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ΜΑΡΤΥΡΙΑ §12-13 

 

12. ἔηη δ᾽, ὦ βνπιή, νὐδεὶο ἂλ ἀπνδεῖμαη πεξὶ ἐκνῦ δύλαηην νὔηε δίθελ 

αἰζρξὰλ νὔηε γξαθὴλ νὔηε εἰζαγγειίαλ γεγελεκέλελ· θαίηνη ἑηέξνπο 

ὁξᾶηε πνιιάθηο εἰο ηνηνύηνπο ἀγῶλαο θαζεζηεθόηαο. Πξὸο ηνίλπλ ηὰο 

ζηξαηείαο ζαο ηνὺο θηλδύλνπο ηνὺο πξὸο ηνὺο πνιεκίνπο ζθέςαζζε 

νἷνλ ἐκαπηὸλ παξέρσ ηῇ πόιεη.  

13. πξῶηνλ κὲλ γάξ, ὅηε ηὴλ ζπκκαρίαλ ἐπνηήζαζζε πξὸο [ηνὺο] 

Βνησηνὺο ζαο εἰο Ἁιίαξηνλ ἔδεη βνεζεῖλ, ὑπὸ Ὀξζνβνύινπ 

θαηεηιεγκέλνο ἱππεύεηλ ἐπεηδὴ πάληαο ἑώξσλ ηνῖο κὲλ ἱππεύνπζηλ 

ἀζθάιεηαλ εἶλαη δεῖλ λνκίδνληαο, ηνῖο δ᾽ ὁπιίηαηο θίλδπλνλ ἡγνπκέλνπο, 

ἑηέξσλ ἀλαβάλησλ ἐπὶ ηνὺο ἵππνπο ἀδνθηκάζησλ παξὰ ηὸλ λόκνλ ἐγὼ 

πξνζειζὼλ ἔθελ ηῷ Ὀξζνβνύιῳ ἐμαιεῖςαί κε ἐθ ηνῦ θαηαιόγνπ, 

ἡγνύκελνο αἰζρξὸλ εἶλαη ηνῦ πιήζνπο κέιινληνο θηλδπλεύεηλ ἄδεηαλ 

ἐκαπηῷ παξαζθεπάζαληα ζηξαηεύεζζαη. Καί κνη ἀλάβεζη, Ὀξζόβνπιε. 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηάθξαζε  

ἔηη δ᾽,                ὦ      βνπιή,     νὐδεὶο  ἂλ  δύλαηην   ἀπνδεῖμαη   πεξὶ ἐκνῦ  
θαη επηπιένλ, θύξηνη βνπιεπηέο,  θαλείο   δε   κπνξεί   λα απνδείμεη   γηα   κέλα 
 
νὔηε  γεγελεκέλελ   αἰζρξὰλ         δίθελ       νὔηε            γξαθὴλ  
νύηε   όηη έρεη γίλεη       αηζρξή    ηδησηηθή δίθε   νύηε   έγγξαθε θαηαγγειία 
 
νὔηε                εἰζαγγειίαλ· 
νύηε   κήλπζε γηα δεκόζην αδίθεκα (εηο βάξνο κνπ)∙ 
 
θαίηνη       ὁξᾶηε     πνιιάθηο     ἑηέξνπο  θαζεζηεθόηαο  εἰο ηνηνύηνπο          ἀγῶλαο. 
Κη όκσο, βιέπεηε  πνιιέο θνξέο   άιινπο   λα εκπιέθνληαη  ζε  ηέηνηνπο  δηθαζηηθνύο   αγώλεο. 
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Πξὸο     ηνίλπλ     ηὰο  ζηξαηείαο   θαί  ηνὺο  θηλδύλνπο  ηνὺο πξὸο ηνὺο πνιεκίνπο.  
Σρεηηθά  ινηπόλ  κε ηηο  εθζηξαηείεο  θαη  ηνπο   θηλδύλνπο     ελαληίνλ   ησλ   ερζξώλ.  
 
ζθέςαζζε  νἷνλ    παξέρσ       ἐκαπηὸλ       ηῇ πόιεη.  
πξνζέμηε     πσο  πξνζθέξσ ηνλ εαπηό κνπ  ζηελ πόιε. 

 
Πξῶηνλ κὲλ  γάξ,     ὅηε   ἐπνηήζαζζε  ηὴλ ζπκκαρίαλ  πξὸο [ηνὺο] Βνησηνὺο  
Πξώηα         δειαδή , όηαλ       θάλαηε        ηε   ζπκκαρία       κε     ηνπο   Βνησηνύο  
 
θαί    ἔδεη            βνεζεῖλ           εἰο  Ἁιίαξηνλ,  
θαη  έπξεπε λα ηνπο βνεζήζεηε  ζηελ   Αιίαξην,  
 
θαηεηιεγκέλνο                    ὑπὸ   Ὀξζνβνύινπ                ἱππεύεηλ  
αλ θαη είρα ζπκπεξηιεθζεί  από  ηνλ Οξζόβνπιν  λα ππεξεηήζσ ζην ηππηθό 
 
ἐπεηδὴ  ἑώξσλ  πάληαο  κὲλ  λνκίδνληαο   
επεηδή   έβιεπα       όινη            όηη λόκηδαλ          
 
δεῖλ                 εἶλαη       ἀζθάιεηαλ   ηνῖο  ἱππεύνπζηλ, 
όηη έπξεπε  λα ππάξρεη    αζθάιεηα      γηα  ηνπο  ηππείο,   
   
ἡγνπκέλνπο  δέ           θίλδπλνλ           ηνῖο  ὁπιίηαηο,  
όκσο λόκηδαλ       όηη ππήξρε θίλδπλνο  γηα ηνπο νπιίηεο, 
 
ἑηέξσλ      ἀλαβάλησλ   ἐπὶ ηνὺο ἵππνπο                  ἀδνθηκάζησλ                  παξὰ ηὸλ λόκνλ.  
ελώ άιινη θαηαηάρζεθαλ     ζην    ηππηθό     ρσξίο λα ππνβιεζνύλ ζε δνθηκαζία  παξά  ηνλ  λόκν.  
 
ἐγὼ        πξνζειζὼλ         ηῷ Ὀξζνβνύιῳ   ἔθελ  ἐμαιεῖςαί    κε     ἐθ  ηνῦ θαηαιόγνπ, 
εγώ  αθνύ παξνπζηάζηεθα ζηνλ Οξζόβνπιν   είπα   λα ζβήζεη  εκέλα   από ηνλ  θαηάινγν, 
 
ἡγνύκελνο           αἰζρξὸλ εἶλαη   ζηξαηεύεζζαη  παξαζθεπάζαληα ἄδεηαλ      ἐκαπηῷ  
επεηδή ζεώξεζα  όηη είλαη ληξνπή  λα εθζηξαηεύσ       αθνύ    εμαζθαιίζσ       ηνλ εαπηό κνπ  
 
ηνῦ πιήζνπο  κέιινληνο    θηλδπλεύεηλ.  
ελώ  ν ιαόο      πξόθεηηαη    λα  θηλδπλεύεη.  
 
Καί        ἀλάβεζη             κνη,          Ὀξζόβνπιε.  
Καη  αλέβα ζην βήκα γηα ράξε κνπ,  Οξζόβνπιε.  
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