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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Α. Κείμενο: Πατρική δικαιοσύνη 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Ένας άντρας Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. Σο πιο μικρό από 

αυτά προκαλούσε στα άλλα πολλά κακά. Και αρχικά ο πατέρας προσπα-

θούσε να το συνετίσει με λόγια· επειδή όμως δεν συμμορφωνόταν, το ο-

δήγησε ενώπιον των δικαστών και το κατηγόρησε επακριβώς για όσα είχε 

αποτολμήσει και ζητούσε από τους δικαστές να εκτελέσουν το μικρό παι-

δί. Αυτοί βέβαια έμειναν έκπληκτοι και οδήγησαν και τους δυο ενώπιον 

του βασιλιά Αρταξέρξη. Και ενώ ο Μάρδος έλεγε τα ίδια, ο βασιλιάς τού 

είπε: «Αλήθεια, θα έχεις το θάρρος να αντέξεις (να βλέπεις) το γιο σου να 

πεθαίνει;». Και αυτός είπε «βεβαιότατα! Γιατί και όταν αφαιρώ τις παρα-

φυάδες τις πικρές των μαρουλιών, καθόλου η μητέρα τους δεν λυπάται, 

αλλά πετάει περισσότερα φύλλα και γίνεται γλυκύτερη». Όταν άκουσε 

αυτά ο Αρταξέρξης, επαίνεσε τον άνδρα και τον έκανε βασιλικό δικαστή, 

λέγοντας ότι αυτός που διατυπώνει τόσο δίκαιες κρίσεις για τα παιδιά του 

οπωσδήποτε και στις ξένες υποθέσεις θα είναι δίκαιος δικαστής και αδέ-

καστος, και απάλλαξε και τον νέο από την τιμωρία, απειλώντας τον με 

θάνατο, αν αποδειχθεί ότι διαπράττει άλλες αδικίες.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Α. Κείμενο: Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Αλλά, όταν ο στόλος των εχθρών απέκρυψε τους γύρω γιαλούς πλησιά-

ζοντας στην Αττική από την πλευρά του Υαλήρου, πάλι οι Πελοποννήσιοι 

φοβισμένοι σκέφτονταν να αποπλεύσουν προς τον Ισθμό. Ενώ λοιπόν έ-

τσι είχε η κατάσταση, ο Θεμιστοκλής σχεδίαζε και κατάστρωνε το θέμα 

σχετικά με τον ίκιννο. Και ο ίκιννος ήταν στην καταγωγή Πέρσης, αιχ-

μάλωτος, φιλικός με τον Θεμιστοκλή και παιδαγωγός των δύο παιδιών 

του. Αυτόν λοιπόν στέλνει κρυφά στον Ξέρξη αφού τον διέταξε να πει ότι 

ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, παίρνοντας το μέρος του 

Πέρση βασιλιά, ότι πρώτος αυτός του στέλνει ως πληροφορία ότι οι Έλλη-

νες προσπαθούν να φύγουν και τον συμβουλεύει να τους επιτεθεί ενώ 

βρίσκονται σε σύγχυση χωρίς το πεζικό και να καταστρέψει τη ναυτική 

δύναμη. Επειδή ο Ξέρξης δέχτηκε αυτά πιστεύοντας ότι είχαν λεχθεί με 

φιλική διάθεση, ευχαριστήθηκε και αμέσως έδωσε διαταγή στους ηγεμό-

νες των πλοίων να περικυκλώσουν τα νησιά, αφού αποπλεύσουν με δια-

κόσια πλοία για να μην ξεφύγει κανείς από τους εχθρούς. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Α. Κείμενο: Το χρέος του ιστορικού 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

την καθημερινή ζωή δε θα μπορούσε κανείς να αποβάλει αυτού του εί-

δους την εύνοια (προς γνωστούς και φίλους)· γιατί ο χρηστός άντρας πρέ-

πει να αγαπά τους φίλους και την πατρίδα του και μαζί με τους φίλους 

του να μισεί τους εχθρούς και να αγαπά τους φίλους τους · όταν όμως ε-

πωμίζεται κανείς την ευθύνη του ιστορικού, πρέπει να λησμονήσει όλα 

αυτά και πολλές φορές να εγκωμιάζει και να επαινεί με μεγαλύτερους 

επαίνους τους εχθρούς του, όταν οι πράξεις τους το απαιτούν αυτό, και 

πολλές φορές να ελέγχει και να επικρίνει αυστηρά τους στενότατους 

συγγενείς του, όταν οι αποτυχίες των ενεργειών τους επιβάλλουν αυτό. 

Γιατί, όπως ακριβώς αχρηστεύεται εντελώς το ζώο, αν του αφαιρεθούν τα 

μάτια, έτσι, αν εξαλειφθεί η αλήθεια από την ιστορία, ό,τι απομένει από 

αυτήν καταντά ανώφελο διήγημα.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Α. Κείμενο: Οι Σεληνίτες 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Και όμορφος θεωρείται κατά τη γνώμη των εληνιτών αν κάποιος είναι 

φαλακρός. Και μάλιστα αφήνουν γένια λίγο πιο πάνω από τα γόνατα. Και 

δεν έχουν νύχια στα πόδια, αλλά όλοι είναι μονοδάχτυλοι. Και όταν κο-

πιάζουν ή γυμνάζονται, ιδρώνουν παράγοντας γάλα σε όλο τους το σώμα, 

ώστε και τυριά πήζουν από αυτό. Έχουν μάτια πρόσθετα και πολλοί αν τα 

χάσουν χρησιμοποιώντας αυτά που παίρνουν από άλλους βλέπουν. Με-

ρικοί μάλιστα, οι πλούσιοι, έχουν και πολλά αποθηκευμένα για ώρα ανά-

γκης. Και ένας πολύ μεγάλος καθρέφτης βρίσκεται πάνω από ένα πηγάδι 

όχι πολύ βαθύ. Αν όμως κάποιος κατέβει στο πηγάδι ακούει όλα όσα λέ-

γονται στη γη, αν πάλι κοιτάξει προσεκτικά τον καθρέφτη, βλέπει όλες 

τις πόλεις και τα έθνη. Σότε εγώ είδα και τους συγγενείς μου και όλη μου 

την πατρίδα, εάν όμως και εκείνοι με έβλεπαν, δεν μπορώ καθόλου να το 

πω. Όποιος όμως δεν πιστεύει ότι αυτά έτσι έχουν, αν κάποτε και ο ίδιος 

φτάσει εκεί, θα μάθει ότι λέω την αλήθεια. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

A. Kείμενο: Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Αγαπητοί, ας μη γίνουμε αγριότεροι από τα ζώα. ε εκείνα όλα είναι κοι-

νά και κανένα δεν έχει περισσότερα από τα άλλα· εσύ αν και είσαι άν-

θρωπος, έγινες σκληρότερος από το θηρίο, κλείνοντας ερμητικά σε ένα 

σπίτι όσα τρόφιμα θα αρκούσαν για να θρέψουν αμέτρητους φτωχούς. 

Και βέβαια δεν είναι η φύση μας μόνο κοινή, αλλά και άλλα περισσότερα· 

κοινός είναι ο ουρανός και ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια και ο αέ-

ρας και η θάλασσα και η γη και η ζωή και ο θάνατος και τα γηρατειά και 

η αρρώστια και η υγεία και η ανάγκη τροφής και ρουχισμού. Πώς λοιπόν 

δεν είναι παράλογοι αυτοί που μοιράζονται τόσα πολλά μεταξύ τους στα 

χρήματα να είναι τόσο πλεονέκτες και να μη διατηρούν την ίδια ισονομία; 

Γιατί ο θάνατος μάς απομακρύνει από την απόλαυση, μας οδηγεί δε στην 

τιμωρία. Και για να μη συμβεί αυτό, ας εφαρμόσουμε στο έπακρο την ε-

λεημοσύνη. Γιατί αυτή είναι η βασίλισσα των αρετών, η οποία θα μας α-

παλλάξει από την τιμωρία. Σα περιττά λοιπόν θα τα κάνουμε χρήσιμα, 

αφού παραμερίσουμε τον πολύ πλούτο και κατά την ημέρα της κρίσης, 

ακόμη και αν έχουμε διαπράξει παραπτώματα, ο Θεός θα μας συγχωρή-

σει.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

Α. Κείμενο: Η ευθύνη για την παιδεία των νέων 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Ω. Αλλά όμως, Μέλητε, υποστηρίζεις ότι εγώ διαφθείρω τους νέους α-

σχολούμενος με τέτοια; Αλλά όμως γνωρίζουμε αναμφίβολα ποιες είναι 

οι διαφθορές των νέων· και συ πες μου αν γνωρίζεις ότι κάποιος έχει γίνει 

εξαιτίας μου είτε από ευσεβής ανόσιος είτε από συνετός αλαζόνας. 

ΜΕΛ. Αλλά ναι, μα τον Δία, γνωρίζω εκείνους τους οποίους εσύ έχεις πεί-

σει να εμπιστεύονται εσένα περισσότερο παρά τους γονείς τους. 

Ω. Σο ομολογώ, όσον αφορά τουλάχιστον την παιδεία. Γιατί γνωρίζουν 

ότι γι’ αυτό νοιάζομαι. Και όσον αφορά την υγεία, οι άνθρωποι πείθονται 

περισσότερο στους γιατρούς παρά στους γονείς τους και στις συνελεύσεις 

του δήμου όλοι βέβαια οι Αθηναίοι έχουν εμπιστοσύνη περισσότερο σ’ αυ-

τούς που μιλούν συνετά παρά στους συγγενείς τους. Μήπως και στρατη-

γούς δεν εκλέγετε, όποιους ενδεχομένως θεωρείτε πιο συνετούς όσον α-

φορά τις πολεμικές υποθέσεις; Λοιπόν δεν σου φαίνεται περίεργο και αυ-

τό, εξαιτίας αυτού να αντιμετωπίζω εγώ κατηγορία που επισύρει την ποι-

νή του θανάτου, επειδή δηλαδή θεωρούμαι από ορισμένους ότι είμαι ο 

καλύτερος όσον αφορά το μεγαλύτερο αγαθό των ανθρώπων, όσον αφο-

ρά δηλαδή την παιδεία; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 

Α. Κείμενο: Ένας στοργικός ηγέτης 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Αγησίλαος, όπου πίστευε ότι θα ωφελήσει σε κάτι 

την πατρίδα, δεν έπαυε να μοχθεί, δεν απέφευγε τους κινδύνους, ούτε λυ-

πόταν τα χρήματα, και δεν πρόβαλλε ως δικαιολογία ούτε την αδυναμία 

του σώματος ούτε τα γηρατειά, αλλά θεωρούσε και τούτο ότι είναι έργο 

καλού βασιλιά δηλαδή να κάνει όσο το δυνατό περισσότερα καλά στους 

υπηκόους του. τις μεγαλύτερες ωφέλειες της πατρίδας εγώ συγκαταλέ-

γω και αυτό εδώ, ότι αν και ήταν ο πιο ισχυρός στην πόλη, φανερά υπηρε-

τούσε σε μεγάλο βαθμό τους νόμους. Ποιος θα ήθελε να μην υπακούει 

όταν βλέπει τον ίδιο τον βασιλιά να υπακούει;*<+. Ο οποίος και προς τους 

πολιτικούς αντιπάλους συμπεριφερόταν όπως ακριβώς ο πατέρας προς τα 

παιδιά. Γιατί τους κακολογούσε μεν για τα σφάλματα, αλλά τους τιμούσε 

αν έκαναν κάτι καλό, και συμπαραστεκόταν όποτε συνέβαινε κάποια 

συμφορά, γιατί κανένα πολίτη δεν θεωρούσε εχθρό και γιατί ήθελε όλους 

να τους επαινεί και θεωρούσε κέρδος να σώζονται όλοι, ενώ θεωρούσε 

ζημιά αν κάποιος έστω και ανάξιος χανόταν. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9η  

Α. Κείμενο: Η Καλλιπάτειρα 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

το δρόμο προς την Ολυμπία υπάρχει ένα απόκρημνο βουνό με ψηλούς 

βράχους, που ονομάζεται Συπαίον. Τπάρχει νόμος στους Ηλείους να πε-

τούν σε αυτό τις γυναίκες, αν συλληφθούν επ’ αυτοφώρω να έχουν έρθει 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή ακόμα να έχουν περάσει τον Αλφειό γενι-

κά κατά τις απαγορευμένες γι’ αυτές ημέρες. Ούτε και λένε ότι πιάστηκε 

καμιά, παρά μόνο η Καλλιπάτειρα, η οποία από μερικούς αποκαλείται και 

Υερενίκη. Αυτή, επειδή είχε πεθάνει νωρίτερα ο άντρας της, αφού μεταμ-

φιέστηκε πλήρως σε άντρα γυμναστή, έφερε στην Ολυμπία σαν γυμνα-

στής τον γιό της για να αγωνιστεί· και όταν νίκησε ο Πεισίροδος, η Καλλι-

πάτειρα, καθώς πηδούσε το φράχτη με τον οποίο έχουν απομονωμένους 

τους γυμναστές, έμεινε γυμνή. Και όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναί-

κα, την αφήνουν ατιμώρητη, αποδίδοντας σεβασμό και στον πατέρα και 

στα αδέλφια της και στο παιδί της, γιατί όλοι ανεξαιρέτως αυτοί ήταν Ο-

λυμπιονίκες, και από εκείνη τη στιγμή θέσπισαν νόμο για τους γυμναστές 

να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο γυμνοί.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11η  

Α. Κείμενο: Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Όποιος τυχόν τολμήσει να χτυπήσει τον πατέρα ή την μητέρα του ή τον 

πατέρα ή τη μητέρα αυτών (των γονιών), πρώτα ας βοηθήσει (το θύμα) ο 

πρώτος τυχών, και ο μέτοικος ή ο ξένος που βοηθάει να καλείται σε τιμη-

τική θέση στους αγώνες, αν όμως δεν βοηθήσει να απελαύνεται από τη 

χώρα για όλη του τη ζωή· και αυτός που βοηθά χωρίς να είναι μέτοικος να 

επαινείται, αλλά αν δεν βοηθήσει να ψέγεται· και αν βοηθήσει δούλος να 

κερδίζει την ελευθερία του, αλλά αν δεν βοηθήσει να μαστιγώνεται με 

εκατό χτυπήματα. Και αν κάποιος καταδικαστεί για βιαιοπραγία προς 

τους γονείς, πρώτα να απελαύνεται για όλη του τη ζωή από την πόλη σε 

άλλη χώρα και να αποκλείεται από κάθε ιερή τελετή, και αν γυρίσει από 

την εξορία, να τιμωρείται με την ποινή του θανάτου. Αν κάποιος ελεύθε-

ρος φάει μαζί με έναν τέτοιο ή πιει μαζί του ή έχει κάποια άλλη τέτοια 

σχέση ή συναντώντας τον κάπου έρθει σε επαφή μαζί του με τη θέλησή 

του, να μη μετέχει σε θρησκευτικές τελετές, ούτε να συμμετέχει στην α-

γορά και γενικά στα θέματα της πόλης παρά μόνον αφού εξαγνιστεί.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 

Α. Κείμενο: Τα φαινόμενα απατούν 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δυο κατηγορίες αμαρτωλών, ο ένας είναι 

αυτός που τιμωρείται, ενώ ο άλλος αυτός που δεν τιμωρείται. Να μη λες 

ότι (αυτός που δεν τιμωρείται) είναι ευτυχισμένος, γιατί έχει πλούτη, γδύ-

νει ορφανά, και (χρησιμοποιεί βία) επιτίθεται στις χήρες. Και πράγματι 

δεν νιώθει αδύναμος, αλλά αρπάζοντας προοδεύει και απολαμβάνει με-

γάλη τιμή και εξουσία και δεν υποφέρει από καμιά ανθρώπινη δυστυχία· 

αλλά αυτόν πάρα πολύ να τον θρηνείς, γιατί είναι πραγματικά άρρωστος 

και δεν θεραπεύεται. Αν δεις κάποιον που πάσχει από υδρωπικία να μην 

τρέχει στο γιατρό, αλλά να κάθεται σε βαρυφορτωμένο με εδέσματα τρα-

πέζι, να μεθά και να επιδεινώνει την αρρώστια, αυτόν τον καλοτυχίζεις ή 

τον θεωρείς δυστυχισμένο; Ενώ αν δεις έναν άλλο που πάσχει από υδρω-

πικία να απολαμβάνει ιατρικής φροντίδας, να αποφεύγει το φαγητό, να 

παίρνει με υπομονή πικρά φάρμακα, αυτόν δεν τον θεωρείς πολύ πιο ευ-

τυχισμένο από εκείνον; Είναι κοινά αποδεκτό: γιατί, ο ένας είναι άρρω-

στος και δεν θεραπεύεται ενώ ο άλλος ασθενεί και ωφελείται από την θε-

ραπεία. Η θεραπεία είναι επίπονη, αλλά ο σκοπός της ωφέλιμος. Έτσι 

συμβαίνει και στην παρούσα ζωή.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 13 

Α. Κείμενο: Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής  

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Επειδή οι ηδονές είναι πολλές, αυτές εξαναγκάζουν τον άνθρωπο να υ-

ποκύψει στις ηδονές παρά το συμφέρον του, μου φαίνεται ότι η ηδονή 

σχετικά με την τροφή είναι η πιο ακατανίκητη. Γιατί με τις άλλες ηδονές 

ασχολούμαστε σπανιότερα, ενώ είναι ανάγκη να γευόμαστε από όλες τις 

άλλες αυτήν κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, ώστε είναι πολύ περισσό-

τεροι οι κίνδυνοι στην περίπτωση αυτή. Και γιατί σφάλλει αυτός που τρώ-

ει περισσότερο από όσο πρέπει, και αυτός που τρώει βιαστικά και αυτός 

που προτιμά τις πιο ευχάριστες παρά τις πιο υγιεινές τροφές. Επειδή λοι-

πόν υπάρχουν και άλλα σφάλματα σχετικά με την τροφή, πρέπει να απέ-

χει από όλα. Και θα μπορεί κάποιος να απέχει εάν συνηθίσει τον εαυτό 

του να επιλέγει την τροφή όχι για να ευχαριστιέται, αλλά για να τρέφε-

ται, όχι για να ευχαριστεί τον οισοφάγο, αλλά για να ενδυναμώνει το σώ-

μα. Γιατί ο οισοφάγος έγινε για να χρησιμεύσει ως το πέρασμα της τροφής 

όχι ως όργανο ηδονής, και η κοιλιά έχει δημιουργηθεί για τον ίδιο λόγο 

για τον οποίο έχει δοθεί στο φυτό η ρίζα. Γι’  αυτό και αρμόζει να τρώμε 

για να ζούμε και όχι για να νιώθουμε ηδονή.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 14 

Α. Κείμενο: Απρόσκλητοι βοηθοί 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Οι Ευβοείς ψαράδες δίνουν στα δελφίνια ίσο μερίδιο από την ψαριά. Και 

το κυνήγι έτσι γίνεται. Από την πλώρη των πλοιαρίων κρεμούν μικρές 

κοίλες σχάρες που πάνω τους καίει φωτιά· και είναι διαφανείς ώστε να 

προστατεύουν τη φωτιά και να μη κρύβουν το φως. Λοιπόν τα ψάρια επει-

δή φοβούνται τη λάμψη πλησιάζουν γιατί θέλουν να μάθουν την αιτία 

που τους φοβίζει· έπειτα σαστισμένα κουρνιάζουν όλα μαζί κοντά σε κά-

ποιο βράχο τρέμοντας από το φόβο τους. Και τα παραπλέοντα δελφίνια 

καθώς φοβίζουν τα ψάρια προς τα έξω τα ωθούν και τα εμποδίζουν να 

ξεφύγουν. Λοιπόν εκείνα πιεζόμενα από παντού και κατά κάποιο τρόπο 

περικυκλωμένα συλλαμβάνονται. Και τα δελφίνια πλησιάζουν σαν να 

απαιτούν το μερίδιο από τον κοινό μόχθο που τους οφείλεται για τα ψάρια 

που πιάστηκαν, και οι αλιείς βέβαια πιστοί και ευγνώμονες αποχωρίζο-

νται για χάρη των συντρόφων τους στο ψάρεμα το μερίδιο που αναλογεί 

σ’ αυτούς, αν θέλουν και πάλι να τους συντροφεύουν ως απρόσκλητοι 

σύμμαχοι. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 15 

Α. Κείμενο: Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Επειδή ήταν καλοί/ευγενείς εκ φύσεως και είχαν κοινές αντιλήψεις, οι 

πρόγονοι των νεκρών που κείτονται εδώ πραγματοποίησαν έργα πολλά, 

ωραία και αξιοθαύμαστα, αλλά και οι απόγονοι εκείνων εξαιτίας της αν-

δρείας τους άφησαν πίσω τους αείμνηστα και μεγάλα μνημεία νίκης. για-

τί μόνοι για χάρη όλης ανεξαιρέτως της Ελλάδας διακινδύνευσαν αντιμε-

τωπίζοντας πολλές χιλιάδες βαρβάρων. Γιατί ο βασιλιάς της Ασίας ελπί-

ζοντας ότι θα υποδουλώσει και την Ευρώπη έστειλε μισό εκατομμύριο 

στρατό. Και επειδή πίστεψαν εάν έκαναν αυτή την πόλη φίλη με τη θέλη-

σή της ή εάν την υπέτασσαν παρά τη θέλησή της, εύκολα θα εξουσίαζαν 

τους περισσότερους Έλληνες, αποβιβάστηκαν στον Μαραθώνα, επειδή 

πίστεψαν ότι έτσι θα ήταν οι Έλληνες εντελώς αβοήθητοι συμμάχων, αν 

αποτολμούσαν την επίθεση ενώ ακόμη οι Έλληνες θα διαφωνούσαν. α-

κόμη αυτοί τέτοια εντύπωση είχαν σχηματίσει για την πόλη από τα προη-

γούμενα της έργα, ώστε αν έκαναν επίθεση προηγουμένως σε άλλη πόλη, 

θα πολεμούσαν και εκείνους τους Αθηναίους· γιατί πρόθυμα θα έρχονταν 

να βοηθήσουν τους αδικημένους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 16 

Α. Κείμενο: Μεγαλόψυχη στάση 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Ο βασιλιάς Αλέξανδρος στη τάτειρα, στη Ροδώ και στην Ρωξάνη, τη γυ-

ναίκα μου, να είναι καλά. Δεν εκδικήθηκα τον Δαρείο, ο οποίος αντιτά-

χθηκε σε μας, αλλά αντίθετα, γιατί ευχόμουν να τον έχω ζωντανό κάτω 

από την εξουσία μου· ενώ ίσα που ανέπνεε, τον βρήκα στην τελευταία 

πνοή του, επειδή τον λυπήθηκα τον κάλυψα με τη χλαμύδα μου. Ζήτησα 

να μάθω από αυτόν κάτι για το θάνατό του. Και αυτός μου είπε: «σου ε-

μπιστεύομαι την κόρη μου Ρωξάνη, θα ζήσει μαζί σου». *<+ Σους υπαίτι-

ους του θανάτου του τους τιμώρησα, όπως τους άξιζε. Και διέταξα να του 

χτίσουν ιερό κοντά στους πατρικούς του ήρωες. Και εσείς σταματήστε να 

θλίβεστε γι’ αυτόν, γιατί εγώ θα σας αποκαταστήσω στα ανάκτορά σας. 

*<+ ύμφωνα λοιπόν με την τελευταία επιθυμία του Δαρείου θέλω η Ρω-

ξάνη, η γυναίκα μου, να είναι συμβασίλισσά μου, εάν και εσείς συμφω-

νείτε θέλω και προστάζω να την προσκυνάτε ως γυναίκα του Αλεξάν-

δρου. Φαίρετε.  


