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Δαθεηνμπμύιμο Δςή - Φηιόιμγμξ 

Ε ΚΑΤΙΑΥΖΑ ΣΟΤ ΑΖΓΟ ΠΟΣΑΙΟΤ (404 π.Υ.) 

ΒΖΒΘΖΟ 2. ΗΓΦΑΘΑΖΟ 1.§ 16-32 

 
Μη Αζεκαίμη ιμηπόκ ελμνμώκηαξ απ΄ηε Οάμμ ιεειαημύζακ ηεκ πώνα ημο 

βαζηιηά (= Νένζε Βαζηιηά), θαη έπιεακ εκακηίμκ ηεξ Χίμο θαη ηεξ Γθέζμο, θαη 

πνμεημημάδμκηακ γηα καομαπία, θαη ελέιελακ επηπιέμκ ζηναηεγμύξ εθηόξ απ’ 

αοημύξ πμο είπακ, ημκ Ιέκακδνμ, ημκ Ποδέα, ημκ Ηεθηζόδμημ. Μ Θύζακδνμξ 

απ’ ηεκ άιιε απμπιέεη απ’ ηε Ξόδμ (αθμιμοζώκηαξ) ηα πανάιηα ηεξ Ζςκίαξ 

εκακηίμκ θαη ηςκ (εμπμνηθώκ) πιμίςκ πμο ελένπμκηακ απ’ ημκ Γιιήζπμκημ 

θαη εκακηίμκ ηςκ πόιεςκ πμο είπακ απμζηαηήζεη απ’ αοημύξ. Αιιά θαη μη 

Αζεκαίμη ακμίγμκηακ απ΄ηεκ Χίμ ζημ πέιαγμξ• γηαηί ε Αζία (ηα πανάιηα ηεξ 

Ιηθνάξ Αζίαξ) ήηακ επζνηθή πνμξ αοημύξ. Μ Θύζακδνμξ ιμηπόκ πιέεη θμκηά 

ζηα πανάιηα πνμξ ηεκ Θάμραθμ ε μπμία ήηακ ζύμμαπμξ ηςκ Αζεκαίςκ• θαη μη 

Αβοδεκμί θαη μη οπόιμηπμη πνμπςνμύζακ πεδμί• ήηακ μάιηζηα ανπεγόξ ημοξ μ 

Θώναθαξ μ Θαθεδαημόκημξ. Ηαη αθμύ επηηέζεθακ ζηεκ πόιε ηεκ θονίεοζακ με 

έθμδμ, θαη μη ζηναηηώηεξ ηεκ ιεειάηεζακ επεηδή ήηακ πιμύζηα θαη ζε θναζί 

θαη ζε ζηηάνη θαη είπε πιήνςξ όια ηα απαναίηεηα• ημοξ πμιίηεξ απ’ ηεκ άιιε μ 

Θύζακδνμξ ημοξ άθεζε όιμοξ ειεύζενμοξ.  

Μη Αζεκαίμη απ’ ηεκ άιιε αθμιμοζώκηαξ από θμκηά πνμζμνμίζηεθακ 

ζημκ Γιαημύκηα ηεξ Χεννμκήζμο (ή Χενζμκήζμο) με εθαηόκ μγδόκηα πιμία. 

Γθεί, ιμηπόκ, εκώ έπαηνκακ πνςηκό, ημύξ ακαθμηκώκμκηαη ηα ζπεηηθά με ηεκ 

Θάμραθμ, θαη αμέζςξ απέπιεοζακ πνμξ ηε Οεζηό. Από εθεί πάιη αμέζςξ 

μόιηξ εθμδηάζηεθακ με ηνόθημα, έπιεοζακ πνμξ ημοξ Αηγόξ Νμηαμμύξ 

απέκακηη απ’ ηεκ Θάμραθμ• ημ πιάημξ ημο Γιιεζπόκημο ζε αοηό ημ ζεμείμ 

είκαη δεθαπέκηε ζηάδηα. Γθεί, ιμηπόκ, δεηπκμύζακ. 

 Μ Θύζακδνμξ όμςξ ηεκ επόμεκε κύπηα, όηακ λεμένςκε, έδςζε ζήμα, 

αθμύ ηειεηώζμοκ ημ πνόγεομα, κα μπμοκ μέζα ζηα πιμία θαη αθμύ 

πνμεημημάζηεθε ςξ πνμξ όια γηα καομαπία θαη ημπμζέηεζε ζηα πιάγηα ηςκ 

πιμίςκ παναπεηάζμαηα, πνμεηδμπμίεζε κα μεκ θμοκεζεί θακείξ απ’ ηεκ 

πανάηαλε μύηε κα ακμηπζεί ζημ πέιαγμξ. Μη Αζεκαίμη απ’ ηεκ μενηά ημοξ με 

ημ πμο ακέηεηιε μ ήιημξ παναηάζζμκηακ ζηεκ είζμδμ ημο ιημακημύ θαηά 

μέηςπμ γηα καομαπία. Γπεηδή όμςξ μ Θύζακδνμξ δεκ έβγαδε ηα πιμία απ’ ημ 

ιημάκη γηα κα ημοξ ακηημεηςπίζεη θαη επεηδή ήηακ πηα βνάδο απέπιεοζακ πάιη 

πνμξ ημο Αηγόξ Νμηαμμύξ. Μ Θύζακδνμξ ηόηε δηέηαλε ηα πημ γνήγμνα πιμία 

(ημο) κα αθμιμοζήζμοκ ημοξ Αζεκαίμοξ θαη μόιηξ απμβηβαζημύκ, αθμύ 

παναθμιμοζήζμοκ ηη θάκμοκ, κα απμπιέοζμοκ θαη κα ημο ημ ακαθμηκώζμοκ. 

Ηαη δεκ απμβίβαζε (εκκ. ημοξ καύηεξ) απ’ ηα πιμία πνςηύηενα πανά μόκμ 

όηακ επέζηνερακ μη ηνηήνεηξ- θαηάζθμπμη. Ηαη αοηά ηα έθακε γηα ηέζζενηξ 

μένεξ. Μη Αζεκαίμη απ’ ηεκ άιιε ακμίγμκηακ λακά ζημ πέιαγμξ (εκκ. γηα κα 

καομαπήζμοκ). 
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Μ Αιθηβηάδεξ με ηε ζεηνά ημο όηακ παναηήνεζε (ή παναηενώκηαξ) απ’ ηα 

ηείπε όηη μη Αζεκαίμη απ’ ηε μηα πνμζμνμίζηεθακ ζηεκ αθνμγηαιηά (ζε ακμηπηή 

παναιία) θαη όπη θμκηά ζε θάπμηα πόιε θαη απ’ ηεκ άιιε όηη ζα πήγαηκακ θαη 

ζα έθενκακ ηα απαναίηεηα απ΄ηε Οεζηό ζε απόζηαζε δεθαπέκηε ζηαδίςκ 

απ΄ηα θανάβηα, εκώ μη επζνμί (όηη πνμζμνμίζηεθακ) ζε ιημάκη θαη θμκηά ζε 

πόιε έπμκηαξ όια (ηα απαναίηεηα), είπε ζε αοημύξ όηη δεκ πνμζμνμίζηεθακ ζε 

θαιό μένμξ αιιά (ημοξ) πνμέηνεπε κα πνμζμνμηζημύκ ζηε Οεζηό θαη θμκηά ζε 

ιημάκη θαη θμκηά ζε πόιε• ακ βνίζθεζζε εθεί, ζα καομαπήζεηε, είπε, όηακ 

ζέιεηε. Μη ζηναηεγμί όμςξ, θαη θονίςξ μ Πεδέαξ θαη μ Ιέκακδνμξ, ημκ 

δηέηαλακ κα θύγεη• γηαηί αοημί ήηακ ηώνα ζηναηεγμί θη όπη εθείκμξ. Ηαη αοηόξ 

έθογε. 

 Μ Θύζακδνμξ ιμηπόκ, όηακ ήηακ ε πέμπηε μένα (ή ηεκ πέμπηε μένα) 

θαζώξ μη Αζεκαίμη έπεπιεακ εκακηίμκ ημο, είπε ζε αοημύξ πμο ημοξ 

αθμιμοζμύζακ, μόιηξ ηοπόκ ημοξ δμοκ κα απμβηβάδμκηαη θαη κα 

δηαζθμνπίδμκηαη ζηε Χενζόκεζμ (πνάγμα γηα ημ μπμίμ θαζοζηενμύζακ θάζε 

μένα θαη πενηζζόηενμ, θαη επεηδή αγόναδακ ηα απαναίηεηα από μαθνηά θαη 

επεηδή αδηαθμνμύζακ γηα ημκ Θύζακδνμ , δηόηη δεκ ακηεπηηίζεημ),  

απμπιέμκηαξ πάιη πνμξ αοηόκ κα ζεθώζμοκ μηα αζπίδα ζηεκ μέζε ηεξ 

δηαδνμμήξ. Ηη αοημί  έθακακ αοηά όπςξ δηέηαλε. 

 Μ Θύζακδνμξ ιμηπόκ αμέζςξ έδςζε ζήμα κα πιεύζμοκ όζμ ημ δοκαηόκ 

ηαπύηενα έκώ θαη μ Θώναλ αθμιμοζμύζε μδεγώκηαξ ημ πεδηθό. Μ Ηόκςκαξ 

απ΄ηεκ άιιε όηακ είδε ηεκ επίζεζε, έδςζε ζήμα κα βμεζήζμοκ ηα πιμία με 

όιεξ ημοξ δοκάμεηξ. Γπεηδή όμςξ ηα πιενώμαηα ήηακ δηαζθμνπηζμέκα, άιια 

πιμία ήηακ με μηα ζεηνά θςπειαηώκ άιια με δύμ θαη άιια ηειείςξ άδεηα• 

(μμκμ) ημ πιμίμ (ε ηνηήνεξ) ημο Ηόκςκα θαη άιια εθηά γύνς απ’ αοηόκ μαδί 

θαη ε Νάναιμξ ακμίπηεθακ όια μαδί με όιμ ημοξ ημ πιήνςμα εκώ όια ηα 

οπόιμηπα ηα αηπμαιώηηζε μ Θύζακδνμξ ζηε ζηενηά. Ηαη ημοξ πενηζζόηενμοξ 

καύηεξ ημοξ αηπμαιώηηζε ζηε ζηενηά• θάπμημη μάιηζηα θαηέθογακ ζηα μηθνά 

ηείπε (ζε μηθνέξ μπονώζεηξ). Μ Ηόκςκαξ απ’ ηεκ άιιε δναπεηεύμκηαξ με ηα 

εκκηά πιμία, μόιηξ (ή επεηδή) ακηηιήθζεθε όηη μη Αζεκαίμη είπακ θαηαζηναθεί, 

αθμύ πνμζμνμίζηεθε ζηεκ Αβανκίδα, ημ αθνςηήνη ηεξ Θαμράθμο, πήνε από 

εθεί ηα μεγάια πακηά ηςκ πιμίςκ ημο Θοζάκδνμο θαη μ ίδημξ με ηα μθηώ πιμία 

έπιεοζε πνμξ ημκ Γοαγόνα ζηεκ Ηύπνμ εκώ ε Νάναιμξ (έπιεοζε) πνμξ ηεκ 

Αζήκα γηα κα ακαθμηκώζεη ηα γεγμκόηα.   

 Μ Θύζακδνμξ ιμηπόκ θαη ηα πιμία θαη ημοξ αηπμαιώημοξ θαη όια ηα 

οπόιμηπα ηα πήγε ζηε Θάμραθμ θαη ζοκέιαβε θαη απ’ ημοξ ζηναηεγμύξ θαη 

άιιμοξ θαη ημκ Φηιμθιή θαη ημκ Αδείμακημ.  

 Ηαη ηεκ ίδηα μένα πμο έθακε αοηά, έζηεηιε ημκ Θεόπμμπμ απ’ ηε 

Ιίιεημ, ημκ πεηναηή, ζηε Οπάνηε, γηα κα ακαθμηκώζεη ηα γεγμκόηα, μ μπμίμξ 

αθμύ έθηαζε ηεκ ηνίηε μένα, ηα ακαθμίκςζε. Ιεηά ιμηπόκ από αοηά μ 

Θύζακδνμξ, αθμύ ζογθέκηνςζε ημοξ ζομμάπμοξ, πνμέηνεπε κα απμθαζίζμοκ 
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γηα ημοξ αηπμαιώημοξ. Οε αοηό ιμηπόκ ημ ζεμείμ οπήνλακ πμιιέξ θαηεγμνίεξ 

εκακηίμκ ηςκ Αζεκαίςκ θαη γηα εθείκα ηα εγθιήμαηα πμο είπακ δηπνάλεη θαη 

γηα εθείκα πμο είπακ απμθαζίζεη κα θάκμοκ, ακ κηθμύζακ ζηε καομαπία, κα 

θόρμοκ δειαδή ημ δελί πένη όιςκ ηςκ δςκηακώκ ζοιιεθζέκηςκ θαη όηη, όηακ 

ζοκέιαβακ δύμ ηνηήνεηξ, μηα απ’ ηεκ Ηόνηκζμ θαη μηα απ’ ηεκ Άκδνμ, ζθόηςζακ 

με θαηαθνεμκηζμό όιμοξ ημοξ καύηεξ από αοηέξ. Μ Φηιμθιήξ μάιηζηα ήηακ μ 

ζηναηεγόξ ηςκ Αζεκαίςκ, μ μπμίμξ ζθόηςζε με θαηαθνεμκηζμό αοημύξ. Ηαη 

ιέγμκηακ θαη άιια πμιιά θαη απμθάζηζακ κα ζθμηώζμοκ από ημοξ 

αηπμαιώημοξ όζμοξ ήηακ Αζεκαίμη, εθηόξ απ’ ημκ Αδείμακημ, δίμηη ήηακ μ 

μόκμξ ακηίζεημξ με ηεκ απόθαζε γηα ημκ αθνςηενηαζμό ηςκ πενηώκ ζηεκ 

εθθιεζία (ημο δήμμο)• θαηεγμνήζεθε όμςξ από θάπμημοξ όηη πνόδςζε ημ 

ζηόιμ (ζημοξ Θαθεδαημόκημοξ). Ηαη μ Θύζακδνμξ αθμύ νώηεζε πνώηα ημ 

Φηιμθιή, μ μπμίμξ γθνέμηζε ημοξ Ημνίκζημοξ θαη ημοξ Ακδνηώηεξ, ηη ημο άληδε 

κα πάζεη αθμύ πνώημξ άνπηζε κα πανακμμεί έκακηη ηςκ Γιιήκςκ, ημκ έζθαλε.  

 

Ο ΘΤΑΚΔΡΟ ΠΡΟΓΣΟΖΙΑΔΓΖ ΣΟΚ ΑΠΟΗΘΓΖΙΟ ΣΕ 

ΑΘΕΚΑ ΗΑΖ ΟΖ ΑΘΕΚΑΖΟΖ ΠΘΕΡΟΦΟΡΟΤΚΣΑΖ ΣΕΚ 

ΕΣΣΑ ΣΟΤ ΣΟΤ ΑΖΓΟ ΠΟΣΑΙΟΤ 

ΒΖΒΘΖΟ 2. ΗΓΦΑΘΑΖΟ 2.§ 1-4 

 
Αθμύ ιμηπόκ ηαθημπμίεζε ηα πνάγμαηα ζηε Θάμραθμ, έπιεε εκακηίμκ 

ημο Βοδακηίμο θαη ηεξ Ηαιπεδόκαξ. Αοημί ιμηπόκ ημκ δέπηεθακ αθμύ άθεζακ 

ημοξ θνμονμύξ ηςκ Αζεκαίςκ ύζηενα από επίζεμε ζομθςκία• Αοημί όμςξ 

πμο πνόδςζακ ημ Βοδάκηημ ζημκ Αιθηβηάδε θαηέθογακ ηόηε ζημκ (Γύλεηκμ) 

Νόκημ θαη ύζηενα ζηεκ Αζήκα θαη απέθηεζακ ηα δηθαηώμαηα ημο Αζεκαίμο 

πμιίηε (ή πμιηημγναθήζεθακ Αζεκαίμη). Μ Θύζακδνμξ απ’ ηε μενηά ημο θαη 

ημοξ θνμονμύξ ηςκ Αζεκαίςκ θαη ακ έβιεπε θάπμο θάπμημκ άιιμ Αζεκαίμ, 

(ημοξ) έζηεικε ζηεκ Αζήκα, πανέπμκηαξ αζθάιεηα μόκμκ ζε όζμοξ έπιεακ 

(ηαλίδεοακ) πνμξ ηα εθεί, όπη όμςξ ζε άιιμ μένμξ, επεηδή ήλενε όηη όζμ 

ηοπόκ πενηζζόηενμη μαδεύμκηακ ζημκ πόιε θαη ημκ Νεηναηά, (ηόζμ) πημ 

γνήγμνα ζα βνεζμύκ ζε θαηάζηαζε έκδεηαξ (ή ζα ημοξ ιείρμοκ ηα 

απαναίηεηα). Αθμύ ιμηπόκ άθεζε ημκ Οζεκέιαμ ςξ Οπανηηάηε δημηθεηή 

(ανμμζηή) ημο Βοδακηίμο θαη ηεξ Ηαιπεδόκαξ, μ ίδημξ, αθμύ απέπιεοζε πνμξ 

ηε Θάμραθμ, επηδηόνζςκε ηα πιμία. 

Οηεκ Αζήκα απ’ ηεκ άιιε, μόιηξ έθηαζε ε Νάναιμξ ηε κύπηα, 

δηαδηδόηακ ε ζομθμνά, θαη μ ζνήκμξ έθηακε από ημκ Νεηναηά μέζς ηςκ 

Ιαθνώκ Πεηπώκ ζηεκ πόιε, θαζώξ μ έκαξ έιεγε ζημκ άιιμ ηα κέα• επμμέκςξ 

εθείκε ηε κύπηα θακείξ δεκ θμημήζεθε, όπη μόκμ επεηδή πεκζμύζακ ημοξ 

κεθνμύξ (ή αοημύξ πμο είπακ παζεί) αιιά πμιύ πενηζζόηενμ μη ίδημη ημοξ 

εαοημύξ ημοξ, επεηδή κόμηδακ όηη ζα πάζαηκακ αοηά πμο έθακακ θαη ζημοξ 
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Ιήιημοξ, μη μπμίμη ήηακ άπμηθμη ηςκ Θαθεδαημμκίςκ όηακ ημοξ κίθεζακ με 

πμιημνθία, θαη ζημοξ Ζζηηείξ θαη ζημοξ Οθηςκαίμοξ θαη ημοξ Πμνςκαίμοξ θαη 

ημοξ Αηγηκήηεξ θαη ζε άιιμοξ πμιιμύξ από ημοξ Έιιεκεξ. Πεκ επόμεκε 

ιμηπόκ (μένα) έθακακ ζοκέιεοζε (εθθιεζία ημο δήμμο) θαηά ηεκ μπμία 

απμθάζηζακ κα θνάλμοκ ηα ιημάκηα εθηόξ από έκα θαη κα επηδημνζώζμοκ ηα 

ηείπε θαη κα ημπμζεηήζμοκ θνμονέξ θαη κα πνμεημημάζμοκ ηεκ πόιε ςξ πνμξ 

όια ηα οπόιμηπα ζακ κα επνόθεηημ γηα πμιημνθία. 

 

Ο ΘΕΡΑΙΓΚΕ, Ε ΤΚΓΘΓΤΕ ΣΕ 

ΠΓΘΟΠΟΚΚΕΖΑΗΕ ΤΙΙΑΥΖΑ ΗΑΖ Ε ΠΑΡΑΔΟΕ 

ΣΩΚ ΑΘΕΚΩΚ 

ΒΖΒΘΖΟ 2. ΗΓΦΑΘΑΖΟ 2.§ 16-23 

 
Ηη εκώ ε θαηάζηαζε ήηακ έηζη, ε Θεναμέκεξ είπε ζηε ζοκέιεοζε όηη, ακ 

ζέιμοκ κα ζηείιμοκ αοηόκ ζημκ Θύζαζκδνμ, ζα επηζηνέρεη γκςνίδμκηαξ ζε ηη 

από ηα δύμ επημέκμοκ μη Θαθεδαημόκημη ζπεηηθά με ηεκ θαηαδάθηζε ηςκ 

ηεηπώκ, επεηδή ζέιμοκ κα οπμδμοιώζμοκ ηεκ πόιε ή ςξ εγγύεζε. Ηη αθμύ 

εζηάιε, πανέμεηκε θμκηά ζημ Θύζακδνμ ηνεηξ μήκεξ θαη παναπάκς, 

θαηνμθοιαθηώκηαξ πόηε μη Αζεκαίμη επνόθεηημ, ελαηηίαξ ηεξ έιιεηρεξ 

ζηηανημύ, κα ζομθςκήζμοκ ζε όια όζα θάπμημξ ζα ημοξ έιεγε. Όηακ ιμηπόκ 

επέζηνερε θαηά ημκ ηέηανημ μήκα, είπε ζηε ζοκέιεοζε όηη μ Θύζακδνμξ ημκ 

θναημύζε ςξ ηόηε, έπεηηα όμςξ ημκ πνμέηνερε κα πάεη ζηε Οπάνηε• γηαηί δεκ 

ήηακ αοηόξ ανμόδημξ γηα όζα ημκ νςημύζε, αιιά μη έθμνμη. Ιεηά από αοηά 

ελειέγε πνεζβεοηήξ με απόιοηε ελμοζημδόηεζε («αοημθνάηςν») μαδί με 

άιιμοξ εκκηά. 

Μ Θύζακδνμξ απ’ ηεκ άιιε έζηεηιε ζημοξ εθόνμοξ μαδί με άιιμοξ 

Οπανηηάηεξ ημκ Ανηζημηέιε, μ μπμίμξ ήηακ ελόνηζημξ Αζεκαίμξ, γηα κα ημοξ 

πεη όηη απάκηεζε ζημκ Θεναμέκε όηη εθείκμη είκαη μη ανμόδημη γηα ηε ζύκαρε 

εηνήκεξ ή ηεκ θήνολε πμιέμμο. Μ Θεναμέκεξ ιμηπόκ θαη μη οπόιμηπμη 

πνεζβεοηέξ, όηακ βνέζεθακ ζηε Οειιαζία, θαζώξ νςηήζεθακ γηα πμημ ιόγμ 

είπακ ένζεη, είπακ όηη (είπακ ένζεη) ςξ πιενελμύζημη γηα ηεκ εηνήκε, θαη μεηά 

απ’ αοηό μη έθμνμη δηέηαλακ κα ημοξ θαιέζμοκ (ζηε Οπάνηε). Ιόιηξ ιμηπόκ 

έθηαζακ, έθακακ ζοκέιεοζε, θαηά ηεκ μπμία μη Ημνίκζημη θαη ηδίςξ μη Θεβαίμη 

αιιά θαη πμιιμί άιιμη απ’ ημοξ Έιιεκεξ ακηηπνόηεηκακ κα μεκ θιείζμοκ 

ζοκζήθε εηνήκεξ με ημοξ Αζεκαίμοξ αιιά κα ημοξ αθακίζμοκ. 

Μη Θαθεδαημόκημη όμςξ δεκ ζομθώκεζακ κα ελαθακίζμοκ μηα ειιεκηθή 

πόιε πμο πνόζθενε μεγάιε βμήζεηα ζηηξ πημ δύζθμιεξ ζηηγμέξ ηεξ Γιιάδαξ, 

αιιά έθακακ εηνήκε με ημκ όνμ, αθμύ (εκκ. μη Αζεκαίμη) γθνεμίζμοκ ηα Ιαθνά 

Πείπε θαη (ηα ηείπε ημο) Νεηναηά θαη παναδώζμοκ όια ηα πιμία εθηόξ από 

δώδεθα θαη θένμοκ πίζς ημοξ ελόνηζημοξ θαη έπμοκ ημοξ ίδημοξ θίιμοξ θαη 
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επζνμύξ με ημοξ Οπανηηάηεξ, κα ημοξ αθμιμοζμύκ ζε εθζηναηείεξ θαη ζηεκ 

λενά θαη ζηε ζάιαζζα όπμο θη ακ ημοξ μδεγμύζακ. Μ Θεναμέκεξ ιμηπόκ θαη μη 

οπόιμηπμη πνεζβεοηέξ πμο ήηακ μαδί ημο ηα μεηέθενακ ζηεκ Αζήκα. 

Ηαη θαζώξ έμπαηκακ ζηεκ πόιε ημοξ πενηθύθιςκε πμιύξ θόζμμξ, 

επεηδή θμβόκημοζακ μήπςξ είπακ ένζεη άπναθημη• δηόηη δεκ ήηακ δοκαηό κα 

πνμκμηνηβμύκ άιιμ ελαηηίαξ ημο πιήζμοξ ηςκ ακζνώπςκ πμο πάκμκηακ 

ελαηηίαξ ημο ιημμύ. Πεκ επόμεκε ιμηπόκ μένα ακαθμίκςζακ μη πνεζβεοηέξ με 

πμημοξ όνμοξ έθακακ εηνήκε μη Θαθεδαημόκημη• πνώημξ πήνε ημ ιόγμ μ 

Θεναμέκεξ, ιέγμκηαξ όηη πνέπεη κα οπαθμύζμοκ ημοξ Θαθεδαίμμκημοξ θαη κα 

γθνεμίζμοκ ηα ηείπε. Ηη εκώ θάπμημη είπακ ακηηννήζεηξ, πμιύ πενηζζόηενμη 

όμςξ ζομθςκμύζακ, απμθάζηζακ κα δεπζμύκ ηεκ εηνήκε. Ιεηά απ’ αοηά θαη μ 

Θύζακδνμξ θαηέπιεοζε ζημκ Νεηναηά θαη μη ελόνηζημη επέζηνερακ θαη 

γθνέμηδακ ηα ηείπε οπό ηε μμοζηθή αοιεηνίδςκ με πμιιή πνμζομία, επεηδή 

ζεςνμύζακ όηη άνπηδε εθείκε ηεκ εμένα ε ειεοζενία γηα ηεκ Γιιάδα. 

 

Ε ΔΖΗΕ ΗΑΖ ΣΟ ΣΓΘΟ ΣΟΤ ΘΕΡΑΙΓΚΕ 

ΒΖΒΘΖΟ 2. ΗΓΦΑΘΑΖΟ 3.§ 50-56 

 
Ιόιηξ ιμηπόκ, αθμύ είπε αοηά, ζηώπεζε θαη ε βμοιή θακενά 

επηδμθίμαδε με θςκέξ, μ Ηνηηίαξ, επεηδή ήλενε όηη, ακ άθεκε ηε βμοιή κα 

απμθαζίζεη με ρεθμθμνία ζπεηηθά με αοηόκ (δει. ημ Θεναμέκε), ζα γιίηςκε 

θαη επεηδή ημ ζεώνεζε ακοπόθμνμ, αθμύ πιεζίαζε θαη είπε θάηη ζημοξ 

Πνηάκηα, βγήθε έλς, θαη δηέηαλε αοημύξ πμο είπακ ηα μαπαίνηα (ημοξ 

παναθναηηθμύξ) κα ζηέθμκηαη μιμθάκενα θμκηά ζηε βμοιή, ζηα θηγθιηδώμαηα. 

Ηη αθμύ μπήθε πάιη μέζα είπε: «Γγώ, βμοιεοηέξ, κμμίδς όηη είκαη θαζήθμκ 

(εκόξ) εγέηε ηέημημο, όπςξ πνέπεη κα είκαη, κα μεκ επηηνέπεη (ηεκ 

ελαπάηεζε), ακ παναηενήζεη όηη μη αγαπεμέκμη (ημο) ελαπαηώκηαη. Ηαη εγώ 

ιμηπόκ αοηό ζα θάκς. Ηαη γηαηί αοημί εδώ πμο ζηέθμκηαη (δει. μη 

παναθναηηθμί) ιέκε όηη  δε ζα μαξ ημ επηηνέρμοκ ακ αζςώζμομε έκακ άκδνα 

πμο θακενά θαηαζηνέθεη ηεκ μιηγανπία. Ηαη βέβαηα μνίδεηαη ζημοξ 

θαηκμύνημοξ κόμμοξ θακείξ από αοημύξ πμο ακήθμοκ ζημοξ ηνεηξ πηιηάδεξ κα 

μεκ μπμνεί κα ζακαηςζεί πςνίξ ηε δηθηά ζαξ ρήθμ, γη’ αοημύξ όμςξ πμο είκαη 

εθηόξ ημο θαηαιόγμο είκαη ζηε δηθαημδμζία ηςκ Πνηάκηα ε επηβμιή ηεξ 

ζακαηηθήξ πμηκήξ. Γγώ ιμηπόκ, είπε, βγάδς αοηόκ εδώ ημκ Θεναμέκε απ’ ημκ 

θαηάιμγμ, με ηε ζύμθςκε γκώμε όιςκ μαξ (δει. ηςκ Πνηάκηα). Ηη αοηόκ, είπε, 

εμείξ ημκ θαηαδηθάδμομε ζε ζάκαημ.». 

Όηακ ηα άθμοζε αοηά μ Θεναμέκεξ πήδεζε πάκς ζημ βςμό θαη είπε: 

«Γγώ ιμηπόκ είπε, άκδνεξ, ηθεηεύς, ζε ό,ηη πημ δίθαημ οπάνπεη, κα μεκ έπεη μ 

Ηνηηίαξ ημ δηθαίςμα κα βγάδεη (εθηόξ θαηαιόγμο) μύηε εμέκα μύηε όπμημκ 

ζέιεη από ζαξ, αιιά  ζύμθςκα αθνηβώξ με ημ κόμμ πμο αοημί έγναρακ 
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ζπεηηθά με αοημύξ πμο (βνίζθμκηαη) ζημκ θαηάιμγμ, ζύμθςκα με αοηόκ κα 

θνίκεζζε θαη ζεηξ θαη εγώ. 

Ηαη αοηό βάβαηα, εηπε, δεκ ημ αγκμώ, όηη δειαδή δεκ ζα μμο είκαη 

ανθεηόξ ημύημξ μ βςμόξ, αιιά ζέις θαη ημύημ κα απμδείλς, όηη αοημί δεκ 

είκαη μόκμ πανά πμιύ άδηθμη πνμξ ημοξ ακζνώπμοξ αιιά θαη πανά πμιύ 

αζεβείξ πνμξ ημοξ ζεμύξ. Απμνώ όμςξ με ζαξ, άκδνεξ θαιμί θαη αγαζμί, ακ 

δε βμεζήζεηε ημοξ εαοημύξ ζαξ, θαη μάιηζηα, εκώ γκςνίδεηε όηη ημ δηθό μμο 

όκμμα ζβήκεηαη ημ ίδημ εύθμια με ημ όκμμα θαζεκόξ από ζαξ». 

Ηαη μεηά απ’ αοηό εηδμπμίεζε μ θήνοθαξ ηςκ Πνηάκηα ημοξ έκηεθα γηα 

ηε ζύιιερε ημο Θεναμέκε• αθμύ μπήθακ μέζα εθείκμη μαδί με ημοξ οπενέηεξ 

θαη με ανπεγό ημ Οάηνονμ ημκ ζναζύηαημ θαη ακαηδέζηαημ, είπε ιμηπόκ μ 

Ηνηηίαξ• «Οαξ παναδίδμομε αοηόκ εδώ ημ Θεναμέκε πμο έπεη θαηαδηθαζηεί 

ζύμθςκα με ημ κόμμ. Γζείξ ιμηπόκ, αθμύ ημκ ζοιιάβεηε θαη ημκ μδεγήζεηε 

εθεί πμο πνέπεη, θάκηε αοηά πμο πνμθύπημοκ (απ’ ημ κόμμ)». 

Ιόιηξ είπε αοηά, ηναβμύζε (ημ Θεναμέκε) απ΄ημ βςμό μ Οάηονμξ, ημκ 

ηναβμύζακ θαη μη οπενέηεξ. Μ Θεναμέκεξ απ’ ηεκ άιιε, όπςξ ήηακ θοζηθό, 

επηθαιμύκηακ ημοξ ζεμύξ θαη ημοξ ακζνώπμοξ κα βιέπμοκ αοηά πμο 

γίκμκηακ. Ε βμοιή όμςξ πανέμεκε αδνακήξ, επεηδή έβιεπε θαη αοημύξ πμο 

ζηέθμκηακ ζηα θηγθιηδώμαηα ημοξ όμμημοξ με ημ Οάηονμ θαη ημ μπνμζηηκό 

μένμξ ημο βμοιεοηενίμο γεμάημ από θνμονμύξ, θαη επεηδή δεκ αγκμμύζε όηη 

βνίζθμκηακ εθεί έπμκηαξ μαπαίνηα. Ηη αοημί μδήγεζακ ημκ άκζνςπμ απ’ ηεκ 

αγμνά μ μπμίμξ θακένςκε θςκάδμκηαξ δοκαηά όζα πάζαηκε. Ηαη ιέκε θαη έκα 

ιόγμ ημο. Όηακ μ Οάηονμξ είπε όηη ζα ζνεκμύζε ακ δεκ ζηςπμύζε, απάκηεζε 

νςηώκηαξ• «άναγε ακ ζηςπήζς, δεκ ζα ζνεκήζς;» θαη όηακ, θαζώξ ημκ 

ακάγθαδακ κα πεζάκεη, ήπηε ημ θώκεημ ιέκε όηη είπε, νίπκμκηαξ μαθνηά ημ 

οπόιμηπμ• «ζηεκ ογεηά ημο ςναίμο Ηνηηία». Ηαη βέβαηα δεκ αγκμώ όηη αοηά 

δεκ είκαη αληόιμγα ιόγηα, θνίκς όμςξ αλημζαύμαζημ εθείκμ (ημ 

παναθηενηζηηθό) ημο ακζνώπμο, ημ όηη δειαδή δεκ έπαζε μύηε ηε ζύκεζε μύηε 

ημ πημύμμν ημο απ΄ηεκ ροπή ημο όηακ μ ζάκαημξ ήηακ θμκηά. 

 

ΙΑΥΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΗΩΚ ΗΑΖ ΟΘΖΓΑΡΥΖΗΩΚ – ΕΣΣΑ 

ΣΩΚ ΟΘΖΓΡΑΡΥΖΗΩΚ 

ΒΖΒΘΖΟ 2. ΗΓΦΑΘΑΖΟ 4.§ 18-23 

 
Ηαη αθμύ είπε αοηά θαη ζηνάθεθε πνμξ ημοξ επζνμύξ εζύπαδε (ή ζηςπμύζε)• 

γηαηί θαη μ μάκηεξ είπε ζ’ αοημύξ μα μεκ επηηεζμύκ πνμημύ θάπμημξ απ’ ημοξ δηθμύξ 

ημοξ ή ζθμηςζεί ή πιεγςζεί• «όηακ ιμηπόκ γίκεη αοηό, ζα πνμεγεζμύμε εμείξ», είπε, 

«εκώ ε κίθε ζα είκαη γηα ζαξ πμο αθμιμοζείηε, γηα μέκα ςζηόζμ (ζα είκαη) μ ζάκαημξ 

(ή εγώ ζα ζθμηςζώ), όπςξ βέβαηα μμο θαίκεηαη»• θαη δεκ δηαρεύζηεθε, αιιά μόιηξ 

πήνακ ηα όπια (μόιηξ επηηέζεθακ), αοηόξ ζακ κα μδεγμύκηακ από θάπμηα μμίνα αθμύ 

πήδελε πνώημξ, εκώ επηηίζεημ ζημοξ επζνμύξ ζθμηώκεηαη θαη ζάβεηαη ζηε γέθονα 
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ημο Ηεθηζμύ• μη οπόιμηπμη κίθεζακ θαη (ημοξ) θαηεδίςλακ μέπνη ηεκ πεδηάδα. Ηαη 

ζθμηώζεθακ εθεί απ’ ημοξ Πνηάκηα θαη μ Ηνηηίαξ θαη μ Ζππόμαπμξ, εκώ από αοημύξ 

ημοξ δέθα άνπμκηεξ (πμο βνίζθμκηακ) ζημκ Νεηναηά (δει. ημοξ δεμμθναηηθμύξ) μ 

Χανμίδεξ μ γημξ ημο Γιαύθςκα, θη απ’ ημοξ οπόιμηπμοξ γύνς ζημοξ εβδμμήκηα. Ηαη 

εκώ πήνακ ηα όπια δεκ αθαίνεζακ όμςξ ημ πηηώκα από θακέκα απ’ ημοξ πμιίηεξ. Ηη 

όηακ έγηκε αοηό θαη πανέδςζακ ημοξ κεθνμύξ θαηόπηκ ζομθςκίαξ, πιεζηάδμκηαξ μ 

έκαξ ημκ άιιμ ζοκμμηιμύζακ μεηαλύ ημοξ. 

Μ Ηιεόθνηημξ ιμηπόκ μ θήνοθαξ ηςκ μοζηώκ (ηςκ Γιεοζηκίςκ Ιοζηενηώκ), μ 

μπμίμξ είπε πμιύ δοκαηή θςκή, αθμύ επέβαιε ηε ζηςπή είπε: «άκδνεξ πμιίηεξ (ή 

πμιίηεξ), γηαηί μαξ δηώπκεηε; Γηαηί ζέιεηε κα (μαξ) ζθμηώζεηε; Γμείξ δειαδή δεκ 

ζαξ βιάραμε θαζόιμο πμηέ μέπνη ηώνα, εκώ ζομμεηείπαμε μαδί ζαξ θαη ζε ηενέξ θαη 

ζεβαζηέξ ζοζίεξ θαη ζε πμιύ όμμνθεξ γημνηέξ θαη έπμομε οπάνλεη ζογπμνεοηέξ ζαξ 

θαη ζύκηνμθμί ζαξ θαη ζοζηναηηώηεξ ζαξ, θαη επίζεξ έπμομε θηκδοκεύζεη ζε πμιιέξ 

πενηπηώζεηξ μαδί ζαξ ζε ζηενηά θαη ζάιαζζα οπέν ηεξ θμηκήξ μαξ ζςηενίαξ θαη 

ειεοζενίαξ. Οημ όκμμα ηςκ ζεώκ ηςκ παηένςκ θαη ηςκ μακάδςκ μαξ θαη ηεξ 

ζογγέκεηαξ ελ αίμαημξ θαη ελ αγπηζηείαξ θαη ηεξ θηιίαξ, γηαηί πμιιμί μμηναδόμαζηε 

μεηαλύ μαξ όια αοηά, ζεβόμεκμη (ή επεηδή ζέβεζζε) θαη ζεμύξ θαη ακζνώπμοξ 

ζηαμαηήζηε κα βιάπηεηε ηεκ παηνίδα θαη μεκ οπαθμύηε ζημοξ πακμύνγμοξ Πνηάκηα, 

μη μπμίμη ιόγς πνμζςπηθώκ θενδώκ ιίγμ έιεηρε κα ζθμηώζμοκ ζε μπηώ μήκεξ 

πενηζζόηενμοξ Αζεκαίμοξ απ’ όζμοξ όιμη μη Νειμπμκκήζημη ζηα δέθα πνόκηα 

πμιέμμο (ή πμιεμώκηαξ δέθα πνόκηα). 

Ηη ακ θαη ήηακ δοκαηό κα δμύμε ςξ πμιίηεξ εηνεκηθά, αοημί μαξ επέβαιακ ημκ 

πημ επμκείδηζημ θαη πημ ζθιενό θαη πημ ακίενμ θαη πημ μηζεηό ζε ζεμύξ θαη 

ακζνώπμοξ πόιεμμ. Αιιά βέβαηα κα γκςνίδεηε θαιά όηη ημοιάπηζημκ γηα μενηθμύξ 

απ’ αοημύξ πμο ηώνα ζθμηώζεθακ από μαξ, ζνεκήζαηε όπη μόκμ εζείξ αιιά θαη μεηξ. 

Ηη αοηόξ έιεγε ηέημηα• θαη μη οπόιμηπμη άνπμκηεξ, μδήγεζακ αοημύξ (πμο 

ήηακ) μαδί ημοξ ζηεκ πόιε θαη ελαηηίαξ ημο όηη άθμογακ επίζεξ ηέημηα ιόγηα. 

Πεκ επόμεκε μένα ιμηπόκ μη μεκ Πνηάκηα θάζμκηακ μαδί ζηεκ αίζμοζα ηςκ 

ζοκεδνηάζεςκ ηαπεηκμί θαη ένεμμη• από ημοξ ηνεηξ πηιηάδεξ απ’ ηεκ άιιε, όπμο μ 

θαζέκαξ βνηζθόηακ, δηαθςκμύζε με ημοξ άιιμοξ. Όζμη δειαδή είπακ θάκεη θάηη άγνημ 

θαη θμβόκημοζακ, έιεγακ με έκημκμ ηνόπμ πςξ δεκ πνέπεη κα οπμηαπζμύκ ζημοξ 

Νεηναηώηεξ (δει. ζημοξ δεμμθναηηθμύξ)• όζμη όμςξ πίζηεοακ όηη δεκ είπακ αδηθήζεη, 

αοημί θαη ζθέθημκηακ θαη ζημοξ οπόιμηπμοξ έιεγακ πςξ δεκ οπήνπε θακέκαξ ιόγμξ 

γη’ αοηέξ ηηξ ζομθμνέξ θαη έιεγακ όηη δεκ πνέπεη κα οπαθμύκ ημοξ Πνηάκηα μύηε κα 

(ημοξ) επηηνέπμοκ κα θαηαζηνέθμοκ ηεκ πόιε. Ηαη ημ ηειεοηαίμ, απμθάζηζακ κα 

παύζμοκ εθείκμοξ θαη κα εθιέλμοκ άιιμοξ. Ηαη ελέιελακ δέθα, έκα από (θάζε) θοιή. 

 

 

 


