὺο ηῶλ 

ἐρζξῶλ, δένκαη ὑκῶλ ἐκὲ κὲλ δνθηκάδεηλ, ηνύηνπο δὲ ἡγεῖζζαη ρείξνπο 

εἶλαη. Πξῶηνλ δὲ ἀπνδείμσ ὡο νὐρ ἵππεπνλ νὔδ᾽ ἐπεδήκνπλ ἐπὶ ηῶλ 

ηξηάθνληα, νὐδὲ κεηέζρνλ ηο ηόηε πνιηηείαο. 
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Μεηάθξαζε  
 

Δἰ  κὴ      ζπλῄδε,          ὦ βνπιή,        βνπινκέλνηο   ηνῖο   θαηεγόξνηο       
Αλ δε  γλώξηδα θαιά, θύξηνη βνπιεπηέο, όηη  επηζπκνύλ   νη    θαηήγνξνη κνπ     
 
πνηεῖλ  θαθῶο    ἐκὲ    ἐθ παληὸο ηξόπνπ,  
λα   βιάςνπλ     εκέλα  κε   θάζε      ηξόπν,  
 
ἂλ        εἶρνλ       αὐηνῖο   πνιιὴλ       ράξηλ        ηαύηεο   ηο θαηεγνξίαο·  
ζα ρξσζηνύζα  ζ’ απηνύο  κεγάιε επγλσκνζύλε γηα απηήλ  ηελ   θαηεγνξία. 
 
ἡγνῦκαη γὰξ     ηνῖο           δηαβεβιεκέλνηο       ἀδίθωο  
γηαηί  λνκίδσ     γηα όζνπο  έρνπλ ζπθνθαληεζεί    άδηθα  
 
ηνύηνπο                 εἶλαη      αἰηίνπο       κεγίζηωλ     ἀγαζῶλ,  
ηέηνηνη άλζξσπνη  όηη είλαη     αίηηνη     πνιύ κεγάισλ    θαιώλ, 
 
νἵηηλεο   ἂλ     ἀλαγθάδωζηλ   αὐηνὺο      
όζνη     ηπρόλ    αλαγθάδνπλ      απηνύο 
 
θαηαζηλαη εἰο ἔιεγρνλ   ηῶλ   βεβηωκέλωλ      αὐηνῖο.  
λα ινγνδνηήζνπλ               γηα όζα έρνπλ γίλεη  από απηνύο.  
 
ἐγὼ γὰξ  πηζηεύω       ἐκαπηῷ        νὕηω  ζθόδξα,  
γηαηί εγώ  πηζηεύσ  ζηνλ εαπηό κνπ   ηόζν      πνιύ, 
 
ὥζη᾽  ἐιπίδω θαη  εἴ       ηηο     ηπγράλεη  δηαθείκελνο  ἀεδῶο [ἢ θαθῶο]  πξόο κε,  
ώζηε  ειπίδσ  θαη  αλ  θάπνηνο   ηπραίλεη   λα δηάθεηηαη   ερζξηθά                απέλαληη κνπ, 
 
ἐπεηδὰλ  ἀθνύζῃ   ἐκνῦ  ιέγνληνο   πεξὶ ηῶλ πεπξαγκέλωλ,  
όηαλ         αθνύζεη  εκέλα   λα κηιάσ    γηα απηά πνπ έρσ πξάμεη,  
 
κεηακειήζεηλ              αὐηῷ   θαί  ἡγήζεζζαη    κε     πνιὺ   βειηίω    εἰο ηὸλ ινηπὸλ ρξόλνλ.  
όηη ζα αιιάμεη γλώκε   απηόο   θαη    ζα ζεσξεί  εκέλα   πνιύ  θαιύηεξν   ζηνλ ππόινηπν   ρξόλν.             

 
ἀμηῶ δέ,                          ὦ βνπιή,      ἐὰλ       κὲλ      ηνῦην  κόλνλ  ἐπηδείμω    ὑκῖλ,  
θαη έρσ ηελ αμίσζε, θύξηνη βνπιεπηέο,  αλ  από ηε κηα  απηό     κόλν   απνδείμσ  ζε ζαο, 
 
ὡο   εἰκὶ        εὔλνπο      ηνῖο θαζεζηεθόζη   πξάγκαζη  
όηη   είκαη  ππνζηεξηθηήο    ηνπ   παξόληνο    πνιηηεύκαηνο  
  
θαη  ὡο    ἠλάγθαζκαη     κεηέρεηλ   ηῶλ   αὐηῶλ θηλδύλωλ    ὑκῖλ,  
θαη   όηη  έρσ αλαγθαζηεί λα κεηέρσ  ζηνπο ίδηνπο  θηλδύλνπο   κε ζαο,  
 
κεδέλ       πώ                    εἶλαη                   κνη            πιένλ·  
θαζόινπ αθόκε λα κελ ππάξρεη σθέιεηα  γηα κέλα  πεξηζζόηεξν. 
 
ἐὰλ  δὲ   θαίλωκαη   βεβηωθὼο    κεηξίωο    πεξὶ ηὰ ἄιια       
αλ όκσο   θαίλνκαη  όηη έρσ δήζεη     ηίκηα     σο πξνο ηα άιια   
 
θαη   πνιὺ     παξὰ     ηὴλ     δόμαλ   θαη [παξὰ] ηνὺο ιόγνπο  ηνὺο ηῶλ ἐρζξῶλ,  
θαη    πνιύ  δηαθνξεηηθά από ηελ ηδέα  θαη                ηα     ιόγηα     ησλ  ερζξώλ κνπ, 
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δένκαη        ὑκῶλ             δνθηκάδεηλ              κὲλ         ἐκὲ,  
παξαθαιώ   εζάο   λα εγθξίλεηαη βνπιεπηή από ηε κηα  εκέλα, 
 
ἡγεῖζζαη             δὲ            ηνύηνπο     εἶλαη     ρείξνπο.  
λα ζεσξείηε από ηελ άιιε    απηνί      όηη είλαη  πην θαθνί.  
 
Πξῶηνλ δὲ     ἀπνδείμω  
θαη πξώηα     ζα απνδείμσ  
 
ὡο    ἐπὶ   ηῶλ  ηξηάθνληα       νὐρ           ἵππεπνλ             νὔδ᾽          ἐπεδήκνπλ,             
όηη   ηελ επνρή ησλ Τξηάθνληα  δελ ππεξέηεζα σο ηππέαο   νύηε  βξηζθόκνπλ ζηελ πόιε, 
 
νὐδὲ    κεηέζρνλ    ηο  ηόηε πνιηηείαο. 
νύηε    ζπκκεηείρα   ζην  ηόηε πνιίηεπκα.  
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