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ΣΩ. 'Εξ αγοράς ή πόθεν Μενέξενος; 2Ma 
ΜΕΝ. 'Εξ αγοράς, ώ Σώκρατες, και από τοΰ βουλευτηρίου. 
ΣΩ. Τι μάλιστα σοι προς βουλευτήριον; η δήλα Οή οτι παι-
δεύσεως και φιλοσοφίας επί τέλει ήγεϊ είναι, και ώς ικανώς 
ήδη έχων επί τα μείζω επινοείς τρεπεσθαι, και άρχειν ημών, ώ 
θαυμάσιε, επιχειρείς των πρεσβυτέρων τηλικοϋτος ων, ίνα μη 
έκλίπη υμών ή οικία αεί τίνα ημών έπιμελητήν παρεχομένη; b 
ΜΕΝ. Έάν σύ γε, ώ Σώκρατες, èÇtç καί συμβουλεύης άρχειν, 
προθυμήσομαι· ει δε μη, οι). Νϋν μέντοι άφικόμην προς το 
βουλευτήριον πυθόμενος ότι ή βουλή μέλλει αίρεΐσθαι οστις 
έρεϊ έπί τοις άποθανοϋσιν ταφάς γαρ οίσθ' ότι μέλλουσι ποι-
εϊν. 
ΣΩ. Πάνυ γε· άλλα τίνα εΐλοντο; 
ΜΕΝ. Ούδένα, αλλά άνεβάλοντο εις την αϋριον. Οΐμαι μέντοι 
Άρχίνον ή Δίωνα αίρεθήσεσθαι. 
ΣΩ. Και μην, ώ Μενέξενε, πολλαχη κινδυνεύει καλόν είναι e 
τα έν πολέμω άποθνήσκειν. Και γαρ ταφής καλής τε και μεγα-
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ΣΩ. "Από ποϋ έρχεσαι Μενέξενε; 'Από την αγορά; 234a 
ΜΕΝ. 'Από την αγορά, Σωκράτη, και μάλιστα άπα το βου
λευτήριο. 
ΣΩ. Και τί οχέση έχεις έσύ μέ το βουλευτήριο; Ή νομί
ζεις, βέβαια, οτι ολοκλήρωσες τις εγκύκλιες σπουδές σου 
καί τη φιλοσοφική εκπαίδευση, και μέ την ιδέα τάχα οτι 
είσαι πια ικανός σκέφτεσαι νά ασχοληθείς μέ τά σπουδαιό
τερα πράγματα, καί επιχειρείς, αξιοθαύμαστε άνθρωπε, νά 
κυβερνήσεις έσύ, τόσο νέος, έμας τους πρεσβύτερους, για νά 
μην πάψει ό οίκος σας νά βγάζει πάντοτε κάποιον πού νά b 
μας κυβερνά; 

ΜΕΝ. "Αν βέβαια, Σωκράτη, μοϋ τύ επιτρέπεις καί μέ συμ
βουλεύεις νά μπω στην πολιτική, θα το επιδιώξω μέ προθυ
μία· διαφορετικά, δεν θά το κάνω. Ό σ ο γιά τώρα, πήγα στό 
βουλευτήριο διότι έμαθα Οτι ή βουλή πρόκειται νά εκλέξει 
τον ρήτορα πού θά βγάλει λόγο προς τιμήν αυτών πού έπε
σαν στον πόλεμο υπέρ της πόλεως· γνωρίζεις, βέβαια, Οτι ή 
βουλή πρόκειται νά τους κάμει επίσημες ταφές. 
ΣΩ. 'Ασφαλώς καί το γνωρίζω· αλλά ποιόν έκλέξανε; 
ΜΕΝ. Κ α ν έ ν α ν άνέβαλαν τήν εκλογή γιά αύριο. Νομίζω 
όμως Οτι θά εκλέξουν τον Άρχίνο ή τον Δίωνα. 
ΣΩ. Μα τήν πίστη μου, Μενέξενε, τό νά πέσει κανείς στον e 
πόλεμο φαίνεται νά είναι ωραίο πράγμα από πολλές πλευ
ρές. Διότι καί ταφή όμορφη καί μεγαλόπρεπη, έτσι, πετυ-
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λοπρεποϋς τυγχάνει, καί έάν πένης τις ων τελευτήση, καί 
επαίνου αϋ Ιτυχεν, καί έάν φαύλος ΐι, ύπ' ανδρών σοφών τε 
καί ούκ είκή έπαινούντων, άλλα εκ πολλού χρόνου λόγους 
παρεσκευασμένων, οι ούτως καλώς έπαινοΰσιν ώστε καί τα 
προσόντα καί τα μή περί έκαστου λέγοντες, κάλλιστα πως 235a 
τοις όνόμασι ποικίλλοντες, γοητεύουσιν ημών τάς ψυχάς, και 
τήν πόλιν έγκωμιάζοντες κατά πάντας τρόπους καί τους τετε-
λευτηκότας εν τω πολέμω καί τους προγόνους ημών απαντάς 
τους έμπροσθεν και αυτούς ημάς τους έτι ζώντας έπαι-
νούντες, ώστ' εγωγε, ώ Μενέξενε, γενναίως πάνυ διατίθεμαι 
έπαινούμενος ύπ' αυτών, καί εκάστοτε έστηκα άκροώμενος b 
καί κηλούμενος, ηγούμενος έν τω παραχρήμα μείζων καί γεν
ναιότερος καί καλλίων γεγονέναι. Καί οία δή τα πολλά αεί 
μετ' εμού ξένοι τινές έπονται καί ξυνακροώνται προς ούς 
έγώ σεμνότερος έν τω παραχρήμα γίγνομαι- καί γαρ εκείνοι 
ταύτα ταύτα δοκοϋσί μοι πάσχειν καί προς έμέ καί προς τήν 
άλλην πόλιν, θαυμασιωτέραν αυτήν ήγεϊσθαι είναι ή πρότε-
ρον, ύπό τού λέγοντος άναπειθόμενοι. Καί μοι αύτη ή σεμνό-
της παραμένει ημέρας πλείω ή τρεις- ούτως έναυλος ό λόγος e 
τε καί ô φθόγγος παρά τού λέγοντος ενδύεται εις τά ώτα, 
ώστε μόγις τετάρτη ή πέμπτη ημέρα άναμιμνήσκομαι έμαυτοϋ 
καί αισθάνομαι οϋ γής είμι, τέως δε οΐμαι μόνον ούκ έν μακά-
ρων νήσοις οίκεΐν- ούτως ήμΐν ol ρήτορες δεξιοί είσιν. 
ΜΕΝ. 'Αεί σύ προσπαίζεις, ώ Σώκρατες, τους φήτορας. Νϋν 
μέντοι οΐμαι έγώ τόν αιρεθέντα ού πάνυ εύπορήσειν εξ 
ύπογύου γάρ παντάπασιν ή αϊρεσις γέγονεν, ώστε ΐσως άναγ-
κασθήσεται ό λέγων ώσπερ αύτοσχεδιάζειν. 
ΣΩ. Πόθεν, ώγαθέ; είοίν έκάστοις τούτων λόγοι παρεσκευα- d 
σμένοι, καί άμα ουδέ αύτοσχεδιάζειν τά γε τοιαύτα χαλεπόν. 
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χαίνει, ακόμη κι αν τελειώσει τή ζωή του μέσα στή φτώχια, 
καί έξαλλου, καί τίποτε νά μήν αξίζει, εγκωμιάζεται άπό 
άνδρες πού είναι σοφοί καί πού δεν επαινούν όπως τους 
κατέβει, άλλα έχουν προετοιμάσει τους λόγους τους άπό 
πολύν καιρό. Καί τόσο Ομορφα επαινούν, ώστε, αποδίδο
ντας στον καθένα προτερήματα πού έχει άλλα καί πρότερη- 235a 
ματα πού στερείται, στολίζοντας τα μέ πολύ ωραίες λέξεις, 
μας μαγεύουν τήν ψυχή. Καί εγκωμιάζοντας τήν πόλη μέ 
όλους τους τρόπους, καί αυτούς πού σκοτώθηκαν στον 
πόλεμο καί όλους έν γένει τους προγόνους μας τους παλι
ούς, καί εμάς τους ίδιους πού ζούμε ακόμη επαινώντας, έγώ 
τουλάχιστον, Μενέξενε, νιώθω νά μέ κυριεύει μπροστά 
στους επαίνους τους ένα αίσθημα μεγάλης γενναιοψυχίας, 
καί κάθε φορά μένω ακίνητος στο άκουσμα καί τή μαγεία b 
τών λόγων, θαρρώντας πώς μονομιάς έγινα ψηλότερος καί 
γενναιότερος καί ωραιότερος. Καί τις πιο πολλές φορές 
ακολουθούν πάντοτε μαζί μου μερικοί ξένοι καί άκούουν κι 
αυτοί τόν λόγο. Κι απέναντι τους έγώ γίνομαι αμέσως πιο 
αγέρωχος- διότι καί 'κείνους μού φαίνεται νά τους συνέ
χουν τά Ιδια συναισθήματα καί απέναντι μου καί απέναντι 
στην πόλη, πού τήν θεωρούν τώρα πιο αξιοθαύμαστη απ' 
όσο τήν θεωρούσαν πριν, χάρις στον πειστικό λόγο τού 
ρήτορος. Καί σέ μένα αυτό το αγέρωχο φρόνημα κρατάει 
πάνω άπό τρεις ήμερες. Τόσο δυνατά καρφώνονται καί e 
αντηχούν στ' αφτιά μου τά λόγια καί ή φωνή τού ρήτορος, 
ώστε μόλις τήν τέταρτη ή τήν πέμπτη μέρα ξαναθυμάμαι 
τόν εαυτό μου καί συνειδητοποιώ πού βρίσκομαι. "Ως τήν 
ώρα εκείνη μόνο πού δεν πιστεύω Οτι κατοικώ στα νησιά 
τών Μακάρων τόσο επιδέξιοι είναι οί ρήτορες μας. 
ΜΕΝ. 'Εσύ, Σωκράτη, δεν χάνεις ευκαιρία νά περιγελάς 
τους ρήτορες. Στην τωρινή όμως περίπτωση νομίζω οτι 
αυτός πού θά εκλεγεί θά βρεθεί σέ δύσκολη θέση· διότι τόσο 
ξαφνικά αποφασίσθηκε ή εκλογή, ώστε θά αναγκασθεί ΐσως 
ό ρήτορας νά μιλήσει αυτοσχεδιάζοντας. 
ΣΩ. Άπό πού το συμπεραίνεις αυτό, λαμπρέ μου άνθρω- d 
πε; Ό καθένας άπ' αυτούς διαθέτει λόγους ετοιμασμένους 
άπό πριν, καί έξαλλου δέν είναι δύσκολο νά αυτοσχεδιάζει 
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Εί μεν γάρ δέοι 'Αθηναίους εν Πελοποννησίοις ευ λέγειν ή 
Πελοποννησίους έν Άθηναίοις, άγαθοϋ αν δέοι τού πείσον-
τος καί εύδοκιμήσοντος- όταν δέ τις έν τούτοις άγωνίζηται 
ούσπερ καί επαινεί, ουδέν μέγα δοκείν εΐ> λέγειν. 
ΜΕΝ. Ούκ οΐει, ώ Σώκρατες; 
ΣΩ. Ού μέντοι μά Δία. 
ΜΕΝ. ΤΗ οΐει οίος τ' αν είναι αυτός ειπείν, εί δέοι καί έλοιτό e 

σε ή βουλή; 
ΣΩ. Και έμοί μέν γε, ώ Μενέξενε, ουδέν θαυμαστόν οΐψ τ' 
είναι ειπείν, ώ τυγχάνει διδάσκαλος ούσα ού πάνυ φαύλη 
περί ρητορικής, αλλ' ήπερ καί άλλους πολλούς καί αγαθούς 
πεποίηκε φήτορας, ένα δέ καί διαφέροντα τών 'Ελλήνων, 
Περικλέα τόν Ξανθίππου. 
ΜΕΝ. Τις αύτη; ή δήλον οτι Άσπασίαν λέγεις; 
ΣΩ. Λέγω γάρ, καί Κόννον γε τόν Μητροβίου- ούτοι γάρ 
μοι δύο είσίν διδάσκαλοι, ό μέν μουσικής, ή δέ ρητορικής. 23fia 
Ούτω μέν ούν τρεφόμενον άνδρα ουδέν θαυμαστόν δεινόν 
είναι λέγειν άλλα καί όστις εμού κάκιον επαιδεύθη, μουσικήν 
μέν υπό Λάμπρου παιδευθείς, ρΊττορικήν δέ ύπ' 'Αντιφώντος 
τού Ταμνουσίου, όμως καν ούτος οΐός τ' ειη 'Αθηναίους γε 
έν Άθηναίοις επαίνων εύόοκιμεΐν. 
ΜΕΝ. Καί τί άν έχοις ειπείν, εί δέοι σε λέγειν; 
ΣΩ. Αυτός μέν παρ' έμαυτού ΐσως ουδέν, 'Ασπασίας δέ καί 
χθες ήκροώμην περαινούσης έπιτάφιον λόγον περί αυτών b 
τούτων. "Ηκουσε γάρ άπερ ού λέγεις, ότι μέλλοιεν 'Αθηναίοι 
αίρεισθαι τόν έρούντα- έπειτα τά μέν εκ τού παραχρήμα μοι 
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κανείς γιά τέτοια μάλιστα θέματα. "Αν βέβαια ήταν ανάγκη 
νά επαινέσει κανείς τους 'Αθηναίους μπροστά σέ Πελοπον
νησίους ή τους Πελοποννησίους μπροστά σέ 'Αθηναίους, θά 
χρειαζόταν νά είναι Ικανός ρήτορας γιά νά πείσει το ακρο
ατήριο καί νά αποκτήσει καλό όνομα- όταν όμως κανείς 
βγάζει λόγο μπροστά σ' αυτούς τους όποιους ακριβώς καί 
επαινεί, τό νά φαίνεται ότι είναι καλός άγορητής δεν είναι 
καθόλου σπουδαίο κατόρθωμα. 
ΜΕΝ. Δέν τό θεωρείς αυτό σπουδαίο, Σωκράτη; 
ΣΩ. Καθόλου, μά τόν Δία. 
ΜΕΝ. 'Αλήθεια, θά θεωρούσες τόν εαυτό σου ίκανόν νά e 
μιλήσει, άν υπήρχε ανάγκη καί σέ Οριζε ή βουλή; 
ΣΩ. Βεβαίως, Μενέξενεδέν θά μού ήταν καθόλου παράξε
νο τό νά μπορώ νά μιλήσω, έγώ πού συμβαίνει νά εχω διδά
σκαλο μου μιά γυναίκα Οχι απλώς διακεκριμένη στή ρητο
ρική, άλλα αυτήν ακριβώς πού καί άλλους πολλούς καί 
σπουδαίους ρήτορες έχει αναδείξει, καί μάλιστα έναν, πού 
είναι ό πρώτος τών Ελλήνων, τόν Περικλή, τόν γυιό τού 
Ξανθίππου. 
ΜΕΝ. Ποια εΐναι αυτή; Προφανώς, εννοείς τήν 'Ασπασία; 
ΣΩ. Πράγματι, αυτήν εννοώ, καί τόν Κόννον βέβαια, τόν 
γυιό τού Μητροβίου· διότι αυτοί είναι οί δύο μου δίδασκα- 236a 
λοι, αυτός στή μουσική, ή άλλη στή ρητορική. Τό νά έχει 
λοιπόν ένας έτσι εκπαιδευμένος άνδρας ρητορική ικανότη
τα δέν είναι καθόλου άξιο απορίας- άλλα καί Οποιος εκπαι
δεύτηκε χειρότερα άπό μένα, στή μουσική άπό τόν Λάμπρο 
καί στή ρητορική άπό τόν 'Αντιφώντα τόν Ραμνούσιο, κι 
αυτός ακόμη θά μπορούσε νά αποκτήσει φήμη καλού ρήτο
ρος, εφόσον βέβαια επαινεί 'Αθηναίους μπροστά σέ 'Αθη
ναίους. 
ΜΕΝ. Καί τί θά μπορούσες νά πεις, άν τυχόν ήταν ανάγκη 
νά εκφωνήσεις έσύ τόν λόγο; 
ΣΩ. "Ισως τίποτε δέν θά μπορούσα νά πώ πού νά προέρ
χεται άπό μένα. Παρακολουθούσα Ομως καί χθες τήν b 
'Ασπασία τήν ώρα πού συνταίριαζε έναν επιτάφιο λόγο γι' 
αυτά ακριβώς τά πράγματα. Διότι άκουσε αυτά ακριβώς 
πού λες κι έσύ, οτι δηλαδή οί 'Αθηναίοι επρόκειτο νά έκλέ-
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διήει, οία δέοι λέγειν, τά δέ πρότερον εσκεμμένη, οτε μοι 
δοκεΐ συνετίθει τόν έπιτάφιον λόγον δν Περικλής εΐπεν, 
περιλείμματ' άττα εξ εκείνου συγκολλώσα. 
ΜΕΝ. Ή καί μνημονεύσαις άν ά ελεγεν ή 'Ασπασία; 
ΣΩ. Ει μή αδικώ γε- έμάνθανόν γέ τοι παρ' αυτής, καί ολί

γου πληγάς ελαβον οτι έπελανθανόμην. e 
ΜΕΝ. Τίούνού διήλθες; 
ΣΩ. Άλλ' όπως μή μοι χαλεπανεΐ ή διδάσκαλος, άν έξενέ-
γκω αυτής τόν λόγον. 
ΜΕΝ. Μηδαμώς, ώ Σώκρατες, άλλ' είπε, καί πάνυ μοι χαριει, 
είτε 'Ασπασίας βούλει λέγειν είτε ότουοϋν άλλα μόνον είπε. 
ΣΩ. 'Αλλ' ΐσως μου καταγελάσει, άν σοι δόξω πρεσβύτης ων 
έτι παίζειν. 
ΜΕΝ. Ουδαμώς, ώ Σώκρατες, άλλ' είπε παντί τρόπω. 
ΣΩ. 'Αλλά μέντοι σοι γε δει χαρίζεσθαι, ώστε καν ολίγου, 
εΐ με κελεύοις άποδύντα όρχήσασθαι, χαρισαίμην άν, επειδή d 
γε μόνω εσμέν. 'Αλλ' άκουε. Έλεγε γάρ, ως έγφμαι, άρξαμέ-
νη λέγειν άπΤ αυτών τών τεθνεώτων ούτωσί. 

Έργω μέν ήμΐν οΐδε εχουσιν τά προσήκοντα σφίσιν 
αύτοΐς, ών τυχόντες πορεύονται τήν ε'ιμαρμένην πορείαν, 
προπεμφθέντες κοινή μέν ύπό της πόλεως, ίδία δέ ύπό τών 
οικείων λόγω δέ Οή τόν λειπόμενον κόσμον ό τε νόμος προ-
στάττει άποδοϋναι τοις άνδράσιν καί χρή. "Εργων γάρ εΰ e 
πραχθέντων λόγω καλώς ^ηθέντι μνήμη καί κόσμος τοις 
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ξουν τόν ομιλητή. "Επειτα, άλλα μέν άπό αυτά πού ήταν 
ανάγκη νά πει ό ρήτορας μοϋ τά παρουσίαζε αυτοσχεδιάζο
ντας, αλλά δέ τά είχε ήδη επινοήσει πρωτύτερα, τή στιγμή, 
ύποθ'τω, πού συνέθετε τόν επιτάφιο λόγο πού εκφώνησε Ó 
Περικλής, προσπαθώντας νά συγκολλήσει μερικά απομεινά
ρια άπό εκείνον τόν λόγο. 
ΜΕΝ. Καί θά μπορούσες νά θυμηθείς αυτά πού έλεγε ή 
'Ασπασία; 
ΣΩ. Μά θά ήταν άδικο νά μην τά θυμάμαι. Προσπαθούσα 
βέβαια νά αποστηθίσω τόν λόγο άπό τό στόμα της, καί λίγο 
έλειψε νά τις φάω, γιατί ξεχνούσα τή συνέχεια. e 
ΜΕΝ. Γιατί λοιπόν δεν μοϋ τόν απαγγέλλεις; 
ΣΩ. Φοβάμαι μήπως θυμώσει μαζί μου ή δασκάλα μου, άν 
αποκαλύψω τόν λόγο της. 
ΜΕΝ. Νά μή φοβάσαι καθόλου, Σωκράτη, αλλά νά μοϋ τόν 
πείς. Θά μοϋ δώσεις τήν πιο μεγάλη ευχαρίστηση, είτε της 
'Ασπασίας θέλεις νά απαγγείλεις τόν λόγο εΐτε οποιουδήπο
τε άλλου- φτάνει μόνο νά μοϋ τόν πεις. 
ΣΩ. "Ισως Ομως μέ περιγελάσεις, άν σοϋ δώσω τήν εντύ
πωση οτι γέρος άνθρωπος καταγίνομαι ακόμη μέ άστειότη-
τες. 
ΜΕΝ. Καθόλου, Σωκράτη. 'Απάγγειλε μου λοιπόν τόν λόγο 
μέ οποιονδήποτε τρόπο θέλεις. 
ΣΩ. "Ας είναι, λοιπόν. Πρέπει βέβαια νά σοϋ κάμω τό 
χατίρι, έτσι πού παραλίγο καί νά σοϋ χαριζόμουνα, άν μοϋ 
ζητούσες νά βγάλω τό ρούχο μου καί νά χορέψω, επειδή Û 
βέβαια είμαστε μόνοι. Άκου λοιπόν. 'Αρχίζοντας τον λόγο 
της άπό τους ίδιους τους νεκρούς, μιλούσε, άν δέν άπατώ-
μαι, ως εξής: 

Οί προκείμενοι νεκροί απολαμβάνουν έμπρακτα τις προ
σήκουσες τιμές, και άφοϋ τους αποδόθηκαν, ακολουθούν 
τήν μοιραία πορεία, συνοδευμένοι ως τόν τάφο άπό όλους 
γενικά τους πολίτες καί ξεχωριστά άπό τους συγγενείς 
τους. Ωστόσο ό νόμος επιβάλλει νά αποδώσουμε στους 
άνδρες αυτούς τις υπόλοιπες τιμές μέ λόγο, καί πρέπει νά 
τους αποδοθούν. Πράγματι, τά ένδοξα έργα διατηρούνται e 
στή μνήμη τών ακροατών χάρις σ' έναν ωραίο λόγο καί 
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πράξασι γίγνεται παρά τών άκουσάντων δει δή τοιούτου 
τινός λόγου όστις τους μέν τετελευτηκότας ίκανώς έπαινέ-
σεται, τοΧς δέ ζώσιν ευμενώς παραινέσεται, έκγόνοις μέν 
καί άδελφοις μιμείσΟαι τήν τώνδε άρετήν παρακελευόμενος, 
πατέρας δέ καί μητέρας καί ει τίνες τών άνωθεν ετι προγό
νων λείπονται, τούτους δέ παραμυθούμενος. Τις ούν άν 237a 
ήμΐν τοιούτος λόγος φανείη; ή πόθεν άν ορθώς άρξαίμεθα 
άνδρας αγαθούς έπαινοϋντες, οι ζώντες τε τους εαυτών 
ηύφραινον δι' άρετήν, καί τήν τελευτήν άντι τής τών 
ζώντων σωτηρίας ήλλάξαντο; δοκεί μοι χρήναι κατά φύσιν, 
ώσπερ αγαθοί έγένοντο, ούτω καί έπαινεΐν αυτούς. 'Αγαθοί 
δέ έγένοντο διά τό φϋναι έξ αγαθών. Τήν εύγένειαν ούν 
πρώτον αυτών έγκωμιάζωμεν, δεύτερον δέ τροφήν τε και 
παιδείαν επί δέ τούτοις τήν τών έργων πράξιν έπιδείξωμεν, & 
ώς καλήν καί άξίαν τούτων άπεφήναντο. 

Τής δ* ευγενείας πρώτον υπήρξε τοΐσδε ή τών προγόνων 
γένεσις ούκ έπηλυς ούσα, ουδέ τους έκγόνους τούτους άποφη-
ναμένη μετοικοϋντας έν τή χώρα άλλοθεν σφών ήκόντων, 
άλλ' αύτόχθονας καί τψ όντι έν πάτριοι οίκοϋντας καί 
ζώντας, καί τρεφόμενους ούχ ύπό μητρυιάς ώς οί άλλοι, άλλ' 
ύπό μητρός τής χώρας έν ή φκουν, καί νϋν κεισθαι τελευτήσαν- e 
τας έν οίκείοις τόποις τής τεκούσης καί θρεψάσης καί ύποδε-
ξαμένης. Δικαιότατον δή κοσμήσαι πρώτον τήν μητέρα αύτήν 
οϋτω γάρ συμβαίνει άμα καί ή τώνδε ευγένεια κοσμουμένη. 

"Εστί δέ αξία ή χώρα καί ύπό πάντων ανθρώπων έπαι-
νείσθαι, ού μόνον ύφ' ημών, πολλαχή μέν καί άλλη, πρώτον 
δέ καί μέγιστον ÖTL τυγχάνει ούσα θεοφιλής. Μαρτυρεί δέ 
ημών τω λόγω ή τών άμφισβητησάντων περί αυτής θεών έρις 
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φέρνουν τιμή σ' αυτούς πού τά έκαμαν. Χρειάζεται επομέ
νως ένας τέτοιος λόγος, ό όποιος τους μέν νεκρούς θά 
εγκωμιάσει Ικανοποιητικά, τους δέ ζωντανούς καλόγνωμα 
θά παραινέσει, προτρέποντας τά παιδιά καί τά αδέλφια τών 
νεκρών νά μιμηθούν τήν αρετή τους, καί παρηγορώντας 
τους πατέρες, τις μητέρες καί όσους άπό τους μακρινότε
ρους προγόνους τους βρίσκονται ακόμη στή ζωή. Ποιος 237a 
λοιπόν λόγος θά μπορούσε νά μας φανεί τέτοιος; Καί άπό 
πού είναι ορθό ν' αρχίσουμε τόν έπαινο τών γενναίων 
ανδρών, οί όποιοι καί όταν ζούσαν έδιναν χαρά στους 
δικούς τους μέ τήν αρετή τους, καί μέ τόν θάνατο τους 
αντάλλαξαν τή σωτηρία τών ζώντων; Νομίζω οτι πρέπει νά 
τους εγκωμιάσουμε αρχίζοντας άπό τήν καταγωγή τους, 
πού τους ανέδειξε άνδρες γενναίους. 'Υπήρξαν δέ γενναίοι 
διότι γεννήθηκαν από γενναίους. "Ας εγκωμιάσουμε λοιπόν 
πρώτα τήν καλή γενιά τους, ύστερα τήν τροφή καί τήν 
εκπαίδευση τους- καί έπειτα άς επιδείξουμε πόσο ωραία 
κατορθώματα έκαμαν, αντάξια προς αυτά τά πλεονέκτημα- b 
τα πού είχαν. 

Πρωταρχική α'ιτία τής καλής γενιάς τους υπήρξε γι' 
αυτούς έοώ τους νεκρούς ή καταγωγή τών προγόνων τους, 
οί όποιοι δέν ήλθαν άπό ξένον τόπο ούτε απέδειξαν τους 
απογόνους τους μέτοικους στή χώρα πού εγκαταστάθηκαν, 
σάν νά έφτασαν σ' αυτήν άπ' έξω, άλλα ήταν αυτόχθονες 
καί κατοικούσαν καί ζούσαν πραγματικά στην πατρίδα τους 
καί τρέφονταν Οχι άπό μητρυιά, όπως οί άλλοι, άλλα άπό e 
μητέρα χώρα, στην όποια κατοικούσαν, καί τώρα πού πέθα
ναν αναπαύονται σέ οικείους τόπους τής γης πού τους γέν
νησε, τους ανάθρεψε καί τους δέχτηκε στην αγκαλιά της. Γι' 
αυτό είναι δίκαιο πάνω άπ' όλα νά στολίσουμε πρώτα μέ 
επαίνους αυτήν τή μητέρα τους γή- διότι έτσι εξαίρεται ταυ
τόχρονα καί ή ευγενική καταγωγή αυτών έδώ τών νεκρών. 

Καί αξίζει νά επαινείται ή χώρα αυτή όχι μόνον άπό εμάς 
αλλά καί άπό όλους τους ανθρώπους, γιά πολλούς άλλους 
λόγους, άπό τους όποιους πρώτος καί ό πιο σημαντικός 
είναι Οτι έχει τήν τύχη νά τήν αγαπούν οί θεοί. Βεβαιώνει δέ 
τόν λόγο μας ή έριδα και ή κρίση τών θεών πού φιλονίκη-
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τε και κρίσις- ην δή θεοί έπήνεσαν, πώς ούχ ύπ' ανθρώπων γε d 
ξυμπάντων δικαία έπαινεΐσθαι; δεύτερος δέ έπαινος δικαίως 
άν αυτής εΐη οτι έν έκείνφ τώ χρόνω έν φ ή πάσα γη άνεόίδου 
καί έφυε ζφα παντοδαπά, θηρία τε καί βοτά, έν τούτω ή 
ημετέρα θηρίων μέν άγριων άγονος καί καθαρά έφάνη, έξελέ-
ξατο δέ τών ζφων καί έγέννησεν άνθρωπον, ο συνέσει τε 
υπερέχει τών άλλων καί δίκην καί θεούς μόνον νομίζει. Μέγα 
δέ τεκμήριον τούτω τφ λόγω ότι ήόε ετεκεν ή γή τους τώνδέ τε e 
καί ημετέρους προγόνους. Πάν γάρ τό τεκόν τροφήν έχει έπι-
τηδείαν φ άν τέκη, φ καί γυνή δήλη τεκοϋσά τε αληθώς καί 
μή, άλλ' υποβαλλομένη, έάν μή έχη πηγάς τροφής τφ γεννω-
μένψ. "Ο δή καί ή ημετέρα γή τε καί μήτηρ ίκανόν τεκμήριον 
παρέχεται ώς ανθρώπους γεννησαμένη- μόνη γάρ έν τφ τότε 
καί πρώτη τροφήν άνθρωπείαν ήνεγκεν τόν τών πυρών καί 
κριθών καρπόν, ώ κάλλιστα καί άριστα τρέφεται τό άνθρώ- 238a 
πειον γένος, ώς τφ οντι τοϋτο τό ζωον αυτή γεννησαμένη. 
Μάλλον δέ υπέρ γής ή γυναικός προσήκει δέχεσθαι τοιαύτα 
τεκμήρια- ού γάρ γή γυναίκα μεμίμηται κυήσει καί γεννήσει, 
άλλα γυνή γήν. Τούτου δέ τοϋ καρπού ούκ έφθόνησεν, άλλ' 
ένειμεν καί τοις άλλοις. Μετά δέ τοϋτο ελαίου γένεσιν, πόνων 
άρωγήν, άνήκεν τοις έκγόνοις- θρεψαμένη δέ καί αύξήσασα b 
προς ήβην άρχοντας καί διδασκάλους αυτών θεούς έπηγάγε-
το- ων τά μέν ονόματα πρέπει έν τώ τοιφδε έάν [- Ισμεν γάρ 
-] οι τόν βίον ημών κατεσκεύασαν προς τε τήν καθ' ήμέραν 
οίαιταν, τέχνας πρώτους παιδευσάμενοι, καί προς τήν υπέρ 
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σαν γι' αυτήν. Αυτή λοιπόν ή χώρα πού τήν επαίνεσαν οί d 
θεοί, πώς δέν είναι δίκαιο νά επαινείται άπό όλους γενικά 
τους ανθρώπους; Δεύτερος δέ έπαινος, πού δίκαια θά μπο
ρούσε νά τής αποδοθεί, είναι τό γεγονός ότι, ένώ κατά τό 
μακρινό παρελθόν ολόκληρη ή γή γεννούσε καί έκανε νά 
βγαίνουν κάθε είδους ζώα, θηρία καί βοσκήματα, κατά τόν 
ίδιο καιρό ή δική μας χώρα αποδείχτηκε ότι δεν γέννησε 
θηρία καί δέν καταπατήθηκε άπό αυτά- απεναντίας, ανάμε
σα στά ζωντανά Οντα διάλεξε γιά τόν εαυτό της καί έφερε 
στον κόσμο τόν άνθρωπο, τό πλάσμα δηλαδή πού μέ τόν 
νοϋ του υπερέχει άπό τά άλλα ζώα καί μόνον αυτός σέβεται 
τή δικαιοσύνη καί τους θεούς. Καί μεγάλη απόδειξη γι' 
αυτόν τόν Ισχυρισμό, ότι δηλαδή αυτή ή γή γέννησε τους e 
προγόνους αυτών έδώ τών νεκρών, πού εΐναι καί δικοί μας 
πρόγονοι, είναι τό έξης: Κάθε όν πού γεννάει, φέρνει μέσα 
του τροφή κατάλληλη (γάλα δηλαδή) γιά τό γέννημα του-
καί άπ' αυτό αποδεικνύεται ότι μιά γυναίκα πράγματι γέν
νησε ή όχι, καί ότι υιοθετεί ξένο παιδί γιά δικό της, άν δέν 
έχει πηγή τροφής γιά τό βρέφος της. Αυτό ακριβώς παρου
σιάζει ή δική μας γή καί μητέρα μας ώς πειστική απόδειξη 
γιά τό ότι γέννησε ανθρώπους- διότι μόνη αυτή καί πρώτη 
τόν καιρόν εκείνον εξασφάλισε τροφή κατάλληλη γιά τον 
άνθρωπο, τόν καρπό τοϋ σταριού καί τού κριθαριοϋ, μέ τόν 
όποιον τό ανθρώπινο γένος τρέφεται θαυμάσια καί τελειό- 238a 
τατα, δείχνοντας έτσι οτι αυτή ή ΐδια γέννησε πράγματι 
αυτό τό πλάσμα. Πιο πολύ δέ γιά τή γή παρά γιά τή γυναίκα 
είναι σωστό νά δεχόμαστε τέτοιες αποδείξεις- διότι δέν έχει 
μιμηθεί ή γή τή γυναίκα στην κυοφορία καί τή γέννηση, 
άλλα ή γυναίκα τή γή. Αυτόν δέ τόν καρπό δέν τόν κράτησε 
ζηλόφθονα γιά τόν εαυτό της, άλλα τόν μοίρασε καί στους 
άλλους. Καί αργότερα παρήγαγε γιά τά παιδιά της τό λάδι, 
καταπραϋντικό τών πόνων. 'Αφού δέ τά ανάθρεψε καί τά 
μεγάλωσε ώς τήν εφηβική ηλικία, προσκάλεσε ώς άρχοντες b 
καί δασκάλους τους θεούς - τά ονόματα τών οποίων σωστό 
είναι στην προκειμένη περίπτωση νά τά παραλείψουμε [-τά 
ξέρουμε άλλωστε-]· είναι αυτοί πού οργάνωσαν τή ζωή μας, 
άφοϋ σέ μας πρώτους δίδαξαν τέχνες γιά τήν αντιμετώπιση 
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τής χώρας φυλακήν Οπλων κτήσίν τε καί χρήσιν διδαξάμενοι. 
Γεννηθέντες δέ καί παιδευθέντες ούτως οί τώνδε πρόγονοι 

φκουν πολιτείαν κατασκευασάμενοι, ής ορθώς έχει διά βρα
χέων έπιμνησθήναι. Πολιτεία γάρ τροφή ανθρώπων εστίν, e 
καλή μέν αγαθών, ή δέ εναντία κακών. Ώς ούν έν καλή πολι
τεία έτράφησαν οί πρόοθεν ημών, άναγκαΐον δηλώσαι, δι' ην 
δή κάκείνοι αγαθοί καί οί νϋν είσιν, ών οΐδε τυγχάνουσιν 
οντες οί τετελευτηκότες. Ή γάρ αυτή πολιτεία καί τότε ήν καί 
νϋν, αριστοκρατία, έν η νϋν τε πολιτευόμεθα καί τόν άεί χρό-
νον εξ εκείνου ώς τά πολλά. Καλεί δέ ό μέν αυτήν δημοκρα-
τίαν, ό δέ άλλο, φ άν χαίρη, έστι δέ τή αληθείς μετ' ευδοξίας d 
πλήθους αριστοκρατία. Βασίλης μέν γάρ άεί ήμΐν είσιν ούτοι 
δέ τοτέ μέν εκ γένους, τοτέ δέ αιρετοί- εγκρατές δέ τής πόλεως 
τά πολλά τό πλήθος, τάς δέ αρχάς δίδωσι καί κράτος τοίς άεί 
δόξασιν άρίστοις είναι, καί ούτε ασθένεια ούτε πενία οϋτ' 
άγνωσία πατέρων άπελήλαται ουδείς ουδέ τοίς έναντύης 
τετίμηται, ώσπερ έν άλλαις πόλεσιν, αλλά είς όρος, ό δόξας 
σοφός ή αγαθός είναι κρατεί καί άρχει. Αιτία δέ ήμΐν τής 
πολιτείας ταύτης ή έξ ίσου γένεσις. Αϊ μέν γάρ άλλαι πόλεις e 
έκ παντοδαπών κατεσκευασμέναι ανθρώπων είσί καί ανωμά
λων, ώστε αυτών ανώμαλοι καί αί πολιτεΐαι, τυραννίδες τε 
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τών καθημερινών αναγκών καί μας έμαθαν πώς νά αποκτή
σουμε όπλα και πώς νά τά χρησιμοποιούμε γιά νά υπερα
σπιζόμαστε τή χώρα μας. 

'Αφού δέ οί πρόγονοι αυτών έδώ τών νεκρών μέ αυτόν 
τόν τρόπο γεννήθηκαν καί εκπαιδεύτηκαν, ζούσαν σύμφωνα 
μέ τό πολίτευμα πού οργάνωσαν, στό όποιο εΐναι ορθό νά 
αναφερθώ μέ συντομία. Πράγματι, τό πολίτευμα διαμορφώ- c 

νει τους ανθρώπους: τό καλό διαμορφώνει καλούς ανθρώ
πους, τό κακό κακούς. Πρέπει λοιπόν νά δείξω ότι οί προ
γενέστεροι μας ανατράφηκαν μέσα σ' ένα καλό πολίτευμα, 
πού χάρις σ' αυτό καί εκείνοι έγιναν γενναίοι, όπως γεν
ναίοι είναι καί οι σημερινοί, στους όποιους συγκαταλέγο
νται οι προκείμενοι νεκροί. Τό πολίτευμα λοιπόν ήταν τό 
ΐδιο καί τότε καί τώρα, δηλαδή αριστοκρατία, καί αυτό πού 
μας κυβερνά σήμερα έχει άπό τή μακρινή εποχή ώς έπί τό 
πλείστον τήν ΐδια μορφή. Αυτό τό πολίτευμα άλλος τό ονο
μάζει δημοκρατία, άλλος μέ άλλο Ονομα, όπως τοϋ αρέσει- d 
στην πραγματικότητα Ομως είναι αριστοκρατία μέ τήν επι
δοκιμασία τού λαού. Άρχοντες βασιλείς βέβαια έχουμε 
πάντοτε- άλλοτε μέν είχαν τόν τίτλο λόγω τής καταγωγής 
τους (ήταν δηλαδή κληρονομικοί), άλλοτε δέ εκλέγονταν 
άπό τόν λαό. Τήν πολιτική Ομως εξουσία στην πόλη τήν 
κρατά στά χέρια του κατά τό μεγαλύτερο μέρος ό λαός-
παραχωρεΐ 6έ τά αξιώματα καί τις κυβερνητικές θέσεις σ' 
εκείνους πού κάθε φορά φαίνονται οτι είναι οί καλύτεροι, 
καί γι' αυτό ποτέ κανείς δέν έχει αποκλεισθεί άπ' αυτό τό 
δικαίωμα (τής εκλογής) εξαιτίας τής πολιτικής αδυναμίας 
του ή τής φτώχιας του ή τής άσημότητας τής καταγωγής 
του, ούτε γιά τά αντίθετα πλεονεκτήματα τοϋ έχουν αποδο
θεί τιμητικά αξιώματα, όπως συμβαίνει σέ άλλες πόλεις, 
αλλά ένας μόνο είναι ό όρος: όποιος θεωρηθεί οτι είναι 
σοφός ή ικανός καταλαμβάνει τά αξιώματα καί άσκεΐ τήν 
εξουσία. Καί ή αίτια πού έχουμε εμείς αυτό τό πολίτευμα e 
είναι τό Οτι ώς προς τή γέννηση είμαστε Ολοι ίσοι. Οι άλλες 
πόλεις έχουν συσταθεί άπό κάθε προέλευσης ανθρώπους 
καί μέ οχι σταθερή υπόσταση, μέ αποτέλεσμα τά πολιτεύμα
τα τους νά είναι ανώμαλα (νά μήν εξασφαλίζουν ΐσα πολι-
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καί όλιγαρχίαι- οίκοϋσιν ούν ένιοι μέν δούλους, οί δέ δέσπο
τας αλλήλους νομίζοντες- ημείς δέ καί οί ημέτεροι, μιας 239a 
μητρός πάντες αδελφοί φύντες, ούκ άξιοϋμεν δούλοι ουδέ 
Οεσπόται αλλήλων είναι, άλλ' ή ίσογονία ημάς ή κατά φύσιν 
ίσονομίαν αναγκάζει ζητεΐν κατά νόμον, καί μηδενί άλλω 
ύπείκειν άλλήλοις ή αρετής δόξη καί φρονήσεως. 

"Οθεν δή έν πάση ελευθερία τεθραμμένοι οί τώνδέ τε πατέ
ρες καί ημέτεροι καί αυτοί ούτοι, καί καλώς φύντες, πολλά δή 
καί καλά έργα άπεφήναντο εις πάντας ανθρώπους καί Ιδία 
καί δημοσία, οίόμενοι δεΐν υπέρ τής ελευθερίας καί Έλλησιν b 
υπέρ Ελλήνων μάχεσθαι καί βαρβάροις υπέρ απάντων τών 
Ελλήνων. Εύμόλπου μέν ούν καί 'Αμαζόνων έπιστρατευσάν-
των έπί τήν χώραν καί τών έτι προτέρων ώς ήμύναντο, καί ώς 
ήμυναν Άργείοις προς Καδμείους καί Ήρακλείδαις προς 
Άργείους, Ö τε χρόνος βραχύς άξίως Οιηγήσασθαι, ποιηταί τε 
αυτών ήδη καλώς τήν άρετήν έν μουσική ύμνήσαντες εις 
πάντας μεμηνύκασιν εάν ούν ημείς έπιχειρώμεν τά αυτά e 
λόγω ψιλφ κοσμεΐν, τάχ' άν δεύτεροι φαινοίμεθα. Ταΰτα μέν 
ουν διά ταύτα δοκεί μοι έάν, επειδή καί έχει τήν άξίαν ών δέ 
ούτε ποιητής πω δόξαν άξίαν έπ* άξίοις λαβών έχει έτι τέ 
έστιν έν μνηστεία, τούτων πέρι μοι δοκεί χρήναι έπιμνη-
σθήναι έπαινοϋντά τε καί προμνώμενον άλλοις ές φδάς τε καί 
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τικά δικαιώματα), είτε τυραννικά εΐτε ολιγαρχικά. Συμβιώ
νουν λοιπόν στην πόλη, καί άπό αυτούς Ινα μικρό μέρος 
αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους ώς δούλους, οί περισσότε
ροι Ομως Οεωροϋν τους άλλους αφέντες. Ένώ εμείς καί οί 
δικοί μας, γεννημένοι όλοι αδέλφια άπό μιά μητέρα, δέν 239a 
κρίνουμε άξιο νά είμαστε δούλοι καί αφέντες ό ένας τοϋ 
άλλου, άλλα ή ισότητα στή γέννηση, πού μας εξασφαλίζει ή 
φυσική μας αφετηρία (δηλαδή ή αύτοχθονία) μας αναγκάζει 
νά επιδιώκουμε τήν πολιτική ισότητα πού καθιερώνει ό 
νόμος καί νά μήν αναγνωρίζουμε ώς κριτήριο πολιτικής 
υπεροχής καί υπακοής στην κοινωνική μας ζωή κανένα 
άλλο προσόν παρά μόνο τήν υπόληψη τής αρετής και τής 
φρόνησης. 

Καί νά γιά ποιόν λόγο οί πατέρες αυτών έδώ τών νεκρών, 
πού είναι καί δικοί μας πατέρες, καί οί ίδιοι οί νεκροί, ανα
θρεμμένοι μέ πλήρη ελευθερία καί προικισμένοι μέ ευγενή 
καταγωγή, παρουσίασαν σέ όλον τόν κόσμο πολλά καί 
λαμπρά έργα, καί ώς άτομα καί ώς πολιτική κοινότητα, 
πιστεύοντας ότι γιά τήν υπεράσπιση τής ελευθερίας είχαν b 
χρέος νά μάχονται καί μέ "Ελληνες υπέρ Ελλήνων καί κατά 
βαρβάρων υπέρ όλης τής Ελλάδος. Δέν μοϋ φτάνει βέβαια 
ό χρόνος γιά νά διηγηθώ Οπως αξίζει πώς απέκρουσαν τόν 
Εύμολπο καί τις Αμαζόνες καί παλαιότερους ακόμα 
εχθρούς, οί οποίοι έκστράτευσαν κατά τής χώρας μας, καί 
πώς βοήθησαν τους Άργείους εναντίον τών Καδμείων καί 
τους 'Ηρακλείδες εναντίον τών Άργείων άλλωστε καί οί 
ποιητές έχουν ήδη υμνήσει μέ στίχους μεγαλόπρεπα τήν 
αρετή αυτών τών ανδρών καί τήν έχουν διαλαλήσει σέ Ολον 
τόν κόσμο. "Αν λοιπόν έγώ επιχειρούσα νά εξυμνήσω τά e 
ΐδια έργα μέ λόγο πεζό, ΐσως θά φαινόμουνα κατώτερος. 
Αυτά μέν λοιπόν γι' αυτούς τους λόγους νομίζω ÖTL πρέπει 
νά τά παραλείψω, άφοϋ μάλιστα έχουν υμνηθεί όπως τους 
αξίζει- εκείνα όμως γιά τά όποια ένας ποιητής δέν κέρδισε 
ώς τώρα φήμη επαινετή αντάξια προς τέτοια έργα, καί περι
μένουν ακόμη τόν ύμνητή τους, νομίζω οτι γι' αυτά πρέπει 
νά κάμω λόγο, επαινώντας τα καί παρακινώντας έτσι καί 
άλλους νά τά περιλάβουν σέ λυρικά καί σέ κάθε άλλου 
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τήν αλλην ποίησιν αυτά θείναι πρεπόντως τφν πραξάντων. 
"Εστίν δέ τούτων ών λέγω πρώτα· Πέρσας ηγουμένους τής d 
Ασίας καί δουλουμένους τήν Εύρώπην έσχον οί τήσοε τής 
χώρας έκγονοι, γονής δέ ημέτεροι, ών καί δίκαιον καί χρή 
πρφτον μεμνημένους έπαινέσαι αυτών τήν άρετήν. Δεί δή 
αυτήν ίδεΐν, εί μέλλει τις καλώς έπαινείν, έν έκείνω τφ χρόνω 
γενόμενον λόγφ, ότε πάσα μέν ή Ασία έδούλευε τρίτφ ήδη 
βασιλεί, ών ό μέν πρώτος Κύρος έλευθερώσας Πέρσας τους 
αΰτοϋ πολίτας τώ αυτού φρονήματι άμα καί τους δέσποτας 
Μήδους έδουλώσατο καί τής άλλης Ασίας μέχρι Αιγύπτου e 
ήρξεν, ό δέ ύός Αιγύπτου τε καί Λιβύης όσον οίον τ' ήν έπι-
βαίνειν, τρίτος δέ Δαρείος πεζή μέν μέχρι Σκυθών τήν αρχήν 
ώρίσατο, ναυσί δέ τής τε θαλάττης έκράτει καί τών νήσων, 
ώστε μηδέ άξιοϋν άντίπαλον αύτώ μηδένα είναι- αί δέ γνώμαι 240a 
όεδουλωμέναι απάντων ανθρώπων ήσαν ούτω πολλά καί 
μεγάλα και μάχιμα γένη καταδεδουλωμένη ήν ή Περσών αρχή. 

Αίτιασάμενος δέ Δαρείος ημάς τε καί 'Ερέτριας, Σάρδεσιν 
έπιβουλεϋσαί προφασιζόμενος, πέμψας μυριάδας μέν πεντή
κοντα έν τε πλοίοις καί ναυσίν, ναϋς δέ τριακοσίας, Δάτιν δέ 
άρχοντα, εΐπεν ήκειν άγοντα 'Ερέτριας καί 'Αθηναίους, εί 
βούλοιτο τήν εαυτού κεφαλήν εχειν ό δέ πλεύσας εις Έρέ- b 
τριαν έπ' άνδρας οί τών τότε Ελλήνων έν τοις εύδοκιμώτα-
τοι ήσαν τά προς τόν πόλεμον καί ούκ ολίγοι, τούτους έχει-
ρώσατο μεν έν τρισίν ήμέραις, διηρευνήσατο δέ αυτών πάσαν 
τήν χώραν, ίνα μηδείς άποφύγοι, τοιούτφ τρόπφ- έπί τά Ορια 
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είδους ποιήματα, όπως αξίζει σ' εκείνους πού τά έπραξαν. 
Καί ιδού τά πρώτα άπό τά κατορθώματα στα όποια αναφέ
ρομαι: Τους Πέρσες, πού κυριάρχησαν στην Ασία καί προ- d 
σπαθοϋσαν νά υποδουλώσουν τήν Ευρώπη, τους σταμάτη
σαν τά τέκνα αυτής έδώ τής χώρας, οί δικοί μας πατέρες. 
Γι' αυτό είναι δίκαιο καί πρέπει νά φέρουμε πρώτα στή 
μνήμη μας τά έργα αυτά καί νά επαινέσουμε τήν ανδρεία 
τους. Πρέπει μάλιστα, προκειμένου κανείς νά τους επαινέ
σει όπως τους αξίζει, νά εκτιμήσει τή γενναιότητα τους, 
μεταφερόμενος μέ τή φαντασία του σ' εκείνη τήν εποχή 
Οταν ολόκληρη ή Ασία ήταν υπόδουλη γιά τρίτη φορά σ' 
έναν βασιλιά. Ό πρώτος, ό Κύρος, άφοϋ ελευθέρωσε τους 
Πέρσες, μέ τήν προσωπική γενναιοψυχία του καθυπόταξε 
συγχρόνως τους ίδιους τους συμπολίτες του καί τους 
δεσπότες τους, τους Μήδους, καί έγινε κύριος όλης τής e 
άλλης Ασίας μέχρι τήν Αίγυπτο- ό Οέ γυιός του έγινε 
κύριος τής Αιγύπτου καί ακόμη τής Λιβύης σέ Οση έκταση 
τοϋ ήταν δυνατόν νά εισβάλει- τρίτος δέ (βασιλιάς) ό 
Δαρείος, έπεξέτεινε τά όρια τού κράτους του κατά ξηράν 
μέχρι τή Σκυθία καί μέ τό ναυτικό του κυριάρχησε στή 
θάλασσα και τά νησιά, ώστε ούτε κάν νά διανοείται κανείς 240a 
νά σηκώσει όπλα εναντίον του- Ολων τών ανθρώπων τό 
φρόνημα είχε καταδουλωθεί. Τόσους πολλούς καί μεγάλους 
καί πολεμικούς λαούς είχε καθυποτάξει τό κράτος τών 
Περσών. 

Ό Δαρείος λοιπόν κατηγόρησε εμάς καί τους Έρετριείς 
ότι επιβουλευτήκαμε τις Σάρδεις, καί μέ τήν πρόφαση αυτή 
έστειλε πεντακόσιες χιλιάδες στρατό, μέ μεταγωγικά καί 
πολεμικά σκάφη καί στόλο άπό τριακόσια πλοία ύπό τήν 
στρατηγία τοϋ Δάτιδος, μέ τήν εντολή νά επιστρέψει φέρνο
ντας μαζί του τους Έρετριεΐς καί τους Αθηναίους, άν ήθελε 
νά μή χάσει τό κεφάλι του. Ό Δάτις, άφοϋ έπλευσε προς b 
τήν Ερέτρια εναντίον ανθρώπων πού ήταν μεταξύ τών τότε 
Ελλήνων οί πιο φημισμένοι στην πολεμική τέχνη καί αρκε
τοί στον αριθμό, αυτούς μέν τους υπέταξε μέσα σέ τρεις 
μέρες, γιά νά μήν ξεφύγει δέ κανείς, ερεύνησε καλά ολόκλη
ρη τή χώρα τους μέ τόν εξής τρόπο: Οί στρατιώτες του, 
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έλθόντες τής Έρετρικής οί στρατιώται αύτοϋ, έκ θαλάττης είς 
θάλατταν διαστάντες, συνάψαντες τάς χείρας διήλθον 
άπασαν τήν χώραν, tv' εχοιεν τφ βασιλεί ειπείν ότι ουδείς e 
σφάς άποπεφευγώς εΐη. Τή δ' αύτη διάνοια κατηγάγοντο έξ 
Ερέτριας είς Μαραθώνα, ώς έτοιμόν σφισιν ον καί Αθηναί
ους έν τή αύτη ταύτη ανάγκη ζεύξαντας Έρετριεϋσιν άγειν. 
Τούτων δέ τών μέν πραχθέντων, τών δ' επιχειρούμενων οϋτ' 
Έρετριεϋσιν έβοήθησεν Ελλήνων ουδείς ούτε Άθηναίοις 
πλην Λακεδαιμονίων -ούτοι δέ τή ύστεραία τής μάχης άφίκον-
το- οί δ' άλλοι πάντες έκπεπληγμένοι, άγαπώντες τήν έν τφ 
παρόντι σωτηρίαν, ήσυχίαν ήγον. Έν τούτψ δή άν τις γενόμε- d 
νος γνοίη οίοι άρα έτύγχανον οντες τήν άρετήν οί Μαραθώνι 
οεξάμενοι τήν τών βαρβάρων δύναμιν καί κολασάμενοι τήν 
ύπερηφανίαν καί πρώτοι στήσαντες τρόπαια τών βαρβάρων, 
ηγεμόνες καί διδάσκαλοι τοις άλλοις γενόμενοι ότι ούκ άμα
χος εΐη ή Περσών δύναμις, αλλά πάν πλήθος καί πάς πλούτος 
αρετή ύπείκει. Έγώ μέν ούν εκείνους τους άνδρας φημί ού e 
μόνον των σωμάτων τών ημετέρων πατέρας είναι, αλλά καί 
τής ελευθερίας τής τε ημετέρας καί ξυμπάντων τών έν τήδε τή 
ήπείρψ- εις εκείνο γάρ τό έργον άποβλέψαντες και τάς υστέ
ρας μάχας έτόλμησαν διακινδυνεύειν οί Έλληνες υπέρ τής 
σωτηρίας, μαθηταί τών Μαραθώνι γενόμενοι. 

Τά μέν ούν αριστεία τω λόγω έκείνοις άναθετέον, τά δέ 
δευτερεΐα τοις περί Σαλαμίνα και έπ' Άρτεμισίφ ναυμάχησα- 24ia 
σι καί νικήσασι. Καί γάρ τούτων τών ανδρών πολλά μέν άν 
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άφοϋ ήλθαν στά σύνορα τής χώρας τών Έρετριέων, ανα
πτύχθηκαν σέ απόσταση ό ένας άπό τόν άλλον, άπό τή μιά 
άκρη τής θάλασσας ώς τήν άλλη, καί αφού ένωσαν τά χέρια 
τους διήλθαν έτσι ολόκληρη τή χώρα, γιά νά μπορούν νά 
αναφέρουν στον βασιλιά ότι δέν τους είχε ξεφύγει κανείς. e 
Μέ τόν ίδιο σκοπό κατέπλευσαν άπό τήν Ερέτρια στον 
Μαραθώνα, πιστεύοντας οτι θά τους ήταν εύκολο νά οδηγή
σουν και τους Αθηναίους (στον βασιλιά), άφοϋ τους 
δέσουν, όπως καί τους Έρετριεΐς. Καί ενώ αυτά μέν (ή 
καταστροφή δηλαδή τής Ερέτριας) ήδη είχαν συντελεσθεί, 
τά άλλα δέ επιχειρούνταν νά γίνουν (δηλαδή ή απόβαση 
στον Μαραθώνα), κανείς άπό τους "Ελληνες δέν έβοήθησε 
ούτε τους Έρετριείς ούτε τους Αθηναίους, μέ εξαίρεση 
τους Λακεδαιμόνιους -πού κι αυτοί έφτασαν τήν επομένη 
τής μάχης- Ολοι οί άλλοι, πανικοβλημένοι καί ευχαριστημέ
νοι πού στην παρούσα στιγμή βρίσκονταν έκτος κινδύνου, d 
έμεναν άπρακτοι. 

Άν άνέτρεχε λοιπόν κανείς στην εποχή αυτή, θά μπο
ρούσε ΐσως νά καταλάβει πόσο ανδρείοι πράγματι ήταν 
αυτοί πού απέκρουσαν στον Μαραθώνα τή δύναμη τών 
βαρβάρων καί ταπείνωσαν τήν αλαζονεία τους καί πρώτοι 
έστησαν τρόπαια νίκης κατά βαρβάρων. Αυτοί έγιναν οδη
γητές στους άλλους "Ελληνες καί δίδαξαν Οτι ή δύναμη τών 
Περσών δέν ήταν ακαταμάχητη, άλλα οτι οσοδήποτε μεγάλο 
πλήθος στρατού καί πολεμικών μέσων υποχωρεί μπροστά 
στην ανδρεία. Έγώ μέν λοιπόν θεωρώ ότι οί άνδρες εκείνοι 
δέν είναι μόνον οί πατέρες μας, άλλα καί τής δικής μας e 
ελευθερίας οί πατέρες καί τής ελευθερίας όλων έν γένει πού 
κατοικούν σ' αυτήν τήν ήπειρο- διότι, άφοϋ έστρεψαν τά 
βλέμματα τους σάν σέ πρότυπο σ' εκείνο τό κατόρθωμα, 
τόλμησαν οί "Ελληνες καί στις μάχες πού ακολούθησαν νά 
ριψοκινδυνεύσουν υπέρ τής σωτηρίας, καί έγιναν έτσι 
μαθητές τών Μαραθωνομάχων. 

'Οφείλω λοιπόν τό μέν πρώτο βραβείο νά τό απονείμω 
μέ τόν λόγο μου σ' εκείνους, τό δεύτερο δέ σ' αυτούς πού 
ναυμάχησαν καί νίκησαν στή Σαλαμίνα καί τό Αρτεμίσιο. 24ia 
Γι' αυτούς τους άνδρες πολλά κατορθώματα θά μπορούσε 
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τις εχοι διελθείν, καί οία έπιόντα ύπέμειναν κατά τε γήν καί 

κατά θάλατταν, καί ώς ήμύναντο ταύτα- ό δέ μοι δοκεί καί 

εκείνων κάλλιστον είναι, τούτου μνησθήσομαι, ότι τό έξης 

έργον τοις Μαραθώνι διεπράξαντο. Οί μέν γάρ Μαραθώνι 

τοσούτον μόνον επέδειξαν τοις Έλλησιν ότι κατά γήν οίον τε 

άμύνεσθαι τους βαρβάρους ολίγοις πολλούς, ναυσί δέ έτι ήν b 

άδηλον καί όόξαν είχον Πέρσαι άμαχοι είναι κατά θάλατταν 

καί πλήθει καί πλούτψ καί τέχνη καί όώμη- τοϋτο δή άξιον 

έπαινεΐν τών ανδρών τών τότε ναυμαχησάντων, Οτι τόν έχό-

μενον φόβον διέλυσαν τών Ελλήνων καί έπαυσαν φοβούμε

νους πλήθος νεών τε καί ανδρών. Ύ π ' αμφοτέρων δή ξυμβαί-

νει, τών τε Μαραθώνι μαχεσαμένων καί τών έν Σαλαμίνι ναυ- e 

μαχησάντων, παιδευθήναι τους άλλους Έλληνας, ύπό μέν 

τών κατά γήν, ύπό δέ τών κατά θάλατταν μαθόντας καί έθι-

σθέντας μή φοβείσθαι τους βαρβάρους. 

Τρίτον δέ λέγω τό έν Πλαταιαϊς έργον καί άριθμφ καί 

αρετή γενέσθαι τής Ελληνικής σωτηρίας, κοινόν ήδη τοϋτο 

Λακεδαιμονίων τε καί Αθηναίων. Τό μέν οΰν μέγιστον καί 

χαλεπώτατον ούτοι πάντες ήμυναν, καί διά ταύτην τήν 

άρετήν νϋν τε ύφ' ημών εγκωμιάζονται καί είς τόν έπειτα 

χρόνον ύπό τών ύστερον μετά δέ τοϋτο πολλαί μέν πόλεις d 

τών Ελλήνων έτι ήσαν μετά τοϋ βαρβάρου, αυτός δέ ήγγέλλε-

το βασιλεύς διανοείσθαι ώς έπιχειρήσων πάλιν έπί τους 

"Ελληνας. Δίκαιον δή καί τούτων ημάς έπιμνησθήναι, οι τοίς 

τών προτέρων εργοις τέλος τής σωτηρίας έπέθεσαν άνακαθη-

ράμενοι καί έξελάσαντες πάν τό βάρβαρον έκ τής θαλάττης. 

Ήσαν δέ ούτοι οι τε έπ' Εύρυμέδοντι ναυμαχήσαντες καί οι 
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κανείς νά εξιστορήσει καί τί είδους επιθέσεις ύπέμειναν στή 

θάλασσα καί τήν ξηρά καί πώς τις απέκρουσαν. Άλλα αυτό 

πού μοϋ φαίνεται ότι είναι τό πιό λαμπρό άπό εκείνα τά 

ανδραγαθήματα θά τό αναφέρω, δτι δηλαδή ολοκλήρωσαν 

τό έργο εκείνων πού πολέμησαν στον Μαραθώνα. Διότι οί 

Μαραθωνομάχοι αυτό μόνον έκαμαν φανερό ατούς "Ελλη

νες, Οτι στην ξηρά ήταν δυνατό μέ λίγους νά αποκρούσουν b 

τους βαρβάρους, άν και ήταν πολλοί, σέ ναυτικό όμως 

αγώνα αυτό ήταν ακόμη άδηλο- καί οί Πέρσες είχαν φήμη 

δτι στους αγώνες στή θάλασσα ήταν ακαταμάχητοι, καί γιά 

τό πλήθος τών πλοίων καί γιά τά πολεμικά μέσα καί γιά τήν 

εμπειρία καί γιά τή ρώμη τους. 'Ιδού λοιπόν ποιο είναι τό 

κατόρθωμα τών ανδρών πού πρέπει νά εγκωμιάσω, αυτών 

πού πολέμησαν τότε στή θάλασσα: τό ότι διέλυσαν τόν φόβο 

τών Ελλήνων πού ακόμη τους συνείχε, καί τους έκαμαν νά 

π ά ψ ο υ ν νά φοβούνται τό πλήθος τών πλοίων καί τών 

ανδρών. Συνάγεται λοιπόν ότι καί οί δύο, εκείνοι πού πολέ

μησαν στον Μαραθώνα καί αυτοί πού ναυμάχησαν στή e 

Σαλαμίνα, έγιναν οί δάσκαλοι τών Ελλήνων. Αυτοί τους 

έμαθαν καί τους συνήθισαν νά μή φοβούνται τους βαρβά

ρους, οί πρώτοι στην ξηρά, οί άλλοι στή θάλασσα. 

Ώ ς τρίτο κατόρθωμα, καί κατά τόν αριθμό καί κατά τήν 

ανδρεία, πού στέριωσε τή σωτηρία τών Ελλήνων, ανακη

ρύσσω τό κατόρθωμα στις Πλαταιές, κοινό αυτήν τή φορά 

καί τών Λακεδαιμονίων καί τών Αθηναίων. Αναμφίβολα, 

όλοι αυτοί αντιμετώπισαν τόν π ι ό μεγάλο καί τόν πιό 

φοβερό κίνδυνο, καί γιά τήν ανδρεία τους αυτήν καί τώρα 

εγκωμιάζονται άπό εμάς καί στο μέλλον θά εγκωμιάζονται 

άπό τους μεταγενέστερους. Ό μ ω ς , καί μετά άπό αυτές τις d 

νίκες, πολλές ελληνικές πόλεις έμεναν ακόμη στο πλευρό 

τοϋ βαρβάρου καί όιεδίδετο ή είδηση ότι ό ÎÔLOÇ ό Μεγάλος 

Βασιλιάς σχεδίαζε μιά καινούργια επιχείρηση εναντίον τών 

Ελλήνων. Είναι δίκαιο λοιπόν νά αναφέρω καί αυτούς οί 

οποίοι ολοκλήρωσαν τά κατορθώματα τών προγενέστερων 

τους καί επισφράγισαν τή σωτηρία, ά φ ο ϋ κ α θ ά ρ ι σ α ν 

εντελώς καί έδιωξαν άπό τή θάλασσα όλους τους βαρβά

ρους. Καί αυτοί ήταν όσοι ναυμάχησαν εξω άπό τόν Εύρυ-
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εις Κύπρον στρατεύσαντες και οί είς Αΐγυπτον πλεύσαντες e 
καί Ολλοσε πολλαχόσε, ών χρή μεμνήσθαι καί χάριν αύτοίς 
είδέναι, ότι βασιλέα εποίησαν δείσαντα τή εαυτού σωτηρία 
τόν νουν προσέχειν, άλλα μή τή τών Ελλήνων έπιβουλεύειν 
φθορφ. 

Καί ούτος μέν δή πάση τή πόλει διηντλήθη ό πόλεμος υπέρ 
εαυτών τε καί τών άλλων ομοφώνων προς τους βαρβάρους· 242a 
ειρήνης δέ γενομένης καί τής πόλεως τιμώμενης ήλθεν έπ' 
αυτήν, Ö δή φιλεί έκ τών ανθρώπων τοϊς εύ πράττουσι προσ-
πίπτειν, πρώτον μέν ζήλος, άπό ζήλου δέ φθόνος- δ καί τήνδε 
τήν πόλιν άκουσαν έν πολέμφ τοις Έλλησι κατέστησεν. Μετά 
δέ τοϋτο γενομένου πολέμου, συνέβαλον μέν έν Τανάγρα υπέρ 
τής Βοιωτών ελευθερίας Λακεδαιμονίοις μαχόμενοι, αμφι
σβητήσιμου δέ τής μάχης γενομένης, διέκρινε τό ύστερον b 
έργον- οί μέν γάρ ώχοντο άπιόντες, καταλιπόντες [Βοιωτούς] 
οϊς έβοήθουν, οί δ' ημέτεροι τρίτη ήμερα έν Οίνοφύτοις 
νικήσαντες τους αδίκως φεύγοντας δικαίως κατήγαγον. 
Ούτοι δή πρώτοι μετά τόν Περσικόν πόλεμον, Έλλησιν ήδη 
υπέρ τής ελευθερίας βοηθοΰντες προς "Ελληνας, άνδρες αγα
θοί γενόμενοι καί έλευθερώσαντες οίς έβοήθουν, έν τφδε τφ e 
μνήματι τιμηθέντες ύπό τής πόλεως πρώτοι ετέθησαν. 

Μετά δέ ταύτα πολλού πολέμου γενομένου, καί πάντων 
τών Ελλήνων έπιστρατευσάντων καί τεμόντων τήν χώραν 
καί άναξίαν χάριν έκτινόντων τή πόλει, νικήσαντες αυτούς 
ναυμαχία οί ημέτεροι καί λαβόντες αυτών τους ηγεμόνας 
Λακεδαιμονίους έν τή Σφάγια, εξόν αύτοΐς διαφθεΐραι έφεί-
σαντο καί άπέδοσαν καί είρήνην έποιήοαντο, ηγούμενοι προς d 
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μέδοντα καί όσοι έκστράτευσαν στην Κύπρο καί όσοι e 
έπλευσαν στην Αίγυπτο καί σέ πολλά άλλα μέρη. Αυτούς 
πρέπει νά τους θυμόμαστε καί νά τους χρωστάμε ευγνωμο
σύνη, διότι έκαμαν τόν Μεγάλο Βασιλιά νά φροντίζει περί
τρομος γιά τή σωτηρία τή δική του, καί όχι νά μηχανεύεται 
τήν καταστροφή των Ελλήνων. 

Καί αυτόν τόν πόλεμο τόν διεξήγαγαν ώς τό τέλος Ολοι 
οί πολίτες αυτής τής πόλης εναντίον τών βαρβάρων, γιά νά 
υπερασπίσουν καί τόν εαυτό τους καί τους άλλους όμο- 242a 
γλώσσους τους. Όταν όμως έγινε ειρήνη καί αποδίδονταν 
(άπό τους άλλους "Ελληνες) τιμές στην πόλη, τήν χτύπησε 
αυτό πού συνήθως πέφτει πάνω στους ανθρώπους πού 
ευτυχούν: στην αρχή ή ζήλια καί μετά τή ζήλια ό φθόνος-
καί τό κακό αυτό τήν οδήγησε παρά τή θέληση της σέ πόλε
μο εναντίον τών 'Ελλήνων. Στή συνέχεια. Οταν ξέσπασε 
πόλεμος, οί 'Αθηναίοι συγκρούστηκαν μέ τους Λακεδαιμό
νιους στην Τανάγρα, μαχόμενοι υπέρ τής ελευθερίας τών 
Βοιωτών, άλλα επειδή ή μάχη υπήρξε αμφίρροπη, ό αγώνας b 
πού ακολούθησε έκρινε τήν έκβαση τοϋ πολέμου. Οί μέν 
Λακεδαιμόνιοι δηλαδή έσπευσαν νά φύγουν καί εγκατέλει
ψαν τους Βοιωτούς (πού είχαν έλθει γιά νά τους βοηθή
σουν), ένώ οί δικοί μας, άφοϋ νίκησαν μετά άπό τρεις μέρες 
στά Οινόφυτα, επανέφεραν άπό τήν εξορία, δπως επέβαλλε 
τό δίκαιο, αυτούς (τους δημοκρατικούς) πού άδικα είχαν 
εξοριστεί. Αυτοί λοιπόν ήταν οί πρώτοι μετά τόν Περσικό 
πόλεμο πού βοήθησαν "Ελληνες, αγωνιζόμενοι εναντίον 
'Ελλήνων υπέρ τής ελευθερίας καί, άφοϋ αναδείχτηκαν 
άνδρες γενναίοι καί ελευθέρωσαν αυτούς προς τους όποι
ους έσπευδαν αρωγοί, υπήρξαν οί πρώτοι πού έναποτέθη- e 
καν σ' αυτό έδώ τό μνήμα μέ τις τιμές τής πόλης. 

'Αργότερα, όταν ό πόλεμος γενικεύτηκε καί όλοι οί 
Έλληνες βάδισαν εναντίον μας καί ρήμαξαν τήν ύπαιθρο 
χώρα, πληρώνοντας τόσο ανάξια τήν ευγνωμοσύνη πού 
χρωστούσαν στην πόλη, οί δικοί μας τους νίκησαν σέ ναυ
μαχία καί άφοϋ αιχμαλώτισαν στή Σφακτηρία τους αρχη
γούς τους, τους Λακεδαιμόνιους, άν καί ήταν στο χέρι τους 
νά τους σκοτώσουν, τους λυπήθηκαν καί τους έδωσαν πίσω d 
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μέν τό όμόφυλον μέχρι νίκης δεΐν πολεμεΐν, καί μή δι' όργήν 
ιδίαν πόλεως τό κοινόν τών 'Ελλήνων διολλύναι, προς δέ 
τους βαρβάρους μέχρι διαφθοράς. Τούτους δή άξιον έπαινέ-
σαι τους άνδρας, οι τούτον τόν πόλεμον πολεμήσαντες ένθάδε 
κείνται, ÔTL επέδειξαν, ει τις άρα ήμφεσβήτει ώς έν τφ προ-
τέρφ πολέμω τφ προς τους βαρβάρους άλλοι τινές είεν άμεί-
νους Αθηναίων, δτι ούκ αληθή άμφισβητοίεν ούτοι γάρ e 
ενταύθα έδειξαν, στασιασάσης τής Ελλάδος περιγενόμενοι 
τφ πολέμφ, τους προεστώτας τών άλλων Ελλήνων χειρωσά-
μενοι, μεθ' ών τότε τους βαρβάρους ενικών κοινή, τούτους 
νικώντες lOlçt. 

Τρίτος δέ πόλεμος μετά ταύτην τήν είρήνην ανέλπιστος τε 
καί δεινός έγένετο, έν φ πολλοί καί αγαθοί τελευτήσαντες 
ένθάδε κείνται, πολλοί μέν άμφί Σικελίαν πλείστα τρόπαια 
στήσαντες υπέρ τής Λεοντίνων ελευθερίας, οίς βοηθοϋντες 243a 
διά τους Ορκους έπλευσαν είς εκείνους τους τόπους, διά δέ 
μήκος τοϋ πλου είς άποριαν τής πόλεως κατάστασης καί ού 
δυναμένης αύτοΐς ύπηρετεϊν, τούτφ άπειπόντες έδυστύχησαν 
ών οί εχθροί καί προσπολεμήσαντες πλείω έπαινον έχουσι 
σωφροσύνης καί αρετής ή τών άλλων οί φίλοι- πολλοί δ' έν 
ταΐς ναυμαχίαις ταίς καθ' Έλλήσποντον, μιά μέν ήμερα 
πάσας τάς τών πολεμίων έλόντες ναϋς, πολλάς δέ καί άλλας b 
νικήσαντες- δ δ' είπον όεινόν καί άνέλπιστον τοϋ πολέμου 
γενέσθαι, τόδε λέγω τό είς τοσούτον φιλονικίας έλθεΐν προς 
τήν πόλιν τους άλλους "Ελληνας ώστε τολμήσαι τώ έχθίστφ 
έπικηρυκεύσασθαι βασιλεΐ, όν κοινή έξέβαλον μεθ' ημών, ίδια 
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καί έκαμαν ειρήνη, διότι είχαν τή γνώμη ότι μέ τους ομόφυ
λους πρέπει νά πολεμούν μέχρι νά νικήσουν -καί νά μήν 
καταστρέφουν ολοσχερώς τό Πανελλήνιο εξαιτίας τής 
οργής τους εναντίον μιας πόλης- ένώ τους βαρβάρους νά 
τους πολεμούν μέχρι νά τους εξοντώσουν. 'Αξίζει λοιπόν 
νά επαινέσει κανείς αυτούς τους άνδρες, οί όποιοι, άφοϋ 
διεξήγαγαν αυτόν τόν πόλεμο, έτάφησαν έδώ, διότι απέδει
ξαν δτι, άν κανείς ισχυριζόταν πώς κατά τόν προηγούμενο 
πόλεμο εναντίον τών βαρβάρων κάποιοι άλλοι αναδείχτη
καν γενναιότεροι άπό τους Αθηναίους, ό ισχυρισμός αυτός 
θά ήταν ψευδής- διότι αυτοί, άφοϋ υπερίσχυσαν στον έμφύ- e 
λιο πόλεμο πού ξέσπασε στην Ελλάδα καί άφοϋ αιχμαλώτι
σαν τους αρχηγούς τών άλλων Ελλήνων, απέδειξαν δτι 
μπορούν νά νικούν μέ τις δικές τους καί μόνο δυνάμεις 
εκείνους μέ τους όποιους άπό κοινού νικούσαν άλλοτε τους 
βαρβάρους. 

Μετά άπό αυτήν τήν ειρήνη ξέσπασε ένας τρίτος πόλε
μος, απροσδόκητος καί φοβερός, κατά τή διάρκεια τοϋ 
οποίου χάθηκαν πολλοί καί γενναίοι πού κείνται σ' αυτό 
έδώ τό μνήμα. Πολλοί άπ' αυτούς έπεσαν γύρω άπό τή 
Σικελία, άφοϋ έστησαν πλείστα τρόπαια αγωνιζόμενοι υπέρ 243a 
τής ελευθερίας τών Λεοντίνων, διότι δεσμευμένοι άπό τους 
όρκους έπλευσαν σ' εκείνους τους τόπους γιά νά τους βοη
θήσουν- επειδή όμως λόγω τής μεγάλης απόστασης ή πόλη 
περιήλθε σέ δύσκολη θέση καί δέν μπορούσε νά τους στείλει 
βοήθεια, γιά τόν λόγο αυτόν απόκαμαν καί δυστύχησαν 
(τους βρήκαν μεγάλες αναποδιές). Αυτών όμως οί εχθροί, 
αυτοί πού τους πολέμησαν, επαινούν τή σωφροσύνη καί τήν 
ανδρεία τους περισσότερο άπ' όσο οί φίλοι τών άλλων 
επαινούν τους φίλους τους. Πολλοί επίσης έπεσαν στις 
ναυμαχίες πού έγιναν στον Ελλήσποντο, άφοϋ πρώτα συνέ
λαβαν Ολα τά πλοία τών έχθρων, καί νίκησαν καί σέ πολλές b 
άλλες ναυμαχίες. Καί νά γιατί χαρακτήρισα φοβερόν καί 
απροσδόκητο τόν πόλεμον αυτόν: Οί άλλοι "Ελληνες έφθα
σαν σέ τέτοιον βαθμό ανταγωνισμού προς τήν πόλη μας, 
ώστε τόλμησαν νά έλθουν σέ διαπραγματεύσεις μέ τόν 
μεγαλύτερο εχθρό τους, τόν Μεγάλο Βασιλιά, εκείνον τόν 
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τούτον πάλιν έπάγεσθαι, βάρβαρον έφ' "Ελληνας, καί ξυνα-
θροΐσαι έπί τήν πόλιν πάντας "Ελληνας τε καί βαρβάρους. Ού 
δή καί έκφανής έγένετο ή τής πόλεως ρώμη τε καί αρετή. e 
Οίομένων γάρ ήδη αυτήν καταπεπολεμήσθαι καί άπειλημμέ-
νων έν Μυτιλήνη τών νεών, βοηθήσαντες έξήκοντα ναυσίν, 
αυτοί έμβάντες είς τάς ναϋς, καί άνδρες γενόμενοι ομολογου
μένως άριστοι, νικήσαντες μέν τους πολεμίους, λυσάμενοι δέ 
τους φίλιους, αναξίου τύχης τυχόντες, ούκ άναιρεθέντες έκ 
τής θαλάττης κείνται ένθάδε. Ών χρή άεί μεμνήσθαί τε καί 
έπαινειν τή μέν γάρ εκείνων αρετή ένικήσαμεν ού μόνον τήν d 
τότε ναυμαχίαν, άλλα καί τόν άλλον πόλεμον δόξαν γάρ δι' 
αυτούς ή πόλις εσχεν μή ποτ' άν καταπολεμηθήναι μηδ' υπό 
πάντων ανθρώπων -καί αληθή έδοξεν- τή δέ ημετέρα αυτών 
διαφορά έκρατήθημεν, ούχ ύπό τών άλλων αήττητοι γάρ έτι 
καί νϋν ύπό γε εκείνων έσμέν, ημείς δέ αυτοί ημάς αυτούς καί 
ένικήσαμεν καί ήττήθημεν. 

Μετά δέ ταύτα ησυχίας γενομένης καί εΙρήνης προς τους e 
άλλους, ό οικείος ήμΐν πόλεμος ούτως έπολεμήθη ώστε, εΐπερ 
ειμαρμένον εΐη άνθρώποις στασιάσαι, μή άν άλλως εύξασθαι 
μηδένα πόλιν εαυτού νοσήσαι. "Εκ τε γάρ τοϋ Πειραιώς καί 
τοϋ άστεως ώς ασμένως καί οίκείως άλλήλοις συνέμειξαν οί 
πολιται καί παρ' ελπίδα τοις άλλοις "Ελλησι, τόν τε προς 
τους Έλευσΐνι πόλεμον ώς μετρίως έθεντο· καί τούτων απάν
των ουδέν άλλ' αίτιον ή ή τφ οντι ξυγγένεια, φιλίαν βέβαιον 244a 
καί όμόφυλον ού λόγφ άλλ' έργω παρεχομένη. Χρή δέ καί 
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όποιον έδιωξαν άπό κοινού μ' εμάς, νά τόν καλέσουν δηλαδή 
άπό 'ιδιοτέλεια νά έλθει, έναν βάρβαρο, εναντίον τών 'Ελλή
νων καί νά συνασπίσουν εναντίον τής πόλης μας όλους, καί 
τους "Ελληνες καί τους βαρβάρους. Άλλα ακριβώς τότε 
έγινε καταφανής ή δύναμη καί ή ανδρεία τής πόλης. Διότι e 
έκεΐ πού νόμιζαν (οί εχθροί) ÖTL αυτή είχε εντελώς καταβλη
θεί καί επειδή ό στόλος της είχε αποκλειστεί στή Μυτιλήνη, 
αυτοί έδώ, άφοϋ έστειλαν βοήθεια άπό εξήντα πλοία, στά 
οποία επιβιβάστηκαν οί ÎOIOL, καί άφοϋ κατά γενική ομολο
γία αναδείχτηκαν άνδρες γενναιότατοι καί νίκησαν τους 
εχθρούς τους καί ελευθέρωσαν τους φίλους τους, έπειτα, άν 
καί έπεσαν θύματα μιας ανάξιας τύχης, καθώς δέν περισυλ
λέχτηκαν άπό τή θάλασσα, τιμήθηκαν μέ τάφο σ' αυτόν έδώ 
τόν τόπο. Αυτούς εμείς πρέπει νά τους φέρνουμε πάντα στή 
θύμηση μας καί νά τους επαινούμε- διότι μέ τήν ανδρεία 
τους νικήσαμε όχι μόνο στην τότε ναυμαχία άλλα καί στον d 
υπόλοιπο πόλεμο. Χάρις σ' αυτούς ή πόλη απέκτησε τή 
φήμη δτι ποτέ δέν πρόκειται νά συντριβεί, μηδέ άπ' δλους 
τους ανθρώπους μαζί -καί ή αντίληψη αυτή ανταποκρινό
ταν στην αλήθεια- άλλα νικηθήκαμε άπό τις εσωτερικές 
διαμάχες μας, Οχι άπό τους άλλους. Άλλα ακόμη καί τώρα 
εκείνοι δέν μπορούν νά μας νικήσουν, ενώ εμείς οί ΐδιοι καί 
νικήσαμε τους εαυτούς μας καί νικηθήκαμε άπό τους εαυ
τούς μας. 

"Υστερα δέ άπό αυτά, ενώ στο μεταξύ ακολούθησε περίο- e 
δος ησυχίας καί έγινε ειρήνη προς τους άλλους, ό εμφύλιος 
πόλεμος ανάμεσα μας έγινε μέ τέτοιον τρόπο, ώστε κανένας 
νά μήν εύχεται νά υποστεί ή πόλη του αυτήν τή δοκιμασία 
μέ τρόπο διαφορετικό, άν βέβαια είναι πεπρωμένο στους 
ανθρώπους νά εμπλακούν ώς πολίτες σέ εσωτερικές διαμά
χες. Καί μέ πόση προθυμία καί οικειότητα συμφιλιώθηκαν 
οί πολίτες καί άπό τόν Περαιά καί άπό τήν πόλη καί κατά 
τρόπον ανέλπιστο γιά τους άλλους "Ελληνες, καί μέ πόση 
μετριοπάθεια κατέπαυσαν τόν πόλεμον εναντίον εκείνων 
πού κατέφυγαν στην Ελευσίνα! Αίτια βεβαίως γιά ολα αυτά 244a 
δέν είναι άλλη άπό τήν πραγματική συγγένεια, ή όποια εξα
σφαλίζει, όχι στά λόγια αλλά έμπρακτα, σταθερή καί άδελ-
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τών έν τούτφ τφ πολέμφ τελευτησάντων ύπ' αλλήλων μνείαν 
έχειν καί διαλλάττειν αυτούς φ δυνάμεθα, εύχαΐς καί θυσίαις, 
έν τοις τοιοΐσδε, τοις κρατοϋσιν αύτων ευχόμενους, επειδή 
καί ημείς όιηλλάγμεθα. Ού γάρ κακία αλλήλων ήψαντο ούδ' 
έχθρα, άλλα δυστυχία. Μάρτυρες δέ ημείς αυτοί έσμεν τούτων b 
οί ζώντες- οί αυτοί γάρ οντες έκείνοις γένει συγγνώμην άλλή-
λοις εχομεν ών τ' έποιήσαμεν ών τ* έπάθομεν. 

Μετά δέ τούτο παντελώς ειρήνης ήμΐν γενομένης, ήσυχίαν 
ήγεν ή πόλις, τοις μέν βαρβάροις συγγιγνώσκουσα, Οτι παθόν
τες ύπ' αυτής κακώς ίκανώς ούκ ένδεώς ήμύναντο, τοις δέ 
"Ελλησιν αγανακτούσα, μεμνημένη ώς εύ παθόντες ύπ* αυτής 
οΐαν χάριν άπέδοσαν, κοινωσάμενοι τοις βαρβάροις, τάς τε e 
ναΰς περιελόμενοι αι ποτ' εκείνους έσωσαν, καί τείχη κάθε-
λόντες άνθ' ών ημείς τάκείνων έκωλύσαμεν πεσεΐν διανοού
μενη δέ ή πόλις μή άν έτι άμΰναι μήτε Έλλησι προς αλλήλων 
δουλουμένοις μήτε ύπό βαρβάρων, ούτως ώκει. Ημών ούν έν 
τοιαύτη διάνοια όντων ήγησάμενοι Λακεδαιμόνιοι τους μέν 
τής ελευθερίας επικούρους πεπτωκέναι ημάς, σφέτερον δέ ήδη 
έργον είναι καταδουλοΰσθαι τους άλλους, ταϋτ' έπραττον. d 

Καί μηκύνειν μέν τί δει; ού γάρ πάλαι ούδ' έπ' άλλων 
ανθρώπων γεγονότα λέγοιμ' άν τά μετά ταύτα- αυτοί γάρ 
ΐσμεν ώς έκπεπληγμένοι άφίκοντο εις χρείαν τής πόλεως τών 
τε Ελλήνων οί πρώτοι, Άργεϊοι καί Βοιωτοί καί Κορίνθιοι, 
καί τό γε θειότατον πάντων, τό καί βασιλέα είς τούτο άπο-
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φική φιλία. Πρέπει Ομως νά κάνουμε ακόμη μνεία καί εκεί
νων πού πέθαναν στον πόλεμο πολεμώντας μεταξύ τους καί 
νά τους συμφιλιώνουμε μέ Οποιον τρόπο μπορούμε, μέ προ
σευχές δηλαδή καί θυσίες, σ' αυτές τις τελετές (στις δημό
σιες ταφές), επικαλούμενοι τους θεούς πού τους εξουσιά
ζουν, άφοϋ κι εμείς οί ζώντες έχουμε συμφιλιωθεί. Άλλω
στε, ούτε άπό κακία ούτε άπό μίσος σκότωσε ό ένας τόν 
άλλον, άλλα έφταιξε ή κακή ή μοίρα. Καί μάρτυρες γι' αυτά 
είμαστε εμείς οί ÎOIOL, οί ζώντες- γιατί Οντάς μ' εκείνους b 
άπό τήν ίδια γενιά συγχωρήσαμε ό ένας τόν άλλον γιά Οσα 
έκάμαμε καί γιά δσα έπάθαμε. 

"Επειτα, άφοϋ παγιώθηκε ανάμεσα μας ή ειρήνη, ή πόλη 
μας έμενε ήσυχη, αποφεύγοντας νά εμπλακεί σέ εξωτερικές 
επιχειρήσεις, χωρίς νά μνησικακεί απέναντι στους βαρβά
ρους, πού τήν εκδικήθηκαν όχι λίγο γιά Οσα δεινά υπέφεραν 
άπ' αυτήν, αγανακτώντας Ομως εναντίον τών Ελλήνων, 
διότι δέν μπορούσε νά ξεχάσει μέ πόση άγνωμοσύνη τήν 
πλήρωσαν γιά τις ευεργεσίες πού τους είχε προσφέρει, άφοϋ e 
συνέπραξαν μέ τους βαρβάρους, αιχμαλώτισαν τόν στόλο 
της, πού κάποτε τους έσωσε, καί γκρέμισαν τά τείχη μέ τά 
όποια εμείς άλλοτε εμποδίσαμε νά πέσουν τά δικά τους. 
Καί αποφασισμένη ή πόλη νά μή βοηθήσει πλέον "Ελληνες 
πού κινδύνευαν νά υποδουλωθούν εΐτε άπό άλλους "Ελλη
νες είτε άπό βαρβάρους, έτσι πολιτευόταν. Ένώ λοιπόν 
εμείς ακολουθούσαμε αυτήν τήν πολιτική, οί Λακεδαιμόνι
οι, επειδή θεώρησαν αφενός δτι εμείς, οί προστάτες τής 
ελευθερίας, είχαμε συντριβεί καί αφετέρου δτι δικός τους 
πλέον ρόλος ήταν νά καταδυναστεύουν τους άλλους, έβα
ζαν σέ ενέργεια τά σχέδια αυτά. d 

Άλλα γιά ποιόν λόγο νά μακρηγορώ; Τά γεγονότα πού 
ακολούθησαν, καί γιά τά όποϊα θά μπορούσα νά μιλήσω, 
δεν ανάγονται σ' ένα μακρινό παρελθόν, ούτε καν σέ προγε
νέστερη γενιά. 'Εμείς οί ίδιοι, άλλωστε, γνωρίζουμε πόσο 
κατατρομαγμένοι ήλθαν γιά νά ζητήσουν τή βοήθεια τής 
πόλης οί πρώτοι ανάμεσα στους Έλληνες, οί Άργεϊοι καί 
οί Βοιωτοί καί οί Κορίνθιοι. Άλλα τό πιό αξιοθαύμαστο 
άπ' Ολα, ό ΐδιος ό Μεγάλος Βασιλιάς έφτασε σέ τέτοιο 
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ρίας άφικέσθαι ώστε περιστήναι αύτφ μηδαμόθεν άλλοθεν 
τήν σωτηρίαν γενέσθαι άλλ' ή εκ ταύτης τής πόλεως, ήν προ-
θύμως άπώλλυ. Καί δή καί εΐ τις βούλοιτο τής πόλεως κατή- e 
γορήσαι όικαίο)ς, τοϋτ' άν μόνον λέγων ορθώς άν κατήγοροι 
ώς άεί λίαν φιλοικτίρμων εστί καί τοϋ ήττονος θεραπίς. Καί 
δή καί έν τω τότε χρόνφ ούχ οϊα τε έγένετο καρτερήσαί ουδέ 
διαφυλάξαι ά έδέδοκτο αυτή, τό μηδενί δουλουμένφ βοηθεΐν 245a 
τών σφάς άδικησάντων, άλλα έκάμφθη καί έβοήθησεν, καί 
τους μέν Έλληνας αύτη βοηθήσασα άπελύσατο δουλείας, 
ώστ' ελευθέρους είναι μέχρι οΰ πάλιν αυτοί αυτούς κατεόου-
λώσαντο, βασιλεί δέ αύτη μέν ούκ έτόλμησεν βοήθησαν αίσχυ-
νομένη τά τρόπαια τά τε Μαραθώνι καί Σαλαμΐνι καί Πλα-
ταιαΐς, φυγάδας δέ καί έθελοντάς έάσασα μόνον βοηθήσαι 
ομολογουμένως εσωσεν. Τειχισαμένη δέ καί ναυπηγησαμένη, 
έκδεξαμένη τόν πόλεμον, επειδή ήναγκάσθη πολεμείν, υπέρ 
Πάριων έπολέμει Λακεδαιμονίοις. b 

Φοβηθείς δέ βασιλεύς τήν πόλιν, επειδή έώρα Λακεδαιμο
νίους τφ κατά θάλατταν πολέμω απαγορεύοντας, άποστήναι 
βουλόμενος έξήτει τους "Ελληνας τους έν τή ήπείρω, ουσπερ 
πρότερον Λακεδαιμόνιοι αύτφ έξέδοσαν, εί μέλλοι συμμαχή-
σειν ήμΐν τε καί τοις άλλοις συμμάχοις, ηγούμενος ούκ έθελή-
σειν, ΐν' αύτφ πρόφασις εΐη τής αποστάσεως. Καί τών μέν 
άλλων συμμάχων έψεύσθη- ηθέλησαν γάρ αύτφ έκδιδόναι καί e 
ξυνέθεντο καί ώμοσαν Κορίνθιοι καί Άργεϊοι καί Βοιωτοί 
καί οί άλλοι σύμμαχοι, εί μέλλοι χρήματα παρέξειν, έκόώσειν 
τους έν τή ήπείρω "Ελληνας· μόνοι δέ ημείς ούκ έτολμήσαμεν 
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σημείο απόγνωσης, ώστε άπό μιά απότομη μεταβολή τής 
κατάστασης νά μήν έχει άπό πουθενά άλλου δυνατότητα 
σωτηρίας παρά μόνον άπό τήν πόλη αυτήν, τήν όποια μέ 
τόση προθυμία προσπαθούσε νά καταστρέψει. Καί ασφαλώς, e 
άν κάποιος ήθελε νά προσάψει στην πόλη μας μιά δίκαιη 
κατηγορία, ή κατηγορία αύτη θά ήταν δικαιολογημένη άν 
έλεγε μόνον τοϋτο, ότι δηλαδή ή πόλη σέ κάθε περίσταση 
είναι πολύ φιλεύσπλαχνη καί πρόθυμη νά υποστηρίξει τόν 
πιό αδύνατο. Έτσι καί τότε δέν μπόρεσε νά συγκρατήσει 
τόν εαυτό της, ούτε καί νά τηρήσει δσα είχε αποφασίσει, νά 
μή σπεύδει δηλαδή σέ βοήθεια κανενός άπ' αυτούς πού τήν 
αδίκησαν, δταν κινδυνεύει νά υποδουλωθεί, αλλά κάμφθηκε 245a 
καί βοήθησε. Καί τους μέν "Ελληνες μέ τή δική της συν
δρομή τους απάλλαξε άπό τή δουλεία ώστε νά είναι ελεύθε
ροι, μέχρις ότου πάλι υποδούλωσαν οί ΐδιοι τους εαυτούς 
τους. Τόν Μεγάλο ομως Βασιλιά ή ΐδια δέν τόλμησε νά τόν 
βοηθήσει, άπό σεβασμό στά τρόπαια τοϋ Μαραθώνα καί τής 
Σαλαμίνας καί τών Πλαταιών, άλλα και μόνο πού επέτρεψε 
σέ εξόριστους καί εθελοντές νά τόν βοηθήσουν, αναμφισβή
τητα τόν έσωσε. Άφοϋ δέ ανοικοδόμησε τά τείχη της καί 
ναυπήγησε στόλο, ανέλαβε επίσημα τόν πόλεμο, επειδή ανα
γκάστηκε νά πολεμήσει, καί αγωνιζόταν εναντίον τών b 
Λακεδαιμονίων γιά νά υπερασπίσει τους Πάριους. 

Άλλα ό Μεγάλος Βασιλιάς, επειδή φοβήθηκε τήν πόλη, 
όταν έβλεπε δτι οί Λακεδαιμόνιοι εξαντλούνταν στον θαλάσ
σιο πόλεμο, καί επειδή ήθελε νά εγκαταλείψει τή συμμαχία, 
απαιτούσε ώς όρο συμμαχίας μέ εμάς καί τους άλλους συμ
μάχους, νά περιέλθουν στην εξουσία του οί "Ελληνες τής 
Μικράς Ασίας, τους όποιους βέβαια είχαν πρωτύτερα παρα
χωρήσει σ' αυτόν οί Λακεδαιμόνιοι, πιστεύοντας δτι θά 
αρνηθούμε, καί έτσι θά είχε πρόφαση νά αποτραβηχτεί άπό 
τή συμμαχία. Καί ώς προς μέν τους άλλους απατήθηκε- e 
διότι συγκατατέθηκαν στην παράδοση καί έκαμαν συνθήκες 
πού τις επισφράγισαν μέ όρκους οί Κορίνθιοι καί οί 
Άργεϊοι καί οί Βοιωτοί καί οί άλλοι σύμμαχοι, ότι δηλαδή 
θά παραδώσουν τους "Ελληνες τής Μικράς Ασίας, άν ό 
Μεγάλος Βασιλιάς ήταν πρόθυμος νά τους δώσει χρήματα. 
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ούτε έκδοϋναι ούτε όμόσαι. Ούτω δή τοι τό γε τής πόλεως 
γενναϊον καί ελεύθερον βέβαιον τε καί υγιές έστιν καί φύσει 
μισοβάρβαρον, διά τό είλικρινώς είναι Έλληνες καί αμιγείς d 
βαρβάρων. Ού γάρ Πέλοπες ουδέ Κάόμοι ούόέ Αΐγυπτοί τε 
καί Δαναοί ουδέ άλλοι πολλοί φύσει μέν βάρβαροι οντες, 
νόμφ δέ "Ελληνες, συνοικοΰσιν ήμΐν, άλλ' αυτοί "Ελληνες, ού 
μειξοβάρβαροι οίκοϋμεν, Οθεν καθαρόν τό μίσος έντέτηκε τή 
πόλει τής αλλότριας φύσεως. "Ομως δ' ούν έμονώθημεν 
πάλιν διά τό μή έθέλειν αίσχρόν καί άνόσιον έργον έργάσα- e 
σθαι "Ελληνας βαρβάροις έκδόντες. Έλθόντες ούν είς ταύτα 
έξ ών καί τό πρότερον κατεπολεμήθημεν, συν θεφ άμεινον ή 
τότε έθέμεθα τόν πόλεμον καί γάρ ναϋς καί τείχη έχοντες καί 
τάς ημετέρας αυτών αποικίας άπηλλάγημεν τοϋ πολέμου, 
ούτως άγαπητώς άπηλλάττοντο καί οί πολέμιοι. Ανδρών 
μέντοι αγαθών καί έν τούτφ τφ πολέμω έστερήθημεν, τών τε 
έν Κορίνθω χρησαμένων δυσχωρία καί έν Λεχαίφ προδοσία-
άγαθοί δέ καί οί βασιλέα έλευθερώσαντες καί έκβαλόντες έκ 246a 
τής θαλάττης Λακεδαιμονίους- ών έγώ μέν υμάς άναμιμνή-
σκω, υμάς δέ πρέπει ξυνεπαινειν τε καί κοσμεΐν τοιούτους 
άνδρας. 

Καί τά μέν δή έργα ταύτα τών ανδρών τών ένθάδε κειμέ
νων και τών άλλων Οσοι υπέρ τής πόλεως τετελευτήκασι, 
πολλά μέν τά είρημένα καί καλά, πολύ ό' έτι πλείω καί καλ-
λίω τά υπολειπόμενα- πολλαί γάρ άν ήμέραι καί νύκτες ούχ b 
ίκαναί γένοιντο τφ τά πάντα μέλλοντι περαίνειν. Τούτων ούν 
χρή μεμνημένους τοις τούτων έκγόνοις πάντ' άνδρα παρακε-
λεύεσθαι, ώσπερ έν πολέμφ, μή λείπει τήν τάξιν τήν τών 
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Μόνοι δέ έμεΐς δέν τολμήσαμε ούτε νά τους παραδώσουμε 
ούτε νά δώσουμε όρκους. Τόσο πράγματι σταθερό καί 
εύρωστο είναι τό αίσθημα γενναιοφροσύνης καί ελευθερίας 
τής πόλης καί φύσει εχθρικό προς τους βαρβάρους, επειδή 
είμαστε καθαρόαιμοι Έλληνες και δέν ήλθαμε σέ έπιμειξία d 
μέ βαρβάρους. Άλλωστε, δέν συγκατοικούν μ' εμάς ούτε 
Πέλοπες ούτε Κάδμοι ούτε Αΐγυπτοί καί Δαναοί ούτε άλλοι 
πολλοί, οί όποιοι συμβατικά μέν είναι "Ελληνες, ένώ άπό 
καταγωγή είναι βάρβαροι. Έμεΐς κατοικούμε (σ' αυτήν τή 
χώρα) ώς γνήσιοι Έλληνες, χωρίς βαρβαρικές προσμείξεις, 
καί γι' αυτό έχει εμποτιστεί ή πόλη μέ βαθύ τό μίσος γιά τις 
ξένες φυλές. Πάλι δμως απομονωθήκαμε, επειδή δέν θελή
σαμε νά διαπράξουμε τό αισχρό καί ανόσιο έργο, νά πάρα- e 
δώσουμε "Ελληνες σέ βαρβάρους. 

Φτάσαμε λοιπόν στην ΐδια κατάσταση (τής απομόνωσης), 
ή όποια καί στό παρελθόν έγινε αιτία νά ηττηθούμε στον 
πόλεμο, άλλα χάρις στή βοήθεια τών θεών σταματήσαμε τις 
εχθροπραξίες κάτω άπό καλύτερες συνθήκες παρά τότε· 
διότι βγήκαμε άπό τόν πόλεμο διατηρώντας τόν στόλο καί 
τά τείχη καί τις αποικίες μας· καί μέ μεγάλη ικανοποίηση 
σταμάτησαν τις εχθροπραξίες καί οί εχθροί. Όμως καί σ' 
αυτόν τόν πόλεμο χάσαμε γενναίους άνδρες, αυτούς πού 
σκοτώθηκαν στην Κόρινθο λόγω τής δυσκολίας τοϋ εδά
φους, καί αυτούς πού έπεσαν στό Λέχαιο άπό προδοσία. 
Ανδρείοι υπήρξαν ακόμη καί εκείνοι πού ελευθέρωσαν τόν 246a 
Μεγάλο Βασιλιά καί όσοι έδιωξαν τους Λακεδαιμόνιους 
άπό τή θάλασσα. Καί αυτούς έγώ μέν σας τους φέρνω στή 
μνήμη σας, εσείς δέ πρέπει τέτοιους άνδρες νά τους συνε-
παινεΐτε καί νά τους τιμάτε. 

Τά έργα λοιπόν αυτών τών ανδρών πού έτάφησαν έδώ 
καί τών άλλων όσοι έπεσαν γιά νά υπερασπίσουν τήν πόλη 
μας είναι πολλά καί δοξασμένα, πολύ δέ περισσότερα καί 
ενδοξότερα είναι τά παραλειπόμενα- διότι δέν θά αρκούσαν b 
πολλές μέρες καί νύχτες σ' εκείνον πού θά ήθελε νά τά διη
γηθεί Ολα. 'Οφείλει λοιπόν ό καθένας, έχοντας τά έργα αυτά 
στή μνήμη του, νά προτρέπει τους απογόνους τών νεκρών 
αυτών νά μήν εγκαταλείπουν τή θέση στην όποια τους έτα-
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προγόνων μηδ' είς τούπίσω άναχωρεΐν εΐκοντας κάκη. Έγώ 
μέν ούν καί αυτός, ώ παίδες ανδρών αγαθών, νϋν τε παρακε-
λεύομαι καί έν τ φ λοιπφ χρόνψ, οπού άν τω έντυγχάνω 
υμών, καί άναμνήσω καί διακελεύσομαι προθυμεϊσθαι είναι e 
ώς άριστους- έν δέ τ φ παρόντι δίκαιος είμι είπεΐν ά οί πατέ
ρες ήμΐν έπέσκηπτον άπαγγέλλειν τοις λειπομένοις, εΐ τι 
πάσχοιεν, ήνίκα κινόυνεύειν εμελλον. Φράσω δέ ύμϊν ά τε 
αυτών ήκουσα εκείνων καί οία νϋν ήδέως άν εΐποιεν ύμΐν 
λαβόντες δύναμιν, τεκμαιρόμενος έξ ών τότε έλεγον. Άλλα 
νομίζειν χρή αυτών άκούειν εκείνων ά άν απαγγέλλω- ελεγον 
δέ τάδε-

Ώ παίδες, δτι μέν έστε πατέρων αγαθών, αυτό μηνύει τό d 
νϋν π α ρ ό ν ήμΐν δέ εξόν ζήν μή καλώς, καλώς αίρούμεθα 
μάλλον τελευτάν, πριν υμάς τε καί τους έπειτα είς ονείδη 
καταστήσαι καί πριν τους ημετέρους πατέρας καί πάν τό πρό-
σθεν γένος α'ισχΰναι, ηγούμενοι τω τους αυτού αίσχύνοντι 
άβίωτον είναι, καί τ φ τοιούτω ούτε τινά ανθρώπων ούτε 
θεών φίλον είναι οϋτ* επί γής ουθ' ύπό γής τελευτήσαντι. Χρή 
ούν μεμνημένους τών ημετέρων λόγων, έάν τι καί άλλο 
άσκήτε, άσκεΐν μετ' αρετής, είδότας δτι τούτου λειπόμενα e 
πάντα καί κτήματα καί επιτηδεύματα αισχρά καί κακά. Ούτε 
γάρ πλούτος κάλλος φέρει τφ κεκτημένφ μετ' άνανδρίας 
-αλλφ γάρ ό τοιούτος πλουτεΐ καί ούχ έαυτφ- ούτε σώματος 
κάλλος καί ισχύς δειλφ καί κακφ ξυνοικοϋντα πρέποντα φαί
νεται, άλλ' απρεπή, καί έπιφανέστερον ποιεί τόν έχοντα καί 
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ξαν οί πρόγονοι (νά μήν αφίστανται τών άρχων καί τοϋ 
φρονήματος τών προγόνων), Οπως ακριβώς στον πόλεμο, 
ούτε νά οπισθοχωρούν υποκύπτοντας άπό δειλία. Καί ό 
ίδιος λοιπόν προσωπικά, τέκνα γενναίων ανδρών, καί τώρα 
σάς προτρέπω καί στό μέλλον, όπου συναντώ κάποιον άπό 
σάς, θά σας υπενθυμίζω καί συνεχώς θά σας παρακινώ νά e 
έχετε τή φιλοδοξία νά αναδειχθείτε δσο γίνεται καλύτεροι. 
'Ιδιαίτερα δέ σ' αυτήν εδώ τή στιγμή έχω καθήκον νά ανα
φέρω δσα οί πατέρες σας, τή στιγμή πού επρόκειτο νά αντι
μετωπίσουν τόν κίνδυνο, μας παράγγελναν νά μεταφέρουμε 
σέ σάς τους επιζώντες οίκείους τους, στην περίπτωση πού 
πάθαιναν κάποιο κακό. Θά σάς πώ δέ δσα ό ίδιος άκουσα 
άπό τό στόμα τους καί συμπεραίνοντας ά π ' αυτά πού έλε
γαν τότε, δσα μέ ευχαρίστηση θά σας έλεγαν τώρα, άν είχαν 
τή δύναμη νά μιλήσουν. Πρέπει δμως νά φαντάζεσθε δτι 
ακούτε άπό τό ΐδιο τους τό στόμα Οσα έγώ «απαγγέλλω». 
"Ελεγαν δέ τά έξης: 

«IlaLÓLa, αυτό πού γίνεται τώρα αποδεικνύει δτι έχετε d 
γεννηθεί άπό γενναίους πατέρες. Έμεΐς, άν καί είχαμε τή 
δυνατότητα νά σώσουμε τή ζωή μας όχι μέ έντιμο τρόπο, 
προτιμούμε περισσότερο νά πεθάνουμε μέ τιμή παρά νά 
ντροπιάσουμε καί σας καί αυτούς πού θά έλθουν μετά καί 
νά ατιμάσουμε τους πατέρες μας καί όλους μας τους προγό
νους, γ ιατί πιστεύουμε δτι εκείνος π ο ύ ατιμάζει τους 
δικούς του δέν αξίζει νά ζει, καί ένας τέτοιος άνθρωπος 
ούτε στους ανθρώπους ούτε στους θεούς μπορεί νά είναι 
αγαπητός, ούτε πάνω στή γή ούτε κάτω άπό τή γή όταν 
πεθάνει. 'Οφείλετε λοιπόν, ένθυμούμενοι τους λόγους μας, 
όποιο κι άν είναι τό έργο πού ασκείτε, νά τό ασκείτε μέ 
αρετή, μέ τήν επίγνωση ότι άν λείπει αυτή, όλα, καί αγαθά e 
καί έργα, γ ίνονται επαίσχυντα καί κακά- ÒLÓTI ούτε ό 
πλούτος φέρνει λαμπρότητα σ' εκείνον πού άνανδρα τόν 
έχει αποκτήσει -ένας τέτοιος άνθρωπος γιά άλλους πλουτί
ζει, δχι γιά τόν εαυτό του- ούτε ή ομορφιά καί ή σωματική 
ρώμη, άν συνυπάρχουν σ' έναν δειλό καί κακό, φαίνονται 
οτι τοϋ πρέπουν αντίθετα, τοϋ είναι αταίριαστα, καί βάζο
ντας σέ περίοπτη θέση τόν κάτοχο τους, αποκαλύπτουν τή 
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έκφαίνει τήν δειλίαν πάσα τε επιστήμη χωριζόμενη δικαιοσύ- 247a 
νης καί τής άλλης αρετής πανουργία, ού σοφία φαίνεται. ΤΩν 
ένεκα καί πρώτον καί ύστατον καί διά παντός πάσαν πάντως 
προθυμίαν πειράσθε έχειν δπως μάλιστα μέν ύπερβαλεΐσθε 
καί ημάς καί τους πρόσθεν εύκλεία- εί δέ μή, ΐστε ώς ήμΐν, άν 
μέν νικώμεν υμάς αρετή, ή νίκη αίσχύνην φέρει, ή δέ ήττα, έάν 
ήττώμεθα, εύδαιμονίαν. Μάλιστα δ' άν νικφμεθα καί ύμεΐς 
νικώητε, ει παρασκευάσαισθε τή τών προγόνων δόξη μή κατά- b 
χρησόμενοι μηδ' άναλώσοντες αυτήν, γνόντες δτι άνόρί 
οίομένω τι είναι ούκ εστίν αΐσχιον ουδέν ή παρέχειν εαυτόν 
τιμώμενον μή ÖL' εαυτόν, αλλά διά δόξαν προγόνων. Είναι 
μέν γάρ τιμάς γονέων έκγόνοις καλός θησαυρός καί μεγαλο
πρεπής- χρήσθαι δέ καί χρημάτων καί τιμών θησαυρφ, καί μή 
τοις έκγόνοις παραδιδόναι, αισχρόν καί άνανδρον, απορία 
ίδιων αύτοϋ κτημάτων τε καί εύδοξιών. Καί έάν μέν ταΰτα 
έπιτηδεύσητε, φίλοι παρά φίλους ημάς άφίξεσθε, όταν υμάς ή e 
προσήκουσα μοίρα κομίση- άμελήσαντας δέ υμάς καί κακι-
σθέντας ουδείς ευμενώς ύποδέξεται. Τοϊς μέν ούν παισί ταϋτ' 
ειρήσθω. 

Πατέρας δέ ημών, οΐς είσί, καί μητέρας άεί χρή παραμυ-
θείσθαι ώς ράστα φέρειν τήν συμφοράν, έάν άρα ξυμβή γενέ
σθαι, καί μή ξυνοδύρεσθαι -ού γάρ τοϋ λυπήσοντος προσδεή-
σονται- ίκανή γάρ έσται καί ή γενομένη τύχη τοϋτο πορίζειν - d 
άλλ' ίωμένους καί πραΰνοντας άναμιμνήσκείν αυτούς ότι ών 
ηύχοντο τά μέγιστα αύτοΐς οί θεοί έπήκοοι γεγόνασιν. Ού γάρ 
αθανάτους σφίσι παΐδας ηύχοντο γενέσθαι, άλλ' αγαθούς καί 
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δειλία του. Άλλωστε, κάθε πνευματική επίδοση, όταν δέν 
συνοδεύεται άπό τή δικαιοσύνη καί τις άλλες αρετές, άπο- 247a 
όεικνύεται πανουργία καί όχι σοφία. Γι' αυτούς λοιπόν 
τους λόγους ή πρώτη καί ή τελευταία καί ή παντοτινή φρο
ντίδα σας νά είναι πώς νά προσπαθείτε σέ κάθε περίπτωση 
νά ξεπεράσετε καί εμάς καί τους προγόνους μας στή δόξα. 
Διαφορετικά, νά ξέρετε δτι, άν έμεΐς σας ξεπερνάμε στην 
αρετή, αυτή ή υπεροχή μας φέρνει ντροπή, ένώ ή ήττα, άν 
είμαστε κατώτεροι σας, μάς φέρνει ευδαιμονία. Καί κατε
ξοχήν έμεΐς θά νικηθούμε καί εσείς θά νικήσετε, άν έτσι 
προετοιμάσετε τόν εαυτό σας, ώστε νά μήν κάμετε κατάχρη- b 
ση τής δόξας τών προγόνων σας ούτε νά τήν σπαταλήσετε, 
άφοϋ κατανοήσετε δτι, γιά έναν άνδρα πού νομίζει δτι είναι 
κάτι τό σπουόαΐο, δέν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή άπό τό 
νά παρουσιάζει τόν εαυτό του νά τιμάται οχι γιά τά έργα τά 
δικά του άλλα γιά τή δόξα τών προγόνων. Βέβαια, οί τιμές 
τών γονέων εΐναι γιά τά παιδιά τους θησαυρός ωραίος καί 
μεγαλοπρεπής- τό νά χρησιμοποιεί όμως κανείς έναν 
θησαυρό πλούτου καί τιμών καί νά μήν τόν παραδίδει 
στους απογόνους του άπό έλλειψη προσωπικών αποκτημά
των καί ένδοξων έργων, αυτό είναι ντροπή καί άνανδρία. 
Καί έάν μέν εφαρμόσετε αυτά στή ζωή σας, θά έλθετε κοντά e 
μας ώς φίλοι προς φίλους, όταν σας φέρει έδώ ή μοίρα πού 
επιφυλάσσεται στους ανθρώπους- έάν ομως αμελήσετε καί 
φανείτε δειλοί, κανένας δέν θά σας υποδεχθεί φιλικά. Αυτή 
λοιπόν άς είναι ή προτροπή στά παιδιά μας. 

Στους πατέρες μας, όσοι τυχόν ζουν, καί στις μητέρες 
μας οφείλουμε πάντοτε νά τους δίνουμε κουράγιο νά 
βαστάξουν ελαφρύτερα τή συμφορά, άν τύχει αύτη καί συμ
βεί, καί νά μήν παρασυρόμαστε σέ θρήνους μαζί τους -
γιατί βέβαια δέν θά έχουν ανάγκη άπό εκείνον πού θά 
υποδαυλίσει τή λύπη τους- ή δυστυχία πού τους βρήκε άρκεΐ d 
άπό μόνη της νά τό κάμει αυτό. Αντίθετα, οφείλουμε νά 
γιατρεύουμε καί νά απαλύνουμε τόν πόνο τους, θυμίζοντας 
τους δτι εκείνα πού εύχονταν, τά εισάκουσαν κατά τό μέγι
στο μέρος τους οί θεοί καί τά πραγματοποίησαν. Διότι 
βέβαια, δεν εύχονταν τά παιδιά τους νά γίνουν αθάνατα 
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εύκλεεΐς, ών έτυχον, μεγίστων αγαθών όντων πάντα δέ ού 
φάδιον θνητφ άνδρί κατά νουν έν τώ εαυτού βίω έκβαίνειν. 
Καί φέροντες μέν ανδρείως τάς συμφοράς δόξουσι τ φ όντι 
ανδρείων παίδων πατέρες είναι καί αυτοί τοιούτοι, ύπείκον-
τες δέ ύποψίαν παρέξουσιν ή μή ημέτεροι είναι ή ημών τους e 

έπαινοϋντας καταψεύόεσθαι- χρή δέ ουδέτερα τούτων, άλλ' 
εκείνους μάλιστα ημών έπαινέτας είναι έργω, παρέχοντας 
αυτούς φαινομένους τφ όντι πατέρας όντας άνδρας ανδρών. 

Πάλαι γάρ δή τό μηδέν άγαν λεγόμενον καλώς δοκεί λέγε-
σθαι- τφ γάρ ÖVTL εύ λέγεται. "Οτφ γάρ άνδρί είς εαυτόν άνήρ-
τηται πάντα τά προς εύδαιμονίαν φέροντα ή εγγύς τούτου, 
καί μή έν άλλοις άνθρώποις αιωρείται έξ ών ή εύ ή κακώς 248a 
πραξάντων πλανάσθαι ήνάγκασται καί τά εκείνου, τούτω άρι
στα παρεσκεύασται ζήν, ούτος έστιν ό σώφρων καί ούτος ό 
ανδρείος καί φρόνιμος· ούτος γιγνομένων χρημάτων καί παί
δων καί διαφθειρομένων μάλιστα πείσεται τή παροιμία- ούτε 
γάρ χαίρων ούτε λυπούμενος άγαν φανήοεται διά τό αύτφ 
πεποιθέναι. Τοιούτους δέ ημείς γε άξιοϋμεν καί τους ήμετέ- b 
ρους εΐναι καί βουλόμεΟα καί φαμέν, καί ημάς αυτούς νϋν 
παρέχομεν τοιούτους, ούκ άγανακτοϋντας ούόέ φοβούμενους 
άγαν εί όεϊ τελευτάν έν τώ παρόνη. Δεόμεθα δή καί πατέρων 
καί μητέρων τή αύτη ταύτη διάνοια χρωμένους τόν έπίλοιπον 
βίον διάγειν, καί είδέναι δτι ού θρηνοϋντες ουδέ όλοφυρόμε-
νοι ημάς ήμΐν μάλιστα χαριοϋνται, άλλ' ει τις έστι τοίς τετε-
λευτηκόσιν αΐσθησις των ζώντων, ούτως αχάριστοι είεν άν 
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αλλά γενναία καί δοξασμένα- καί αυτά, πού είναι τά μεγα
λύτερα αγαθά, τά αξιώθηκαν. Δέν είναι άλλωστε εύκολο σέ 
θνητόν άνθρωπο όλα κατά τή διάρκεια τής ζωής του νά τοϋ 
πηγαίνουν σύμφωνα μέ τήν επιθυμία του. Και υποφέροντας 
γενναία τις συμφορές, θά φανούν Οτι πραγματικά, όντας 
ανδρείων τέκνων πατέρες, είναι καί οί ΐδιοι ανδρείοι- άν 
όμως καμφθούν άπό αυτές, θά προκαλέσουν τήν υποψία ή e 
δτι δέν εΐναι δικοί μας πατέρες ή δτι ψεύδονται αυτοί πού 
μας επαινούν. Δέν πρέπει Ομως νά συμβεί ούτε τό ένα ούτε 
τό άλλο, αλλά απεναντίας, εκείνοι μάλιστα πρέπει μέ τή 
στάση τους νά γίνονται οί επαινετές μας, κάνοντας νά φαί
νονται στά μάτια δλων δτι πράγματι είναι άνδρες πατέρες 
ανδρών. 

Καί πραγματικά, τό απόφθεγμα "μηοέν άγαν", πού λέ
γεται άπό παλιά, θεωρείται ÖTL είναι λόγος ορθός- καί 
πράγματι λέγεται ορθά. Διότι ό άνθρωπος πού κάνει νά 
εξαρτώνται άπό τόν ΐδιο δλα όσα οδηγούν στην ευδαιμονία 
ή κοντά σ' αυτήν, χωρίς νά τά εξαρτά άπό άλλους άνθρώ- 248a 
πους, άπό τήν ευτυχία ή τή δυστυχία τών όποιων αναγκα
στικά θά κυμαίνεται καί ή δική του ζωή, αυτός έχει προε
τοιμαστεί νά ζήσει μέ τόν καλύτερο τρόπο, αυτός είναι ό 
άνθρωπος ό σοφός καί αυτός είναι ό ανδρείος καί ό φρόνι
μος. Αυτός, καί όταν αποκτήσει πλούτο καί παιδιά καί 
(βλέπει νά) τά χάνει, θά συμμορφωθεί πλήρως μέ τό από
φθεγμα: ούτε υπερβολική χαρά θά δείξει ούτε υπερβολική 
λύπη, διότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Τέτοιοι 
(άνθρωποι τού μέτρου) έχουμε έμεΐς τήν αξίωση νά είναι b 
καί οί δικοί μας πατέρες καί τέτοιους τους θέλουμε καί 
υποστηρίζουμε ότι είναι- καί τέτοιον παρουσιάζουμε και 
έμεΐς οί LÒLOL τόν εαυτό μας τώρα, χωρίς δηλαδή υπερβο
λική αγανάκτηση καί φόβο, άν τυχόν είναι χρεία στην 
παρούσα ώρα νά θυσιάσουμε τή ζωή μας. Παρακαλούμε 
λοιπόν καί τους πατέρες καί τις μητέρες μας νά περάσουν 
τήν υπόλοιπη ζωή τους ακολουθώντας τήν ΐδια ακριβώς 
αρχή, καί νά ξέρουν καλά Οτι δέν θά μας ευχαριστήσουν 
καθόλου μέ τους θρήνους καί τους όλοφυρμούς τους, αλλά, 
άν οί νεκροί διατηρούν κάποια αίσθηση τών ζώντων, τόσο 
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μάλιστα, εαυτούς τε κακοϋντες καί βαρέως φέροντες τάς συμ
φοράς- κούφως δέ καί μετρίως μάλιστ' άν χαρίζοιντο. Τά μέν 
γάρ ημέτερα τελευτήν ήδη έξει ήπερ καλλίστη γίγνεται άνθρώ-
ποις, ώστε πρέπει αυτά μάλλον κοσμείν ή θρηνεΐν γυναικών 
δέ τών ημετέρων καί παίδων έπιμελούμενοι καί τρέφοντες 
καί ένταϋθα τόν νουν τρέποντες τής τε τύχης μάλιστ' άν είεν 
έν λήθη καί ζφεν κάλλιον καί όρθότερον καί ήμΐν προσφιλέ- d 
στερον. 

Ταύτα δή ικανά τοις ήμετέροις παρ' ημών άγγέλλειν τή δέ 
πόλει παρεκελευόμεθ' άν όπως ήμΐν καί πατέρων καί ύέων 
έπιμελήσονται, τους μέν παιόεύοντες κοσμίως, τους δέ γηρο-
τροφοϋντες άξίως- νϋν δέ ΐσμεν δτι καί έάν μή ήμεΐς παρα-
κελευώμεθα, ίκανώς έπιμελήσεται. 

Ταΰτα οΰν, ώ παίδες καί γονής τών τελευτησάντων, εκείνοι 
τε έπέσκηπτον ήμΐν άπαγγέλλειν, καί έγώ ώς δύναμαι προθυ- e 
μότατα απαγγέλλω- καί αυτός δέομαι υπέρ εκείνων, τών μέν 
μιμεΐσθαι τους αυτών, τών δε θαρρεΐν υπέρ αυτών, ώς ημών 
καί Ιδία καί δημοσία γηροτροφησόντων υμάς καί έπιμελησο-
μένων, όπου άν έκαστος έκάστφ έντυγχάνη ότφοϋν τών εκεί
νων. Τής δέ πόλεως ΐστε που καί αυτοί τήν έπιμέλειαν, Οτι 
νόμους θεμένη περί τους τών έν τφ πολέμφ τελευτησάντων 
πάίδάς τε καί γεννήτορας επιμελείται, καί διαφερόντως τών 
άλλων πολιτών προστέτακται φυλάττειν αρχή ήπερ μεγίστη 249a 
εστίν, όπως άν οι τούτων μή άδικώνται πατέρες τε καί μητέ
ρες- τους δέ παΐδας συνεκτρέφει αυτή, προθυμουμένη Ο,τι 
μάλιστ' άδηλον αύτοίς τήν όρφανίαν γενέσθαι, έν πατρός 
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πιό πολύ θά μάς δυσαρεστήσουν Οσο περισσότερο βασανί- e 
σουν τόν εαυτό τους καί καμφθούν άπό τις συμφορές- ένώ, 
υποφέροντας τες μέ καρτερία καί μέτρο, πάρα πολύ θά μας 
είναι ευχάριστοι. Καί επειδή ή δική μας ζωή θά έχει πλέον 
τό πιό καλό τέλος πού επιφυλάσσεται στους ανθρώπους, γι' 
αυτό αρμόζει περισσότερο νά τήν δοξάζετε παρά γιά τήν 
απώλεια της νά θρηνείτε. Καί άν οί γονείς μας φροντίζουν 
καί τρέφουν τις γυναίκες καί τά παιδιά μας καί σ' αυτήν 
τήν έγνοια αφιερώνουν τή σκέψη τους, θά έχουν τόν καλύ
τερο τρόπο γιά νά λησμονήσουν τή δυστυχία τους καί θά 
ζουν καλύτερα καί ορθότερα καί σύμφωνα μέ τις επιθυμίες 
μας. d 

Αυτό λοιπόν είναι τό μήνυμα καί είναι αρκετό νά απευ
θυνθεί εκ μέρους μας στους δικούς μας- δσο δέ γιά τήν 
πόλη, θά τήν παρακαλούσαμε νά μάς φροντίζει τους πατέ
ρες καί τά παιδιά μας, εκπαιδεύοντας τα στην κοσμιότητα 
καί γηροκομώντας τους όπως αξίζει. Τό ξέρουμε ομως 
καλά οτι θά φροντίσει όπως πρέπει καί χωρίς νά τήν παρα
καλέσουμε». 

Αυτά λοιπόν, παιδιά καί γονείς τών πεσόντων, μας ανέ
θεσαν εκείνοι νά σας «απαγγείλουμε», καί έγώ σας τά μετά- e 
φέρω μέ όση προθυμία μπορώ. Καί έγώ ό ίδιος παρακαλώ 
τά παιδιά, εξ ονόματος εκείνων, νά μιμηθούν τους πατέρες 
τους καί οί πατέρες νά έχουν θάρρος, διότι έμεΐς καί ώς 
άτομα καί μέ τή μέριμνα τοϋ κράτους θά σάς γηροκομήσου-
με καί θά σάς φροντίσουμε, όπου καί όπως ό καθένας μας 
τύχει νά συναντήσει κάποιον άπό τους συγγενείς εκείνων. 
"Οσο γιά τήν πόλη, γνωρίζετε καί σεις οί ίδιοι μέ ποιόν 
τ ρ ό π ο εκδηλώνει τό ενδιαφέρον της: "Εχοντας δηλαδή 
θεσπίσει νόμους γιά τά παιδιά καί τους γονείς εκείνων πού 
πεθαίνουν στον πόλεμο, αναλαμβάνει νά τά φροντίζει καί 249a 
έχει αναθέσει στην ανώτερη τής πολιτείας αρχή νά προσέ
χει, μέ τρόπο διαφορετικό ά π ' Ο,τι κάνει γιά τους άλλους 
πολίτες, πώς (άν είναι δυνατόν) νά μήν αδικούνται οί πατέ
ρες -καί οί μητέρες αυτών τών νεκρών. Στην ανατροφή δέ 
τών παιδιών συνεισφέρει καί ή ίδια, φροντίζοντας ιδιαίτε
ρα πώς προπάντων νά μή γίνεται αισθητή σ' αυτά ή κατά-
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σχήματι καταστάσα αύτοΐς αύτη έτι τε παισίν οΰσιν, καί έπει-
δάν είς ανδρός τέλος ΐωσιν, αποπέμπει έπί τά σφέτερ' αυτών 
πανοπλία κοσμήσασα, ένδεικνυμένη καί άναμιμνήσκουσα τά 
τοϋ πατρός επιτηδεύματα Οργανα τής πατρφας αρετής 
δίδουσα, καί άμα οιωνού χάριν άρχεσθαι ίέναι έπί τήν πα- b 
τρώαν έστίαν άρξοντα μετ' ισχύος δπλοις κεκοσμημένον. Αυ
τούς δέ τους τελευτήσαντας τιμώσα ουδέποτε εκλείπει, καθ' 
έκαστον ένιαυτόν αύτη τά νομιζόμενα ποιούσα κοινή πάσιν 
άπερ ίδια. έκάστφ γίγνεται, προς δέ τούτοις αγώνας γυμνι
κούς καί ιππικούς τιθεϊσα καί μουσικής πάσης, καί άτεχνώς 
τών μέν τελευτησάντων έν κληρονόμου καί ύέος μοίρα καθε
στηκυία, των δέ ύέων έν πατρός, γονέων δέ τΦν τούτων έν e 
επιτρόπου, πάσαν πάντων παρά πάντα τόν χρόνον έπιμέλει-
αν ποιούμενη. Ών χρή ένθυμουμένους πραότερον φέρειν τήν 
ξυμφοράν τοϊς τε γάρ τελευτήσασι καί τοις ζώσιν ούτως άν 
προσφιλέστατοι είτε καί φζχστοι θεραπεύειν τε καί Οεραπεύε-
σθαι. Νϋν δέ ήδη ύμεΐς τε καί οί άλλοι πάντες κοινή κατά τόν 
νόμον τους τετελευτηκότας άπολοφυράμενοι άπιτε. 

Οΰτός σοι ό λόγος, ώ Μενέξενε, Ασπασίας τής Μιλησίας 
εστίν. d 
ΜΕΝ. Νή Δία, ώ Σώκρατες, μακαρίαν γε λέγεις τήν Άσπα-
σίαν, εί γυνή ούσα τοιούτους λόγους οία τ' εστί συντιθέναι. 
ΣΩ. Άλλ' εί μή πιστεύεις, ακολουθεί μετ' εμού, καί ακούσει 
αυτής λεγούσης. 
ΜΕΝ. Πολλάκις, ώ Σώκρατες, έγώ έντετύχηκα Ασπασία, καί 
οίδα οία εστίν. 
ΣΩ. Τί ούν; ούκ άγασαι αυτήν καί νϋν χάριν έχεις τού 
λόγου αύτη; 
ΜΕΝ. Καί πολλήν γε, ώ Σώκρατες, έγώ χάριν έχω τούτου τοϋ 
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στάση τής ορφάνιας τους, παίρνοντας ή ίδια απέναντι τους 
θέση πατέρα άπό τότε πού είναι ακόμη παιδιά, καί Οταν 
φτάσουν νά γίνουν άντρες, τά στέλνει πίσω στά σπίτια τους 
(νά αναλάβουν δηλαδή τή διαχείριση τοϋ υποστατικού 
τους), άφοϋ τά στολίσει μέ πανοπλία, θέλοντας νά τους δεί
ξει καί νά τους υπενθυμίσει τά έργα τοϋ πατέρα τους, δίνο
ντας τους (τά δπλα) ώς όργανα (μέσα) γιά νά ασκήσουν τήν 
πατρική αρετή καί συγχρόνως, γιά καλό σημάδι, νά άρχί- b 
ζουν δηλαδή νά πηγαίνουν στην πατρική οικία εφοδιασμέ
νοι μέ δπλα, γιά νά τήν κυβερνήσουν μέ σθένος. Αυτούς δέ 
τους νεκρούς ποτέ ή πόλη δέν παύει νά τιμά. Κάθε χρόνο 
τελεί άπό κοινού γιά όλους τά καθιερωμένα, πού γίνονται 
ιδιαίτερα (άπό τήν οικογένεια του) γιά τόν καθένα, καί 
κοντά σ' αυτά οργανώνει προς τιμήν τους αγώνες γυμνι
κούς, Ιππικούς καί μουσικής κάθε είδους (κάθε πνευματικής 
εκδήλωσης). Γενικά, απέναντι στους νεκρούς παίρνει τή 
θέση τοϋ κληρονόμου καί τοϋ γυιοϋ, απέναντι στους γυιούς e 
τή θέση τοϋ πατέρα καί απέναντι στους γονείς τους τή θέση 
τοϋ επιτρόπου, φροντίζοντας μέ κάθε τρόπο γιά Ολους καί 
πάντοτε. Καί κάνοντας αυτές τις σκέψεις, πρέπει μέ μεγα
λύτερη καρτερία νά υπομένετε τή συμφορά διότι έτσι θά 
είσαστε πάρα πολύ προσφιλείς καί στους αποθανόντες καί 
στους ζωντανούς καί θά σας είναι πρόσφορο νά υπηρετείτε 
τήν πόλη καί νά δέχεσθε τις υπηρεσίες της. Καί τώρα πιά, 
καί σεις καί όλοι οί άλλοι, άφοϋ κατά τό έθιμο άποκλάψετε 
τους νεκρούς, νά απέλθετε. 

'Ιδού, Μενέξενε, αυτός είναι ό λόγος τής Ασπασίας τής d 
Μιλησίας. 
ΜΕΝ. Μά τόν Δία, καλότυχη πράγματι παρουσιάζεις τήν 
Ασπασία, άν μπορεί αυτή, μιά απλή γυναίκα, νά συνθέτει 
τέτοιους λόγους. 
ΣΩ. Άν δέν πιστεύεις, έλα μαζί μου καί θά τήν ακούσεις 
τήν ΐδια νά ομιλεί (έτσι). 
ΜΕΝ. Πολλές φορές, Σωκράτη, έχω συναντήσει τήν Ασπα
σία καί ξέρω ποια είναι. 
ΣΩ. Τί λοιπόν; Δέν τήν θαυμάζεις καί δέν τής χρωστάς 
τώρα ευγνωμοσύνη γιά τόν λόγο της; 
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λόγου εκείνη ή έκείνφ Οστις σοι ό ειπών έστιν αυτόν καί 
προς γε άλλην πολλήν χάριν έχω τφ είπόντι. e 
ΣΩ. Εύ άν έχοΓ άλλ' όπως μου μή κατερεΐς, ΐνα καί αΰθίς 
σοι πολλούς καί καλούς λόγους παρ' αυτής πολιτικούς απαγ
γέλλω. 
ΜΕΝ. Θάρρει, ού κατερώ- μόνον απάγγελλε. 
ΣΩ. Άλλα ταϋτ' έσται. 
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ΜΕΝ. Ασφαλώς, Σωκράτη, είμαι εξαιρετικά ευγνώμων γιά 
τόν λόγον αυτόν σ' έκείνην ή σ' εκείνον, οποίος κι άν είναι e 
αυτός πού στον αφηγήθηκε- καί βέβαια μεγάλη ευγνωμοσύνη 
χρωστάω σ' αυτόν πού μοϋ τόν απάγγειλε. 
ΣΩ. Πάει καλά- πρόσεξε όμως νά μή μέ μαρτυρήσεις, γιά 
νά μπορώ καί πάλι νά σοϋ «απαγγέλλω» κι άλλους πολλούς 
καί ωραίους λόγους της πολιτικούς. 
ΜΕΝ. Νά είσαι ήσυχος, δέν θά σέ μαρτυρήσω- φτάνει μόνο 
νά μοϋ «απαγγέλλεις» (τέτοιους λόγους). 
ΣΩ. Είμαστε σύμφωνοι. 


