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ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 
Κείµενο 1. 

 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι: Α. 22. 1,1 - 4,7 

Μέθοδος έρευνας Α. 22. 1,1-4,2 - σκοπός της συγγραφής Α. 22. 4,3-7 

 
Καὶ ὅσα µὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἢ µέλλοντες πολεµήσειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη  

ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαµνηµονεῦσαι ἦν ἐ-
µοί τε ὧν αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐµοὶ ἀπαγγέλλουσιν· ὡς δ' 
ἂν ἐδόκουν ἐµοὶ ἕκαστοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δέοντα µάλιστ' εἰπεῖν, 
ἐχοµένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυµπάσης γνώµης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως 
εἴρηται. τὰ δ' ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πολέµῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχό-
ντος πυνθανόµενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ' ὡς ἐµοὶ ἐδόκει, ἀλλ' οἷς τε αὐτὸς 
παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελ-
θών. ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο, διότι οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὐ 
ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ µνήµης ἔχοι. 
καὶ ἐς µὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ µὴ µυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται. 
ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενοµένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν µελλό-
ντων ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, 
ὠφέλιµα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆµά τε ἐς ἀεὶ µᾶλλον ἢ ἀγώνισµα 
ἐς τὸ παραχρῆµα ἀκούειν ξύγκειται.  
 

Μετάφραση: Άγγελος Σ. Βλάχος,  
(Θουκυδίδου Ιστορία, Εστία, Αθήνα 1999) 

Οἱ ἀγορεύσεις ποὺ ἐκφωνήθηκαν ἀπὸ διάφορα πρόσωπα εἴτε στὶς πα-

ραµονὲς τοῦ πολέµου εἴτε κατὰ τὴ διάρκειά του, ἦταν δύσκολο νὰ ἀποδο-

θοῦν µὲ ἀκρίβεια, τόσο ἐκεῖνες τὶς ὁποῖες ἄκουσα ὁ ἴδιος ὅσο κι' ἐκεῖνες 

ποὺ ἄλλοι εἶχαν ἀκούσει καὶ µοῦ τὶς ἀνακοίνωσαν. Γι' αὐτὸ καὶ τὶς ἔγραψα 

ἔχοντας ὑπ' ὄψη τί ἦταν φυσικὸ νὰ ποῦν οἱ ρήτορες ποὺ νὰ ἁρµόζη 

καλλίτερα στὴν περίσταση καὶ ἀκολουθώντας, ὅσο τὸ δυνατὸν, τὴν γενικὴ 

ἔννοια τῶν ὅσων πραγµατικὰ εἶπαν. Γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ πολέµου δὲν 

θέλησα ν' ἀρκεσθῶ σὲ πληροφορίες τοῦ πρώτου τυχόντος οὔτε στὴν 

προσωπική µου ἀντίληψη καὶ µόνο, ἀλλὰ ἔκανα προσεκτικὴ ἔρευνα καὶ 

γιὰ τὰ γεγονότα στὰ ὁποῖα ἤµουν παρὼν καὶ γιὰ τὰ ὅσα µοῦ ἀνάφεραν 

ἄλλοι. Ἡ ἐξακρίβωση ἦταν δύσκολη, γιατὶ ὅσοι ἦταν αὐτόπτες µάρτυρες 
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τῶν γεγονότων µοῦ ἔδιναν ὁ καθένας τὴ δική του ἐκδοχή, ἀνάλογα µὲ τὴν 

συµπάθειά του πρὸς τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο ἀντίπαλο. Ἡ ἔλλειψη τοῦ µυθώ-

δους ἀπὸ τὴ διήγησή µου, ἴσως νὰ τὴν κάνη λιγότερο εὐχάριστη. Ἀλλὰ θὰ 

εἶµαι ἱκανοποιηµένος ἂν τὸ ἔργο µου κριθῆ ὠφέλιµο ἀπὸ ὅσους θελήσουν 

νὰ ἔχουν ἀκριβῆ γνώση τῶν γεγονότων που συνέβησαν καὶ ἐκείνων ποὺ θὰ 

συµβοῦν στὸ µέλλον, τὰ ὁποῖα, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἀνθρώπινης φύσης, θὰ 

εἶναι ὅµοια ἢ παραπλήσια. Ἔγραψα τὴν Ἱστορία µου γιὰ νὰ µείνη αἰώνιο 

κτῆµα τῶν ἀνθρώπων καὶ ὄχι σὰν ἔργο ἐπίκαιρου διαγωνισµοῦ γιὰ ἕνα 

πρόσκαιρο ἀκροατήριο. 
 

Κείµενο 2. 
Ἰσοκράτους Εὐαγόρας, 3. 1 � 4. 8 

Η υστεροφηµία των ενάρετων ανδρών 
 

Εὑρήσοµεν γὰρ τοὺς φιλοτὶµους καὶ µεγαλοψύχους τῶν ἀνδρῶν οὐ µό-
νον ἀντὶ τῶν τοιούτων* ἐπαινεῖσθαι βουλοµένους, ἀλλ' ἀντὶ τοῦ ζῆν ἀπο-
θνῄσκειν εὐκόλως αἱρουµένους, καὶ µᾶλλον περὶ τῆς δόξης ἢ τοῦ βίου 
σπουδάζοντας, καὶ πάντα ποιοῦντας ὅπως ἀθάνατον τὴν περὶ αὑτῶν µνή-
µην καταλείψουσιν. 

Αἱ µὲν οὖν δαπάναι τῶν µὲν τοιούτων** οὐδὲν ἐξεργάζονται, τοῦ δὲ 
πλούτου σηµεῖόν εἰσιν·  οἱ δὲ περὶ τὴν µουσικὴν καὶ τὰς ἄλλας ἀγωνίας 
ὄντες, οἱ µὲν τὰς δυνάµεις τὰς αὑτῶν, οἱ δὲ τὰς τέχνας ἐπιδειξάµενοι, σφᾶς  
αὐτοὺς ἐντιµοτέρους κατέστησαν·  ὁ δὲ λόγος εἰ καλῶς διέλθοι τὰς ἐκείνου 
πράξεις, ἀείµνηστον ἂν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις 
ποιήσειεν.  
*  Αναφέρεται στις ψυχικές και πνευµατικές αρετές των µεγάλων ανδρών, στους 

οποίους κατατάσσει ο Ισοκράτης τον Ευαγόρα. 
**  Αναφέρεται στο πλήθος και στο κάλλος των προσφορών και γενικά στους 

πολυέξοδους γυµνικούς, ιππικούς και ναυτικούς αγώνες που οργανώνει ο 

Νικοκλής για να τιµήσει τη µνήµη του νεκρού πατέρα του, του Ευαγόρα. 

 

Μετάφραση: Μ. Πρωτοψάλτη 
Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων, Ισοκράτης, λόγοι (τόµος Β),  

Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα  

∆ιότι θὰ βροῦµε τοὺς φιλοδόξους κι' ὅσους ἀνθρώπους ἔχουν ὑψηλὰ 

φρονήµατα ὄχι µόνον νὰ θέλουν νὰ ἐπαινοῦνται γιὰ τὰ κατορθώµατά των, 
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ἀλλὰ νὰ προτιµοῦν νὰ πεθάνουν ἔνδοξα παρὰ νὰ ζοῦν καὶ νὰ φροντίζουν 

περισσότερο γιὰ τὴν δόξα παρὰ για τὴν καλοζωΐα καὶ νὰ κάνουν τὰ πάντα 

γιὰ ν' ἀφήσουν εἰς τοὺς κατοπινοὺς ἀθάνατη τὴ µνήµη των. 

Λοιπὸν οἱ µὲν δαπάνες τίποτα ἀπὸ τὰ πράγµατα αὐτοῦ τοῦ εἴδους δὲν 

κατορθώνουν, ἀλλ' ἁπλῶς ἀποτελοῦν σηµάδι τοῦ πλούτου. Ἐκεῖνοι ὅµως, 

ποὺ καταγίνονται µὲ τὴν µουσικὴν καὶ τὰ ἄλλα ἀγωνίσµατα, ἄλλοι µὲν 

ἀφοῦ ἔκαµαν ἐπίδειξη τῶν δυνάµεών των, ἄλλοι δὲ τῶν  τεχνῶν των, 

ἔγιναν ἄξιοι µεγαλυτέρας ἐκτιµήσεως· ἀλλὰ ὁ λόγος θὰ ἔκανε τὴν ἀρετὴν 

τοῦ Εὐαγόρα νὰ µνηµονεύεται πάντοτε ἀνάµεσα σ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, 

ἂν ἤθελεν ἐκθέσει ἀκριβῶς τὰ κατορθώµατα ἐκείνου. 

 
Κείµενο 3. 

 

Ξενοφώντος Ἑλληνικά, 3. 3. 1,1 � 4,3 

Η ανακήρυξη του Αγησιλάου ως βασιλιά της Σπάρτης 

 

Μετὰ δὲ τοῦτο Ἆγις ἀφικόµενος εἰς ∆ελφοὺς καὶ τὴν δεκάτην ἀπο-
θύσας,  πάλιν ἀπιὼν ἔκαµεν ἐν Ἡραίᾳ, γέρων ὤν, καὶ ἀπηνέχθη µὲν εἰς 
Λακεδαίµονα ἔτι ζῶν,  ἐκεῖ δὲ ταχὺ ἐτελεύτησε·  καὶ ἔτυχε σεµνοτέρας ἢ 
κατὰ ἄνθρωπον ταφῆς. ἐπεὶ δὲ ὡσιώθησαν αἱ ἡµέραι, καὶ ἔδει βασιλέα 
καθίστασθαι,  ἀντέλεγον περὶ βασιλείας Λεωτυχίδης, υἱὸς φάσκων Ἄγιδος 
εἶναι, Ἀγησίλαος δὲ ἀδελφὸς. εἰπόντος δὲ τοῦ Λεωτυχίδου·  Ἀλλ'  ὁ νόµος, 
ὦ Ἀγησίλαε, οὐκ ἀδελφὸν ἀλλ' υἱὸν βασιλέως βασιλεύειν κελεύει·  εἰ δὲ 
υἱὸς ὢν µὴ τυγχάνοι, ὁ ἀδελφὸς κα ὣς βασιλεύοι. Ἐµὲ ἂν δέοι βασιλεύειν. 
Πῶς, ἐµοῦ γε ὄντος; Ὅτι ὃν τὺ καλεῖς πατέρα, οὐκ ἔφη σε εἶναι ἑαυτοῦ.  
Ἀλλ' ἡ πολὺ κάλλιον ἐκείνου εἰδυῖα µήτηρ καὶ νῦν ἔτι φησὶν. Ἀλλὰ ὁ 
Ποτειδὰν ὡς µάλα σευ ψευδοµένω κατεµήνυσεν ἐκ τοῦ θαλάµου ἐξελάσας 
σεισµῷ εἰς τὸ φανερὸν τὸν σὸν πατέρα. συνεµαρτύρησε δὲ ταῦτ' αὐτῷ καὶ 
ὁ ἀληθέστατος  λεγόµενος χρόνος εἶναι·  ἀφ' οὖ γὰρ τοι ἔφυσέ <σε> καὶ 
ἐφάνη ἐν τῷ θαλάµῳ, δεκάτῳ µηνὶ ἐγένου. οἱ µὲν τοιαῦτ' ἔλεγον. ∆ιοπείθης 
δὲ, µάλα χρησµολόγος ἀνήρ, Λεωτυχίδῃ συναγορεύων εἶπεν ὡς καὶ 
Ἀπόλλωνος χρησµὸς εἴη φυλάξασθαι τὴν χωλὴν βασιλείαν. Λύσανδρος δὲ 
πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ Ἀγησιλάου ἀντεῖπεν ὡς οὐκ οἴοιτο τὸν θεὸν τοῦτο 
κελεύειν φυλάξασθαι, µὴ προπταίσας τις χωλεύσαι, ἀλλὰ µᾶλλον µὴ οὐκ 
ὤν τοῦ γένους βασιλεύσειε. παντάπασι γὰρ ἂν χωλὴν εἶναι τὴν βασιλείαν 
ὁπότε µὴ οἱ ἀφ' Ἡρακλέους τῆς πόλεως ἡγοῖντο. τοιαῦτα δὲ ἀκούσασα ἡ 
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πόλις ἀµφοτέρων Ἀγησίλαον εἵλοντο βασιλέα.   
Μετάφραση: Μ. ∆αφέρµος 

Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων, Ξενοφών, Ελληνικά, τόµος Α,  
Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα  

Μετὰ ταῦτα ἐλθὼν ὁ Ἆγις εἰς ∆ελφοὺς προσέφερεν εἰς τοὺς θεοὺς ὡς 

ὀφειλοµένην θυσίαν τὸ δέκατον τῶν λαφύρων, ἀλλ' ἐνῶ ἐπέστρεφεν 

ἠσθένησε παρὰ τὴν Ἡραίαν, ἐπειδὴ ἦτο γέρων πλέον· καὶ µετεφέρθη µὲν εἰς 

τὴν Λακεδαίµονα ζῶν ἀκόµη, ἀλλ' ἐκεῖ ταχέως ἀπέθανε, τοῦ ἔκαµαν δὲ 

κηδείαν µεγαλοπρεπεστέραν ἀπ' ὅτι θὰ ἐταίριαζεν εἰς ἄνθρωπον. Ἀφοῦ δ' 

ἐπέρασαν αἱ ὡρισµέναι διὰ τὸ πένθος ἡµέραι καὶ ἔπρεπε νὰ ἀναδείξουν 

βασιλέα, διεκδικοῦσαν τὸ βασιλικὸ ἀξίωµα ὁ Λεωτυχίδης, λέγων, ὅτι ἦτο 

υἱὸς τοῦ Ἄγιδος, καὶ ὁ Ἀγησίλαος, λέγων, ὅτι εἶναι ἀδελφός. Ὅτε δὲ εἶπεν 

ὁ Λεωτυχίδης: «Ἀλλ' ὁ νόµος Ἀγησίλαε, ὁρίζει να βασιλεύῃ ὁ υἱός, ὄχι ὁ 

ἀδελφός· ἄν δὲ τύχῃ νὰ µὴν ὑπάρχῃ υἱός, τότε µόνον βασιλεύει ὁ ἀδελφός». 

-«Ἑποµένως (ἀπήντησεν ὁ Ἀγησίλαος) ἐγὼ πρέπει νὰ γίνω βασιλεύς».  

-«Ἀλλὰ πῶς, ἀφοῦ ὑπάρχω ἐγώ;» -«∆ιότι αὐτός, ποὺ ἐσὺ ὀνοµάζεις πατέρα, 

εἶπεν ὅτι δὲν εἶσαι παιδί του». -«Ἀλλὰ ἡ µητέρα µου, ἡ ὁποία τὸ ἠξεύρει 

καλύτερα ἀπὸ ἐκεῖνον, τό ἐπιβεβαιώνει καὶ τώρα ἀκόµη». -«Ἀλλ' ὁ 

Ποσειδῶν ἀπεκάλυψεν ὅτι λέγεις µεγάλο ψέµα µὲ τὸ νὰ βγάλῃ, διὰ σεισµοῦ, 

ἔξω ἀπὸ τὸν συζυγικὸν θάλαµον, ἐµπρὸς εἰς τὰ µάτια τοῦ κόσµου, τὸν 

πραγµατικόν σου πατέρα. Ἐπιβεβαίωσε δὲ αὐτὰ µαζί του καὶ ὁ χρόνος, ποὺ 

θεωρεῖται ὁ ἀψευδέστερος µάρτυς, διότι ἐγεννήθης τὸν δέκατον µῆνα ἀπὸ 

τότε ποὺ σὲ ἔσπειρε καὶ τὸν ἀντελήφθησαν εἰς τὸν συζυγικὸν θάλαµον». 

Καὶ αὐτοὶ µὲν ἔλεγαν τέτοια. Ὁ ∆ιοπείθης δέ -πολὺ δυνατὸς ἐρευνητὴς τῶν 

χρησµῶν- συνηγορῶν ὑπὲρ τοῦ Λεωτυχίδου εἶπεν ὅτι καὶ ὁ χρησµὸς τοῦ 

Ἀπόλλωνος ὑπάρχει συνιστῶν νὰ φυλαχθοῦν ἀπὸ τὴν χωλὴν βασιλείαν. Ὁ 

δὲ Λύσανδρος ὑποστηρίζων τὸν Ἀγησίλαον ἀπήντησε εἰς τὸν ∆ιοπείθη ὅτι, 

κατὰ τὴν γνώµην του, ὁ θεὸς δὲν διέτασσε να προφυλαχθοῦν ἀπὸ ἄνθρω-

πον, ὁ ὁποῖος ἐσκόνταψε κι ἔγινε χωλὸς, ἀλλὰ µᾶλλον µήπως γίνῃ κανεὶς 

βασιλεύς, χωρὶς νὰ εἶναι ἀπὸ βασιλικὸν γένος·  διότι τότε θὰ ἦτο τελείως 

χωλὴ ἡ βασιλεία, ὅταν δὲν θὰ ἐκυβέρνων τὴν πόλιν οἱ ἀπόγονοι τοῦ 

Ἡρακλέους. Ἀκούσαντες οἱ πολῖται τὰ ἐπιχειρήµατα καὶ τῶν δύο ἐξέλεξαν 

βασιλέα τὸν Ἀγησίλαον.  
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Κείµενο 4. 

 

Γοργίου Fragmenta 11,  Ἑλένης ἐγκώµιον, 13 - 25 

Η καταγωγή και η οµορφιά της Ελένης 

 

(3) ὅτι µὲν οὖν φύσει καὶ γένει τὰ πρῶτα τῶν πρώτων ἀνδρῶν καὶ γυ-
ναικῶν ἡ γυνὴ περὶ ἦς ὅδε ὁ λόγος, οὐκ ἄδηλον οὐδὲ ὀλίγοις. δῆλον γὰρ ὡς 
µητρὸς µὲν Λήδας, πατρὸς δὲ τοῦ µὲν γενοµένου θεοῦ, λεγοµένου δὲ θνη-
τοῦ, Τυνδάρεω καὶ ∆ιός, ὧν ὁ µὲν διὰ τὸ εἶναι ἔδοξεν, ὁ δὲ διὰ τὸ φάναι ἠ-
λέγχθη, καὶ ἦν ὁ µὲν ἀνδρῶν κράτιστος ὁ δὲ πάντων τύραννος. 

(4) ἐκ τοιούτων δὲ γενοµένη ἔσχε τὸ ἰσόθεον κάλλος, ὃ λαβοῦσα καὶ οὐ 
λαθοῦσα ἔσχε·  πλείστας δὲ πλείστοις ἐπιθυµίας ἔρωτος ἐνειργάσατο, ἑνὶ 
δὲ σώµατι πολλὰ σώµατα συνήγαγεν ἀνδρῶν ἐπὶ µεγάλοις µέγα φρονού-
ντων, ὧν οἱ µὲν πλούτου µεγέθη, οἱ δὲ εὐγενείας παλαιᾶς εὐδοξίαν, οἱ δὲ 
ἀλκῆς ἰδίας εὐεξίαν, οἱ δὲ σοφίας ἐπικτήτου δύναµιν ἔσχον· καὶ ἧκον ἅπα-
ντες ὑπ' ἔρωτός  τε φιλονίκου φιλοτιµίας τε ἀνικήτου. 
 

Μετάφραση  Ἀ. Τάτση - ∆. Γ. Σπαθάρας 
(Γοργίας Ἑλένης ἐγκώµιον, Ἐκδόσεις τοῦ Εἰκοστοῦ Πρώτου, Αθήνα 1998) 

(3) Πολλοὶ γνωρίζουν, ἄν ὄχι ὅλοι, ὅτι ἡ γυναίκα, γιὰ τὴν ὁποία γίνεται 

αὐτὸς ἐδῶ ὁ λόγος, ἀπὸ τὴ φύση της καὶ τὴν καταγωγή της, ἀνάµεσα σὲ 

ἄνδρες καὶ γυναῖκες πρώτους, πρώτη ἦταν. Πασίγνωστο ὅτι µητέρα της ἡ 

Λήδα καὶ πατέρας της πραγµατικὸς ἕνας θεός, ὁ ∆ίας µὰ σύµφωνα µὲ τὶς 

φῆµες ἕνας θνητός, ὁ Τυνδάρεως· καὶ τὸν ἕνα τὸν νόµισαν ἐπειδὴ ἦταν, τὸν 

ἄλλο τὸν πίστεψαν ἐπειδὴ τὸ ἰσχυρίσθηκε. Καὶ ὁ ἕνας ἦταν ὁ πιὸ ἰσχυρὸς 

τῶν ἀνθρώπων, ὁ ἄλλος κυρίαρχος τῶν πάντων. 

(4) Κρατώντας ἀπὸ τέτοια γενιὰ, πῆρε τὴν ὀµορφιὰ τῶν θεῶν, ποὺ τὴ 

δέχτηκε χωρὶς νὰ τὴν κρύψει· σὲ πολλούς, λοιπόν, ἐνέπνευσε ἔρωτα πολὺ 

καὶ µὲ ἕνα σῶµα προσέλκυσε ἄνδρες πολλοὺς περήφανους γιὰ πράγµατα 

σπουδαῖα· ἄλλοι γιὰ τὸν µεγάλο τους πλοῦτο, ἄλλοι γιὰ τὴν παλαιὰ 

δοξασµένη τους γενιά, ἄλλοι γιὰ τὴ δύναµη τῆς σοφίας ποὺ ἀπέκτησαν. Κι 

ἔφθασαν ὅλοι ἀπὸ ἀντιζηλία ἐρωτικὴ καὶ φιλοδοξία ἀκατανίκητη. 
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Κείµενο 5.  

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 3. 4, 1-2 

Η πρόταση για εκστρατεία στην Ασία 

 

Μετὰ δὲ ταῦτα Ἡρώδας τις Συρακόσιος ἐν Φοινίκῃ ὢν µετὰ ναυκλήρου 
τινός, καὶ ἰδὼν τριήρεις Φοινίσσας, τὰς µὲν καταπλεούσας ἄλλοθεν, τὰς δὲ 
καὶ αὐτοῦ πεπληρωµένας, τὰς δὲ καὶ ἔτι κατασκευαζοµένας, προσακούσας 
δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι τριακοσίας αὐτὰς δέοι γενέσθαι, ἐπιβὰς ἐπὶ τὸ πρῶτον 
ἀναγόµενον πλοῖον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐξήγγειλε τοῖς Λακεδαιµονίοις ὡς 
βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους τὸν στόλον τοῦτον παρασκευαζοµένων ὅποι 
δὲ οὐδὲν ἔφη εἰδέναι. ἀναπτερωµένων δὲ τῶν Λακεδαιµονίων καὶ τοὺς 
συµµάχους συναγόντων καὶ βουλευοµένων τι χρὴ ποιεῖν, Λύσανδρος 
νοµίζων καὶ τῷ ναυτικῷ πολὺ περιέσεσθαι τοὺς Ἕλληνας καὶ τὸ πεζὸν 
λογιζόµενος ὡς ἐσώθη τὸ µετὰ Κύρου ἀναβάν, πείθει τὸν Ἀγησίλαον 
ὑποστῆναι, ἂν αὐτῷ δώσῃ τριάκοντα µὲν Σπαρτιατῶν, εἰς δισχιλίους δὲ 
τῶν νεοδαµώδων, εἰς ἑξακισχιλίους δὲ τὸ σύνταγµα τῶν συµµάχων, 
στρατεύεσθαι εἰς τὴν Ἀσίαν. � ἐπαγγειλαµένου δὲ τοῦ Ἀγησιλάου τὴν 
στρατείαν, διδόασί τε οἱ Λακεδαιµόνιοι ὅσαπερ ᾔτησε καὶ ἐξαµήνου 
σῖτον. 

 

Μετάφραση: Μ. ∆αφέρµος 
Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων, Ξενοφών, Ελληνικά, τόµος Α,  

Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 

Ὕστερα ἀπὸ τὰ γεγονότα αὐτὰ κάποιος Ἡρώδας ἀπὸ τάς Συρακούσας, 

ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο εἰς τὴν Φοινίκην µὲ ἕνα πλοιοκτήτην καὶ εἶδε τριήρεις 

Φοινικικὰς ἄλλας µὲν νὰ καταπλέουν ἀπὸ ἄλλα µέρη, ἄλλας δὲ ἐντὸς τοῦ 

λιµένος ἐφωδιασµένας µὲ πλήρωµα καὶ ἄλλας τέλος εὑρισκοµένας ἀκόµη 

ὑπὸ κατασκευήν, καὶ ὁ ὁποῖος ἐπὶ πλέον ἤκουσε καὶ τοῦτο, ὅτι ὁ ἀριθµὸς 

αὐτῶν ἔπρεπε νὰ φθάσῃ τὰς τριακοσίας, ἐπιβιβασθείς εἰς τὸ πρῶτον πλοῖ-

ον, ποὺ ἀπέπλευσε διὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀνήγγειλεν εἰς τοὺς Λακεδαιµονίους, 

ὅτι ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ Τισσαφέρνης παρεσκεύαζον τὸν στόλον τοῦτον, ἀλλὰ 

ἐναντίον τίνος δὲν ἐγνώριζε. Οἱ Λακεδαιµόνιοι, ἐπειδὴ ἀνησύχησαν µὲ τὴν 

εἴδησιν, συνεκάλεσαν τοὺς συµµάχους καὶ συνεσκέπτοντο τὶ πρέπει νὰ κά-

µουν· τότε ὁ Λύσανδρος, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν γνώµην, ὅτι καὶ ὡς πρὸς τὸ ναυ-

τικὸν θὰ ἀνεδεικνύοντο πολὺ ἰσχυρότεροι οἱ Ἕλληνες, καὶ ἀνελογίζετο 

πῶς ἐσώθη τὸ πεζικὸν στράτευµα, ποὺ ἔλαβε µέρος εἰς τὴν ἐκστρατείαν τοῦ 
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Κύρου, ἔπεισε τὸν Ἀγησίλαον νὰ ἀναλάβῃ νὰ ἐκστρατεύσῃ ἐναντίον τῆς 

Ἀσίας, ἐὰν τοῦ δώσουν οἱ ἔφοροι τριάκοντα Σπαρτιάτας, ἕως δύο χιλιάδας 

νεοδαµώδεις καὶ τὸ σύνταγµα τῶν συµµάχων ἀνερχόµενον εἰς ἓξ χιλιάδας 

περίπου. Ἀλλ' ἐκτὸς τῆς σκέψεώς του αὐτῆς ὁ Λύσανδρος ἐπεθύµει νὰ λάβῃ 

καὶ ὁ ἴδιος µέρος εἰς τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Ἀγησιλάου, διὰ νὰ ἀνασυστήσῃ, 

µὲ τὴν βοήθειάν του, τὰς δεκαρχίας, ποὺ αὐτὸς εἶχεν ἄλλοτε ἐγκαταστήσει 

εἰς τὰς πόλεις καὶ αἱ ὁποῖαι εἶχον καταλυθῆ ἐξ αἰτίας τῶν ἐφόρων, οἱ ὁποῖ-

οι εἶχον δώσει διαταγὴν εἰς τὰς πόλεις νὰ κυβερνῶνται σύµφωνα µὲ τὰ πα-

τροπαράδοτα πολιτεύµατά των. Ἐπειδή δὲ ὁ Ἀγησίλαος ἐδέχθη πράγµατι 

νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἐκστρατείαν, οἱ Λακεδαιµόνιοι τοῦ ἔδωσαν ὅσα ἐζήτησε 

καὶ τροφὰς δι'  ἓξ µῆνας.  

 

Κείµενο 6.  

 

Ἰσοκράτους Πανηγυρικός, 165.1 �166.7 

Ο αγώνας κατά των Περσών πρέπει να µεταφερθεί στη Ασία 
 

∆έδεικται γὰρ, ὅταν τις πολεµῇ πρὸς ἀνθρώπους ἐκ πολλῶν τόπων 
συλλεγοµένους, ὅτι δεῖ µὴ περιµένειν ἕως ἂν ἐπιστῶσιν, ἀλλ' ἔτι 
διεσπαρµένοις αὐτοῖς ἐπιχειρεῖν. Ἐκεῖνοι µὲν οὖν προεξαµαρτόντες 
ἅπαντα ταῦτ' ἐπηνωρθώσαντο καταστάντες εἰς τοὺς µεγίστους ἀγῶνας· 
ἡµεῖς δ' ἂν σωφρονῶµεν, ἐξ ἀρχῆς  φυλαξόµεθα καὶ πειρασόµεθα φθῆναι 
περὶ τὴν Λυδίαν καὶ τὴν Ἰωνίαν στρατόπεδον ἐγκαταστήσαντες εἰδότες 
ὅτι καὶ βασιλεὺς οὐχ ἑκόντων ἄρχει τῶν ἠπειρωτῶν, ἀλλὰ µείζω δύναµιν 
περὶ αὑτὸν ἑκάστων αὐτῶν ποιησάµενος· ἧς ἡµεῖς ὅταν κρείττω 
διαβιβάσωµεν, ὃ βουληθέντες ῥᾳδίως ἂν ποιήσαιµεν, ἀσφαλῶς ἅπασαν τὴν 
Ἀσίαν καρπωσόµεθα. Πολὺ δὲ κάλλιον ἐκείνῳ περὶ τῆς βασιλείας πολεµεῖν 
ἢ πρὸς ἡµᾶς αὐτοὺς περὶ τῆς ἡγεµονίας ἀµφισβητεῖν. 
 

Μετάφραση: Μ. Πρωτοψάλτης 
Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων, Ἰσοκράτης Λόγοι, (τόµος Α) 

Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 

∆ιότι ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι, ὅταν πολεµᾶ κανεὶς ἐναντίον ἀνθρώπων ποὺ 

στρατολογοῦνται ἀπὸ διάφορους τόπους, ἐπιβάλλεται νὰ µὴν περιµένη νὰ 

συγκεντρωθοῦν ὅλοι, ἀλλ' ἀµέσως νὰ κάµη ἔναρξι τῶν ἐπιχειρήσεων, ὅταν 

ἀκόµη εἶναι διασκορπισµένοι. Οἱ πρόγονοί µας λοιπὸν ἀκολούθησαν κακὴ 
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τακτική, ἀλλ' ἐπανώρθωσαν τὰ λάθη τους, διότι ἀντιµετώπισαν ἀργότερα 

µὲ σθένος τοὺς µεγίστους κινδύνους. Ἐµεῖς ὅµως, ἐὰν ἔχουµε πρακτικὸ µυα-

λό, πρέπει να προφυλαχθοῦµε ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τὰ παλαιὰ σφάλµατα καὶ να 

φροντίσουµε µὲ κάθε τρόπο νὰ ἐγκαταστήσουµε στὴν κατάλληλη ὥρα 

στρατόπεδο στὴ Λυδία καὶ στὴν Ἰωνία, µὲ τὴν πεποίθησι ὅτι ὁ βασιλεὺς 

τῶν Περσῶν δὲν ἐξουσιάζει τοὺς Ἀσιάτες µὲ τὴ θέλησί τους, ἀλλὰ διότι ἔχει 

συγκροτήσει γύρω του δύναµι µεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ διαθέτει κάθε 

µέρος χωριστά. Ἀλλ' ἄν ἐµεῖς συγκεντρώσουµε στὴν Ἀσία στρατιωτικὴ δύ-

ναµι µεγαλύτερη ἀπὸ τὴ δική του - καὶ εἶναι εὔκολο νὰ τὸ πετύχουµε, ἀρκεῖ 

νὰ τὸ θελήσουµε - θὰ γίνουµε ἀσφαλῶς κυρίαρχοι ὁλοκλήρου τῆς Ἀσίας. 

Εἶναι ἄλλως τε πολὺ προτιµότερο νὰ πολεµᾶµε ἐµεῖς γιὰ τὴν κατάλυσι τῆς 

κυριαρχίας του, παρὰ νὰ πολεµᾶµε µεταξύ µας γιὰ τὴν ἡγεµονία. 

 

Κείµενο 7.  

 

Ἰσοκράτους Πανηγυρικός, 183.2 � 184.10 και 185. 1-10 
 

183.2 � 184.10 

Φέρε γὰρ, πρὸς τίνας χρὴ πολεµεῖν τοὺς µηδεµιᾶς πλεονεξίας ἐπιθυ-
µοῦντας, ἀλλ' αὐτὸ τὸ  δίκαιον σκοποῦντας; Οὐ πρὸς τοὺς καὶ πρὸτερον 
κακῶς τὴν Ἑλλάδα ποιήσαντας καὶ νῦν ἐπιβουλεύοντας καὶ πάντα τὸν 
χρόνον  οὕτω πρὸς ἡµᾶς διακειµένους; Τίσιν δὲ φθονεῖν εἰκός ἐστιν τοὺς 
µὴ παντάπασιν ἀνάνδρως διακειµένους, ἀλλὰ µετρίως τούτῳ τῷ πράγµατι 
χρωµένους;  Οὐ τοῖς µείζους µὲν τὰς δυναστείας ἢ κατ' ἀνθρώπους 
περιβεβληµένοις, ἐλάττονος δ' ἀξίοις τῶν παρ' ὑµῖν δυστυχούντων;  Ἐπὶ 
τίνας δὲ στρατεύειν [µᾶλλον] προσήκει τοὺς ἅµα µὲν εὐσεβεῖν 
βουλοµένους, ἅµα δὲ τοῦ συµφέροντος ἐνθυµουµένους; Οὐκ ἐπὶ τοὺς καὶ 
φύσει πολεµίους καὶ πατρικούς ἐχθρούς, καὶ πλεῖστα µὲν ἀγαθὰ 
κεκτηµένους, ἥκιστα δ' ὑπὲρ αὐτῶν ἀµύνεσθαι δυναµένους; Οὐκοῦν 
ἐκεῖνοι πᾶσι τούτοις ἔνοχοι τυγχάνουσιν ὄντες.  

Μετάφραση: Μ. Πρωτοψάλτης 
Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων, Ἰσοκράτης Λόγοι, (τόµος Α) 

Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 
 

183.2 � 184.10 

∆ιότι πρὸς ποίους πρέπει νὰ πολεµοῦν ὅσοι δὲν ἔχουν τὴν ἐπιθυµία τῆς 

πλεονεξίας, ἀλλ' ἐνδιαφέρονται µόνο γιὰ τὴν ἀπονοµὴ δικαιοσύνης; ∆ὲν 
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πρέπει νὰ πολεµοῦν ἐναντίον ἐκείνων ποὺ καὶ σὲ χρόνους παλαιότερους ἔ-

βλαψαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τώρα ἀκόµη τὴν ὑποβλέπουν καὶ ποὺ διάκεινται 

πάντα ἐχθρικὰ ἀπέναντί µας; Καὶ ποιοὺς εἶναι φυσικὸ νὰ µισοῦν ὅσοι δὲν 

ἔχουν χάσει ἀκόµη ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ἀνδρικό τους φρόνηµα, ἀλλὰ διατη-

ροῦν κάτι ἀπὸ τὸν ἐγωϊσµό τους; ∆ὲν εἶναι λογικὸ νὰ φθονοῦν ἐκείνους 

ποὺ ἔχουν συγκεντρώσει στὰ χέρια τους ἐξουσία µεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη 

ποὺ συγχωρεῖται στὴν ἀνθρώπινη φύσι, µολονότι σὰν ἄνθρωποι εἶναι κα-

τώτεροι καὶ ἀπὸ ἐκείνους ἀκόµη ποὺ ἀνήκουν στὴν κατώτερη τάξι µέσα 

στὴν Ἑλλάδα; Καὶ ἐναντίον ποίων ἐπιβάλλεται νὰ ἐπιχειροῦν ἐκστρατεία 

ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιδιώκουν ἀπὸ τὸ ἕνα µέρος τὴν ἀπονοµὴ δικαιοσύνης καὶ 

ἀπὸ τὸ ἄλλο νὰ ἱκανοποιοῦν τὰ ἀτοµικὰ τους συµφέροντα; ∆ὲν πρέπει βέ-

βαια νὰ πολεµοῦν ἐναντίον τῶν φυσικῶν, τῶν προαιωνίων ἐχθρῶν τους, οἱ 

ὁποῖοι καὶ πάρα πολλὰ ἀγαθὰ ἔχουν ἀποκτήσει, ἀλλὰ καὶ ποὺ εἶναι ἀνίκα-

νοι νὰ ἀµυνθοῦν καὶ νὰ τὰ διαφυλάξουν; Ἑκεῖνοι λοιπὸν εἶναι οἱ ἔνοχοι 

ὅλων αὐτῶν τῶν κατηγοριῶν. 

 

Κείµενο 8.  

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 3. 4.13,1 �15,7 

Ήττα του ιππικού του Αγησιλάου 

 
Καὶ τὸν µὲν ἄλλον χρόνον ἀσφαλῶς διεπορεύετο οὐ πόρρω δ' ὄντος 

∆ασκυλείου, προϊόντος αὐτοῦ οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον ἐπὶ λόφον τινά, ὡς 
προΐδοιεν τι τἄµπροσθεν εἴη. κατὰ τύχην δέ τινα καὶ οἱ τοῦ Φαρναβάζου 
ἱππεῖς οἱ περὶ Ῥαθίνην καὶ Βαγαῖον τὸν νόθον ἀδελφόν, ὄντες παρόµοιοι 
τοῖς Ἕλλησι τὸν ἀριθµόν, πεµφθέντες ὑπὸ Φαρναβάζου ἤλαυνον καὶ οὗτοι 
ἐπὶ τὸν αὐτὸν τοῦτον λόφον. ἰδόντες δὲ ἀλλήλους οὐδὲ τέτταρα πλέθρα 
ἀπέχοντας, τὸ µὲν πρῶτον ἔστησαν ἀµφότεροι, οἱ µὲν Ἕλληνες ἱππεῖς 
ὥσπερ φάλαγξ ἐπὶ τεττάρων παρατεταγµένοι, οἱ δὲ βάρβαροι τοὺς 
πρώτους οὐ πλέον ἢ εἰς δώδεκα ποιήσαντες, τὸ βάθος δ' ἐπὶ πολλῶν. 
ἔπειτα µέντοι πρόσθεν ὥρµησαν οἱ βάρβαροι. ὡς δ' εἰς χεῖρας ἦλθον, ὅσοι 
µὲν τῶν Ἑλλήνων ἔπαισάν τινας, πάντες συνέτριψαν τὰ δόρατα, οἱ δὲ 
Πέρσαι κρανέϊνα παλτὰ ἔχοντες ταχὺ δώδεκα µὲν ἱππέας, δύο δ' ἵππους 
ἀπέκτειναν. ἐκ δὲ τούτου ἐτρέφθησαν οἱ Ἕλληνες ἱππεῖς. βοηθήσαντος δὲ 
Ἀγησιλάου σὺν τοῖς ὁπλίταις, πάλιν ἀπεχώρουν οἱ βάρβαροι, καὶ 
[Περσῶν] εἷς αὐτῶν ἀποθνῄσκει. γενοµένης δὲ ταύτης τῆς ἱπποµαχίας, 
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θυοµένῳ τῷ Ἀγησιλάῳ τῇ ὑστεραίᾳ ἐπὶ προόδῳ ἄλοβα γίγνεται τὰ ἱερά. 
τοὺτου µέντοι φανέντος στρέψας ἐπορεύετο ἐπὶ θάλατταν. γιγνώσκων δὲ 
ὅτι εἰ µὴ ἱππικὸν ἱκανὸν κτήσαιτο, οὐ δυνήσοιτο κατὰ τὰ πεδὶα 
στρατεύεσθαι, ἔγνω τοῦτο κατασκευαστέον εἶναι, ὡς µὴ δραπετεύοντα 
πολεµεῖν δέοι. 
 

Μετάφραση: Μ. ∆αφέρµος 
Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων, Ξενοφών, Ελληνικά, τόµος Α,  

Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα  

Καὶ ὅλον µὲν τὸν ἄλλον χρόνον διέσχιζε τὴν ἐχθρικὴν χώραν χωρὶς κίν-

δυνον· ἀλλ'  ὅτε εὑρίσκετο ὄχι µακρὰν τοῦ ∆ασκυλείου, προπορευόµενοι οἱ 

ἱππεῖς του ἀνέβησαν εἰς κάποιον λόφον διὰ νὰ κατασκοπεύσουν, τί γίνεται 

ἐµπρός των. Κατὰ σατανικὴν δὲ σύµπτωσιν καὶ οἱ ἱππεῖς τοῦ Φαρναβάζου, 

οἱ διοικούµενοι ἀπὸ τὸν Ραθίνην καὶ τὸν Βαγαῖον, τὸν νόθον τοῦ 

Φαρναβάζου ἀδελφόν, καὶ οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἴσοι µὲ τοὺς Ἕλληνας ὡς πρὸς 

τὸν ἀριθµόν, ἀποσταλέντες ἀπὸ τοῦ Φαρναβάζου ἀνέβαιναν καὶ αὐτοὶ εἰς 

τὸν ἴδιον λόφον. Μόλις οἱ δύο ἀντίπαλοι ἀντελήφθησαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, 

εἰς ἀπόστασιν µικροτέραν τῶν τεσσάρων πλέθρων, κατ' ἀρχὰς µὲν ἐσταµά-

τησαν καὶ οἱ δύο, οἱ µὲν Ἕλληνες ἱππεῖς παρατεταγµένοι εἰς φάλαγγα µέ 

βάθος τεσσάρων ἱππέων, οἱ δὲ βάρβαροι ἔχοντες µέτωπον ὄχι µεγαλύτερον 

τῶν δώδεκα ἀνδρῶν βάθος δὲ πολλῶν· κατόπιν ὅµως οἱ βάρβαροι ἐπετέθη-

σαν. Μόλις δὲ συνεπλάκησαν, ὅσοι µὲν Ἕλληνες ἐκτύπησαν µερικούς, ὅλοι 

ἔσπασαν τὰ δόρατά των, ἐνῶ οἱ Πέρσαι, ἐπειδή εἶχον δόρατα ἀπὸ ξύλον 

κρανιᾶς, ἐφόνευσαν ἀµέσως δώδεκα ἱππεῖς καὶ δύο ἵππους. Ἕνεκα τούτου 

οἱ Ἕλληνες ἱππεῖς ἐτράπησαν εἰς φυγήν. Ἀλλ' ὅτε ὁ Ἀγησίλαος ἔσπευσεν 

εἰς βοήθειάν των µὲ τοὺς ὁπλίτας, οἱ βάρβαροι ὑπεχώρησαν, φονευθέντος 

καὶ ἑνὸς [Πέρσου] ἐξ αὐτῶν. Μετὰ τὴν ἱπποµαχίαν αὐτὴν καὶ ἐνῷ τὴν ἄλ-

λην ἡµέραν ὁ Ἀγησίλαος ἐθυσίαζεν διὰ νὰ ἴδῃ ἂν οἱ θεοὶ ἐπέτρεπαν νὰ 

προχωρήσῃ, τὸ συκώτι τῶν θυµάτων εὑρέθη χωρὶς λοβόν. Ἕνεκα τοῦ φαι-

νοµένου τούτου στραφεὶς ἐπορεύθη πρὸς τὴν θάλασσαν. Ἐπειδὴ δὲ κατά-

λαβεν ὅτι, ἂν δὲν ἀπέκτα ἱκανὸν ἱππικόν, δὲν θὰ ἠµποροῦσε νὰ ἐκστρατεύ-

σῃ εἰς τὰ πεδινὰ µέρη, ἔκρινε ὅτι ἔπρεπε νὰ συγκροτήσῃ τοῦτο, διὰ νὰ µὴ 

εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ πολεµῇ φεύγων.  
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Κείµενο 9.  

 

Ἰσοκράτους Πανηγυρικός, 185.5-186.7 

Θαυµασµός και έπαινος γι αυτούς  

που θα καταλύσουν το κράτος των Περσών 

 

Τίς γὰρ οὕτως ἢ νέος ἢ παλαιὸς ῥᾴθυµός ἐστιν, ὅστις οὐ µετασχεῖν βου-
λήσεται ταύτης τῆς στρατιᾶς τῆς ὑπ' Ἀθηναίων µὲν καὶ Λακεδαιµονίων 
στρατηγουµένης, ὑπὲρ δὲ τῆς τῶν συµµάχων ἐλευθερίας ἁθροιζοµένης, ὑπὸ 
δὲ τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης ἐκπεµποµένης, ἐπὶ δὲ τὴν τῶν βαρβάρων τιµωρίαν 
πορευοµένης; 

Φήµην δὲ καὶ µνήµην καὶ δόξαν πόσην τινὰ χρὴ νοµίζειν ἢ ζῶντας ἕξειν 
ἢ τελευτήσαντας καταλείψειν τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ἔργοις ἀριστεύσα-
ντας; Ὅπου γὰρ οἱ πρὸς Ἀλέξανδρον* πολεµήσαντες καὶ µίαν πόλιν ἑλό-
ντες τοιούτων ἐπαίνων ἠξιώθησαν, ποίων τινῶν χρὴ προσδοκᾶν ἐγκωµίων 
τεύξεσθαι τοὺς ὅλης τῆς Ἀσίας κρατήσαντας; 
* Άλλο όνοµα για τον Πάρη. 

 

Μετάφραση: Στέλας Μπαζάκου � Μαραγκουδάκη 
Αττικοί ρήτορες, Β΄ Γυµνασίου, Ισοκράτη Πανηγυρικός,  

Ο. Ε. ∆. Β., Αθήνα 1995 

Ποιος τάχα νέος ή και ηλικιωµένος θα είναι τόσο αδιάφορος, ώστε να 

µη δεχτεί να πάρει µέρος σ�  αυτό το στράτευµα που θα το διευθύνουν µαζί 

Σπαρτιάτες και Αθηναίοι, που οργανώνεται για την ελευθερία των 

συµµάχων, που ξεκινάει µε τις ευχές όλης ανεξαιρέτως της Ελλάδας, που 

έχει σκοπό να τιµωρήσει τους βαρβάρους;  

Αλλά και πόση φήµη, τι θύµηση θαυµάσια, πόση δόξα πρέπει να 

φαντασθούµε ότι θα αποκτήσουν όσο θα είναι ζωντανοί, ή θα αφήσουν 

πίσω τους, αν θα πεθάνουν, όσοι θα ξεχωρίσουν σε έναν αγώνα τόσο ιερό; 

Και αφού εκείνοι που πολέµησαν µονάχα τον Αλέξανδρο και δεν 

κυρίευσαν παρά µια πόλη µόνο αξιώθηκαν τέτοιους λαµπρούς επαίνους, 

ποια ανείπωτα εγκώµια πρέπει να περιµένουµε πως θα δεχτούν αυτοί που 

θα κυριαρχήσουν σε όλη την Ασία;  
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Κείµενο 10.  

 

Λυσίου Ὀλυµπιακός, 5.1-9.5 

Η πανελλήνια ιδέα: Ανάγκη συµφιλίωσης των ελληνικών πόλεων  

και οργάνωσης εκστρατείας κατά των Περσών 

 

5.1 � 7.1 

Ὁρῶµεν γὰρ τοὺς κινδύνους καὶ µεγάλους καὶ πανταχόθεν περιεστηκό-
τας·  ἐπίστασθε δὲ ὅτι ἡ µὲν ἀρχὴ τῶν κρατούντων τῆς θαλάττης, τῶν δὲ 
χρηµάτων  βασιλεύς ταµίας, τὰ δὲ τῶν Ἑλλήνων σώµατα τῶν δαπανᾶσθαι 
δυναµένων, ναῦς δὲ πολλὰς <µὲν> αὐτὸς κέκτηται, πολλὰς δ' ὁ τύραννος 
τῆς Σικελίας. ὥστε ἄξιον τὸν  µὲν πρὸς ἀλλήλους πόλεµον καταθέσθαι, τῇ 
δ' αὐτῇ γνώµῃ χρωµένους τῆς   σωτηρίας ἀντέχεσθαι, καὶ περὶ µὲν τῶν 
παρεληλυθότων αἰσχύνεσθαι, περὶ δὲ τῶν µελλόντων ἔσεσθαι δεδιέναι, καὶ 
πρὸς τοὺς προγόνους ἁµιλλᾶσθαι, οἳ τοὺς µὲν βαρβάρους ἐποίησαν τῆς ἀλ-
λοτρίας ἐπιθυµοῦντας τῆς σφετέρας αὐτῶν στερεῖσθαι, τοὺς δὲ τυράννους 
ἐξελάσαντες  κοινὴν ἅπασι τὴν ἐλευθερίαν κατέστησαν. 
7.1 � 9.5 

Θαυµάζω δὲ Λακεδαιµονίους πάντων µάλιστα, τίνι ποτὲ γνώµῃ χρώ-
µενοι καοµένην τὴν Ἑλλάδα περιορῶσιν, ἡγεµόνες ὄντες τῶν Ἑλλήνων οὐκ 
ἀδίκως, καὶ διὰ τὴν  ἔµφυτον ἀρετὴν καὶ διὰ τὴν <τῶν> πρὸς τὸν πόλεµον 
ἐπιστήµην, µόνοι δὲ οἰκοῦντες ἀπόρθητοι καὶ ἀτείχιστοι καὶ ἀστασίαστοι 
καὶ ἀήττητοι καὶ τρόποις ἀεὶ τοῖς αῦτοῖς χρώµενοι· ὧν ἕνεκα ἐλπὶς ἀθά-
νατον τὴν ἐλευθερίαν αὐτοὺς κεκτῆσθαι, καὶ ἐν τοῖς παρεληλυθόσι 
κινδύνοις σωτῆρας γενοµένους τῆς Ἑλλάδος περὶ τῶν µελλόντων 
προορᾶσθαι. οὐ τοίνυν ὁ ἐπιὼν καιρὸς τοῦ παρόντος βελτίων· οὐ γὰρ 
ἀλλοτρίας δεῖ τὰς τῶν ἀπολωλότων συµφορὰς νοµίζειν ἀλλ' οἰκείας, οὐδ' 
ἀναµεῖναι, ἕως ἂν ἐπ' αὐτοῦς ἡµᾶς αἱ δυνάµεις ἀµφοτέρων ἔλθωσιν, ἀλλ' 
ἕως ἔτι ἔξεστι, τὴν  τούτων ὕβριν κωλῦσαι. τὶς γὰρ οὐκ ἂν <ἀγανακτήσει> 
εν ὁρῶν ἐν τῷ πρὸς ἀλλήλους πολέµῳ µεγάλους αὐτοὺς γεγενηµένους; ὧν 
οὐ µόνον αἰσχρῶν ὄντων ἀλλὰ καὶ δεινῶν, τοῖς µὲν µεγάλα ἡµαρτηκόσιν 
ἐξουσία γεγένηται τῶν  πεπραγµένων, τοῖς δὲ Ἕλλησιν οὐδεµία αὐτῶν 
τιµωρία � 

 

Μετάφραση:  Γεωργίου Κ. Κυριαζή 
Λυσίας, Ὀλυµπιακός, άπαντα, τόµος τρίτος, σσ.196-207,  
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Κάκτος, Αθήνα 1993 

5.1 � 7.1 

Βλέπουµε κινδύνους µεγάλους να µας έχουν περικυκλώσει από παντού· 

γνωρίζετε βέβαια πως η εξουσία ανήκει σε όσους κυριαρχούν στη θάλασσα, 

ότι ο µεγάλος βασιλιάς κατέχει τα χρήµατα, οι Έλληνες προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους σε όσους µπορούν να τα δαπανούν και κείνος κατέχει 

πολλά πλοία, όπως επίσης πολλά κατέχει και ο τύραννος της Σικελίας. 

Είναι σωστό λοιπόν να διακόψουµε τον µεταξύ µας πόλεµο και µε 

οµογνωµία να αγωνιστούµε για τη σωτηρία µας· για τα περασµένα πρέπει 

να ντρεπόµαστε, ενώ για τα µελλούµενα να φοβόµαστε και να µιµούµαστε 

τους προγόνους µας, οι οποίοι έκαναν τους βαρβάρους να στερηθούν τη 

δική τους γη, ενώ επιθυµούσαν την ξένη, και έδιωξαν τους τυράννους 

καθιστώντας την ελευθερία κοινή σε όλους. 

7.1 � 9.5 

Απορώ, κατά κύριο λόγο για τους Λακεδαιµονίους, µε ποια τέλος 

πάντων αντίληψη δέχονται να καίγεται η Ελλάδα ενώ είναι ηγεµόνες των 

Ελλήνων όχι άδικα, λόγω της έµφυτης αρετής τους και της πολεµικής τους 

γνώσης, αφού είναι οι µόνοι που κατοικούν σε µέρος που δεν έχει πορθηθεί 

και δεν είναι περιτειχισµένο, δεν έχουν εµφύλιες διαµάχες και 

χρησιµοποιούν πάντοτε τις ίδιες ανίκητες αρχές. Εξαιτίας τούτων υπάρχει 

ελπίδα να κατακτήσουν αιώνια ελευθερία και, σώζοντας την Ελλάδα κατά 

τους περασµένους κινδύνους, θα προβλέψουν και για τους µελλούµενους. 

∆εν θα είναι άλλωστε ο επερχόµενος καιρός καλύτερος από τον σηµερινό· 

δεν πρέπει να θεωρούµε τις συµφορές όσων εξοντώνονται ξένες αλλά δικές 

µας, ούτε πρέπει να περιµένουµε ωσότου οι δυνάµεις και των δυο  

επιτεθούν εναντίον µας, αλλά, όσο είναι ακόµα δυνατό, να σταµατήσουµε 

την αλαζονεία τους. Ποιος άλλωστε δε θ�  αγανακτούσε βλέποντας ότι 

εξαιτίας των µεταξύ µας πολέµων αυτοί έγιναν ισχυροί; Από τούτα που δεν 

είναι µόνο ατιµωτικά αλλά και φοβερά, είχα τη δυνατότητα να διαπράξουν 

µεγάλα αµαρτήµατα, ενώ οι Έλληνες δεν επέβαλαν γι� αυτά καµιά 

τιµωρία� 
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Κείµενο 11. 

 

Πλουτάρχου Ἀγησίλαος, 18.1,6 � 19.3,7 

Η µάχη της Κορώνειας 

 

Λέγει δὲ τὴν µάχην ὁ Ξενοφῶν ἐκείνην οἵαν οὐκ ἄλλην τῶν πώποτε γε-
νέσθαι·  καὶ παρῆν αὐτὸς τῷ Ἀγησιλάῳ συναγωνιζόµενος, ἐξ Ἀσίας διαβε-
βηκώς. ἡ µὲν οὖν πρώτη σύρραξις οὐκ ἔσχεν ὠθισµὸν οὐδὲ ἀγῶνα πολύν, 
ἀλλὰ οἵ τε Θηβαῖοι ταχὺ τοὺς Ὀρχοµενίους ἐτρέψαντο καὶ τοὺς Ἀργείους 
ὁ Ἀγησίλαος· ἐπεὶ δὲ ἀκούσαντες ἀµφότεροι τὰ εὐώνυµα πιέζεσθαι καὶ 
φεύγειν  ἀνέτρεψαν, ἐνταῦθα τῆς νίκης ἀκινδύνου παρούσης, εἰ τῆς κατὰ 
στόµα µάχης ὑφέσθαι τοῖς Θηβαῖοις ἠθέλησε καὶ παίειν ἑπόµενος παραλ-
λάξαντας, ὑπὸ θυµοῦ καὶ φιλονεικίας ἐναντίος ἐχώρει τοῖς ἀνδράσιν, ὤ-
σασθαι κατὰ κράτος βουλόµενος. οἱ δὲ οὐχ ἧττον ἐρρωµένως ἐδέξαντο, καὶ 
µάχη γίνεται δι' ὅλου µὲν ἰσχυρὰ τοῦ στρατεύµατος, ἰσχυροτάτη δὲ κατ' 
ἐκεῖνον αὐτὸν ἐν τοῖς πεντήκοντα τεταγµένον, ὧν εἰς καιρὸν ἔοικεν ἡ φι-
λοτιµία τῷ βασιλεῖ γενέσθαι καὶ σωτήριος. ἀγωνιζόµενοι γὰρ ἐκθύµως καὶ 
προκινδυνεύοντες ἄτρωτον µὲν αὐτὸν οὐκ ἐδυνήθησαν φυλάξαι, πολλὰς δὲ 
διὰ τῶν ὅπλων δεξάµενον εἰς τὸ σῶµα πληγὰς δόρασι καὶ ξίφεσι µόλις 
ἀνήρπασαν ζῶντα, καὶ συµφράξαντες πρὸ αὐτοῦ πολλοὺς µὲν ἀνῄρουν, 
πολλοὶ δὲ ἔπιπτον. ὡς δὲ µέγα ἔργον ἦν ὤσασθαι προτροπάδην τοὺς Θη-
βαίους, ἠναγκάσθησαν ὅπερ ἐξ ἀρχῆς οὐκ ἐβούλοντο ποιῆσαι. διέστησαν 
γὰρ αὐτοῖς τὴν φάλαγγα καὶ διέσχον, εἶτα ἀτακτότερον ἤδη πορευοµέ-
νους, ὡς διεξέπεσον, ἀκολουθοῦντες καὶ παραθέοντες ἐκ πλαγίων ἔπαιον. 
οὐ µὴν ἐτρέψαντό γε, ἀλλ' ἀπεχώρησαν οἱ Θηβαῖοι πρὸς τὸν Ἑλικῶνα, 
µέγα τῇ µάχῃ φρονοῦντες, ὡς ἀήττητοι καθ' αὑτοὺς  γεγονότες.  

Ἀγησίλαος δὲ, καίπερ ὑπὸ τραυµάτων πολλῶν κακῶς τὸ σῶµα διακεί-
µενος, οὐ πρότερον ἐπὶ σκηνὴν ἀπῆλθεν ἢ φοράδην ἐνεχθῆναι πρὸς τὴν φά-
λαγγα καὶ τοὺς νεκροὺς ἰδεῖν ἐντὸς τῶν ὅπλων συγκεκοµισµένους. ὅσοι 
µέντοι τῶν πολεµίων εἰς τὸ ἱερὸν κατέφυγον, πάντας ἐκέλευσεν ἀφεθῆναι. 
πλησίον γὰρ ὁ νεώς ἐστιν ὁ τῆς Ἰωνίας Ἀθηνᾶς, καὶ πρὸ αὐτοῦ τρόπαιον 
ἕστηκεν, ὃ πάλαι Βοιωτοὶ Σπάρτωνος στρατηγοῦντος ἐνταῦθα νικήσαντες 
Ἀθηναίους καὶ Τολµίδην ἀποκτείναντες ἔστησαν. ἅµα δ' ἡµέρᾳ βουλόµενος 
ἐξελέγξαι τοὺς Θηβαίους ὁ Ἀγησίλαος, εἰ διαµαχοῦνται, στεφανοῦσθαι 
µὲν ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας, αὐλεῖν δὲ τοὺς αὐλητὰς, ἱστάναι δὲ καὶ 
κοσµεῖν τρόπαιον ὡς νενικηκότας. ὡς δὲ ἔπεµψαν οἱ πολέµιοι νεκρῶν ἀ-
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ναίρεσιν  αἰτοῦντες, ἐσπείσατο, καὶ τὴν νίκην οὕτως ἐκβεβαιωσάµενος εἰς 
∆ελφοὺς ἀπεκοµίσθη, Πυθίων ἀγοµένων, καὶ τὴν τε ποµπήν ἐπετέλει τῷ 
θεῷ καὶ τὴν δεκάτην ἀπέθυε τῶν ἐκ τῆς Ἀσίας λαφύρων ἑκατὸν ταλάντων 
γενοµένην.  

 

Μετάφραση: Ανδρ. Ι. Πουρνάρα 
Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Ἀγησίλαος, Πάπυρος, Αθήνα 1975 

Ὁ  Ξενοφῶν µάλιστα λέει ὅτι ἐκείνη ἡ µάχη δὲν ἔµοιαζε µὲ καµµιὰ ἄλλη 

ἀπὸ τὶς προηγούµενες. Καὶ ὁ ίδιος ἦταν παρὼν καὶ ἀγωνιζόταν µαζὶ µὲ τὸν 

Ἀγησίλαο, µαζί µὲ τὸν ὁποῖο πέρασε ἀπὸ τὴν Ἀσία. Καὶ ἡ µὲν πρώτη σύ-

γκρουση έγινε χωρὶς µεγάλο σπρώξιµο καὶ ἀγῶνα, γιατὶ οἱ Θηβαῖοι γρήγο-

ρα ἔτρεψαν εἰς φυγὴν τοὺς Ὀρχοµενίους, καὶ ὁ Ἀγησίλαος τοὺς Ἀργείους. 

Ὅταν ὅµως καὶ οἱ δυὸ ἄκουσαν ὅτι τὰ ἀριστερά τους ἄκρα πιέζονταν καὶ 

νικῶνταν, γύρισαν πίσω. Καὶ τότε µποροῦσε ἀκίνδυνα νὰ νικήση, ἄν ἤθελε 

να παραιτηθῆ ἀπὸ τὴν κατὰ µέτωπο µάχη ἐναντίον τῶν Θηβαίων, καὶ πα-

ρακολουθώντας τους νὰ τοὺς χτυπήση ἐνῶ θὰ περνοῦσαν µπροστὰ του. 

Αὐτὸς ὅµως ὅλο θυµὸ καὶ φιλοπόλεµη ὀργὴ προχώρησε κατ' εὐθεῖαν ἐνα-

ντίον τους, κι' ἤθελε νὰ τοὺς ἀπωθήση ὁλοκληρωτικά. Οἱ Θηβαῖοι τὸν ὑπο-

δέχθηκαν ἀνδρεῖα, καὶ συγκροτεῖται τότε ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ στράτευµα µιὰ 

πεισµατώδης µάχη, πιὸ πεισµατώδης ὅµως κυρίως γύρω ἀπὸ τὸν ἴδιον, ποὺ 

πολεµοῦσε στὴ µέση ἀπὸ τοὺς πενήντα. Ἡ φιλοτιµία τους ἀποδείχτηκε 

πάρα πολὺ χρήσιµη καὶ σωτήρια γιὰ τὸν βασιλιά. Γιατὶ πολεµώντας 

γενναιότατα καὶ κινδυνεύοντας στὴν πρώτη γραµµή, δὲν µπόρεσαν µὲν νὰ 

τὸν φυλάξουν ἄτρωτο, ἀλλ� ἀφοῦ πληγώθηκε στὸ σῶµα πολλὲς φορὲς µὲ 

δόρατα καὶ ξίφη, µόλις κατόρθωσαν νὰ τὸν ἁρπάξουν ζωντανό.Κι ἀφοῦ 

συσσωµατώθηκαν µπροστά του σκότωναν ἐχθροὺς πολλούς, ἀλλὰ κι ἀπὸ 

αὐτοὺς σκοτώνονταν πολλοί. Ἐπειδὴ ὅµως ἦταν πάρα πολὺ δύσκολο ν�  

ἀποκρούσουν κατὰ µέτωπο τοὺς Θηβαίους, ἀναγκάστηκαν νὰ κάµουν ὅ,τι 

δὲν ἤθελαν ἀπὸ τὴν ἀρχή. ∆ηλαδὴ χώρισαν τὴ φάλαγγά τους σὲ  δύο κι 

ἀποµακρύνθηκαν ἀναµεταξύ τους ἀφήνοντας ἔτσι ἕνα πέρασµα. Ἔπειτα, 

ἐνῶ ἐκεῖνοι περνοῦσαν πιὸ ἄτακτα καὶ µὲ βία µέσα ἀπὸ τὸ πέρασµα, αὐτοὶ 

τοὺς ἐπετέθηκαν ἀπὸ τὰ πλάγια, παρακολουθώντας τους καὶ τρέχοντας 

κοντά τους. ∆ὲν κατόρθωσαν ὅµως νὰ τοὺς τρέψουν εἰς φυγήν, καὶ οἱ 

Θηβαῖοι ὑπεχώρησαν πρὸς τὸν Ἑλικῶνα, περήφανοι γιὰ τὴ µάχη, γιατί, 

κατὰ τὴ γνώµη τους ἔµειναν ἀνίκητοι. 
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Ὁ Ἀγησίλαος τότε,  ἂν καὶ ἦταν σὲ κακὴ κατάσταση ἀπὸ τὰ πολλά του 

τραύµατα, δὲν ἀποσύρθηκε στὴ σκηνή του προτοῦ νὰ τὸν φέρουν πάνω σὲ 

φορεῖο πρὸς τὴ φάλαγγα, γιὰ νὰ ἰδῆ ὅτι οἱ νεκροὶ µεταφέρθηκαν µαζὶ µὲ τὰ 

ὅπλα τους µακριὰ ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς µάχης. Κι ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς 

κατέφυγαν στὸ ἱερό, αὐτοὺς διέταξε νὰ τοὺς ἀφήσουν. Γιατὶ ἐκεῖ κοντὰ 

εἶναι ὁ ναὸς τῆς Ἰωνίας Ἀθηνᾶς. Μπροστὰ σ� αὐτὸν ἦταν στηµένο ἕνα 

τρόπαιο, ποὺ ἄλλοτε τὸ ἔστησαν οἱ Βοιωτοὶ, ὅταν µὲ στρατηγὸ τὸν 

Σπάρτωνα ἐνίκησαν τοὺς Ἀθηναίους καὶ σκότωσαν τὸν Τολµίδη. Ὅταν 

ξηµέρωσε, θέλησε ὁ Ἀγησίλαος νὰ δοκιµάση τους Θηβαίους ἂν ἦταν 

πρόθυµοι νὰ πολεµήσουν. Γι�  αὐτὸ διέταξε τοὺς στρατιῶτες νὰ 

στεφανωθοῦν, τοὺς αὐλητὰς νὰ παίξουν τὸν αὐλὸ καὶ νὰ στήσουν 

στολισµένο τρόπαιο σὰ νὰ εἶχαν νικήσει. Κι� ὅταν ἔστειλαν οἱ ἐχθροὶ νὰ 

ζητήσουν καὶ νὰ πάρουν τος νεκρούς τους, τοὺς τὸ ἐπέτρεψε µὲ συµφωνία, 

κι ἀφοῦ ἔτσι ἐπικύρωσε τὴ νίκη του, πῆγε στοὺς ∆ελφούς, ὅπου γίνονταν 

τὰ Πύθια. Ἐκεῖ ἔκαµε τὴν ποµπὴ στὸ θεό, καὶ µὲ θυσίες τοῦ ἀφιέρωσε τὸ 

ἕνα δέκατο ἀπὸ τὰ λάφυρα τῆς Ἀσίας, ποὺ ἔφθανε τὰ  ἑκατὸ τάλαντα. 

 

Κείµενο 12. 

 

Πλουτάρχου Ἀγησίλαος, 16. 4,1-5,1 

"Φεῦ τῆς Ἑλλάδος" 

 

Καὶ τοῦτ' ἴσως ἐπ' Ἀγησιλάῳ θαυµαστὸν οὐκ ἦν, ὃς πυθόµενος µάχην 
µεγάλην γεγονέναι περὶ Κόρινθον, καὶ ἄνδρας τῶν πάνυ ἐνδόξων ὡς ἔνι 
µάλιστα αἰφνίδιον ἀπολωλέναι, καὶ Σπαρτιατῶν µὲν ὀλίγους παντάπασι 
τεθνηκέναι, παµπόλους δὲ τῶν πολεµίων, οὐκ ὤφθη περιχαρὴς οὐδὲ 
ἐπηρµένος, ἀλλὰ καὶ πάνυ βαρὺ στενάξας, "Φεῦ τῆς Ἑλλάδος", ἔφη, "τοσού-
τους ἄνδρας ἀπολωλεκυίας ὑφ' αὐτῆς, ὅσοι ζῶντες ἐδύναντο νικᾶν ὁµοῦ 
σύµπαντας τοὺς βαρβάρους µαχόµενοι".  
 

Μετάφραση: Φιλολογική οµάδα «Κάκτου» 
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Ἀγησίλαος � Ποµπήιος,  

Κάκτος, Αθήνα 1993 

Τούτο δεν ήταν περίεργο για τον Αγησίλαο, ο οποίος, όταν έµαθε πως 

έγινε µεγάλη µάχη στην Κόρινθο και πως χάθηκαν οι πιο ανδρείοι στρατιώ-

τες, λίγοι Σπαρτιάτες και πολλοί εχθροί, δεν φάνηκε χαρούµενος ούτε πε-
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ρήφανος, αλλά αναστενάζοντας είπε: «Αλίµονο στην Ελλάδα, γιατί στερή-

θηκε από µόνη της τόσους άνδρες που, αν ζούσαν και πολεµούσαν µαζί, θα 

µπορούσαν να νικήσουν όλους τους βαρβάρους». 

 

Κείµενο 13. 

 

Ἰσοκράτους Περὶ τῆς εἰρήνης, 42.1-8, 46.1 � 47.8 

Η συµπεριφορά των Αθηναίων  

προς τους συµµάχους τους και τους άλλους Έλληνες 

 

42.1-8 
Οἱ µὲν γὰρ (πρὸγονοι) ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων τοῖς βαρβάροις πολεµοῦντες 

διετέλεσαν,  ἡµεῖς  δὲ τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίας τὸν βίον ποριζοµένους ἐκεῖθεν ἀ-
ναστήσαντες  ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας ἠγάγοµεν· κἀκεῖνοι µὲν ἐλευθεροῦντες τὰς 
πόλεις τὰς Ἑλληνίδας καὶ βοηθοῦντες αὐταῖς τῆς ἡγεµονίας ἠξιώθησαν,  
ἡµεῖς δὲ καταδουλούµενοι καὶ τἀναντία τοῖς τὸτε πράττοντες ἀγανακτοῦ-
µεν, εἰ µὴ τὴν αὐτὴν τιµὴν ἐκείνοις ἕξοµεν, ... 
46. 1 � 47.8 

Εἰς τοῦτο δὲ µωρίας ἐληλύθαµεν ὥστ' αὐτοὶ µὲν ἐνδεεῖς τῶν καθ' ἡµέ-
ραν ἐσµέν,  ξενοτροφεῖν δ' ἐπικεχειρήκαµεν, καὶ τοὺς συµµάχους τοὺς ἡµε-
τέρους αὐτῶν ἰδίᾳ λυµαινόµεθα καὶ δασµολογοῦµεν ἵνα τοῖς ἁπάντων 
ἀνθρώπων κοινοῖς ἐχθροῖς τὸν µισθὸν ἐκπορίζωµεν.  Τοσούτῳ δὲ χείρους 
ἐσµὲν τῶν προγόνων, οὐ µόνον τῶν εὐδοκιµησάντων, ἀλλὰ καὶ τῶν 
µισηθέντων,  ἐκεῖνοι µὲν εἰ πολεµεῖν πρός τινας ψηφίσαιντο, µεστῆς οὔσης 
ἀργυρίου καὶ χρυσίου τῆς ἀκροπόλεως ὅµως ὑπὲρ τῶν δοξάντων τοῖς 
αὑτῶν σώµασιν ᾤοντο δεῖν κινδυνεύειν, ἡµεῖς δ' εἰς τοσαύτην ἀπορίαν 
ἐληλυθότες καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὄντες ὥσπερ βασιλεύς ὁ µέγας 
µισθωτοῖς χρώµεθα τοῖς στρατοπέδοις.  
 

Μετάφραση: Μ. Πρωτοψάλτης 
Ισοκράτης, Λόγοι  (τόµος Α), Περὶ τῆς εἰρήνης, 

«∆αίδαλος» - Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 

42.1-8 

Γιατὶ ἐκεῖνοι µὲν (οἱ πρόγονοι) ἐπολεµοῦσαν τοὺς βαρβάρους χάριν τῶν 

Ἑλλήνων, ἐνῶ ἐµεῖς ἐξεσηκώσαµε τοὺς Ἕλληνας ποὺ ἀποζοῦν ἀπὸ τὴν Ἀ-

σία καὶ τοὺς ὡδηγήσαµε ἐναντίον ἄλλων Ἑλλήνων· κι� ἐκεῖνοι µὲν µὲ τὸ νὰ 
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δίδουν τὴν ἐλευθερία στὶς ἑλληνικές πόλεις καὶ νὰ τὶς βοηθοῦν ἀξιώθηκαν 

τὴν ἡγεµονία, ἐµεῖς ὅµως ἐνῶ προσπαθοῦµε νὰ τὶς ὑποδουλώσωµε καὶ ἐνῶ 

κάνοµε τὰ ἐναντία ἀπὸ τοὺς τότε ἀγανακτοῦµε γιατὶ δὲ θἄχωµε τὴν ἴδια 

τιµὴ µ� ἐκείνους· 

46. 1 � 47.8 
Σὲ τέτοιο σηµεῖο µωρίας ἔχοµε φθάσει, ὥστε ἐνῶ ἐµεῖς στερούµεθα καὶ 

τοῦ ἐπιουσίου, ἀναλαµβάνοµε νὰ τρέφωµε µισθοφόρους καὶ 

κακοµεταχειριζόµαστε καὶ φορολογοῦµε τοὺς συµµάχους µας γιὰ νὰ 

προµηθεύωµε µισθοὺς στοὺς κοινοὺς ἐχθροὺς ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Καὶ γιὰ 

νὰ καταλάβετε πόσο κατώτεροι εἴµαστ� ἀπὸ τοὺς προγόνους µας ὄχι µόνο 

ἀπὸ τοὺς δοξασµένους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς µισητοὺς, σκεφθῆτε ὅτι κι�  αὐτοὶ 

ἀκόµη ὅταν ἀπεφάσισαν νὰ κάνουν πόλεµο, µολονότι ἡ Ἀκρόπολις ἦταν 

γεµάτη χρήµατα καὶ ἀργυρὰ καὶ χρυσὰ σκεύη, ὅµως ἐνόµιζαν ὅτι γιὰ τὶς 

ἀποφάσεις των ἔπρεπε οἱ ἴδιοι προσωπικῶς νὰ κινδυνεύουν, ἐνῶ ἐµεῖς, ποὺ 

ἔχοµε καταντήσει σὲ τόση µεγάλη φτώχεια καὶ εἴµαστε καὶ τόσοι πολλοί, 

χρησιµοποιοῦµε µισθοφορικοὺς στρατοὺς ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ µέγας 

βασιλεὺς. 

 

Κείµενο 14. 

 

Ἰσοκράτους Περὶ τῆς εἰρήνης, 95.1 � 98.7 

Η συµπεριφορά των Λακεδαιµονίων  

προς τους συµµάχους τους και προς τις άλλες ελληνικές πόλεις 

 

Μέγιστον δὲ τεκµήριον· οὐ γὰρ µόνον ἡµᾶς, ἀλλὰ καὶ τὴν Λακεδαιµονί-
ων πόλιν διέφθειρεν, ὥστε τοῖς εἰθισµένοις ἐπαινεῖν τὰς ἐκείνων ἀρετὰς 
οὐχ οἷόν τ' ἐστιν εἰπεῖν  τοῦτον τὸν λόγον, ὡς ἡµεῖς µὲν διὰ τὸ δηµοκρατεῖ-
σθαι κακῶς ἐχρησάµεθα τοῖς πράγµασιν, εἰ δὲ Λακεδαιµόνιοι ταύτην τὴν 
δύναµιν παρέλαβον, εὐδαίµονας ἂν καὶ τοὺς ἄλλους καὶ σφᾶς αὐτοὺς 
ἐποίησαν. Πολὺ γὰρ θᾶττον ἐν ἐκείνοις ἐπεδείξατο τὴν φύσιν τὴν αὑτῆς· 
τὴν γὰρ πολιτείαν, ἣν ἐν ἑπτακοσίοις ἔτεσιν οὐδεὶς οἶδεν οὔθ' ὑπὸ κινδύ-
νων οὔθ' ὑπὸ συµφορῶν κινηθεῖσαν, ταύτην ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ σαλεῦσαι και 
λυθῆναι παρὰ µικρὸν ἐποίησεν. Ἀντὶ γὰρ τῶν καθεστώτων παρ' αὐτοῖς 
ἐπιτηδευµάτων τοὺς µὲν ἰδιώτας ἐνέπλησεν ἀδικίας, ῥᾳθυµίας, ἀνοµίας, 
φιλαργυρίας, τὸ δὲ κοινὸν τῆς πόλεως ὑπεροψίας µὲν τῶν συµµάχων, 
ἐπιθυµίας δὲ τῶν ἀλλοτρίων,  ὀλιγωρίας δὲ τῶν ὅρκων καὶ τῶν συνθηκῶν. 
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Τοσοῦτον γὰρ ὑπερεβάλοντο τοὺς ἡµετέρους τοῖς εἰς τοὺς Ἕλληνας ἁµαρ-
τήµασιν, ὅσον πρὸς τοῖς πρότερον ὑπάρχουσιν σφαγὰς καὶ στάσεις ἐν ταῖς 
πόλεσιν ἐποίησαν, ἐξ ὧν ἀειµνήστους τὰς ἔχθρας πρὸς ἀλλήλους ἕξουσιν. 

Οὕτω δὲ φιλοπολέµως καὶ φιλοκινδύνως διετέθησαν, τὸν ἄλλον χρόνον 
πρὸς τὰ τοιαῦτα πεφυλαγµένως µᾶλλον τῶν ἄλλων ἔχοντες, ὥστ' οὐδὲ τῶν 
συµµάχων οὐδὲ τῶν εὐεργετῶν ἀπέσχοντο τῶν σφετέρων αὐτῶν, ἀλλὰ βα-
σιλέως µὲν αὐτοῖς εἰς τὸν πρὸς ἡµᾶς πόλεµον πλέον ἢ πεντακισχίλια τάλα-
ντα παρασχόντος, Χίων δὲ προθυµότατα πάντων τῶν συµµάχων τῷ ναυτι-
κῷ συγκινδυνευσάντων. Θηβαίων δὲ µεγίστην δύναµιν εἰς τὸ πεζὸν συµ-
βαλοµένων, οὐκ ἔφθασαν τὴν ἀρχὴν κατασχόντες, καὶ Θηβαίοις µὲν εὐθὺς 
ἐπεβούλευσαν, ἐπὶ δὲ τὸν βασιλέα Κλέαρχον καὶ στρατιάν ἀνέπεµψαν, 
Χίων δὲ τοὺς µὲν πρώτους τῶν πολιτῶν ἐφυγάδευσαν, τὰς δὲ τριήρεις ἐκ 
τῶν νεωρίων ἐξελκύσαντες ἁπάσας ᾤχοντο λαβόντες. 

 

Μετάφραση: Μ. Πρωτοψάλτης 
Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων, Ισοκράτης, Λόγοι  (τόµος Α),  

«∆αίδαλος» - Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα  

Τρανὴ ἀπόδειξις αὐτοῦ εἶναι ὅτι δὲν κατέστρεψε ἐµᾶς µόνον (αὐτὴ ἡ 

ἐξουσία), ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν τῶν Λακεδαιµονίων, ὥστε οἱ συνηθισµένοι νὰ 

ἐπαινοῦν τὶς ἀρετὲς ἐκείνων δὲν µποροῦν πιὰ νὰ ποῦν αὐτὸ τὸν λόγο, ὅτι ἐ-

µεῖς τάχα ἐκακοµεταχειριστήκαµε τὰ πράγµατα, ἐπειδὴ ἔχοµε δηµοκρατία, 

κι ὅτι ἄν αὐτὴ τὴν ἐξουσία τὴν ἔπαιρναν οἱ Λακεδαιµόνιοι θὰ ἔκαναν καὶ 

τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς ἑαυτούς των εὐτυχεῖς. Ἴσα ἴσα πολὺ ταχύτερα ἔδειξε 

σ' ἐκείνους τὴ φύσι της·  γιατὶ τὴν πολιτεία ποὺ ἐπὶ ἑπτακόσια ἔτη κανεὶς 

δὲν τὴν εἶδε νὰ διαταραχθῆ µήτε ἀπὸ κινδύνους µήτε ἀπὸ ἄλλες συµφορές, 

αὐτήν, µέσα σὲ λίγον καιρό, ὀλίγον ἔλειψε νὰ τὴν διασαλεύση καὶ νὰ τὴν 

καταλύση. Γιατὶ ἀντὶ τῶν συνηθισµένων ἔργων των, τοὺς µὲν πολίτας ἐγέµι-

σεν ἀπὸ ἀδικία, ὀκνηρία, ἀνοµία, φιλαργυρία, τοὺς δὲ ἄρχοντας ἀπὸ περι-

φρόνησι στοὺς συµµάχους, ἀπὸ ἐπιθυµία γιὰ τὰ ξένα καὶ τὴν παραµέλησι 

τῶν ὄρκων καὶ τῶν συνθηκῶν. Τόσο πολὺ ἐξεπέρασαν τοὺς δικούς µας στὰ 

ἐγκλήµατα ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ποὺ µαζὶ µὲ ὅσα κακὰ ὑπῆρχαν πρίν, ἔ-

καµαν στὶς πόλεις καὶ σφαγὲς καὶ στάσεις µεταξὺ τῶν πολιτῶν, ἕνεκα τῶν 

ὁποίων θὰ µείνουν οἱ ἔχθρες µεταξύ των ἀλησµόνητες. 

Καὶ ἐνῶ τὸν ἄλλον καιρὸ ἦσαν περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους 

συντηρητικοί, τόσο φιλοπόλεµοι καὶ φιλοκίνδυνοι ἔγιναν, ὥστε δὲν 

ἐφείσθησαν οὔτε τῶν  συµµάχων των οὔτε αὐτῶν τῶν εὐεργετῶν των, ἀλλ' 
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ἐνῶ ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας τοὺς ἔδωκε γιὰ τὸν πόλεµο ἐναντίον µας 

περισσότερ' ἀπὸ πέντε χιλιάδες τάλαντα, κι ἐνῶ οἱ Χῖοι µὲ περισσότερη 

προθυµία ἀπ' ὅλους τοὺς συµµάχους των ἐκινδύνευσαν µὲ τὸ ναυτικὸ µαζί 

των, κι ἐνῶ οἱ Θηβαῖοι τοὺς ἐβοήθησαν µὲ πάρα πολὺ µεγάλη πεζικὴ 

δύναµι, δὲν ἐπρόφθασαν καλὰ καλὰ νὰ καταλάβουν τὴν ἀρχή, καὶ τοὺς µὲν 

Θηβαίους τοὺς ἐπιβουλεύθηκαν εὐθύς, ἐναντίον τοῦ βασιλέως ἔστειλαν τὸν 

Κλέαρχον µὲ στρατιὰν ὁλόκληρον καὶ τῶν Χίων ἀφ' ἑνὸς µὲν ἐξώρισαν 

τοὺς πρώτους (τοὺς ἐπισήµους) πολίτας των, καὶ ἀφ' ἑτέρου ἐπῆραν ἀπὸ τὰ 

νεώρια (τὸ ναύσταθµο) ὅλα τὰ πλοῖα των κι ἔφυγαν. 

 

Κείµενο  15.  

Καλλίνος: Fragmenta, 1. 12-19 

Η αγάπη του λαού για τους ήρωες 

... ... ... 

οὐ γάρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱµαρµένον ἐστίν 
ἄνδρ' οὐδ' εἰ προγόνων ἦι γένος ἀθανάτων. 

πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων 
ἔρχεται, ἐν δ' οἴκωι µοῖρα κίχεν θανάτου,  

ἀλλ' ὁ µὲν οὐκ ἔµπης δήµωι φίλος οὐδὲ ποθεινός 
τὸν δ' ὁλίγος στενάχει καὶ µέγας ἤν τι πάθηι·  

λαῶι γὰρ σύµπαντι πόθος κρατερόφρονος ἀνδρὸς 
θνῄσκοντος, ζώων δ' ἄξιος ἡµιθέων· 

 

Μετάφραση: Θρ. Σταύρου  

 Ανθολόγιο Λυρικής Ποιήσεως, Πολεµικό σάλπισµα,  

Γ΄ Γυµνασίου, σσ. 15-16, Αθήνα 1992 
 

Κι αν στη γενιά του προγόνους αθάνατους έχει, το Χάρο  

πάντως δεν είναι γραφτό να τον ξεφύγει κανείς· 

είναι πολλοί που απ� τη  µάχη, απ� των όπλων γλιτώσαν το βρόντο, 

και στου σπιτιού τη γωνία βρήκαν το θάνατο εκεί· 

όµως γι� αυτούς ο λαός ούτε πόθο δε νιώθει ούτε αγάπη· 

ο άλλος αν πέσει, τον κλαιν όλοι, µεγάλοι µικροί. 

Του αντρειωµένου η θανή φέρνει σ� όλο τον κόσµο λαχτάρα, 

κι ένας ηµίθεος σωστός είναι γι�  αυτούς όσο ζει. 
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16.  Αγησίλαος - Αλέξανδρος: Μια σύγκριση 

 

Για τη σύγκριση του Αγησιλάου (µέσα από τα κείµενα του σχολικού  

βιβλίου) µε τον Αλέξανδρο ως προς τη δράση και τις αρετές των δυο 

ανδρών  δίνονται ενδεικτικές παραποµπές στα έργα των: 

• Αρριανού: Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις και  
• Πλουτάρχου: Βίοι  παράλληλοι, Ἀλέξανδρος. 
 

Α. Αρριανού: Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις∗: Αρριανός (τόµος Α,Β,Γ), Ἀλεξάν-
δρου ἀνάβασις, εισαγωγή, µετάφραση, σχόλια Ν. Γρηγοριάδης, Ι. 

Ζαχαρόπουλος , Αθήνα. 

1. 1.15, 6-8: Η ανδρεία του Αλεξάνδρου ( Η µάχη του Γρανικού). 

2. 2.10, 1 - 11,7: Η µάχη της Ισσού ως παράδειγµα παράταξης και 

διεξαγωγής µάχης για αντιπαραβολή µε τη µάχη στην Κορώνεια. 

3. 2.12, 3-8: Η συµπεριφορά του Αλεξάνδρου προς την οικογένεια του 

∆αρείου.  

4. 2.4, 9-11: Το θάρρος και η εµπιστοσύνη του Αλεξάνδρου προς τους 

φίλους (Ο Αλέξανδρος και ο γιατρός του).  

5. 5. 18,4 - 19,3: Η γενναιοδωρία και η µεγαλοψυχία του Αλεξάνδρου 

προς τους αντιπάλους του (Αλέξανδρος και Πώρος). 

6. 7. 28 - 30: Χαρακτηρισµός του Αλεξάνδρου. 
 

Β. Πλουτάρχου Βίοι  παράλληλοι, Ἀλέξανδρος. Πλουτάρχου Βίοι 

Παράλληλοι, Ἀλέξανδρος, µετάφραση - σηµειώσεις, Ανδρ. Ι. Πουρνάρα, 

τόµος έκτος, Πάπυρος, Αθήνα 1975. 

1. 21. 1,1 - 6,1: Η συµπεριφορά του Αλεξάνδρου προς τη βασιλική οικο-

γένεια του ∆αρείου µετά τη µάχη στην Ισσό.  

2. 34. 1,1 - 4,3: Η γενναιοδωρία του Αλεξάνδρου, επιβράβευση της αρε-

τής των στρατιωτών του.  

3. 40. 1,1 - 5,5:  Εγκράτεια - εσωτερική πειθαρχία του Αλεξάνδρου. 

4. 41. 1,1 - 4,1:  Υποµονή και πραότητα του Αλεξάνδρου. 

5. 42. 1,1 - 4,5:  Ευσέβεια και δικαιοσύνη του Αλεξάνδρου. 

 

 

                                                   
∗ Βλέπε και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Γ΄ Γυµνασίου, Ο. Ε. ∆. Β., Αθήνα 2000. 
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