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4. Ἡκᾶο γὰξ ὁ παηὴξ πξὸ ηῆο ἐλ Ἑιιεζπόληῳ ζπκθνξᾶο ὡο Σάηπξνλ ηὸλ ἐλ 

ηῷ Πόληῳ δηαηηεζνκέλνπο ἐμέπεκςε, ζαο νὔηε ηῶλ ηεηρῶλ θαζαηξνπκέλσλ 

νὔηε κεζηζηακέλεο ηῆο πνιηηείαο, ἀιι᾽ ἤιζνκελ πξὶλ ηνὺο ἀπὸ Φπιῆο εἰο 

ηὸλ Πεηξαηᾶ θαηειζεῖλ πξόηεξνλ πέλζ᾽ ἡκέξαηο.  

5. θαίηνη νὔηε ἡκᾶο εἰθὸο ἦλ εἰο ηνηνῦηνλ θαηξὸλ ἀθηγκέλνπο ἐπηζπκεῖλ 

κεηέρεηλ ηῶλ ἀιινηξίσλ θηλδύλσλ, νὔη᾽ ἐθεῖλνη θαίλνληαη ηνηαύηελ γλώκελ 

ἔρνληεο ὥζηε ζαο ηνῖο ἀπνδεκνῦζη ζαο ηνῖο κεδὲλ ἐμακαξηάλνπζη 

κεηαδηδόλαη ηῆο πνιηηείαο, ἀιιὰ κᾶιινλ ἠηίκαδνλ ζαο ηνὺο 

ζπγθαηαιύζαληαο ηὸλ δῆκνλ. 

6.  ἔπεηηα δὲ ἐθ κὲλ ηνῦ ζαληδίνπ ηνὺο ἱππεύζαληαο ζθνπεῖλ εὔεζέο ἐζηηλ· ἐλ 

ηνύηῳ γὰξ πνιινὶ κὲλ ηῶλ ὁκνινγνύλησλ ἱππεύεηλ νὐθ ἔλεηζηλ, ἔληνη δὲ 

ηῶλ ἀπνδεκνύλησλ ἐγγεγξακκέλνη εἰζίλ. ἐθεῖλνο δ᾽ ἐζηὶλ ἔιεγρνο 

κέγηζηνο· ἐπεηδὴ γὰξ θαηήιζεηε, ἐςεθίζαζζε ηνὺο θπιάξρνπο ἀπελεγθεῖλ 

ηνὺο ἱππεύζαληαο, ἵλα ηὰο θαηαζηάζεηο ἀλαπξάμεηε παξ᾽ αὐηῶλ.  
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Μεηάθπαζη 
 

Ὁ γὰπ  παηὴπ        ἐξέπεμτε   ἡμᾶρ    ππὸ    ηῆρ ζςμθοπᾶρ     ἐν   Ἑλληζπόνηῳ  
ν παηέξαο δειαδή     έζηεηιε     εκάο     πξηλ από  ηε   ζπκθνξά  ζηνλ   Ειιήζπνλην 
 
ὡρ Σάηςπον       ηὸν   ἐν   ηῷ   Πόνηῳ         διαιηηζομένοςρ,  
ζην Σάηπξν    πνπ είλαη ζηνλ Εύμεηλν πόλην   γηα λα δήζνπκε, 
 
καί οὔηε             <ἐπεδημοῦμεν>          καθαιποςμένυν  ηῶν ηεισῶν         
θαη  νύηε   <βξηζθόκαζηαλ ζηελ πόιε>  όηαλ γθξεκίδνληαλ  ηα   ηείρε     
 
οὔηε   μεθιζηαμένηρ   ηῆρ πολιηείαρ,  
νύηε     όηαλ  άιιαδε     ην πνιίηεπκα, 
 
ἀλλ᾽  ἤλθομεν                      πένθ᾽ ἡμέπαιρ   ππόηεπον  
αιιά  ήξζακε  (ζηελ Αζήλα) πέληε     κέξεο    λσξίηεξα 
 
ππὶν     ηοὺρ       ἀπὸ     Φςλῆρ           καηελθεῖν    εἰρ ηὸν Πειπαιᾶ.  
πξηλ   νη δεκνθξαηηθνί από ηε Φπιή   επηζηξέςνπλ   ζηνλ   Πεηξαηά.  
    
Καίηοι           οὔηε  ἡμᾶρ    εἰκὸρ   ἦν          ἀθιγμένοςρ         εἰρ   ηοιοῦηον   καιπὸν  
θαη πξάγκαηη νύηε   εκείο  ήηαλ θπζηθό   αθνύ είρακε θηάζεη    ζε      ηέηνηεο   ζπλζήθεο 
 
ἐπιθςμεῖν                μεηέσειν        ηῶν ἀλλοηπίυν κινδύνυν,  
λα επηζπκνύκε  λα ζπκκεηέρνπκε   ζε      μέλνπο    θηλδύλνπο, 
 
οὔη᾽  ἐκεῖνοι  θαίνονηαι  ἔσονηερ  ηοιαύηην γνώμην  
νύηε  εθείλνη    θαίλνληαη   λα είραλ    ηέηνηα      γλώκε 
 
ὥζηε           μεηαδιδόναι           ηῆρ πολιηείαρ  
ώζηε   λα θάλνπλ ζπκκέηνρνπο  ζην πνιίηεπκα  
 
καί         ηοῖρ            ἀποδημοῦζι  
θαη   όζνπο έιιεηπαλ από ηελ παηξίδα 
 
καί    ηοῖρ   ἐξαμαπηάνοςζι           μηδὲν,  
θαη     όζνπο δελ δηέπξαηηαλ   θαλέλαλ αδίθεκα,  
 
ἀλλὰ      μᾶλλον                         ἠηίμαζον  
αιιά  πεξηζζόηεξν  αθαηξνύζαλ ηα πνιηηηθά δηθαηώκαηα  
 
καί          ηοὺρ         ζςγκαηαλύζανηαρ          ηὸν  δῆμον. 
θαη    από απηνύο πνπ καδί ηνπο θαηέιπζαλ   ηε δεκνθξαηία.  
 
ἔπειηα δὲ  εὔηθέρ ἐζηιν     ζκοπεῖνμὲν 
θη έπεηηα     είλαη  αλόεην   λα ςάρλεη θαλείο 
 
ηοὺρ               ἱππεύζανηαρ                ἐκ ηοῦ ζανιδίος·  
απηνύο πνπ  ππεξέηεζαλ ζην ηππηθό   από ην ζαλίδην∙       
 
ἐν ηούηῳ μὲν  γὰπ   οὐκ  ἔνειζιν    πολλοὶ    ηῶν     ὁμολογούνηυν                     ἱππεύειν,  
γηαηί  ζε  απηό           δελ  ππάξρνπλ  πνιινί   από όζνπο παξαδέρνληαη όηη ππεξέηεζαλ ζην ηππηθό,  
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ἔνιοι δὲ                   ηῶν            ἀποδημούνηυν              ἐγγεγπαμμένοι εἰζίν.  
ελώ  κεξηθνί   από απηνύο πνπ δε βξίζθνληαλ ζηε πόιε       είλαη    γξακκέλνη.  
 
ἐκεῖνορ     δ᾽     ἐζηὶν      μέγιζηορ     ἔλεγσορ·  
εθείλνο   όκσο   είλαη   ν κεγαιύηεξνο  έιεγρνο 
 
ἐπειδὴ γὰπ                            καηήλθεηε,  
όηαλ δειαδή   γπξίζαηε από ηελ εμνξία ζηελ παηξίδα,  
 
ἐτηθίζαζθε                                  ἀπενεγκεῖν         ηοὺρ θςλάπσοςρ        ηοὺρ  ἱππεύζανηαρ,  
απνθαζίζαηε κε ςεθνθνξία  λα ζαο παξαδώζνπλ     νη    θύιαξρνη       ηνλ θαηάινγν ησλ ηππέσλ, 
 

ἵνα       ἀναππάξηηε   ηὰρ καηαζηάζειρ   παπ᾽ αὐηῶν.  
γηα λα   πάξεηε πίζσ    ην      επίδνκα        απ’  απηνύο     . 
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