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 Ὦ Ἀγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες Λακεδαιμόνιοι, 
ἐγὼ ὑμῖν, ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις ἐπολεμεῖτε, φίλος καὶ 
σύμμαχος ἐγενόμην, καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον 
χρήματα παρέχων ἰσχυρὸν ἐποίουν, ἐν δὲ τῇ γῇ 
αὐτὸς ἀπὸ τοῦ ἵππου μαχόμενος μεθ’ ὑμῶν εἰς τὴν 
θάλατταν κατεδίωκον τοὺς πολεμίους. Καὶ διπλοῦν 
ὥσπερ Τισσαφέρνους οὐδὲν πώποτέ μου οὔτε 
ποιήσαντος οὒτ’ εἰπόντος πρὸς ὑμᾶς ἒχοιτ’ ἂν 
κατηγορῆσαι. Τοιοῦτος δὲ γενόμενος νῦν οὕτω 
διάκειμαι ὑφ’ ὑμῶν ὡς οὐδὲ δεῖπνον ἔχω ἐν τῇ 
ἐμαυτοῦ χώρᾳ, εἰ μή τι ὧν ἂν ὑμεῖς λίπητε 
συλλέξομαι, ὥσπερ τὰ θηρία. Ἃ δὲ μοι ὁ πατὴρ καὶ 
οἰκήματα καλὰ καὶ παραδείσους καὶ δένδρων καὶ 
θηρίων μεστοὺς κατέλιπεν, ἐφ’ οἷς ηὐφραινόμην, 
ταῦτα πάντα ὁρῶ τὰ μὲν κατακεκομμένα, τὰ δὲ 
κατακεκαυμένα. Εἰ οὖν ἐγὼ μὴ γιγνώσκω μήτε τὰ 
ὅσια μήτε τὰ δίκαια, ὑμεῖς δὲ διδάξατέ με ὅπως ταῦτ’ 
ἐστὶν ἀνδρῶν ἐπισταμένων χάριτας ἀποδιδόναι. 



  

        O Αγησίλαος ήταν ευχάριστος στις 
συναναστροφές του («τὸ εὔχαρι»), είχε 
μεγαλείο ψυχής («μεγαλογνωμοσύνη»), 
πολιτική οξυδέρκεια («πρόνοια») και 
λιτότητα στην προσωπική και την 
οικογενειακή του ζωή.
Παρά τη δύναμη του αξιώματος του, ήταν 
προσηνής προς τους άλλους και πολλοί 
επιδίωκαν να τον συναντήσουν όχι για να 
του ζητήσουν κάτι αλλά γιατί η παρέα του 
ήταν ευχάριστη.
Το μεγαλείο της ψυχής του αποδείχτηκε σε 
όσες περιπτώσεις ο βασιλιάς της Περσίας 
προσπάθησε να εξαγοράσει τη φιλία του. Ο 
Αγησίλαος θεωρούσε τα συμφέροντα της 
Σπάρτης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα 
ανώτερα από τα δικά του.
Η προνοητικότητα και η πολιτική του 
οξυδέρκεια τον οδηγούσε να ευνοεί τις 
αποστασίες σατραπών της Περσίας και να 
αποφεύγει —παρά τα δελεαστικά δώρα— 
τις προσωπικές σχέσεις με το βασιλιά.
Την λιτότητά του και την πενία της 
οικογένειας του μπορεί να την διαπιστώσει 
κανείς βλέποντας (και μετά το θάνατο του) 
το σπίτι του ή μαθαίνοντας πόσο απλά, σαν 
τις άλλες κοπέλες, κυκλοφορούσε η κόρη 
του.



  

Ὦ Ἀγησίλαε καὶ πάντες οἱ

παρόντες Λακεδαιμόνιοι,

ἐγὼ ὑμῖν, ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις

ἐπολεμεῖτε, φίλος καὶ

σύμμαχος ἐγενόμην,

Αγησίλαε και όλοι οι

παρόντες Λακεδαιμόνιοι,

εγώ έγινα φίλος και

σύμμαχός σας, όταν

πολεμούσατε με τους 
Αθηναίους,

Σύγκριση της απλότητας της ζωής του Αγησιλάου με τη χλιδή του βασιλιά της 
Περσίας. Ο βασιλιάς της Περσίας καμάρωνε που δύσκολα τον έβλεπε κανείς 
και αργούσε να ικανοποιήσει οποιοδήποτε αίτημα, ενώ ο Αγησίλαος 
ευχαριστιόταν να είναι προσιτός σε όλους και να διεκπεραιώνει γρήγορα ό,τι 
περνούσε απ' το χέρι του.
Για τον βασιλιά της Περσίας έψαχναν σ' όλη τη γη να του βρουν τα καλύτερα 
ποτά, χιλιάδες να του ετοιμάσουν τι θα φάει, αμέτρητοι να φροντίσουν πόσο 
άνετα θα κοιμηθεί. Ο Αγησίλαος ήταν εξαιρετικά βολικός, δεν είχε απαιτήσεις 
για προσωπική άνεση και φρόντιζε να μην προκαλεί με τη συμπεριφορά του 



  

 και ισχυροποίησα το
ναυτικό σας προσφέροντας
χρήματα, ενώ στην ξηρά ο
ίδιος μαχόμουν από το
άλογό μου μαζί σας και
καταδίωκα τους εχθρούς
μέχρι τη θάλασσα.

καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ
ὑμέτερον χρήματα παρέχων
ἰσχυρὸν ἐποίουν, ἐν δὲ τῇ
γῇ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ ἵππου
μαχόμενος μεθ’ ὑμῶν εἰς
τὴν θάλατταν κατεδίωκον
τοὺς πολεμίους.



  

Καὶ διπλοῦν ὥσπερ

Τισσαφέρνους οὐδὲν

πώποτέ μου οὔτε

ποιήσαντος οὒτ’ εἰπόντος

πρὸς ὑμᾶς ἒχοιτ’ ἂν

κατηγορῆσαι.

Και δεν θα μπορούσατε ίσως

να μου καταλογίσετε ούτε ότι

έκανα ούτε ότι είπα ως τώρα

σε εσάς κάτι αμφίσημο 

όπως ακριβώς

συμβαίνει με τον Τισσαφέρνη.



  

Και ενώ σας

συμπεριφέρθηκα με τέτοιον

τρόπο, με αντιμετωπίζετε

τώρα έτσι ώστε ούτε και

δείπνο έχω στη χώρα μου,

εάν δεν συγκεντρώσω κάτι

από αυτά που εσείς

ενδεχομένως αφήνετε 
πίσω, όπως ακριβώς τα 
θηρία.

Τοιοῦτος δὲ γενόμενος

νῦν οὕτω διάκειμαι ὑφ’

ὑμῶν ὡς οὐδὲ δεῖπνον

ἔχω ἐν τῇ ἐμαυτοῦ χώρᾳ,

εἰ μή τι ὧν ἂν ὑμεῖς λίπητε

συλλέξομαι, ὥσπερ τὰ

θηρία.



  

Ἃ δὲ μοι ὁ πατὴρ καὶ

οἰκήματα καλὰ καὶ

παραδείσους καὶ δένδρων

καὶ θηρίων μεστοὺς

κατέλιπεν, ἐφ’ οἷς

ηὐφραινόμην, ταῦτα

πάντα ὁρῶ τὰ μὲν

κατακεκομμένα, τὰ δὲ

κατακεκαυμένα.

Και όσα ο πατέρας μού

κληροδότησε οικήματα

ωραία και κήπους

γεμάτους δέντρα και

άγρια ζώα, με τα οποία

χαιρόμουν, όλα αυτά τα

βλέπω άλλα κατεστραμμένα

και άλλα κατακαμένα.



  

Εἰ οὖν ἐγὼ μὴ γιγνώσκω

μήτε τὰ ὅσια μήτε τὰ δίκαια,

ὑμεῖς δὲ διδάξατέ με ὅπως

ταῦτ’ ἐστὶν ἀνδρῶν

ἐπισταμένων χάριτας 
ἀποδιδόναι. 

Εάν λοιπόν εγώ δεν γνωρίζω

ούτε τα ιερά ούτε τα δίκαια,

εσείς όμως εξηγήστε μου πώς

προβαίνουν σε αυτές τις

πράξεις άντρες που γνωρίζουν

να ανταποδίδουν την ευεργεσία. 



  

Ο Φαρνάβαζος παρακαλεί τους 
Σπαρτιάτες να δείξουν οίκτο

Τρόποι πειθούς

Επίκληση στη λογική
-Βοήθησε Σπαρτιάτες

οικονομικά
-Πολέμησε στο πλευρό

 τους

Επίκληση στο ήθος
 του αντιπάλου

Δόλια συμπεριφορά 
Τισσαφέρνη  ≠
Έντιμη δική του

Επίκληση 
στο συναίσθημα

•Δεν έχει τα βασικά, 
για να ζήσει

• Θα χάσει και 
την πατρική

 του περιουσία
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