
Ενότητα 10η  Μια τιµητική εξορία 
 

Οἱ µέν ἄλλοι πάντες ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως, Όλοι οι άλλοι όσοι εξορίζονται άδικα, 

ἤ δέονται τῶν πολιτῶν ὅπως ἐπανέλθωσιν ή εκλιπαρούν τους πολίτες να επιστρέψουν 

ἤ διαµαρτόντες τούτου ή αν αποτύχουν σ’ αυτό 

λοιδοροῦσι τάς ἑαυτῶν πατρίδας, κακολογούν τις πατρίδες τους, 

ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφεροµένας· επειδή κατά τη γνώµη τους τούς συµπεριφέρθηκαν 
άσχηµα· 

ἐγώ δέ ἐπείπερ ἅπαξ ἠτύχησα εγώ όµως, επειδή ακριβώς µια φορά ατύχησα 

ἀναξίως ὧν ἐπολιτευσάµην, κατά τρόπο ανάξιο προς όσα έκανα ως πολίτης, 

καί κατηγορῶν ἄλλων αὐτός ἑάλων, κι ενώ κατηγορούσα άλλους, καταδικάστηκα ο ίδιος, 

ἄχθοµαι µέν, ὥσπερ εἰκός ἐστιν, στενοχωριέµαι, βέβαια, όπως είναι φυσικό, 

ἀγανακτῶ δέ οὐδέν. όµως καθόλου δεν αγανακτώ. 

Οὐ γάρ οὕτως ἔγωγε ἠλίθιός εἰµι ὥστε, Γιατί εγώ βέβαια δεν είµαι τόσο ηλίθιος ώστε, 

ἐξ ἧς πόλεως Θεµιστοκλῆς ἐξηλάθη από την πόλη από την οποία εξορίστηκε ο Θεµιστοκλής 

ὁ τήν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας, ο ελευθερωτής της Ελλάδας, 

καί ὅπου Μιλτιάδης, γέρων ὤν και στην οποία ο Μιλτιάδης, που ενώ ήταν γέρος 

ἐν τῷ δεσµωτηρίω ἀπέθανε, πέθανε στο δεσµωτήριο, 

ὅτι µικρόν ὤφειλε τῷ δηµοσίῳ γιατί χρωστούσε µικρό ποσό στην πολιτεία 

ταύτη τῇ πόλει Αἰσχίνην τόν Ἀτροµήτου µ’ αυτήν την πόλη ο Αισχίνης του Ατροµήτου 

φεύγοντα ἀγανακτεῖν οἴεσθαι δεῖν, να θεωρεί ότι πρέπει να αγανακτεί επειδή είναι 
εξόριστος, 

εἴ τι τῶν εἰωθότων Ἀθήνησιν ἔπαθεν. γιατί έπαθε κάτι από αυτά που είναι συνηθισµένα στην 
Αθήνα. 

Ἀλλ’ ἔγωγε καί λαµπρόν εἰκότως µοι νοµίσαιµ’ ἄν αὐτό 
γενέσθαι, 

Αλλά εγώ τουλάχιστον θα µπορούσα να θεωρήσω 
εύλογα ακόµα και λαµπρό αυτό που µου συνέβη, 

τό µετ’ ἐκείνων ἐν ἀδοξίᾳ παρά τοῖς ἔπειτα ἀνθρώποις 
καί ἄξιος τοῦ ὅµοια παθεῖν ἐκείνοις γεγονέναι. 

δηλαδή το ότι έχω πέσει στην αφάνεια για τις 
µελλοντικές γενιές µαζί µε εκείνους και έχω αξιωθεί να 
πάθω τα ίδια µε εκείνους. 

 
 [Αισχίνης], Ἐπιστολαί 3. 1-3 
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Παράλληλα κείµενα 
 
Ο Πλούταρχος στο έργο του Βίοι Παράλληλοι αναφερόµενος στον Θεµιστοκλή τονίζει ότι η εξορία του γνωστού 

στρατηγού της Αθήνας οφειλόταν στον φόβο που προκάλεσε το κύρος που αυτός είχε αποκτήσει και αναφέρει 

έναν µηχανισµό κατανόησης του φαινοµένου του εξοστρακισµού. 

 

 

Κείµενο 

 

Τὸν µὲν οὖν ἐξοστρακισµὸν (ενν. Θεµιστοκλέους) 

ἐποιήσαντο κατ’ αὐτοῦ, κολούοντες τὸ ἀξίωµα καὶ τὴν 

ὑπεροχήν, ὥσπερ εἰώθεσαν ἐπὶ πάντων οὓς ᾤοντο τῇ 

δυνάµει βαρεῖς καὶ πρὸς ἰσότητα δηµοκρατικὴν 

ἀσυµµέτρους εἶναι. Κόλασις γὰρ οὐκ ἦν ὁ 

ἐξοστρακισµός, ἀλλὰ παραµυθία φθόνου καὶ 

κουφισµός, ἡδοµένου τῷ ταπεινοῦν τοὺς ὑπερέχοντας 

καὶ τὴν δυσµένειαν εἰς ταύτην τὴν ἀτιµίαν 

ἀποπνέοντος. 

 

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεµιστοκλῆς 22.4-
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Μετάφραση 

 

Την εξορία µε εξοστρακισµό την πραγµατοποίησαν 

εναντίον του, µειώνοντας την υπόληψη και την 

ανωτερότητά του, όπως συνήθιζαν (να κάνουν) για 

όλους για τους οποίους νόµιζαν ότι είναι υπερβολικά 

δυνατοί και ότι υπερέβαιναν το µέτρο της 

δηµοκρατικής ισότητας. Γιατί ο εξοστρακισµός δεν 

ήταν τιµωρία, αλλά ανακούφιση από τον φθόνο και 

εκτόνωση, που προκαλούσε ευχαρίστηση µε το να 

κάνει ταπεινούς όσους ήταν ανώτεροι και που 

εκτόνωνε την εχθρότητα σε αυτό το είδος ατίµωσης. 

 

 
 
 
 


