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Ο Θαθήξ ακήηεζ ζημοξ επηά ζμθμύξ ηδξ Ανπαζόηδηαξ πμο ακαθένμκηαζ βζα 

πνώηδ θμνά από ημκ Πθάηςκα ηαζ είκαζ μ ζδνοηήξ ηδξ ζςκζηήξ θοζζηήξ 

θζθμζμθίαξ Γζα ηδ γςή ημο είκαζ εθάπζζηα πνάβιαηα βκςζηά ηαζ πμθθά από 

εηείκα πμο ημο απμδίδμκηαζ, δεκ έπμοκ εειεθζςιέκδ πνμέθεοζδ. Έηζζ, 

ακαθένεηαζ όηζ πνμέαθεπε εηθείρεζξ ημο ήθζμο ηαζ ηδξ ζεθήκδξ (π.π. ημ 585 π.Χ.) 

ηαζ ηζξ εηήζζεξ πθδιιύνεξ ημο Νείθμο πμηαιμύ, εθάνιμγε ιία ιέεμδμ δζηήξ ημο 

επζκμήζεςξ βζα οπμθμβζζιό ημο ύρμοξ ηςκ ποναιίδςκ η.ά. Σ' αοηόκ απμδίδεηαζ 

αηόια δ παναηήνδζδ ηαζ πενζβναθή ημο θαζκμιέκμο, ζύιθςκα ιε ημ μπμίμ ημ 

ήθεηηνμ πμο ηνίαεηαζ, απμηηά εθηηζηέξ δοκάιεζξ, πνάβια πμο ελδβήεδηε ηδ 

κεώηενδ επμπή ςξ ζηαηζηόξ δθεηηνζζιόξ. Επίζδξ ζηδκ πενζμπή ηςκ ενύθςκ 

εκηάζζεηαζ δ παηνόηδηά ημο βζα εεςνήιαηα ηδξ Γεςιεηνίαξ πμο θένμοκ ημ 

όκμιά ημο. Π.π. ημ «εεώνδια ημο Θαθή», ζύιθςκα ιε ημ μπμίμ έκα ηνίβςκμ 

εββεβναιιέκμ ζε ηύηθμ είκαζ μνεμβώκζμ, εθόζμκ ιία πθεονά ημο ζοιπίπηεζ ιε 

δζάιεηνμ αοημύ ημο ηύηθμο, ήηακ ειπεζνζηά βκςζηό ήδδ ζημοξ Βααοθώκζμοξ.  

Με ηδκ οπόεεζή ημο όηζ ανπή όθςκ ηςκ πναβιάηςκ είκαζ ημ ύδωρ , ημ μπμίμ μ 

Θαθήξ εεώνδζε θμνέα εκένβεζαξ ηαζ ηζκήζεςξ, λεηίκδζε ςξ πνώημξ Έθθδκαξ 

θζθόζμθμξ, έκα πνμαθδιαηζζιό βζα ηδκ πνμέθεοζδ ημο ζύιπακημξ, μ μπμίμξ 

απαζπόθδζε ηαζ απαζπμθεί ιέπνζ ζήιενα ηδκ ημζιμθμβία. Η γςηζηή δύκαιδ ημο 

κενμύ ηαζ δ ηενάζηζα ζδιαζία ημο ζηδ θύζδ, ήηακ δ αζηία πμο έηακε ημκ Θαθή 

κα ημ μνίζεζ ςξ πνςηανπζηό ζημζπείμ. Σηδκ μνθζηή ιοεμθμβία ζοκακηάιε ημ 

«ύδςν» ηαζ ηδκ «ύθδ» ςξ ηα πνςηανπζηά ζημζπεία δδιζμονβίαξ ηδξ πνςημΰθδξ 

ημο ζύιπακημξ. Η «ύθδ» δεκ μνίγεηαζ αέααζα ιε ηδ ζδιενζκή επζζηδιμκζηή 

έκκμζα, αθθα απμηεθεί ιζα ιμνθή ημζιζηήξ ύθδξ. Τμ κενό, μ αέναξ ή άθθμ 

ζημζπείμ είκαζ ηαηά ημοξ πνμζςηναηζημύξ θζθμζόθμοξ ζοκοθαζιέκα ιε ηδκ γςή, 

ηδκ ροπή ηαζ ηδ δύκαιδ ηδξ θύζδξ πμο ηζκεί ηα πάκηα (θύεζεαζ). Η πνμζπάεεζά 

ημο Θαθή κα ελδβήζεζ ηδ θύζδ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ θοζζηώκ θαζκμιέκςκ, όπζ πζα 
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ιε ημ ιύεμ ηαζ ηδ ενδζηεία, αθθά ορθολογικά , ημκ ημπμεεηεί ζζημνζηά ζηδκ 

πνώηδ εέζδ ηδξ ανπαζμεθθδκζηήξ θζθμζμθζηήξ παναδόζεςξ.  

Ο Πθάηςκ ακαθένεζ βζα ημκ Θαθή όηζ ήηακ «παζμιένδξ». Ακ ηαζ είπε ζδιακηζηέξ 

αζηνμκμιζηέξ ηαζ ιεηεςνμθμβζηέξ βκώζεζξ βζα κα πνμεηηζιήζεζ ηδ ζοβημιζδή 

ημο εθαζόηανπμο, ώζηε κα ιπμνεί κα πθμοηίζεζ ηάκμκηαξ έβηαζνα ζοιθςκίεξ βζα 

ηζιέξ ηαζ πμζόηδηεξ, πνμηζιμύζε κα αζπμθείηαζ ιε ηδ Φζθμζμθία ηαζ ηα 

Μαεδιαηζηά, πανά κα αζπμθείηαζ ιε ημ ειπόνζμ ...  

 


