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ΚΕΙΜΕΝΟ §§ 1-3
Εἰ μὴ ςυνῄδειν, ὦ βουλή, τοῖσ κατηγόροισ
βουλομένοισ ἐκ παντὸσ τρόπου κακῶσ ἐμὲ
ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖσ
χάριν εἶχον ταύτησ τῆσ κατηγορίασ· ἡγοῦμαι
γὰρ τοῖσ
ἀδίκωσ διαβεβλημένοισ τούτουσ εἶναι
μεγίςτων ἀγαθῶν
αἰτίουσ, οἵτινεσ ἂν αὐτοὺσ ἀναγκάζωςιν εἰσ
ἔλεγχον τῶν
αὐτοῖσ βεβιωμένων καταςτῆναι.

ΜΕΣΑΥΡΑΗ
1.
Αν δεν όξερα καλϊ, κύριοι
βουλευτϋσ, ότι οι κατόγοροι θϋλουν με κϊθε
τρόπο να με βλϊψουν, μεγϊλη ευγνωμοςύνη
θα χρωςτούςα ς` αυτούσ γι` αυτό την
κατηγορύα. Γιατύ νομύζω ότι εύναι αύτιοι πολύ
μεγϊλων αγαθών ςε αυτούσ που ϋχουν
ςυκοφαντηθεύ ϊδικα, αυτού που τουσ
αναγκϊζουν να λογοδοτόςουν για τισ πρϊξεισ
τησ ζωόσ τουσ.

ἐγὼ γὰρ οὕτω ςφόδρα
ἐμαυτῷ πιςτεύω, ὥςτ' ἐλπίζω καὶ εἴ τισ πρόσ
με τυγχάνει
ἀηδῶσ [ἢ κακῶσ] διακείμενοσ, ἐπειδὰν ἐμοῦ
λέγοντοσ ἀκούςῃ
περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήςειν αὐτῷ
καὶ πολὺ βελτίω με εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήςεςθαι.

2.
Γιατύ εγώ ϋχω τόςο μεγϊλη
εμπιςτοςύνη ςτον εαυτό μου, ώςτε ελπύζω
ότι, κι αν ακόμη ςυμβαύνει να φϋρεται
κϊποιοσ ςε μϋνα ϊςχημα ό εχθρικϊ, όταν με
ακούςει να μιλώ για τισ πρϊξεισ τησ ζωόσ μου,
θα αλλϊξει γνώμη και από `δω και πϋρα θα με
θεωρεύ πολύ καλύτερο.

ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή,
ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡσ εὔνουσ
εἰμὶ τοῖσ
καθεςτηκόςι πράγμαςι καὶ ὡσ ἠνάγκαςμαι
τῶν αὐτῶν
κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον
εἶναι. ἐὰν
δὲ φαίνωμαι καὶ τὰ ἄλλα μετρίωσ βεβιωκὼσ
καὶ πολὺ παρὰ
τὴν δόξαν καὶ παρὰ τοὺσ λόγουσ τοὺσ τῶν
ἐχθρῶν, δέομαι
ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτουσ δὲ ἡγεῖςθαι
χείρουσ εἶναι.
πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡσ οὐκ ἵππευον [οὔτ'
ἐπεδήμουν] ἐπὶ
τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέςχον τῆσ τότε
πολιτείασ.

3.
Και ϋχω την αξύωςη, κύριοι
βουλευτϋσ, αν μόνο αυτό ςε ςασ αποδεύξω,
ότι δηλαδό ςυμπαθώ το παρόν πολύτευμα και
ότι ϋχω αναγκαςθεύ να μετϋχω ςτουσ ύδιουσ
κινδύνουσ με ςασ ,να μην ϋχω ακόμη καμιϊ
ωφϋλεια˙ εϊν όμωσ φανώ ότι και ωσ προσ τα
ϊλλα ϋχω ζόςει τύμια και αντύθετα από ό,τι
πιςτεύουν και λϋνε οι εχθρού μου, ςασ
παρακαλώ από τη μια να επικυρώςετε την
εκλογό μου και από την ϊλλη αυτούσ να τουσ
θεωρεύτε χειρότερουσ. Πρώτα, λοιπόν, θα
αποδεύξω ότι δεν όμουν ιππϋασ, ούτε ζούςα
ςτην πατρύδα την εποχό που κυβερνούςαν οι
τριϊκοντα, ούτε πρόςφερα υπηρεςύεσ ςτο
τότε καθεςτώσ.

ΣΤΔΦΑΝΟΥ ΓΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ §§ 4-5
῾Ημᾶσ γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆσ ἐν ῾Ελληςπόντῳ
ςυμφορᾶσ ὡσ άτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτηςομένουσ ἐξέπεμψε,
καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων
<ἐπεδημοῦμεν>
οὔτε μεθιςταμένησ τῆσ πολιτείασ, ἀλλ'
ἤλθομεν πρὶν τοὺσ
ἀπὸ Υυλῆσ εἰσ τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν
πρότερον πένθ' ἡμέραισ.
καίτοι οὔτε ἡμᾶσ εἰκὸσ ἦν εἰσ τοιοῦτον καιρὸν
ἀφιγμένουσ
ἐπιθυμεῖν
μετέχειν
τῶν
ἀλλοτρίων κινδύνων,
οὔτ' ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην
ἔχοντεσ ὥςτε καὶ
τοῖσ
ἀποδημοῦςι
καὶ
τοῖσ
μηδὲν
ἐξαμαρτάνουςι μεταδιδόναι τῆσ πολιτείασ,
ἀλλὰ
μᾶλλον
ἠτίμαζον
καὶ
τοὺσ
ςυγκαταλύςαντασ τὸν δῆμον.

ΜΕΣΑΥΡΑΗ
4. Ο πατϋρασ μου, δηλαδό, πριν από την
καταςτροφό ςτον Ελλόςποντο μϊσ ϋςτειλε
μακριϊ ςτον ϊτυρο, τον βαςιλιϊ του Πόντου,
για να ζόςουμε (κοντϊ του) και δεν
βριςκόμαςτε εδώ ούτε όταν γκρεμύζονταν τα
τεύχη ούτε όταν ϊλλαζε το καθεςτώσ,
αλλϊ επιςτρϋψαμε πϋντε μϋρεσ πριν κατεβούν
ςτον Πειραιϊ ϊνδρεσ που ξεκύνηςαν από την
Υυλό.
5. Και πραγματικϊ ούτε εμεύσ όταν
φυςικό,
αφού
εύχαμε
ϋλθει
εδώ
ςε τϋτοιεσ περιςτϊςεισ, να επιθυμούμε να
ςυμμετϋχουμε ςτουσ ξϋνουσ κινδύνουσ,
ούτε εκεύνοι προφανώσ εύχαν τϋτοια γνώμη,
ώςτε να παρϋχουν αξιώματα ςτη διούκηςη
τησ πολιτεύασ και ςε όςουσ ζούςαν ςτα ξϋνα
και ςε όςουσ δεν διϋπραξαν κανϋνα αδύκημα,
αλλϊ αντύθετα ςτερούςαν τα πολιτικϊ
δικαιώματα και από εκεύνουσ που κατϋλυςαν
μαζύ τουσ τη δημοκρατύα.

ΣΤΔΦΑΝΟΥ ΓΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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ΑΠΟΔΕΙΞΙ § 6-8
<6> ῎Επειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ ςανιδίου
τοὺσ ἱππεύςαντασ ςκοπεῖν εὔηθέσ
ἐςτιν· ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν
ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνειςιν,
ἔνιοι
δὲ
τῶν
ἀποδημούντων
ἐγγεγραμμένοι εἰςίν. ἐκεῖνοσ δ' ἐςτὶν
ἔλεγχοσ
μέγιςτοσ·
ἐπειδὴ
γὰρ
κατήλθετε,
ἐψηφίςαςθε
τοὺσ
φυλάρχουσ
ἀπενεγκεῖν
τοὺσ
ἱππεύςαντασ, ἵνα τὰσ καταςτάςεισ
ἀναπράξητε παρ' αὐτῶν.
<7> ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶσ ἂν ἀποδείξειεν
οὔτ' ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων
οὔτε παραδοθέντα τοῖσ ςυνδίκοισ οὔτε
κατάςταςιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶςι
ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν
τοῖσ φυλάρχοισ, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺσ
ἔχοντασ τὰσ καταςτάςεισ, αὐτοῖσ
ζημιοῦςθαι. ὥςτε πολὺ ἂν δικαιότερον
ἐκείνοισ τοῖσ γράμμαςιν ἢ τούτοισ
πιςτεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον
ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν
ἐκείνοισ
δὲ
τοὺσ
ἱππεύςαντασ
ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων
ἀπενεχθῆναι.
<8> ῎Ετι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευςα,
οὐκ ἂν ἦν ἔξαρνοσ ὡσ δεινόν τι
πεποιηκώσ, ἀλλ' ἠξίουν, ἀποδείξασ ὡσ
οὐδεὶσ ὑπ' ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶσ
πέπονθε, δοκιμάζεςθαι. ὁρῶ δὲ καὶ
ὑμᾶσ ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένουσ, καὶ
πολλοὺσ μὲν τῶν τότε ἱππευςάντων
βουλεύοντασ, πολλοὺσ δ' αὐτῶν
ςτρατηγοὺσ
καὶ
ἱππάρχουσ
κεχειροτονημένουσ. ὥςτε μηδὲν δι'
ἄλλο με ἡγεῖςθε ταύτην ποιεῖςθαι τὴν
ἀπολογίαν,
ἢ
ὅτι
περιφανῶσ
ἐτόλμηςάν
μου
καταψεύςαςθαι.
᾿Ανάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρηςον.

ΜΕΣΑΥΡΑΗ
6.
Εξϊλλου, το να προςπαθεύ κανεύσ να
εξακριβώςει αυτούσ που υπηρϋτηςαν ωσ ιππεύσ με
βϊςη τα γραμμϋνα ςτην πινακύδα ονόματα, εύναι
ανόητο: γιατύ ς` αυτόν δεν περιλαμβϊνονται πολλού
απ` όςουσ παραδϋχονται ότι υπηρετούςαν ςτο
ιππικό, ενώ εύναι γραμμϋνοι μερικού απ` αυτούσ που
ζούςαν ςτα ξϋνα. Αντύθετα η πιο μεγϊλη απόδειξη
εύναι η εξόσ: όταν δηλαδό επιςτρϋψατε από την
εξορύα, αποφαςύςατε οι φύλαρχοι να ςασ
παραδώςουν κατϊλογο των ιππϋων, για να
ειςπρϊξετε πύςω απ` αυτούσ το επύδομα.
7.
Κανεύσ, λοιπόν, δεν θα μπορούςε να
αποδεύξει ούτε ότι εγώ περιλόφθηκα από τουσ
φυλϊρχουσ
ςτουσ
καταλόγουσ
ούτε
ότι
παραπϋμφθηκα ςτουσ δημόςιουσ ςυνηγόρουσ, ούτε
ότι επϋςτρεψα χρόματα. Και όμωσ εύναι εύκολο όλοι
να κατανοόςουν αυτό, ότι οι φύλαρχοι, εϊν δεν
παρουςύαζαν ςτουσ καταλόγουσ όλουσ όςοι εύχαν
πϊρει το επύδομα του ιππϋα, όταν υποχρεωμϋνοι οι
ύδιοι να καταβϊλουν τα χρόματα. Επομϋνωσ πολύ πιο
δύκαιο θα όταν να ϋχετε εμπιςτοςύνη ςε εκεύνουσ
τουσ καταλόγουσ παρϊ ς`αυτούσ: γιατύ από αυτούσ
όταν εύκολο ςε όποιον όθελε να ςβόςει το όνομϊ
του, ςε εκεύνουσ όμωσ τουσ καταλόγουσ όταν
υποχρεωτικό να παρουςιαςτούν από τουσ
φυλϊρχουσ όποιοι υπηρϋτηςαν ςτο ιππικό.
8.
Επιπλϋον, κύριοι βουλευτϋσ αν εύχα
υπηρετόςει ωσ ιππϋασ, δε θα το αρνιόμουν επύμονα,
ςαν να εύχα κϊνει κϊτι φοβερό, αλλϊ θα απαιτούςα,
εφόςον απεδεύκνυα ότι κανϋνασ από τουσ πολύτεσ
δεν ζημιώθηκε από μϋνα, να επικυρωθεύ η εκλογό
μου. Εξϊλλου βλϋπω ότι και ςεισ ϋχετε αυτό τη
γνώμη, και πολλού από αυτούσ που τότε υπηρϋτηςαν
ωσ ιππεύσ εύναι βουλευτϋσ και πολλού από αυτούσ
επύςησ εύχαν εκλεγεύ ςτρατηγού και αρχηγού του
ιππικού. υνεπώσ να ϋχετε υπόψη ςασ ότι για κανϋνα
ϊλλο λόγο δεν απολογούμαι, παρϊ γιατύ τόλμηςαν
ολοφϊνερα να πουν ψϋματα εισ βϊροσ μου. Ανϋβα,
μϊρτυσ, παρακαλώ και κατϊθεςε.

ΣΤΔΦΑΝΟΥ ΓΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ §§ 9-10
Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆσ τῆσ αἰτίασ οὐκ οἶδ' ὅ
τι δεῖ
πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν
τοῖσ ἄλλοισ
ἀγῶςι
περὶ
αὐτῶν
μόνων
τῶν
κατηγορημένων προςήκειν
ἀπολογεῖςθαι,
ἐν δὲ ταῖσ δοκιμαςίαισ δίκαιον εἶναι παντὸσ
τοῦ βίου λόγον διδόναι. δέομαι οὖν ὑμῶν μετ'
εὐνοίασ ἀκροάςαςθαί μου. ποιήςομαι δὲ τὴν
ἀπολογίαν ὡσ ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.

ΜΕΣΑΥΡΑΗ
9. Για την ύδια, λοιπόν, την κατηγορύα
δεν ξϋρω γιατύ πρϋπει να πω περιςςότερα`
εξϊλλου, κύριοι βουλευτϋσ, νομύζω ότι ςτουσ
ϊλλουσ δικαςτικούσ αγώνεσ πρϋπει (ο
κατηγορούμενοσ) να απολογεύται μόνο για τισ
ύδιεσ τισ κατηγορύεσ, ςτισ δύκεσ όμωσ για
επικύρωςη εκλογόσ εύναι δύκαιο να
αναφϋρεται ςε όλη του τη ζωό. ασ
παρακαλώ, λοιπόν, να με ακούςετε με καλό
διϊθεςη. Πϊντωσ θα απολογηθώ όςο μπορώ
πιο ςύντομα.

᾿Εγὼ γὰρ πρῶτον μὲν οὐςίασ μοι οὐ πολλῆσ
καταλειφθείςησ διὰ τὰσ ςυμφορὰσ καὶ τὰσ
τοῦ πατρὸσ καὶ τὰσ τῆσ
πόλεωσ, δύο μὲν ἀδελφὰσ ἐξέδωκα ἐπιδοὺσ
τριάκοντα
μνᾶσ ἑκατέρᾳ, πρὸσ τὸν ἀδελφὸν δ' οὕτωσ
ἐνειμάμην
ὥςτ' ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων,
καὶ πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ ἅπαντασ οὕτωσ
βεβίωκα ὥςτε
μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸσ ἕνα μηδὲν
ἔγκλημα γενέςθαι.

10. Εγώ, λοιπόν, πρώτον, αν και δεν
κληρονόμηςα μεγϊλη περιουςύα εξαιτύασ των
ςυμφορών και του πατϋρα μου και τησ πόλησ
μασ, πϊντρεψα δύο αδελφϋσ δύνοντασ προύκα
ςτην καθεμιϊ τριϊντα μνεσ και με τον αδελφό
μου ϋτςι μοιρϊςτηκα την περιουςύα,
ώςτε και εκεύνοσ να παραδϋχεται
ότι
πόρε μεγαλύτερο μϋροσ από ότι εγώ από την
πατρικό περιουςύα, και απϋναντι ςε όλουσ
τουσ ϊλλουσ ϋτςι ϋχω ςυμπεριφερθεύ ςτη ζωό
μου, ώςτε ποτϋ μϋχρι τώρα να μην ϋχω δώςει
καμύα αφορμό παραπόνου ςε κανϋνα.

ΣΤΔΦΑΝΟΥ ΓΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ §§ 11-13
[11]
καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτωσ διῴκηκα· περὶ δὲ
τῶν κοινῶν μοι μέγιςτον ἡγοῦμαι
τεκμήριον εἶναι τῆσ ἐμῆσ ἐπιεικείασ, ὅτι
τῶν νεωτέρων ὅςοι περὶ κύβουσ ἢ
πότουσ ἢ [περὶ] τὰσ τοιαύτασ
ἀκολαςίασ τυγχάνουςι τὰσ διατριβὰσ
ποιούμενοι, πάντασ αὐτοὺσ ὄψεςθέ μοι
διαφόρουσ ὄντασ, καὶ πλεῖςτα
τούτουσ περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντασ καὶ
ψευδομένουσ. καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν
αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην
γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ.
[12]
ἔτι δ', ὦ βουλή, οὐδεὶσ ἂν ἀποδεῖξαι
περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰςχρὰν
οὔτε γραφὴν
οὔτε εἰςαγγελίαν γεγενημένην·
καίτοι ἑτέρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ
τοιούτουσ ἀγῶνασ καθεςτηκότασ.
πρὸσ τοίνυν τὰσ ςτρατείασ καὶ τοὺσ
κινδύνουσ τοὺσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ
ςκέψαςθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ
πόλει.
[13]
πρῶτον μὲν γάρ, ὅτε τὴν ςυμμαχίαν
ἐποιήςαςθε πρὸσ Βοιωτοὺσ καὶ εἰσ
῾Αλίαρτον
ἔδει
βοηθεῖν,
ὑπὸ
᾿Ορθοβούλου κατειλεγμένοσ ἱππεύειν
ἐπειδὴ πάντασ ἑώρων τοῖσ μὲν
ἱππεύουςιν ἀςφάλειαν εἶναι δεῖν
νομίζοντασ, τοῖσ δ' ὁπλίταισ κίνδυνον
ἡγουμένουσ, ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ
τοὺσ ἵππουσ ἀδοκιμάςτων παρὰ τὸν
νόμον ἐγὼ προςελθὼν ἔφην τῷ
᾿Ορθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ
καταλόγου, ἡγούμενοσ αἰςχρὸν εἶναι
τοῦ πλήθουσ μέλλοντοσ κινδυνεύειν
ἄδειαν ἐμαυτῷ παραςκευάςαντα
ςτρατεύεςθαι. Καί μοι ἀνάβηθι,
᾿Ορθόβουλε.

ΜΕΣΑΥΡΑΗ
11. Και τισ ιδιωτικϋσ μου υποθϋςεισ ϋτςι ϋχω
διευθύνει` για τον δημόςιο βύο μου, όμωσ, νομύζω ότι
εύναι για μϋνα πολύ μεγϊλη απόδειξη τησ
εντιμότητϊσ μου το γεγονόσ ότι, όςοι από τουσ
νεώτερουσ ςυμβαύνει να χϊνουν τον καιρό τουσ ςτα
ζϊρια ό ςε γλϋντια ό ςε τϋτοιεσ αςωτύεσ, θα δεύτε ότι
όλοι αυτού εύναι εχθρικού ςε μϋνα και ότι αυτού
διαδύδουν ψευδεύσ φόμεσ για μϋνα και λϋνε ψϋματα.
Και όμωσ εύναι φανερό ότι, αν επιθυμούςαμε τα ύδια
πρϊγματα, δεν θα εύχαν τϋτοια γνώμη για μϋνα.

12. Επιπλϋον, κύριοι βουλευτϋσ, κανεύσ δεν θα
μπορούςε να αποδεύξει για μϋνα ότι ϋχω εμπλακεύ
ςε βρώμικη ιδιωτικό δύκη ούτε ςε ϋγγραφη
καταγγελύα ούτε ςε μόνυςη για δημόςιο αδύκημα`
και όμωσ βλϋπετε ϊλλουσ να ϋχουν εμπλακεύ πολλϋσ
φορϋσ ςε τϋτοιουσ δικαςτικούσ αγώνεσ. κεφτεύτε
ακόμα, πόςο πρόθυμα εκπληρώνω το καθόκον προσ
την πατρύδα όςον αφορϊ ςτισ εκςτρατεύεσ και
ςτουσ κινδύνουσ τουσ πολεμικούσ.

13. Κατ’ αρχόν, όταν ςυνϊψατε ςυμμαχύα με τουσ
Βοιωτούσ και ϋπρεπε να τουσ βοηθόςετε ςτην
Αλύαρτο, μολονότι εύχα καταγραφεύ από τον
Ορθόβουλο ςτο ιππικό, επειδό ϋβλεπα ότι όλοι
νόμιζαν ότι οι ιππεύσ ϋπρεπε να εύναι αςφαλεύσ, ενώ
οι οπλύτεσ διϋτρεχαν κύνδυνο, παρόλο που ϊλλοι
κατατϊχθηκαν ςτο ιππικό χωρύσ να υποβληθούν ςε
δοκιμαςύα αντύθετα με το νόμο, εγώ, αφού
παρουςιϊςτηκα, εύπα ςτον Ορθόβουλο να με ςβόςει
από τον κατϊλογο, επειδό πύςτευα ότι όταν ντροπό,
ενώ το κύριο ςώμα επρόκειτο να εκτεθεύ ςε κύνδυνο,
να εκςτρατεύςω ϋχοντασ εξαςφαλύςει τον εαυτό
μου.
Και παρακαλώ, Ορθόβουλε, ανϋβα να καταθϋςεισ.
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ΚΕΙΜΕΝΟ §§ 14-17
[14] εἰ μϋντοι τι μϋροσ περύεςτι τῶν πολιτῶν
ὅ τι τῶν αὐτῶν μετϋςχε τούτῳ πραγμϊτων,
μετ᾽ ἐκεύνων, ἐϊν ποτε (ὃ μὴ γϋνοιτο) λϊβωςι
τὴν πόλιν, βουλεύειν ἀξιούτω.
Ὡσ οὖν ᾤκει
τε ἐν Ὠρωπῷ ἐπὶ προςτϊτου καὶ ἐκϋκτητο
ἱκανὴν οὐςύαν καὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ οὔτ᾽ ἐν
τῷ ἄςτει ἔθετο τὰ ὅπλα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ταῦτα
πρῶτον ἀληθῆ λϋγω, ἀκούςατε τῶν
μαρτύρων.
MAΡΣΤΡE
[15]
Μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὦ βουλή, εἰσ Κόρινθον
ἐξόδου γενομένησ καὶ πάντων προειδότων ὅτι
δεήςει κινδυνεύειν,
ἑτέρων ἀναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην ὥςτε
τῆσ πρώτησ
τεταγμένοσ μάχεςθαι τοῖσ πολεμίοισ καὶ
μάλιςτα τῆσ
ἡμετέρασ φυλῆσ δυςτυχηςάςησ, καὶ πλείςτων
ἐναποθανόνtwn, ὕςτεροσ ἀνεχώρηςα τοῦ ςεμνοῦ
τειριῶσ τοῦ πᾶςιν ἀνθρώποισ δειλίαν
ὠνειδικότοσ.

ΜΕΣΑΥΡΑΗ
[14] Αφού ςυγκϋντρώθηκαν λοιπόν οι
ςυνδημότεσ μου, πριν από την εκςτρατεύα,
επειδό κατϊλαβα ότι μερικού από αυτούσ από τη
μια εύναι αγαθού και πρόθυμοι πολύτεσ, από την
ϊλλη όμωσ, ειχαν ϋλλειψη από εφόδια, εύπα ότι
πρϋπει οι εύποροι να προςφϋρουν τα
απαραύτητα ςτουσ φτωχούσ. Και όχι μόνο αυτό
ςυμβούλευα ςτουσ ϊλλουσ, αλλϊ και ο ύδιοσ
ϋδωςα ςε δύο ϊνδρεσ τριακόςιεσ δραχμϋσ ςτον
καθϋνα, όχι επειδό ϋχω τϊχα μεγϊλη περιουςύα,
αλλϊ για να αποτελϋςει αυτό παρϊδειγμα ςτουσ
ϊλλουσ.
[15]
Μετϊ από αυτϊ, κύριοι βουλευτϋσ, όταν ϋγινε
εκςτρατεύα ςτην Κόρινθο, και όλοι γνώριζαν
από πριν ότι πρόκειται να κινδυνεύςουμε, ενώ
ϊλλοι αποςύρονταν, εγώ κατϊφερα ϋχοντασ
θϋςη ςτην πρώτη γραμμό να πολεμώ τουσ
εχθρούσ. Και μϊλιςτα ενώ η δικό μασ φυλό
νικόθηκε και πολλού ςκοτώθηκαν, εγώ
αποχώρηςα μετϊ και από τον αλαζόνα τειριϋα,
ο οπούοσ εύχε κατηγορόςει όλουσ τουσ
ανθρώπουσ για δειλύα.

[16]
καὶ οὐ πολλαῖσ ἡμέραισ
ὕςτερον μετὰ ταῦτα ἐν Κορίνθῳ χωρίων
ἰςχυρῶν
κατειλημμένων,
ὥςτε
τοὺσ
πολεμίουσ μὴ δύναςθαι παριέναι, 'Aγηςιλάου
δ' εἰσ τὴν Βοιωτίαν ἐμβαλόντοσ ψηφιςαμένων
τῶν
ἀρχόντων
ἀποχωρίςαι
τάξεισ
αἵτινεσ
βοηθήςουςι, φοβουμένων ἁπάντων (εἰκότωσ,
ὦ βουλή· δεινὸν γὰρ ἦν
ἀγαπητῶσ ὀλίγῳ πρότερον ςεςωςμένουσ ἐφ'
ἕτερον κίνδυνον ἰέναι) προςελθὼν ἐγὼ τὸν
ταξίαρχον ἐκέλευον ἀκληρωτὶ τὴν ἡμετέραν
τάξιν πέμπειν.

[16]
Και ύςτερα όχι από πολλϋσ ημϋρεσ μετϊ από
αυτϊ,όταν ςτην Κόρινθο εύχαν καταληφθεύ
οχυρϋσ τοποθεςύεσ, για να μην μπορούν οι εχθρού
να περϊςουν, και ο Αγηςύλαοσ ειςϋβαλε ςτη
Βοιωτύα,
οι
ϊρχοντεσ
αποφϊςιςαν
να
αποχωρόςουν μερικϊ τϊγματα, για να
(ςπεύςουν να) βοηθόςουν, αν και όλοι
φοβόντουςαν ( και εύλογα, κύριοι βουλευτϋσ
διότι όταν φοβερό αυτού που πριν από λύγο μόλισ
και μετϊ βύασ εύχαν ςωθεύ να τρϋξουν ςε ϊλλον
κύνδυνο) εγώ αφού πληςύαςα παρακαλούςα τον
ταξύαρχο, να ςτεύλει το δικό μου τϊγμα χωρύσ
κλόρωςη.

[17]
ὥςτ' εἴ τινεσ ὑμῶν ὀργίζονται τοῖσ τὰ μὲν τῆσ
πόλεωσ ἀξιοῦςι πράττειν, ἐκ δὲ
τῶν κινδύνων ἀποδιδράςκουςιν, οὐκ ἂν
δικαίωσ περὶ ἐμοῦ
τὴν γνώμην ταύτην ἔχοιεν· οὐ γὰρ μόνον τὰ
προςταττόμενα ἐποίουν προθύμωσ, ἀλλὰ καὶ
κινδυνεύειν ἐτόλμων.

[17]
Ώςτε, αν κϊποιοι από εςϊσ οργύζονται με αυτούσ
που
ϋχουν την αξύωςη από τη μια να
αςχολούνται με τα δημόςια πρϊγματα,
δραπετεύουν όμωσ από τουσ κινδύνουσ, δεν θα
όταν δύκαιο να ϋχουν αυτό την γνώμη για μϋνα
διότι όχι μόνο εκτελούςα τισ διαταγϋσ με
προθυμύα, αλλϊ και τολμούςα να κινδυνεύω. Και
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καὶ ταῦτ' ἐποίουν οὐχ ὡσ οὐ δεινὸν ἡγούμενοσ
εἶναι Λακεδαιμονίοισ μάχεςθαι, ἀλλ' ἵνα, εἴ
ποτε ἀδίκωσ εἰσ κίνδυνον
καθιςταίμην, διὰ ταῦτα βελτίων ὑφ' ὑμῶν
νομιζόμενοσ
ἁπάντων τῶν δικαίων τυγχάνοιμι. Καί μοι
ἀνάβητε τούτων
μάρτυρεσ.

αυτϊ τα ϋκανα όχι επειδό πύςτευα ότι δεν εύναι
φοβερό να πολεμώ με τουσ Λακεδαιμονύουσ,
αλλϊ με ςκοπό, ςε περύπτωςη που μπλεκόμουν
ϊδικα ςε δικαςτικό αγώνα, να βρω το δύκιο μου,
θεωρούμενοσ από ςασ για όλα τα παραπϊνω
καλύτεροσ. Γι΄ αυτό ανεβεύτε για να καταθϋςετε
γι΄ αυτϊ.

ΚΕΙΜΕΝΟ §§ 18-19
Σῶν τοίνυν ἄλλων ςτρατειῶν καὶ φρουρῶν
οὐδεμιᾶσ
ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον
διατετέλεκα
μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰσ ἐξόδουσ ποιούμενοσ,
μετὰ τῶν
τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺσ
φιλοτίμωσ καὶ
κοςμίωσ πολιτευομένουσ ἐκ τῶν τοιούτων
ςκοπεῖν, ἀλλ' οὐκ ἴ τισ κομᾷ, διὰ τοῦτο μιςεῖν· τὰ
μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺσ
ἰδιώτασ οὔτε τὸ κοινὸν τῆσ πόλεωσ
βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸσ
τοὺσ πολεμίουσ ἅπαντεσ ὑμεῖσ ὠφελεῖςθε.

ΜΕΣΑΥΡΑΗ
18. Λοιπόν, από τισ ϊλλεσ εκςτρατεύεσ
και αποςτολϋσ καμύα ποτϋ μϋχρι τώρα δεν
παραμϋληςα, αντύθετα όλον τον καιρό
ςυνεχώσ μεταξύ των πρώτων εκςτρϊτευα και
ανϊμεςα ςτουσ τελευταύουσ υποχωρούςα.
Και πραγματικϊ, αυτούσ που ζουν με
φιλοτιμύα και φρονιμϊδα από τϋτοια ϋργα
πρϋπει να τουσ κρύνετε και όχι αν κϊποιοσ ϋχει
μακριϊ μαλλιϊ για αυτόν τον λόγο να τον
μιςεύτε` γιατύ τϋτοιεσ ςυνόθειεσ ούτε τουσ
πολύτεσ, ούτε το δημόςιο βλϊπτουν, από
αυτούσ όμωσ, που θϋλουν να ρύχνονται ςτουσ
κινδύνουσ εναντύον των εχθρών όλοι εςεύσ
ωφελεύςθε.

ὥςτε οὐκ ἄξιον ἀπ' ὄψεωσ,
ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μιςεῖν οὐδένα, ἀλλ' ἐκ
τῶν ἔργων ςκοπεῖν·
πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοςμίωσ ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι
γεγόναςιν, ἕτεροι
δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντεσ πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶσ
εἰςιν εἰργαςμένοι.

19. Επομϋνωσ, δεν εύναι δύκαιο από την
εξωτερικό εμφϊνιςη, κύριοι βουλευτϋσ, ούτε
να αγαπϊτε, ούτε να μιςεύτε κανϋνα, αλλϊ από
τα ϋργα να κρύνετε` γιατύ πολλού, αν και
μιλούν λύγο και ντύνονται με ευπρϋπεια,
ϋχουν γύνει αύτιοι μεγϊλων κακών, ενώ ϊλλοι,
αν και αδιαφορούν γι’ αυτϊ, ϋχουν κϊνει για
ςασ πολλϋσ καλϋσ πρϊξεισ.
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ΚΕΙΜΕΝΟ §§ 20-21
῎Ηδη δέ τινων ᾐςθόμην, ὦ βουλή, καὶ διὰ
ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτεροσ ὢν ἐπεχείρηςα λέγειν
ἐν τῷ δήμῳ.
ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάςθην ὑπὲρ τῶν
ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆςαι, ἔπειτα
μέντοι καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντοσ, ἅμα μὲν
τῶν προγόνων ἐνθυμούμενοσ, ὅτι οὐδὲν
πέπαυνται τὰ τῆσ πόλεωσ
πράττοντεσ,
ἅμα δὲ ὑμᾶσ ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν)
τοὺσ τοιούτουσ μόνουσ ἀξίουσ <τινὸσ>
νομίζοντασ εἶναι·
ὥςτε ὁρῶν ὑμᾶσ ταύτην τὴν γνώμην ἔχοντασ
τίσ οὐκ ἂν
ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆσ
πόλεωσ; ἔτι δὲ τί
ἂν τοῖσ τοιούτοισ ἄχθοιςθε; οὐ γὰρ ἕτεροι
περὶ αὐτῶν κριταί εἰςιν, ἀλλ' ὑμεῖσ.

ΜΕΣΑΥΡΑΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 20-21
20. Κύριοι βουλευτϋσ, κατϊλαβα πια
ότι μερικού δυςαρεςτούνται με μϋνα και για
τον εξόσ λόγο, επειδό δηλαδό, ενώ όμουν
νεώτεροσ, τόλμηςα να μιλόςω ςτην
ςυνϋλευςη του λαού. Εγώ, όμωσ, κατ’ αρχόν
αναγκϊςτηκα να αγορεύςω για τισ δικϋσ μου
υποθϋςεισ, εξϊλλου και ο ύδιοσ νομύζω ότι
επϋδειξα μεγαλύτερη φιλοδοξύα απ’ ό,τι
ϋπρεπε, από τη μια επειδό ςκεπτόμουν ότι οι
πρόγονοι ποτϋ δεν ϋπαψαν να αςχολούνται
με την πολιτικό,
21. και από την ϊλλη επειδό ϋβλεπα
(διότι την αλόθεια πρϋπει να λϋω) ότι εςεύσ
τϋτοιουσ
μόνο
(νϋουσ)
θεωρούςατε
αξιόλογουσ`
ποιοσ λοιπόν πολύτησ, βλϋποντασ εςϊσ να
ϋχετε
αυτό
τη
γνώμη,
δεν
θα
υπερηφανευόταν να πρϊττει και να μιλϊει για
χϊρη
τησ
πόλεωσ;
Εξϊλλου
γιατύ
ςτενοχωριϋςτε με τϋτοιουσ πολύτεσ; Αφού δεν
εύναι ϊλλοι που τουσ κρύνουν αλλϊ εςεύσ.

ΣΤΔΦΑΝΟΥ ΓΗΜΗΤΡΙΟΣ
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