
 

 
Μαπιάννα Τζιολπίδος-Φιλόλογορ  www.arxaia-latinika.gr 

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ §18-19 

 

18. Τῶλ ηνίλπλ ἄιισλ ζηξαηεηῶλ ζαο θξνπξῶλ νὐδεκηᾶο ἀπειείθζελ 

πώπνηε, ἀιιὰ πάληα ηὸλ ρξόλνλ δηαηεηέιεθα κεηὰ ηῶλ πξώησλ κὲλ ηὰο 

ἐμόδνπο πνηνύκελνο, κεηὰ ηῶλ ηειεπηαίσλ δὲ ἀλαρσξῶλ. θαίηνη ρξὴ ηνὺο 

θηινηίκσο ζαο θνζκίσο πνιηηεπνκέλνπο ἐθ ηῶλ ηνηνύησλ ζθνπεῖλ, ἀιι᾽ νὐθ 

εἴ ηηο θνκᾷ, δηὰ ηνῦην κηζεῖλ· ηὰ κὲλ γὰξ ηνηαῦηα ἐπηηεδεύκαηα νὔηε ηνὺο 

ἰδηώηαο νὔηε ηὸ θνηλὸλ ηῆο πόιεσο βιάπηεη, ἐθ δὲ ηῶλ θηλδπλεύεηλ 

ἐζειόλησλ πξὸο ηνὺο πνιεκίνπο ἅπαληεο ὑκεῖο ὠθειεῖζζε.  

19. ὥζηε νὐθ ἄμηνλ ἀπ᾽ ὄςεσο, ὦ βνπιή, νὔηε θηιεῖλ νὔηε κηζεῖλ νὐδέλα, 

ἀιι᾽ ἐθ ηῶλ ἔξγσλ ζθνπεῖλ· πνιινὶ κὲλ γὰξ κηθξὸλ δηαιεγόκελνη ζαο 

θνζκίσο ἀκπερόκελνη κεγάισλ θαθῶλ αἴηηνη γεγόλαζηλ, ἕηεξνη δὲ ηῶλ 

ηνηνύησλ ἀκεινῦληεο πνιιὰ θἀγαζὰ ὑκᾶο εἰζηλ εἰξγαζκέλνη. 

 

 

 

 

 

 

Μεηάθπαζη  

Οὐδεμιᾶρ   ηοίνςν   ηῶν  ἄλλυν   ζηπαηειῶν  καί  θποςπῶν     πώποηε      ἀπελείθθην, 
Από θακηά  ινηπόλ  από ηηο άιιεο  εθζηξαηείεο  θαη    θξνπξέο   πνηέ σο ηώξα   δελ έιεηςα, 
 
ἀλλὰ  πάνηα  ηὸν σπόνον       διαηεηέλεκα      
αιιά     όιν     ηνλ  ρξόλν    ζπκκεηείρα δηαξθώο 
 
ποιούμενορ     μὲν        ηὰρ ἐξόδοςρ   μεηὰ  ηῶν  ππώηυν,  
θάλνληαο     από ηε κηα    εθζηξαηείεο   καδί κε ηνπο πξώηνπο, 
 
ἀνασυπῶν       δὲ      μεηὰ  ηῶν ηελεςηαίυν.  
ππνρσξνύζα  όκσο   καδί κε ηνπο ηειεπηαίνπο.  
 
Καίηοι      σπὴ      ζκοπεῖν    ηοὺρ  πολιηεςομένοςρ   θιλοηίμυρ  καί  κοζμίυρ  
Κη όκσο πξέπεη λα θξίλνπκε  απηνύο πνπ πνιηηεύνληαη   θηιόηηκα    θαη    θόζκηα 
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ἐκ     ηῶν     ηοιούηυν,      
κε ηέηνηνπ είδνπο θξηηήξηα, 
 
ἀλλ᾽  οὐκ  εἴ       ηιρ                κομᾷ,             διὰ ηοῦηο       μιζεῖν·  
αιιά  όρη   αλ  θάπνηνο  έρεη καθξηά καιιηά,   γη’  απηό   λα ηνλ κηζνύκε.  
 
ηὰ μὲν γὰπ  ηοιαῦηα    ἐπιηηδεύμαηα  οὔηε  βλάπηει       ηοὺρ     ἰδιώηαρ  
γηαηί νη   ηέηνηνπ είδνπο  ελαζρνιήζεηο   νύηε  βιάπηνπλ  ηνπο  απινύο πνιίηεο  
 
οὔηε  ηὸ        κοινὸν             ηῆρ  πόλευρ,  
νύηε   ην δεκόζην ζπκθέξνλ  ηεο   πόιεο, 
 
ἐκ                  δὲ     ηῶν ἐθελόνηυν     κινδςνεύειν     ππὸρ ηοὺρ πολεμίοςρ  
από απηνύο όκσο    πνπ    ζέινπλ     λα θηλδπλεύνπλ   ελάληηα ζηνπο ερζξνύο 
 
ἅπανηερ  ὑμεῖρ  ὠθελεῖζθε.  
όινη          εζείο    σθειείζηε.  
 
ὥζηε            ὦ      βοςλή,      οὐκ ἄξιον (ἐζηί)    ἀπ᾽     ὄτευρ,          
επνκέλσο  θύξηνη βνπιεπηέο, δελ είλαη ζσζηό   από ηελ εκθάληζε, 
 
οὔηε      θιλεῖν     οὔηε    μιζεῖν     οὐδένα,  
νύηε  λα αγαπάηε  νύηε  λα κηζείηε  θαλέλαλ,  
 
ἀλλ᾽    ζκοπεῖν    ἐκ ηῶν ἔπγυν·  
αιιά  λα θξίλεηε   από ηα έξγα ηνπ∙ 
 
πολλοὶ μὲν γὰπ   διαλεγόμενοι  μικπὸν  καί  ἀμπεσόμενοι  κοζμίυρ  
γηαηί    πνιινί        πνπ   κηιάλε       ιίγν     θαη      ληύλνληαη       θόζκηα  
 
γεγόναζιν  αἴηιοι  μεγάλυν  κακῶν,  
έρνπλ γίλεη   αίηηνη    κεγάισλ   θαθώλ, 
 
ἕηεποι δὲ       ἀμελοῦνηερ     ηῶν ηοιούηυν  εἰπγαζμένοι εἰζιν  πολλὰ    κἀγαθὰ     ὑμᾶρ. 
ελώ άιινη  πνπ παξακεινύλ    θάηη   ηέηνηα,     έρνπλ πξνζθέξεη   πνιιέο  επεξγεζίεο ζε εζάο.  
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