
Ενότητα 11η  Επικίνδυνες συµµαχίες 
 

Ὦ Ἀγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες Λακεδαιµόνιοι, Αγησίλαε και όλοι οι παρόντες Λακεδαιµόνιοι, 

ἐγὼ ὑµῖν, ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις ἐπολεµεῖτε, εγώ, όταν πολεµούσατε τους Αθηναίους, 

φίλος καὶ σύµµαχος ἐγενόµην, υπήρξα φίλος και σύµµαχός σας, 

καὶ το µὲν ναυτικὸν τὸ ὑµέτερον και το ναυτικό σας 

χρήµατα παρέχων ἰσχυρὸν ἐποίουν, δίνοντας χρήµατα το έκανα ισχυρό, 

ἐν δὲ τῇ γῇ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ ἵππου µαχόµενος µεθ’ ὑµῶν και στην ξηρά ο ίδιος πολεµώντας από το άρµα µαζί 
σας 

εἰς τὴν θάλατταν κατεδίωκον τοὺς πολεµίους. στη θάλασσα κατεδίωκα τους εχθρούς. 

καὶ διπλοῦν ὥσπερ Τισσαφέρνους οὐδὲν πώποτέ µου Και τίποτα δόλιο, όπως ο Τισσαφέρνης, ποτέ ως τώρα 

 οὔτε ποιήσαντος οὔτ’ εἰπόντος πρὸς ὑµᾶς ἔχοιτ’ ἄν 
κατηγορῆσαι. 

ούτε ότι σας έκανα ούτε ότι σας είπα θα µπορούσατε 
να µε κατηγορήσετε. 

Τοιοῦτος δὲ γενόµενος Κι ενώ σας συµπεριφέρθηκα µε τέτοιο τρόπο 

νῦν οὕτω διάκειµαι ὑφ’ ὑµῶν τώρα εσείς µου συµπεριφέρεστε έτσι 

ὡς οὐδὲ δεῖπνον ἔχω ἐν τῇ ἐµαυτοῦ χώρᾳ, ώστε ούτε φαγητό δεν έχω στη χώρα µου, 

εἰ µή τι ὧν ἄν ὑµεῖς λίπητε συλλέξοµαι, ὥσπερ τὰ 
θηρία. 

εκτός αν µαζέψω κάτι από αυτά που αφήνετε πίσω 
σας, όπως τα θηρία. 

Ἅ δέ µοι ὁ πατήρ καὶ οἰκήµατα καλὰ Και όσα ο πατέρας µου και σπίτια καλά 

καὶ παραδείσους καὶ δένδρων καὶ θηρίων µεστοὺς 
κατέλιπεν, 

και κήπους γεµάτους από δέντρα και θηρία µου 
άφησε, 

ἐφ’ οἷς ηὐφραινόµην, µε τα οποία ευχαριστιόµουν, 

ταῦτα πάντα ὁρῶ τὰ µὲν κατακεκοµµένα, τὰ δὲ 
κατακεκαυµένα. 

όλα αυτά τα βλέπω άλλα κατεστραµµένα εντελώς κι 
άλλα κατακαµένα. 

Εἰ οὖν ἐγὼ µὴ γιγνώσκω µήτε τὰ ὅσια µήτε τὰ δίκαια, Αν λοιπόν εγώ δε γνωρίζω µήτε τα όσια µήτε τα 
δίκαια, 

ὑµεῖς δὲ διδάξατέ µε εσείς να µου εξηγήσετε 

ὅπως ταῦτ’ ἐστίν ἀνδρῶν ἐπισταµένων χάριτας 
ἀποδιδόναι. 

πώς αυτά είναι ενέργειες ανθρώπων που γνωρίζουν 
να ανταποδίδουν την ευεργεσία.  

 
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά 4.1.32-33 
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Παράλληλα κείµενα 
 
Στο παρακάτω απόσπασµα υποστηρίζεται η άποψη ότι δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική φιλία ανάµεσα σε 

ανθρώπους που έχουν αντίθετες απόψεις και συµφέροντα.  

 

 

Κείµενο 

 

Φιλίαν γὰρ ἀληθινὴν καὶ µὴ ψευδώνυµον ἀδύνατον 

χωρὶς πίστεως καὶ βεβαιότητος ὑπάρχειν· ἐν δὲ τοῖς 

φαύλοις, ἀπίστοις καὶ ἀβεβαίοις οὖσι καὶ δόγµατα 

πολεµικὰ κεκτηµένοις, οὐκ εἶναι φιλίαν, ἑτέρας δέ 

τινας έπιπλοκὰς καὶ συνδέσεις ἔξωθεν ἀνάγκαις καὶ 

δόξαις κατεχοµένας γίνεσθαι. Φασὶ δὲ καὶ τὸ ἀγαπᾶν 

καὶ τὸ ἀσπάζεσθαι καὶ τὸ φιλεῖν µόνων εὶναι 

σπουδαίων. 

 

Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον, 2.7.11 

 

 

Μετάφραση 

 

Γιατί είναι αδύνατο να υπάρχει αληθινή φιλία και 

χωρίς πλαστό όνοµα, χωρίς εµπιστοσύνη και 

σταθερότητα· και δεν υπάρχει φιλία σ' εκείνους που 

είναι χυδαίοι, άπιστοι και ασταθείς και σ' εκείνους οι 

οποίοι έχουν αντίθετες απόψεις, αλλά δηµιουργούνται 

κάποιες συνδέσεις, οι οποίες επικρατούν εξαιτίας 

εξωτερικών αναγκών και απόψεων. Και ισχυρίζονται 

ότι το να αγαπάς και το να δέχεσαι κάποιον µε χαρά 

και το να συµπεριφέρεσαι µε τρυφερότητα είναι 

χαρακτηριστικά µόνο σηµαντικών ανθρώπων. 

 

 
 
 


