
 

Μετάφραςη:   Ίςωσ και να ςκζφτεςτε, άντρεσ, ότι εγώ καταδικάςτθκα  γιατί δεν  είχα τα λόγια εκείνα με τα 

οποία κα μποροφςα να ςασ πείςω  αν πίςτευα ότι  ζπρεπε να μεταχειριςτώ όλα τα μζςα και να επιςτρατεφςω 

όλα τα επιχειριματα, ώςτε ν’ αποφφγω τθν καταδίκθ. Η αλικεια όμωσ απζχει πολφ.  Στθν πραγματικότθτα 

καταδικάςτθκα  όχι γιατί δεν είχα λόγια ι επιχειριματα, αλλά γιατί δεν ιμουν κραςφσ και ξετςίπωτοσ και γιατί 

δε κζλθςα να λζω ςε ςασ τζτοια που κα ςασ προξενοφςαν μεγάλθ ευχαρίςτθςθ να τα ακοφτε,  να κρθνώ και να 

οδφρομαι, να ςασ παρακαλώ και πολλά άλλα τζτοια να λζω και να κάνω που ζχετε ςυνθκίςει να τα ακοφτε από 

τουσ άλλουσ κατθγορουμζνουσ, αλλά εγώ τα κεωρώ ανάρμοςτα για μζνα. Αλλά οφτε και τότε  νόμιςα ότι 

ζπρεπε, εξ αιτίασ του κινδφνου να κάνω  που δεν αρμόηει ςε ελεφκερο άνκρωπο οφτε και τώρα μετανιώνω που 

απολογικθκε με τον τρόπο αυτό, αλλά προτιμώ  περιςςότερο να πεκάνω ζχοντασ απολογθκεί ζτςι, παρά να ηω 

ζχοντασ απολογθκεί διαφορετικά. Γιατί οφτε ςε δικαςτιριο οφτε ςτον πόλεμο οφτε εγώ οφτε άλλοσ κανζνασ 

πρζπει αυτό να  μθχανεφεται, πώσ δθλαδι κα ξεφφγει το κάνατο μεταχειριηόμενοσ κάκε μζςο.  

Άλλωςτε  πολλζσ φορζσ ςτισ μάχεσ γίνεται φανερό ότι το κάνατο κα μποροφςε να τον ξεφφγει κάποιοσ και 

εγκαταλείποντασ τα όπλα και παρακαλώντασ τουσ εχκροφσ του. Και άλλοι πολλοί τρόποι  για τον κακζνα από 

τουσ κινδφνουσ υπάρχουν, ώςτε να ξεφφγει κάποιοσ το κάνατο. Αλλά (φοβάμαι) μιπωσ δεν είναι αυτό το 

δφςκολο, άντρεσ, να ξεφφγει κανείσ το κάνατο, αλλά (μιπωσ) είναι δυςκολότερο να ξεφφγει κανείσ τθν κακία. 

Γιατί αυτι τρζχει  πιο γριγορα  από τον κάνατο. Και εγώ τώρα επειδι είμαι μεγάλοσ ςτα χρόνια και βραδφσ 

κυριεφτθκα από το  πιο αργό, αλλά οι κατιγοροί μου, επειδι είναι  ρωμαλζοι και ταχείσ, κυριεφτθκαν από το 

ταχφτερο, τθν κακία.                                                                                                Στάκθσ Παπακωνςταντίνου 
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ἐάν τις τολμᾷ 
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2. Σωκράτθσ  εἶπεν  ὅτι ' οὔτε τότε οἰηκείθ  δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδὲν ἀνελεύκερον, οὔτε νῦν αὐτῷ μεταμέλοι 

οὕτωσ ἀπολογθςαμένῳ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αἱροῖτο  οὕτωσ ἀπολογθςάμενοσ τεκνάναι ἢ ἐκείνωσ ηῆν  

Με  απαρζμφατο: Σωκράτθσ  εἶπεν  οὔτε τότε οἰηθῆναι δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδὲν ἀνελεύκερον, οὔτε νῦν 

αὐτῷ μεταμέλοι οὕτωσ ἀπολογθςαμένῳ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αἱρεῖσθαι  οὕτωσ ἀπολογθςάμενοσ τεκνάναι ἢ ἐκείνωσ ηῆν  

3.  ἁλίσκεσθαι ἁλώσεσθαι ἁλῶναι ἑαλωκέναι //ποιεῖν ποιήσειν ποιῆσαι πεποιηκέναι //λέγειν λέξειν ἐρεῖν λέξαι εἰπεῖν 

εἰρηκέναι //ἀποφεύγειν ἀποφεύξεσθαι ἀποφευξεῖσθαι ἀποφυγεῖν ἀποπεφευγέναι //ἐθέλειν ἐθελήσειν ἐθελῆσαι 

ἠθεληκέναι //ἀκούειν ἀκούσεσθαι ἀκοῦσαι ἀκηκοέναι δεῖν//ἀποφεύγειν ἀποφεύξεσθαι ἀποφευξεῖσθαι ἀποφυγεῖν 

αποπεφευγέναι //πράττειν πράξειν πρᾶξαι πεπραχέναι //θνῄσκειν θανεῖσθαι θανεῖν τεθνηκέναι τεθνάναι //ζῆν 

βιώσεσθαι ζήσειν ζῆσαι βιῶναι βεβιωκέναι //μηχανᾶσθαι μηχανήσεσθαι μηχανήσασθαι μηχανηθῆναι μεμηχανῆσθαι.  

 4.  ὀξύτεροι/ ὀξύτατοι- ταχέος/ταχίστου- πλείονες/ πλεῖσται- βραδύτερος/ βραδύτατος  

 


