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ΜΑΡΤΥΡΙΑ §9-11 
 

9. Πεξὶ κὲλ ηνίλπλ αὐηῆο ηῆο αἰηίαο νὐθ νἶδ᾽ ὅ ηη δεῖ πιείσ ιέγεηλ· δνθεῖ δέ 

κνη, ὦ βνπιή, ἐλ κὲλ ηνῖο ἄιινηο ἀγῶζη πεξὶ αὐηῶλ κόλσλ ηῶλ 

θαηεγνξεκέλσλ πξνζήθεηλ ἀπνινγεῖζζαη, ἐλ δὲ ηαῖο δνθηκαζίαηο δίθαηνλ 

εἶλαη παληὸο ηνῦ βίνπ ιόγνλ δηδόλαη. Δένκαη νὖλ ὑκῶλ κεη᾽ εὐλνίαο 

ἀθξνάζαζζαί κνπ. Πνηήζνκαη δὲ ηὴλ ἀπνινγίαλ ὡο ἂλ δύλσκαη δηὰ 

βξαρπηάησλ.  

10. γὼ γὰξ πξῶηνλ κέλ, νὐζίαο κνη νὐ πνιιῆο θαηαιεη9θζείζεο δηὰ ηὰο 

ζπκθνξὰο ζαο ηὰο ηνῦ παηξὸο ζαο ηὰο ηῆο πόιεσο, δύν κὲλ ἀδειθὰο 

ἐμέδσθα ἐπηδνὺο ηξηάθνληα κλᾶο ἑθαηέξᾳ, πξὸο ηὸλ ἀδειθὸλ δ᾽ νὕησο 

ἐλεηκάκελ ὥζη᾽ ἐθεῖλνλ πιένλ ὁκνινγεῖλ ἔρεηλ ἐκνῦ ηῶλ παηξῴσλ, ζαο 

πξὸο ηνὺο ἄιινπο ἅπαληαο νὕησο βεβίσθα ὥζηε κεδεπώπνηέ κνη κεδὲ 

πξὸο ἕλα κεδὲλ ἔγθιεκα γελέζζαη.  

11. ζαο ηὰ κὲλ ἴδηα νὕησο δηῴθεθα· πεξὶ δὲ ηῶλ θνηλῶλ κνη κέγηζηνλ 

ἡγνῦκαη ηεθκήξηνλ εἶλαη ηῆο ἐκῆο ἐπηεηθείαο, ὅηη ηῶλ λεσηέξσλ ὅζνη πεξὶ 

θύβνπο ἢ πόηνπο ἢ [πεξὶ] ηὰο ηνηαύηαο ἀθνιαζίαο ηπγράλνπζη ηὰο 

δηαηξηβὰο πνηνύκελνη, πάληαο αὐηνὺο ὄςεζζέ κνη δηαθόξνπο ὄληαο, ζαο 

πιεῖζηα ηνύηνπο πεξὶ ἐκνῦ ινγνπνηνῦληαο ζαο ςεπδνκέλνπο. Καίηνη 

δῆινλ ὅηη, εἰ ηῶλ αὐηῶλ ἐπεζπκνῦκελ, νὐθ ἂλ ηνηαύηελ γλώκελ εἶρνλ πεξὶ 

ἐκνῦ. 
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Μεηάθπαζη 
  

Πεπὶ μὲν ηοίνςν    αὐηῆρ      ηῆρ  αἰηίαρ     οὐκ  οἶδ᾽   ὅ ηι     δεῖ      λέγειν     πλείυ·  
Σρεηηθά    ινηπόλ  κε απηήλ  ηελ θαηεγνξία  δελ  μέξσ  γηαηί  πξέπεη  λα πσ  πεξηζζόηεξα∙ 
 
δοκεῖ  δέ            μοι,        ὦ       βοςλή,  
αιιά θαίλεηαη ζ’ εκέλα,  θύξηνη βνπιεπηέο,  
 
ἐν μὲν ηοῖρ ἄλλοιρ              ἀγῶζι          πποζήκειν     ἀπολογεῖζθαι  
ζηνπο     άιινπο      δηθαζηηθνύο αγώλεο  όηη ηαηξηάδεη   λα απνινγείηαη θαλείο 
 
πεπὶ αὐηῶν  μόνυν  ηῶν καηηγοπημένυν,  
γηα    απηέο     κόλν        ηηο     θαηεγνξίεο,  
 
ἐν δὲ ηαῖρ δοκιμαζίαιρ   δίκαιον εἶναι    διδόναι λόγον  πανηὸρ  ηοῦ  βίος. 
όκσο ζηηο   δνθηκαζίεο    όηη είλαη δίθαην    λα   ινγνδνηεί    γηα όιε    ηε  δσή.  
 
Δέομαι          οὖν    ὑμῶν   ἀκποάζαζθαί    μος       μεη᾽   εὐνοίαρ.  
Παξαθαιώ  ινηπόλ   εζάο,    λα  αθνύζεηε    εκέλα  κε επλντθή δηάζεζε.  
 
Ποιήζομαι δὲ ηὴν ἀπολογίαν  ὡρ    ἂν     δύνυμαι  διὰ βπασςηάηυν.  
Καη  ζα θάλσ    ηελ   απνινγία   όζν  ηπρόλ   κπνξώ    πην    ζύληνκα.  
 
γὼ     γὰπ     ππῶηον μέν,      οὐ  καηαλειθθείζηρ          μοι      πολλῆρ   οὐζίαρ  
Εγώ,  δειαδή,      πξώηνλ,     αλ θαη δελ θιεξνδνηήζεθε  ζ’ εκέλα   πνιιή   πεξηνπζία 
 
διὰ     ηὰρ   ζςμθοπὰρ   καί  ηὰρ  ηοῦ  παηπὸρ  καί  ηὰρ  ηῆρ πόλευρ,  
εμαηηίαο ησλ ζπκθνξώλ   θαη   ηνπ παηέξα κνπ     θαη   ηεο  πόιεο  κνπ, 
 
ἐξέδυκα  δύο μὲν  ἀδελθὰρ          ἐπιδοὺρ          ἑκαηέπᾳ    ηπιάκονηα  μνᾶρ,  
πάληξεςα δύν          αδειθέο   δίλνληαο πξνίθα  ζηελ θαζεκηά    ηξηάληα    κλεο, 
 
ππὸρ  δέ ηὸν    ἀδελθὸν    οὕηυρ               ἐνειμάμην  
θαη   κε     ηνλ  αδειθό κνπ   έηζη      κνηξάζηεθα ηελ πεξηνπζία 
 
ὥζη᾽  ἐκεῖνον    ὁμολογεῖν      ἔσειν      ηῶν παηπῴυν (ἀγαθῶν)             πλέον          ἐμοῦ,  
ώζηε  εθείλνο  λα παξαδέρεηαη όηη έρεη  από ηελ παηξηθή πεξηνπζία πεξηζζόηεξα από εκέλα, 
 
καί    ππὸρ  ηοὺρ   ἅπανηαρ    ἄλλοςρ      βεβίυκα          οὕηυρ  
θαη   ζηηο ζρέζεηο κε  όινπο   ηνπο άιινπο  έρσ δήζεη  θαηά ηέηνηνλ ηξόπν  
 
ὥζηε  μηδεπώποηέ     γενέζθαι        μηδὲν  ἔγκλημα        μοι             μηδὲ ππὸρ ἕνα.  
ώζηε   πνηέ σο ηώξα  λα κελ ππήξμε   θακηά    αθνξκή  εηο βάξνο κνπ     νύηε  ζε  έλα.  
 
Καί  οὕηυρ μὲν              ηὰ    ἴδια                    διῴκηκα·  
Καη     έηζη          ζηελ  ηδησηηθή κνπ δσή    ζπκπεξηθέξζεθα∙ 
 
πεπὶ       δὲ            ηῶν    κοινῶν       ἡγοῦμαι       μέγιζηον    ηεκμήπιον   
ζρεηηθά όκσο κε ηε δεκόζηα δσή κνπ   λνκίδσ    ε κεγαιύηεξε   απόδεημε    
 
ηῆρ     ἐμῆρ        ἐπιεικείαρ     εἶναι       μοι,  
ηεο  δηθήο κνπ  θνζκηόηεηαο όηη είλαη  γηα κέλα,  
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ὅηι  ὅζοι     ηῶν   νευηέπυν    ηςγσάνοςζι  ποιούμενοι ηὰρ διαηπιβὰρ  
όηη   όζνη   από ηνπο λεόηεξνπο    ηπραίλεη       λα  πεξλνύλ  ηνλ θαηξό ηνπο  
 
πεπὶ κύβοςρ  ἢ   πόηοςρ  ἢ  [πεπὶ] ηὰρ ηοιαύηαρ  ἀκολαζίαρ,  
κε     δάξηα      ή  κε πνηά   ή     ζε    ηέηνηνπ είδνπο   αθνιαζίεο, 
 
ὄτεζθέ   ὄνηαρ   πάνηαρ αὐηοὺρ  διαθόποςρ  μοι,  
ζα δείηε  όηη είλαη    όινη      απηνί        ερζξνί       κνπ, 
 
καί  ηούηοςρ   λογοποιοῦνηαρ        πλεῖζηα      πεπὶ ἐμοῦ    καί   τεςδομένοςρ.  
θαη    απηνί     όηη  πιάζνπλ θήκεο  πάξα πνιιέο   γηα    κέλα   θαη     ιέλε  ςεύδε.  
 
Καίηοι       δῆλον (ἐζηί)  ὅηι   οὐκ  ἂν   εἶσον   ηοιαύηην  γνώμην  πεπὶ  ἐμοῦ  
Καη όκσο   θαλεξό είλαη   όηη    δε    ζα   είραλ      ηέηνηα       γλώκε    γηα     κέλα 
 
εἰ   ἐπεθςμοῦμεν  ηῶν αὐηῶν.  
αλ  επηζπκνύζακε   ηα    ίδηα. 
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