
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1  «Πατρική δικαιοςφνη» 

Ἀνήρ Μάρδος γένει εἶχεν ἑπτά παῖδας. 

Τούτων ὁ νεώτατος εἰργάζετο τούς ἂλλους πολλά κακά. 

Καί τά μέν πρτα ὁ πατήρ ἐπειρᾶτο 

ῥυθμίζειν αὐτόν λόγῳ∙ 

ἐπεί δέ οὐκ ἐπείθετο, ἢγαγε πρός τούς δικαστάς 

καί ὅσα ἐτετόλμητο αὐτῶ 

κατηγόρησεν ἀκριβς, 

καί ᾔτει παρά τν δικαστν ἀποκτεῖναι τόν νεανίσκον. 

Οἱ δέ ἐξεπλάγησαν 

καί  ἢγαγον ἀμφοτέρους ἐπί τόν βασιλέα Ἀρταξέρξην. 

Λέγοντος δέ τοῦ Μάρδου τά αὐτά, ἔφη βασιλεύς:  

«Εἶτα τολμήσεις ὑπομεῖναι τον υἱόν ἀποθνῂσκοντα;». 

Ὁ δέ ἔφη «πάντων μάλιστα∙ ἐπεί καί ὃταν ἀφαιρ 

τν φυομένων θριδακινν τάς ἐκφύσεις τάς πικράς, 

οὐδέν λυπεῖται ἡ μήτηρ αὐτν, 

ἀλλά θάλλει μᾶλλον καί γίνεται γλυκίων». 

Ἀρταξέρξης ἀκούσας ταῦτα ἐπῂνεσε μέν τόν ἂνδρα 

καί ἐποίησεν ἓνα τν βασιλικν δικαστν, 

εἰπών ὅτι ὁ ἀποφαινόμενος οὓτω δικαίως 

περί τν ἰδίων παίδων πάντως ἔσται 

ἀκριβής καί ἀδέκαστος δικαστής καί  ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις, 

ἀφῆκε δέ καί τόν νεανίαν τῆς τιμωρίας, 

Κάποιοσ άντρασ, Μάρδοσ ςτθν καταγωγι του, είχε επτά παιδιά. 

Από αυτά ο πιο μικρόσ προκαλοφςε ςτουσ άλλουσ πολλά κακά. 

Και αρχικά προςπακοφςε ο πατζρασ του 

να τον ςυνετίςει με τον λόγο· 

Επειδι όμωσ αυτόσ δεν υπάκουε, τον ζφερε ςτουσ δικαςτζσ 

και όςα είχε αποτολμιςει αυτόσ 

τουσ τα ανζφερε με ςαφείσ κατθγορίεσ 

και ηθτοφςε από τουσ δικαςτζσ να εκτελζςουν το νεαρό. 

Αυτοί τα ζχαςαν 

και τουσ οδιγθςαν και τουσ δφο ςτο βαςιλιά Αρταξζρξθ. 

Και επειδι ο Μάρδοσ ζλεγε τα ίδια, ο βαςιλιάσ του είπε:  

«Αλικεια, κα ζχεισ το κάρροσ να αντζξεισ το γιο ςου νεκρό;». 

Και εκείνοσ είπε: «Βεβαιότατα· γιατί, και όταν αφαιρϊ 

από τα μαροφλια που φυτρϊνουν τισ πικρζσ παραφυάδεσ, 

κακόλου δε λυπάται θ μθτζρα τουσ, 

αλλά ανκίηει περιςςότερο και γίνεται γλυκφτερθ». 

Ο Αρταξζρξθσ, όταν άκουςε αυτά, επαίνεςε τον άντρα 

και τον ζκανε βαςιλικό δικαςτι, 

αφοφ είπε ότι αυτόσ, που διατυπϊνει τόςο δίκαιεσ κρίςεισ 

για τα παιδιά του, οπωςδιποτε κα είναι 

αμερόλθπτοσ και αδζκαςτοσ δικαςτισ και ςτισ ξζνεσ υποκζςεισ, 

και το νεαρό τον απάλλαξε από τθν τιμωρία 



 

ἀπειλν αὐτῶ θανάτου, 

ἐάν φωραθῇ ἀδικν ἓτερα. 

απειλϊντασ τον με κάνατο, 

αν αποδειχτεί ότι κάνει άλλεσ αδικίεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  «Το τζχναςμα του Θεμιςτοκλή» 

 

Ἀλλ’ ἐπεί ὁ στόλος τν πολεμίων 

προσφερόμενος τῇ  Ἀττικῇ κατά τό Φαληρικόν 

ἀπέκρυψεν τούς πέριξ αἰγιαλούς, 

πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι 

πρός τόν Ἰσθμόν. 

Ἔνθα δή ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο 

καί συνετίθει τήν πραγματείαν περί τον Σίκιννον. 

Ἦν δε τῶ μέν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, 

εὔνους δέ τῶ Θεμιστοκλεῖ καί παιδαγωγός τν τέκνων αὐτοῦ. 

Τοῦτον ἐκπέμπει κρύφα πρός τόν Ξέρξην, κελεύσας λέγειν 

ὃτι Θεμιστοκλῆς ὁ στρατηγός τν Ἀθηναίων 

αἱρούμενος τά βασιλέως 

ἐξαγγέλλει πρτος αὐτῶ 

τούς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, 

καί διακελεύεται ἐπιθέσθαι 

ἐν ᾧ ταράττονται ὄντες χωρίς τν πεζν 

καί διαφθεῖραι τήν ναυτικήν δύναμιν. 

Ὁ δέ Ξέρξης δεξάμενος ταῦτα 

ὡς ἀπ’ εὐνοίας λελεγμένα 

ἥσθη καί εὐθύς ἐξέφερε πρός τούς ἡγεμόνας τν νεν 

 

Αλλά όταν ο ςτόλοσ των εχκρϊν 

πλθςιάηοντασ τθν Αττικι από τθν πλευρά του Φαλιρου 

απζκλειςε τισ γφρω παραλίεσ, 

οι Ρελοποννιςιοι φοβιςμζνοι ξαναςκζφτονταν 

να αποπλεφςουν για τον Ιςκμό τθσ Κορίνκου. 

Ενϊ λοιπόν ζτςι είχε θ κατάςταςθ, ο Θεμιςτοκλισ ςκεφτόταν 

και κατζςτρωνε το ςχζδιό του το ςχετικό με τον Σίκιννο. 

Ο Σίκιννοσ ιταν Ρζρςθσ ςτθν καταγωγι, αιχμάλωτοσ, 

φιλικόσ ςτον Θεμιςτοκλι και παιδαγωγόσ των παιδιϊν του. 

Αυτόν λοιπόν ςτζλνει κρυφά ςτον Ξζρξθ, αφοφ τον προζτρεψε να (του) πει 

ότι ο Θεμιςτοκλισ, ο ςτρατθγόσ των Ακθναίων, 

παίρνοντασ το μζροσ του βαςιλιά 

τοφ ςτζλνει πρϊτοσ τθν πλθροφορία 

ότι οι Έλλθνεσ προςπακοφν να ξεφφγουν, 

και τον ςυμβουλεφει να τουσ επιτεκεί, 

ενϊ βρίςκονται ςε ςφγχυςθ χωρίσ το πεηικό, 

και να εξοντϊςει τθ ναυτικι τουσ δφναμθ. 

Ο Ξζρξθσ, επειδι δζχτθκε αυτά 

πιςτεφοντασ ότι είχαν λεχκεί με φιλικι διάκεςθ, 

ευχαριςτικθκε και αμζςωσ ζδωςε διαταγι ςτουσ κυβερνιτεσ των πλοίων 



 

διαζσαι τάς νήσους, 

ἀναχθέντας ἢδη διακοσίαις ναυσίν, 

ὅπως μηδείς τν πολεμίων ἐκφύγοι. 

να περικυκλϊςουν τα νθςιά, 

αφοφ αποπλεφςουν αμζςωσ με διακόςια πλοία, 

για να μθν ξεφφγει κανείσ από τουσ εχκροφσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  «Το χρζοσ του ιςτορικοφ» 

Ἐν μέν οὖν τῶ λοιπῶ βίῳ 

ἴσως οὐκ ἐκβάλλοι τήν τοιαύτην ἐπιείκειαν· 

καί γάρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τον ἀγαθόν ἂνδρα 

καί φιλόπατριν 

και συμμισεῖν τοῖς φίλοις τούς εχθρούς 

καί συναγαπᾶν τους φίλους· 

ὃταν δέ ἀναλαμβάνῃ τις το ἦθος τῆς ἱστορίας, 

χρή ἐπιλαθέσθαι πάντων τν τοιούτων 

καί πολλάκις μέν εὐλογεῖν 

καί κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τούς ἐχθρούς, 

ὃταν αἱ πράξεις ἀπαιτσι τοῦτο, 

πολλάκις δ’ ἐλέγχειν 

καί ψέγειν ἐπονειδίστως 

τούς ἀναγκαιοτάτους, 

ὃταν αἱ ἁμαρτίαι τν ἐπιτηδευμάτων ὑποδεικνύωσιν τοῦτο. 

Ὣσπερ γάρ ζῴου τν ὂψεων ἀφαιρεθεισν 

ἀχρειοῦται τό ὃλον, 

οὓτως ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας ἐξ ἱστορίας 

τό καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελές γίνεται διήγημα. 

Στθν κακθμερινι του ηωι 

ίςωσ δε κα μποροφςε κανείσ να αποβάλει αυτοφ του είδουσ τθν εφνοια· 

γιατί πράγματι ο χρθςτόσ άντρασ πρζπει να αγαπά τουσ φίλουσ 

και τθν πατρίδα του 

και να μιςεί τουσ ίδιουσ εχκροφσ που μιςοφν και οι φίλοι του 

και να αγαπά τουσ φίλουσ τουσ· 

όταν όμωσ επωμίηεται κανείσ το χαρακτιρα του ιςτορικοφ, 

πρζπει να τα ξεχάςει όλα αυτά 

και πολλζσ φορζσ να επαινεί 

και να τιμά με τουσ μεγαλφτερουσ επαίνουσ τουσ εχκροφσ του, 

όταν οι πράξεισ τουσ το απαιτοφν αυτό, 

και πολλζσ φορζσ να ελζγχει 

και να κατθγορεί κατά τρόπο ντροπιαςτικό 

τουσ ςτενοφσ ςυγγενείσ του, 

όταν τα ςφάλματα ςτισ πράξεισ τουσ υποδεικνφουν αυτό. 

Γιατί, όπωσ ακριβϊσ, όταν ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ χάςει τα μάτια του, 

αχρθςτεφεται ολόκλθροσ, 

ζτςι, αν λείψει θ αλικεια από τθν ιςτορία, 

ό,τι απομζνει από αυτιν καταντά ανϊφελο διιγθμα. 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5  «Η ελεημοςφνη βαςίλιςςα των αρετών» 

 

Ἀγαπητοί, μή γινώμεθα τν ἀλόγων θηριωδέστεροι.  

Ἐκείνοις πάντα κοινά  

καί οὐδέν τοῦ ἄλλου πλέον ἔχει·  

σύ δέ ἄνθρωπος ὤν, θηρίου γίνῃ χαλεπώτερος, 

 μυρίων πενήτων τροφάς  

μιᾷ κατακλείων οἰκία.  

Καίτοι γε οὐχ ἡ φύσις ἡμῖν μόνη κοινή,  

ἀλλά καί ἕτερα πλείονα·  

οὐρανός κοινός καί ἥλιος καί σελήνη καί ἀστέρες  

καί ἀήρ καί θάλασσα καί γῆ καί ζωή καί τελευτή  

καί γῆρας καί νόσος καί ὑγεία  

καί χρεία τροφῆς καί ἐνδυμάτων.  

Πς οὖν οὐκ ἄτοπον  

τούς ἐν τοσούτοις κοινωνοῦντας ἀλλήλοις  

ἐν τοῖς χρήμασιν οὕτως εἶναι πλεονέκτας,  

καί τήν αὐτήν μή διατηρεῖν ἰσονομίαν;  

Ὁ γάρ θάνατος τῆς μέν ἀπολαύσεως ἀπάγει,  

πρός δέ τάς εὐθύνας ἄγει.  

Ἵν' οὖν μή τοῦτο γένηται,  

πολλῇ χρησώμεθα τῇ ελεημοσύνῃ.  

 

Αγαπθτοί μου, να μθ γινόμαςτε αγριότεροι από τα ηϊα. 

Σε εκείνα τα πάντα είναι κοινά 

και κανζνα δεν ζχει περιςςότερα από τα άλλα· 

εςφ όμωσ, αν και είςαι άνκρωποσ, γίνεςαι ςκλθρότεροσ από κθρίο 

κλείνοντασ ερμθτικά ςε ζνα ςπίτι 

όςα τρόφιμα κα αρκοφςαν για να κρζψουν αμζτρθτουσ φτωχοφσ. 

Και βζβαια δεν είναι μόνο θ φφςθ μασ κοινι, 

αλλά και άλλα περιςςότερα· 

κοινόσ είναι ο ουρανόσ και ο ιλιοσ και θ ςελινθ και οι αςτζρεσ 

και ο αζρασ και θ κάλαςςα και θ γθ και θ ηωι και ο κάνατοσ 

και τα γθρατειά και θ αρρϊςτια και θ υγεία 

και θ ανάγκθ για τροφι και ενδφματα. 

Ρϊσ λοιπόν δεν είναι παράλογο 

αυτοί που μοιράηονται μεταξφ τουσ τόςο πολλά 

να είναι τόςο πολφ πλεονζκτεσ ςτα χριματα 

και να μθν τθροφν τθν ίδια ιςονομία; 

Γιατί ο κάνατοσ μασ απομακρφνει από τθν απόλαυςθ 

και μασ οδθγεί ςτθ λογοδοςία. 

Για να μθ γίνει λοιπόν αυτό, 

ασ χρθςιμοποιιςουμε πολλι ελεθμοςφνθ. 



 

Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ βασίλισσα τν ἀρετν,  

ἥ καί ἐξαιρήσεται ἡμᾶς τῆς τιμωρίας.  

Τά περιττά δή ποιήσωμεν χρήσιμα,  

τόν πολύν προέμενοι πλοῦτον,  

καί ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως,  

κἄν μυρία ὦμεν πεπλημμεληκότες,  

ὁ Θεός μεταδώσει συγγνώμης ἡμῖν. 

Γιατί αυτι είναι θ βαςίλιςςα των αρετϊν, 

που κα μασ απαλλάξει από τθν τιμωρία. 

Τα περιςςευοφμενα λοιπόν ασ τα κάνουμε χριςιμα, 

αφοφ παραμερίςουμε τον πολφ πλοφτο, 

και ζτςι τθν θμζρα τθσ κρίςεωσ, 

ακόμα και αν ζχουμε διαπράξει μφρια παραπτϊματα, 

ο Θεόσ κα μασ ςυγχωριςει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7  «Ένασ ςτοργικόσ ηγζτησ » 

 

Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος,  

ὅπου ᾤετο τήν πατρίδα τι ὠφελήσειν, 

 οὐ πόνων ὑφίετο, οὐ κινδύνων ἀφίστατο,  

οὐ χρημάτων ἐφείδετο,  

οὐ σμα, οὐ γῆρας προὐφασίζετο,  

ἀλλά καί βασιλέως ἀγαθοῦ τοῦτο ἔργον ἐνόμιζε,  

τό τούς ἀρχομένους ὡς πλεῖστα ἀγαθά ποιεῖν.  

Ἐν τοῖς μεγίστοις δέ ὠφελήμασι τῆς πατρίδος  

καί τόδε ἐγώ τίθημι αὐτοῦ,  

ὅτι δυνατώτατος ὤν ἐν τῇ πόλει  

φανερός ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων.  

Τίς γάρ ἄν ἠθέλησεν ἀπειθεῖν 

 ὁρν τόν βασιλέα πειθόμενον; [...]  

Ὅς καί πρός τούς διαφόρους ἐν τῇ πόλει  

ὥσπερ πατήρ πρός παῖδας προσεφέρετο.  

Ἐλοιδορεῖτο μέν γάρ ἐπί τοῖς ἁμαρτήμασιν,  

ἐτίμα δ’ εἴ τι καλόν πράττοιεν,  

παρίστατο δ’ εἴ τις συμφορά συμβαίνοι,  

ἐχθρόν μέν οὐδένα ἡγούμενος πολίτην,  

ἐπαινεῖν δέ πάντας ἐθέλων,  

 

Πλοι μασ γνωρίηουμε (καλά) ότι ο Αγθςίλαοσ, 

όπου νόμιηε ότι κα ωφελιςει κάπωσ τθν πατρίδα του, 

δεν ζπαυε να μοχκεί, δεν απζφευγε τουσ κινδφνουσ, 

δε λυπόταν τα χριματα, 

δεν πρόβαλλε ωσ δικαιολογία το ςϊμα οφτε τα γθρατειά του, 

αλλά  κεωροφςε και κακικον χρθςτοφ βαςιλιά αυτό, 

δθλαδι να κάνει όςο το δυνατόν περιςςότερα καλά ςτουσ υπθκόουσ του. 

Και ανάμεςα ςτισ πιο μεγάλεσ ωφζλειζσ του προσ τθν πατρίδα του 

εγϊ ςυγκαταλζγω, και αυτιν εδϊ, 

ότι δθλαδι, ενϊ ιταν ο πιο ιςχυρόσ ςτθν πόλθ, 

φανερά φρόντιηε να υπακοφει πάρα πολφ ςτουσ νόμουσ. 

Γιατί ποιοσ κα ικελε να μθν υπακοφει, 

όταν ζβλεπε το βαςιλιά του να πεικαρχεί; 

Αυτόσ ακόμα και ςτουσ αντιπάλουσ του μζςα ςτθν πόλθ 

ςυμπεριφερόταν όπωσ ακριβϊσ ο πατζρασ ςτα παιδιά του. 

Τουσ κακολογοφςε δθλαδι για τα ςφάλματά τουσ, 

τουσ τιμοφςε όμωσ κάκε φορά που ζκαναν κάτι καλό 

και τουσ παραςτεκόταν όποτε τουσ ςυνζβαινε κάποια ςυμφορά, 

γιατί δε κεωροφςε κανζναν πολίτθ εχκρό, 

γιατί ικελε να επαινεί όλουσ, 



 

σῲζεσθαι δέ πάντας κέρδος νομίζων,  

ζημίαν δέ τιθείς  

εἰ καί ὁ μικροῦ ἄξιος ἀπόλοιτο. 

γιατί νόμιηε κζρδοσ να διαςϊηει όλουσ 

και γιατί κεωροφςε ηθμιά 

αν χανόταν κάποιοσ, ζςτω και ανάξιοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9  «Η Καλλιπάτειρα» 

 

Κατά δέ την ἐς Ὀλυμπίαν  

ὁδόν ἔστιν ὄρος πέτραις ὑψηλαῖς ἀπότομον,  

Τυπαῖον καλούμενον.  

Κατά τούτου τάς γυναῖκας Ἠλείοις ἐστίν ὠθεῖν νόμος,  

ἤν φωραθσιν ἐς τόν ἀγνα ἐλθοῦσαι τόν Ὀλυμπικόν  

ἤ καί ὅλως ἐν ταῖς ἀπειρημέναις σφίσιν ἡμέραις διαβᾶσαι τόν Ἀλφειόν.  

Οὐ μήν οὐδέ ἁλναι λέγουσιν οὐδεμίαν, 

 ὅτι μή Καλλιπάτειραν μόνην,  

ἤ ὑπό τινων καί Φερενίκη καλεῖται.  

Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρός,  

ἐξεικάσασα αὑτήν τά πάντα ἀνδρί γυμναστῇ, 

 ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τόν υἱόν μαχούμενον∙  

νικντος δέ τόν Πεισιρόδου,  

τό ἔρυμα ἐν ᾧ τούς γυμναστάς ἔχουσιν ἀπειλημμένους,  

τοῦτο ὑπερπηδσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη.  

Φωραθείσης δέ ὅτι εἴη γυνή,  

ταύτην ἀφιᾶσιν ἀζήμιον 

 καί τῶ πατρί καί ἀδελφοῖς αὐτῆς καί τῶ παιδί αἰδ νέμοντες  

–ὑπῆρχον δη ἅπασιν αὐτοῖς Ὀλυμπικαί νῖκαι–  

 

Στο δρόμο για τθν Ολυμπία 

υπάρχει απόκρθμνο βουνό με υψθλοφσ βράχουσ, 

που ονομάηεται Τυπαίο. 

Οι Ηλείοι ζχουν νόμο να πετοφν ς’ αυτό τισ γυναίκεσ, 

αν ςυλλθφκοφν επ’ αυτοφϊρω να ζχουν ζρκει για τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ 

ι και να ζχουν περάςει ακόμα τον Αλφειό κατά τισ απαγορευμζνεσ γι’ αυτζσ μζρεσ. 

Ωςτόςο, οφτε και λζνε ότι πιάςτθκε καμιά 

παρά μόνο θ Καλλιπάτειρα, 

που από μερικοφσ ονομάηεται και Φερενίκθ. 

Αυτι, επειδι είχε πεκάνει νωρίτερα ο ςφηυγόσ τθσ, 

αφοφ μεταμφιζςτθκε πλιρωσ ςε άντρα γυμναςτι, 

ζφερε το γιο τθσ ςτθν Ολυμπία, για να αγωνιςτεί∙ 

και ενϊ νικοφςε (ο γιοσ τθσ) ο Ρειςίροδοσ, 

θ Καλλιπάτειρα απογυμνϊκθκε, κακϊσ πθδοφςε πάνω από το φράχτθ, 

με τον οποίο ζχουν τουσ γυμναςτζσ περιοριςμζνουσ. 

Πταν αποκαλφφκθκε ότι ιταν γυναίκα, 

τθν αφινουν ατιμϊρθτθ 

αποδίδοντασ ςεβαςμό ςτον πατζρα τθσ και ςτα αδζρφια και ςτο παιδί τθσ 

-όλοι αυτοί βζβαια είχαν Ολυμπιακζσ νίκεσ-, 

 



 

ἐποίησαν δέ νόμον ἐς το ἔπειτα ἐπί τοῖς γυμνασταῖς  

γυμνούς σφᾶς ἐς τόν ἀγνα ἐσέρχεσθαι. 

κζςπιςαν όμωσ νόμο για τουσ γυμναςτζσ 

ςτο εξισ να μπαίνουν γυμνοί  για τθν παρακολοφκθςθ των αγϊνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11  «Ο ςεβαςμόσ προσ τουσ γονείσ μζλημα του νόμου» 

 

Ὅς ἄν τολμήσῃ πατέρα ἤ μητέρα 

 ἤ τούτων πατέρας ἤ μητέρας τύπτειν,  

πρτον μέν ὁ προστυγχάνων βοηθείτω,  

και ὁ μέν μέτοικος ἤ ξένος εἰς προεδρίαν τν ἀγώνων καλείσθω βοηθν,  

μή βοηθήσας δέ  

ἀειφυγίαν ἐκ τῆς χώρας φευγέτω˙ 

ὁ δέ μή μέτοικος  

βοηθν μέν ἔπαινον ἐχέτω,  

μή βοηθν δέ, ψόγον  

δοῦλος δέ βοηθήσας μέν ἐλεύθερος γιγνέσθω,  

μή βοηθήσας δέ  

πληγάς ἑκατόν τῇ μάστιγι τυπτέσθω.  

Ἐάν δέ τις ὄφλῃ δίκην αἰκίας γονέων,  

πρτον μέν φευγέτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεως  

εἰς τήν ἄλλην χώραν  

καί πάντων ἱερν εἰργέσθω,  

κατελθών δέ θανάτῳ ζημιούσθω.  

Ἐάν δέ τις ἐλεύθερος τῶ τοιούτῳ συμφάγῃ ἤ συμπίῃ  

ἤ τινα τοιαύτην ἄλλην κοινωνίαν κοινωνήσῃ  

ἤ και μόνον ἐντυγχάνων που προσάπτηται ἑκών,  

 

Πποιοσ τυχόν τολμιςει να χτυπιςει τον πατζρα ι τθ μθτζρα του 

ι τον πατζρα ι τθ μθτζρα αυτϊν, 

αρχικά ο πρϊτοσ άνκρωποσ που τον ςυναντά ασ βοθκιςει (το κφμα), 

και ο μζτοικοσ ι ο ξζνοσ, αν βοθκιςει, να καλείται ςε τιμθτικι κζςθ ςτουσ αγϊνεσ 

αν όμωσ δε βοθκιςει, 

να απελαφνεται για όλθ του τθ ηωι από τθ χϊρα˙ 

όποιοσ δεν είναι μζτοικοσ, 

αν βοθκιςει, ασ επαινείται, 

αν όμωσ δε βοθκιςει, ασ κατακρίνεται˙ 

και ο δοφλοσ, αν βοθκιςει, ασ κερδίηει τθν ελευκερία του, 

αν όμωσ δε βοθκιςει, 

να υποςτεί εκατό χτυπιματα με το μαςτίγιο. 

Αν πάλι κάποιοσ καταδικαςτεί για βιαιοπραγία ςε βάροσ των γονιϊν του, 

πρϊτα πρϊτα να απελαφνεται για όλθ του τθ ηωι από τθν πόλθ 

ςε άλλθ χϊρα 

και να αποκλείεται από κάκε ιερι τελετι 

και, αν γυρίςει από τθν εξορία, να τιμωρείται με τθν ποινι του κανάτου. 

Και αν πάλι κάποιοσ ελεφκεροσ φάει ι πιει μαηί με αυτόν 

ι ζχει κάποια άλλθ τζτοια ςχζςθ μαηί του 

ι και μόνο ςυναντϊντασ τον κάπου ζρκει ςε επαφι με τθ κζλθςι του, 



 

μήτε εἰς ἱερόν ἔλθῃ μηδέν  

μήτ’ εἰς ἀγοράν μήτ’εἰς πάλιν ὅλως  

πρότερον ἤ καθήρηται. 

(αυτόσ) μιτε ςε κανζναν ιερό χϊρο να ειςζλκει 

μιτε ςτθν αγορά μιτε γενικά ςτθν πόλθ, 

παρά μόνο αφοφ εξαγνιςτεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12  «Τα φαινόμενα απατοφν» 

 

Ἔστωσαν δύο ἁμαρτωλοί, 

 ὁ μέν κολαζόμενος, ὁ δέ μή κολαζόμενος. 

 Μή λέγε, μακάριος οὗτος, ὅτι πλουτεῖ,  

ὀρφανούς ἀποδύει, χήρας βιάζεται.  

Καίτοι οὐ νοσεῖ, ἀλλ’ ἁρπάζων εὐδοκιμεῖ,  

τιμῆς μεγάλης ἀπολαύει καί δυναστείας, 

 οὐδέν τν ἀνθρωπίνων κακν ὑπομένει•  

ἀλλά τοῦτον μάλιστα θρήνει,  

ὅτι και νοσεῖ, και οὐ θεραπεύεται.  

Ἐάν ἴδῃς τινά ὑδέρῳ κατεχόμενον,  

καί μή τρέχοντα πρός τόν ἰατρόν,  

ἀλλά τράπεζαν ἔχοντα Συβαριτικήν,  

μεθύοντα καί ἐπιτείνοντα τήν νόσον,  

μακαρίζεις τοῦτον, ἤ ταλανίζεις;  

Ἐάν δέ ἕτερον ἴδῃς ὑδέρῳ κατεχόμενον,  

ἰατρικν ἀπολαύοντα χειρν,  

λιμῶ ἑαυτόν ἐκδιδόντα,  

φαρμάκοις προσκαρτεροῦντα πικροῖς,  

οὐχί τοῦτον πολύ μᾶλλον ἐκείνου μακαρίζεις;  

Ὡμολόγηται• 

 

Ασ υποκζςουμε ότι υπάρχουν δφο αμαρτωλοί, 

ο ζνασ ότι τιμωρείται και ο άλλοσ ότι δεν τιμωρείται. 

Να μθ λεσ «ευτυχιςμζνοσ ο δεφτεροσ, γιατί ζχει πλοφτθ,  

γδφνει ορφανά, χρθςιμοποιεί βία ςε χιρεσ». 

Βζβαια, δεν είναι άρρωςτοσ, αλλά προοδεφει αρπάηοντασ  (αγακά), 

απολαμβάνει μεγάλθ τιμι και εξουςία, 

δεν υποφζρει από καμία ανκρϊπινθ δυςτυχία˙ 

αντίκετα αυτόν πάρα πολφ να τον κρθνείσ, 

γιατί και άρρωςτοσ είναι και δε κεραπεφεται. 

Αν δεισ ότι κάποιοσ υποφζρει από υδρωπικία 

και ότι δεν προςτρζχει ςτο γιατρό, 

αλλά ότι ζχει τραπζηι βαρυφορτωμζνο με εδζςματα, 

ότι μεκάει και επιδεινϊνει τθν αρρϊςτια του, 

αυτόν τον καλοτυχίηεισ ι τον κεωρείσ δυςτυχιςμζνο; 

Αν όμωσ δεισ ότι ζνασ άλλοσ υποφζρει από υδρωπικία, 

(αλλά) ότι απολαμβάνει ιατρικισ φροντίδασ, 

ότι αποφεφγει το (πολφ) φαγθτό, 

ότι παίρνει με υπομονι φάρμακα πικρά, 

αυτόν δεν τον καλοτυχίηεισ πολφ περιςςότερο από εκείνον; 

Είναι κοινά παραδεκτό˙ 



 

 ὁ μέν γάρ νοσεῖ, καί οὐ θεραπεύεται•  

ὁ δέ νοσεῖ, καί ἀπολαύει ἰατρείας.  

Ἐπίπονος μέν ἡ ἰατρεία, ἀλλ’ ὠφέλιμον αὐτῆς τό τέλος.  

Οὕτως ἐστί καί ἐν τῶ παρόντι βίῳ. 

γιατί ο πρϊτοσ είναι άρρωςτοσ και δε κεραπεφεται˙ 

ο δεφτεροσ όμωσ είναι άρρωςτοσ, αλλά απολαμβάνει κεραπείασ. 

Βζβαια (είναι) επίπονθ θ κεραπεία, αλλά ο ςκοπόσ τθσ ωφζλιμοσ. 

Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν παροφςα ηωι μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13  «Η ςωςτή ςτάςη ςτο θζμα τησ τροφήσ» 

 

Πολλν ἡδονν οὐσν,  

αἵ τόν ἄνθρωπον ἐνδιδόναι αὐταῖς βιάζονται παρά τό συμφέρον,  

δυσμαχωτάτη εἶναι δοκεῖ ἡ περί τροφήν ἡδονή.  

Ταῖς μέν γάρ ἄλλαις ἡδοναῖς σπανιώτερον ὁμιλοῦμεν,  

ταύτης δέ ἀνά πᾶσαν ἡμέραν πάντως πειρᾶσθαι ἀνάγκη,  

ὥστε πλείους οἱ ἐνταῦθα κίνδυνοι.  

Καί γάρ ὁ πλέον ἤ δεῖ ἐσθίων ἁμαρτάνει,  

καί ὁ κατασπεύδων ἐν τῶ ἐσθίειν,  

καί ὁ τά ἡδίω τν ὑγιεινοτέρων βρώματα προτιμν.  

Ἔστι δέ ἁμαρτία περί τροφήν  

καί ὅταν παρά καιρόν προσφερώμεθα αὐτήν.  

Ἔτι δή καί ἄλλων ἁμαρτιν οὐσν περί τροφήν,  

δεῖ ἁπασν καθαρεύειν.  

Καθαρεύοι δ’ ἄν τις  

ἐθίζων αὑτόν αἱρεῖσθαι σῖτον  

οὐχ ἵνα ἥδηται ἀλλ’ ἵνα τρέφηται,  

οὐδ’ ἵνα λεαίνηται τήν κατάποσιν 

 ἀλλ' ἵνα ῥωννύηται τό σμα.  

Καί γάρ γέγονεν ἡ μέν κατάποσις δίοδος εἶναι τροφῆς,  

οὐχ ἡδονῆς ὄργανον,  

 

Ενϊ υπάρχουν πολλζσ απολαφςεισ, 

που εξαναγκάηουν τον άνκρωπο να υποκφψει ς’ αυτζσ παρά το ςυμφζρον του, 

νομίηω ότι είναι εντελϊσ ακατανίκθτθ θ ευχαρίςτθςθ τθσ τροφισ. 

Γιατί με τισ άλλεσ απολαφςεισ ςπανιότερα ερχόμαςτε ςε επαφι, 

αυτιν όμωσ κατ’ ανάγκθ τθ γευόμαςτε οπωςδιποτε κάκε μζρα, 

ϊςτε είναι περιςςότεροι οι κίνδυνοι ςε αυτι τθν περίπτωςθ. 

Έτςι, αυτόσ που τρϊει περιςςότερο απ’ όςο πρζπει ςφάλλει, 

(όπωσ) και αυτόσ που τρϊει βιαςτικά 

και αυτόσ που προτιμάει τισ πιο ευχάριςτεσ παρά τισ πιο υγιεινζσ τροφζσ. 

Σφάλμα επίςθσ ςχετικά με τθν τροφι είναι 

και όταν τθν τρϊμε άκαιρα/ςε λάκοσ ϊρα. 

Ακόμα, επειδι υπάρχουν και άλλα ςφάλματα ςχετικά με τθν τροφι, 

πρζπει να απζχουμε από όλα. 

Και μπορεί κανείσ να απζχει, 

αν ςυνθκίηει τον εαυτό του να επιλζγει τροφι, 

όχι για να ευχαριςτιζται, αλλά για να τρζφεται, 

οφτε για να ευχαριςτεί τον οιςοφάγο του, 

αλλά για να ενδυναμϊνει το ςϊμα του. 

Γιατί και ο οιςοφάγοσ ζχει δθμιουργθκεί για να είναι δίοδοσ τθσ τροφισ 

και όχι όργανο τθσ απόλαυςθσ, 



 

ἡ δέ γαστήρ τοῦ αὐτοῦ χάριν  

οὗπερ ἕνεκα καί φυτῶ ῥίζα γέγονεν.  

Διό καί προσήκει ἐσθίειν ἡμῖν ἵνα ζμεν, οὐχ ἵνα ἡδώμεθα. 

και θ κοιλιά ζχει γίνει για τον ίδιο λόγο, 

για τον οποίο ακριβϊσ ζχει δοκεί και ςτο φυτό θ ρίηα. 

Γι’ αυτό αρμόηει ς’ εμάσ να τρϊμε, για να ηοφμε και όχι για να νιϊκουμε ευχαρίςτθςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14  «Απρόςκλητοι βοηθοί» 

 

Οἱ Εὐβοεῖς ἁλιεῖς τοῖς δελφῖσι ἰσομοιρίαν τῆς θήρας ἀπονέμουσι.  

Καί ἡ ἄγρα τοιαύτη ἐστί.  

Τῆς πρῴρας τν ἀκατίων κοίλας τινάς ἐξαρτσιν  

ἐσχαρίδας πυρός ἐνακμάζοντος•  

καί εἰσί διαφανεῖς,  

ὡς καί στέγειν τό πῦρ καί μή κρύπτειν τό φς.  

Οἱ τοίνυν ἰχθύες δεδιότες τήν αὐγήν πλησιάζουσι  

μαθεῖν βουλόμενοι τοῦ φοβοῦντος σφᾶς τήν αἰτίαν•  

εἶτα ἐκπλαγέντες πρός τινι πέτρα ἡσυχάζουσιν ἀθρόοι  

παλλόμενοι τῶ δέει.  

Οἱ δέ παρανηχόμενοι δελφῖνες  

τούς ἐξωτέρω τν ἰχθύων φοβοῦντες  

ὠθοῦσι καί τοῦ διαδιδράσκειν ἀναστέλλουσιν.  

Οὐκοῦν ἐκεῖνοι πιεζόμενοι πανταχόθεν  

καί τρόπον τινά κεκυκλωμένοι ἁλίσκονται.  

Καί οἱ δελφῖνες προσίασιν  

ὡς ἀπαιτοῦντες τοῦ κοινοῦ πόνου τήν ἐπικαρπίαν  

τήν ὀφειλομένην σφίσιν ἐκ τῆς νομῆς,  

καί οἵ γε ἁλιεῖς πιστς καί εὐγνωμόνως ἀφίστανται  

τοῖς συνθήροις  

 

Οι ψαράδεσ τθσ Εφβοιασ δίνουν ςτα δελφίνια ίςο μερίδιο από τθν ψαριά. 

Και το ψάρεμα γίνεται ωσ εξισ. 

Από τθν πλϊρθ δθλαδι των πλοιαρίων τουσ κρεμοφν 

κάποιεσ μικρζσ κοίλεσ ςχάρεσ που πάνω τουσ καίει φωτιά˙ 

και είναι διαφανείσ, 

ϊςτε να προςτατεφουν τθ φωτιά και να μθν κρφβουν το φωσ. 

Τα ψάρια, λοιπόν, επειδι φοβοφνται τθ λάμψθ, πλθςιάηουν, 

γιατί κζλουν να μάκουν τθν αιτία αυτοφ που τουσ φοβίηει˙ 

ζπειτα ςαςτιςμζνα κουρνιάηουν όλα μαηί κοντά ςε κάποιο βράχο 

τρζμοντασ από το φόβο τουσ. 

Τα δελφίνια που κολυμποφν κοντά 

φοβίηοντασ τα ψάρια που είναι ζξω ζξω 

τα ςπρϊχνουν και τα εμποδίηουν να ξεφφγουν. 

Εκείνα, λοιπόν, πιεςμζνα από παντοφ 

και περικυκλωμζνα κατά κάποιον τρόπο, πιάνονται. 

Και τα δελφίνια πλθςιάηουν τουσ ψαράδεσ 

ςαν να απαιτοφν το μερίδιό τουσ από τον κοινό μόχκο, 

που τουσ οφείλεται από τα ψάρια που πιάςτθκαν, 

ενϊ οι ψαράδεσ με ειλικρίνεια και ευγνωμοςφνθ αποχωρίηονται 

για χάρθ των ςυντρόφων τουσ ςτο ψάρεμα 



 

τοῦ δικαίου μέρους, 

εἰ βούλονται καί πάλιν σφίσι συμμάχους ἀκλήτους παρεῖναι. 

το μερίδιο που αναλογεί ςε αυτοφσ, 

αν κζλουν και πάλι να τουσ ςυντροφεφουν αυτοί ςαν ςφμμαχοι απρόςκλθτοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15  «Η Αθήνα προπφργιο τησ Ευρώπησ» 

Φύντες καλς καί φρονοῦντες ὅμοια,  

πολλά μέν καλά καί θαυμαστά  

οἱ πρόγονοι τν ἐνθάδε κειμένων ἠργάσαντο, 

 ἀείμνηστα δέ και μεγάλα οἱ ἐξ ἐκείνων γεγονότες  

τρόπαια διά τήν αὑτν ἀρετήν κατέλιπον.  

Μόνοι γάρ ὑπέρ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος  

πρός πολλάς μυριάδας τν βαρβάρων διεκινδύνευσαν.  

Ὁ γάρ της Ἀσίας βασιλεύς  

ἐλπίζων και τήν Εὐρώπην δουλώσεσθαι  

ἔστειλε πεντήκοντα μυριάδας στρατιάν.  

Ἡγησάμενοι δέ,  

εἰ τήνδε τήν πόλιν ἤ ἑκοῦσαν φίλην ποιήσαιντο  

ἤ ἄκουσαν καταστρέψαιντο,  

ῥᾳδίως τν πολλν Ἑλλήνων ἄρξειν,  

ἀπέβησαν εἰς Μαραθνα,  

νομίσαντες οὕτως ἄν ἐρημοτάτους εἶναι συμμάχων τούς Ἕλληνας, 

εἰ ἔτι στασιαζούσης τῆς Ἑλλάδος τόν κίνδυνον ποιήσαιντο.  

Ἔτι δ’ αὐτοῖς ἐκ τν προτέρων ἔργων  

περί τῆς πόλεως τοιαύτη δόξα παρειστήκει,  

ὡς εἰ μέν πρότερον ἐπ’ ἄλλην πόλιν ἴασιν, 

 ἐκείνοις καί Ἀθηναίοις πολεμήσουσι˙  

Επειδι ιταν καλοί εκ φφςεωσ και είχαν κοινζσ αντιλιψεισ, 

πολλά ωραία και καυμαςτά ζργα 

κατόρκωςαν οι πρόγονοι των νεκρϊν που κείτονται εδϊ, 

ενϊ οι απόγονοι εκείνων μασ κλθροδότθςαν 

ακάνατα και μεγάλα μνθμεία νίκθσ εξαιτίασ τθσ αρετισ τουσ. 

Έτςι, μόνοι τουσ προαςπιηόμενοι όλθ τθν Ελλάδα 

πολζμθςαν εναντίον πολλϊν χιλιάδων βαρβάρων. 

Ο βαςιλιάσ δθλαδι τθσ Αςίασ, 

επειδι ιλπιηε ότι κα υποδουλϊςει και τθν Ευρϊπθ, 

ζςτειλε ςτρατιά αποτελοφμενθ από πεντακόςιεσ χιλιάδεσ άντρεσ. 

Επειδι μάλιςτα πίςτεψαν οι Ρζρςεσ 

αν αυτι εδϊ τθν πόλθ τθν ζκαναν φίλθ με τθ κζλθςι τθσ 

ι αν τθν υπζταςςαν παρά τθ κζλθςι τθσ, 

ότι εφκολα κα εξουςιάηουν τουσ περιςςότερουσ Έλλθνεσ, 

αποβιβάςτθκαν ςτον Μαρακϊνα, 

γιατί πίςτεψαν ότι οι Έλλθνεσ ζτςι κα ιταν εντελϊσ αβοικθτοι, 

αν αποτολμοφςαν τθν επίκεςθ, ενϊ ακόμα κα διαφωνοφςαν. 

Επιπλζον, από τα προθγοφμενα ζργα 

τζτοια εντφπωςθ είχαν ςχθματίςει αυτοί για τθν πόλθ, 

ότι δθλαδι, αν προθγουμζνωσ ζκαναν επίκεςθ ςε άλλθ πόλθ, 

κα πολεμιςουν εναντίον και εκείνθσ και των Ακθναίων. 



 

προθύμως γάρ τοῖς ἀδικουμένοις  

ἥξουσι βοηθήσοντες. 

Γιατί αυτοί κα ζρχονταν με προκυμία, 

για να βοθκιςουν αυτοφσ που αδικοφνται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 17  «Το πάθημα των ερωδιών» 

 

Φίλτατοι δ’ εἰσίν οἱ ἐρωδιοί τοῖς ἀνθρώποις  

καί προσημαίνουσιν εὐδίαν τε καί χειμνα,  

μάλιστα πρός έκείνο τό μέρος, 

ὅθεν ἄν μέλλῃ σφοδρότατος ἄνεμος πνεῖν,  

ἐπί τοῖς στήθεσι τάς κεφαλάς κατακλίνοντες.  

Ναύτης γοῦν οὐκ ἄν ποτε ἑκών ἐρωδιόν ἀποκτείνειεν,  

ἐπειδή πιστεύονται τοῖς ἁλιεῦσιν ἐν τῇ θαλάττῃ σημαίνειν,  

ὁπόσα τοῖς θηραταῖς ἐπί τῆς γῆς οἱ ἱέρακες.  

Φασί δ’ αὐτούς,  

καί ἡνίκα μία τροφή πᾶσιν ἦν τοῖς ὀρνέοις,  

πρώτους βοράν ἐκ τν ὑδάτων εὑρεῖν,  

καί παρ’ αὐτν τούς λοιπούς πάντας ἐκδιδαχθῆναι• 

ἐπί δέ τῇ τέχνῃ μεγαλαυχήσαντας  

καί οὐδ’ αὐτόν εἰπόντας ὑπέρ νήξεως  

ἐρίζειν δύνασθαί σφισι τόν Ποσειδνα  

τήν ἐπιστήμην ἀποβαλεῖν  

τοῦ θεοῦ μηνίσαντος. 

 

Οι ερωδιοί είναι πάρα πολφ αγαπθτοί ςτουσ ανκρϊπουσ 

και φανερϊνουν ς’ αυτοφσ από πριν τθν καλοκαιρία και τθν κακοκαιρία, 

ιδίωσ προσ εκείνο το μζροσ, 

απ’ όπου ενδεχομζνωσ πρόκειται να φυςιξει ςφοδρότατοσ άνεμοσ, 

γζρνοντασ το κεφάλι τουσ προσ τα κάτω πάνω ςτο ςτικοσ τουσ. 

Ένασ ναφτθσ, βζβαια, ποτζ δε κα ςκότωνε ερωδιό με τθ κζλθςι του, 

επειδι είναι κοινι πεποίκθςθ ότι προλζγουν ςτουσ ψαράδεσ ςτθ κάλαςςα 

όςα προλζγουν ςτουσ κυνθγοφσ τα γεράκια ςτθν ξθρά. 

Και λζνε ότι αυτοί, 

και όταν υπιρχε κοινι τροφι για όλα τα πουλιά, 

πρϊτοι βρικαν από τα νερά τροφι 

και ότι από αυτοφσ διδάχκθκαν όλα τα υπόλοιπα πουλιά˙ 

επειδι όμωσ περθφανεφτθκαν για το εφρθμά τουσ 

και ιςχυρίςτθκαν ότι οφτε ο ίδιοσ ο Ροςειδϊνασ δεν μποροφςε 

να ςυναγωνιςτεί μαηί τουσ ςτο κολφμπι, 

λζνε ότι ζχαςαν τθ γνϊςθ αυτι, 

επειδι ο κεόσ οργίςτθκε μαηί τουσ. 

 


