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ΔΙΗΓΗΣΗ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ §7-8 

 

7. ἐκὲ ηνίλπλ νὐδεὶο ἂλ ἀπνδείμεηελ νὔη᾽ ἀπελερζέληα ὑπὸ ηῶλ 

θπιάξρσλ νὔηε παξαδνζέληα ηνῖο ζπλδίθνηο νὔηε θαηάζηαζηλ 

θαηαβαιόληα. Καίηνη πᾶζη ῥᾴδηνλ ηνῦην γλῶλαη, ὅηη ἀλαγθαῖνλ ἦλ 

ηνῖο θπιάξρνηο, εἰ κὴ ἀπνδείμεηαλ ηνὺο ἔρνληαο ηὰο θαηαζηάζεηο, 

αὐηνῖο δεκηνῦζζαη. ὥζηε πνιὺ ἂλ δηθαηόηεξνλ ἐθείλνηο ηνῖο 

γξάκκαζηλ ἢ ηνύηνηο πηζηεύνηηε· ἐθ κὲλ γὰξ ηνύησλ ῥᾴδηνλ ἦλ 

ἐμαιεηθζῆλαη ηῷ βνπινκέλῳ, ἐλ ἐθείλνηο δὲ ηνὺο ἱππεύζαληαο 

ἀλαγθαῖνλ ἦλ ὑπὸ ηῶλ θπιάξρσλ ἀπελερζῆλαη.  

8. ἔηη δέ, ὦ βνπιή, εἴπεξ ἵππεπζα, νὐθ ἂλ ἦ ἔμαξλνο ὡο δεηλόλ ηη 

πεπνηεθώο, ἀιι᾽ ἠμίνπλ, ἀπνδείμαο ὡο νὐδεὶο ὑπ᾽ ἐκνῦ ηῶλ πνιηηῶλ 

θαθῶο πέπνλζε, δνθηκάδεζζαη. ὁξῶ δὲ ζαο ὑκᾶο ηαύηῃ ηῇ γλώκῃ 

ρξσκέλνπο, ζαο πνιινὺο κὲλ ηῶλ ηόηε ἱππεπζάλησλ βνπιεύνληαο, 

πνιινὺο δ᾽ αὐηῶλ ζηξαηεγνὺο ζαο ἱππάξρνπο θερεηξνηνλεκέλνπο. 

ὥζηε κεδὲλ δη᾽ ἄιιν κε ἡγεῖζζε ηαύηελ πνηεῖζζαη ηὴλ ἀπνινγίαλ, ἢ 

ὅηη πεξηθαλῶο ἐηόικεζάλ κνπ θαηαςεύζαζζαη. Ἀλάβεζη δέ κνη ζαο 

καξηύξεζνλ. 

 

 

Μεηάθξαζε  

νὐδεὶο   ηνίλπλ      ἂλ         ἀπνδείμεηελ                ἐκὲ         
θαλείο    ινηπόλ  δε ζα κπνξνύζε λα απνδείμεη  γηα κέλα  
 
νὔη᾽               ἀπελερζέληα                                      ὑπὸ ηῶλ θπιάξρσλ  
νύηε όηη ην όλνκα κνπ αλαθέξεηαη (ζηνλ θαηάινγν) από ηνπο θπιάξρνπο 
 
νὔηε  παξαδνζέληα                  ηνῖο ζπλδίθνηο  
νύηε  όηη παξαδόζεθα ζηνπο ζπλεγόξνπο ηνπ δεκνζίνπ 
 
νὔηε   θαηαβαιόληα                         θαηάζηαζηλ.  
νύηε   όηη  θαηέβαια (ζην δεκόζην) θάπνην επίδνκα.  
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Καίηνη    ῥᾴδηνλ (ἐζηί)  πᾶζη          γλῶλαη      ηνῦην,  
θη όκσο  είλαη εύθνιν  ζε όινπο λα θαηαιάβνπλ απηό,  
 

ὅηη      ἀλαγθαῖνλ ἦλ       ηνῖο θπιάξρνηο      αὐηνῖο                δεκηνῦζζαη,  
όηη   ήηαλ αλαγθαζηηθό  γηα ηνπο  θπιάξρνπο  νη ίδηνη   ζα πιεξώζνπλ ην πξόζηηκν, 
 
εἰ     κὴ   ἀπνδείμεηαλ  ηνὺο ἔρνληαο  ηὰο θαηαζηάζεηο∙ 
εάλ  δελ  απνδείθλπαλ  όζνπο πήξαλ      ηα   επηδνκάηα∙  
 
ὥζηε         πνιὺ  δηθαηόηεξνλ   ἂλ πηζηεύνηηε       
επνκέλσο  πνιύ     πην δίθαην      ζα πηζηέςεηε 
 

ἐθείλνηο  ηνῖο γξάκκαζηλ      ἢ             ηνύηνηο·  
εθείλνπο   ηνπο θαηαιόγνπο παξά  απηέο ηηο πηλαθίδεο∙ 
 
ἐθ κὲλ γὰξ ηνύησλ   ῥᾴδηνλ ἦλ    ηῷ βνπινκέλῳ          ἐμαιεηθζῆλαη,  
γηαηί   από    απηέο    ήηαλ εύθνιν   ζε όπνηνλ ήζειε  λα ζβήζεη ην όλνκα ηνπ, 
 

ἐλ ἐθείλνηο    δὲ      ἀλαγθαῖνλ   ἦλ  
ζε εθείλνπο  όκσο  ήηαλ ππνρξεσηηθό  
 
ἀπελερζῆλαη                                 ηνὺο ἱππεύζαληαο          ὑπὸ ηῶλ θπιάξρσλ.  
λα αλαθεξζνύλ ηα νλόκαηα   όζσλ ππεξέηεζαλ ζην ηππηθό  από ηνπο θπιάξρνπο. 
 
Ἔηη        δέ,        ὦ   βνπιή,            εἴπεξ                        ἵππεπζα,  
Αθόκε όκσο, θύξηνη βνπιεπηέο, εάλ πξάγκαηη είρα ππεξεηήζεη ζην ηππηθό, 
 

νὐθ ἂλ ἦ ἔμαξλνο  
δε   ζα    αξληόκνπλ 
 

ὡο πεπνηεθώο        ηη   δεηλόλ,    ἀιι᾽            ἠμίνπλ                     δνθηκάδεζζαη,  
επεηδή ηάρα έθαλα   θάηη θνβεξό,  αιιά  ζα είρα ηελ αμίσζε  λα πεξάζσ ηε δνθηκαζία,  
 
ἀπνδείμαο      ὡο   νὐδεὶο   ηῶλ     πνιηηῶλ      πέπνλζε     θαθῶο   ὑπ᾽  ἐκνῦ.  
εάλ απνδείμσ  όηη    θαλείο   από ηνπο πνιίηεο  δελ έρεη πάζεη  θαθό     από   κέλα.  
 
ὁξῶ        δὲ    θαη  ὑκᾶο  ρξσκέλνπο  ηαύηῃ  ηῇ γλώκῃ,  
βιέπσ  όκσο  θαη   εζείο    όηη  έρεηε      απηήλ  ηε  γλώκε, 
 

θαη   βνπιεύνληαο κὲλ   πνιινὺο         ηῶλ      ἱππεπζάλησλ             ηόηε,    
θαη   όηη είλαη βνπιεπηέο     πνιινί    από απηνύο πνπ δηεηέιεζαλ ηππείο  ηόηε,  
 
πνιινὺο δ᾽    αὐηῶλ       θερεηξνηνλεκέλνπο   ζηξαηεγνὺο  θαη  ἱππάξρνπο.  
θαη πνιινί   από απηνύο  όηη έρνπλ ρεηξνηνλεζεί    ζηξαηεγνί    θαη     ίππαξρνη.  
 
ὥζηε         ἡγεῖζζε    κε    πνηεῖζζαη  ηαύηελ ηὴλ ἀπνινγίαλ   δηά   κεδὲλ      ἄιιν,  
επνκέλσο  λνκίδεηε  εγώ    όηη  θάλσ    απηήλ   ηελ  απνινγία       γηα θαλέλα  άιιν ιόγν, 
 
ἢ           ὅηη      ἐηόικεζάλ   θαηαςεύζαζζαη   πεξηθαλῶο         κνπ.  
παξά  επεηδή    ηόικεζαλ     λα πνπλ ςέκαηα     νινθάλεξα  εηο βάξνο κνπ.  
 

Ἀλάβεζη                  δέ         κνη       θαί  καξηύξεζνλ. 
Αλέβα ζην βήκα  ινηπόλ  γηα κέλα    θαη    καξηύξεζε. 
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