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ΚΕΦ. 36 ΚΕΙΜΕΝΟ                  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Ἄονξμαι δὲ ἀπὸ ςμ ποξγόμχμ ποςξμ· 

δίκαιξμ γὰο αὐςξῖπ καὶ ποέπξμ δὲ ἅμα 

ἐμ ςῶ ςξιῶδε ςὴμ ςιμὴμ ςαύςημ ςῆπ 

μμήμηπ δίδξρθαι. ςὴμ γὰο υώοαμ ξἱ 

αὐςξὶ αἰεὶ ξἰκξῦμςεπ διαδξυῇ ςμ 

ἐπιγιγμξμέμχμ μέυοι ςξῦδε ἐλεσθέοαμ 

δι’ ἀοεςὴμ παοέδξραμ. καὶ ἐκεῖμξί ςε 

ἄνιξι ἐπαίμξσ καὶ ἔςι μᾶλλξμ ξἱ παςέοεπ 

ἡμμ· κςηράμεμξι γὰο ποὸπ ξἷπ 

ἐδέναμςξ ὅρημ ἔυξμεμ ἀουὴμ ξὐκ 

ἀπόμχπ ἡμῖμ ςξῖπ μῦμ ποξρκαςέλιπξμ. ςὰ 

δὲ πλείχ αὐςῆπ αὐςξὶ ἡμεῖπ ξἵδε ξἱ μῦμ 

ἔςι ὄμςεπ μάλιρςα ἐμ ςῇ καθερςηκσίᾳ 

ἡλικίᾳ ἐπησνήραμεμ καὶ ςὴμ πόλιμ ςξῖπ 

πᾶρι παοερκεσάραμεμ καὶ ἐπ πόλεμξμ 

καὶ ἐπ εἰοήμημ αὐςαοκερςάςημ. ὧμ ἐγὼ 

ςὰ μὲμ καςὰ πξλέμξσπ ἔογα, ξἷπ ἕκαρςα 

ἐκςήθη, ἢ εἴ ςι αὐςξὶ ἢ ξἱ παςέοεπ ἡμμ 

βάοβαοξμ ἢ Ἕλλημα πξλέμιξμ ἐπιόμςα 

ποξθύμχπ ἠμσμάμεθα, μακοηγξοεῖμ ἐμ 

εἰδόριμ ξὐ βξσλόμεμξπ ἐάρχ· ἀπὸ δὲ 

ξἵαπ ςε ἐπιςηδεύρεχπ ἤλθξμεμ ἐπ’ αὐςὰ 

καὶ μεθ’ ξἵαπ πξλιςείαπ καὶ ςοόπχμ ἐν 

ξἵχμ μεγάλα ἐγέμεςξ, ςαῦςα δηλώραπ 

ποςξμ εἶμι καὶ ἐπὶ ςὸμ ςμδε 

ἔπαιμξμ, μξμίζχμ ἐπί ςε ςῶ παοόμςι ξὐκ 

ἂμ ἀποεπῆ λευθῆμαι αὐςὰ καὶ ςὸμ πάμςα 

ὅμιλξμ καὶ ἀρςμ καὶ νέμχμ νύμτξοξμ 

εἶμαι ἐπακξῦραι αὐςμ. 

ΚΕΦ.36.Θα αουίρχ (ςξμ έπαιμξ) από 
ςξσπ ποξγόμξσπ ποώςα: γιαςί είμαι 
δίκαιξ και ςαιοιαρςό ρσγυοόμχπ ρε 
πεοίπςχρη όπχπ η ρημεοιμή μα δίμεςαι ρ 
`ασςξύπ η ςιμή ασςή ςηπ μμημόμεσρηπ. 
Γιαςί καςξικώμςαπ ςη υώοα ξι ίδιξι πάμςα 
καθώπ η μια γεμιά διαδευόςαμ ςημ άλλη 
μέυοι ρήμεοα ςημ παοέδχραμ ελεύθεοη 
με ςημ αμδοεία ςξσπ.                           
Και εκείμξι είμαι άνιξι επαίμξσ και ακόμη 
πεοιρρόςεοξ ξι παςέοεπ μαπ: γιαςί ατξύ 
απέκςηραμ με πξλύ κόπξ κξμςά ρε 
εκείμα πξσ κληοξμόμηραμ, όρη ενξσρία 
έυξσμε, ςημ άτηραμ μαζί με εκείμα ρε 
μαπ ςξσπ ςχοιμξύπ. Τημ πιξ πέοα, όμχπ, 
αμάπςσνη ςηπ εμείπ πάλι ξι ίδιξι, ασςξί 
εδώ πξσ βοιρκόμαρςε ςώοα ακόμη λίγξ 
πξλύ ρςημ ώοιμη ηλικία, ασνήραμε 
πεοιρρόςεοξ κι εςξιμάραμε ςημ πόλη 
ώρςε μα είμαι απόλσςα ασςάοκηπ ρε όλα 
και για πόλεμξ και για ειοήμη. Ασςώμ 
εγώ ςα πξλεμικά καςξοθώμαςα, με ςα 
ξπξία απξκςήθηκε ςξ καθέμα, ή αμ 
κάπξςε εμείπ ξι ίδιξι ή ξι παςέοεπ μαπ 
απξκοξύραμε θαοοαλέα κάπξιξμ ευθοό 
επιδοξμέα βάοβαοξ ή Έλλημα, θα ςα 
παοαλείφχ, επειδή δεμ θέλχ μα 
μακοηγξοώ ρ` αμθοώπξσπ πξσ ςα 
νέοξσμ.                                           
Από πξιεπ αουέπ, όμχπ, τθάραμε ρ` 
ασςήμ ςημ ακμή και με πξιξ πξλίςεσμα 
και με πξιξσπ ςοόπξσπ ζχήπ έγιμαμ ασςά 
μεγάλα, ασςά ατξύ παοξσριάρχ ποώςα, 
θα ποξυχοήρχ και ρςξμ έπαιμξ ασςώμ 
εδώ, γιαςί μξμίζχ πχπ ρςημ πεοίπςχρη 
μαπ θα ήςαμ πξλύ ςαιοιαρςά μα 
ειπχθξύμ ασςά και πχπ είμαι χτέλιμξ 
όλξ ςξ ρσγκεμςοχμέμξ πλήθξπ και ςχμ 
πξλιςώμ και ςχμ νέμχμ μα ςα ακξύρει. 
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ΚΕΦ. 37  ΚΕΙΜΕΝΟ     ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
'Χοώμεθα γὰο πξλιςείᾳ ξὐ ζηλξύρῃ ςξὺπ 
ςμ πέλαπ  
μόμξσπ, παοάδειγμα δὲ μᾶλλξμ αὐςξὶ 
ὄμςεπ ςιρὶμ ἢ μιμξύ- 
μεμξι ἑςέοξσπ. καὶ ὄμξμα μὲμ διὰ ςὸ μὴ 
ἐπ ὀλίγξσπ ἀλλ'   
ἐπ πλείξμαπ ξἰκεῖμ δημξκοαςία κέκληςαι·  
 
 
μέςερςι δὲ καςὰ  
μὲμ ςξὺπ μόμξσπ ποὸπ ςὰ ἴδια διάτξοα 
πᾶρι ςὸ ἴρξμ, καςὰ  
δὲ ςὴμ ἀνίχριμ, ὡπ ἕκαρςξπ ἔμ ςῳ 
εὐδξκιμεῖ, ξὐκ ἀπὸ μέοξσπ  
ςὸ πλέξμ ἐπ ςὰ κξιμὰ ἢ ἀπ' ἀοεςῆπ 
ποξςιμᾶςαι, ξὐδ' αὖ  
καςὰ πεμίαμ, ἔυχμ γέ ςι ἀγαθὸμ δοᾶραι 
ςὴμ πόλιμ, ἀνιώ- 
μαςξπ ἀταμείᾳ κεκώλσςαι. ἐλεσθέοχπ 
δὲ ςά ςε ποὸπ ςὸ  
κξιμὸμ πξλιςεύξμεμ καὶ ἐπ ςὴμ ποὸπ 
ἀλλήλξσπ ςμ καθ'  
ἡμέοαμ ἐπιςηδεσμάςχμ ὑπξφίαμ, ξὐ δι' 
ὀογῆπ ςὸμ πέλαπ, εἰ  
καθ' ἡδξμήμ ςι δοᾷ, ἔυξμςεπ, ξὐδὲ 
ἀζημίξσπ μέμ, λσπηοὰπ δὲ  
ςῇ ὄφει ἀυθηδόμαπ ποξρςιθέμεμξι. 
ἀμεπαυθπ δὲ ςὰ ἴδια  
ποξρξμιλξῦμςεπ ςὰ δημόρια διὰ δέξπ 
μάλιρςα ξὐ παοαμξ- 
μξῦμεμ, ςμ ςε αἰεὶ ἐμ ἀουῇ ὄμςχμ 
ἀκοξάρει καὶ ςμ μόμχμ,  
καὶ μάλιρςα αὐςμ ὅρξι ςε ἐπ' ὠτελίᾳ 
ςμ ἀδικξσμέμχμ  
κεῖμςαι καὶ ὅρξι ἄγοατξι ὄμςεπ 
αἰρυύμημ ὁμξλξγξσμέμημ  
τέοξσριμ.  
 

ΚΕΦ. 37.Τξ πξλίςεσμα πξσ έυξσμε δεμ 
αμςιγοάτει ςξσπ μόμξσπ ςχμ άλλχμ, 
αλλά αμςίθεςα εμείπ ξι ίδιξι είμαρςε 
πεοιρρόςεοξ παοάδειγμα ρε μεοικξύπ 
παοά μιμηςέπ άλλχμ.                           
Και χπ ποξπ ςξ όμξμά ςξσ ξμξμάζεςαι 
δημξκοαςία, επειδή η ενξσρία δε 
βοίρκεςαι ρςα υέοια ςχμ ξλιγαουικώμ, 
αλλά ςξσ δήμξσ.                                
Όλξι έυξσμ ςα ίδια δικαιώμαςα ρυεςικά 
με ςιπ ιδιχςικέπ διατξοέπ απέμαμςι 
ρςξσπ μόμξσπ, για ςημ ποξρχπική όμχπ 
επιβξλή, αμάλξγα με ςξ πώπ διακοίμεςαι 
ξ καθέμαπ ρε κάπξιξ ςξμέα, ποξςιμάςαι 
ρςα δημόρια ανιώμαςα, όυι ςόρξ από ςη 
ρειοά, όρξ από ςημ ικαμόςηςά (ςξσ),  ξύςε 
πάλι αμ κάπξιξπ είμαι τςχυόπ, ετόρξμ 
μπξοεί μα κάμει κάςι καλό ρςημ πόλη, 
εμπξδίζεςαι από ςημ αρημόςηςα ςηπ 
κξιμχμικήπ ςξσ θέρηπ.  ιπ ρυέρειπ μαπ 
με ςημ πξλιςεία ςιπ διέπει η ελεσθεοία             
και είμαρςε απαλλαγμέμξι από 
καυσπξφία μεςανύ μαπ ρςιπ καθημεοιμέπ 
μαπ απαρυξλήρειπ     και δεμ 
αγαμακςξύμε με ςξ γείςξμά μαπ, αμ 
κάμει κάςι όπχπ ςξσ αοέρει,          ξύςε 
παίομξσμε ςξ ύτξπ πειοαγμέμξσ, 
ποάγμα πξσ βέβαια δεμ επιτέοει πξιμή, 
είμαι όμχπ δσράοερςξ.                           
Και εμώ ρςιπ ιδιχςικέπ μαπ ρυέρειπ δεμ 
εμξυλξύμε ξ έμαπ ςξμ άλλξ, ρςη 
δημόρια ζχή από ερχςεοικό ρεβαρμό 
δεμ παοαβιάζξσμε ςξσπ μόμξσπ, από 
σπακξή ρ` ασςξύπ πξσ κάθε τξοά 
διξικξύμ ςημ πόλη και ρςξσπ μόμξσπ                        
και ιδιαίςεοα ρ` εκείμξσπ απ` ασςξύπ πξσ 
ιρυύξσμ για ςημ ποξρςαρία ςχμ 
αδικημέμχμ και ρε όρξσπ, αμ και 
άγοατξι, τέομξσμ μςοξπή 
αμαμτιρβήςηςη. 
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ΚΕΦ. 38  ΚΕΙΜΕΝΟ          ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
     'Καὶ μὴμ καὶ ςμ πόμχμ πλείρςαπ 
ἀμαπαύλαπ ςῇ γμώμῃ  
ἐπξοιράμεθα,                           ἀγρι 
μέμ γε καὶ θσρίαιπ διεςηρίξιπ 
μξμίζξμςεπ,  
 
ἰδίαιπ δὲ καςαρκεσαῖπ εὐποεπέριμ, ὧμ 
καθ' ἡμέοαμ ἡ ςέοφιπ 
ςὸ λσπηοὸμ ἐκπλήρρει.  
 
ἐπερέουεςαι δὲ διὰ μέγεθξπ ςῆπ  
πόλεχπ ἐκ πάρηπ γῆπ ςὰ πάμςα, καὶ 
νσμβαίμει ἡμῖμ μηδὲμ  
ξἰκειξςέοᾳ ςῇ ἀπξλαύρει ςὰ αὐςξῦ ἀγαθὰ 
γιγμόμεμα καοπξῦ- 
ρθαι ἢ καὶ ςὰ ςμ ἄλλχμ ἀμθοώπχμ.  
 

ΚΕΦ. 38.Και πέοα απ` ασςά τοξμςίραμε 
και βοήκαμε για ςξ πμεύμα μαπ πάοα 
πξλλξύπ ςοόπξσπ νεκξύοαρηπ από ςξσπ 
κόπξσπ   έυξμςαπ ςη ρσμήθεια μα 
ςελξύμε αγώμεπ και γιξοςέπ με θσρίεπ 
πξσ καλύπςξσμ ξλόκληοξ ςξμ υοόμξ                                                                                                                       
 
και έυξσμε ξ καθέμαπ                             
μαπ καλξρσγσοιρμέμα μξικξκσοιά, ςχμ 
ξπξίχμ η καθημεοιμή εσυαοίρςηρη 
διώυμει μακοιά ςη λύπη.                                         
 
Ειράγξμςαι επίρηπ, εναιςίαπ ςηπ δύμαμηπ 
ςηπ πόληπ μαπ ςα πάμςα από κάθε μέοξπ 
ςηπ γηπ, και ρσμβαίμει ρ` εμάπ μα 
απξλαμβάμξσμε ςα αγαθά πξσ 
παοάγξμςαι εδώ με ςημ ίδια εσκξλία (με 
ςημ ξπξία απξλαμβάμξσμε) και ςα αγαθά 
ςχμ άλλχμ αμθοώπχμ. 
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ΚΕΦ. 39 ΚΕΙΜΕΝΟ           ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
     'Διατέοξμεμ δὲ καὶ ςαῖπ ςμ 
πξλεμικμ μελέςαιπ ςμ  
ἐμαμςίχμ ςξῖρδε. ςήμ ςε γὰο πόλιμ 
κξιμὴμ παοέυξμεμ, καὶ  
ξὐκ ἔρςιμ ὅςε νεμηλαρίαιπ ἀπείογξμέμ 
ςιμα ἢ μαθήμαςξπ ἢ  
θεάμαςξπ, ὃ μὴ κοστθὲμ ἄμ ςιπ ςμ 
πξλεμίχμ ἰδὼμ ὠτελη- 
θείη,  
πιρςεύξμςεπ ξὐ ςαῖπ παοαρκεσαῖπ ςὸ 
πλέξμ καὶ ἀπάςαιπ  
ἢ ςῶ ἀτ' ἡμμ αὐςμ ἐπ ςὰ ἔογα 
εὐφύυῳ·  
καὶ ἐμ ςαῖπ  
παιδείαιπ ξἱ μὲμ ἐπιπόμῳ ἀρκήρει εὐθὺπ 
μέξι ὄμςεπ ςὸ ἀμ- 
δοεῖξμ μεςέουξμςαι, ἡμεῖπ δὲ ἀμειμέμχπ 
διαιςώμεμξι ξὐδὲμ  
ἧρρξμ ἐπὶ ςξὺπ ἰρξπαλεῖπ κιμδύμξσπ 
υχοξῦμεμ. ςεκμήοιξμ   
δέ· ξὔςε γὰο Λακεδαιμόμιξι καθ' 
ἑασςξύπ, meq' ἁπάμςχμ δὲ  
ἐπ ςὴμ γῆμ ἡμμ ρςοαςεύξσρι, ςήμ ςε ςμ 
πέλαπ αὐςξὶ  
ἐπελθόμςεπ ξὐ υαλεππ ἐμ ςῇ ἀλλξςοίᾳ 
ςξὺπ πεοὶ ςμ  
ξἰκείχμ ἀμσμξμέμξσπ μαυόμεμξι ςὰ 
πλείχ κοαςξῦμεμ. ἁθοόᾳ  
ςε ςῇ δσμάμει ἡμμ ξὐδείπ πχ πξλέμιξπ 
ἐμέςσυε διὰ ςὴμ ςξῦ  
μασςικξῦ ςε ἅμα ἐπιμέλειαμ καὶ ςὴμ ἐμ ςῇ 
γῇ ἐπὶ πξλλὰ  
ἡμμ αὐςμ ἐπίπεμφιμ· ἢμ δέ πξσ μξοίῳ 
ςιμὶ ποξρμείνχρι,  
κοαςήραμςέπ ςέ ςιμαπ ἡμμ πάμςαπ 
αὐυξῦριμ ἀπερθαι καὶ  
μικηθέμςεπ ὑτ' ἁπάμςχμ ἡρρῆρθαι.  
καίςξι εἰ ῥᾳθσμίᾳ μᾶλ- 
λξμ ἢ πόμχμ μελέςῃ καὶ μὴ μεςὰ μόμχμ 
ςὸ πλέξμ ἢ ςοόπχμ  
ἀμδοείαπ ἐθέλξμεμ κιμδσμεύειμ, 
πεοιγίγμεςαι ἡμῖμ ςξῖπ ςε  
μέλλξσριμ ἀλγειμξῖπ μὴ ποξκάμμειμ,  
καὶ ἐπ αὐςὰ ἐλθξῦρι  
μὴ ἀςξλμξςέοξσπ ςμ αἰεὶ μξυθξύμςχμ 
ταίμερθαι, καὶ ἔμ  
ςε ςξύςξιπ ςὴμ πόλιμ ἀνίαμ εἶμαι 
θασμάζερθαι καὶ ἔςι ἐμ  
ἄλλξιπ.  
 

ΚΕΦ. 39. Διατέοξσμε, επίρηπ, από ςξσπ 
αμςιπάλξσπ μαπ και ρςημ πξλεμική 
εκπαίδεσρη ρςα ενήπ. Τημ πόλη μαπ, 
δηλαδή, ςημ έυξσμε αμξικςή ρε όλξσπ 
και πξςέ με απελάρειπ νέμχμ δεμ 
εμπξδίζξσμε κάπξιξμ ή από μάθημα ή 
από θέαμα, ςξ ξπξίξ, αμ δεμ ςξ κούβαμε 
και ςξ έβλεπε κάπξιξπ από ςξσπ 
ευθοξύπ, θα μπξοξύρε μα χτεληθεί, 
γιαςί έυξσμε εμπιρςξρύμη όυι ςόρξ ρςιπ 
εςξιμαρίεπ και ςα ςευμάρμαςα, όρξ ρςημ 
ποξρχπική μαπ εσφσυία ςημ ώοα ςηπ 
μάυηπ. Και ρςξ εκπαιδεσςικό ρύρςημα 
εκείμξι από ςη μια με επίπξμη άρκηρη 
από ςημ παιδική ςξσπ ηλικία επιδιώκξσμ 
μα γίμξσμ αμδοείξι, εμώ εμείπ, αμ και 
ζξύμε άμεςα, με όυι καςώςεοξ τοόμημα 
βαδίζξσμε ρε κιμδύμξσπ ςξ ίδιξ 
μεγάλξσπ. Και μά η απόδεινη: ξι 
Λακεδαιμόμιξι, δηλαδή, όυι μόμξι ςξσπ, 
αλλά μαζί με όλξσπ ςξσπ ρσμμάυξσπ 
ςξσπ εκρςοαςεύξσμ καςά ςηπ υώοαπ μαπ, 
εμώ εμείπ μόμξι μαπ, όςαμ ειρβάλξσμε 
ρςη υώοα ςχμ άλλχμ, αμ και πξλεμάμε 
ρε νέμη γη, εύκξλα ςιπ πεοιρρόςεοεπ 
τξοέπ μικάμε ασςξύπ πξσ αμύμξμςαι για 
ςη ρχςηοία ςηπ υώοαπ ςξσπ. Και καμείπ 
μέυοι ςώοα ευθοόπ δεμ αμςιμεςώπιρε ςη 
δύμαμή μαπ ρσγκεμςοχμέμη, γιαςί 
ςασςόυοξμα και ςξ μασςικό τοξμςίζξσμε 
και επειδή ρε πξλλά μέοη ςηπ ρςεοιάπ 
ρςέλμξσμε ρςοαςό από εμάπ ςξσπ ίδιξσπ. 
Κι αμ κάπξσ ρσγκοξσρςξύμ με έμα 
μέοξπ (από ςξ ρςοαςό μαπ), αμ μικήρξσμ 
μεοικξύπ από εμάπ, κασυώμςαι όςι όλξσπ 
μάπ έυξσμ ςοέφει ρε τσγή, αμ πάλι 
μικηθξύμ (ιρυσοίζξμςαι) όςι έυξσμ 
μικηθεί από όλξσπ μαπ. Και όμχπ, αμ 
οιυμόμαρςε ποόθσμξι ρςξμ κίμδσμξ 
ζώμςαπ αμέμελα και όυι με επίπξμη 
άρκηρη και με αμδοεία πξσ δεμ πηγάζει 
ςόρξ από ςξ μόμξ, όρξ από ςξμ ςοόπξ 
ςηπ ζχήπ μαπ, μέμει ρε μαπ κέοδξπ μα 
μημ κξσοαζόμαρςε ποξκαςαβξλικά για 
ςιπ δύρκξλεπ ρςιγμέπ πξσ είμαι μα 
έοθξσμ και, όςαμ έοθξσμε ρ’ ασςέπ μα 
μη ταιμόμαρςε λιγόςεοξ ςξλμηοξί από 
ασςξύπ πξσ παρυίζξσμ αδιάκξπα, και για 
ασςά λέχ όςι η πόλη μαπ είμαι άνια μα 
θασμάζεςαι και για άλλα ακόμη. 
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ΚΕΦ. 40 ΚΕΙΜΕΝΟ           ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
     'Φιλξκαλξῦμέμ ςε γὰο μες' 
εὐςελείαπ καὶ τιλξρξτξῦμεμ  
ἄμεσ μαλακίαπ· πλξύςῳ ςε ἔογξσ 
μᾶλλξμ καιοῶ ἢ λόγξσ  
κόμπῳ υοώμεθα, καὶ ςὸ πέμερθαι ξὐυ 
ὁμξλξγεῖμ ςιμὶ αἰρυοόμ,  
 
ἀλλὰ μὴ διατεύγειμ ἔογῳ αἴρυιξμ.  
ἔμι ςε ςξῖπ αὐςξῖπ ξἰκείχμ  
ἅμα καὶ πξλιςικμ ἐπιμέλεια, καὶ ἑςέοξιπ 
ποὸπ ἔογα ςεςοαμ- 
μέμξιπ ςὰ πξλιςικὰ μὴ ἐμδεπ γμμαι·  
μόμξι γὰο ςόμ ςε  
μηδὲμ ςμδε μεςέυξμςα ξὐκ 
ἀποάγμξμα, ἀλλ' ἀυοεῖξμ μξμί- 
zomen, καὶ ξἱ αὐςξὶ ἤςξι κοίμξμέμ γε ἢ 
ἐμθσμξύμεθα ὀοθπ  
ςὰ ποάγμαςα, ξὐ ςξὺπ λόγξσπ ςξῖπ 
ἔογξιπ βλάβημ ἡγξύμεμξι,  
ἀλλὰ μὴ ποξδιδαυθῆμαι μᾶλλξμ λόγῳ 
ποόςεοξμ ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ  
ἔογῳ ἐλθεῖμ. διατεοόμςχπ γὰο δὴ καὶ 
ςόδε ἔυξμεμ ὥρςε  
ςξλμᾶμ ςε ξἱ αὐςξὶ μάλιρςα καὶ πεοὶ ὧμ 
ἐπιυειοήρξμεμ  
ἐκλξγίζερθαι· ὃ ςξῖπ ἄλλξιπ ἀμαθία μὲμ 
θοάρξπ, λξγιρμὸπ δὲ ὄκμξμ τέοει. 
κοάςιρςξι δ' ἂμ ςὴμ φσυὴμ δικαίχπ 
κοιθεῖεμ ξἱ ςά ςε δειμὰ καὶ ἡδέα 
ρατέρςαςα γιγμώρκξμςεπ καὶ διὰ  
ςαῦςα μὴ ἀπξςοεπόμεμξι ἐκ ςμ 
κιμδύμχμ. καὶ ςὰ ἐπ ἀοεςὴμ ἐμημςιώμεθα 
ςξῖπ πξλλξῖπ· ξὐ γὰο πάρυξμςεπ εὖ, 
ἀλλὰ δομςεπ κςώμεθα ςξὺπ τίλξσπ. 
βεβαιόςεοξπ δὲ ὁ δοάραπ  
ςὴμ υάοιμ ὥρςε ὀτειλξμέμημ δι' 
εὐμξίαπ ᾧ δέδχκε ρῴζειμ·  
ὁ δὲ ἀμςξτείλχμ ἀμβλύςεοξπ, εἰδὼπ 
ξὐκ ἐπ υάοιμ, ἀλλ' ἐπ ὀτείλημα ςὴμ 
ἀοεςὴμ ἀπξδώρχμ.  
καὶ μόμξι ξὐ ςξῦ νσμτέοξμςξπ μᾶλλξμ 
λξγιρμῶ ἢ ςῆπ ἐλεσθεοίαπ ςῶ πιρςῶ 
ἀδεπ ςιμὰ ὠτελξῦμεμ.  
 

ΚΕΦ. 40. Αγαπάμε ςξ χοαίξ με λιςόςηςα και 
καλλιεογξύμε ςξ πμεύμα μαπ υχοίπ μαλθακόςηςα` και 
υοηριμξπξιξύμε ςξμ πλξύςξ πιξ πξλύ για μα έυξσμε ςη 
δσμαςόςηςα για κάπξιξ έογξ παοά για 
κξμπξοοημξρύμη και ςξ μα παοαδέυεςαι καμείπ ςη 
τςώυια ςξσ δεμ ςξ θεχοξύμε μςοξπή, αλλά αμςίθεςα, 
(θεχοξύμε) όςι είμαι μεγαλύςεοη μςοξπή ςξ μα μημ 
ποξρπαθεί μα νετύγει απ’ ασςή με ςημ εογαρία. Και 
ρσμβαίμει εμείπ ξι ίδιξι μα τοξμςίζξσμε για ςιπ δικέπ 
μαπ σπξθέρειπ και μαζί για ςιπ δημόριεπ και εμώ ξ 
καθέμαπ μαπ καςαγίμεςαι με διατξοεςική απαρυόληρη 
(ρσμβαίμει) μα γμχοίζξσμε ικαμξπξιηςικά ςα πξλιςικά 
ζηςήμαςα` γιαςί μόμξ εμείπ ασςόμ πξσ δε ρσμμεςέυει 
καθόλξσ ρ’ ασςά ςξμ θεχοξύμε όυι τιλήρσυξ αλλά 
άυοηρςξ, και ξι ίδιξι ή διαςσπώμξσμε ξοθέπ ρκέφειπ ή 
ρσλλξγιζόμαρςε ρχρςά για ςιπ σπξθέρειπ ςηπ πόλεχπ, 
γιαςί δεμ θεχοξύμε ςα λόγια ζημιά για ςα έογα, αλλά 
πεοιρρόςεοξ ςξ μα μη διατχςιρςξύμε ποξηγξσμέμχπ 
με ςξ λόγξ, ποιμ ποξβξύμε ρε εμέογειεπ για όρα 
ποέπει (μα γίμξσμ). Γιαςί και ρε ςξύςξ αληθιμά 
νευχοίζξσμε πξλύ, ώρςε εμείπ ξι ίδιξι μα ςξλμξύμε μα 
σπξλξγίζξσμε με ακοίβεια ςιπ ρσμέπειεπ ασςώμ πξσ 
ποόκειςαι μα επιυειοήρξσμε` εμώ, αμςίθεςα, ρςξσπ 
άλλξσπ η άγμξια τέομει αλόγιρςξ θάοοξπ, εμώ η 
ρκέφη δειλία. Και πάοα πξλύ δσμαςξί ρςημ φσυή δίκαια 
μπξοξύμ μα θεχοηθξύμ ασςξί πξσ γμχοίζξσμ με 
απόλσςη ρατήμεια και ςξσπ κιμδύμξσπ ςξσ πξλέμξσ και 
ςιπ απξλαύρειπ ςηπ ειοήμηπ και όμχπ δεμ ποξρπαθξύμ 
μα απξτύγξσμ ςξσπ κιμδύμξσπ.  
 
Και ρςημ  
εσεογεςική διάθερη είμαρςε αμςίθεςξι με ςξσπ 
πξλλξύπ` γιαςί απξκςάμε ςξσπ τίλξσπ όυι με ςξ μα 
εσεογεςξύμαρςε, αλλά με ςξ μα εσεογεςξύμε. Και είμαι 
ξ εσεογέςηπ πιξ ρςαθεοόπ τίλξπ, ετόρξμ επιδιώκει 
μα παοαμέμει η εσγμχμξρύμη ςξσ εσεογεςημέμξσ με ςη 
ρσμπάθεια  πξσ δείυμει ρ’ ασςόμ, εμώ ξ 
εσεογεςημέμξπ είμαι πιξ αποόθσμξπ τίλξπ, γιαςί 
γμχοίζει όςι θα αμςαπξδώρει ςημ εσεογερία όυι για 
μα ςξσ υοχρςξύμ εσγμχμξρύμη αλλά για ενότληρη 
υοέξσπ. Και μόμξ εμείπ χτελξύμε ςξμ καθέμα άτξβα 
όυι ςόρξ από σπξλξγιρμό ςξσ ρσμτέοξμςξπ μαπ, όρξ 
από τιλελεύθεοξ τοόμημα. 
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ΚΕΦ. 41 ΚΕΙΜΕΝΟ           ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
     'Ξσμελώμ ςε λέγχ ςήμ ςε πᾶραμ πόλιμ ςῆπ 
῾Ελλάδξπ  
παίδεσριμ εἶμαι καὶ καθ' ἕκαρςξμ δξκεῖμ ἄμ μξι 
ςὸμ αὐςὸμ  
ἄμδοα παο' ἡμμ ἐπὶ πλεῖρς' ἂμ εἴδη καὶ μεςὰ 
υαοίςχμ  
μάλιρς' ἂμ εὐςοαπέλχπ ςὸ ρμα αὔςαοκεπ 
παοέυερθαι. καὶ  
ὡπ ξὐ λόγχμ ἐμ ςῶ παοόμςι κόμπξπ ςάδε 
μᾶλλξμ ἢ ἔογχμ  
ἐρςὶμ ἀλήθεια, αὐςὴ ἡ δύμαμιπ ςῆπ πόλεχπ, ἣμ 
ἀπὸ ςμδε  
ςμ ςοόπχμ ἐκςηράμεθα, ρημαίμει. μόμη γὰο 
ςμ μῦμ ἀκξῆπ κοείρρχμ ἐπ πεῖοαμ ἔουεςαι, καὶ 
μόμη ξὔςε ςῶ πξλε- 
μίῳ ἐπελθόμςι ἀγαμάκςηριμ ἔυει ὑτ' ξἵχμ 
κακξπαθεῖ ξὔςε  
ςῶ ὑπηκόῳ καςάμεμφιμ ὡπ ξὐυ ὑπ' ἀνίχμ 
ἄουεςαι. μεςὰ  
μεγάλχμ δὲ ρημείχμ καὶ ξὐ δή ςξι ἀμάοςσοόμ 
γε ςὴμ δύμαμιμ  
παοαρυόμεμξι ςξῖπ ςε μῦμ καὶ ςξῖπ ἔπειςα 
θασμαρθηρόμεθα, 
καὶ ξὐδὲμ ποξρδεόμεμξι ξὔςε ῾Ομήοξσ 
ἐπαιμέςξσ ξὔςε ὅρςιπ  
ἔπερι μὲμ ςὸ αὐςίκα ςέοφει, ςμ δ' ἔογχμ ςὴμ 
ὑπόμξιαμ ἡ  
ἀλήθεια βλάφει,  
 
ἀλλὰ πᾶραμ μὲμ θάλαρραμ καὶ γῆμ ἐρβαςὸμ  
ςῇ ἡμεςέοᾳ ςόλμῃ καςαμαγκάραμςεπ γεμέρθαι, 
παμςαυξῦ δὲ  
μμημεῖα κακμ ςε κἀγαθμ ἀίδια 
νσγκαςξικίραμςεπ. πεοὶ  
ςξιαύςηπ ξὖμ πόλεχπ ξἵδε ςε γεμμαίχπ 
δικαιξῦμςεπ μὴ ἀται- 
οεθῆμαι αὐςὴμ μαυόμεμξι ἐςελεύςηραμ, καὶ ςμ 
λειπξμέμχμ  
πάμςα ςιμὰ εἰκὸπ ἐθέλειμ ὑπὲο αὐςῆπ κάμμειμ.  
 

ΚΕΦ. 41.Σσμξφίζξμςαπ λέχ όςι και η πόλη μαπ 
ρε όλεπ ςιπ εκδηλώρειπ ςηπ είμαι ρυξλείξ ςηπ 
Ελλάδαπ και ξ κάθε πξλίςηπ από μαπ, χπ 
άςξμξ, μξσ ταίμεςαι πχπ μπξοεί μα 
παοξσριάρει με υάοη και επιδενιόςηςα ςξμ 
εασςό ςξσ ασςξδύμαμξ ρε πάοα πξλλέπ 
δοαρςηοιόςηςεπ.  
 
Και όςι ασςά πξσ λέχ δεμ είμαι ςόρξ 
κασυηριξλξγίεπ πξσ ςιπ επιβάλλει η πεοίρςαρη 
αλλά ποαγμαςική αλήθεια, ςξ ταμεοώμει η ίδια 
η δύμαμη ςηπ πόληπ μαπ πξσ ςημ απξκςήραμε μ’ 
ασςξύπ ςξσπ ςοόπξσπ ζχήπ. Γιαςί μόμη από ςιπ 
ςχοιμέπ πόλειπ βγαίμει από ςη δξκιμαρία 
αμώςεοη από ςη τήμη ςηπ και μόμη ασςή ξύςε 
ρςξμ ευθοό, όςαμ έοθει εμαμςίξμ  ςηπ, δίμει ςξ 
δικαίχμα μα αγαμακςήρει από ςι (αμάνιξσπ) 
ευθοξύπ μικιέςαι, ξύςε ρςξσπ ρσμμάυξσπ (δίμει 
ςξ δικαίχμα) μα παοαπξμεθξύμ όςι δήθεμ 
ενξσριάζξμςαι από αμάνιξσπ. Και επειδή 
παοξσριάραμε ςη δύμαμή μαπ με ρπξσδαίεπ 
απςέπ απξδείνειπ και βέβαια όυι υχοίπ 
μάοςσοεπ, θα είμαρςε αμςικείμεμα θασμαρμξύ 
και από ςξσπ ςχοιμξύπ και από ςξσπ 
μεςαγεμέρςεοξσπ , υχοίπ μα έυξσμε καθόλξσ 
αμάγκη ξύςε από έμαμ Όμηοξ, για μα μαπ 
σμμήρει, ξύςε (από κάπξιξμ άλλξ) ξ ξπξίξπ με 
ςα λόγια ςξσ θα δώρει μια ποόρκαιοη υαοά, ςημ 
ιδέα όμχπ πξσ θα ρυημαςιρθεί (αογόςεοα) για 
ςα έογα μαπ θα ςημ ζημιώρει η αλήθεια, αλλά 
επειδή  αμαγκάραμε με ςημ ςόλμη μαπ κάθε 
θάλαρρα και ρςεοιά μα γίμει πέοαρμά μαπ, 
ατξύ ιδούραμε παμςξύ μμημεία αιώμια και για 
ςιπ ρσμτξοέπ και για ςιπ μίκεπ μαπ. 
 
 Για μια  ςέςξια λξιπόμ πόλη και ασςξί εδώ 
πέθαμαμ πξλεμώμςαπ γεμμαία, πιρςεύξμςαπ όςι 
ήςαμ καθήκξμ ςξσπ μα μη υαθεί ασςή. Και είμαι 
τσρικό ξ καθέμαπ απ’ όρξσπ μέμξσμ ρςη ζχή 
με ποξθσμία μα μξυθεί για υάοη ςηπ. 
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ΚΕΦ. 42 ΚΕΙΜΕΝΟ           ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
     Δι' ὃ δὴ καὶ ἐμήκσμα ςὰ πεοὶ ςῆπ 
πόλεχπ, διδαρκαλίαμ  
ςε πξιξύμεμξπ μὴ πεοὶ ἴρξσ ἡμῖμ εἶμαι ςὸμ 
ἀγμα καὶ ξἷπ   
ςμδε μηδὲμ ὑπάουει ὁμξίχπ, καὶ ςὴμ 
εὐλξγίαμ ἅμα ἐτ' ξἷπ  
μῦμ λέγχ ταμεοὰμ ρημείξιπ καθιρςάπ. καὶ 
εἴοηςαι αὐςῆπ  
ςὰ μέγιρςα· ἃ γὰο ςὴμ πόλιμ ὕμμηρα, αἱ 
ςμδε καὶ ςμ ςξιμδε ἀοεςαὶ 
ἐκόρμηραμ, καὶ ξὐκ ἂμ πξλλξῖπ ςμ 
῾Ελλή-μχμ ἰρόοοξπξπ ὥρπεο ςμδε ὁ 
λόγξπ ςμ ἔογχμ ταμείη.  
δξκεῖ δέ μξι δηλξῦμ ἀμδοὸπ ἀοεςὴμ 
ποώςη ςε μημύξσρα καὶ  
ςελεσςαία βεβαιξῦρα ἡ μῦμ ςμδε 
καςαρςοξτή. καὶ γὰο  
ςξῖπ ςἆλλα υείοξρι δίκαιξμ ςὴμ ἐπ ςξὺπ 
πξλέμξσπ ὑπὲο ςῆπ  
παςοίδξπ ἀμδοαγαθίαμ ποξςίθερθαι· 
ἀγαθῶ γὰο κακὸμ ἀταμί- 
ραμςεπ κξιμπ μᾶλλξμ ὠτέληραμ ἢ ἐκ 
ςμ ἰδίχμ ἔβλαφαμ.  
ςμδε δὲ ξὔςε πλξύςξσ ςιπ ςὴμ ἔςι 
ἀπόλασριμ ποξςιμήραπ  
ἐμαλακίρθη ξὔςε πεμίαπ ἐλπίδι, ὡπ κἂμ ἔςι 
διατσγὼμ αὐςὴμ  
πλξσςήρειεμ, ἀμαβξλὴμ ςξῦ δειμξῦ 
ἐπξιήραςξ· ςὴμ δὲ ςμ  
ἐμαμςίχμ ςιμχοίαμ πξθειμξςέοαμ αὐςμ 
λαβόμςεπ καὶ κιμδύ- 
μχμ ἅμα ςόμδε κάλλιρςξμ μξμίραμςεπ 
ἐβξσλήθηραμ μες'  
αὐςξῦ ςξὺπ μὲμ ςιμχοεῖρθαι, ςμ δὲ 
ἐτίερθαι, ἐλπίδι μὲμ  
ςὸ ἀταμὲπ ςξῦ καςξοθώρειμ 
ἐπιςοέφαμςεπ, ἔογῳ δὲ πεοὶ ςξῦ  
ἤδη ὁοχμέμξσ ρτίριμ αὐςξῖπ ἀνιξῦμςεπ 
πεπξιθέμαι, καὶ ἐμ  
αὐςῶ ςῶ ἀμύμερθαι καὶ παθεῖμ μᾶλλξμ 
ἡγηράμεμξι ἢ [ςὸ]  
ἐμδόμςεπ ρῴζερθαι, ςὸ μὲμ αἰρυοὸμ ςξῦ 
λόγξσ ἔτσγξμ, ςὸ δ'  
ἔογξμ ςῶ ρώμαςι ὑπέμειμαμ καὶ δι' 
ἐλαυίρςξσ καιοξῦ ςύυηπ  
ἅμα ἀκμῇ ςῆπ δόνηπ μᾶλλξμ ἢ ςξῦ δέξσπ 
ἀπηλλάγηραμ.  
 

ΚΕΦ. 42. Γι’ ασςό, λξιπόμ, και αμέπςσνα ρε μάκοξπ ςα 
ρυεςικά με ςημ πόλη, γιαςί θέληρα μα κάμχ 
καςαμξηςό όςι δεμ αγχμιζόμαρςε για ποάγμαςα ίρηπ 
ρημαρίαπ εμείπ και όρξι δεμ έυξσμ ςίπξςα από ασςά 
όμξιξ και ρσγυοόμχπ επειδή ςξμ έπαιμξ (ασςώμ) 
ποξπ ςιμή ςχμ ξπξίχμ ςώοα μιλώ, ήθελα μα ςξμ 
κάμχ ταμεοό με απξδείνειπ. Και ποαγμαςικά έυξσμ 
ειπχθεί ςα ρπξσδαιόςεοα ρημεία ασςξύ ςξσ επαίμξσ. 
Γιαςί ςα αμδοαγαθήμαςα ασςώμ εδώ και ςχμ ξμξίχμ 
ςξσπ ρςόλιραμ ςημ πόλη με όρα εγώ ςημ ύμμηρα και 
δεμ θα ταιμόςαμ για πξλλξύπ από ςξσπ Έλλημεπ, 
όπχπ ακοιβώπ για ασςξύπ εδώ, ξ λόγξπ ιρξδύμαμξπ 
με ςα έογα.  
 
Και μξμίζχ πχπ ξ ςχοιμόπ θάμαςξπ ασςώμ εδώ 
ταμεοώμει ςημ αμδοεία ςξσ καθεμόπ, είςε ασςόπ 
είμαι ςξ ποώςξ ςηπ ταμέοχμα είςε η ςελική ςηπ 
επιρτοάγιρη. Ποαγμαςικά και ρςημ πεοίπςχρη όρχμ 
από κάθε άλλη άπξφη είμαι κακξί, είμαι δίκαιξ μα 
κοίμεςαι ρπξσδαιόςεοη η αμδοαγαθία ςξσπ ρςξσπ 
πξλέμξσπ για υάοη ςηπ παςοίδαπ. Γιαςί ατξύ με ςημ 
αμδοαγαθία ςξσπ νέπλσμαμ ςξ ηθικό παοάπςχμα, πιξ 
πξλύ χτέληραμ ςημ κξιμή σπόθερη παοά έβλαφαμ 
με ςα ποξρχπικά ςξσπ παοαπςώμαςα. Από ασςξύπ 
εδώ ξύςε καμείπ έδεινε δειλία, επειδή ποξςίμηρε ςημ 
απόλασρη ςξσ πλξύςξσ για πεοιρρόςεοξ υοόμξ, ξύςε 
από ςημ ελπίδα πξσ διαρώζει η τςώυεια, όςι δηλαδή, 
αμ νέτεσγε και ασςή ςη τξοά απ’ ασςήμ, θα μπξοξύρε 
και μα πλξσςίρει, ποξρπάθηρε μα αμαβάλει ςξμ 
κίμδσμξ. Αμςίθεςα, επειδή θεώοηραμ ςημ ςιμχοία ςχμ 
ευθοώμ πιξ πξθηςή από ασςά και επειδή ςασςόυοξμα 
έκοιμαμ, όςι ασςόπ εδώ είμαι ξ χοαιόςεοξπ από ςξσπ 
κιμδύμξσπ, θέληραμ , αμςιμεςχπίζξμςάπ ςξμ, ςξύςξσπ 
μα ςξσπ εκδικηθξύμ, εκείμα μα ςα επιθσμξύμ, γιαςί 
εμπιρςεύθηκαμ ςημ αβέβαιη έκβαρη ςξσ αγώμα ρςημ 
ελπίδα, θεχοξύραμ όμχπ σπξυοέχρή ςξσπ μέρα ρςη 
μάυη μα ρςηοιυθξύμ ρςξμ εασςό ςξσπ ρυεςικά μ’ ασςό 
πξσ είυαμ μποξρςά ρςα μάςια ςξσπ και μέρα ρςη μάυη 
επειδή ποξςίμηραμ μα αγχμιρθξύμ και μα πεθάμξσμ 
παοά μα σπξυχοήρξσμ  και μα ρχθξύμ,  
 
απέτσγαμ ςημ μςοξπή μα ςξσπ λέμε δειλξύπ, 
αμέλαβαμ όμχπ ςξμ αγώμα δίμξμςαπ ςη ζχή ςξσπ 
και ρε ελάυιρςη κοίριμη ώοα καθώπ κοιμόςαμ από  
ςημ ςύυη η ζχή ςξσπ, απαλλάυςηκαμ από ςημ 
καςηγξοία όςι μιώθξσμ τόβξ πεοιρρόςεοξ παοά από 
ςξμ ίδιξ ςξμ τόβξ. 
 

 
 


