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ΕΠΙΛΟΓΟΣ §20-21 

 
 

20. Ἤδε δέ ηηλσλ ᾐζζόκελ, ὦ βνπιή, ζαο δηὰ ηαῦηα ἀρζνκέλσλ κνη, ὅηη 

λεώηεξνο ὢλ ἐπερείξεζα ιέγεηλ ἐλ ηῷ δήκῳ. ἐγὼ δὲ ηὸ κὲλ πξῶηνλ 

ἠλαγθάζζελ ὑπὲξ ηῶλ ἐκαπηνῦ πξαγκάησλ δεκεγνξῆζαη, ἔπεηηα κέληνη 

ζαο ἐκαπηῷ δνθῶ θηινηηκόηεξνλ δηαηεζῆλαη ηνῦ δένληνο, ἅκα κὲλ ηῶλ 

πξνγόλσλ ἐλζπκνύκελνο, ὅηη νὐδὲλ πέπαπληαη ηὰ ηῆο πόιεσο 

πξάηηνληεο,  

21. ἅκα δὲ ὑκᾶο ὁξῶλ (ηὰ γὰξ ἀιεζῆ ρξὴ ιέγεηλ) ηνὺο ηνηνύηνπο κόλνπο 

<ηηλὸο> ἀμίνπο λνκίδνληαο εἶλαη, ὥζηε ὁξῶλ ὑκᾶο ηαύηελ ηὴλ γλώκελ 

ἔρνληαο ηίο νὐθ ἂλ ἐπαξζείε πξάηηεηλ ζαο ιέγεηλ ὑπὲξ ηῆο πόιεσο; ἔηη δὲ 

ηί ἂλ ηνῖο ηνηνύηνηο ἄρζνηζζε; Οὐ γὰξ ἕηεξνη πεξὶ αὐηῶλ θξηηαί εἰζηλ, ἀιι᾽ 

ὑκεῖο. 

 

 

 

 

 

 

Μεηάθξαζε 

Ἤδε    δέ       ᾐζζόκελ,        ὦ      βνπιή,        
Ήδε  όκσο έρσ αληηιεθζεί, θύξηε βνπιεπηέο, 
 
ηηλωλ             ἀρζνκέλωλ        κνη     θαί  δηὰ ηαῦηα,  
όηη θάπνηνη δπζαξεζηήζεθαλ κε κέλα  θαη   γηα  απηά, 
 
ὅηη             ὢλ          λεώηεξνο   ἐπερείξεζα     ιέγεηλ        ἐλ      ηῷ           δήκῳ.  
επεηδή  αλ θαη είκαη   λεώηεξνο     επηρείξεζα   λα κηιήζσ  ζηελ Εθθιεζία ηνπ Δήκνπ. 
 
ἐγὼ   δὲ     ηὸ κὲλ πξῶηνλ  ἠλαγθάζζελ   δεκεγνξῆζαη   ὑπὲξ     ηῶλ ἐκαπηνῦ   πξαγκάηωλ,  
εγώ όκσο  ηελ πξώηε θνξά  αλαγθάζηεθα  λα δεκεγνξήζσ  γηα   ηηο  πξνζσπηθέο κνπ ππνζέζεηο, 
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ἔπεηηα  κέληνη   δνθῶ    θαί       ἐκαπηῷ  
έπεηηα    όκσο   θαίλεηαη  θαί  ζε κέλα ηνλ ίδην 
 
δηαηεζῆλαη         θηινηηκόηεξνλ          ηνῦ  δένληνο,  
όηη επέδεημα   θηινδνμία  κεγαιύηεξε   ηνπ πξέπνληνο, 
 
ἅκα κὲλ     ἐλζπκνύκελνο  ηῶλ πξνγόλωλ,  
από ηε κηα  γηαηί ζπκόκνπλ   νη πξόγνλνη κνπ 
 
ὅηη   νὐδὲλ        πέπαπληαη       πξάηηνληεο     ηὰ ηῆο πόιεωο,  
όηη  θαζόινπ  δελ είραλ πάςεη  λα αζρνινύληαη    κε  ηα  θνηλά, 
 
ἅκα          δὲ             ὁξῶλ        (ρξὴ  γὰξ     ιέγεηλ   ηὰ ἀιεζῆ)  
θαη από ηελ άιιε  γηαηί έβιεπα  (γηαηί πξέπεη λα ιέσ ηελ αιήζεηα) 
 
ὑκᾶο   λνκίδνληαο  ηνὺο ηνηνύηνπο  κόλνπο    εἶλαη     ἀμίνπο, 
εζείο   όηη ζεσξείηε   ηέηνηνπ είδνπο      κόλν     όηη είλαη    άμηνη, 
 
ὥζηε      ὁξῶλ      ὑκᾶο  ἔρνληαο  ηαύηελ  ηὴλ γλώκελ  
ώζηε   βιέπνληαο  εζείο   όηη έρεηε   απηήλ    ηελ  γλώκε 
 
ηίο       νὐθ  ἂλ      ἐπαξζείε     πξάηηεηλ  θαί   ιέγεηλ    ὑπὲξ  ηῆο  πόιεωο;  
πνηνο   δε    ζα  παξαθηλνύληαλ λα ελεξγεί θαη  λα κηιάεη γηα ην θαιό ηεο πόιεο; 
 
ἔηη  δὲ        ηί     ἂλ         ἄρζνηζζε                  ηνῖο        ηνηνύηνηο;  
Κη αθόκε  γηαηί   ζα δπζαλαζρεηνύζαηε  κε ηέηνηνπο είδνπο αλζξώπνπο; 
 
Οὐ γὰξ ἕηεξνη    εἰζηλ     θξηηαί  πεξὶ αὐηῶλ,  ἀιι᾽  ὑκεῖο. 
γηαηί       άιινη  δελ  είλαη   θξηηέο    γη’ απηνύο,   αιιά   εζείο. 
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