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Προλεγόμενα 
 

Ξεθηλώληαο ηὸ 2003 ηὴλ ἐλαζρόιεζί κνπ κὲ ηνὺο ἀξραίνπο Ἕιιελεο ζπγγξαθεῖο, 

ζηόρνο κνπ ἦηαλ λὰ παξνπζηάζσ ηὰ ἔξγα αὐηὰ (Ἐγώ! Πνὺ πξὶλ ἀπὸ ιίγα ρξόληα δὲλ ἤζεια 

λὰ ἀθνύζσ γηὰ ἀξραία!) ζηὴλ ἀξρὴ ζὲ κία κηθξὴ ὁκάδα θίισλ θαὶ πνιὺ ἀξγόηεξα ζὲ 

ὅζνπο ἀθ’ ἑαπηνῦ ζὰ ἐλδηαθέξνληαλ, κὲ ἀπώηεξν ζθνπὸ λὰ δείμσ ὅηη νἱ πξόγνλνί καο θαὶ ἡ 

ζθέςηο ηνπο κόλνλ ἀπόκαθξνη δὲλ εἶλαη. Μεηὰ ηὴλ παξνπζίαζη ηῆο Ἀπολογίας Σωκράηοσς, 

ηνῦ Κρίηωνος θαὶ ηνῦ Σσμποζίοσ, ἔξγα ηὰ ὁπνῖα ζεσξνῦληαη δύζθνια, κὲ ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ 

ὅηη, ὅπσο εἶρε πεῖ κία θίιε κνπ, «δὲλ εἶλαη θάηη πνὺ κπνξεῖ λὰ δηαβάζῃ θάπνηνο ζηὴλ 

παξαιία γηὰ λὰ πεξάζῃ εὐράξηζηα ηὴλ ὥξα ηνπ», ἀπνθάζηζα λὰ ἐιαθξύλσ ιίγν ηὸ θιίκα (ἢ 

ηνπιάρηζηνλ ἔηζη ἄθεζα λὰ ἐλλνεζῇ) ὥζηε λὰ θαλῇ θαζαξὰ πιένλ ηὸ πόζν θνληὰ εἴκαζηε 

ἐκεῖο ζὲ αὐηνὺο θαὶ ἐθεῖλνη ζὲ ἐκᾶο. Ἔηζη ινηπόλ, πξνέθπςαλ νἱ «Ἑηαηξηθνὶ Γηάινγνη». 

Καὶ ἐλῷ ὅια αὐηὰ μεθίλεζαλ γηὰ ηνὺο «ἄιινπο», θαηὰ ηὴλ πνξεία ηῆο ζπγθεθξηκέλεο 

ἀπνδόζεσο ἀλαθάιπςα θαὶ ἐγὼ πξάγκαηα ηὰ ὁπνῖα δὲλ πεξίκελα. Ἡ ἐκκνλή κνπ γηὰ 

αὐηνιεμεὶ ἀπόδνζη (κεηὰ ἀπὸ ἀλάγλσζη δηαθόξσλ ἔξγσλ ζέ «κεηαθξάζεηο» νἱ ὁπνῖεο δὲλ 

κὲ ἱθαλνπνηνῦζαλ), ζπλάληεζε ἀξθεηὰ ἐκπόδηα κηᾶο θαὶ δὲλ ἐπξόθεηην νὔηε γηὰ θηινζνθία, 

νὔηε γηὰ ηξαγῳδία, νὔηε θαὶ γηὰ ἐπηθὴ πνίεζη. Ἐπξόθεηην γηὰ ἀλζξώπνπο ηῆο δηπιαλῆο 

πόξηαο, ηῆο γεηηνληᾶο (θαὶ ἂο ἐπηκέλνπλ κεξηθνὶ ὅηη ἀπὸ ηόηε πνὺ ἤκνπλ παηδὶ ἀθόκα, εἶρε 

ἤδε ραζεῖ ἡ γεηηνληά), γηὰ θίινπο, γηὰ ιόγηα ηὰ ὁπνία ζνῦ ζπκίδνπλ ηὸλ ἑαπηόλ ζνπ ζὲ 

δηάθνξεο ζηηγκέο, ιόγηα ηὰ ὁπνία δὲλ ζὲ ἀθήλνπλ λὰ ηὰ πῇο δηαθνξεηηθὰ ἀθνῦ ζηὴλ νὐζία 

ζὰ πξέπῃ λὰ ἀιιάμῃο ηὸλ ἴδηνλ ζνπ ηὸλ ἑαπηόλ! Δἶρα βξεῖ ινηπὸλ αὐηὸ πνὺ ἔςαρλα, ἐδῶ, 

ζηὸλ ἀκθηιεγόκελν θόζκν ηῆο ἑηαίξαο. 

Ἡ πηὸ ζπγθηλεηηθὴ ὅκσο ἐκπεηξία ὅιεο αὐηῆο ηῆο ὑπνζέζεσο ἦηαλ ἡ ἐπίζθεςίο κνπ 

ζηὸλ ἀξραηνινγηθὸ ρῶξν ηνῦ Κεξακεηθνῦ, κία ηνπνζεζία ἰδηαίηεξε πιένλ γηὰ ἐκέλα, δηόηη 

ὅια ὅζα πξόθεηηαη λὰ δηαβάζῃο δηαδξακαηίδνληαη ζηὴλ εὐξύηεξε πεξηνρή, κὲ ἀπνηέιεζκα νἱ 

ἀξάδεο αὐηὲο λὰ ἀπνθηνῦλ ζπληεηαγκέλεο ζηὸλ ρῶξν. Γὲλ ἔρσ ιόγηα λὰ ζνῦ πεξηγξάςσ 

πόζν ἐλζνπζηάζηεθα ὅηαλ νἱ ραξαθηῆξεο ηνῦ Λνπθηαλνῦ πεξπαηνῦζαλ καδί κνπ ζηὸ 

Γίππινλ ἢ ἔςαρλαλ κὲ ἀγσλία, ὅπσο θαὶ ἐγώ, λὰ βξνῦλ ἀπνδείμεηο ἀπηζηίαο ἢ ζθνδξνῦ 

ἔξσηνο, ηὰ ἐξσηηθὰ κελύκαηα ζηὰ ηείρε ἐληὸο θαὶ ἐθηὸο ηῶλ ππιῶλ: «Μέιηηηα θηιεῖ 

Ἐξκόηηκνλ, θαὶ κηθξὸλ αὖζηο ὑπνθάησ, Ὁ λαύθιεξνο Ἐξκόηηκνο θηιεῖ Μέιηηηαλ».  

Θὰ κνῦ ἔιεγεο ἴζσο: «Ὡξαία ὅια αὐηά, ἀιιὰ ἔραζεο ηὸλ ρξόλν ζνπ γηὰ λὰ 

ἀζρνιεζῇο κὲ ἑηαῖρες; Σί ηὸ ἰδηαίηεξν ἔρνπλ λὰ πνῦλ αὐηές; Ἐζὺ κπνξεῖ λὰ ἔρῃο ρξόλν γηὰ 

ράζηκν, ἀιιὰ ἐγὼ ἔρσ ζνβαξόηεξα πξάγκαηα λὰ θάλσ». Γηαβάδνληαο ηὸ θείκελν ἁπιῶο γηὰ 

λὰ θαηαηνπηζηῶ, ἔπηαζα πνιιὲο θνξὲο ηὸλ ἑαπηόλ κνπ λὰ ζθάῃ ρακόγεια. Ὄρη ὅκσο αὐηὰ 

ηὰ ζπγθαηαβαηηθά, ἀιιὰ ἐθεῖλα πνὺ πξνθύπηνπλ ἀβίαζηα ἀπὸ ηὰ θαζεκεξηλὰ «θῦηηα λὰ 

δῇο», «βξὲ ηί ηξαβάεη ὁ ἄλζξσπνο», «πέο ηα ρξπζόζηνκε». ηὴλ πνξεία, ζαύκαζα ηὴλ 

ἐμππλάδα, ηὴλ ἀπνθαζηζηηθόηεηα, ηὴλ εἰιηθξίλεηα, ηὴλ ινγηθή, ηὴλ εὐαηζζεζία, ηὴλ 

ἀζῳόηεηα θαὶ ηόζα ἄιια ζηνηρεῖα ηὰ ὁπνῖα ιείπνπλ ἀπὸ πνιιὲο γπλαῖθεο ζήκεξα, νἱ ὁπνῖεο 

δηαηείλνληαη ὅηη νὐδεκίαλ ζρέζηλ ἔρνπλ κὲ ηὸ ζπγθεθξηκέλν ἐπάγγεικα! 

Ἄθεζέ κε ινηπὸλ λὰ ζὲ ηαμηδέςσ ζηὸλ ρξόλν, κὲ ὁδεγὸ ηὸλ Λνπθηαλό, ζὲ κία γεηηνληὰ 

ηῶλ Ἀζελῶλ, γηὰ λὰ παξαθνινπζήζῃο ηὶο ἑηαῖξεο ζηὴλ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Ἡ Κξσβύιε 

λὰ καιώλῃ ηὴλ θόξε ηεο Μνπζάξηνλ, ἡ Παλλπρὶο λὰ εὑξίζθεηαη ζὲ δίιεκκα ἐλ κέζῳ δύν 

ἐξαζηῶλ, ἡ Μέιηηηα λὰ ςάρλῃ κία κάγηζζα γηὰ λὰ ηῆο θέξῃ πίζσ ηὸλ θαιόλ ηεο, ἡ 
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ἀπόκαρε Ἀκπειὶο λὰ ἀθεγεῖηαη ηὶο ἐκπεηξίεο ηεο θαὶ λὰ δίλῃ ζπκβνπιὲο «παλεπηζηεκηαθνῦ 

ἐπηπέδνπ» πάλσ ζηὸ πῶο πξέπεη λὰ θέξεηαη κία ἑηαίξα. Ἕλα ηαμίδη πεξίεξγν, ηὸ ὁπνῖν 

ἀλακηγλύεη ηὸ παξειζὸλ κὲ ηὸ παξὸλ θαὶ ἐιπίδεη ὅηη ζὰ ζὲ καγέςῃ ηόζν, ὥζηε λὰ ζειήζῃο 

λὰ ηὸ ἐπαλαιάβῃο ζηὸ κέιινλ. Καιὴ ἀλάγλσζη. 

                                                                                                                          
                                                                                                                                  Ν. Λ. 
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Τῇ Παφίῃ τὸ κάτοπτρον 

 

Ἑηαῖξεο θαηὰ ηὴλ ἀξραηόηεηα ἐθαινῦλην νἱ γπλαῖθεο ἐθεῖλεο, νἱ ὁπνῖεο, 

ἀπειιαγκέλεο ἀπὸ ηὰ δεζκὰ ηνῦ γάκνπ, δνῦζαλ ἐιεπζέξσο ἀπὸ ηὸ ἐκπόξην ηῶλ ζειγήηξσλ 

ηνπο. Σὶο ζπλαληᾶκε, ἂλ θαὶ ὄρη ἀπνθιεηζηηθά, ζηὸ θεληξηθὸ ηκῆκα ηῆο πόιεσο. Καζὼο 

εἶλαη θπζηθό, ἕιθνληαη πεξηζζόηεξν ἀπὸ ηὰ κεγάια ἐκπνξηθὰ θέληξα: ηὴλ Ἀζήλα, ηὴλ 

Κόξηλζν, ηὴλ Πάθν, ηὴλ πόιηλ ηῆο Ρόδνπ. 

Ἡ Κόξηλζνο ἦηαλ ἤδε, πξὶλ ἀπὸ ηνὺο Πεξζηθνὺο Πνιέκνπο, ηὸ κεγαιύηεξν θαὶ πηὸ 

ὀξγαλσκέλν θέληξν ἱεξνδνπιηθῆο δξαζηεξηόηεηνο ζηὴλ Ἑιιάδα, ιόγῳ ηῆο ὑπάξμεσο ηνῦ 

λανῦ ηῆο Ἀθξνδίηεο Μειαλίδνο, ζηὸλ ὁπνῖνλ ὑπεξεηνῦζαλ πάλσ ἀπὸ ρίιηεο ἱεξόδνπιεο. 

Ἐθεῖ εἶρε δεκηνπξγεζεῖ ἄξξεθηε ζρέζηο κεηαμὺ ζξεζθείαο θαὶ ἑηαηξῶλ. Ὅκσο, δὲλ ἦηαλ ἡ 

κόλε πόιηο. Ὁ Ἔξπμ ηῆο ηθειίαο, ἡ Ἀκαζνύληα ηῆο Κύπξνπ, νἱ Ἐπηδεθύξηνη Λνθξνὶ ηῆο 

Κάησ Ἰηαιίαο ἦηαλ ἐπίζεο παγθόζκηα θέληξα ἱεξνδνπιίαο. Μόλνλ ἡ πάξηε δὲλ θαζηέξσζε 

ηὴλ ἵδξπζη νἴθσλ ἀλνρῆο. Μάιηζηα, πνιινὶ ἔιεγαλ ραξηηνινγώληαο, ὅηη ἀπὸ ηόηε πνὺ ἡ 

Ἀθξνδίηε πέξαζε ηὸλ Δὐξώηα, πῆξε ζηὰ ρέξηα δόξπ θαὶ ἀζπίδα θαὶ μέραζε ηὶο ἐξσηηθὲο 

ὑπνζέζεηο. 

Οἱ λανὶ ηῆο Ἀθξνδίηεο ἦηαλ ζπγθξνηήκαηα πνιιῶλ θηεξίσλ κέζα ζηὰ ὁπνῖα ἀζθεῖην 

ἡ ιαηξεία ηῆο ζεᾶο θαὶ ἡ ἱεξὰ πνξλεία. Δἶλαη πηζαλὸλ ὅηη ζηὸ ζπγθξόηεκα ἢ ζὲ ἄκεζε 

γεηηλίαζη, ὑπῆξραλ θαηαιύκαηα γηὰ ηνὺο πξνζθπλεηέο. Ὁ πξνζθπλεηὴο-πειάηεο 

παξνπζηαδόηαλ ζηνὺο ζεξάπνληεο ηῆο ζεᾶο νἱ ὁπνῖνη ηὸλ ὁδεγνῦζαλ ζηὸλ λαό, γηὰ λὰ 

ἀθήζῃ ηὰ δῶξα ηνπ θαὶ λὰ ζπζηάζῃ ζὲ αὐηήλ. Ὕζηεξα πεξλνῦζε ζηὸλ ρῶξν ζηὸλ ὁπνῖνλ 

θαηνηθνῦζαλ νἱ ἱεξόδνπιεο.  

ηνὺο λανὺο ηῆο Παλδήκνπ Ἀθξνδίηεο ἡ πνξλεία πξνζηαηεπόηαλ ἀπὸ ηνὺο ἐπηζήκνπο 

θνξεῖο ηνῦ ἄζηεσο θαὶ δὲλ ἐλεῖρε ηὴλ ἔλλνηα ηῆο θζελῆο, ἀγνξαίαο ἐθπνξλεύζεσο. Ἡ 

ἐξσηηθὴ πξᾶμηο ζηὸ πιαίζην ηνῦ λανῦ ἐζεσξεῖην θαζαξὰ ὡο ἱεξὰ ηειεηνπξγηθὴ πξᾶμηο 

ἑλώζεσο κὲ ηὴλ ζεὰ θαὶ γη’ αὐηὸλ ηὸλ ιόγν, ζηὸλ ἑιιεληθὸ πνιηηηζκό, ἡ ἱεξνδνπιία ἦηαλ 

ἕλαο ἀπὸ ηνὺο πηὸ ζεβαζηνὺο θαὶ παξαδνζηαθνὺο ζεζκνύο. 

ὲ ζπλδπαζκὸ κὲ ηὴλ ἱεξόηεηά ηνπ, ηὸ ιεηηνύξγεκα ηῆο ἑηαίξαο εἶρε θαὶ θνηλσληθὲο 

πξνεθηάζεηο. Οἱ ἱεξόδνπιεο ηῶλ λαῶλ ηῆο Ἀθξνδίηεο ἀπάξηηδαλ ηὰ πξῶηα ζηὴλ ἱζηνξία 

ὀξγαλσκέλα ζσκαηεῖα θαηὰ πόιηλ θαὶ γεσγξαθηθὴ πεξηνρή, ηὰ ὁπνία ἀζθνῦζαλ ἰζρπξὴ 

ἐπηξξνὴ ζηὴλ νἰθνλνκηθὴ θαὶ πνιηηηθὴ δσή. ηὶο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνὺ ἀληηκεηώπηδε ἡ 

πνιηηεία, νἱ ἱεξόδνπιεο πξνζεύρνληαλ ζπιινγηθὰ γηὰ ηὴλ ζσηεξία θαὶ ηὴλ ἀζθάιεηα ὅισλ. 

Ἐπὶ παξαδείγκαηη, ὅηαλ νἱ Πέξζεο ηνῦ Ξέξμνπ θαηέβαηλαλ γηὰ λὰ ὑπνδνπιώζνπλ ηὴλ 

Ἑιιάδα, νἱ ἱεξόδνπιεο ηῆο Κνξίλζνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηὴλ θνξπθὴ ηνῦ Ἀθξνθνξίλζνπ θαὶ 

πξνζεπρήζεθαλ. Μεηὰ ηὴλ ἀπνηπρία ηνῦ Ξέξμνπ, ὁ ηκσλίδεο ἐκπλεύζηεθε ἕλα ὡξαῖν 

ἐπίγξακκα ἀθηεξσκέλν ζὲ αὐηὲο θαὶ ηὴλ Ἀθξνδίηε, ἡ ὁπνία εἰζάθνπζε ηὶο πξνζεπρέο ηνπο. 

Σὸ ἐπίγξακκα ἐραξάρζε ζὲ πίλαθα ὁ ὁπνῖνο ἐηνπνζεηήζε ζηὸλ λαὸ ηῆο ζεᾶο. 

Μαδὶ κὲ ηὶο ἀλεμάξηεηεο ἑηαῖξεο, νἱ ἱεξόδνπιεο ἀπνηεινῦζαλ ηὴλ πηὸ ὑςειὴ ηάμη, ἕλα 

εἶδνο ἑηαηξηθῆο «ἀθξόθξεκαο». Ἀλεμαξηήησο ἐὰλ κεηαγελέζηεξνη θσκῳδηνγξάθνη θαὶ 

ἐπηγξακκαηνπνηνὶ δηεθῳκώδεζαλ θαὶ δηέζπξαλ ηὴλ ὑπόιεςί ηνπο, πξνζέθεξαλ ὑςειὸ 

ιεηηνύξγεκα ἔλαληη ηῶλ πνιηηῶλ, ηῶλ μέλσλ θαὶ ηῆο ζεᾶο, κὲ ηὸ ἀδεκίσην βεβαίσο. Ἡ 

Κόξηλζνο γηὰ παξάδεηγκα, δὲλ ἦηαλ γηὰ ὅια ηὰ «βαιάληηα», ἐμ νὐ θαὶ ηὸ «νὐ παληὸο 

ἀλδξὸο ἐο Κόξηλζνλ ἔζζ’ ὁ πινῦο». Ἡ ἄζθεζηο ηῆο ἱεξᾶο πνξλείαο θόζηηδε παλάθξηβα ζὲ 
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ὅπνηνλ ἐπηζπκνῦζε λὰ «ἑλσζῇ» κὲ ηὴλ Ἀθξνδίηε θαὶ λὰ «ζύζῃ» ζηὴλ θιίλε ηνῦ Ἔξσηνο, 

ὅπσο ζηὴλ πεξίπησζη ηῆο ἑηαίξαο Μέγαξαο, ἡ ὁπνία ἄθεζε ζηὸλ δάπινπην Θεαγέλε «κία 

ριακύδα θαὶ ηὴλ ἀζπίδα ηνπ». Βέβαηα, δὲλ ἀπνζθνπνῦζαλ ὅιεο νἱ ἑηαῖξεο κόλνλ ζηὰ 

πινύηε ἀιιὰ θαὶ ζηὴλ δόμα. Υαξαθηεξηζηηθὸλ ηὸ παξάδεηγκα ηῆο ἑηαίξαο Ἀξρίππεο ἡ 

ὁπνία ἐγθαηέιεηςε ηὸλ λεαξὸν ἐξαζηήλ ηεο θαὶ πξνζεθνιιήζε ζηὸλ νθνθιῆ, ὁ ὁπνῖνο 

ἐθείλελ ηὴλ ἐπνρὴ ἦηαλ ὀγδόληα ἐηῶλ. Ὅηαλ νἱ θίινη ηνῦ ἐγθαηαιεηθζέληνο λεαξνῦ, ηὸλ 

ἐξσηνῦζαλ ηί ἀπέγηλε ἡ ἐξσκέλε ηνπ, ἐθεῖλνο κὲ πηθξία ἀπαληνῦζε: «Ὥζπεξ αἱ γιαῦθεο 

ἐπὶ ηάθνλ θάζεηαη» (πάλσ ζὲ ηάθν θάζεηαη, ὅπσο νἱ θνπθνπβάγηεο). 

Γὲλ εἶραλ ὅκσο ὅιεο νἱ ἑηαῖξεο κηζζὸ θαὶ θέξδε. Ἀκείβνληαλ ἀλάινγα κὲ ηὴλ 

πνηόηεηα ηνῦ νἴθνπ ζηὸλ ὁπνῖνλ ἐξγάδνληαλ, ηὴλ ὀκνξθηά ηνπο, ηὴλ ἱθαλόηεηά ηνπο θαὶ 

ἀθόκε ἀλάινγα κὲ ηὴλ κόξθσζη θαὶ ηνὺο ηξόπνπο εὐγελείαο ηνὺο ὁπνίνπο δηέζεηαλ. ηὴλ 

κόξθσζη ζπγθαηαιεγόηαλ ἡ γλῶζηο ηνῦ ρνξνῦ, ηῆο κνπζηθῆο, ηνῦ ζπλδηαιέγεζζαη.  

ηνὺο νἴθνπο ἀλνρῆο ηὸ θέξδνο θαηὰ πειάηε ιεγόηαλ «ἐιιηκέληνλ» θαὶ ἦηαλ 

θαηάινηπν ηῶλ θεξδῶλ πνὺ ἀπνιάκβαλαλ νἱ ἑηαῖξεο ζηὰ ιηκάληα, ὅηαλ ἔθηαλαλ πινῖα κὲ 

λαπηηθνὺο ἀπὸ ὅινλ ηὸλ θόζκν. Σὸ «ἐιιηκέληνλ» ηῶλ νἴθσλ δηλόηαλ πξνθαηαβνιηθὰ ζηὸλ 

πξνζηάηε θαὶ ἐπέθεξε κηθξὸ θέξδνο ζηὴλ «ἐξγαδνκέλε». Ὑπῆξρε θαὶ ἡ δπλαηόηεο ἐμαγνξᾶο 

κηᾶο ἑηαίξαο γηὰ θάπνηα ρξνληθὴ πεξίνδν, ἡ ὁπνία κπνξνῦζε λὰ θηάζῃ θαὶ ηὶο κεξηθὲο 

ἑβδνκάδεο, κὲ κεγάιν θόζηνο. πλεζηζκέλν ἐπίζεο ἦηαλ, πειάηεο νἱ ὁπνῖνη ἀπνηεινῦζαλ 

θνηλὴ ὁκάδα, ὅπσο νἱ ζηξαηηῶηεο ἢ νἱ ὀπαδνὶ θάπνηαο πνιηηηθῆο θαηξίαο, λὰ «ἐλνηθηάδνπλ» 

γπλαῖθεο ἀπὸ νἴθνπο ἀλνρῆο κὲ ζπκβόιαην, κὲ θεξδηζκέλν θαὶ πάιη ηὸλ πξνζηάηε.  

Ἀληηζέησο, νἱ ἀθξηβὲο θαὶ ἀξηζηνθξαηηθὲο ἑηαῖξεο, νἱ ὁπνῖεο ἐδέρνλην πειάηεο ζηὶο 

νἰθίεο ηνπο, ἀπαηηνῦζαλ λὰ ιακβάλνπλ καδὶ κὲ ηὴλ πξνθαζνξηζκέλε ἀκνηβή ηνπο θαὶ δῶξα, 

ὅπσο θνζκήκαηα, ἀξώκαηα, κέρξη θαὶ κηθξὲο πεξηνπζίεο, γη’ αὐηό, ὅπσο ιέεη ὁ ηξάβσλ, 

ὑπῆξμαλ αἰηία πησρεύζεσο πνιιῶλ ἀκνίξσλ λαπηηθῶλ. Ἐπίζεο δεηνῦζαλ δνύινπο θαὶ 

ἐπίπισζη γηὰ ηνὺο ἐξγαζηαθνύο ηνπο ρώξνπο. Ἡ Φξύλε πῆξε δῶξν ἀπὸ ηὸλ Πξαμηηέιε, ηὸ 

πεξίθεκν ἀξηζηνύξγεκά ηνπ, ηὸλ Ἔξσηα. Γὲλ εἶλαη ἑπνκέλσο ἀμηνπεξίεξγν ηὸ γεγνλὸο ὅηη 

πνιιὲο ραξηζκαηηθὲο ἑηαῖξεο ἀπνηακίεπαλ πξσηνθαλῆ πνζὰ θαὶ ἔθαλαλ θαὶ κηθξὲο ρνξεγίεο 

ζηνὺο δήκνπο ηνπο. ήκεξα, ἀλαθαιύπηνπκε βσκνὺο θαὶ κεγαιεηώδε κλεκεῖα ἀθηεξσκέλα 

ἀπὸ ἑηαῖξεο ζηὴλ πνιηηεία. Ἡ Φξύλε εἶρε ηόζνλ πινῦην ὥζηε πξνζεθέξζε λὰ ἀλαγείξῃ ηὰ 

ηείρε ηῶλ Θεβῶλ, ηὰ ὁπνῖα εἶραλ γθξεκηζηεῖ ἀπὸ ηὸλ Ἀιέμαλδξν, ἐὰλ νἱ Θεβαῖνη ἐδέρνλην 

λὰ γξάςνπλ: «Ἀιέμαλδξνο κὲλ θαηέζθαςελ, ἀλέζηεζε δὲ Φξύλε ἡ ἑηαίξα». Ἡ Λάκηα κὲ 

δηθά ηεο ἔμνδα, ἵδξπζε ζηὴλ ηθπῶλα ηὴλ πξώηε πηλαθνζήθε ηνῦ θόζκνπ (Πνηθίιε ηνά). 

Αὐηὲο νἱ ἑηαῖξεο δηῆγαλ βίνλ πνιπηειῆ θαὶ ἐπεξέαδαλ ηνὺο πειάηεο ηνπο ζηὶο 

ἐπαγγεικαηηθὲο θαὶ θνηλσληθὲο ἀπνθάζεηο ηνπο. 

Ἡ ἐπαγγεικαηηθὴ ἐπηηπρία ηῶλ ἑηαηξῶλ, ἦηαλ θαξπὸο πνιπρξνλίνπ ἐθπαηδεύζεσο ζηὰ 

κπζηηθὰ ηνῦ ἔξσηνο. Οἱ ἑηαῖξεο νἱ ὁπνῖεο δὲλ βαζίζηεθαλ ἁπιὰ ζηὰ ἐμσηεξηθά ηνπο 

ραξίζκαηα ἀιιὰ θαιιηέξγεζαλ ηὴλ κόξθσζί ηνπο παξαθνινπζώληαο ηὶο δηδαζθαιίεο ηῶλ 

θηινζόθσλ ηῆο ἐπνρῆο, ἀπέθηεζαλ θήκε, πινύηε θαὶ ηὴλ ἀπνδνρή ηνπο ἀπὸ θνηλσληθνὺο 

θύθινπο, ὅπσο ἡ Λαΐο, ἡ ὁπνία παξνπζηάδεηαη ἀπὸ ηὸλ Δὐξηπίδε ζὰλ μερσξηζηὴ ρεηξίζηξηα 

ηῆο δηαιεθηηθῆο θαὶ ἰζόηηκε κὲ ηνὺο θηινζνθνῦληεο ἄλδξεο. Οἱ ἑηαῖξεο αὐηέο, ζύρλαδαλ 

ζηὶο ἀθαδεκῖεο θαὶ ζηὶο θηινζνθηθὲο ζρνιέο, ζπκκεηεῖραλ ζὲ ζπκπόζηα θαὶ ζπδεηήζεηο 

ζεκαληηθῶλ θηινζόθσλ, ῥεηόξσλ θαὶ πνιηηηθῶλ. πγρξόλσο ἦηαλ ἄξηζηεο κνπζηθνί, 

ἔπαηδαλ ἅξπα, αὐιὸλ θαὶ θηζάξα. Ἡ ἑηαίξα Γλάζαηλα ζπλέγξαςε ηὸλ «Νόκνλ πζζηηηθόλ», 
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ἕλαλ ὕκλνλ ἀθηεξσκέλν ζηὴλ ἐπηηπρεκέλε ἐξσηηθὴ ζπλεύξεζηλ, ἡ ἑηαίξα Φίληπο ζπλέγξαςε 

ηὸ «Πεξὶ γπλαηθὸο ζσθξνζύλεο», ζηὸ ὁπνῖν ἀλέιπε ηνὺο ιόγνπο γηὰ ηνὺο ὁπνίνπο ἡ 

γπλαῖθα ὀθείιεη λὰ εἶλαη ἁγλή, ἐλῷ γηὰ ηὴλ Ἀζπαζία, ιέγεηαη ὅηη ζπλεξγαδόηαλ κὲ ηὸλ 

Πεξηθιῆ ζηὴλ ζπγγξαθὴ ηῶλ ιόγσλ ηνπ. Μάιηζηα, ὁ θσκηθὸο πνηεηὴο Δὔπνιηο ηὴλ 

ἀπνθαινῦζε «Ἑιέλε» ηνῦ Πεινπνλλεζηαθνῦ Πνιέκνπ.  

Ὁιόθιεξε αὐηὴ ἡ ηάμηο ηῶλ γπλαηθῶλ ἐπέδξαζε ὄρη κόλνλ ἐπὶ ηῆο ἀλαπηύμεσο ηῆο 

ἑιιεληθῆο κεγαινθπΐαο, ἀιιὰ θαὶ ηνῦ πλεπκαηηθνῦ θαὶ θαιιηηερληθνῦ βίνπ. Πνιιὲο ἀπὸ ηὶο 

ἑηαῖξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ὡο πξνπιάζκαηα ηῆο ζεᾶο Ἀθξνδίηεο. Ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ 

Ρσκαῖνο ζπγγξαθεὺο Αἰιηαλόο, νἱ θάηνηθνη ηῶλ Γειθῶλ ἦηαλ ὑπεξήθαλνη δηόηη ἀπέθηεζαλ 

ηὸ ρξπζνῦλ ἄγαικα ηνῦ Πξαμηηέινπο, ηὸ ἐπηδεηθλύνλ ζξηακβεπηηθῶο ηὴλ ὡξαία κνξθὴ ηῆο 

Φξύλεο θαὶ γη’ αὐηὸλ ηὸλ ιόγν ἐηνπνζεηήζε ζηὸλ λαὸ ηνῦ Ἀπόιισλνο θαὶ ἐζεσξεῖην ηὸ 

ὡξαηόηεξνλ ζηνιίδη ηνπ. Ἡ ἑηαίξα Ῥνδώπηο εἶλαη ἡ ἡξσίδα ηῆο ἱζηνξίαο, ηὴλ παξαιιαγὴ 

ηῆο ὁπνίαο γλσξίδνπκε ζήκεξα ὡο ηὸ παξακύζη ηῆο «ηαρηνπνύηαο». Ὅπσο ραξαθηεξηζηηθὰ 

ζρνιηάδεη ὁ αἰγππηηνιόγνο θηιόινγνο Ἔβεξο, «ἐὰλ δὲλ ὑπῆξραλ νἱ ἑηαῖξεο, ὁ ἑιιεληθὸο 

πνιηηηζκὸο ζὰ ἦηαλ γηὰ ἐκᾶο ἱζηνξηθὸο θαὶ θηινζνθηθὸο γξῖθνο. Γηόηη, ὅζν κειεηνῦκε ηὸλ 

πνιηηηζκὸλ ηνῦηνλ θαὶ ἐμεηάδνπκε ηὰ ἔμνρα πλεπκαηηθὰ θαὶ θαιιηηερληθά ηνπ πξνηεξήκαηα, 

ηόζν ἀπαληᾶκε ηὴλ ἄκεζε θαὶ κεγάιε ἐπίδξαζη ηῆο γπλαηθόο».  

Ἡ δεκηνπξγία ἐληππώζεσλ ἦηαλ πξώηηζην θαζῆθνλ αὐηῶλ ηῶλ γπλαηθῶλ νἱ ὁπνῖεο 

θξόληηδαλ ἐληέρλσο λὰ παξνπζηάδνληαη πξνθιεηηθέο, ἡκίγπκλεο ἢ ἀθόκα θαὶ γπκλέο. 

Υαξαθηεξηζηηθὸλ ηὸ παξάδεηγκα ηῆο Φξύλεο ἡ ὁπνία ὁδεγεκέλε ζηὸ δηθαζηήξην γηὰ 

ἀζέβεηα, δὲλ δίζηαζε λὰ γπκλσζῇ κπξνζηὰ ζηὰ ἔθπιεθηα κάηηα ηῶλ δηθαζηῶλ, κὲ 

ἀπνηέιεζκα λὰ ἀπαιιαρζῇ. Σὰ ἐλδύκαηα ηῶλ ἑηαηξῶλ ὀλνκάδνληαλ «ἄλζηλα» θαὶ 

ραξαθηεξίδνληαλ ἀπὸ ηὴλ ὑπεξβνιὴ ηῆο ζπλζέζεσο θαὶ ηῶλ ρξσκάησλ. Σὰ «ηαξαληηλίδηα» 

ἐλδύκαηα ἦηαλ δηαθαλῆ, ρσξὶο θνπκπηὰ θαὶ ἄθελαλ ἀθάιππηα ἐπίκαρα ζεκεῖα ηνλίδνληαο 

ηὶο γξακκὲο ηνῦ ζώκαηνο. Ἔηζη νἱ ἑηαῖξεο, κὲ ηὸ ἔληνλν βάςηκό ηνπο θαὶ ηὴλ ἔθζεζη ηῶλ 

ζσκαηηθῶλ ηνπο πξνζόλησλ ἔδηλαλ κία ἐμσηηθὴ λόηα ζηὸ πέξαζκά ηνπο θαὶ πνιιὲο ἔκεηλαλ 

ζηὴλ ἱζηνξία ὡο νἱ πηὸ ἑιθπζηηθὲο γπλαῖθεο.  

Ἐμεξρόκελεο ινηπὸλ νἱ ἑηαῖξεο ἀπὸ ηνὺο νἴθνπο ηνπο, ἐπεδεηθλύνλην ἐιεπζέξσο ζηὶο 

πνιπζύρλαζηεο ὁδνύο, ζηὰ ζέαηξα θαὶ ζηὴλ ἀγνξά. Ἂλ θαὶ ἔρῃ ὑπνζηεξηρζεῖ ὅηη ὁ 

ἀζελατθὸο λόκνο ἐπέβαιε ζὲ αὐηὲο ἰδηαίηεξνλ ἔλδπκα, δὲλ εἶλαη ἀιεζέο, δηόηη νἱ 

ἐληππσζηαθὲο «θελάθεο» (πεξνῦθεο), ηὰ ρξσκαηηζηὰ ἐλδύκαηα κὲ ηνὺο ἔληνλνπο 

ζπλδπαζκνύο, ηὰ ιακπεξὰ θνζκήκαηα, ηὰ θαιιπληηθὰ θαὶ νἱ βαθέο, ηὶο ἔθαλαλ εὔθνια 

ἀλαγλσξίζηκεο. Ἐπὶ πιένλ θνξνῦζαλ ὑπνδήκαηα ηῶλ ὁπνίσλ ηὰ θαξθηὰ ἀπνηύπσλαλ ἐπὶ 

ηνῦ ἐδάθνπο ζύληνκε πξόζθιεζη ὅπσο: «Ἀθνινύζεη». 

Ὅκσο ὅιεο νἱ ἑηαῖξεο εἶραλ λὰ ἀληηκεησπίζνπλ ἕλα θνηλὸ πεπξσκέλν, ηὸ γῆξαο, πνὺ 

ηὶο ἔβγαδε ἐθηὸο ζπλαγσληζκνῦ. πάληα νἱ γεξαζκέλεο ἑηαῖξεο, παξ’ ὅια ηὰ πινύηε θαὶ ηὶο 

πνιπηέιεηέο ηνπο, θαηάθεξλαλ λὰ πεζάλνπλ ζηὴλ ζηγνπξηὰ ηῶλ ρξεκάησλ. Πσινῦζαλ, ιόγῳ 

θζνξᾶο ηνῦ θάιινπο ηνπο, ηὶο ἐθήκεξεο πεξηνπζίεο ηνπο θαὶ μερληνῦληαλ ἀπὸ ἐξαζηὲο θαὶ 

ζαπκαζηέο, πησρὲο θαὶ ἄζεκεο. Ὅπσο ἡ θιεςύδξα ὁξίδεη ηὸλ ρξόλν θαὶ θάπνηε 

ὁινθιεξώλεη ηὴλ πηῶζη ηῆο ἄκκνπ ηεο, ἔηζη θαὶ νἱ θζαξκέλεο θαὶ ἡιηθησκέλεο ἑηαῖξεο 

ηεξκάηηδαλ ηὴλ ζηαδηνδξνκία ηνπο ἀκέζσο κεηὰ ηὸ μέθηηζκα ηῆο ὀκνξθηᾶο ηνπο. Γη’ αὐηὸ ὁ 

πνηεηὴο Δὔβνπινο κὲ ἐπηηπρία ἀπνθαιεῖ «θιεςύδξεο» ηὶο ἑηαῖξεο νἱ ὁπνῖεο κπνξνῦλ λὰ 

ἐθκεηαιιεύνληαη ηὴλ ὀκνξθηὰ ηνπο θαὶ ηὰ ληάηα ηνπο ὅζν αὐηὰ δηαξθνῦλ ζηὸλ ρξόλν... 
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*** 

 

ἑηαίρα: Κπξηνιεθηηθῶο, ἡ ζύληξνθνο. Θειπθὸ ηνῦ ἑηαῖξνο (ηὸ ὁπνῖνλ πξνέξρεηαη ἀπὸ ηὸ 

ἔηεο= νἰθεῖνο) 

ταμαιηύπη: Ἀζήκαληε γπλαῖθα-πόξλε. 

πανδοζία: Ἡ εἰο πάληαο δηδνκέλε. 

ταλίμα: Ἡ ραιηκᾶο, γπλὴ κεζύνπζα. Ἀπὸ ηὸ ῥῆκα ραιάσ= ραιαξώλσ, ιύσ (πξβι. «ραιαξὰ 

ἤζε») 

ζηεγίηης: Ἡ πόξλε. Πξβι. ηὸ ζεκεξηλὸ «ζπηησκέλε». 

περίπολις: Ἡ πεξὶ ηὰο ὁδνὺο πιαλσκέλε, ἡ θνηλὴ πόξλε, ηνῦ δξόκνπ. 

πόρνη: Ἀπὸ ηὸ ῥῆκα πέξλεκη= πσιῶ. Λέγεηαη θαὶ πνξλεύηξηα. 

ἱερόδοσλος: Κπξηνιεθηηθῶο ζεκαίλεη δνῦινο ἱεξνῦ, λανῦ. Ὁ ὅξνο θαζηεξώζε ἐπὶ ηῶλ 

δεκνζίσλ ἑηαηξῶλ ζηὸλ λαὸ ηῆο Ἀθξνδίηεο ζηὴλ Κόξηλζν. 

   
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ειὶο | 7  
 

ΓΛΤΚΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑΙ 

 

{ΓΛΤΚΕΡΑ} Τὸν στρατιώτην, ΘαἸ, τὸν Ἀκαρννα, ὃς πάλαι μὲν Ἀβρότονον εἶχε, 

μετὰ ταῦτα δὲ ἠράσθη ἐμοῦ, τὸν εὐπάρυφον λέγω, τὸν ἐν τᾜ χλαμύδι, οἶσθα αὐτόν, 

ἥ ἐπιλέλησαι τὸν ἄνθρωπον;  

Σὸλ ζηξαηηώηε Θαΐ
1
, ηὸλ Ἀθαξλᾶλα, ὁ ὁπνῖνο παιαηόηεξα εἶρε ηὴλ Ἁβξόηνλνλ, ἐλῷ ἔπεηηα 

ἀγάπεζε ἐκέλα, γηὰ ηὸλ ιακπξνζηνιηζκέλν ιέσ, αὐηὸλ κὲ ηὴλ ριακύδα, ηὸλ γλσξίδεηο ἢ ηὸλ 

ἔρεηο μεράζεη ηὸλ ἄλζξσπν; 
 

 

{ΘΑΙ} Οὔκ, ἀλλὰ οἶδα, ὦ Γλυκέριον, καὶ συνέπιε μεθ' ἡμῶν πέρυσιν ἐν τοῖς 

Ἁλώοις. τί δὲ τοῦτο; ἐῴκεις γάρ τι περὶ αὐτοῦ διηγεῖσθαι. 

Ὄρη, ηὸλ γλσξίδσ, Γιπθέξηνλ
2
, ἔπηλε θαὶ ὅιαο καδί καο πέξπζη ζηὰ Ἁιῶα

3
. Γηαηί αὐηό; 

Φαίλεζαη ὅηη θάηη ζὲο λὰ πῇο γη’ αὐηόλ. 
 

 

{ΓΛΤΚΕΡΑ} Γοργόνα αὐτὸν ἡ παμπόνηρος, φίλη δοκοῦσα εἶναι, ἀπέσπασεν ἀπ' 

ἐμοῦ ὑπαγαγοῦσα. 

Αὐηόλ, ἡ Γνξγόλα ἡ πακπόλεξνο, παξηζηάλνληαο ηὴλ θίιε, κνῦ ηὸλ ἅξπαμε ἀπνπιαλώληαο 

ηνλ. 
 

  

{ΘΑΙ} Καὶ νῦν σοὶ μὲν ἐκεῖνος οὐ πρόσεισι, Γοργόναν δὲ ἑταίραν πεποίηται; 

Καὶ ηώξα ἐθεῖλνο δὲλ ἔξρεηαη ζὲ ἐζέλα ἀιιὰ ἔρεη θάλεη ἑηαίξα ηνπ ηὴλ Γνξγόλα; 
 

  

{ΓΛΤΚΕΡΑ} Ναί, ὦ ΘαἸ, καὶ τὸ πργμα οὐ μετρίως μου ἥψατο. 

                                                 
1
 Ἐγελλήζε ζηὴλ Ἀζήλα. ύκθσλα κὲ ηὸλ Κιείηαξρν, ηὸλ Πινύηαξρν θαὶ ηὸλ Γηόδσξν ηὸλ ηθειηώηε, ὑπῆξμε 

ἡ αἰηία ηνῦ ἐκπξεζκνῦ ηῶλ ἀλαθηόξσλ ηῆο Πεξζεπόιεσο. Ὁ Πινύηαξρνο ζηὸ ἔξγν ηνπ «Βίνο Ἀιεμάλδξνπ» 

(38,1,1) γξάθεη: «Ὁ Ἀιέμαλδξνο ἐλῷ ἐπξόθεηην λὰ θηλεζῇ θαηὰ ηνῦ Γαξείνπ, ἔηπρε λὰ παξαδνζῇ καδὶ κὲ ηὶο 

ἑηαῖξεο ηνπ ζὲ δηαζθέδαζη θαὶ κέζε. Μεηαμύ ηνπο ἦηαλ θαὶ ἡ ἐξσκέλε ηνῦ Πηνιεκαίνπ Θαΐο, ἡ ὁπνία εἶπε ὅηη 

γηὰ ὅζα ὑπέθεξε πιαλσκέλε ζηὴλ Ἀζία ἀπνδεκηώζεθε αὐηὴλ ηὴλ ἡκέξα, δηαζθεδάδνληαο ζηὰ ἀλάθηνξα ηῆο 

Πεξζίαο. Ἀιιὰ ζὰ εὐραξηζηεῖην ἀθόκε πεξηζζόηεξν ἐὰλ ἐλ κέζῳ ηῆο δηαζθεδάζεσο ππξπνινῦζε ηὸλ νἶθν ηνῦ 

Ξέξμνπ, αὐηνῦ πνὺ θαηέθαςε ηὴλ Ἀζήλα, ἀλάπηνληαο ἡ ἴδηα ηὴλ θσηηὰ ὑπὸ ηὸ βιέκκα ηνῦ βαζηιέσο, γηὰ λὰ 

δηαδνζῇ ζηνὺο ἀλζξώπνπο ὅηη νἱ ἑηαῖξεο ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ ἐθδηθήζεθαλ πεξηζζόηεξν ηνῦο Πέξζεο, παξὰ νἱ 

λαύαξρνη θαὶ νἱ ζηξαηεγνί». Μεηὰ ηὸλ ζάλαηνλ ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ παληξεύηεθε ηὸλ βαζηιέα, πιένλ, ηῆο 

Αἰγύπηνπ Πηνιεκαῖν. 
2
 Ἐγελλήζε ζηὴλ ηθπῶλα. Γλσζηὴ γηὰ ηὰ ζθνδξόηαηα ἐξσηηθὰ πάζε ηὰ ὁπνῖα δεκηνύξγεζε. Ὁ Ἅξπαινο, 

θίινο ηνῦ Μεγάινπ Ἀιεμάλδξνπ θαὶ δηνηθεηὴο ηῆο Βαβπιῶλνο, θαηαζπαηάιεζε γηὰ ράξηλ ηεο ηὰ ρξήκαηα ηνῦ 

ζεζαπξνθπιαθίνπ ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ θαὶ ὅηαλ ηνῦ δεηήζεθε λὰ ηὸλ ἀλαθεξύμνπλ βαζηιέα ηῆο Βαβπιῶλνο, ηὸ 

ἀξλήζεθε, ἀθνῦ ἡ Γιπθέξα δὲλ ζὰ ζηεθόηαλ βαζίιηζζα. Μεηὰ ηὸλ ζάλαηνλ ηνῦ Ἁξπάινπ ἐπέζηξεςε ζηὴλ 

Ἀζήλα, ὅπνπ ζπλεδέζε ἐξσηηθῶο κὲ ηὸλ πνηεηὴ Μέλαλδξν πξὸο ηὸλ ὁπνῖνλ ὑπῆξμε ηόζν πηζηὴ ὥζηε ἔιεγε ὅηη 

πξνηηκνῦζε λὰ εἶλαη βαζίιηζζα ηνῦ Μελάλδξνπ παξὰ ηῆο Σαξζνῦ. Ὁ Μέλαλδξνο ζὲ ἐπηζηνιή ηνπ ζρεηηθὰ κὲ 

ηὴλ Αἴγππην ηῆο ἔγξαθε: «Ἡ Αἴγππηνο ρσξὶο ἐζέλα, εἶλαη πνιπάλζξσπνο ἐξεκηά». 
3
 Ἑνξηὴ ηῶλ θαηνίθσλ ηῆο Ἀηηηθῆο πξὸο ηηκὴλ ηῆο Γήκεηξνο ηῆο Ἁισαίεο ἢ Ἁισάδνο, ζεόηεηνο ηῶλ θαξπῶλ 

ηῆο γῆο, ηνῦ Γηνλύζνπ, ζενῦ ηνῦ νἴλνπ θαὶ ηνῦ Πνζεηδῶλνο, ηνῦ θαινπκέλνπ Φπηαικίνπ. Ἦηαλ ἑνξηὴ 

ἀγξνηηθή, ηὴλ ὁπνίαλ ἑόξηαδαλ γύξσ ἀπὸ ηὰ ἁιώληα, ζπγρξόλσο ζὲ ὅινπο ηνὺο δήκνπο ηῆο Ἀηηηθῆο θαὶ ζηὴλ 

ὁπνίαλ ὁ Πνζεηδῶλ ἐιαηξεύεην ὡο ζεὸο ηνῦ ὑγξνῦ ζηνηρείνπ ηῆο θύζεσο, ἄλεπ ηῆο ζπκκεηνρῆο ηνῦ ὁπνίνπ 

δὲλ δύλαηαη λὰ ὑπάξμῃ βιάζηεζηο. Ἐηειεῖην θαη’ ἔηνο, θαηὰ ηὴλ ζπγθνκηδὴ ηῶλ θαξπῶλ, θαηὰ ηὸλ ηξύγν θαὶ 

ὅηαλ ἄλνηγαλ ηὰ λέα θξαζηά. Γὲλ γλσξίδνπκε θακκία ιεπηνκέξεηα γηὰ ηὶο ηνπηθὲο ἑνξηὲο ηῶλ δηαθόξσλ δήκσλ. 

Ἡ θπξησηέξα ἑνξηὴ δηαξθνῦζε πνιιὲο ἡκέξεο, δηόηη ἄξρηδε ἀπὸ ηὴλ Ἀζήλα θαὶ ὁινθιεξσλόηαλ ζηὴλ 

Ἐιεπζῖλα. 
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Ναί, Θαΐ, θαὶ ηὸ πξᾶγκα δὲλ κὲ πείξαμε ιίγν. 
  

  

{ΘΑΙ} Πονηρὸν μέν, ὦ Γλυκέριον, οὐκ ἀδόκητον δέ, ἀλλ' εἰωθὸς γίγνεσθαι ὑφ' 

ἡμῶν τῶν ἑταιρῶν. οὔκουν χρὴ οὔτε ἀνισθαι ἄγαν οὔτε μέμφεσθαι τᾜ Γοργόνᾙ· 

οὐδὲ γὰρ σὲ Ἀβρότονον ἐπ' αὐτ πρότερον ἐμέμψατο, καίτοι φίλαι ἦτε. ἀτὰρ ἐκεῖνο 

θαυμάζω, τί καὶ ἐπᾚνεσεν αὐτᾛς ὁ στρατιώτης οὗτος, ἐκτὸς εἰ μὴ παντάπασι 

τυφλός ἐστιν, ὃς οὐχ ὡράκει τὰς μὲν τρίχας αὐτὴν ἀραιὰς ἔχουσαν καὶ ἐπὶ πολὺ 

τοῦ μετώπου ἀπηγμένας· τὰ χείλη δὲ πελιδνὰ καὶ τράχηλος λεπτὸς καὶ ἐπίσημοι 

ἐν αὐτ αἱ φλέβες καὶ ῥὶς μακρά. ἓν μόνον, εὐμήκης ἐστὶ καὶ ὀρθὴ καὶ μειδιᾶ πάνυ 

ἐπαγωγόν. 

Καθὸ κὲλ Γιπθέξηνλ, ὄρη ὅκσο ἀπξνζδόθεην, ἀιιὰ ζπλεζίδεηαη λὰ γίλεηαη ἀπὸ ἐκᾶο ηὶο 

ἑηαῖξεο. Ἄξα, νὔηε πξέπεη λὰ ζηελνρσξεῖζαη πνιύ, νὔηε λὰ κέκθεζαη ηὴλ Γνξγόλα. Γηόηη 

νὔηε ἐζέλα ζὲ θαηεγόξεζε παιαηόηεξα γηὰ ηὸ ἴδην ἡ Ἁβξόηνλνλ, ἂλ θαὶ ἤζαζηαλ θίιεο. 

Ἀιιὰ κὲ ἐθεῖλν ἀπνξῶ, ηί ηῆο ἐπαίλεζε αὐηὸο ὁ ζηξαηηώηεο, ἐθηὸο θαὶ ἂλ εἶλαη ἐληειῶο 

ηπθιόο, ὁ ὁπνῖνο δὲλ εἶδε ὅηη ἔρεη ἀξαηὰ καιιηὰ θαὶ θαηὰ πνιὺ ηξαβεγκέλα ζηὸ κέησπν. 

Σὰ ρείιε ὠρξά, ὁ ιαηκὸο ιεπηόο, ζηὸλ ὁπνῖνλ [εἶλαη] ἐκθαλεῖο νἱ θιέβεο θαὶ κύηε καθξά. 

Ἕλα κόλνλ [θαιὸλ ἔρεη], εἶλαη ὑςειὴ κὲ ἴζην θνξκὶ θαὶ γειᾷ πνιὺ ζαγελεπηηθά. 
 

 

{ΓΛΤΚΕΡΑ} Οἴει γάρ, ὦ ΘαἸ, τ κάλλει ἠρσθαι τὸν Ἀκαρννα; οὐκ οἶσθα ὡς 

φαρμακὶς ἡ Χρυσάριόν ἐστιν ἡ μήτηρ αὐτᾛς, Θεσσαλάς τινας Ὠδὰς ἐπισταμένη καὶ 

τὴν σελήνην κατάγουσα; φασὶ δὲ αὐτὴν καὶ πέτεσθαι τᾛς νυκτός· ἐκείνη ἐξέμηνε 

τὸν ἄνθρωπον πιεῖν τῶν φαρμάκων ἐγχέασα, καὶ νῦν τρυγῶσιν αὐτόν. 

Μὰ λνκίδεηο Θαΐ, ὅηη ηὸ θάιινο ἀγάπεζε ὁ Ἀθαξλάλ; Γὲλ μέξεηο ὅηη ἡ κάγηζζα Υξπζάξηνλ 

εἶλαη κεηέξα ηεο [θαὶ] γλσξίδνληαο θαιῶο θάπνηεο ζεζζαιηθὲο ὠδὲο θαηεβάδεη θαὶ ηὴλ 

ζειήλε
4
; Λέλε ὅηη αὐηὴ πεηάεη θαὶ ὅιαο ηὴλ λύθηα

5
. Ἐθείλε ηξέιιαλε ηὸλ ἄλζξσπν δίλνληάο 

ηνπ λὰ πηῇ ἀπὸ ηὰ ἐξσηηθὰ θίιηξα θαὶ ηώξα ηὸλ ηξπγνῦλ
6
. 

                                                 
4
 Οἱ κάγηζζεο ηῆο Θεζζαιίαο, θαηὰ ηὴλ παξάδνζηλ, ἦηαλ ηόζν ἰζρπξὲο ὥζηε «θαηέβαδαλ ηὸ θεγγάξη ἀπὸ ηὸλ 

νὐξαλό» γηὰ λὰ ηὶο βνεζήζῃ ζηὶο καγηθὲο ηειεηνπξγίεο ηνπο. Σὸ θεγγάξη παίδεη ζπνπδαῖν ῥόιν ζηὴλ καγηθὴ 

πξαθηηθή. Ἡ ειήλε ἀληηπξνζσπεύεη ηὴλ ζθνηεηλὴ πιεπξὰ ηῆο θύζεσο, ηὴλ πλεπκαηηθὴ ὄςηλ ηνῦ θσηὸο κέζα 

ζηὸ ζθνηάδη, ηὴλ ἐζσηεξηθὴ γλώζη, ηό παξάινγν, ηὸ δηαηζζεηηθὸ θαὶ ὑπνθεηκεληθό. Ἐθείλε ἐιέγρεη παιίξξνηεο, 

βξνρέο, ὕδαηα, πιεκκύξεο θαὶ ἐπνρέο θαὶ ὡο ἐθ ηνύηνπ ηὴλ δηάξθεηα ηῆο δσῆο. Ὅιεο νἱ ζειεληαθὲο ζεὲο 

ἐιέγρνπλ ηὸ πεπξσκέλν θαὶ ὑθαίλνπλ ηὴλ κνῖξα, γη’ αὐηὸ κεξηθὲο θνξὲο ἀπεηθνλίδνληαη ζὰλ ἀξάρλεο ζηὸ 

θέληξν ηνῦ ἱζηνῦ ηνπο. Σὸ θξηηήξην γηὰ ηὴλ ἄμηα κάγηζζα εἶλαη ἐὰλ κπνξῇ «λὰ θαηεβάζῃ ηὸ θεγγάξη». Ὅηαλ 

πξόθεηηαη λὰ ἐθηειέζῃ ζπνπδαία ηειεηνπξγήκαηα ζηξέθεηαη πξὸο αὐηό, ηὸ ἐξσηᾷ θαὶ ηὸ ἐπηηάζζεη λὰ 

ἀπνθξηζῇ. Ἂλ δὲλ ηῆο ἀπαληήζῃ ηὸ θαηεβάδεη ἀπὸ ηὸλ νὐξαλὸ δηὰ ηῆο βίαο, ἐπηβαίλεη ζὲ αὐηό, ηὸ πνδνπαηᾷ 

θαὶ ηὸ βαζαλίδεη κέρξηο ὅηνπ ηῆο πῇ ὅια ὅζα ζέιεη λὰ κάζῃ. Γηὰ λὰ ηὸ αἰρκαισηίζῃ θηηάρλεη κία πίηα θαὶ 

ἐθεῖλν θαηεβαίλνληαο γηὰ λὰ θάῃ ζπιιακβάλεηαη θαὶ ηίζεηαη ὑπὸ ηὴλ ἐμνπζία ηεο. ηὸ ἔξγν ηνῦ 

Ἀξηζηνθάλνπο «Νεθέιεο» (ζη. 749) δηᾳθσκσδεῖηαη ηὸ γεγνλὸο ὅηη ἕλα πξόζσπν θαηέιεγε ζηὸ λὰ ἀγνξάζῃ ηὶο 

ὑπεξεζίεο κηᾶο κάγηζζαο ἀπὸ ηὴλ Θεζζαιία πξνθεηκέλνπ αὐηὴ λὰ θαηεβάζῃ ηὸ θεγγάξη, ὥζηε αὐηὸ λὰ κὴλ 

ἐκθαληζηῇ ζηὸλ βξαδηλὸ νὐξαλὸ θαὶ ἔηζη λὰ ἐθκεηαιιεπηῇ αὐηὴλ ηὴλ θαηάζηαζηλ γηὰ λὰ ἐπηιύζῃ 

ζνβαξόηεξα ζέκαηα, ὅπσο ηὴλ ἀπνθπγὴ πιεξσκῆο θάπνηνπ ρξένπο. Οἱ θαξκαθίδεο ἐδῶ ἐκθαλίδνληαη ὡο κέιε 

κηᾶο ἀλαγλσξηζκέλεο ὁκάδνο γπλαηθῶλ νἱ ὁπνῖεο ἔρνπλ εἰδηθεπηεῖ ζηὴλ παξνρὴ καγηθῶλ ὑπεξεζηῶλ, πέξαλ 

ηῆο ρξήζεσο βνηάλσλ. Γὲλ γλσξίδνπκε ηὸλ ιόγν γηὰ ηὸλ ὁπνῖνλ ἡ Θεζζαιία εἶρε ηόζν κεγάιε θήκε ζρεηηθὰ 

κὲ ηὴλ καγεία, παξ’ ὅιν πνὺ νἱ κειεηεηὲο ὑπνζηεξίδνπλ ὅηη ἡ θήκε ηεο βαζηδόηαλ ζηὸ γεγνλὸο ὅηη ἐθεῖ 

εὑξηζθόηαλ ηὸ ἡγεηηθό θέληξν ιαηξείαο ηῆο Ἑθάηεο, ηῆο ζεᾶο ηνῦ θάησ θόζκνπ ἡ ὁπνία ζρεηίδεην κὲ ηὶο ςπρὲο 

ηῶλ λεθξῶλ θαὶ ηὴλ καγεία ἀπὸ ηὸλ 5
νλ

π.Υ. αἰώλα θαὶ κεηά. ύκθσλα κὲ ζρνιηαζηὴ ηνῦ Ἀξηζηνθάλνπο, νἱ 
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{ΘΑΙ} Καὶ σὺ ἄλλον, ὦ Γλυκέριον, τρυγήσεις, τοῦτον δὲ χαίρειν ἔα. 

Καὶ ἐζὺ Γιπθέξηνλ, ἄιινλ ζὰ ηξπγήζῃο. Αὐηόλ, ἄζε ηνλ λὰ πάῃ ζηὸ θαιό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Θεζζαινί, ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο, ἠζρνινῦλην κὲ ηὴλ πξαθηηθὴ καγεία θαὶ ἀπέθηεζαλ αὐηὲο ηὶο ἱθαλόηεηεο 

ὅηαλ, ζύκθσλα κὲ ηὴλ παξάδνζηλ, ἀλεθάιπςαλ ηὸλ ζάθν ηῆο Μεδείαο κὲ ηὰ θάξκαθα πνὺ εἶρε καδί ηεο, 

θζάλνληαο κὲ ηὸλ Ἰάζνλα ζηὴλ Θεζζαιία ἀπὸ ηὴλ Κνιρίδα. Ἡ πηὸ γλσζηὴ πξαθηηθὴ ηῶλ θαξκαθίδσλ ηῆο 

Θεζζαιίαο ἦηαλ ἡ ἐξσηηθὴ καγεία. Ἔθηηαρλαλ ἐξσηηθὰ θίιηξα θαὶ ὅπσο ιέεη ὁ Ἀξηζηνηέιεο, γηὰ ηὴλ 

θαηαζθεπὴ αὐηῶλ ηῶλ θίιηξσλ ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηὸ «ἰππνκαλὲο» (κηθξὸ ἔθθπκα ζηὸ κέησπν λενγέλλεηνπ 

ἀιόγνπ) γηὰ λὰ ἐλδπλακώζνπλ ηὴλ ἐξσηηθὴ ἐπηζπκία. 
5
 Ἡ βαζηθὴ ἐξγαζία κηᾶο θαξκαθίδνο ἦηαλ (ὅπσο θαίλεηαη θαὶ ἀπὸ ηὸ ὄλνκά ηεο) ἡ παξαζθεπὴ θαξκάθσλ. Ἡ 

ιέμηο «θάξκαθνλ» ζηὰ ἀξραῖα ζήκαηλε ηόζν ηὸ δειεηήξην ὅζν θαὶ ηὸ θίιηξν ηὸ ὁπνῖν πξννξηδόηαλ γηὰ 

ζεξαπεπηηθνὺο ἢ καγηθνὺο ζθνπνύο. ὲ αὐηὰ ηὰ θάξκαθα πεξηειακβάλνλην θαὶ νἱ ἀινηθὲο ηὶο ὁπνῖεο ὅηαλ 

ἄιεηθαλ ἐπάλσ ζηὸ γπκλό ηνπο ζῶκα, ιέγεηαη ὅηη ἔδηλαλ ζὲ αὐηὲο ηὴλ δπλαηόηεηα ηῆο πηήζεσο. Βέβαηα, ἡ 

πηῆζηο κηᾶο κάγηζζαο δέλ ἦηαλ, θπζηθά, θπξηνιεθηηθή, ἀιιὰ κᾶιινλ ηὸ ἀπνηέιεζκα κηᾶο ἐκπεηξίαο ἡ ὁπνία 

ἐδεκηνπξγεῖην ἀπὸ παξαηζζεζηνγόλεο θαὶ ςπρνδηεγεξηηθέο νὐζίεο, ηὶο ὁπνῖεο πεξηεῖρε ἡ ἀινηθή. Αὐηὴλ ηὴλ 

ἄπνςηλ δηαηππώλεη θαὶ ὁ Ἄγγινο θπζηθὸο Francis Bacon (1561-1626). Ἡ αἴζζεζηο ηὴλ ὁπνίαλ δεκηνπξγνῦζαλ 

αὐηὰ ηὰ θάξκαθα ἦηαλ ηόζν ἔληνλε θαὶ δσληαλή, ὥζηε πίζηεπαλ ὅηη πξάγκαηη ἐπξόθεηην γηὰ κία ἀιεζηλὴ 

πηῆζη ἤ κεηαθνξὰ ἔμσ ἀπὸ ηὸ θπζηθό ηνπο ζῶκα. 
6
 Ὅπσο ζὰ ιέγακε ζήκεξα «ηὸλ καδᾶλε». 
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ΜΤΡΣΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΜΥΙΛΟ ΚΑΙ ΔΩΡΙ 

 

{ΜΤΡΣΙΟΝ} Γαμεῖς, ὦ Πάμφιλε, τὴν Φίλωνος τοῦ ναυκλήρου θυγατέρα καὶ ἤδη σε 

γεγαμηκέναι φασίν; οἱ τοσοῦτοι δὲ ὅρκοι οὓς ὤμοσας καὶ τὰ δάκρυα ἐν ἀκαρεῖ 

πάντα οἴχεται, καὶ ἐπιλέλησαι Μυρτίου νῦν, καὶ ταῦτα, ὦ Πάμφιλε, ὁπότε κύω 

μᾛνα ὄγδοον ἤδη; τοῦτο γοῦν καὶ μόνον ἐπριάμην τοῦ σοῦ ἔρωτος, ὅτι μου 

τηλικαύτην πεποίηκας τὴν γαστέρα καὶ μετὰ μικρὸν παιδοτροφεῖν δεήσει, πργμα 

ἑταίρᾳ βαρύτατον· οὐ γὰρ ἐκθήσω τὸ τεχθέν, καὶ μάλιστα εἰ ἄρρεν γένοιτο, ἀλλὰ 

Πάμφιλον ὀνομάσασα ἐγὼ μὲν ἕξω παραμύθιον τοῦ ἔρωτος, σοὶ δὲ ὀνειδιεῖ ποτε 

ἐκεῖνος, ὡς ἄπιστος γεγένησαι περὶ τὴν ἀθλίαν αὐτοῦ μητέρα. γαμεῖς δ' οὐ καλὴν 

παρθένον· εἶδον γὰρ αὐτὴν ἔναγχος ἐν τοῖς Θεσμοφορίοις μετὰ τᾛς μητρός, οὐδέπω 

εἰδυῖα ὅτι δι' αὐτὴν οὐκέτι ὄψομαι Πάμφιλον. καὶ σὺ δ' οὖν πρότερον ἰδοῦ αὐτὴν καὶ 

τὸ πρόσωπον καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἰδέ· μή σε ἀνιάτω, εἰ πάνυ γλαυκοὺς ἔχει αὐτοὺς 

μηδὲ ὅτι διάστροφοί εἰσι καὶ ἐς ἀλλήλους ὁρῶσι· μλλον δὲ τὸν Φίλωνα ἑώρακας 

τὸν πατέρα τᾛς νύμφης, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ οἶσθα, ὥστε οὐδὲν ἔτι δεήσει τὴν 

θυγατέρα ἰδεῖν. 

Νπκθεύεζαη, Πάκθηιε, ηὴλ θόξελ ηνῦ Φίισλνο ηνῦ πινηνθηήηνπ θαὶ ἤδε ζὲ ζεσξνῦλ 

λπκθεπκέλν; Οἱ ηόζνη ὅξθνη ηνὺο ὁπνίνπο ἔδσζεο θαὶ ηὰ δάθξπα, ὅια ράλνληαη ἀθαξηαῖα 

θαὶ ἔρεηο μεράζεη ηώξα ηὴλ Μύξηηνλ
7
 θαὶ αὐηά, Πάκθηιε, ὅηαλ ἤδε εὑξίζθνκαη ζηὸλ ὄγδνν 

κήλα θπήζεσο; Αὐηὸ θαὶ κόλνλ ἐμαγόξαζα ἀπὸ ηὸλ ἔξσηά ζνπ, ὅηη ηόζν κεγάιε κνῦ ἔρεηο 

θάλεη ηὴλ θνηιηά θαὶ κεηὰ ἀπὸ ιίγν ζὰ ρξεηαζηῇ λὰ ηξέθσ παηδί, πξᾶγκα βαξύηαην γηὰ 

ἑηαίξα. Ὅκσο, δὲλ ζὰ ἀθήζσ ἔθζεην ηὸ παηδί, θαὶ κάιηζηα ἂλ εἶλαη ἀγόξη, ἀιιὰ 

ὀλνκάδνληάο ην ἐγὼ Πάκθηιν, ζὰ ηὸ ἔρσ παξεγνξηὰ ηνῦ ἔξσηνο θαὶ ζὰ ζὲ θαηαθξίλῃ 

θάπνηε ἐθεῖλνο γηὰ ηὸ πόζν ἄπηζηνο ἔρεηο γίλεη πξὸο ηὴλ ηαιαίπσξε κεηέξα ηνπ. Γὲλ 

λπκθεύεζαη ὅκσο ὡξαία θόξελ. Γηόηη ηὴλ εἶδα πξνζθάησο ζηὰ Θεζκνθόξηα
8
 κὲ ηὴλ κεηέξα 

ηεο, κὴ γλσξίδνπζα ἀθόκε ὅηη ἐμ αἰηίαο ηεο δὲλ ζὰ μαλαδῶ ηὸλ Πάκθηιν. Καὶ ἐζὺ ὅκσο, 

δὲο πξῶηα ηὴλ ἴδηα θαὶ ηὸ πξόζσπό ηεο θαὶ ηὰ κάηηα. Μὴ ζὲ ζηελνρσξῇ ἂλ εἶλαη πάξα πνιὺ 

ἀζηξαπηεξά, νὔηε ὅηη εἶλαη ἀιιήζσξα θαὶ ηὸ ἕλα θπηηᾷ ηὸ ἄιιν. Μᾶιινλ ἔρεηο δεῖ ηὸλ 

Φίισλα, ηὸλ παηέξα ηῆο λύθεο θαὶ μέξεηο ηὸ πξόζσπόλ ηνπ, ὥζηε δὲλ ζὰ εἶλαη ἀλάγθε 

πιένλ λὰ δῇο θαὶ ηὴλ θόξελ ηνπ. 
 

  

{ΠΑΜΥΙΛΟ} Ἔτι σου ληρούσης, ὦ Μύρτιον, ἀκούσομαι παρθένους καὶ γάμους 

ναυκληρικοὺς διεξιούσης; ἐγὼ δὲ ἥ σιμήν τινα ἥ καλὴν νύμφην οἶδα; ἥ ὅτι Φίλων ὁ 

Ἀλωπεκᾛθεν -οἶμαι γὰρ ἐκεῖνον λέγειν σε- θυγατέρα ὅλως εἶχεν ὡραίαν ἤδη 

γάμου; ἀλλ' οὐδὲ φίλος ἐστὶν οὗτος τ πατρί· μέμνημαι γὰρ ὡς πρῴην ἐδικάσατο 

περὶ συμβολαίου· τάλαντον, οἶμαι, ὀφείλων γὰρ τ πατρὶ οὐκ ἤθελεν ἐκτίνειν, ὁ δὲ 

παρὰ τοὺς ναυτοδίκας ἀπήγαγεν αὐτόν, καὶ μόλις ἐξέτισεν αὐτό, οὐδ' ὅλον, ὡς ὁ 

πατὴρ ἔφασκεν. εἰ δὲ καὶ γαμεῖν ἐδέδοκτό μοι, τὴν Δημέου θυγατέρα τὴν τοῦ 

πέρυσιν ἐστρατηγηκότος ἀφείς, καὶ ταῦτα πρὸς μητρὸς ἀνεψιὰν οὖσαν, τὴν 

                                                 
7
 Ὑπῆξμε ἐξσκέλε ηνῦ δεπηέξνπ Μαθεδόλνο βαζηιέσο ηῆο Αἰγύπηνπ, Φηιαδέιθνπ. 

8
 Ἑνξηὴ ηῶλ παληξεκέλσλ γπλαηθῶλ πξὸο ηηκὴλ ηῆο Γήκεηξνο θαὶ ηῆο Πεξζεθόλεο. Ἐηεινῦλην θαηὰ ηὸλ κῆλα 

Ππαλεςηῶλα (15 Ὀθησβξίνπ - 15 Ννεκβξίνπ) ζηὴλ Ἀζήλα, ζηὴλ Θήβα θαὶ ζὲ ἄιιεο πόιεηο. Ἡ ἑνξηὴ αὐηὴ 

εἶρε ζρέζη κὲ ηὴλ γνληκόηεηα ηῆο γῆο θαὶ ηῶλ γπλαηθῶλ. 
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Φίλωνος ἐγάμουν ἄν; σὺ δὲ πόθεν ταῦτα ἤκουσας; ἥ τίνας σεαυτᾜ, ὦ Μύρτιον, 

κενὰς ζηλοτυπίας σκιαμαχοῦσα ἐξεῦρες; 

Ἀθόκα ἐζέλα ζ’ ἀθνύσ, Μύξηηνλ, λὰ παξαιεξῇο, δηεγνπκέλε γηὰ θόξεο θαὶ γάκνπο κὲ 

πινηνθηῆηεο; Γλσξίδσ ἐγὼ θάπνηα λύθε ἢ ὡξαία ἢ κὲ πιαηεηὰ κύηε; Ἢ ὅηη ὁ Φίισλ ἀπὸ 

ηὸλ Γῆκν Ἀισπεθῆο
9
 -δηόηη λνκίδσ γηὰ ἐθεῖλνλ ιὲο- εἶρε θόξελ ἤδε ζὲ ἡιηθία γάκνπ; Ἀιιὰ 

αὐηὸο νὔηε θίινο ηνῦ παηξὸο εἶλαη. Γηόηη ζπκᾶκαη ὅηη πξνζθάησο ηὸλ πῆγε ζὲ δίθε γηὰ ἕλα 

δάλεην. Ὀθείινληαο, λνκίδσ, ηάιαλην ζηὸλ παηέξα, δὲλ ἤζειε λὰ πιεξώζῃ θαὶ ἔηζη ηὸλ 

ὁδήγεζε ζηὸ λαπηνδηθεῖν θαὶ κὲ πνιὺ θόπν ηὸ ἀπνπιήξσζε, ὄρη ὁιόθιεξνλ, ὅπσο ἔιεγε ὁ 

παηέξαο. Ἐὰλ εἶρα ἀπνθαζίζῃ λὰ λπκθεπζῶ, ζὰ λπκθεπόκνπλ ηνῦ Φίισλνο, ἀθήλνληαο ηὴλ 

θόξελ ηνῦ Γεκένπ, πνὺ ἦηαλ πέξπζη ζηξαηεγὸο θαὶ εἶλαη κάιηζηα ἐμαδέιθε ἀπὸ ηὴλ κεξηὰ 

ηῆο κεηέξαο κνπ; Ἐζὺ ἀπὸ πνῦ ἄθνπζεο αὐηά; Ἢ πνηέο ἀζηήξηθηεο δεινηππίεο ἐθεῦξεο γηὰ 

ηὸλ ἑαπηόλ ζνπ γηὰ λὰ κάρεζαη κὲ ζθηέο; 
 

  

{ΜΤΡΣΙΟΝ} Οὐκοῦν οὐ γαμεῖς, ὦ Πάμφιλε; 

Γὲλ λπκθεύεζαη ινηπόλ, Πάκθηιε; 
  

 

{ΠΑΜΥΙΛΟ} Μέμηνας, ὦ Μύρτιον, ἥ κραιπαλᾶς; καίτοι χθὲς οὐ πάνυ 

ἐμεθύσθημεν. 

Ἔρεηο ηξειιαζεῖ, Μύηξηνλ, ἢ εἶζαη δαιηζκέλε ἀπὸ θξαηπάιε; Ἂλ θαὶ ρζὲο δὲλ ηὰ 

«θνπαλήζακε». 
 

 

{ΜΤΡΣΙΟΝ} Ἡ Δωρὶς αὕτη ἐλύπησέ με· πεμφθεῖσα γὰρ ὡς ἔρια ὠνήσαιτό μοι ἐπὶ 

τὴν γαστέρα καὶ εὔξαιτο τᾜ Λοχείᾳ ὡς ὑπὲρ ἐμοῦ, Λεσβίαν ἔφη ἐντυχοῦσαν αὐτᾜ 

μλλον δὲ σὺ αὐτ, ὦ Δωρί, λέγε ἅπερ ἀκήκοας, εἴ γε μὴ ἐπλάσω ταῦτα. 

Αὐηὴ ἡ Γσξὶο κὲ ιύπεζε. Γηόηη ζηαικέλε γηὰ λὰ κνῦ ἀγνξάζῃ καιιὶ [γηὰ λὰ ξίμσ] ἐπάλσ 

ζηὴλ θνηιηά κνπ θαὶ λὰ εὐρεζῇ ὑπὲξ ἐκνῦ ζηὴλ Λνρεία
10

, εἶπε
11

 ὅηη ζπλάληεζε θαζ’ ὁδὸλ 

ηὴλ Λεζβία, ἀιιὰ κᾶιινλ ἐζὺ Γσξὶ πὲο αὐηὰ ηὰ ὁπνία ἀθξηβῶο ἄθνπζεο, ἐὰλ δὲλ ηὰ 

ἐπηλόεζεο βεβαίσο. 
 

   

{ΔΩΡΙ} Ἀλλ' ἐπιτριβείην, ὦ δέσποινα, εἴ τι ἐψευσάμην· ἐπεὶ γὰρ κατὰ τὸ 

πρυτανεῖον ἐγενόμην, ἐνέτυχέ μοι ἡ Λεσβία μειδιῶσα καὶ φησίν, Ὁ ἐραστὴς ὑμῶν ὁ 

Πάμφιλος γαμεῖ τὴν Φίλωνος θυγατέρα· εἰ δὲ ἀπιστοίην, ἠξίου με παρακύψασαν ἐς 

τὸν στενωπὸν ὑμῶν ἰδεῖν πάντα κατεστεφανωμένα καὶ αὐλητρίδας καὶ θόρυβον καὶ 

ὑμέναιον ᾄδοντάς τινας. 

                                                 
9
 Γῆκνο ηῆο Ἀηηηθῆο, ὁ ὁπνῖνο ἀλῆθε ζηὴλ Ἀληηνρίδα θπιή, ἐθ ηνῦ ὁπνίνπ θαηήγνλην δύν κεγάινη ἄλδξεο ηῶλ 

Ἀζελῶλ, ὁ σθξάηεο θαὶ ὁ Ἀξηζηείδεο. Ἦηαλ θνληὰ ζηὸ θέληξν ηῆο πόιεσο, δέλ εἶλαη ὅκσο ἐμαθξηβσκέλε ἡ 

ἀθξηβὴο ηνπνζεζία ηνπ. Πηζαλόηεξνλ θαίλεηαη λὰ ἐθηεηλόηαλ πξὸο ηὰ λόηηα ηῶλ Ἀζελῶλ. 
10

 Ἀλαθέξεηαη ζηὴλ ζεὰ Ἀξηέκηδα. Ἐπεηδὴ βνήζεζε ηὴλ κεηέξα ηεο Λεηὼ ζηὴλ γέλλεζηλ ηνῦ δηδύκνπ ἀδειθνῦ 

ηεο Ἀπόιισλνο, ἐζεσξεῖην θαὶ ζεὰ ηνῦ ηνθεηνῦ. 
11

 Παξ’ ὅιν πνὺ ηὸ ῥῆκα «ἔθε» εἶλαη ζὲ ρξόλν παξαηαηηθό, ζηὴλ ἀπόδνζη ρξεζηκνπνίεζα ἀόξηζην ὥζηε λὰ 

εἶκαη πηὸ θνληὰ ζηὸλ ηξόπν κὲ ηὸλ ὁπνῖνλ ἐθθξαδόκαζηε ζήκεξα, ὅηαλ πεξηγξάθνπκε κία ζπδήηεζη ἡ ὁπνία 

ἔιαβε ρώξα ζηὸ παξειζόλ. Ἐὰλ ηὸ ἀπέδηδα ὡο «ἔιεγε» ζὰ ἔδεηρλε ζπλέρεηα ζηὴλ πξᾶμη, πξᾶγκα ηὸ ὁπνῖνλ 

δὲλ ηαηξηάδεη.  
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Νὰ ραλόκνπλ, δέζπνηλα, ἂλ εἶπα θάπνην ςέκκα. Ὅηαλ εὐξέζεθα θνληὰ ζηὸ πξπηαλεῖν12
, κὲ 

ζπλάληεζε ἡ Λεζβία γειώληαο θαὶ ιέεη: «Ὁ ἐξαζηήο ζαο ὁ Πάκθηινο λπκθεύεηαη ηὴλ θόξελ 

ηνῦ Φίισλνο». Ἂλ δὲλ πίζηεπα, ἀμίσλε λὰ δῶ, ῥίρλνληαο κία καηηὰ ζηὸ ζηελό ζαο, ηὰ πάληα 

θαηαζηεθαλσκέλα θαὶ αὐιεηξίδεο θαὶ ζόξπβν θαὶ θάπνηνπο λὰ ηξαγνπδνῦλ λπθηθὰ 

ηξαγνύδηα. 
 
  

{ΠΑΜΥΙΛΟ} Τί οὖν; παρέκυψας, ὦ Δωρί; 

Σί ινηπόλ; Ἔξξημεο καηηά, Γσξί; 
 

  

{ΔΩΡΙ} Καὶ μάλα, καὶ εἶδον ἅπαντα ὡς ἔφη. 

Καὶ βέβαηα. Καὶ εἶδα ηὰ πάληα ὅπσο ηὰ ἔιεγε. 
  

 

{ΠΑΜΥΙΛΟ} Μανθάνω τὴν ἀπάτην· οὐ γὰρ πάντα ἡ Λεσβία, ὦ Δωρί, πρὸς σὲ 

ἐψεύσατο καὶ σὺ τἀληθᾛ ἀπήγγελκας Μυρτίῳ. πλὴν μάτην γε ἐταράχθητε· οὔτε 

γὰρ παρ' ἡμῖν οἱ γάμοι, ἀλλὰ νῦν ἀνεμνήσθην ἀκούσας τᾛς μητρός, ὁπότε χθὲς 

ἀνέστρεψα παρ' ὑμῶν· ἔφη γάρ, Ὦ Πάμφιλε, ὁ μὲν ἡλικιώτης σοι Χαρμίδης τοῦ 

γείτονος Ἀρισταινέτου υἱὸς γαμεῖ ἤδη καὶ σωφρονεῖ, σὺ δὲ μέχρι τίνος ἑταίρᾳ σύνει; 

τοιαῦτα παρακούων αὐτᾛς ἐς ὕπνον κατηνέχθην· εἶτα ἕωθεν προᾛλθον ἀπὸ τᾛς 

οἰκίας, ὥστε οὐδὲν εἶδον ὧν ἡ Δωρὶς ὕστερον εἶδεν. εἰ δὲ ἀπιστεῖς, αὖθις 

ἀπελθοῦσα, ὦ Δωρί, ἀκριβῶς ἰδὲ μὴ τὸν στενωπόν, ἀλλὰ τὴν θύραν, ποτέρα ἐστὶν ἡ 

κατεστεφανωμένη· εὑρήσεις γὰρ τὴν τῶν γειτόνων. 

Καηαιαβαίλσ ηὴλ ἀπάηε. Γηόηη, Γσξί, δὲλ ζνῦ εἶπε ζὲ ὅια ςέκκαηα ἡ Λεζβία θαὶ ἐζὺ ηὰ 

ἀιεζῆ ἔρεηο πεῖ ζηὴλ Μύξηηνλ. Πιὴλ ὅκσο, καηαίσο ηαξαρηήθαηε. Γηόηη νὔηε δηθνί καο εἶλαη 

νἱ γάκνη, ἀιιὰ ηώξα ζπκήζεθα πνὺ ἄθνπζα ηὴλ κεηέξα, ὅηαλ ἐρζὲο ἐπέζηξεςα ἀπὸ ἐζᾶο, 

δηόηη ἔιεγε: «Πάκθηιε, ὁ ζπλνκήιηθόο ζνπ ὁ Υαξκίδεο, ὁ πἱὸο ηνῦ γείηνλνο Ἀξηζηαηλέηνπ, 

λπκθεύεηαη θαὶ ζπλεηίδεηαη. Ἐζύ, κέρξη πόηε ζὰ ζπλεπξίζθεζαη κὲ ἑηαίξα;» Ἀθνύγνληάο ηελ 

ἀδηάθνξα [λὰ ιέῃ] ηέηνηα, ἔπεζα γηὰ ὕπλν. Ἔπεηηα, ἔθπγα πνιὺ πξσὶ ἀπὸ ηὸ ζπίηη, ὥζηε 

δὲλ εἶδα ηίπνηε ἀπ’ αὐηὰ ηὰ ὁπνία εἶδε ὕζηεξα ἡ Γσξίο. Ἂλ δὲλ πηζηεύῃο, πεγαίλνληαο πάιη 

Γσξί, δὲο ἀθξηβῶο, ὄρη ηὸ ζηελό, ἀιιὰ ηὴλ ζύξα, πνηὰ ἀπὸ ηὶο δύν εἶλαη ἡ 

θαηαζηεθαλσκέλε. Θὰ βξῇο ὅηη εἶλαη αὐηὴ ηῶλ γεηηόλσλ. 
 

 

{ΜΤΡΣΙΟΝ} Ἀπέσωσας, ὦ Πάμφιλε· ἀπηγξάμην γὰρ ἄν, εἴ τι τοιοῦτο ἐγένετο. 

Μὲ γιίησζεο, Πάκθηιε. Γηόηη ζὰ θξεκηόκνπλ ἂλ γηλόηαλ θάηη ηέηνην. 
 

  

{ΠΑΜΥΙΛΟ} Ἀλλ' οὐκ ἅν ἐγένετο, μηδ' οὕτω μανείην, ὡς ἐκλαθέσθαι Μυρτίου, 

καὶ ταῦτα ἤδη μοι κυούσης παιδίον. 

Ἀιιὰ δὲλ ζὰ γηλόηαλ, νὔηε ζὰ ηξειιαηλόκνπλ ηόζν, ὥζηε λὰ μεράζσ ἐληειῶο ηὴλ Μύξηηνλ 

θαὶ κάιηζηα ὅηαλ θπνθνξῇ ηὸ παηδί κνπ.  

 

 

                                                 
12

 Γεκόζην θηήξην ηῶλ ἀξραίσλ ἑιιεληθῶλ πόιεσλ, ηό ὁπνῖνλ ἐρξεζίκεπε ὡο ἕδξα ηνῦ πξπηάλεσο θαὶ ζηὸ 

ὁπνῖνλ ζπλεζηηνῦλην δσξεάλ, ηηκῆο ἕλεθελ, νἱ ηηκεκέλνη πνιίηεο ηῆο πόιεσο θαὶ νἱ θηινμελνύκελνη ἀπὸ αὐηὴλ 

μέλνη πξέζβεηο. ηὴλ Ἀζήλα, ηὸ πξπηαλεῖν ἦηαλ θαὶ ἡ ἕδξα ηνῦ ἐπσλύκνπ ἄξρνληνο. Ἐληόο ηνπ ἦηαλ 

θαηαηεζεηκέλνη νἱ λόκνη ηνῦ όισλνο, ὑπῆξραλ ηὰ ἀγάικαηα ηῆο Ἑζηίαο θαὶ ηῆο Δἰξήλεο θαζὼο θαὶ 

ἀλδξηάληεο πνιιῶλ ἐλδόμσλ ἀλδξῶλ. Δὑξηζθόηαλ ζηὰ βόξεηα ηῆο Ἀθξνπόιεσο, κεηαμὺ Πλπθὸο θαὶ Ἀξείνπ 

Πάγνπ. 
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ΜΗΣΗΡ ΚΑΙ ΥΙΛΙΝΝΑ 

 

{ΜΗΣΗΡ} Ἐμάνης, ὦ Φίλιννα, ἥ τί ἔπαθες ἐν τ ξυμποσίῳ χθές; ἧκε γὰρ παρ' ἐμὲ 

Δίφιλος ἕωθεν δακρύων καὶ διηγήσατό μοι ἃ ἔπαθεν ὑπὸ σοῦ· μεμεθύσθαι γάρ σε 

καὶ ἐς τὸ μέσον ἀναστσαν ὀρχήσασθαι αὐτοῦ διακωλύοντος καὶ μετὰ ταῦτα 

φιλᾛσαι Λαμπρίαν τὸν ἑταῖρον αὐτοῦ, καὶ ἐπεὶ ἐχαλέπηνέ σοι, καταλιποῦσαν αὐτὸν 

ἀπελθεῖν πρὸς τὸν Λαμπρίαν καὶ περιβαλεῖν ἐκεῖνον, ἑαυτὸν δὲ ἀποπνίγεσθαι 

τούτων γιγνομένων. ἀλλ' οὐδὲ τᾛς νυκτός, οἶμαι, συνεκάθευδες, καταλιποῦσα δὲ 

δακρύοντα μόνη ἐπὶ τοῦ πλησίον σκίμποδος κατέκεισο ᾄδουσα καὶ λυποῦσα ἐκεῖνον. 

Σξειιάζεθεο, Φίιηλλα
13

, ἢ ηί ἔπαζεο ἐρζὲο ζηὸ ζπκπόζηνλ; Γηόηη ἦξζε ζ’ ἐκέλα ὁ Γίθηινο 

πνιὺ πξσί δαθξύδνληαο θαὶ κνῦ δηεγήζεθε αὐηὰ ηὰ ὁπνία ἔπαζε ἀπὸ ἐζέλα. Ὅηη ἐζὺ εἶρεο 

κεζύζεη θαὶ ζεθώζεθεο ζηὸ κέζνλ γηὰ λὰ ρνξέςῃο, ἐλῷ αὐηὸο ζὲ ἐκπνδίδε θαὶ ἔπεηηα γηὰ 

λὰ θηιήζῃο ηὸλ Λακπξία, ηὸλ θίιν ηνπ θαὶ ἐπεηδὴ ἀγαλάθηεζε κ’ ἐζέλα, ηὸλ παξάηεζεο γηὰ 

λὰ πᾷο ζηὸλ Λακπξία θαὶ λὰ ἀγθαιηάδῃο ἐθεῖλνλ, ἐλῷ αὐηὸο ἔζθαγε θαζὼο ζπλέβαηλαλ 

αὐηά. Ἀιιὰ νὔηε θαὶ ηὴλ λύθηα, λνκίδσ, θνηκόζνπλ καδί ηνπ, ἀιιὰ παξαηώληαο ηνλ λὰ 

δαθξύδῃ, εἶρεο θαζίζεη κόλε δίπια, ζηὸ ζθακλί, ηξαγνπδώληαο θαὶ ζηελνρσξώληαο ἐθεῖλνλ. 
 

    

{ΥΙΛΙΝΝΑ} Τὰ γὰρ αὑτοῦ σοι, ὦ μᾛτερ, οὐ διηγήσατο· οὐ γὰρ ἅν συνηγόρευες αὐτ 

ὑβριστᾜ ὄντι, ὃς ἐμοῦ ἀφέμενος ἐκοινολογεῖτο ΘαἸδι τᾜ Λαμπρίου ἑταίρᾳ, μηδέπω 

ἐκείνου παρόντος· ἐπεὶ δὲ χαλεπαίνουσαν εἶδέ με καὶ διένευσα αὐτ οἷα ποιεῖ, τοῦ 

ὠτὸς ἄκρου ἐφαψάμενος ἀνακλάσας τὸν αὐχένα τᾛς ΘαἸδος ἐφίλησεν οὕτω 

προσφυῶς, ὥστε μόλις ἀπέσπασε τὰ χείλη, εἶτ' ἐγὼ μὲν ἐδάκρυον, ὁ δὲ ἐγέλα καὶ 

πρὸς τὴν ΘαἸδα πολλὰ πρὸς τὸ οὖς ἔλεγε κατ' ἐμοῦ δηλαδή, καὶ ἡ ΘαἹς ἐμειδίασε 

βλέπουσα πρὸς ἐμέ. ὡς δὲ προσιόντα ᾔσθοντο τὸν Λαμπρίαν καὶ ἐκορέσθησάν ποτε 

φιλοῦντες ἀλλήλους, ἐγὼ μὲν ὅμως παρ' αὐτὸν κατεκλίθην, ὡς μὴ καὶ τοῦτο 

προφασίζοιτο ὕστερον, ἡ ΘαἹς δὲ ἀναστσα ὠρχήσατο πρώτη ἀπογυμνοῦσα ἐπὶ 

πολὺ τὰ σφυρὰ ὡς μόνη καλὰ ἔχουσα, καὶ ἐπειδὴ ἐπαύσατο, ὁ Λαμπρίας μὲν ἐσίγα 

καὶ εἶπεν οὐδέν, Δίφιλος δὲ ὑπερεπᾚνει τὸ εὔρυθμον καὶ τὸ κεχορηγημένον, καὶ ὅτι 

εὖ πρὸς τὴν κιθάραν ὁ ποὺς καὶ τὸ σφυρὸν ὡς καλὸν καὶ ἄλλα μυρία, καθάπερ τὴν 

Καλάμιδος Σωσάνδραν ἐπαινῶν, ἀλλ' οὐχὶ ΘαἸδα, ἣν καὶ σὺ οἶσθα συλλουομένην 

ἡμῖν οἵα ἐστί. ΘαἹς δὲ οἷα καὶ ἔσκωψεν εὐθὺς ἐς ἐμέ· Εἰ γάρ τις, ἔφη, μὴ αἰσχύνεται 

λεπτὰ ἔχουσα τὰ σκέλη, ὀρχήσεται καὶ αὐτὴ ἐξαναστσα. τί ἅν λέγοιμι, ὦ μᾛτερ; 

ἀνέστην γὰρ καὶ ὠρχησάμην. ἀλλὰ τί ἔδει ποιεῖν; ἀνασχέσθαι καὶ ἐπαληθεύειν τὸ 

σκῶμμα καὶ τὴν ΘαἸδα ἐν τυραννεῖν τοῦ συμποσίου; 

Σὰ δηθά ηνπ, κεηέξα, δὲλ ζνῦ ηὰ δηεγήζεθε. Γηόηη δὲλ ζὰ ζπλεγνξνῦζεο κὲ αὐηόλ, ἐλῷ 

εἶλαη ἀιαδώλ, ὁ ὁπνῖνο, ἀθήλνληαο ἐκέλα, ζπλνκηινῦζε κὲ ηὴλ Θαΐδα, ηὴλ ἑηαίξα ηνῦ 

Λακπξίνπ, ρσξὶο ἐθεῖλνο λὰ εἶλαη ἀθόκε παξώλ. Ὅηαλ κὲ εἶδε πνὺ ζύκσζα θαὶ ηνῦ ἔλεπζα 

ηί [εἶλαη] αὐηὰ πνὺ θάλεη, ἀγγίδνληαο ηὸ ἄθξν ηνῦ αὐηηνῦ, ιπγίδνληαο ηὸλ αὐρέλα ηῆο 

Θαΐδνο, ηὴλ θίιεζε ηόζν παζηαζκέλα, ὥζηε κὲ δπζθνιία ηξάβεμε ηὰ ρείιε. Ἔπεηηα ἐγὼ 

δάθξπδα, ἐλῷ αὐηὸο γεινῦζε θαὶ ζηὴλ Θαΐδα ἔιεγε πνιιά ζηὸ αὐηί, ἐλαληίνλ κνπ θπζηθά, 

θαὶ ἡ Θαῒο ρακνγέιαζε θπηηώληαο πξὸο ἐκέλα. Μόιηο πῆξαλ εἴδεζη ὅηη ἐξρόηαλ ὁ Λακπξίαο 

                                                 
13

 Υνξεύηξηα ἀπὸ ηὴλ Λάξηζα, ἐξσκέλε ηνῦ Φηιίππνπ, ηνῦ παηξόο ηνῦ Μεγάινπ Ἀιεμάλδξνπ, κὲ ηὸλ ὁπνῖνλ 

ἀπέθηεζε ἕλαλ πἱό, ηὸλ Ἀξηδαῖν. 
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θαὶ ρόξηαζαλ ἐπὶ ηέινπο λὰ θηινῦλ ὁ ἕλαο ηὸλ ἄιινλ, ἐγώ, παξ’ ὅια αὐηά, θνληὰ ζὲ αὐηὸλ 

πιαγίαζα, ὥζηε λὰ κὴ πξνθαζηδόηαλ ὕζηεξα θαὶ αὐηό, ἐλῷ ἡ Θαΐο, ἀθνῦ ζεθώζεθε, 

ρόξεςε πξώηε, γπκλώλνληαο θαηὰ πνιὺ ηνὺο ἀζηξαγάινπο
14

 ζὰλ λὰ ηνὺο ἔρῃ κόλνλ αὐηὴ 

ὡξαίνπο θαὶ ἀθνῦ πιένλ ζηακάηεζε, ὁ κὲλ Λακπξίαο ζησπνῦζε θαὶ δὲλ εἶπε ηίπνηε, ἐλῷ ὁ 

Γίθηινο ἐπαίλεπε πάξα πνιὺ ηὸ εὔξπζκνλ θαί ηὸλ ηξόπν παξνπζηάζεσο ηνῦ ρνξνῦ θαὶ ὅηη ηὸ 

βῆκα ηεο [ἀθνινπζνῦζε] ζσζηὰ ηὴλ κνπζηθὴ θαὶ ηί ὡξαῖνο ὁ ἀζηξάγαινο θαὶ ἄιια 

ἀκέηξεηα, ζὰλ λὰ ἐπαηλῇ ηὴλ σζάλδξα ηνῦ Καιάκηδνο
15

 θαὶ ὄρη ηὴλ Θαΐδα, ηὴλ ὁπνία θαὶ 

ἐζὺ μέξεηο πῶο εἶλαη, ἀθνῦ ινύδεηαη καδί καο. Ἡ Θαΐο, παξ’ ὅιν πνὺ εἶλαη ηέηνηα, 

θνξόηδεςε θαὶ ὅιαο εὐζὺο ἐκέλα. «Ἐὰλ θάπνηα», εἶπε, «δὲλ ληξέπεηαη πνὺ ἔρεη ιεπηά πόδηα, 

ζὰ ζεθσζῇ θαὶ αὐηὴ ἐπάλσ λὰ ρνξέςῃ». Σί ζὰ κπνξνῦζα λὰ πῶ, κεηέξα; εθώζεθα θαὶ 

ρόξεςα. Ἀιιὰ ηί ἔπξεπε λὰ θάλσ; Νὰ ὑπνκείλσ θαὶ λὰ δηθαηώζσ ηὴλ εἰξσλεία θαὶ λὰ 

ἀθήλσ ηὴλ Θαΐδα λὰ θπξηαξρῇ ζηὸ ζπκπνζίνλ; 
 

       

{ΜΗΣΗΡ} Φιλοτιμότερον μέν, ὦ θύγατερ· οὐδὲ φροντίζειν γὰρ ἐχρᾛν· λέγε δ' ὅμως 

τὰ μετὰ ταῦτα. 

Φηινηηκόηεξν [ζὰ ἦηαλ], θόξε κνπ. Γηόηη δὲλ ἔπξεπε λὰ ἀζρνιεζῇο. Λέγε ὅκσο ηὴλ 

ζπλέρεηα. 
 

  

{ΥΙΛΙΝΝΑ} Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἐπᾚνουν, ὁ Δίφιλος δὲ μόνος ὕπτιον καταβαλὼν 

ἑαυτὸν ἐς τὴν ὀροφὴν ἀνέβλεπεν, ἄχρις δὴ καμοῦσα ἐπαυσάμην. 

Οἱ κὲλ ἄιινη ινηπὸλ ἐπαηλνῦζαλ, κόλνλ ὁ Γίθηινο πέθηνληαο ἀλάζθεια θύηηαδε πξὸο ηὴλ 

ὀξνθή, ἕσο ὅηνπ ἀπνθακσκέλε ζηακάηεζα. 
 
  

{ΜΗΣΗΡ} Τὸ φιλᾛσαι δὲ τὸν Λαμπρίαν ἀληθὲς ἦν καὶ τὸ μεταβσαν περιπλέκεσθαι 

αὐτ; τί σιγᾶς; οὐκέτι γὰρ ταῦτα συγγνώμης ἄξια.   

Ἦηαλ ἀιήζεηα ηὸ ὅηη θίιεζεο ηὸλ Λακπξία θαὶ ηὸ ὅηη πῆγεο λὰ ἀγθαιηαζηῇο κὲ αὐηόλ; 

Γηαηί ζησπᾷο; Αὐηὰ δὲλ εἶλαη πιένλ ἄμηα ζπγγλώκεο. 
 

  

{ΥΙΛΙΝΝΑ} Ἀντιλυπεῖν ἐβουλόμην αὐτόν. 

Ἤζεια λὰ ηὸλ θάλσ λὰ ιππεζῇ θαὶ αὐηόο. 
 
  

{ΜΗΣΗΡ} Εἶτα οὐδὲ συνεκάθευδες, ἀλλὰ καὶ ᾖδες ἐκείνου δακρύοντος; οὐκ 

αἰσθάνᾙ, ὦ θύγατερ, ὅτι πτωχαί ἐσμεν, οὐδὲ μέμνησαι ὅσα παρ' αὐτοῦ ἐλάβομεν ἥ 

οἷον δὴ τὸν πέρυσι χειμῶνα διηγάγομεν ἄν, εἰ μὴ τοῦτον ἡμῖν ἡ Ἀφροδίτη ἔπεμψε; 

Ἔπεηηα νὔηε θνηκόζνπλ καδί ηνπ, ἀιιὰ ηξαγνπδνῦζεο θαὶ ὅιαο ἐλῷ ἐθεῖλνο δάθξπδε; Γὲλ 

ζπλαηζζάλεζαη, θόξε κνπ, ὅηη εἴκαζηε πησρέο, νὔηε ζπκᾶζαη πόζα ιάβακε ἀπὸ αὐηὸλ ἢ πῶο 

ζὰ πεξλνύζακε ηὸλ πεξπζηλὸ ρεηκῶλα, ἐὰλ ἡ Ἀθξνδίηε δὲλ κᾶο ηὸλ ἔζηειλε; 
                                                 
14

 Μᾶο θάλεη ἐληύπσζηλ ηὸ γεγνλὸο ὅηη ἡ ἐπίδεημηο θαὶ κόλνλ ηῶλ ἀζηξαγάισλ ηῆο γπλαηθὸο ἦηαλ ἀξθεηὸ γηὰ 

λὰ πξνθαιέζῃ ηὸ ἔληνλν ἐλδηαθέξνλ ηῶλ ἀλδξῶλ θαὶ ηὴλ ἀλακελνκέλε ἀληίδξαζηλ ηῶλ γπλαηθῶλ. Πξέπεη 

ὅκσο λὰ ἔρνπκε ὑπ’ ὄςηλ ὅηη ἐθείλελ ηὴλ ἐπνρὴ νἱ γπλαῖθεο δὲλ ἀπεθάιππηαλ κὲ ἰδηαίηεξε εὐθνιία κέξε ηνῦ 

ζώκαηόο ηνπο, ζπλεπῶο ὅπνην ζεκεῖν θαὶ λὰ ἄθελαλ ἀθάιππην ηερλεέλησο, ζὰ πξνθαινῦζε ηὸλ ζαπκαζκό.  
15

 Πεξίθεκν ράιθηλν ἄγαικα ηῆο Ἀθξνδίηεο, ἔξγν ηνῦ γιύπηνπ Καιάκηδνο, γηὰ ηὸλ ὁπνῖνλ δὲλ ἔρνπκε 

ζηνηρεῖα νὔηε γηὰ ηὴλ παηξίδα ηνπ, νὔηε θαὶ γηὰ ηὴλ ἐπνρή θαηὰ ηὴλ ὁπνίαλ ἔδεζε. Ὁ πἱὸο ηνῦ Ἰππνλίθνπ, 

Καιιίαο, ηὸ ἀλέζεζε ηὸ 460π.Υ. ζηὴλ Ἀθξόπνιηλ, ὅπνπ ἐζώδεην ἀθόκα θαηὰ ηὸ ηέινο ηνῦ 2
νπ

 αἰῶλνο κ.Υ., 

ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Παπζαλίαο. Μέξνο ηνῦ βάζξνπ αὐηνῦ καδὶ κὲ ηὴλ ἐπηγξαθὴ ηνῦ ἀλαζέηνπ εὑξέζε θαηὰ ηὶο 

ἀλαζθαθέο.    
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{ΥΙΛΙΝΝΑ} Τί οὖν; ἀνέχωμαι διὰ τοῦτο ὑβριζομένη ὑπ' αὐτοῦ; 

Καὶ ινηπόλ; Θὰ ἀλέρνκαη ἐμ αἰηίαο ηνύηνπ λὰ πξνζβάιινκαη ἀπὸ αὐηόλ; 
 

  

{ΜΗΣΗΡ} Ὀργίζου μέν, μὴ ἀνθύβριζε δέ. οὐκ οἶσθα ὅτι ὑβριζόμενοι παύονται οἱ 

ἐρῶντες καὶ ἐπιτιμῶσιν ἑαυτοῖς; σὺ δὲ πάνυ χαλεπὴ ἀεὶ τ ἀνθρώπῳ γεγένησαι, 

καὶ ὅρα μὴ κατὰ τὴν παροιμίαν ἀπορρήξωμεν πάνυ τείνουσαι τὸ καλῴδιον. 

Νὰ ὀξγίδεζαη κέλ, ὅκσο κὴλ ἀληαπνδίδῃο κὲ πξνζβνιέο. Γὲλ μέξεηο ὅηη, πξνζβαιιόκελνη 

αὐηνὶ πνὺ ἀγαπνῦλ, ἀπνρσξνῦλ θαὶ ἐπηπιήηηνπλ ηνὺο ἑαπηνύο ηνπο; Ἐζὺ πάλησο ἔρεηο γίλεη 

πνιὺ δύζθνιε κὲ ηὸλ ἄλζξσπν θαὶ θῦηηα κή, ὅπσο ιέεη ἡ παξνηκία, «θόςνπκε ηὸ ζθνηλὶ 
ηεληώλνληάο ην πάξα πνιύ». 
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ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΒΑΚΦΙ 

 

{ΜΕΛΙΣΣΑ} Εἴ τινα οἶσθα, Βακχί, γραῦν, οἷαι πολλαὶ Θετταλαὶ λέγονται ἐπᾴδουσαι 

καὶ ἐρασμίους ποιοῦσαι, εἰ καὶ πάνυ μισουμένη γυνὴ τυγχάνοι, οὕτως ὄναιο, 

παραλαβοῦσα ἧκέ μοι· θαἰμάτια γὰρ καὶ τὰ χρυσία ταῦτα προείμην ἡδέως, εἰ μόνον 

ἴδοιμι ἐπ' ἐμὲ αὖθις ἀναστρέψαντα Χαρῖνον μισήσαντα Σιμίχην ὡς νῦν ἐμέ.  

Ἐάλ μέξῃο, Βαθρί
16

, θάπνηα γξηά, ὅπσο πνιιὲο ηέηνηεο Θεζζαιὲο ιέγεηαη ὅηη κὲ ἐπῳδὲο
17

 

θάλνπλ ἀγαπεηὲο [ηὶο γπλαῖθεο], ἀθόκε θαὶ ἂλ ηπγράλῃ [λὰ εἶλαη] πνιὺ κηζηηὴ γπλαῖθα, ἔηζη 

ζὰ κὲ ὠθεινῦζεο, πξνζθαιώληαο ηελ, λὰ ηὴλ θέξῃο ζ’ ἐκέλα. Γηόηη ηὰ ῥνῦρα θαὶ αὐηὰ ηὰ 

ρξπζὰ ζὰ ἔδηλα εὐραξίζησο, ἐὰλ κόλνλ κπνξνῦζα λὰ δῶ μαλὰ ηὸλ Υαξῖλν λὰ γπξίζῃ πίζσ 

ζ’ ἐκέλα, κηζώληαο ηὴλ ηκίρε ὅπσο ηώξα ἐκέλα. 
 

  

{ΒΑΚΦΙ} Τί φᾚς; οὐκέτι σύνεστε ἀλλὰ παρὰ τὴν Σιμίχην, ὦ Μέλιττα, καταλιπὼν 

οἴχεται Χαρῖνος δι' ἣν τοσαύτας ὀργὰς τῶν γονέων ἠνέσχετο οὐ βουληθεὶς τὴν 

πλουσίαν ἐκείνην γᾛμαι πέντε προικὸς τάλαντα, ὡς ἔλεγον, ἐπιφερομένην; 

πέπυσμαι γὰρ ταῦτά σου ἀκούσασα. 

Σί ιέο; Γὲλ εἶζηε πηὰ καδὶ Μέιηηηα, ἀιιὰ γηὰ ηὴλ ηκίρε ζὲ παξάηεζε θαὶ ἔθπγε ὁ Υαξῖλνο, 

ἐμ αἰηίαο ηῆο ὁπνίαο μεζήθσζε ηὴλ ὀξγὴ ηῶλ γνλέσλ ηνπ, κὴ ζέινληαο λὰ λπκθεπζῇ ἐθείλελ 

ηὴλ πινπζία, ἡ ὁπνία ζὰ ἐπέθεξε, ὅπσο ἔιεγαλ, πξνίθα πέληε ηαιάλησλ; Γηόηη αὐηὰ ἔρσ 

πιεξνθνξεζεῖ ἀθνύγνληαο ἐζέλα. 
 

 

{ΜΕΛΙΣΣΑ}  Ἅπαντα ἐκεῖνα οἴχεται, ὦ Βακχί, καὶ πέμπτην ταύτην ἡμέραν οὐδ' 

ἑώρακα ὅλως αὐτόν, ἀλλὰ πίνουσι παρὰ τ συνεφήβῳ Παμμένει αὐτός τε καὶ 

Σιμίχη. 

Ὅια ἐθεῖλα ράλνληαη, Βαθρί, θαὶ αὐηὴ εἶλαη ἡ πέκπηε ἡκέξα πνὺ δὲλ ηὸλ ἔρσ δεῖ θαζόινπ, 

ἀιιὰ ηὰ πίλνπλ ζηνῦ ζπλνκειίθνπ ἐθήβνπ Πακκέλε, αὐηὸο θαὶ ἡ ηκίρε. 
 

    

{ΒΑΚΦΙ} Δεινά, ὦ Μέλιττα, πέπονθας. ἀλλὰ τί καὶ ὑμς διέστησεν; ἔοικε γὰρ οὐ 

μικρὸν τοῦτ' εἶναι. 

Φνβεξά, Μέιηηηα, ἔρεηο πάζεη. Ἀιιὰ ηί ζᾶο ρώξηζε; Μνηάδεη λὰ κὴλ εἶλαη ἀζήκαλην ηνῦην. 
 

  

{ΜΕΛΙΣΣΑ} Τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ εἰπεῖν ἔχω· πρῴην δὲ ἀνελθὼν ἐκ Πειραιῶς -

κατεληλύθει γάρ, οἶμαι, χρέος ἀπαιτήσων πέμψαντος τοῦ πατρός- οὔτε 

προσέβλεψεν ἐσελθὼν οὔτε προσήκατο ὡς ἔθος προσδραμοῦσαν, ἀποσεισάμενος δὲ 

περιπλακᾛναι θέλουσαν, Ἄπιθι, φησί, πρὸς τὸν ναύκληρον Ἑρμότιμον ἥ τὰ ἐπὶ τῶν 

τοίχων γεγραμμένα ἐν Κεραμεικ ἀνάγνωθι, ὅπου κατεστηλίτευται ὑμῶν τὰ 

ὀνόματα. Τίνα Ἑρμότιμον, τίνα, ἔφην, ἥ ποίαν στήλην λέγεις; ὁ δὲ οὐδὲν 

ἀποκρινάμενος οὐδὲ δειπνήσας ἐκάθευδεν ἀποστραφείς. πόσα οἴει ἐπὶ τούτῳ 

                                                 
16

 Ἐγελλήζε ζηὴλ άκν. Γηεθξίλεην γηὰ ηὴλ κεγάιε κόξθσζί ηεο θαὶ ηνὺο ζπειιώδεηο ἔξσηέο ηεο. Δἶρε ὡο 

ηειεπηαῖν ἐξαζηή ηεο ηὸλ ῥήηνξα Μελεθιείδε. Πέζαλε λέα, θαηὰ ηὴλ ἐπνρὴ ὅπνπ ζπδνῦζε καδί ηνπ. Σνῦ ἦηαλ 

ηόζν πηζηὴ θαὶ ἀθνζησκέλε ὥζηε ἀπὸ ηὸλ θαηξὸ πνὺ ηὸλ γλώξηζε δὲλ εὑξέζε κὲ θαλέλαλ ἄιινλ ἄλδξα, 

δεδνκέλνπ ὅηη θαὶ ὁ Μελεθιείδεο ηὴλ ἀγαπνῦζε παξάθνξα. ώδεηαη ἐπηζηνιὴ ἡ ὁπνία ζπγθηλεῖ ηὸλ 

ἀλαγλώζηε γηὰ ηὸ ἱεξὸλ πάζνο θαὶ ηὴλ ιαηξεία πνὺ ἔηξεθε γη’ αὐηήλ, κηᾶο θαὶ ηνῦ πξνζέθεξε ηὴλ ἀλάκλεζηλ 

ἔξσηνο «ὄρη πνλεξνῦ, ἀιιὰ ἀδπλάηνπ». 
17

 Ἐπῳδὴ= καγηθὸ ηξαγνύδη, καγηθὰ ιόγηα, μόξθη. 
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μεμηχανᾛσθαί με περιλαμβάνουσαν, ἐπιστρέφουσαν, φιλοῦσαν ἀπεστραμμένου τὸ 

μετάφρενον; ὁ δ' οὐδ' ὁπωστιοῦν ὑπεμαλάχθη, ἀλλ' Εἴ μοι, φησίν, ἐπὶ πλέον 

ἐνοχλήσεις, ἄπειμι ἤδη, εἰ καὶ μέσαι νύκτες εἰσίν. 

Γηὰ ηὸ ὅιν ζέκα δὲλ ἔρσ λὰ πῶ ηίπνηε. Πξνζθάησο, ἀλεξρόκελνο ἐθ Πεηξαηῶο -δηόηη, 

λνκίδσ, εἶρε θαηεβεῖ ζηαικέλνο ἀπὸ ηὸλ παηέξα ηνπ λὰ ἀπαηηήζῃ ρξένο- νὔηε γύξηζε λὰ κὲ 

θπηηάμῃ κπαίλνληαο, νὔηε ἐπέηξεςε ὡο ζπλήζσο λὰ ηξέμσ πξὸο αὐηόλ, ἀιιὰ θηλνύκελνο 

πξὸο ηὰ πίζσ ἐλῷ ἤζεια λὰ ηὸλ ἀγθαιηάζσ, «Πήγαηλε», ιέεη, «ζηὸλ πινηνθηήηε Ἐξκόηηκν ἢ 

δηάβαζε ηὰ γξακκέλα ἐπάλσ ζηνὺο ηνίρνπο ζηὸλ Κεξακεηθό, ὅπνπ θαηαζηειηηεύνληαη ηὰ 

ὀλόκαηά ζαο». «Πνηόλ Ἐξκόηηκν, πνηόλ», ἔιεγα, «ἢ γηὰ πνηά ζηήιε ιέο;» Αὐηόο, ρσξὶο λὰ 

ἀπνθξίλεηαη ηίπνηε, ρσξὶο λὰ δεηπλήζῃ, θνηκόηαλ ἔρνληαο γπξίζεη ηὴλ πιάηε. Πόζα λνκίδεηο 

κεραλεύηεθα ἐπὶ ηνύηνπ, ἀγθαιηάδνληάο ηνλ, ζηξέθνληάο ηνλ, θηιώληαο ηνλ ἐλῷ εἶρε γπξίζεη 

ηήλ πιάηε; Αὐηόο, κὲ θαλέλαλ ηξόπν δὲλ καιάθσζε, ἀιιὰ ιέεη: «Ἐὰλ κὲ ἐλνριήζῃο 

πεξηζζόηεξν, θεύγσ θαὶ ἂο εἶλαη κεζάλπθηα». 
 

 

{ΒΑΚΦΙ} Ὅμως ᾔδεις τὸν Ἑρμότιμον; 

Ὅκσο, γλώξηδεο ηὸλ Ἐξκόηηκν; 
 

 

{ΜΕΛΙΣΣΑ} Ἀλλά με ἴδοις, ὦ Βακχί, ἀθλιώτερον διάγουσαν ἥ νῦν ἔχω, εἴ τινα ἐγὼ 

ναύκληρον Ἑρμότιμον οἶδα. πλὴν ἀλλ' ὁ μὲν ἕωθεν ἀπεληλύθει τοῦ ἀλεκτρυόνος 

ᾄσαντος εὐθὺς ἀνεγρόμενος, ἐγὼ δὲ ἐμεμνήμην ὅτι κατὰ τοίχου τινὸς ἔλεγε 

καταγεγράφθαι τοὔνομα ἐν Κεραμεικ· ἔπεμψα οὖν Ἀκίδα κατασκεψομένην· ἡ δ' 

ἄλλο μὲν οὐδὲν εὗρε, τοῦτο δὲ μόνον ἐπιγεγραμμένον ἐσιόντων ἐπὶ τὰ δεξιὰ πρὸς 

τ Διπύλῳ, Μέλιττα φιλεῖ Ἑρμότιμον, καὶ μικρὸν αὖθις ὑποκάτω, Ὁ ναύκληρος 

Ἑρμότιμος φιλεῖ Μέλιτταν. 

Ἀιιὰ λὰ κὲ δῇο, Βαθρί, λὰ ηὰ πεξλῶ ρεηξόηεξα ἀπ’ ὅ,ηη ηώξα, ἐὰλ ἐγὼ γλσξίδσ θάπνηνλ 

πινηνθηήηε Ἐξκόηηκν. Πάλησο αὐηὸο ἔθπγε ηὰ ραξάκαηα, κὲ ηὸ ιάιεκα ηνῦ πεηεηλνῦ, ἀθνῦ 

ζεθώζεθε ἀκέζσο, ἐγὼ ὅκσο, ζπκήζεθα ὅηη ἔιεγε ὅηη εἶρε γξαθηεῖ ηὸ ὄλνκα ζὲ θάπνηνλ 

ηνῖρν ζηὸλ Κεξακεηθό. Ἔζηεηια ινηπόλ ηὴλ Ἀθίδα γηὰ λὰ παξαηεξήζῃ πξνζεθηηθά. Αὐηή, 

ἄιιν κὲλ ηίπνηε δὲλ βξῆθε, κόλνλ ηνῦην γξακκέλν, θαζὼο εἰζέξρνληαη ἀπὸ ηὰ δεμηά πξὸο 

ηὸ Γίππινλ
18

: «Ἡ Μέιηηηα ἀγαπᾷ ηὸλ Ἐξκόηηκν» θαὶ ιίγν πηὸ θάησ πάιη, «Ὁ πινηνθηήηεο 

Ἐξκόηηκνο ἀγαπᾷ ηὴλ Μέιηηηα». 
 

 

{ΒΑΚΦΙ} Ὢ τῶν περιέργων νεανίσκων. συνίημι γάρ. λυπᾛσαί τις θέλων τὸν 

Χαρῖνον ἐπέγραψε ζηλότυπον ὄντα εἰδώς· ὁ δὲ αὐτίκα ἐπίστευσεν. εἰ δέ που ἴδοιμι 

αὐτόν, διαλέξομαι. ἄπειρός ἐστι καὶ παῖς ἔτι. 

Πεξίεξγνη λεαξνί! Καηαιαβαίλσ ὅκσο. Θέινληαο θάπνηνο λὰ ιππήζῃ ηόλ Υαξῖλν, ηὸ 

ἔγξαςε, μέξνληαο ὅηη εἶλαη δειηάξεο. Αὐηὸο ὅκσο, ἀκέζσο ηὸ ἐπίζηεςε. Ἐὰλ ηὸλ δῶ θάπνπ, 

ζὰ ηνῦ ηὰ πῶ ἕλα ρεξάθη. Δἶλαη ἄπεηξνο θαὶ παηδὶ ἀθόκα.  
  

                                                 
18

 Ἔηζη θαιεῖηαη ηὸ ηκῆκα ηῶλ ηεηρῶλ ηῶλ ἀξραίσλ Ἀζελῶλ ζηὸλ Κεξακεηθό, ὅπνπ εὑξηζθόηαλ ἡ θπξηνηέξα 

εἴζνδνο ηῆο πόιεσο. Ἀλεγέξζε ἐπὶ ἄξρνληνο Λπθνύξγνπ ηὸ 338π.Υ. θαὶ ἔθνβε ηὸλ Κεξακεηθὸ ζὲ δύν ηκήκαηα, 

ηὸλ ἐζσηεξηθό, ὅπνπ εὑξηζθόηαλ ἡ ἀξραία ἀγνξὰ θαὶ ηὸλ ἐμσηεξηθό, ὅπνπ εὑξηζθόηαλ ηὸ λεθξνηαθεῖν ηῆο 

πόιεσο. Ἀπὸ ηὸ Γίππινλ εἰζήξρνλην θαὶ ἐμήξρνλην ὅιεο νἱ πνκπέο. Ἡ ὀλνκαζία «Γίππινλ» ἐπεθξάηεζε θαηὰ 

ηὸ β’ κηζὸ ηνπ 4
νπ

 π.Υ. αἰῶλνο, ὅηαλ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηὸ ἐθεῖ ηεῖρνο δηπιὲο πύιεο γηὰ κεγαιπηέξα ἀζθάιεηα. 

Οἱ βάζεηο ηῶλ ππιῶλ ἐμαθνινπζνῦλ λὰ ὑπάξρνπλ ζήκεξα ζηὸλ ἀξραηνινγηθὸ ρῶξν ηνῦ Κεξακεηθνῦ. 
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{ΜΕΛΙΣΣΑ} Ποῦ δ' ἅν ἴδοις ἐκεῖνον, ὃς ἐγκλεισάμενος ἑαυτὸν σύνεστι τᾜ Σιμίχᾙ; οἱ 

γονεῖς δὲ ἔτι παρ' ἐμοὶ ζητοῦσιν αὐτόν. ἀλλ' εἴ τινα εὕροιμεν ὦ Βακχί, γραῦν, ὡς 

ἔφην· ἀποσώσει γὰρ ἅν φανεῖσα. 

Πνῦ λὰ ηὸλ δῇο αὐηόλ, ὁ ὁπνῖνο θιείζηεθε κέζα θαὶ ζπλεπξίζθεηαη κὲ ηὴλ ηκίρε; Οἱ γνλεῖο 

ηνπ ἀθόκα ἀπὸ ἐκέλα ηὸλ δεηνῦλ. Ἀιιὰ ἐὰλ κπνξνύζακε λὰ βξνῦκε, Βαθρί, θάπνηα γξηά, 

ὅπσο ἔιεγα. Γηόηη ζὰ κὲ γιηηώζῃ ἐκθαληδνκέλε.  
 

  

{ΒΑΚΦΙ} Ἔστιν, ὦ φιλτάτη, ὅτι χρησίμη φαρμακίς, 

Σύρα τὸ γένος, ὠμὴ ἔτι καὶ συμπεπηγυῖα, ἥ μοί ποτε 

Φανίαν χαλεπαίνοντα κἀκεῖνον εἰκᾛ, ὥσπερ Χαρῖνος, 

διήλλαξε μετὰ μᾛνας ὅλους τέτταρας, ὅτε ἐγὼ μὲν 

ἤδη ἀπεγνώκειν, ὁ δὲ ὑπὸ τῶν ἐπῳδῶν ἧκεν αὖθις ἐπ' 

ἐμέ. 

Ὑπάξρεη, θηιηάηε, ρξήζηκε κάγηζζα, ύξα ηὸ γέλνο, ἄγξηα 

ἀθόκα θαὶ θαινζηεθνύκελε, ἡ ὁπνία θάπνηε ηὸλ Φαλία, 

ὅηαλ εἶρε ζπκώζεη θαὶ ἐθεῖλνο κ’ ἐκέλα ἄλεπ ιόγνπ, ὅπσο 

ἀθξηβῶο ὁ Υαξῖλνο, ηὸλ κεηέζηξεςε κεηὰ ἀπὸ ηέζζεξηο 

ὁιόθιεξνπο κῆλεο, ὅηαλ ἐγώ εἶρα ἤδε ἀπειπηζηεῖ. Αὐηὸο 

δέ, ὑπὸ [ηὴλ ἐπήξεηα] ηῶλ ἐπῳδῶλ ἦξζε πάιη ζ’ ἐκέλα. 
 

  

{ΜΕΛΙΣΣΑ} Τί δὲ ἔπραξεν ἡ γραῦς, εἴπερ ἔτι μέμνησαι; 

Σί ἔθαλε ἡ γξηά, ἐὰλ ἀθόκα ζπκᾶζαη; 
 

 

{ΒΑΚΦΙ} Λαμβάνει μὲν οὐδὲ πολύν, ὦ Μέλιττα, τὸν μισθόν, ἀλλὰ δραχμὴν καὶ 

ἄρτον· ἐπικεῖσθαι δὲ δεῖ μετὰ τῶν ἁλῶν καὶ ὀβολοὺς ἑπτὰ καὶ θεῖον καὶ δᾶδα. 

ταῦτα δὲ ἡ γραῦς λαμβάνει, καὶ κρατᾛρα κεκερσθαι δεῖ καὶ πίνειν ἐκείνην μόνην. 

δεήσει αὐτοῦ μέντοι <τι> τοῦ ἀνδρὸς εἶναι, οἷον ἱμάτια ἥ κρηπῖδας ἥ ὀλίγας τῶν 

τριχῶν ἤ τι τῶν τοιούτων. 

Γὲλ παίξλεη θαὶ πνιιὰ ρξήκαηα, Μέιηηηα, κόλνλ δξαρκὴ θαὶ ἄξην. Δἶλαη δὲ ἀλάγθε λὰ 

εὑξίζθνληαη θνληά, καδὶ κὲ ηὸ ἁιάηη θαὶ ἑπηὰ ὀβνινὶ θαὶ ζεηάθη θαὶ δᾷδα. Αὐηὰ ιακβάλεη ἡ 

γξηὰ θαὶ ρξεηάδεηαη λὰ γεκίζῃ ἀγγεῖν κὲ νἶλν θαί λεξὸ19
 θαὶ λὰ πίλῃ κόλνλ ἐθείλελ. Θὰ 

ρξεηαζηῇ ὅκσο θάηη πνὺ λὰ εἶλαη αὐηνῦ ηνῦ ἀλδξόο, ὅπσο ῥνῦρα ἢ ὑπνδήκαηα ἢ ιίγεο ἀπὸ 

ηὶο ηξίρεο ἢ θάηη ἀπὸ αὐηά. 
 

  

{ΜΕΛΙΣΣΑ} Ἔχω τὰς κρηπῖδας αὐτοῦ. 

Ἔρσ ηὰ ὑπνδήκαηά ηνπ
20

. 
 

  

{ΒΑΚΦΙ} Ταύτας κρεμάσασα ἐκ παττάλου ὑποθυμιᾶ τ θείῳ, πάττουσα καὶ τῶν 

ἁλῶν ἐπὶ τὸ πῦρ·  ἐπιλέγει δὲ ἀμφοῖν τὰ ὀνόματα καὶ τὸ ἐκείνου καὶ τὸ σόν. εἶτα ἐκ 

τοῦ κόλπου προκομίσασα ῥόμβον ἐπιστρέφει ἐπῳδήν τινα λέγουσα ἐπιτρόχῳ τᾜ 

γλώττᾙ, βαρβαρικὰ καὶ φρικώδη ὀνόματα. ταῦτα ἐποίησε τότε. καὶ μετ' οὐ πολὺ 

Φανίας, ἅμα καὶ τῶν συνεφήβων ἐπιτιμησάντων αὐτ καὶ τᾛς Φοιβίδος, ᾗ συνᾛν, 
                                                 
19

 Ὁ νἶλνο πηλόηαλ πάληνηε «θεθξακκέλνο» (ἀλακεκεηγκέλνο) κὲ λεξό, ἀπ’ ὅπνπ πξνῆιζε θαὶ ἡ λεσηέξα 

ὀλνκαζία ηνπ «θξαζί». 
20

 Κξεπῖδεο= ζηξαηησηηθὰ ὑπνδήκαηα, ηὰ ὁπνῖα εἶραλ ὑςειὲο ζόιεο. 
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πολλὰ αἰτούσης, ἧκέ μοι, τὸ πλέον ὑπὸ τᾛς ἐπῳδᾛς ἀγόμενος. ἔτι δὲ καὶ τοῦτό με 

σφόδρα κατὰ τᾛς Φοιβίδος τὸ μίσηθρον ἐδιδάξατο, τηρήσασαν τὸ ἴχνος, ἐπὰν 

ἀπολίποι, ἀμαυρώσασαν ἐπιβᾛναι μὲν τ ἀριστερ ἐκείνης τὸν ἐμὸν δεξιόν. τ 

δεξι δὲ τὸν ἀριστερὸν ἔμπαλιν καὶ λέγειν, Ἐπιβέβηκά σοι καὶ ὑπεράνω εἰμί· καὶ 

ἐποίησα ὡς προσέταξε. 

Αὐηά, θξεκώληαο ηα ἀπὸ μύιηλν θαξθί, ζπκηαηίδεη κὲ ηὸ ζεηάθη
21

, πεηώληαο θαὶ ἁιάηη ζηὴλ 

θσηηά
22

. «Γηαβάδεη» θαὶ ηὰ δύν ὀλόκαηα θαὶ ἐθείλνπ θαὶ ηὸ δηθό ζνπ. Ἔπεηηα, βγάδνληαο 

ἀπὸ ηὸλ θόξθν ηεο ῥόκβν
23

, ηὸλ πεξηζηξέθεη ιέγνληαο κὲ πνιὺ γξήγνξε γιῶζζα θάπνηα 

ἐπῳδή, βαξβαξηθὰ θαὶ θξηθώδε ὀλόκαηα. Αὐηὰ ἔθαλε ηόηε. Καὶ κεηὰ ἀπὸ ιίγν ὁ Φαλίαο, 

ἀθνῦ ζπγρξόλσο ηὸλ ἐπέπιεμαλ θαὶ νἱ ζπλνκήιηθνί ηνπ ἔθεβνη, θαὶ ἀθνῦ ἡ Φνηβίδα κὲ ηὴλ 

ὁπνίαλ ζπλεπξηζθόηαλ, ηνῦ δήηεζε πνιιά, ἦξζε ζὲ ἐκέλα, ὁδεγνύκελνο πεξηζζόηεξν ἀπὸ 

ηὴλ ἐπῳδή. Ἀθόκα θαὶ ηνῦην ηὸ μόξθη πνὺ δηεγείξεη ηὸ κίζνο θαηὰ ηῆο Φνηβίδνο κνῦ 

ἐδίδαμε κὲ πνιὺ δῆιν, πξνζέρνληαο ζπλερῶο ηὸ ρλάξη πνὺ ἀθήλεη θάζε θνξά, 

ἀκαπξώλνληαο, λὰ παηῶ ἐπάλσ ζηὸ ἀξηζηεξὸ [ρλάξη] ἐθείλεο κὲ ηὸ δεμί κνπ [πόδη] θαὶ 

ἀληίζηξνθα, ηὸ δεμηὸ κὲ ηὸ ἀξηζηεξὸ θαὶ λὰ ιέσ: «Πάηεζα ἐπάλσ ζνπ θαὶ εἶκαη ὑπεξάλσ». 

Καὶ ἔθαλα ὅπσο πξνζέηαμε. 
  

 

{ΜΕΛΙΣΣΑ} Μὴ μέλλε, μὴ μέλλε, ὦ Βακχί, κάλει ἤδη τὴν Σύραν. σὺ δέ, ὦ Ἀκί, τὸν 

ἄρτον καὶ τὸ θεῖον καὶ τὰ ἄλλα πάντα πρὸς τὴν ἐπῳδὴν εὐτρέπιζε. 

Μὴ ρξνλνηξηβῇο, κὴ ρξνλνηξηβῇο, Βαθρί, θάιεζε ηώξα ἀκέζσο ηὴλ ύξαλ. Ἐζὺ δέ, Ἀθί, 

ηαθηνπνίεζε ηὸλ ἄξην θαὶ ηὸ ζεηάθη θαὶ ὅια ηὰ ὑπόινηπα γηὰ ηὴλ ἐπῳδή.  

 

 

                                                 
21

 Σὸ ζεῖνλ (ζεηάθη) εἶλαη γλσζηὸ ἀπὸ ἀξραηνηάησλ ρξόλσλ θαὶ ἐρξεζηκνπνηεῖην ὡο ἀληηζεπηηθὸ πξὸο 

ἀπνιύκαλζηλ κνιπζκέλσλ ηόπσλ. ηὴλ καγεία ρξεζηκνπνηεῖηαη ὡο κέζνλ πξνζηαζίαο δηόηη θαζαξίδεη ηὸλ ρῶξν 

ἀπὸ ηπρὸλ ὕπαξμη ἀξλεηηθῆο ἐλεξγείαο. Σὴλ ρξήζηλ ηνῦ ζείνπ θαὶ κὲ ηὶο δύν ἰδηόηεηέο ηνπ ηὴλ ζπλαληνῦκε 

ζηὴλ Ὀδύζζεηα, ὅπνπ ὁ Ὀδπζζεὺο κεηὰ ηὸλ θόλν ηῶλ κλεζηήξσλ ἀπειύκαλε κὲ ζεῖν ηὰ δηακεξίζκαηα ηνῦ 

ἀλαθηόξνπ ηνπ.  
22

 Ἐὰλ ἐμεηάζνπκε ηὴλ δσὴ ηῶλ ιαῶλ, ηὶο ζπλήζεηέο ηνπο, ηὴλ ζξεζθεία ηνπο, ζὰ ἐθπιαγνῦκε κὲ ηὴλ ζέζη ηὴλ 

ὁπνία θαηαιακβάλεη ηὸ ἁιάηη ζὲ ὅιεο ηὶο ἐθδειώζεηο ηῶλ ἀξραηνηάησλ ρξόλσλ. Ὁ Ὅκεξνο ηὸ ἀπνθαιεῖ 

«ζεῖνλ» θαὶ ὁκηιεῖ κὲ πεξηθξόλεζη γηὰ ηνὺο ἄιινπο ιανὺο νἱ ὁπνῖνη δὲλ γλσξίδνπλ ηὴλ ρξήζηλ ηνπ. Ὁ 

Αἰζρίλεο, ὁ Γεκνζζέλεο, νἱ Ππζαγόξεηνη ζεσξνῦλ ηὸ ἁιάηη ἀπαξαβίαζην ζύκβνιν θηιίαο θαὶ ἀιιειεγγύεο θαὶ 

ἐπηζθξαγίδνπλ κὲ αὐηὸ ηὶο ζπκθσλίεο, ηὸ ζεκεξηλὸ «θάγακε καδὶ ςσκὶ θαὶ ἁιάηη». Σὸ ἁιάηη εἶρε ζέζη θαὶ ζηὶο 

πξνζθνξὲο πξὸο ηνὺο ζενύο, ζηὰ ινπηξὰ ηῶλ θαζαξκῶλ θαὶ ζηὶο ἀλαίκαθηεο ζπζίεο. Ἀθόκα θαὶ ζήκεξα 

δηαηεξνῦληαη πξνιήςεηο γηὰ ηὸ ἁιάηη, ζὲ ὅινπο ηνὺο ιανὺο. Οἱ Ἕιιελεο δὲλ δαλείδνπλ ἁιάηη, πξνζπαζνῦλ λὰ 

κὴ ρπζῇ ηὸ ἁιάηη ηῆο ἁιαηηέξαο, ἁιάηη ῥίρλεηαη ζηὴλ θσηηὰ γηὰ λὰ θύγῃ θάπνηνο ἐλνριεηηθὸο ἐπηζθέπηεο (ἢ 

ζὲ ζπλδπαζκὸ κὲ ηὴλ ἀλάπνδα ηνπνζεηεκέλε ζθνύπα). ηὴλ Ἀξαβία ῥίρλνπλ ἁιάηη ζηὴλ θσηηὰ θαηὰ ηὴλ 

πξώηε ἐπίζθεςη μέλνπ ἐλαληίνλ ηῆο βαζθαλίαο. ηὴλ Ἰηαιία πηζηεύεηαη ὅηη ἀπνθεύγεηαη ἡ δύλακηο ηῆο καγείαο 

ἐὰλ ῥηθζῇ ἁιάηη ζηὸ πξόζσπν ηῆο κάγηζζαο. ηὴλ Πνξηνγαιία ῥίρλεηαη ζηὴλ θσηηὰ γηὰ λὰ δηαπηζησζῇ ἐὰλ 

ἔρνπλ γίλεη κάγηα. ηὴλ Ννξκαλδία ὁ ἀξξαβσληαζηηθὸο ῥίρλεη ἁιάηη ζηὰ ὑπνδήκαηα ηῆο κειινλύκθνπ γηὰ ηὸλ 

θόβν ηῆο βαζθαλίαο. Σὸ πῶο ἐπεθξάηεζε ἡ πεπνίζεζηο αὐηὴ γηὰ ηὸ ἁιάηη ζὲ ὅινπο ηνὺο ιανὺο εἶλαη 

ἄγλσζηνλ. Ἴζσο ἡ ἰδηόηεηά ηνπ ὡο πξνθπιαθηηθνῦ κέζνπ θαηὰ ηῆο ζήςεσο λὰ εἶλαη ἕλαο ἀπὸ ηνὺο ιόγνπο.       
23

 πζθεπὴ ἡ ὁπνία ρξεζηκνπνηεῖηαη ἀπὸ κάγνπο/κάγηζζεο ζὲ ζπλδπαζκὸ κὲ πξνζεπρὲο ἢ ἐξσηηθὰ μόξθηα θαὶ 

ἡ ρξῆζηο ηῆο ὁπνίαο ἔρεη ζὰλ ἀπνηέιεζκα ηὴλ πξνζέιθπζη δπζηξόπνπ ἢ ἀπνκαθξπζζέληνο ἐξαζηνῦ. 

Πξόθεηηαη γηὰ ἕλαλ θέξηλν ηξνρὸ ὁ ὁπνῖνο θξεκηέηαη ζηὴλ ἄθξε ἑλὸο ζπάγθνπ θαὶ πεξηζηξέθεηαη ἀπὸ ηὸλ 

κάγν/ηὴλ κάγηζζα ἐπάλσ ἀπὸ θσηηὰ ιέγνληαο: «Ὅπσο ιηώλεη αὐηὸο ὁ ῥόκβνο, ἔηζη λὰ ιηώλῃ θαὶ αὐηὸο/αὐηὴ 

πνὺ κὲ ἀγαπᾷ».   
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ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΛΕΑΙΝΑ 

 

{ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ} Καινὰ περὶ σοῦ ἀκούομεν, ὦ Λέαινα, τὴν Λεσβίαν Μέγιλλαν τὴν 

πλουσίαν ἐρν σου ὥσπερ ἄνδρα καὶ συνεῖναι ὑμς οὐκ οἶδ' ὅ τι ποιούσας μετ' 

ἀλλήλων. τί τοῦτο; ἠρυθρίασας; ἀλλ' εἰπὲ εἰ ἀληθᾛ ταῦτά ἐστιν. 

Καηλνύξγηα ἀθνῦκε γηὰ ἐζέλα, Λέαηλα
24

, ὅηη ἡ Λεζβία ἡ Μέγηιια ἡ πινπζία, ζὲ ἀγαπᾷ ζὰλ 

ἄλδξα θαὶ ἐζεῖο ζπλεπξίζθεζηε [θαὶ] δὲλ μέξσ ηί θάλεηε κεηαμύ ζαο. Σί [εἶλαη] ηνῦην; 

Κνθθίληζεο; Πὲο ὅκσο ἐὰλ αὐηὰ εἶλαη ἀιεζῆ. 
 

   

{ΛΕΑΙΝΑ} Ἀληθᾛ, ὦ Κλωνάριον· αἰσχύνομαι δέ, ἀλλόκοτον γάρ τί ἐστι. 

Ἀιεζῆ, Κισλάξηνλ
25

. Νηξέπνκαη ὅκσο, δηόηη εἶλαη θάηη ἀιιόθνην. 
 

  

{ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ} Πρὸς τᾛς κουροτρόφου τί τὸ πργμα, ἥ τί βούλεται ἡ γυνή; τί δὲ 

καὶ πράττετε, ὅταν συνᾛτε; ὁρᾶς; οὐ φιλεῖς με· οὐ γὰρ ἅν ἀπεκρύπτου τὰ τοιαῦτα. 

ηὸ ὄλνκα ηῆο Κνπξνηξόθνπ
26

, ηί [εἶλαη αὐηὸ] ηὸ πξᾶγκα ἤ ηί ζέιεη ἡ γπλαῖθα; Καὶ ηί 

θάλεηε ὅηαλ ζπλεπξίζθεζηε; Βιέπεηο; Γὲλ κὲ ἀγαπᾷο. Γηόηη δὲλ ζὰ ἀπέθξππηεο ηὰ ζρεηηθά. 
 

  

{ΛΕΑΙΝΑ} Φιλῶ μέν σε, εἰ καί τινα ἄλλην. ἡ γυνὴ δὲ δεινῶς ἀνδρική ἐστιν. 

ὲ ἀγαπῶ, ὅζν θακκία ἄιιε. Ἡ γπλαῖθα ὅκσο εἶλαη θνβεξὰ ἀλδξνπξεπήο. 
 

 

{ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ} Οὐ μανθάνω ὅ τι καὶ λέγεις, εἰ μή τις ἑταιρίστρια τυγχάνει οὖσα· 

τοιαύτας γὰρ ἐν Λέσβῳ λέγουσι γυναῖκας ἀρρενωπούς, ὑπ' ἀνδρῶν μὲν οὐκ 

ἐθελούσας αὐτὸ πάσχειν, γυναιξὶ δὲ αὐτὰς πλησιαζούσας ὥσπερ ἄνδρας.  

Γὲλ θαηαιαβαίλσ ηί ιέο, ἐθηὸο θαὶ ἂλ πξόθεηηαη γηὰ θάπνηα ὁκνθπιόθηιε. Γηόηη αὐηνῦ ηνῦ 

εἴδνπο ηὶο γπλαῖθεο ζηὴλ Λέζβν
27

 ηὶο ιέλε ἀξξελσπέο, νἱ ὁπνῖεο δὲλ ζέινπλ λὰ ηὸ γεπηνῦλ 

ἀπὸ ἄλδξεο, πιεζηάδνληαο αὐηὲο γπλαῖθεο, ζὰλ ἄλδξαο. 
 

 

                                                 
24

 Πνιὺ κνξθσκέλε ἑηαίξα, ἡ ὁπνία ἔκεηλε ζηὴλ ἱζηνξία ὡο ἡ πιένλ δπλακηθὴ γηὰ ηὴλ εὐζύηεηα ηνῦ 

ραξαθηῆξνο ηεο. Ἦηαλ θίιε ηνῦ Ἁξκνδίνπ θαὶ ζπλειήθζε ὅηαλ αὐηὸο δνινθόλεζε ηὸλ Ἵππαξρν (ἕλαλ ἀπὸ 

ηνὺο δύν ηπξάλλνπο ηῶλ Ἀζελῶλ). Ἡ ζύιιεςηο εἶρε ζὰλ ζηόρν λὰ ὁκνινγήζῃ ηὸ πνηνὶ ζπκκεηεῖραλ ζηὴλ 

θίλεζη ἐλαληίνλ ηῶλ ηπξάλλσλ, θάηη ηὸ ὁπνῖν δὲλ ἐπεηεύρζε, δηόηη ἡ Λέαηλα ἀθ’ ἑλὸο κὲλ ὑπέθεξε θξηθηὰ 

βαζαληζηήξηα ρσξὶο λὰ κηιήζῃ, ἀθ’ ἑηέξνπ δέ, ἀπὸ θόβν κήπσο ὁκνινγήζῃ, ἔθνςε κὲ ηὰ δόληηα ηεο ηὴλ 

γιῶζζα ηεο. Πξὸο ηηκήλ ηεο νἱ Ἀζελαῖνη ζηὰ Πξνπύιαηα ηῆο Ἀθξνπόιεσο ἔζηεζαλ ράιθηλν ἄγαικα. 
25

 Ἡ θαηάιεμηο ζὲ -ηνλ (νὐδέηεξνλ) ηῶλ γπλαηθείσλ ὀλνκάησλ ἦηαλ γλώξηζκα ηῶλ ἑηαηξῶλ. 
26

 Ὀλνκαζία ηῆο Ἀθξνδίηεο. 
27

 Πῶο ἐμεγεῖηαη ὅηη ἡ γπλαηθεία ὁκνθπινθηιία ἔρεη πάξεη ηὸ ὄλνκά ηεο ἀπὸ ηὸ λεζὶ Λέζβνο; Ἐπεηδὴ ζηὶο 

ὑπόινηπεο πεξηνρὲο ηῆο Ἑιιάδνο κόλνλ νἱ ἄλδξεο ζὰ ἐγίλνλην πνιίηεο θαὶ ζπλεπῶο ἔπξεπε λὰ γλσξίδνπλ ὅια 

ηὰ θνηλσληθὰ δξώκελα ηῆο πόιεσο, ὁ ἐλήιηθνο κνξθσκέλνο ἄλδξαο, ὁ «ἐξαζηήο», ὅπσο ὀλνκάδεηαη ζηὰ 

ἀξραῖα θείκελα, ἀλαιάκβαλε λὰ θαζνδεγήζῃ ηὸλ ἔθεβν, ηὸλ «ἐξώκελν», ἀλαπηύζζνληαο καδί ηνπ 

θηινζνθηθὲο ἢ ἄιιεο ἰδέεο θαὶ ζπκβνπιεύνληαο ηνλ ζὲ δηάθνξα ζέκαηα. Ἡ γλήζηα θηιία (θαὶ ὄρη ἐξσηηθὴ 

ζρέζηο) ἡ ὁπνία ἀλαπηπζζόηαλ κεηαμύ ηνπο, ἀπνζθνπνῦζε ἀπὸ ηὴλ πιεπξὰ ηνῦ ἐλειίθνπ ζηὴλ πξνζηαζία θαὶ 

ηὴλ δηακόξθσζη ηνῦ ραξαθηῆξνο ηνῦ λένπ, ἐλῷ ἀπὸ ηὴλ ἄιιε πιεπξὰ ραξαθηεξηδόηαλ ἀπὸ ζαπκαζκὸ θαὶ 

εὐγλσκνζύλε ηνῦ λένπ πξὸο ηὸλ ἄλδξα. Ἡ θνηλσληθὴ δνκὴ ηῆο Λέζβνπ ἦηαλ ἐληειῶο δηαθνξεηηθὴ ἀπ’ ὅ,ηη 

ζηὴλ ὑπόινηπε Ἑιιάδα. Οἱ γπλαῖθεο ἦηαλ, ὡο ἕλα ζεκεῖν ηνπιάρηζηνλ, ρεηξαθεηεκέλεο θαὶ ἡ δηαπαηδαγώγεζηο 

ηῶλ θνξηηζηῶλ ἐζεσξεῖην ἀπαξαίηεηε. Αὐηό, ζὲ ζπλδπαζκὸ κὲ ηὴλ ἵδξπζη ἀπὸ ηὴλ απθὼ ηῆο ζρνιῆο ηεο, 

ἐληὸο ηῆο ὁπνίαο ἀλαπηύζζεη κὲ ηὶο καζήηξηέο ηεο αὐηὴλ ηὴλ ἰδηαίηεξε ζρέζη κέληνξνο/θαζνδεγεηνῦ-καζεηνῦ, 

ζεσξήζεθε ἀδηαλόεηνλ, ὕπνπηνλ θαὶ ηειηθῶο ζθαλδαιῶδεο ἀπὸ ηνὺο κεηαγελεζηέξνπο.   
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{ΛΕΑΙΝΑ} Τοιοῦτόν τι. 
Κάηη ηέηνην. 
 

  

{ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ} Οὐκοῦν, ὦ Λέαινα, τοῦτο αὐτὸ καὶ διήγησαι, ὅπως μὲν ἐπείρα τὸ 

πρῶτον, ὅπως δὲ καὶ σὺ συνεπείσθης καὶ τὰ μετὰ ταῦτα. 

Λνηπόλ, Λέαηλα, αὐηὸ ἀθξηβῶο λὰ δηεγεζῇο, ἀξρηθά, πῶο πξνζπάζεζε λὰ ζὲ ἀπνπιαλήζῃ, 

πῶο ἐπείζζεο θαὶ ἐζὺ θαὶ ηὴλ ζπλέρεηα. 
 

 

{ΛΕΑΙΝΑ} Πότον τινὰ συγκροτοῦσα αὐτή τε καὶ Δημώνασσα ἡ Κορινθία. 

πλουτοῦσα δὲ καὶ αὐτὴ καὶ ὁμότεχνος οὖσα τᾜ Μεγίλλᾙ, παρειλήφει κἀμὲ 

κιθαρίζειν αὐταῖς· ἐπεὶ δὲ ἐκιθάρισα καὶ ἀωρὶ ἦν καὶ ἔδει καθεύδειν, καὶ ἐμέθυον, 

Ἄγε δή, ἔφη, ὦ Λέαινα, ἡ Μέγιλλα, κοιμσθαι γὰρ ἤδη καλόν, ἐνταῦθα κάθευδε 

μεθ' ἡμῶν μέση ἀμφοτέρων. 

Γηνξγαλώλνληαο θάπνηα νἰλνπνζία αὐηὴ θαὶ ἡ Γεκώλαζζα ἡ Κνξηλζία. Πινπηίδνληαο θαὶ ἡ 

ἴδηα θαὶ νὖζα ζπλεξγάηηο κὲ ηὴλ Μέγηιια, παξέιαβε θαὶ ἐκέλα γηὰ λὰ ηνὺο παίμσ κνπζηθή. 

Ἀθνῦ ἔπαημα κνπζηθὴ θαὶ ἦηαλ ἀξγὰ θαὶ ἔπξεπε λὰ θνηκεζῶ θαὶ κεζνῦζαλ, ἔιεγε ἡ 

Μέγηιια: «Ἔια ινηπόλ, Λέαηλα, εἶλαη ὥξα λὰ θνηκεζνῦκε, ἐδῶ μάπισζε γηὰ ὕπλν, καδί καο, 

ζηὴλ κέζε ηῶλ δπό καο». 
 

  

{ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ} Ἐκάθευδες; τὸ μετὰ ταῦτα τί ἐγένετο; 

Ξάπισζεο; Καὶ ἔπεηηα ηί ἔγηλε; 
 

  

{ΛΕΑΙΝΑ} Ἐφίλουν με τὸ πρῶτον ὥσπερ οἱ ἄνδρες, οὐκ αὐτὸ μόνον 

προσαρμόζουσαι τὰ χείλη, ἀλλ' ὑπανοίγουσαι τὸ στόμα, καὶ περιέβαλλον καὶ τοὺς 

μαστοὺς ἔθλιβον· ἡ Δημώνασσα δὲ καὶ ἔδακνε μεταξὺ καταφιλοῦσα· ἐγὼ δὲ οὐκ 

εἶχον εἰκάσαι ὅ τι τὸ πργμα εἴη. χρόνῳ δὲ ἡ Μέγιλλα ὑπόθερμος ἤδη οὖσα τὴν μὲν 

πηνήκην ἀφείλετο τᾛς κεφαλᾛς, ἐπέκειτο δὲ πάνυ ὁμοία καὶ προσφυής, καὶ ἐν χρ 

ὤφθη αὐτὴ καθάπερ οἱ σφόδρα ἀνδρώδεις τῶν ἀθλητῶν ἀποκεκαρμένη· καὶ ἐγὼ 

ἐταράχθην ἰδοῦσα. ἡ δέ, Ὦ Λέαινα, φησίν, ἑώρακας ἤδη οὕτω καλὸν νεανίσκον; 

Ἀλλ' οὐχ ὁρῶ, ἔφην, ἐνταῦθα νεανίσκον, ὦ Μέγιλλα. Μὴ καταθήλυνέ με, ἔφη, 

Μέγιλλος γὰρ ἐγὼ λέγομαι καὶ γεγάμηκα πρόπαλαι ταύτην τὴν Δημώνασσαν, καὶ 

ἔστιν ἐμὴ γυνή. ἐγέλασα, ὦ Κλωνάριον, ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔφην, Οὐκοῦν σύ, ὦ Μέγιλλε, 

ἀνήρ τις ὢν ἐλελήθεις ἡμς, καθάπερ τὸν Ἀχιλλέα φασὶ κρυπτόμενον ἐν ταῖς 

παρθένοις, καὶ τὸ ἀνδρεῖον ἐκεῖνο ἔχεις καὶ ποιεῖς τὴν Δημώνασσαν ἅπερ οἱ 

ἄνδρες; Ἐκεῖνο μέν, ἔφη, ὦ Λέαινα, οὐκ ἔχω· δέομαι δὲ οὐδὲ πάνυ αὐτοῦ· ἴδιον δέ 

τινα τρόπον ἡδίω παρὰ πολὺ ὁμιλοῦντα ὄψει με. Ἀλλὰ μὴ Ἑρμαφρόδιτος εἶ, ἔφην, 

οἷοι πολλοὶ εἶναι λέγονται ἀμφότερα ἔχοντες; ἔτι γὰρ ἠγνόουν, ὦ Κλωνάριον, τὸ 

πργμα. Οὔ, φησίν, ἀλλὰ τὸ πν ἀνήρ εἰμι. Ἤκουσα, ἔφην ἐγώ, τᾛς Βοιωτίας 

αὐλητρίδος Ἰσμηνοδώρας διηγουμένης τὰ ἐφέστια παρ' αὐτοῖς, ὡς γένοιτό τις ἐν 

Θήβαις ἐκ γυναικὸς ἀνήρ, ὁ δ' αὐτὸς καὶ μάντις ἄριστος, οἶμαι, Τειρεσίας τοὔνομα. 

μὴ οὖν καὶ σὺ τοιοῦτόν τι πέπονθας; Οὔκουν, ὦ Λέαινα, ἔφη, ἀλλὰ ἐγεννήθην μὲν 

ὁμοία ταῖς ἄλλαις ὑμῖν, ἡ γνώμη δὲ καὶ ἡ ἐπιθυμία καὶ τἆλλα πάντα ἀνδρός ἐστί 

μοι. Καὶ ἱκανὴ γοῦν σοι, ἔφην, ἐπιθυμία; Πάρεχε γοῦν, ὦ Λέαινα, εἰ ἀπιστεῖς, ἔφη, 

καὶ γνώσᾙ οὐδὲν ἐνδέουσάν με τῶν ἀνδρῶν· ἔχω γάρ τι ἀντὶ τοῦ ἀνδρείου. ἀλλὰ 

πάρεχε, ὄψει γάρ. παρέσχον, ὦ Κλωνάριον, ἱκετευούσης πολλὰ καὶ ὅρμον τινά μοι 
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δούσης τῶν πολυτελῶν καὶ ὀθόνας τῶν λεπτῶν. εἶτ' ἐγὼ μὲν ὥσπερ ἄνδρα 

περιελάμβανον, ἡ δὲ ἐποίει τε καὶ ἐφίλει καὶ ἤσθμαινε καὶ ἐδόκει μοι ἐς ὑπερβολὴν 

ἥδεσθαι. 

Μὲ θηινῦζαλ ἀξρηθὰ ὅπσο ἀθξηβῶο νἱ ἄλδξεο, ὄρη κόλνλ ἀθνπκπώληαο ηὰ ρείιε ἀιιὰ 

ἀλνίγνληαο ηὸ ζηόκα θαὶ κὲ ἀγθαιίαδαλ θαὶ δνπινῦζαλ ηνὺο καζηνύο. Ἡ Γεκώλαζζα δέ, 

δάγθσλε θαὶ ὅιαο θαζὼο θηινῦζε παζηαζκέλα. Ἐγώ, δὲλ κπνξνῦζα λὰ εἰθάζσ ηί ἦηαλ αὐηὸ 

ηὸ πξᾶγκα. ὺλ ηῷ ρξόλῳ, ἀθνῦ ἡ Μέγηιια εἶρε ἤδε θνπληώζεη, ἔβγαιε ηὴλ πεξνύθα ἀπὸ 

ηὸ θεθάιη (ἦηαλ βαικέλε θαὶ πξνζαξκνζκέλε ἐπάλσ πνιὺ ὁκνηόκνξθα) θαὶ θάλεθε 

θνπξεκέλε ζύξξηδα ὅπσο ἀθξηβῶο νἱ πάξα πνιὺ ἀλδξνπξεπεῖο ἐθ ηῶλ ἀζιεηῶλ. Καὶ ἐγὼ 

ηαξάρζεθα βιέπνληάο ηελ. Αὐηὴ ιέεη: «Λέαηλα, ἔρεηο δεῖ ηόζν ὡξαῖν λεαξό;» «Μὰ δὲλ 

βιέπσ», εἴπα
28

, «ἐδῶ λεαξό, Μέγηιια». «Μὴ κὲ θάλῃο ζειπθή», εἶπε, «δηόηη Μέγηιινο ἐγὼ 

ιέγνκαη θαὶ ἀπὸ θαηξὸ ἔρσ λπκθεπζεῖ αὐηὴλ ηὴλ Γεκώλαζζα θαὶ εἶλαη γπλαῖθα κνπ». 

Γέιαζα, Κισλάξηνλ, κὲ αὐηὸ θαὶ εἶπα: «Λνηπὸλ ἐζύ, Μέγηιιε, ὄληαο θάπνηνο ἄλδξαο, κᾶο 

δηέθπγεο ηῆο πξνζνρῆο, ὅπσο ἀθξηβῶο ιέλε γηὰ ηὸλ Ἀρηιιέα, ὅηη θξπβόηαλ κέζα ζηὶο 

παξζέλεο
29

 θαὶ ἔρεηο ἐθεῖλν πνὺ ἔρνπλ νἱ ἄλδξεο θαὶ θάλεηο ζηὴλ Γεκώλαζζα αὐηὰ ἀθξηβῶο 

ηὰ ὁπνία θάλνπλ νἱ ἄλδξεο;» «Ἐθεῖλν, Λέαηλα», εἶπε, «δὲλ ηὸ ἔρσ. Ἀιιὰ δὲλ ηὸ πνιὺ 

ρξεηάδνκαη. Μὲ ἴδηνλ πεξίπνπ πνιὺ εὐράξηζην ηξόπν ζὰ κὲ δῇο λὰ ζπλεπξίζθνκαη 

ἐξσηηθῶο». «Ἀιιὰ κήπσο εἶζαη ἐξκαθξόδηηνο
30

», εἶπα, «ὅπσο πνιινὶ ιέγεηαη ὅηη εἶλαη 

ἔρνληεο θαὶ ηὰ δύν;» Ἀθόκα, Κισλάξηνλ, ἀγλννῦζα ηὸ ζέκα. «Ὄρη», ιέεη, «ἀιιὰ ζὲ ὅια 

ἄλδξαο εἶκαη». «Ἄθνπζα», εἶπα ἐγώ, «ηὴλ αὐιεηξίδα Ἰζκελνδώξα ἀπὸ ηὴλ Βνησηία λὰ 

δηεγεῖηαη αὐηὰ πνὺ ζπλέβεζαλ ζηὸλ ηόπν ηνπο, πῶο ἔγηλε θάπνηνο ζηὴλ Θήβα ἀπὸ γπλαῖθα 

ἄλδξαο θαὶ ὁ ἴδηνο κάληεο ἄξηζηνο, Σεηξεζίαο
31

 λνκίδσ ηὸ ὄλνκά ηνπ. Μὴ ινηπὸλ ἔρῃο πάζεη 

θαὶ ἐζὺ θάηη ηέηνην;» «Ὄρη, Λέαηλα», εἶπε, «γελλήζεθα κὲλ ὅκνηα κὲ ἐζᾶο ηὶο ἄιιεο, ἀιιὰ 

ἡ δηάζεζηο θαὶ ἡ ἐπηζπκία θαὶ ὅια ηὰ ἄιια, κνῦ εἶλαη ἀλδξηθά». «Καὶ ζνῦ εἶλαη ἱθαλή», 

                                                 
28

 Βι. ὑπνζεκείσζη 11. Καὶ ζὲ αὐηὴλ ηὴλ πεξηγξαθὴ δὲλ ρξεζηκνπνηεῖηαη παξαηαηηθόο, γηὰ ηνὺο ἰδίνπο ιόγνπο. 
29

 Ἡ κεηέξα ηνῦ Ἀρηιιέσο ζέινληαο λὰ ηὸλ ἐκπνδίζῃ ἀπὸ ηὸ λὰ ιάβῃ κέξνο ζηὴλ ἐθζηξαηεία ἐλαληίνλ ηῆο 

Σξνίαο, ἐπεηδὴ ἤμεξε ὅηη ζὰ πέζαηλε, ηὸλ ἔθξπςε ζηὴλ αὐιὴ ηνῦ βαζηιέσο ηῆο θύξνπ Λπθνκήδνπο, ληύλνληάο 

ηνλ κὲ γπλαηθεία ῥνῦρα. Ἐθεῖ ὁ Ἀρηιιεὺο ὲδεκηνύξγεζε δεζκὸ κὲ ηὴλ Γεηδάκηα κὲ ηὴλ ὁπνίαλ ἀπέθηεζε ηὸλ 

Νενπηόιεκν. Ἀλεθαιύθζε ὅκσο ἀπὸ ηὸλ Ὀδπζζέα, ηὸλ Αἴαληα ηὸλ Σειακώλην θαὶ ηὸλ Φνίληθα, νἱ ὁπνῖνη 

ἔθηαζαλ κεηακθηεζκέλνη ζὲ γπξνιόγνπο κὲ θνζκήκαηα θαὶ ὄπια. Σὰ θνξίηζηα ἔηξεμαλ λὰ δνῦλ ηὰ θνζκήκαηα 

ἐλῷ ὁ Ἀρηιιεὺο ἄξρηζε λὰ δνθηκάδῃ ηὶο ἀζπίδεο θαὶ ηὰ δόξαηα. Σόηε ζπλέβε θξόηνο θαὶ ἀθνύζηεθαλ θσλὲο 

θαὶ ἐλῷ ηὰ θνξίηζηα ἔηξεμαλ λὰ θξπθηνῦλ, ὁ Ἀρηιιεὺο πῆξε ηὰ ὄπια θαὶ ἔζπεπζε ζὲ βνήζεηα. Ἔηζη 

ἐληνπίζηεθε. 
30

 Τἱόο ηῆο Ἀθξνδίηεο θαὶ ηνῦ Ἑξκνῦ. Κάπνηε ηαμίδεςε ζηὴλ Καξία θαὶ ἔθηαζε ζὲ κία ιίκλε ηὰ λεξὰ ηῆο 

ὁπνίαο ἦηαλ ηόζν θαζαξὰ ὥζηε θαηλόηαλ ὁ ππζκέλαο. Ἡ λύκθε ηῆο ιίκλεο αικαθίο, κόιηο ηὸλ ἀληίθξηζε ηὸλ 

ἐξσηεύηεθε θεξαπλνβόια. Ἀθνῦ ληύζεθε θαὶ ζηνιίζηεθε, ἐκθαλίζηεθε ζ’ αὐηὸλ ζὲ ὅιν ηεο ηὸ κεγαιεῖν θαὶ 

ηνῦ δήηεζε λὰ ζκίμῃ καδί ηεο. Αὐηὸο ὅκσο ηὴλ ἀπέξξηςε. Ὅηαλ ὁ λεαξὸο λόκηζε ὅηη ἔκεηλε κόλνο, γδύζεθε 

θαὶ βνύηεμε ζηὰ λεξὰ ηῆο ιίκλεο. Ἡ λύκθε πνὺ παξαθύιαγε, δὲλ κπόξεζε λ’ ἀληηζηαζῇ ζηὴλ ζέα ηνῦ γπκλνῦ 

ηνπ θνξκηνῦ, ὅξκεζε ζηὰ λεξὰ θαὶ ἄξρηζε λὰ ηὸλ ἀγθαιηάδῃ θαὶ λὰ ηὸλ θηιᾷ. Αὐηὸο ἀληηζηάζεθε, ἀιιὰ ἡ 

αικαθὶο ηὸλ ἕζθημε κὲ ὅιε ηεο ηὴλ δύλακη θαὶ δήηεζε ἀπὸ ηὸλ Γία λὰ παξακείλνπλ θαὶ νἱ δύν ἑλσκέλνη ζὲ 

ἕλα ζῶκα. 
31

 Θεβαῖνο κάληηο ηῆο ἡξστθῆο ἐπνρῆο ἀπὸ ηὸ γέλνο ηῶλ παξηῶλ, πἱὸο ηνῦ Δὐήξνπο θαὶ ηῆο Υαξηθινῦο. Ὁ 

κῦζνο ιέεη ὅηη γελλήζεθε γπλαῖθα θαὶ ἀγαπήζεθε ἀπὸ ηὸλ Ἀπόιισλα, ὁ ὁπνῖνο ηῆο ἐδίδαμε ηὴλ καληηθὴ ηέρλε 

γηὰ λὰ ηὴλ ἀπνθηήζῃ, ἀιιὰ αὐηή, καζαίλνληαο ηὴλ ηέρλε, δὲλ ἐηήξεζε ηὴλ ὑπόζρεζί ηεο θαὶ αὐηὸο ηὴλ 

κεηεκόξθσζε ζὲ ἄλδξα.  
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εἶπα, «ἡ ἐπηζπκία;» «Πξνζθέξζνπ ινηπόλ, Λέαηλα, ἐὰλ δὲλ πηζηεύῃο», εἶπε, «θαὶ ζὰ 

δηαπηζηώζῃο ὅηη ηίπνηε δὲλ κνῦ ιείπεη ἀπὸ ηνὺο ἄλδξεο. Γηόηη ἔρσ θάηη ἀληάμην αὐηνῦ ηνῦ 

ὁπνίνπ ἔρνπλ νἱ ἄλδξεο. Ἀιιὰ πξνζθέξζνπ θαὶ ζὰ δῇο». Πξνζθέξζεθα Κισλάξηνλ, ἀθνῦ 

κὲ ζεξκνπαξαθαινῦζε θαὶ δίλνληάο κνπ θάπνην πεξηδέξαην ἀπὸ ηὰ πνιύηηκα θαὶ ὑθάζκαηα 

ἀπὸ ηὰ ιεπηά. Ἔπεηηα ἐγώ, ζὰλ ἄλδξα ηὴλ ἀγθαιίαδα, αὐηὴ ἔθαλε θαὶ θηινῦζε θαὶ 

βαξηαλάζαηλε θαὶ κνῦ θαηλόηαλ λὰ εὐραξηζηεῖηαη ὑπεξβνιηθά. 
  

         

{ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ} Τί ἐποίει, ὦ Λέαινα, ἥ τίνα τρόπον; τοῦτο γὰρ μάλιστα εἰπέ. 

Σί ἔθαλε, Λέαηλα, ἢ κὲ πνηόλ ηξόπν; Αὐηὸ πξὸ πάλησλ πέο. 
 

  

{ΛΕΑΙΝΑ} Μὴ ἀνάκρινε ἀκριβῶς, αἰσχρὰ γάρ· ὥστε μὰ τὴν οὐρανίαν οὐκ ἅν 

εἴποιμι. 

Μὴ ῥσηᾷο ἀθξηβῶο, δηόηη εἶλαη αἰζρξά, ὥζηε, κὰ ηὴλ Οὐξαλία
32

, δὲλ ζὰ κπνξνῦζα λὰ πῶ.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Πξνζσλύκηνλ ηῆο ζεᾶο Ἀθξνδίηεο ἀιιὰ θαὶ δηάθξηζί ηεο ἀπὸ ηὴλ Πάλδεκν. Ἀλαθέξεη ὁ Πιάησλ ζηὸ ἔξγν 

ηνυ «πκπόζηνλ» ὅπνπ δίλεη θαὶ ηὴλ ἠζηθὴ δηάζηαζηλ ηῶλ δύν Ἀθξνδηηῶλ (180d6): «Ἡ κία βεβαίσο εἶλαη 

ἀξραηνηέξα θαὶ ἀκήησξ, θόξε ηνῦ Οὐξαλνῦ, ηὴλ ὁπνίαλ ὀλνκάδνπκε θαὶ Οὐξαλία. Ἡ ἄιιε, λεσηέξα, ηνῦ 

Γηὸο θαὶ ηῆο Γηώλεο, ηὴλ ὁπνίαλ ὀλνκάδνπκε Πάλδεκν». Καὶ ζπλερίδεη (181a7 & 181c2): «ὁ κὲλ ινηπὸλ Ἔξσο 

ηῆο Παλδήκνπ Ἀθξνδίηεο εἶλαη ἀιεζηλὰ πάλδεκνο θαὶ πξνβαίλεη ζὲ ὅ,ηη ηύρῃ. Ἀληηζέησο, ὁ ἄιινο ηῆο 

Οὐξαλίαο, εἶλαη ἀπειιαγκέλνο ἀπὸ ηὴλ ὕβξηλ». 



ειὶο | 24  
 

ΚΡΩΒΤΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΝΑ 

 

{ΚΡΩΒΤΛΗ} Ὦ Κόριννα, ὡς μὲν οὐ πάνυ δεινὸν ἦν, ὃ ἐνόμιζες, τὸ γυναῖκα γενέσθαι 

ἐκ παρθένου, μεμάθηκας ἤδη, μετὰ μειρακίου μὲν ὡραίου γενομένη, μνν δὲ τὸ 

πρῶτον μίσθωμα κομισαμένη, ἐξ ἧς ὅρμον αὐτίκα ὠνήσομαί σοι. 

Κόξηλλα, δὲλ ἦηαλ πνιὺ θνβεξό, αὐηὸ ηὸ ὁπνῖν λόκηδεο, ηὸ λὰ γίλῃο γπλαῖθα ἀπὸ παξζέλνο, 

ἔρεηο ἤδε κάζεη, κὲ ηὸ λὰ εὐξεζῇο κὲ λένλ θαηαιιήινπ ἡιηθίαο, ἀπνθνκίδνληαο κία κλᾶ ὡο 

πξῶην κίζζσκα, ἀπὸ ηὴλ ὁπνίαλ πεξηδέξαην ζὰ ζνῦ ἀγνξάζσ ἀκέζσο. 
  

 

{ΚΟΡΙΝΝΑ} Ναί, μαννάριον. ἐχέτω δὲ καὶ ψήφους τινὰς πυραυγεῖς οἷος ὁ 

Φιλαινίδος ἐστίν. 

Ναί, καλνύια. Ἂο ἔρῃ θαὶ ηίπνηε πνιπηίκνπο ιίζνπο ιακπεξνὺο ζὰλ ηὴλ θσηηά, ὅπσο ηέηνην 

εἶλαη ηῆο Φηιαηλίδνο. 
 

  

{ΚΡΩΒΤΛΗ} Ἔσται τοιοῦτος. ἄκουε δὲ καὶ τἆλλα παρ' ἐμοῦ ἅ σε χρὴ ποιεῖν καὶ 

ὅπως προσφέρεσθαι τοῖς ἀνδράσιν· ἄλλη μὲν γὰρ ἡμῖν ἀποστροφὴ τοῦ βίου οὐκ 

ἔστιν, ὦ θύγατερ, ἀλλὰ δύο ἔτη ταῦτα ἐξ οὗ τέθνηκεν ὁ μακαρίτης σου πατήρ, οὐκ 

οἶσθα ὅπως ἀπεζήσαμεν; ὅτε δὲ ἐκεῖνος ἔζη, πάντα ἦν ἡμῖν ἱκανά· ἐχάλκευε γὰρ 

καὶ μέγα ἦν ὄνομα αὐτοῦ ἐν Πειραιεῖ, καὶ πάντων ἐστὶν ἀκοῦσαι διομνυμένων ἦ μὴν 

μετὰ Φιλῖνον μηκέτι ἔσεσθαι ἄλλον χαλκέα. μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τὸ μὲν πρῶτον 

ἀποδομένη τὰς πυράγρας καὶ τὸν ἄκμονα καὶ σφῦραν δύο μνῶν, μᾛνας ἀπὸ τούτων 

ἑπτὰ διετράφημεν· εἶτα νῦν μὲν ὑφαίνουσα, νῦν δὲ κρόκην κατάγουσα ἥ στήμονα 

κλώθουσα ἐποριζόμην τὰ σιτία μόλις· ἔβοσκον δὲ σέ, ὦ θύγατερ, τὴν ἐλπίδα 

περιμένουσα. 

Θὰ εἶλαη ηέηνην. Ἄθνπ ὅκσο θαὶ ηὰ ὑπόινηπα ἀπὸ ἐκέλα ηὰ ὁπνία πξέπεη ἐζὺ λὰ θάλῃο θαὶ 

πῶο λὰ ζπκπεξηθέξεζαη ζηνὺο ἄλδξεο. Ἄιιε ζσηεξία ηνῦ βίνπ ζὲ ἐκᾶο δὲλ ὑπάξρεη θόξε 

κνπ, ἀιιὰ ηὰ δύν αὐηὰ ἔηε ἀπὸ ηόηε πνὺ πέζαλε ὁ καθαξίηεο ὁ παηέξαο ζνπ, δὲλ μέξεηο 

πῶο ἐπηβηώζακε; Ὅηαλ ἐθεῖλνο δνῦζε, ηὰ πάληα ζὲ ἐκᾶο ἦηαλ ἀξθεηά. Γηόηη ἦηαλ 

ραιθνπξγὸο θαὶ ηὸ ὄλνκά ηνπ ἦηαλ ζπνπδαῖν ζηὸλ Πεηξαηὰ θαὶ εἶλαη δπλαηὸλ λὰ ἀθνύζῃο 

ὅινπο λὰ ὁξθίδνληαη ὅηη πξάγκαηη, κεηὰ ηὸλ Φηιῖλν, δὲλ ζὰ ὑπάξμῃ ἄιινο ραιθνπξγόο. 

Μεηὰ δὲ ηὸλ ζάλαηνλ, δίλνληαο ἀξρηθὰ ηὶο ιαβίδεο θαὶ ηὸ ἀκόλη θαὶ ζθπξὶ [ἔλαληη] δύν 

κλῶλ, ηξαθήθακε ἀπὸ αὐηὰ γηὰ ἑπηὰ κῆλεο. Ἔπεηηα, πόηε κὲλ ὑθαίλνπζα, πόηε δὲ 

θαηεβάδνληαο ηὸ ὑθάδη ἢ λῆκα θιώζνπζα, πνξηδόκνπλ κὲ θόπν ηὴλ ηξνθή. ὲ ἔηξεθα, θόξε 

κνπ, ηὴλ ἐιπίδα πεξηκέλνληαο. 
 

    

{ΚΟΡΙΝΝΑ} Τὴν μνν λέγεις; 

Γηὰ ηὴλ κλᾶ ιέο; 
 

  

{ΚΡΩΒΤΛΗ} Οὔκ, ἀλλὰ ἐλογιζόμην ὡς τηλικαύτη γενομένη θρέψεις μὲν ἐμέ, 

σεαυτὴν δὲ κατακοσμήσεις ῥᾳδίως καὶ πλουτήσεις καὶ ἐσθᾛτας ἕξεις ἁλουργεῖς 

καὶ θεραπαίνας. 
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Ὄρη, ἀιιὰ ινγαξίαδα ὅηη θζάλνληαο ζὲ ηέηνηα ἡιηθία ζὰ ζξέςῃο κὲλ ἐκέλα ἀιιὰ θαὶ ηὸλ 

ἑαπηόλ ζνπ ζὰ ηαθηνπνηήζῃο εὐθόισο θαὶ ζὰ πινπηίζῃο θαὶ ζὰ ἔρῃο πνξθπξὰ ἐλδύκαηα
33

 

θαὶ ὑπεξέηξηεο. 
 

  

{ΚΟΡΙΝΝΑ} Πῶς ἔφης, μᾛτερ, ἥ τί λέγεις; 

Μὲ πνηόλ ηξόπν ἔιεγεο κεηέξα ἢ ηί ἐλλνεῖο; 
 

 

{ΚΡΩΒΤΛΗ} Συνοῦσα μὲν τοῖς νεανίσκοις καὶ συμπίνουσα μετ' αὐτῶν καὶ 

συγκαθεύδουσα ἐπὶ μισθ. 

πλεπξηζθνκέλε κὲ ηνὺο λεαξνὺο θαὶ πίλνληαο κὲ αὐηνὺο θαὶ θνηκσκέλε καδί ηνπο ἐπὶ 

κηζζῷ. 
  

 

{ΚΟΡΙΝΝΑ} Καθάπερ ἡ Δαφνίδος θυγάτηρ Λύρα; 

Ὅπσο ἀθξηβῶο ἡ θόξε ηῆο Γαθλίδνο, ἡ Λύξα; 
  

 

{ΚΡΩΒΤΛΗ} Ναί.  
 

 

{ΚΟΡΙΝΝΑ} Ἀλλ' ἐκείνη ἑταίρα ἐστίν. 

Ἀιιὰ ἐθείλε εἶλαη ἑηαίξα. 
 

  

{ΚΡΩΒΤΛΗ} Οὐδὲν τοῦτο δεινόν· καὶ σὺ γὰρ πλουτήσεις ὡς ἐκείνη καὶ πολλοὺς 

ἐραστὰς ἕξεις. τί ἐδάκρυσας, ὦ Κόριννα; οὐχ ὁρᾶς ὁπόσαι καὶ ὡς περισπούδαστοί 

εἰσιν αἱ ἑταῖραι καὶ ὅσα χρήματα λαμβάνουσι; τὴν Δαφνίδος γοῦν ἐγὼ οἶδα, ὦ φίλη 

Ἀδράστεια, ῥάκη, πρὶν αὐτὴν ἀκμάσαι τὴν ὥραν, περιβεβλημένην· ἀλλὰ νῦν ὁρᾶς 

οἵα πρόεισι, χρυσὸς καὶ ἐσθᾛτες εὐανθεῖς καὶ θεράπαιναι τέτταρες. 

Σίπνηε θνβεξὸν ηνῦην. Γηόηη θαὶ ἐζὺ ζὰ πινπηίζῃο ὅπσο ἐθείλε θαὶ πνιινὺο ἐξαζηὲο ζὰ 

ἔρῃο. Γηαηί δάθξπζεο, Κόξηλλα; Γὲλ βιέπεηο πόζεο θαὶ πόζν πεξηζπνύδαζηεο εἶλαη νἱ ἑηαῖξεο 

θαὶ πόζα ρξήκαηα ιακβάλνπλ; Ἐγὼ ἤμεξα [ηὴλ θόξε] ηῆο Γαθλίδνο, ὦ ἀγαπεκέλε 

Ἀδξάζηεηα
34

, ληπκέλε κὲ θνπξέιηα, πξὶλ αὐηὴ ὡξηκάζεη. Ἀιιὰ ηώξα βιέπεηο πῶο πξννδεύεη, 

ρξπζὸο θαὶ πνιύρξσκα θνξέκαηα θαὶ ηέζζεξηο ὑπεξέηξηεο. 
  

 

{ΚΟΡΙΝΝΑ} Πῶς δὲ ταῦτα ἐκτήσατο ἡ Λύρα; 

Πῶο ηὰ ἀπέθηεζε αὐηὰ ἡ Λύξα; 
  

 

{ΚΡΩΒΤΛΗ} Τὸ μὲν πρῶτον κατακοσμοῦσα ἑαυτὴν εὐπρεπῶς καὶ εὐσταλὴς οὖσα 

καὶ φαιδρὰ πρὸς ἅπαντας, οὐκ ἄχρι τοῦ καγχαρίζειν ῥᾳδίως καθάπερ σὺ εἴωθας, 

ἀλλὰ μειδιῶσα ἡδὺ καὶ ἐπαγωγόν, εἶτα προσομιλοῦσα δεξιῶς καὶ μήτε 

φενακίζουσα, εἴ τις προσέλθοι ἥ προπέμψειε, μήτε αὐτὴ ἐπιλαμβανομένη τῶν 

ἀνδρῶν. ἥν δέ ποτε καὶ ἀπέλθᾙ ἐπὶ δεῖπνον λαβοῦσα μίσθωμα, οὔτε μεθύσκεται -

καταγέλαστον γὰρ καὶ μισοῦσιν οἱ ἄνδρες τὰς τοιαύτας- οὔτε ὑπερεμφορεῖται τοῦ 

                                                 
33

 εκεῖνλ πινύηνπ θαὶ ριηδῆο ἦηαλ ἡ θαηνρὴ πνξθπξῶλ ῥνύρσλ θαὶ ἡ ἔλδπζηο κὲ αὐηά. Ὅπσο ιέεη ὁ 

Ἀζήλαηνο ζηὸ ἔξγν ηνπ «Γεηπλνζνθηζηέο»: «Ἡ πνξθύξα ἦηαλ ἰζόηηκε κὲ ηὸ ἀζῆκη». Ἐπὶ ῥσκατθῶλ θαὶ 

βπδαληηλῶλ ρξόλσλ ἐρξεζηκνπνηήζε ὡο βαζηιηθὸ ἔλδπκα, ὥζηε ἡ πνξθύξα λὰ ζεκαίλῃ ὄρη κόλνλ ηὸ ἔλδπκα 

ἀιιὰ θαὶ ηὸ βαζηιηθὸ ἀμίσκα ἐμ νὐ θαὶ ηὸ «πνξθύξαο ηηζήλεκα θαὶ γέλλεκα», δειαδὴ «γέλλεκα ζξέκκα 

βαζηιεύο». 
34

 Ἐπηθαιεῖηαη ηὴλ Ἀδξάζηεηα, δαίκσλ ἡ ὁπνία ἐπεηίζεην ζὲ ὅζνπο ἐθαπρῶλην ὑπεξβνιηθῶο. 
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ὄψου ἀπειροκάλως, ἀλλὰ προσάπτεται μὲν ἄκροις τοῖς δακτύλοις, σιωπᾜ δὲ τὰς 

ἐνθέσεις οὐκ ἐπ' ἀμφοτέρας παραβύεται τὰς γνάθους, πίνει δὲ ἠρέμα, οὐ χανδόν, 

ἀλλ' ἀναπαυομένη. 

Πξῶηνλ, ζηνιίδνληαο ηὸλ ἑαπηόλ ηεο εὐπξεπῶο θαὶ νὖζα θνκςὴ θαὶ εὐράξηζηε πξὸο 

ἅπαληεο, ὄρη [ὅκσο] κέρξη ηνῦ λὰ θαθαξίδῃ35
 εὐθόισο ὅπσο ἐζὺ ζπλεζίδεηο, ἀιιὰ γειώληαο 

γιπθὰ θαὶ ζαγελεπηηθά. Ἔπεηηα, ζπλνκηιώληαο κὲ ἐπηδεμηόηεηα θαὶ ρσξὶο λὰ παξαπιαλῇ, 

ἐὰλ θάπνηνο πξνζέιζῃ ἢ ζηείιῃ ἀπὸ πξὶλ [ἄιινλ], κήηε ἐθκεηαιιεπνκέλε ηῶλ ἀλδξῶλ. Ἂλ 

πνηὲ πάῃ ζὲ δεῖπλν ιακβάλνληαο κίζζσκα, νὔηε κεζᾷ -δηόηη εἶλαη θαηαγέιαζην θαὶ κηζνῦλ 

νἱ ἄλδξεο ηὶο ηέηνηνπ εἴδνπο- νὔηε κπνπθώλεηαη κὲ θαγεηὸ ἀθαιαίζζεηα, ἀιιὰ ἀθνπκπᾷ κὲ 

ηὶο ἄθξεο ηῶλ δαθηύισλ ζησπεξὰ ηὶο κπνπθηὲο ρσξὶο λὰ παξαγεκίδῃ θαὶ ηὶο δύν γλάζνπο, 

πίλεη δὲ ἤξεκα, ὄρη κὲ ἀπιεζηία, ἀιιὰ θάλνληαο δηαιείκκαηα. 
  

 

{ΚΟΡΙΝΝΑ} Κἅν εἰ διψῶσα, ὦ μᾛτερ, τύχᾙ; 

Καὶ ἂλ ηύρῃ λὰ δηςάζῃ, κεηέξα; 
 

   

{ΚΡΩΒΤΛΗ} Τότε μάλιστα, ὦ Κόριννα. καὶ οὔτε πλέον τοῦ δέοντος φθέγγεται οὔτε 

ἀποσκώπτει ἔς τινα τῶν παρόντων, ἐς μόνον δὲ τὸν μισθωσάμενον βλέπει· καὶ διὰ 

τοῦτο ἐκεῖνοι φιλοῦσιν αὐτήν. καὶ ἐπειδὰν κοιμσθαι δέᾙ, ἀσελγὲς οὐδὲν οὐδὲ 

ἀμελὲς ἐκείνη ἄν τι ἐργάσαιτο, ἀλλὰ ἐξ ἅπαντος ἓν τοῦτο θηρται, ὡς ὑπαγάγοιτο 

καὶ ἐραστὴν ποιήσειεν ἐκεῖνον· ταῦτα γὰρ αὐτᾛς ἅπαντες ἐπαινοῦσιν. εἰ δὴ καὶ σὺ 

ταῦτα ἐκμάθοις, μακάριαι καὶ ἡμεῖς ἐσόμεθα· ἐπεὶ τά γε ἄλλα παρὰ πολὺ αὐτᾛς -

ἀλλ' οὐδέν, ὦ φίλη Ἀδράστεια, φημί, ζῴης μόνον. 

Σόηε πεξηζζόηεξν, Κόξηλλα. Καὶ νὔηε κηιᾷ πιένλ ηνῦ δένληνο, νὔηε πεξηπαίδεη θάπνηνλ ἀπὸ 

ηνὺο παξόληεο, ἀιιὰ ἔρεη κάηηα κόλνλ γη’ αὐηὸλ πνὺ πιεξώλεη. Καὶ ἐθεῖλνη γη’ αὐηὸ ηὴλ 

ἀγαπνῦλ. Καὶ ὅηαλ εἶλαη ἀλάγθε λὰ πιαγηάζῃ, ἐθείλε δὲλ ζὰ ἔθαλε θάηη ηὸ ἀζειγὲο νὔηε 

ἀκειέο, ἀιιὰ ὁπσζδήπνηε ἕλα κόλνλ ἐπηδηώθεη, πῶο λὰ ηὸλ ζαγελεύζῃ θαὶ λὰ ηὸλ θάλῃ 

ἐξαζηή ηεο. Ὅινη αὐηὰ ηῆο ἐπαηλνῦλ. Ἐὰλ θαὶ ἐζὺ κάζῃο θαιῶο αὐηά, καθάξηεο θαὶ ἐκεῖο 

ζὰ εἴκαζηε. Ἀθνῦ ὡο πξὸο ηὰ ὑπόινηπα βεβαίσο, ὑπεξηεξεῖο ἀπὸ αὐηήλ. Ἄιιν ηίπνηε δὲλ 

ιέσ, ὦ ἀγαπεκέλε Ἀδξάζηεηα, κόλνλ λὰ δῇο. 
 

   

{ΚΟΡΙΝΝΑ} Εἰπέ μοι, ὦ μᾛτερ, οἱ μισθούμενοι πάντες τοιοῦτοί εἰσιν οἷος ὁ 

Εὔκριτος, μεθ' οὗ χθὲς ἐκάθευδον; 

Πέο κνπ, κεηέξα, ὅινη αὐηνὶ νἱ ὁπνῖνη πιεξώλνπλ, ηέηνηνη εἶλαη ὅπσο ὁ Δὔθξηηνο κὲ ηὸλ 

ὁπνῖνλ θνηκόκνπλ ἐρζέο; 
 

 

{ΚΡΩΒΤΛΗ} Οὐ πάντες, ἀλλ' ἔνιοι μὲν ἀμείνους, οἱ δὲ καὶ ἤδη ἀνδρώδεις, οἱ δὲ καὶ 

οὐ πάνυ μορφᾛς εὐφυῶς ἔχοντες. 

Ὄρη ὅινη, ἀιιὰ ὁξηζκέλνη κὲλ θαιιίηεξνη, ἄιινη δὲ πηὸ ἀξξελσπνὶ θαὶ ἄιινη νἱ ὁπνῖνη δὲλ 

ἔρνπλ θαὶ πνιὺ ὡξαία κνξθή. 
 

  

{ΚΟΡΙΝΝΑ} Καὶ τοιούτοις συγκαθεύδειν δεήσει; 

Καὶ κὲ ηέηνηνπο ζὰ πξέπῃ λὰ θνηκεζῶ; 

                                                 
35

 Ἀπέδσζα ηὸ ἀπαξέκθαηνλ «θαγραξίδεηλ» κὲ ηὴλ ἔλλνηα «θαθαξίδεη», ζύκθσλα κὲ ηὴλ κειέηε ηνῦ Γ. Α. 

Υξεζηίδε «Καγραξίδεηλ: Λνπθηαλνῦ Ἑηαηξηθνὶ Γηάινγνη 6,3» ἡ ὁπνία ἐκπεξηέρεηαη ζηὸ πεξηνδηθὸ Ἑιιεληθά, 

ηόκνο 30
νο

, ηεῦρνο 1
νλ

, Θεζζαινλίθε 1977-1978, ζει. 26-33 (Ἑηαηξεία Μαθεδνληθῶλ πνπδῶλ). 
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{ΚΡΩΒΤΛΗ} Μάλιστα, ὦ θύγατερ· οὗτοι μέν τοι καὶ πλείονα διδόασιν· οἱ καλοὶ δὲ 

αὐτὸ μόνον καλοὶ θέλουσιν εἶναι. καὶ σοὶ δὲ μελέτω ἀεὶ τοῦ πλείονος, εἰ θέλεις ἐν 

βραχεῖ λέγειν ἁπάσας ἐνδειξάσας σε τ δακτύλῳ, Οὐχ ὁρᾶς τὴν Κόρινναν τὴν τᾛς 

Κρωβύλης θυγατέρα ὡς ὑπερπλουτεῖ καὶ τρισευδαίμονα πεποίηκε τὴν μητέρα; τί 

φᾚς; ποιήσεις ταῦτα; ποιήσεις, οἶδα ἐγώ, καὶ προέξεις ἁπασῶν ῥᾳδίως. νῦν δ' ἄπιθι 

λουσομένη, εἰ ἀφίκοιτο καὶ τήμερον τὸ μειράκιον ὁ Εὔκριτος· ὑπισχνεῖτο γάρ. 

Πξὸ πάλησλ, θόξε κνπ. Γηόηη αὐηνὶ πξάγκαηη ζὰ δώζνπλ θαὶ πεξηζζόηεξα. Οἱ ὡξαῖνη, αὐηὸ 

κόλνλ ζέινπλ λὰ εἶλαη, ὡξαῖνη. Καὶ ἐζὺ λὰ ἔρῃο ζηὸλ λνῦ ζνπ πάληα ηὸ πεξηζζόηεξν, ἐὰλ 

ζέιῃο ζὲ ζύληνκν ρξνληθὸ δηάζηεκα λὰ ιέλε ὅιεο δείρλνληάο ζε κὲ ηὸ δάθηπιν: «Γὲλ 

βιέπεηο ηὴλ Κόξηλλα, ηὴλ θόξελ ηῆο Κξσβύιεο, πόζν πνιὺ πινπηίδεη θαὶ ηξηζεπηπρηζκέλε 

ἔθαλε ηὴλ κεηέξα ηεο;» Σί ιέο; Θὰ ηὰ θάλῃο αὐηά; Θὰ ηὰ θάλῃο, ηὸ μέξσ ἐγὼ θαὶ ζὰ 

πξνέρῃο ὅισλ εὐθόισο. Σώξα ὅκσο, πήγαηλε λὰ ινπζηῇο, κήπσο ἔξζῃ θαὶ ζήκεξα ὁ λεαξὸο 

ὁ Δὔθξηηνο, δηόηη ηὸ ὑπνζρέζεθε. 
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ΜΗΣΗΡ ΚΑΙ ΜΟΤΑΡΙΟΝ 

 

{ΜΗΣΗΡ} Ἂν δ' ἔτι τοιοῦτον ἐραστὴν εὕρωμεν, ὦ Μουσάριον, οἷος ὁ Χαιρέας ἐστί, 

θῦσαι μὲν τᾜ πανδήμῳ δεήσει λευκὴν μηκάδα, τᾜ οὐρανίᾳ δὲ τᾜ ἐν κήποις δάμαλιν, 

στεφανῶσαι δὲ καὶ τὴν πλουτοδότειραν, καὶ ὅλως μακάριαι καὶ τρισευδαίμονες 

ἐσόμεθα. νῦν ὁρᾶς παρὰ τοῦ νεανίσκου ἡλίκα λαμβάνομεν, ὃς ὀβολὸν μὲν οὐδέποτε 

σοι δέδωκεν, οὐκ ἐσθᾛτα, οὐχ ὑποδήματα, οὐ μύρον, ἀλλὰ προφάσεις ἀεὶ καὶ 

ὑποσχέσεις καὶ μακραὶ ἐλπίδες καὶ πολὺ τό, ἐὰν ὁ πατὴρ..., καὶ κύριος γένωμαι τῶν 

πατρῴων, καὶ πάντα σά. σὺ δὲ καὶ ὀμωμοκέναι αὐτὸν φᾘς ὅτι νόμῳ γαμετὴν 

ποιήσεταί σε. 

Ἐὰλ βξνῦκε ἀθόκα [ἕλαλ] ηέηνηνλ ἐξαζηή, Μνπζάξηνλ, ὅπσο εἶλαη ὁ Υαηξέαο, ζὰ εἶλαη 

ἀλάγθε λὰ ζπζηάζνπκε ζηὴλ Πάλδεκν ιεπθὴ θαηζίθα, ἐλῷ ζηὴλ Οὐξαλία
36

, αὐηὴ ἡ ὁπνία 

εὑξίζθεηαη ζηνὺο θήπνπο, δάκαιε, λὰ ζηεθαλώζνπκε θαὶ ηὴλ Πινπηνδόηεηξα
37

 θαὶ ἐληειῶο 

καθάξηεο θαὶ ηξηζεπηπρηζκέλεο ζὰ εἴκαζηε. Σώξα βιέπεηο πόζα ιακβάλνπκε ἀπὸ ηὸλ λεαξό, 

ὁ ὁπνῖνο νὐδέπνηε ζνῦ ἔρεη δώζεη ὀβνιό, νὔηε θόξεκα, νὔηε ὑπνδήκαηα, νὔηε ἄξσκα, 

ἀιιὰ πξνθάζεηο πάληα θαὶ ὑπνζρέζεηο θαὶ καθξηλὲο ἐιπίδεο θαὶ πνιὺ ηὸ «ἐὰλ ὁ παηέξαο...» 

θαὶ «θύξηνο ζὰ γίλσ ηῆο παηξηθῆο πεξηνπζίαο» θαὶ «ὅια δηθά ζνπ». Ἐζὺ ὅκσο ἰζρπξίδεζαη 

ὅηη αὐηὸο ἔρεη ὁξθηζηεῖ ὅηη ζὰ ζὲ θάλῃ ζύδπγό ηνπ ζύκθσλα κὲ ηὸλ λόκν. 
 

 

{ΜΟΤΑΡΙΟΝ}  Ὤμοσε γάρ, ὦ μᾛτερ, κατὰ ταῖν θεοῖν καὶ τᾛς Πολιάδος. 

Ἐπεηδή ὁξθίζηεθε, κεηέξα, ζηὶο δύν Θεέο
38

 θαὶ ηὴλ Πνιηάδα
39

. 
 

 

{ΜΗΣΗΡ} Καὶ πιστεύεις δηλαδή· καὶ διὰ τοῦτο πρῴην οὐκ ἔχοντι αὐτ καταθεῖναι 

συμβολὴν τὸν δακτύλιον δέδωκας ἀγνοούσης ἐμοῦ, ὁ δὲ ἀποδόμενος κατέπιε, καὶ 

πάλιν τὰ δύο περιδέραια τὰ Ἰωνικά, ἕλκοντα ἑκάτερον δύο δαρεικούς, ἅ σοι ὁ Χῖος 

Πραξίας ὁ ναύκληρος ἐκόμισε ποιησάμενος ἐν Ἐφέσῳ· ἐδεῖτο γὰρ Χαιρέας ἔρανον 

συνεφήβοις ἀπενεγκεῖν. ὀθόνας γὰρ καὶ χιτωνίσκους τί ἅν λέγοιμι; καὶ ὅλως 

ἕρμαιόν τι ἡμῖν καὶ μέγα ὄφελος ἐμπέπτωκεν οὗτος. 

Καὶ θπζηθὰ ηὸ πηζηεύεηο. Καὶ γη’ αὐηὸ πξνζθάησο, κὴ ἔρνληαο λὰ ἀθήζῃ ηὸ κεξίδηό ηνπ, 

ηνῦ ἔδσζεο ηὸ δαθηπιίδη ἐλ ἀγλνία κνπ, ἐλῷ αὐηὸο πσιώληαο ην, ηὸ μεθνθθάιεζε θαὶ πάιη 

ηὰ δύν πεξηδέξαηα ηὰ ἰσληθά, δπγίδνληαο ηὸ θάζε ἕλα δύν δαξεηθνύο
40

, ηὰ ὁπνία ἔθεξε ζ’ 

ἐζέλα ὁ Υῖνο ὁ Πξαμίαο ὁ πινηνθηήηεο, θηηάρλνληάο ηα εἰο ηὴλ Ἔθεζνλ. Γηόηη ἔπξεπε ὁ 

Υαηξέαο λὰ μεπιεξώζῃ ζηνὺο ζπλνκειίθνπο ηνπ ἐθήβνπο ηὴλ ζπλεηζθνξά. Σί ζὰ κπνξνῦζα 
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 Οὐξαλία θαὶ Πάλδεκνο Ἀθξνδίηε: Ἡ δηπιὴ ὑπόζηαζηο ηῆο ζεᾶο. Ἡ Οὐξαλία εἶλαη ἡ ζεὰ ηνῦ λνκίκνπ, 

θαζαξνῦ ἔξσηνο θαὶ ηνῦ ζπδπγηθνῦ δεζκνῦ, ἐλῷ ἡ Πάλδεκνο εἶλαη ἡ ζεὰ ηνῦ ἐιεπζέξνπ θαὶ ἀγνξαίνπ 

ἔξσηνο, θαζὼο θαὶ πξνζηάηηο ηῶλ ἑηαηξῶλ. ηὴλ Πάλδεκν ζπζηάδεη θαηζίθα δηόηη εἶλαη δῷνλ ἀθξαηὲο ὡο πξὸο 

ηὰ ἀθξνδίζηα, ἐλῷ ζηὴλ Οὐξαλία δάκαιε, δηόηη εἶλαη δῷνλ ζσθξνλέζηεξν θαὶ κπνξεῖ λὰ κπῇ θάησ ἀπὸ δπγό, 

ὑπαηλίζζνληαο ηὸλ γάκν.  
37

 Πξνζσλύκηνλ ηῆο Γήκεηξνο. 
38

 Γήκεηξα θαὶ Πεξζεθόλε. Ὅξθνο ὁ ὁπνῖνο ἐρξεζηκνπνηεῖην ἀπὸ ηνὺο Ἀζελαίνπο. 
39

 Πξνζσλύκηνλ ηῆο Ἀζελᾶο. 
40

 Πεξζηθὸ ρξπζνῦλ λόκηζκα ἰζόηηκν κὲ 20 ἀηηηθὲο ἀξγπξὲο δξαρκὲο ἢ 1/5 ηῆο κλᾶο. 1 ηάιαληνλ= 63 κλέο, 1 

κλᾶο= 100 δξαρκέο, 1 δξαρκή= 6 ὀβνινί. Ἦηαλ ἀπὸ θαζαξὸ ρξπζό θαὶ εἶρε ηὸ ἴδην βάξνο κὲ ηὸλ ἀηηηθὸ 

ζηαηῆξα. Οἱ ἀξραῖνη ζπγγξαθεῖο ἐπαηλνῦλ ηὴλ ιακπξόηεηα ηνῦ κεηάιινπ θαὶ ηὴλ ἀθξίβεηα ηνῦ βάξνπο ηνπ. 
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λὰ πῶ γηὰ ηὰ ιεπηὰ ὑθάζκαηα θαὶ ηνὺο ρηησλίζθνπο; Καὶ γεληθά, ἀπξνζδόθεην θέξδνο ζὲ 

ἐκᾶο θαὶ κέγα ὄθεινο ἔρεη πέζεη αὐηόο. 
 

 

{ΜΟΤΑΡΙΟΝ} Ἀλλὰ καλὸς καὶ ἀγένειος, καὶ φησὶν ἐρν καὶ δακρύει καὶ 

Δεινομάχης καὶ Λάχητος υἱός ἐστι τοῦ Ἀρεοπαγίτου καὶ φησὶν ἡμς γαμήσειν καὶ 

μεγάλας ἐλπίδας ἔχομεν παρ' αὐτοῦ, ἥν ὁ γέρων μόνον καταμύσᾙ. 

Ἀιιὰ [εἶλαη] ὡξαῖνο θαὶ ἀγέλεηνο θαὶ ιέεη ὅηη κὲ ἀγαπᾷ θαὶ δαθξύδεη θαὶ εἶλαη πἱὸο ηῆο 

Γεηλνκάρεο θαὶ ηνῦ Λάρεηνο ηνῦ Ἀξενπαγίηνπ θαὶ ιέεη ὅηη ἐκεῖο ζὰ παληξεπηνῦκε θαὶ 

κεγάιεο ἐιπίδεο ἔρνπκε ἀπὸ αὐηόλ, ἐὰλ κόλνλ ὁ γέξνο θιείζῃ ηὰ κάηηα. 
 

  

{ΜΗΣΗΡ} Οὐκοῦν, ὦ Μουσάριον, ἐὰν ὑποδήσασθαι δέᾙ, καὶ ὁ σκυτοτόμος αἰτᾜ τὸ 

δίδραχμον, ἐροῦμεν πρὸς αὐτόν, Ἀργύριον μὲν οὐκ ἔχομεν, σὺ δὲ τῶν ἐλπίδων 

ὀλίγας παρ' ἡμῶν λαβέ· καὶ πρὸς τὸν ἀλφιτοπώλην τὰ αὐτά· καὶ ἥν τὸ ἐνοίκιον 

αἰτώμεθα, Περίμεινον, φήσομεν, ἔστ' ἅν Λάχης ὁ Κολυττεὺς ἀποθάνᾙ· ἀποδώσω 

γάρ σοι μετὰ τοὺς γάμους. οὐκ αἰσχύνᾙ μόνη τῶν ἑταιρῶν οὐκ ἐλλόβιον οὐχ ὅρμον 

οὐ ταραντινίδιον ἔχουσα; 

Ἑπνκέλσο, Μνπζάξηνλ, ἐὰλ ρξεηαζηῇ λὰ πάξνπκε παπνύηζηα θαὶ ὁ ὑπνδεκαηνπνηὸο δεηήζῃ 

ηὸ δίδξαρκνλ, ζὰ πνῦκε ζ’ αὐηόλ: «Ἀξγύξην κὲλ δὲλ ἔρνπκε, πάξε ὅκσο ἐζὺ ἀπὸ ἐκᾶο ιίγεο 

ἀπὸ ηὶο ἐιπίδεο». Καὶ πξὸο ηὸλ ἀιεπξνπώιε, ηὰ ἴδηα. Καὶ ἐὰλ κᾶο δεηεζῇ ηὸ ἐλνίθην, 

«Πεξίκελε», ζὰ πνῦκε, «κέρξη ὁ Λάρεο ὁ Κνιπηηεὺο λὰ πεζάλῃ. Θὰ ζνῦ ηὸ δώζσ κεηὰ 

ηνὺο γάκνπο». Γὲλ ληξέπεζαη [πνὺ εἶζαη] ἡ κόλε ἀπὸ ηὶο ἑηαῖξεο ἡ ὁπνία νὔηε ζθνπιαξίθη, 

νὔηε πεξηδέξαην, νὔηε δηαθαλὲο θόξεκα ἔρεηο; 
 

   

{ΜΟΤΑΡΙΟΝ} Τί οὖν, ὦ μᾛτερ; ἐκεῖναι εὐτυχέστεραί μου καὶ καλλίους εἰσίν; 

Καὶ ινηπόλ, κεηέξα; Ἐθεῖλεο εἶλαη εὐηπρέζηεξεο θαὶ ὡξαηόηεξεο ἀπὸ ἐκέλα; 
 
   

{ΜΗΣΗΡ} Οὔκ, ἀλλὰ συνετώτεραι καὶ ἴσασιν ἑταιρίζειν, οὐδὲ πιστεύουσι ῥηματίοις 

καὶ νεανίσκοις ἐπ' ἄκρου τοῦ χείλους τοὺς ὅρκους ἔχουσι· σὺ δὲ ἡ πιστὴ καὶ 

φίλανδρος οὐδὲ προσίᾙ ἄλλον τινὰ ὅτι μὴ μόνον Χαιρέαν· καὶ πρῴην μὲν ὅτε ὁ 

γεωργὸς ὁ Ἀχαρνεὺς ἧκε δύο μνς κομίζων, ἀγένειος καὶ αὐτός -οἴνου δὲ τιμὴν 

ἀπειλήφει τοῦ πατρὸς πέμψαντος- σὺ δὲ ἐκεῖνον μὲν ἀπεμύκτισας, καθεύδεις δὲ 

μετὰ τοῦ Ἀδώνιδος Χαιρέου. 

Ὄρη, ἀιιὰ [εἶλαη] ζπλεηώηεξεο θαὶ γλσξίδνπλ [ηὴλ ηέρλε ηνῦ] ἐηαηξίδεηλ θαὶ δὲλ πηζηεύνπλ 

ζὲ ιόγηα θαὶ ζὲ λεαξνὺο νἱ ὁπνῖνη ἔρνπλ ηνὺο ὅξθνπο ζηὴλ ἄθξε ηῶλ ρεηιηῶλ. Ἐλῷ ἐζύ, ἡ 

πηζηὴ θαὶ ἡ ἀγαπῶζα ηὸλ ἄλδξα, δὲλ πεγαίλεηο ζὲ θάπνηνλ ἄιινλ παξὰ κόλνλ ζηὸλ Υαηξέα. 

Καὶ πξνζθάησο ὅηαλ ὁ γεσξγόο ὁ Ἀραξλεὺο ἦξζε πξνζθνκίδνληαο δύν κλᾶο, ἀγέλεηνο θαὶ 

αὐηόο -εἶρε πάξεη ἀληίηηκν γηὰ ηὸλ νἶλν ζηαικέλνο ἀπὸ ηὸλ παηέξα ηνπ- ἐζὺ ἐθεῖλνλ ηὸλ 

πεξηθξόλεζεο θαὶ θνηκᾶζαη κὲ ηὸλ Ἄδσλη
41

 ηὸλ Υαηξέα. 

                                                 
41

 Τἱὸο ηνῦ Κηλύξα θαὶ ηῆο κύξλαο, ἦηαλ, ἀπὸ κσξὸ ἀθόκα, ηόζν ὄκνξθνο, ὥζηε ἡ Ἀθξνδίηε θξπθὰ ἀπὸ 

ηνὺο ἄιινπο ζενὺο ηὸλ ἔθξπςε ζὲ ἕλα ζεληνύθη θαὶ ηὸλ ἐκπηζηεύηεθε ζηὴλ Πεξζεθόλε. Ὅηαλ ὁ Ἄδσληο 

κεγάισζε, ἡ Πεξζεθόλε ζακπσκέλε θαὶ αὐηὴ ἀπὸ ηὴλ ὀκνξθηά ηνπ, ἀξλήζεθε λὰ ηῆο ηὸλ δώζῃ πίζσ θαὶ ἡ 

Ἀθξνδίηε ἀλαγθάζηεθε λὰ παξαθαιέζῃ ηὸλ Γία λὰ κεζνιαβήζῃ ὥζηε λὰ ηνὺο ιύζῃ ηὴλ δηαθνξά. Ἐθεῖλνο 

ἀπνθάζηζε ηὸ ἕλα ηξίην ηνῦ ρξόλνπ ὁ Ἄδσληο λὰ κέλῃ θνληὰ ζηὴλ Πεξζεθόλε, ηὸ ἄιιν ηξίην θνληὰ ζηὴλ 

Ἀθξνδίηε θαὶ ηὸ ὑπνιεηπόκελν ηξίην λὰ ηὸ ἔρῃ ὁ Ἄδσληο γηὰ ηὸλ ἑαπηόλ ηνπ. Ἐθεῖλνο ὡζηόζν ράξηζε θαὶ ηὸ 

δηθό ηνπ κέξνο ζηὴλ Ἀθξνδίηε. Ἡ ζεὰ ηὸλ εἶρε ἀγαπήζεη ηόζν ὥζηε παξάηεζε ηὸλ Ὄιπκπν, θαηέβεθε ζηὴλ γῆ 
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{ΜΟΤΑΡΙΟΝ} Τί οὖν; ἐχρᾛν Χαιρέαν καταλείψασαν παραδέξασθαι τὸν ἐργάτην 

ἐκεῖνον κινάβρας ἀπόζοντα; λεῖός μοι, φασί, Χαιρέας καὶ χοιρίσκος Ἁχαρνεύς. 

Καὶ ινηπόλ; Ἔπξεπε, ἐγθαηαιείπνληαο ηὸλ Υαηξέα, λὰ δερηῶ ἐθεῖλνλ ηὸλ ἐξγάηε πνὺ 

κπξίδεη ηξαγίια; Γιπθὸο γηὰ ἐκέλα, ιέλε, ὁ Υαηξέαο θαὶ γνπξνπλόπνπιν ἀραξληθό
42

. 
 

   

{ΜΗΣΗΡ}  Ἔστω· ἐκεῖνος ἀγροῖκος καὶ πονηρὸν ἀποπνεῖ. τί καὶ Ἀντιφῶντα τὸν 

Μενεκράτους μνν ὑπισχνούμενον οὐδὲ τοῦτον ἐδέξω; οὐ καλὸς ἦν καὶ ἀστικὸς καὶ 

ἡλικιώτης Χαιρέου; 

Ἔζησ. Ἐθεῖλνο [εἶλαη] ρσξηάηεο θαὶ κπξίδεη ἄζρεκα. Γηαηί θαὶ ηὸλ Ἀληηθῶληα ηνῦ 

Μελεθξάηνπο ὁ ὁπνῖνο ὑπνζρέζεθε κλᾶ, νὔηε ηνῦηνλ ἐδέρζεο; Γέλ ἦηαλ ὡξαῖνο θαὶ 

πξσηεπνπζηάλνο θαὶ ζπλνκήιηθνο ηνῦ Υαηξένπ; 
 

    

{ΜΟΤΑΡΙΟΝ} Ἀλλ' ἠπείλησε Χαιρέας ἀποσφάξειν ἀμφοτέρους, εἰ λάβοι μέ ποτε 

μετ' αὐτοῦ. 

Ἀιιὰ ὁ Υαηξέαο ἀπείιεζε ὅηη ζὰ ζθάμῃ θαὶ ηνὺο δύν καο, ἐὰλ κὲ πηάζῃ πνηὲ καδί ηνπ. 
 

   

{ΜΗΣΗΡ} Πόσοι δὲ καὶ ἄλλοι ταῦτα ἀπειλοῦσιν; οὐκοῦν ἀνέραστος σὺ μενεῖς διὰ 

τοῦτο καὶ σωφρονήσεις καθάπερ οὐχ ἑταίρα, τᾛς δὲ Θεσμοφόρου ἱέρειά τις οὖσα; 

ἐῶ τἆλλα. τήμερον Ἁλῶά ἐστι. τί δέ σοι δέδωκεν ἐς τὴν ἑορτήν; 

Πόζνη ἄιινη δὲλ ἀπεηινῦλ ηὰ ἴδηα; Ἐζὺ ινηπὸλ ζὰ κείλῃο ρσξὶο ἐξαζηὴ ἐμ αἰηίαο ηνύηνπ 

θαὶ ζὰ ζσθξνληζηῇο ὄρη ζὰλ ἑηαίξα, ἀιιὰ ζὰλ λὰ εἶζαη θάπνηα ἱέξεηα ηῆο Θεζκνθόξνπ
43

; 

Θὰ ἀθήζσ ηὰ ὑπόινηπα. ήκεξα εἶλαη ηὰ Ἁιῶα. Σί ζνῦ ἔρεη δώζεη γηὰ ηὴλ ἑνξηή; 
 

    

{ΜΟΤΑΡΙΟΝ} Οὐκ ἔχει, ὦ μαννάριον. 

Γὲλ ἔρεη, καλνύια. 
 

  

{ΜΗΣΗΡ} Μόνος οὗτος οὐ τέχνην εὕρηκεν ἐπὶ τὸν πατέρα, οὐκ οἰκέτην καθᾛκεν 

ἐξαπατήσοντα, οὐκ ἀπὸ τᾛς μητρὸς ᾔτησεν ἀπειλήσας ἀποπλευσεῖσθαι 

στρατευσόμενος, εἰ μὴ λάβοι, ἀλλὰ κάθηται ἡμς ἐπιτρίβων μήτε αὐτὸς διδοὺς 

μήτε παρὰ τῶν διδόντων ἐῶν λαμβάνειν; σὺ δὲ οἴει, ὦ Μουσάριον, ὀκτωκαίδεκα 

ἐτῶν ἀεὶ ἔσεσθαι; ἥ τὰ αὐτὰ φρονήσειν Χαιρέαν, ὅταν πλουτᾜ μὲν αὐτός, ἡ δὲ 

μήτηρ γάμον πολυτάλαντον ἐξεύρᾙ αὐτ; μνησθήσεται ἔτι, οἴει, τότε τῶν δακρύων 

ἥ τῶν φιλημάτων ἥ τῶν ὅρκων πέντε ἴσως τάλαντα προικὸς βλέπων; 

Μόλνλ αὐηὸο δὲλ ἔρεη ἐπηλνήζεη ηέρλαζκα ἐλαληίνλ ηνῦ παηξόο, νὔηε δνῦιν ἔζηεηιε γηὰ λὰ 

ἐμαπαηήζῃ, νὔηε ἀπὸ ηὴλ κεηέξα δήηεζε, ἀπεηιώληαο ὅηη ζὰ απνπιεύζῃ ζηξαηεπόκελνο
44

 

ἐὰλ δὲλ ιάβῃ, ἀιιὰ θάζεηαη θαηαζηξέθνληαο ἐκᾶο, ρσξὶο αὐηὸο λὰ δίλῃ, κὴ ἀθήλνληαο λὰ 

ιάβνπκε ἀπὸ αὐηνὺο νἱ ὁπνῖνη δίλνπλ; Ἐζὺ λνκίδεηο, Μνπζάξηνλ, ὅηη δέθα ὀθηὼ ἐηῶλ ζὰ 

                                                                                                                                                         
θαὶ ηὸλ ἀθνινύζεζε ζηὰ βνπλά, γηὰ λὰ θπλεγᾷ ζηὸ πιεπξό ηνπ. Γὲλ πέξαζε πνιὺο θαηξὸο θαὶ ὁ Ἄδσληο 

θηππήζεθε ζηὸ θπλήγη ἀπὸ ἕλαλ θάπξν ηὸλ ὁπνῖνλ εἶρε ζηείιεη ὁ Ἄξεο ἀπὸ δήιηα, θαὶ πέζαλε. Ἡ Ἀθξνδίηε 

παξαθάιεζε ηὴλ Πεξζεθόλε λὰ ηὸλ ἀθήλῃ λὰ ἀλεβαίλῃ ζηὸλ ἐπάλσ θόζκν γηὰ ἔμη κῆλεο θάζε ρξόλν, γηὰ λὰ 

κπνξνῦλ νἱ δύν ἐξαζηὲο λὰ ζκίγνπλ. 
42

 Ὅπσο ζὰ ιέγακε ζήκεξα: «θειεπνύξη». Σὰ γνπξνύληα ηῶλ Ἀραξλῶλ ἐζεσξνῦλην ηὰ θαιιίηεξα. 
43

 Οἱ ἱέξεηεο ηῆο Θεζκνθόξνπ ἔκελαλ παξζέλεο δηὰ βίνπ. Ὅπσο ζὰ ιέγακε ζήκεξα: «Θὰ πᾷο λὰ θιεηζηῇο ζὲ 

κνλαζηήξη;» 
44

 Ὅπσο ζὰ ιέγακε ζήκεξα: «Θὰ θύγσ θαὶ ζὰ πάσ ζηὰ θαξάβηα». 
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εἶζαη πάληνηε; Ἢ ηὰ ἴδηα ζὰ ζθεπηῇ ὁ Υαηξέαο, ὅηαλ ὁ ἴδηνο ζὰ πινπηίδῃ θαὶ ἡ κεηέξα ηνπ 

ηνῦ βξῇ γάκν κὲ πνιιὰ ηάιαληα; Θὰ ζπκεζῇ, λνκίδεηο, ηόηε, ηὰ δάθξπα ἢ ηὰ θηιηὰ ἢ ηνὺο 

ὅξθνπο, πξνζβιέπνληαο ζὲ πξνίθα πέληε ἴζσο ηαιάλησλ; 
 

    

{ΜΟΤΑΡΙΟΝ} Μνησθήσεται ἐκεῖνος· δεῖγμα δέ· οὐδὲ νῦν γεγάμηκεν, ἀλλὰ 

καταναγκαζόμενος καὶ βιαζόμενος ἠρνήσατο. 

Ἐθεῖλνο ζὰ ζπκεζῇ. Ἀπόδεημηο; Γὲλ ἔρεη λπκθεπζεῖ ἕσο ηώξα, ἀιιὰ θαηαλαγθαδόκελνο θαὶ 

πηεδόκελνο ἀξλήζεθε. 
 

  

{ΜΗΣΗΡ} Γένοιτο μὴ ψεύδεσθαι. ἀναμνήσω δέ σε, ὦ Μουσάριον, τότε. 

Μαθάξη λὰ κὴ δηαςεπζζῇο. Θὰ ζνῦ ηὸ ζπκίζσ ηόηε, Μνπζάξηνλ.   
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ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΦΡΤΙ 

 

{ΑΜΠΕΛΙ} Ὅστις δέ, ὦ Χρυσί, μήτε ζηλοτυπεῖ μήτε ὀργίζεται μήτε ἐρράπισέ 

ποτε ἥ περιέκειρεν ἥ τὰ ἱμάτια περιέσχισεν, ἔτι ἐραστὴς ἐκεῖνός ἐστιν; 

Ὅπνηνο, Υξπζί, νὔηε δειεύεη, νὔηε ὀξγίδεηαη, νὔηε ἔδεηξε πνηὲ ἢ θνύξεςε
45

 ἢ ἔζθηζε ηὰ 

ῥνῦρα, ἀθόκα ἐθεῖλνο ζεσξεῖηαη ἐξαζηήο; 
 

  

{ΦΡΤΙ} Οὐκοῦν ταῦτα μόνα ἐρῶντος, ὦ Ἀμπελί, δείγματα; 

Αὐηὰ εἶλαη ινηπὸλ ηὰ κόλα δείγκαηα θάπνηνπ πνὺ ἀγαπᾷ, Ἀκπειί; 
 

 

{ΑΜΠΕΛΙ} Ναί, ταῦτ' ἀνδρὸς θερμοῦ· ἐπεὶ τἆλλα, φιλήματα καὶ δάκρυα καὶ 

ὅρκοι καὶ τὸ πολλάκις ἥκειν ἀρχομένου ἔρωτος σημεῖον καὶ φυομένου ἔτι· τὸ δὲ πῦρ 

ὅλον ἐκ τᾛς ζηλοτυπίας ἐστίν. ὥστε εἰ καὶ σέ, ὡς φᾚς, ὁ Γοργίας ῥαπίζει καὶ 

ζηλοτυπεῖ, χρηστὰ ἔλπιζε καὶ εὔχου ἀεὶ τὰ αὐτὰ ποιεῖν. 

Ναί, αὐηὰ [εἶλαη] ἀλδξὸο ζεξκόαηκνπ. Σὰ ὑπόινηπα, θηιηὰ θαὶ δάθξπα θαὶ ὅξθνη θαὶ ηὸ λὰ 

ἔξρεηαη πνιιὲο θνξέο, εἶλαη ζεκεῖν ἔξσηνο πνὺ ἀξρίδεη θαὶ πνὺ ἀθόκε ἀλαπηύζζεηαη. Ὅιε 

ἡ θσηηὰ ἀπὸ ηὴλ δεινηππία πξνέξρεηαη. Ὥζηε ἐὰλ θαὶ ἐζέλα, ὅπσο ιέο, ὁ Γνξγίαο δέξλῃ 

θαὶ δειεύῃ, λὰ πξνζδνθῇο [λὰ εἶλαη] ρξήζηκα θαὶ πάληνηε λὰ εὔρεζαη ηὰ ἴδηα λὰ θάλῃ. 
 

  

{ΦΡΤΙ} Τὰ αὐτά; τί λέγεις; ἀεὶ ῥαπίζειν με; 

Σὰ ἴδηα; Σί ιέο; Πάληνηε λὰ κὲ δέξλῃ; 
 

  

{ΑΜΠΕΛΙ} Οὐχί, ἀλλ' ἀνισθαι, εἰ μὴ πρὸς μόνον αὐτὸν βλέποις, ἐπεὶ εἰ μὴ ἐρᾶ 

γε, τί ἅν ὀργίζοιτο, εἰ σύ τινα ἕτερον ἐραστὴν ἔχεις; 

Ὄρη, ἀιιὰ λὰ ζηελνρσξεῖηαη ἐὰλ δέλ ἔρῃο κάηηα κόλνλ γη’ αὐηόλ, δηόηη ἐὰλ βεβαίσο δὲλ ζὲ 

ἀγαπᾷ, γηαηί λὰ ὀξγηζηῇ ἐὰλ ἐζὺ ἔρῃο θάπνηνλ ἄιινλ ἐξαζηή; 
 

 

{ΦΡΤΙ} Ἀλλ' οὐδὲ ἔχω ἔγωγε· ὁ δὲ μάτην ὑπέλαβε τὸν πλούσιόν μου ἐρν, διότι 

ἄλλως ἐμνημόνευσά ποτε αὐτοῦ. 

Ἀιιὰ ἐγὼ πάλησο δὲλ ἔρσ θαλέλαλ. Αὐηόο, ἀπεξίζθεπηα ἐμέιαβε ὅηη κὲ ἀγαπᾷ ὁ πινύζηνο, 

δηόηη ἀζθόπσο θάπνηε ηὸλ κλεκόλεπζα. 
 

 

{ΑΜΠΕΛΙ} Καὶ τοῦτο ἡδὺ τὸ ὑπὸ πλουσίων οἴεσθαι σπουδάζεσθαί σε· οὕτω γὰρ 

ἀνιάσεται μλλον καὶ φιλοτιμήσεται, ὡς μὴ ὑπερβάλοιντο αὐτὸν οἱ ἀντερασταί. 

Καὶ ηνῦην θαιό, ηὸ λὰ λνκίδῃ ὅηη πεξλᾶο ηὸλ ρξόλν ζνπ κὲ πινπζίνπο. Γηόηη αὐηὸ ζὰ ηὸλ 

ζηελνρσξήζῃ πεξηζζόηεξν θαὶ ζὰ θηινηηκεζῇ, γηὰ λὰ κὴ ηὸλ μεπεξάζνπλ νἱ ἀληίδεινη. 
  

 

{ΦΡΤΙ} Καὶ μὴν οὗτός γε μόνον ὀργίζεται καὶ ῥαπίζει, δίδωσι δὲ οὐδέν. 

Αὐηὸο ὅκσο, κόλνλ ὀξγίδεηαη θαὶ δέξλεη, ρσξὶο λὰ δίλῃ ηίπνηε. 
 

  

{ΑΜΠΕΛΙ} Ἀλλὰ δώσει -ζηλοτυπεῖ γάρ- καὶ μάλιστα ἥν λυπᾜς αὐτόν. 
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 Οἱ Ἕιιελεο, ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο, ἔηξεθαλ καθξὰ θόκε ὡο ζεκεῖν κεγαινπξεπείαο θαὶ ἐιεπζεξίαο. Γηὰ ηὶο 

γπλαῖθεο νἱ ὁπνῖεο ἐζπιιακβάλνλην λὰ ἀηηκάδνπλ ηὸλ ζύληξνθό ηνπο ἢ ηὸλ γάκν ηνπο ἐθαξκόδεην ἀπὸ ηνὺο 

ἀπαηεκέλνπο ἡ ἐμεπηειηζηηθὴ ηηκσξία ηῆο θνπξᾶο, κὲ ηὴλ γεληθόηεξε ἀληίιεςη ὅηη κὲ αὐηὸλ ηὸλ ηξόπν ἡ 

θνπξεκέλε ὑπνηάζζεηαη ζηὴλ ζέιεζί ηνπο. Ἐμ νὐ θαὶ ἡ ἐθθξάζηο «ζὰ ηὴλ θνπξέςσ γνπιί» ἀλαθεξνκέλε ζὲ 

γπλαῖθεο νἱ ὁπνῖεο εἶραλ ὑπνπέζεη ζὲ ζνβαξὸ παξάπησκα ἠζηθῆο θύζεσο. 
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Ἀιιὰ ζὰ δώζῃ -δηόηη δειεύεη- θαὶ πνιὺ πεξηζζόηεξν ἐὰλ ηὸλ ιππήζῃο. 
 

  

{ΦΡΤΙ} Οὐκ οἶδ' ὅπως ῥαπίσματα λαμβάνειν βούλει με, ὦ Ἀμπελίδιον. 

Γὲλ θαηαιαβαίλσ γηαηί ζέιεηο λὰ δέρνκαη θηππήκαηα, Ἀκπειίδηνλ. 
  

 

{ΑΜΠΕΛΙ} Οὔκ, ἀλλ', ὡς οἶμαι, οὕτως οἱ μεγάλοι ἔρωτες γίγνονται, καὶ εἰ 

πείθοιντο ἀμελεῖσθαι, εἰ δὲ πιστεύσαι μόνος ἔχειν, ἀπομαραίνεταί πως ἡ ἐπιθυμία. 

ταῦτα λέγω πρὸς σὲ εἴκοσιν ὅλοις ἔτεσιν ἑταιρήσασα, σὺ δὲ ὀκτωκαιδεκαέτις, 

οἶμαι, ἥ ἔλαττον οὖσα τυγχάνεις. εἰ βούλει δέ, καὶ διηγήσομαι ἃ ἔπαθόν ποτε οὐ 

πάνυ πρὸ πολλῶν ἐτῶν· ἤρα μου Δημόφαντος ὁ δανειστὴς ὁ κατόπιν οἰκῶν τᾛς 

Ποικίλης. οὗτος οὐδεπώποτε πλέον πέντε δραχμῶν δέδωκε καὶ ἠξίου δεσπότης 

εἶναι. ἤρα δέ, ὦ Χρυσί, ἐπιπόλαιόν τινα ἔρωτα οὔτε ὑποστένων οὔτε δακρύων οὔτε 

ἀωρὶ παραγιγνόμενος ἐπὶ τὰς θύρας, ἀλλ' αὐτὸ μόνον συνεκάθευδέ μοι ἐνίοτε, καὶ 

τοῦτο διὰ μακροῦ. ἐπειδὴ δὲ ἐλθόντα ποτὲ ἀπέκλεισα -Καλλίδης γὰρ ὁ γραφεὺς 

ἔνδον ἦν δέκα δραχμὰς πεπομφώς- τὸ μὲν πρῶτον ἀπᾛλθέ μοι λοιδορησάμενος· 

ἐπεὶ δὲ πολλαὶ μὲν διᾛλθον ἡμέραι, ἐγὼ δὲ οὐ προσέπεμπον, ὁ Καλλίδης δὲ ἔνδον 

ἦν, ὑποθερμαινόμενος ἤδη τότε ὁ Δημόφαντος καὶ αὐτὸς ἀναφλέγεται ἐς τὸ 

πργμα καὶ ἐπιστάς ποτε ἀνεῳγμένην τηρήσας τὴν θύραν ἔκλαεν, ἔτυπτεν, 

ἠπείλει φονεύσειν, περιερρήγνυε τὴν ἐσθᾛτα, ἅπαντα ἐποίει, καὶ τέλος τάλαντον 

δοὺς μόνος εἶχεν ὀκτὼ ὅλους μᾛνας. ἡ γυνὴ δὲ αὐτοῦ πρὸς ἅπαντας ἔλεγεν ὡς ὑπὸ 

φαρμάκων ἐκμήναιμι αὐτόν. τὸ δὲ ἦν ἄρα ζηλοτυπία τὸ φάρμακον. ὥστε, Χρυσί, καὶ 

σὺ χρῶ ἐπὶ τὸν Γοργίαν τ αὐτ φαρμάκῳ· πλούσιος δὲ ὁ νεανίσκος ἔσται, ἤν τι ὁ 

πατὴρ αὐτοῦ πάθᾙ. 

Ὄρη, ἀιιὰ, ὅπσο λνκίδσ, ἔηζη 

γελληνῦληαη νἱ κεγάινη ἔξσηεο, ἂλ 

πεηζζνῦλ ὅηη ἀκεινῦληαη. Ἐὰλ ὅκσο 

πηζηέςῃ ὅηη κόλνλ αὐηὸο ζὲ ἔρεη, 

καξαίλεηαη θάπσο ἡ ἐπηζπκία. Αὐηὰ 

ηὰ ιέσ πξὸο ἐζέλα νὖζα εἴθνζη 

ὁιόθιεξα ρξόληα ἑηαίξα, ἐλῷ ἐζύ, 

λνκίδσ, ηπγράλεηο λὰ εἶζαη δέθα 

ὀθηὼ ἐηῶλ ἢ ιηγόηεξν. Ἐὰλ ζέιῃο 

δέ, ζὰ ζνῦ δηεγεζῶ αὐηὰ ηὰ ὁπνία ἔπαζα θάπνηε, ὄρη πξὸ πάξα πνιιῶλ ἐηῶλ. Μὲ 

ἀγαπνῦζε ὁ Γεκόθαληνο, ὁ δαλεηζηήο, αὐηὸο πνὺ κέλεη πίζσ απὸ ηὴλ Πνηθίιε. Αὐηόο, 

νὐδέπνηε εἶρε δώζεη πεξηζζόηεξεο ηῶλ πέληε δξαρκῶλ θαὶ εἶρε ηὴλ ἀμίσζη λὰ εἶλαη 

ἀθεληηθό. Ἀγαπνῦζε δὲ Υξπζί, κὲ θάπνηνλ ἐπηπόιαην ἔξσηα, νὔηε ἀλαζηελάδνληαο, νὔηε 

δαθξύδνληαο, νὔηε ἐξρόκελνο ζηὴλ πόξηα κνπ ἀξγὰ ηὸ βξάδπ, ἀιιὰ αὐηὸ κόλνλ, θνηκόηαλ 

καδί κνπ ἐλίνηε θαὶ ηνῦην ἀθήλνληαο λὰ πεξάζῃ θαηξόο. Ἐπεηδὴ ὅκσο, ἐξρόκελνο θάπνηε 

ηὸλ ἔθιεηζα ἔμσ -δηόηη ἦηαλ κέζα ὁ Καιιίδεο ὁ δσγξάθνο, ἔρνληαο ζηείιεη δέθα δξαρκὲο- 

ἀξρηθὰ ἔθπγε βξίδνληάο κε. Ἀθνῦ πέξαζαλ πνιιὲο ἡκέξεο θαὶ ἐγὼ δὲλ ἔζηειλα 

ἀπεζηαικέλν θαὶ ὁ Καιιίδεο ἦηαλ ἐληόο, ὄληαο ἤδε μαλακκέλνο ὁ Γεκόθαληνο, πῆξε θαὶ 

αὐηὸο θσηηὰ ζηὸ πξᾶκα ηνπ θαί ἀθνῦ ζηήζεθε παξαθπιώληαο θαὶ ἄλνημε ἐπὶ ηέινπο ἡ 

πόξηα, ἔθιαηγε, θηππνῦζε, ἀπεηινῦζε λὰ κὲ ζθνηώζῃ, ἔζθηδε ηὸ ῥνῦρν κνπ, ηὰ πάληα ἔθαλε 

θαὶ ηέινο, δίλνληαο ἕλα ηάιαλην, κόλνο κὲ εἶρε γηὰ ὀθηὼ ὁιόθιεξνπο κῆλεο. Ἡ γπλαῖθα ηνπ 
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δέ, ἔιεγε ζὲ ὅινπο ὅηη ηὸλ ηξέιιαλα ὑπὸ [ηὴλ ἐπήξεηα] ἐξσηηθῶλ θίιηξσλ. Αὐηὸ ηὸ 

ἐξσηηθὸ θίιηξν ἦηαλ ἡ δεινηππία, ὥζηε θαὶ ἐζὺ πξέπεη λὰ ρξεζηκνπνηήζῃο ηὸ ἴδην θίιηξν 

ζηὸλ Γνξγηά. Πινύζηνο ζὰ γίλῃ ὁ λεαξνύιεο, ἐὰλ πάζῃ θάηη ὁ παηέξαο ηνπ. 
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ΔΟΡΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΝΤΦΙ ΚΑΙ ΥΙΛΟΣΡΑΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΩΝ 

 

{ΔΟΡΚΑ} Ἀπολώλαμεν, ὦ κεκτημένη, ἀπολώλαμεν, ὁ Πολέμων ἀπὸ στρατις 

ἀνέστρεψε πλουτῶν, ὥς φασιν· ἑώρακα δὲ κἀγὼ αὐτὸν ἐφεστρίδα περιπόρφυρον 

ἐμπεπορπημένον καὶ ἀκολούθους ἅμα πολλούς. καὶ οἱ φίλοι ὡς εἶδον, συνέθεον ἐπ' 

αὐτὸν ἀσπασόμενοι· ἐν τοσούτῳ δὲ τὸν θεράποντα ἰδοῦσα κατόπιν ἑπόμενον, ὃς 

συναποδεδημήκει μετ' αὐτοῦ, ἠρόμην καί, Εἰπέ μοι, ἔφην, ὦ Παρμένων, ἀσπασαμένη 

πρότερον αὐτόν, πῶς ἡμῖν ἐπράξατε καὶ εἴ τι ἄξιον τῶν πολέμων ἔχοντες 

ἐπανεληλύθατε. 

Υαζήθακε, θπξά κνπ, ραζήθακε. Ὁ Πνιέκσλ ἐπέζηξεςε ἀπὸ ηὴλ ἐθζηξαηεία πινύζηνο, 

ὅπσο ιέλε. Σὸλ εἶδα θαὶ ἐγὼ κὲ καλδύα θαηαθόθθηλν πηαζκέλν κὲ πόξπε θαὶ καδί 

ἀθνινύζνπο πνιινύο. Καὶ νἱ θίινη ηνπ ὅηαλ ηὸλ εἶδαλ ἔηξεραλ ὅινη γηὰ λὰ ηὸλ ραηξεηήζνπλ. 

Μέζα ζὲ αὐηὸ ηὸ ρξνληθὸ δηάζηεκα βιέπνληαο ηὸλ ὑπεξέηε λὰ ἀθνινπζῇ θαηόπηλ, ὁ ὁπνῖνο 

εἶρε μεληηεπηεῖ καδί ηνπ, ηὸλ ῥώηεζα: «Πέο κνπ», εἶπα, «Παξκέλσλ
46

», ἀθνῦ πξῶηα ηὸλ 

ραηξέηεζα, «ηί θάλαηε γηὰ ἐκᾶο θαὶ ἂλ γπξίζαηε ἔρνληαο θάηη ἄμην ηῶλ πνιέκσλ». 
 

      

{ΠΑΝΝΤΦΙ} Οὐκ ἔδει τοῦτο εὐθύς, ἀλλ' ἐκεῖνα, ὅτι μὲν ἐσώθητε, πολλὴ χάρις 

τοῖς θεοῖς, καὶ μάλιστα τ ξενίῳ Διὶ καὶ Ἀθηνᾶ στρατίᾳ· ἡ δέσποινα δὲ ἐπυνθάνετο 

ἀεὶ τί πράττοιτε καὶ ἔνθα εἴητε. εἰ δὲ καὶ τοῦτο προσέθηκας, ὡς καὶ ἐδάκρυε καὶ 

ἀεὶ ἐμέμνητο Πολέμωνος, ἄμεινον ἦν παρὰ πολύ. 

Γέλ ἦηαλ ἀλάγθε [λὰ πῇο] ηνῦην ἀκέζσο, ἀιιὰ αὐηά, «ὅηη ζσζήθαηε, δόμα ηνὺο ζενὺο θαὶ 

πεξηζζόηεξν ηὸλ Ξέλην Γία θαὶ ηὴλ Ἀζελᾶ ηὴλ ηξαηία. Ἡ θπξία ἐπιεξνθνξεῖην πάληνηε ηί 

θάλαηε θαὶ πνῦ ἤζαζηαλ». Ἐὰλ θαὶ αὐηὸ πξνζέζεηεο, ὅηη «δάθξπδε θαὶ πάληνηε ζπκόηαλ ηὸλ 

Πνιέκσλα», ζὰ ἦηαλ θαηὰ πνιὺ θαιιίηεξν. 
 

    

{ΔΟΡΚΑ} Προεῖπον εὐθὺς ἐν ἀρχᾜ ἅπαντα· πρὸς δὲ σὲ οὐκ ἅν εἶπον, ἀλλὰ ἃ 

ἤκουσα ἐβουλόμην εἰπεῖν. ἐπεὶ πρός γε Παρμένοντα οὕτως ἠρξάμην· Ἦ που, ὦ 

Παρμένων, ἐβόμβει τὰ ὦτα ὑμῖν; ἀεὶ γὰρ ἐμέμνητο ἡ κεκτημένη μετὰ δακρύων, καὶ 

μάλιστα εἴ τις ἐληλύθει ἐκ τᾛς μάχης καὶ πολλοὶ τεθνάναι ἐλέγοντο, ἐσπάραττε 

τότε τὰς κόμας καὶ τὰ στέρνα ἐτύπτετο καὶ ἐπένθει πρὸς τὴν ἀγγελίαν ἑκάστην. 

Σὰ εἶπα εὐζὺο ἐμ ἀξρῆο ὅια. ὲ ἐζέλα δὲλ ηὰ εἶπα, δηόηη ἤζεια λὰ ζνῦ πῶ αὐηὰ ηὰ ὁπνία 

ἄθνπζα. Πξὸο ηὸλ Παξκέλνληα ινηπὸλ ἔηζη ἄξρηζα: «Ἀιήζεηα Παξκέλσλ, κήπσο βνύηδαλ ηὰ 

αὐηηά ζαο; Γηόηη πάληνηε ζπκόηαλ ἡ θπξά κνπ κὲ δάθξπα θαὶ πεξηζζόηεξν ἐὰλ θάπνηνο 

ἐξρόηαλ ἀπὸ ηὴλ κάρε θαὶ πνιινὶ ιέγνληαλ ὅηη εἶραλ πεζάλεη, καδνῦζε ηόηε ηὰ καιιηὰ ηεο 

θαὶ ηὸ ζηέξλν θηππνῦζε θαὶ πελζνῦζε ζὲ θάζε εἴδεζη». 
 

   

{ΠΑΝΝΤΦΙ} Εὖ γε, ὦ Δορκάς, οὕτως ἐχρᾛν. 

Δὖγε, Γνξθάο, ἔηζη ἔπξεπε. 
 

  

{ΔΟΡΚΑ} Εἶτα ἑξᾛς μετ' οὐ πολὺ ἠρόμην ἐκεῖνα. ὁ δέ, Πάνυ λαμπρῶς, φησίν, 

ἀνεστρέψαμεν.  

                                                 
46

 Ὄλνκα δνπιηθὸ ὁ Παξκέλσλ ὅπσο θαὶ ὁ Γξόκσλ (δηάινγνο: Υειηδόληνλ & Γξνζὶο) θαὶ ὁ Σίβεηνο (ζὲ 

παξαθάησ ζεκεῖν ηνῦ ζπγθεθξηκέλνπ δηαιόγνπ) θαὶ ὅζα ἄιια πξνέξρνληαη ἀπὸ ηὸ γέλνο ὅπσο Φξύγηνο, ἀπὸ 

ηὸλ ηξόπν, ὅπσο Παξκέλσλ (αὐηὸο πνὺ παξακέλεη) ἢ ἀπὸ ηὴλ ἐλέξγεηα ὅπσο Γξόκσλ (αὐηὸο πνὺ ηξέρεη).   
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Ἔπεηηα, κεηὰ ἀπὸ ιίγν ηὸλ ῥώηεζα ἐθεῖλα. Αὐηόο, «πνιὺ ιακπξά», ιέεη, «ἐπηζηξέςακε». 
 

  

{ΠΑΝΝΤΦΙ} Οὕτως κἀκεῖνος οὐδὲν προειπών, ὡς ἐμέμνητό μου ὁ Πολέμων ἥ 

ἐπόθει ἥ ηὔχετο ζῶσαν καταλαβεῖν; 

Ἔηζη θαὶ ἐθεῖλνο δὲλ εἶπε ηίπνηε, ὅηη κὲ ζπκόηαλ ὁ Πνιέκσλ ἢ πνζνῦζε ἢ εὐρόηαλ λὰ κὲ 

βξῇ δσληαλή; 
 

  

{ΔΟΡΚΑ} Καὶ μάλα πολλὰ τοιαῦτα ἔλεγε. τὸ δ' οὖν κεφάλαιον ἐξήγγειλε 

πλοῦτον πολύν, χρυσόν, ἐσθᾛτα, ἀκολούθους, ἐλέφαντα· τὸ μὲν γὰρ ἀργύριον μηδὲ 

ἀριθμ ἄγειν αὐτόν, ἀλλὰ μεδίμνῳ ἀπομεμετρημένον πολλοὺς μεδίμνους. εἶχε δὲ 

καὶ αὐτὸς Παρμένων δακτύλιον ἐν τ μικρ δακτύλῳ, μέγιστον, πολύγωνον, καὶ 

ψᾛφος ἐνεβέβλητο τῶν τριχρώμων, ἐρυθρά τε ἦν ἐπιπολᾛς. εἴασα δ' οὖν αὐτὸν 

ἐθέλοντά μοι διηγεῖσθαι ὡς τὸν Ἅλυν διέβησαν καὶ ὡς ἀπέκτειναν Τιριδάταν τινὰ 

καὶ ὡς διέπρεψεν ὁ Πολέμων ἐν τᾜ πρὸς Πισίδας μάχᾙ· ἀπέδραμόν σοι ταῦτα 

προσαγγελοῦσα, ὡς περὶ τῶν παρόντων σκέψαιο. εἰ γὰρ ἐλθὼν ὁ Πολέμων -ἥξει 

γὰρ πάντως ἀποσεισάμενος τοὺς γνωρίμους- ἀναπυθόμενος εὕροι τὸν Φιλόστρατον 

ἔνδον παρ' ἡμῖν, τί οἴει ποιήσειν αὐτόν; 

Καὶ πάξα πνιιὰ ηέηνηα ἔιεγε. Σὸ ζεκαληηθόηεξν ὅκσο, ἐμήγγεηιε [ὅηη ἔθεξε] πινῦην πνιύ, 

ρξπζάθη, ῥνῦρα, ἀθνινύζνπο, ἐιεθαληνζηνῦλ. Σὸ ἀξγύξην δὲλ ηὸ ἀλάγεη ζὲ ἀξηζκό, ἀιιὰ 

ζὲ κεδίκλνπο
47

 θαηακεηξεκέλν, πνιινὺο κεδίκλνπο. Δἶρε θαὶ ὁ ἴδηνο ὁ Παξκέλσλ δαθηπιίδη 

ζηὸ κηθξὸ δάθηπιν, κεγάιν, πνιύγσλν θαὶ πνιύηηκνο ιίζνο παξεκβαιιόηαλ, ἀπὸ ηνὺο 

ηξηρξώκνπο, θόθθηλνο δὲ ἦηαλ ἀπὸ πάλσ. Σὸλ ἄθεζα ινηπόλ, ἐλῷ ἤζειε λὰ κνῦ δηεγεζῇ 

πῶο πέξαζαλ ηὸλ Ἅιπ
48

 θαὶ πῶο ζθόησζαλ θάπνηνλ Σηξηδάηε θαὶ πῶο δηέπξεςε ὁ Πνιέκσλ 

ζηὴλ κάρε κὲ ηνὺο Πηζίδεο
49

 θαὶ ἔθπγα ηξέρνληαο, λὰ ζνῦ πῶ αὐηά, γηὰ λὰ ζθεθηῇο ηὰ 

παξόληα. Γηόηη, ἐὰλ ἐξρόκελνο ὁ Πνιέκσλ -δηόηη ζὰ ἔξζῃ ὁπσζδήπνηε ἀθνῦ μεθνξησζῇ 

ηνὺο γλσζηνὺο- ἐξεπλώληαο, βξῇ κέζα ηὸλ Φηιόζηξαην, θνληά καο, ηί λνκίδεηο ὅηη ζὰ θάλῃ; 
 

 

{ΠΑΝΝΤΦΙ} Ἐξευρίσκωμεν, ὦ Δορκάς, ἐκ τῶν παρόντων σωτήριον· οὔτε γὰρ 

τοῦτον ἀποπέμψαι καλὸν τάλαντον ἔναγχος δεδωκότα καὶ τἆλλα ἔμπορον ὄντα καὶ 

πολλὰ ὑπισχνούμενον, οὔτε Πολέμωνα τοιοῦτον ἐπανήκοντα χρήσιμον μὴ 

παραδέχεσθαι· προσέτι γὰρ καὶ ζηλότυπός ἐστιν, ὃς καὶ πενόμενος ἔτι πολὺ 

ἀφόρητος ἦν· νῦν δὲ τί ἐκεῖνος οὐκ ἅν ποιήσειεν; 

Ἂο βξνῦκε θάηη ζσηήξην, Γνξθάο, ἀπὸ ηὰ παξόληα. Γηόηη νὔηε αὐηὸλ ζὰ ηὸλ δηώμσ ἔρνληαο 

δώζεη πξὸ ὀιίγσλ ἡκεξῶλ θαιὸ ηάιαλην, θαὶ ζηὰ ὑπόινηπα, ὄληαο ἔκπνξνο, πνιιὰ 

ὑπνζρόκελνο, νὔηε ηὸλ Πνιέκσλα ηέηνηνο ὅπσο γύξηζε εἶλαη ρξήζηκν λὰ κὴ δερηῶ. Ἐπὶ 

πιένλ εἶλαη θαὶ δειηάξεο, ὁ ὁπνῖνο θαὶ πησρὸο ἀθόκα, ἦηαλ πνιὺ ἀθόξεηνο. Σώξα, ηί δὲλ 

ζὰ κπνξνῦζε ἐθεῖλνο λὰ θάλῃ; 
 

  

{ΔΟΡΚΑ} Ἀλλὰ καὶ προσέρχεται. 

                                                 
47

 Μέηξν ζίηνπ, ηὸ ζεκεξηλό θηιό. Ὅπσο ζὰ ιέγακε ζήκεξα: «Λεθηὰ κὲ ηὴλ ζέζνπια». 
48

 Ὁ κεγαιύηεξνο πνηακὸο ηῆο Μηθξᾶο Ἀζίαο, ὁ ζεκεξηλὸο Κηδὶι Ἰξκὰθ (ἐξπζξὸο πνηακὸο) ἀδηάβαηνο θαζ’ 

ὅιεο ηὶο ἐπνρέο ηνῦ ἔηνπο. Πεγάδεη ἀπὸ ηὰ βνπλὰ ηῆο Ἀξκελίαο θαὶ ἐθβάιιεη ζηὸλ Δὔμεηλν Πόλην.  
49

 Καηνηθνῦζαλ ζηὴλ λόηηα Μηθξὰ Ἀζία. Ἦηαλ ιαὸο κάρηκνο θαὶ ὑπεξαζπίζηεθαλ ἀλδξείσο ηὴλ ἀλεμαξηεζία 

ηνπο θαηὰ ηῶλ Πεξζῶλ, ηνῦ Μεγάινπ Ἀιεμάλδξνπ θαὶ ηῶλ δηαδόρσλ ηνπ. 
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Ἀιιὰ ἔξρεηαη πξὸο ηὰ ἐδῶ. 
 

 

{ΠΑΝΝΤΦΙ} Ἐκλύομαι, ὦ Δορκάς, ἀπὸ τᾛς ἀπορίας καὶ τρέμω. 

Παξαιύσ, Γνξθάο, ἀπὸ ηὴλ ἀκεραλία θαὶ ηξέκσ. 
 

  

{ΔΟΡΚΑ} Ἀλλὰ καὶ Φιλόστρατος προσέρχεται. 

Ἔξρεηαη ὅκσο πξὸο ηὰ ἐδῶ θαὶ ὁ Φηιόζηξαηνο. 
  

 

{ΠΑΝΝΤΦΙ} Τίς γένωμαι; πῶς ἄν με ἡ γᾛ καταπίοι; 

Σί ζὰ γίλσ; Γὲλ ἀλνίγεη ἡ γῆ λὰ κὲ θαηαπηῇ; 
 

  

{ΥΙΛΟΣΡΑΣΟ} Τί οὐ πίνομεν, ὦ Παννυχί; 

Γηαηί δὲλ πίλνπκε, Παλλπρί; 
 

 

{ΠΑΝΝΤΦΙ}  Ἄνθρωπε, ἀπολώλεκάς με. σὺ δὲ χαῖρε, Πολέμων, χρόνιος φανείς. 

Ἄλζξσπε, κὲ θαηέζηξεςεο. Ἐζὺ Πνιέκσλ, ραῖξε, πνὺ ἔρεηο πνιὺ θαηξὸ λὰ θαλῇο. 
 

  

{ΠΟΛΕΜΩΝ} Οὗτος οὖν τίς ἐστιν ὁ προσιὼν ὑμῖν; σιωπᾶς; εὖ γε· οἴχου, ὦ Παννυχί. 

ἐγὼ δὲ πεμπταῖος ἐκ Πυλῶν διέπτην ἐπειγόμενος ἐπὶ τοιαύτην γυναῖκα. καὶ δίκαια 

μέντοι πέπονθα, καίτοι χάριν ἔχων· οὐκέτι γὰρ ἁρπασθήσομαι ὑπὸ σοῦ. 

Πνηόο εἶλαη αὐηὸο ὁ ὁπνῖνο ἔξρεηαη ζὲ ἐζᾶο; ησπᾷο; Δὖγε! Φῦγε Παλλπρί! Ἐγὼ ἐληὸο 

πέληε ἡκεξῶλ πέηαμα ἀπὸ ηὶο Θεξκνπύιεο, ἐπεηγόκελνο [λὰ εὐξεζῶ] κὲ ηέηνηα ινγῆο 

γπλαῖθα. Καὶ πξάγκαηη, θαιὰ ἔρσ πάζεη, ἂλ θαὶ ζνῦ ρξσζηῶ ράξηλ. Πνηὲ πηὰ δὲλ ζὰ 

παξαζπξζῶ ἀπὸ ἐζέλα. 
 

 

{ΥΙΛΟΣΡΑΣΟ} Σὺ δὲ τίς εἶ, ὦ βέλτιστε; 

Ἐζὺ πνηόο εἶζαη, ῥὲ θαιόπαηδν; 
 

   

{ΠΟΛΕΜΩΝ} Ὅτι Πολέμων ὁ Στειριεὺς Πανδιονίδος φυλᾛς, ἀκούεις· χιλιαρχήσας 

τὸ πρῶτον, νῦν δὲ ἐξαναστήσας πεντακισχιλίαν ἀσπίδα, ἐραστὴς Παννυχίδος, ὅτε 

ᾤμην ἔτι ἀνθρώπινα φρονεῖν αὐτήν. 

Γηὰ ηὸλ Πνιέκσλα ηὸλ ηεηξηέα ηῆο Παλδηνλίδνο θπιῆο
50

 ἀθνῦο. Υηιίαξρνο ἀξρηθά, ηώξα 

δηνηθεηὴο πέληε ρηιηάδσλ ἀλδξῶλ, ἐξαζηὴο ηῆο Παλλπρίδνο, ὅηαλ ἀθόκε λόκηδα ὅηη αὐηὴ 

ζθεπηόηαλ ἀλζξώπηλα. 
 

 

{ΥΙΛΟΣΡΑΣΟ} Ἀλλὰ τὰ νῦν σοι, ὦ ξεναγέ, Παννυχὶς ἐμή ἐστι, καὶ τάλαντον 

εἴληφε, λήψεται δὲ ἤδη καὶ ἕτερον, ἐπειδὰν τὰ φορτία διαθώμεθα. καὶ νῦν 

ἀκολούθει μοι, ὦ Παννυχί, τοῦτον δὲ παρ' Ὀδρύσαις χιλιαρχεῖν ἔα. 

Σὰ ησξηλὰ δηθά ζνπ, ἀξρεγὲ μέλσλ κηζζνθόξσλ, ἀιιὰ ἡ Παλλπρὶο εἶλαη δηθή κνπ θαὶ 

ηάιαλην ἔιαβε, ζὰ ιάβῃ θαὶ ἄιιν, ὅηαλ δηαζέζνπκε ηὰ θνξηία. Καὶ ηώξα, ἀθνινύζεζέ κε 

Παλλπρί, αὐηὸλ δὲ ἄθεζέ ηνλ λὰ ρηιηαξρῇ [ζηὴλ ρώξα] ηῶλ Ὀδξπζῶλ
51

. 
 

 

{ΠΟΛΕΜΩΝ} Ἐλευθέρα μέν ἐστι καὶ ἀκολουθήσει, ἥν ἐθέλᾙ. 

                                                 
50

 Μία ἀπὸ ηὶο δέθα θπιὲο ηῆο ἀξραίαο Ἀηηηθῆο. Πῆξε ηὸ ὄλνκά ηεο ἀπὸ ηὸλ Παλδίσλα, ηὸλ πἱὸ ηνῦ 

Ἐξηρζνλίνπ, βαζηιέσο ηῶλ Ἀζελῶλ. 
51

 Ἀξραῖνο ιαὸο ηῆο Θξάθεο, ὁ ὁπνῖνο θαηνηθνῦζε ζηὴλ πεξηνρὴ ἐπάλσ ἀπὸ ηὸλ Ἔβξν θαὶ ἐθηεηλόηαλ ὡο ηὰ 

παξάιηα ηῆο Ὀδεζζνῦ. Ἦηαλ καρηκώηαηνη θαὶ ἄξηζηνη ἱππεῖο. 
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Ἐιεύζεξε εἶλαη θαὶ ζὰ ἀθνινπζήζῃ, ἐὰλ ζέιῃ. 
 

  

{ΠΑΝΝΤΦΙ} Τί ποιῶ, Δορκάς; 
Σί θάλσ, Γνξθάο; 
 

  

{ΔΟΡΚΑ} Εἰσιέναι ἄμεινον, ὀργιζομένῳ οὐχ οἷόν τε παρεῖναι Πολέμωνι, καὶ 

μλλον ἐπιταθήσεται ζηλοτυπῶν. 

Σὸ λὰ εἰζέιζεηε [εἶλαη ηὸ] θαιιίηεξν, δηόηη δὲλ εἶλαη δπλαηὸλ λὰ εὑξίζθεζηε θνληὰ ζηὸλ 

Πνιέκσλα ὅζν εἶλαη ὀξγηζκέλνο θαὶ ἴζσο ἐπηηεζῇ δειεύνληαο. 
 

 

{ΠΑΝΝΤΦΙ} Εἰ θέλεις, εἰσίωμεν. 

Ἐὰλ ζέιῃο, ἂο εἰζέιζνπκε. 
 

  

{ΠΟΛΕΜΩΝ} Ἀλλὰ προλέγω ὑμῖν ὅτι τὸ ὕστατον πίεσθε τήμερον, ἥ μάτην ἐγὼ 

τοσούτοις φόνοις ἐγγεγυμνασμένος πάρειμι. τοὺς Θρᾶκας, ὦ Παρμένων· 

ὡπλισμένοι ἡκέτωσαν ἐμφράξαντες τὸν στενωπὸν τᾜ φάλαγγι· ἐπὶ μετώπου μὲν τὸ 

ὁπλιτικόν, παρ' ἑκάτερα δὲ οἱ σφενδονᾛται καὶ τοξόται, οἱ δὲ ἄλλοι κατόπιν. 

ᾶο πξνεηδνπνηῶ ὅκσο ὅηη ζήκεξα ζὰ πηεῖηε γηὰ ηειεπηαία θνξά, ἐὰλ κάηαηα ἐγὼ 

παξεπξίζθνκαη ἔρνληαο ἐμαζθεζεῖ ζὲ ηόζα θνληθά. Σνὺο Θξάθεο, Παξκέλσλ! Ἂο ἔξζνπλ 

ὁπιηζκέλνη θξάδνληαο ηὸ ζηελὸ κὲ ηὴλ θάιαγγα! ηὸ κέησπν νἱ ὁπιίηεο, ἀπὸ ηὰ δύν κέξε νἱ 

ζθελδνληζηὲο θαὶ νἱ ηνμόηεο, νἱ ὑπόινηπνη θαηόπηλ! 
 

    

{ΥΙΛΟΣΡΑΣΟ}  Ὡς βρεφυλλίοις ταῦτα, ὦ μισθοφόρε, ἡμῖν λέγεις καὶ 

μορμολύττᾙ. σὺ γὰρ ἀλεκτρυόνα πώποτε ἀπέκτεινας ἥ πόλεμον εἶδες; ἐρυμάτιον 

ἐφρούρεις τάχα διμοιρίτης ὤν, ἵνα καὶ τοῦτο προσχαρίσωμαί σοι. 

ὰλ λὰ εἴκαζηε βξέθε, κηζζνθόξε, κᾶο ηὰ ιὲο αὐηὰ θαὶ κᾶο θνβεξίδεηο. Ἔζθαμεο ἐζὺ πνηὲ 

θόθνξα ἢ εἶδεο πόιεκν; Μηθξὸ ὀρύξσκα ζὰ θξνπξνῦζεο ηάρα, ὄληαο δηκνηξίηεο, γηὰ λὰ ζνῦ 

θάλσ θαὶ ηνύηελ ηὴλ ράξηλ. 
 

   

{ΠΟΛΕΜΩΝ} Καὶ μὴν εἴσᾙ μετ' ὀλίγον, ἐπειδὰν προσιόντας ἡμς ἐπὶ δόρυ θεάσᾙ 

στίλβοντας τοῖς ὅπλοις. 

Καὶ ὅκσο, ζὰ κάζῃο κεηὰ ἀπὸ ιίγν, ὅηαλ ζὰ κᾶο δῇο λὰ πιεζηάδνπκε γηὰ ἐπίζεζηλ, 

ἀζηξάπηνληαο κὲ ηὰ ὄπια. 
 

  

{ΥΙΛΟΣΡΑΣΟ} Ἥκετε μόνον συσκευασάμενοι. ἐγὼ δὲ καὶ Τίβειος οὗτος -μόνος 

γὰρ οὗτος ἕπεταί μοι- βάλλοντες ὑμς λίθοις τε καὶ ὀστράκοις οὕτω 

διασκεδάσομεν, ὡς μηδὲ ὅποι οἴχεσθε ἔχοιτε εἰδέναι. 

Νὰ ἔξζεηε κόλνλ πξνεηνηκαζκέλνη. Ἐγὼ θαὶ αὐηὸο ὁ Σίβεηνο -δηόηη κόλνλ αὐηὸο κὲ 

ἀθνινπζεῖ- ῥίρλνληαο ζὲ ἐζᾶο πέηξεο θαὶ θνκκάηηα ἀπὸ ζπαζκέλα ἀγγεῖα, ἔηζη ζὰ ζᾶο 

δηαιύζνπκε, ὥζηε λὰ κὴ μέξεηε ἀπὸ πνῦ λὰ θύγεηε. 
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ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΔΡΟΙ 

 

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} Οὐκέτι φοιτᾶ παρὰ σέ, ὦ Δροσί, τὸ μειράκιον ὁ Κλεινίας; οὐ γὰρ 

ἑώρακα, πολὺς ἤδη χρόνος, αὐτὸν παρ' ὑμῖν. 

Γὲλ ζπρλάδεη πιένλ θνληά ζνπ, Γξνζί, ὁ λεαξὸο ὁ Κιεηλίαο; Δἶλαη ἤδε πνιὺο θαηξὸο πνὺ δὲλ 

ηὸλ ἔρσ δεῖ θνληά ζαο. 
 

 

{ΔΡΟΙ} Οὐκέτι, ὦ Χελιδόνιον· ὁ γὰρ διδάσκαλος αὐτὸν εἶρξε μηκέτι μοι 

προσιέναι. 

Ὄρη πηά, Υειηδόληνλ. Γηόηη ὁ δηδάζθαινο ηὸλ ἐκπόδηζε λὰ ἔξρεηαη πιένλ ζὲ ἐκέλα. 
  

 

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} Τίς οὗτος; μή τι τὸν παιδοτρίβην Διότιμον λέγεις; ἐπεὶ ἐκεῖνός γε 

φίλος ἐστίν. 

Πνηόο [εἶλαη] αὐηόο; Μήπσο ιὲο θάηη γηὰ ηὸλ γπκλαζηὴ ζηὴλ πάιε Γηόηηκν; Καζ’ ὅηη ἐθεῖλνο 

εἶλαη θίινο. 
 

  

{ΔΡΟΙ} Οὔκ, ἀλλ' ὁ κάκιστα φιλοσόφων ἀπολούμενος Ἀρισταίνετος. 

Ὄρη, ἀιιὰ ὁ Ἀξηζηαίλεηνο πνύ, ἀπὸ ηνὺο θηινζόθνπο, κὲ θαθὸ ηξόπν λὰ ραζῇ. 
 

  

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} Τὸν σκυθρωπὸν λέγεις, τὸν δασύν, τὸν βαθυπώγωνα, ὃς εἴωθε 

μετὰ τῶν μειρακίων περιπατεῖν ἐν τᾜ Ποικίλᾙ; 

Σὸλ ζθπζξσπὸ ιέο, ηὸλ δαζύηξηρν, κὲ ηὴλ καθξπὰ γελεηάδα, ὁ ὁπνῖνο ζπλεζίδεη λὰ πεξπαηᾷ 

καδί κὲ λεαξνὺο ζηὴλ Πνηθίιε
52

; 
 

  

{ΔΡΟΙ} Ἐκεῖνόν φημι τὸν ἀλαζόνα, ὃν κάκιστα ἐπίδοιμι ἀπολούμενον, ἑλκόμενον 

τοῦ πώγωνος ὑπὸ δημίου. 

[Γηὰ] ἐθεῖλνλ ηὸλ ἀιαδόλα ιέσ, ηὸλ ὁπνῖνλ θάθηζηα ζέισ λὰ δῶ λὰ ράλεηαη, ζεξλόκελνο 

ἀπὸ ηὸλ δήκην ἀπὸ ηὴλ γελεηάδα. 
 

  

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} Τί παθὼν δὲ ἐκεῖνος τοιαῦτα ἔπεισε τὸν Κλεινίαν; 

Σί ἔπαζε ἐθεῖλνο θαὶ γηὰ ηὰ ἴδηα ἔπεηζε ηὸλ Κιεηλία; 
 

 

{ΔΡΟΙ} Οὐκ οἶδα, ὦ Χελιδόνιον. ἀλλ' ὁ μηδέποτε ἀπόκοιτός μου γενόμενος ἀφ' 

οὗ γυναικὶ ὁμιλεῖν ἤρξατο -πρῶτον δὲ ὡμίλησέ μοι- τριῶν τούτων ἑξᾛς ἡμερῶν οὐδὲ 

προσᾛλθε τ στενωπ· ἐπεὶ δὲ ἠνιώμην -οὐκ οἶδα δὲ ὅπως τι ἔπαθον ἐπ' αὐτ- 

ἔπεμψα τὴν Νεβρίδα περισκεψομένην αὐτὸν ἥ ἐν ἀγορᾶ διατρίβοντα ἥ ἐν Ποικίλᾙ· ἡ 

δὲ περιπατοῦντα ἔφη ἰδοῦσα μετὰ τοῦ Ἀρισταινέτου νεῦσαι πόρρω, ἐκεῖνον δὲ 

ἐρυθριάσαντα κάτω ὁρν καὶ μηκέτι παρενεγκεῖν τὸν ὀφθαλμόν. εἶτ' ἐβάδιζον ἅμα 

ἐς τὴν Ἀκαδημίαν· ἡ δὲ ἄχρι τοῦ Διπύλου ἀκολουθήσασα, ἐπεὶ μηδ' ὅλως 

ἐπεστράφη, ἐπανᾛκεν οὐδὲν σαφὲς ἀπαγγεῖλαι ἔχουσα. πῶς με οἴει διάγειν τὸ μετὰ 

ταῦτα οὐκ ἔχουσαν εἰκάσαι ὅ τι μοι πέπονθεν ὁ μειρακίσκος; ἀλλὰ μὴ ἐλύπησά τι 

                                                 
52

 Πνηθίιε ηνά: Μία ἀπὸ ηὶο ζηνὲο νἱ ὁπνῖεο ὑπῆξραλ ζηὴλ ἀγνξὰ ηῶλ ἀξραίσλ Ἀζελῶλ. Ἀξρηθῶο 

ὀλνκαδόηαλ «Πεηζηαλάθηηνο», ἐπεηδὴ ἐζεσξεῖην ὅηη ἱδξύζεθε ἀπὸ ηὸλ Πεηζηάλαθηα, γακπξὸ ηνῦ Κίκσλνο. 

Ἀξγόηεξα ὀλνκάζηεθε «Πνηθίιε» δηόηη ἐμσξαΐζηεθε θαὶ θνζκήζεθε κὲ δσγξαθηθνὺο πίλαθεο, ἐπέρνπζα ἔηζη 

ζέζη πηλαθνζήθεο. Ἦηαλ ἐπηκεθὲο ηεηξάπιεπξν θηήξην, ἔρνληαο ηὴλ κία ἀπὸ ηὶο καθξὲο πιεπξὲο ἀλνηθηὴ κὲ 

θίνλεο θαὶ ηὶο ἄιιεο ηξεῖο θιεηζκέλεο κὲ ηνῖρν. 
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αὐτόν, ἔλεγον, ἤ τινος ἄλλης ἠράσθη μισήσας ἐμέ; ἀλλ' ὁ πατὴρ διεκώλυσεν αὐτόν; 

πολλὰ τοιαῦτα ἡ ἀθλία ἔστρεφον. ἤδη δὲ περὶ δείλην ὀψίαν ἧκέ μοι Δρόμων τὸ 

γραμμάτιον τουτὶ παρ' αὐτοῦ κομίζων. ἀνάγνωθι λαβοῦσα, ὦ Χελιδόνιον· οἶσθα 

γὰρ δή που γράμματα. 

Γὲλ μέξσ, Υειηδόληνλ. Ἀιιὰ αὐηὸο πνὺ νὐδέπνηε θνηκήζεθε καθξπά κνπ ἀθόηνπ ἄξρηζε λὰ 

ζπλαλαζηξέθεηαη κὲ γπλαῖθεο -πξῶηα ζπλελεζηξάθε κ’ ἐκέλα- ἐπὶ ηξεῖο ζπλερόκελεο ἡκέξεο 

ηώξα δὲλ ἦξζε ζηὸ ζηελό. Ἐπεηδὴ ζηελνρσξηόκνπλ -δὲλ μέξσ ηί ἔπαζα κὲ αὐηόλ- ἔζηεηια 

ηὴλ Νεβξίδα λὰ ηὸλ παξαθνινπζήζῃ ἢ ζηὴλ ἀγνξὰ ὅπνπ ζπρλάδεη ἢ ζηὴλ Πνηθίιε. Αὐηὴ 

ηὸλ εἶδε, εἶπε, λὰ πεξπαηᾷ κὲ ηὸλ Ἀξηζηαίλεην [θαὶ] ηνῦ ἔθαλε λόεκα ἀπὸ καθξπά. Ἐθεῖλνο 

θνθθίληζε, θύηηαδε θάησ θαὶ δὲλ ἀπνζπνῦζε ηὸ βιέκκα. Ἔπεηηα βάδηδαλ καδὶ ζηὴλ 

Ἀθαδεκία. Αὐηή, ἀθνινπζώληαο ηνλ κέρξη ηὸ Γίππινλ θαὶ ἀθνῦ δὲλ γύξηζε θαζόινπ λὰ ηὴλ 

θπηηάμῃ, ἐπέζηξεςε ρσξὶο λὰ ἔρῃ λὰ πῇ θάηη ζαθέο. Πῶο λνκίδεηο ὅηη ηὰ πεξλῶ κεηὰ ἀπὸ 

αὐηά, ρσξὶο λὰ κπνξῶ λὰ εἰθάζσ ηί ἔρεη πάζεη κ’ ἐκέλα ὁ λεαξνύιεο; Ἀιιὰ κήπσο ηὸλ 

ιύπεζα ζὲ θάηη, ἔιεγα, ἢ ἀγάπεζε θάπνηαλ ἄιιελ κηζώληαο ἐκέλα; Μήπσο ὁ παηέξαο ηνπ 

ηὸλ ἐκπόδηζε; Πνιιὰ ηέηνηα γύξηδα ἡ δόιηα [ζηὸ κπαιό κνπ]. Ἀξγὰ ηὸ ἀπόγεπκα ἦξζε ζὲ 

ἐκέλα ὁ Γξόκσλ θέξλνληαο ἀπὸ αὐηὸλ ηνῦην ηὸ γξάκκα. Πάξε λὰ δηαβάζῃο Υειηδόληνλ, 

δηόηη μέξεηο θάπνηα γξάκκαηα. 
 

 

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} Φέρ' ἴδωμεν· τὰ γράμματα οὐ πάνυ σαφᾛ, ἀλλὰ ἐπισεσυρμένα 

δηλοῦντα ἔπειξίν τινα τοῦ γεγραφότος. λέγει δέ "πῶς μὲν ἐφίλησά σε, ὦ Δροσί, 

τοὺς θεοὺς ποιοῦμαι μάρτυρας." 

Φέξε λὰ δνῦκε. Σὰ γξάκκαηα δὲλ εἶλαη ἀξθεηὰ ζαθῆ, ἀιιὰ θαθνγξακκέλα, δειώλνληαο 

θάπνηα βηαζύλε αὐηνῦ πνὺ ηὰ ἔρεη γξάςεη. Λέεη ὅκσο, «ὅηη ζὲ ἀγάπεζα, Γξνζί, ηνὺο ζενὺο 

θαζηζηῶ κάξηπξεο». 
  

 

{ΔΡΟΙ} Αἰαῖ τάλαν, οὐδὲ τὸ χαίρειν προσέγραψε. 

Ἂρ δύζηπρε! Οὔηε ηὸ «ραίξεηλ» δὲλ ἔγξαςε
53

. 
 

   

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} "Καὶ νῦν δὲ οὐ κατὰ μῖσος, ἀλλὰ κατ' ἀνάγκην ἀφίσταμαί σου· ὁ 

πατὴρ γὰρ Ἀρισταινέτῳ παρέδωκέ με φιλοσοφεῖν αὐτ, κἀκεῖνος -ἔμαθε γὰρ τὰ 

καθ' ἡμς ἅπαντα- πάνυ πολλὰ ἐπετίμησέ μοι ἀπρεπὲς εἶναι λέγων ἑταίρᾳ 

συνεῖναι Ἀρχιτέλους καὶ Ἐρασικλείας υἱὸν ὄντα· πολὺ γὰρ ἄμεινον εἶναι τὴν 

ἀρετὴν προτιμν τᾛς ἡδονᾛς." 

«Καὶ ηώξα, ὄρη ἀπὸ κίζνο, ἀιιὰ θαη’ ἀλάγθελ κέλσ καθξπά ζνπ. Γηόηη ὁ παηέξαο κὲ 

παξέδσζε ζὲ αὐηὸλ ηὸλ Ἀξηζηαίλεην γηὰ [λὰ κάζσ] λὰ θηινζνθῶ θαὶ ἐθεῖλνο -δηόηη ἔκαζε 

ὅια ηὰ δηθά καο- κὲ ἐπέπιεμε ζὲ πάξα πνιιὰ ιέγνληαο ὅηη εἶλαη ἀπξεπὲο λὰ ζπλεπξίζθνκαη 

κὲ ἑηαίξα θαὶ κάιηζηα ὄληαο πἱὸο ηνῦ Ἀξρηηέινπο θαὶ ηῆο Ἐξαζηθιείαο. Γηόηη εἶλαη πνιὺ 

θαιιίηεξν ηὸ λὰ πξνηηκῶ ηὴλ ἀξεηὴ ἀπὸ ηὴλ ἡδνλή». 
 

  

{ΔΡΟΙ} Μὴ ὥρας ἵκοιτο ὁ λᾛρος ἐκεῖνος τοιαῦτα παιδεύων τὸ μειράκιον. 

Καθὸ ρξόλν λὰ ‘ρῃ ἐθεῖλνο ὁ ἀλόεηνο, πνὺ ηέηνηα καζαίλεη ηὸλ λεαξό. 
 

 

                                                 
53

 Μὲ ηὸ «ραίξεηλ» μεθηλνῦζαλ ηὶο ἐπηζηνιέο ηνπο. Γηὰ παξάδεηγκα: «Κιεηλίαο Ἀξηζηαίλεηῳ ραίξεηλ».  
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{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} "Ὥστε ἀνάγκη πείθεσθαι αὐτ· παρακολουθεῖ γὰρ ἀκριβῶς 

παραφυλάσσων, καὶ ὅλως οὐδὲ προσβλέπειν ἄλλῳ οὐδενὶ ἔξεστιν ὅτι μὴ ἐκείνῳ· εἰ 

δὲ σωφρονοῖμι καὶ πάντα πεισθείην αὐτ, ὑπισχνεῖται πάνυ εὐδαίμονα ἔσεσθαί με 

καὶ ἐνάρετον καταστήσεσθαι τοῖς πόνοις προγεγυμνασμένον. ταῦτά σοι μόλις 

ἔγραψα ὑποκλέψας ἐμαυτόν. σὺ δέ μοι εὐτύχει καὶ μέμνησο Κλεινίου."  

«Ὥζηε ἀλάγθε [εἶλαη] λὰ ηὸλ ὑπαθνύζσ. Γηόηη παξαθνινπζεῖ κὲ αὐζηεξόηεηα, 

παξαθπιάζζνληαο θαὶ γεληθὰ δὲλ εἶλαη δπλαηὸλ λὰ ζηξέθσ ηὰ κάηηα κνπ ζὲ θαλέλαλ ἄιινλ 

παξὰ κόλνλ ζ’ ἐθεῖλνλ. Ἐὰλ ζσθξνληζζῶ θαὶ ζὲ ὅια ηὸλ ὑπαθνύσ, ὑπόζρεηαη ὅηη ζὰ γίλσ 

πνιὺ εὐδαίκσλ θαὶ ζὰ θαηαζηῶ ἐλάξεηνο ἀθνῦ ζὰ ἔρσ ἐμαζθεζεῖ ζηνὺο θόπνπο. Αὐηὰ ζὲ 

ἐζέλα κὲ πνιὺ θόπν ἔγξαςα, δηαθεύγνληαο ηῆο πξνζνρῆο ηνπ θαὶ θξππηόκελνο. Ἐζὺ λὰ κνῦ 

εὐηπρῇο θαὶ λὰ ζπκᾶζαη ηὸλ Κιεηλία». 
 

 

{ΔΡΟΙ} Τί σοι δοκεῖ ἡ ἐπιστολή, ὦ Χελιδόνιον; 

Πῶο ζνῦ θαίλεηαη ἡ ἐπηζηνιή, Υειηδόληνλ; 
 

  

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} Τὰ μὲν ἄλλα ἡ ἀπὸ Σκυθῶν ῥᾛσις, τὸ δὲ "μέμνησο Κλεινίου" ἔχει 

τινὰ ὑπόλοιπον ἐλπίδα. 

Ὡο πξὸο ηὰ ὑπόινηπα ἡ ῥῆζηο ηῶλ θπζῶλ
54

, ηὸ δὲ «λὰ ζπκᾶζαη ηὸλ Κιεηλία» ἔρεη ἀθήζεη 

θάπνηα ἐιπίδα. 
 

  

{ΔΡΟΙ} Κἀμοὶ οὕτως ἔδοξεν· ἀπόλλυμαι δ' οὖν ὑπὸ τοῦ ἔρωτος. ὁ μέντοι Δρόμων 

ἔφασκε παιδεραστήν τινα εἶναι τὸν Ἀρισταίνετον καὶ ἐπὶ προφάσει τῶν μαθημάτων 

συνεῖναι τοῖς ὡραιοτάτοις τῶν νέων καὶ ἰδίᾳ λογοποιεῖσθαι πρὸς τὸν Κλεινίαν 

ὑποσχέσεις τινὰς ὑπισχνούμενον ὡς ἰσόθεον ἀποφανεῖ αὐτόν. ἀλλὰ καὶ 

ἀναγιγνώσκει μετ' αὐτοῦ ἐρωτικούς τινας λόγους τῶν παλαιῶν φιλοσόφων πρὸς 

τοὺς μαθητάς, καὶ ὅλος περὶ τὸ μειράκιόν ἐστιν. ἠπείλει δὲ καὶ τ πατρὶ τοῦ 

Κλεινίου κατερεῖν ταῦτα. 

Καὶ ζὲ ἐκέλα ἔηζη θάλεθε. Υάλνκαη ἀπὸ ἔξσηα! Ὁ Γξόκσλ ὅκσο ἰζρπξηδόηαλ ὅηη ὁ 

Ἀξηζηαίλεηνο εἶλαη θάπνηνο παηδεξαζηὴο θαὶ κὲ ηὴλ πξόθαζη ηῶλ καζεκάησλ ζπλεπξίζθεηαη 

κὲ ηνὺο πηὸ ὡξαίνπο ἀπὸ ηνὺο λένπο θαὶ ἰδηαηηέξσο πξνθαζίδεηαη ζηὸλ Κιεηλία δίλνληαο 

θάπνηεο ὑπνζρέζεηο ὅηη ζὰ ηὸλ ἀλαδείμῃ ἴζν κὲ ζεό. Ἀιιὰ δηαβάδεη θαὶ ὅιαο καδὶ κ’ αὐηὸλ 

πξὸο ηνὺο καζεηὲο θάπνηνπο ιόγνπο ἐξσηηθνὺο ηῶλ παιαηῶλ θηινζόθσλ θαὶ ὅιν ηξηγπξίδεη 

ηὸλ λεαξό. Ἀπεηινῦζε δέ, λὰ ηὰ πῇ ιεπηνκεξῶο αὐηὰ ζηὸλ παηέξα ηνῦ Κιεηλίνπ. 
 

 

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} Ἐχρᾛν, ὦ Δροσί, γαστρίσαι τὸν Δρόμωνα. 

Ἔπξεπε, Γξνζί, λὰ ζξέςῃο πινπζηνπάξνρα ηὸλ Γξόκσλα. 
 

  

{ΔΡΟΙ} Ἐγάστρισα, καὶ ἄνευ δὲ τούτου ἐμός ἐστι· κέκνισται γὰρ κἀκεῖνος τᾛς 

Νεβρίδος. 
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 Θέιεη λὰ πῇ ὅηη ὁ ιόγνο δὲλ εἶλαη εὐράξηζηνο. Σί εἶλαη «ἡ ἀπὸ θπζῶλ ῥῆζηο»: Ὁ Ἰδάξζπζνο, βαζηιεὺο ηῶλ 

θπζῶλ, ὅηαλ ὁ Γαξεῖνο ἔζηεηιε πξὸο αὐηὸλ πξέζβεηο δεηώληαο ηνπ ἢ λὰ ὑπαθνύζῃ ἢ λὰ δηαθηλδπλεύζῃ, 

ἀπήληεζε: «Θὰ ζξελήζῃ ὁ Γαξεῖνο». Οἱ θύζεο ἀπνηεινῦζαλ λνκαδηθὲο θπιὲο ἐθίππσλ βνζθῶλ θαὶ 

πνιεκηζηῶλ. Ἡ ηνπνζεζία θαὶ ἡ ἔθηαζηο ηῆο θπζίαο δηαθνξνπνηεῖηαη θαηὰ θαηξνύο, ἀπὸ ηὴλ πεξηνρὴ ηῶλ 

ὁξῶλ Ἀιηάη ὅπνπ ζπλαληηνῦληαη ἡ Μνγγνιία, ἡ Κίλα, ἡ Ῥσζία θαὶ ηὸ Καδαθζηᾶλ, θαηὰ κῆθνο ηῆο λόηηαο 

Οὐθξαλίαο κέρξη ηὴλ πεξηνρὴ ηνῦ θάησ ηκήκαηνο ηνῦ πνηακνῦ Γνπλάβεσο, ηὴλ Βνπιγαξία θαὶ ηὴλ Γεσξγία. 
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Σὸλ ἔζξεςα, ἀιιὰ θαὶ ρσξὶο αὐηὸ εἶλαη κὲ ηὸ κέξνο κνπ. Γηόηη εἶλαη θαὶ ἐθεῖλνο 

ἐξσηεπκέλνο, κὲ ηὴλ Νεβξίδα. 
 

  

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} Θάρρει, πάντα ἔσται καλῶς. ἐγὼ δὲ καὶ ἐπιγράψειν μοι δοκῶ ἐπὶ 

τοῦ τοίχου ἐν Κεραμεικ, ἔνθα ὁ Ἀρχιτέλης εἴωθε περιπατεῖν, Ἀρισταίνετος 

διαφθείρει Κλεινίαν, ὥστε καὶ ἐκ τούτου συνδραμεῖν τᾜ παρὰ τοῦ Δρόμωνος 

διαβολᾜ. 

Ἔρε ζάξξνο, ὅια ζὰ πᾶλε θαιά. Ἐγὼ δέ, ζθνπεύσ λὰ γξάςσ ἐπάλσ ζηὸλ ηνῖρν ζηὸλ 

Κεξακεηθό, ἐθεῖ ὅπνπ ὁ Ἀξρηηέιεο ζπλεζίδεη λὰ πεξπαηᾷ, ὅηη ὁ Ἀξηζηαίλεηνο δηαθζείξεη ηὸλ 

Κιεηλία, ὥζηε θαὶ ἀπὸ αὐηὸ λὰ βνεζεζῇ ἡ ζπθνθαληία ηνῦ Γξόκσλνο. 
 

    

{ΔΡΟΙ} Πῶς δ' ἅν λάθοις ἐπιγράψασα; 

Πῶο ζὰ ηὸ γξάςῃο ρσξὶο λὰ γίλῃο ἀληηιεπηή; 
 

  

{ΦΕΛΙΔΟΝΙΟΝ} Τᾛς νυκτός, Δροσί, ἄνθρακά ποθεν λαβοῦσα. 

Σὴλ λύθηα, Γξνζί, παίξλνληαο ἀπὸ θάπνπ θάξβνπλν. 
 

  

{ΔΡΟΙ} Εὖ γε, συστράτευε μόνον, ὦ Χελιδόνιον, κατὰ τοῦ ἀλαζόνος 

Ἀρισταινέτου. 

Δὖγε, ζπζηξαηεύζνπ κόλνλ Υειηδόληνλ, θαηὰ ηνῦ ἀιαδόλνο Ἀξηζηαηλέηνπ. 
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ΣΡΤΥΑΙΝΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΙΔΗ 

 

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Ἑταίραν δέ τις παραλαβὼν πέντε δραχμὰς τὸ μίσθωμα δοὺς καθεύδει 

ἀποστραφεὶς δακρύων καὶ στένων; ἀλλ' οὔτε πέπωκας ἡδέως, οἶμαι, οὔτε 

δειπνᾛσαι μόνος ἠθέλησας· ἔκλαες γὰρ καὶ παρὰ τὸ δεῖπνον, ἑώρων γάρ· καὶ νῦν δὲ 

οὐ διαλέλοιπας ἀναλύζων ὥσπερ βρέφος. ταῦτα οὖν, ὦ Χαρμίδη, τίνος ἕνεκα 

ποιεῖς; μὴ ἀποκρύψᾙ με, ὡς ἅν καὶ τοῦτο ἀπολαύσω τᾛς νυκτὸς ἀγρυπνήσασα μετὰ 

σοῦ. 

Πξνζιακβάλνληαο θάπνηνο ἑηαίξα, δίλνληαο πέληε δξαρκὲο κίζζσκα, θνηκᾶηαη ἔρνληαο 

γπξίζεη ηὴλ πιάηε, δαθξύδνληαο θαὶ ζηελάδνληαο; Ἀιιὰ νὔηε ἔρεηο πηεῖ κὲ δηάζεζη, λνκίδσ, 

νὔηε λὰ δεηπλήζῃο κόλνο ἐζέιεζεο. Γηόηη ἔθιαηγεο θαὶ θαηὰ ηὸ δεῖπλν, ζὲ ἔβιεπα. Καὶ ηώξα 

δὲλ ἄθεζεο λὰ πεξάζῃ ρξόλνο ρσξὶο λὰ θιαῖο κὲ ιπγκνὺο ζὰλ βξέθνο. Αὐηὰ ινηπόλ, 

Υαξκίδε, ἕλεθα πνηᾶο ηὰ θάλεηο; Μὴ κνῦ ηὸ ἀπνθξύςῃο, ὥζηε θαὶ αὐηὸ λὰ ἀπνιαύζσ ηὴλ 

λύθηα ἀγξππλώληαο καδί ζνπ. 
 

 

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Ἔρως με ἀπόλλυσιν, ὦ Τρύφαινα, καὶ οὐκέτ' ἀντέχω πρὸς τὸ δεινόν. 

Ὁ ἔξσο κὲ θαηαζηξέθεη, Σξύθαηλα
55

 θαὶ δὲλ ἀληέρσ ἄιιν ζηὸ δεηλό. 
 

  

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Ἀλλ' ὅτι μὲν οὐκ ἐμοῦ ἐρᾶς, δᾛλον· οὐ γὰρ ἅν ἔχων με ἠμέλεις καὶ 

ἀπωθοῦ περιπλέκεσθαι θέλουσαν καὶ τέλος διετείχιζες τὸ μεταξὺ ἡμῶν τ ἱματίῳ 

δεδιὼς μὴ ψαύσαιμί σου. τίς δὲ ὅμως ἐκείνη ἐστίν, εἰπέ· τάχα γὰρ ἄν τι καὶ 

συντελέσαιμι πρὸς τὸν ἔρωτα, οἶδα γὰρ ὡς χρὴ τὰ τοιαῦτα διακονεῖσθαι. 

Ὅκσο [εἶλαη] θαλεξὸ ὅηη δὲλ κὲ ἀγαπᾷο. Γηόηη δὲλ ζὰ κὲ ἀκεινῦζεο ἔρνληάο κε θαὶ δὲλ ζὰ 

κὲ ἀπσζνῦζεο ζέινληαο λὰ ζὲ ἀγθαιηάζσ θαὶ ηέινο, δὲλ ζὰ ὀρύξσλεο [ηὸ θελὸ] κεηαμύ καο 

κὲ ηὸ ῥνῦρν [ζὰλ ηεῖρνο], θνβνύκελνο κὴ ζὲ ἀγγίμσ. Πνηά εἶλαη ὅκσο ἐθείλε, πέο. Γηόηη 

ἴζσο λὰ κπνξνῦζα λὰ ζὲ βνεζήζσ ζὲ θάηη ὡο πξὸο ηὸλ ἔξσηα, κηᾶο θαὶ μέξσ πῶο πξέπεη 

λὰ ὑπεξεηνῦληαη ηὰ ζρεηηθά. 
 

   

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Καὶ μὴν οἶσθα καὶ πάνυ ἀκριβῶς αὐτὴν κἀκείνη σέ· οὐ γὰρ ἀφανὴς 

ἑταίρα ἐστίν. 

Καὶ ὄλησο ηὴλ μέξεηο θαὶ πνιὺ θαιὰ θαὶ ἐθείλε ἐζέλα. Γηόηη δὲλ εἶλαη ἀθαλὴο ἑηαίξα. 
 

   

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Εἰπὲ τοὔνομα, ὦ Χαρμίδη. 

Πὲο ηὸ ὄλνκα, Υαξκίδε. 
 

  

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Φιλημάτιον, ὦ Τρύφαινα. 
 

 

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Ὁποτέραν λέγεις; δύο γάρ εἰσι· τὴν ἐκ Πειραιῶς, τὴν ἄρτι 

διακεκορευμένην, ἧς ἐρᾶ Δαμύλος ὁ τοῦ νῦν στρατηγοῦντος υἱός, ἥ τὴν ἑτέραν, ἣν 

Παγίδα ἐπικαλοῦσιν; 

Γηὰ πνηά ἀπὸ ηὶο δύν ιέο; Γηόηη εἶλαη δύν. Σὴλ ἐθ Πεηξαηῶο, αὐηὴλ πνὺ κόιηο 

μεπαξζελεύηεθε, ηὴλ ὁπνία ἀγαπᾷ ὁ Γακύινο, ὁ πἱὸο αὐηνῦ πνὺ ηώξα εἶλαη ζηξαηεγόο, ἢ 

ηὴλ ἄιιελ, ηὴλ ὁπνίαλ ἀπνθαινῦλ Παγίδα; 
   

                                                 
55

 Σὸ ὄλνκά ηεο πξνέξρεηαη ἀπὸ ηὴλ ιέμη ηξπθὴ πνὺ ζεκαίλεη ἀβξόηεο, ιεπηόηεο, ἁπαιόηεο. 
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{ΦΑΡΜΙΔΗ} Ἐκείνην, καὶ ἑάλωκα ὁ κακοδαίμων καὶ συνείλημμαι πρὸς αὐτᾛς.  

Ἐθείλελ θαὶ ἔρσ πηαζηεῖ ὁ θαθόηπρνο θαὶ ἔρσ ηπιηρζεῖ ἀπὸ αὐηήλ
56

. 
 

 

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Οὐκοῦν δι' ἐκείνην ἔκλαες; 

Ἑπνκέλσο, ἐμ αἰηίαο ἐθείλεο ἔθιαηγεο; 
 

  

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Καὶ μάλα. 
Βεβαίσο. 
 

 

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Πολὺς δὲ χρόνος ἔστι σοι ἐρῶντι ἥ νεοτελής τις εἶ; 

Δἶλαη πνιὺο θαηξὸο πνὺ εἶζαη ἐξσηεπκέλνο ἢ εἶζαη θαλέλαο πξσηάξεο; 
 

 

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Οὐ νεοτελής, ἀλλὰ μᾛνες ἑπτὰ σχεδὸν ἀπὸ Διονυσίων, ὅτε πρώτως 

εἶδον αὐτήν. 

Ὄρη πξσηάξεο, ἀιιὰ [εἶλαη] ζρεδὸλ ἑπηὰ κῆλεο ἀπὸ ηὰ Γηνλύζηα
57

, ὅηαλ ηὴλ εἶδα γηὰ 

πξώηε θνξά. 
 

  

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Εἶδες δὲ ὅλην ἀκριβῶς, ἥ τὸ πρόσωπον μόνον καὶ ὅσα τοῦ σώματος 

φανερὰ [ἃ] εἶδες Φιληματίου, καὶ ὡς χρᾛν γυναῖκα πέντε καὶ τετταράκοντα ἔτη 

γεγονυῖαν ἤδη; 

Σὴλ εἶδεο ὅιελ πξνζεθηηθὰ ἢ ηὸ πξόζσπν κόλνλ θαὶ ὅζα ηνῦ ζώκαηνο ηῆο Φηιεκαηίνπ εἶλαη 

θαλεξά
58

, ὅπσο θαὶ πξέπεη γηὰ κία γπλαῖθα ἡ ὁπνία εἶλαη ἤδε ζαξάληα πέληε ἐηῶλ; 
 

 

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Καὶ μὴν ἐπόμνυται δύο καὶ εἴκοσιν ἐς τὸν ἐσόμενον Ἐλαφηβολιῶνα 

τελέσειν. 

Καὶ ὅκσο ὁξθίδεηαη ὅηη ηὸλ ἐξρόκελν Ἐιαθεβνιηῶλα
59

, ζὰ θιείζῃ ηὰ εἴθνζη δύν. 
 

  

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Σὺ δὲ ποτέροις πιστεύσειας ἄν, τοῖς ἐκείνης ὅρκοις ἥ τοῖς σεαυτοῦ 

ὀφθαλμοῖς; ἐπίσκεψαι γὰρ ἀκριβῶς ὑποβλέψας ποτὲ τοὺς κροτάφους αὐτᾛς, ἔνθα 

μόνον τὰς αὐτᾛς τρίχας ἔχει· τὰ δὲ ἄλλα φενάκη βαθεῖα. παρὰ δὲ τοὺς κροτάφους 

ὁπόταν ἀσθενήσᾙ τὸ φάρμακον, ᾧ βάπτεται, ὑπολευκαίνεται τὰ πολλά. καίτοι τί 

τοῦτο; βίασαί ποτε καὶ γυμνὴν αὐτὴν ἰδεῖν. 

Ἐζὺ πνηνύο ἀπὸ ηνὺο δύν ζὰ πίζηεπεο; Σνὺο ὅξθνπο ἐθείλεο ἢ ηνὺο δηθνύο ζνπ ὀθζαικνύο; 

Παξαηήξεζε κὲ πξνζνρή, ῥίρλνληαο θιεθηὲο καηηέο, θάπνηα ζηηγκή, ζηνὺο θξνηάθνπο ηεο, 

ἐθεῖ κόλνλ ὅπνπ ἔρεη ηὶο δηθέο ηεο ηξίρεο. Σὰ ὑπόινηπα, πεξνύθα ππθλή. Κνληὰ ζηνὺο 

θξνηάθνπο ὅηαλ ἐμαζζελήζῃ ηὸ ρξῶκα κὲ ηὸ ὁπνῖνλ βάθεηαη, ἀζπξίδνπλ ηὰ πεξηζζόηεξα. 

Ἂλ θαὶ γηαηί αὐηό; Πξνζπάζεζε θάπνηα ζηηγκὴ λὰ ηὴλ δῇο θαὶ γπκλή. 
 

  

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Οὐδεπώποτέ μοι πρὸς τοῦτο ἐνέδωκεν. 

Γὲλ ἐλέδσζε νὐδέπνηε ζὲ ἐκέλα ὡο πξὸο ηνῦην. 
  

                                                 
56

 Κάλεη ινγνπαίγλην κὲ ηὸ ὄλνκα «Παγίδα». 
57

 Ἑνξηὴ πξὸο ηηκὴλ ηνῦ ζενῦ Γηνλύζνπ ὡο ζενῦ ηνῦ νἴλνπ ἀιιὰ θπξίσο ὡο πξνζηάηνπ ηῶλ ζεάηξσλ ηὰ ὁπνία 

ἐζεσξνῦλην ὡο ἱεξὰ ηνῦ Γηνλύζνπ. Ὁ ραξαθηῆξ ὅισλ ηῶλ ἑνξηῶλ ἦηαλ ἡ ὑπεξβνιηθὴ εὐζπκία θαὶ ἡ 

ἐλζνπζηώδεο ραξά. 
58

 Ὁ ζρνιηαζηὴο ηνῦ Λνπθηαλνῦ ἐπηζεκαίλεη ζὲ αὐηὸ ηὸ ζεκεῖν ὅηη ὁ ιόγνο παξακέλεη «κεηέσξνο».  
59

 Μῆλαο ηνῦ ἀηηηθνῦ ἡκεξνινγίνπ (16 Μαξηίνπ - 15 Ἀπξηιίνπ). 
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{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Εἰκότως· ἠπίστατο γὰρ μυσαχθησόμενόν σε τὰς λεύκας. ὅλη δὲ ἀπὸ 

τοῦ αὐχένος ἐς τὰ γόνατα παρδάλει ἔοικεν. ἀλλὰ σὺ ἐδάκρυες τοιαύτᾙ μὴ συνών; ἦ 

που τάχα καὶ ἐλύπει σε καὶ ὑπερεώρα; 

Πξνθαλῶο. Γηόηη γλώξηδε θαιῶο ὅηη ζὰ κηζνῦζεο ηὶο ιεπθὲο θειίδεο. Ὅιε, ἀπὸ ηὸλ αὐρέλα 

κέρξη ηὰ γόλαηα κνηάδεη κὲ ιενπάξδαιε. Ἀιιὰ ἐζὺ δάθξπδεο ἐπεηδὴ δὲλ ζπλεπξέζεο κὲ 

ηέηνηα ἢ κήπσο, πνὺ θαὶ ζὲ ζηελνρσξνῦζε θαὶ ζὲ πεξηθξνλνῦζε; 
 

 

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Ναί, ὦ Τρύφαινα, καίτοι τοσαῦτα παρ' ἐμοῦ λαμβάνουσα. καὶ νῦν 

ἐπειδὴ χιλίας αἰτούσᾙ οὐκ εἶχον διδόναι ῥᾳδίως ἅτε ὑπὸ πατρὶ φειδομένῳ 

τρεφόμενος, Μοσχίωνα ἐσδεξαμένη ἀπέκλεισέ με, ἀνθ' ὧν λυπᾛσαι καὶ αὐτὸς 

ἐθέλων αὐτὴν σὲ παρείληφα. 

Ναί, Σξύθαηλα, ἂλ θαὶ ἔιαβε ηόζα ἀπὸ ἐκέλα. Καὶ ηώξα κὲ ἔθιεηζε ἔμσ, ἐπεηδὴ δεηεῖ ρίιηεο 

[δξαρκὲο] θαὶ δέλ εἶρα λὰ δώζσ εὐθόισο, κηᾶο θαὶ ηξέθνκαη ἀπὸ παηέξα θεηδόκελν, 

δερνκέλε κέζα ηὸλ Μνζρίσλα θαὶ ἐμ αἰηίαο αὐηῶλ, ζέινληαο θαὶ ὁ ἴδηνο λὰ ιππεζῇ θαὶ 

αὐηή, πξνζέιαβα ἐζέλα. 
 

   

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Μὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐκ ἅν ἧκον, εἴ μοι προεῖπέ τις ὡς ἐπὶ τούτοις 

παραλαμβανοίμην, λυπᾛσαι ἄλλην, καὶ ταῦτα Φιλημάτιον τὴν σορόν. ἀλλ' ἄπειμι, 

καὶ γὰρ ἤδη τρίτον τοῦτο ᾖσεν ἁλεκτρυών. 

Μὰ ηὴλ Ἀθξνδίηε, δὲλ ζὰ ἐξρόκνπλ, ἐὰλ θάπνηνο κὲ πξνεηδνπνηνῦζε ὅηη ιόγῳ αὐηῶλ ζὰ 

κὲ πξνζειάκβαλεο, γηὰ λὰ ιππήζῃο ἄιιελ, θαὶ αὐηὰ γηὰ ηὴλ Φηιεκάηηνλ ηὴλ ζνξό. Ἀιιὰ 

θεύγσ, δηόηη αὐηὴ εἶλαη ἤδε ἡ ηξίηε θνξὰ ὅπνπ ιάιεζε ὁ πεηεηλόο. 
 

  

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Μὴ σύ γε οὕτως ταχέως, ὦ Τρύφαινα· εἰ γὰρ ἀληθᾛ ἐστιν ἃ φᾘς περὶ 

Φιληματίου, τὴν πηνήκην καὶ ὅτι βάπτεται καὶ τὸ τῶν ἄλλων ἀλφῶν, οὐδὲ 

προσβλέπειν ἅν ἔτι ἐδυνάμην αὐτᾜ. 

Ὄρη ηόζν γξήγνξα ἐζὺ Σξύθαηλα. Γηόηη ἐὰλ εἶλαη ἀιεζῆ αὐηὰ ηὰ ὁπνία ιὲο γηὰ ηὴλ 

Φηιεκάηηνλ, γηὰ ηὴλ πεξνύθα θαὶ ὅηη βάθεηαη θαὶ αὐηὸ γηὰ ηὰ ιεπθὰ ζηίγκαηα ηνῦ 

δέξκαηνο, νὔηε ζὰ γύξηδα λὰ ηὴλ θπηηάμσ ἀθόκα θαὶ ἂλ κπνξνῦζα. 
 

 

{ΣΡΤΥΑΙΝΑ} Ἐροῦ τὴν μητέρα, εἴ ποτε λέλουται μετ' αὐτᾛς· περὶ γὰρ τῶν ἐτῶν 

κἅν ὁ πάππος διηγήσεταί σοι, εἴ γε ζᾜ ἔτι.  

Ῥώηα ηὴλ κεηέξα ζνπ, ἐὰλ ἔρῃ πνηὲ ινπζηεῖ καδὶ κὲ αὐηήλ. Γηὰ ηὰ ἔηε θαὶ ὁ παππνύο ζνπ 

ζὰ ζνῦ δηεγεζῇ, ἐὰλ βεβαίσο δῇ ἀθόκα. 
 

 

{ΦΑΡΜΙΔΗ} Οὐκοῦν ἐπεὶ τοιαύτη ἐκείνη, ἀφᾙρήσθω μὲν ἤδη τὸ διατείχισμα, 

περιβάλλωμεν δὲ ἀλλήλους καὶ φιλῶμεν καὶ ἀληθῶς συνῶμεν· Φιλημάτιον δὲ 

πολλὰ χαιρέτω. 

Λνηπόλ, ἀθνῦ ἐθείλε [εἶλαη] ηέηνηα, ζὰ ἀθαηξέζσ ηώξα ἀκέζσο ηὸ «ηεῖρνο» γηὰ λὰ 

ἀγθαιηάζνπκε ὁ ἕλαο ηὸλ ἄιινλ θαὶ λὰ θηιεζνῦκε θαὶ λὰ ζπλεπξεζνῦκε πξαγκαηηθά. Ἡ 

Φηιεκάηηνλ ἂο πάῃ ζηὸ θαιό.   
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ΙΟΕΑ ΚΑΙ ΠΤΘΙΑ ΚΑΙ ΛΤΙΑ 

 

{ΙΟΕΑ} Θρύπτᾙ, ὦ Λυσία, πρὸς ἐμέ; καὶ καλῶς, ὅτι μήτε ἀργύριον πώποτε ᾔτησά 

σε μήτ' ἀπέκλεισα ἐλθόντα, ἔνδον ἕτερος, εἰποῦσα, μήτε παραλογισάμενον τὸν 

πατέρα ἥ ὑφελόμενον τᾛς μητρὸς ἠνάγκασα ἐμοί τι κομίσαι, ὁποῖα αἱ ἄλλαι 

ποιοῦσιν, ἀλλ' εὐθὺς ἐξ ἀρχᾛς ἄμισθον, ἀξύμβολον εἰσεδεξάμην, οἶσθα ὅσους 

ἐραστὰς παραπεμψαμένη, Θεοκλέα τὸν πρυτανεύοντα νῦν καὶ Πασίωνα τὸν 

ναύκληρον καὶ τὸν συνέφηβόν σου Μέλισσον, καίτοι ἔναγχος ἀποθανόντος αὐτ 

τοῦ πατρὸς καὶ κύριον αὐτὸν ὄντα τᾛς οὐσίας· ἐγὼ δὲ τὸν Φάωνα μόνον εἶχον οὔτε 

τινὰ προσβλέπουσα ἕτερον οὔτε προσιεμένη ὅτι μὴ σέ· ᾤμην γὰρ ἡ ἀνόητος ἀληθᾛ 

εἶναι ἃ ὤμνυες, καὶ διὰ τοῦτό σοι προσέχουσα ὥσπερ ἡ Πηνελόπη ἐσωφρόνουν, 

ἐπιβοωμένης τᾛς μητρὸς καὶ πρὸς τὰς φίλας ἐγκαλούσης. σὺ δὲ ἐπείπερ ἔμαθες 

ὑποχείριον ἔχων με τετηκυῖαν ἐπὶ σοί, ἄρτι μὲν Λυκαίνᾙ προσέπαιζες ἐμοῦ ὁρώσης, 

ὡς λυποίης ἐμέ, ἄρτι δὲ σὺν ἐμοὶ κατακείμενος ἐπᾚνεις Μαγίδιον τὴν ψάλτριαν· 

ἐγὼ δ' ἐπὶ τούτοις δακρύω καὶ συνίημι ὑβριζομένη. πρῴην δὲ ὁπότε συνεπίνετε 

Θράσων καὶ σὺ καὶ Δίφιλος, παρᾛσαν καὶ ἡ αὐλητρὶς Κυμβάλιον καὶ Πυραλλὶς 

ἐχθρὰ οὖσα ἐμοί. σὺ δὲ τοῦτ' εἰδὼς τὴν Κυμβάλιον μὲν οὔ μοι πάνυ ἐμέλησεν ὅτι 

πεντάκις ἐφίλησας· σεαυτὸν γὰρ ὕβριζες τοιαύτην φιλῶν· Πυραλλίδα δὲ ὅσον 

ἐνένευες, καὶ πιὼν ἅν ἐκείνᾙ μὲν ἀπέδειξας τὸ ποτήριον, ἀποδιδοὺς δὲ τ παιδὶ 

πρὸς τὸ οὖς ἐκέλευες, εἰ μὴ Πυραλλὶς αἰτήσειε, μὴ ἅν ἄλλῳ ἐγχέαι· τέλος δὲ τοῦ 

μήλου ἀποδακών, ὁπότε τὸν Δίφιλον εἶδες ἀσχολούμενον -ἐλάλει γὰρ Θράσωνι- 

προκύψας πως εὐστόχως προσηκόντισας ἐς τὸν κόλπον αὐτᾛς, οὐδὲ λαθεῖν γε 

πειρώμενος ἐμέ· ἡ δὲ φιλήσασα μεταξὺ τῶν μαστῶν ὑπὸ τ ἀποδέσμῳ παρεβύσατο. 

ταῦτα οὖν τίνος ἕνεκα ποιεῖς; τί σε ἥ μέγα ἥ μικρὸν ἐγὼ ἠδίκησα ἥ λελύπηκα; τίνα 

ἕτερον εἶδον; οὐ πρὸς μόνον σὲ ζῶ; οὐ μέγα, ὦ Λυσία, τοῦτο ποιεῖς γύναιον ἄθλιον 

λυπῶν μεμηνὸς ἐπὶ σοί; ἔστι τις θεὸς ἡ Ἀδράστεια καὶ τὰ τοιαῦτα ὁρᾶ· σὺ δέ ποτε 

λυπήσᾙ τάχα, ἅν ἀκούσᾙς τι περὶ ἐμοῦ, κειμένην με ἤτοι βρόχῳ ἐμαυτὴν 

ἀποπνίξασαν ἥ ἐς τὸ φρέαρ ἐπὶ κεφαλὴν ἐμπεσοῦσαν, ἥ ἕνα γέ τινα τρόπον εὑρήσω 

θανάτου, ὡς μηκέτ' ἐνοχλοίην βλεπομένη. πομπεύσεις τότε ὡς μέγα καὶ λαμπρὸν 

ἔργον ἐργασάμενος. τί με ὑποβλέπεις καὶ πρίεις τοὺς ὀδόντας; εἰ γάρ τι ἐγκαλεῖς, 

εἰπέ, Πυθιὰς ἡμῖν αὕτη δικασάτω. τί τοῦτο; οὐδὲ ἀποκρινάμενος ἀπέρχᾙ 

καταλιπών με; ὁρᾶς, ὦ Πυθιάς, οἷα πάσχω ὑπὸ Λυσίου; 

Ἐθλεπξίδεζαη Λπζία, κ’ ἐκέλα; Καὶ δηθαίσο, δηόηη νὔηε ἀξγύξην ζνῦ δήηεζα πνηέ, νὔηε 

ἐξρόκελν ζὲ ἔθιεηζα ἔμσ ιέγνληαο: «Ἄιινο κέζα», νὔηε ζὲ ἀλάγθαζα λὰ κνῦ θέξῃο θάηη 

ἀπαηώληαο ηὸλ παηέξα ζνπ ἢ θιέβνληαο ηὴλ κεηέξα ζνπ, ηὰ ὁπνία θάλνπλ νἱ ἄιιεο, ἀιιὰ 

εὐζὺο ἐμ ἀξρῆο ἀκηζζί, ρσξὶο ζπκβνιὴ ζὲ δέρηεθα ἐληόο, δηώρλνληαο μέξεηο πόζνπο 

ἐξαζηέο, ηὸλ Θενθιέα, αὐηὸλ πνὺ ηώξα πξπηαλεύεη θαὶ ηὸλ Παζίσλα ηὸλ πινηνθηήηε θαὶ ηὸλ 

ζπλνκήιηθό ζνπ ἔθεβν ηὸλ Μέιηζζν, παξ’ ὅιν πνὺ ηνῦ πέζαλε πξνζθάησο ὁ παηέξαο θαὶ 

ὄληαο θύξηνο ηῆο πεξηνπζίαο. Ἐλῷ ἐγώ, κόλνλ ηὸλ Φάσλα
60

 εἶρα, ρσξὶο λὰ ἔρσ κάηηα γηὰ 
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 Κάλεη παξαιιειηζκὸ κεηαμὺ ηνῦ δηθνῦ ηεο ἔξσηνο γηὰ ηὸλ Λπζία θαὶ ηνῦ ἔξσηνο ηῆο πνηήηξηαο απθνῦο 

γηὰ ηὸλ λεαξὸ Φάσλα. Ἀπνθξνπζζεῖζα ἀπὸ ηὸλ λεαξό, ὅηαλ ηνῦ ἐθκπζηεξεύζῃ ηὸ πάζνο ηεο, αὐηνθηόλεζε 

πέθηνληαο ζηὴλ ζάιαζζα ἀπὸ ηὸ ἀθξσηήξηνλ Λεπθάηα ηῆο Λεπθάδνο.   
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θάπνηνλ ἄιινλ, νὔηε λὰ ἀθήλσ λὰ πιεζηάζῃ ἄιινο ἀπὸ ἐζέλα. Γηόηη λόκηδα ἡ ἀλόεηε ὅηη 

ἀιεζῆ εἶλαη αὐηὰ ηὰ ὁπνία ὁξθηδόζνπλ θαὶ γη’ αὐηό, πξνζέρνληάο ζε, ζσθξνλνῦζα ὅπσο 

ἀθξηβῶο ἡ Πελειόπε
61

, [παξ’ ὅιν πνὺ] ἡ κεηέξα κνῦ ηὰ ἔςειλε θαὶ κὲ θαηεγνξνῦζε ζηὶο 

θίιεο. Ἐζὺ δέ, ὅηαλ θαηάιαβεο ὅηη κὲ εἶρεο ὑπνρείξην θαὶ ὅηη ἔρσ ιηώζεη γηὰ ἐζέλα, πόηε κὲ 

ηὴλ Λύθαηλα ἀζηεηεπόζνπλ γηὰ λὰ κὲ ιππήζῃο ἐλῷ ἐγὼ ἔβιεπα, πόηε μαπισκέλνο καδί κνπ 

ἐπαηλνῦζεο ηὴλ Μαγίδηνλ ηὴλ ἁξπίζηξηα. Ἐγώ, γη’ αὐηὰ δαθξύδσ θαὶ θαηαιαβαίλσ ὅηη κὲ 

πξνζβάιιεηο. Πξνρζὲο δέ, ὅηαλ πίλαηε καδί, ὁ Θξάζσλ θαὶ ἐζὺ θαὶ ὁ Γίθηινο, ἦηαλ 

παξνῦζεο θαὶ ἡ αὐιεηξίδα Κπκβάιηνλ θαὶ ἡ Ππξαιιίο, ἡ ὁπνία εἶλαη ἐρζξόο κνπ. Γὲλ κὲ 

ἔλνηαμε πάξα πνιὺ ὅηη ἐζύ, γλσξίδνληαο ηνῦην, θίιεζεο ηὴλ Κπκβάιηνλ πέληε θνξέο. Σὸλ 

ἑαπηόλ ζνπ πξνζέβαιεο θηιώληαο ηελ. Ὅζν ἔλεπεο ζηὴλ Ππξαιιίδα θαὶ πίλνληαο, 

«ζήθσζεο» γηὰ ἐθείλε ηὸ πνηήξη [θαὶ] πιεξώλνληαο ηὸ παηδί, ζηὸ αὐηί παξάγγειιεο: «Ἐὰλ 

δὲλ δεηήζῃ ἡ Ππξαιιίο, λὰ κὴ δώζῃο λὰ πηῇ ἄιινο». Σέινο, δαγθώλνληαο ηὸ κῆιν, ὅηαλ 

εἶδεο ἀπαζρνιεκέλν ηὸλ Γίθηιν -δηόηη κηινῦζε κὲ ηὸλ Θξάζσλα- ζθύβνληαο θάπσο, 

εὔζηόρσο, ηὸ ἔξξημεο ζηὸλ θόξθν ηεο, ρσξὶο λὰ πξνζπαζήζῃο λὰ κὴ ζὲ θαηαιάβσ. Αὐηή, 

θηιώληαο ην, ηὸ ἔρσζε ἀλάκεζα ζηὰ ζηήζε, θάησ ἀπὸ ηὸ ζηεζόδεζκό ηεο
62

. Αὐηὰ ινηπόλ, 

ἕλεθα πνηᾶο ηὰ θάλεηο; Ἐγὼ ζὲ ηὶ ζεκαληηθὸ ἢ ἀζήκαλην ζὲ ἀδίθεζα ἢ ζὲ ἔρσ ιππήζεη; 

Πνηόλ ἄιινλ εἶδα; Γὲλ δῶ κόλνλ γηὰ ἐζέλα; Γὲλ εἶλαη ζνβαξό, Λπζία, αὐηὸ πνὺ θάλεηο, λὰ 

ζηελνρσξῇο κία ἄκνηξε γπλαῖθα πνὺ ἔρεη ηξειιαζεῖ κ’ ἐζέλα; Ὑπάξρεη θάπνηα ζεόο, ἡ 

Ἀδξάζηεηα θαὶ ηὰ βιέπεη αὐηά. Ἐζὺ θάπνηε ζὰ ιππεζῇο ἴζσο, ἐὰλ ἀθνύζῃο θάηη γηὰ ἐκέλα, 

ὅηη εὑξίζθνκαη λεθξὴ ἔρνληαο βάιεη ζειηὰ ζηὸλ ιαηκό κνπ λὰ πληγῶ ἢ ὅηη ἔπεζα κέζα ζὲ 

πεγάδη κὲ ηὸ θεθάιη ἢ βξῶ ἕλαλ ἄιινλ ηξόπν ζαλάηνπ, γηὰ λὰ κὴλ ἐλνριῶ πιένλ κὲ ηὸ λὰ 

κὲ βιέπῃο. Θὰ θακαξώζῃο ηόηε ζὰλ λὰ ἔρῃο θάλεη ἔξγν ιακπξὸ θαί ζπνπδαῖν. Σί κὲ θπηηᾷο 
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 Ἀπὸ ηὴλ ὥξα πνὺ ὁ Ὀδπζζεὺο ἀλερώξεζε γηὰ ηὴλ Σξνία, ἡ Πελειόπε ἔκεηλε κόλε ηεο λὰ ἀληηκεησπίζῃ ηὰ 

πξνβιήκαηα ηνῦ βαζηιείνπ. Ὁ Σειέκαρνο ἦηαλ ἀθόκε πνιὺ κηθξὸο γηὰ λὰ ἀλαιάβῃ ηὴλ δηαθπβέξλεζη θαὶ ὁ 

παηέξαο ηνπ Ὀδπζζέσο, ὁ Λαέξηεο, εἶρε ἀπαξλεζεῖ ηὰ ἐγθόζκηα, ὕζηεξα ἀπὸ ηὸλ πξόσξν ζάλαην ηῆο ζπδύγνπ 

ηνπ. Μὲ ηὸ πέξαζκα ηνῦ ρξόλνπ ἡ Πελειόπε ἄξρηζε λὰ δέρεηαη πηέζεηο ἀπὸ ηνὺο ἄξρνληεο ηῆο Ἰζάθεο, γηὰ λὰ 

παληξεπηῇ ἄιινλ. Ἀλαγθαδόηαλ κάιηζηα λὰ εὑξίζθῃ ζπλερῶο δηθαηνινγίεο γηὰ λὰ ηὸ ἀλαβάιῃ. Ἡ ζέζηο ηεο 

ἦηαλ δηπιὰ δύζθνιε. Ἀπὸ ηὴλ κία ἔπξεπε λὰ δηαιέμῃ θάπνηνλ κλεζηήξα γηὰ λὰ ἀλαιάβῃ ηὴλ δηαθπβέξλεζη 

ηνῦ βαζηιείνπ θαὶ ἀπὸ ηὴλ ἄιιελ δὲλ ἤζειε λὰ πηζηέςῃ ὅηη ὁ Ὀδπζζεὺο ἦηαλ λεθξόο.  
62

 Ἕλαο ηύπνο ἐξσηηθῆο καγείαο ὁ ὁπνῖνο ἐκθαλίδεηαη ζπρλὰ ζηὸ πεξηβάιινλ ηῆο παξαδνζηαθῆο ἐξσηνηξνπίαο 

θαὶ γάκνπ, εἶλαη ἡ πξνζθνξὰ ἢ ηὸ ῥίμηκν καγεκέλσλ κήισλ ἢ ἄιισλ ὁκνίσλ θαξπῶλ κὲ ζπόξηα. Ἀπὸ ηὴλ 

ἀξραηόηεηα ἕσο ζήκεξα εἶλαη ζπρλὴ ἡ ἐκθάληζηο καγεκέλσλ κήισλ ηόζν ζηνὺο κύζνπο ὅζν θαὶ ζηὰ 

παξακύζηα (Υηνλάηε), ηὰ ὁπνία ἀξρηθὰ δίλνληαλ ὡο δῶξα ἀξξαβώλσλ ἢ γάκνπ. Γη’ αὐηὸ ἡ Ἥξα θαὶ ἡ 

Πεξζεθόλε, πξνζηάηηδεο ηνῦ γάκνπ, θξαηνῦλ ἡ κία κῆιν θαὶ ἡ ἄιιε ξόδη. Αὐηὴ ἡ πξαθηηθὴ παξαβάιιεηαη 

ζπρλὰ κὲ ηὶο ἀξραῖεο ηειεηὲο γνληκόηεηνο, κηᾶο θαὶ νἱ ζηξνγγπινὶ θαὶ γεκάηνη ζπόξνπο θαξπνὶ εἶλαη 

θαηάιιεια ζύκβνια γηὰ ηὴλ γνληκόηεηα. Μία ὅκσο πηὸ θνληηλὴ καηηὰ ζηὴλ ρξήζη κήισλ ζὲ γακήιηεο ηειεηὲο 

θαὶ ζὲ ζθελὲο ἀπνπιαλήζεσο, ἀπνθαιύπηεη ὅηη πξννξίδνληαη γηὰ λὰ πξνθαιέζνπλ ἐξσηηθὸ πόζν ζηὴλ γπλαῖθα 

θαὶ ὄρη γνληκόηεηα. Ἀμηνζεκείσην ἀπὸ αὐηὴλ ηὴλ ἄπνςη εἶλαη ηὸ ἀζελατθὸ «ἔζηκν» ηνῦ ῥημίκαηνο κήισλ γηὰ 

θαζαξὰ ἐξσηηθνὺο ζθνπνύο, ηὸ ὁπνῖν καξηπξεῖηαη ἀπὸ ηὴλ ἰδηαίηεξε θξάζη «θηππηέκαη ἀπὸ κῆιν», ὅπσο 

ρξεζηκνπνηεῖηαη θαὶ ἀπὸ ηὸλ Ἀξηζηνθάλε (Νεθέιεο ζη. 996) ζέινληαο λὰ ζρνιηάζῃ θάπνηνλ 

«ἐξσηνθηππεκέλν» (κήιῳ βιεζείο). Ἡ ἐθδνρὴ ηνῦ Λνπθηαλνῦ γηὰ ηὴλ ζπγθεθξηκέλε ηειεηνπξγία 

ἀπνθαιύπηεη ὅηη ἡ πξνζθνξὰ ἑλὸο παξαδνζηαθνῦ ἀθξνδηζηαθνῦ κπνξεῖ πξάγκαηη λὰ ἐμειηρζῇ ζὲ κία 

ζπκβνιηθὴ πξᾶμη, δηόηη κὲ ηὸ θηύπεκα ὁ ἄλδξαο δείρλεη ηὴλ πξόζεζί ηνπ λὰ ζπλεπξεζῇ καδί ηεο, ἐλῷ ἡ 

γπλαῖθα κὲ ηὸ λὰ ηὸ θηιήζῃ ἢ λὰ ηὸ βάιῃ ζηὸλ θόξθν ηεο δείρλεη ὅηη ἠζειεκέλα ὑπνηάζζεηαη ζηὴλ δύλακη ηνῦ 

μνξθηνῦ θαὶ ἐπηδεηεῖ ηὴλ ζπλεύξεζηλ. ρεηηθνὶ πξὸο ἀπηὸ θαὶ ζηίρνη παξαδνζηαθνῦ ηξαγνπδηνῦ: «νῦ ζηέιλσ 

ραηξεηίζκαηα κὲ κῆιν δαγθσκέλν, θαὶ ἀλάκεζα ζηὴλ δαγθσζηὰ ζνῦ ’ρσ θηιὶ βαικέλν».   
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κὲ κηζὸ κάηη θαὶ ηξίδεηο ηὰ δόληηα; Ἐὰλ γηὰ θάηη κὲ θαηεγνξῇο, πὲο θαὶ ἂο κᾶο δηθάζῃ αὐηὴ 

ἐδῶ ἡ Ππζηάο. Γηαηί αὐηό; Υσξὶο λὰ ἀπνθξίλεζαη, θεύγεηο ἀθήλνληάο κε; Βιέπεηο Ππζηάο, ηί 

παζαίλσ ἀπὸ ηὸλ Λπζία; 
  

 

{ΠΤΘΙΑ} Ὢ τᾛς ἀγριότητος, τὸ μηδὲ ἐπικλασθᾛναι δακρυούσης· λίθος, οὐκ 

ἄνθρωπός ἐστι. πλὴν ἀλλ' εἴ γε χρὴ τἀληθὲς εἰπεῖν, σύ, ὦ Ἰόεσσα, διέφθειρας 

αὐτὸν ὑπεραγαπῶσα καὶ τοῦτο ἐμφαίνουσα. ἐχρᾛν δὲ μὴ πάνυ αὐτὸν ζηλοῦν· 

ὑπερόπται γὰρ αἰσθανόμενοι γίγνονται. παῦ', ὦ τάλαινα, δακρύουσα, καὶ ἤν μοι 

πείθᾙ, ἅπαξ ἥ δὶς ἀπόκλεισον ἐλθόντα· ὄψει γὰρ ἀνακαιόμενον αὐτὸν πάνυ καὶ 

ἀντιμεμηνότα ἀληθῶς. 

Σί ἀγξηόηεο, ηὸ λὰ κὴ ζπληξίβεηαη ὅηαλ αὐηὴ δαθξύδῃ! Πέηξα εἶλαη θαὶ ὄρη ἄλζξσπνο! 

Ἀιιὰ ἐὰλ πξέπῃ λὰ πῶ ηὸ ἀιεζέο, ἐζύ, Ἰόεζζα, ηὸλ δηέθζεηξεο ὑπεξαγαπώληαο ηνλ θαὶ 

δείρλνληάο ην. Γὲλ ἔπξεπε λὰ ηὸλ δειεύῃο πάξα πνιύ. Γηόηη γίλνληαη ὑπεξόπηεο 

αἰζζαλόκελνη [αὐηό]. Πάςε, δύζηπρε, λὰ δαθξύδῃο θαὶ ἐὰλ κὲ ἐκπηζηεύεζαη, ἐξρόκελν, 

θιεῖζε ηνλ ἔμσ κία ἢ δύν θνξέο. Θὰ ηὸλ δῇο λὰ ἐμάπηεηαη πάξα πνιὺ θαὶ λὰ ηξειιαίλεηαη 

θαὶ αὐηὸο γηὰ ἐζέλα ἀιεζηλά. 
 

      

{ΙΟΕΑ} Ἀλλὰ μηδ' εἴπᾙς, ἄπαγε. ἀποκλείσω Λυσίαν; εἴθε μὴ αὐτὸς ἀποσταίη 

φθάσας. 

Ἀιιὰ λὰ κὴ πῇο ηίπνηε, θῦγε. Νὰ θιείζσ ἔμσ ηὸλ Λπζία; Μαθάξη αὐηὸο λὰ κὴλ 

ἀπνκαθξύλεηαη ἐξρόκελνο. 
 

  

{ΠΤΘΙΑ} Ἀλλ' ἐπανέρχεται αὖθις. 

Ἐπηζηξέθεη ὅκσο μαλά. 
 

  

{ΙΟΕΑ} Ἀπολώλεκας ἡμς, ὦ Πυθιάς· ἠκρόαταί σου ἴσως "ἀπόκλεισον" 

λεγούσης. 

Μᾶο θαηέζηξεςεο, Ππζηάο. ὲ ἄθνπζε ἴζσο λὰ ιὲο «θιεῖζε ηνλ ἔμσ». 
 

  

{ΛΤΙΑ} Οὐχὶ ταύτης ἕνεκεν, ὦ Πυθιάς, ἐπανελήλυθα, ἣν οὐδὲ προσβλέψαιμι ἔτι 

τοιαύτην οὖσαν, ἀλλὰ διὰ σέ, ὡς μὴ καταγιγνώσκᾙς ἐμοῦ καὶ λέγᾙς, Ἄτεγκτος ὁ 

Λυσίας ἐστίν. 

Ὄρη, δὲλ ἐπαλῆιζα ἕλεθα αὐηῆο, Ππζηάο, ηὴλ ὁπνίαλ δὲλ ζέισ θἂλ λὰ δῶ ἀθνῦ εἶλαη 

ηέηνηα, ἀιιὰ ἐμ αἰηίαο ζνπ, γηὰ λὰ κὴ κὲ θαηεγνξῇο θαὶ ιέο: «Ἄηεγθηνο εἶλαη ὁ Λπζίαο». 
 

  

{ΠΤΘΙΑ} Ἀμέλει καὶ ἔλεγον, ὦ Λυσία. 

Ἔλλνηα ζνπ θαὶ ηὸ ἔιεγα, Λπζία. 
 

  

{ΛΤΙΑ} Φέρειν οὖν ἐθέλεις, ὦ Πυθιάς, Ἰόεσσαν ταύτην τὴν νῦν δακρύουσαν 

αὐτὸν ἐπιστάντα αὐτᾜ ποτε μετὰ νεανίου καθευδούσᾙ ἐμοῦ ἀποστάσᾙ; 

Θέιεηο ινηπὸλ Ππζηάο, λὰ ἀλερζῶ αὐηὴλ ηὴλ Ἰόεζζα ἡ ὁπνία ηώξα δαθξύδεη, ὅηαλ ὁ ἴδηνο 

μέξσ θαιὰ ὅηη θάπνηε αὐηὴ θνηκήζεθε κὲ λεαξὸ ἐλῷ εὑξηζθόκνπλ καθξπά; 
 

  

{ΠΤΘΙΑ} Λυσία, τὸ μὲν ὅλον ἑταίρα ἐστί. πῶς δ' οὖν κατέλαβες αὐτοὺς 

συγκαθεύδοντας; 

Λπζία, ζηὸ θάησ-θάησ ἑηαίξα εἶλαη. Πῶο ινηπὸλ ηνὺο ἔπηαζεο λὰ θνηκνῦληαη καδί; 
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{ΛΤΙΑ} Ἕκτην σχεδὸν ταύτην ἡμέραν, νὴ Δί', ἕκτην γε, δευτέρᾳ ἱσταμένου· τὸ 

τήμερον δὲ ἑβδόμη ἐστίν. ὁ πατὴρ εἰδὼς ὡς πάλαι ἐρῴην ταυτησὶ τᾛς χρηστᾛς, 

ἐνέκλεισέ με παραγγείλας τ θυρωρ μὴ ἀνοίγειν· ἐγὼ δέ, οὐ γὰρ ἔφερον μὴ οὐχὶ 

συνεῖναι αὐτᾜ, τὸν Δρόμωνα ἐκέλευσα παρακύψαντα παρὰ τὸν θριγκὸν τᾛς αὐλᾛς, 

ᾗ ταπεινότατον ἦν, ἀναδέξασθαί με ἐπὶ τὸν νῶτον· ῥᾶον γὰρ οὕτως ἀναβήσεσθαι 

ἔμελλον. τί ἅν μακρὰ λέγοιμι; ὑπερέβην, ἧκον, τὴν αὔλειον εὗρον ἀποκεκλεισμένην 

ἐπιμελῶς· μέσαι γὰρ νύκτες ἦσαν. οὐκ ἔκοψα δ' οὖν, ἀλλ' ἐπάρας ἠρέμα τὴν 

θύραν, ἤδη δὲ καὶ ἄλλοτ' ἐπεποιήκειν αὐτό, παραγαγὼν τὸν στροφέα παρεισᾛλθον 

ἀψοφητί. ἐκάθευδον δὲ πάντες, εἶτα ἐπαφώμενος τοῦ τοίχου ἐφίσταμαι τᾜ κλίνᾙ. 

ρεδὸλ ἔμη κὲ αὐηὴλ ηὴλ ἡκέξα, κὰ ηὸλ Γία, ἔμη βεβαίσο, [ἀθνῦ ἦηαλ ἡ] δεπηέξα αὐηνῦ ηνῦ 

κελόο. ήκεξα δὲ εἶλαη ἡ ἑβδόκε [ηνῦ κελόο]. Γλσξίδνληαο ὁ παηέξαο ὅηη ἀγαπῶ ἀπὸ θαηξὸ 

αὐηὴλ ἐδῶ ηὴλ ἀλόεηε, κὲ ἔθιεηζε ἐληὸο ηῆο νἰθίαο παξαγγέιινληαο ζηὸλ ζπξσξὸ λὰ κὴλ 

ἀλνίγῃ. Ἐγὼ ὅκσο, ἐπεηδὴ δὲλ ἄληερα ηὸ λὰ κὴ ζπλεπξίζθνκαη κὲ αὐηήλ, πξνζέηαμα ηὸλ 

Γξόκσλα, ζθύβνληαο θνληὰ ζηὸ πεξηηείρηζκα ηῆο αὐιῆο, ὅπνπ ἦηαλ ρακειόηεξν, λὰ κὲ 

ζεθώζῃ ζηὶο πιάηεο. Πηὸ εὔθνια ἔηζη ἐπξόθεηην λὰ ἀλέβσ. Γηαηί λὰ καθξπγνξήζσ; Πέξαζα 

ἀπὸ πάλσ, ἦξζα, βξῆθα ηὴλ πόξηα ηῆο αὐιῆο ἐπηκειῶο θιεηζκέλε, δηόηη ἦηαλ κεζάλπθηα. 

Γὲλ ἐθηύπεζα ινηπόλ, ἀιιὰ ζεθώλνληαο ἤξεκα ηὴλ πόξηα, ὅπσο εἶρα θάλεη θαὶ ἄιινηε ηὸ 

ἴδην, γπξίδνληαο ηὸλ ζηξνθέα, κπῆθα κέζα ἀζόξπβα. Κνηκνῦληαλ ὅινη. Ἔπεηηα, 

ἀθνπκπώληαο ζηὸλ ηνῖρν, ζηέθνκαη ἐπάλσ ἀπὸ ηὸ θξεββάηη. 
 

   

{ΙΟΕΑ} Τί ἐρεῖς, ὦ Δάματερ; ἀγωνιῶ γάρ. 

Σί ζὰ πῇο, ὦ Γάκαηεξ
63

; Γηόηη ἀγσληῶ. 
 

  

{ΛΤΙΑ} Ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἑώρων τὸ ἆσθμα ἕν, τὸ μὲν πρῶτον ᾤμην τὴν Λυδὴν αὐτᾜ 

συγκαθεύδειν· τὸ δ' οὐκ ἦν, ὦ Πυθιάς, ἀλλ' ἐφαψάμενος εὗρον ἀγένειόν τινα πάνυ 

ἁπαλόν, ἐν χρ κεκαρμένον, μύρων καὶ αὐτὸν ἀποπνέοντα. τοῦτο ἰδὼν εἰ μὲν καὶ 

ξίφος ἔχων ἦλθον, οὐκ ἅν ὤκνησα, εὖ ἴστε. τί γελτε, ὦ Πυθιάς; γέλωτος ἄξια 

δοκῶ σοι διηγεῖσθαι; 

Ἐπεηδὴ δὲλ αἰζζαλόκνπλ κία ἀλαπλνή, ἀξρηθὰ λόκηδα ὅηη ἡ Λπδὴ θνηκόηαλ καδὶ κὲ αὐηήλ. 

Ἀιιὰ δὲλ ἦηαλ αὐηὸ Ππζηάο, δηόηη ἀγγίδνληαο βξῆθα θάπνηνλ ἀγέλεην, κὲ πάξα πνιὺ ἁπαιὸ 

[δέξκα], κὲ θνκκέλα καιιηὰ ζύξξηδα, κπξίδνληαο θαὶ αὐηὸο ἀξώκαηα. Βιέπνληαο αὐηό, ἐὰλ 

ἐξρόκνπλ ἔρνληαο μίθνο, δὲλ ζὰ δίζηαδα, [ηὸ] μέξεηε θαιά. Σί γειᾶηε, Ππζηάο; Ἄμηα γέιηνπ 

ζνῦ θαίλνκαη ὅηη δηεγνῦκαη; 
 

   

{ΙΟΕΑ} Τοῦτό σε, ὦ Λυσία, λελύπηκεν; ἡ Πυθιὰς αὕτη μοι συνεκάθευδε. 

Αὐηὸ ζὲ ἔρεη ιππήζεη, Λπζία; Αὐηὴ ἡ Ππζηάο θνηκόηαλ καδί κνπ. 
 

   

{ΠΤΘΙΑ} Μὴ λέγε, ὦ Ἰόεσσα, πρὸς αὐτόν. 

Μὴ ιέο, Ἰόεζζα, ζ’ αὐηόλ. 
 

  

{ΙΟΕΑ} Τί μὴ λέγω; Πυθιὰς ἦν, φίλτατε, μετακληθεῖσα ὑπ' ἐμοῦ, ὡς ἅμα 

καθεύδοιμεν· ἐλυπούμην γὰρ σὲ μὴ ἔχουσα.  

                                                 
63

 Ἐπηθαιεῖηαη ηὴλ ζεὰ Γήκεηξα. 
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Γηαηί λὰ κὴ ιέσ; Ἡ Ππζηὰο ἦηαλ, θίιηαηε, πξνζθεθιεκέλε ἀπὸ ἐκέλα, γηὰ λὰ θνηκεζνῦκε 

καδί. Λππόκνπλ πνὺ δὲλ ζὲ εἶρα. 
 

  

{ΛΤΙΑ} Πυθιὰς ὁ ἐν χρ κεκαρμένος; εἶτα δι' ἕκτης ἡμέρας ἀνεκόμησε 

τοσαύτην κόμην; 

Ἡ Ππζηὰο ἦηαλ αὐηὸο πνὺ εἶρε θόςεη ηὰ καιιηὰ ζύξξηδα; Καὶ κέζα ζὲ ἔμη ἡκέξεο ἀπέθηεζε 

ηέηνηα θόκε; 
 

  

{ΙΟΕΑ} Ἀπὸ τᾛς νόσου ἐξυρήσατο, ὦ Λυσία· ὑπέρρεον γὰρ αὐτᾜ αἱ τρίχες. νῦν δὲ 

καὶ τὴν πηνήκην ἐπέθετο. δεῖξον, ὦ Πυθιάς, δεῖξον οὕτως ὄν, πεῖσον αὐτόν. ἰδοὺ τὸ 

μειράκιον ὁ μοιχὸς ὃν ἐζηλοτύπεις. 

Λόγῳ ηῆο λόζνπ μπξίζηεθε, Λπζία. Σῆο ἔπεθηαλ νἱ ηξίρεο. Σώξα ἔβαιε θαὶ ηὴλ πεξνύθα. 

Γεῖμε Ππζηάο, δεῖμε ὅηη ἔηζη εἶλαη, πεῖζε ηνλ. Ἰδνὺ ὁ λεαξόο, ὁ κνηρὸο
64

 ηὸλ ὁπνῖνλ δήιεςεο. 
 

  

{ΛΤΙΑ} Οὐκ ἐχρᾛν οὖν, ὦ Ἰόεσσα, καὶ ταῦτα ἐρῶντα ἐφαψάμενον αὐτόν; 

Γὲλ ἔπξεπε ινηπὸλ Ἰόεζζα [λὰ δειέςσ], ἐπηζπκώληαο θαὶ ὅιαο αὐηά, [ἀθνῦ] ηὸλ ἄγγημα; 
  

 

{ΙΟΕΑ} Οὐκοῦν σὺ μὲν ἤδη πέπεισαι· βούλει δὲ ἀντιλυπήσω σε καὶ αὐτή; 

ὀργίζομαι δικαίως ἐν τ μέρει. 

Ἑπνκέλσο ἐζὺ ἔρεηο ἤδε πεηζζεῖ. Θέιεηο λὰ ζηελνρσξήζσ θαὶ ἐζέλα θαὶ αὐηήλ; Ὀξγίδνκαη 

δηθαίσο ἀπὸ ηὴλ κεξηά κνπ. 
 

  

{ΛΤΙΑ} Μηδαμῶς, ἀλλὰ πίνωμεν ἤδη, καὶ Πυθιὰς μεθ' ἡμῶν· ἄξιον γὰρ αὐτὴν 

παρεῖναι ταῖς σπονδαῖς. 

Μὲ θαλέλαλ ηξόπν, ἀιιὰ ἂο πηνῦκε ηώξα θαὶ ἡ Ππζηὰο καδί καο. Γηόηη ἀμίδεη αὐηὴ λὰ 

παξεπξίζθεηαη ζηὶο ζπνλδέο. 
 

   

{ΙΟΕΑ} Παρέσται. οἷα πέπονθα διὰ σέ, ὦ γενναιότατε νεανίσκων Πυθίας. 

Θὰ παξεπξεζῇ. Σί ἔρσ πάζεη ἐμ αἰηίαο ζνπ, ὦ γελλαηόηαηε ἐθ ηῶλ λεαξῶλ Ππζηάο. 
 

  

{ΠΤΘΙΑ} Ἀλλὰ καὶ διήλλαξα ὑμς ὁ αὐτός, ὥστε μή μοι χαλέπαινε. πλὴν τὸ 

δεῖνα, ὅρα, ὦ Λυσία, μή τινι εἴπᾙς τὸ περὶ τᾛς κόμης. 

Ἀιιὰ θαὶ ζᾶο ζπκθηιίσζα ὁ ἴδηνο, ὥζηε κὴ κνῦ ζπκώλῃο. Ἀιιὰ γηὰ ηὸ ἄιιν, θῦηηα Λπζία, 

κὴ πῇο ζὲ θαλέλαλ γηὰ ηὴλ θόκε.  
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 Παξάλνκνο ἐξαζηήο. 
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ΛΕΟΝΣΙΦΟ ΚΑΙ ΦΗΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΜΝΙ 

 

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Ἐν δὲ τᾜ πρὸς τοὺς Γαλάτας μάχᾙ εἰπέ, ὦ Χηνίδα, ὅπως μὲν 

προεξήλασα τῶν ἄλλων ἱππέων ἐπὶ τοῦ ἵππου τοῦ λευκοῦ, ὅπως δὲ οἱ Γαλάται 

καίτοι ἄλκιμοι ὄντες ἔτρεσάν <μ'> εὐθὺς ὡς εἶδον καὶ οὐθεὶς ἔτι ὑπέστη. τότε 

τοίνυν ἐγὼ τὴν μὲν λόγχην ἀκοντίσας διέπειρα τὸν ἵππαρχον αὐτὸν καὶ τὸν ἵππον, 

ἐπὶ δὲ τὸ συνεστηκὸς ἔτι αὐτῶν -ἦσαν γάρ τινες οἳ ἔμενον διαλύσαντες μὲν τὴν 

φάλαγγα, ἐς πλαίσιον δὲ συναγαγόντες αὑτούς- ἐπὶ τούτους ἐγὼ σπασάμενος τὴν 

σπάθην ἅπαντι τ θυμ ἐπελάσας ἀνατρέπω μὲν ὅσον ἑπτὰ τοὺς προεστῶτας 

αὐτῶν τᾜ ἐμβολᾜ τοῦ ἵππου· τ ξίφει δὲ κατενεγκὼν διέτεμον τῶν λοχαγῶν ἑνὸς ἐς 

δύο τὴν κεφαλὴν αὐτ κράνει. ὑμεῖς δέ, ὦ Χηνίδα, μετ' ὀλίγον ἐπέστητε ἤδη 

φευγόντων. 

Πέο, Υελίδα, ζηὴλ κάρε ἐλαληίνλ ηῶλ Γαιαηῶλ
65

, πῶο πξνρώξεζα κπξνζηὰ ἀπὸ ηνὺο 

ἄιινπο ἱππεῖο ἐπάλσ ζηὸλ ἵππν ηὸλ ιεπθό, πῶο νἱ Γαιάηεο, ἂλ θαὶ εἶλαη δπλαηνί, ἔθπγαλ 

ηξνκαγκέλνη ἀκέζσο κόιηο κὲ εἶδαλ θαὶ θαλεὶο πιένλ δὲλ ἀληηηάρζε. Σόηε, ῥίρλνληαο ηὴλ 

ιόγρε, δηαπέξαζα ηὸλ ἴδηνλ ηὸλ ἵππαξρν θαὶ ηὸλ ἵππν, ἐθεῖ ὅπνπ ζηέθνληαλ κεξηθνὶ ἐμ 

αὐηῶλ -δηόηη ἦηαλ ὁξηζκέλνη νἱ ὁπνῖνη παξέκελαλ ἀθνῦ δηέιπζαλ ηὴλ θάιαγγα, 

ζπγθεληξσκέλνη αὐηνὶ ζὲ πιαίζην
66

- ἐλαληίνλ ηνπο ηξαβώληαο ἐγὼ ηὸ ζπαζί, ὁξκώληαο κὲ 

ὅιελ ηὴλ δύλακη ἀλαηξέπσ ἴζα κὲ ἑπηὰ ἀπὸ αὐηνὺο νἱ ὁπνῖνη ζηέθνληαλ κπξνζηά, κὲ ηὴλ 

ἐκβνιὴ ηνῦ ἵππνπ. Καηεβάδνληαο κὲ ὁξκὴ ηὸ μίθνο ἔθνςα ἑλὸο ἐθ ηῶλ ινραγῶλ ηὸ θεθάιη 

ζηὰ δύν. Ἐζεῖο Υελίδα, κεηὰ ἀπὸ ιίγν ηνὺο ἀλαθόςαηε ἐλῷ ἤδε ηξέπνληαλ ζὲ θπγή. 
 

   

{ΦΗΝΙΔΑ} Ὅτε γάρ, ὦ Λεόντιχε, περὶ Παφλαγονίαν ἐμονομάχησας τ σατράπᾙ, 

οὐ μεγάλα ἐπεδείξω καὶ τότε; 

Ὅηαλ, Λεόληηρε, ζηὴλ Παθιαγνλία
67

 κνλνκάρεζεο κὲ ηὸλ ζαηξάπε, δὲλ ἐπέδεημεο θαὶ ηόηε 

ζεκαληηθὰ [ἔξγα]; 
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 Σὸ ζύλνινλ ηῶλ θπιῶλ θαὶ ηῶλ ιαῶλ νἱ ὁπνῖνη θαηνηθνῦζαλ ηὴλ κεηαμὺ Ἀηιαληηθνῦ, Μάγρεο, Ῥήλνπ, 

Ἄιπεσλ, Μεζνγείνπ θαὶ Ππξελαίσλ, ρώξα ηῆο Δὐξώπεο. Ὁ Γηόδσξνο ὁ ηθειηώηεο (Δ 24) ἐμεγεῖ πῶο νἱ 

Γαιάηεο πῆξαλ ηὸ ὄλνκά ηνπο: «Παιαηόηεξα, ζηὴλ ρώξα ηῶλ Κειηῶλ, βαζίιεπε ἐπηθαλὴο ἄλδξαο, ηνῦ ὁπνίνπ 

ἡ θόξε ἔγηλε ὑπεξβνιηθὰ κεγάιε ὡο πξὸο ηὸ κέγεζνο ηνῦ ζώκαηνο θαὶ μερώξηδε θαηὰ πνιὺ ἀπὸ ηὶο ἄιιεο ὡο 

πξὸο ηὴλ εὐπξέπεηα. Αὐηή, ιόγῳ ηῆο δπλάκεσο ηνῦ ζώκαηόο ηεο θαὶ ηῆο ζαπκαδνκέλεο εὐπξέπεηάο ηεο, 

ἀξλεῖην λὰ παληξεπηῇ, πεξηθξνλώληαο ὅινπο ηνὺο κλεζηῆξεο, λνκίδνληαο ὅηη θαλεὶο ἀπὸ αὐηνὺο δὲλ ἦηαλ 

ἄμηόο ηεο. Καηὰ ηὴλ ἐθζηξαηεία ηνῦ Ἠξαθιένπο ἐλαληίνλ ηνῦ Γεξπόλνπ, ὅηαλ αὐηὸο [ὁ Ἡξαθιῆο] ἔθηαζε 

ζηὴλ Κειηηθὴ ρώξα, βιέπνληάο ηνλ θαὶ ζαπκάδνληαο ηὴλ ἀξεηή ηνπ θαὶ ηὴλ ὑπεξνρὴ ηνῦ ζώκαηόο ηνπ, ἐδέρζε 

κὲ κεγάιε πξνζπκία ηὴλ ἐπαθὴ ἀθνῦ ζπγθαηέλεπζαλ θαὶ νἱ γνλεῖο. πλεπξηζθνκέλε κὲ ηὸλ Ἡξαθιῆ γέλλεζε 

πἱὸ ὀλόκαηη Γαιάηε, ὁ ὁπνῖνο πξνεῖρε θαηὰ πνιὺ ηῶλ ὁκνεζλῶλ ηνπ ζηὴλ ἀξεηὴ ηῆο ςπρῆο θαὶ ζηὴλ ῥώκε 

ηνῦ ζώκαηνο. Ὅηαλ ἀλδξώζε θαὶ παξέιαβε ηὴλ παηξηθὴ βαζηιεία, θαηέθηεζε κεγάια ηκήκαηα ηῆο ρώξαο θαὶ 

ἔθαλε ζπνπδαῖεο πνιεκηθὲο πξάμεηο. Γελόκελνο πεξηβόεηνο γηὰ ηὴλ ἀλδξεία, αὐηνὺο νἱ ὁπνῖνη εἶραλ ζπληαρζεῖ 

καδί ηνπ ηνὺο ὀλόκαζε Γαιάηεο θαὶ ὅιε ἡ ρώξα ὀλνκάζζε Γαιαηία». 
66

 Σξόπνο παξαηάμεσο ζὲ κάρε ζὲ ζρῆκα ηεηξαγώλνπ. Αὐηὸλ ρξεζηκνπνηνῦλ ὅηαλ ιίγνη ἀγσλίδνληαη ἐλαληίνλ 

πνιιῶλ, ὥζηε λὰ κπνξνῦλ λὰ ἀπνθξνύνπλ ἐπηζέζεηο ἀπὸ θάζε πιεπξά. 
67

 Ἀξραία ρώξα ηῆο Μηθξᾶο Ἀζίαο, θεηκέλε κεηαμὺ Δὐμείλνπ Πόληνπ (ζηὸλ Βνξξᾶ), Βηζπλίαο (ζηὴλ Γύζε), 

Γαιαηίαο (ζηὸλ Νόην) θαὶ Πόληνπ (ζηὴλ Ἀλαηνιή). Πξῶηνο ὁ Ὅκεξνο ἀλαθέξεη αὐηὴλ ηὴλ ρώξα θαὶ ηὸλ ιαό 

ηεο ὡο ζύκκαρν ηῶλ Σξώσλ. 
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{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Καλῶς ὑπέμνησας οὐκ ἀγεννοῦς οὐδ' ἐκείνης τᾛς πράξεως· ὁ γὰρ 

σατράπης μέγιστος ὤν, ὁπλομάχων ἄριστος δοκῶν εἶναι, καταφρονήσας τοῦ 

Ἑλληνικοῦ, προπηδήσας ἐς τὸ μέσον προὐκαλεῖτο εἴ τις ἐθέλοι αὐτ μονομαχᾛσαι. 

οἱ μὲν οὖν ἄλλοι κατεπεπλήγεσαν οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ ταξίαρχοι καὶ ὁ ἡγεμὼν αὐτὸς 

καίτοι οὐκ ἀγεννὴς ἄνθρωπος ὤν· Ἀρίσταιχμος γὰρ ἡμῶν ἡγεῖτο Αἰτωλὸς 

ἀκοντιστὴς ἄριστος, ἐγὼ δὲ ἐχιλιάρχουν ἔτι. τολμήσας δ' ὅμως καὶ τοὺς ἑταίρους 

ἐπιλαμβανομένους ἀποσεισάμενος, ἐδεδοίκεσαν γὰρ ὑπὲρ ἐμοῦ ὁρῶντες 

ἀποστίλβοντα μὲν τὸν βάρβαρον ἐπιχρύσοις τοῖς ὅπλοις, μέγαν δὲ καὶ φοβερὸν ὄντα 

τὸν λόφον, κραδαίνοντα τὴν λόγχην. 

Καιῶο ηὸ ὑπελζύκηζεο ἀθνῦ νὔηε θαὶ ἐθείλε ἡ πξᾶμηο ἦηαλ ἄλαλδξε. Γηόηη ὄληαο ὁ 

ζαηξάπεο θνβεξόο, ζεσξώληαο ὅηη εἶλαη ὁ ἄξηζηνο ἐθ ηῶλ ὁπινκάρσλ, θαηαθξνλώληαο ηὸλ 

ἑιιεληθὸ ζηξαηὸ68
 θαὶ πεδώληαο κπξνζηά, πξνθαινῦζε ζηὸ κέζνλ ἐὰλ ἤζειε θάπνηνο λὰ 

κνλνκαρήζῃ κὲ αὐηόλ. Οἱ ἄιινη ἔκεηλαλ ἄλαπδνη, νἱ ινραγνὶ θαὶ νἱ ηαμίαξρνη θαὶ ὁ ἴδηνο ὁ 

ἡγεκὼλ ἂλ θαὶ δὲλ ἦηαλ ἄλζξσπνο ἄλαλδξνο. Ὁ Ἀξίζηαηρκνο ἠγεῖην ἠκῶλ, ἄξηζηνο 

Αἰησιὸο ἀθνληηζηήο, ἐλῷ ἐγὼ ἤκνπλ ἀθόκα ρηιίαξρνο. Σόικεζα ὅκσο, ἀθνῦ μεθνξηώζεθα 

ηνὺο ζπληξόθνπο νἱ ὁπνῖνη κὲ ἐκπόδηδαλ, δηόηη εἶραλ θνβεζεῖ γηὰ ἐκέλα βιέπνληαο λὰ 

ἀζηξάθηῃ ὁ βάξβαξνο κὲ ηὰ ἐπίρξπζα ὄπια, κὲ ηὸ ινθίν ηῆο πεξηθεθαιαίαο λὰ εἶλαη κέγα 

θαὶ θνβεξόλ, ζείνληαο ἀπεηιεηηθὰ ηὴλ ιόγρε. 
 

   

{ΦΗΝΙΔΑ} Κἀγὼ ἔδεισα τότε, ὦ Λεόντιχε, καὶ οἶσθα ὡς εἰχόμην σου δεόμενος μὴ 

προκινδυνεύειν· ἀβίωτα γὰρ ἦν μοι σοῦ ἀποθανόντος. 

Καὶ ἐγὼ θνβήζεθα ηόηε, Λεόληηρε, θαὶ μέξεηο πῶο ζὲ θξαηνῦζα, δεηώληαο ζνπ λὰ κὴ 

δηαθηλδπλεύῃο ζηὴλ κάρε. Θὰ κνῦ ἦηαλ ἀβίσηνο [ὁ βίνο] ἐὰλ ἐζὺ πέζαηλεο. 
 

 

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Ἀλλ' ἐγὼ τολμήσας παρᾛλθον ἐς τὸ μέσον οὐ χεῖρον τοῦ 

Παφλαγόνος ὡπλισμένος, ἀλλὰ πάγχρυσος καὶ αὐτός, ὥστε βοὴ εὐθὺς ἐγένετο καὶ 

παρ' ἡμῶν καὶ παρὰ τῶν βαρβάρων· ἐγνώρισαν γάρ με κἀκεῖνοι ἰδόντες ἀπὸ τᾛς 

πέλτης μάλιστα καὶ τῶν φαλάρων καὶ τοῦ λόφου. εἰπέ, ὦ Χηνίδα, τίνι με τότε 

πάντες εἴκαζον; 

Ἀιιὰ ἐγὼ ηνικώληαο, πξνρώξεζα εἰο ηὸ κέζνλ, ὄρη ρεηξόηεξα ὁπιηζκέλνο ἀπὸ ηὸλ 

Παθιαγόλα, ἀιιὰ πάγρξπζνο θαὶ ὁ ἴδηνο, ὥζηε βνὴ ἀκέζσο δεκηνπξγήζεθε θαὶ ἀπὸ ἐκᾶο 

θαὶ ἀπὸ ηνὺο βαξβάξνπο, δηόηη κὲ ἀλαγλώξηζαλ θαὶ ἐθεῖλνη, βιέπνληάο κε ἀπὸ ηὴλ ἀζπίδα
69
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 Ὁ ἑιιεληθὸο ζηξαηὸο ἐζεσξεῖην ἀπὸ ὅινπο ὡο ὁ πηὸ ἄξηηα ἐθπαηδεπκέλνο θαὶ θαηὰ ζπλέπεηα ὁ πηὸ 

ἐπηθίλδπλνο ἀληίπαινο. Υαξαθηεξηζηηθὸ ηῆο θήκεο ηνῦ ἑιιεληθνῦ ζηξαηνῦ εἶλαη ηὸ πεξηζηαηηθὸ ηὸ ὁπνῖν 

πεξηγξάθεη ὁ Πνιύαηλνο ζηὸ ἔξγν ηνυ «ηξαηεγήκαηα» (Βηβιίνλ 2
νλ

, θεθ. 16.1.1): «Ὁ Γάζηξσλ ὁ 

Λαθεδαηκόληνο, ἔρνληαο ζθνπὸ λὰ ζπγθξνπζηῇ ζηὴλ Αἴγππην κὲ ηνὺο Πέξζεο, ἄιιαμε ηὸλ ὁπιηζκὸ θαὶ ἔδσζε 

ηὸλ κὲλ ηῶλ Ἑιιήλσλ ζηνὺο Αἰγππηίνπο, ηὸλ δὲ ηῶλ Αἰγππηίσλ ζηνὺο Ἕιιελεο. Κξύβνληαο (κέζα ζηνὺο 

Ἕιιελεο) ηνὺο Αἰγππηίνπο, ἀλέπηπμε ζὲ δηάηαμηλ κάρεο ηνὺο Ἕιιελεο θαὶ ηνὺο ὁδεγνῦζε ἐκπξὸο. Καὶ ἐλῷ 

ἀπὸ ἐθείλνπο [ηνὺο Πέξζεο] θαλεὶο δὲλ ὑπνρσξνῦζε, ἀιιὰ βηάδνληαλ [λὰ πξνρσξήζνπλ] κπξνζηὰ θαὶ 

πξνζύκσο δηαθηλδύλεπαλ, ζήθσζε ἐπάλσ ηνὺο Αἰγππηίνπο κὲ ηὸλ ἑιιεληθὸ ὁπιηζκό. Βιέπνληαο νἱ Πέξζεο θαὶ 

λνκίδνληαο ὅηη ἐθνξκνῦλ νἱ Ἕιιελεο, ηξέπνληαλ εἰο θπγὴλ δηαιύνληαο ηὴλ παξάηαμηλ». 
69

 ηὴλ ἐμσηεξηθὴ θπξηὴ ἐπηθάλεηα ἡ ἀζπίο ἔθεξε ζπλήζσο ηὸ «ἐπίζεκνλ», δειαδὴ ηὸ ζύκβνιν-ζεκεῖν/ 

παξάζηαζη ἀλαγλσξίζεσο ηνῦ πνιεκηζηνῦ ἢ ηνῦ ιανῦ ζηὸλ ὁπνῖνλ ἀλῆθε. Γηὰ παξάδεηγκα, νἱ ἀζπίδεο ηῶλ 

Λαθεδαηκνλίσλ ἔθεξαλ ηὸ «Λ», ηῶλ Μεζζελίσλ ηὸ «Μ», ηῶλ ηθπσλίσλ ηὸ «», ηῶλ Βνησηῶλ ηὸ ῥόπαιν ηνῦ 

Ἠξαθιένπο, ηῶλ Μαθεδόλσλ ηὸ ὀθηάθηηλν ἢ δεθαεμάθηηλν ἄζηξν. Υαξαθηεξηζηηθὴ ἦηαλ ἡ ἀζπίο ηνῦ 
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θπξίσο θαὶ ἀπὸ ηὰ ἀζηξαπηεξὰ ζηνιίδηα θαὶ ηὸ ινθίν ηῆο πεξηθεθαιαίαο. Πέο, Υελίδα, κὲ 

πνηόλ ηόηε ὅινη κὲ παξνκνίαδαλ; 
 

  

{ΦΗΝΙΔΑ} Τίνι δὲ ἄλλῳ ἥ Ἀχιλλεῖ νὴ Δία τ Θέτιδος καὶ Πηλέως; οὕτως ἔπρεπε 

μέν σοι ἡ κόρυς, ἡ φοινικὶς δὲ ἐπήνθει καὶ ἡ πέλτη ἐμάρμαιρεν. 

Μὰ κὲ πνηόλ ἄιινλ, παξὰ κὲ ηὸλ Ἀρηιιέα, κὰ ηὸλ Γία, ηῆο Θέηηδνο θαὶ ηνῦ Πειέσο; Ἔηζη 

μερώξηδε ζ’ ἐζέλα ἡ πεξηθεθαιαία, θαηλόηαλ ἐπάλσ ζνπ ηὸ βαζπθόθθηλν ζηξαηησηηθὸ 

ἔλδπκα
70

 θαὶ ἡ ἀζπὶο ἄζηξαπηε. 
 

 

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Ἐπεὶ δὲ συνέστημεν, ὁ βάρβαρος πρότερος τιτρώσκει με ὀλίγον ὅσον 

ἐπιψαῦσαι τ δόρατι μικρὸν ὑπὲρ τὸ γόνυ, ἐγὼ δὲ διελάσας τὴν ἀσπίδα τᾜ σαρίσᾙ 

παίω διαμπὰξ ἐς τὸ στέρνον, εἶτ' ἐπιδραμὼν ἀπεδειροτόμησα τᾜ σπάθᾙ ῥᾳδίως καὶ 

τὰ ὅπλα ἔχων ἐπανᾛλθον ἅμα καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τᾛς σαρίσης πεπηγυῖαν κομίζων 

λελουμένος τ φόνῳ. 

Ἀθνῦ ζηεζήθακε θνληά, ὁ βάξβαξνο πξῶηνο κὲ πιεγώλεη ἀγγίδνληάο κε ἐιαθξῶο κὲ ηὸ 

δόξπ ιίγν πάλσ ἀπὸ ηὸ γόλαην, ἐλῷ ἐγώ, δηαπεξλώληαο ηὴλ ἀζπίδα κὲ ηὴλ ζάξηζα, θηππῶ 

πέξα ὡο πέξα ζηὸ ζηέξλν, ἔπεηηα ηξέρνληαο θαηὰ πάλσ ηνπ, ηὸλ ἀπνθεθάιηζα κὲ ηὸ ζπαζὶ 

εὐθόισο θαὶ ἔρνληαο ηὰ ὄπια ἐπαλήιζα
71

, θέξνληαο καδὶ θαὶ ηὸ θεθάιη κπεγκέλν ζηὴλ 

ζάξηζα, ἔρνληαο ινπζηεῖ κὲ ηὸ αἷκα. 
 

  

{ΤΜΝΙ} Ἄπαγε, ὦ Λεόντιχε, μιαρὰ ταῦτα καὶ φοβερὰ περὶ σαυτοῦ διηγᾜ, καὶ οὐκ 

ἅν ἔτι σε οὐδὲ προσβλέψειέ τις οὕτω χαίροντα τ λύθρῳ, οὐχ ὅπως συμπίοι ἥ 

συγκοιμηθείη. ἔγωγ' οὖν ἄπειμι. 

Φῦγε Λεόληηρε, κηαξὰ αὐηὰ θαὶ θνβεξὰ [πξάγκαηα] δηεγεῖζαη γηὰ ηὸλ ἑαπηόλ ζνπ θαὶ νὔηε 

ζὰ γύξηδε λὰ ζὲ θπηηάμῃ θάπνηα ἔηζη πνὺ ραίξεζαη κὲ ηὸ ἀθάζαξην αἷκα, ὄρη λὰ πηῇ ἢ λὰ 

θνηκεζῇ καδί ζνπ. Ἐγὼ ινηπὸλ θεύγσ. 
 

  

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Διπλάσιον ἀπόλαβε τὸ μίσθωμα. 

Γηπιάζην ιάβε ηὸ κίζζσκα. 
 

  

{ΤΜΝΙ} Οὐκ ἅν ὑπομείναιμι ἀνδροφόνῳ συγκαθεύδειν. 

Γὲλ ζὰ κπνξνῦζα λὰ ὑπνκείλσ λὰ θνηκεζῶ καδὶ κὲ θνλέα ἀλδξῶλ. 
 

   

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Μὴ δέδιθι, ὦ Ὑμνί· ἐν Παφλαγόσιν ἐκεῖνα πέπρακται, νῦν δὲ 

εἰρήνην ἄγω. 

Μὴ θνβᾶζαη, Ὑκλί. ηνὺο Παθιαγόλεο ἐθεῖλα ἔρνπλ γίλεη, ηώξα εὑξίζθνκαη ζὲ εἰξήλε. 
  

                                                                                                                                                         
Ἀρηιιέσο γηὰ ηὴλ πεξηγξαθὴ ηῆο ὁπνίαο ὁ Ὅκεξνο ἀθηεξώλεη πνιινὺο ζηίρνπο ζηὴλ ῥαςσδία  ηῆο Ἰιηάδνο. 

Ὁ Πινύηαξρνο ζρνιηάδεη ιέγνληαο ὅηη ἦηαλ κίκεκα ηνῦ θόζκνπ.  
70

 Σὸ ζηξαηησηηθὸ ἔλδπκα ηῶλ ἀξραίσλ Ἑιιήλσλ ἦηαλ ρξώκαηνο βαζπθόθθηλνπ θαὶ αὐηὸ ὄρη ηπραίσο. Ὁ 

Φηιόζηξαηνο ἀλαθέξεη ζηὶο «Ἐπηζηνιέο» ηνπ (ἐπηζηνιή γ’) γηὰ ηνὺο Λαθεδαηκνλίνπο: «Φνξνῦζαλ ρηηῶλεο 

θαηαθόθθηλνπο ἢ γηὰ λὰ πξνθαινῦλ ἔθπιεμη ζηνὺο ἐρζξνὺο ιόγῳ ηνῦ θνβεξνῦ ηνῦ ρξώκαηνο ἢ γηὰ λὰ 

ἀγλννῦλ ηὸ αἷκα γελόκελν ἕλα κὲ ηὴλ βαθή».    
71

 Φνλεπνκέλνπ ηνῦ ἐρζξνῦ ὑπῆξρε γεληθὴ ζπλήζεηα λὰ ἀθαηξνῦλ ηὰ ὄπια ηνπ, ηὰ ὁπνία θπιάζζνληαλ 

ἐπηκειῶο ἀπὸ ηὸλ ληθεηή ὡο ηξόπαην. 



ειὶο | 54  
 

{ΤΜΝΙ} Ἀλλ' ἐναγὴς ἄνθρωπος εἶ, καὶ τὸ αἷμα κατέσταζέ σου ἀπὸ τᾛς κεφαλᾛς 

τοῦ βαρβάρου, ἣν ἔφερες ἐπὶ τᾜ σαρίσᾙ. εἶτ' ἐγὼ τοιοῦτον ἄνδρα περιβάλω καὶ 

φιλήσω; μή, ὦ Χάριτες, γένοιτο· οὐδὲν γὰρ οὗτος ἀμείνων τοῦ δημίου. 

Ἀιιὰ θαηαξακέλνο ἄλζξσπνο εἶζαη θαὶ ηὸ αἷκα ἔζηαδε ἐπάλσ ζνπ ἀπὸ ηὴλ θεθαιὴ ηνῦ 

βαξβάξνπ, ηὴλ ὁπνίαλ ἔθεξεο ἐπάλσ ζηὴλ ζάξηζα. Ἔπεηηα, ἐγώ, ηέηνηνλ ἄλδξα ζὰ 

ἀγθαιηάζσ θαὶ ζὰ θηιήζσ; Νὰ κὴ γηλόηαλ, ὦ Υάξηηεο
72

. Αὐηὸο δὲλ εἶλαη ζὲ ηίπνηε 

θαιιίηεξνο ηνῦ δεκίνπ. 
 

   

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Καὶ μὴν εἴ με εἶδες ἐν τοῖς ὅπλοις, εὖ οἶδα, ἠράσθης ἄν. 

Καὶ ὅκσο, ἐὰλ κὲ ἔβιεπεο κὲ ηὰ ὄπια, μέξσ θαιά, ζὰ κὲ ἐξσηεπόζνπλ. 
 

  

{ΤΜΝΙ} Ἀκούουσα μόνον, ὦ Λεόντιχε, ναυτιῶ καὶ φρίττω καὶ τὰς σκιάς μοι δοκῶ 

ὁρν καὶ τὰ εἴδωλα τῶν πεφονευμένων καὶ μάλιστα τοῦ ἀθλίου λοχαγοῦ ἐς δύο τὴν 

κεφαλὴν διᾙρημένου. τί οἴει, τὸ ἔργον αὐτὸ καὶ τὸ αἷμα εἰ ἐθεασάμην καὶ κειμένους 

τοὺς νεκρούς; ἐκθανεῖν δή μοι δοκῶ· οὐδ' ἀλεκτρυόνα πώποτε φονευόμενον εἶδον. 

Ἀθνύγνληαο κόλνλ, Λεόληηρε, κὲ πηάλεη λαπηία θαὶ θξίηησ θαὶ ηὶο ζθηὲο κνῦ θαίλεηαη ὅηη 

βιέπσ θαὶ ηὰ θαληάζκαηα ηῶλ πεθνλεπκέλσλ θαὶ πεξηζζόηεξν ηνῦ ἀκνίξνπ ινραγνῦ ηὸ 

θεθάιη θνκκέλν ζηὰ δύν. Σί λνκίδεηο; Σὸ ἔξγν αὐηὸ θαὶ ηὸ αἷκα ἐὰλ ἔβιεπα θαὶ ηνὺο 

θεηκέλνπο λεθξνύο, λνκίδσ ὅηη ζὰ πέζαηλα. Οὔηε θόθνξα εἶδα πνηὲ λὰ ζθάδεηαη. 
 

  

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Οὕτως ἀγεννής, ὦ Ὑμνί, καὶ μικρόψυχος εἶ; ἐγὼ δὲ ᾤμην 

ἡσθήσεσθαί σε ἀκούουσαν. 

Σόζν δεηιή, Ὑκλί, θαὶ κηθξόςπρε εἶζαη; Ἐγὼ λόκηδα ὅηη ζὰ εὐραξηζηηόζνπλ ἀθνύγνληαο. 
 

 

{ΤΜΝΙ} Ἀλλὰ τέρπε τοῖς διηγήμασι τούτοις εἴ τινας Λημνιάδας ἥ ΔαναἸδας 

εὕροις· ἐγὼ δ' ἀποτρέχω παρὰ τὴν μητέρα, ἕως ἔτι ἡμέρα ἐστίν. ἕπου καὶ σύ, ὦ 

Γραμμί· σὺ δὲ ἔρρωσο, χιλιάρχων ἄριστε καὶ φονεῦ ὁπόσων ἅν ἐθέλᾙς. 

Ἀιιὰ εὐραξίζηεζε κὲ ηὰ δηεγήκαηα αὐηὰ ηίπνηε Λεκληάδεο ἢ Γαλαΐδεο
73

, ἐὰλ βξῇο. Ἐγὼ 

ηξέρσ θνληὰ ζηὴλ κεηέξα, ὅζν εἶλαη ἀθόκα ἡκέξα. Ἀθνινύζεζε θαὶ ἐζύ, Γξακκί. Ἐζὺ λὰ 

εἶζαη θαιά, ἄξηζηε ἐθ ηῶλ ρηιηάξρσλ θαὶ θνληὰ ὅζσλ ζέιεηο. 
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 Οἱ ζεὲο αὐηὲο ζπκβνιίδνπλ ηὴλ γπλαηθεία ράξηλ. ύκθσλα κὲ θάπνηνλ κύζν γελλήζεθαλ ἀπὸ ηὸλ Ἥιην θαὶ 

ηὴλ Αἴγιε ἐλῷ ἕλαο ἄιινο ζεσξεῖ γνλεῖο ηνπο ηὸλ Γία θαὶ ηὴλ Δὐξπλόκε. Ἦηαλ πνιιὲο θαὶ δηαθνξεηηθῆο 

ἡιηθίαο. Ἀθνινπζνῦζαλ ηὴλ Ἀθξνδίηε ὅπνπ θαὶ ἂλ πήγαηλε θαὶ ράξηδαλ ζηὶο γπλαῖθεο ὀκνξθηὰ θαὶ ράξηλ. 

Πνιὺ γλσζηὲο εἶλαη ἡ Ἀγιαΐα, ἡ Δὐθξνζύλε θαὶ ἡ Θάιεηα. ηὴλ Ἀζήλα, ἐιαηξεύνλην ζὲ ἕλα ἱεξὸ ηῆο 

Ἀθξνπόιεσο καδὶ κὲ ηὴλ ζεὰ Ἀξηέκηδα. 
73

 Καὶ νἱ Λεκληάδεο θαὶ νἱ Γαλαΐδεο ζθόησζαλ ηνὺο ἄλδξεο ηνπο: α) Οἱ γπλαῖθεο ηῆο Λήκλνπ νἱ ὁπνῖεο 

ἀζέβεζαλ πξὸο ηὴλ Ἀθξνδίηε, ηηκσξήζεθαλ ἀπὸ ηὴλ ζεὰ κὲ ηὸ λὰ ἀλαδίδνπλ ἀπὸ ηὸ ζῶκα ηνπο δπζνζκία. Οἱ 

Λήκληνη, κὴ κπνξώληαο λὰ ηὶο ἀλερζνῦλ, ζύλεςαλ ζρέζεηο κὲ ηὶο αἰρκάισηέο ηνπο ἀπὸ ηὴλ Θξάθε. Ἀπὸ δήιηα 

νἱ Λεκληάδεο θόλεπζαλ ὅινπο ηνὺο ἄλδξεο ηῆο λήζνπ κὲ ἐμαίξεζηλ ηὸλ Θάνληα, ηὸλ ὁπνῖνλ ἔζσζε ἡ θόξε ηνπ 

Ὑςηπύιε, βαζίιηζζα ηῆο λήζνπ. Ὑπάξρεη ζήκεξα ζηὴλ Λῆκλν ηνπσλύκην «Ἀλδξνθόλη», β) Οἱ Γαλαΐδεο ἦηαλ 

νἱ πελήληα θόξεο ηνῦ Γαλανῦ. Ὁ Γαλαόο δνῦζε ζηὴλ Ληβύε, ἐλῷ ζηὴλ Αἴγππην θαηνηθνῦζε ὁ ἀδειθόο ηνπ 

Αἴγππηνο κὲ ηνὺο πελήληα πἱνύο ηνπ. Ἐπεηδὴ ὁ Γαλαόο θνβήζεθε ὅηη ὁ Αἴγππηνο θαὶ νἱ πἱνί ηνπ ζέινπλ λὰ ηνῦ 

πάξνπλ ηὴλ ρώξα ἔθηηαμε ἕλα θαξάβη (κάιηζηα ιέγεηαη ὅηη αὐηὸ ἦηαλ ηὸ πξῶην θαξάβη πνὺ θηηάρηεθε ζηὸλ 

θόζκν), ἔβαιε ηὶο θόξεο ηνπ κέζα θαὶ θαηέθπγαλ ζηὸ Ἄξγνο. Ἀξγόηεξα, νἱ πἱνὶ ηνῦ Αἰγύπηνπ, ζέινληαο λὰ 

ζηακαηήζνπλ ηὴλ ἔρζξα ἡ ὁπνία ὑπῆξρε ἀλάκεζά ηνπο, δήηεζαλ ηὶο θόξεο ηνῦ Γαλανῦ ζὲ γάκν. Αὐηέο, θαη’ 



ειὶο | 55  
 

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Μεῖνον, ὦ Ὑμνί, μεῖνον ἀπελήλυθε. 

Μεῖλε Ὑκλί, κεῖλε. Ἔθπγε... 
 

  

{ΦΗΝΙΔΑ} Σὺ γάρ, ὦ Λεόντιχε, ἀφελᾛ παιδίσκην κατεφόβησας ἐπισείων λόφους 

καὶ ἀπιθάνους ἀριστείας διεξιών· ἐγὼ δὲ ἑώρων εὐθὺς ὅπως χλωρὰ ἐγένετο ἔτι σου 

τὰ κατὰ τὸν λοχαγὸν ἐκεῖνα διηγουμένου καὶ συνέστειλε τὸ πρόσωπον καὶ 

ὑπέφριξεν, ἐπεὶ διακόψαι τὴν κεφαλὴν ἔφης. 

Ἐζὺ Λεόληηρε, θαηαηξόκαμεο ἀθειῆ θνπειίηζα θνπλώληαο ινθία πεξηθεθαιαίσλ θαὶ 

δηεγνύκελνο ἀπίζαλεο ἀλδξαγαζίεο. Ἐγὼ ἀκέζσο εἶδα ὅηη ἔγηλε ρισκὴ θαζὼο δηεγνύζνπλ 

ἀθόκα ἐθεῖλα γηὰ ηὸλ ινραγὸ θαὶ ζνύθξσζε ηὸ πξόζσπν θαὶ ηξόκαμε ὅηαλ ἔιεγεο ὅηη 

ἔθνςεο ηὸ θεθάιη. 
 

 

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Ὤιμην ἐρασμιώτερος αὐτᾜ φανεῖσθαι. ἀλλὰ καὶ σύ με 

προσαπολώλεκας, ὦ Χηνίδα, τὸ μονομάχιον ὑποβαλών. 

Νόκηδα ὅηη πηὸ ἀγαπεηὸο ζὰ ηῆο θαηλόκνπλ. Ἀιιὰ θαὶ ἐζὺ κὲ θαηέζηξεςεο Υελίδα, 

εἰζάγνληαο ηὴλ κνλνκαρία. 
 

  

{ΦΗΝΙΔΑ} Οὐκ ἔδει γὰρ συνεπιψεύδεσθαί σοι ὁρῶντα τὴν αἰτίαν τᾛς ἀλαζονείας; 

σὺ δὲ πολὺ φοβερώτερον αὐτὸ ἐποίησας. ἔστω γάρ, ἀπέτεμες τοῦ κακοδαίμονος 

Παφλαγόνος τὴν κεφαλήν, τί καὶ κατέπηξας αὐτὴν ἐπὶ τᾛς σαρίσης, ὥστε σου 

καταρρεῖν τὸ αἷμα; 

Γὲλ ἔπξεπε λὰ ιέσ ςέκκαηα καδὶ κ’ ἐζέλα βιέπνληαο ηὴλ αἰηία ηῆο ἀιαδνλείαο; Ἐζὺ ὅκσο 

ηὸ ἔθαλεο αὐηὸ θαηὰ πνιὺ θνβεξόηεξν. Γηόηη ἔζησ, ἔθνςεο ηὸ θεθάιη ηνῦ θαθόηπρνπ 

Παθιαγόλνο, γηαηί ηὸ ἔκπεμεο ζηὴλ ζάξηζα ὥζηε λὰ ηξέρῃ ηὸ αἷκα ἐπάλσ ζνπ; 
 

  

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Τοῦτο μιαρὸν ὡς ἀληθῶς, ὦ Χηνίδα, ἐπεὶ τά γε ἄλλα οὐ κακῶς 

συνεπέπλαστο. ἄπιθι δ' οὖν καὶ πεῖσον αὐτὴν συγκαθευδήσουσαν. 

Αὐηὸ ἀιήζεηα [εἶλαη] κηαξό
74

, Υελίδα, ὅκσο ηὰ ὑπόινηπα δὲλ ἐπηλνήζεθαλ θαθῶο. Πήγαηλε 

ινηπὸλ θαὶ πεῖζε ηελ λὰ θνηκεζῇ καδί κνπ. 
 

   

{ΦΗΝΙΔΑ} Λέγω οὖν ὡς ἐψεύσω ἅπαντα γενναῖος αὐτᾜ δόξαι βουλόμενος; 

Θὰ ηῆο πῶ ινηπὸλ ὅηη εἶπεο ζὲ ὅια ςέκκαηα ζέινληαο λὰ θαλῇο ζὲ αὐηὴλ γελλαῖνο; 
 

   

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Αἰσχρόν, ὦ Χηνίδα. 

Ἀηηκσηηθό, Υελίδα. 
  

                                                                                                                                                         
ἐληνιὴλ ηνῦ παηξόο ηνπο, ηὴλ πξώηε λύθηα ηνῦ γάκνπ ηνπο, ζθόησζαλ ηνὺο ζπδύγνπο ηνπο, ἐθηὸο ἀπὸ κία, ηὴλ 

Ὑπεξκλήζηξα ἡ ὁπνία ἄθεζε ηὸλ ζύδπγό ηεο Λπγθέα λὰ δήζῃ. 
74

 Γξάθεη ἡ Γαιιίδα ἀθαδεκατθὸο θαὶ ἑιιελίζηξηα Jacqueline De Romilly (1913-2010): «Σὰ θνκκέλα θεθάιηα 

ὑπάξρνπλ παληνῦ, ἐθηὸο ἀπὸ ηὴλ Ἑιιάδα. Σὰ θεθάιηα ηῶλ ἐρζξῶλ πνὺ θέξνπλ ηξόπαηα νἱ ακνπξάη, ηὰ 

ζπξξηθλσκέλα θεθάιηα ηῶλ Ἰλδηάλσλ ηῆο Ἀκεξηθῆο, ὅινη νἱ κύζνη παληνῦ παξαδέρνληαη θαὶ ὑκλνῦλ ηέηνηεο 

ζπκθνξέο. Ὁ Ξέξμεο δηαηάδεη λὰ θνπῇ ηὸ θεθάιη ηνῦ Λεσλίδα θαὶ λὰ ζηεζῇ ζὲ ἕλαλ πάζζαιν. Μεηὰ ηὴλ λίθε 

ηῶλ Ἑιιήλσλ ζηὶο Πιαηαηὲο ἕλαο Ἕιιελ δήηεζε λὰ ἐπηβιεζνῦλ ηὰ ἴδηα ζηὸλ ληθεκέλν ἀξρεγὸ ηῶλ Πεξζῶλ. 

Ὁ Παπζαλίαο ὅκσο [ζηξαηεγὸο ηῶλ Ἑιιήλσλ] ηὸλ ἀπνπέκπεη: ″Αὐηὰ ηὰ πξάγκαηα ηαηξηάδνπλ ζηνὺο 

βαξβάξνπο θαὶ ὄρη ζηνὺο Ἕιιελεο”». Ὁ ηξάβσλ ἀγαλαθηεῖ κὲ ηνὺο Βέιγνπο θαὶ ηνὺο ινηπνὺο βνξείνπο, νἱ 

ὁπνῖνη θεύγνληαο ἀπὸ ηὴλ κάρε θξεκνῦλ ἀπὸ ηὸλ αὐρέλα ηῶλ ἵππσλ ηνπο ηὰ θεθάιηα ηῶλ ἐρζξῶλ ηὰ ὁπνία 

θέξνπλ ζηὴλ εἴζνδν ηῶλ πόιεώλ ηνπο θαὶ ηὰ ηνπνζεηνῦλ ζὲ παζζάινπο.    
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{ΦΗΝΙΔΑ} Καὶ μὴν οὐκ ἄλλως ἀφίκοιτο. ἑλοῦ τοίνυν θάτερον ἥ μισεῖσθαι 

ἀριστεὺς εἶναι δοκῶν ἥ καθεύδειν μετὰ Ὑμνίδος ἐψεῦσθαι ὁμολογῶν. 

Καὶ ὅκσο, δὲλ ζὰ ἔξζῃ ἀιιηῶο. Γηάιεμε ἑπνκέλσο ἀπὸ ηὰ δύν, ἢ λὰ ζὲ κηζῇ ζεσξώληαο ὅηη 

εἶζαη ζπνπδαῖνο ἢ λὰ θνηκεζῇο καδὶ κὲ ηὴλ Ὑκλίδα ὁκνινγώληαο ὅηη εἶπεο ςέκκαηα. 
 

  

{ΛΕΟΝΣΙΦΟ} Χαλεπὰ μὲν ἄμφω· αἱροῦμαι δ' ὅμως τὴν Ὑμνίδα. ἄπιθι οὖν καὶ 

λέγε, ὦ Χηνίδα, ἐψεῦσθαι μέν, μὴ πάντα δέ. 

Γπζάξεζηα θαὶ ηὰ δύν. Ἐπηιέγσ ὅκσο ηὴλ Ὑκλίδα. Πήγαηλε ινηπὸλ θαὶ πέο, Υελίδα, 

δηέςεπζε κέλ, ὄρη ὅκσο ὅια. 
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ΔΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΤΡΣΑΛΗ 

 

{ΔΩΡΙΩΝ} Νῦν με ἀποκλείεις, ὦ Μυρτάλη, νῦν, ὅτε πένης ἐγενόμην διὰ σέ, ὅτε δέ 

σοι τοσαῦτα ἐκόμιζον, ἐρώμενος, ἀνήρ, δεσπότης, πάντ' ἦν ἐγώ. ἐπεὶ δ' ἐγὼ μὲν 

αὖος ἤδη ἀκριβῶς, σὺ δὲ τὸν Βιθυνὸν ἔμπορον εὕρηκας ἐραστήν, ἀποκλείομαι μὲν 

ἐγὼ καὶ πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκα δακρύων, ὁ δὲ τῶν νυκτῶν φιλεῖται καὶ μόνος ἔνδον 

ἐστὶ καὶ παννυχίζεται, καὶ κυεῖν φᾘς ἀπ' αὐτοῦ. 

Σώξα κὲ θιείλεηο ἔμσ, Μπξηάιε, ηώξα, ὅηαλ ἔγηλα πησρὸο ἐμ αἰηίαο ζνπ, ὅηαλ ζ’ ἐζέλα 

ηόζα ἔθεξλα, ἀγαπεηηθόο, ἄλδξαο, θύξεο ηνῦ ζπηηηνῦ, ηὰ πάληα ἤκνπλ ἐγώ. Ἐπεηδὴ ἐγὼ 

πιένλ εἶκαη ηειείσο «ζηεγλόο», ἐζὺ ηὸλ Βηζπλὸ ἔκπνξν βξῆθεο ἐξαζηὴ θαὶ ἐγὼ κέλσ ἔμσ 

θαὶ πξὸ ηῶλ ζπξῶλ ζηάζεθα δαθξύδνληαο, ἐλῷ αὐηὸο θαινπεξλᾷ ηὶο λύθηεο θαὶ εἶλαη κόλνο 

κέζα θαὶ ηὸλ θξαηεῖο ὅιελ λύθηα θαὶ ιὲο ὅηη εἶζαη ἔγθπνο ἀπὸ αὐηόλ. 
 

  

{ΜΤΡΣΑΛΗ} Ταῦτά με ἀποπνίγει, Δωρίων, μάλιστα ὁπόταν λέγᾙς ὡς πολλὰ 

ἔδωκας καὶ πένης γεγένησαι δι' ἐμέ. λόγισαι γοῦν ἅπαντα ἐξ ἀρχᾛς ὁπόσα μοι 

ἐκόμισας. 

Αὐηὰ κὲ ζηελνρσξνῦλ, Γσξίσλ, πεξηζζόηεξν ὅηαλ ιὲο ὅηη ἔδσζεο πνιιὰ θαὶ ἔρεηο γίλεη 

πησρὸο ἐμ αἰηίαο κνπ. Λνγαξίαζε ινηπὸλ ἐμ ἀξρῆο ὅια ὅζα ἔθεξεο ζ’ ἐκέλα. 
 

 

{ΔΩΡΙΩΝ} Εὖ γε, ὦ Μυρτάλη, λογισώμεθα. ὑποδήματα ἐκ Σικυῶνος τὸ πρῶτον δύο 

δραχμῶν· τίθει δύο δραχμάς. 

Πνιὺ θαιά, Μπξηάιε, ἂο ινγαξηαζηνῦκε. Ἀξρηθά, ὑπνδήκαηα ἀπὸ ηὴλ ηθπῶλα
75

 [ἀμίαο] 

δύν δξαρκῶλ. Βάιε δύν δξαρκέο. 
  

 

{ΜΤΡΣΑΛΗ} Ἀλλ' ἐκοιμήθης νύκτας δύο. 

Κνηκήζεθεο ὅκσο δύν λύθηεο. 
 

  

{ΔΩΡΙΩΝ} Καὶ ὁπότε ἧκον ἐκ Συρίας, ἀλάβαστρον μύρου ἐκ Φοινίκης, δύο καὶ 

τοῦτο δραχμῶν νὴ τὸν Ποσειδῶ. 

Καὶ ὅηαλ ἔθηαζα ἀπὸ ηὴλ πξία, κπνπθάιη ἀξώκαηνο ἀπὸ ηὴλ Φνηλίθε, [ἀμίαο] θαὶ ηνῦην 

δύν δξαρκῶλ, κὰ ηὸλ Πνζεηδῶλα. 
  

 

{ΜΤΡΣΑΛΗ} Ἐγὼ δέ σοι ἐκπλέοντι τὸ μικρὸν ἐκεῖνο χιτώνιον τὸ μέχρι τῶν μηρῶν, 

ὡς ἔχοις ἐρέττων, Ἐπικούρου τοῦ πρωρέως ἐκλαθομένου αὐτὸ παρ' ἡμῖν, ὁπότε 

ἐκάθευδε παρ' ἐμοί. 

Καὶ ἐγώ, ὅηαλ ἐζὺ ἀπέπιεπζεο, ηὸ κηθξὸ ἐθεῖλν ρηηώλην πνὺ ἔθηαλε κέρξη ηνὺο κεξνύο, γηὰ 

λὰ ηὸ ἔρῃο ὅηαλ θσπειαηῇο, μεραζκέλν ζὲ ἐκᾶο ἀπὸ ηὸλ Ἐπίθνπξν ηὸλ πξσξέα
76

, ὅηαλ 

θνηκόηαλ θνληά κνπ. 
 

  

{ΔΩΡΙΩΝ} Ἀπέλαβεν αὐτὸ γνωρίσας ὁ Ἐπίκουρος πρῴην ἐν Σάμῳ μετὰ πολλᾛς γε, 

ὦ θεοί, τᾛς μάχης. κρόμμυα δὲ ἐκ Κύπρου καὶ σαπέρδας πέντε καὶ πέρκας 

τέτταρας, ὁπότε κατεπλεύσαμεν ἐκ Βοσπόρου, ἐκόμισά σοι. τί οὖν; καὶ ἄρτους ὀκτὼ  

                                                 
75

 Ἐζεσξνῦλην ηὰ θαιιίηεξα. Ἡ ηθπὼλ ἦηαλ πόιηο θνληὰ ζηὴλ Κόξηλζν. 
76

 Πξσξεὺο= Ὁ θύιαμ ηῆο πιώξεο (ἀμίσκα ζηὸ λαπηηθό). ηὸ ζύγρξνλν λαπηηθό, ὁ ὑπαμησκαηηθὸο ηῶλ 

ἀξκέλσλ, θνηλῶο ὁ ινζηξόκνο. 
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ναυτικοὺς ἐν γυργάθῳ ξηροὺς καὶ ἰσχάδων βῖκον ἐκ Καρίας καὶ ὕστερον ἐκ 

Πατάρων σανδάλια ἐπίχρυσα, ὦ ἀχάριστε· καὶ τυρόν ποτε μέμνημαι τὸν μέγαν ἐκ 

Γυθίου. 

Σὸ πῆξε πίζσ ὁ Ἐπίθνπξνο πξνζθάησο ζηὴλ άκν ἀθνῦ ηὸ ἀλεγλώξηζε, κεηὰ πνιιῆο 

βεβαίσο, ὦ ζενί, κάρεο. Κξεκκύδηα ἀπὸ ηὴλ Κύπξν θαὶ πέληε ξέγθεο θαὶ ηέζζεξηο πέξθεο 

ἔθεξα ζ’ ἐζέλα, ὅηαλ θαηαπιεύζακε ἀπὸ ηὸλ Βόζπνξν. Σί ινηπόλ; Καὶ ὀθηὼ ἄξηνπο μεξνὺο 

λαπηηθνὺο
77

 ζὲ θνθίλη θαὶ ζηάκλα κὲ κηθξὰ μεξὰ ζύθα ἀπὸ ηὴλ Καξία θαὶ ὕζηεξα ἀπὸ ηὰ 

Πάηαξα
78

 ζαλδάιηα ἐπίρξπζα, ἀράξηζηε. Καὶ ηπξὶ θάπνηε, ζπκᾶκαη, ηὸ ζπνπδαῖν, ἀπὸ ηὸ 

Γύζεην. 
 

   

{ΜΤΡΣΑΛΗ} Πέντε ἴσως δραχμῶν, ὦ Δωρίων, πάντα ταῦτα. 

[Ἀμίαο] πέληε ἴζσο δξαρκῶλ, Γσξίσλ, ὅια αὐηά. 
 

  

{ΔΩΡΙΩΝ} Ὦ Μυρτάλη, ὅσα ναύτης ἄνθρωπος ἐδυνάμην μισθοῦ ἐπιπλέων. νῦν γὰρ 

ἤδη τοίχου ἄρχω τοῦ δεξιοῦ καὶ σὺ ἡμῶν ὑπερορᾶς, πρῴην δὲ ὁπότε τὰ Ἀφροδίσια 

ἦν, οὐχὶ δραχμὴν ἔθηκα πρὸ τοῖν ποδοῖν τᾛς Ἀφροδίτης σοῦ ἕνεκεν ἀργυρν; καὶ 

πάλιν τᾜ μητρὶ εἰς ὑποδήματα δύο δραχμὰς καὶ Λυδᾜ ταύτᾙ πολλάκις εἰς τὴν χεῖρα 

νῦν μὲν δύο, νῦν δὲ τέτταρας ὀβολούς. ταῦτα πάντα συντεθέντα οὐσία ναύτου 

ἀνδρὸς ἦν. 

Ὦ Μπξηάιε, ὅζα λαύηεο ἄλζξσπνο κπνξνῦζα, πνὺ ηαμηδεύσ γηὰ κηζζό. Σώξα πιένλ, ηνῦ 

ηνίρνπ ηνῦ δεμηνῦ πξνΐζηακαη
79

 θαὶ ἐζὺ κᾶο πεξηθξνλεῖο, πξνζθάησο δέ, ὅηαλ ἦηαλ ηὰ 

Ἀθξνδίζηα
80

, δὲλ ἄθεζα ἀξγπξὴ δξαρκὴ κπξνζηὰ ζηὰ δύν πόδηα ηῆο Ἀθξνδίηεο γηὰ ἐζέλα; 

Καὶ πάιη, γηὰ ηὴλ κεηέξα ζνπ δύν δξαρκὲο ζὲ ὑπνδήκαηα θαὶ ζ’ αὐηὴλ ηὴλ Λπδή, πνιιὲο 

θνξὲο ζηὸ ρέξη, πόηε δύν, πόηε ηέζζεξηο ὀβνινύο. Ὅια αὐηὰ ἐὰλ βάιῃο καδί, πεξηνπζία 

ἀλδξὸο λαύηνπ ἦηαλ. 
 

 

{ΜΤΡΣΑΛΗ} Τὰ κρόμμυα καὶ οἱ σαπέρδαι, ὦ Δωρίων; 

Σὰ θξεκκύδηα θαὶ νἱ ξέγθεο, Γσξίσλ; 
 

  

{ΔΩΡΙΩΝ} Ναί· οὐ γὰρ εἶχον πλείω κομίζειν· οὐ γὰρ ἅν ἤρεττον, εἴ γε πλουτῶν 

ἐτύγχανον. τᾜ μητρὶ δὲ οὐδὲ κεφαλίδα μίαν σκορόδου ἐκόμισα πώποτε. ἡδέως δ' ἅν 

ἔμαθον ἅτινά σοι παρὰ Βιθυνοῦ τὰ δῶρα. 

Ναί, δηόηη δὲλ εἶρα λὰ θέξσ πεξηζζόηεξα. Γὲλ ζὰ θσπειαηνῦζα ἐὰλ ἐηύγραλα πινύζηνο. 

ηὴλ κεηέξα κνπ δὲλ ἔθεξα πνηὲ νὔηε κία θεθαιὴ ζθόξδνπ. Δὐραξίζησο ὅκσο λὰ κάζαηλα 

πνηὰ [εἶλαη] ηὰ δῶξα ηνῦ Βηζπλνῦ πξὸο ἐζέλα. 
 

  

{ΜΤΡΣΑΛΗ} Τουτὶ πρῶτον ὁρᾶς τὸ χιτώνιον; ἐκεῖνος ἐπρίατο, καὶ τὸν ὅρμον τὸν 

παχύτερον. 

Βιέπεηο πξῶηα ηνῦην ηὸ ρηηώληνλ; Ἐθεῖλνο ηὸ ἀγόξαζε θαὶ ηὸ πεξηδέξαην ηὸ βαξύηεξν. 
 

    

                                                 
77

 Ἐλλνεῖ ηὰ παμηκάδηα. 
78

 Ἀξραηνηάηε πόιηο ηῆο Λπθίαο ζηὴλ Μηθξὰ Ἀζία. 
79

 Σνίραξρνο= Ὁ ἐπηηεξῶλ ηὰ πιεπξὰ ηνῦ πινίνπ (βαζκὸο ζηὸ λαπηηθό). 
80

 Ἑνξηὲο πξὸο ηηκὴλ ηῆο Ἀθξνδίηεο. Ὁ ραξαθηῆξ ηῶλ ἑνξηῶλ ἦηαλ ὁ ἴδηνο: Παξαδίδνληαλ νἱ παλεγπξηζηὲο 

ζηὴλ ραξὰ θαὶ ηὴλ ἀπόιαπζη ηῆο ἡδνλῆο. 
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{ΔΩΡΙΩΝ} Ἐκεῖνος; ᾔδειν γάρ σε πάλαι ἔχουσαν. 

Ἐθεῖλνο; Ἤμεξα ὅηη ηὸ εἶρεο θαηξό. 
 

 

{ΜΤΡΣΑΛΗ} Ἀλλ' ὃν ᾔδεις, πολὺ λεπτότερος ἦν καὶ σμαράγδους οὐκ εἶχε. καὶ 

ἐλλόβια ταυτὶ καὶ δάπιδα, καὶ πρῴην δύο μνς, καὶ τὸ ἐνοίκιον κατέβαλεν ὑπὲρ 

ἡμῶν, οὐ σάνδαλα Παταρικὰ καὶ τυρὸν Γυθιακὸν καὶ φληνάφους. 

Ἀιιὰ αὐηὸ ηὸ ὁπνῖν ἤμεξεο, ἦηαλ πνιὺ ιεπηόηεξν θαὶ δὲλ εἶρε ζκαξάγδηα. Καὶ αὐηὰ ηὰ 

ζθνπιαξίθηα θαὶ ραιὶ θαὶ πξνζθάησο δύν κλᾶο θαὶ ηὸ ἐλνίθην θαηέβαιε ὑπὲξ ἠκῶλ, ὄρη 

ζαλδάιηα παηαξηθὰ θαὶ ηπξὶ γπζεηαθὸ θαὶ θιπαξίεο. 
 

  

{ΔΩΡΙΩΝ} Ἀλλὰ ἐκεῖνο οὐ λέγεις, οἵῳ ὄντι συγκαθεύδεις αὐτ; ἔτη μὲν ὑπὲρ τὰ 

πεντήκοντα πάντως, ἀναφαλαντίας καὶ τὴν χρόαν οἷος κάραβος. οὐδὲ τοὺς ὀδόντας 

αὐτοῦ ὁρᾶς; αἱ μὲν γὰρ χάριτες, ὦ Διοσκόρω, πολλαί, καὶ μάλιστα ὁπόταν ᾄδᾙ καὶ 

ἁβρὸς εἶναι θέλᾙ, ὄνος αὐτολυρίζων, φασίν. ἀλλὰ ὄναιο αὐτοῦ ἀξία γε οὖσα καὶ 

γένοιτο ὑμῖν παιδίον ὅμοιον τ πατρί, ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς εὑρήσω Δελφίδα ἥ 

Κυμβάλιόν τινα τῶν κατ' ἐμὲ ἥ τὴν γείτονα ὑμῶν τὴν αὐλητρίδα ἥ πάντως τινά. 

δάπιδας δὲ καὶ ὅρμους καὶ διμναῖα μισθώματα οὐ πάντες ἔχομεν. 

Ἀιιὰ ἐθεῖλν δὲλ ηὸ ιέο, ὅηη ὄληαο ηέηνηνο, θνηκᾶζαη κὲ αὐηόλ; Ὡο πξὸο ηὰ ἔηε, 

ὁπσζδήπνηε ἄλσ ηῶλ πελήληα, θαιαθξὸο θαὶ ζηὴλ ἐπηδεξκίδα ἴδηνο ἀζηαθόο. Οὔηε ηὰ 

δόληηα ηνπ βιέπεηο; Οἱ κὲλ ράξεο ηνπ, ὦ Γηόζθνπξνη
81

, πνιιὲο θαὶ πεξηζζόηεξν ὅηαλ 

ηξαγνπδᾷ θαὶ ζέιῃ λὰ εἶλαη ηξπθεξόο, γάηδαξνο πνὺ γθαξίδεη, ιέλε. Ἀιιὰ καθάξη λὰ 

ὠθειεζῇο ἀπὸ αὐηόλ, ἀθνῦ βεβαίσο εἶζαη ἄμηα θαὶ λὰ ζᾶο γελλεζῇ παηδὶ ὅκνην κὲ ηὸλ 

παηέξα. Ἐγὼ ὁ ἴδηνο ὅκσο ζὰ βξῶ θάπνηα Γειθίδα ἢ Κπκβάιηνλ ἀπὸ ηὶο δηθέο κνπ ἢ ηὴλ 

γεηηόληζζά ζαο ηὴλ αὐιεηξίδα ἢ θάπνηα πάλησο. Γὲλ ἔρνπκε ὅινη ραιηὰ θαὶ πεξηδέξαηα θαὶ 

κηζζώκαηα ἄμηα δύν κλῶλ. 
 

  

{ΜΤΡΣΑΛΗ}  Ὦ μακαρία ἐκείνη, ἥτις ἐραστὴν σέ, ὦ Δωρίων, ἕξει· κρόμμυα γὰρ 

αὐτᾜ οἴσεις ἐκ Κύπρου καὶ τυρόν, ὅταν ἐκ Γυθίου καταπλέᾙς. 

Μαθαξία ἐθείλε ἡ ὁπνία ἐξαζηή ηεο, Γσξίσλ, ζὰ ζὲ ἔρῃ. Γηόηη θξεκκύδηα ζὲ αὐηὴλ ζὰ 

θέξῃο ἀπὸ ηὴλ Κύπξν θαὶ ηπξί, ὅηαλ θαηαπιέῃο ἀπὸ ηὸ Γύζεην.   

 

 

                                                 
81

 Ὡο λαύηεο, ἐπηθαιεῖηαη ηνὺο Γηνζθνύξνπο, ηὸλ Κάζηνξα θαὶ ηὸλ Πνιπδεύθε, πἱνὺο ηῆο Λήδαο, νἱ ὁπνῖνη 

ἐζεσξνῦλην πξνζηάηεο ηῶλ λαπηηθῶλ. 
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ΚΟΦΛΙ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΙ 

 

{ΚΟΦΛΙ} Τί δακρύεις, ὦ Παρθενί, ἥ πόθεν κατεαγότας τοὺς αὐλοὺς φέρεις; 

Γηαηί δαθξύδεηο, Παξζελί, ἢ ἀπὸ πνῦ θέξεηο δηαιπκέλνπο ηνὺο αὐινύο; 
 

  

{ΠΑΡΘΕΝΙ} Ὁ στρατιώτης ὁ Αἰτωλὸς ὁ μέγας ὁ Κροκάλης ἐρῶν ἐρράπισέ με 

αὐλοῦσαν εὑρὼν παρὰ τᾜ Κροκάλᾙ ὑπὸ τοῦ ἀντεραστοῦ αὐτοῦ Γόργου 

μεμισθωμένην καὶ τούς τε αὐλούς μου συνέτριψε καὶ τὴν τράπεζαν μεταξὺ 

δειπνούντων ἀνέτρεψε καὶ τὸν κρατᾛρα ἐξέχεεν ἐπεισπαίσας· τὸν μὲν γὰρ 

ἀγροῖκον ἐκεῖνον τὸν Γόργον ἀπὸ τοῦ συμποσίου κατασπάσας τῶν τριχῶν ἔπαιον 

περιστάντες αὐτός τε ὁ στρατιώτης -Δεινόμαχος, οἶμαι, καλεῖται- καὶ ὁ 

συστρατιώτης αὐτοῦ· ὥστε οὐκ οἶδα εἰ βιώσεται ὁ ἄνθρωπος, ὦ Κοχλί· αἷμά τε γὰρ 

ἐρρύη πολὺ ἀπὸ τῶν ῥινῶν καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον ἐξῴδηκεν αὐτοῦ καὶ πελιδνόν 

ἐστιν. 

Ὁ ζηξαηηώηεο ὁ Αἰησιὸο ὁ ὑςειόο, ὁ ὁπνῖνο ἀγαπᾷ ηὴλ Κξνθάιε, κὲ ἔδεηξε εὑξίζθνληάο 

κε λὰ παίδσ κνπζηθὴ θνληὰ ζηὴλ Κξνθάιε, ἀθνῦ κὲ εἶρε κηζζώζεη ὁ ἀληίδειόο ηνπ Γόξγνο 

θαὶ κνῦ ζπλέηξηςε θαὶ ηνὺο αὐινὺο θαὶ ηὸ ηξαπέδη κεηαμὺ δεηπλνύλησλ ἔθαλε ἄλσ θάησ θαὶ 

ηὸ θξαζὶ ραξάκηζε κπαίλνληαο ὀξκεηηθῶο. Ἐθεῖλνλ ηὸλ ρσξηάηε ηὸλ Γόξγν, ζέξλνληάο ηνλ 

ἀπὸ ηὰ καιιηὰ καθξπὰ ἀπὸ ηὸ ζπκπόζηνλ, θηππνῦζαλ ζηεθόκελνη γύξσ-γύξσ θαὶ ὁ ἴδηνο ὁ 

ζηξαηηώηεο -Γεηλόκαρνο, λνκίδσ, ὀλνκάδεηαη- θαὶ ὁ ζπζηξαηηώηεο ηνπ. Ὥζηε δὲλ μέξσ ἐὰλ 

ζὰ δήζῃ ὁ ἄλζξσπνο, Κνριί. Γηόηη ἔξξεε πνιὺ αἷκα ἀπὸ ηὴλ κύηε θαὶ ὅιν ηνπ ηὸ πξόζσπν 

πξήζηεθε θαὶ εἶλαη κειαληαζκέλν. 
 

     

{ΚΟΦΛΙ} Ἐμάνη ὁ ἄνθρωπος ἥ μέθη τις ἦν καὶ παροινία τὸ πργμα; 

Σξειιάζεθε ὁ ἄλζξσπνο ἢ ἦηαλ ηὸ πξᾶγκα θάπνηα κέζε θαὶ θηινληθία ζηὸ ζπκπόζηνλ; 
 

  

{ΠΑΡΘΕΝΙ} Ζηλοτυπία τις, ὦ Κοχλί, καὶ ἔρως ἔκτοπος· ἡ Κροκάλη δὲ, οἶμαι, δύο 

τάλαντα αἰτήσασα, εἰ βούλεται μόνος ἔχειν αὐτήν, ἐπεὶ μὴ ἐδίδου ὁ Δεινόμαχος, 

ἐκεῖνον μὲν ἀπέκλεισεν ἥκοντα προσαράξασά γε αὐτ τὰς θύρας, ὡς ἐλέγετο, τὸν 

Γόργον δὲ Οἰνοέα τινὰ γεωργὸν εὔπορον ἐκ πολλοῦ ἐρῶντα καὶ χρηστὸν ἄνθρωπον 

προσιεμένη ἔπινε μετ' αὐτοῦ κἀμὲ παρέλαβεν αὐλήσουσαν αὐτοῖς. ἤδη δὲ 

προχωροῦντος τοῦ πότου ἐγὼ μὲν ὑπέκρεκόν τι τῶν Λυδίων, ὁ γεωργὸς δὲ ἤδη 

ἀνίστατο ὡς ὀρχησόμενος, ἡ Κροκάλη δὲ ἐκρότει, καὶ πάντα ἦν ἡδέα· ἐν τοσούτῳ δὲ 

κτύπος ἠκούετο καὶ βοὴ καὶ ἡ αὔλειος ἠράσσετο, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπεισέπεσον ὅσον 

ὀκτὼ νεανίσκοι μάλα καρτεροὶ καὶ ὁ Μεγαρεὺς ἐν αὐτοῖς. εὐθὺς οὖν ἀνετέτραπτο 

πάντα καὶ ὁ Γόργος, ὥσπερ ἔφην, ἐπαίετο καὶ ἐπατεῖτο χαμαὶ κείμενος· ἡ Κροκάλη 

δὲ οὐκ οἶδ' ὅπως ἔφθη ὑπεκφυγοῦσα παρὰ τὴν γείτονα Θεσπιάδα· ἐμὲ δὲ ῥαπίσας ὁ 

Δεινόμαχος, Ἐκφθείρου, φησί, κατεαγότας μοι τοὺς αὐλοὺς προσρίψας. καὶ νῦν 

ἀποτρέχω φράσουσα ταῦτα τ δεσπότᾙ· ἀπέρχεται δὲ καὶ ὁ γεωργὸς ὀψόμενός 

τινας φίλους τῶν ἀστικῶν, οἳ παραδώσουσι τοῖς πρυτανεῦσι τὸν Μεγαρέα. 

Κάπνηα δεινηππία, Κνριὶ θαὶ ἔξσο ἀιιόθνηνο. Ἡ Κξνθάιε, λνκίδσ, δεηώληαο δύν ηάιαληα, 

ἐὰλ ζέιῃ κόλνλ αὐηὸο λὰ ηὴλ ἔρῃ [θαὶ] ἐπεηδὴ ὁ Γεηλόκαρνο δὲλ ηὰ ἔδηλε, ἐθεῖλνλ κὲλ 

ἐξρόκελν ηὸλ ἔθιεηζε ἔμσ, θιείλνληάο ηνπ βεβαίσο ηὴλ πόξηα ζηὰ κνῦηξα, ὅπσο ιεγόηαλ, 
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πιεζηάδνπζα ὅκσο ηὸλ Γόξγνλ ηὸλ Οἰλνέα
82

, θάπνηνλ γεσξγὸ εὔπνξν, ἐξσηεπκέλν ἐδῶ θαὶ 

πνιὺ θαηξὸ θαὶ ζσζηὸλ ἄλζξσπν, ἔπηλε καδί ηνπ θαὶ ἐκέλα πξνζέιαβε γηὰ λὰ ηνὺο παίμσ 

αὐιό. Ἀθνῦ ἤδε πξνρσξνῦζε ἡ νἰλνπνζία, ἐγὼ ἔπαηδα θαὶ ηξαγνπδνῦζα θάηη ηῶλ 

Λπδίσλ
83

, ὁ γεσξγόο ἤδε ζεθσλόηαλ γηὰ λὰ ρνξέςῃ, ἡ Κξνθάιε ρεηξνθξνηνῦζε θαὶ ὅια 

ἦηαλ εὐράξηζηα. ηὸ κεηαμὺ θηύπνο ἀθνπγόηαλ θαὶ βνὴ θαὶ ἡ αὐιόπνξηα ἐθξνύεην θαὶ 

κεηὰ ἀπὸ ιίγν εἰζέβαιαλ ἴζα κὲ ὀθηὼ λεαξνὶ πνιὺ δπλαηνὶ θαὶ ὁ Μεγαξεὺο
84

 κέζα ζὲ 

αὐηνύο. Δὐζὺο ινηπὸλ ἀλεηξάπεζαλ ηὰ πάληα θαὶ ὁ Γόξγνο, ὅπσο ἀθξηβῶο ἔιεγα, 

θηππηόηαλ θαὶ παηηόηαλ θείκελνο θάησ. Ἡ Κξνθάιε, δὲλ μέξσ πῶο πξόιαβε θαὶ δηέθπγε 

ζηὴλ γεηηόληζζα Θεζπηάδα. Ἐκέλα ἀθνῦ κὲ ραζηνύθηζε ὁ Γεηλόκαρνο, «Υάζνπ!», ιέεη, 

ῥίρλνληαο ἐπάλσ κνπ δηαιπκέλνπο ηνὺο αὐινύο. Καὶ ηώξα ηξέρσ λὰ πῶ αὐηὰ ζηὸλ θύξε ηνῦ 

ζπηηηνῦ. Ἀλαρσξεῖ θαὶ ὁ γεσξγὸο βιέπνληαο θάπνηνπο θίινπο ἀπὸ ηνὺο πξσηεπνπζηάλνπο, νἱ 

ὁπνῖνη ζὰ παξαδώζνπλ ηὸλ Μεγαξέα ζηνὺο πξπηάλεηο
85

. 
 

    

{ΚΟΦΛΙ} Ταῦτ' ἐστὶν ἀπολαῦσαι τῶν στρατιωτικῶν τούτων ἐραστῶν, πληγὰς καὶ 

δίκας· τὰ δὲ ἄλλα ἡγεμόνες εἶναι καὶ χιλίαρχοι λέγοντες, ἤν τι δοῦναι δέᾙ, 

Περίμεινον, φασί, τὴν σύνταξιν, ὁπόταν ἀπολάβω τὴν μισθοφοράν, καὶ ποιήσω 

πάντα. ἐπιτριβεῖεν δ' οὖν ἀλαζόνες 

ὄντες· ἔγωγ' οὖν εὖ ποιῶ μὴ 

προσιεμένη αὐτοὺς τὸ παράπαν. 

ἁλιεύς τις ἐμοὶ γένοιτο ἥ ναύτης ἥ 

γεωργὸς ἰσότιμος κολακεύειν εἰδὼς 

μικρὰ καὶ κομίζων πολλά, οἱ δὲ τοὺς 

λόφους ἐπισείοντες οὗτοι καὶ τὰς 

μάχας διηγούμενοι, ψόφοι, ὦ 

Παρθενί. 

Αὐηὰ εἶλαη δπλαηὸλ λὰ ἀπνθνκίζῃο ἀπὸ 

ηνύηνπο ηνὺο ζηξαηησηηθνὺο ἐξαζηέο, 

θηππήκαηα θαὶ δίθεο. Καηὰ η’ ἄιια, ιέλε ὅηη εἶλαη ἡγεκόλεο θαὶ ρηιίαξρνη, ἐὰλ ὅκσο 

ρξεηαζηῇ λὰ δώζνπλ θάηη, ιέλε: «Πεξίκελε ηὴλ ἀκνηβή, ὅηαλ ιάβσ ηὸλ κηζζὸ θαὶ ζὰ θάλσ 

ηὰ πάληα». Βαζαλίδνπλ ἐλῷ εἶλαη ἀιαδόλεο. Ἐγὼ βεβαίσο, θαιὰ θάλσ πνὺ δὲλ ηνὺο 

πιεζηάδσ ὁισζδηόινπ. Μαθάξη λὰ κνῦ ηύραηλε θάπνηνο ςαξὰο ἢ λαύηεο ἢ γεσξγόο, ἰζάμηνο 
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 Ἀπὸ ηὴλ Οἰλόε. 
83

 Λύδηνο ηξόπνο: Σὸ Λύδηνλ κέινο. Ἕλαο ἀπὸ ηνὺο 15 θπξηνηέξνπο ηξόπνπο (ἰδηαίηεξν κνπζηθὸ ἄθνπζκα θαὶ 

θαλόλεο, βάζεη ηῶλ ὁπνίσλ ὁ κνπζηθὸο ὀθείιεη λὰ ἐθηειῇ ηὴλ κνπζηθὴ ζύλζεζη) ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο 

κνπζηθῆο. Δἰζήρζε ἀπὸ ηὴλ Λπδία θαὶ ἐδηδάρζε ζηὴλ Ἑιιάδα ἀπὸ ηὸλ Ἀιθκάλα, ὁ ὁπνῖνο ἦηαλ ἐθεπξέηεο 

ηνπ. Ὁ ραξαθηῆξ ηνῦ κνπζηθνῦ κέινπο ἦηαλ ζθιεξὸο θαὶ αὐζηεξὸο ζηὴλ ἀξρή, θαηόπηλ ὅκσο, ζύκθσλα κὲ 

ηὸλ Πιάησλα, ἡδνληθὸο θαὶ λσρειήο.   
84

 Σὸλ θνξντδεύεη ὡο ἄλζξσπν ζξαζὺ θαὶ πξνθαιῶλ θόβν. Αὐηὸ ἴζσο ἔρῃ ζρέζη κὲ ηὸ πῶο ἀληηκεηώπηδαλ νἱ 

Ἀζελαῖνη ηνὺο Μεγαξεῖο, ιόγῳ ηῶλ δηαξθῶλ δηακαρῶλ, ἀξρηθῶο γηὰ ηὴλ θαηνρὴ ηῆο αιακῖλνο θαὶ ζηὴλ 

ζπλέρεηα γηὰ ηὴλ θπξηαξρία ζηὸ ζαιάζζην ἐκπόξην, νἱ ὁπνῖεο ἀπεηέιεζαλ ηειηθῶο ἀθνξκὴ γηὰ ηὸ μέζπαζκα 

ηνῦ Πεινπνλλεζηαθνῦ Πνιέκνπ. 
85

 Καηὰ ηνὺο ρξόλνπο ηῆο ἀζελατθῆο δεκνθξαηίαο, πξπηάλεηο ἦηαλ ηὰ πελήληα κέιε ηῆο Βνπιῆο, ηὰ ὁπνία 

ἀλῆθαλ ζηὴλ πξπηαλεύνπζα θπιή, δειαδή, ηὸ βνπιεπηηθὸ ζῶκα ηὸ ὁπνῖν ἦηαλ ὑπεύζπλν γηὰ ηὶο δηνηθεηηθὲο 

ὑπνζέζεηο ηῆο πνιηηείαο. 
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ζηὸ λὰ θνιαθεύῃ, γλσξίδνληαο ιίγα θαὶ θέξλνληαο πνιιά. Αὐηνὶ ὅκσο, θνπλώληαο ηὰ ινθία 

θαὶ δηεγνύκελνη ηὶο κάρεο, πνιὺο ζόξπβνο γηὰ ηὸ ηίπνηε, Παξζελί. 
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