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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Ζ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία ιε ηίηθμ «Νμοαέθεξ ζημκ Ζνυδμημ» 

εηπμκήεδηε ζηα πθαίζζα ημο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ «Ανπαία ηαζ Νέα 

Δθθδκζηή Φζθμθμβία» ηδξ ηαηεφεοκζδξ «Ανπαία Δθθδκζηή Φζθμθμβία», ημο ηιήιαημξ 

θζθμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. 

 Πνχημ απυ  υθμοξ  εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ  επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ηδξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, Ακαπθδνςηή Καεδβδηή η. Βαζίθεζμ Λ. Κςκζηακηζκυπμοθμ 

βζα ηδκ πμθφηζιδ επζζηδιμκζηή ηαεμδήβδζδ, ειπζζημζφκδ ηαζ εηηίιδζδ πμο ιμο 

έδεζλε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ. Πανάθθδθα, εα ήεεθα κα εηθνάζς ηδκ 

αιένζζηδ εοβκςιμζφκδ ιμο ζημοξ ζοκεπζαθέπμκηεξ ηαεδβδηέξ, ηα. Μ. ςηδνίμο ηαζ 

η. Υ. Σζαββάθδ πμο δέπηδηακ κα είκαζ ιέθδ ηδξ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ αλζμθυβδζδξ 

ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ενβαζίαξ. Σέθμξ, μθεζθχ κα εηθνάζς ηζξ εενιέξ εοπανζζηίεξ ιμο 

ζημοξ οπεοεφκμοξ ηδξ αζαθζμεήηδξ ηδξ ζπμθήξ Ακενςπζζηζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ 

Πμθζηζζιζηχκ πμοδχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο, η. Γ. Φζθθμφδδ ηαζ ηδκ 

ηα. Γ. Κάηζμο βζα ηδκ ιεβάθδ ημοξ πνμεοιία κα ιε αμδεήζμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακαγήηδζδξ ηαζ ζοθθμβήξ ημο απαναίηδημο αζαθζμβναθζημφ οθζημφ.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 Σμ ανπζηυ εφκαζια πμο ιε χεδζε ζηδ ιεθέηδ ημο δνμδυηεζμο ένβμο, ιμο 

δυεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εβηφηθζςκ ζπμοδχκ ιμο, υηακ βζα πνχηδ θμνά ήνεα ζε 

επαθή ιε απμζπάζιαηα ηδξ δνμδυηεζαξ ζζημνζμβναθίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδ 

κμοαέθα πμο πενζείπε ημκ πενίθδιμ δζάθμβμ ιεηαλφ Κνμίζμο ηαζ υθςκα. Ανβυηενα, 

ςξ πνμπηοπζαηή θμζηήηνζα είπα ηδκ εοηαζνία κα βκςνίζς ζε αάεμξ ημκ ζζημνζηυ ηαζ 

ημ ένβμ ημο. Έηείκμ πμο ανπζηά ιε εκηοπςζίαζε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνμηάθεζε ημκ 

εαοιαζιυ ιμο ήηακ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ Ζνυδμημξ απμηφπςκε ηδκ 

ημζιμακηίθδρή ημο βζα ημκ άκενςπμ, ηδ ιμίνα ηαζ ηδκ ζζημνία, δδθχκμκηαξ ιέζς 

ημο κμαεθζζηζημφ οθζημφ ηδκ αζκζβιαηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ ακενχπζκμ ηαζ ημ εείμ, 

ημκ πθμφημ ηαζ ηδκ εοηοπία, ηδκ αηιή ιζαξ πνμζςπζηήξ πενζπέηεζαξ ηαζ ηδκ παναηιή 

ηδξ, ηαζ υθα αοηά ζοκοθαζιέκα ιε ημ ζζημνζηυ πθαίζζμ.  Χξ ιεηαπηοπζαηή πθέμκ 

θμζηήηνζα ακέθααα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, πνμηεζιέκμο 

κα εκηνοθήζς αηυιδ πενζζζυηενμ ζε πηοπέξ ημο δνμδυηεζμο ηεζιέκμο πμο ιέπνζ ηυηε 

έιεκακ ζημηεζκέξ.  

 οκμθζηά δ δζαηνζαή απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ηεθάθαζα. Σα δφμ πνχηα 

αθζενχκμκηαζ ζηδ βκςνζιία ιαξ ιε ηδκ ζζημνζμβναθία ηαζ ημ δνμδυηεζμ ηείιεκμ. 

Ακαθοηζηυηενα, ζημ πνχημ επζπεζνχ κα πανμοζζάζς ηα ζηάδζα βέκκδζδξ ηαζ ελέθζλδξ 

ημο κέμο θμβμηεπκζημφ είδμοξ ηδξ ζζημνζμβναθίαξ πμο εβηαζκζάζηδηε ιε ημκ Ζνυδμημ 

ηαηά ημ α΄ ιζζυ ημο πέιπημο αζχκα, απυ ηδκ επμπή πμο αηυιδ δ πμίδζδ δέζπμγε 

ζηδκ ακηίθδρδ ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ
1
 έςξ ηα πνυκζα ημο Ξεκμθχκηα. Σμ δεφηενμ 

απμηεθείηαζ απυ ηνία ιένδ ηα μπμία αθζενχκμκηαζ ζηδ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο 

ζζημνζημφ. Σα δφμ ηεθάθαζα πνμζθένμοκ ζημκ ακαβκχζηδ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ 

πθδνμθμνίεξ πνμηεζιέκμο κα βκςνίζεζ ηαθφηενα ημκ  Ζνυδμημ ιέζα απυ ηδ γςή ηαζ 

ηδ ιεεμδμθμβία πμο αημθμφεδζε ηαηά ηδκ ζζημνζηή ζοββναθή ηζ έηζζ κα ιπμνέζεζ κα 

παναημθμοεήζεζ ιε ιεβαθφηενδ εοημθία  ηδκ ακάθοζδ ημο ηονίςξ εέιαημξ, ημ μπμίμ 

αθμνά ηδκ ενιδκεοηζηή πανμοζίαζδ ημο κμαεθζζηζημφ οθζημφ. Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ 

αθζενχκεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ ιεθέηδ ημο ηονίςξ εέιαημξ. Υςνίγεηαζ ζε πέκηε ιένδ 

πμο ημ ηαεέκα ημοξ ελεηάγεζ ημ κμαεθζζηζηυ οθζηυ ηάης απυ έκα λεπςνζζηυ ηάεε 

                                                           
1
 Β.Λ. Κςκζηακηζκυπμοθμξ, Αξραία Διιεληθή Ιζηνξηνγξαθία. πγθξηηηθή Πξνζέγγηζε ησλ Σξηώλ 

Ιζηνξηθώλ, Δηδ. Έθοηνμκ, Καθαιάηα 2009, ζ. 9 
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θμνά πνίζια. ημ ηέθμξ ηάεε ηεθαθαίμο εηεέης ηα ζοιπενάζιαηά ιμο ακαθμνζηά ιε 

ημ εηάζημηε ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, Με ημ πνχημ, ζημπεφς ζε ιία εζζαβςβή ζημκ υνμ 

«κμοαέθα», πνμηεζιέκμο κα ηαηαδεζπεή ιε ηνυπμ ζαθή ηαζ ζφκημιμ δ εέζδ ηαζ δ 

θεζημονβία ηδξ ζε μθυηθδνμ ημ ζχια ηδξ δνμδυηεζαξ αθήβδζδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

πνμπςνχ ζε ιία ζφκημιδ πενζθδπηζηή απυδμζδ ημο κμήιαημξ ηςκ μηηχ κμοαεθχκ. 

ημ επυιεκμ ιένμξ ανπίγς ηδκ ειαάεοκζή ιμο ζημ ζδεμθμβζηυ ηαζ εκ βέκεζ 

πκεοιαηζηυ οπυααενμ ημο ζζημνζημφ ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο αοηυ απμηοπχκεηαζ ζηδκ 

εηάζημηε κμοαέθα. ηυπμξ ιμο είκαζ δ ηάηάδεζλδ ηδξ πμθζηζηήξ ζηέρδξ ημο 

Ζνμδυημο ιέζς ηδξ ελέηαζδξ ηςκ πανεηαάζεςκ. ημ ηνίημ ιένμξ απμηαθφπης ηα 

ημζκά ζδιεία ηδξ πνχζιδξ ζζημνζμβναθίαξ ιε ηδκ πμίδζδ ηαζ ημκ ιφεμ. Χζηυζμ δ 

ιεθέηδ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ηαηάδεζλδ ηςκ ζδιείςκ πμο απμηεθμφκ επζννμέξ απυ ηδκ 

αηηζηή ηναβςδία. ημ ηέηανημ πναβιαηεφμιαζ ηδκ πανμοζία ηδξ βοκαίηαξ ζημ 

κμαεθζζηζηυ οθζηυ ιε ζηυπμ κα απμηαθφρς ημ νυθμ ηδξ ζε μθυηθδνμ ημ 

ζζημνζμβναθζηυ ένβμ. Μέζς ηδξ δζελμδζηήξ ιεθέηδξ ηςκ πανεηαάζεςκ μδδβμφιε ζημ 

ζοιπέναζια πςξ μζ βοκαίηεξ ζημκ Ζνυδμημ ηείκμοκ κα είκαζ πζμ απμθαζζζηζηέξ ηαζ 

δοκαιζηέξ απυ ημοξ ζογφβμοξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμφξ ημοξ. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ 

ζζημνζηυξ πεζνίγεηαζ έκα ηυζμ θεπηυ γήηδια, ηενδίγεζ ημ εαοιαζιυ ημο ακαβκχζηδ, 

ηαεχξ πενζβνάθεζ ηδκ εοημθία ιε ηδκ μπμία έκα θαζκμιεκζηά ηαηχηενμ θφθμ, 

ηαημνεχκεζ κα πεζναβςβήζεζ ζζπονμφξ άκδνεξ, εηιεηαθθεουιεκμ ηδκ δεζηή ημο 

ηοθθυηδηα. Σμ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ιε ημ μπμίμ μθμηθδνχκς ηδ ιεθέηδ ιμο αθμνά ημ 

υνμ «αζηίδ» πμο δδθχκεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ Ζνυδμημ ζημ πνμμίιζμ ημο ένβμο. Μέζς 

ηδξ ιεθέηδξ ιμο δζαπίζηςζα πςξ μ υνμ αοηυξ υπςξ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ ζζημνζηυ 

δε εα πνέπεζ κα ζοβπαίεηαζ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή αζηία, υπςξ ηδξ βκςνίγμοιε ζηζξ 

ιένεξ ιαξ. Ο Ζνυδμημξ δε ζηυπεοε ζε ιζα ηαεανά επζζηδιμκζηή ηαζ 

ειπενζζηαηςιέκδ βκχζδ, αθθά ιέζς ηδξ ζζημνίαξ ημο ήεεθε κα ηαηαδείλεζ ημκ 

άκενςπμ ηαζ ηδ δνάζδ ημο. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ αζηία δεκ ήηακ ιία, αθθά έκαξ 

ζοκδοαζιυξ παναβυκηςκ πμο μδδβμφκ ζε ιία ζεζνά αθοζζδμηχκ βεβμκυηςκ. 

Δπμιέκςξ, ημοξ πανάβμκηεξ, αθθά ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ αοηχκ πνμζπαεχ κα ηαηαδείλς 

ελεηάγμκηαξ ιειμκςιέκα ηζξ πανεηαάζεζξ. 

Σμ ηέηανημ ηεθάθαζμ πενζέπεζ ηα ζοιπενάζιαηά ιμο, ζηα μπμία μδδβήεδηα 

ηαηυπζκ δζελμδζηήξ ιεθέηδξ ηαζ ακάθοζδξ ηςκ ηεθαθαίςκ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΔΝΔΗ ΚΑΙ ΔΞΔΛΙΚΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ 

Ο κμοξ ζοκέααθε ζηδκ ελεθζηηζηή πνυμδμ ημο ακενχπμο ιέζς ηδξ αηυνεζηδξ 

ηαζ αέκαδξ δίραξ ημο βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ ημο επζζεδημφ. Πνυηεζηαζ 

μοζζαζηζηά βζα ηδκ εζδμπμζυ δζαθμνά ημο ακενχπμο ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπμθμίπμοξ 

γςζημφξ μνβακζζιμφξ. Απυ ημ λεηίκδια ηδξ ζζημνίαξ ημο έςξ ζηζξ ιένεξ ιαξ δεκ 

έπαρε μφηε ζηζβιή κα εέηεζ ενςηήιαηα ακαθμνζηά ιε ημκ ηυζιμ πμο ακηζθαιαακυηακ 

ιε ηζξ αζζεήζεζξ ημο ηαζ κα αιθζζαδηεί παβζςιέκεξ εέζεζξ. Ζ ανπέβμκδ αοηή ακάβηδ 

ημκ μδήβδζε ζηδ δζενεφκδζδ ημο πανεθευκημξ, πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ απμηέθεζε ημκ 

εειέθζμ θίεμ ηδξ ζζημνζηήξ επζζηήιδξ. ημ ζδιείμ αοηυ ηνίκεηαζ ακαβηαία δ 

δζεηνίκδζδ πςξ δ ζζημνία ηςκ πνχζιςκ πνυκςκ μοδειία ζπέζδ δεκ πανμοζίαγε ιε 

ημκ ζδιενζκυ υνμ. Ζ πμνεία ηδξ δζαβνάθεηαζ ελεθζηηζηά ηαηά ημοξ αζχκεξ ηδξ 

ακενχπζκδξ δνάζδξ. 

 Αημφβμκηαξ ηδ θέλδ «ζζημνία», ημ ιοαθυ υθςκ ιαξ αοημιάηςξ ζηνέθεηαζ ζημ 

πανεθευκ. Χζηυζμ, μ ηαεέκαξ θένκεζ ζημ κμο ημο δζαθμνεηζηέξ εζηυκεξ. Κάπμζμξ  έκα 

ζηζβιζυηοπμ απυ ιζα ιάπδ, άθθμξ έκακ ανπαζμθμβζηυ πχνμ, έκαξ άθθμξ ιζα 

πνμζςπζηή ακάικδζδ. ιςξ, ιέζα απυ ημ εηενυηθδημ αοηυ πθήεμξ εζηυκςκ ημζκυξ 

πανμκμιαζηήξ ζηέηεηαζ δ ακενχπζκδ δνάζδ, δ μπμία ανενχκεζ ηαζ δμιεί ιζα ιδ 

ακαζηνέρζιδ ηαζ ελεθζηηζηή πμνεία. Ζ δνάζδ αοηή είηε ζε αημιζηυ είηε ζε ζοθθμβζηυ 

επίπεδμ, ιμθμκυηζ πεπεναζιέκδ ηυζμ ημπζηά υζμ ηαζ πνμκζηά επδνεάγεζ ημ πανυκ ηαζ 

ημ ιέθθμκ ηδξ ακενςπυηδηαξ,  δ μπμία  οπμαάθθεηαζ  ζε ζοκεπείξ ιεηαιμνθχζεζξ.  Ο  

άκςεεκ ζοθθμβζζιυξ απμηεθεί απυδεζλδ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ιεθέηδξ ηςκ 

πανεθευκηςκ βεβμκυηςκ,
2
 υπζ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ εκαζπυθδζδξ πμο πδβάγεζ απυ έκα 

απθυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ απυηηδζδ ιζαξ κέαξ βκχζδξ. Οζ ακενχπζκεξ πνάλεζξ, υπςξ 

πνμακέθενα, δζαδναιαηίγμοκ εκενβυ νυθμ ιε ηαεμνζζηζηέξ επζπηχζεζξ ζημκ νμο ηδξ 

ζζημνίαξ ιε έκα επζπθέμκ επζαανοκηζηυ ζημζπείμ. Σδ ιδ ακαζηνερζιυηδηά ημοξ. Ο 

άκενςπμξ θμζπυκ ιε ημ πέναζια ημκ πνυκςκ, ιέζς ηδξ ηαεδιενζκήξ ειπεζνίαξ, 

άνπζζε κα ακηζθαιαάκεηαζ πςξ ημ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο, αζημφζε άιεζδ 

επίπηςζδ ζημκ ίδζμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο. ηδ ζοκέπεζα, δεκ άνβδζε κα ηαηαθήλεζ 

ζηδ δζαπίζηςζδ πςξ πμθθά απυ ηα πνμαθήιαηα πμο αίςκε είηε ημζκςκζημπμθζηζηά 

                                                           
2
 οπυικ. Η.. Υνζζημδμφθμο, ζηδ ζεζνά εηδυζεςκ Εήηνμξ, η. 6, Θεζζαθμκίηδ 2001, ζ. 9-11 
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είηε πνμζςπζηά είπακ ηζξ νίγεξ ημοξ ζημ πανεθευκ. Δπμιέκςξ, ιυθζξ έθεαζε ζε ιία 

μνζζιέκδ θάζδ ηδξ ελέθζλήξ ημο ζοκεζδδημπμίδζε ηδκ ζζημνζηυηδηα ηδξ θφζδξ ημο 

ηδκ μπμία εέθδζε κα βκςνίζεζ ηαζ κα ιεθεηήζεζ. 
3
 

ημ ζδιείμ αοηυ ακαηφπηεζ έκα πνυαθδια ιείγμκμξ ζδιαζίαξ βζα ημκ 

ιεθεηδηή, πμο αθμνά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα ηαημνεχζεζ κα πνμζεββίζεζ ηδκ 

«αθήεεζα» ηςκ αθδβμφιεκςκ βεβμκυηςκ ηαζ κα ηα πανμοζζάζεζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ 

δοκαηή ζζημνζηή αηνίαεζα. Σδκ απάκηδζδ ζημκ πνμαθδιαηζζιυ αοηυ έδςζακ μζ 

ζζημνζηέξ πδβέξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφζακ δίαοθμ επζημζκςκίαξ ακάιεζα ζημκ ενεοκδηή 

ηαζ ζηα ζζημνζηά ζοιαάκηα. Έηζζ, ιε ημκ ηαηάθθδθμ πεζνζζιυ ημοξ ηα βεβμκυηα εα 

απμδεζηκφμκηακ ςξ πναβιαηζηά. Μάθζζηα,  δ πνμζςπζηή ημο ενβαζία βζκυηακ έηδδθα 

ηαηαθακήξ, αθθά ηαζ αλζμθμβήζζιδ, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο μ ίδίμξ επέθεβε κα 

πνμπςνήζεζ ζηδκ αλζμπμίζδ ηςκ πδβχκ αοηχκ ηαζ ζημκ ηαηάθθδθμ πεζνζζιυ ημοξ.
4
 

Χζηυζμ, βζα κα επζηεοπεμφκ υθα αοηά έπνεπε κα επζκμδεμφκ ιέεμδμζ ηαζ ηεπκζηέξ 

πμο εα αμδεμφζακ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πδβχκ. Πνχηα έπνεπε κα βίκεζ δ 

πνμκμθυβδζή ημοξ, πνμηεζιέκμο ημ ζζημνζηυ ζοιαάκ κα πνμζδζμνζζηεί πνμκζηά. 

Γδθαδή κα ηαηημπμζδεεί πάκς ζηδ νμή ημο πνυκμο ιε ηνυπμ θμβζηά απμδεηηυ, ιε 

απμηέθεζια δ ακαζφκεεζή ημο κα είκαζ ζε εέζδ κα αημθμοεήζεζ ηδκ ίδζα θμβζηή 

αθθδθμοπία ηαζ δζαδμπή ιε ηδκ μπμία πνςημειθακίζηδηε. Γζα ημκ θυβμ αοηυ μζ 

«ζζημνζημί» ηςκ πνχζιςκ πνυκςκ θυβς έθθεζρδξ ηεπκζηχκ ηαηαημπζζηζηυηενδξ 

πνμκμθυβδζδξ ηαζ πνμκζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηάπμζμο βεβμκυημξ, έηακακ ακαθμνέξ ζε 

ακενχπζκεξ βεκεαθμβίεξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μ Ζνυδμημξ ζοβηεηνζιεκμπμίδζε ηζξ 

ακαθμνέξ αοηέξ ηαζ ηζξ πενζυνζζε ζηζξ ααζζθζηέξ βεκζέξ ηςκ Πενζχκ ηαζ ηςκ Λοδχκ.
5
    

ηδ ζοκέπεζα, ημ εκδζαθένμκ ζηνάθδηε ζημκ βεςβναθζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο 

ζζημνζημφ βεβμκυημξ πμο  απμηέθεζε απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδξ ζζημνζηήξ 

ακαδίθδζδξ. Έκα ζοιαάκ δίπςξ ημκ ημπζηυ ημο πνμζδζμνζζιυ απμβοικχκεηαζ 

ζζημνζηυηδηαξ. Δπμιέκςξ, δ ζφκδεζή ημοξ ηνίκεηαζ επζαεαθδιέκδ. Υαναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια ειιμκήξ ζηδκ πενζβναθή ημο βεςβναθζημφ πχνμο εκημπίγμοιε ζε δομ 

ζδιεία ημο Ε΄ αζαθίμο ημο Ζνμδυημο, μπμίμξ πενζβνάθεζ θεπημιενζαηά ημκ πχνμ ηςκ 

Θενιμποθχκ, υπμο ηεθέζηδηε δ μιχκοιδ ιάπδ. Υςνίξ ημκ ακαθοηζηυ ηνυπμ 

πανμοζίαζδξ ημο πχνμο, μ ακαβκχζηδξ δε εα ήηακ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ επ’ αηνζαχξ 

                                                           
3
 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ..9, 11 

4
 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.12 

5
 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.12,13 
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ηδξ πθεμκεηηδηή ή ιδ εέζδ ηςκ δομ ακηζπάθςκ ηζ έηζζ δ δεζηή κίηδ ηςκ Δθθήκςκ ηαζ 

δ ήηηα ηςκ Πενζχκ, ηαεχξ ηαζ δ εζδζημφ παναηηήνα εηδμφθεοζδ ημο Δθζάθηδ εα 

πάκμκηακ ζηδκ αθάκεζα.
6
 Αηυιδ, εηείκμκ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ ζζημνζηή δζενεφκδζδ 

εα πνέπεζ κα παναηηδνίγεζ δ επζζηδιμκζηή εοζοκεζδδζία. Γδθαδή υθεξ μζ ιανηονίεξ 

ηαζ ηα ηεηιήνζα πμο έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο εα πνέπεζ κα θζθηνάνςκηαζ ακηζηεζιεκζηά 

ηαζ ηνζηζηά ηαηά ηδκ ακαρδθάθδζδ ημο πανεθευκημξ, πνμηεζιέκμο κα μδδβδεεί ζε 

έκα μνζζιέκμ ζοιπέναζια. ηδ ζοκέπεζα, μθείθεζ κα πνμαεί ζηδκ αζηζμθυβδζδ ηδξ 

εέζδξ ημο ιε υζμ ημ δοκαηυκ πεζζηζηυηενμ ηνυπμ. ηυπμξ αοηήξ ηδξ ιεευδμο είκαζ δ 

οπμπνέςζδ ημο οπεοεφκμο ζζημνζημφ βζα επαθήεεοζδ ηαζ έθεβπμ ημο οθζημφ, χζηε κα 

απμθεοπεμφκ παναπμζήζεζξ, δζαζηνααθχζεζξ ηαζ πανενιδκείεξ, θυβς πμθζηζηχκ ή 

άθθςκ ζημπζιμηήηςκ.
7
 

 Ο Γενιακυξ θζθυζμθμξ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ζημ ένβμ ημο 

Philosophie der Geschichte,
8
 οπμζηδνίγεζ πςξ δ ζζημνία οπμδζαζνείηαζ ζε ηνείξ 

ηθάδμοξ. Πνχημκ, ζηδ δζακμδηζηά επελενβαζιέκδ ή ηνζηζηή ζζημνία, δ μπμία αθμνά 

ηνζηζηχξ επελενβαζιέκα ζζημνζηά βεβμκυηα ηαζ έκκμζεξ ακελανηήηςξ επμπήξ, δ αλία 

ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ θακενή ζημ πανυκ. Δδχ παναδείβιαημξ πάνζκ, εκηάζζμκηαζ 

ζζημνίεξ ηδξ ενδζηείαξ, ηδξ ηέπκδξ ή ημο δζηαίμο, μζ μπμίεξ μνζζιέκεξ θμνέξ ιπμνμφκ 

κα ζοζπεηζζημφκ ηαζ ιε ηδκ εεκζηή ζζημνία.
9
 Γεφηενμκ, ζηδ θζθμζμθζηή, δ μπμία 

αθμνά ηδκ ηνζηζηή ζηάζδ ημο ενεοκδηή απέκακηζ ζηα δεδμιέκα, ηαεχξ ηαζ ημκ 

πνμαθδιαηζζιυ ημο ακαθμνζηά ιε ημκ εκημπζζιυ ημο ζοκυθμο ηςκ ηζκδηήνζςκ 

δοκάιεςκ πμο πνμηαθμφκ έκα ζοιαάκ. Σμκ ηεθεοηαίμ ηθάδμ μνίγεζ ςξ «παναδμζζαηή 

ζζημνία» ηαζ μ  μπμίμξ ιάθζζηα αθμνά ημ εέια ιεθέηδξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζημκ ημιέα αοηυ μ Hegel εκηάζζεζ ζζημνζημφξ, υπςξ ημκ Ζνυδμημ ηαζ 

ημκ Θμοηοδίδδ. φιθςκα ιε ημκ θζθυζμθμ μζ ζοβηεηνζιέκμζ ζζημνζημί αθμνιήζηζηακ 

απυ ζδιακηζηά βεβμκυηα πμο πενζέπεζακ ζηδκ ακηίθδρή ημοξ, εκδζαθένεδηακ βζα 

αοηά ηαζ εέθδζακ κα ζοβηεκηνχζμοκ ημ απαναίηδημ πθδνμθμνζαηυ οθζηυ. Οζ 

ζοββναθείξ αοημί είπακ ηαηακμήζεζ πθήνςξ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ιαηνμπνυεεζιδξ 

ζδιαζίαξ ημοξ, ιμθμκυηζ ήηακ πανμδζηά. Πανάθθδθα, είπακ ααεζά πίζηδ ζηδ 

ζδιακηζηυηδηα ηαζ ζηδ πνμζθμνά ημο ένβμο ημοξ ςξ «ηηήια εζαεί» ζηδ παβηυζιζα 

                                                           
6
 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.13,14 

7
 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.14,15 

8
 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.15 

9
 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.15 
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Ηζημνία.
10

 Μάθζζηα, ηδκ παναηήνδζδ αοηή επζαεααζχκεζ δ μιμθμβία ημο ίδζμο ημο 

Ζνμδυημο ζημ πνμμίιζμ ηςκ ζζημνζχκ ημο, υπςξ θακενχκεζ ημ αηυθμοεμ απυζπαζια: 

ὡο κήηε ηὰ γελόκελα ἐμ ἀλζξώπσλ ηῷ ρξόλῳ ἐμίηεια γέλεηαη, κήηε ἔξγα κεγάια ηε θαὶ 

ζσκαζηά, ηὰ κὲλ Ἕιιεζη, ηὰ δὲ βαξβάξνηζη ἀπνδερζέληα, ἀθιέα γέλεηαη, ηά ηε ἄιια θαὶ 

δη᾽ ἣλ αἰηίελ ἐπνιέκεζαλ ἀιιήινηζη.
11

 

 Πνζκ εζηζάζμοιε ηδ ιεθέηδ ιαξ ζηδκ ζζημνζμβναθία, υπςξ αοηή 

δζαιμνθχεδηε απυ ημκ Ζνυδμημ, είκαζ ακάβηδ κα πανμοζζάζμοιε ηδκ ελεθζηηζηή 

πμνεία ημο είδμοξ, ηαεχξ ηαζ ηζ ηαηάζηαζδ, απυ άπμρδ ζζημνζημφ εκδζαθένμκημξ, 

επζηναημφζε ζηδκ ανπαία εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. Μμθμκυηζ, ςξ είδμξ δ 

ζζημνζμβναθία εβηαζκζάγεηαζ ιε ημκ Ζνυδμημ ζημ α΄ ιζζυ ημο 5
μο

 αζχκα π.Υ.,
12

 δε 

ζδιαίκεζ πςξ απυ ημοξ Έθθδκεξ ηδξ επμπήξ απμοζίαγε ημ εκδζαθένμκ βζα ζζημνζηέξ 

ακαγδηήζεζξ. πςξ πνμακέθενα, ζημκ άκενςπμ απυ ηδκ ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ ημο 

είκαζ έιθοηα ηα ζπένιαηα εκδζαθένμκημξ βζα ημ ζζημνζηυ ημο πανεθευκ. Ο θυβμξ βζα 

ηδκ ανβμπμνδιέκδ ειθάκζζδ ημο είδμοξ πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζηδκ απυθοηδ 

ηονζανπία ηδξ πμίδζδξ.  

Ζ ακάβηδ θμζπυκ αοηή πνςημειθακίγεηαζ ζηα Οιδνζηά έπδ.
13

 Καηά ηδκ 

Ανπασηή πενίμδμ, απυ ηζξ ανπέξ ημο 7
μο

 αζχκα π.Υ. έςξ πενίπμο ηζξ ανπέξ ημο 5
μο

 δ 

Ηθζάδα ηαζ δ Οδφζζεζα δέζπμγακ ζημκ πκεοιαηζηυ μνίγμκηα ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ.
14

 

Ο ιδνμξ πνμζέθενε ζηζξ βεκζέξ ηδξ επμπήξ, πμο ιυθζξ είπακ ανπίζεζ κα ιαεαίκμοκ 

ηδ βναθή, ιζα ζοβηνμηδιέκδ ηαζ ηεθεζμπμζδιέκδ πμζδηζηή πανάδμζδ.
15

 Μάθζζηα, 

ηακείξ απυ εηείκμοξ πμο επζεοιμφζακ κα αζπμθδεμφκ ιε ηδκ πμίδζδ δεκ ημθιμφζε κα 

επζθέλεζ ημ επάββεθια ημο επζημφ πμζδηή, ηαεχξ μζ εθπίδεξ ηδξ επζηοπίαξ ημο ήηακ 

εθάπζζηεξ έςξ ιδδεκζηέξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, μζ πενζζζυηενμζ ή βίκμκηακ ναρςδμί ηαζ 

απήββεζθακ απυ ικήιδξ ηα μιδνζηά έπδ ή ζηνέθμκηακ ζε άθθμ είδμξ πμίδζδξ, ζηδ 

θονζηή.
16

  

Ζ απαββεθία ημοξ δεκ πνμζέθενε ιυκμ ιζα αημοζηζηή εοπανίζηδζδ, αθθά 

ελοπδνεημφζε πζμ μοζζαζηζημφξ ζημπμφξ. Μέζς ημο πμζδηζημφ ηαζ ιοεμθμβζημφ ηδξ 

                                                           
10

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.15,16 
11

Ζν., 1, 1 
12

 Κςκζηακηζκυπμοθμξ, υ.π., ζ.9 
13

 Κςκζηακηζκυπμοθμξ, υ.π., ζ.9 
14

J. Romm, Ηξόδνηνο ν ηζηνξηθόο θαη ην έξγν ηνπ, εθθ. ιεη. Π. Πμθοηάνπμο, Δηδ. Σοπςεήης, Αεήκα 

2004, ζ. 55 
15

Romm, υ.π., ζ.56 
16

Romm, υ.π., ζ.55 
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ηνυπμο πανμοζίαγε ηα βεκεαθμβζηά δέκηνα ηςκ δνχςκ απυ ηα μπμία δζαπςνίγμκηακ ή 

ζοκάπηςκηακ μζ πνμβεκέζηενεξ απυ ηζξ ιεηέπεζηα δνςζηέξ βεκζέξ. Καηαθαααίκμοιε 

θμζπυκ, ηδ ζδιακηζηυηδηά ημοξ δ μπμία εκημπίγεηαζ ηυζμ ζε αημιζηυ, υζμ ηαζ 

ζοθθμβζηυ επίπεδμ. ζμκ αθμνά ημ αημιζηυ, μζ αηνμαηέξ ιέζς ηςκ δζδβήζεςκ 

έηνεθακ ηαζ ζηακμπμζμφζακ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα ημ ζζημνζηυ ημοξ πανεθευκ, 

εκζζπφμκηαξ πανάθθδθα ηδκ οπενδθάκεζα ημοξ βζα ηα ηαημνεχιαηα ηςκ πνμβυκςκ 

ημοξ.
17

 Με ημκ υνμ ζοθθμβζηυ επίπεδμ, ακαθένμιαζ ζηζξ εθθδκζηέξ πυθεζξ πμο ιέζς 

ηςκ δνςζηχκ επχκ δζενεοκμφζακ ημ πανεθευκ ημοξ πνμζπαεχκηαξ κα ακαηαθφρμοκ 

ηζξ νίγεξ ημοξ, ιέζς ηςκ βεκεαθμβζηχκ ζοββεκεζχκ ιε μιδνζημφξ ήνςεξ, 

ηαημνεχκμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, αθεκυξ ηδκ ηαηαλίςζή ημοξ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ 

εθθδκζηχκ πυθεςκ ηαζ αθεηένμο έκακ ηίηθμ ηζιήξ βζα ηζξ ίδζεξ.
18

 

Αηυιδ, ζηα μιδνζηά έπδ βίκεηαζ θακενή δ επζδίςλδ ημο ίδζμο ημο πμζδηή πμο 

παζπίγεζ κα ελδβήζεζ ημκ ηνυπμ επζβέκκδζδξ ηαζ δζείζδοζδξ ιεηαβεκέζηενςκ 

βεβμκυηςκ απυ πνμβεκέζηενα ή ημκίγεζ ηδκ ηαεμνζζηζηυηδηα ηςκ βεκεζζμονβχκ 

αζηζχκ εκυξ θαζκμιέκμο ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ αοημφ. Παναηδνμφιε επμιέκςξ έκα 

πνχζιμ ζηάδζμ ζζημνζηήξ εεχνδζδξ ηςκ πναβιάηςκ ημ μπμίμ ζηακμπμζεί ημ αίζεδια 

ημο ακενχπμο κα δζαηδνεί ζηδ ικήιδ ημο πανεθευκηα βεβμκυηα ηαηημπμζδιέκα ζε 

ιζα θμβζηή αημθμοεία πανυιμζα ιε εηείκδ ηαηά ηδκ μπμία δζαδναιαηίζηδηακ.
19

  

ημ ζδιείμ αοηυ ηνίκεηαζ ακαβηαία δ ικεία δομ ζηίπςκ ηδξ Ηθζάδαξ υπμο 

ζοκακηάιε ηδ θέλδ «ζζημνία» βζα πνχηδ θμνά. Ζ πνχηδ ζηδ ναρςδία ΄  ημο ζηίπμο 

501 ἄκθσ δ᾽ ἱέζζελ ἐπὶ ἴζηνξη πεῖξαξ ἑιέζζαη
20

 ηαζ δ δεφηενδ ζηδ ναρςδία Φ΄ ημο 

ζηίπμο 486 ἴζηνξα δ᾽ Ἀηξεΐδελ Ἀγακέκλνλα ζείνκελ ἄκθσ.
21

 Βέααζα ζημκ ιδνμ ημ 

μοζζαζηζηυ ἴζησξ δήθςκε εηείκμκ πμο είδε ηάηζ ςξ αοηυπηδξ ιάνηοναξ ηαζ ιπμνεί κα 

ημ επζαεααζχζεζ.
22

 Πάκηςξ, ακ ηαζ δ πμίδζδ ανζζηυηακ ιίθζα ιαηνζά απυ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηή αθήεεζα υζςκ αθδβείηαζ, αθθά ηαζ δ αζοκέπεζά ηδξ ζηδκ αηνζαή 

πνμκμθυβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ, θυβς απμφζζαξ εκυξ ηαεμθζημφ ζοζηήιαημξ 

πνμκμθυβδζδξ, δεκ ζηάεδηακ ειπυδζμ ζημ ηφνμξ ηδξ. Μέπνζ ηα ιέζα ή ηαζ ημ ηέθμξ 

                                                           
17

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.17,18 
18

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.18 
19

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.18,19 
20

 Ιλ. Σ’,  501 
21

 Ιλ., Ψ’,  486 
22

 οπυικ., Γ.Ν. Μανςκίηδξ ζημ 1
μ
 αζαθίμ ηςκ ζζημνζχκ ημο Ζνμδυημο, Δηδ. Γημαυζηδξ, Αεήκα 1964, 

ζ.23 
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ημο 6
μο

 αζχκα π.Υ. ηα έπδ δέζπμγακ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ ηαζ απμηεθμφζακ ηδ 

ιμκαδζηή πδβή άκηθδζδξ πθδνμθμνζχκ ζζημνζημφ πενζεπμιέκμο.
23

 

Σα μιδνζηά έπδ δεκ ήηακ δ ιμκαδζηή αζηία βζα ηδκ οπεναμθζηή ηαεοζηένδζδ 

ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζζημνζμβναθίαξ ςξ θμβμηεπκζημφ είδμοξ. Ζ ηεθεοηαία ιμνθή 

πμζδηζηήξ δδιζμονβίαξ, δ ηναβςδία, δζαδναιάηζζε ηαεμνζζηζηυ νυθμ.
24

 Ο 

Ανζζημηέθδξ ζημ έκαημ ηεθάθαζμ ηδξ πμζδηζηήξ ημο ελεηάγεζ ζοβηνζηζηά ηδκ πμίδζδ 

ηαζ ηδκ ζζημνία, δζαπζζηχκμκηαξ πάζια ιεηαλφ ημοξ. Απυ ηδ ιία ιενζά δ πμίδζδ είκαζ 

"θηινζνθηθόηεξε" απυ ηδκ ζζημνία, βζαηί αζπμθείηαζ ιε πνάβιαηα πμο έπμοκ βεκζηή 

ζζπφ, ιε ηα θαζόινπ ηαζ υπζ ιε ηα ζοβηεηνζιέκα βεβμκυηα, εκχ δ ζζημνία ιε ημ εζδζηυ. 

Χζηυζμ, δ δζάηνζζδ αοηή δεκ έβζκε ακηζθδπηή απυ ημοξ ανπαίμοξ, δζυηζ ηαζ ηα δομ 

είδδ είπακ ςξ ακηζηείιεκμ ηα θιέα ἀλδξῶλ.
25

  Ζ εειαημθμβία ηδξ ηναβζηήξ πμίδζδξ 

απμηέθεζε ιε ηδ ζεζνά ηδξ ααζζηή αζηία. Δπζ παναδείβιαηζ, ημκ 5
μ
 αζχκα π.Υ. μ 

ηναβζηυξ πμζδηήξ Φνφκζπμξ ιε ηα ένβα ημο Μηιήηνπ άισζηο ηαζ Φνίληζζαη,  άθδζε 

ηαηά ιένμξ ημ ιφεμ ηαζ ζηνάθδηε ζε ζφβπνμκα ζζημνζηά βεβμκυηα, εβηαζκζάγμκηαξ 

βζα πνχηδ θμνά ζηδκ ηναβςδία ηδκ ζζημνζηή εειαημθμβία, επδνεάγμκηαξ ιε ημ 

δεφηενμ ένβμ ημο ημκ ιεβάθμ ηναβζηυ πμζδηή Αζζπφθμ ζηδ ζφκηαλδ ηδξ ηναβςδίαξ ιε 

ηίηθμ Πέξζαη, ηδξ ιυκδξ αηέναζα ζςγυιεκδξ ηναβςδίαξ ζζημνζημφ πενζεπμιέκμο, δ 

μπμία δζδάπεδηε ημ 472 π.Υ. ιε πμνδβυ ημκ Πενζηθή.
26

 Πανάθθδθα, δεκ είπε βεκκδεεί 

αηυιδ ζημοξ Έθθδκεξ ηδξ επμπήξ δ επζεοιία ακαγήηδζδξ άθθςκ ηνυπςκ έηθναζδξ 

βζα ηα γδηήιαηα πμο ημοξ αθμνμφζακ, ηαεχξ δ ηναβςδία βζα άθθδ ιία θμνά 

επζπεζνμφζε κα ενιδκεφζεζ ιε ηνυπμ αοεεκηζηυ εηηυξ απυ ηα ζζημνζηά ηαζ ηα 

ζφβπνμκα ημζκςκζημπμθζηζηά γδηήιαηα. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ 

ηναβςδία ημο μθμηθή Αληηγόλε.
27

  

Ο Λμοηζακυξ ζημ ένβμ ημο «Πῶο δεῖ ἱζηνξίαλ ζπγγξάθεηλ», πανμοζζάγεζ ηδ 

ιεζμκεηηζηή εέζδ ημο ζζημνζημφ ηαηά ηδ ζοββναθή ηςκ βεβμκυηςκ εκ ακηζεέζεζ ιε 

ημο πμζδηή. Ο ιεκ αζζεάκεηαζ πενζμνζζιέκμξ ζηδκ πναβιάηεοζδ ημο οθζημφ, μ δε έπεζ 

απενζυνζζηδ εθεοεενία ζηδκ πανμοζίαζδ, αηυιδ ηαζ ζε ιφεμοξ παβζςιέκμοξ.
28

 

                                                           
23

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.19 
24

Κςκζηακηζκυπμοθμξ, υ.π., ζ.9,10 
25

Κςκζηακηζκυπμοθμξ, υ.π., ζ.10 
26

Κςκζηακηζκυπμοθμξ, υ.π., ζ.10 
27

Κςκζηακηζκυπμοθμξ, υ.π., ζ.9 
28

Κςκζηακηζκυπμοθμξ, υ.π., ζ.10,11 
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Δπζπνμζεέηςξ, πζεακή αζηία ανβμπμνίαξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ημο κέμο αοημφ 

είδμοξ πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζηδκ εέζδ πμο ηαηείπε μ πεγυξ θυβμξ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ 

ακενχπςκ ηδξ επμπήξ. Καη’ ανπάξ, δ θέλδ πνίεζηο πνμένπεηαζ απυ ημ νήια πνηῶ. Γζα 

ημκ θυβμ αοηυ ζηδκ Ανπαία Δθθάδα ήηακ ζοκχκοιδ ιε ηδ δδιζμονβία.
29

 Ακηζεέηςξ, 

βζα πνυκζα δεκ οπήνπε θέλδ βζα ημκ πεγυ θυβμ. Υνεζάζηδηακ ηέζζενζξ αζχκεξ απυ ηδκ 

εθιάκζζδ ηδξ βναθήξ πνμηεζιέκμο κα ζοιπενζθδθεεί ζηα ενβαθεία ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

αθθά ηαζ πάθζ πςνίξ κα ηαηαλζςεεί. Υαναηηδνζγυηακ ςξ ςηιόο ιόγνο ηαζ ζοιαυθζγε 

ηδκ ηαηχηενδ ηάλδ. ηδ ζοκείδδζδ ηςκ ακενχπςκ ηδξ επμπήξ απυ ημκ ζοβηεηνζιέκμ 

βθςζζζηυ ηφπμ απμοζίαγε δ ιεβαθμπνέπεζα πμο πάνζγε ζημκ θυβμ μ έιιεηνμξ ζηίπμξ. 

Ζ πνήζδ ημο ςξ ηυηε πενζμνζγυηακ ζε επζπεζνδιαηζηέξ δμζμθδρίεξ, κμιζημφξ 

ηχδζηεξ, απμβναθή ειπμνεοιάηςκ,
30

 ηαηαβναθέξ ηαηαθυβςκ ιε ηα μκυιαηα ηςκ 

κζηδηχκ Οθοιπζαηχκ ή άθθςκ αβχκςκ, ηαηαθυβμοξ ιε ηα μκυιαηα ζενέςκ ή 

ανπυκηςκ πυθεςκ, υπςξ ηςκ εθυνςκ ηδξ πάνηδξ ή ηςκ επχκοιςκ ανπυκηςκ ηδξ 

Αεήκαξ ηαζ εκ βέκεζ δ πνήζδ ημο πενζμνζγυηακ ζε ηαεδιενζκέξ εθανιμβέξ.
31

 

Απυ ημοξ Έθθδκεξ ηαημίημοξ ηςκ παναθίςκ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ ημκ 6
μ
 αζχκα 

π.Υ., άνπζζε δεζθά – δεζθά κα ειθακίγεηαζ ιζα ζηνμθή ζημ ενεοκδηζηυ πκεφια. ε ιία 

επμπή ηαηά ηδκ μπμία ημ υνζα ιεηαλφ θζθμζμθίαξ ηαζ επζζηήιδξ ήηακ δοζδζάηνζηα, 

άνπζζε κα ηαθθζενβείηαζ ιζα ιμνθή πκεοιαηζηήξ δζενβαζίαξ πςνίξ πμζδηζηή ιμνθή 

ηαζ πνμέθεοζδ.
32

 Πνυηεζηαζ βζα ιζα μιάδα δζακμδηχκ μζ μπμίμζ απέννζρακ ημκ 

πμζδηζηυ θυβμ ςξ ρεφηζημ ηαζ ζηνάθδηακ ζημκ πεγυ, δζυηζ απμβοικςιέκμξ απυ ηάεε 

θμβήξ πμζδηζηά ζημθίδζα πνμέααθε ημκ νεαθζζιυ. Σδκ πζζηή δδθαδή απυδμζδ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ιε ακηζηεζιεκζηα – πεζνμπζαζηά ζημζπεία.
33

 Ακαθενυιεκδ ζημ υνμ 

δζακμδηέξ εκκμχ ημοξ Ίςκεξ θζθμζυθμοξ πμο ζηεθέπςζακ ημοξ πνμδνυιμοξ ηςκ 

ζφβπνμκςκ επζζηδιυκςκ ηαζ είκαζ βκςζημί ιε ημ υκμια Ίςκεξ θζθυζμθμζ ή 

Φοζζημί.
34

 Δίκαζ εηείκμζ πμο επζηέκηνςζακ ηδκ ένεοκά ημοξ ζημκ εκημπζζιυ ηςκ 

πνςηανπζηχκ οθζηχκ ζημζπείςκ ηα μπμία πνμηάθεζακ ημ θαζκυιεκμ ηδξ δδιζμονβίαξ 

ημο ηυζιμο, αβκμχκηαξ μπμζαδήπμηε ενιδκεία εεμθμβζημφ ή ιεηαθοζζημφ 

παναηηήνα.
35

 Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ εκανηηήνζα θνάζδ εκυξ 

                                                           
29

Romm, υ.π., ζ.56 
30

Romm, υ.π., ζ.56,57 
31

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.20 
32

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.21 
33

 Romm, υ.π., ζ.57,58 
34

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.21 
35

 οκημιυνμο, υ.π., ζ. 21,22 
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ζςκζημφ ένβμο ιε ηίηθμ Γελεαινγίαη ημο Δηαηαίμο
36

 « Γξάθσ απηό πνπ πηζηεύσ όηη 

είλαη αιήζεηα, γηαηί νη Έιιελεο ιέλε δηάθνξεο ηζηνξίεο πνπ εγώ ηηο βξίζθσ 

παξάινγεο».
37

  ζβά – ζζβά δζαβνάθμκηαζ ηα αήιαηα ιζαξ κέαξ ιμνθήξ ζφθθδρδξ ημο 

επζζεδημφ. Πνυηεζηαζ, βζα ιζα  ηαζκμθακή πκεοιαηζηή πνμζπάεεζα πμο εβηαζκίαζε 

ηαζ ηαθθζένβδζε έκα βεκζηυηενμ οπυδεζβια ένεοκαξ ζημ ζημπαζιυ ηςκ Δθθήκςκ ηδξ 

Ηςκίαξ ζοιαάθμκηαξ έηζζ ζηδκ «ηζηνξηθή» ένεοκα.
38

 

Δκημφημζξ, δ ζζημνζμβναθία πνμτπήνλε ηδξ ζζημνζηήξ επζζηήιδξ ηαζ δ 

ιεηάααζδ ήηακ δφζημθδ, ηαεχξ έπνεπε κα ακαηναπμφκ πακηεθχξ μζ εεμθμβζηέξ ηαζ 

ιοεμθμβζηέξ ακαθμνέξ, μζ μπμίεξ ιέπνζ ηυηε απμηεθμφζακ ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ 

απυδεζλδξ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ. Δπμιέκςξ, εφημθα βίκεηαζ ακηζθδπηυ πςξ βζα κα 

ηαημνεςεεί δ αθαίνεζδ υθςκ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ δ ένεοκα κα επζηεκηνςεεί 

ζημκ μνευ θυβμ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ απμηηχκηαξ ακηζηεζιεκζηυ παναηηήνα, δ 

πμνεία ηςκ ιεθεηδηχκ δζαβναθυηακ ιαηνζά ηαζ επίπμκδ.
39

 

Ζ Μίθδημξ ηδξ Ηςκίαξ απμηέθεζε ηδ βεκέεθζμ πχνα ηδξ ζζημνζμβναθίαξ, δ 

μπμία ηδκ επμπή εηείκδ ανζζηυηακ ηάης απυ ημκ γοβυ ηςκ Πενζχκ. Ζ ηαηάζηαζδ 

αοηή επέδναζε εεηζηά ζημοξ πνχημοξ ζζημνζμβνάθμοξ, μζ μπμίμζ είπακ ηδ δοκαηυηδηα 

κα ηαλζδέρμοκ εθεφεενα ζηζξ απένακηεξ εηηάζεζξ ηδξ πενζζηήξ επζηνάηεζαξ ηαζ κα 

ένεμοκ ζε επαθή ιε ημοξ θαμφξ ηδξ Ακαημθήξ βκςνίγμκηαξ ηζξ ζδζμιμνθίεξ ηαζ ημκ 

πμθζηζζιυ ημοξ,
40

 εβηαηαθείπμκηαξ έηζζ ηδκ παθζά πμζδηζηή ηαζ ιοεζηή πανάδμζδ ηαζ 

κα ζηναθμφκ ζε ιεθέηεξ ιε ακηζηεζιεκζηυηενμ παναηηήνα, υπςξ ζηδ βεςβναθία, ηδκ 

εεκμβναθία ηαζ ηδ βεκεαθμβία. ηδ ζοκέπεζα, έπμκηαξ ζοβηεκηνχζεζ υθμ αοηυ ημ 

οθζηυ πνμπχνδζακ ζε ηαηαβναθή ημο, δ μπμία απμηέθεζε ημ πνχημ ζζημνζμβναθζηυ 

ζχια.
41

 

Οζ Ίςκεξ ζζημνζμβνάθμζ βζα πνχηδ θμνά έθααακ ηδκ μκμιαζία «ινγνγξάθνη», 

απυ ημκ Θμοηοδίδδ ζημ πνχημ αζαθίμ ημο ζημ ηεθάθαζμ 21, υπςξ θακενχκεζ ημ 

αηυθμοεμ πςνίμ: ἐθ δὲ ηῶλ εἰξεκέλσλ ηεθκεξίσλ ὅκσο ηνηαῦηα ἄλ ηηο λνκίδσλ 

κάιηζηα ἃ δηιζνλ νὐρ 

ἁκαξηάλνη, θαὶ νὔηε ὡο πνηεηαὶ ὑκλήθαζη πεξὶ αὐηῶλ ἐπὶ ηὸ 

                                                           
 
37

Romm, υ.π., ζ.57 
38

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.22 
39

 Υνζζημδμφθμο, υ.π.,  ζ.23 
40

Μανςκίηδξ, υ.π., ζ.23 
41

Μανςκίηδξ, υ.π., ζ.23,24,25 
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κεῖδνλ θνζκνῦληεο κᾶιινλ πηζηεύσλ, νὔηε ὡο ινγνγξάθνη 

μπλέζεζαλ ἐπὶ ηὸ πξνζαγσγόηεξνλ ηῆ ἀθξνάζεη ἢ ἀιεζέ- 

ζηεξνλ, ὄληα ἀλεμέιεγθηα θαὶ ηὰ πνιιὰ ὑπὸ ρξόλνπ αὐηῶλ 

ἀπίζησο ἐπὶ ηὸ κπζῶδεο ἐθλεληθεθόηα, εὑξζζαη δὲ ἡγεζά- 

κελνο ἐθ ηῶλ ἐπηθαλεζηάησλ ζεκείσλ ὡο παιαηὰ εἶλαη 

ἀπνρξώλησο
42

, μ μπμίμξ ζοιπενζέθααε ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ημκ Ζνυδμημ. Χζηυζμ, 

ζήιενα δ ανπαία εθθδκζηή Γναιιαημθμβία δέπεηαζ ςξ θμβμβνάθμοξ ιυκμ ημοξ 

ζζημνζμβνάθμοξ πμο έδναζακ πνμ Ζνμδυημο.
43

 

φιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ ζδιακηζηυηενμζ ααζζημί εηπνυζςπμζ ηδξ Ηςκζηήξ 

θμβμβναθίαξ, είκαζ μ Κάδιμξ μ Μζθήζζμξ, μ Γζμκφζζμξ μ Μζθήζζμξ, μ Δοβέςκ μ 

άιζμξ, μ Γδίμπμξ μ Πνμημκκήζζμξ, μ Δφδδιμξ μ Πάνζμξ, μ Γδιμηθήξ μ Φοβεθεφξ, μ 

Δηαηαίμξ μ Μζθήζζμξ, Δοεοιέκδξ μ Μαζζαθζχηδξ, μ Υάνςκ μ Λαιραηδκυξ, μ 

Ξάκεμξ μ Λοδυξ,  μ Μεθδζαβυναξ μ Υαθηδδυκζμξ, Αημοζίθαμξ μ Ανβείμξ ηαζ μ 

Φενεηφδδξ μ Αεδκαίμξ.
44

 Δπίζδξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ ζημοξ Ίςκεξ θμβμβνάθμοξ 

πενζθαιαάκμκηαζ αοημί πμο έβναρακ ζε Ηςκζηή δζάθεηημ ηαζ υπζ ιυκμ μζ ηαηαβυιεκμζ 

απυ ηδκ Ηςκία. Οζ άκςεεκ ζοββναθείξ πνμδβήεδηακ ημο Ζνμδυημο ηαζ ήηακ εηείκμζ 

πμο ζηδκ μοζία άκμζλακ ημ δνυιμ ηδξ ζζημνζμβναθίαξ ιε ημ μνεμθμβζζηζηυ ηαζ 

ειπεζνζηυ ζημζπείμ ηδξ βκχζδξ, ημ μπμίμ αημθμφεδζε ζημ ένβμ ημο μ Ζνυδμημξ. 

Δπζηεκηνχκμκηαξ ηδ ιεθέηδξ ιαξ ζημ ζοββναθζηυ ημοξ ένβμ δζαπζζηχκμοιε πςξ ηα 

πνχηα πεγά ζοββνάιιαηα ηςκ Ηχκςκ θμβμβνάθςκ απμηεθμφζακ ααζζηά 

«Γελεεινγίαη», «Πεξίνδνη Γεο», «Χξνληθά πόιεσλ» βναιιέκα υιςξ υθα ζε ζςκζηή 

δζάθεηημ. ε αοηά, ημ "ιοεζηυ ζημζπείμ" εβηαηαθείπεηαζ, αθμφ ζηυπμξ ηςκ 

ζοββναιιάηςκ είκαζ δ ιεηάδμζδ ηαζ πανάδμζδ ζηδ ικήιδ ηςκ ακενχπςκ βκχζεζξ 

ζφβπνμκεξ ηςκ δδιζμονβχκ ημοξ. Αηυιδ, μζ ενδζηεοηζηέξ ηαζ  ιεηαθοζζηέξ ζδέεξ ηαζ 

ζδεμθμβίεξ εβηαηαθείπμκηαζ, ή ημοθάπζζημκ πενζμνίγμκηαζ, ειπνυξ ζημ ειπεζνζηυ ηαζ 

μνεμθμβζζηζηυ κέμ ζημζπείμ πμο πενζέπμοκ ηα εέιαηα ηςκ ζοββναιιάηςκ, υπμο 

ηονζανπεί δ έκκμζα ηδξ "αοημρίαξ" ημο ζοββναθέα.
45

  

Δκ ζοκημιία εα ήεεθα κα ακεθενεχ ζηδκ πνμζθμνά ηςκ Ηχκςκ θμβμβνάθςκ. 

Πνχημξ μ Δηαηαίμξ ήηακ εηείκμξ πμο επζπείνδζε ημκ ζπεδζαζιυ εκυξ παβηυζιζμο 

πάνηδ. Μάθζζηα ηαλίδερε ζημκ εονφηενμ εθθδκζηυ πχνμ, ζημ εζςηενζηυ ημο 

                                                           
42

Θμοη., 1, 21 
43

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.24 
44

Μανςκίηδξ, υ.π., ζ.26,27,18,29 
45

 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ.25-30 
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πενζζημφ ηνάημοξ, ζηδκ Αίβοπημ, ίζςξ ηαζ ιέπνζ ηδκ Ηζπακία, ηαημνεχκμκηαξ κα 

ζοβηεκηνχζεζ ζημζπεία ηαζ κα ηα ηαηαβνάρεζ ζηα ένβα ημο «Γελεαινγίαη» ηαζ «Γεο 

Πεξίνδνο».
46

 Αηυιδ, πνμπχνδζε ηαζ ζε μνεμθμβζζηζηέξ αεθηζχζεζξ παβζςιέκςκ 

ιφεςκ. Λυβμο πάνδ, μ Κέναενμξ απυ θμαενμ ζηοθί – θφθαηαξ ημο Άδδ, 

οπμααειίγεηαζ ζε θίδζ επζηίκδοκμ πμο γεζ ζημ Σαίκανμ. Σδκ ίδζα θμβζηή εθήνιμζε ηαζ 

ζε άθθμοξ ιφεμοξ.
47

 Παναηδνμφιε πςξ ανβά ηαζ ζηαεενά άνπζζε κα οπμζηάπηεηαζ ημ 

ηφνμξ ηςκ ανπαίςκ ιφεςκ, ηα ελςπναβιαηζηά υκηα, μζ οπενθοζζηέξ δοκάιεζξ ιε ιυκδ 

ελαίνεζδ ηα ιακηεία ηαζ ηα μνάιαηα, μζ ενφθμζ, μζ ηεναημθμβίεξ ηαζ μζ ακεφεοκεξ 

ελςπναβιαηζηέξ δζδβήζεζξ δεκ ηάκμοκ πζα ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζηζξ ακενχπζκεξ 

αθδβήζεζξ.
48

 Δβηαζκζάγεηαζ ιζα κέα ιέεμδμξ ένεοκαξ μ ειπεζνζζιυξ ηαζ μ 

πναβιαηζζιυξ. Πθέμκ δ ένεοκα βίκεηαζ αδμβιάηζζηδ. Ζ βεςβναθζηή ηαζ εεκμβναθζηή 

ιεθέηδ ακμίβεζ ημοξ μνίγμκηεξ ημο εθθδκζημφ πκεφιαημξ.
49

 ηαδζαηά ημ έπμξ 

εβηαηαθείπεηαζ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ζηνέθεηαζ ζε ιεθέηεξ ιε ακηζηεζιεκζηυηενα 

ηνζηήνζα ηαζ εηζοβπνμκζζιέκμ πενζεπυιεκμ ζημκ ημιέα ηδξ εεκμβναθίαξ, βεςβναθίαξ 

ηαζ πμθζηζηήξ ζζημνίαξ. Δπζπθέμκ, οπυ ημ πνίζια ηδξ μνεμθμβζζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ 

ημο πανεθευκημξ, ηα βεβμκυηα παφμοκ κα είκαζ ζηυνπζα ηαζ απμιμκςιέκα ηαζ 

εκηάζζμκηαζ ζε ιζα πνμκζηή αθθδθμδζαδμπή,
50

 ιε απμηέθεζια μζ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ 

κα ηαηαζημφκ πενζζζυηενμ απυ πμηέ πνμκμθμβήζζιεξ ιε αάζδ πάκημηε ηζξ 

ακενχπζκεξ βεκεαθμβίεξ. 

Δηηυξ ηςκ Ηχκςκ δζαθςηζζηχκ ημο 6
μο

 αζχκα π.Υ., οπήνλακ ηζ άθθμζ μζ μπμίμζ 

έβναρακ ζε πεγυ θυβμ πνζκ ημκ Ζνυδμημ. Έκαξ απυ αοημφξ ήηακ ηαζ μ Αίζςπμξ, μ 

μπμίμξ δεκ ήηακ Έθθδκαξ, αθθά Θναλ ή Φνφβαξ πμο έθεαζε ζηδκ Δθθάδα ςξ 

ζηθάαμξ. Υνδζζιμπμίδζε ημκ πεγυ θυβμ ζηδκ αθήβδζδ ζζημνζχκ ιε πνςηαβςκζζηέξ 

μιζθμφκηα γχα ακηί βζα ήνςεξ ηαζ Θεμφξ. Θα θέβαιε πςξ εοιίγεζ ανηεηά ημοξ 

ζφβπνμκμοξ ιοεζζημνζμβνάθμοξ.
51

 Τπάνπμοκ πθδνμθμνίεξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ 

ημκ 5
μ
 αζχκα ηάπμζμζ ζοββναθείξ αζπμθήεδηακ ιε ηδκ ημπζηή ζζημνία, υπςξ μ 

Δθθάκζημξ, μ μπμίμξ είπε ζοββνάρεζ  ένβα ημπζηήξ Ηζημνίαξ ηαζ Γεςβναθίαξ, 

ιοεμθμβζηά, υπςξ ηαζ ηαηαθυβμοξ ζενεζχκ ηαζ κζηδηχκ ζε πακεθθήκζμοξ αεθδηζημφξ 

αβχκεξ. Έκαξ άθθμξ ημο 5
μο

 αζχκα ήηακ ηαζ μ Γάιαζηδξ πμο επίζδξ αζπμθήεδηε ιε 

                                                           
46

 Υνζζημδμφθμο, υ.π.,  ζ.26,27 
47

 Υνζζημδμφθμο, υ.π.,  ζ.27 
48

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.26,28 
49

Μανςκίηδξ, υ.π., ζ. 23 
50

 Υνζζημδμφθμο, υ.π.,  ζ.26 
51

Romm, υ.π., ζ.58 



17 
 

ηδκ ημπζηή ζζημνία ιε ένβα ηονίςξ πενζβναθζηά.
52

 Σέθμξ, ηδκ ίδζα επμπή ιε ημκ 

Ζνυδμημ έγδζε έκαξ Λοδυξ μκυιαηζ Ξάκεμξ, μ μπμίμξ έβναρε ιζα ζζημνία αζζεακηζηή 

ηαζ βθαθονή πμο δοζηοπχξ δε δζαζχγεηαζ αηέναζδ. Απυ ηα θίβα απμζπάζιαηα πμο 

έπμοκ δζαζςεεί δζαπζζηχκμοιε πςξ πενζείπε θυβμοξ ηαζ δζαθυβμοξ. Ααέααζδ ηνίκεηαζ 

δ παναηήνδζδ εκυξ ηνζηζημφ πμο εέθεζ ημ ένβμ αοηυ κα ζηάεδηε δ αθεηδνία ηςκ 

«ηζηνξηώλ» ημο Ζνμδυημο.
53

 

 Μέπνζ ζηζβιήξ έπμοιε δεζ πςξ ημκ πεγυ θυβμ πνδζζιμπμίδζακ ζηα ένβα ημοξ 

βζα πνχηδ θμνά μζ θοζζημί επζζηήιμκεξ, βεςβνάθμζ, εεκμβνάθμζ, ελενεοκδηέξ ηαζ υπζ 

μζ θμβμηέπκεξ ή μζ ζζημνζημί, επζηεκηνχκμκηαξ ηζξ πναβιαηείεξ ημοξ ζηδ δζενεφκδζδ 

ηδξ βεκεζζμονβμφ δοκάιεςξ ηδξ θφζδξ. Γζα πανάδεζβια, μ Ακαλίιακδνμξ ηαζ μ 

Ακαλζιέκδξ πμο έβναρακ ένεοκα βζα ηδ Γή,
54

 υπςξ έηακε μ Δηαηαίμξ, ή μ ηφθαλ ιε 

ημ διενμθυβζμ ενεοκδηζημφ ηαλζδζμφ πμο δδιμζίεοζε.
55

 Χζηυζμ, ηακέκαξ μιυηεπκμξ 

ημο Ζνμδυημο δεκ ημο πνυζθενε ηα ενεείζιαηα πμο πνεζαγυηακ πθδκ ημο Οιήνμο ηαζ 

ηςκ ηναβζηχκ, ηαεχξ υθα ηα ένβα ημοξ δζαηνίκμκηακ απυ πενζμνζζιέκμ ιέβεεμξ ηαζ 

υναια. Ο Ζνυδμημξ ηαηυνεςζε κα εκζςιαηχζεζ ημ ιεβαθείμ ηδξ μιδνζηήξ πμίδζδξ 

ζε έκα ςξ ηυηε οπμδεέζηενμ–ηαηά ηδ ζοκείδδζδ ημο θαμφ ηδξ επμπήξ
56

- θμβμηεπκζηυ 

είδμξ.
57

 Μυκμ ακ ζοθθμβζζημφιε ηδκ ηαπεζκή πνμέθεοζδ ημο πεγμφ θυβμο εα είιαζηε 

ζε εέζδ κα ζοθθάαμοιε ηδ νδλζηέθεοεδ θφζδ ημο δνμδυηεζμο επζηεφβιαημξ. ηυπμξ 

ημο δεκ μφηε δ ημζιμθμβία μφηε ζζημνίεξ πανιέκεξ απυ ημ ααζίθεζμ ηςκ γχςκ, πανά 

ιυκμ δ ακενςπυηδηα ηζ ζδζαίηενα μζ ακενχπζκεξ πνάλεζξ ηαζ ανεηέξ, μζ μπμίεξ 

δζαιυνθςζακ ηα ζζημνζηά βεβμκυηα. Καεχξ θμζπυκ απαναίηδημ οθζηυ δε 

πνμζθενυηακ απυ ημοξ μιμηέπκμοξ ημο, ζηνάθδηε ζηδ ιμκαδζηή πδβή πμο είπε ιέπνζ 

ηυηε ηαζ δ μπμία είπε ηαημνεχζεζ κα εζζπςνήζεζ ζηδκ ακενχπζκδ ροπή, ηαεχξ ηαζ κα 

ααεοιεηνήζεζ ημ ένεαυξ ηδξ.
58

 Αοηή δεκ ήηακ άθθδ, απυ ηα μιδνζηά έπδ ηαζ ηδκ 

ηναβςδία.
59

 Οζ μιδνζημί ηαζ ηναβζημί ήνςεξ απμηέθεζακ ημ οπέδαθμξ ηςκ δζηχκ ημο 

δνχςκ. Δπίζδξ, πνμηεζιέκμο μ ζζημνζηυξ κα ιπμνέζεζ κα ζηήζεζ ηδ δνάζδ ζε 

δζαθμνεηζημφξ πνυκμοξ ηαοημπνυκςξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ μιαθυηενδ εκζςιάηςζδ ημο 

πανεηααηζημφ οθζημφ ζημ ηφνζμ ζχια ηδξ αθήβδζδξ, ζηνάθδηε ζηδ ιεθέηδ ηδξ 

                                                           
52

Romm, υ.π., ζ.60 
53

Romm, υ.π., ζ.60 
54

Romm, υ.π., ζ. 57 
55

Romm, υ.π., ζ.57 
56

Romm, υ.π., ζ.56-58 
57

Romm, υ.π., ζ. 60 
58

Romm, υ.π., ζ. 59 
59

Romm, υ.π., ζ.58, 59 
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Ηθζάδαξ ηαζ ηδξ  Οδφζζεζαξ.
60

 Απμηέθεζια ημο υθμο εβπεζνήιαημξ ήηακ δ δδιζμονβία 

ιίαξ αθήβδζδξ ζε πεγυ θυβμ ζζμδφκαιδξ ημο έπμοξ ζε ιεβαθείμ ηαζ πκμή, αθθά 

δζπθάζζαξ  ζε ιήημξ απυ ηδκ Ηθζάδα.
61

 Ο Ζνυδμημξ ηαηυνεςζε ηδκ επίηεολδ εκυξ 

ηαζκμθακμφξ δδιζμονβήιαημξ, εθυζμκ πνζκ ηδκ ειθάκζζή ημο δ εκαζπυθδζδ ιε ημ 

πανεθευκ απμηεθμφζε απμηθεζζηζηυ πνμκυιζμ ηςκ πμζδηχκ, εκχ μζ πεγμβνάθμζ 

ηζκμφκηακ ακάιεζα ζημ αζχκζμ πανυκ ηδξ επζζηήιδξ ή ζημκ άπνμκμ ηυζιμ ηςκ 

Αζζχπεζςκ ιφεςκ.
62

 

Ζ ημιή ημο ζζημνζημφ έβηεζηαζ ζημ εέια ημο ένβμο ημο. Γδθαδή, εκχ μζ 

Ίςκεξ, υπςξ μ Δηαηαίμξ πάζπζγακ κα εκημπίζμοκ ζημ απχηενμ πανεθευκ ημοξ 

πνμπάημνεξ ηςκ εθθδκζηχκ μζημβεκεζχκ, μ Ζνυδμημξ πνδζζιμπμίδζε ημ ίδζμ ημ 

πανεθευκ ςξ εέια ηζ άνπζζε ηδ ζφκεεζδ ηςκ «Ιζηνξηώλ», έπμκηαξ ζακ πνυηοπμ ηδκ 

Ηθζάδα.
63

 Παναηδνμφιε πςξ ημ ζζημνζμβναθζηυ ημο εβπείνδια ααζίζηδηε ζηδκ 

πανάδμζδ ηςκ επζηχκ πμζδηχκ, ηαεχξ ζηυπεοε κα ιείκμοκ ζηαεενά ζηδκ ακενχπζκδ 

ικήιδ ηα εαοιαζηά βεβμκυηα. ιςξ, υπςξ ιανηονά δ ιεεμδμθμβία ημο, ζηδνίπεδηε 

ζε επζζηδιμκζηέξ ανπέξ μφηςξ χζηε ημ ζζημνζηυ οθζηυ ζημ μπμίμ ααζίζηδηε κα 

απμδμεεί ιε ηδκ ιεβαθφηενδ δοκαηή αηνίαεζα, πςνίξ κα πάκεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ δ 

ζηαεενή βναιιή ηδξ αθήβδζδξ, δζαηδνχκηαξ αέκαμ ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

ακαβκςζηχκ.
64

 

Ο Ζνυδμημξ εεςνείηαζ μ εκδζάιεζμξ ηνίημξ ιεηαλφ Οιήνμο ηαζ Θμοηοδίδδ, 

ηαεχξ πνδζζιμπμζεί επζηά ηαζ εκ βέκεζ πμζδηζηά εέιαηα, εζζάβμκηαξ ηδκ 

επζζηδιμκζηή ιέεμδμ ζηδκ δζαπείνζζδ ηαζ ηαηαβναθή ημο οθζημφ.  Σδ δζηηή αοηή 

θφζδ ημο δνμδυηεζμο ένβμο επζεοιχ κα ηαηαδείλς ζηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο, 

ιέζς ηδξ πανάεεζδξ πςνίςκ πμο εα ιανηονμφκ ηδ ζοββέκεζα ιε ηα έπδ, αθθά ηαζ ηδκ 

απυηθζζδ απυ αοηά.  

Καη’ ανπάξ, ζοβηνίκμκηαξ ημ πνμμίιζμ ηςκ «ηζηνξηώλ»
65

, ιε ημοξ ζηίπμοξ 317 έςξ 

321 ηδξ ναρςδίαξ Μ΄ ηδξ Ηθζάδαξ ὄθξά ηηο ὧδ᾽ εἴπῃ Λπθίσλ πύθα ζσξεθηάσλ· νὐ κὰλ 

ἀθιεέεο Λπθίελ θάηα θνηξαλένπζηλ ἡκέηεξνη βαζηιεο, ἔδνπζί ηε πίνλα κια νἶλόλ η᾽ 

                                                           
60

Romm, υ.π., ζ.59 
61

Romm, υ.π., ζ.56 
62

Romm, υ.π., ζ.59 
63

Romm, υ.π., ζ.59,60 
64

Romm, υ.π., ζ.60,61 
65

Ζν., 1, 1 Ἡνμδυημο Ἁθζηανκδζζέμξ ἱζημνίδξ ἀπυδελζξ ἥδε, ὡξ ιήηε ηὰ βεκυιεκα ἐλ ἀκενχπςκ ηῷ 

πνυκῳ ἐλίηδθα βέκδηαζ, ιήηε ἔνβα ιεβάθα ηε ηαὶ εςιαζηά, ηὰ ιὲκ Ἕθθδζζ, ηὰ δὲ ααναάνμζζζ 

ἀπμδεπεέκηα, ἀηθέα βέκδηαζ, ηά ηε ἄθθα ηαὶ δζ᾽ ἣκ αἰηίδκ ἐπμθέιδζακ ἀθθήθμζζζ. 
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ἔμαηηνλ κειηεδέα· ἀιι᾽ ἄξα θαὶ ἲο ἐζζιή, ἐπεὶ Λπθίνηζη κέηα πξώηνηζη κάρνληαη, 

εκημπίγμοιε ημ επίεεημ «ἀθιέα».
66

  ημκ Ζνυδμημ ημ επίεεημ αοηυ ορχκεηαζ ζε 

πονήκα ημο ίδζμο ημο ένβμο, ηαεχξ μ ζζημνζηυξ εεςνεί πνέμξ ημο ηδ δζαθφθαλδ ηςκ 

ακενςπίκςκ πνάλεςκ ζηδκ ζζημνζηή ικήιδ. ημ πςνίμ ηδξ Ηθζάδαξ, δομ Λφηζμζ 

πμθειζζηέξ ζοκακηζμφκηαζ ζημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ παναδέπμκηαζ υηζ δ γςή ημοξ 

ανίζηεηαζ ζε ηίκδοκμ ηαζ ζζπονίγμκηαζ πςξ ηα θυβζα αοηά εα αημφβμκηαζ απυ ηα 

πείθζα ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημοξ ιε οπενδθάκζα. Δκ βέκεζ ζημ έπμξ ζηυπμξ είκαζ δ 

ελφικδζδ ηςκ δνςζηχκ ηαημνεςιάηςκ, δδθαδή ηα «ηθέα ἀκδνῶκ». ημ ζδιείμ αοηυ 

θαίκεηαζ δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ οζηενμθδιίαξ βζα ηδκ μιδνζηή ημζκςκία απυ ηδκ μπμία 

επδνεάγεηαζ μ Ζνυδμημξ ηαζ υπζ απθχξ ηδ πνδζζιμπμζεί, αθθά ηδκ ορχκεζ ζε πονήκα 

ηδξ ζζημνζηήξ ζοββναθήξ.
67

 Χζηυζμ, πνμπςνχκηαξ ζημ πνμμίιζμ  ηαζ εζδζηά ζημ 

πνχημ ηαζ ηεθεοηαίμ ηιήια ημο, εκημπίγμοιε έκα ιήκοια πένα ςξ πένα 

ακηζμιδνζηυ.
68

 Δζζάβμκηαξ έηζζ ηδ ιεβαθφηενδ ακηίεεζή «ηζηνξηώλ» ηαζ έπμοξ. 

οβηεηνζιέκα, ακαθενεί «ἱζηνξίεο ἀπόδεμηο»
69

 ηαζ «ἣλ αἰηίελ ἐπνιέκεζαλ 

ἀιιήινηζη»
70

, δδθαδή, «ένεοκα – δζενεφκδζδ» ηαζ «ένεοκα βζα ηδκ αζηία ηδξ 

ζφβηνμοζδξ». Πνυηεζηαζ βζα δφμ έκκμζεξ πακηαθχξ άβκςζηεξ ζημκ ιδνμ ηαζ ζημοξ 

ναρςδμφξ, μζ μπμίμζ ακηθμφζακ  ηδκ έιπκεοζή ημοξ απυ ηδ Μμφζα, χζηε κα 

ζζημνήζμοκ ηα βεβμκυηα ζημοξ ακενχπμοξ, υπςξ πζζημπμζεί ημ πνμμίιζμ ηδξ 

Οδφζζεζαξ.
71

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μ Ζνυδμημξ μοδειία ακαθμνά δεκ ηάκεζ ζηδ 

Μμφζα, πανά ακαθένεηαζ ζημκ εαοηυ ημο, ςξ δδιζμονβμφ ημο ένβμο ημο.
72

 ημ κέμ 

αοηυ είδμξ, δ Μμφζα δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ ακενχπζκδ θμβζηή ηαζ ένεοκα. Δπίζδξ, δ 

δήθςζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο ζοββναθέα απμηεθεί πζζημπμίδζδ ηδξ παηνυηδηαξ ημο 

ένβμο ηζ έηζζ βζα αηυιδ ιία θμνά παναηδνείηαζ δ απυ-μιδνμπμίδζδ ημο κέμο 

θμβμηεπκζημφ είδμοξ.
73

 Μάθζζηα, εοιίγεζ έκημκα ηδκ ακαβναθή ημο μκυιαημξ ημο 

ζοββναθέα ζημ ελχθοθθμ ημο αζαθίμο ζηδ ζδιενζκή επμπή.  Δφημθα, ιπμνμφιε κα 

ακαθμβζζημφιε ηδκ ημιή πμο είπε πανάλεζ μ ζζημνζηυξ ιε ηδκ εζζαβςβή ημο 

πνςηυβκςνμο βζα ηδκ επμπή ημο ζημζπείμο.
74

 Δπίζδξ, μ ιδνμξ δεκ εκδζαθένεδηε κα 

εκημπίζεζ ηδκ αζηία ημο Σνςζημφ Πμθέιμο, πανά ανηέζηδηε ιυκμ ζηδκ επίννζρδ ηδξ 
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 Ιλ. Μ’,  321 
67

Romm, υ.π., ζ.61,62 
68

Romm, υ.π., ζ.62 
69

Ζν., 1, 1 
70

Ζν., 1, 1 
71

Οδ., α΄,  1 Ἄκδνα ιμζ ἔκκεπε, Μμῦζα, πμθφηνμπμκ. 
72

Ζν., 1, 1 Ἡνμδυημο Ἁθζηανκδζζέμξ ἱζημνίδξ. 
73

 Romm, υ.π., ζ.62,63 
74

Romm, υ.π., ζ.62 
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εοεφκδξ ζηδκ Δθέκδ, ηδ ιμζπαθίδα ζφγοβμ ημο Μεκεθάμο ηαζ ζημκ εναζηή ηδξ Πάνδ. 

Ακηζεέηςξ, μ Ζνυδμημξ, υπςξ μ ίδζμξ ημκίγεζ, δεκ ανηείηαζ ζηδκ απθμσηή ελήβδζδ πςξ 

βζα έκα ιυκμ πνυζςπμ μζ Έθθδκεξ ανιάηςζακ πίθζα ηανάαζα ηαζ απμννίπηεζ ημοξ 

πενζζημφξ ιφεμοξ ηςκ ανπαβχκ.
75

 ηυπμξ ημο ζζημνζημφ είκαζ κα εηεέζεζ ηζξ 

ηαηααμθέξ ηςκ Δθθδκμπενζζηχκ πμθέιςκ, απμβοικςιέκεξ απυ παναιοεζηά ζημζπεία.  

 Μζα επζπθέμκ δζαθμνά ιεηαλφ Οιήνμο ηαζ Ζνμδυημο ακάβεηαζ ζημ εέια ηςκ 

εεσηχκ επειαάζεςκ. ημκ ιδνμ, μζ Θεμί δζαδναιαηίγμοκ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ  

ελέθζλδ ημο νμο ηδξ ζζημνίαξ, ηαεχξ δ ακενχπζκδ δνάζδ ηαζ ιμίνα είκαζ 

εεμηοαένκδηεξ. ημκ ζζημνζηυ, μζ Θεμί δεκ επειααίκμοκ άιεζα, δε θαιαάκμοκ 

ακενχπζκδ ιμνθή, μφηε ζοκμιζθμφκ ιε ημοξ ακενχπμοξ, υπςξ ζηα έπδ. Δπί 

παναδείβιαηζ, ζηδκ α΄ ναρςδία ηδξ Οδφζζεζαξ αθέπμοιε ηδκ Αεδκά ιεηαιμνθςιέκδ 

ζε Μέκηδ κα επζζηέπηεηαζ ημκ Σδθέιαπμ ζηδκ Ηεάηδ χζηε κα ημκ ειροπχζεζ 

ακαθμνζηά ιε ημκ παηένα ημο ηζ έηζζ κα ηζκήζεζ ηδ νμή ηςκ βεβμκυηςκ. ημ Ζνυδμημ 

δ εεσηή πανέιααζδ οθίζηαηαζ, αθθά ιε ηνυπμ έιιεζμ, ιέζς πνδζιχκ, μκείνςκ, 

μζςκχκ, μναιάηςκ ηαζ εαοιαημονβχκ ηαηαζβίδςκ.
76

 

 Πάκηςξ, πανά ηζξ δζαθμνέξ ημοξ, πανμοζζάγμοκ ηαζ πθήεμξ μιμζμηήηςκ, 

ηαεχξ δ ζζημνζμβναθία θυβς ηδξ πνςζιυηδηάξ ηδξ ζηενείηαζ άθθςκ ζζημνζηχκ πδβχκ, 

αθθά ηαζ δ βναθή ηδξ πναβιαημπμζείηαζ ζε ιζα επμπή πμο αηυια δ πμίδζδ 

ηονζανπμφζε ζηδ πκεοιαηζηή γςή. Οπυηε είκαζ θοζζηυ κα έπεζ επδνεαζηεί ααεφηαηα 

απυ αοηή.
77

 Έκα ημζκυ απμηεθεί ιζα ζεζνά ακενςπίκςκ ακηζπνμζςπεοηζηχκ ηφπςκ 

πμο πνμαάθθμκηαζ, χζηε κα ελαηαζημφκ ηα πνμαθήιαηα πμθέιμο ηαζ ελμοζίαξ. Γζα 

πανάδεζβια, πνυζςπα πμο πνδζζιμπμζεί μ Ζνυδμημξ βζα ημ ζημπυ αοηυ είκαζ μ 

Κνμίζμξ, μ Καιαφζδξ, μ Κφνμξ, μ Γανείμξ ηαζ μ Ξένλδξ.
78

 ηα ημζκά ημοξ 

ζοβηαηαθέβεηαζ αημιδ ηαζ μ ελάιεηνμξ ζηίπμξ. Ο Ζνυδμημξ επζθέβεζ κα απμδχζεζ 

ημοξ πνδζιμφξ πμο έπεζ εκζςιαηςιέκμοξ ζημ ηείιεκυ ημο ζε μιδνζηυ δαηηοθζηυ 

ελάιεηνμ ζηίπμ, πνμηεζιέκμο δ αθήβδζή ημο κα ηενδίζεζ ηδ ζμαανυηδηα ημο έπμοξ.
79

 

Δηηυξ απυ ηδκ πανάεεζδ έιιεηνςκ πνδζιχκ, μ Ζνυδμημξ ιεηένπεηαζ ημοξ εείμοξ 

ιδπακζζιμφξ ημο μιδνζημφ ηυζιμο. Μμθμκυηζ, υπςξ πνμακέθενα μζ Θεμί ζημκ 

ζζημνζηυ δε ζοιιεηέπμοκ άιεζα ζηα δνχιεκα, υιςξ ζε μνζζιέκα ζδιεία ιέζς ηςκ 
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μκείνςκ επειααίκμοκ ιε απμηέθεζια δ έηααζδ ηςκ βεβμκυηςκ κα ιδκ θαίκεηαζ ζακ 

ηαεανυ απμηέθεζια ηδξ ακενχπζκδξ αμφθδζδξ. Λυβμο πάνδ, ζηδκ ανπή ημο έαδυιμο 

αζαθίμο ημο Ζνμδυημο, υπμο μ Ξένλδξ πανμοζζάγεηαζ απμθαζζζιέκμξ κα 

εηζηναηεφζεζ εκακηίμκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ανβυηενα υηακ πνμζπαεεί κα αηονχζεζ ηδκ 

εζζαμθή, αθέπμοιε ζημ υκεζνυ ημο ηδκ ειθάκζζδ ιίαξ εεσηήξ πανμοζίαξ, δ μπμία 

ηεθζηά ημκ πείεεζ κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ εηζηναηεία.
80

 Σμ επεζζυδζμ αοηυ εοιίγεζ 

έκημκα έκα πανυιμζμ  ζηζβιζυηοπμ απυ ηδ ναρςδία Β΄ ηδξ Ηθζάδαξ, ζημ μπμίμ μ 

Αβαιέικμκαξ πείεεηαζ ηζ αοηυ ζημ υκεζνυ ημο κα εηζηναηεφζεζ εκακηίμκ ηςκ 

Σνχςκ.
81

 

 Σα πνμακαθενεέκηα ζημζπεία απμηεθμφκ εθάπζζηεξ εκδείλεζξ μιμζμηήηςκ ηαζ 

απμηθείζεςκ απυ ηα μιδνζηά έπδ.  Αξ ιδκ λαπκάιε πςξ ημ έπμξ δεκ είκαζ ημ 

ιμκαδζηυ είδμξ πμίδζδξ πμο άζηδζε επίδναζδ ζημκ Ζνυδμημ. Ζ ηναβςδία ιε ηδ 

ζεζνά ηδξ επδνέαζε ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηζξ ζζημνίεξ, μζ μπμίεξ ανίεμοκ ηναβζηχκ 

ιμηίαςκ. ε αοηά ακήημοκ ηαζ μζ κμοαέθεξ,
82

 μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ δζελμδζηά ζημ 

ηνίημ ηεθάθαζμ ηδξ δζαηνζαήξ. 

 οκμρίγμκηαξ, ιε ημκ Ζνυδμημ εβηαζκζάγεηαζ έκα κέμ θμβμηεπκζηυ είδμξ, δ 

ζζημνζμβναθία, δ μπμία ηδκ επμπή εηείκδ ανίζηεηαζ αηυια ζημ πνχζιμ ζηάδζυ ηδξ. Ο 

Ζνυδμημξ εζζάβεζ ιζα κέα ιέεμδμ ηαηαβναθήξ ημο οθζημφ, ηδκ «ἱζηνξίε». ημκ 

Ζνυδμημ αοηυξ μ υνμξ παναπέιπεζ ζηδκ ειπεζνζηή ένεοκα, ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ πθδνμθμνζχκ. Μάθζζηα απυ ημκ Κζηένςκα ημο έπεζ δμεεί μ 

παναηηδνζζιυξ “pater Historiae”, δδθαδή, «παηέναξ ηδξ ζζημνίαξ». Θεςνεί ημκ 

άκενςπμ «ηθεζδί» ηδξ ζζημνίαξ ηαζ επζπεζνεί ηδκ ηαηάδεζλδ ημο ηνυπμο πμο ηδ 

ζοκεέηεζ. Ο Ζνυδμημξ ημκ κμεί ςξ ηάηζ ιειμκςιέκμ ημ μπμίμ ηαεμνίγεζ ημκ νμο ηδξ. 

Ζ αθήβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ ημο έπεζ πνςηαβςκζζηή ημ άημιμ ηαζ επζδζχηεζ 

ζοββνάθμκηάξ ηεξ κα δζαηδνήζεζ ζηδ ικήιδ ηζξ ακενχπζκεξ πνάλεζξ. ημ ζδιείμ αοηυ 

παναηδνμφιε ηαζ ηδκ επζννμή ηδξ πμίδζδξ. Καεχξ αοηή αηνζαχξ ήηακ ηαζ δ δζηή ηδξ 

ζημπμεεζία, κα ελοικήζεζ ηζξ ακενχπζκεξ πνάλεζξ. Με ιυκδ δζαθμνά πςξ μ Ζνυδμημξ 

βονκά ηδκ πθάηδ ζηζξ δνςζηέξ ηαζ ενοθζηέξ αθδβήζεζξ.
83

 ημ ένβμ ημο οπάνπεζ 

πμζηζθία. Γζακείγεηαζ απυ δδιδβμνίεξ, κμοαέθεξ, εεκμβναθζηέξ ηαζ βεςβναθζηέξ 
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πανεηαάζεζξ, ηςκ μπμίςκ δ φπανλδ ιανηονά ηδκ εββφηδηα ημο ένβμο ιε ηδκ πμίδζδ. 

ιςξ έηακε ιζα ημιή ζηζξ βεςβναθζηέξ ηαζ εεκμβναθζηέξ ημο ακαθμνέξ, ηαεχξ 

έδςζε πνμηεναζυηδηα ζηα ακενχπζκα ένβα.
84

 Σέθμξ, εηείκμ πμο αλίγεζ κα ιείκεζ βζα 

πάκηα ζηδ ικήιδ ιαξ απυ ημ δνμδυηεζμ ένβμ, είκαζ πςξ μ ζζημνζηυξ εζηζάγεζ πάκς ζε 

αοηυ πμο ιπμνεί κα ιάεεζ ιέζς ηδξ «ἱζημνίδξ». Χζηυζμ, αηυια ηζ υηακ δζαηδνεί 

πνμζβεζςιέκδ ηδκ αθήβδζδ, δε λεπκά πμηέ ημοξ εεσημφξ μδμδείηηεξ. πςξ μζ Θεμί 

ημο Οιήνμο ηνεζξ αζχκεξ πνζκ, πανείπακ ηδκ εβηονυηδηα βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

ακενςπίκςκ πναβιάηςκ, ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ θεζημονβμφκ μζ πνδζιμί, μζ μζςκμί ηαζ 

ηα υκεζνα ζημκ Ζνυδμημ. Δίκαζ δ οπεκεφιζζδ ημο εείμο ζηδκ ακενχπζκδ δνάζδ.
85

 

ηα ιέζα ημο 5
μο

 αζχκα π.Υ. εκχ δ Αεήκα δζήβε έκα ηαεεζηχξ εοδιενίαξ ηαζ 

πκεοιαηζηήξ έηνζλδξ πμο μθεζθυηακ ζηδκ απενζυνζζηδ εθεοεενία ζηέρδξ ηαζ 

έηθναζδξ ηδξ πενζηθεσηήξ δδιμηναηίαξ, ακδνχεδηε μ εειεθζςηήξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ζζημνζμβναθίαξ μ Θμοηοδίδδξ.
86

 Ζ ζοιαμθή ημο ζηδκ ελέθζλδ ημο είδμοξ ήηακ 

ηαεμνζζηζηή, εθυζμκ πάνδ ζε αοηυκ θεάκεζ ζηδκ ημνφθςζή ηδξ. Έηζζ απυ ημκ 

Ζνυδμημ, ιε ηδκ πίζηδ ημο ζημ οπενθοζζηυ ηαζ ηδκ αβάπδ ημο βζα θακηαζηζηέξ 

ζζημνίεξ πενκάιε ζημ μνεμθμβζζηή Θμοηοδίδδ.  

 οκμπηζηά εα ακαθενεχ ζηα ζδιακηζηυηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ζζημνζμβναθίαξ ηδξ μπμίαξ οπήνλε εζζδβδηήξ. Καη’ ανπάξ, έεεζε ηδκ 

ακενχπζκδ αζηζυηδηα ζε ηφνζμ πανάβμκηα ηςκ βεβμκυηςκ, απμννίπημκηαξ ηάεε έκκμζα 

ιεηαθοζζηήξ ή εεμθμβζηήξ αζηζυηδηαξ.
87

 Γεφηενμκ, μ ζημπυξ ηδξ δεκ είκαζ πζα δ 

βκχζδ ηςκ επζηεοβιάηςκ ημο πανεθευκημξ, αθθά ιέζς ηδξ αηνζαμφξ βκχζδξ ημοξ δ 

απμθοβή ιεθθμκηζηχκ ζθαθιάηςκ. Σνίημκ, δζάηνζζδ ηςκ αθμνιχκ απυ ηα αίηζα ιε 

ζηυπμ ηδκ απμηάθορδ ηςκ δοκάιεςκ πμο πνμηαθμφκ ηα βεβμκυηα. Σέηανημκ, 

εζζαβςβή κέμο πνμκμθμβζημφ ζοζηήιαημξ ζε πεζιχκεξ ηαζ εένδ. Δπίζδξ, πνμζήθςζδ 

ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηδκ αηνίαεζα, ιέζς ηδξ δζαζηαφνςζδξ ιανηονζχκ.
88

 

Σέθμξ, απμθοβή πανειαμθήξ ζπμθίςκ ημο ίδζμο ημο ζζημνζημφ, ηαηά ηδκ αθήβδζδ 

ηςκ βεβμκυηςκ.
89
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 Ηζημνζμβναθζηά απυ ημκ Ζνυδμημ ηαζ ημκ Θμοηοδίδδ επδνεάζηδηε μ 

επυιεκμξ αζχκαξ, μ 4
μξ 

 π.Υ. Έπμκηαξ ςξ πδβή έκα απμζπαζιαηζηυ ηείιεκμ αβκχζημο 

ζοββναθέα ιε ηίηθμ Δθθδκζηά ηδξ Ολονφβπμο, πθδνμθμνμφιαζηε υηζ μ Θμοηοδίδδξ 

επδνέαζε ημκ Ξεκμθχκηα, πμο  ιε ημ ένβμ ημο εβηαζκζάγεζ ηδκ «δδιμζζμβναθζηή» 

ζζημνζμβναθία.
90

 Ζ ζδζαζηενυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο ζζημνζμβνάθμο είκαζ πςξ 

έδναζε ζακ πμθειζηυξ ακηαπμηνζηήξ, υηακ αημθμφεδζε ηδκ Ακάααζδ ηςκ Μονίςκ. 

Χζηυζμ, δ ιέεμδμξ ηδξ ζζημνζηήξ ζοββναθήξ βεκκά ζημ ιεθεηδηή ενςηδιαηζηά. Ο 

Ξεκμθχκηαξ ιμθμκυηζ ζπμθζάγεζ ηα βεβμκυηα, ιμζάγεζ κα αδζαθμνεί βζα ηα ααεφηενα 

αίηζα αοηχκ ηαζ ζηνέθεηαζ ζηδ εεσηή αζηζυηδηα, βεβμκυξ πμο εοιίγεζ έκημκα ηδκ 

δνμδυηεζα ζζημνζμβναθία.
91

 Ζ ιμνθή ημο ζζημνζμβναθζημφ αοημφ είδμοξ ιμζάγεζ 

ακαπαθαζςιέκδ, ηαεχξ δ πίζηδ ζηδ εεσηή αζηζυηδηα επζζηνέθεζ ζημ πνμζηήκζμ. 

Δπίζδξ, απμθεφβεηαζ δ ζαθήξ δζάηνζζδ ηςκ αθμνιχκ απυ ηα αίηζα, αθθά ηαζ δ 

πνμκμθυβδζδ αζοζηδιαημπμζείηαζ ηαζ ηα βεβμκυηα δεκ πανμοζζάγμκηαζ ιε αηνζαή 

πνμκμθμβζηή ζεζνά.
92

 

 Μμθαηαφηα, αλίγεζ κα ημκίζμοιε πςξ μ Ξεκμθχκηαξ οπήνλε μ πνςημπυνμξ 

ηαζ εειεθζςηήξ δφμ κέςκ εζδχκ ζζημνζμβναθίαξ. Σδξ αζμβναθζηήξ ηαζ ηδξ 

απμικδιμκεοιαημβναθζηήξ.
93
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΗΡΟΓΟΣΟ 

2.1.  ΒΙΟ: 

Σα αζμβναθζηά ζημζπεία πμο ιαξ πανέπμοκ μζ ανπαίεξ πδβέξ βζα ημκ Ζνυδμημ 

είκαζ εθάπζζηα. Χζηυζμ, πνυηεζηαζ βζα έκα βεβμκυξ ανηεηά ζοπκυ ζε πενζπηχζεζξ ηζ 

άθθςκ ανπαίςκ ζημπαζηχκ ή ζζημνζηχκ.
94

 Οζ ζδιακηζηυηενεξ πθδνμθμνίεξ ιαξ 

δίκμκηαζ ζημ ιεζαζςκζηυ θελζηυ ηδξ μφδαξ ζηα θήιιαηα «Ηξόδνηνο» ηαζ 

«Παλύαζζηο». Δπίζδξ, ζε θίβα ζδιεία αμδεά ηαζ ημ ένβμ ημο ίδζμο ημο ζζημνζημφ ιε 

ζδιακηζηυηενμ απυ υθα ηδ πενίθδιδ εκανηηήνζα θνάζδ ημο πνχημο αζαθίμο ηςκ 

ζζημνζχκ ημο:
95

 Ἡξνδόηνπ Ἁιηθαξλεζζένο...
96

 Ο Ζνυδμημξ ζημ πςνίμ αοηυ 

πνμζδζμνίγμκηαξ ηδκ ηαοηυηδηά ημο δδθχκεζ υηζ ηαηάβεηαζ απυ ηδκ Αθζηανκαζζυ, 

ιία πυθδ ηδξ Ηςκίαξ, δ μπμία ανπζηά ανζζηυηακ ηάης απυ ημκ Λοδζηυ ηαζ ανβυηενα 

Πενζζηυ γοβυ.
97

 Χζηυζμ δ θνάζδ αοηή ηαηά ηαζνμφξ έπεζ αιθζζαδηδεεί βζα ηδκ 

αοεεκηζηυηδηά ηδξ ιε πνχημ απ’ υθμοξ ημκ ιοεμβνάθμ ημο 1μο αζχκα ι.Υ., 

Πημθειαίμ Ζθαζζηίςκα, μπμίμξ είπε απμδχζεζ ηδ θνάζδ ζε ηάπμζμκ οικμβνάθμ, 

εναζηή ηαζ ηθδνμκυιμ ημο Ζνμδυημο, μκυιαηζ Θεζζαθυ Πθδζίννμμ.
98

 

Παηνίδα ημο ζηζξ ανπαίεξ πδβέξ εεςνείηαζ μιμθχκςξ δ Αθζηανκαζζυξ, 

ιμθμκυηζ δεκ απμοζζάγμοκ ηαζ μνζζιέκεξ ελαζνέζεζξ. Δπί παναδείβιαηζ, μ 

Ανζζημηέθδξ ζηδκ Πνηεηηθή ημο, ημκ παναεέηεζ ςξ Ζνμδυημο Θμονίμο, ημ Λοδζηυ 

Υνμκζηυ ακηθχκηαξ απυ ηάπμζμκ πενίπθμο ημο 4
μο

 αζχκα π.Υ.,  ςξ Ηξόδνην ηνλ 

Θνύξηνλ, μ Ααζδκυξ ζημ ένβμ ημο ιε ηίηθμ Ora maritime, πανέεεζε ηδκ ίδζα 

δζαηφπςζδ ιε ημ Λοδζηυ πνμκζηυ,
99

 αθθά ηαζ μ αοημηνάημναξ Ημοθζακυξ ημκ ακαθένεζ 

ςξ Θμφνζμ.
100

 Σέθμξ, απυ ημκ ζζημνζηυ Γμφνζ ημκ άιζμ μ Ζνυδμημξ πανμοζζάγεηαζ 

ζοιπαηνζχηδξ ημο. Πανυθμ πμο μζ πθδνμθμνίεξ ακαθμνζηά ιε ηδ βεκέηεζνά ημο 

δζίζηακηαζ, ζηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο εα απμδεζπεεί πςξ δ ηαηαβςβή ημο 

αδζαιθζζαήηδηα είκαζ δ Αθζηανκαζζυξ. ε αοηή ηδ δζαπίζηςζδ μδδβμφιαζηε ιέζς 
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ηδξ ιεθέηδξ ηςκ θδιιάηςκ πμο πνμζθένεζ ημ θελζηυ ηδξ μφδαξ.  Δηεί ιαεαίκμοιε 

βζα ημ υκμια ημο παηένα ημο, Λφλδ ηαζ ημο εείμο ημο, Πακφαζζζ, ηα μπμία ήηακ 

ηανζηά, ημο αδεθθμφ ημο, Θευδςνμο ηαζ ηδξ ιδηέναξ ημο Γνομφξ, ηα μπμία ήηακ 

Δθθδκζηά.
101

 Ζ πθδνμθμνία αοηή πζζημπμζεί πςξ δ μζημβέκεζά ημο ήηακ 

εθθδκμηανζηή ηαζ ιάθζζηα απυ ηδξ εφπμνεξ.   

Απυ ηδκ ζζημνία βκςνίγμοιε πςξ δ Αθζηανκαζζυξ ήηακ πηζζιέκδ ζηα κυηζα 

ιζηναζζαηζηά πανάθζα, ζημκ ηεναιεζηυ ηυθπμ, ζηδκ Κανία. Ζ πυθδ είπε ζδνοεεί ημ 

1000 π.Υ. απυ Έθθδκεξ απμίημοξ δςνζηήξ ηαηαβςβήξ πάκς ζημ αηνςηήνζμ Εεθφνζμ 

ηαζ ιάθζζηα ζηδκ ανπή ηδξ ήηακ πνςηεφμοζα ηδξ Γςνζηήξ Δλάπμθδξ.
102

 Οζ ηάημζημί 

ηδξ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ πνυκςκ ακέπηολακ πμθθέξ ηαζ ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημκ βδβεκή 

πθδεοζιυ, ημοξ Κάνεξ.
103

 Απμηέθεζια ήηακ δ δδιζμονβία ανηεηχκ εθθδκζηανζηχκ 

μζημβεκεζχκ, ιία εη ηςκ μπμίςκ ήηακ ηαζ ημο Ζνμδυημο.
104

 

Γζα αηυια ιία θμνά αδοκαημφιε κα βκςνίγμοιε ιε αεααζυηδηα ηδκ αηνζαή 

διενμιδκία βέκκδζδξ ηαζ εακάημο ημο ζζημνζημφ, ηαεχξ απμοζζάγμοκ μιυβκςιεξ 

ιανηονίεξ. Οζ ιεθεηδηέξ πζεακμθμβμφκ πςξ δ βέκκδζή ημο εα πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ  

ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ δεφηενδξ πενζζηήξ εηζηναηείαξ, δδθαδή θίβμ πνζκ ημ 480 π. Υ. 

ζμκ αθμνά ημκ εάκαηυ ημο, πζεακμθμβμφκ πςξ εα πνέπεζ κα έγδζε ιέπνζ ημ 430 π.Υ. 

ή κα πέεακε θίβα πνυκζα ανβυηενα.
105

  

Σμ 466 π.Υ., επμπή ηαηά ηδκ μπμία δ Αθζηανκαζζυξ οπαβυηακ ζημ Πενζζηυ 

ηνάημξ, ζοιιεηείπε ζηδκ απμηοπδιέκδ επακάζηαζδ εκακηίμκ ημο ηονάκκμο Λφβδαιδ 

Β΄, μ μπμίμξ ήηακ βζυξ ή εββμκυξ ηδξ Ανηειζζίαξ, ιε απμηέθεζια μ ζζημνζηυξ ηαζ δ 

μζημβέκεζά ημο κα ελμνζζημφκ ζηδ άιμ,
106

 υπμο δζέιεζκε βζα ανηεηυ πνμκζηυ 

δζάζηδια. Σμ 454 π.Υ. επέζηνερε ζηδ βεκέηεζνά ημο πνμηεζιέκμο κα πάνεζ λακά 

ιένμξ ζε ιία πνμζπάεεζα ακαηνμπήξ ημο ηονάκκμο Λφβδαιδ, επζηοπδιέκδξ αοηή ηδ 

θμνά. Χζηυζμ μ ίδζμξ δε ιπμνμφζε κα παναιείκεζ ζηδκ Αθζηανκαζζυ, βεβμκυξ πμο 

εηιεηαθθεφηδηε μ ζζημνζηυξ πναβιαημπμζχκηαξ ιζα ζεζνά απυ ηαλίδζα ζε υθμ ημκ 
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ηυηε βκςζηυ ηυζιμ,
107

 πνμηεζιέκμο κα  πενζδβδεεί ζε λέκμοξ ηυπμοξ, ηαεχξ έηνεθε 

ιεβάθδ δίρα κα βκςνίζεζ ηαζ κα ιεθεηήζεζ δζάθμνα ιένδ ηαζ θαμφξ
108

,  ιεηαλφ άθθςκ 

ηδ πχνα ηςκ Κυθπςκ ιέπνζ ηδ ηοεία, ημ εζςηενζηυ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ ημκ 

Πυκημ ιέπνζ ηδκ Κνζιαία, ηδκ Κφπνμ ηαζ ηζξ πενζμπέξ ηδξ ονίαξ, ηδ Βααοθςκία, ηδκ 

Αίβοπημ, ηδκ Κονδκασηή ηαζ αεααίςξ υθδ ηδκ Δθθάδα.
109

  

Ο Ζνυδμημξ ανπίγμκηαξ ηα ηαλίδζα ημο δεκ είπε δζαιμνθχζεζ αηυιδ ζαθείξ 

ζζημνζημφξ ζηυπμοξ. Σδκ επίζηερδ ζε κέμοξ ηυπμοξ ηαηδφεοκε μ βεκζηυηενμξ ζημπυξ 

ηδξ ἱζηνξίεο ή ζεσξίεο. Ο υνμξ αοηυξ απακηάηαζ βζα πνχηδ θμνά ζημκ Ζνυδμημ ηαζ 

αθμνμφζε ηδκ έηεεζδ ηςκ ηαλζδζςηζηχκ ημο ενεοκχκ.
110

 Πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

πενζένβεζα ημο ζζημνζημφ, πμο είηε απθχξ ήεεθε κα απμηηήζεζ κέεξ βκχζεζξ ή κα 

πνμαεί ζε θφζδ πνμαθδιάηςκ ηα μπμία ηάεε θμνά ακέηοπηακ ζηδκ πμνεία ηδξ 

ηαλζδζςηζηήξ ημο πενζπθάκδζδξ. Έηζζ, ζηαδζαηά δζαιμνθχεδηε ζημκ ζζημνζηυ ιία 

πμζηζθυιμνθδ ζημπμεεζία.
111

 

Σδκ Αίβοπημ μ Ζνυδμημξ πνέπεζ κα επζζηέθηδηε ημ 449 π.Υ. Σα ένβα ημο 

υιςξ ακαθένμοκ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηοεία. Μάθζζηα μ ίδζμξ δζδβείηαζ ηδκ 

ζοκμιζθία ημο ιε ημκ ηφεδ Σφικδ. Απυ ημκ Δθθακίημ ιαεαίκμοιε υηζ έγδζε βζα 

ηάπμζμ δζάζηδια ζηδκ αοθή ημο ααζζθζά ηδξ Μαηεδμκίαξ Αθέλακδνμο Α´. Οζ 

ειπμνζηέξ ζπέζεζξ πμο είπε ζοκάρεζ δ άιμξ ιε ηδκ Κονήκδ ημκ χεδζακ κα ηδκ 

επζζηεθηεί πενίπμο ημ 460 π.Υ.  

Χζηυζμ ημ ηαλίδζ πμο αμήεδζε ημκ ζοββναθέα κα ακαπηφλεζ ημ πκεφια ημο 

ήηακ ζηδκ Αεήκα, ημ πκεοιαηζηυ ηέκηνμ ηδξ Δθθάδαξ, ημ μπμίμ ακ ηαζ αηυιδ δεκ είπε 

κα επζδείλεζ ηα θαιπνά μζημδμιήιαηα ηδξ Αηνυπμθδξ ηαζ ημο Πανεεκχκα, εκημφημζξ 

δζαδναιάηζζε ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ημζιμακηίθδρήξ ημο. Δηεί 

έιεζκε βζα ανηεηά πνυκζα, υπμο έβναρε ηαζ έηακε βκςζηυ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο 

ένβμο ημο ηαζ ζοκδέεδηε θζθζηά ιε ημοξ ιεβάθμοξ άκδνεξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ, ημκ 

Πενζηθή, ημκ μθμηθή ηαζ ημκ μθζζηή Πνςηαβυνα. Δπζπθέμκ, ηαηά ημκ Jacoby εηεί 

πναβιαηχεδηε ηαζ δ ελέθζλή ημο απυ βεςβνάθμ ζε ζζημνζηυ.
112

 Μάθζζηα ημ έημξ 444 

ιε 443 π.Υ. ιαγί ιε ημκ ζμθζζηή Πνςηαβυνα, ημκ ανπζηέηημκα Ηππυδαιμ ηαζ ίζςξ ηαζ 
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ημκ Διπεδμηθή, έθοβακ απυ ηδκ Αεήκα ηαζ ίδνοζακ ηδκ πακεθθήκζα απμζηία ηςκ 

Θμονίςκ ζηδκ Νυηζα Ηηαθία, υπμο μ ζζημνζηυξ πμθζημβναθήεδηε ςξ Θμφνζμξ, πέναζε 

ιεβάθμ ιένμξ ηδξ γςήξ ημο,  ηαζ πζεακυκ πέεακε.
 113

 

Πνζκ εζηζάζμοιε ηδ ιεθέηδ ζημ ένβμ ημο Ζνμδυημο, ηνίκεηαζ ακαβηαία δ 

ηαηάδεζλδ ηςκ παναβυκηςκ πμο δζαιυνθςζακ ηαζ πθμφηζζακ ημ βκςζηζηυ ημο 

οπυααενμ. ε βεκζηέξ βναιιέξ απμοζζάγμοκ πθδνμθμνίεξ ακαθμνζηά ιε ημ είδμξ ηαζ 

ημ επίπεδμ ηδξ ιυνθςζδξ ημο Αθζηανκαζζέα. Δκημφημζξ, ημ ένβμ ημο θακενχκεζ ηδκ 

εονοιάεεζά ημο ηαζ ηζξ ηαηαζηαθαβιέκεξ ακηζθήρεζξ ημο. Καη’ ανπάξ ζε ιζηνή δθζηία 

δ επαθή ημο ιε ημκ εείμ ημο Πακφαζζδ πμο ήηακ βκςζηυξ επζηυξ πμζδηήξ ηαζ 

ηεναημζηυπμξ, είκαζ θμβζηυ κα επέδναζε ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο. 

Μάθζζηα, ημ βεβμκυξ ηδξ άκδνςζήξ ημο ιέζα ζηα ηαναβιέκα πνυκζα ηςκ 

εθθδκμπενζζηχκ πμθέιςκ, επδνέαζε ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο, αθθά ηαζ ηζξ 

βεκζηυηενεξ ακηζθήρεζξ ημο. Δπίζδξ, έγδζε ζηδκ Ηςκία, ηδκ βεκέηεζνα ηςκ θοζζηχκ 

επζζηδιχκ, ηδξ βεςβναθίαξ ηαζ ηδξ εεκμβναθίαξ. Δηεί δέπηδηε ηδκ επζννμή ηςκ 

πνχζιςκ Ηχκςκ θζθμζυθςκ, αθθά ηαζ ημο εονφηενμο ηθίιαημξ ηδξ πνμζςηναηζηήξ 

θοζζηήξ θζθμζμθίαξ, ηονίςξ ημο βεςβνάθμο Δηαηαίμο ημο Μζθήζζμο.
114

 

Σέθμξ, δ πνμζθμνά ηςκ ηαλζδζχκ ήηακ ηενάζηζα ζηδκ πκεοιαηζηή ημο 

ζοβηνυηδζδ. Γζεφνοκακ ημοξ πκεοιαηζημφξ ημο μνίγμκηεξ, πθμφηζζακ ηζξ βκχζεζξ ημο, 

απμηέθεζακ ζπμοδή ακενςπμθμβζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ ηονίςξ ημκ απεθεοεένςζακ 

απυ ηδ ιζζαθθμδμλία ηαζ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ. Λυβμο πάνδ,  πμοεεκά ζημ ένβμ ημο δεκ 

απακηάηαζ ηάπμζμ ζφκδνμιμ εθθδκζηήξ ακςηενυηδηαξ απέκακηζ ζημοξ άθθμοξ θαμφξ, 

πνάβια βζα ημ μπμίμ ηαηδβμνήεδηε ςξ θζθμαάναανμξ. Γε δζαηνίκεζ ηδκ ακενςπυηδηα 

ζε αθέκηεξ ηαζ δμφθμοξ, πζζηεφεζ πςξ ηάεε θαυξ έπεζ ηδ δζηή ημο αλζά ηαζ 

ακςηενυηδηα. Βέααζα, ακαβκςνίγεζ ηζξ ανεηέξ ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ, υπςξ ηδκ 

απθυηδηα, ηδ ιεηνζμπάεεζα, ημκ ζεααζιυ ζημοξ κυιμοξ. Χζηυζμ,  δεκ ηνφαεζ ημ 

εαοιαζιυ ημο βζα ημοξ ακαημθίηεξ, ακαθμνζηά ιε ηα ήεδ ηαζ ηα έεζιά ημοξ.
115

 Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζηα πςνία 135 έςξ 136 ημο εαδυιμο αζαθίμο, ηάκεζ θυβμ βζα ημοξ 

Πένζεξ ηςκ μπμίςκ εαοιάγεζ ηα ηαημνεχιαηα, ηδ θζθαθήεεζα, ηδ δζηαζμζφκδ, ηδ 

βεκκαζμδςνία. Ακ ηαζ έβζκακ επενμί ηδξ Δθθάδαξ, δε δζζηάγεζ κα πνμαεί ζε απμηίιδζδ 

ηςκ ανεηχκ ημοξ. 
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2.2. ΔΡΓΟ: 

Ακαθενυιεκμζ πνμδβμοιέκςξ ζηα ηαλίδζα, αθθά ηαζ ζηδ γςή ημο ζζημνζημφ 

ζηδκ Ηςκία, ηδκ ημζηίδα ηςκ επζζηδιχκ, ηδξ βεςβναθίαξ ηαζ ηδξ εεκμβναθίαξ, 

δζαπζζηχζαιε ηδ ζαθή επίδναζή ημοξ ζηδκ ημζιμακηίθδρή ημο, δ μπμία εκ ζοκεπεία 

εζζπχνδζε ηαζ ζημ ένβμ ημο. Σμ ζςκζηυ ενεοκδηζηυ πκεφια απμηέθεζε ημ εφκαζια βζα 

ηδ ζοθθμβή εεκμβναθζημφ, θαμβναθζημφ  ηαζ βεςβναθζημφ οθζημφ πμο δζαηοπχκεηαζ 

ιαηνμζηεθχξ ζημ ένβμ ημο. Ο Ζνυδμημξ υιςξ δεκ ανηέζηδηε ιυκμ ζε ηέημζμο είδμοξ 

ακαθμνέξ, αθθά έδςζε ζαθή πνμηεναζυηδηα ζηα ακενχπζκα ένβα. Σμ ίδζμ ημ πνμμίιζυ 

ιανηονά ηδ ζημπμεεζία ημο, δ απμία απμηέθεζε απμθαζζζηζηή ημιή βζα ημκ ζζημνζηυ 

ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ θμβμβνάθμοξ.
116

 Απμθάζζζε κα αζπμθδεεί 

ζοζηδιαηζηά ιε ηα ακενχπζκα ένβα, βζα κα ιδκ ηα ζαήζεζ μ πνυκμξ.
117

  Γζα ημκ θυβμ 

αοηυ, μ Ρςιαίμξ πμθζηζηυξ ηαζ δζακμμφιεκμξ Κζηένςκαξ ζημ ένβμ ημο De legibus 

απέδςζε ζημκ Αθζηανκαζζέα ημκ ελυπςξ ηζιδηζηυ ηίηθμ «pater historiae», ηαεχξ 

πίζηεοε υηζ ήηακ μ πνχημξ άκενςπμξ πμο αζπμθήεδηε ιε ηδ ζοζηδιαηζηή ηαηαβναθή 

ηαζ ενιδκεία ηςκ ιεβάθςκ βεβμκυηςκ ηδξ επμπήξ ημο.
118

  

Ο Ζνυδμημξ εεςνεί ημκ άκενςπμ ςξ «ηθεζδί» ηδξ ζζημνίαξ. Πνμζπαεεί κα 

ηαηαδείλεζ ημκ ηνυπμ πμο ημ άημιμ ηδ ζοκεέηεζ. Σμκ κμεί ζακ ηάηζ ιειμκςιέκμ πμο 

ηαεμνίγεζ ημκ νμο ηδξ. Ζ αθήβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ έπεζ πνςηαβςκζζηή ημ άημιμ ηαζ 

επζδζχηεζ ζοββνάθμκηαξ ηζξ ζζημνίεξ ημο κα δζαηδνήζεζ ζηδ ικήιδ ηζξ ακενχπζκεξ 

πνάλεζξ.
119

 ημ ζδιείμ αοηυ είκαζ έηδδθδ  δ επίδναζδ ηδξ επζηήξ ηαζ ηονίςξ ηναβζηήξ 

πμίδζδξ ζηδκ πκεοιαηζηή ημο ζηάζδ απέκακηζ ζηα βεβμκυηα. Ζ αζμεεςνία ημο 

πανέιεζκε αηθυκδηα πνμζδθςιέκδ ζημ πνμζμθζζηζηυ ημζιμείδςθμ, έηζζ υπςξ ημ 

εηπνμζςπμφζε δ αηηζηή ηναβςδία, δ μπμία απμηφπςκε έκα ηυζιμ εεμηοαένκδημ.
120

 

Σμ ιμηίαμ αοηυ αημθμοεεί μθυηθδνμ ημ ζδεμθμβζηυ οπυααενμ ημο Ζνμδυημο. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ηα ζζημνζηά βεβμκυηα απμηεθμφκ αθμνιή βζα ζημπαζιυ. Κζκδηήνζα 

δφκαιδ είκαζ δ εηδίηδζδ βζα ηζξ ακενχπζκεξ αδζημπναβίεξ. Σα ακενχπζκα πνάβιαηα 

είκαζ ααέααζα ηαζ εφεναοζηα. Ζ νμδ ημοξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ ιμίνα, πμο δεκ είκαζ 

ηοθθή δφκαιδ, αθθά ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ εευ. Ο ηυζιμξ ημο Ζνυδμημο, υπςξ ηαζ ημο 
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Αζζπφθμο, ηοαενκάηαζ απυ ημοξ εεμφξ. Ο άκενςπμξ είκαζ ελμθμηθήνμο οπεφεοκμξ 

βζα ηζξ πνάλεζξ ημο. οκεπχξ πνέπεζ κα είκαζ δίηαζμξ ηαζ εοζεαήξ ηαζ κα ιέκεζ 

ηαπεζκυξ. Ζ πίζηδ αοηή ημο Ζνυδμημο ζηδ δοκαηυηδηα ημο ακενχπμο κα απμθαζίγεζ 

ηαζ κα εκενβεί ιε δζηή ημο εοεφκδ επζθέβμκηαξ αοηυαμοθα ημ ζςζηυ, ακμίβεζ ημ 

δνυιμ πνμξ ηδκ επζζηδιμκζηή ζζημνζμβναθία. Μία αηυιδ επζννμή απυ ημκ επζηυ ηαζ 

ηναβζηυ ηυζιμ έβηεζηαζ ζηδκ ακενχπζκδ εοδαζιμκία, δ μπμία εεςνείηαζ αζηαεήξ. Ζ 

οπένιεηνδ εοηοπία ηςκ εκδηχκ βεκκάεζ ηδκ ύβξε, πνμηαθεί ηδ λέκεζε, ηδκ 

αβακάηηδζδ δδθαδή ηςκ εεχκ βζα ημ οπένιεηνμ ηαζ επζθένεζ ακαπυθεοηηα ηδκ 

ηαηαζηνμθή-ηζιςνία. Ο άκενςπμξ δεκ πνέπεζ κα είκαζ αθαγυκαξ ηαζ κα πνμηαθεί ιε 

ηδκ πθεμκελία ημο, βζαηί μζ εεμί είκαζ θεμκενμί απέκακηζ ζηδκ ακενχπζκδ εοηοπία.
121

 

Κζκδηήνζα δφκαιδ ηδξ ζζημνζηήξ ζοββναθήξ δζαδναιάηζζε δ αηηία. Απυ ημ 

πνμμίιζμ ηζυθαξ ηδ ζοκακηάιε ςξ υνμ ηαζ απμηεθεί ημκ ηεκηνζηυ άλμκα ηςκ ζζημνζχκ, 

βφνς απυ ημκ μπμίμ πθέηεηαζ μθυηθδνδ δ δνάζδ. Ο Ζνυδμημξ, ςξ ζοζηδιαηζηυξ 

επζζηήιμκαξ επζπεζνεί κα ελζπκζάζεζ ηα αίηζα ηδξ πακεμιμθμβμφιεκδξ ηαζ εη 

παναδυζεςξ ακηζπανάεεζδξ πμο οπήνπε ηαζ οπάνπεζ ιεηαλφ ημο εθθδκζημφ ηυζιμο 

ιε ηδκ Ακαημθή.
122

 Τπδνεηχκηαξ ημ ζηυπμ αοηυ εα λεηζκήζεζ ηδκ αθήβδζή ημο 

επζζδιαίκμκηαξ ηα πνςηανπζηά ζοιαάκηα πμο έδςζακ ζάνηα ηαζ μζηά ζε ιία 

ακηζπανάεεζδ πμο πάκς απ’ υθα μθείθεηαζ ζηζξ άηνςξ δζαθμνεηζηέξ ακηζθήρεζξ, 

ροπμζφκεεζδ ηαζ ημοθημφνα ηςκ δομ ηυζιςκ.
123

  

Καηά ημκ Ζνυδμημ, δ αθεηδνία ηδξ παναδμζζαηήξ αοηήξ ακηζπαθυηδηαξ 

ακάβεηαζ ηυζμ ζε ζζημνζηά υζμ ηαζ ζε ιοεζηά αίηηα. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ηδκ 

επενυηδηα ιεηαλφ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηδξ Ακαημθήξ πνμηάθεζε μ Λοδυξ ααζζθζάξ 

Κνμίζμξ ιε ηζξ αδζημπναβίεξ ημο εκάκηζα ζημοξ Έθθδκεξ. Ήηακ μ πνχημξ πμο 

οπμδμφθςζε εθθδκζηέξ πυθεζξ ζε έκα ζπέδζμ επεηηαηζηήξ πμθζηζηήξ.
124

 ηδ δεφηενδ 

πενίπηςζδ,  μζ ηαηααμθέξ ηζξ ένζδαξ ακάβμκηαζ ζημ απχηενμ ιοεζηυ πανεθευκ ηαζ 

αθμνμφκ αθθεπάθθδθεξ απαβςβέξ βοκαζηχκ. φιθςκα ιε ημκ ζζημνζηυ ηδκ ακηζδζηία 

λεηίκδζε θαυξ ακαημθζηυξ, μζ Φμίκζηεξ, μζ μπμίμζ απήβαβακ απυ ημ Άνβμξ ηδ ιοεζηή 

δνςίδα Ηχ ηαζ ηδκ ιεηέθενακ ζηδκ Αίβοπημ. Έηζζ, λεηίκδζε έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ 

ανπαβχκ πμο ζηυπμ είπακ ηδκ εηδίηδζδ.
125

 ηδ ζοκέπεζα, μζ Έθθδκεξ απήκηδζακ ιε 
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 Κςκζηακηζκυπμοθμξ, υ.π., .ζ.20-22 
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 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.ζ.46 
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ηδκ ανπαβή ηδξ Δονχπδξ απυ ηδκ Σφνμ. Δκχ ηα πνάβιαηα έιμζαγακ πζά ζζυννμπα, 

ηαεχξ ηαζ μζ δομ πθεονέξ είπακ αδζηδεεί ηαζ εηδζηδεεί, μζ Έθθδκεξ πνμπχνδζακ ζε 

ιία αηυιδ απαβςβή. Καηά ηδκ εηζηναηεία ημοξ ζηδκ Κμθπζηή Αία άνπαλακ ηδ 

Μήδεζα. Οζ Αζζάηεξ φζηενα απυ ημ πέναξ ιίαξ βεκεάξ, ακηεηδζημφιεκμζ απήβαβακ 

ηδκ Δθέκδ απυ ηδ πάνηδ, βεβμκυξ πμο απμηέθεζε ηδκ αθμνιή ηδξ Σνςζηήξ 

εηζηναηείαξ. Δπμιέκςξ βζα ημκ Ζνυδμημ μζ αθθεπάθθδθεξ πμθειζηέξ εκένβεζεξ ηςκ 

θαχκ ηδξ Ακαημθήξ εκακηίμκ ημο εθθδκζημφ ηυζιμο είκαζ ζζημνζηχξ δζηαζμθμβδιέκεξ 

ηαζ ακαιεκυιεκεξ.
126

 

Πονήκαξ θμζπυκ ηςκ ζζημνζχκ απυηεθεί μ εκημπζζιυξ ηδξ αζηίαξ, υπςξ 

απμδεζηκφεζ ηαζ δ ηεθεοηαία θνάζδ ημο πνμμζιίμο: δη᾽ ἣλ αἰηίελ ἐπνιέκεζαλ 

ἀιιήινηζη.
127

 ιςξ, βζα κα ηδκ εκημπίζεζ, πνχηα πανάζεζ ιία πενζθένεζα ιεβάθδξ 

αηηίκαξ πμο  αθμνά ηὰ γελόκελα ἐμ ἀλζξώπσλ.
128

 Γφνς απυ ημκ ηφηθμ αοηυ πμο έπεζ 

πνέμξ μ ζζημνζηυξ κα ιδκ ημκ λεπκά, δζαβνάθεζ ιζα κέα πενζθένεζα δ μπμία ηαθοπηεζ 

ημοξ εθθδκμααναανζημφξ πμθέιμοξ.
129

 Γζα κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ημ 

πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ ζζημνζηή ζημπμεεζία ημο Αθζηανκαζζέα εα ήηακ πνμηζιυηενμ κα 

έπμοιε ζημ κμο ιαξ ημ αηυθμοεμ κμδηυ ζπήια. Αξ θακηαζημφιε έκακ  πανάδμλμ 

ηφηθμ απμηεθμφιεκμ υπζ απυ ιία αηηίκα, αθθά απυ δφμ. ηδκ ελςηενζηή, αξ 

ημπμεεηήζμοιε ημοξ ειιελνβαξβαξηθνύο πμθέιμοξ, ζηδκ εζςηενζηή ηα γελόκελα ἐμ 

ἀλζξώπσλ ηαζ ζημ ηέκηνμ ημο ηδκ αηηία.  

Ο Ζνυδμημξ ηαηυνεςζε ηδ δδιζμονβία ιζαξ επζημιήξ. Μίαξ ζφκμρδξ δδθαδή, 

ηδξ ζζημνίαξ ημο ανπαίμο ηυζιμο ηαζ ζοβπνυκςξ επζζηυπδζδ βεςβναθζηή, 

εεκμβναθζηή, πμθζηζηή ηαζ πμθζηζζηζηή ηδξ ανπαζυηδηαξ. Κφνζμ εέια είκαζ δ 

ζφβηνμοζδ πμο έθενε ακηζιέηςπμοξ ημοξ Έθθδκεξ ηαζ ημοξ ααναάνμοξ. Κεκηνζηή 

βναιιή παναιέκεζ δ ακηίεεζδ Δονχπδξ ηαζ Αζίαξ ημο εθθδκζημφ ηαζ ημο αζζαηζημφ 

ηυζιμο. Ζ εθθδκμπενζζηή ζφνναλδ υιςξ, ανπίγεζ απυ ημ Δ' αζαθίμ. ηα ηέζζενα 

πνχηα πανμοζζάγεηαζ δ δζαιυνθςζδ ηαζ δ αφλδζδ ηδξ πενζζηήξ δφκαιδξ, έπεζηα ζημ 

Δ', μζ πνχηεξ ζοβηνμφζεζξ ιε ημοξ Έθθδκεξ ηδξ ιδηνμπμθζηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ζηα 

                                                           
126

 Υνζζημδμφθμο, υ.π., ζ.47,48 
127

 Ζν., 1, 1 
128

 Ζν., 1, 1 
129
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ηέζζενα ηεθεοηαία, ελζζημνμφκηαζ μζ δφμ ιεβάθεξ εηζηναηείεξ ηςκ Πενζχκ ηαζ μζ 

κίηεξ ηςκ Δθθήκςκ.
130

 Ακαθοηζηά, ημ πενζεπυιεκμ πανμοζζάγεζ ηδκ αηυθμοεδ δμιή.  

Σμ πνχημ αζαθίμ ζηα πνχηα πέκηε ηεθάθαζα πενζέπεζ ηδ δζέκελδ ιεηαλφ 

Δονχπδξ ηαζ Αζίαξ, ιε ηζξ ανπαβέξ ηςκ βοκαζηχκ. ηα οπυθμζπα αζαθία αημθμοεεί μ 

Λοδζηυξ θυβμξ, μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ζζημνία ημο Κνμίζμο πμο πνχημξ 

επζδυεδηε ζε επενμπναλίεξ εκακηίμκ ηδξ Δθθάδαξ. Δπίζδξ, πανειαάθμκηαζ ηαζ μζ 

κμοαέθεξ πμο εα απμηεθέζμοκ ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ. Δηεί εα 

δμεεί δ εοηαζνία ζημκ ακαβκχζηδ κα ιάεεζ θεπημιένεζεξ ηδξ δοκαζηζηήξ γςήξ, απυ 

ημκ Γφβδ έςξ ημ επεζζυδζμ ιε ημκ υθςκα. ημ ηεθάθαζμ αοηυ πανμοζζάγεηαζ δ 

ζζημνία ηδξ Λοδίαξ, ηδξ Πενζίαξ ζηα πνυκζα ημο ααζζθζά Κφνμο ηαζ ηδξ 

Βααοθχκαξ.
131

 

Σμ δεφηενμ πενζθαιαάκεζ ημ Αζβοπηζαηυ θυβμ ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ εηεέηεζ 

ηδκ ζζημνία ηδξ Αζβφπημο. Δκχ ημ ηνίημ αθδβείηαζ ηδκ οπμηαβή ηδξ Αζβφπημο ζημοξ 

Πένζεξ ηαζ ηδκ εηζηναηεία ηαηά ηςκ Αζεζυπςκ, ηδκ άκμδμ ημο Γανείμο ζημκ πενζζηυ 

ενυκμ ηαζ ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ημο πενζζημφ ηνάημοξ. Δδχ εηηείεεηαζ ηαζ δ ζζημνία 

ημο Πμθοηνάηδ, ηονάκκμο ηδξ άιμο.
132

 

Σμ πέιπημ αζαθίμ ελζζημνεί ηδκ οπμδμφθςζδ ηδξ Θνάηδξ ζημοξ Πένζεξ, ηδκ 

Ηςκζηή Δπακάζηαζδ ηαζ ηδκ ζζημνία ηςκ Αεδκχκ ηαζ ηδξ πάνηδξ.  

Σμ έηημ ιε ηδ ζεζνά ημο έςξ ημ ηεθάθαζμ 47 ζοκεπίγεζ ηδκ ελζζηυνζζδ ηδξ 

ζςκζηήξ επακάζηαζδξ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ηαζ ηδκ άθςζδ ηδξ Μζθήημο, εκχ απυ ημ 43 

έςξ ημ 140 ελζζημνμφκηαζ μζ εηζηναηείεξ εκακηίμκ ηδξ Δθθάδαξ ιε ηδκ ήηηα ηςκ 

Πενζχκ ζημκ Μαναεχκα.
133

 

Σέθμξ, ημ έαδμιμ, ημ υβδμμ ηαζ ημ έκαημ πενζθαιαάκμοκ ηδκ εηζηναηεία ημο 

Ξένλδ ζηδκ Δθθάδα ιε ηζξ ζογδηήζεζξ ζημ ζοιαμφθζμ ημο ζηέιιαημξ, υπμο βίκεηαζ 

μθμθάκενμ πςξ δ Δθθάδα ήηακ δ ιυκδ δφκαιδ πμο ιπμνμφζε κα ακαθάαεζ ζεεκανά 

ηδκ οπενάζπζζδ μθυηθδνδξ ηδξ Δονχπδξ. ηδ ζοκέπεζα, αημθμοεεί δ αθήβδζδ ηςκ 

ιαπχκ πμο βνάθηδηακ ιε θαιπνά ηαζ έκδμλα βνάιιαηα ζηζξ ζεθίδεξ ηδξ παβηυζιζαξ 
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ζζημνίαξ, ηςκ Θενιμποθχκ, ηδξ αθαιίκαξ, ηςκ Πθαηαζχκ, ηδξ Μοηάθδξ ηαζ ηέθμξ 

ηδξ ηαηάθδρδξ ηδξ δζημφ απυ ημοξ Αεδκαίμοξ.
134

 

 πςξ είδαιε παναπάκς, δ ελζζηυνδζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο δνμδυηεζμο 

ένβμο, έβζκε ακά αζαθίμ. Χζηυζμ, μ δζαπςνζζιυξ αοηυξ δεκ μθείθεηαζ ζημκ ίδζμ ημκ 

ζζημνζηυ, αθθά ζημοξ Αθελακδνζκμφξ θζθμθυβμοξ μζ μπμίμζ ημ δζαίνεζακ ζε εκκέα 

αζαθία ηαζ δίκμκηαξ ζημ ηαεέκα ημ υκμια ιίαξ απυ ηζξ εκκέα Μμφζεξ. Σδκ 

πθδνμθμνία αοηή ιαξ δίκεζ πνχημξ μ Γζυδςνμξ μ ζηεθίςηδξ ηαζ πζεακυκ αοηυ κα 

ζοκέαδ ημ 280 π.Υ.  ημκ ακηίπμδα, μ Λμοηζακυξ ζε έκα ένβμ ημο ιε ηίηθμ «Ηξόδνηνο 

ή Αεηίσλ», δζδβείηαζ έκα άθθμ εκδεπυιεκμ ζημ μπμίμ μθείθεηαζ δ μκμιαζία. φιθςκα 

ιε ημκ Λμοηζακυ, ηάπμηε μ ζζημνζηυξ δζάααζε ημ ένβμ ημο ζηδκ Οθοιπία ηαζ 

βμήηεοζε ηυζμ πμθφ ημ αηνμαηήνζυ ημο, ιε απμηέθεζια απυ ηυηε κα δμεμφκ ζημ 

πυκδιά ημο ηα μκυιαηα ηςκ Μμοζχκ.
135

  Απυ ηδκ άθθδ ιενζά μ Ζνυδμημξ είπε 

πςνίζεζ ηδκ ζζημνία ημο ζε θυβμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δήθςκε ιία εκυηδηα ή έκα ηιήια 

ημο ένβμο ημο. Έηζζ έπμοιε ημκ Λοδζηυ θυβμ, ημκ Αζβοπηζαηυ, ημκ Πενζζηυ, ημκ 

Βααοθςκζαηυ, ημκ ηοεζηυ. Δπμιέκςξ, υπμηε επζεοιμφζε κα ακαθενεεί ζε ηάπμζμ 

ζοβηεηνζιέκμ ηιήια ημο ένβμο, ακέθενε ημκ ακηίζημζπμ θυβμ.
136
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2.3.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΗΡΟΓΟΣΔΙΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σδ ιεεμδμθμβία πμο αημθμφεδζε μ Ζνυδμημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηαζ απυδμζδξ ημο απαναίηδημο ζζημνζμβναθζημφ οθζημφ ιανηονεί  

εφβθςηα μ ίδζμξ μ Αθζηανκαζζέαξ ζε δφμ ζδιεία ημο ένβμο. Σμ πνχημ εκημπίγεηαζ 

ζηδκ εζζαβςβζηή θνάζδ
137

 ηαζ ημ δεφηενμ πνμένπεηαζ απυ πςνίμ ημο αζβοπηζαημφ 

θυβμο.
138

 ηα ζδιεία αοηά μνζμεεημφκηαζ ηα ηνία ιέζα πμο πνδζζιμπμίδζε βζα ηδ 

ιέεμδμ ακάθοζδξ ηςκ πδβχκ. Σμ πνχημ είκαζ δ νςηο. Με άθθα θυβζα, δ αοημρία – 

παναηήνδζδ. Σμ δεφηενμ είκαζ δ βκχιδ. Γδθαδή, δ ηνίζδ ηαζ ημ ηνίημ δ ἱζημνίδ, δ 

ακαγήηδζδ ηαζ ζοβηέκηνςζδ ημο ζζημνζμβναθζημφ οθζημφ
139

 ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά 

έηακε πνήζδ ηδξ αθνήο
140

. Γζα ημκ Ζνυδμημ δ αοημρία απμηέθεζε ηδκ πζμ αλζυπζζηδ 

πδβή βζα ημκ απθυ θυβμ υηζ ήηακ δφζημθμξ μ εηενμηαεμνζζιυξ ηδξ. Βέααζμ ηνίκεζ έκα 

βεβμκυξ ιυκμ υπμο δ αοημρία είκαζ δοκαηή, ηαεχξ ηαζ μ πνμζςπζηυξ έθεβπμξ ιέζς 

ημο μπμίμο ιπμνεί κα δζαιμνθςεεί ιία αδζάζεζζηδ βκχιδ.
141

 Ακηζεέηςξ, ιεβάθεξ 

επζθοθάλεζξ έηνεθε βζα ηδκ αημή, πανυθμ πμο δ ιεβάθδ εηηίιδζή ημο βζα ηζξ 

πνμθμνζηέξ παναδυζεζξ έθεακε ζε ζδιείμ κα πανμοζζάγεζ ανηεηά ζοπκά ςξ 

πνμθμνζηή βκχζδ πθδνμθμνίεξ πμο είπε απμηηήζεζ ιέζς βναπηχκ ηαζ υπζ 

πνμθμνζηχκ πδβχκ.
142

 

Ο Ζνυδμημξ ηαηά ηφνζμ θυβμ δεκ πανάπειπε ζηζξ πδβέξ ημο. ε 

ζοβηεηνζιέκεξ ιυκμ πενζπηχζεζξ εκέπθεηε ημκ ακαβκχζηδ ζηδκ ένεοκά ημο 

παναεέημκηαξ πενζζζυηενεξ απυ ιία πδβέξ, είηε εέθμκηαξ κα πνμζδυζεζ πενζζζυηενμ 

ηφνμξ ζηδκ επζθμβή ημο βζα ηάπμζα εηδμπή, είηε θυβς αιθζαμθζχκ, πνμζδίδμκηαξ έηζζ 

έκα ηυκμ ζηεπηζηζζιμφ. Δκδεζηηζηά ακαθένς ηδκ πενίπηςζδ ηδξ δμθμθμκίαξ ηδξ 

αδεθθήξ ηαζ ζογφβμο ημο Καιαφζδ, βζα ηδκ μπμία οπάνπεζ ιία  εθθδκζηή ηαζ ιία 

αζβοπηζαηή εηδμπή.
143

 

ημ ένβμ ημο ηαηαεέηεζ φζηενα απυ επίπμκδ ηνζηζηή επελενβαζία ηα ηεθζηά 

πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ. Αθδβείηαζ δδθαδή ηδκ ζζημνία πμο μ ίδζμξ εεςνεί πζμ ημκηά 
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 Ζν., 1, 1 Ἡνμδυημο Ἁθζηανκδζζέμξ ἱζημνίδξ ἀπυδελζξ ἥδε 
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ζηδκ πναβιαηζηυηδηα.
144

 ημ ζδιείμ αοηυ έβηεζηαζ ηαζ μ άεθμξ ημο. Μέζα απυ έκα 

ζφκμθμ ακηζθαηζηχκ πθδνμθμνζχκ βζα έκα ζοιαάκ, ηαηυνεςκε κα ημ απμηαηαζηήζεζ 

υζμ πζμ πζζηά ιπμνμφζε πςνίξ πνμζςπζηέξ ηαζ ιενμθδπηζηέξ απμηθίζεζξ.
145

 Μάθζζηα 

ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ δεκ λεπκά κα ζδιεζχζεζ ηη ιέγεη επχκοια ηάπμζμξ. διακηζηυ 

είκαζ κα βκςνίγμοιε πςξ δ ζζημνζηή ημο εοεφκδ πενζμνίγεηαζ ζηδκ απθή ηαηαβναθή 

ηδξ δζαζηαονςιέκδξ πθδνμθμνίαξ ημο πζεακμφ, ημο δοκαημφ ηαζ υπζ ζε εκανιυκζζδ 

υθςκ ηςκ ακηζθαηζηχκ παναθθαβχκ ζε ιία άπμρδ, υπςξ ζοκέααζκε ιε ημοξ 

θμβμβνάθμοξ.
146

  ημπυξ ημο ήηακ δ ηαηαβναθή υζςκ είπακ εζπςεεί, ζςζηχκ ηαζ 

θακεαζιέκςκ, ηαεχξ υπςξ παναηηδνζζηζηά επζζδιαίκεηαζ ηαζ ζημ πνμμίιζμ,
147

 

ζηυπμξ ημο ήηακ κα ιείκμοκ ακελίηδθεξ ζηδ ικήιδ μζ ακενχπζκεξ πνάλεζξ, πςνίξ 

ςζηυζμ κα ηαεμδδβήζεζ ημκ ακαβκχζηδ ζηδκ απμδμπή ηδξ δζηήξ ημο άπμρδξ, αθθά 

πανέπμκηάξ ημο εθεοεενία ζηέρδξ ηαζ ηνίζδξ, χζηε μ ίδζμξ κα δζαιμνθχζδ ηδ δζηή 

ημο εέζδ ακεπδνέαζημξ.  

Πμθθέξ θμνέξ εέηεζ ημκ εαοηυ ημο εκχπζμκ επζθμβχκ. Μεηαλφ δδθαδή ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο είκαζ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ εοθμβμθακείξ ηαζ υπζ ιεηαλφ 

ρέιαημξ ηαζ αθήεεζαξ. ε ηάπμζα ζδιεία ηδξ ζζημνίαξ παναεέηεζ έκα θμβζηυ 

επζπείνδια ζε ιία πνμζπάεεζα αζηζμθυβδζδξ ηαζ απυδεζλδξ ηδξ εέζδξ πμο ηνάηδζε. 

Καηά ηφνζμ θυβμ ηα επζπεζνήιαηά ημο ήηακ ααζζζιέκα ζε πέκηε ανπέξ. Σδκ ημζκή 

θμβζηή: ηαηά ημ εζηυξ, ηδκ αθδεμθάκεζα ηςκ ιανηονζχκ, ηζξ απμδείλεζξ ή ηδκ έθθεζρδ 

απμδείλεςκ, ημ εφνμξ ηδξ αοημρίαξ, ηζξ ακηζθάζεζξ ηςκ ζζημνζχκ ή ηδ θαθηίδεοζή 

ημοξ ζημ πθαίζζμ πμθζηζηχκ ζημπζιμηήηςκ ή ημο ιφεμο.
148

 

Βαζζηή επζδίςλδ ημο Αθζηανκαζζέα είκαζ ημ πυκδιά ημο κα ηενδίζεζ ηδκ 

αλζμπζζηία ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεκκεχκ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ ζημπεφεζ ζηδ δδιζμονβία 

εκυξ ηθίιαημξ ζπμθαζηζηυηδηαξ, δζαιμνθχκμκηαξ ηδκ εζηυκα εκυξ έβηονμο, 

οπεφεοκμο ηαζ εζθζηνζκμφξ εζδήιμκα, εηθνάγμκηαξ ηδκ επζθφθαλή ημο αηυιδ ηαζ βζα 

εέιαηα πμο βκςνίγεζ ηαθά. ε ανηεηά ζδιεία ημο ένβμο δδθχκεζ πςξ αδοκαηεί κα 

οπμζηδνίλεζ ιε ζζβμονζά ιία εέζδ, ηαεχξ δε ιπυνεζε κα δεί ημ βεβμκυξ ιε ηα ιάηζα 
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ημο ή κα ζοκμιζθήζεζ ιε ηάπμζμκ αοηυπηδ ιάνηονα ή κα πνμαεί ζε δζαζηαφνςζδ 

πδβχκ.
149

  

Σέθμξ, αλζςζδιείςηδ ζημκ Ζνυδμημ είκαζ δ πνήζδ ακαπνμκζζιχκ
150

 ζε 

ανηεηά ζδιεία. Υαναηηδνζζηζηυηενμ πανάδεζβια εκημπίγεηαζ ζημ Γ΄ αζαθίμ ζηα 

πςνία 81 έςξ 82 υπμο πανμοζζάγεηαζ δ πμθζηεζαηή ζογήηδζδ ιεηαλφ ηδξ πενζζηήξ 

αοθήξ ημ 521 π.Υ. ηαζ ηςκ Οηάκδ, Μεβάααγμο ηαζ Γανείμο ακαθμνζηά ιε ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ ιμνθήξ ημο ηαηάθθδθμο πμθζηεφιαημξ. ε αοηή ηδ ζογήηδζδ μζ 

απυρεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ, δεκ ακήημοκ ζε εηείκδ ηδκ επμπή, 

αθθά εοιίγμοκ ηζξ πμθζηεζαηέξ ακηζπαθυηδηεξ ηδξ Αεήκαξ ηςκ ιέζςκ ημο 5
μο

 αζχκα 

π.Υ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, απυ ηδ ιία πθεονά πανμοζζάγεηαζ έκαξ έπαζκμξ ημο 

δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ, ημ μπμίμ απδπεί ζηζξ ααζζηέξ βναιιέξ ημο Πενζηθή, 

υπςξ αθέπμοιε κα ηζξ εηθςκεί ζημκ Δπζηάθζμ θυβμ.
151

 

Σα άκςεεκ ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία απμδεζηκφμοκ πςξ δ ενεοκδηζηή ιέεμδμξ 

πμο αημθμφεδζε μ ζζημνζηυξ ιαξ ήηακ ηαεανά ειπεζνζηή. Αξ ιδκ λεπκάιε ηαζ ηδ 

πνήζδ εζδζημφ θελζθμβίμο ηδκ μπμία ιεηενπυηακ, πανιέκμο ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδκ 

μνμθμβία ηδξ ζςκζηήξ ζαηνζηήξ, υπςξ: ηεηιήνζα, ζοιαάθθεζ, ιανηονία, 

ηεηιαίνεζεαζ.
152
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΝΟΤΒΔΛΔ 

 

 3.1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΝΟΒΔΛΙΣΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ 

 

3.1.1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ: 

 

  Ο υνμξ κμοαέθα, υπςξ ηαζ ακέηδμημ πμο πνδζζιμπμζμφιε βζα κα δδθχζμοιε 

ημ είδμξ πνμζεδηχκ πμο παναηδνείηαζ ζημ δνμδυηεζμ ένβμ, εηείκδ ηδκ επμπή δεκ 

πανμοζίαγε ημ ίδζμ κυδια ηαζ πενζεπυιεκμ ιε ζήιενα. Οζ υνμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηαηαπνδζηζηά ζε ζπέζδ ιε ημ κυδια πμο έπμοκ απμηηήζεζ ζηα ζδιενζκά πνυκζα. 

ιςξ, δεκ δζαεέημοιε ηαζ ημοξ ηαηάθθδθμοξ ζφβπνμκμοξ υνμοξ, πνμηεζιέκμο κα 

απμδχζμοιε ηα ιένδ ηαζ ηα ιυνζα ηδξ δνμδυηεζαξ αθήβδζδξ ηα μπμία μκμιάγμοιε ιε 

ημκ ζοβηεηνζιέκμ υνμ. ημκ Ζνυδμημ ηαζ εκ βέκεζ ζηδκ ανπαζυηδηα, μζ κμοαέθεξ δεκ 

απμηεθμφζακ αοηυκμιμ είδμξ ιε δζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ, ιμνθή ηαζ ελέθζλδ. Ήηακ 

ιένδ ηαζ ιυνζα πνμζανηδιέκα ζηδκ ζζημνζηή αθήβδζδ.
153

 

ζμκ αθμνά ηδκ ηαηαβςβή ημοξ, μζ κμοαέθεξ πνμένπμκηαζ απυ ημ πχνμ ηδξ 

Ακαημθήξ. Σζξ ζοκακηάιε πνζκ απυ ημκ Ζνυδμημ ζηδ Μζηνά Αζία ηαζ ζηα πανάθζα 

κδζζά ημκ 6
μ
 πενίπμο αζχκα, υπμο ειθακίγμκηαζ ιε ηδ ιμνθή αζζχπεζςκ ιφεςκ, 

δδθαδή δζδβήζεςκ ιζηνήξ έηηαζδξ ιε πνςηαβςκζζηέξ γχα, ζε ιζα πνμζπάεεζα 

άζηδζδξ πμθζηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ. Πάκηςξ, ηέημζμο είδμοξ δζδβήζεζξ 

εηθείπμοκ απυ ημ δνμδυηεζμ ένβμ, ιμθμκυηζ ηα εέιαηα πμο πνδζζιμπμζεί πνμένπμκηαζ 

ηαηά ηυνμκ απυ αζζαηζηυ ηυζιμ. 

Χξ πνμξ ηδκ εέζδ ημοξ ζημ ζζημνζμβναθζηυ ένβμ ημο Ζνμδυημο, ηζξ 

ζοκακηάιε είηε ζημ επίηεκηνμ, είηε ζηδκ πενζθένεζα ηδξ ζζημνζηήξ αθήβδζδξ ή 

άθθμηε πάθζ ιπμνεί κα ζοιπθέημκηαζ ή κα πανειαάθθμκηαζ ζημκ θυβμ. Ζ έηηαζή ημοξ 

πμζηίθθεζ.  Μπμνεί κα είκαζ ιζηνή ή ιεβάθδ. ζμκ αθμνά ημ πενζεπυιεκυ ημοξ, είκαζ 

απμβοικςιέκεξ απυ ηάεε είδμοξ ιαβζηά ηαζ οπενθοζζηά ζημζπεία. πεηζηά ιε ημ 

οθζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ Ζνυδμημ, άθθμηε ιπμνεί κα είκαζ ηαεανά 
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ζζημνζηυ ηαζ άθθμηε κα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ενιδκεοηζηυ οπυικδια ζε έκα ζζημνζηυ 

βεβμκυξ ή ιζα ζζημνζηή ιμνθή.
154

 

Οζ κμοαέθεξ ζε ζπέζδ ιε ηα ακέηδμηα έπμοκ ζμαανυηενμ ηαζ ηαεμθζηυηενμ 

παναηηήνα. Ο εειαηζηυξ ημοξ πονήκαξ ζοκίζηαηαζ απυ ηδκ ηναβζηή ιμίνα εκυξ 

πνμζχπμο. Παναηδνμφιε πςξ μ Ζνυδμημξ πνδζζιμπμζεί ηζξ κμοαέθεξ ςξ ιέζμ 

έηθναζδξ ηδξ ακενςπμθμβίαξ ημο. Δίκαζ απμηέθεζια ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ πείναξ πμο 

απμηυιζζε απυ ηα ηαλίδζα ημο, ακαθμνζηά ιε ηδκ ακενχπζκδ γςή. Μέζα απυ ηδκ 

ελζζηυνζζδ ιίαξ κμοαέθαξ επζδζχηεζ κα απμηαθφρεζ ηδκ ακενχπζκδ «ζοιθμνή». 

Γδθαδή ηδκ ηαηαδείλδ ημο ηνυπμο πμο δ ακενχπζκδ ιμίνα ανίζηεηαζ ιεηέςνδ ιεηαλφ 

εείμο θευκμο, ηθδνμκμιζηήξ εκμπήξ ηαζ πεζναζιμφ ηδξ ελμοζίαξ.
155

 Σμ πενζαάθθμκ 

ζημ μπμίμ ελεθίζζμκηαζ ηα δνχιεκα είκαζ έκα ηονακκζηυ πμθίηεοια, εθυζμκ ιυκμ 

ιέζα ζηα πθαίζζα εκυξ ηονακκζημφ ηαεεζηχημξ ιπμνεί κα παναζηαεεί ιζα ηναβζηή 

κμοαέθα 
156

 ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ, δζυηζ ηέημζμο είδμοξ ηαεεζηχηα πνμζθένμοκ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ πμο ιπμνμφκ κα επζηνέρμοκ ηδ δδιζμονβία ηναβζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ. Μάθζζηα, ημ ζδζαίηενμ δναιαηζηυ ζημζπείμ πμο ζοκήεςξ ζοκακηάιε ζε 

ιζα κμοαέθα αζζαηζημφ ηφπμο είκαζ ημο ιμκάνπδ ααζζθζά, μ μπμίμξ θυβς ηδξ ελμοζίαξ 

πμο έπεζ ζοβηεκηνχζεζ ζηα πένζα ημο ηαζ ημο οθζημφ ημο υθαμο, δζαηαηέπεηαζ απυ 

έπανζδ, μδδβείηαζ ζε αηναίεξ εκένβεζεξ ηαζ ηέθμξ, έπεζ ηδκ ηναβζηή εοεφκδ ηςκ 

ζοκεπεζχκ ηςκ απμθάζεχκ ημο απέκακηζ ζημ θαυ ηαζ μζ επζπηχζεζξ ιπμνεί είηε κα 

απμαμφκ ηαηαζηνμθζηέξ είηε ζςηήνζεξ βζα ηδκ πυθδ.  

Δηείκμ πάκηςξ πμο παναηδνμφιε, είκαζ πςξ οπάνπεζ ακζζμιένεζα ςξ πνμξ ηδκ 

ηαηακμιή ημο κμαεθζζηζημφ ηαζ ακεηδμημθμβζημφ οθζημφ. Ο Ζνυδμημξ βνάθεζ 

πενζζζυηενεξ κμοαέθεξ πμο αθμνμφκ ημκ ηυζιμ ηδξ Ακαημθήξ ηαζ θζβυηενεξ βζα ημκ 

Δθθδκζηυ πχνμ, βζα ημκ μπμίμ αθζενχκεζ ηονίςξ ακεηδμημθμβζηέξ αθδβήζεζξ. Αοηυ 

ζοιααίκεζ βζα ημκ αηυθμοεμ θυβμ. Ζ Δθθάδα δεκ δζέεεηε ηα ζημζπεία πμο επέηνεπακ 

ηδ δδιζμονβία ηναβζηήξ κμοαέθαξ. Πνμηεζιέκμο κα ακαπηοπεεί έκα ηέημζμ ηθίια, δεκ 

εα έπνεπε ζηδκ πυθδ κα οπάνπεζ εθεοεενία θυβμο ηαζ υθμζ κα οπμηάζζμκηαζ ζηζξ 

αμοθέξ ημο ιμκάνπδ. Ζ πυθζξ- ηνάημξ θμζπυκ, δεκ ελοπδνεημφζε ιζα ακάθμβδ δνάζδ, 

ηαεχξ είπε ςξ ααζζηυ ηδξ παναηηδνζζηζηυ ηδκ «αίνεζδ», δδθαδή ηδκ εθεφεενδ 

εηθμβή. Ακηζεέηςξ, ζηα πθαίζζα εκυξ ηονακκζημφ αζζαηζημφ πμθζηεφιαημξ, δ 

«αίνεζδ» οπμηάζζεηαζ ζηδκ «ακάβηδ». Ζ αζζαηζηή κμοαέθα, υπςξ εα δμφιε βζα 
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πανάδεζβια, πμο αθδβείηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ βοκαίηαξ ημο Κακδαφθδ, ακηθεί ημ οθζηυ 

ηδξ δναιαηζηήξ ηδξ οπυζηαζδξ απυ ηδκ ζδζυηοπδ ζπέζδ ημο ιμκάνπδ ηαζ ημο πζζημφ 

οπδηυμο ημο.
157

 

ζμκ αθμνά ηδκ ενιδκεία ημοξ, ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ ιε αάζδ ηνία 

ηνζηήνζα. Σδκ πθμηή ημο εέιαημξ, ηδκ πνμέθεοζή ημο ηαζ ηδκ μνβακζηή ζφκδεζή ημο 

ιε ηα ελζζημνμφιεκα βεβμκυηα. Χξ πνμξ ημ εέια ημοξ, οπάνπμοκ κμοαέθεξ μζ μπμίεξ 

εοιίγμοκ πενζπέηεζεξ ηαζ πανμοζζάγμοκ ζημζπεία παναιοεζηά ηαζ ροπμβναθζηά. Μζα 

παναιοεζηή ζζημνία είκαζ ημο Πμθοηνάηδ, ηαεχξ ηαζ δ ζζημνία ημο Γφβδ, πμο  έπεζ 

πνμέθεεζ απυ ιεηάπθαζδ παναιοεζημφ οθζημφ, υπςξ ημ ζοκακηάιε ζηδκ «Πμθζηεία» 

ημο Πθάηςκα. 

πεηζηά ιε ηδκ πνμέθεοζή ημοξ, μζ πενζζζυηενεξ πνμένπμκηαζ απυ ημκ πχνμ 

ηδξ Αζίαξ. Βέααζα, οπάνπμοκ ηαζ κμοαέθεξ απυ ημκ εθθδκζηυ πχνμ, υπςξ ηδξ 

ζζημνίαξ ημο Πενζάκδνμο ηαζ ημο βζμφ ημο Λοηυθνμκα, εκηαβιέκεξ υιςξ ζε έκα 

ηονακκζηυ πμθίηεοια ιε έκημκα ακαημθζηά ζημζπεία.  

Σέθμξ, ηδκ ηνίηδ μιάδα κμοαεθχκ, απμηεθμφκ μζ ηαεανέξ θμβμπμζίεξ. ε αοηή 

ηδκ ηαηδβμνία, ημ παναιφεζ εβηαηαθείπεηαζ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ 

ακενχπζκδ ιμίνα, δ μπμία ανίζηεηαζ ζε ιζα ιεηέςνδ εέζδ ιεηαλφ εείμο θευκμο, 

ηθδνμκμιζηήξ εκμπήξ ηαζ ημο πάεμοξ βζα ελμοζία. ε αοηυ ημ είδμξ εκηάζζμκηαζ επηά 

απυ ηζξ μηηχ κμοαέθεξ, υπςξ επί παναδείβιαηζ δ ζζημνία ημο Πενίακδνμο ηαζ ημο 

βζμο ημο Λοηυθνμκμξ, ηαεχξ ηαζ δ ζζημνία ημο Αδνάζημο.
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Χξ πνμξ ηδκ μνβακζηή έκηαλή ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ημοξ πςνίγμκηαζ ζε ηέζζενζξ 

ηαηδβμνίεξ. ηζξ ζοζηαηζηέξ, αζηζμθμβζηέξ, παναζκεηζηέξ ηαζ ζζημνζηέξ. Ο παναηηήναξ 

ηδξ αζηζμθμβζηήξ επζπεζνεί κα ελδβήζεζ ηδκ ηθδνμκμιζηή εκμπή πμο ααναίκεζ έκα 

πνυζςπμ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ μθείθεηαζ ζε θυκμ πμο είπε δζαπναπεεί απυ ηάπμζμ 

πνυβμκυ ημο. Δκδεζηηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ ανά πμο ααναίκεζ ημκ Κνμίζμ, 

ελαζηίαξ ηδξ θμκζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο πνμβυκμο ημο Γφβδ απέκακηζ ζημκ 

Κακδαφθδ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, απμηνεπηζηυξ είκαζ μ νυθμξ ημο θυβμο ημο χηθδ 

πνμξ ημοξ πανηζάηεξ ζηδ κμοαέθα ηςκ παναβνάθςκ 91 έςξ 93 ημο Δ΄ αζαθίμο. 

Σέθμξ, μζ κμοαέθεξ πμο ζοκακηάιε ζημ Η΄ αζαθίμ ηςκ παναβνάθςκ 29 έςξ 33, 34 έςξ 

35 ηαζ 108 έςξ 119, ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ζζημνζηχκ, μζ μπμίεξ πνμςεμφκ 

πνμκμθμβζηά ηδξ ζζημνζηήξ αθήβδζδξ, υπςξ ιζα ιάπδ ή ιζα εηζηναηεία.
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Δκ ηαηαηθείδζ, ζημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα επζζδιακεεί δ ζοιαμθή ηδξ 

κμοαέθαξ ζημ δνμδυηεζμ ένβμ. Μέζς ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμζεδηχκ, υπςξ 

δζαιμνθχκμκηαζ  ηαζ ιε ημκ ακενςπμθμβζηυ ημοξ πνμαθδιαηζζιυ, δδιζμονβμφκ ημιέξ 

ζηδκ ζζημνζηή αθήβδζδ. Έκα απνυζςπμ ζζημνζηυ βεβμκυξ, ακάβεηαζ ζε ζοιαάκ 

μθεζθυιεκμ ζε ιζα ακενχπζκδ εκένβεζα, δεκ πανμοζζάγεηαζ πθέμκ ςξ ιζα απθή, 

ζηεβκή πμθειζηή πενζπέηεζα, αθθά ακάβεηαζ ζε ζοιαάκ «βζκυιεκμ ελ ακενχπςκ». Ο 

ακενςπμθμβζηυξ παναηηήναξ ηδξ κμοαέθαξ, εζζένπεηαζ ζημκ βναιιζηυ ζονιυ ηδξ 

ζζημνζηήξ αθήβδζδξ ηαζ παναηδνμφιε ημκ ηαηαθοηζηυ νυθμ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ 

ηαζ ημο ιεηαθοζζημφ νυθμο ημο εεμφ ζηδκ ελέθζλδ ιζα πμθειζηήξ ζζημνίαξ.
160
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3.1.2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ: 

 

 Ζ πανμφζα οπμεκυηδηα είκαζ αθζενςιέκδ ζηδ βκςνζιία ιαξ ιε ημ κμαεθζζηζηυ 

οθζηυ ιέζς ηδξ ηαηαβναθήξ ημο πενζεπμιέκμο ημο. οκμθζηά ακένπμκηαζ ζηζξ μηηχ 

ηαζ εκημπίγμκηαζ ζημ πνχημ, ηνίημ, πέιπημ ηαζ έκαημ αζαθίμ ηςκ ζζημνζχκ. 

Ακαθοηζηυηενα,  απυ ημ Α΄ αζαθίμ μζ κμοαέθεξ ιε ηζξ μπμίεξ εα αζπμθδεμφιε 

εκημπίγμκηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 7 έςξ 13, 29 έςξ 33, 34 έςξ 45 ηαζ 108 έςξ 119. Απυ 

ημ Γ΄ αζαθίμ έπμοιε ζηζξ παναβνάθμοξ 39 έςξ 43, 120 έςξ 125 ηαζ 50 έςξ 53. Απυ ημ 

Δ΄ αζαθίμ έπμοιε ιυκμ ιία κμοαέθα πμο εκημπίγεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 91 έςξ 93 ηαζ 

άθθδ ιία απυ ημ Η΄ αζαθίμ, δ μπμία εηηείκεηαζ ζηα πςνία ηςκ παναβνάθςκ 108 έςξ 

113.  

 

Ζ πνχηδ ιαξ ζζημνία εκημπίγεηαζ ζημ Α΄αζαθίμ ηςκ παναβνάθςκ 7 έςξ 13 ηαζ 

αθμνά ηδκ ζζημνία ημο Κακδαφθδ, ηεθεοηαίμο ααζζθζά ηςκ ανδίςκ, πμο ηαηαβυηακ 

απυ ηδ βεκζά ηςκ Ζναηθεζδχκ, οζυξ ημο Μφνζμο ηαζ βκςζηυξ ζημοξ Έθθδκεξ ςξ 

Μονζίθμξ. ημ επεζζυδζμ πανμοζζάγεηαζ πανάθμνα ενςηεοιέκμξ ιε ηδ βοκαίηα ημο 

ηδκ μπμία εεςνμφζε ςξ ηδκ πζμ υιμνθδ απυ υθεξ. Σδκ μιμνθζά ηδξ επαζκμφζε ηαζ 

ζημκ πζμ έιπζζημ δμνοθυνμ ημο, Γφβδ. Μζα ιένα, εέθμκηαξ κα ημκ πείζεζ βζα ηδκ 

μιμνθζά ηδξ, ημο γήηδζε κα ηδ δεζ ηνοθά βοική ηδ χνα πμο εα λεκηοκυηακ πνζκ πέζεζ 

βζα φπκμ. Μάηαζα μ Γφβδξ πνμζπαεμφζε κα απμηνέρεζ ηδκ άπνεπδ, υπςξ πίζηεοε, 

απυθαζδ ημο αθέκηδ ημο, μ μπμίμξ ημκ ηαεδζφπαζε πςξ δεκ δζέηνεπε ηίκδοκμ, βζαηί μ 

ίδζμξ εα ημκ αμδεμφζε ηαζ εα θνυκηζγε υθα κα βίκμοκ ηνοθά απυ ηδκ ααζίθζζζα ημ 

ανάδο ηδκ χνα ημο φπκμο. Ο Γφβδξ ιδ ιπμνχκηαξ κα ανκδεεί δέπηδηε, υιςξ έκα 

θάεμξ ημο ημκ έηακε ακηζθδπηυ απυ ηδκ ααζίθζζζα, πμο αιέζςξ ηαηάθααε υηζ 

επνυηεζημ βζα ζπέδζμ ημο Κακδαφθδ. Θέθμκηαξ κα ημκ εηδζηδεεί δ βοκαίηα δεκ 

ιίθδζε, δζαηήνδζε ηδκ ροπναζιία ηδξ ηαζ λάπθςζε ζημ ηνεαάηζ ιαγί ημο. 

Σδκ επυιεκδ ιένα, έζηεζθε ημοξ πζμ έιπζζημοξ οπδνέηεξ ηδξ κα θςκάλμοκ ημκ 

Γφβδ, ζημκ μπμίμ έεεζε έκα δίθδιια. Ή κα ζημηχζεζ ημκ Κακδαφθδ ηαζ κα ηδκ πάνεζ 

ζφγοβμ ιαγί ιε ηδ ααζζθεία ηςκ Λοδχκ, ή κα πεεάκεζ μ ίδζμξ αιέζςξ. Ο Γφβδξ 

φζηενα απυ ιεβάθδ πίεζδ επέθελε ημ πνχημ. ηδ ζοκέπεζα, ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ 

ααζίθζζζαξ δμθμθυκδζε ημκ Κακδαφθδ ζημ ίδζμ αηνζαχξ ζδιείμ πμο ηδκ είπε δεζ 

βοική.  
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Ανβυηενα, ιε ηδκ έβηνζζδ ημο ιακηείμο πνμηεζιέκμο κα ηαηεοκαζημφκ ηοπυκ 

ακηζδνάζεζξ ηςκ Λοδχκ, πήνε ςξ ζφγοβμ ηδ βοκαίηα ημο αθέκηδ ημο ηαεχξ ηαζ ημ 

ααζίθεζυ ημο. Έηζζ έβζκε έκαξ ηναηενυξ ααζζθζάξ ιε δεθθζηυ πνδζιυ.
161

 

Ζ επυιεκδ κμοαέθα ηςκ παναβνάθςκ 29 έςξ 33 αθδβείηαζ έκα επεζζυδζμ ηδξ 

γςήξ ημο Κνμίζμο, πέιπημο ηαηά ζεζνά απμβυκμο ημο Γφβδ ηαζ ηεθεοηαίμο ααζζθζά 

ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Μενικαδχκ. φιθςκα ιε αοηυ μ υθςκ μ Αεδκαίμξ αιέζςξ 

ιυθζξ εέζπζζε ημοξ κυιμοξ ζημοξ Αεδκαίμοξ ηαζ αθμφ ημοξ έδεζε ιε υνημ βζα δέηα 

πνυκζα κα ιδκ ιπμνμφκ κα ημοξ αθθάλμοκ, έθοβε απυ ηδκ Αεήκα ηαεχξ ήεεθε κα 

βκςνίζεζ ημκ ηυζιμ, αθθά ηαζ βζα κα ιδκ ημκ ακαβηάζμοκ κα θφζεζ ηάπμζμκ απυ ημοξ 

κυιμοξ πμο είπε εεζπίζεζ. Έηζζ ανέεδηε ζηζξ άνδεζξ, ζηδκ αοθή ημο Κνμίζμο, μ 

μπμίμξ ημκ θζθμλέκδζε ζηα ααζζθζηά ημο ακάηημνα ηαζ ημκ λεκαβμφζε χζηε κα δεζ μ 

υθςκ υθα ημο ηα πθμφηδ ηαζ κα ηα εαοιάζεζ. Αθμφ ημκ άθδζε κα ηα δεζ υθα, ζημ 

ηέθμξ ημκ νχηδζε, πμζυκ εεςνεί ημκ πζμ εοηοπζζιέκμ απυ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, ιε 

ηδ ζζβμονζά πςξ εα άημοβε πνχημ ημ δζηυ ημο υκμια. Ακηζεέηςξ μ υθςκ, έηακε 

θυβμ βζα ηάπμζμκ άθθμ, βζα ημκ Σέθθμ ημκ Αεδκαίμ, μ μπμίμξ έγδζε ιζα βειάηδ γςή, 

έηακε παζδζά ηαζ εββυκζα ηαζ ανήηε θαιπνυ ηαζ βεκκαίμ εάκαημ ηαηά ηδ δζάνηεζα  

ιζάξ ιάπδξ. Ο υθςκ εηκεφνζζε ιε ηδκ απάκηδζή ημο ημκ Κνμίζμ, μ μπμίμξ ημο 

γήηδζε κα ημο πεζ πμζυκ εεςνμφζε δεφηενμ ηαηά ζεζνά πζμ εοηοπζζιέκμ, ιε 

ιεβαθφηενδ αεααζυηδηα απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ, πςξ εα άημοβε ημ υκμιά ημο. Καζ 

πάθζ υιςξ μ υθςκ ημκ απμβμήηεοζε, ακαθένμκηαξ αοηή ηδ θμνά ηα μκυιαηα δομ 

αδεθθχκ, ημο Κθευαδ ηαζ ημο Βίηςκα, μζ μπμίμζ ήηακ νςιαθέμζ ηαζ είπακ ηενδίζεζ 

δομ ανααεία ζε αβχκεξ. Μάθζζηα ζε ιζα βζμνηή πμο βζκυηακ πνμξ ηζιήκ ηδξ εεάξ 

Ήναξ, έζονακ μζ ίδζμζ ημ γοβυ πμο ιεηέθενε ηδ ιδηένα ημοξ ζημ ζενυ, δζυηζ ηα αυδζα 

είπακ ηαεοζηενήζεζ ηδκ πμιπή ηαζ δεκ είπακ ένεεζ ζηδκ χνα ημοξ απυ ημ πςνάθζ. Ζ 

πνάλδ ημοξ αοηή, έηακε υθμ ημκ ηυζιμ πμο ήηακ ζοβηεκηνςιέκμξ εηεί ηαζ είπε δεζ ημ 

ηαηυνεςιά ημοξ κα ημοξ επαζκεί ηαζ κα ημοξ ιαηανίγεζ. Ζ ιδηένα ημοξ βειάηδ 

πενδθάκζα βζα ημοξ οζμφξ ηδξ, γήηδζε απυ ηδκ εεά βζα ηα παζδία ηδξ, ηδκ ηαθφηενδ 

ηφπδ πμο εα  ιπμνμφζε κα δμεεί ζε εκδηυ. Όζηενα απυ ηδ βζμνηή, μζ κέμζ ημζιήεδηακ 

ζημ ζενυ ηαζ δεκ λφπκδζακ πμηέ λακά.  

Ο Κνμίζμξ βζα ιζα αηυιδ θμνά ελαβνζχεδηε, υιςξ μ υθςκ ηυκζζε πςξ δ ειπεζνία 

ημο, ημο έπεζ δζδάλεζ υηζ ζημ ιάηνμξ ηδξ γςήξ ημο ηακείξ ιπμνεί κα πάεεζ ηαζ κα δεζ 

πμθθά πνάβιαηα πμο δεκ εα ήεεθε, υιςξ μ άκενςπμξ είκαζ ένιαζμ ηδξ ηφπδξ ηαζ δ 
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ηάεε ιένα θένκεζ ηαζ ηάηζ ηαζκμφνζμ. Θεςνμφζε επίζδξ πςξ ηακείξ ζηδ γςή ημο δεκ 

ιπμνεί κα είκαζ αοηάνηδξ, είηε είκαζ θηςπυξ, είηε είκαζ πθμφζζμξ. Γζα ημκ υθςκα 

εοηοπζζιέκμξ είκαζ μ άκενςπμξ εηείκμξ πμο έπεζ ηαθυ ηέθμξ ηαζ ημκ ζοιαμφθερε πςξ 

δεκ είιαζηε ζε εέζδ  κα απμηαθέζμοιε ηάπμζμκ εοηοπζζιέκμ εάκ πνχηα δεκ δμφιε ημ 

ηέθμξ ημο.  

   Ο Κνμίζμξ δεκ πήνε ηαιία πανά απυ ηα θυβζα ημο υθςκα, ημκ εεχνδζε ακίδεμ, 

αζημζπείςημ ηαζ ημκ έδζςλε απυ ημ παθάηζ ημο, πζζηεφμκηαξ πςξ έπεζ απέκακηζ ημο 

έκακ άκενςπμ αιαεή πμο αρδθά υθα αοηά ηα πθμφηδ πμο έπεζ ιπνμζηά ημο.
162

 

 

ηδ κμοαέθα ηςκ παναβνάθςκ 34 έςξ 45 ημο Α΄ αζαθίμο, εηηείεεηαζ ημ 

επεζζυδζμ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ηναβςδίαξ ημο Κνμίζμο. Μαεαίκμοιε πςξ μ Λοδυξ 

ααζζθζάξ είπε δομ βζμφξ. Έκακ ηςθάθαθμ, μ μπμίμξ δεκ μκμιαηίγεηαζ ηαζ μ παηέναξ 

ημο ημκ θμβάνζαγε ςξ άπνδζημ, ηαζ ημκ Άηδ, πμο ήηακ πνχημξ ζε υθα. Κάπμζα ζηζβιή 

μ Κνμίζμξ είδε ζε υκεζνμ, πςξ μ Άηδξ εα πέεαζκε πηοπδιέκμξ απυ ζζδενέκζα αζπιή. 

Γζα κα ημκ πνμθοθάλεζ, αζάζηδηε κα ημκ πακηνέρεζ ηαζ ημο απαβυνερε κα 

ζοιιεηάζπεζ λακά ζε πμθειζηέξ εηζηναηείεξ, πμο άθθμηε έπαζνκε ιένμξ ςξ ανπδβυξ 

ηςκ Λοδχκ ηαζ ηέθμξ απμεήηεοζε ηα δυναηα, ηα αηυκηζα ηαζ υθα  ηα πμθειζηά 

ενβαθεία, πνμηεζιέκμο κα ιδκ ηζκδοκέρεζ.  

Μζα ιένα έθεαζε ζηζξ άνδεζξ ζημ παθάηζ ημο έκαξ άκδναξ θνοβζηήξ 

ηαηαβςβήξ, μκυιαηζ Άδναζημξ, πμο άεεθά ημο είπε ζημηχζεζ ημκ αδεθθυ ημο ηαζ μ 

παηέναξ ημο ημκ είπε δζχλεζ απυ ημ ζπίηζ. Ο Άδναζημξ θμζπυκ γήηδζε απυ ημκ Κνμίζμ 

ελαβκζζιυ βζα ημ έβηθδιά ημο ηαζ μ ααζζθζάξ αιέζςξ δέπηδηε κα ημκ αμδεήζεζ.  

Σδκ ίδζα επμπή, ζημ αμοκυ ηδξ Μοζίαξ, ειθακίζηδηε έκαξ ηάπνμξ, μ μπμίμξ 

ηαηέζηνεθε ηα ζπανηα ηαζ μ βδβεκήξ πθδεοζιυξ αδοκαημφζε κα ημκ ακηζιεηςπίζεζ. 

Μζα ιένα έθεαζακ ζημκ Κνμίζμ αββεθζαθυνμζ ηαζ γήηδζακ ηδ αμήεεζα ημο ζδίμο ηαζ 

ημο βζμφ ημο. Ο Κνμίζμξ ελαζηίαξ ημο μκείνμο πμο είπε δεζ, θμαήεδηε ηαζ απμθάζζζε 

κα ιδκ ζηείθεζ ημκ Άηδ. Σμοξ έδςζε υιςξ άθθδ αμήεεζα, ζηέθκμκηαξ ελίζμο ζηακμφξ 

άκδνεξ ηαζ ζηοθζά. Ο Άηδξ υιςξ δε ζοιθχκδζε ιε ηδκ απυθαζδ ημο παηένα ημο ηαζ 

επζζηναηεφμκηαξ θμβζηά επζπεζνήιαηα, ηαηάθενε κα ημκ πείζεζ. Ο Κνμίζμξ 

πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζεζ ηδκ πνμζηαζία ημο, έζηεζθε ςξ θφθαηά ημο ημκ 

Άδναζημ, μ μπμίμξ δέπηδηε ηαεχξ εεχνδζε πνέμξ ημο κα ακηαπμδχζεζ ζημκ Κνμίζμ 

                                                           
162

 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ.32-45 



43 
 

ηδ αμήεεζα πμο ηάπμηε ημο είπε πνμζθένεζ. ιςξ, πάκς ζημκ αβχκα ημ ημκηάνζ ημο 

Αδνάζημο αζηυπδζε ηαζ ακηί βζα ημκ ηάπνμ πηφπδζε εακάζζια ημκ Άηδ. 

Ο Κνμίζμξ ααεφηαηα πθδβςιέκμξ, ζοκεζδδημπμίδζε πςξ ηυζμ ηαζνυ έηνεθε 

ζημ παθάηζ ημο ημ θμκζά ημο παζδζμφ ημο ηαζ πάκς ζημκ πυκμ ημο επζηαθέζηδηε ημκ 

Γία, ςξ πνμζηάηδ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μ Άδναζημξ βειάημξ εκμπέξ ηαζ 

ικδιμκεφμκηαξ ηδκ παθζά ημο ζοιθμνά, ζηάεδηε ιπνμζηά ζημ κεηνυ ηαζ πνυζθενε 

ημκ εαοηυ ημο ζημκ Κνμίζμ βζα ζθαβή. Χζηυζμ μ ααζζθζάξ αθέπμκηαξ ημ λέζπαζιά 

ημο, ημκ ζοιπυκεζε ηαζ ημκ άθδζε κα γήζεζ. Ο Άδναζημξ υιςξ, ιδ ιπμνχκηαξ κα 

ααζηάλεζ ηαζ άθθμκ αημφζζμ θυκμ, ζθάπηδηε πάκς ζημκ ηάθμ ημο Άηδ.
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Σμ Α΄ αζαθίμ ηςκ ζζημνζχκ ηθείκεζ ιε ηδ κμοαέθα ηςκ παναβνάθςκ 108 έςξ 

119, υπμο εηηείεεηαζ δ ζζημνία βέκκδζδξ ηαζ ζςηδνίαξ ημο Κφνμο, ζδνοηή ηδξ 

πενζζηήξ αοημηναημνίαξ. φιθςκα ιε αοηήκ, μ Αζηοάβδξ είπε ηυνδ ημο ηδκ 

Μακδάκδ, δ μπμία ήηακ πακηνειέκδ ιε ημκ Καιαφζδ. Σμκ πνχημ πνυκμ ημο βάιμο 

ημοξ μ Αζηοάβδξ είδε έκα υκεζνμ πμο πνμιήκοε υηζ ημ παζδί πμο εα βεκκμφζε δ ηυνδ 

ημο εα ημο ζηενμφζε ημκ ενυκμ. Έηζζ απμθάζζζε κα ζημηχζεζ ημ παζδί ιυθζξ αοηυ 

βεκκζυηακ. Μυθζξ δ Μακδάκδ βέκκδζε, έεεζε ζε εθανιμβή ημ ζπέδζυ ημο. Κάθεζε 

αιέζςξ ημκ Άνπαβμ, ημκ πζμ έιπζζημ απυ ημοξ ακενχπμοξ ημο ηαζ ημο γήηδζε κα 

πάνεζ ημ παζδί ηαζ κα ημ ζημηχζεζ. Σμο άθδζε υιςξ νδηή εκημθή κα ημ ηάκεζ μ ίδζμξ. 

Ο Άνπαβμξ δέπηδηε, υιςξ υηακ πήνε ημ αβυνζ δεκ εέθδζε κα ημ εακαηχζεζ ιε ημ δζηυ 

ημο πένζ, ηαεχξ θμαήεδηε ηδκ εηδίηδζδ ηδξ ηυνδξ ημο Αζηοάβδ, δ μπμία εα 

ακαθάιαακε ηδ εέζδ ημο παηένα ηδξ ζημ ενυκμ, υηακ αοηυξ εα πέεαζκε, ηαεχξ δεκ 

οπήνπε ζηδκ μζημβέκεζα ηάπμζμξ άννεκαξ ηθδνμκυιμξ. Θεχνδζε υιςξ ακαβηαίμ, μ 

θμκζάξ ημο παζδζμφ κα είκαζ ηάπμζμ άημιμ απυ ημοξ ακενχπμοξ ημο Αζηοάβδ. 

Έζηεζθε αββεθζαθυνμ ζε έκακ απυ ημοξ αμζημφξ ημο ααζζθζά ηαζ ημο γήηδζε κα 

ζημηχζεζ ημ παζδί, εκαπμεέημκηαξ ημ ζημ αμοκυ. Μάθζζηα, ημκ απείθδζε πςξ είκαζ 

δζαηαβή απυ ημκ Αζηοάβδ κα ημ ηάκεζ. Πνμηεζιέκμο κα ζζβμονεοηεί υηζ μ αμζηυξ 

αημθμφεδζε ηζξ εκημθέξ ημο ηαζ ζηυηςζε ημ ανέθμξ, ημο γήηδζε κα ημο δείλεζ ημ 

κεηνυ παζδί. Ο αμζηυξ ηαεχξ δεκ είπε άθθδ επζθμβή δέπηδηε. Σμ υκμιά ημο ήηακ 

Μζηνζδάηδξ. οβπνυκςξ, δ βοκαίηα ημο αμζημφ πενίιεκε κα βεκκήζεζ απυ χνα ζε 

χνα. Ο Μζηναδάηδξ, πήνε ημ παζδί ηαζ ημ πήβε ζημ ζπίηζ ημο, υπμο ανζζηυηακ δ 

βοκαίηα ημο, δ μπμία ημκ παναηάθεζε κα ιδκ ημ ηάκεζ. Ο άκηναξ ηδξ υιςξ ηδξ είπε 
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πςξ δεκ έπεζ άθθδ επζθμβή. Συηε δ βοκαίηα πνυηεζκε κα ημ ηναηήζμοκ μζ ίδζμζ ηαζ ζηδ 

εέζδ ημο κα πανμοζζάζμοκ ημ δζηυ ημοξ, πμο είπε βεκκδεεί κεηνυ. Ο αμζηυξ δέπηδηε 

ηαεχξ θοπυηακ ηζ αοηυξ ημ κεμβέκκδημ ηαζ δ ζδέα ημο θάκδηε ηαθή. Έηζζ, θμζπυκ ημ 

ηνάηδζακ ηαζ ημ ιεβάθςζακ ζακ δζηυ ημοξ. 

Σα πνυκζα πέναζακ ηαζ υηακ ημ παζδί είπε βίκεζ πζα δέηα εηχκ, απμηαθφθεδηε 

δ ζζημνία ηαζ ακαβκςνίζηδηε απυ ημκ παππμφ ημο. Αθμνιή απμηέθεζε έκα παζπκίδζ, 

ζημ μπμίμ ζοιιεηείπε μ ιζηνυξ Κφνμξ ιαγί ιε άθθα παζδζά, ακάιεζα ζηα μπμία ήηακ 

ηαζ μ βζμξ ημο Ανηειαάνδ, εκυξ άκηνα ιε λεπςνζζηή εέζδ ακάιεζα ζημοξ Μδδμφξ. 

Πάκς ζημ παζπκίδζ, μ οπμηζεέιεκμξ βζμξ ημο αμζημφ είπε ακαθάαεζ ημκ νυθμ ημο 

ααζζθζά ηαζ επεζδή ημ παζδί ημο Ανηειαάνδ δεκ οπάημοε ζηζξ εκημθέξ ημο, εηείκμξ 

ημο θένεδηε ιε ζηθδνυ  ηνυπμ. Συηε, μ Ανηειαάνδξ εεςνχκηαξ ιεβάθδ πνμζαμθή 

κα θενεεί ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζημ βζυ ημο ημ παζδί εκυξ αμζημφ, πήβε ζημκ Αζηοάβδ. 

Ο ααζζθζάξ ηυηε ηάθεζε ημκ αμζηυ ηαζ ημκ ιζηνυ Κφνμ απυ ημκ μπμίμ  γήηδζε κα 

απμθμβδεεί βζα αοηή ημο ηδκ ζοιπενζθμνά. Ζ απάκηδζδ ημο παζδζμφ, εφιζζε ζημκ 

Αζηοάβδ εθεφεενμ άκενςπμ ηαζ υπζ δμφθμ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα 

θοζζμβκςιζηά παναηηδνζζηζηά ημο αβμνζμφ, έηακε ημκ ααζζθζά κα οπμρζαζηεί ηδκ 

αθήεεζα. Αιέζςξ, έδζςλε ημκ Ανηειαάνδ ηαζ ιε ιζα ζεζνά ενςηήζεςκ ηαηάθενε κα 

ηάκεζ ημκ αμζηυ κα ημο απμηαθφρεζ ηδκ αθήεεζα. 

ηδ ζοκέπεζα, μ Αζηοάβδξ ηάθεζε ημκ Άνπαβμ ηαζ ημο γήηδζε κα απμθμβδεεί, 

επεζδή δεκ είπε ηήνδζε ηδ νδηή εκημθή ημο. Ο Άνπαβμξ ακηζηνίγμκηαξ ημκ αμζηυ, 

εεχνδζε πνμηζιυηενμ κα πεζ ηδκ αθήεεζα. Ο Αζηοάβδξ ηνφαμκηαξ ηδκ μνβή ημο, είπε 

ζημ Άνπαβμ πςξ ημκ ζοβπςνεί, ηαεχξ έκζςεε αάνμξ ζηδ ζοκείδδζή ημο βζ’ αοηυ πμο 

είπε ηάκεζ ζημ εββμκυ ημο. Μάθζζηα, γήηδζε κα θένεζ ημκ βζμ ημο κα παίλεζ ηαζ 

πνμζηαθχκηαξ ημκ ίδζμ ζε δείπκμ. Μυθζξ μ Άνπαβμξ ηεθείςζε ημ βεφια ηαζ 

αεααζχεδηε μ Αζηοάβδξ πςξ εοπανζζηήεδηε ημ θαβδηυ, ημο απμηάθορε πςξ αοηυ 

πμο έθαβε δεκ ήηακ ηνέαξ γχμο, αθθά ημ ηνέαξ ημο παζδζμφ ημο.  ηδ ζοκέπεζα, ημο 

έδςζε έκα πακένζ ζημ μπμίμ είπε αάθεζ ιέζα ημ ηεθάθζ ηαζ ηα άηνα ημο. Ο Άνπαβμξ, 

δζαηήνδζε ηδκ ροπναζιία ημο, εοπανίζηδζε ημκ ααζζθζά βζα ημ βεφια, θέβμκηαξ πςξ 

υηζ πνμζθένεζ μ ααζζθζάξ είκαζ ηαθμδεπμφιεκμ ηαζ έθοβε βζα ημ ζπίηζ ημο παίνκμκηαξ 

ιαγί ηαζ ημ πακένζ ιε ηα απμιεζκάνζα ημο παζδζμφ.
164

 

 Ζ επυιεκδ ζζημνία πνμένπεηαζ απυ ημ Γ΄ αζαθίμ ηαζ είκαζ δζαζνειέκδ ζε δφμ 

ιένδ. Σμ πνχημ πενζέπεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 39 έςξ 43 ηαζ ημ δεφηενμ ζηζξ 
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παναβνάθμοξ 120 έςξ 125. Σα πςνία εηεέημοκ ηδκ ζζημνία ημο Πμθοηνάηδ, 

ηονάκκμο ηδξ άιμο, μ μπμίμξ ηδκ επμπή ηαηά ηδκ μπμία μ Καιαφζδξ 

πναβιαημπμζμφζε εηζηναηεία εκακηίςκ ηδξ Αζβφπημο, ιε ηίκδια είπε ακαθάαεζ ηα 

δκία ηδξ ελμοζίαξ ζημ κδζί, αθμφ πνχηα ζηυηςζε ημκ έκακ ημο αδεθθυ ηαζ ελυνζζε 

ημκ άθθμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ έβζκε μ ιμκαδζηυξ ηονίανπμξ. Αιέζςξ ιεηά ζοκήρε 

θζθία ιε ημκ ααζζθζά ηδξ Αζβφπημο Άιαζδ. Με ημκ ηαζνυ μθμέκα δ δφκαιδ ημο 

ιεβάθςκε ιε ναβδαίμοξ νοειμφξ, ηαηείπε καοηζηή δφκαιδ, είπε ηονζεφζεζ πμθθέξ 

πυθεζξ ηαζ κδζζά ηαζ βεκζηυηενα δ εοηοπία ηαζ δ ηφπδ ημο άββζγακ ηδκ οπεναμθή. 

θμξ αοηυξ μ υθαμξ δεκ έιεζκε απαναηήνδημξ απυ ημκ Άιαζδ, μ μπμίμξ ημο έζηεζθε 

έκα βνάιια, υπμο ημκ ζοιαμφθεοε πςξ υθεξ μζ επζηοπίεξ ηαζ δ εοηοπία δεκ ήηακ ηαθυ 

ζδιάδζ ηαζ πςξ δεκ ημο άνεζακ, ιμθμκυηζ παζνυηακ βζ’αοηυκ, ηαεχξ θμαυηακ υηζ 

πνμηαθμφζε ημκ εείμ θευκμ. Σμο πνυηεζκε κα ζηεθηεί πμζμ απυ ηα πνάβιαηα πμο 

δζέεεηε εεςνμφζε πμθοηζιυηενμ ηαζ ακ ημ έπακε εα ημο πνμηαθμφζε ιεβάθδ 

ζηεκμπχνζα. Ο Πμθοηνάηδξ, άημοζε αιέζςξ ηδ ζοιαμοθή ημο θίθμο ημο ηαζ έπναλε 

υπςξ αηνζαχξ ημο είπε βνάρεζ. Φάπκμκηαξ ακάιεζα ζηδκ πενζμοζία ημο, ανήηε πςξ 

βζα αοηυκ πμθοηζιυηενμ ήηακ έκα δαπηοθίδζ. Σμ πήνε θμζπυκ ηαζ ημ ένζλε ζημ 

πέθαβμξ. Πνάβιαηζ, βονκχκηαξ ζημ ζπίηζ ημο, έκζςεε ααεφηαηα δοζηοπζζιέκμξ. 

Όζηενα απυ ιένεξ, ημκ επζζηέθηδηε έκαξ ρανάξ μ μπμίμξ είπε πζάζεζ έκα ιεβάθμ 

ράνζ ηαζ εεχνδζε πνέμξ ηαζ ηζιή ημο κα ημ δςνίζεζ ζημκ ααζζθζά. Οζ οπδνέηεξ ημο 

Πμθοηνάηδ, ηαεανίγμκηάξ ημ, ακαηάθορακ ζηδκ ημζθζά ημο ημ δαπηοθίδζ πμο είπε 

πεηάλεζ μ ηφνακκμξ ζηδ εάθαζζα ηαζ ημο ημ επέζηνερακ. Συηε μ Πμθοηνάηδξ, 

εεςνχκηαξ ημ ζοιαάκ αοηυ εείμ εέθδια, έβναρε ημο Άιαζδ πςξ είπε δ ζζημνία. 

Σέθμξ, μ Άιαζδξ, ηαηακμχκηαξ πςξ είκαζ αδφκαημκ άκενςπμξ κα βθζηχζεζ άκενςπμ 

απυ υηζ πνυηεζηαζ κα ημο ζοιαεί ηαζ υκηαξ ζίβμονμξ πζα πςξ ημ ηέθμξ ημο Πμθοηνάηδ 

δεκ δζαβναθυηακ εομίςκμ, έζηεζθε ηήνοηα ιε ημκ μπμίμ γδημφζε ηδ δζάθοζδ ηδξ 

θζθίαξ ιε ημκ ζάιζμ ηφνακκμ. Ο Άιαζδξ, πανυθμ πμο πυκεζε πμθφ βζα ημ θίθμ πμο 

έπακε, έπναλε ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, πνμηεζιέκμο δ επζηείιεκδ ζοιθμνά ημο Πμθοηνάηδ 

κα ιδκ πηοπήζεζ ηαζ ηδ δζηή ημο πυνηα.  

ηζξ παναβνάθμοξ 120 έςξ 125 πθδνμθμνμφιαζηε απυ ημκ Ζνυδμημ ηα 

βεβμκυηα πμο ζοκηέθεζακ ζηδκ πηχζδ ηαζ ημ εάκαημ ημο αιίμο ηονάκκμο. Ζ ανπή 

ημο ηέθμοξ έβζκε υηακ ζηζξ άνδεζξ ήηακ δζμνζζιέκμξ απυ ημκ Κφνμ, ςξ φπανπμξ, μ 

Πένζδξ Ονμίηδξ, μ μπμίμξ πςνίξ πνυδδθδ αζηία άνπζζε κα επζεοιεί ηδ ζφθθδρδ ηαζ 

ημκ αθακζζιυ ημο Πμθοηνάηδ. Γομ βκχιεξ, οπήνπακ ηαζ μζ μπμίεξ πνμζπαεμφζακ κα 

ηδκ ενιδκεφζμοκ. Οζ πενζζζυηενμζ ζζπονίγμκηακ πςξ ζε ιζα ζογήηδζδ ζηζξ ααζζθζηέξ 
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Πφθεξ ακάιεζα ζημκ Ονμίηδ ηαζ έκακ άθθμ Πένζδ, μκυιαηζ Μδηνμαάηδξ, 

δδιζμονβήεδηε θεηηζηή δζαιάπδ ηαηά ηδκ μπμία μ Μδηνμαάηδξ άνπζζε κα ειπαίγεζ 

ημκ Ονμίηδ πςξ πανά ηδ ιεβάθδ δφκαιή ημο δεκ έπεζ ηαημνεχζεζ κα θάαεζ οπυ ηδκ 

ηονζανπία ημο ημ κδζί ηδξ άιμο. Άθθμζ πάθζ ζζπονίγμκηακ υηζ δ επζεοιία ημο Ονμίηδ 

βζα εηδίηδζδ είπε αθεηδνία ηδξ ιζα πνμζαμθή ημο Πμθοηνάηδ πνμξ ημ πνυζςπυ ημο, 

υηακ ηάπμηε μ Πένζδξ φπανπμξ είπε ζηείθεζ ηήνοηα ζημκ ηφνακκμ ηδξ άιμο, βζα κα 

ημο γδηήζεζ ηάηζ ηζ εηείκμξ ημκ αβκυδζε. 

Πάκηςξ, υπςξ ηαζ κα είπακ ηα πνάβιαηα, έκα ήηακ ημ ζίβμονμ. Ο Ονμίηδξ 

ήεεθε πάζδ εοζία κα ζοκηνίρεζ ημκ Πμθοηνάηδ. Μυθζξ θμζπυκ, πθδνμθμνήεδηε βζα 

ηζξ θζθμδμλίεξ ημο ηονάκκμο βζα απυθοηδ ηονζανπία ζε ζηενζά ηαζ εάθαζζα, ημο 

έζηδζε δυθμ πνμηεζιέκμο κα ημκ παβζδεφζεζ απμιαηνφκμκηάξ ημκ απυ ημ κδζί. 

Έζηεζθε αββεθζαθυνμ ζημκ ηφνακκμ ηαζ ημο γδημφζε αμήεεζα, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

έπνεπε κα ημκ πάνεζ απυ ημ ιένμξ υπμο γμφζε, βζα κα ζχζεζ ηδ γςή ημο απυ ημκ 

Καιαφζδ πμο ημκ ηοκδβμφζε. ε ακηάθθαβια εα ημο έδζκε  ιεβάθμ ιενίδζμ απυ ηδκ 

πενζμοζία ημο. 

   Ο Πμθοηνάηδξ ηυηε, αβκμχκηαξ ηα ιδκφιαηα ηςκ ιακηείςκ, ηζξ ζοιαμοθέξ ηςκ 

θίθςκ ηαζ ηδξ ηυνδξ ημο, δ μπμία  είπε δεζ υκεζνμ πμο πνμιήκοε ημ εάκαημ ημο, 

πναβιαημπμίδζε ημ ηαλίδζ. ηακ έθεαζε, έπεζε ζηδκ παβίδα ημο Ονμίηδ ηαζ ανήηε 

έκακ επμκείδζζημ εάκαημ, λεπθδνχκμκηαξ ημ πνμθδηζηυ υκεζνμ ηδξ ηυνδξ ηζ 

επζαεααζχκμκηαξ ημοξ θυαμοξ ημο θίθμο ημο Άιαζδ.
165

 

 

Σμ Γ΄ αζαθίμ ηθείκεζ ιε ηδ κμοαέθα ηςκ παναβνάθςκ 50 έςξ 53, υπμο μ 

Ζνυδμημξ εηεέηεζ επεζζυδζμ ηδ γςήξ ημο ηονάκκμο ηδξ Κμνίκεμο, Πενίακδνμο. 

Ανπζηά πθδνμθμνμφιαζηε πςξ ήηακ πακηνειέκμξ ιε ηδκ Μέθζζζα ηαζ είπε απμηηήζεζ 

ιαγί ηδξ δομ βζμφξ, έκακ δεηαπέκηε πνμκχκ ηαζ έκακ δεηαμηηχ. ηδκ ζζημνία 

μκμιαηίγεηαζ ιυκμ μ ιζηνυηενμξ πμο θεβυηακ Λοηυθνςκ.  

ηακ μ Πενίακδνμξ ζηυηςζε ηδ ιδηένα ημοξ, ηάθεζε μ παηέναξ ηδξ, 

Πνυηθδξ, πμο ήηακ ηφνακκμξ ηδξ Δπζδαφνμο, ημοξ εββμκμφξ ημο ζημ παθάηζ υπμο 

ημοξ νχηδζε εάκ βκςνίγμοκ πμζμξ ζηυηςζε ηδ ιδηένα ημοξ. Ο ιεβαθφηενμξ βζμξ δεκ 

έδςζε ζδιαζία, μ ιζηνυηενμξ υιςξ ηαηάθααε αιέζςξ ημ ιοζηζηυ πμο ήεεθε κα ημοξ 

απμηαθφρεζ μ παππμφξ ημοξ. ακ πζμ εοαίζεδημξ πθδβχεδηε ηυζμ πμθφ πμο υηακ 

βφνζζε πίζς ζηδκ Κυνζκεμ δεκ απδφεοκε μφηε ιζα θέλδ ζημκ παηένα ημο.  Ο 
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Πενίακδνμξ, εθυζμκ δε ιπμνμφζε κα ηαηαθάαεζ ηζ ήηακ εηείκμ πμο ημο είπε πεζ μ 

Πνυηθδξ, δοζανεζηδιέκμξ ιε ηδ ζηάζδ ημο οζμφ ημο, ημκ έδζςλε απυ ημ ζπίηζ ηαζ 

έαβαθε δζάηαβια ιε ημ μπμίμ απαβυνεοε ηδ θζθμλεκία ημο κέμο ηαζ πςξ υπμζμξ 

ημθιμφζε κα ημκ θζθμλεκήζεζ εα πθήνςκε πνυζηζιμ ζημκ εευ Απυθθςκα. Έηζζ 

θμζπυκ μ κέμξ ακαβηάζηδηε κα γεζ ζηζξ ζημέξ.  

Όζηενα απυ ιενζηέξ ιένεξ, μ Πενίακδνμξ ημκ ζοκάκηδζε ηοπαία ηζ έηζζ 

ανχιζημ ηαζ κδζηζηυ υπςξ ημκ είδε ημκ ζοιπυκεζε ηαζ ιε ηάεε είδμοξ επζπεζνήιαηα 

πνμζπαεμφζε κα ημκ ιεηαπείζεζ χζηε κα βονίζεζ πίζς. Ο κέμξ υιςξ πανέιεκε 

ακέκδμημξ ηαζ ιάθζζηα ιε εζνςκζηυ ηυκμ, ημο είπε πςξ αθμφ ηυθιδζε κα ημο ιζθήζεζ, 

εα πνέπεζ κα πθδνχζεζ ηαζ αοηυξ πνυζηζιμ ζημκ Απυθθςκα. Ζ απάκηδζδ ημο 

Λοηυθνμκα εηκεφνζζε ηυζμ ημκ Πενίακδνμ, ιε απμηέθεζια κα ημκ ζηείθεζ κα γήζεζ 

ζηδκ Κένηονα, πμο ηυηε  ανζζηυηακ ζηδκ επζηνάηεζά ημο. 

Καεχξ ηα πνυκζα πενκμφζακ ηαζ μ Πενίακδνμξ άνπζζε κα ζοκεζδδημπμζεί πςξ 

βενκά ηαζ πθέμκ δεκ έπεζ ηδκ ίδζα ζζπφ υπςξ πνχηα. Απυ θυαμ ιήπςξ δ ελμοζία ημο 

πέζεζ ζηα πένζα άθθςκ ηαζ αθέπμκηαξ ημκ ιεβάθμξ ημο οζυ ακίηακμ κα δζαπεζνζζηεί 

ηδκ ελμοζία, έζηεζθε άκενςπμ ζηδκ Κένηονα, πνμηεζιέκμο κα πείζεζ ημκ Λοηυθνμκα 

κα επζζηνέρεζ. Καζ πάθζ υιςξ μ κέμξ δεκ δέπηδηε. Ο Πενίακδνμξ δεκ εβηαηέθεζρε ηδκ 

πνμζπάεεζα. Αοηή ηδ θμνά έζηεζθε ηδκ ηυνδ ημο κα ημκ παναηαθέζεζ βζα ηδκ 

επζζηνμθή, αθθά ηαζ αοηή δ πνμζπάεεζά ημο έπεζε ζημ ηεκυ. 

ημ ηέθμξ, μ Πενίακδνμξ επζζηνάηεοζε ημ ηεθεοηαίμ ημο υπθμ. Έζηεζθε 

ηήνοηα μ μπμίμξ ιεηέθενε ζημ κέμ ηδκ πνυηαζδ ημο Πενίακδνμο κα ημκ δζαδεπηεί ζημ 

ενυκμ ηαζ κα ακαθάαεζ ηα δκία ηδξ ελμοζίαξ, εκχ αοηυξ εα πήβαζκε κα γήζεζ ζηδκ 

Κένηονα. Ο Λοηυθνμκαξ, ιε ημκ υνμ αοηυ δέπηδηε κα επζζηνέρεζ ζηδκ Κυνζκεμ. 

ιςξ, υηακ μζ Κενηοναίμζ πθδνμθμνήεδηακ υηζ επνυηεζημ κα ένεεζ ζημ κδζί ημοξ μ 

Πενίακδνμξ, βζα κα ημ απμθφβμοκ, δμθμθυκδζακ ημκ Λοηυθνμκα.
166

 

 

ημ Δ΄ αζαθίμ ζηζξ παναβνάθμοξ 91 έςξ 93 μ ζζημνζηυξ πανειαάθεζ ημ 

επεζζυδζμ ηαηά ημ μπμίμ μζ  Λαηεδαζιυκζμζ πνμζπάεδζακ κα επακαθένμοκ ζηδκ 

Αεήκα ηδκ ηονακκίδα ηςκ Πεζζζζηναηίδςκ ιε ημκ Ηππία.  Ακαθένεζ πςξ μζ πανηζάηεξ 

αθέπμκηαξ μθμέκα ηδ δφκαιδ ηςκ Αεδκαίςκ κα αολάκεηαζ θμαήεδηακ πςξ ακ 

ζοκέπζγακ κα έπμοκ εθεφεενμ πμθίηεοια εα βίκμκηακ ζζμδφκαιμζ. Αθμφ θμζπυκ, 

απμθάζζζακ ηδκ παθζκυνεςζδ ηδξ ηονακκίδαξ, ηάθεζακ ημκ οζυ ημο Πεζζίζηναημο, 
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Ηππία ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιάπμοξ, πνμηεζιέκμο κα βκςζημπμζήζμοκ ηδκ 

απυθαζή ημοξ ηαζ κα ημοξ πνμεζδμπμζήζμοκ βζα ημκ ηίκδοκμ πμο εα δζέηνεπακ εάκ 

ζοκέπζγε κα δζμζηεί ηδ Αεήκα μ «απάνζζημξ», υπςξ ημκ παναηηήνζζακ, δήιμξ. Οζ 

ζφιιαπμζ υιςξ,  πανυηζ δεκ ιζθμφζακ θάκδηακ εκάκηζμζ ζηδκ πνυηαζδ ηςκ 

πανηζαηχκ. Μεηαλφ αοηχκ έκαξ μκυιαηζ χηθδξ πήνε ημκ θυβμ κα ιζθήζεζ ελ 

μκυιαημξ ηςκ Κμνζκείςκ, πνμηεζιέκμο κα δδθχζεζ ηδκ ακηίεεζδ ημο απμηνέπμκηαξ 

ημοξ ζοιιάπμοξ κα ζοιθςκήζμοκ ιε ηδκ πνυηαζδ ηςκ Λαηεδαζιμκίςκ. Ανπζηά, 

δήθςζε ζημοξ πανηζάηεξ πςξ ακ είπακ βκςνίζεζ ηδκ ηονακκίδα, δεκ εα  επζπεζνμφζακ 

ηχνα κα ηαηαθφζμοκ ηδκ ζζμηναηία, επζαάθθμκηαξ έκα ηυζμ άδζημ ηαζ θμκζηυ 

ηαεεζηχξ. Απμθάζζζε θμζπυκ κα ακαθενεεί ζε έκα πανάδεζβια ηονακκζημφ 

ηαεεζηχημξ πμο αίςζε μ ίδζμξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ Κμνίκεζμζ. 

   φιθςκα ιε ηδκ ζζημνία ημο χηθδ, ηδκ επμπή ηαηά ηδκ μπμία ζηδκ 

Κυνζκεμ ηονζανπμφζακ μζ Βαηπζάδεξ, μζ βάιμζ βίκμκηακ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ 

μζημβέκεζαξ. Σα πνάβιαηα άθθαλακ υηακ ιζα Βαηπζάδα, μκυιαηζ Λάαδα, βεκκήεδηε 

ημοηζή ηαζ επεζδή ηακέκαξ απυ ηδκ μζημβέκεζα δεκ ηδκ πακηνεουηακ ηδκ έδςζακ ζημκ 

Ζεηίςκα. Ο Ζεηίςκαξ υιςξ, ηαεχξ ηαεοζηενμφζε κα βεκκήζεζ απυβμκμ επζζηέθηδηε 

ημ ιακηείμ ηςκ Γεθθχκ. Απυ εηεί πήνε έκακ πνδζιυ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ Λάαδα 

εα βεκκμφζε έκακ οζυ πμο εα ηζιςνμφζε ημοξ Κμνίκεζμοξ. ηακ άημοζακ ημκ πνδζιυ 

πμο δυεδηε ζημκ Ζεηίςκα, ηαηακυδζακ ηαζ ημ κυδια εκυξ παθαζυηενμο πνδζιμφ, ημ 

μπμίμ ιέπνζ ηυηε έιεκε αηαηακυδημ. Γζα κα απμθφβμοκ μζ Βαηπζάδεξ ηδκ πνυαθερδ 

ημο πνδζιμφ ηαζ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ ελμοζία ημοξ απμθάζζζακ κα εακαηχζμοκ ημ 

ανέθμξ. Χζηυζμ, μζ πνμζπάεεζέξ ημοξ ήηακ άηανπεξ. Σδκ πνχηδ θμνά δεκ ηα 

ηαηάθενακ βζαηί ημ ιςνυ ημοξ παιμβέθαζε ηζ έηζζ απυ μίηημ ακέααθακ ηδκ εηηέθεζδ, 

εκχ ηδ δεφηενδ θμνά ζχεδηε πάνδ ζηδ ιδηένα ημο, δ μπμία είπε ακηζθδθεεί ηα 

ζπέδζά ημοξ ηαζ είπε ηνφρεζ ημ ιςνυ ιέζα ζε ιία ηορέθδ, απ’ υπμο πήνε ηαζ ημ 

υκμια Κφρεθμξ. 

Ο Κφρεθμξ, υηακ ιεβάθςζε απμδείπηδηε ζε έκακ πμθφ ζηθδνυ ηαζ 

αδζάθθαηημ ηφνακκμ, υιςξ ηα πνάβιαηα έβζκακ αηυια πεζνυηενα, υηακ ημκ 

δζαδέπεδηε ζημ ενυκμ μ βζμξ ημο Πενίακδνμξ. Ο Πενίακδνμξ αημθμφεδζε 

ηονακκζηυηενδ πμθζηζηή απυ εηείκδ ημο παηένα ημο. Αοηυ θάκδηε, υηακ έζηεζθε ζημκ 

ηφνακκμ ηδξ Μζθήημο Θναζφαμοθμ, ηήνοηα, πνμηεζιέκμο κα ιάεεζ ηζ ιέεμδμ 

πμθζηζηήξ κα αημθμοεήζεζ. Ο Θναζφαμοθμξ δεκ έδςζε ιζα ζαθή απάκηδζδ ζημκ 

ηήνοηα, πανα ημκ πήνε ζηα πςνάθζα ηαζ άνπζγε κα ηυαεζ υζα ζηάποα ήηακ πζμ ρδθά 

απυ ηα οπυθμζπα. Έηζζ μ Πενίακδνμξ εεχνδζε πςξ ημ κυδια ηδξ πνάλδξ αοηήξ  ήηακ 
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κα ζημηχκεζ υζμοξ πμθίηεξ λεπχνζγακ. Μάθζζηα, δεκ δίζηαζε ηάπμζα ζηζβιή κα 

βοικχζεζ υθεξ ηζξ βοκαίηεξ ηδξ Κμνίκεμο ηαζ κα ηάρεζ ηα νμφπα ημοξ βζα πάνδ ηδξ 

κεηνήξ ζογφβμο ημο Μέθζζζαξ, δ μπμία είπε θακενςεεί ζημ Νεηνμιακηείμ ηαζ  είπε 

πςξ ζημκ Κάης Κυζιμ ήηακ βοική ηαζ ηνφςκε. 

Αοηή ήηακ δ ζζημνία ημο χηθδ, μ μπμίμξ ζηυπεοε κα απμηνέρεζ ημοξ 

ζοιιάπμοξ κα ζοιθςκήζμοκ ιε ημοξ πανηζάηεξ, αθθά ηαζ βζα κα ηαηαδείλεζ ζημοξ 

Λαηεδαζιμκίμοξ, πυζμ ανχιζημ ηαζ άδζημ εα ήηακ έκα ηέημζμ ηαεεζηχξ. Οζ ζφιιαπμζ 

επζηνυηδζακ μιμθχκςξ ηα θυβζα ημο χηθδ ηάκμκηαξ ζοβπνυκςξ έηθδζδ ζημοξ 

Λαηεδαζιμκίμοξ κα ιδκ ζοκεπίζμοκ ζε αοηή ημοξ ηδ εέζδ ηαζ κα ιδκ επζαάθθμοκ ζε 

εθθδκζηή πυθδ έκα ηέημζμ πμθίηεοια.
167

 

 

Ζ ηεθεοηαία κμοαέθα εκημπίγεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 108 έςξ 113 ημο Η΄ 

αζαθίμο ηαζ ιαξ αθδβείηαζ ηδκ ενςηζηή ειιμκή ημο Ξένλδ πνχηα βζα ηδ βοκαίηα ημο 

αδεθθμφ ημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα βζα ηδκ ηυνδ αοηήξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ μθέενζεξ επζπηχζεζξ 

πμο είπε βζα ηδκ μζημβέκεζά ημο.  Ακαθοηζηυηενα, δ δζήβδζδ λεηζκά απυ ημκ ηαζνυ 

πμο μ Ξένλδξ ανζζηυηακ ζηζξ άνδεζξ, υπμο ενςηεφηδηε ηδ βοκαίηα ημο αδεθθμφ ημο 

Μαζίζηδ. ιςξ, επεζδή δ βοκαίηα δεκ εκέδζδε ηαζ δεκ ήεεθε κα ηδξ αζηήζεζ αία, 

ανήηε έκακ άθθμ ηνυπμ κα ηδκ πνμζεββίζεζ. Πάκηνερε ημκ βζμ ημο, Γανείμ, ιε ηδκ 

Ανηαΰκηδ ηδκ ηυνδ αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ. Σα πνάβιαηα υιςξ άθθαλακ, υηακ 

πδβαίκμκηαξ ζηα μφζα ηαζ θένκμκηαξ ηδκ ημπέθα ζημ παθάηζ ημο, ηδκ ενςηεφηδηε. 

ιςξ, δ Ανηαΰκηδ ζε ακηίεεζδ ιε ηδ ιδηένα ηδξ εκέδςζε. Όζηενα απυ ηαζνυ, δ 

κυιζιδ βοκαίηα ημο Ξένλδ, Άιδζηνζξ,  πάνζζε ζημκ άκηνα ηδξ έκα έκδοια πμο είπε 

οθάκεζ δ ίδζα. ηακ ημ είδε δ ενςιέκδ ημο, ημο ημ γήηδζε ςξ πάνδ βζα ηζξ ενςηζηέξ 

οπδνεζίεξ. Παν’υθδ ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ηδξ ημ ανκδεεί, ηεθζηά δεκ ηα ηαηάθενε 

αθμφ, απέηνορε ηδκ αθήεεζα βζα ηδκ πνμέθεοζή ημο. ηακ δ Άιδζηνζξ είδε ημ 

πακςθυνζ πμο είπε πανίζεζ ζημκ άκηνα ηδξ, δεκ εφιςζε ιε ηδκ Ανηαΰκηδ, αθθά έπεζε 

ζημ ηναβζηυ ζθάθια κα εεςνήζεζ πςξ δ ενςιέκδ ημο ήηακ δ βοκαίηα ημο Μαζίζηδ. 

Ζ Άιδζηνζξ δεκ ιίθδζε, πανά πενίιεκε ημ ααζζθζηυ βεφια πμο εα πανέεεηε μ άκηναξ 

ηδξ βζα ηα βεκέεθζά ημο ηαζ ηυηε ημο γήηδζε κα ηδξ παναδχζεζ ηδκ βοκαίηα ημο 

αδεθθμφ ημο, πνμηεζιέκμο κα ηδκ ζημηχζεζ. φιθςκα ιε ημκ κυιμ, μ ααζζθζάξ δεκ 

ιπμνμφζε κα ανκδεεί μπμζαδήπμηε πάνδ ημο γδημφζακ ηδ ιένα ημο βεκέεθζμο δείπκμο 

ημο ηαζ πςνίξ κα απμηαθφρεζ ηδκ πναβιαηζηή ενςιέκδ ημο, παναδίδεζ ηδ βοκαίηα ημο 

                                                           
167

 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ.120-141 



50 
 

Μαζίζηδ, πνμηείκμκηαξ ζοβπνυκςξ ζημκ αδεθθυ ημο κα ηδκ λεπάζεζ ηαζ πςξ εα ημο 

δχζεζ βζα βοκαίηα ηδκ ηυνδ ημο. 

   Ο Μαζίζηδξ βειάημξ έηπθδλδ ηαζ απμνία  απέννζρε ηδκ πνυηαζδ ημο Ξένλδ, 

δδθχκμκηαξ ηδκ αβάπδ ηαζ ηδκ αθμζίςζή ημο ζηδ ζφγοβυ ημο. Σαοηυπνμκα, υζμ ηα 

δομ αδέθθζα ζοκμιζθμφζακ δ Άιδζηνζξ, ηαηαηνεμφνβδζε ηδ βοκαίηα ημο Μαζίζηδ 

ηαζ ηδκ έζηεζθε ζημ ζπίηζ ηδξ. Δπζζηνέθμκηαξ μ Μαζίζηδξ  ηαζ ακηζηνίγμκηαξ ηδ 

βοκαίηα ημο, εέθδζε κα πάνεζ εηδίηδζδ ηαηαζηνέθμκηαξ ημκ αδεθθυ ημο. Έηζζ, 

φζηενα απυ ζοιαμφθζμ ηαζ ηδκ ζοιθςκία ηςκ οζχκ ημο, ακαπχνδζακ βζα ηα Βάηηνα, 

υπμο ιαγί ιε ζηναηυ ηίκδζακ εκακηίμκ ημο Ξένλδ. Ο ααζζθζάξ υιςξ, ιαεαίκμκηαξ ημ 

ζπέδζμ ημο αδεθθμφ ημο, πνυθααε ηδκ επακάζηαζδ ζημηχκμκηαξ ημκ Μαζίζηδ, ημοξ 

οζμφξ αοημφ ηαζ  υθμοξ υζμοξ ζοιιεηείπακ ζηδκ ελέβενζδ.
168
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3.2.    ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΔΦΗ ΣΙ ΝΟΤΒΔΛΔ 

 Ο ροπζηυξ ηαζ πκεοιαηζηυξ ηυζιμξ ημο Ζνυδμημο δζαιμνθχεδηε ζηδκ 

Αθζηανκαζζυ, ιία πυθδ πμο  ανπζηά είπε βκςνίζεζ ημκ θοδζηυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημκ 

πενζζηυ γοβυ, βεβμκυξ ημ μπμίμ άζηδζε ζδζαίηενδ επίδναζδ ζημ θνυκδιά ημο. Σα 

πνχηα ρήβιαηα πμθζηζηήξ ζηέρδξ ηαείζηακηαζ θακενά, ήδδ απυ ηα κεακζηά ημο 

πνυκζα. Σμ θελζηυ ηδξ μφδαξ ζημ θήιια «Ζνυδμημξ», πθδνμθμνεί πςξ ζηδκ 

Αθζηανκαζζυ είπε πανμοζζαζηεί ιζα πανάηαλδ πμο γδημφζε εεκζηή αοημηέθεζα ηαζ 

ζηνεθυηακ ηαηά ημο Λφβδαιδ. ημκ ζηθδνυ αβχκα ηαηά ημο ηονάκκμο ζοιιεηείπε μ 

Ζνυδμημξ ιαγί ιε ημκ εείμ ημο Πακφαζζδ, υπμο μ πνχημξ ακαβηάζηδηε κα 

εηπαηνζζηεί ηαζ κα ηαηαθφβεζ ζηδ άιμ ηαζ μ δεφηενμξ έπαζε ηδ γςή ημο. Ανβυηενα, 

ηαηά ημ 455 π.Υ., δ πανάηαλδ ημο Ζνυδμημο απέηηδζε δφκαιδ, μ ζζημνζηυξ βονίζε 

ζηδκ Αθζηανκαζζυ, εκχ μ Λφβδαιδξ ελαθακίζηδηε. Χζηυζμ,  δεκ ιπυνεζε θαίκεηαζ 

κα ζοκεκκμδεεί ιε ημοξ ζοιπμθίηεξ ημο, βζ' αοηυ εβηαηέθεζρε μνζζηζηά ηδκ παηνίδα 

ημο. Μεηά ηδκ ακαηνμπή ημο Λφβδαιδ, ανπίγεζ ηα ηαλίδζα ζε υθμ ημκ ηυηε βκςζηυ 

ηυζιμ. Ζ πνμζθμνά ηςκ ηαλζδζχκ αοηχκ ζηδ πκεοιαηζηή ημο ζοβηνυηδζδ ήηακ 

ζδιακηζηή. Ζ επαθή ημο ιε υθμοξ ημοξ θαμφξ ημο ακαημθζημφ ηαζ εονςπασημφ πχνμο 

ζοκηέθεζακ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πμθζηζηήξ ημο ζοκείδδζδξ απεθεοεενχκμκηάξ ημκ 

απυ ηδκ πνμηαηάθδρδ, ημκ ζςαζκζζιυ, ηδ ιζζαθθμδμλία ηαζ ειπκέμκηάξ ημο ανεηέξ, 

υπςξ ημκ ζεααζιυ ζημοξ κυιμοξ, ηδ θζθαθήεεζα, ηδ δζηαζμζφκδ, ηδ βεκκαζμδςνία ηαζ 

ηονίςξ ηδκ αβάπδ ζηδκ εθεοεενία.
169

  

 Απυ υθα ηα ηαλίδζα ημο, ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ απμηέθεζακ ηα πνυκζα πμο 

έγδζε ηαζ έβναρε ζηδκ πυθδ ηςκ Αεδκχκ. Ακά ημοξ αζχκεξ πθδεχνα ιεθεηχκ έπεζ 

βναθεί ακαθμνζηά ιε ηδ ζοιαμθή ηδξ Αεήκαξ ηυζμ ζηδκ ελέθζλδ ημο Αθζηανκαζζέα 

ςξ ζζημνζημφ, υζμ ηαζ ζηδκ πμθζηζηή ημο ζοβηνυηδζδ.
170

 Ανηεηά εκδζαθένμοζα είκαζ 

δ απυρδ ημο Jacoby, μπμίμξ εέθεζ δ  θζθζηή ημο επαθή  ιε ημκ ηφηθμ ηςκ 

πεθςηζζιέκςκ ηδξ επμπήξ εηείκδξ, αθθά ηαζ ιε ημκ ίδζμ ημκ Πενζηθή κα απμηέθεζε 

ηδκ ιεηάααζδ ημο Ζνμδυημο απυ βεςβνάθμ ζε ζζημνζηυ.
171

 Μμθμκυηζ μ ίδζμξ ζημ 

ένβμ ημο δεκ ακαθένεζ ηδκ παναιμκή ημο ζηδκ Αεήκα, μ θυβμξ ημο πνμδίδεζ ηζξ 

βκχζεζξ ημο βζα ηδκ πυθδ ηαζ ηδκ φπαζενμ, ηαεχξ υθεξ μζ πενζμπέξ ηδξ Αηηζηήξ 

απμηέθεζακ ημ ηέκηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηςκ Πενζζηχκ πμθέιςκ. Δπμιέκςξ, μ 
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ζζημνζηυξ ηςκ Μδδζηχκ δε εα ήηακ θμβζηυ κα ιδκ έπεζ επζζηεθεεί ηζξ πενζμπέξ αοηέξ. 

Σμ ζίβμονμ είκαζ πςξ μθυηθδνα πςνία αθζενχκμκηαζ ζηδκ ζοκεζζθμνά ηδξ Αεήκαξ 

ζηδ ζςηδνία ηδξ Δθθάδαξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ πενζζηχκ πμθέιςκ, ηδκ μπμία 

ιάθζζηα ελαίνεζ.  

 Πμθθμί είκαζ εηείκμζ πμο ημκ έπμοκ ηαηδβμνήζεζ ςξ έκεενιμ ή θακαηζηυ 

μπαδυ ηδξ πμθζηζηήξ ημο Πενζηθή ηαζ ημο αεδκασημφ ηνάημοξ. Κνίκμκηαξ απυ ημ ένβμ 

ημο, είιαζηε ζε εέζδ κα οπμζηδνίλμοιε ιε αεααζυηδηα πςξ μ Ζνυδμημξ ήηακ 

οπένιαπμξ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ απθυξ εαοιαζηήξ ηδξ Αεδκασηήξ δδιμηναηίαξ. ηα 

ιάηζα ημο μζ «ηζηνξίεο» πανμοζζάγμοκ ζε πμθζηζηυ επίπεδμ ηδκ πάθδ ιεηαλφ 

δεζπμηζζιμφ ηαζ εθεοεενίαξ. Αζπάγεηαζ ηδκ ακςηενυηδηα ηςκ εθεφεενςκ 

πμθζηεοιάηςκ πμο εκενβμπμζμφκ ηδκ γςηζηυηδηα ηςκ πμθζηχκ μδδβχκηαξ ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ δφκαιδξ εκυξ ηνάημοξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ηοννακίδα πμο  ηαηαπζέγεζ ηαζ 

απμδοκαιχκεζ ημοξ πμθίηεξ.
172

 Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ πνμυδμο πμο 

μθεζθυηακ ζημ εθεφεενμ θνυκδια απμηεθμφζε δ Αεήκα. Καηά ημκ ζζημνζηυ, υηακ δ 

ηοννακίδα ηςκ Πεζζζζηναηίδςκ έθδλε ηαζ επακζδνφεδηε δ δδιμηναηία ιε ημκ 

Κθεζζεέκδ, άνπζζε μ αβχκαξ βζα κα λακαανεί ηδ εέζδ ηδξ ιεηαλφ ηςκ ιεβάθςκ 

δοκάιεςκ ηαζ παθαζχκ ηδξ ακηζπάθςκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ Αεήκα πάνδ ζημ 

πμθίηεοιά ηδξ έβζκε οπενδφκαιδ. Σδ εέζδ αοηή ημο Αθζηανκαζζέα, ζοκακηάιε ζηδκ 

εκανηηήνζα θνάζδ ηδξ παναβνάθμο 66 ημο Δ΄ αζαθίμο: Ἀζλαη, ἐνῦζαη θαὶ πξὶλ 

κεγάιαη, ηόηε ἀπαιιαρζεῖζαη ηπξάλλσλ ἐγίλνλην κέδνλεο, ηαεχξ ηαζ ζημ απυζπαζια 

78 ημο ίδζμο αζαθίμο Ἀζελαῖνη κέλ λπλ εὔμελην· δεινῖ δὲ νὐ θαη᾽ ἓλ κνῦλνλ ἀιιὰ 

παληαρῆ ἡ ἰζεγνξίε ὡο ἐζηὶ ρξκα ζπνπδαῖνλ, εἰ θαὶ Ἀζελαῖνη ηπξαλλεπόκελνη κὲλ 

νὐδακῶλ ηῶλ ζθέαο πεξηνηθεόλησλ ἦζαλ ηὰ πνιέκηα ἀκείλνπο, ἀπαιιαρζέληεο δὲ 

ηπξάλλσλ καθξῷ πξῶηνη ἐγέλνλην. δεινῖ ὦλ ηαῦηα ὅηη θαηερόκελνη κὲλ ἐζεινθάθενλ 

ὡο δεζπόηῃ ἐξγαδόκελνη, ἐιεπζεξσζέλησλ δὲ αὐηὸο ἕθαζηνο ἑσπηῷ πξνεζπκέεην 

θαηεξγάδεζζαη.
173

 Ο Ζνυδμημξ ζηα απμζπάζιαηα αοηά, μοζζαζηζηά πακδβονίγεζ βζα 

ηδκ αφλδζδ ηδξ αεδκασηήξ δφκαιδξ ιεηά ημκ δζςβιυ ηςκ Πεζζζηναηίδςκ. Ζ 

δδιμηναηία απμηεθεί ηαεεζηχξ πμο βεκκήεδηε ιεηά ηδκ πηχζδ ημοξ ηαζ έθεαζε ζημ 

απυβεζυ ηδξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ Μδδζηχκ. Πνυηεζηαζ βζα έκα πμθζηζηυ ζφζηδια 

ιμκαδζηυ πμο ιέπνζ ηυηε ήηακ ηεθείςξ άβκςζημ ζημκ Δθθδκζηυ ηυζιμ.  
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φιθςκα ιε ημκ ζζημνζηυ, δ αζηία ημο αεδκασημφ ιεβαθείμο μθεζθυκηακ ζε 

δομ ααζζηέξ ανπέξ. ηδκ ανπή ηδξ ζζδβμνίαξ ηαζ ηδξ ζζμκμιίαξ. Με ημκ πνχημ υνμ, 

εκκμμφζε ηδκ εθεοεενία ηυζμ ζε ζοθθμβζηυ υζμ ηαζ ζε αημιζηυ επίπεδμ ηαζ ιε ημκ 

δεφηενμ ηδ δδιμηναηία.
174

 Ζ ζηάζδ ημο ήηακ νζγζηά ακηζ-ηονακκζηή. Θεςνμφζε πςξ 

μζ ηφννακμζ οπμηάζζμοκ ημκ ίδζμ ημοξ ημ θαυ, ηαηαπζέγμκηαξ ηα αημιζηά ημο 

ζοιθένμκηα, ειπμδίγμκηαξ έηζζ ηδκ ακάπηολή ημο. ιςξ, υπςξ εα δζαπζζηχζμοιε 

ζηδ ζοκέπεζα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, μζ ίδζμζ μζ ηφνακκμζ, αθθά ηαζ μζ απυβμκμζ ημοξ 

ζημ ηέθμξ πάκηα ακαηνέπμκηαζ.
175

 

Πθήεμξ ηοννάκςκ πανεθαφκεζ ζημ ένβμ ημο, υπμο άθθμζ μκμιαηίγμκηαζ ςξ 

«ηφνακκμζ» ηαζ άθθμζ υπζ.  Ζ εεκζηυηδηά ημοξ δεκ πενζμνίγεηαζ. Γδθαδή ζηζξ 

κμοαέθεξ εα δμφιε ηαζ Έθθδκεξ ηονάκκμοξ, υπςξ ημκ Πενίακδνμ, ημκ Πμθοηνάηδ, 

ημκ Κφρεθμ ηαζ Ακαημθίηεξ, υπςξ ημκ Ξένλδ, ημκ Αζηοάβδ ηαζ άθθμοξ.  

Καηά ηφνζμ θυβμ ημ ένβμ ημο απεοεοκυηακ ζε έκα ημζκυ ακαβκςζηχκ ή 

αηνμαηχκ ζε ιία πενίμδμ βεκζηυηενδξ επενυηδηαξ πνμξ ηδκ Αεήκα, πζεακυκ ηδκ 

παναιμκή ημο Πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ επζδμηζιαζία ημο 

ζηδκ πνμζθμνά ηδξ Αεήκαξ ζηα βεβμκυηα ημο 480 π.Υ., δδιζμφνβδζε ζε πμθθμφξ 

ιεθεηδηέξ ηαζ ζδζαίηενα κευηενμοξ, ηδκ εκηφπςζδ πςξ μ Ζνυδμημξ οπήνλε δμβιαηζηυξ 

ηαζ ηοθθυξ εζαζχηδξ ηδξ Αεήκαξ.
176

  

Ακηζεέηςξ, δ ειπενζζηαηςιέκδ ιεθέηδ ημο ηεζιέκμο απμννίπηεζ αοηή ηδκ 

άπμρδ. Θα ήηακ μοημπζηυ κα ημκ παναηηδνίγαιε ιε ημκ ηίηθμ ημο θζθμδδιμηνάηδ ή 

ημο θζθμθζβανπζημφ. Ο Ζνυδμημξ δεκ αζημφζε πνμπαβάκδα οπέν ή ηαηά εκυξ 

ζοβηεηνζιέκμο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ, αθθά ιέζς ηςκ ζζημνζηχκ ημο ενεοκχκ 

πνμπςνμφζε ζηδκ ηαηάδεζλδ ηςκ δοκαημηήηςκ ή ηςκ αδοκαιζχκ δζαθυνςκ πμθζηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ.
177

 Με άθθα θυβζα, δεκ ζηδθίηεοε ιυκμ ιζα πυθδ θυβς ημο μθμβανπζημφ 

ηδξ πμθζηεφιαημξ, μφηε εηείαγε ζοκεπχξ ηδκ αεδκασηή δδιμηναηία. Λυβμο πάνδ, ζε 

έκα μθμβανπζηυ δβειυκα ιπμνμφζε κα ηαηαδείλεζ ηαζ κα απμηζιήζεζ ιε εεηζηυ ηνυπμ 

ιζα εκένβεζά ημο ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα πανμοζζάζεζ ηα ιεθακά ζδιεία ηδξ αεδκασηήξ 

πμθζηζηήξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια έβηεζηαζ ζηδ κμοαέθα πμο πενζέπεζ ημ 

δζάθμβμ ιεηαλφ ημο Κνμίζμο ηαζ ημο υθςκα.  Ζ θνάζδ ημο ηεθεοηαίμο: Μεδέλα πξὸ 
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ηνῦ ηέινπο καθάξηδε απμηεθεί πνμεζδμπμζδηζηυ ζδιάδζ, υπζ ιυκμ πνμξ ημκ Κνμίζμ, 

αθθά ηαζ πνμξ μπμζμκδήπμηε άθθμ εδναζςιέκμ δβειυκα ιε ζιπενζαθζζηζηέξ ηάζεζξ. 

ημ ζδιείμ αοηυ μ Ζνυδμημξ έιιεζα απεοεφκεηαζ ζηδκ Αεήκα, ηδξ μπμίαξ ηδκ 

δβειμκία ηαηαδίηαγε. Δκχ απμηέθεζε ζημ πανεθευκ ηδ ζςηδνία ηςκ εθθδκζηχκ 

πυθεςκ, ζηδ ζοκέπεζα ηζξ ηαηέζηδζε θυνμο οπμηεθείξ, εβηαεζδνφμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ 

αοηυ ηονακκία.  

Δπμιέκςξ, μ ζηυπμξ ημο ήηακ δζδαηηζηυξ. Απεοεφκεηαζ ιέζς αοημφ ημο θυβμο 

ζημοξ ιεθθμκηζημφξ ακαβκχζηεξ, μζ μπμίμζ αθέπμκηαξ ηδκ πνμθακή απενζζηερία ηςκ 

Αεδκαίςκ ηαζ ηδ ζοκαηυθμοεδ ακαηνμπή ημοξ ηζ αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα 

απέθεοβακ υιμζα ζθάθιαηα.
178

 

Έκα επζπθέμκ εέια πμο δε δίζηαζε κα ηαοηδνζάζεζ ήηακ ημ εέια ηδξ εεκζηήξ 

εκυηδηαξ, ημ μπμίμ ζφιθςκα ιε ημκ ζζημνζηυ κμζμφζε, υπςξ δείπκεζ ηαζ ημ 

πανάδεζβια ηδξ Αεήκαξ παναπάκς. Φέβεζ ημκ ειθφθζμ ζπαναβιυ εεςνχκηαξ ημκ 

φρζζηδ ζοιθμνά. Ζ άπμρδ ημο ζζημνζημφ βίκεηαζ θακενή ζημ απυζπαζια 31 ημο Θ΄ 

αζαθίμο: ζηάζηο γὰξ ἔκθπινο πνιέκνπ ὁκνθξνλένληνο ηνζνύηῳ θάθηόλ ἐζηη ὅζῳ 

πόιεκνο εἰξήλεο. 

Δπμιέκςξ, μ Αθζηανκαζζέαξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ ζοββναθήξ ημο ηεηιδνίςζε ημ 

ζζημνζηυ ημο οθζηυ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ αεδκασηχκ πδβχκ, πθμοηίγμκηαξ έηζζ ημ 

πκεφια ημο ηαζ βεουιεκμξ ηζξ ανεηέξ ηδξ δδιμηναηίαξ πνμαάθθμκηαξ ηα Μδδζηά 

ηναηχκηαξ ζηδκ αθήβδζδ γςκηακυ ημ ιεβαθείμ αοηήξ ηδξ πυθδξ. Χζηυζμ, πμηέ δεκ 

έβζκε ηοθθυ θενέθςκμ ηαζ εβηςιζαζηήξ ηυζμ ημο Πενζηθή υζμ ηαζ ηδξ αεδκασηήξ 

δβειμκίαξ. Σμ ένβμ ημο δζαπκέεηαζ απυ ημ ημζιμπμθίηζημ παναηηήνα πμο απμηυιζζε 

απυ ηα ηαλίδζα ημο. Ζ ζζημνία ιμζάγεζ ιε ιία ζεζνά αέκαςκ βεβμκυηςκ ιε 

πνςηαβςκζζηέξ Αεδκαίμοξ, πανηζάηεξ, Έθθδκεξ, Βάναανμοξ, δδιμηνάηεξ ηαζ 

ηονάκκμοξ.
179

 

Ζ πμθζηζηή ζηέρδ ημο ζζημνζημφ εηθνάγεηαζ ιέζς ηδξ επζθμβήξ 

ζοβηεηνζιέκςκ ζζημνζηχκ δεδμιέκςκ ιε ζηυπμ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ αλίαξ ηδξ πμθζηζηήξ 

εθεοεενίαξ.
180

 Γεκ εκδζαθένεδηε βζα ιία απθή ηαηαβναθή εκυξ βεβμκυημξ, αθθά 

έπμκηαξ ςξ βκχιμκα ηδκ πμθζηζηή ημο δζμναηζηυηδηα, δζαιυνθςζε ηδκ ζζημνία βζα κα 
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θςηίζεζ πμθζηζηά ηαζ ημζκςκζηά γδηήιαηα ηδξ επμπήξ ημο. Χζηυζμ, ηαηά ηδκ 

ελζζηυνδζή ημοξ δεκ αημθμφεδζε έκακ ζοιααηζηυ αθδβδιαηζηυ ηνυπμ. Καηέθοβε ζηδ 

πνήζδ πανεηαάζεςκ, υπμο εζηίαζε ηδ ιεθέηδ ημο ζηδκ ηαηάδεζλδ ηδξ ηοννακζηήξ ηαζ 

απμθοηανπζηήξ ελμοζζάξ πνμζςπμπμζχκηαξ ηδκ. Κφνζμ ιέθδια ήηακ κα ειθοζίζεζ 

ζημ ημζκυ πμθζηζηή ηαζ ζζημνζηή ζοκείδδζδ, πνμηεζιέκμο κα εηπαζδεοηεί ηαζ κα 

πνμεημζιαζηεί βζα ηζξ ιεβάθεξ ελεθίλεζξ ημο πανυκημξ ηαζ ημο ιέθθμκημξ.
181

 

Δλεηάγμκηαξ ημ κμαεθζζηζηυ οθζηυ δζαπζζηχκμοιε ιζα ημζκή βναιιή ζηδκ 

μπμία εδνάγεηαζ δ αθήβδζή ημο. Έκαξ πνχημξ άλμκαξ αθμνά ζηδκ ηαηάδεζλδ ηςκ 

ηνυπςκ ηαζ ηςκ ιέζςκ ηα μπμία επζζηνάηεοε μ εηάζημηε δβειυκαξ πνμηεζιέκμο κα 

πενζζχζεζ, κα δζαηδνήζεζ ηαζ κα εδναζχζεζ ηδκ ηονακκζηή ημο ανπή. Ζ κμοαέθα πμο 

ζοκακηάιε ζημ Α΄ αζαθίμ ζηζξ παναβνάθμοξ 7 έςξ 13, ελζζημνεί ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ πέναζε δ δβειμκία ηςκ Ζναηθεζδχκ ζηα πένζα ηδξ βεκζά ημο Κνμίζμο, ημοξ 

Μενικάδεξ. Ζ ιεηαηυπζζδ ηδξ ελμοζίαξ απυ ηδ ιία δοκαζηεία ζηδ άθθδ εδνάγεηαζ ζε 

έκα θμκζηυ. Ο Γφβδξ δμθμθμκεί ημκ αθέκηδ ημο Ζναηθείδδ Κακδαφθδ ζδνφμκηαξ έηζζ 

ηδκ έζπαηδ θοδζηή δοκαζηεία ιε ηεθεοηαίμ ααζζθζά ηδξ ημκ Κνμίζμ. ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ κμοαέθα δζαθαίκεηαζ έκα ακηζπνμζςπεοηζηυ ιμκηέθμ ημο 

ελμοζζαζηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ Ακαημθήξ, υπμο μ απυθοημξ ιμκάνπδξ ηοθθςιέκμξ 

απυ ηδκ ελμοζζά ηαζ ημ οπεναμθζηυ ενςηζηυ ημο πάεμξ πνμηαθεί ηδ ζφβηνμοζή ημο 

ιε ημκ πζζηυ δμνοθυνμ ημο ηαζ επδνεάγεηαζ ηαηαθοηζηά απυ αοηή.  Ζ ελμοζζαζηζηή 

πμθζηζηή, υπςξ ηδκ αημθμοεεί μ ιμκάνπδξ ηαηαθήβεζ ζημ θυκμ, μ μπμίμξ εεςνείηαζ 

ιμκαδζηή θφζδ. Μέζς ηδξ κμοαέθαξ αοηή μ Ζνυδμημξ πανμοζζάγεζ ηα ιέζα πμο 

ιεηένπεηαζ δ ηονακκζηή ελμοζία, δ μπμία απμηθείεζ ημκ πμθίηδ απυ ημ δζηαίςια ηδξ 

εθεφεενδξ εηθμβήξ ηαζ επζπεζνδιαημθμβίαξ. Σμ βεβμκυξ ιανηονμφκ ηα αηυθμοεα 

πςνία: Γύγε, νὐ γάξ ζε δνθέσ πείζεζζαί κνη ιέγνληη πεξὶ ηνῦ εἴδενο ηο γπλαηθόο (ὦηα γὰξ 

ηπγράλεη ἀλζξώπνηζη ἐόληα ἀπηζηόηεξα ὀθζαικῶλ), πνίεη ὅθσο ἐθείλελ ζεήζεαη γπκλήλ. ὁ δὲ 

κέγα ἀκβώζαο εἶπε· Γέζπνηα, ηίλα ιέγεηο ιόγνλ νὐθ ὑγηέα, θειεύσλ κε δέζπνηλαλ ηὴλ ἐκὴλ 

ζεήζαζζαη γπκλήλ; ἅκα δὲ θηζῶλη ἐθδπνκέλῳ ζπλεθδύεηαη θαὶ ηὴλ αἰδῶ γπλή. πάιαη δὲ ηὰ θαιὰ 

ἀλζξώπνηζη ἐμεύξεηαη, ἐθ ηῶλ καλζάλεηλ δεῖ· ἐλ ηνῖζη ἓλ ηόδε ἐζηί, ζθνπέεηλ ηηλὰ ηὰ ἑσπηνῦ. 

ἐγὼ δὲ πείζνκαη ἐθείλελ εἶλαη παζέσλ γπλαηθῶλ θαιιίζηελ, θαί ζεν δένκαη κὴ δέεζζαη ἀλόκσλ. 

ὁ κὲλ δὴ ιέγσλ ηνηαῦηα ἀπεκάρεην, ἀξξσδέσλ κή ηί νἱ ἐμ αὐηῶλ γέλεηαη θαθόλ. ὁ δ᾽ ἀκείβεην 

ηνηζίδε· Θάξζεη, Γύγε, θαὶ κὴ θνβεῦ κήηε ἐκέ, ὥο ζεν πεηξώκελνο ιέγσ ιόγνλ ηόλδε, κήηε 

γπλαῖθα ηὴλ ἐκήλ, κή ηί ηνη ἐμ αὐηο γέλεηαη βιάβνο· ἀξρὴλ γὰξ ἐγὼ κεραλήζνκαη νὕησ ὥζηε 

κεδὲ καζεῖλ κηλ ὀθζεῖζαλ ὑπὸ ζεῦ. ἐγὼ γάξ ζε ἐο ηὸ νἴθεκα ἐλ ηῷ θνηκώκεζα ὄπηζζε ηο 
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ἀλνηγνκέλεο ζύξεο ζηήζσ· κεηὰ δ᾽ ἐκὲ ἐζειζόληα παξέζηαη θαὶ ἡ γπλὴ ἡ ἐκὴ ἐο θνῖηνλ. θεῖηαη 

δὲ ἀγρνῦ ηο ἐζόδνπ ζξόλνο· ἐπὶ ηνῦηνλ ηῶλ ἱκαηίσλ θαηὰ ἓλ ἕθαζηνλ ἐθδύλνπζα ζήζεη θαὶ 

θαη᾽ ἡζπρίελ πνιιὴλ παξέμεη ηνη ζεήζαζζαη. ἐπεὰλ δὲ ἀπὸ ηνῦ ζξόλνπ ζηίρῃ ἐπὶ ηὴλ εὐλὴλ θαηὰ 

λώηνπ ηε αὐηο γέλῃ, ζνὶ κειέησ ηὸ ἐλζεῦηελ ὅθσο κή ζε ὄςεηαη ἰόληα δηὰ ζπξέσλ
182

, υπμο μ 

Γφβδξ παναηαθεί ημκ ηφνζυ ημο κα ιδ πνμαεί ζηδ δζαηαβή ημο κα δεζ βοική ηδ 

βοκαίηα ημο. ηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάγεηαζ βζα άθθδ ιία θμνά δ ιάηαζδ πνμζπάεεζα 

ημο Γφβδ κα πείζεζ ηδ ζφγοβμ ημο ααζζθζά κα αθθάλεζ βκχιδ. Οζ ζηίπμζ πμο 

αημθμοεμφκ θακενχκμοκ ηδκ ζηεηεοηζηή απυηνζζδ ημο Γφβδ ζημ δίθδιια ηδξ 

ααζίθζζζαξ.
183

 Ζ απνδζηία θμζπυκ ηδξ πεζεμφξ μδδβεί ημοξ οπδηυμοξ ζε ιία κέα 

νοειζζηζηή ανπή, ζηδκ ακάβηδ. Ζ «αίνεζζξ» ημο Γφβδ εοιίγεζ έκημκα ηδκ 

παναδεζβιαηζηή εηθμβή ημο Ζναηθή ιπνμζηά ζημ δίζηναημ ηδξ ανεηήξ ηαζ ηδξ 

ηαηίαξ. Με άθθα θυβζα, πνυηεζηαζ βζα ηδ θμβζηή ηαζ δεζηή εοαζζεδζία ημο ακενχπμο 

πμο ημο επζηνέπμοκ κα επζθέλεζ ακάιεζα ζημ δφζημθμ ηαθυ ηαζ ζημ εφημθμ ηαηυ. 

Μυκδ δζαθμνά ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ κμοαέθαξ είκαζ πςξ μ ήνςαξ δεκ ανίζηεηαζ ζε 

πναβιαηζηυ δίθδιια, αθθά ζε ιμκυδνμιμ. Οζ δφμ επζθμβέξ ζοκεπάβμκηαζ ημ θυκμ. Να 

ζημηςεεί ή κα ζημηχζεζ; Σμ πμθζηζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ γεζ 

μ Γφβδξ δεκ ημο επζηνέπεζ ηδκ εθεφεενδ εηθμβή, πανά ημο ηδκ οπαβμνεφεζ.
184

 

Μία άθθδ κμοαέθα ζηδκ μπμία πανμοζζάγμκηαζ απυ ημκ ζζημνζηυ ηα ιέζα πμο 

πνδζζιμπμζεί μ δεζπμηζζιυξ, υηακ απεζθείηαζ δ ηονζανπία ημο, ηδ ζοκακηάιε ζημ 

αζαθίμ Η΄ ζηζξ παναβνάθμοξ 108 έςξ 113, πμο ιαξ αθδβείηαζ ημ ενςηζηυ πάεμξ ημο 

Ξένλδ ηα απμηεθέζιαηα ημο μπμίμο ήηακ μθέενζα ηυζμ βζα ηδ γςή ηςκ μζηείςκ ημο 

υζμ ηαζ βζα ημκ απθυ θαυ. Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ αθήβδζδξ μ Ζνυδμημξ δζδβείηαζ ηζξ 

εκένβεζεξ ημο Μαζίζηδ, αδεθθμφ ημο Ξένλδ, υηακ ακηίηνζζε ημ ηαηαηνεμονβδιέκμ 

ζχια ηδξ βοκαίηαξ ημο. Σδκ εηδίηδζδ ανήηε ζημ πνυζςπμ μνζζιέκςκ 

αβακαηηδζιέκςκ Βαηηνίςκ ηαζ αηχκ πμο εέθμκηαξ κα ακαηνέρμοκ ημ ιμκάνπδ 

λεζήηςζακ ημ θαυ ζε επακάζηαζδ. πςξ ήηακ θοζζηυ ιία ηονακκζηή ηοαένκδζδ 

πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηείθεζ ηδ θασηή ελέβενζδ, βζα άθθδ ιία θμνά επζζηνάηεοζε ημ 

                                                           
182

 Ζν. 1, 8,9 
183

 Ζν. 1, 11 ἢ γὰξ Καλδαύιεα ἀπνθηείλαο ἐκέ ηε θαὶ ηὴλ βαζηιείελ ἔρε ηὴλ Λπδῶλ, ἢ αὐηόλ ζε αὐηίθα 

νὕησ ἀπνζλῄζθεηλ δεῖ, ὡο ἂλ κὴ πάληα πεηζόκελνο Καλδαύιῃ ηνῦ ινηπνῦ ἴδῃο ηὰ κή ζε δεῖ. ἀιι᾽ ἤηνη 

θεῖλόλ γε ηὸλ ηαῦηα βνπιεύζαληα δεῖ ἀπόιιπζζαη ἢ ζὲ ηὸλ ἐκὲ γπκλὴλ ζεεζάκελνλ θαὶ πνηήζαληα νὐ 

λνκηδόκελα. ὁ δὲ Γύγεο ηέσο κὲλ ἀπεζώκαδε ηὰ ιεγόκελα, κεηὰ δὲ ἱθέηεπε κή κηλ ἀλαγθαίῃ ἐλδέεηλ 

δηαθξῖλαη ηνηαύηελ αἵξεζηλ. νὐθ ὦλ δὴ ἔπεηζε, ἀιι᾽ ὥξα ἀλαγθαίελ ἀιεζέσο πξνθεηκέλελ ἢ ηὸλ δεζπόηεα 

ἀπνιιύλαη ἢ αὐηὸλ ὑπ᾽ ἄιισλ ἀπόιιπζζαη· αἱξέεηαη αὐηὸο πεξηεῖλαη. ἐπεηξώηα δὴ ιέγσλ ηάδε· πεί κε 

ἀλαγθάδεηο δεζπόηεα ηὸλ ἐκὸλ θηείλεηλ νὐθ ἐζέινληα, θέξε ἀθνύζσ, ηέῳ θαὶ ηξόπῳ ἐπηρεηξήζνκελ αὐηῷ. 

ἡ δὲ ὑπνιαβνῦζα ἔθε· θ ηνῦ αὐηνῦ κὲλ ρσξίνπ ἡ ὁξκὴ ἔζηαη ὅζελ πεξ θαὶ ἐθεῖλνο ἐκὲ ἐπεδέμαην 

γπκλήλ, ὑπλσκέλῳ δὲ ἡ ἐπηρείξεζηο ἔζηαη. 
184

 Μανςκίηδξ, υ.π., .ζ.222-223 
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ιμκαδζηυ ηδξ υπθμ, ηδ ζθαβή, ημκ θυκμ, ημκ εάκαημ υθςκ υζςκ επζπείνδζακ ηδκ 

ακαηνμπή ηδξ.
185

 Σμ αηυθμοεμ απυζπαζια ημ επζαεααζχκεζ: ἰδὼλ δὲ δηεθζαξκέλελ ηὴλ 

γπλαῖθα, αὐηίθα κεηὰ ηαῦηα ζπκβνπιεπζάκελνο ηνῖζη παηζὶ ἐπνξεύεην ἐο Βάθηξα ζύλ ηε ηνῖζη 

ἑσπηνῦ πἱνῖζη θαὶ δή θνύ ηηζη θαὶ ἄιινηζη ὡο ἀπνζηήζσλ λνκὸλ ηὸλ Βάθηξηνλ θαὶ πνηήζσλ ηὰ 

κέγηζηα θαθῶλ βαζηιέα. ἀιιὰ γὰξ Ξέξμεο ππζόκελνο ηαῦηα ἐθεῖλνλ πξήζζνληα πέκςαο ἐπ᾽ 

αὐηὸλ ζηξαηηὴλ ἐλ ηῆ ὁδῷ θαηέθηεηλε αὐηόλ ηε ἐθεῖλνλ θαὶ ηνὺο παῖδαο αὐηνῦ θαὶ ηὴλ ζηξαηηὴλ 

ηὴλ ἐθείλνπ.
186

  Μάθζζηα, μ Ξένλδξ δεκ ανηείηαζ ζηδκ ηαηαζημθή ηδξ ελέβενζδξ 

δμθμθμκχκηαξ ηα ιέθδ ηδξ, αθθά πςνίξ ίπκμξ εκδμζαζιμφ ηαζ ιε πακηεθή έθθεζρδ 

αδεθθζηήξ αβάπδξ, εηηεθεί ημκ Μαζίζηδ. ηδ κμοαέθα θμζπυκ αοηή εζζάβεηαζ ημ εέια 

ηδξ πμθζηζηήξ ακαηαναπήξ ηαζ δ απεζθή ηδξ ακαηνμπήξ ιζαξ δεζπμηζηήξ ελμοζίαξ πμο 

ηαηαπκίβεηαζ ιε ημκ αθακζζιυ μ μπμίμξ ζοιαμθίγεζ ηδκ πμθζηζηή ζθαβή πμο 

ιεηένπεηαζ ηάεε ηφνακκμξ πνμηεζιέκμο κα απμθφβεζ ηδκ ακαηνμπή ημο.  

ημκ ημζκυ άλμκα ηςκ ιέηνςκ πμο πνμακαθένεδηακ, εκηάζζεηαζ δ κμοαέθα 

ημο  Α΄ αζαθίμο, ηςκ παναβνάθςκ 108 έςξ 119, υπμο πενζβνάθεηαζ δ ζζημνία ημο 

Αζηοάβδ, μ μπμίμξ ζε υκεζνμ είδε υηζ μ αβέκδημξ βζυξ ηδξ εοβαηέναξ ημο εα ημο 

ζηενμφζε ημκ ααζζθζηυ ενυκμ.187
 Σμ ιμκηέθμ ημο άζπθαπκμο ηαζ αζιμζηαβμφξ 

ηονάκκμο επζαεααζχκεηαζ βζα αηυιδ ιζα θμνά. Ο δεζπυηδξ δεκ πανμοζζάγεηαζ ιε ηζξ 

ροπζηέξ ανεηέξ εκυξ απθμφ πμθίηδ. Σμ βεβμκυξ υηζ εα βζκυηακ παππμφξ δε έδεζλε κα 

ημκ έπεζ απαζπμθήζεζ. Γζα έκακ δβειυκα μζ ζπέζεζξ αίιαημξ δεκ έπμοκ ηαιία 

απμθφηςξ ζδιαζία. Ζ ελμοζία ηαζ δ παναιμκή ημο ζε αοηήκ θακηάγεζ μ ιμκαδζηυξ 

ζημπυξ ηδξ γςήξ ημο.  

Ο Αζηοάβδξ θμζπυκ, δίπςξ ημ παναιζηνυ ίπκμξ ακενςπζάξ πνμξ ηδκ ηυνδ ηαζ 

ημκ εββμκυ ημο, ημκ μπμίμ αθέπεζ ςξ ειπυδζμ ηδξ ααζζθείαξ ημο, έδςζε δζαηαβή κα 

ημκ ζημηχζμοκ. Χζηυζμ, ημ ανέθμξ πάνδ ζε έκα αμζηυ ηαζ ζηδ βοκαίηα ημο επζαίςζε 

ηαζ ιέπνζ ηα δέηα ημο πνυκζα  γμφζε ηαζ ιεβάθςκε ιαγί ημοξ πςνίξ κα βκςνίγεζ ηδκ 

αθδεζκή ημο ηαηαβςβή. ηακ υιςξ έβζκε δέηα πνμκχκ δ αθήεεζα απμηαθφπηεηαζ 

ιέζς εκυξ ηοπαίμο πενζζηαηζημφ. Μζα ιένα έπαζγε ιε ηα οπυθμζπα παζδζά ημο πςνζμφ 

έκα παζπκίδζ ζημ μπμίμ επζθέπεδηε βζα ημκ νυθμ ημο ααζζθζά. Συηε μ ιζηνυξ Κφνμξ 

υνζζε ηα άθθα παζδζά κα πηίζμοκ έκα ζπίηζ. ηακ έκα απυ αοηά δε δέπεδηε κα 
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 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ. 230 
186

 Ζν. 9, 113 
187

 Ζν. 1, 108   οκμζηεμφζδξ δὲ ηῷ Καιαφζῃ ηξ Μακδάκδξ ὁ Ἀζηοάβδξ ηῷ πνχηῳ ἔηεσ εἶδε ἄθθδκ 

ὄρζκ· ἐδυηεέ μἱ ἐη ηῶκ αἰδμίςκ ηξ εοβαηνὸξ ηαφηδξ θῦκαζ ἄιπεθμκ, ηὴκ δὲ ἄιπεθμκ ἐπζζπεῖκ ηὴκ 

Ἀζίδκ πᾶζακ» «ἐη βάν μἱ ηξ ὄρζμξ ηῶκ ιάβςκ μἱ ὀκεζνμπυθμζ ἐζήιαζκμκ ὅηζ ιέθθμζ ὁ ηξ εοβαηνὸξ 

αὐημῦ βυκμξ ααζζθεφζεζκ ἀκηὶ ἐηείκμο.  
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οπαημφζεζ ζημ ηαεήημκ πμο ημο είπε επζαθδεεί, μ Κφνμξ ημο θένεδηε ζακ 

πναβιαηζηυξ δβειυκαξ, ιαζηζβχκμκηαξ ημκ άβνζα. ηδ ζοκέπεζα, υηακ ημκ ηάθεζακ κα 

απμθμβδεεί βζα ηδκ πνάλδ ημο ζημκ Αζηοάβδ, ιίθδζε ιε εάννμξ ηαζ εθεφεενμ 

πκεφια, ζα κα ήηακ πναβιαηζηυξ ααζζθζάξ, ιε ηα αηυθμοεα θυβζα: Ὦ δέζπνηα, ἐγὼ δὴ 

ηαῦηα ηνῦηνλ ἐπνίεζα ζὺλ δίθῃ· νἱ γάξ κε ἐθ ηο θώκεο παῖδεο, ηῶλ θαὶ ὅδε ἦλ, παίδνληεο 

ζθέσλ αὐηῶλ ἐζηήζαλην βαζηιέα· ἐδόθενλ γάξ ζθη εἶλαη ἐο ηνῦην ἐπηηεδεόηαηνο. νἱ κέλ λπλ 

ἄιινη παῖδεο ηὰ ἐπηηαζζόκελα ἐπεηέιενλ, νὗηνο δὲ ἀλεθνύζηεέ ηε θαὶ ιόγνλ εἶρε νὐδέλα, ἐο ὃ 

ἔιαβε ηὴλ δίθελ. εἰ ὦλ δὴ ηνύηνπ εἵλεθελ ἄμηόο ηεπ θαθνῦ εἰκη, ὅδε ηνη πάξεηκη.
188

 Σμ βεβμκυξ 

αοηυ απμηέθεζε βζα ημκ ζζημνζηυ αθμνιή κα ιαξ πανμοζζάζεζ ηδ θφζδ ημο ιμκάνπδ. 

Σμ παζδί ιμθμκυηζ δε βκχνζγε πμζμξ πναβιαηζηά ήηακ, πάκς ζημ παζπκίδζ θένεδηε ςξ 

πναβιαηζηυξ ηφνακκμξ. Κζ έκαξ πναβιαηζηυξ ηφνακκμξ δε δζζηάγεζ κα ηζιςνήζεζ ιε 

ημκ πζμ αάκαοζμ ηνυπμ υζμοξ αιθζζαδηήζμοκ ή απεζθήζμοκ ηδκ ανπή ημο. Με ημ ίδζμ 

αηνζαχξ ηνυπμ έδναζε ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ζζημνίαξ μ Αζηοάβδξ, μ μπμίμξ επέθελε ιζα 

απμηνυπαζα ηζιςνία βζα ημκ Άνπαβμ επεζδή δεκ ηήνδζε ηδ δζαηαβή ημο. ηυηςζε, 

ηειάπζζε ηαζ έρδζε ημκ δεηαηνζάπνμκμ ιμκαπμβζυ ημο Ανπάβμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημκ 

ηάθεζε ζε δείπκμ. Δηεί, δίπςξ κα ημο απμηαθφρεζ ηδκ αθήεεζα, ημο πνυζθενε ςξ 

βεφια ημ κεηνυ ημο παζδί ηαζ αθμφ πυνηαζε ηαζ εοπανζζηήεδηε, ηδκ απμηάθορε. Συηε 

μ Άνπαβμξ ηνφαμκηαξ ημκ ααεφ ημο πυκμ, ιάγερε ηα απμιεζκάνζα ημο παζδζμφ ημο, 

εοπανίζηδζε ημκ ααζζθζά ηαζ έθοβε.
189

   

Δκ ηαηαηθείδζ, ζηδ κμοαέθα αοηή ζηζαβναθείηαζ ιε έκημκμ ηνυπμ ημ 

ημζιμείδςθμ ηαζ δ κμμηνμπία ηςκ ηονάκκςκ πμο ένπεηαζ ζε πθήνδ ακηίεεζδ πνμξ ηζξ 

δεζηέξ ανεηέξ, υπςξ ηζξ βκςνίγμοιε ζήιενα. ηδκ ημζκςκία αοηή δεκ οπήνπε ημ 

παναιζηνυ ρήβια εθεοεενίαξ ηαζ επζθμβήξ. πςξ μ Γφβδξ έηζζ ηαζ μ Άνπαβμξ 

μοζζαζηζηά δε ανίζηεηαζ ζε ηακέκα δίθδιια. Γεκ έπεζ ηαιία δοκαηυηδηα επζθμβήξ. Ή 

εα ζηυηςκε ηαηυπζκ δζαηαβήξ ημ ααζζθζηυ ανέθμξ ηαζ εα εεςνείημ θμκζάξ απυ ηδκ 

ηυνδ ημο Αζηοάβδ, ή δε εα ημ εακάηςκε ηαζ δ ηζιςνία ημο εα ήηακ ζηθδνή, υπςξ 
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 Ζν. 1, 115 
189

Ζν. 1, 119   Ἀζηοάβδξ δέ, ὥξ μἱ ἀπίηεημ ὁ Ἁνπάβμο παῖξ, ζθάλαξ αὐηὸκ ηαὶ ηαηὰ ιέθεα δζεθὼκ ηὰ 

ιὲκ ὤπηδζε, ηὰ δὲ ἥρδζε ηῶκ ηνεῶκ, εὔηοηα δὲ πμζδζάιεκμξ εἶπε. ἐπείηε δὲ ηξ ὥνδξ βζκμιέκδξ ημῦ 

δείπκμο πανζακ μἵ ηε ἄθθμζ δαζηοιυκεξ ηαὶ ὁ Ἅνπαβμξ, ημῖζζ ιὲκ ἄθθμζζζ ηαὶ αὐηῷ Ἀζηοάβεσ 

πανεηζεέαημ ηνάπεγαζ ἐπίπθεαζ ιδθέςκ ηνεῶκ, Ἁνπάβῳ δὲ ημῦ παζδὸξ ημῦ ἑςοημῦ, πθὴκ ηεθαθξ ηε 

ηαὶ ἄηνςκ πεζνῶκ ηε ηαὶ πμδῶκ, ηἆθθα πάκηα· ηαῦηα δὲ πςνὶξ ἔηεζημ ἐπὶ ηακέῳ ηαηαηεηαθοιιέκα. ὡξ 

δὲ ηῷ Ἁνπάβῳ ἐδυηεε ἅθζξ ἔπεζκ ηξ αμνξ, Ἀζηοάβδξ εἴνεηυ ιζκ εἰ ἡζεείδ ηζ ηῆ εμίκῃ. θαιέκμο δὲ 

Ἁνπάβμο ηαὶ ηάνηα ἡζεκαζ πανέθενμκ ημῖζζ πνμζέηεζημ ηὴκ ηεθαθὴκ ημῦ παζδὸξ ηαηαηεηαθοιιέκδκ 

ηαὶ ηὰξ πεῖναξ ηαὶ ημὺξ πυδαξ, Ἅνπαβμκ δὲ ἐηέθεομκ πνμζζηάκηεξ ἀπμηαθφπηεζκ ηε ηαὶ θααεῖκ ηὸ 

αμφθεηαζ αὐηῶκ. πεζευιεκμξ δὲ ὁ Ἅνπαβμξ ηαὶ ἀπμηαθφπηςκ ὁνᾷ ημῦ παζδὸξ ηὰ θείιιαηα· ἰδὼκ δὲ μὔηε 

ἐλεπθάβδ ἐκηυξ ηε ἑςοημῦ βίκεηαζ. εἴνεημ δὲ αὐηὸκ ὁ Ἀζηοάβδξ εἰ βζκχζημζ ὅηεο εδνίμο ηνέα 

αεανχημζ. ὁ δὲ ηαὶ βζκχζηεζκ ἔθδ ηαὶ ἀνεζηὸκ εἶκαζ πᾶκ ηὸ ἂκ ααζζθεὺξ ἔνδῃ. 
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ζοκέαδ. Ζ ζζημνία επζαεααζχκεζ πςξ έκαξ ηφνακκμξ είκαζ ζηακυξ κα πνμαεί ζε 

μπμζμδήπμηε εζδεπεή έβηθδια εκακηίμκ ακελαζνέηςξ εηείκμο πμο εα απεζθήζεζ ή εα 

αιθζζαδηήζεζ ηδκ ελμοζία ημο. 

ημ ίδζμ ιμηίαμ ηζκείηαζ ηαζ δ ζζημνία ημο Πμθοηνάηδ, ημο ηονάκκμο ηδξ 

άιμο, πμο εηηοθίζζεηαζ ζηζξ παναβνάθμο 39 έςξ 43 ηαζ 120 έςξ 125 ημο Γ΄ 

αζαθίμο, μ μπμίμξ ακέθααε ηα δκία ηδξ ελμοζίαξ ζημηχκμκηαξ πνχηα ημκ αδεθθυ ημο 

Πακηάβκκςημ ηαζ ελμνίγμκηαξ ημκ άθθμ, πμο άημοβε ζημ υκμια οθμζχκηαξ, 

ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ηδκ απυθοηδ ελμοζία ζημ κδζί.190
 Ο Πμθοηνάηδξ ιέζα απυ ιζα 

ζεζνά δυθζςκ ηαζ επμκείδζζηςκ εκενβεζχκ δζαθέκηεοζε πυθεζξ ηαζ κδζζά αββίγμκηαξ 

ηδκ εοηοπία. Χζηυζμ ηάπμζα ζηζβιή απυ εφηδξ έβζκε ημ εφια ιίαξ άθθδξ δεζπμηζηήξ 

πανμοζίαξ. Σμο πένζδ οπάνπμο Ονμίηδ, μ μπμίμξ είπε δζμνζζηεί απυ ημκ Κφνμ ζηζξ 

άνδεζξ. Ο Ονμίηδξ πςνίξ πνυδδθδ αζηία άνπζζε κα επζεοιεί ηδ ζφθθδρδ ηαζ ημκ 

αθακζζιυ ημο Πμθοηνάηδ. Σδκ επμπή εηείκδ οπήνπακ δφμ βκχιεξ πμο 

πνμζπαεμφζακ κα ενιδκεφζμοκ αοηή ηδκ αζηία. φιθςκα ιε ηδκ πνχηδ δ ζοκηνζαή 

ημο ήηακ ιζα πνάλδ εηδίηδζδξ ημο Πένζδ Τπάνπμο θυβς ιίαξ πνμζαμθήξ ημο 

ηονάκκμο ηδξ άιμο, πνμξ ημ πνυζςπυ ημο. φιθςκα ιε αοηήκ, υηακ ηάπμηε μ 

Όπανπμξ είπε ζηείθεζ ηήνοηα ζηδ άιμ βζα κα γδηήζεζ ηάηζ, εηείκμξ ημκ αβκυδζε 

πενζθνμκχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ηδ δφκαιδ ημο Ονμίηδ
191

 192  

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια αοεαζνεζίαξ ηαζ εηθοθζζιμφ ζημκ μπμίμ ιπμνεί 

κα μδδβδεεί ιζα ηονακκζηή δβεζία απμηεθεί δ πενίπηςζδ ηςκ Κορεθίδςκ ηδξ 

Κμνίκεμο. ηζξ παναβνάθμοξ 91 έςξ 93 ημο Δ΄ αζαθίμο μ Ζνυδμημξ πανειαάθεζ ιία 

πανέηααζδ ηαηά ηδκ μπμία αθδβείηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ πάνηδξ κα επζαάθμοκ ιε 

ηδ αία ηδκ επζζηνμθή ημο Αεδκασμο ηονάκκμο Ηππία.
193

  Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ  

Λαηεδαζιυκζμζ αθέπμκηαξ μθμέκα ηδ δφκαιδ ηςκ Αεδκαίςκ κα αολάκεηαζ, 

θμαήεδηακ πςξ ακ ζοκέπζγακ κα έπμοκ εθεφεενμ πμθίηεοια εα βίκμκηακ ζζμδφκαιμζ. 

                                                           
190

 Ζν. 3, 39 Καὶ ηὰ ιὲκ πνῶηα ηνζπῆ δαζάιεκμξ ηὴκ πυθζκ ημῖζζ ἀδεθθεμῖζζ Πακηαβκχηῳ ηαὶ 

οθμζῶκηζ ἔκεζιε, ιεηὰ δὲ ηὸκ ιὲκ αὐηῶκ ἀπμηηείκαξ, ηὸκ δὲ κεχηενμκ οθμζῶκηα ἐλεθάζαξ ἔζπε 

πᾶζακ άιμκ, ἔπςκ δὲ λεζκίδκ Ἀιάζζ ηῷ Αἰβφπημο ααζζθέσ ζοκεεήηαημ, πέιπςκ ηε δῶνα ηαὶ 

δεηυιεκμξ ἄθθα παν᾽ ἐηείκμο. 
191

 Μανςκίηδξ, υ.π., .ζ.88-107 
192

 Ζν. 3, 121 μἱ δὲ ἐθάζζμκεξ θέβμοζζ πέιραζ νμίηεα ἐξ άιμκ ηήνοηα ὅηεο δὴ πνήιαημξ 

δεδζυιεκμκ (μὐ βὰν ὦκ δὴ ημῦηυ βε θέβεηαζ), ηαὶ ηὸκ Πμθοηνάηεα ηοπεῖκ ηαηαηείιεκμκ ἐκ ἀκδνεῶκζ, 

πανεῖκαζ δέ μἱ ηαὶ Ἀκαηνέμκηα ηὸκ Σήζμκ· ηαί ηςξ εἴηε ἐη πνμκμίδξ αὐηὸκ ηαηδθμβέμκηα ηὰ νμίηες 

πνήβιαηα, εἴηε ηαὶ ζοκηοπίδ ηζξ ημζαφηδ ἐπεβέκεημ· ηυκ ηε βὰν ηήνοηα ηὸκ νμίηες πανεθευκηα 

δηαιέγεζζαη θαὶ ηὸλ Πνιπθξάηεα (ηπρεῖλ γὰξ ἀπεζηξακκέλνλ πξὸο ηὸλ ηνῖρνλ) νὔηε κεηαζηξαθλαη νὔηε 

ηη ὑπνθξίλαζζαη». 
193

 R. Bichler, R. Rolinger, Ηξόδνηνο Δηζαγσγή ζην έξγν ηνπ, εθθ. ιεη. Μ. Καίζαν, Αεήκα 2006, 

Δηδυζεζξ Κανδαιίηζα, ζ.118 
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Απμθάζζζακ θμζπυκ, κα παθζκμνεχζμοκ ηδκ ηονακκίδα ζημοξ Αεδκαίμοξ, ιε ημκ 

Ηππία. ηδ ζοκέπεζα, ηάθεζακ ημκ βζμ ημο Πεζζίζηναημο, ηαεχξ ηαζ ημοξ άθθμοξ 

ζοιιάπμοξ, πνμηεζιέκμο κα ημοξ βκςζημπμζήζμοκ ηδκ απυθαζή ημοξ ηαζ κα ημοξ 

ηαηαζηήζμοκ ζαθέξ ημκ ηίκδοκμ πμο εα δζέηνεπακ υθμζ ημοξ, εάκ ζοκέπζγε κα δζμζηεί 

ηδ Αεήκα μ «απάνζζημξ», υπςξ ημκ παναηηήνζζακ, δήιμξ.194
 
195

  

Οζ ζφιιαπμζ υιςξ,  πανυηζ δεκ ιζθμφζακ θάκδηακ εκάκηζμζ ζηδκ πνυηαζδ ηςκ 

πανηζαηχκ. Μεηαλφ αοηχκ,  έκαξ μκυιαηζ χηθδξ πήνε ημκ θυβμ ελ μκυιαημξ ηςκ 

Κμνζκείςκ, πνμηεζιέκμο κα δδθχζεζ ηδκ ακηίεεζδ ημο ηαζ κα απμηνέρεζ ημοξ 

οπυθμζπμοξ ζοιιάπμοξ κα ζοιθςκήζμοκ ακαθμνζηά ιε ηδκ επζαμθή ηδξ ηονακκίαξ 

ζημοξ Αεδκαίμοξ. Ο ζζημνζηυξ απμδίδεζ ζημκ χηθδ έκακ θυβμ ιέζς ημο μπμίμο 

εηηείεεκηαζ ενοθζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ Κορεθίδεξ ζε ζδιείμ κα απμηεθεί 

παναδεζβιαηζηή ηνζηζηή ηδξ ηονακκίδαξ, ζε πθήνδ εκανιυκζζδ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηςκ ανκδηζηχκ πθεονχκ ηδξ ιμκανπζηήξ ελμοζίαξ. φιθςκα ιε ηδκ ζζημνία, δ 

Κυνζκεμξ είπε ηάπμηε ιζα μθμβανπζηή δζαηοαένκδζδ δ μπμία πνμηεζιέκμο κα 

δζαηδνήζεζ ηδκ ηθδνμκμιζηή ανπή ηδξ ηαζ κα ιδκ πενάζεζ ζε άθθμκ, δε δίζηαζε κα 

πνμαεί ζε αζιμιεζλίεξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ, αδζαθμνχκηαξ πθήνςξ βζα ηοπχκ 

αζμθμβζηέξ ηαζ δεζηέξ ζοκέπεζεξ.
196 ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ δζαηοαένκδζδξ δ 

μζημβέκεζα ηςκ Βαηπζάδςκ είπε δβεηζηυ νυθμ ζηδ δζμίηδζδ ηδξ Κμνίκεμο. Πνάλεζξ 

αίαξ, αδζηίαξ, εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ζελμοαθζηήξ δζαζηνμθήξ ζθνάβζζακ ηδκ εζηυκα ημο 

Κφρεθμο ηαζ ημο βζμφ ημο Πενίακδνμο, μζ πνάλεζξ ημο μπμίμο οπήνλακ ακαίζποκηεξ 

ηαζ απμηνυπαζεξ εκακηίμκ ημο θαμφ ημο.
197

 Δπί παναδείβιαηζ, βίκεηαζ ακαθμνά δφμ 

βεβμκυηςκ ηα μπμία απμδείηκοακ ηδκ ηονακκζηή πμθζηζηή ημο εκακηίμκ ημο απθμφ ηαζ 

ακοπενάζπζζημο θαμφ. Λέβεηαζ πςξ υηακ ακέθααε ηδκ ελμοζία έζηεζθε ηήνοηα ζημκ 

ηφνακκμ ηδξ Μζθήημο, Θναζφαμοθμ, πνμηεζιέκμο κα πάνεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ 

ιέεμδμ πμθζηζηήξ πμο έπνεπε κα αημθμοεήζεζ. Ο Θναζφαμοθμξ ηυηε, ημκ πήνε ζηα 

                                                           
194

  Ζν. 5, 91 Συηε δὲ ὡξ ἀκέθααμκ μἱ Λαηεδαζιυκζμζ ημὺξ πνδζιμὺξ ηαὶ ημὺξ Ἀεδκαίμοξ ὥνςκ 

αὐλμιέκμοξ ηαὶ μὐδαιῶξ ἑημίιμοξ ἐυκηαξ πείεεζεαζ ζθίζζ, κυῳ θααυκηεξ ὡξ ἐθεφεενμκ ιὲκ ἐὸκ ηὸ 

βέκμξ ηὸ Ἀηηζηὸκ ἰζυννμπμκ ηῷ ἑςοηῶκ ἂκ βίκμζημ, ηαηεπυιεκμκ δὲ ὑπὸ ηονακκίδμξ ἀζεεκὲξ ηαὶ 

πεζεανπέεζεαζ ἕημζιμκ, ιαευκηεξ [δὲ] ημφηςκ ἕηαζηα ιεηεπέιπμκημ Ἱππίδκ ηὸκ Πεζζζζηνάημο ἀπὸ 

ζβείμο ημῦ ἐκ θθδζπυκηῳ [ἐξ ὃ ηαηαθεφβμοζζ μἱ Πεζζζζηναηίδαζ] 
195

 Ζν. 5, 91 ἐπανεέκηεξ βὰν ηζαδήθμζζζ ιακηδίμζζζ ἄκδναξ λείκμοξ ἐυκηαξ ἡιῖκ ηὰ ιάθζζηα ηαὶ 

ἀκαδεημιέκμοξ ὑπμπεζνίαξ πανέλεζκ ηὰξ Ἀεήκαξ, ημφημοξ ἐη ηξ παηνίδμξ ἐλδθάζαιεκ, ηαὶ ἔπεζηα 

πμζήζακηεξ ηαῦηα δήιῳ ἀπανίζηῳ πανεδχηαιεκ ηὴκ πυθζκ, ὃξ ἐπείηε δζ᾽ ἡιέαξ ἐθεοεενςεεὶξ ἀκέηορε, 

ἡιέαξ ιὲκ ηαὶ ηὸκ ααζζθέα ἡιέςκ πενζοανίζαξ ἐλέααθε, δυλακ δὲ θφζαξ αὐλάκεηαζ.   
196

Ζν., 5, 92  Κμνζκείμζζζ βὰν ἦκ πυθζμξ ηαηάζηαζζξ ημζήδε· ἦκ ὀθζβανπίδ, ηαὶ †μὗημζ† Βαηπζάδαζ 

ηαθευιεκμζ ἔκειμκ ηὴκ πυθζκ, ἐδίδμζακ δὲ ηαὶ ἤβμκημ ἐλ ἀθθήθςκ. 
197

 Bichler, Rolinger, υ.π., ζ. 118 -119 
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πςνάθζα ηαζ άνπζζε κα ηυαεζ υζα ζηάποα ήηακ ρδθυηενα απυ ηα οπυθμζπα198
.  Έηζζ μ 

Πενίακδνμξ εεχνδζε πςξ ημ κυδια ηδξ πνάλδξ αοηήξ ήηακ υηζ ημ πνέμξ εκυξ 

ηονάκκμο πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ ηδκ ελμοζία ημο ήηακ κα ζημηχκεζ υζμοξ 

πμθίηεξ λεπχνζγακ. Μάθζζηα, δε δίζηαζε ηάπμζα ζηζβιή κα βοικχζεζ υθεξ ηδξ 

βοκαίηεξ ηδξ Κμνίκεμο ηαζ κα ηάρεζ ηα νμφπα ημοξ βζα πάνδ ηδξ κεηνήξ ημο ζογφβμο, 

Μεθίζζαξ199, δ μπμία είπε θακενςεεί ζε έκα κεηνμιακηείμ ηαζ ημο είπε πεζ πςξ ζημκ 

ηάης ηυζιμ ήηακ βοική ηαζ ηνφςκε.
200ημ ζδιείμ αοηυ βίκμκηαζ βζα αηυιδ ιία θμνά 

ειθακείξ μζ ηνυπμζ πμο ιεηένπμκηακ μζ μθζβάνπεξ βζα κα δζαθοθθάλμοκ ηαζ κα 

εδναζχζμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ. Ένβα εζξ αάνμξ ηδξ ίδζαξ ηδξ πυθδξ ημοξ. Θα 

ζοιθςκήζς απμθφηςξ ιε ηα θυβζα ημο χηθδ ζηδκ πανάβναθμ 92 «ηνηνῦην κὲλ ὑκῖλ 

ἐζηη ἡ ηπξαλλίο, ὦ Λαθεδαηκόληνη, θαὶ ηνηνύησλ ἔξγσλ».
201

 Ζ ηονακκίδα ακέηαεεκ 

ιεηενπυηακ πακηχξ είδμοξ ακμζζμονβήιαηα ζημ αςιυ ηδξ επεηηαηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ 

ημο εβςζζηζημφ ζοιθένμκημξ.
202

 Πμθθμί ήηακ μζ πμθίηεξ πμο είηε ελμνίζηδηακ είηε 

έπαζακ ηδ γςή ημοξ ηαζ ηδκ πενζμοζία ημοξ ζημ υκμια αοηήξ.
203

 

Έκαξ δεφηενμξ άλμκαξ ζημκ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ηάεε ηονακκζηή ανπή βζα κα 

ελαζθαθίζεζ ηδ ζςηδνία ηδξ, ηζκείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζπθςιαηίαξ. Σμ ιέζμ αοηυ δε 

βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ απυ ημκ απθυ κμο, δζυηζ δε πνδζζιμπμζεί ηαηά ιέηςπμ 

επίεεζδ ζημκ επενυ. Μέζς ηςκ κμοαεθχκ μ Ζνυδμημξ είβεζ ιζα ιαφνδ ζεθίδα ηδξ 

εθθδκζηήξ πμθζηζηήξ. Δπακεζθδιιέκα έπεζ ημκίζεζ ζημ ένβμ ημο ηδκ απνμεοιία ηαζ 

ακζηακυηδηα ηςκ Δθθήκςκ ηδξ Ηςκίαξ κα επακαζηαηήζμοκ ηαζ κα παφζμοκ κα 

οπμηάζζμκηαζ ιία ζημκ Λοδζηυ ηαζ ιία ζημκ Πενζζηυ γοβυ, πανά ηζξ αθθεπάθθδθεξ 

εοηαζνίεξ βζα εθεοεενία πμο ημοξ είπακ δμεεί «νἱ δὲ Ἴσλεο νὗηνη, ηῶλ θαὶ ηὸ Παληώληόλ 

ἐζηη, ηνῦ κὲλ νὐξαλνῦ θαὶ ηῶλ ὡξέσλ ἐλ ηῷ θαιιίζηῳ ἐηύγραλνλ ἱδξπζάκελνη πόιηαο πάλησλ 

                                                           
198

 Ζν., 5, 92  πέιραξ βὰν πανὰ Θναζφαμοθμκ ηήνοηα ἐποκεάκεημ ὅκηζκα ἂκ ηνυπμκ ἀζθαθέζηαημκ 

ηαηαζηδζάιεκμξ ηῶκ πνδβιάηςκ ηάθθζζηα ηὴκ πυθζκ ἐπζηνμπεφμζ. Θναζφαμοθμξ δὲ ηὸκ ἐθευκηα πανὰ 

ημῦ Πενζάκδνμο ἐλήβαβε ἔλς ημῦ ἄζηεμξ, ἐζαὰξ δὲ ἐξ ἄνμονακ ἐζπανιέκδκ ἅια ηε δζελήζε ηὸ θήζμκ 

ἐπεζνςηῶκ ηε ηαὶ ἀκαπμδίγςκ ηὸκ ηήνοηα ηαηὰ ηὴκ ἀπὸ Κμνίκεμο ἄπζλζκ, ηαὶ ἐηυθμοε αἰεὶ ὅηςξ ηζκὰ 

ἴδμζ ηῶκ ἀζηαπφςκ ὑπενέπμκηα, ημθμφςκ δὲ ἔννζπηε, ἐξ ὃ ημῦ θδίμο ηὸ ηάθθζζηυκ ηε ηαὶ ααεφηαημκ 

δζέθεεζνε ηνυπῳ ημζμφηῳ. 
199

 Ζν., 5, 92  ἰεέςξ δὴ ιεηὰ ηὴκ ἀββεθίδκ ηήνοβια ἐπμζήζαημ ἐξ ηὸ Ἥναζμκ ἐλζέκαζ πάζαξ ηὰξ 

Κμνζκείςκ βοκαῖηαξ. αἱ ιὲκ δὴ ὡξ ἐξ ὁνηὴκ ἤζζακ ηυζιῳ ηῷ ηαθθίζηῳ πνεχιεκαζ, ὁ δ᾽ ὑπμζηήζαξ 

ημὺξ δμνοθυνμοξ ἀπέδοζέ ζθεαξ πάζαξ ὁιμίςξ, ηάξ ηε ἐθεοεέναξ ηαὶ ηὰξ ἀιθζπυθμοξ, ζοιθμνήζαξ δὲ 

ἐξ ὄνοβια Μεθίζζῃ ἐπεοπυιεκμξ ηαηέηαζε. 
200

 Ζν., 5, 92 Πέιρακηζ βάν μἱ ἐξ Θεζπνςημὺξ ἐπ᾽ Ἀπένμκηα πμηαιὸκ ἀββέθμοξ ἐπὶ ηὸ κεηομιακηήζμκ 

παναηαηαεήηδξ πένζ λεζκζηξ μὔηε ζδιακέεζκ ἔθδ ἡ Μέθζζζα ἐπζθακεῖζα μὔηε ηαηενέεζκ ἐκ ηῷ ηεῖηαζ 

πχνῳ ἡ παναηαηαεήηδ· ῥζβμῦκ ηε βὰν ηαὶ εἶκαζ βοική. 
201

 Ζν., 5, 92 
202

 Bichler, Rolinger, υ.π., ζ. 127 
203

 Bichler, Rolinger, υ.π., ζ. 119 
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ἀλζξώπσλ ηῶλ ἡκεῖο ἴδκελ».
204

  Υςνίξ πνμθακή αζηία ιμθμκυηζ δ Ηςκία ιπμνμφζε 

άπεζνεξ θμνέξ κα ελεβενεεί ηαζ κα αβςκζζηεί βζα ηδκ ακελανηδζία ηδξ, μζ άνπμκηεξ 

ηδξ πυθδξ πανέιεκακ πζζημί ζηδκ οπμηέθεζά ημοξ. Σα πςνία πμο αημθμοεμφκ 

ακήημοκ ζημ Γ΄ αζαθίμ ηςκ παναβνάθςκ 133 έςξ 137 ηαζ πανμοζζάγμοκ μνζζιέκεξ 

απυ ηζξ εοηαζνίεξ πμο δυεδηακ ζημοξ Ίςκεξ βζα εθεοεενία ηαεχξ ηαζ ηδκ άνκδζή ηδξ 

απυ ημκ Ηζηαίμ: Ἄλδξεο Ἴσλεο, ἐιεπζεξίελ ἥθνκελ ὑκῖλ θέξνληεο, ἤλ πέξ γε ἐζέιεηε 

ἐζαθνύεηλ. ππλζαλόκεζα γὰξ Γαξεῖνλ ἐληείιαζζαη ὑκῖλ ἑμήθνληα ἡκέξαο κνύλαο θξνπξήζαληαο 

ηὴλ γέθπξαλ, αὐηνῦ κὴ παξαγελνκέλνπ ἐλ ηνύηῳ ηῷ ρξόλῳ, ἀπαιιάζζεζζαη ἐο ηὴλ ὑκεηέξελ. 

λῦλ ὦλ ὑκεῖο ηάδε πνηεῦληεο ἐθηὸο κὲλ ἔζεζζε πξὸο ἐθείλνπ αἰηίεο, ἐθηὸο δὲ πξὸο ἡκέσλ· ηὰο 

πξνθεηκέλαο ἡκέξαο παξακείλαληεο ηὸ ἀπὸ ηνύηνπ ἀπαιιάζζεζζε. νὗηνη κέλ λπλ ὑπνδεμακέλσλ 

Ἰώλσλ πνηήζεηλ ηαῦηα ὀπίζσ ηὴλ ηαρίζηελ ἠπείγνλην, ἀιι᾽ ἐπεὶ πξόηεξνλ δεηκαίλνληεο ἐκέλεηε, 

λῦλ ιύζαληεο ηὸλ πόξνλ ηὴλ ηαρίζηελ ἄπηηε ραίξνληεο ἐιεύζεξνη, ζενῖζί ηε θαὶ θύζῃζη εἰδόηεο 

ράξηλ», «Ἱζηηαίνπ δὲ ηνῦ Μηιεζίνπ ἐλαληίε ηαύηῃ, ιέγνληνο ὡο λῦλ κὲλ δηὰ Γαξεῖνλ ἕθαζηνο 

αὐηῶλ ηπξαλλεύεη πόιηνο, ηο Γαξείνπ δὲ δπλάκηνο θαηαηξεζείζεο νὔηε αὐηὸο Μηιεζίσλ νἷόο ηε 

ἔζεζζαη ἄξρεηλ νὔηε ἄιινλ νὐδέλα νὐδακῶλ· βνπιήζεζζαη γὰξ ἑθάζηελ ηῶλ πνιίσλ 

δεκνθξαηέεζζαη κᾶιινλ ἢ ηπξαλλεύεζζαη. Ἱζηηαίνπ δὲ γλώκελ ηαύηελ ἀπνδεηθλπκέλνπ αὐηίθα 

πάληεο ἦζαλ ηεηξακκέλνη πξὸο ηαύηελ ηὴλ γλώκελ, πξόηεξνλ ηὴλ Μηιηηάδεσ αἱξεόκελνη.
205 

Σα θυβζα ημο Ηζηαίμο απμηεθμφκ απυδεζλδ ηςκ ιεευδςκ πμο αημθμοεμφζε ηαζ 

αημθμοεεί ηάεε μθζβανπία. Μέζς αοηχκ εηθνάγεηαζ μ θυαμξ ημο ιμκάνπδ ζηδκ ζδέα 

ηδξ απχθεζαξ ηδξ ελμοζίαξ ημο. Πίζηεοακ πςξ ακ έκα βέκμξ απεθεοεενςεεί απυ ημκ 

λέκμ δοκάζηδ ηαζ βεοεεί ημ ιεβαθείμ ηδξ ακελανηδζίαξ, ηυηε εα ζηναθεί ηαζ ζηδκ 

ακαγήηδζδ ηδξ εζςηενζηήξ. Έηζζ, πνμηεζιέκμο μζ ηφνακκμζ κα δζαθοθθάλμοκ ηδκ 

ημπζηή ημοξ ελμοζία οπέηοπηακ ζηδκ λέκδ οπμηέθεζα.
206

  

Σδκ ίδζα αηνζαχξ εζηυκα πνμζθένμοκ ζηα ιάηζα ημο Ζνμδυημο μζ ηάημζημζ 

ηςκ παναηείιεκςκ κδζζχκ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ, ακαθμνζηά ιε ηδ εέθδζή ημοξ βζα 

εθεοεενία. Ζ ζζημνία ημο Πμθοηνάηδ απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια. Κζ εδχ 

μζ ηφνακκμζ απμδείπεδηακ πζζημί οπδνέηεξ ημο Μεβάθμο Βαζζθζά.
207

 Όζηενα απυ ηζξ 

αζαζμπναβίεξ εκακηίμκ ηδξ ίδζαξ ημο ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ηδ ζοζηδιαηζηή ελυκηςζδ 

                                                           
204

 Bichler, Rolinger, υ.π., ζ. 109,110 
205

 Bichler, Rolinger, υ.π., ζ. 111 
206

 Bichler, Rolinger, υ.π., ζ. 110, 111 
207

 Bichler, Rolinger, υ.π., ζ. 112, 113 
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ηςκ ακηζθνμκμφκηςκ,208 μ Πμθοηνάηδξ βζα κα ζζπονμπμζήζεζ ηδκ πανμοζία ημο 

ζοκμιμθυβδζε ιε ημκ Άιαζδ, ημκ ααζζθζά ηδξ Αζβφπημο.209 

Παναηδνμφιε θμζπυκ πςξ μθυηθδνδ δ ζζημνία ηςκ Δθθήκςκ πθαζζζςκυηακ 

απυ ιμνθέξ δμοθείαξ, ιία εζςηενζηή ηαζ ιία ελςηενζηή ηαζ μζ μπμίεξ ανίζημκηακ ζε 

αθθδθελάνηδζδ. Συζμ μ Πμθοηνάηδξ υζμ ηαζ μζ οπυθμζπμζ Έθθδκεξ ηφνακκμζ 

ζζπονμπμίδζακ ημκ ημπζηυ ημοξ δεζπμηζζιυ εβημθπχκμκηαξ ζε αοηυκ ημκ πενζζηυ 

ζιπενζαθζζηζηυ δεζπμηζζιυ. Δηιεηαθεφηδηακ δδθαδή ημκ πυεμ ηςκ Πενζχκ βζα ιία 

ζανςηζηή ηαηάηηδζδ ηδξ Δονχπδξ, δ μπμία εα ιεηέηνεπε υθεξ ηδξ πχνεξ ζε ιία ηαζ δ 

πενζζηή έηηαζδ εα είπε ημ ηέθμξ ηδξ ζημκ μονακυ.
210

  

Ζ κμοαέθα απμηέθεζε βζα ημκ Ζνυδμημ ημ ιέζμ ιε ηδ αμήεεζα ημο μπμίμο 

ηαηυνεςζε κα πνμζςπμπμζήζεζ ηαεμθζηά ηαζ δζαπνμκζηά βεβμκυηα  ηαεζζηχκηαξ ηα 

πενζζζυηενμ ηαηακμδηά ζημκ ιέζμ ακαβκχζηδ. ηζξ πανεηαάζεζξ πανεθαφκεζ 

πθδεχνα ηέημζςκ ηονάκκςκ, υπςξ μ Πμθοηνάηδξ, μ Θναζφαμοθμξ, μ Αζηοάβδξ, μ 

Πενίακδνμξ, μ Κφρεθμξ, μ Ηππίαξ. Ζ ηονακκία θεζημονβεί ςξ ανςβυξ ηδξ 

ζιπενζαθζζηζηήξ πμθζηζηήξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ηνέθεηαζ απυ ηδκ αηυνεζηδ επζεοιία 

βζα πενζζζυηενα. Ζ ελμοζία ηαζ μζ επζηοπίεξ ημο πανεθευκημξ ηοθθχκμοκ ημ θμβζηυ 

ημο ιμκάνπδ ζε ζδιείμ κα ιδ βκςνίγεζ ηακέκα υνζμ κα οπενααίκεζ ηα θοζζηά ηαζ 

κμδηά θνάβιαηα. Δπζδίδεηαζ ζε πακηχξ είδμοξ ακμζζμονβήιαηα αθάπημκηαξ ελίζμο 

αεχμοξ ηαζ εκυπμοξ.
211

  

Έκα άθθμ γήηδια ημ μπμίμ πνμηαθμφζε ζημκ  Ζνυδμημ απέπεεζα ήηακ δ 

δζπυκμζα ιεηαλφ ηςκ Δθθήκςκ. Αοηυ βίκεηαζ έκημκα ακηζθδπηυ ζηδκ πανέηααζδ ημο 

Δ΄ αζαθίμο ηςκ παναβνάθςκ 91 έςξ 93, υπμο αθέπμοιε έκακ άθθμ ηνυπμ εθέβπμο ηςκ 

πμθζηζηχκ πναβιάηςκ. Ζ πάνηδ αθέπμκηαξ ηδ δφκαιδ ηδξ Αεήκαξ ιένα ιε ηδ ιένα 

κα ιεβαθχκεζ, θυβς ημο δδιμηναηζημφ ηδξ πμθζηεφιαημξ ηαζ κα ιδκ είκαζ πνυεοιδ κα 

οπαημφζεζ ζε αοημφξ, θμαήεδηε πςξ ακ ζοκεπίζμοκ κα είκαζ έκα εθεφεενμ βέκμξ, εα 

ημοξ λεπενκμφζακ ζε δφκαιδ ηαζ πςξ δ ιυκδ θφζδ πνμηεζιέκμο κα ηάιρμοκ ηδκ 

ακμδζηή ημοξ πμνεία, εα ήηακ κα επζαάθμοκ ημ πμθίηεοια ηδξ ηονακκίδαξ, χζηε 

                                                           
208

 Ζν., 3, 39 ηαὶ ηὰ ιὲκ πνῶηα ηνζπῆ δαζάιεκμξ ηὴκ πυθζκ ημῖζζ ἀδεθθεμῖζζ Πακηαβκχηῳ ηαὶ 

οθμζῶκηζ ἔκεζιε, ιεηὰ δὲ ηὸκ ιὲκ αὐηῶκ ἀπμηηείκαξ, ηὸκ δὲ κεχηενμκ οθμζῶκηα ἐλεθάζαξ ἔζπε 

πᾶζακ άιμκ 
209

 Ζν., 3, 39 ἔπςκ δὲ λεζκίδκ Ἀιάζζ ηῷ Αἰβφπημο ααζζθέσ ζοκεεήηαημ, πέιπςκ ηε δῶνα ηαὶ δεηυιεκμξ 

ἄθθα παν᾽ ἐηείκμο. 
210

 Kurt A. Raaflaub, υ.π., ζ.176, 177 
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απμδοκαιςιέκδ πζα κα πεζεανπήζεζ ζηδ δφκαιδ ηδξ δβειμκίαξ ηδξ.
212

 
213

 Γζα ημκ 

θυβμ αοηυ μζ πανηζάηεξ ηάθεζακ ημκ Ηππία ηαζ πνμζπάεδζακ κα πείζμοκ ημοξ 

ζοιιάπμοκ, χζηε κα ζοιπνάλμοκ ζημ ζπέδζυ ημοξ. Ο εηπνυζςπμξ ηδξ Κμνίκεμο 

χηθδξ, ακηίηεζηαζ ζηδκ πνυηαζδ ηδξ πάνηδξ ιέζα απυ έκα θυβμ ακαθενυιεκμξ 

ζηδκ ηονακκία ηςκ Κορεθίδςκ ανπίγμκηαξ απυ ηδ βέκκδζδ ημο Κφρεθμο, 

πνμηεζιέκμο κα ηαηαθήλεζ ζημκ εβηςιζαζιυ ηδξ δδιμηναηίαξ έκακηζ ηδξ ηονακκίαξ 

πνμζπαεχκηαξ κα απμηνέρεζ ημοξ πανηζάηεξ απυ ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα 

ακαηνέρμοκ ηδκ πνυζθαηα εβηαεζδνοιέκδ δδιμηναηία.
214

  Ζ ακαθμνά ημο ζηδ 

βέκκδζδ ηαζ ζςηδνία ημο Κφρεθμο, δδιζμονβεί ηδκ εκηφπςζδ πςξ έθεαζε ημ ηέθμξ 

ηδξ άδζηδξ ηαζ ζηθδνήξ δζαηοαένκδζδξ ηςκ Βαηπζάδςκ. Χζηυζμ ημ ηέθμξ ηδξ ιίαξ 

ηονακκίαξ βίκεηαζ δ αθεηδνία ιζάξ κέαξ. Σμ επίηεκηνμ ηδξ πμθζηζηήξ εέζδξ ημο χηθδ 

είκαζ δ ζζημνία ζοκάκηδζδξ ημο Πενίακδνμο ιε ημκ ηφνακκμ Θναζφαμοθμ, 

πνμηεζιέκμο κα πανμοζζαζηεί δ ζηοβκυηδηα ηδξ ιμκανπζηήξ ελμοζίαξ. Ο Ζνυδμημξ 

ιέζς ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πανέηααζδξ απμδζηζιάγεζ ηα ηονακκζηά ηαεεζηχηα.  

Οζ πανηζάηεξ θμζπυκ, ζημ θυαμ ηδξ επενπυιεκδξ ακχδμο ηδξ δδιμηναηζηήξ 

Αεήκαξ, βζα κα εδναζχζμοκ ηζ αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ ηδκ ημπζηή ημοξ ελμοζίαξ 

απμθάζζζακ κα αθακίζμοκ ηδκ ακηίπαθδ δφκαιδ ιε πθάβζμ ηνυπμ, δζαπνάηημκηαξ ημ 

ακμζζμφνβδια ηδξ επζαμθήξ εκυξ εβηθδιαηζημφ ηαεεζηχημξ, εοιίγμκηαξ ηζξ 

δμθμθμκζηέξ πναηηζηέξ ηςκ ηονάκκςκ εκακηίμκ εηείκςκ πμο εεςνμφζακ απεζθή βζα 

ηδκ ελμοζία ημοξ. 

θεξ θμζπυκ μζ πναηηζηέξ πμο εθήνιμζακ ηα ιμκανπζηά ηαεεζηχηα ζημ αςιυ 

ημο αθαγμκζημφ ημοξ ζοιθένμκημξ είπακ μθέενζεξ επζπηχζεζξ ζημ θαυ. Καηά ηφνζμ 

θυβμ, μ ζζημνζηυξ ηςκ Μδδζηχκ ζοκδέεζ ηδκ εοηοπία ηαζ ηδ δοζηοπία ιζαξ ημζκςκίαξ 

ιε ηζξ πνάλεζξ ηςκ δβεηχκ ηδξ. ηζξ πνμξ ελέηαζδ κμοαέθεξ δζαπζζηχκμοιε υηζ αοηυ 

δεκ ζζπφεζ ιυκμ ιε ηδκ Ακαημθή, αθθά ηαζ ζηδκ ζζημνία ηςκ εθθδκζηχκ ηναηχκ 

βίκεηαζ μναηή δ εοεφκδ ηςκ πμθζηζηχκ πνάλεςκ ηςκ δβεηχκ. Μέζς θμζπυκ ηςκ 
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Moles, υ.π. ζ.57 
213

 Ζν., 5, 91 ηυηε δὲ ὡξ ἀκέθααμκ μἱ Λαηεδαζιυκζμζ ημὺξ πνδζιμὺξ ηαὶ ημὺξ Ἀεδκαίμοξ ὥνςκ 

αὐλμιέκμοξ ηαὶ μὐδαιῶξ ἑημίιμοξ ἐυκηαξ πείεεζεαζ ζθίζζ, κυῳ θααυκηεξ ὡξ ἐθεφεενμκ ιὲκ ἐὸκ ηὸ 

βέκμξ ηὸ Ἀηηζηὸκ ἰζυννμπμκ ηῷ ἑςοηῶκ ἂκ βίκμζημ, ηαηεπυιεκμκ δὲ ὑπὸ ηονακκίδμξ ἀζεεκὲξ ηαὶ 

πεζεανπέεζεαζ ἕημζιμκ, ιαευκηεξ [δὲ] ημφηςκ ἕηαζηα ιεηεπέιπμκημ Ἱππίδκ ηὸκ Πεζζζζηνάημο ἀπὸ 

ζβείμο ημῦ ἐκ θθδζπυκηῳ [ἐξ ὃ ηαηαθεφβμοζζ μἱ Πεζζζζηναηίδαζ]. ἐπείηε δέ ζθζ Ἱππίδξ ηαθευιεκμξ 

ἧηε, ιεηαπειράιεκμζ ηαὶ ηῶκ ἄθθςκ ζοιιάπςκ ἀββέθμοξ ἔθεβυκ ζθζ πανηζηαζ ηάδε·.   
214

Forsdyke, υ.π., ζ. 492-494 
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κμαεθζζηζηχκ πνμζχπςκ πανμοζζάγεζ δναιαημπμζδιέκα ηδ θζθμζμθία ηδξ ζζημνίαξ 

ηαζ ηδκ πμνεία ηδξ δβειμκίαξ ςξ ζζημνζηήξ αθήβδζδξ.
215

 

Ζ πανέηααζδ πμο ζοκακηάιε ζηζξ παναβνάθμοξ 7 έςξ 13 ημο Α΄  αζαθίμο 

απμηεθεί ζδιακηζηυ δείβια ηςκ ηαηαζηνμθζηχκ ζοκεπεζχκ πμο ιπμνεί κα θένμοκ μζ 

αθαγμκζηέξ πναηηζηέξ ηςκ ηονάκκςκ. Δδχ αθέπμοιε ημκ Κακδαφθδ, ηφνακκμ ηςκ 

ανδίςκ κα επζαάθεζ ηδ πανάθμβδ εέθδζή ημο ζημκ πζζηυ δμνοθυνμ ημο Γφβδ. 

Οοζζαζηζηά ημκ ελακάβηαζε κα δεζ βοική ηδ βοκαίηα ημο, πανά ηδκ ανκδηζηή ζηάζδ 

ημο δμνοθυνμο ηαζ ηζξ ιάηαζεξ πνμζπάεεζεξ κα ημκ ιεηαπίζεζ.
216

 Ο Γφβδξ υπςξ ηαζ 

ηάεε οπήημμξ πανμοζζάγεηαζ αδφκαιμξ ιπνμζηά ζηδ αμοθή ημο άνπμκηα απυ θυαμ  

ιήπςξ ημο ζοιαεί ηάπμζμ ηαηυ.
217

 Ζ άθμβδ δζαηαβή θένκεζ ημκ Γφβδ ακηζιέηςπμ ιε 

ημ ιεβαθφηενμ ηαηυ ημ μπμίμ ηαευνζζε ηδκ πνμζςπζηή ημο ιμίνα, αθθά ηαζ ηδξ 

ιεθθμκηζηήξ ημο βεκζάξ. Ζ βοκαίηα ημο Κακδαφθδ ακηζθήθεδηε ηδκ πανμοζία ημο ηαζ 

βζα κα εηδζηδεεί ημκ άκηνα ηδξ βζα ηδκ πνμζαμθή, έεεζε ημκ Γφβδ εκχπζμκ εκυξ 

δζθήιιαημξ. Ή κα ζημηςεεί ή κα ζημηχζεζ ημκ ααζζθζά ηαζ κα θάαεζ ηδ εέζδ ημο.
218 Ο 

ήνςαξ βζα αηυιδ ιία θμνά ηαηααάθεζ ιάηαζεξ πνμζπάεεζεξ κα αθθάλεζ ηδ βκχιδ ηδξ 

ελμοζίαξ. θα ημο ηα επζπεζνήιαηα απμννίπημκηαζ ηζ εηείκμξ εκχ δεκ ημ επζεοιεί 

αημθμοεεί ηδ δεφηενδ επζθμβή. Να ζημηχζεζ δδθαδή ημκ Κακδαφθδ ηαζ κα ημκ 

δζαδεπεεί ζημ ενυκμ.
219

 Ζ απυθαζδ αοηή ακ ηαζ δεκ ημο ακήηεζ μθμηθνδηςηζηά ηαζ 

πανά ημ βεβμκυξ υηζ ημο επζαθήεδηε απυ άθθμοξ, μζ ζοκέπεζέξ ηδξ εα είκαζ μθέενζεξ 

βζα ηζξ ιεηέπεζηα βεκεέξ ηαζ ζοβηενζιέκα βζα ημκ πέιπημ απυβμκυ ημο, Κνμίζμ.
220

  

Δπμιέκςξ, μ Γφβδξ πανά ηζξ ακηζνήζεζξ ηαζ ημοξ εκδμζαζιμφξ ημο, ιε ηδκ 

απυθαζή ημο άκμζλε ημοξ αζημφξ ημο Αζυθμο, δζυηζ δ πνάλδ ημο απμηέθεζε φρζζηδξ 

ιμνθήξ φανδ ηαζ ηδξ μπμίαξ ηα απμηεθέζιαηα βίκμκηαζ μναηά ζηζξ παναβνάθμοξ 34 

έςξ 45 ημο Α΄ αζαθίμο. ηα πςνία αοηά μ Ζνυδμημξ ιαξ αθδβείηαζ ηζξ άηανπεξ 

πνμζπάεεζεξ ημο Κνμίζμο κα ζχζεζ ημκ βζυ ημο, Άηδ απυ ημκ εάκαημ, ηαεχξ έκα 

                                                           
215

 Bichler, Rolinger, υ.π., ζ. 130,131 
216

 Ζν., 1, 10 ὁ ιὲκ δή, ὡξ μὐη ἐδφκαημ δζαθοβεῖκ, ἦκ ἕημζιμξ. 
217

 Ζν., 1,  9 ὁ ιὲκ δὴ θέβςκ ημζαῦηα ἀπειάπεημ, ἀννςδέςκ ιή ηί μἱ ἐλ αὐηῶκ βέκδηαζ ηαηυκ. 
218

Ζν., 1, 11  ἢ βὰν Κακδαφθεα ἀπμηηείκαξ ἐιέ ηε ηαὶ ηὴκ ααζζθδίδκ ἔπε ηὴκ Λοδῶκ, ἢ αὐηυκ ζε αὐηίηα 

μὕης ἀπμεκῄζηεζκ δεῖ, ὡξ ἂκ ιὴ πάκηα πεζευιεκμξ Κακδαφθῃ ημῦ θμζπμῦ ἴδῃξ ηὰ ιή ζε δεῖ. ἀθθ᾽ ἤημζ 

ηεῖκυκ βε ηὸκ ηαῦηα αμοθεφζακηα δεῖ ἀπυθθοζεαζ ἢ ζὲ ηὸκ ἐιὲ βοικὴκ εεδζάιεκμκ ηαὶ πμζήζακηα μὐ 

κμιζγυιεκα. 
219

Ζν., 1, 11 πεί ιε ἀκαβηάγεζξ δεζπυηεα ηὸκ ἐιὸκ ηηείκεζκ μὐη ἐεέθμκηα, θένε ἀημφζς, ηέῳ ηαὶ 

ηνυπῳ ἐπζπεζνήζμιεκ αὐηῷ. ἡ δὲ ὑπμθααμῦζα ἔθδ· η ημῦ αὐημῦ ιὲκ πςνίμο ἡ ὁνιὴ ἔζηαζ ὅεεκ πεν 

ηαὶ ἐηεῖκμξ ἐιὲ ἐπεδέλαημ βοικήκ, ὑπκςιέκῳ δὲ ἡ ἐπζπείνδζζξ ἔζηαζ. 
220

 Ζν., 1, 13 ημζυκδε ιέκημζ εἶπε ἡ Ποείδ, ὡξ Ἡναηθείδῃζζ ηίζζξ ἥλεζ ἐξ ηὸκ πέιπημκ ἀπυβμκμκ 

Γφβες. 
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υκεζνμ, ημο είπε πνμιδκφζεζ πςξ ημ παζδί ημο εα πακυηακ απυ ζζδενέκζα αζπιή.
221

 Ζ 

κμοαέθα αοηή δζδβείηαζ ηζξ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ πμο ιπμνεί κα θένεζ δ εβςζζηζηή 

πμθζηζηή ηςκ ηονάκκςκ ζηζξ γςέξ ηυζμ ηςκ ίδζςκ, υζμ ηζ εηείκςκ πμο δεκ 

ζοιιεηείπακ ζε αοηέξ.  

Ο Κνμίζμξ ηαθείηαζ κα αζχζεζ ηζξ επζπηχζεζξ αοηέξ ηαζ απυ ηδκ πθεονά ημο 

εφιαημξ ηαζ απυ ηδκ πθεονά ημο εφηδ. Ζ πνχηδ μθείθεηαζ ζημκ πνυβμκυ ημο Γφβδ, μ 

μπμίμξ ηένδζζε ημ ααζζθζηυ αλίςια πανααζάγμκηαξ ημοξ ημζκςκζημφξ ηακυκεξ,
222

 ηαζ 

δζαπνάηημκηαξ έβηθδια ζημηχκμκηάξ ημκ.
223

 Ζ ιμίνα θμζπυκ, είπε μνίζεζ ζημκ 

απυβμκυ ημο κα οπμθένεζ. ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ έκμπμξ ηνίκεηαζ μ ίδζμξ μ 

Κνμίζμξ. Μάθζζηα μ Ζνυδμημξ ακαθένεζ πςξ ήηακ μ πνχημξ πμο άνπζζε άδζηεξ 

πνάλεζξ εκακηίμκ ηςκ Δθθήκςκ, πμο επζδυεδηε ζε ιία επζεεηζηή ζιπενζαθζζηζηή 

πμθζηζηή οπμδμοθχκμκηαξ υθμοξ ζπεδυκ ημοξ θαμφξ πμο γμφζακ δοηζηά ημο πμηαιμφ 

Άθο επζαάθθμκηαξ ζηθδνά θμνμθμβζηά ιέηνα.
224

  

Μάθζζηα, ζε ιζα άθθδ κμοαέθα ηδκ μπμία εκημπίγμοιε επίζδξ ζημ Α΄ αζαθίμ 

ζηζξ παναβνάθμοξ 29 έςξ 33 ηαζ εκηάζζεηαζ πνμκζηά ζηδκ πενίμδμ ηδξ αηιήξ ημο, 

πθδνμθμνμφιαζηε πςξ ημκ επζζηέθεδηε μ υθςκ μ Αεδκαίμξ, ιε ζηυπμ κα ιζθήζεζ 

βζα ημ εοιεηάαθδημ ηδξ εοηοπίαξ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ ηαζ υηζ μ άκενςπμξ δε εα 

ιπμνμφζε κα εηθένεζ βζα ηδ γςή ημο ιζα ηεθζηή ηνίζδ εάκ πνχηα δε δεί ημ ηέθμξ ημο. 

Ο Κνμίζμξ ηυηε ηοθθςιέκμξ απυ ηδ δφκαιδ, ηδκ απυημιδ επζηοπία ηαζ ηδκ ελμοζία, 

είπε πάζεζ ηάεε αίζεδζδ θμβζηήξ εεςνχκηαξ ημκ εαοηυ ημο οπενάκενςπμ ηαζ ημκ πζμ 

εοηοπζζιέκμ απ’ υθμοξ, παναηηήνζζε ημκ υθςκα αιαεέα ηαζ ημκ έδζςλε, πςνίξ κα 

αημφζεζ ηζξ κμοεεζίεξ ημο.
225

 226
 Μυκμ υηακ έπαζε ημκ βζυ, ηδκ ελμοζία ηαζ 

ζοκηνίθηδηε απυ ημκ Κφνμ, ακαβκχνζζε ηδκ αλία υζςκ ημο είπε πεζ ηάπμηε μ ζμθυξ 

Αεδκαίμξ. 
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 Ζν., 1, 34 αὐηίηα δέ μἱ εὕδμκηζ ἐπέζηδ ὄκεζνμξ, ὅξ μἱ ηὴκ ἀθδεείδκ ἔθαζκε ηῶκ ιεθθυκηςκ βεκέζεαζ 

ηαηῶκ ηαηὰ ηὸκ παῖδα, ημῦημκ δὴ ὦκ ηὸκ Ἄηοκ ζδιαίκεζ ηῷ Κνμίζῳ ὁ ὄκεζνμξ ὡξ ἀπμθέεζ ιζκ αἰπιῆ 

ζζδδνέῃ αθδεέκηα. 
222

Ζν., 1, 10 πανὰ βὰν ημῖζζ Λοδμῖζζ, ζπεδὸκ δὲ ηαὶ πανὰ ημῖζζ ἄθθμζζζ ααναάνμζζζ, ηαὶ ἄκδνα ὀθεκαζ 

βοικὸκ ἐξ αἰζπφκδκ ιεβάθδκ θένεζ.  
223

Raaflaub, υ.π., ζ. 170 
224

Raaflaub, υ.π., ζ. 170 
225

 S. Said, Ηξόδνηνο θαη ηξαγσδία, ζημ Δβπεζνίδζμ δνμδυηεζςκ ζπμοδχκ, υ.π., ζ.129 
226

 Ζν., 1, 33 ηαῦηα θέβςκ ηῷ Κνμίζῳ μὔ ηςξ μὔηε ἐπανίγεημ, μὔηε θυβμο ιζκ πμζδζάιεκμξ μὐδεκὸξ 

ἀπμπέιπεηαζ, ηάνηα δυλαξ ἀιαεέα εἶκαζ, ὃξ ηὰ πανευκηα ἀβαεὰ ιεηεὶξ ηὴκ ηεθεοηὴκ πακηὸξ πνήιαημξ 

ὁνᾶκ ἐηέθεοε. 
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Απυ ηδκ άθθδ πθεονά ιέζα απυ ημκ παιυ ημο Άηδ, μ Κνμίζμξ εα πθήνςκε βζα 

ηα πνμβμκζηά ηαζ ηα δζηά ημο ζθάθιαηα. Δίκαζ μοζζαζηζηά ημ εφια ηςκ απμθάζεςκ 

εκυξ ηονακκζημφ ηαεεζηχημξ. Οζ ζοκέπεζεξ ηςκ άθμβςκ ααζζθζηχκ απμθάζεςκ 

εοιίγμοκ κηυιζκμ, ηαεχξ ζημ πέναζιά ημοξ δδιζμονβμφκ ιία αθοζίδα μθέενμο. Απυ 

ηζξ πνάλεζξ ημο Κακδαφθδ πενκάιε ζηδ ζφγοβυ ημο, ζηδ ζοκέπεζα ζημκ Γφβδ, φζηενα 

ζημκ Κνμίζμ ημο μπμίμο μζ οανζζηζηέξ ηαζ απενίζηεπηεξ εκένβεζεξ, μδήβδζακ ζημ 

παιυ εκυξ κέμο ακενχπμο, ημο βζμφ ημο ηαζ ηέθμξ ζηδ δοζηοπία ημο ζδίμο.  

Χζηυζμ, ημ ηαηυ δε ζηαιάηδζε ζημκ παιυ ημο Άηδ. Ο Άδναζημξ, έκαξ άκδναξ 

πμο άεεθά ημο είπε ζημηχζεζ ζημ πανεθευκ ημκ αδεθθυ ημο ηαζ είπε δζςπεεί απυ ημ 

ζπίηζ ημο, πθήνςζε ηζ αοηυξ ημ ηίιδια, ηαεχξ υπςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ ζημ 

πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ζοκυδεοζε ημκ Άηδ ζημ ηοκήβζ ημο ηάπνμο πμο είπε 

ειθακζζηεί ζημ αμοκυ ηδξ Μοζίαξ ηαζ ημ ηυλμ ημο ακηί βζα ημ γχμ, πθήβςζε 

εακάζζια ημκ βζυ ημο Κνμίζμο. Ο Άδναζημξ ήηακ ημ ιέζμ ιε ημκ μπμίμ επήθεε δ 

ηζιςνία ημο Λοδμφ ααζζθζά ηυζμ βζα ηα πνμβμκζηά υζμ ηαζ ηα δζηά ημο ζθάθιαηα. Σμ 

ηέθμξ ημο βκςνίγμοιε πςξ ήηακ ηναβζηυ, ηαεχξ ανήηε ημ εάκαημ απυ ημ δζηυ ημο 

πένζ ιδ ιπμνχκηαξ κα ααζηάλεζ ημκ άδζημ θυκμ ημο κέμο.
227

 

Γίκεηαζ επμιέκςξ θακενή βζα αηυιδ ιία θμνά δ ηαηαζηνμθζηή δνάζδ ηςκ 

ηονάκκςκ. Ζ ιία ζοιθμνά ηαείζηαηαζ δ αθεηδνία ιζάξ κέαξ επδνεάγμκηαξ 

ηαηαζηνμθζηά ημοξ αοημονβμφξ, αθθά ηονίςξ εηείκμοξ πμο μοδειία ακάιεζλδ είπακ 

ιε ηζξ απμθάζεζξ εηείκςκ. 

ιμζα απμηεθέζιαηα εκημπίγμοιε ζηδ κμοαέθα ηςκ παναβνάθςκ 108 έςξ 113 

ημο Η΄ αζαθίμο, πμο αθδβείηαζ ημ έκημκμ ενςηζηυ πάεμξ ημο Ξένλδ, μ πεζνζζιυξ ημο 

μπμίμο απμααίκεζ ιμζναίμξ βζα ηδκ μζημβέκεζά ημο ηαζ πθήηηεζ μθυηθδνδ ηδξ πενζζηή 

επζηνάηεζα. Ανπζηά, πανμοζζάγεηαζ ενςηεοιέκμξ ιε ηδ βοκαίηα ημο αδεθθμφ ημο 

Μαζίζηδ. Καεχξ ημ πάεμξ ημο δε ανίζηεζ ακηίηνζζια ηζκεί ηα κήιαηα ιε ηνυπμ πμο 

πνμηάθεζε ηδκ πνχηδ ιεηααμθή ζηδκ ηφπδ ηςκ βφνς ημο. Πάκηνερε ημκ βζυ ημο, 

Γανείμ, ιε ηδκ ηυνδ αοηή ηδξ βοκαίηαξ πνμηεζιέκμο κα ημο δμεεί δ εοηαζνία κα ηδκ 

πθδζζάζεζ πενζζζυηενμ.
228

 ηδ ζοκέπεζα, ιε απνμζδυηδημ ηνυπμ μ ένςηαξ αοηυξ 

ακηζηαείζηαηαζ απυ ιζα κέα ενςηζηή επζεοιία βζα ηδκ ηυνδ αοηήξ πμο άημοβε ζημ 

                                                           
227

 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ. 46-61 
228

Ζν., 5, 108  ἐκεαῦηα δὴ Ξένλδξ ἐνβυιεκμξ ηῶκ ἄθθςκ πνήζζεζ ηὸκ βάιμκ ημῦημκ ηῷ παζδὶ ηῷ 

ἑςοημῦ Γανείῳ, εοβαηένα ηξ βοκαζηὸξ ηαφηδξ ηαὶ Μαζίζηες, δμηέςκ αὐηὴκ ιᾶθθμκ θάιρεζεαζ ἢκ 

ηαῦηα πμζήζῃ. 
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υκμια Ανηαΰκηδ,229 δ μπμία ζε ακηίεεζδ ιε ηδ ιδηένα ηδξ οπμηφπηεζ ηζ έηζζ ακμίβεζ 

έκαξ ηφηθμξ αίιαημξ ζηδκ μζημβέκεζα. 

θα λεηίκδζακ υηακ δ ημπέθα ςξ πάνδ βζα ηζξ ενςηζηέξ ηδξ οπδνεζίεξ γήηδζε 

απυ ημκ Ξένλδ ημ πέπθμ πμο δ κυιζιδ ζφγοβμξ είπε οθάκεζ βζα αοηυκ. Ο Ξένλδξ δε 

ιπυνεζε κα ηδξ ανκδεεί, ηαεχξ είπε δεεεί ιε υνημ.
230

 Χζηυζμ, δεκ ηυθιδζε κα ηδξ 

απμηαθφρεζ ηδκ πνμέθεοζή ημο. Ζ ζφγοβμξ, Άιδζηνζξ, έηακε ημ ζθάθια κα εεςνήζεζ 

ενςιέκδ ημο άκηνα ηδξ, ηδ ιδηένα ηαζ υπζ ηδκ ηυνδ. Γζα άθθδ ιία θμνά μ Ξένλδξ 

απυ δεζθία δεκ απμηάθορε ηδκ αθήεεζα, ιε απμηέθεζια ιζα απμθφηςξ αεχα βοκαίηα 

κα ανεζ ηναβζηυ ηέθμξ.
231 Κζ υπςξ έκα ηαηυ θένκεζ ηαζ ημ άθθμ, ημ θμκζηυ αοηυ 

ζηάεδηε δ αθμνιή βζα κέα.  

Μυθζξ μ Μαζίζηδξ είδε ημ ηαηαηνεμονβδιέκμ ζχια ηδξ ζογφβμο ημο 

ζοβηθμκίζηδηε ηαζ εέθδζε κα πάνεζ εηδίηδζδ, ηδκ μπμία ανήηε ζημ πνυζςπμ ηςκ 

αβακαηηδζιέκςκ Βαηηνίςκ ηαζ άηςκ, εβείνμκηαξ επακάζηαζδ. Ο Ξένλδξ ηυηε 

ηαεχξ έκζςζε ηδκ ελμοζία ημο κα απεζθείηαζ επζζηνάηεοζε ημκ πζμ άιεζμ ηαζ βνήβμνμ 

ηνυπμ ηαηαζημθήξ ηδξ ελέβενζδξ. Αοηυ δεκ ήηακ άθθμ απυ ημκ αθακζζιυ. Δλυκηςζε 

υθμοξ υζμοξ ζοιιεηείπακ, αηυιδ ηαζ ημκ ίδζμ ημο ημκ αδεθθυ ηαζ ημοξ οζμφξ 

αοημφ.
232

 

Δφημθα βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ μζ μθέενζεξ ζοκέπεζεξ πμο έπμοκ βζα ημκ θαυ δ 

πνάλεζξ ημο ιμκάνπδ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ αθεηδνία υθςκ ηςκ δεζκχκ 

ζηάεδηε, πνχημκ, δ ζθμνδή ενςηζηή επζεοιία ημο ααζζθζά ηαζ δεφηενμκ, δ δεζθία 

ημο. ηδκ  πνχηδ, ηάθορε ημοξ πναβιαηζημφξ ημο ζημπμφξ ιε εθζβιμφξ. Έκαξ ελ 

αοηχκ ήηακ μ βάιμξ ημο βζμφ ημο πμο απμηέθεζε ιζα παναπθακδηζηή ζηδκμεεζία. ηδ 

δεφηενδ, δ αδοκαιία κα απμηαθφρεζ ηδκ αθήεεζα πνμηάθεζε έκα ηφηθμ αίιαημξ πμο 

μδήβδζε ζηδ ζθαβή πθήεμξ αεχςκ.  

                                                           
229

 Ζν., 5, 108  ἐπεὶ δὲ ἐηεῖζέ ηε ἀπίηεημ ηαὶ ἠβάβεημ ἐξ ἑςοημῦ Γανείῳ ηὴκ βοκαῖηα, μὕης δὴ ηξ 

Μαζίζηες ιὲκ βοκαζηὸξ ἐπέπαοημ, ὁ δὲ δζαιεζράιεκμξ ἤνα ηε ηαὶ ἐηφβπακε ηξ Γανείμο ιὲκ βοκαζηυξ, 

Μαζίζηες δὲ εοβαηνυξ· μὔκμια δὲ ηῆ βοκαζηὶ ηαφηῃ ἦκ Ἀνηαΰκηδ.  
230

 Ζν., 5, 109  Γχζεζξ ιμζ ηὸ ἄκ ζε αἰηήζς; ὁ δὲ πᾶκ ιᾶθθμκ δμηέςκ ηείκδκ αἰηήζεζεαζ ὑπζζπκέεημ 

ηαὶ ὤιμζε. 
231

Ζν., 5, 112   ἡ Ἄιδζηνζξ ιεηαπειραιέκδ ημὺξ δμνοθυνμοξ ημὺξ Ξένλες δζαθοιαίκεηαζ ηὴκ βοκαῖηα 

ηὴκ Μαζίζηες· ημφξ ηε ιαγμὺξ ἀπμηαιμῦζα ηοζὶ πνμέααθε ηαὶ ῥῖκα ηαὶ ὦηα ηαὶ πείθεα ηαὶ βθῶζζακ 

ἐηηαιμῦζα ἐξ μἶηυκ ιζκ ἀπμπέιπεζ δζαθεθοιαζιέκδκ. 
232

Ζν., 5, 113  ἀθθὰ βὰν Ξένλδξ ποευιεκμξ ηαῦηα ἐηεῖκμκ πνήζζμκηα πέιραξ ἐπ᾽ αὐηὸκ ζηναηζὴκ ἐκ ηῆ 

ὁδῷ ηαηέηηεζκε αὐηυκ ηε ἐηεῖκμκ ηαὶ ημὺξ παῖδαξ αὐημῦ ηαὶ ηὴκ ζηναηζὴκ ηὴκ ἐηείκμο. 
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Ζ κμοαέθα επζαεααζχκεζ ηα ηαηαζηνμθζηά απμηεθέζιαηα ημο αζζαηζημφ 

δζπμηζζιμφ ηαζ ηδξ ενςηζηήξ παεμθμβίαξ πμο ζημ πέναζιά ημοξ δδιζμονβμφκ πθήεμξ 

δεζκχκ. Οζ απμθάζεζξ εκυξ ιμκάνπδ πμθθέξ θμνέξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ημ θαυ ημο 

ζημκ πυθειμ ηαζ ημκ εάκαημ.
233

 

οκεπίγμκηαξ ηδ ιεθέηδ ιαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαηαβναθή ηςκ δεζκχκ πμο 

πνμηαθμφκ μζ απμθάζεζξ ηςκ ιμκανπχκ ζηζξ ακενχπζκεξ γςέξ, εα ήηακ αηυπδια κα 

δζαθφβεζ ηδξ πνμζμπήξ ιαξ δ κμοαέθα πμο αθδβείηαζ ηα πνχζια πνυκζα ηδξ γςήξ ημο 

Κφνμο, δ μπμία έβηεζηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 108 έςξ 119 ημο Α΄ αζαθίμο. Ακαθμνζηά 

ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ κμοαέθα έπεζ βίκεζ ήδδ θυβμξ ζημ πανυκ 

ηεθάθαζμ. ημ ζδιείμ αοηυ ηφνζμ ιέθδια απμηεθεί δ ηαηάδεζλδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ 

ηνμιαηηζηήξ εηδζηδηζηήξ ιακίαξ ημο ααζζθζά εκακηίμκ εηείκμο πμο ηυθιδζε κα ιδκ 

οθμπμζήζεζ ηδ δζαηαβή ημο
234

. Αοηυξ δεκ είκαζ άθθμξ απυ ημκ Άνπαβμ, άκενςπμ 

έιπζζημ, υπςξ θακενχκεζ ημ πςνίμ: Κῦξνο, θαιέζαο Ἅξπαγνλ, ἄλδξα νἰθήηνλ θαὶ 

πηζηόηαηόλ ηε Μήδσλ θαὶ πάλησλ ἐπίηξνπνλ ηῶλ ἑσπηνῦ.
235

 Ανπζηά αθμφ ημκ ακάβηαζε 

πανα ηδ εέθδζή ημο κα δζαπνάλεζ ακενςπμηημκία ηαζ ιάθζζηα εκυξ ανέθμοξ, ζηδ 

ζοκέπεζα υηακ απμηαθφθεδηε δ αθήεεζα ηαζ απμδείπεδηε υηζ ηεθζηά δεκ ημ είπε ηάκεζ, 

μ ααζζθζά πάκς ζηδκ έλανζδ ηδξ εηδζηδηζηήξ ημο ιακίαξ ηζιχνδζε ημκ Άνπαβμ ιε 

ημκ πζμ εζδεπεή ηνυπμ. Έκα ηνυπμ πμο μ ακνεχπζκμξ κμοξ αδοκαηεί κα ζοθάαεζ. 

Ακαθοηζηυηενα, ζηδκ ανπή μ Αζηοάβδξ ηάθεζε ημκ  Άνπαβμ κα απμθμβδεεί. Συηε 

εηείκμξ αιέζςξ ημο απμηάθορε ηδκ αθήεεζα δίπςξ εκδμζαζιμφξ. Παναδέπεδηε πςξ 

δε ζηυηςζε ημ παζδί, αθθά ημ έδςζε ζε έκα απυ ημοξ αμζημφξ ημο ιε ημ υκμια 

Μζηνζδάηδξ ημκ μπμίμ ςζηυζμ απείθδζε υηζ εα ζηυηςκε εάκ δεκ έπναηηε υηζ μ 

ααζζθζάξ είπε μνίζεζ. Σα θυβζα ημο βίκμκηαζ θακενά ζημ αηυθμοεμ απυζπαζια ηδξ 

παναβνάθμο 117 Ὦ βαζηιεῦ, ἐπείηε παξέιαβνλ ηὸ παηδίνλ, ἐβνύιεπνλ ζθνπέσλ ὅθσο ζνί ηε 

πνηήζσ θαηὰ λόνλ θαὶ ἐγὼ πξὸο ζὲ γηλόκελνο ἀλακάξηεηνο κήηε ζπγαηξὶ ηῆ ζῆ κήηε αὐηῷ ζνὶ 

εἴελ αὐζέληεο. πνηέσ δὲ ὧδε· θαιέζαο ηὸλ βνπθόινλ ηόλδε παξαδίδσκη ηὸ παηδίνλ, θὰο ζέ ηε 

εἶλαη ηὸλ θειεύνληα ἀπνθηεῖλαη αὐηό. θαὶ ιέγσλ ηνῦηό γε νὐθ ἐςεπδόκελ· ζὺ γὰξ ἐλεηέιιεν 

νὕησ. παξαδίδσκη κέληνη ηῷδε θαηὰ ηάδε, ἐληεηιάκελνο ζεῖλαί κηλ ἐο ἔξεκνλ ὄξνο θαὶ 

παξακέλνληα θπιάζζεηλ ἄρξη νὗ ηειεπηήζῃ, ἀπεηιήζαο παληνῖα ηῷδε ἢλ κὴ ηάδε ἐπηηειέα 

πνηήζῃ. ἐπείηε δὲ πνηήζαληνο ηνύηνπ ηὰ θειεπόκελα ἐηειεύηεζε ηὸ παηδίνλ, πέκςαο ηῶλ 

εὐλνύρσλ ηνὺο πηζηνηάηνπο θαὶ εἶδνλ δη᾽ ἐθείλσλ θαὶ ἔζαςά κηλ. νὕησο ἔζρε, ὦ βαζηιεῦ, πεξὶ 
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 Μανςκίηδξ, υ.π.,  ζ. 225 – 231, 233 -237 
234

 N. Fisher, Η ιατθή εζηθή ζηνλ Ηξόδνην, ζημ Δβπεζνίδζμ δνμδυηεζςκ ζπμοδχκ, υ.π., ζ. 204 
235

 Ζν., 1, 108  
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ηνῦ πξήγκαηνο ηνύηνπ, θαὶ ηνηνύηῳ κόξῳ ἐρξήζαην ὁ παῖ.
236

 ηακ μ Αζηοάβδξ άημοζε ηα 

θυβζα έηνορε ημ εοιυ ημο, δζυηζ ζηυπεοε κα δνάζεζ ιε ηνυπμ φπμοθμ ηαζ 

αζθκζδζαζηζηυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ημο είπε πςξ ημκ ζοβπςνεί, ηαεχξ έκζςεε αάνμξ ζηδ 

ζοκείδδζή ημο βζα αοηυ πμο είπε ηάκεζ ζημ εββμκυ ημο. Έηζζ ηαηυνεςζε κα ηάιρεζ 

ημοξ θυαμοξ ημο Ανπάβμο, πνμηεζιέκμο κα πάρεζ κα ημκ θοθάβεηαζ. ηδ ζοκέπεζα, 

αθμφ ημκ ηαεδζφπαζε ημο γήηδζε κα θένεζ ημκ βζυ ημο κα παίλεζ ιε ημκ εββμκυ ημο 

ηαζ πνμζηάθεζε ημκ ίδζμ ζε δείπκμ.
237 Ο Άνπαβμξ πςνίξ κα έπεζ ακηζθδθεεί ημ δυθζμ 

ζπέδζμ ημο ααζζθζά, δέπεδηε ιε ιεβάθδ ημο εοπανίζηδζδ. Γοζηοπχξ δ αμοθή ημο 

Αζηοάβδ ήηακ ηεθείςξ δζαθμνεηζηή. Πίζς απυ ηδκ δνειία ημο, ηνοαυηακ έλαθθδ δ 

ιακία βζα εηδίηδζδ. Μυθζξ, μ ιμκαπμβζυξ ημο Ανπάβμο ιπήηε ζημ παθάηζ, μ ααζζθζά 

ημκ έζθαλε, ημκ δζαιέθζζε ηαζ ηέθμξ έρδζε ηαζ έαναζε υθα ηα ιέθδ ημο, υπςξ 

παναηηδνζζηζηά αθδβείηαζ μ Ζνυδμημξ ζημ αηυθμοεμ απυζπαζια ηδξ παναβνάθμο 

119 Ἀζηπάγεο δέ, ὥο νἱ ἀπίθεην ὁ Ἁξπάγνπ παῖο, ζθάμαο αὐηὸλ θαὶ θαηὰ κέιεα δηειὼλ ηὰ κὲλ 

ὤπηεζε, ηὰ δὲ ἥςεζε ηῶλ θξεῶλ, εὔηπθα δὲ πνηεζάκελνο εἶρε [ἕηνηκα].
238

  Χζηυζμ μ 

Αζοάβδξ δεκ ανηέζηδηε απθχξ ζηδ δμθμθμκία ημο αβμνζμφ, αθθά είπε ηαηά κμο ηάηζ 

αηυιδ πζμ αάκαοζμ ηαζ απάκενςπμ απυ ημ ακαημζκχζεζ ζημκ Άνπαβμ ημκ θυκμ ημο 

βζμφ ημο. Σμκ ηάθεζε ζε δείπκμ, υπμο εκχ βζα υθμοξ είπακ πνμζθενεεί ανκίζζα 

ηνέαηα, ζημκ Άνπαβμ είπε ζεναίνεζ ημ ζχια ημο παζδζμφ, εηηυξ ημο ηεθαθζμφ ηαζ ηςκ 

άηνςκ, χζηε κα ιδκ ημκ ακαβκςνίζεζ ηαζ κα ημκ βεοηεί. Αθμφ έθαβε ηαζ πυνηαζε, 

έβζκε δ ιεβάθδ απμηάθορδ, δ μπμία απακηάηαζ ζημ αηυθμοεμ πςνίμ ηδξ παναβνάθμο 

119 ὡο δὲ ηῷ Ἁξπάγῳ ἐδόθεε ἅιηο ἔρεηλ ηο βνξο, Ἀζηπάγεο εἴξεηό κηλ εἰ ἡζζείε ηη ηῆ ζνίλῃ. 

θακέλνπ δὲ Ἁξπάγνπ θαὶ θάξηα ἡζζλαη παξέθεξνλ ηνῖζη πξνζέθεηην ηὴλ θεθαιὴλ ηνῦ παηδὸο 

θαηαθεθαιπκκέλελ θαὶ ηὰο ρεῖξαο θαὶ ηνὺο πόδαο, Ἅξπαγνλ δὲ ἐθέιεπνλ πξνζζηάληεο 

ἀπνθαιύπηεηλ ηε θαὶ ιαβεῖλ ηὸ βνύιεηαη αὐηῶλ. πεηζόκελνο δὲ ὁ Ἅξπαγνο θαὶ ἀπνθαιύπησλ ὁξᾷ 

ηνῦ παηδὸο ηὰ ιείκκαηα· ἰδὼλ δὲ νὔηε ἐμεπιάγε ἐληόο ηε ἑσπηνῦ γίλεηαη.
239 Αθμφ μ ααζζθζάξ 

αεααζχεδηε πςξ εοπανζζηήεδηε ημ θαβδηυ, έθενακ έκα πακένζ υπμο ήηακ θοθαβιέκα 

ηα ιέθδ ημο αβμνζμφ πνμηεζιέκμο κα ημ ακαβκςνίζεζ.   Ο Άνπαβμξ δζαηήνδζε ηδκ 

ροπναζιία ημο, εοπανίζηδζε ημκ ααζζθζά βζα ημ βεφια, θέβμκηαξ πςξ υηζ πνμζθένεζ μ 
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 Ζν., 1, 117 
237

Ζν., 1, 118  ὡξ ὦκ ηξ ηφπδξ εὖ ιεηεζηεχζδξ, ημῦημ ιὲκ ηὸκ ζεςοημῦ παῖδα ἀπυπειρμκ πανὰ ηὸκ 

παῖδα ηὸκ κεήθοδα, ημῦημ δέ (ζῶζηνα βὰν ημῦ παζδὸξ ιέθθς εφεζκ ημῖζζ εεῶκ ηζιὴ αὕηδ πνυζηεζηαζ) 

πάνζζεί ιμζ ἐπὶ δεῖπκμκ. 
238

 Ζν., 1, 119 
239

 Ζν., 1, 119 
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ααζζθζάξ είκαζ ηαθμδεπμφιεκμ ηαζ έθοβε βζα ημ ζπίηζ ημο παίνκμκηαξ ιαγί ηαζ ημ 

πακένζ ιε ηα απμιεζκάνζα ημο παζδζμφ ημο.
240

 

Ζ ζζημνία αοηή ζηζαβναθεί ιε έκημκμ ηνυπμ ημ ημζιμείδςθμ ηδξ ακαημθήξ 

ηαζ εκ βέκεζ ηδ κμμηνμπία εκυξ ηονακκζημφ ηαεεζηχημξ. Παναηδνμφιε πςξ ζημ 

απμθοηανπζηυ ιμκηέθμ ημζκςκίαξ δεκ οπάνπεζ ημ παναιζηνυ ρήβια εθεοεενίαξ ζηδκ 

επζθμβή.  Ζ πνμζςπζηή εθεοεενία, υπςξ ηδ βκςνίγμοιε, οπμηάζζεηαζ ζηδ ιία ηαζ 

ιμκαδζηή εκημθή. Ο Άνπαβμξ δεκ είπε ημ δζηαίςια κα πανααεί μφηε ιία ίκηζα ηδκ 

εκημθή ημο ααζζθζά, μζ πνάλεζξ εηδίηδζδξ ημο μπμίμο απμααίκμοκ ιμζναίεξ. Έκα παζδί 

πάκεζ ηδ γςή ημο. Ο παηέναξ απμηηά πνμζςπείμ ηναβζηυ. Γε πάκεζ απθχξ ημκ 

ιμκάηνζαμ βζυ ημο, πανά πνμααίκεζ ηαζ ζε ακενςπμθαβζηυ δείπκμ εκ αβκμία ημο. Ο 

υθεενμξ βζα ημκ Άνπαβμ έπεζ θάαεζ επζηέξ δζαζηάζεζξ. Ζ εηδίηδζδ ημο ααζζθζά είκαζ 

απυνηαβδ. Γεκ ανηείηαζ απθχξ ζημ κα ζηενήζεζ απυ έκακ παηένα ημ παζδί ημο  ηαζ 

ζημκ πυκμ πμο αοηυ εα ημο πνμηαθέζεζ, αθθά επζεοιεί κα ηάκεζ ημκ παηένα 

ζοιιέημπμ ζηδκ απμηνυπαζα αοηή πνάλδ. Ηηακμπμζείηαζ ζημ κα βκςνίγεζ μ παηέναξ 

πςξ έθαβε ημ ίδζμ ημο ημ παζδί.   

Σέθμξ, ημ βεβμκυξ πςξ μ Κφνμξ έγδζε, δε ιπμνεί κα δζαβνάρεζ υθα εηείκα ηα 

πνυκζα πμο έγδζε ιαηνζά απυ ηδκ μζημβέκεζά ημο. Ζ αβάπδ πμο έθααε απυ ημοξ 

εεημφξ ημο βμκζμφξ δε δφκαηαζ κα ακαζνέζεζ ημ βεβμκυξ υηζ ιεβάθςζε ιαηνζά απυ 

ημοξ πναβιαηζημφξ ημο.  Ζ ιδηένα ημο Κφνμο ηαζ ηυνδ ημο Αζηοάβδ, Μακδάκδ, 

ηαεχξ ηαζ μ παηέναξ ημο, Καιαφζδξ ακ ηαζ δεκ ακαθένεηαζ ζημ απυζπαζια δ 

ακηίδναζή ημοξ βζα ημ παιυ ημο κεμβέκκδημο, ιπμνμφιε ςξ ακαβκχζηεξ κα 

ακηζθδθεμφιε ημκ πυκμ πμο εα ημοξ πνμηάθεζε. Έκα πυκμ ιάηαζμ πμο μθεζθυηακ 

ηαεανά ζημ ςθεθζιζζηζηυ πάεμξ βζα ελμοζία. Θα θέβαιε επμιέκςξ πςξ μ υθεενμξ 

πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ μζ ηφνακκμζ ζημοξ οπδηυμοξ ημοξ ιμζάγεζ  απφειεκμξ. 

ε ημζκυ άλμκα εκηάζζμκηαζ ηα ηναβζηά βεβυκμηα πμο ζοκέαδζακ ζηδ γςή ηαζ 

ηδκ μζημβέκεζα ημο ηονάκκμο ηδξ Κμνίκεμο, Πενζάκδμο, ηα μπμία εηηίεεκηαζ ζηζξ 

παναβνάθμοξ 50 έςξ 53 ημο Γ΄ αζαθίμο. Ζ ζζημνία ιαξ είκαζ ήδδ βκςζηή απυ ημ 

ηεθάθαζμ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ πενζθδπηζηή ακαδζήβδζδ ημο κμαεθζζηζημφ οθζημφ, 

βζα ημ θυβμ αοηυ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ εα εζηζάζμοιε ηδ ιεθέηδ ιαξ ιυκμ ζηα 

ζδιεία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο ηαζ αθμνμφκ ηδκ 

ηαηάδεζλδ ηδξ πμθζηζηήξ ζηέρδξ ημο ζζημνζημφ ιέζα απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ κμοαεθχκ. 
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πςξ ήδδ βκςνίγμοιε, υηακ μ βζυξ ημο Πενζάκδνμο, Λοηυθνςκ 

πθδνμθμνήεδηε απυ ημκ παππμφ ημο πςξ μ παηέναξ ημο ζηυηςζε ηδ ιδηένα ημο, 

ανκήεδηε ηαηδβμνδιαηζηά κα δζαηδνήζεζ ζπέζεζξ ιαγί ημο, πανά ηζξ επίιμκεξ 

πνμζπάεεζεξ ημο δεοηένμο.  Σεθζηά, ζοιθςκεί κα ζηαθεί ζηδκ Κένηονα, πμο 

εκηαζζυηακ ηδκ πενίμδμ εηείκδ ζηδκ επζηνάηεζα ημο Πενζάκδνμο ηαζ κα ακαθάαεζ 

απυ εηεί ηδ δζμίηδζδ ηδξ ημνζκεζαηήξ απμζηίαξ.
241

 Σα πνυκζα υιςξ πενκμφζακ, μ 

Πενίακδνμξ ιεβάθςκε ηαζ κζχεμκηαξ πςξ έπακε ζζβά-ζζβά ηζξ δοκάιεζξ ημο, εεχνδζε 

πςξ έπνεπε ιε ηάπμζμκ ηνυπμ κα ζοιθζθζςεεί ιε ημκ βζυ ημο πνμηεζιέκμο κα 

δζαηδνδεεί δ ελμοζία ζηδκ μζημβέκεζα, υηακ εηείκμξ δε εα ιπμνμφζε πθευκ κα δζμζηεί. 

Έηζζ ηαηυνεςζε κα ημκ πείζεζ κα ακαθάαεζ ηδκ ελμοζία ηδξ Κμνίκεμο, 

ακηαθάζζμκηαξ εέζεζξ. Οζ Κενηοναίμζ υιςξ, ηαεχξ δεκ ήεεθακ ημκ Πενίακδνμ ζημκ 

ηυπμ ημοξ, ζηυηςζακ ημκ Λοηυθνμκα.
242

 

Μέζς ηδξ πενίπθμηδξ αημθμοείαξ ηςκ βεβμκυηςκ ζηα μπμία εκένπμκηαζ ηα 

δφμ πνυζςπα ηδξ ζζημνίαξ, μ Ζνυδμημξ πανμοζζάγεζ ιία ηζιςνία ηαηάθθδθδ βζα έκακ 

αάκαοζμ ηφνακκμ πμο ήηακ έκμπμξ βζα ηδ δμθμθμκία ηδξ βοκαίηαξ ημο. Οζ πνάλεζξ 

ημο μδήβδζακ ιε ιαεδιαηζηή αηνίαεζα ζε ιία ζεζνά βεβμκυηςκ πμο ιυκμ πυκμ 

πνμηάθεζακ ηυζμ ζημκ ίδζμ, υζμ ηαζ ζημ βζυ ημο. Πνχηα έπαζε ηδκ αβάπδ  ηαζ ηδκ 

οπμζηήνζλδ ημο Λοηυθνμκα ηαζ ζημ ηέθμξ ηδ ζηζβιή πμο επνυηεζημ κα ζοιθζθζςεεί 

ιαγί ημο φζηενα απυ πνυκζα, ημκ είδε δμθμθμκδιέκμ.
243

  

Δηηυξ απυ ηδ νήλδ ηαζ ακζζυννμπδ ζπέζδ παηένα ηαζ βζμφ πμο πνμηθήεδηε 

απυ ηζξ επζθμβέξ ημο πνχημο, μ ζζημνζηυξ εζζάβεζ πμθζηζηά ιδκφιαηα. Ζ ελζζηυνδζδ 

ηδξ ιζηνήξ αοηήξ μζημβεκεζαηήξ ηναβςδίαξ απμηεθεί ημ οπυααενμ ημο 

πναλζημπήιαημξ πμο επζπείνδζακ μζ δοζανεζηδιέκμζ άιζμζ εκακηίμκ ημο Πμθοηνάηδ 

ηαηά ηδκ επμπή ημο Καιαφζδ. Οζ ακηίπαθμζ ημο Πμθοηνάηδ επζδίςηακ ηδκ ανςβή ηδξ 

πάνηδξ, εκχ μζ Κμνίκεζμζ ήηακ πνυεοιμζ κα ημοξ αμδεήζμοκ. Πανάθθδθα, μζ άιζμζ 

είπακ ζχζεζ ημοξ κέμοξ Κενηοναίμοξ ημοξ μπμίμοξ είπε ζηείθεζ μ Πενίακδνμξ ζηδ 

Λοδία βζα κα ημοξ εοκμοπίγμοκ, ςξ πνάλδ εηδίηδζδξ βζα ημκ παιυ ημο βζμφ ημο.
244

 Σμ 
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Ζν., 3,  52 ιαεὼκ δὲ ὁ Πενίακδνμξ ὡξ ἄπμνυκ ηζ ηὸ ηαηὸκ εἴδ ημῦ παζδὸξ ηαὶ ἀκίηδημκ, ἐλ 

ὀθεαθιῶκ ιζκ ἀπμπέιπεηαζ ζηείθαξ πθμῖμκ ἐξ Κένηονακ· ἐπεηνάηεε βὰν ηαὶ ηαφηδξ. ἀπμζηείθαξ δὲ 

ημῦημκ ὁ Πενίακδνμξ ἐζηναηεφεημ ἐπὶ ηὸκ πεκεενὸκ Πνμηθέα, ὡξ ηῶκ πανευκηςκ μἱ πνδβιάηςκ ἐυκηα 

αἰηζχηαημκ, ηαὶ εἷθε ιὲκ ηὴκ πίδαονμκ, εἷθε δὲ αὐηὸκ Πνμηθέα ηαὶ ἐγχβνδζε.  
242

Ζν., 3, 53 ιαευκηεξ δὲ μἱ Κενηοναῖμζ ημφηςκ ἕηαζηα, ἵκα ιή ζθζ Πενίακδνμξ ἐξ ηὴκ πχνδκ 

ἀπίηδηαζ, ηηείκμοζζ ηὸκ κεδκίζημκ. ἀκηὶ ημφηςκ ιὲκ Πενίακδνμξ Κενηοναίμοξ ἐηζιςνέεημ.  
243

 Fisher, υ.π., ζ. 204, 205 
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 D. Boedeker, Δπηθή θιεξνλνκηά θαη κπζηθέο δνκέο ζηνλ Ηξόδνην, ζημ Δβπεζνίδζμ δνμδυηεζςκ 

ζπμοδχκ, υ.π., ζ. 122, 123 
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αηυθμοεμ απυζπαζια ακήηεζ ζηδκ πανάβναθμ 48 ημο Γ΄ αζαθίμο ηαζ πενζβνάθεζ ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ άιζμζ έζςζακ ηα κεανά αβυνζα: Κεξθπξαίσλ γὰξ παῖδαο 

ηξηεθνζίνπο ἀλδξῶλ ηῶλ πξώησλ Πεξίαλδξνο ὁ Κπςέινπ ἐο άξδηο ἀπέπεκςε παξὰ Ἀιπάηηεα 

ἐπ᾽ ἐθηνκῆ· πξνζζρόλησλ δὲ ἐο ηὴλ άκνλ ηῶλ ἀγόλησλ ηνὺο παῖδαο Κνξηλζίσλ, ππζόκελνη νἱ 

άκηνη ηὸλ ιόγνλ, ἐπ᾽ νἷζη ἀγνίαην ἐο άξδηο, πξῶηα κὲλ ηνὺο παῖδαο ἐδίδαμαλ ἱξνῦ ἅςαζζαη 

Ἀξηέκηδνο, κεηὰ δὲ νὐ πεξηνξῶληεο ἀπέιθεηλ ηνὺο ἱθέηαο ἐθ ηνῦ ἱξνῦ, ζηηίσλ δὲ ηνὺο παῖδαο 

ἐξγόλησλ ηῶλ Κνξηλζίσλ, ἐπνηήζαλην νἱ άκηνη ὁξηήλ, ηῆ θαὶ λῦλ ἔηη ρξέσληαη θαηὰ ηαὐηά. 

λπθηὸο γὰξ ἐπηγελνκέλεο, ὅζνλ ρξόλνλ ἱθέηεπνλ νἱ παῖδεο, ἵζηαζαλ ρνξνὺο παξζέλσλ ηε θαὶ 

ἠηζέσλ, ἱζηάληεο δὲ ηνὺο ρνξνὺο ηξσθηὰ ζεζάκνπ ηε θαὶ κέιηηνο ἐπνηήζαλην λόκνλ θέξεζζαη, 

ἵλα ἁξπάδνληεο νἱ ηῶλ Κεξθπξαίσλ παῖδεο ἔρνηελ ηξνθήλ. ἐο ηνῦην δὲ ηόδε ἐγίλεην, ἐο ὃ νἱ 

Κνξίλζηνη ηῶλ παίδσλ νἱ θύιαθνη νἴρνλην ἀπνιηπόληεο· ηνὺο δὲ παῖδαο ἀπήγαγνλ ἐο Κέξθπξαλ 

νἱ άκηνη. 

Δπμιέκςξ, δ ζπέζδ ικδζζηαηίαξ ιεηαλφ ημο παηένα ηαζ ημο βζμφ 

ακηακαηθάηαζ ζηδ ζπέζδ ηδξ ιδηνυπμθδξ, Κμνίκεμο ηαζ ηδξ απμζηίαξ, Κένηοναξ, 

πνμηαθχκηαξ ιε έιιεζμ ηνυπμ ηθίια επενυηδηαξ ακάιεζα ζηδ Κυνζκεμ ηαζ ηδ άιμ. 

Απυ ηδκ πθεονά ημοξ μζ άιζμζ εηιεηαθθεφηδηακ ηδ βεκζηυηενδ δοζανέζηεζα πμο 

επζηναημφζε,  πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ επακάζηαζή ημοξ εκακηίμκ ημο 

ηονάκκμο Πμθοηνάηδ.
245

  

ημ ζδιείμ αοηυ εα ήεεθα κα εηθνάζς ημ εαοιαζιυ ιμο βζα ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ μ Ζνυδμημξ ηαηαθένκεζ κα πνμζεββίζεζ ηδκ ζζημνία, πςνίξ κα λεθεφβεζ απυ 

ηδ ζημπμεεζία ημο. Γεκ ανηείηαζ ζε ιζα απνυζςπδ ηαηάδεζλδ πμθζηζηχκ ιδκοιάηςκ, 

αθθά ηα πνμζςπμπμζεί ιεηςκμιάγμκηαξ ηα. Ζ ζζημνία ημο Πενίακδνμο ηαζ ημο 

Λοηυθμκα απμηαθφπηεζ εέιαηα ηδξ ηονακκίαξ ηαζ ηςκ αζηζχκ ημο πμθέιμο, δ 

ηαηάδεζλδ ηςκ μπμίςκ ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ ζζημνζηήξ αθήβδζδξ.
246

 

Πμθζηζηά ιδκφιαηα οπμθακεάκμοκ ηαζ ζε ιία αηυιδ κμοαέθα ιε ηδκ μπμία 

έπμοιε αζπμθδεεί ζημ πανυκ ηεθάθαζμ ηαζ εκημπίγεηαζ ζημ Δ΄ αζαθίμ ηςκ 

παναβνάθςκ 91 έςξ 93. Βνζζηυιαζηε ζηα 510 π.Υ., ιζα επμπή ηαηά ηδκ μπμία δ 

πάνηδ παναημθμοεεί ηδκ Αεήκα μθμέκα κα ακαπηφζζεηαζ, πάνδ ζημ δδιμηναηζηυ 

ηδξ πμθίηεοια. Απυ θυαμ ιήπςξ βίκεζ ζζπονυηενδ απυ ηδκ ίδζα πνυηεζκε ηδ αίαζδ 

παθζκυνεςζδ ημο Ηππία ςξ ηονάκκμο ηδξ Αεήκαξ, πνμηεζιέκμο κα επέθεεζ ζηδκ πυθδ 
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οπακάπηολδ.
247

 Πνμξ οπενάζπζζδ ημο αεδκασημφ δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ, ημκ 

θυβμ πήνε μ Κμνίκεζμξ ςζζηθήξ, μ μπμίμξ ζε έκακ ιαηνμζηεθέζηαημ ιμκυθμβμ 

εηεέηεζ ηα δεζκά πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζε ιία πυθδ ημ ηονακκζηυ πμθίηεοια.
248

 

Μάθζζηα, επζηαθείηαζ ημ πανάδεζβια ηδξ Κμνίκεμο δ μπμία ζημ πανεθευκ οπέθενε 

πθήεμξ θνζηηχκ ηαζ ηεναηχδςκ πναβιάηςκ ελαζηίαξ ηςκ πναηηζηχκ ηςκ 

Πεζζζζηναηίδςκ.  

ηδ ζοκέπεζα ςξ απάκηδζδ ζημκ ςζζηθή έπμοιε ηα αζκζβιαηζηά θυβζα ημο 

Ηππία, μ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ υηζ εα έθεμοκ πνυκζα ηαηά ηα μπμία μζ Κμνίκεζμζ εα 

κμζηαθβήζμοκ ημοξ Πεζζζζηναηίδεξ, δζυηζ ηυηε εα ημοξ ηαθαίπςνμφκ μζ Αεδκαίμζ.
249

 

ημ ηέθμξ ηδξ κμοαέθαξ μ ζζημνζηυξ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά πςξ μ Ηππίαξ ιίθδζε ιε 

αοηυ ημκ ηνυπμ, δζυηζ βκχνζγε πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθμκ ημοξ πνδζιμφξ.
250

 

Σα θυβζα αοηά απμηεθμφκ ζζπονυ επζπείνδια πςξ μ Ζνυδμημξ δεκ οπήνλε 

ηοθθυξ εοαζχηδξ ημο αεδκασημφ δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ. ηδκ ανπή ημο 

πανυκημξ ηεθαθαίμο ηυκζζα πςξ μ Ζνυδμημξ δεκ ήηακ μφηε θζθμθμβανπζηυξ μφηε 

θζθμδδιμηνάηδξ. Γεκ αζημφζε πνμπαβάκδα οπέν ή ηαηά εκυξ ζοβηεηνζιέκμο 

πμθζηεφιαημξ, αθθά είπε ζηυπμ κα ηαηαδείλεζ ηα ιεθακά ημοξ ζδιεία.  

Απυ ηα θυβζα ημο ςζζηθή ζοκάβεηαζ δ ακηζηονακκζηή εέζδ ημο ζζημνζημφ, μ 

μπμίμξ ηαζζυηακ οπέν ημο πακεθθήκζμο ζδεχδμοξ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ 

αοημδζάεεζδξ.
251

 Ζ απαθθαβή απυ ημοξ ηονάκκμοξ οπήνλε ζςηήνζα υπζ ιυκμ βζα ηδκ 

Αεήκα, αθθά ηαζ βζα μθυηθδνδ ηδκ Δθθάδα.
252

 ιςξ, ηα θυβζα ημο Ηππία 

απμδείπεδηακ πνμθδηζηά. Ζ «ζςηδνία» ηδξ Δθθάδαξ δε δζήνηεζε βζα πμθφ. Οζ 

Έθθδκεξ πμο πείζηδηακ ιε ηα θυβζα ημο ςζζηθή οπέβναρακ ηδ ιεηαβεκέζηενδ ημζκή 

ημοξ δοζηοπία. Πνάβιαηζ, υπςξ βκςνίγμοιε, μζ θυαμζ ηςκ πανηζαηχκ 

επζαεααζχεδηακ ιε ημκ πεζνυηενμ ηνυπμ. Οζ Αεδκαίμζ ακαδείπεδηακ ζε οπενδφκαιδ, 
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 Strasburger, υ.π., ζ. 245, 246 
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Ζν., 5, 93  Ἱππίδξ δὲ αὐηὸκ ἀιείαεημ ημὺξ αὐημὺξ ἐπζηαθέζαξ εεμὺξ ἐηείκῳ, ἦ ιὲκ Κμνζκείμοξ 

ιάθζζηα πάκηςκ ἐπζπμεήζεζκ Πεζζζζηναηίδαξ, ὅηακ ζθζ ἥηςζζ ἡιέναζ αἱ ηφνζαζ ἀκζᾶζεαζ ὑπ᾽ 

Ἀεδκαίςκ. 
250

 Ζν., 5, 93  Ἱππίδξ ιὲκ ημφημζζζ ἀιείραημ μἷά ηε ημὺξ πνδζιμὺξ ἀηνεηέζηαηα ἀκδνῶκ 

ἐλεπζζηάιεκμξ. 
251
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252

 Strasburger, υ.π., ζ. 265 



75 
 

ζζπμνμπμζήεδηακ ηαζ ηαηέζηδζακ ημοξ εαοημφξ ημοξ ηονάκκμοξ ηςκ ζοιιαπζηχκ 

πυθεςκ.
253

 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ κμοαέθα, μζ δφμ μιζθδηέξ ζοιαμθίγμοκ ηζξ δφμ ζοβπνυκςξ 

υρεζξ ηδξ αεδκασηήξ ζζημνίαξ.  Μμθμκυηζ μ Ζνυδμημξ ηαζζυηακ ηαηά ηδξ ηονακκίαξ, 

δεκ οπμααειίγεζ ηαευθμο ηδ ιμνθή ημο Ηππία. Ζ υθδ πανμοζία ημο ζηδ ζηδκή είκαζ 

ζδζαίηενα ζδιακηζηή, ζμαανή, αλζμπνεπήξ ηαζ ηίεεηαζ ζε ίζδ ιμίνα απέκαηζ ζημ 

ζοκμιζθδηή ημο, πμο είκαζ οπεναζπζζηήξ εκυξ εθεφεενμο πμθζηεφιαημξ. Σα θυβζα ημο 

απμηεθμφκ βζα ημκ ζδιενζκυ ακαβκχζηδ ηναβζηή εζνςκεία, δζυηζ ιζθά αζκζβιαηζηά ζε 

υζμοξ ήηακ ηυηε πανυκηεξ ηαζ πνμθδηζηά ζε ιαξ. Ο Ζνυδμημξ δζαηοπχκεζ ηζξ απυρεζξ 

ημο βζα ηδκ ζζημνία ηαζ ημ νυθμ ημο ακενχπμο πμο πνμεζδζπμζεί. Ο Ηππίαξ ηνμφεζ ηςκ 

ηχδςκα ημο ηζκδφκμο ζε υζμοξ ακαθαιαάκμοκ κα ζχζμοκ ηδκ αεδκασηή δδιμηναηία 

ζημ υκμια ηδξ εθεοεενίαξ. Σμκίγμκηαξ πςξ μζ Κμνίκεζμζ εα είκαζ εηείκμζ πμο εα ημ 

ιεηακζχζμοκ πζηνά ηαζ εα θεάζμοκ ζημ ζδιείμ υπμο εα κμζηαθβήζμοκ ημοξ 

Πεζζζζηναηίδεξ.
254

 

Απυ ημκ Θμοηοδίδδ πθδνμθμνμφιαζηε βζα ηζξ πμθθέξ ιάπεξ ζηζξ μπμίεξ 

Κμνίκεζμζ ηαζ Αεδκαίμζ ανέεδηακ ζε ακηίπαθα ζηναηυπεδα. Δπί παναδείβιαηζ, ζηδκ 

πανάβναθμ 105 ημο Α΄ αζαθίμο πθδνμθμνμφιαζηε βζα ιάπδ ζηδ Μεβανίδα πμο βζα 

ηδκ Κυνζκεμ έθδλε άδμλα ιε ζμαανέξ απχθεζεξ.
255

 

Ζ ίδζα δ γςή ημο ζζημνζημφ ακηακαηθά ηζξ απυρεζξ ημο. Γε εα ιπμνμφζε έκαξ 

θζθμαεδκαίμξ ηαζ ηοθθυξ αηυθμοεμξ ηδξ πμθζηζηήξ ημο Πενζηθή κα ιδκ 

πμθζημβναθήεδηε Αεδκαίμξ, αθθά Θμφνζμξ. Ίζςξ ακαβκχνζζε ζημ κέμ ηυζιμ εηείκμ 

πμο ηεθζηχξ δε ανήηε ζηδκ Αεήκα. Σμ πακεθθήκζμ πκεφια, ημ μπμίμ δζαπενκά 

μθυηθδνμ ημ ένβμ ημο ηαζ μθεζθυηακ αεααίςξ ζηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ηδκ Αεήκα.
256

 

Κθείκμκηαξ, εα ήεεθα κα επζζδιάκς μνζζιέια εέιαηα πμο παναημθμοεήζαιε 

ζημ πανυκ ηεθάθαζμ. Δίδαιε πθήεμξ απυ δοκάζηεξ, ηοπμδζχηηεξ, ηαζνμζηυπμοξ ηαζ 

θζθυδμλα άημια κα πανεθαφκεζ. Οζ ιειμκςιέκεξ απμθάζεζξ υθςκ ημοξ, επδνέαζακ 

άθθμηε ζε ιζηνυηενμ ηαζ άθθμηε ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηδκ ζζημνζηή πμνεία. Έπμκηαξ 
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ςξ βκχιμκα ημ πανεθευκ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ αθήεεζεξ πμο εεςνμφζε ζηαεενέξ ηδξ 

ζζημνίαξ,  πνμζδίδεζ έιθαζδ ζε πμθζηζηά εέιαηα ηδξ επμπήξ ημο.
257

  

Γζα ημκ ζζημνζηυ ηζκδηήνζα δφκαιδ ηςκ βεβμκυηςκ είκαζ μζ επζεοιίεξ ζηζξ 

μπμίεξ ακαβκςνίγεζ δφμ είδδ. Σδκ επζεοιία βζα εθεοεενία ηαζ ηδκ επζεοιία βζα 

δφκαιδ. Αοηέξ δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ζφβηνμοζδ ιεηαλφ Δθθάδαξ 

ηαζ Πενζίαξ. Χζηυζμ, ιέζα απυ ηζξ κμοαέθεξ δζαπζζηχζαιε ηαζ ιία ηνίηδ κα 

πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ είκαζ δ επζεοιία ηδξ ζδζμηέθεζαξ. ημ αςιυ ηδξ 

ζδζμηέθεζαξ, ημο πνμζςπζημφ αθαγμκζημφ ζοιθένμκημξ, είδαιε άημια κα εκενβμφκ 

γδιζχκμκηαξ μθυηθδνεξ ημζκυηδηεξ ηαζ θαμφξ.
258

  Γζα ημκ ζζημνζηυ μ ζιπενζαθζζιυξ 

ηαζ δ ηονακκία είκαζ δοκάιεζξ ζζπονέξ πμο ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζηδ δοζηοπία ηαζ 

ημκ αθακζζιυ αηυιδ ηζ εηείκμοξ πμο ιε ηζξ πνάλεζξ ημοξ δδθχκμοκ οπένιαπμί ημοξ. 

Μέζα απυ ηζξ κμοαέθεξ μ Ζνυδμημξ δζδάζηεζ ηζξ ιεθθμκηζηέξ βεκζέξ. Γείπκεζ ημ 

ιεβαθείμ ηδξ μιμροπίαξ ηαζ ηδκ ηαηάνα ηδξ δζπυκμζαξ ηαζ ημο αημιζημφ 

ζοιθένμκημξ. Γίκμκηαξ ιμνθή ζε πνυζςπα ηαζ ηαηαζηάζεζξ αμδεά ημκ ακαβκχζηδ 

κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ ζζημνία κα κίςζεζ ηαζ κα ηαηαθάαεζ αηυια ηαθφηενα ηζξ 

ηζκδηήνζεξ δοκάιεζξ ηδξ, αθθά ηονίςξ κα ιάεεζ απυ ηα θάεδ ημο πανεθευκημξ, 

πνμθαιαάκμκηαξ έηζζ ηα ιεθθμκηζηά. 
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3.3.   ΣΡΑΓΙΚΑ ΜΟΣΙΒΑ ΣΙ ΝΟΤΒΔΛΔ 

 

Ακ ιμο γδημφζακ κα παναηηδνίζς ημκ ζζημνζηυ ηςκ Μδδζηχκ ιε ιία θνάζδ, 

εα ημκ απμηαθμφζα πνιίηε ηνπ θόζκνπ. Οζ ηνεζξ αοηέξ θέλεζξ εκζςιαηχκμοκ 

μθυηθδνδ ηδ βμδηεία ημο δνμδυηεζμο ένβμο, δ μπμία μθείθεηαζ ζημ πθμφζζμ 

ζδεμθμβζηυ οπυααενμ πμο απμηυιζζε απυ ηα ηαλίδζα ηαζ ηδκ επαθή ημο ιε υθμ ημκ 

ηυηε βκςζηυ ηυζιμ. 

ε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ είπαιε ακαθενεεί ζηα ηαλίδζα αοηά,  πμο 

απμηέθεζακ ημ εφκαζια ηδξ ζζημνζηή ζοββναθήξ. ημ πανυκ, δ ζημπμεεζία ημο 

μπμίμο εα δζεοηνζκζζηεί ζηδ ζοκέπεζα, εα αζπμθδεμφιε ιε ημ ζδεμθμβζηυ οθζηυ πμο 

ζοκέααθε ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ηνυπμο ζηέρδξ ημο ζζημνζημφ ηαζ ελεηάγμκηάξ ημ εα 

εκημπίζμοιε ηζξ επζδνάζεζξ πμο δέπεδηε.   

Σμ ημζιμπμθίηζημ πκεφια ημο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ειπεζνίεξ πμο ημο 

πνυζθενε δ βεκκέηδνά ημο Αθζηανκαζυξ, ηυζμ ζε πμθζηζηυ υζμ ηαζ ζε επζζηδιμκζηυ 

επίπεδμ, ηαεχξ ηαζ μζ πκεοιαηζημί ηαζ πμθζηζημί ηφηθμζ ηδξ Αεήκαξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

ζοκδέεδηε, άζηδζακ ηαηαθοηζηή επίδναζδ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ημζιμεεςνίαξ ημο. 

Έκαξ αηυιδ πανάβμκηαξ μ μπμίμξ επδνέαζε ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδ ζηέρδ ημο ήηακ 

δ ηονζανπία ηδξ πμίδζδξ πμο ιέπνζ ηυηε δέζπμγε ζημκ πκεοιαηζηυ μνίγμκηα ηςκ 

Δθθήκςκ.
259

 Ο Ζνυδμημξ ζοβπςκεφεζ  ηδκ μιδνζηή, ηδκ αζζποθζηή  ηαζ ζμθυηθεζα 

ακηίθδρδ εβημθπχκμκηαξ ζε αοηέξ ιεηνδιέκεξ δυζεζξ ζςκζημφ μνεμθμβζζιμφ. 

Γφμ είκαζ μζ ηονίανπεξ ζδέεξ ζηζξ μπμίεξ εδνάγεηαζ δ ζζημνζηή αθήβδζδ. Ζ 

πνχηδ, πδβάγεζ απυ ηζξ δδιμηναηζηέξ ακηζθήρεζξ, αθθά ηαζ ηδκ πνμζςπζηή δεζηή ημο 

ζδίμο. Ήηακ έκαξ άκενςπμξ ηίιζμξ, αβκυξ ηαζ πίζηεοε πςξ ανβά δ βνήβμνα δ αδζηία  

ηαζ δ ακδεζηυηδηα ηζιςνείηαζ. Οζ κμοαέθεξ ανίεμοκ απυ παναδείβιαηα πνμζχπςκ 

πμο ελαζηίαξ ηδξ αθαγμκείαξ ηαζ ηδξ αοεαζνεζίαξ ηδξ ελμοζίαξ ημοξ 

ηαηαζηνάθδηακ.
260

 Ζ δεφηενδ πδβάγεζ απυ ημ εεμηναηζηυ πενζαάθθμκ ημο έπμοξ ηαζ 

ηδξ δναιαηζηήξ πμίδζδξ ηαζ ανβυηενα απυ ηδκ επαθή ημο ιε ηα δζάθμνα ενδζηεοηζηά 

ηέκηνα πμο βκχνζζε ζηζξ πενζπθακήζεζξ ημο. Δπίζδξ, μζ πνμζςπζηέξ πενζπέηεζεξ πμο 

αίςζε απυ παζδί, υπςξ μ εάκαημξ ημο εείμο ημο Πακφαζδ, δ ελμνία, μζ επακαζηάζεζξ 
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ζηζξ μπμίεξ έθααε ιένμξ, μζ ηαηαζηνμθέξ ηδξ παηνίδαξ ημο Ηςκίαξ απυ ημοξ Πένζεξ, 

ημκ μδήβδζακ ζε ιία ακηίθδρδ ιμζναίμο ηαζ θεμκενμφ βζα ημ Θείμ.
261

 Σμ βεβμκυξ 

αοηυ ζοκηέθεζε ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ααεζάξ ημο ενδζηεοηζηυηδηαξ. 

ηζξ κμοαέθεξ εα παναημθμοεήζμοιε ηα ζζημνζηά βεβμκυηα κα ενιδκεφμκηαζ 

οπυ ημ πνίζια ηδξ οπμηεζιεκζηήξ ιμίναξ ηςκ δνχκηςκ πνμζχπςκ, ηα μπμία 

πανμοζζάγμοκ ακηίδζηδ ζπέζδ ιε ηάπμζμοξ απανάααημοξ ημζιζημφξ κυιμοξ ηαζ πμο 

πάκηα εα ηαηαθήβεζ ζηδκ ηζιςνία ηςκ πνμζχπςκ αοηχκ. ηζξ ζζημνίεξ ημ εεσηυ ηαζ 

ημ ακενχπζκμ ζημζπείμ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκα. Ο Θευξ πανειααίκεζ ζηα ακενχπζκα 

πνάβιαηα, είηε ηζκμφιεκμξ απυ θευκμ, είηε απυ δίηαζα κέιεζδ.
262

 

Ζ ηαηαζηεοή εκυξ εεςνδηζημφ ζπεδζαβνάιιαημξ εα ιαξ αμδεμφζε αηυιδ 

πενζζζυηενμ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ημο. Ζ ζζημνζηή αθήβδζδ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα δ κμαεθζζηζηή είκαζ πηζζιέκδ ζε δφμ ποθχκεξ.  Απυ ηδ ιία πθεονά 

έπμοιε ηδκ δνμδυηεζα εεμθμβία - εεμδζηία ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηδκ δεζηή.  ηδκ πνχηδ, 

ηζκδηήνζα δφκαιδ ηςκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ είκαζ ημ εείμ, πμο πανμοζζάγεηαζ 

θεμκενυ. ηζξ κμοαέθεξ εα ημ δμφιε κα ενεείγεηαζ ιπνμζηά ζε ηάεε οπένιεηνδ 

ακενχπζκδ εοδαζιμκία ηαζ δφκαιδ ηαζ κα ηδ ζοκηνίαεζ οπεναζπίγμκηαξ έηζζ ημκ 

γςηζηυ ημο πχνμ.
263

 Μάθζζηα, ιία απυ ηζξ θμνέξ ζηζξ μπμίεξ αημφβεηαζ απυ ημκ 

ζζημνζηυ μ παναηηδνζζιυξ αοηυξ βζα ημ εείμ, εκημπίγεηαζ ζημκ δζάθμβμ ημο Κνμίζμο 

ιε ημκ υθςκα, υπμο μ ζμθυξ Αεδκαίμξ πνμθμβίγεζ ηδ εεςνία ημο βζα ηδκ ακενχπζκδ 

ιμίνα ιε ηδκ πνυηαζδ: Ὦ Κξνῖζε, ἐπηζηάκελόλ κε ηὸ ζεῖνλ πᾶλ ἐὸλ θζνλεξόλ ηε θαὶ 

ηαξαρῶδεο ἐπεηξσηᾷο ἀλζξσπείσλ πξεγκάησλ πέξη.
264

 Θα δμφιε αηυιδ ημ εείμ κα 

εζζαάθθεζ ζημκ ακενχπζκμ πχνμ ιέζα απυ πνδζιμφξ, υκεζνα, μζςκμφξ, ιακηείεξ, 

ηζκχκηαξ ιε έιιεζμ ηνυπμ ηα κήιαηα ηαζ ηαεμνίγμκηαξ ηονίςξ ηδκ αημιζηή ιμίνα 

ηςκ δνχκηςκ πνμζχπςκ.  ημ πθαίζζμ ηδξ εεμδζηίαξ εα παναημθμοεήζμοιε Αζζάηεξ 

ιμκάνπεξ ηαζ Έθθδκεξ ηονάκκμοξ κα ζοκηνίαμκηαζ ελαζηίαξ ηάπμζμο πνμβμκζημφ 

αιανηήιαημξ ή πνμηαθχκηαξ μζ ίδζμζ ημ ηέθμξ ημοξ ιε ηζξ οανζζηζηέξ ηαζ οπένιεηνεξ 

πνάλεζξ ημοξ. ιςξ,  υζμ ηζ ακ είκαζ ανπζηά μ εείμξ θευκμξ αλεδζάθοημξ ηαζ 

αιμναθζζηζηυξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο δζαηθαδχκεηαζ ιέζα ζημκ πμθοάκενςπμ ζζημνζηυ 

πχνμ, πανμοζζάγεζ ιία κμιμηέθεζα δ μπμία ιαξ είκαζ βκςζηή απυ ηδκ ηναβςδία ςξ 

ηίζζξ ηαζ εκμπή. Μέζα θμζπυκ, ζημ δνμδυηεζμ ένβμ δ έκδζηδ ηζιςνία ηςκ εεχκ 
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ημθάγεζ ηάεε ιμνθή παναιπηχιαημξ, είηε δεζημφ, είηε πμθζηζημφ.
265

 ημ ζήιείμ αοηυ 

εα ζοκακηήζμοιε ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ φανεςξ, πνυηοπα ηδξ μπμίαξ είκαζ μ Κνμίζμξ, μ 

Πμθοηνάηδξ ηαζ άθθεξ ιμνθέξ πμο πίζηερακ ζηδκ εοδιενία ημοξ ηαζ έθεαζακ ζημ 

ακχηενμ υνζμ ηδξ δφκαιήξ ημοξ. Ο Ζνυδμημξ απεζημκίγεζ ζε αοημφξ ημκ ηφπμ ημο 

αθαγυκα ααζζθζά πμο ακηαβςκίγεηαζ ημοξ εεμφξ ηαζ ζημ ηέθμξ αθακίγεηαζ απυ ηδ εεία 

δίηδ.
266

 

Ο δεφηενμξ ποθχκαξ ηδξ δνμδυηεζα ζηέρδξ είκαζ δ δεζηή, ηα υνζα ηδξ μπμίαξ 

δζαβνάθμκηαζ απυ ημκ ζζημνζηυ ιέζα ζημ ηφηθςια πμο δδιζμονβείηαζ απυ ημκ εείμ 

θευκμ ηαζ ηδκ ακενχπζκδ πθεμκελία. ημ πθαίζζμ αοηυ πνμαάθθμκηαζ ιέζα απυ ηζξ 

κμοαέθεξ εέιαηα ηναβζηά βζα ηδκ ακενχπζκδ γςή. Ζ γςή ημο ακενχπμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ αζηάεεζα, ηαεχξ δ εοδαζιμκία ημο είκαζ πανμδζηή. Γζα αοηυκ 

αηνζαχξ ημκ θυβμ μ υθςκ πνμηείκεζ ζημκ Κνμίζμ ςξ απμθαζζζηζηυ ηνζηήνζμ ηδξ 

ακενχπζκδξ εοδαζιμκίαξ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ. Ζ μοζία ηδξ δεζηήξ ανίζηεηαζ ζημ υηζ μ 

άκενςπμξ πνέπεζ κα παναδεπηεί ηα υνζά ημο, πςνίξ κα πνμηαθεί ημκ εείμ θευκμ ιε 

ηδκ πθεμκελία ημο. Ο εοηθεήξ εάκαημξ ακαδεζηκφεηαζ ςξ ορδθυηενμξ ζηυπμξ βζα ημκ 

άκενςπμ ηαζ ςξ ιμκαδζηή εββφδζδ βζα ηδκ αημιζηή ηαζ εεκζηή εθεοεενία.
267

 Γζα ημκ 

Ζνυδμημ δ ζζημνία δεκ είκαζ απθά ζζημνζηά βεβμκυηα, αθθά ιία ζεζνά ακενςπίκςκ 

πνάλεςκ, επδνεαζιέκςκ απυ ηδ γςή ηαζ ηδ ιμίνα. Έηζζ, ζηζξ κμοαέθεξ εα δμφιε 

ιμνθέξ βζα ηζξ μπμίεξ εα ιάεμοιε ιε ηζ ηαηααμθέξ βεκκήεδηακ, πχξ δ πμνεία ημοξ 

είπε πνμδζαβναθεί ηαζ πχξ ηδκ πναβιαημπμίδζακ. Χζηυζμ, υθεξ ημοξ εα αζχζμοκ έκα 

απυημιμ πέναζια απυ ηδκ εοηοπία ζηδκ δοζηοπία, απυ ηδ δφκαιδ ζημκ αθακζζιυ ηαζ 

ηέθμξ απυ ηδ γςή ζημ εάκαημ.
268

 Ο Ζνυδμημξ πίζηεοε ζηδ ιμίνα ημο ακενχπμο ηαζ 

πςξ υθμζ μζ άκενςπμζ, Έθθδκεξ ή Αζζάηεξ είκαζ δειέκμζ ζημκ ίδζμ πμνυ, ζημκ ηφηθμ 

ηςκ ακενςπίκςκ πναβιάηςκ, ιέζα ζημκ μπμίμ αηυιδ ηαζ μζ ακηίπαθμζ ζογδημφκ.  

Ζ ενδζηεοηζηή ηαζ δεζηή οπμδμιή ηςκ ζζημνζχκ πανίγεζ ζημ ένβμ εκυηδηα. 

Υςνίξ αοηή εα δζαθουηακ ζε ιειμκςιέκα ζζημνζηά βεβμκυηα. Υάνδ ζε αοηήκ υιςξ, μ 

ζζημνζηυξ ηαημνεχκεζ κα ζοκεκχζεζ ακηίδζηα ζημζπεία ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ηζξ 
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πνμτπμεέζεζξ πμο ηαεζζημφκ ακηζηεζιεκζηή ηδ εεχνδζδ ηςκ βεβμκυηςκ. Ο κυιμξ ηδξ 

ζοββναθήξ ημο Ζνμδυημο είκαζ δ ημζκυηδηα πμο πανμοζζάγεζ δ ακενχπζκδ ιμίνα.
269

 

Οζ δφμ θμζπυκ, ποθχκεξ πμο πνμακέθενα ιανηονμφκ ημ εφνμξ ηδξ ζηέρδξ ημο 

ζζημνζημφ, ημ μπμίμ είκαζ απμηέθεζια πμθθχκ παναβυκηςκ ιε ααζζηυηενμ υθςκ, 

υπςξ έπς ήδδ ακαθένεζ, ηδκ ηονζανπία ηδξ πμίδζδξ  ζηδκ πκεοιαηζηή γςή ηςκ 

Δθθήκςκ.  Ο Ζνυδμημξ βνάθεζ ζε ιία επμπή ηαηά ηδκ μπμία μ πεγυξ θυβμξ έηακε ηα 

πνχηα ημο αήιαηα, επμιέκςξ ήηακ απμθφηςξ θοζζηυ κα έπεζ επδνεαζεεί απυ αοηήκ. 

Αηυιδ ηαζ δ φπανλδ ηςκ κμοαεθχκ, απμηεθεί απυδεζλδ αοημφ.
270

 Οζ ζζημνίεξ είκαζ 

ένβμ ικδιζχδμοξ πνςημηοπίαξ ηαεχξ  ιέζα ημοξ αθθδθεπζδνά ανιμκζηά ημ έπμξ, δ 

αηηζηή ηναβςδία ηαζ δ ιοεζηή πανάδμζδ.  

ζμκ αθμνά ημ έπμξ,  δεκ είκαζ ηοπαίμ πμο έπεζ δμεεί ζημκ Ζνυδμημ μ ηίηθμξ 

«ν πεδόο Όκεξνο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο».
271

 ημ ένβμ βίκεηαζ μναηή απυ ημκ ακαβκχζηδ 

δ ζθναβίδα ημο μιδνζημφ έπμοξ, είηε ιέζς ηςκ πμζδηζηχκ θέλεςκ πμο πνδζζιμπμζεί, 

είηε ιέζς ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηνυπςκ, αθθά ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ πνυεεζήξ ημο.   Πανά 

ηζξ πμθθέξ υιςξ ακαθμβίεξ ηςκ δφμ εζδχκ είκαζ ζδιακηζηυ κα εοιυιαζηε πςξ μ 

Ζνυδμημξ δζαθμνμπμίδζε ημ ένβμ ημο αζζεδηά απυ ημ έπμξ.  Έκα πανάδεζβια πμο ημ 

πζζημπμζεί ανίζηεηαζ ζηδ ζημπμεεζία ηςκ ζζημνζχκ ηαζ ημο μιδνζημφ έπμοξ ηαζ 

αθμνά ηδκ έκκμζα ημο «θιένπο». ημ πνμίιζμ ηζυθαξ ημκίγεηαζ δ ζδιαζία ηδξ 

αθήβδζήξ ημο πμο αθμνά ηδ δζαζχκζζδ ηδξ δυλαξ υθςκ ηςκ ακενςπίκςκ 

ηαημνεςιάηςκ βζα κα ιδκ λεεςνζάζμοκ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ πνυκςκ. Ζ ιένζικα ημο 

ζζημνζημφ έβηεζηαζ ζηδ δζαζχκζζδ ιίαξ ζεζνάξ βεβμκυηςκ πμο ανίζημκηακ ζε ακηίεεζδ 

πνμξ ημ εκδζαθένμκ ημο έπμοξ πμο ήηακ κα πνμζδχζεζ αεακαζία ζημοξ ήνςεξ.
272

 

Σμ δνμδυηεζμ ηείιεκμ εηηυξ απυ ηδκ επζηή αθήβδζδ αθθδθεπζδνά ηαζ ιε ημκ 

ιφεμ, μ μπμίμξ απδπεί ζε γδηήιαηα θασηήξ δεζηήξ ή παναδμζζαηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ 

ζζημνζχκ.
273

 Γακείγεηαζ ιφεμοξ ημοξ μπμίμοξ ημ ημζκυ δεπυηακ ςξ βεβμκυηα πμο είπακ 

ζοιαεί πναβιαηζηά ζημ πανεθευκ ηαζ ημοξ πνδζζιμπμζεί ςξ ημ οπυααενμ ηδξ  

δζήβδζήξ ημο.
274

 Οζ κμοαέθεξ ανίεμοκ ηέημζςκ ιοεμθμβζηχκ αθδβήζεςκ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ηα ενοθζηά ζημζπεία ηςκ ζζημνζχκ ηδξ βέκκδζδξ ημο Κφνμο,  ηα 
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πνμθδηζηά υκεζνα πμο πνμεζδμπμζμφκ ημκ ααζζθζά Αζηοάβδ υηζ μ βζυξ ηδξ εοβαηέναξ 

ημο εα ημκ εηενμκίζεζ, δ ηναβζηή ζζημνία ημο ηονάκκμο Πενίακδνμο ηαζ ημο βζμφ ημο 

Λοηυθνςκα
275

 ηζ άθθα πμο εα ελεηάζμοιε ακαθοηζηά ζηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο. Ζ 

ιοεζηή ζδζυηδηα πμο δζαπενκά ημ ένβμ έπεζ πνμηαθέζεζ ζημοξ ιεθεηδηέξ ακά ημοξ 

αζχκεξ ενςηδιαηζηά ακαθμνζηά ιε ηδκ ζζημνζηυηδηα ηςκ ιοεμπμζδιέκςκ αοηχκ 

αθδβήζεςκ ηαζ ηαηά πυζμ δ αθήεεζα ημο ζζημνζημφ οθζημφ ηαζ ημο ιοεμθμβζημφ 

ζοβηθίκμοκ. 

Δπμιέκςξ, ιέζς ηδξ ακάβκςζδξ ηςκ ζζημνζχκ εφημθα βίκεηαζ ακηζθδπηή  δ 

ζοιπάεεζα πμο έηνεθε μ ζζημνζηυξ βζα ημκ ιδνμ ηαζ ημοξ ιφεμοξ. Χζηυζμ, μζ δφμ 

αοηέξ επζδνάζεζξ δεκ ανημφκ βζα ηδ βμδηεία πμο παναηηδνίγεζ μθυηθδνμ ημ δνμδυηεζμ 

ένβμ. Τπάνπεζ ηαζ έκαξ ηνίημξ πανάβμκηαξ ζημκ μπμίμ μθείθεηαζ δ αζζεδηζηή ηένρδ 

ηαζ απυθαοζδ πμο ιαξ πνμηαθμφκ μζ κμοαέθεξ δζααάγμκηάξ ηεξ. Δίκαζ δ ζηακυηδηα 

ημο Ζνμδυημο κα ιεηαηνέπεζ ημκ ακαβκχζηδ ζε εεαηή, ηαεχξ ημο πνμζθένεζ ιία 

δναιαημπμζδιέκδ ζζημνία ζε ζδιείμ πμο κα εοιίγεζ έκημκα ημοξ ηναβζημφξ πμζδηέξ. 

πςξ μζ ηναβζημί, έηζζ ηαζ μ ζζημνζηυξ ηςκ Μδδζηχκ πνδζζιμπμίδζε ημ πανεθευκ 

είηε ημ ιοεζηυ, είηε ημ ζζημνζηυ, πνμηεζιέκμο κα θςηίζεζ ζφβπνμκα πμθζηζηά εέιαηα 

ηαζ κα πνμζδχζεζ ζηα ζζημνζηά βεβμκυηα ηαζ πνυζςπα έκα παναδεζβιαηζηυ ηφνμξ 

πμο εα οπενααίκεζ ηδκ πενίζηαζδ. Αηυιδ, υπςξ εα δμφιε ηαζ ζηζξ κμοαέθεξ, ημ οθζηυ 

ημ μπμίμ ιεηένπεηαζ είκαζ ζοπκά πανυιμζμ ή ηαοηυζδιμ ιε εηείκμ ηςκ ηναβζηχκ. 

Σέθμξ, ημ πζμ ζδιακηζηυ βεβμκυξ είκαζ πςξ μζ ιεθεηδηέξ έπμοκ εκημπίζεζ πθδεχνα 

ηναβζηχκ ιμηίαςκ ζηζξ ζζημνίεξ.
276

 ημ ζδιείμ θμζπυκ αοηυ, ενπυιαζηε ζημκ αηνζαή 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζημπμεεζίαξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο. Ζ ιεθέηδ ιαξ εα 

επζηεκηνςεεί ζημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ηαηάδεζλδ ζημζπείςκ ηα μπμζά είκαζ ημζκά ιε 

ηδκ αηηζηή ηναβςδία. Σα ζημζπεία αοηά εα ένπμκηαζ ηάεε θμνά ζε παναθθδθζζιυ ιε 

ηδκ ηναβςδία, υπμο ζοκακηάιε πανυιμζα ιμηίαα. 

Πνζκ πενάζμοιε ζηδκ ακαθοηζηή πανμοζζάζδ ημο κμαεθζζηζημφ οθζημφ, 

πνήζζιδ εα ήηακ ιζα επζβναιιαηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ. Σέημζα είκαζ δ 

ακαπυδναζηδ ιμίνα ηαζ μζ αιείθζηηεξ εεσηέξ δοκάιεζξ πμο επζδνμφκ ζημοξ 

ακενχπμοξ, μ ηναβζηυξ ηφηθμξ ηδξ ακυδμο ηαζ ηδξ πηχζδξ, δ αζηάεεζα ηδξ 

ακενχπζκδξ εοδαζιμκίαξ, δ ιεβάθδ εοιάνεζα πμο μδδβεί ζημκ ηυνμ, ηδκ φανδ πμο ιε 

ηδ ζεζνά ηδξ ηοθθχκεζ ημκ άκενςπμ απέκακηζ ζημκ ηίκδοκμ ηαζ αδδβχκηαξ ημκ ζηδκ 
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άηδ, μζ πνδζιμί, ηα υκεζνα, μζ μζςκμί, δ ηναβζηή ακαηνμπή πμο αημθμοεείηαζ 

μνζζιέκεξ θμνέξ απυ ηδκ ηναβζηή ακαβκχνζζδ, μ ζμθυξ ζφιαμοθμξ, μ ηναβζηυξ 

πνμάββεθμξ, δ ηθδνμκμιζηή εκμπή, μ ζζςπδθυξ δζάθμβμξ ιε ημ ημζκυ, δ ηναβζηή 

εζνςκεία, μ εείμξ θευκμξ, δ ακαβηαζυηδηα ηδξ επζθμβήξ, ηαζ δ αζοιααηυηδηα ιεηαλφ 

πνυεεζδξ ηαζ απμηεθέζιαημξ.
277

 

Ζ πνχηδ κμοαέθα εκημπίγεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 7 έςξ 13 ημο Α΄ αζαθίμο. 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα θοδζηή ζζημνία, ηδξ μπμίαξ ηδκ παναιοεζηή  ηαηααμθή  ζοκακηάιε 

ζηδκ «Πμθζηεία» ημο Πθάηςκα, υπμο μ Γφβδξ πανμοζζάγεηαζ ςξ έκαξ απθυξ αμζηυξ 

πμο ζοκάπηεζ ενςηζηή ζπέζδ ιε ηδ ζφγοβμ ημο ααζζθζά ηαζ παίνκεζ ηδ εέζδ ημο ζημ 

ενυκμ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ δαπηοθζδζμφ πμο ημκ έηακε αυναημ.
278

 

   ηδ κμοαέθα υιςξ αοηή, υπςξ παναδίδεηαζ απυ ημκ Ζνυδμημ, εηθείπμοκ 

υθα ηα παναιοεζηά ηαζ ιαβζηά ζημζπεία. Ο ζζημνζηυξ ιε ηνυπμ νεαθζζηζηυ ζημπεφεζ 

κα ζοζηήζεζ ημοξ πμθζηζημφξ, ημζκςκζημφξ, ενδζηεοηζημφξ παναηηήνεξ ημο 

ιζηναζζαηζημφ ηαζ αζζαηζημφ ηυζιμο
279

 ιε ηφνζμ γδημφιεκμ κα ηαηαδείλεζ ηζξ 

απανπέξ ηδξ ιεβάθδξ ζφβηνμοζδξ ιεηαλφ Δθθήκςκ ηαζ Πενζχκ.
280

 Γζα αοηυκ ημκ 

θυβμ, ηφνζμ ιέθδιά ημο απμηεθεί δ ηαηάδεζλδ ηδξ αίαζδξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ ελμοζίαξ 

απυ ηδκ ιζα θοδζηή δοκαζηεία ζηδκ άθθδ. Ζ υθδ ιεηααμθή επένπεηαζ απυ ημκ Γφβδ, 

έκακ πζζηυ δμνοθυνμ, μ μπμίμξ δμθμθμκεί ημκ ηφνζμ ημο Ζναηθείδδ Κακδαφθδ ηαζ 

ζδνφεζ ηδ έζπαηδ δοκαζηεία ηςκ Μενικαδχκ, ηδξ μπμίαξ ηεθεοηαίμξ ααζζθζάξ είκαζ μ 

Κνμίζμξ.
281

 

Δδχ απμηοπχκεηαζ δ ζπέζδ πμο είπε μ ιμκάνπδξ ζηδκ αζζαηζηή ημζκςκία ιε 

ημκ έιπζζημ αεγίνδ ημο. Σα πάκηα ζοκέπεζ έκαξ δεζηυξ ηχδζηαξ, μιυννμπμξ ζηδ θφζδ 

ημο δεζπμηζζιμφ. Ο ηχδζηαξ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ πμο ηαηανβεί ηδκ «αίνεζδ», ηδκ 

εθεφεενδ επζθμβή, ηδκ ακελάνηδηδ εηθμβή.
282

 Ο Ζνυδμημξ μκμιάγεζ «ακάβηδ» ημ 

αοζηδνυ εεζιζηυ δίηαζμ πμο πνμηφπηεζ υηακ δ θμβζηή ηαζ δ πεζεχ αδοκαημφκ κα 

θεζημονβήζμοκ.
283

 Δπμιέκςξ, μ θυκμξ ακαδεζηκφεηαζ ςξ ιμκαδζηή θφζδ. 
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   Ζ ακαβηαζυηδηα ηδκ μπμία μ ζζημνζμβνάθμξ πνμαάθεζ ςξ ιεηαθοζζηή αζηία 

πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ εθεφεενδ αμφθδζδ ηαζ εηθμβή, 

πνμαάθθεηαζ έκημκα ιέζα απυ ημ δζπθυ δίθθδια πμο ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ μ 

Γφβδξ ηαζ ημ μπμίμ ημκ ηαεζζηά ηναβζηυ πνυζςπμ.
284

 Απυ ηδ ιία πθεονά, ιδ 

ιπμνχκηαξ κα ανεζ δζαθοβή, ακαβηάγεηαζ απυ ημκ αθέκηδ ημο κα ιπεζ ηνοθά ζημ 

δςιάηζμ ηδξ ζογφβμο ημο ηαζ κα ηδ δεζ βοική. Απυ ηδκ άθθδ, ακαβηαζιέκμξ αοηή ηδ 

θμνά απυ ηδκ ααζίθζζζα κα επζθέλεζ, ή κα ζημηχζεζ, ή κα ζημηςεεί.
285

 

Οζ ζζημνίεξ ανίεμοκ απυ πνυζςπα πμο ένπμκηαζ ακηζιέηςπα ιε ηδκ «ηναβζηή 

επζθμβή». Έκημκα ζημ ζδιείμ αοηυ δ ζζημνία ημο Γφβδ εοιίγεζ πνςηαβςκζζηή ένβςκ 

ημο Αζζπφθμο ηαζ ημο μθμηθή. Πμθθμί  ηναβζημί ήνςεξ, υπςξ μ Πεθαζβυξ ζηζξ 

Ηηέηζδεξ, ή μ Αβαιέικμκαξ ζηδκ Αοθίδα ζημ ένβμ Αβαιέικςκ ή μ Ονέζηδξ ζηδκ 

Ονέζηεζα είπακ ανεεεί ακηζιέηςπμζ ιε δφμ ελίζμο δφζημθεξ εκαθθαηηζηέξ.
286

 πςξ 

ζε ιία αζζπφθεζα ηναβςδία, έηζζ ηαζ εδχ μ πνςηαβςκζζηήξ ειπθέηεηαζ ζε ιία 

οπενθοζζηή αζηζυηδηα πμο λεπενκά ηα υνζα ηδξ ακενχπζκδξ εκένβεζαξ.  Γζα δφμ θμνέξ 

ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ιία ηναβζηή επζθμβή απυ ηδκ μπμία δε ιπμνεί κα ανεί ηνυπμ 

δζαθοβήξ. Μάθζζηα, ηδ δεφηενδ θμνά ακαβηάγεηαζ εκάκηζα ζηδ εέθδζή ημο κα 

ηαηαζηεί ακδνμθυκμξ.
287

  Μμθαηαφηα, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζημκ Αζζπφθμ ζζπφεζ μ 

κυιμξ ηδξ οπαζηζυηδηαξ. Ο Γφβδξ ακ ηαζ αημθμφεδζε ελακαβηαζιέκμξ ηζξ επίαμοθεξ 

μδδβίεξ ιζα βοκαίηαξ, δεκ παφεζ κα έπεζ δζαπνάλεζ έκα αδίηδια. ηυηςζε ημκ ηφνζυ 

ημο ηαζ πήνε πςνίξ ηακέκα δζηαίςια ηδ εέζδ ημο ζημ ενυκμ. Ζ πνάλδ αοηή 

αοημιάηςξ ιαξ θένκεζ ζημ κμο ηδκ επζηείιεκδ εηδίηδζδ βζα ημ έβηθδια, πνμηεζιέκμο 

κα απμηαηαζηαεεί δ αδζηία. Ζ εηδίηδζδ εα έθεεζ ιέζς ημο Κνμίζμο ζηδκ πέιπηδ 

βεκζά, μ μπμίμξ εα πθδνχζεζ βζα ηδκ πνάλδ ημο Γφβδ.  

Μέζς θμζπυκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ κμοαέθαξ, μ Ζνυδμημξ επζδζχηεζ κα 

ελδβήζεζ ηδκ ηθδνμκμιζηή εκμπή ημο Κνμίζμο, δ μπμία μθείθεηαζ ζε έκα θμκζηυ πμο 

δζέπναλε μ πνυβμκυξ ημο Γφβδξ.  Κάηζ πανυιμζμ ζοκέαδ ζημοξ «Δπηά επί Θήααξ», 

υπμο παναηδνμφιε αηνζαχξ ημ ίδζμ ζεκάνζμ.  Οζ απυβμκμζ κα πθδνχκμοκ βζα ηα 

αιανηήιαηα ηςκ πνμβυκςκ ημοξ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, μζ οζμί ημο Οζδίπμδα 

πνέπεζ κα ελζθεςεμφκ βζα ημ αιάνηδια ημο πνμβυκμο ημοξ Λαΐμο, μ μπμίμξ 
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 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ.222-223 
285

Said, υ.π., ζ.140  
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 Jon D. Mikalson, Η ζξεζθεία ζηνλ Ηξόδνην, ζημ Δβπεζνίδζμ δνμδυηεζςκ ζπμοδχκ, υ.π., ζ.192, 193 
287

 Said, υ.π., ζ.140 
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οπαημφμκηαξ ζημ θυβμ ηαζ ηδ  αμφθδζδ ιζαξ βοκαίηαξ, υπςξ ηαζ μ Γφβδξ, έδεζλε 

ακοπαημή ζηδκ εκημθή ημο Θεμφ Απυθθςκα ηαζ απέηηδζε οζυ.
288

 

   Πένακ ημο Αζζπφθμο, δ ζζημνία ημο Γφβδ ιαξ θένκεζ ζημ κμο ηαζ ημκ 

ηναβζηυ μθμηθή, υζμκ αθμνά ηζξ ζοκεήηεξ ημο θυκμο. πςξ μ μθμηθήξ ζημ ένβμ 

ημο «Ζθέηηνα» ηαηέζηδζε ζαθέξ υηζ μ Αίβζζεμξ εα δμθμθμκδεεί ζημ ιένμξ υπμο 

ζηυηςζε ημκ Αβαιέικμκα, έηζζ ηαζ μ Γφβδξ εα επζηεεεί ζημκ Κακδαφθδ ζημ ζδιείμ 

υπμο ακηίηνζζε ηδ ααζίθζζζα πνχηδ θμνά βοική.
289

 
290

 

   Σέθμξ, ηάηζ πμο παναηδνμφιε έκημκα ζηδ κμοαέθα ηαζ ιαξ εοιίγεζ ανπαία 

ηναβςδία, είκαζ μ ηναβζηυξ ηφηθμξ ηδξ ακυδμο ηαζ ηδξ πηχζδξ. πςξ επίζδξ ηαζ δ 

οπεναμθή πμο ιπμνεί κα ηοθθχζεζ ημκ ακενχπζκμ κμο ηαζ κα μδδβδεεί ζε αηναίεξ 

πνάλεζξ πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα ημκ μδδβήζμοκ ζηδκ πθήνδ ηαηαζηνμθή. Απυ ηδ ιζα 

ιενζά έπμοιε ημκ αθφζζηα ενςηεοιέκμ Κακδαφθδ, μ μπμίμξ εεςνεί υηζ ανίζηεηαζ ζημ 

απονυαθδημ θυβμ ηδξ ελμοζίαξ ημο ιε απμηέθεζια κα μδδβείηαζ πςνίξ ζοκείδδζδ ζε 

αηνυηδηεξ. Απυ ηδκ άθθδ, ηδκ υιμνθδ ηαζ ακχκοιδ ααζίθζζζα, δ μπμία δζαηαηέπεηαζ 

απυ ημ ιέκμξ ηδξ βζα εηδίηδζδ ηαζ ημκ Γφβδ ημκ μπμίμ ειπζζηεφεηαζ άιεηνα. 

Λαιαάκμκηαξ θμζπυκ ηακείξ οπυρζκ ημο υθα ηα παναπάκς, πυζμ ιάθθμκ εάκ αοηυξ μ 

ηάπμζμξ είκαζ Έθθδκαξ ηαζ παναηδνχκηαξ υθδ αοηή ηδκ οπεναμθή ηαζ ημκ 

πθδεςνζζιυ ημο αζζαηζημφ ηυζιμο, εεςνεί γήηδια πνυκμο ηδκ έηνδλδ αοηή ηδξ 

ηαηάζηαζδξ.
291

 Πάκς ζε αοηυ ημ επζπείνδια, ιπμνμφιε κα ζηδνίλμοιε ηδκ φπανλδ 

εκυξ επζπθέμκ ηναβζημφ εέιαημξ. Σδξ ηναβζηήξ εζνςκείαξ ή αθθζχξ ηδξ ηοθθήξ 

εζνςκείαξ, δ μπμία βίκεηαζ μναηή ηαζ ζημκ μθμηθή. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ έθθεζρδ 

δζμναηζηυηδηαξ πμο παναηηδνίγεζ ημοξ ήνςεξ ηδξ κμοαέθαξ. Τπάνπεζ εα θέβαιε έκαξ 

ζζςπδθυξ δζάθμβμξ ημο Ζνμδυημο ιε ημ ημζκυ, ημ μπμίμ βκςνίγεζ βεβμκυηα πμο μζ 

ίδζμζ μζ ήνςεξ - μζ άιεζα ειπθεηυιεκμζ - αβκμμφκ
292

 ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημοξ εα 

βίκμοκ μναηά ζημ ιέθθμκ, υηακ πθέμκ εα είκαζ ανβά. Σα απμηεθέζιαηα αοηά ιαξ 

απμηαθφπημκηαζ ζηζξ επυιεκεξ δφμ κμοαέθεξ ηαζ ιαξ αθδβμφκηαζ ηδκ ζζημνία ημο 

πέιπημο απμβυκμο ημο Γφβδ, ημο Κνμίζμο, ζηζξ μπμίεξ πανμοζζάγεηαζ δ άκμδμξ ηαζ δ 

πηχζδ ημο. 

                                                           
288

Said, υ.π., ζ.141 
289
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Απυ ηδκ πανάβναθμ 29 έςξ ηαζ ηδκ 33 ημο Α΄ αζαθίμο, παναημθμοεμφιε έκακ 

δζάθμβμ ιεηαλφ δφμ ακδνχκ. Σμο ααζζθζά ηδξ Λοδίαξ, Κνμίζμο, ηαζ ημο ζμθμφ 

Αεδκαίμο υθςκα, μ μπμίμξ φζηενα απυ ιζα δεηαεηή πενζπθάκδζδ ακά ημκ ηυζιμ, 

έθεαζε ζηζξ άνδεζξ ζημ παθάηζ ημο πακημδφκαιμο Κνμίζμο, υπμο ζοζηήεδηε ςξ μ 

ηεθεοηαίμξ επζζηέπηδξ ιζαξ ζεζνάξ ζμθζζηχκ, υπςξ ιαξ θακενχκεζ ημ αηυθμοεμ 

απυζπαζια ηδξ παναβνάθμο 29: θαηεζηξακκέλσλ δὴ ηνύησλ θαὶ πξνζεπηθησκέλνπ 

Κξνίζνπ Λπδνῖζη, ἀπηθλένληαη ἐο άξδηο ἀθκαδνύζαο πινύηῳ ἄιινη ηε νἱ πάληεο ἐθ ηο 

ιιάδνο ζνθηζηαί, νἳ ηνῦηνλ ηὸλ ρξόλνλ ἐηύγραλνλ ἐόληεο, ὡο ἕθαζηνο αὐηῶλ ἀπηθλένηην, θαὶ 

δὴ θαὶ όισλ ἀλὴξ Ἀζελαῖνο, ὃο Ἀζελαίνηζη λόκνπο θειεύζαζη πνηήζαο ἀπεδήκεζε ἔηεα δέθα, 

θαηὰ ζεσξίεο πξόθαζηλ ἐθπιώζαο, ἵλα δὴ κή ηηλα ηῶλ λόκσλ ἀλαγθαζζῆ ιῦζαη ηῶλ ἔζεην.
293 

Μέζς ηςκ θυβςκ πμο εα εζπςεμφκ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ κμοαέθαξ, μ ζζημνζηυξ επζδζχηεζ 

κα ιαξ εζζάβεζ ζηδκ ακενςπμθμβία ημο, πνμηεζιέκμο κα ηαηαδείλεζ ημ εοιεηάαθδημ 

ηδξ ακενχπζκδξ εοδαζιμκίαξ. Ζ απχθεζα αοηήξ απμηεθεί ημ ηεκηνζηυ εέια ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ, αθθά ηαζ ηδξ επυιεκδξ κμοαέθαξ. Ο υθςκ επζθέβεηαζ ζημπίιςξ βζα 

ημκ νυθμ αοηυ, πνμηεζιέκμο δ δνμδυηεζα ακενςπμθμβία κα απμηηήζεζ εφνμξ ηαζ 

αάεμξ.
294

 ηυπμξ ημο ζζημνζημφ ήηακ μ ζμθυξ Αεδκαίμξ κα ιζθήζεζ ςξ άκενςπμξ βζα 

ημοξ ακενχπμοξ, εηθνάγμκηαξ ζδέεξ ηαεμθζηέξ ηαζ πακακενχπζκεξ πμο κα 

οπενααίκμοκ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πυθδ ηαζ πνυζςπμ. 

ημ ένβμ είκαζ ειθακήξ δ επίδναζδ ηδξ ηναβςδίαξ. Ο δζάθμβμξ απυ ιυκμξ ημο 

έπεζ θάαεζ ιζα «δναιαηζηή πνμζά». Ο υθςκαξ εοιίγεζ  ημκ ηναβζηυ πνμάββεθμ ζηζξ 

ζμθυηθεζεξ ηναβςδίεξ. Ο νυθμξ πμο μ ζζημνζηυξ ημο έπεζ ακαεέζεζ είκαζ εηείκμξ ημο 

ζμθμφ ζοιαμφθμο. Οζ κμοεεζίεξ ηαζ ηα θυβζα ημο, εοιίγμοκ ζημκ ακαβκχζηδ ημκ 

Σεζνεζία ζημ ένβμ «Ακηζβυκδ» ηαζ ζημκ «Οζδίπμδα Σφνακκμ», ή ημκ Κάθπα ζημκ 

«Αίακηα». Ζ ημζκή εειαηζηή ιε ημ δνάια απμηαθφπηεηαζ απυ ηδκ ανπή ηδξ αθήβδζδξ 

ζημκ ακαβκχζηδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα εκημπίγεηαζ ζηδ ανπή ηδξ παναβνάθμο 34: κεηὰ δὲ 

όισλα νἰρόκελνλ ἔιαβε ἐθ ζενῦ λέκεζηο κεγάιε Κξνῖζνλ, ὡο εἰθάζαη, ὅηη ἐλόκηζε ἑσπηὸλ 

εἶλαη ἀλζξώπσλ ἁπάλησλ ὀιβηώηαηνλ. αὐηίθα δέ νἱ εὕδνληη ἐπέζηε ὄλεηξνο, ὅο νἱ ηὴλ ἀιεζείελ 

ἔθαηλε ηῶλ κειιόλησλ γελέζζαη θαθῶλ θαηὰ ηὸλ παῖδα,
295

  υπμο μ ζζημνζηυξ οπαζκίζζεηαζ 

ιία πνμηαεμνζζιέκδ ιμίνα μθεζθυιεκδ ζημκ δίηαζμ εοιυ ημο Θεμφ, ημκ μπμίμ 
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295
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απμηαθεί κέιεζζξ, πμο ηαηέθααε ημκ Κνμίζμ, δζυηζ εεχνδζε ημκ εαοηυ ημο ημκ πζμ 

εοθμβδιέκμ απυ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ.
296

  

Ο υθςκ θμζπυκ, ειθακίγεηαζ ζημ παθάηζ ημο Κνμίζμο ςξ ηναβζηυξ 

πνμάββεθμξ, ζακ ημκ Σεζνεζία ζημκ «Οζδίπμδα Σφνακκμ», πνμηεζιέκμο κα 

πνμιδκφζεζ βζα ηδκ επζηείιεκδ ηαηαζηνμθή, ζηνέθμκηαξ ηδκ πνμζμπή ημο 

ακαβκχζηδ ζηδκ ηφθθςζδ ημο δβειυκα πμο δεκ ημ έθααε ζμαανά οπυρζκ ημο. πςξ 

ζηδκ ηναβςδία, έηζζ ηαζ εδχ μ ζμθυξ ζφιαμοθμξ δε ιπμνεί κα πνμθάαεζ ημ ηαηυ. Ο 

ζηυπμξ ημο είκαζ κα εηθνάζεζ  ηζξ ααεφηενεξ αθήεεζεξ ηδξ ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ, 

ανκμφιεκμξ κα ημθαηέρεζ ημκ ααζζθζά.
297

 Πανά ηζξ μιμζυηδηεξ ιε ημ δνάια, μ 

Ζνυδμημξ εζζάβεζ ιία αθθαβή.  Ο ζμθυξ ζφιαμοθμξ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ηναβςδία δε 

είκαζ πνμθήηδξ πμο πνμιδκφεζ ημ ηαηυ, αθθά έκαξ ζμθυξ άκενςπμξ μ μπμίμξ 

δμοθεφεζ ιε ηδκ ειπεζνία πμο ημο έπεζ πνμζθένεζ δ γςή ζπεηζηά ιε ηζξ ακενχπζκεξ 

ηαηαζηάζεζξ.
298

 
299

 

Μέζα απυ ιία αζκζβιαηζηή ζοκμιζθία δ μπμία ανπίγεζ απυ ηδκ πανάβναθμ 30 

ηαζ θεάκεζ έςξ ηαζ ηδκ 32, εηηείεεκηαζ απυ ημκ ζζημνζηυ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

ακενχπζκδ εοηοπία, μζ μπμίεξ ακηδπμφκ ζε εειεθζχδεζξ δεζηέξ αλίεξ ηδξ 

παναδμζζαηήξ εθθδκζηήξ ζηέρδξ, πανιέκεξ ιέζα απυ ηδκ πμθζηζηή εθεβεία ημο 

πναβιαηζημφ υθςκα.
300

 

Ο υθςκ εεςνεί πςξ δ γςή ημο ακενχπμο είκαζ αζηαεήξ
301

  ηαζ υηζ ηδκ 

εοηοπία δε ιπμνεί κα ηδ θένεζ μ οπεναμθζηυξ πθμφημξ.
302

 Σμ επζπείνδιά ημο έβηεζηαζ 

ζημ εείμ ημ μπμίμ απμηαθεί θεμκενυ ηαζ αζηαεέξ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ εεςνεί 

εοηοπζζιέκμ ιυκμ εηείκμκ πμο έγδζε ηαζ πέεακε έπμκηαξ οπμζηεί ηζξ θζβυηενεξ 

ζοιθμνέξ. ηδ ζοκέπεζα θένκεζ παναδείβιαηα πνμζχπςκ πμο έγδζακ ιε βαθήκδ ηαζ 

είπακ έκδμλμ ηέθμξ. Σδκ πνχηδ εέζδ ηαηέπεζ μ Σέθθμξ μ Αεδκαίμξ, μ μπμίμξ 

ζοιιεηείπε ζηδκ ηαηαδίςλδ ημο επενμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ζοκμνζαημφ πμθέιμο 
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Ζν., 1, 32 ἐκ βὰν ηῷ ιαηνῷ πνυκῳ πμθθὰ ιὲκ ἔζηζ ἰδεῖκ ηὰ ιή ηζξ ἐεέθεζ, πμθθὰ δὲ ηαὶ παεεῖκ. ἐξ βὰν 

ἑαδμιήημκηα ἔηεα μὖνμκ ηξ γυδξ ἀκενχπῳ πνμηίεδιζ.  
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Ζν., 1, 32 ημοηέςκ ηῶκ ἁπαζέςκ ἡιενέςκ ηῶκ ἐξ ηὰ ἑαδμιήημκηα ἔηεα, ἐμοζέςκ πεκηήημκηα ηαὶ 

δζδημζζέςκ ηαὶ ἑλαηζζπζθζέςκ ηαὶ δζζιονζέςκ, ἡ ἑηένδ αὐηέςκ ηῆ ἑηένῃ ἡιένῃ ηὸ πανάπακ μὐδὲκ 

ὅιμζμκ πνμζάβεζ πνβια.  
302

Ζν., 1, 32 μὐ βάν ηζ ὁ ιέβα πθμφζζμξ ιᾶθθμκ ημῦ ἐπ᾽ ἡιένδκ ἔπμκημξ ὀθαζχηενυξ ἐζηζ, εἰ ιή μἱ ηφπδ 

ἐπίζπμζημ πάκηα ηαθὰ ἔπμκηα εὖ ηεθεοηζαζ ηὸκ αίμκ. πμθθμὶ ιὲκ βὰν γάπθμοημζ ἀκενχπςκ ἄκμθαμί 

εἰζζ, πμθθμὶ δὲ ιεηνίςξ ἔπμκηεξ αίμο εὐηοπέεξ. 
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ζηδκ Δθεοζίκα ηαζ απέηηδζε δδιυζζα ηαθή ηαζ ιεβάθεξ ηζιέξ. Σμ πανάδεζβια αοηυ 

εοιίγεζ έκημκα ηδκ επίδναζδ ημο έπμοξ, ζηυπμξ ημο μπμίμο ήηακ δ ελφικδζδ ηςκ 

δνςζηχκ ηαημνεςιάηςκ, αθθά ηαζ δ απυηηδζδ ηδξ οζημνμθδιίαξ εηείκςκ πμο 

έπεζακ ζηδ ιάπδ.
303

  Έκα αηυιδ ζημζπείμ πμο ηαεζζηά ημκ Σέθθμ εοηοπή, ήηακ μζ 

αηιαίμζ βζμί ηαζ εββμκμί πμο άθδζε πίζς ηαζ εα ελαζθάθζγακ ηδ ζοκέπεζα ηδξ 

μζημβέκεζάξ ημο. Μεηά απυ ημκ Σέθθμ, μ υθςκ εεςνεί πςξ αλίγεζ κα εεςνμφκηαζ 

εοηοπζζιέκα δφμ αδέθθζα, μ Κθέμαδξ ηαζ μ Βίηςκαξ. Ζ εοηοπία ημοξ μθεζθυηακ ζηδ 

δφκαιδ ηςκ δφμ κέςκ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ μπμίαξ ζηακμπμίδζακ ηδκ επζεοιία ηδξ 

ιδηέναξ ημοξ κα ζοιιεηάζπεζ ζηδ βζμνηή ηδξ Ήναξ, βεβμκυξ πμο ζοκηέθεζε ζημ 

εάκαηυ ημοξ.
304

 

Έκα αηυιδ ημζκυ ιε ηδκ ηναβςδία ζημζπείμ, ημ ζοκακηάιε ζηα θυβζα ημο 

υθςκα μ μπμίμξ παναηηδνίγεζ ημ εείμ θεμκενυ. Θεςνεί πςξ μζ εεσηέξ δοκάιεζξ είκαζ 

αιείθζηηεξ ηαζ πςξ μ άκενςπμξ πανμοζζάγεηαζ ένιαζμ ημο πνυκμο ηαζ ηδξ ηφπδξ. Ο 

υθςκ πανμοζζάγεζ ημκ Θευ θεμκενυ. Με ηδκ έκκμζα υηζ δεκ επζηνέπεζ ηδκ οπεναμθή 

ηαζ ηζιςνεί ηάεε πανααάηδ.
305

 Με άθθα θυβζα, μ άκενςπμξ αηυια ηζ ακ ημ εέθεζ δεκ 

έπεζ ηδ δφκαιδ κα ζθεηενζζηεί ηδ γςή ημο ηαζ κα λεπενάζεζ ηδκ απανάααηδ 

δζαπςνζζηζηή βναιιή ιεηαλφ αοημφ ηαζ ημο εείμο. Αοηυ ημ μκμιάγεζ μ υθςκαξ, 

«εεσηυ θευκμ». πςξ ηαζ ζημ ανπαίμ εέαηνμ, έηζζ ηζ εδχ ζοκακηάιε ημ 

εεμηοαένκδημ ημζιμείδςθμ. Ο ακενχπζκμξ αίμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ημ 

«ηαναπχδεξ». Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ δ γςή βζα ημκ άκενςπμ είκαζ εοιεηάαθδηδ. Ο 

εεσηυξ θευκμξ θμζπυκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ηαναπχδεξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια πςξ 

δεκ ιπμνεί έκαξ άκενςπμξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ιζα πυθδ κα είκαζ αοηάνηδξ. Σμ «υθμκ» 

δεκ  ημο ακήηεζ. Καηέπεζ ιυκμ ιενίδζμ ζηδ γςή, ζημκ πθμφημ ηαζ ζηδκ εοηοπία. 

φιθςκα ιε  ημκ υθςκα ιυκμ δ ηαηάθδλδ εκυξ ακενχπμο εα δείλεζ ακ οπήνλε 

πναβιαηζηά εοηοπήξ. Δη ηςκ πνμηένςκ ηακείξ δε δφκαηαζ κα ζζπονζζηεί αοεαίνεηα 
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 Fisher, υ.π., ζ.200, 201, 202 
304

Ζν., 1, 31 ἐμφζδξ ὁνηξ ηῆ Ἥνῃ ημῖζζ Ἀνβείμζζζ ἔδεε πάκηςξ ηὴκ ιδηένα αὐηῶκ γεφβεσ ημιζζεκαζ 

ἐξ ηὸ ἱνυκ, μἱ δέ ζθζ αυεξ ἐη ημῦ ἀβνμῦ μὐ πανεβίκμκημ ἐκ ὥνῃ· ἐηηθδζυιεκμζ δὲ ηῆ ὥνῃ μἱ κεδκίαζ 

ὑπμδφκηεξ αὐημὶ ὑπὸ ηὴκ γεφβθδκ εἷθημκ ηὴκ ἅιαλακ, ἐπὶ ηξ ἁιάλδξ δέ ζθζ ὠπέεημ ἡ ιήηδν, ζηαδίμοξ 

δὲ πέκηε ηαὶ ηεζζενάημκηα δζαημιίζακηεξ ἀπίημκημ ἐξ ηὸ ἱνυκ. ηαῦηα δέ ζθζ πμζήζαζζ ηαὶ ὀθεεῖζζ ὑπὸ 

ηξ πακδβφνζμξ ηεθεοηὴ ημῦ αίμο ἀνίζηδ ἐπεβέκεημ, δζέδελέ ηε ἐκ ημφημζζζ ὁ εεὸξ ὡξ ἄιεζκμκ εἴδ 

ἀκενχπῳ ηεεκάκαζ ιᾶθθμκ ἢ γχεζκ. Ἀνβεῖμζ ιὲκ βὰν πενζζηάκηεξ ἐιαηάνζγμκ ηῶκ κεδκζέςκ ηὴκ ῥχιδκ, 

αἱ δὲ Ἀνβεῖαζ ηὴκ ιδηένα αὐηῶκ, μἵςκ ηέηκςκ ἐηφνδζε. ἡ δὲ ιήηδν πενζπανὴξ ἐμῦζα ηῷ ηε ἔνβῳ ηαὶ ηῆ 

θήιῃ, ζηᾶζα ἀκηίμκ ημῦ ἀβάθιαημξ εὔπεημ Κθευαζ ηε ηαὶ Βίηςκζ ημῖζζ ἑςοηξ ηέηκμζζζ, μἵ ιζκ 

ἐηίιδζακ ιεβάθςξ, ηὴκ εεὸκ δμῦκαζ ηὸ ἀκενχπῳ ηοπεῖκ ἄνζζηυκ ἐζηζ. ιεηὰ ηαφηδκ δὲ ηὴκ εὐπὴκ ὡξ 

ἔεοζάκ ηε ηαὶ εὐςπήεδζακ, ηαηαημζιδεέκηεξ ἐκ αὐηῷ ηῷ ἱνῷ μἱ κεδκίαζ μὐηέηζ ἀκέζηδζακ, ἀθθ᾽ ἐκ 

ηέθεσ ημφηῳ ἔζπμκημ. Ἀνβεῖμζ δέ ζθεςκ εἰηυκαξ πμζδζάιεκμζ ἀκέεεζακ ἐξ Γεθθμὺξ ὡξ ἀκδνῶκ 

ἀνίζηςκ βεκμιέκςκ. 
305
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πςξ είκαζ εοηοπζζιέκμξ, ηνίκμκηαξ ιυκμ απυ ηα οθζηά αβαεά πμο ηαηέπεζ, βζαηί αφνζμ 

ιπμνεί δ γςή κα ηα ζηενήζεζ.
306

  

Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ θακενυ έκα αηυιδ ηναβζηυ εέια. Δηείκμ ημο 

ηναβζημφ ηφηθμο. Σδξ ακυδμο ηαζ ηδξ πηχζδξ, ηδξ αηιήξ ηαζ ηδξ παναηιήξ. ηακ μ 

άκενςπμξ λεπενκά ηα υνζα ημο, οπενεηηζιά ημκ εαοηυ ημο ελαζηίαξ  ηδξ πενζμοζίαξ ή 

ηδξ ελμοζίαξ ημο, μδδβείηαζ ζημκ ημνεζιυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ ηφθθςζδ ημο κμο. 

Αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο πνμηαθεί ηδκ φανδ ηαζ ζημ ηέθμξ μδδβείηαζ ζηδκ άηδ, δδθαδή 

ζηδκ ηαηαζηνμθή. 

 Σμ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ιε ημκ Κνμίζμ, μ μπμίμξ εεςνμφζε ημκ εαοηυ ημο 

οπενάκενςπμ. Γεκ άημοζε ηζξ κμοεεζίεξ ημο υθςκα ηαζ υπςξ εα δμφιε ζηδκ ζζημνία 

ημο Αδνάζημο, έπνεπε κα πάζεζ ημκ βζμ ημο βζα κα ηαηαθάαεζ πμζμξ είκαζ πναβιαηζηά 

μ υθαζμξ αίμξ ηαζ πςξ ηυζμ ηαζνυ έηνεθε ημ κμο ημο ιε αοηαπάηεξ, αθθά ηαζ βζα κα 

ηαηαθάαεζ ημ ζθάθια ημο ιε ημκ υθςκα ημκ μπμίμ παναηηήνζζε «αιαεέα».
307

 ε 

αοηυ αηνζαχξ ημ ζδιείμ έβηεζηαζ έκα ζημζπείμ πάκς ζημ μπμίμ μ Ζνυδμημξ μζημδμιεί 

ημ ένβμ ημο. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηναβζηή ή ηοθθή εζνςκεία ηδκ μπμία πνδζζιμπμζμφζε 

ηαζ μ μθμηθήξ. Δίκαζ δ ακηίεεζδ ιεηαλφ αοηχκ πμο βκςνίγεζ ημ ημζκυ ηαζ αοηχκ πμο 

βκςνίγμοκ ηα πνυζςπα πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ζζημνία. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζζςπδθυ 

δζάθμβμ ιεηαλφ ημζκμφ ηαζ ζοββναθέα. Αοημί πμο δζααάγμοκ ηδκ ζζημνία βκςνίγμοκ 

ηδκ έηααζδ ηδξ ηαεχξ ηαζ ημ ηζ πνυηεζηαζ κα επαημθμοεήζεζ. Ακηζεέηςξ, μζ 

παναηηήνεξ δζαηνίκμκηαζ απυ έθθεζρδ δζμναηζηυηδηαξ.
308

 Αοηυ αηνζαχξ ζοκέαδ ηαζ 

ζηδκ πενίπηςζδ ημο Κνμίζμο, υηακ πθδνμθμνήεδηε απυ ημκ υθςκα, ημκ ηαζνυ πμο 

ανζζηυηακ ζημ απυβεζμ ηδξ ελμοζίαξ ημο, ηδξ οθζηήξ ημο εοηοπίαξ ηαζ δφκαιδξ,   βζα 

ηδ θφζδ ημο Θεμφ ηαζ πμζμξ πναβιαηζηά αλίγεζ κα εεςνείηαζ εοηοπζζιέκμξ, εεχνδζε 

ημκ υθςκα ακίδεμ, δεκ ειπζζηεφηδηε ηζξ πνμηνμπέξ ημο ηαζ ιυκμ υηακ έπαζε ημκ βζυ 

ημο ηαζ δ ελμοζία ημο ηαζ ζοκηνίθηδηε απυ ημκ Κφνμ, ακαβκχνζζε ηδκ αλία υζςκ ημο 

είπε πεζ ηάπμηε μ ζμθυξ Αεδκαίμξ.
309

  

Ζ επυιεκδ κμοαέθα απμηεθεί ηδ ζοκέπεζα αοηήξ ηαζ αθμνά ηδκ ηφπδ ημο βζμφ 

ημο Κνμίζμο, Άηδ. Δκημπίγεηαζ ζημ Α΄ αζαθίμ ζηζξ παναβνάθμοξ 34 έςξ 35 ηαζ είκαζ 
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βκςζηή ιε ημκ ηίηθμ «Η ηζηνξία ηνπ Αδξάζηνπ».
310

 Ο Άδναζημξ δακείγεζ ημ υκμιά ημο 

ζηδ κμοαέθα, υπζ βζαηί είκαζ μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ, αθθά βζαηζ ιέζς αοημφ εα επέθεεζ δ 

ηζιςνία ημο Κνμίζμο.  Ζ εεία κέιεζδ βζα ηδκ φανδ πμο δζέπναλε, υηακ 

εβηθςαζζιέκμξ ζηδκ οθζηή δφκαιδ ηαζ ζημκ πανυκηα υθαμ ημο, εεχνδζε ημκ εαοηυ 

ημο ςξ ημκ πζμ εοηοπζζιέκμ άκενςπμ ηαζ αρήθδζε ηζξ ζμθέξ πνμηνμπέξ ημο υθςκα. 

ηδ κμοαέθα αοηή, ηα πνμιδκφιαηα ημο Αεδκαίμο ζμθμφ εα θάαμοκ ζάνηα ηαζ μζηά. 

Ο Άδναζημξ, είκαζ αοηυξ πμο άεεθά ημο εα δχζεζ ζημκ Κνμίζμ έκα ιάεδια αθήεεζαξ 

ηαζ αοηυ δεκ είκαζ άθθμ απυ ημ κα ηαηαθάαεζ πςξ μ πναβιαηζηά αιαεήξ, δεκ ήηακ μ 

θυβμξ ημο υθςκα, αθθά μ δζηυξ ημο.
311

  

   πςξ ιανηονά δ πθμηή ηαζ μ ηνυπμξ άνενςζδξ ηδξ κμοαέθαξ, εα θέβαιε 

πςξ πνυηεζηαζ βζα ιζα αθδβδιαηζηή ηναβςδία, ηαεχξ παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκδ 

δναιαηζηυηδηα.
312

 Ζ ζφκεεζή ηδξ βίκεηαζ ιε ηδ ιμνθή επεζζμδίςκ . ημκ πνυθμβμ 

ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ιζα μκεζνζηή πνυαθερδ, έκα απεζθδηζηυ υκεζνμ, ημ μπμίμ 

πνμμζημκμιμφζε ημκ επενπυιεκμ εάκαημ ημο βζμφ ημο Κνμίζμο απυ έκα ζζδενέκζμ 

υπθμ. πςξ μ Οζδίπμδαξ, έηζζ ηαζ μ Κνμίζμξ, επζζηναηεφεζ ηάεε ιέζμ πνμηεζιέκμο 

κα απμθφβεζ ηδ ιμζναία ηαηάθδλδ. Πακηνεφεζ ημκ βζυ ημο ηαζ ημο απαβμνεφεζ κα 

πάνεζ λακά ιένμξ ζε εηζηναηεία, πνμηεζιέκμο κα ιδκ ένεεζ ζε επαθή ιε δυναηα, 

αηυκηζα ηαζ ηάεε είδμοξ πμθειζηά ενβαθεία πμο δζέεεηακ ζζδενέκζα αζπιή. Ο βζυξ ημο 

υιςξ, υπςξ ηαζ μ Οζδίπμδαξ, πέθηεζ εφια ηδξ άβμονδξ θμβζηήξ ηαζ ημο μνεμθμβζημφ 

ηνυπμο ζηέρδξ, ιε απμηέθεζια κα πείζεζ ημκ παηένα ημο κα επζηνέρεζ ηδ ζοιιεημπή 

ημο ζημ ηοκήβζ ημο ηάπνμο, ηαζ κα πνμηαθέζεζ μ ίδζμξ ημκ εάκαηυ ημο. 
313

 

Πανμοζζάγμκηαζ επίζδξ ηα πνυζςπα ηδξ ζζημνίαξ, πμο είκαζ μ Κνμίζμξ, μζ δφμ ημο 

βζμζ, μ Άηδξ ηαζ έκαξ άθθμξ πμο ημκ αθήκεζ μ Ζνυδμημξ ζημπίιςξ ζηδκ ακςκοιία, 

ηαεχξ μ παηέναξ ημο δεκ ημκ οπμθμβίγεζ επεζδή είκαζ ηςθάθαθμξ.  

   ημ πνχημ επεζζυδζμ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο  μ Άδναζημξ, ημο μπμίμο ημ 

υκμια δεκ είκαζ ηοπαίμ, αθθά ζοιαμθζηυ. Άδναζημξ ζδιαίκεζ αοηυξ πμο δεκ ιπμνεί 

κα απμθφβεζ ηδ ιμίνα ημο. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, ειθακίγεηαζ έκα αηυιδ ηναβζηυ εέια. 

Δηείκμ ηδξ ακαπυδναζηδξ ιμίναξ. Οφηε μ Κνμίζμξ είκαζ ζε εέζδ κα απμθφβεζ ηδ 

ιμίνα ημο, δ μπμία είκαζ κα ηζιςνδεεί βζα ημκ θακεαζιέκμ θυβμ ημο, αθθά ηαζ βζα ιζα 

ηθδνμκμιζηή εκμπή. Οφηε μ Άδναζημξ μ μπμίμξ απυ πνμζηάηδξ ηαζ θφθαηαξ ημο Άηδ 
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ιεηαηνέπεηαζ άεεθά ημο ζε εφηδ ηαζ ημκ ζημηχκεζ. Οφηε ηέθμξ, μ Άηδξ  πμο απυ 

εφηδξ ημο ηάπνμο βίκεηαζ μ ίδζμξ εφια. 

   ημ επυιεκμ επεζζυδζμ, μ θυκμξ εημζιάγεηαζ βζα έκακ ηάπνμ ζηα αμοκά ηδξ 

Μοζίαξ, υιςξ ακηί βζα ημκ ηάπνμ θμκεφεηαζ μ βζυξ ημο Κνμίζμο απυ ημκ άκδνα πμο 

είπε ζηαθεί κα ημκ πνμζηαηέρεζ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ιανηονά ηδκ ηναβζηή εζνςκεία ηδξ 

ζζημνίαξ. Ο Κνμίζμξ ηυζμ ηαζνυ έηνεθε εκ αβκμία ημο ημ θμκζά ημο παζδζμφ ημο. Ο 

θυκμξ υιςξ δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί. ηδ ζοκέπεζα μ Άδναζημξ γδηά απυ ημκ Κνμίζμ κα 

ημκ ζημηχζεζ, εηείκμξ υιςξ ανκείηαζ, βζαηί ημκ θοπάηαζ ηαζ ημκ ζοβπςνεί, υιςξ μ 

Άδναζημξ ιδ ιπμνχκηαξ κα ααζηάλεζ ηαζ δεφηενμ θυκμ, αοημηημκεί ζημκ ηάθμ ημο 

Άηδ. Ζ ηναβζηή θζβμφνα ημο Αδνάζημο, πμο άεεθά ημο ιεηαηνέπεηαζ ζε θμκζάξ ηαζ 

ηεθζηά αοημηημκεί, εοιίγεζ ηδκ δνςίδα ηςκ Σναπζκίςκ, ηαεχξ ηαζ ημκ Όθθμ, υηακ 

ακαηάθορε ηδκ αθήεεζα βζα ηδ ιδηένα ημο.
314

 

   πςξ πνμακέθενα, μ Κνμίζμξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα απμθφβεζ ηδ ιμίνα ημο, 

δζυηζ δ κέιεζζξ ημο Θεμφ δεκ ημκ ηαηαδζχηεζ ιυκμ επεζδή αβκυδζε ημκ εείμ θευκμ, 

αθθά ηαζ βζα έκακ βεκεαθμβζηυ θυβμ ημο μπμίμο ηδκ φπανλδ αβκμεί. Δδχ έβηεζηαζ δ 

ηναβζηή εζνςκεία βζα ηδκ μπμία έπς ιζθήζεζ ηαζ ζε πνμδβμφιεκδ κμοαέθα. Σμκ 

Κνμίζμ ααναίκεζ ιζα ηθδνμκμιζηή εκμπή. Σδκ  εκμπή αοηή είπε παναθάαεζ απυ ημκ 

ανπδβέηδ ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Μενικαδχκ ηδξ μπμίαξ είκαζ ηχνα αοηυξ ααζζθζάξ, ημκ 

Γφβδ, πμο είπε ζημηχζεζ ημκ πνμδβμφιεκμ ααζζθζά Κακδαφθδ.
315

 Σμ ζοβηεηνζιέκμ 

επεζζυδζμ εοιίγεζ ηδκ ηναβςδία «Ακηζβυκδ», υπμο ιαεαίκμοιε πςξ μ Κάδιμξ, μ 

ζδνοηήξ ηδξ Θήααξ αάνοκε ιε ημ δζηυ ημο αιάνηδια, ζημηχκμκηαξ ημ ζενυ θίδζ ημο 

Θεμφ Άνδ, πνμηεζιέκμο κα πηίζεζ ηδκ αηνυπμθδ ηδξ Θήααξ, υθμοξ ημοξ απμβυκμοξ 

ημο, μζ μπμίμζ βζα κα ηζιςνδεμφκ έπναλακ ηαζ αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ ζθάθιαηα, 

άθθμζ αζοκείδδηα, υπςξ μ Οζδίπμδαξ ηαζ άθθμζ ζοκεζδδηά υπςξ δ Ακηζβυκδ. Έηζζ ηαζ 

μ Κνμίζμξ ηαθείηαζ ηχνα κα πθδνχζεζ ηδκ δζηή ημο ηθδνμκμιζηή εκμπή, ηάκμκηαξ 

έκα επζπθέμκ πανάπηςια. Έηθεζζε ηα ιάηζα ιπνμζηά ζημκ ηςθάθαθμ βζυ ημο. 

Δπέθελε κα αβκμήζεζ ηδκ φπανλδ ημο παζδζμφ ημο, βζα κα ιδκ δζαηοαεφζεζ ιε ηδ 

δοζηοπία ημο ζαηαηειέκμο ημο παζδζμφ, ημκ δζηυ ημο υθαζμ αίμ.
316

 

   Έκα αηυιδ παναηηδνζζηζηυ ηδξ,  πμο ημ ζοκακηάιε ζηζξ κμοαέθεξ ημο 

Ζνμδυημο, έβηεζηαζ ζηδκ πθμηή δ μπμία πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ πνυζςπα. Θα 
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ιπμνμφζαιε κα οπμζηδνίλμοιε πςξ μζ ηνείξ πνχηεξ κμοαέθεξ, Γφβδ, Κνμίζμο-

υθςκα ηαζ Αδνάζημο, απμηεθμφκ ημζκυ ζπέδζμ ημο ζζημνζμβνάθμο, πνμηεζιέκμο κα 

ηαηαδείλεζ ηδκ απανπή ηδξ ζφβηνμοζδξ ιεηαλφ Δθθήκςκ ηαζ ααναάνςκ, ηαεχξ ηαζ 

ηα αίηζα ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Μενικαδχκ.  Μπμνμφιε ίζςξ ηαζ κα 

ζζπονζζημφιε πςξ ιαξ εοιίγεζ ηζξ ηνζθμβίεξ ηςκ δναιάηςκ ηαηά ηδκ πανμοζίαζή ημοξ 

ζημοξ δναιαηζημφξ αβχκεξ.  

  Δκ ηαηαηθείδζ, μ Ζνυδμημξ, ιε ηδκ ζζημνία ημο Αδνάζημο, δζαηοπχκεζ 

ζαθέζηενα ηδκ ακενςπμθμβία ημο ηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ εεμδζηίαξ ζηδ γςή ηςκ 

ακενχπςκ. Γζα ημκ ζζημνζμβνάθμ, ημ εείμ είκαζ θεμκενυ ηαζ ηαναπχδεξ. Φεμκενυ 

βζαηί δεκ επζηνέπεζ ζημκ άκενςπμ κα λεπενκά ηα υνζα ημο ηζ έηζζ οπεναζπίγεηαζ ημκ 

γςηζηυ ημο πχνμ, ηζιςνχκηαξ ηάεε οανζζηή  ηαζ ηαναπχδεξ, ηαεχξ πνμηαθεί 

ζοκεπείξ ιεηααμθέξ ζηδκ ακενχπζκδ γςή. Ο Κνμίζμξ, πάκμκηαξ ημ βζυ ημο, 

ιεηαζηνέθεηαζ, ηαεαίνεηαζ, ηαηακμεί πμζμξ εκ ηέθεζ αλίγεζ κα εεςνείηαζ υθαζμξ αίμξ 

ηαζ ηαείζηαηαζ αοηυξ μ άθθμηε άπθδζημξ ααζζθζάξ, ζε εηπνυζςπμ ημο αθδεμφξ 

θυβμο.
317

  

Σμ πνχημ αζαθίμ ηςκ ζζημνζχκ ηθείκεζ ιε ηδ κμοαέθα ηςκ παναβνάθςκ 108 

έςξ 119. Ο Ζνυδμημξ ζηδ κμοαέθα αοηή ελζζημνεί ιε ηνυπμ δναιαηζηυ ηα βεβμκυηα 

ηα μπμία ζοκυδερακ ηδ βέκκδζδ ηαζ ηδκ ακαηνμθή ημο Κφνμο. Δίκαζ ιζα ηναβζηή 

ζζημνία βζα ημκ Αζηοάβδ μ μπμίμξ εηενμκίγεηαζ απυ ημκ εββμκυ ημο Κφνμ πμο ιάηαζα 

πνμζπάεδζε κα εακαηχζεζ υηακ αηυιδ ήηακ κεμβέκκδημ ηαζ βζα ημκ Άνπαβμ πμο 

ηζιςνήεδηε βζαηί δεκ οπάημοζε ζηζξ εκημθέξ ημο Αζηοάβδ. Ζ ζζημνία δεκ έπεζ άιεζεξ 

επζννμέξ απυ ηδκ αεδκασηή ηναβςδία, υιςξ αημθμοεεί έκα ηναβζηυ ιμκηέθμ ηαζ ηα 

ιμηίαα πμο πνδζζιμπμζεί απμηεθμφκ δάκεζα απυ αοηήκ. ηδ κμοαέθα ακαπηφζζμκηαζ 

δομ παναιοεζηά ιμηίαα. Πνχημκ, εηείκμ ηδξ έηεεζδξ ανέθμοξ πνμηεζιέκμο κα 

πεεάκεζ, υπςξ ζοκέαδ ιε ημκ Οζδίπμδα
318

 ηαζ δεφηενμκ, εηείκμ ηδξ εζηίαζδξ 

ακενςπίκςκ ιεθχκ βζα θυβμοξ εηδίηδζδξ, υπςξ ζοκέαδ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Θοέζηδ.  

   Αλίγεζ κα ακαθενεχ ζηδ ζζημνία ημο Οζδίπμδα, δ μ μπμία πανμοζζάγεζ 

πμθθά ημζκά ζημζπεία ιε εηείκδ ημο Κφνμο. Ο Λάζμξ, μ ααζζθζάξ ηδξ Θήααξ, 

πνμεζδμπμζήεδηε ιε πνδζιυ απυ ημκ Απυθθςκα πςξ μ βζυξ πμο εα απμηημφζε ιε ηδκ 

Ημηάζηδ εα ημκ δμθμθμκμφζε ηαζ εα ημκ δζαδεπυηακ ζημ ενυκμ. Πνμηεζιέκμο κα ημ 
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απμθφβεζ πανέδςζε ημ κεμβέκκδημ ζημκ έιπζζημ οπδνέηδ ημο. Δηείκμξ υιςξ, ηαεχξ 

αδοκαημφζε  κα δζαπνάλεζ ημ έβηθδια, ακέεεζε ηδκ εκημθή ζε έκα αμζηυ.  ιςξ ηζ 

αοηυξ ημ ζοιπυκεζε ηαζ ημ έζςζε. Σμ παζδί ακαηνάθδηε ημκηά ζημ Πμθφαμ, ααζζθζά 

ηδξ Κμνίκεμο ηαζ έθααε ημ υκμια Οζδίπμδαξ. ηακ  πέναζακ ηα πνυκζα ηαζ ημ παζδί 

ιεβάθςζε, πθδνμθμνήεδηε πςξ δεκ ήηακ βζυξ ημο Πμθφαμο ηαζ εέθδζε κα ιάεεζ ηδκ 

αθήεεζα βζα ηδκ ηαηαβςβή ημο. Πήβε ζημ ιακηείμ ηςκ Γεθθχκ, υπμο δ Ποεία ημκ 

πνμεζδμπμίδζε ιε πνδζιυ, πςξ ακ επέζηνεθε ζηδ Θήαα εα δζέπναηηε παηνμηημκία 

ηαζ αζιμιζλία, βζαηί εα πακηνεουηακ ηδ ιδηένα ημο. ιςξ, ακ ηαζ δεκ επέζηνερε μφηε 

ζηδκ Κυνζκεμ, μφηε ζηδ Θήαα, δεκ ηαηυνεςζε κα εκακηζςεεί ζημ πεπνςιέκμ ημο. 

  Δλεηάγμκηαξ ηζξ δομ ζζημνίεξ, παναηδνμφιε πςξ πανμοζζάγμοκ ημζκά 

ηναβζηά ζδιεία. Καη’ ανπάξ, Μπμνμφιε κα παναθθδθίζμοιε ημκ παππμφ ημο Κφνμο, 

Αζηοάβδ, ιε ημκ παηένα ημο Οζδίπμδα ηαζ ααζζθζά ηδξ Θήααξ, Λάζμ. Καζ μζ δομ 

πνμζπάεδζακ κα απμηνέρμοκ ηδ δνάζδ ηδξ ιμίναξ, δ μπμία υιςξ είκαζ ακαπυδναζηδ. 

Ο ιεκ Λάζμξ πνμεζδμπμζήεδηε βζα ημκ βζυ ημο απυ έκακ πνδζιυ, μ δε Αζηοάβδξ, απυ 

δοζμίςκμ υκεζνμ ακαθμνζηά ιε ημκ βζμ ηδξ ηυνδξ ημο. Δπίζδξ, εζθαθιέκα ηαζ μζ δομ 

ααζζθζάδεξ πίζηεοακ πςξ απέθοβακ ηδκ πνμθδηεία ιε ημ κα δζαηάλμοκ ηδ εακάηςζδ 

ηςκ παζδζχκ. Ο Αζηοάβδξ, εοιίγεζ ηαζ ημκ Αίβζζεμ ημο Δονζπίδδ, μ μπμίμξ πάκηνερε 

ηδκ Ζθέηηνα ιε έκακ πςνζηυ, πνμηεζιέκμο κα απμθφβεζ ιζα ιεθθμκηζηή εηδίηδζδ βζα 

ημκ Αβαιέικμκα. Με αάζδ ημ ίδζμ ζηεπηζηυ ηαζ μ Αζηοάβδξ πάκηνερε ηζ αοηυξ ηδκ 

ηυνδ ημο ιε άκηνα ηαηχηενυ ηδξ.
319

 Γομ επζπθέμκ ημζκά ζημζπεία ιεηαλφ αοηχκ ηςκ 

ζζημνζχκ αθμνμφκ αοηή ηδ θμνά ηα δομ παζδζά. Πνχημκ, ηαζ ηα δφμ ζχεδηακ απυ 

αμζηυ ηαζ δεφηενμκ, μιμζάγμοκ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ ηδξ ακαβκχνζζδξ. Βέααζα, δ 

ακαβκχνζζδ ημο Κφνμο, δ μπμία μθείθεηαζ ζηδκ παναηήνδζδ θοζζμβκςιζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ εοιίγεζ ηδκ ακαβκχνζζδ ζηδκ Οδφζζεζα. 

   Ο Αζηοάβδξ, μ μπμίμξ πνμηζιά κα ηνφρεζ ημ εοιυ ημο ηαζ οπμηνίκεηαζ πςξ 

έπεζ ζοβπςνέζεζ ημκ Άνπαβμ πνμηεζιέκμο κα ημκ εηδζηδεεί, εοιίγεζ ηδκ «Ονέζηεζα», 

ζημ ζδιείμ υπμο δ Κθοηαζιήζηνα, ηνφαμκηαξ ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ απεοεφκεζ έκακ 

αιθίζδιμ θυβμ ζημκ Αβαιέικμκα.
320

 Κάθθζζηα παναηδνχκηαξ ηδκ ακηίεεζδ πμο 

δδιζμονβείηαζ ιεηαλφ ηδξ αοηαπάηδξ ημο Άνπαβμο πςξ απέθοβε ηδκ εηδίηδζδ ημο 
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ηονίμο ημο ηαζ ηδξ ηναβζηήξ απμηάθορδξ πςξ έθαβε ημ ίδζμ ημο ημ παζδί, εα 

ιπμνμφζαιε κα ζζπονζζημφιε πςξ μιμζάγεζ ιε ζμθυηθεζα ηναβςδία.
321

 

   Δηείκμ πμο ζοιπεναίκμοιε, ακαηεθαθαζχκμκηαξ ηζξ δφμ ζζημνίεξ είκαζ πςξ 

δ εεία αμφθδζδ είκαζ ακαπυθεοηηδ ηαζ δ ιμίνα ακαπυδναζηδ. Ζ ηναβζηή εζνςκεία 

είκαζ δζάποηδ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Άνπαβμο, μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ απυ έθθεζρδ 

δζμναηζηυηδηαξ ηαζ πθακάηαζ απυ ηα αιθίζδια θυβζα ημο Αζηοάβδ. Σμ ηέθμξ ηδξ 

ζζημνίαξ ημο είκαζ ηναβζηυ, ηαεχξ πάκεζ ημ βζυ ημο ζημ αςιυ ηδξ εηδίηδζδξ. 

   Ζ ζζημνία ημο Αδνάζημο εοιίγεζ ηζ έκα άθθμ παναιοεζηυ ιμηίαμ, ημ μπμίμ 

ιμθμκυηζ παναηθείκεζ απυ ηδ ζημπμεεζία ημο ηεθαθαίμο, ηαεχξ δεκ απμηεθεί ημζκυ 

ηυπμ μφηε ιε ηδκ ηναβςδία μφηε ιε ημ έπμξ, ημ εεςνχ άλζμ ακαθμνάξ ηαζ εα ήεεθα 

κα ημ παναεέζς.  Θοιίγεζ έκημκα ζημκ ζφβπνμκμ ακαβκχζηδ ηδκ ζζημνία ημο Μςοζή, 

ακαθμνζηά ιε ηδκ έηεεζδ κεμβέκκδημο, πνμηεζιέκμο κα πεεάκεζ. Ο Μςοζήξ μ μπμίμξ 

βεκκήεδηε ζε ιζα πνμκζά ηαηά ηδκ μπμία βζα κα ιεζχζμοκ ηδκ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ 

ηςκ Δαναίςκ, δζέηαλακ ηδ εακάηςζδ υθςκ ηςκ κεμβέκκδηςκ αβμνζχκ, δζαζχεδηε 

πάνδ ζηδκ ηυνδ ημο Φαναχ, δ μπμία ημ ανήηε ιέζα ζε έκα ηαθαεάηζ πμο έπθεε ζημ 

Νείθμ, ημπμεεηδιέκμ απυ ημοξ βμκείξ ημο, πμο ημκ είπακ θοπδεεί ηαζ δε εέθδζακ κα 

ημοξ ημ εακαηχζμοκ.  

   Δπζζηνέθμκηαξ ζηδ ιεθέηδ ιαξ, δ ζοβηεηνζιέκδ κμοαέθα ακ ηαζ μιμζάγεζ ιε 

ηναβςδία, θαίκεηαζ πςξ μζ θεπημιένεζέξ ηδξ ακηθήεδηακ απυ ηδκ ζζημνία ημο 

Θοέζηδ, πμο πανμοζζάγεζ δομ ιοεμθμβζηέξ εηδμπέξ. Σμ ημζκυ ηςκ δομ αοηχκ 

ζζημνζχκ έβηεζηαζ ζημκ ηνυπμ πμο επζθέπεδηε κα πανεεί δ εηδίηδζδ. Αοηυξ μ ηνυπμξ 

ήηακ έκα ακενςπμθαβζηυ ζοιπυζζμ ιε ηδκ πνυθαζδ ιζαξ πανμφιεκδξ βζμνηήξ.
322

 Ο 

Ζνυδμημξ θμζπυκ, έπεζ ζηδνζπεεί ζε έκα ιοεμθμβζηυ εέια βζα ημ μπμίμ ηάκμοκ θυβμ 

μζ ηναβζημί Δονζπίδδξ ηαζ μθμηθήξ. Σα Θοέζηεζα δείπκα ηα ιαεαίκμοιε απυ ημκ 

Δονζπίδδ. φιθςκα ιε ηδκ πνχηδ ιοεμθμβζηή εηδμπή, ιεηά ημ εάκαημ ημο Πέθμπα ημ 

ενυκμ ακέθααε μ πνςηυημημξ βζυξ ημο Αηνέαξ, βεβμκυξ πμο έηακε ημκ αδεθθυ ημο 

Θοέζηδ κα γδθέρεζ ηαζ εέθμκηαξ κα απμηηήζεζ ελμοζία απμπθάκδζε ηδ ζφγοβμ ημο 

Αηνέα, Αενυπδ ηαζ πήνε ημ «πνοζυ ανκί». Ζ πνάλδ ημο αοηή ελυνβζζε ημο εεμφξ, μζ 

μπμίμζ ημκ ελυνζζακ. κηαξ ελυνζζημξ εέθμκηαξ κα εηδζηδεεί ημκ Αηνέα, ζηέθκεζ ημκ 

βζυ ημο ζε αοηυκ, ιε απμηέθεζια μ Αηνέαξ κα ζημηχζεζ ημκ επίδμλμ δμθμθυκμ πςνίξ 
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κα βκςνίγεζ πςξ πνυηεζηαζ βζα ημ παζδί ημο. Ο Αηνέαξ, υπςξ ηαζ μ Αζηοάβδξ 

οπμηνζκυιεκμξ υηζ ζοβπχνεζε ημκ αδεθθυ ημο, ημο εημζιάγεζ δείπκμ ζοιθζθίςζδξ ζημ 

μπμίμ ημο πνυζθενε ημοξ δφμ ημο βζμφξ, Σάκηαθμ ηαζ Πθεζζεέκδ. ηδκ ίδζα άβκμζα 

ανέεδηε ηαζ μ Θοέζηδξ θμζπυκ, υπςξ ηαζ μ Άνπαβμξ ηδξ ζζημνίαξ, ηνχβμκηαξ ηα ίδζα 

ημο ηα παζδία.  

   Ο μθμηθήξ ζηδνίπεδηε ζε ιζα άθθδ ιοεμθμβζηή εηδμπή. φιθςκα ιε 

αοηή, μ Θοέζηδξ ζε έκα ηαλίδζ ημο ζηδ ζηοχκα αίαζε εκ αβκμία ημο ηδκ ίδζα ημο ηδκ 

ηυνδ Πεθυπεζα, πμο ήηακ ζένεζα ζημ καυ ηδξ Αεδκάξ. Ζ Πεθυπεζα υιςξ πήνε ημ 

ζπαεί ημο ηαζ ημ έηνορε ζημ άβαθια ηδξ εεάξ. Ανβυηενα πακηνεφηδηε ημκ Αηνέα. 

Χζηυζμ, είπε ιείκεζ έβηομξ απυ ημκ παηένα ηδξ, βέκκδζε ημ παζδί ηαζ ημ εβηαηέθεζρε 

ζημ αμοκυ, υπμο μζ αμζημί ημ ανήηακ ηαζ ημ πανέδςζακ ζημκ Αηνέα πμο ημ 

ιεβάθςζε. Σμ υκμια πμο έδςζακ ζημ παζδί ήηακ Αίβζζεμξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ 

παναηδνμφιε ηζξ επζννμέξ ημο ιφεμο πμο ζηδνίπεδηε ηαζ μ ηναβζηυξ ηαζ μζ μπμίεξ 

είκαζ έηδδθεξ ζηδ κμοαέθα ημο Ζνμδυημο. Ο Αίβζζεμξ  θμζπυκ, εβηαηαθείθηδηε κα 

πεεάκεζ ηαζ ζχεδηε απυ αμζηυ, υπςξ ηαζ μ Κφνμξ. ηδ ζοκέπεζα ηδξ ζζημνίαξ, υηακ 

πθέμκ είπακ θοθαηίζεζ ημκ Θοέζηδ, γήηδζε μ Αηνέαξ απυ ημκ Αίβζζεμ κα ημκ 

ζημηχζεζ, υιςξ μ Θοέζηδξ ημκ ακαβκχνζζε απυ ημ ζπαεί ηαζ δ αθήεεζα 

απμηαθφθεδηε. Συηε δ Πεθυπεζα αοημηηυκδζε, μ Αίβζζεμξ ζηυηςζε ημκ Αηνέα ηαζ μ 

Θοέζηδξ πήνε ημ ενυκμ ημο ζηδκ ελμοζία. Κζ εδχ παναηδνμφιε πςξ μ παηέναξ 

αβαίκεζ αθχαδημξ απυ ηδκ ζζημνία, υπςξ ζοκέαδ ηαζ ιε ημκ Αζηοάβδ, ημκ μπμίμ μ 

Κφνμξ δεκ έαθαρε, αθθά ηνάηδζε ημκηά ημο.
323

 

   οβηεθαθαζςηζηά, πνυηεζηαζ βζα ιζα πνμζςπμηεκηνζηή κμοαέθα , δ μπμία 

εηηυξ απυ ηζξ επζννμέξ πμο έπεζ δεπηεί απυ ηζξ ακςηένς παναιοεζηέξ ηαζ ιοεμθμβζηέξ 

ζζημνίεξ, ακαπηφζζεζ μνζζιέκα ααζζηά ηναβζηά ιμηίαα. πςξ ημ αιθίζδιμ υκεζνμ ημ 

μπμίμ απμηεθεί έκα είδμξ πνμμζημκμιίαξ ή ηαζ πνμθδηείαξ, ηδξ ακαπυδναζηδξ ιμίναξ, 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εεσηή αμφθδζδ. ζμ ηζ ακ μ άκενςπμξ πνμζπαεεί κα απμθφβεζ 

ηαζ κα εκακηζςεεί ζημ πεπνςιέκμ ημο, υπςξ μ Αζηοάβδξ, ζημ ηέθμξ δεκ ηα 

ηαηαθένκεζ. Σμ πανάδεζβια ημο Κφνμο πμο εβηαηαθήθεδηε υηακ ήηακ κεμβέκκδημ, 

υζμ ηζ ακ πνμζπάεδζακ κα ημ εακαηχζμοκ, υπζ απθχξ επζαίςζε, αθθά ζημ ηέθμξ 

ηαηυνεςζε κα θάαεζ ηαζ ηδ εέζδ βζα ηδκ μπμία είπε βεκκδεεί. Να ακέαεζ ζημ ενυκμ. 

Δίδαιε ζηδ ζοκέπεζα ημ ιμηίαμ ηδξ ηναβζηήξ ακαβκχνζζδξ, ιεηαλφ Αζηοάβδ ηαζ 
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Κφνμο ηαεχξ ηαζ ηδκ ηναβζηή εζνςκεία υζμκ αθμνά ηδκ πενίπηςζδ ημο Άνπαβμο, 

υπμο δ ζζημνία ηθείκεζ ιε ηαηαζηνμθή.  

   Δκ ηαηαηθείδζ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζηδ κμοαέθα αοηή ζηζαβναθείηαζ ιε 

έκημκμ ηνυπμ ημ ημζιμείδςθμ ηδξ ακαημθήξ ηαζ δ κμμηνμπίαξ ημοξ δ μπμία ένπεηαζ 

ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ηδκ Δθθδκζηή. Παναηδνμφιε, πςξ ζηδκ ημζκςκία ηςκ 

Βαναάνςκ, δεκ οπήνπε ημ παναιζηνυ ρήβια εθεοεενίαξ. Ο Άνπαβμξ, υηακ ηαηάθααε 

πςξ έθαβε ημκ βζυ ημο, έιεζκε απαεήξ, εοπανίζηδζε ημκ δμθμθυκμ ημο παζδζμφ ημο, 

ιυκμ ηαζ ιυκμ βζαηί ήηακ μ ααζζθζάξ. Ζ ακηίδναζδ αοηή, εα ήηακ αδζακυδηδ βζα έκακ 

Έθθδκα, μ μπμίμξ ημ πζμ πζεακυ εα ήηακ κα ζηυηςκε ημκ ααζζθζά  εηείκδ αηνζαχξ ηδ 

ζηζβιή.  

Πνμπςνχκηαξ ζημ Γ΄ αζαθίμ ζηζξ παναβνάθμοξ 39 έςξ 43 ηαζ 120 έςξ 125, 

εηηείεεηαζ δ ζζημνία ημο Πμθοηνάηδ, ηονάκκμο ηδξ άιμο. Πνυηεζηαζ βζα ιία 

κμοαέθα πανιέκδ απυ ηδκ εθθδκζηή ζζημνία, ηα βεβμκυηα ηδξ μπμίαξ δεκ 

εηηοθίζζμκηαζ ηάης απυ ημ γοβυ εκυξ ηονακκζημφ πμθζηεφιαημξ. Αοηυ βίκεηαζ 

αθμνιή βζα ηδκ ακάπηολδ ιίαξ κμοαέθαξ ιε έκημκμ ηναβζηυ παναηηήνα. Χζηυζμ, ακ 

ηαζ ηζκμφιαζηε ζημκ εθθδκζηυ πχνμ δεκ εηθείπμοκ αζζαηζηά παναηηδνζζηζηά πμο 

αθμνμφκ ηδκ ηονακκζηή ανπή. ημπίιςξ μ Ζνυδμημξ ζηζξ ζζημνίεξ ημο πανμοζζάγεζ 

Έθθδκεξ δβέηεξ κα μιμζάγμοκ ςξ πνμξ ηζξ πναηηζηέξ ημοξ ιε ημοξ Αζζάηεξ ιμκάνπεξ, 

δζυηζ υπςξ ακαθφζαιε ηαζ ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ζηυπεοε ζηδκ ηαηάδεζλδ ηςκ 

μθέενζςκ ζοκεπεζχκ πμο είπακ βζα ημκ θαυ δ ακελέθεβηηδ ελμοζία ημοξ. Μάθζζηα, μζ 

Έθθδκεξ ηφνακκμζ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο Πμθοηνάηδ, δε δίζηαζακ κα 

ζοιπνάλμοκ ηαζ κα ακαπηολμοκ δεζιμφξ θζθίαξ ιε ημκ επενυ, απθχξ βζα κα 

εδναζχζμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ.
324

 

Ζ ζζημνία ανίεεζ ηναβζηχκ ιμηίαςκ, βεβμκυξ πμο ιαξ επζηνέπεζ κα ιζθήζμοιε 

βζα ιζα ηναβςδία. Ο ηφνακκμξ ηδξ άιμο πνμηάθεζε ιε ηδκ υθδ ζηάζδ ημο ημ δίδοιμ 

ηδξ φανεςξ ηαζ ηδξ ηίζεςξ. Ζ θαζκμιεκζηή ημο εοιάνεζα, μ υθαμξ, δ ζοβηέκηνςζδ 

οπεναμθζηήξ ελμοζίαξ ζηα πένζα ημο, ημκ έηακακ κα οπενεηηζιήζεζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ 

ηζξ δοκάιεζξ ημο ηαζ ημκ μδήβδζακ ζηδκ απθδζηία. Έηνεθε ηδ θζθμδμλία κα επεηηείκεζ 

οπεναμθζηά ηδκ ελμοζία ημο ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα αεέιζηα ιέζα ιζαξ ηονακκίδαξ 

ακέπηολε ηδκ πνχηδ εαθαζζμηναημνία ιεηά ημκ ααζζθζά Μίκςα.
325
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   Σδκ αθήβδζδ δζαπενκά δ ηναβζηή εζνςκεία. Ο Πμθοηνάηδξ ηοθθςιέκμξ, 

απυ έπανζδ, αθαγμκεία ηαζ απυνηαβδ υνελδ βζα ελμοζία, πνμηάθεζε ημκ εείμ θευκμ, 

μ μπμίμξ  δεκ επζηνέπεζ ηαιία οπένααζδ ημο ηαεμνζζιέκμο ιέηνμο ζηδκ ακενχπζκδ 

ιμίνα.
326

 Σμ ημζκυ αθέπμκηαξ ηδκ υθδ δνάζδ ημο, βκςνίγεζ υηζ ζημ ηέθμξ εα 

ηαηαζηναθεί. Ήδδ δ πνμσζημνία ημο, ιανηονά ημ ακαπυθεοηημ ηέθμξ ημο. Ο 

Πμθοηνάηδξ εοιίγεζ ημοξ βζμφξ ημο Οζδίπμδα μζ μπμίμζ αθθδθμζημηχεδηακ βζα ημ 

πμζυξ εα ακαθάαεζ ηα δκία ηδξ ελμοζίαξ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ μ Πμθοηνάηδξ 

δζέπναλε ημ αιάνηδια ηδξ αδεθθμηημκίαξ ζημηχκμκηαξ  ημκ έκακ απυ ημοξ δφμ 

αδεθθμφξ ημο ηαζ ελμνίγμκηαξ ημκ άθθμ, χζηε κα ηαηαζηεί μ ιμκαδζηυξ ηθδνμκυιμξ 

ημο ενυκμο.
327

  

   Ζ πανμοζία ημο ααζζθζά ηδξ Αζβφπημο Άιαζδ ζηδ κμοαέθα, παίγεζ ημ νυθμ 

ημο ηναβζημφ πνμάββεθμο - ζμθμφ ζοιαμφθμο, μ μπμίμξ υπςξ ηαζ μ υθςκαξ 

ηνμιάγμκηαξ ιε ηδκ οπεναμθζηή εοηοπία ημο θίθμο ημο Πμθοηνάηδ ηαζ ααζζγυιεκμξ 

ζηδκ ειπεζνία ημο, ηνίκεζ ακαβηαίμ πςξ μθείθεζ κα ημκ πνμεζδμπμζήζεζ βζα ηδκ 

επζηείιεκδ ηαηαζηνμθή ημο. Ο νυθμξ ημο, μιμζάγεζ ιε εηείκμ ημο Σεζνεζία ζηδκ 

Ακηζβυκδ ηαζ βεκζηά υθςκ εηείκςκ ηςκ πνμαββέθςκ ζηζξ ζμθυηθεζεξ ηναβςδίεξ, πμο 

πνμζπαεμφζακ κα πνμιδκφζμοκ ηζξ ηναβζηέξ ζοκέπεζεξ υθςκ ηςκ δβειυκςκ, πμο 

ηοθθχκμκηακ απυ αθαγμκεία, δζέπναηηακ αδζηήιαηα,  πςνίξ κα ηαημνεχκμοκ κα 

απμηνέρμοκ ηδ ιμίνα  ηαζ ημ θνζηηυ ηέθμξ. Ο Άιαζδξ είκαζ μ εηπνυζςπμξ ηςκ 

ααεφηενςκ αθδεεζχκ μζ μπμίεξ πδβάγμοκ απυ ηδκ ακενχπζκδ ειπεζνία.
328

 Ο 

Πμθοηνάηδξ, υιςξ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Κνμίζμ, άημοζε ηζξ πνμηνμπέξ ημο Άιαζδ κα 

απμπςνζζηεί ηάηζ πμο αβαπά ηαζ εα ημκ πμκμφζε. Γέπεηαζ υιςξ κα ζηενδεεί ιυκμ έκα 

ηεηιήνζμ ημο πθμφημο ημο, πεηχκηαξ ημ δαπηοθίδζ ζημ πέθαβμξ, υπζ υιςξ ηαζ έκα 

ιένμξ ηδξ ελμοζίαξ ημο. Σμ πάεμξ ημο βζα επέηηαζδ ηδξ ηονακκίαξ, είπε μθυηεθα 

ηοθθχζεζ ημ κμο ημο, ηάηζ πμο ημκ αημθμφεδζε ηαζ ζημ ηναβζηυ ημο ηέθμξ. Ζ 

απμηοπία ηδξ ζοιαμοθήξ ημο Άιαζδ ηαζ δ ακαηάθορδ ημο δαπηοθζδζμφ πμο ςξ εη 

εαφιαημξ ακαηαθφθεδηε ζημ ζημιάπζ εκυξ ρανζμφ, εκχ μ Πμθοηνάηδξ ημ είπε 

πεηάλεζ ζηδ εάθαζζα βζα κα παεεί  ηαζ επζζηνέθεηαζ λακά ζε αοηυκ,
329

 ιανηονμφκ ηδκ 

δνάζδ ηδξ ιμίναξ πμο δεκ ιπμνεί κα απμηναπεί ηαεχξ ηαζ ηδξ ηναβζηήξ ακηίθδρδξ 

                                                           
326

Said, υ.π., ζ..129 
327

Said, υ.π., ζ.134 
328

Said, υ.π., ζ.132 
329

Said, υ.π., ζ.134 



97 
 

πςξ μ άκενςπμξ είκαζ ένιαζμ ηδξ ηφπδξ ημο,
330

 υπςξ ηαζ ημ ηέπκαζια ηςκ εεχκ ιέζα 

απυ αθθεπάθθδθεξ ζοιπηχζεζξ, υπςξ ζοκέαδ ζηδκ ηναβςδία «Αίακηαξ», ημο 

μθμηθή. ημ ένβμ αοηυ, μ Σεφηνμξ επζζδιαίκεζ ηδ δνάζδ ηδξ ιμίναξ ιεηαλφ Αίακηα 

ηαζ Έηημνα, υπμο μ ιεκ Αίακηαξ μδδβήεδηε ζημ εάκαημ απυ ημ λίθμξ πμο ήηακ δχνμ 

ημο Έηημνα ηαζ μ Έηημναξ απυ ηδ γχκδ πμο μ Αίαξ ημο είπε δςνίζεζ. 

   Σα θυβζα ημο Άιαζδ, πνμιδκφμοκ ηδ δνάζδ ηςκ αιείθζηηςκ εεσηχκ 

δοκάιεςκ ηαζ ημο εείμο θευκμο. Πνμμζημκμιείηαζ, μ ηναβζηυξ ηφηθμξ ηδξ ακυδμο ηαζ 

ηδξ πηχζδξ. ηακ δ οπεναμθζηή εοιάνεζα, δ οθζηή εοηοπία ηαζ δ δφκαιδ ηδξ 

ελμοζίαξ, πνμηαθμφκ ηδκ φανδ ηαζ ηδκ αθαγμκεία, πμο  ιε ηδ ζεζνά ηδξ μδδβεί ζηδκ 

ηίζδ, πνμηεζιέκμο κα επέθεεζ δ Νέιεζζξ ηαζ δ απμηαηάζηαζδ ηςκ ζζμννμπζχκ.  

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί δ ηναβζηή ακαβκχνζζδ ηςκ ζδιείςκ, ηα μπμία 

απμηεθμφκ βζα ημκ Άιαζδ απυδεζλδ ηδξ ζοκηνζαήξ ημο Πμθοηνάηδ, υηακ 

πθδνμθμνήεδηε πςξ ημ δαπηοθίδζ ανέεδηε. Ο Πμθοηνάηδξ, δεκ ηαηάθααε ηδκ 

αθήεεζα πμο ακηζθήθεδηε μ Άιαζδξ, μ μπμίμξ βκςνίγμκηαξ, πςξ δεκ ιπμνεί πθέμκ κα 

ημκ αμδεήζεζ ηαζ πςξ είκαζ αδφκαημκ άκενςπμξ κα απμηνέρεζ ηδκ πνμδζαβεβναιιέκδ 

ιμίνα εκυξ άθθμο ακενχπμο απυ θυαμ ιήπςξ μζ ηναβζηέξ ζοκέπεζεξ ημο Πμθοηνάηδ 

πηοπήζμοκ ηαζ ημκ ίδζμ, δζέθοζε ηδ ζοιιαπία ιαγί ημο.
331

 

   Ζ οπεναμθζηή ημο δίρα κα επεηηείκεζ ηδκ ελμοζία ημο, οπήνλε ημ εφκαζια 

βζα ημκ  ζαηνάπδ Ονμίηδ κα παναπθακήζεζ ημκ Πμθοηνάηδ, ηάγμκηαξ ημο εδάθδ ηαζ 

πθμφημ, εάκ ημο πνμζθένεζ αμήεεζα. Σμ ιυκμ υιςξ πμο επζεοιμφζε ήηα κα ημκ 

αθακίζεζ. Σμ ιμζναίμ θάεμξ ημο Πμθοηνάηδ ζηάεδηε δ άκμιδ εοπζζηία ημο ζηζξ 

πνμηάζεζξ ημο Ονμίηδ. Αβκμχκηαξ ημ πνμθδηζηυ υκεζνμ ηδξ ηυνδξ ημο.
332

 Έκα 

δοζμίςκμ υκεζνμ, ημ μπμίμ πνμθήηεοε ημ ηέθμξ ημο. Καηαθνμκχκηαξ θμζπυκ, ηάεε 

κμοεεζία ηαζ απμηνμπή ηδξ ηυνδξ ημο, κα ιδκ πναβιαημπμζήζεζ ημ ηαλίδζ, 

ηοθθςιέκμξ απυ ηδ θζθμδμλία ημο βζα δζπθή ηονζανπία ζε ζηενζά ηαζ εάθαζζα, ανήηε 

ημκ πζμ εζδεπεή ηνυπμ εηηέθεζδξ πέθημκηαξ ζηδκ παβίδα ημο Πένζδ ζαηνάπδ.
333

 

   Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ Ζνυδμημξ έδζκε ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηα εεσηά 

ζδιάδζα ηαεχξ ηαζ ζημκ νυθμ πμο έπαζγακ μζ πνδζιμί ηαζ ηα υκεζνα, ςξ 

πνμιδκφιαηα ημο ακαπυθεοηημο, πςνίξ υιςξ κα ιεζχκεηαζ δ ακενχπζκδ εοεφκδ, 
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υζμκ αθμνά ηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ. Σμ ηέθμξ ημο ηονάκκμο ήηακ εεσηυ εέθδια. Ζ 

ηυνδ ημο είδε έκα ζοιαμθζηυ υκεζνμ πμο πνμιήκοε ημ ηέθμξ ημο. Δίδε ημκ παηένα ηδξ 

ιεηέςνμ ζημκ αένα κα πθέκεηαζ απυ ημκ Γία ηαζ κα αθείθεηαζ απυ ημκ ήθζμ. 

Πνάβιαηζ, μ Πμθοηνάηδξ πέεακε ηνειαζιέκμξ, ιε ηδ ανμπή κα ημκ πθέκεζ ηαζ ημκ 

ήθζμ κα ημκ ηαίεζ.
334

  

   Δκ ηαηαηθείδζ, δ κμοαέθα πμο ιυθζξ ελεηάζαιε ιπμνεί κα ανίεεζ ηναβζηχκ 

ιμηίαςκ, υιςξ ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ πμο δίκεζ μ Ανζζημηέθδξ ζηδκ «Πμζδηζηή», 

ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ ηναβςδία, δ πηχζδ ηαζ ημ ηέθμξ ημο Πμθοηνάηδ δεκ 

αημθμοεμφκ επ’ αηνζαχξ αοηυκ ημκ μνζζιυ.  ε ιζα «πναβιαηζηή ηναβςδία», ημ ηάεε 

επεζζυδζμ αημθμοεεί ημ κυιμ ημο πζεακμφ ηαζ ημο ακαβηαίμο ιε αάζδ αοηυ πμο 

πνμδβήεδηε ηαζ αοηυ πμο έπεηαζ. ηδκ ζζημνία ημο Πμθοηνάηδ δε ζοιααίκεζ ηάηζ 

ακάθμβμ. Σέθμξ, δεκ δζεοηνζκίγμκηαζ ηα αίηζα ημο εακάημο ημο. Γδθαδή, βζα πμζυκ 

αηνζαχξ θυβμ εέθδζε μ Ονμίηδξ ημκ εάκαηυ ημο. Γίκμκηαζ απθχξ οπμεέζεζξ. Σμ 

αέααζμ είκαζ πςξ δεκ είπε ζπέζδ ιε ηάπμζμ ζμαανυ ζθάθια ημο ηονάκκμο ηδξ άιμο 

πνμξ ημκ Πένζδ ζαηνάπδ.
335

 

ηζξ παναβνάθμοξ 50 έςξ 53 ημο Γ΄ αζαθίμο μ Ζνυδμημξ βονκά ηδκ πθάηδ 

ζηδκ πενζπέηεζα ηαζ ημ παναιφεζ ηαζ ζηνέθεηαζ ζε έκα είδμξ κμοαέθαξ ημ μπμία 

βκςνίζαιε ζηδκ ζζημνία ημο Αδνάζημο. Έπμοιε ιία ηαεανή θμβμπμζία ιε ζηυπμ ηδκ 

ηαηάδεζλδ ηδξ ακενχπζκδξ ιμίναξ δ μπμία ανίζηεηαζ ιεηέςνδ ακάιεζα ζηζξ 

αιείθζηηεξ εεσηέξ δοκάιεζξ, ζηδκ ηθδνμκμιζηή εκμπή ηαζ ζημοξ πεζναζιμφξ ηδξ 

ελμοζίαξ.
336

 

Ζ κμοαέθα αοηή πενζβνάθεζ έκα επεζζυδζμ απυ ηδ γςή ημο ηονάκκμο ηδξ 

Κμνίκεμο Πενίακδνμο ηαζ ημο βζμφ ημο Λοηυθνμκα. Μέζα απυ αοηή μ ζζημνζηυξ 

επζδζχηεζ κα ηαοηδνζάζεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ απμθοηανπζηή δζμίηδζδ εκυξ 

ιμκάνπδ ιπμνεί κα αθάρεζ υπζ ιυκμ ημκ ίδζμ, αθθά ηζ έκακ μθυηθδνμ θαυ.  Ακ ηαζ μζ 

πνάλεζξ ημο Πενίακδνμο αθμνμφκ ημκ μίημ ημο, εκημφημζξ μζ ζοκέπεζεξ ημοξ 

λεπενκμφκ ηα μζημβεκεζαηά υνζα. Δπί παναδείβιαηζ, πνμηεζιέκμο μ Πενίακδνμξ κα 

ηζιςνήζεζ ημκ πεεενυ ημο Πνυηθδ, μ μπμίμξ απμηάθορε ζηα παζδζά ημκ δμθμθυθμ 

ηδξ Μέθζζζαξ, εηπυνεδζε ηδκ Δπίδαονμ. Δπίζδξ, δ ααεζά έπενα πμο δδιζμονβήεδηε 
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ιεηαλφ ηδξ Κένηοναξ ηαζ ηδξ Κμνίκεμο μθεζθυηακ ζηδ ζηάζδ ηςκ Κενηοναίςκ, μζ 

μπμίμζ δμθμθυκδζακ ημκ Λοηυθνμκα, βζα κα ιδκ πάεζ ζημ κδζί ημοξ μ Πενίακδνμξ.
337

 

πςξ δ ζζημνία ημο Πμθοηνάηδ πμο ελεηάζαιε πνμδβμοιέκςξ, έηζζ ηαζ ημο 

Πενίακδνμο έπεζ ενιδκεοεεί απυ ημκ ζζημνζηυ ςξ ηναβςδία. Ζ κμοαέθα αθδβείηαζ ημ 

ηέθμξ ηδξ ηονακκίαξ βζα ηδκ μζημβέκεζα ημο Πενζάκδνμο, δ μπμία λεηίκδζε ιε ημκ 

παηένα ημο Κφρεθμ. Σμ ηέθμξ ηδξ ήηακ ήδδ πνμδζαβεβναιιέκμ απυ ηδκ επμπή ηδξ 

βέκκδζδξ ημο Κφρεθμο, ιέζς εκυξ ζημηεζκμφ πνδζιμφ πμο είπε πνμιακηεφζεζ πςξ μ 

Κφρεθμξ ηαζ ηα παζδζά αοημφ εα ααζίθεοακ, υπζ υιςξ ηαζ ηα εββυκζα ημο.
338

 

Σα αίηζα ημο ηέθμοξ ημο Λοηυθνμκα απμδίδμκηαζ απυ ημκ ζζημνζηυ ζε ιία 

ανπαία ηαηάνα πμο εοιίγεζ ηδκ ηθδνμκμιζηή εκμπή ηςκ ηναβςδζχκ. Σμκ Λοηυθνμκα 

ααναίκμοκ μζ αδζημπναβίεξ ημο παππμφ ημο, Κφρεθμο, μ μπμίμξ είπε απμδεζπεεί ζε 

έκακ ζηοβκυ ηφνακκμ. ηδ ζοκέπεζα μ παηέναξ ημο Πενίακδνμξ αημθμφεδζε ηα ίδζα 

ηαζ αηυιδ πεζνυηενα αήιαηα. Δίπε ζημηχζεζ ηδ βοκαίηα ημο Μέθζζζα. ηακ μ 

Λοηυθνμκαξ  πθδνμθμνήεδηε απυ ημκ παππμφ ημο Πνυηθδ πςξ μ θμκζάξ ηδξ ιάκαξ 

ημο ήηακ μ ίδζμξ ημο μ παηέναξ, δεκ ηαηαδέπεδηε μφηε ηακ κα ημο απεοεφκεζ ημκ 

θυβμ. Ο Πενίακδνμξ ηυηε βζα κα ημκ ηζιςνήζεζ ημκ έδζςλε απυ ημ ζπίηζ ηαζ 

απαβυνεοζε ιε δζάηαβια ηδ θζθμλεκία ημο απυ θίθμοξ ηαζ άθθμοξ πμθίηεξ. Καη’ 

αοηυκ ημκ ηνυπμ έπαζε ηδκ πενζμοζία ηαζ ηδκ άκεηδ γςή ημο. ηακ ανβυηενα μ 

παηέναξ ημο ημκ γδημφζε πίζς, μ κέμξ ανκήεδηε κα επζζηνέρεζ. Σμ επεζζυδζμ αοηυ 

εοιίγεζ έκημκα ηδκ «Ζθέηηνα» ημο μθμηθή, δ μπμία ανκήεδηε ηδκ πνμκμιζμφπμ γςή 

ηδξ ζημ παθάηζ.
339

  

Ζ κμοαέθα εοιίγεζ αηυιδ ηαζ ζμθυηθεζα ηναβςδία ακαθμνζηά ιε ηδκ ένζδα 

ιεηαλφ παηένα ηαζ βζμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μιμζάγεζ ιε ηδκ «Ονέζηεζα», αθθά ηαζ ιε 

ηδκ «Ζθέηηνα», υπμο ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ανπαίαξ ηαηάναξ θαίκμκηαζ ακαδνμιζηά, 

ιέζς ηδξ ζφβηνμοζδξ ιε ημκ βμκζυ.
340

 Ζ ζφβηνμοζδ ιανηονά επίζδξ ημ εθθδκζηυ 

ζημζπείμ ηδξ κμοαέθαξ, εθυζμκ επζηνέπεηαζ μ δζάθμβμξ ιεηαλφ παηένα ηαζ βζμφ, ιε 

απμημνφθςζδ ηδκ παναίηδζδ ημο Πενίακδνμο απυ ημκ ενυκμ, πνμηεζιέκμο κα ημκ 

ακαθάαεζ μ βζυξ ημο. Μζα ηέημζα δζαθθαηηζηή ζπέζδ, δεκ ζοκακηάηαζ ζε απμηθεζζηζηά 

αζζαηζηέξ κμοαέθεξ.  
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Παναηδνμφιε επίζδξ ημκ ηφηθμ ηδξ ακυδμο ηαζ ηδξ πηχζδξ, υπμο μ 

Πενίακδνμξ απυ έκαξ ζηθδνυξ ηφνακκμξ πμο ηαηαδοκάζηεοε ζημ αςιυ ηδξ ελμοζίαξ 

ηαζ ηδξ οθζηήξ ημο εοηοπίαξ, παναδέπεηαζ πςξ βέναζε ηαζ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα είκαζ 

ημ ίδζμ ζζπονυξ, υπςξ πνχηα. Έηζζ, γδηά απυ ημκ βζυ ημο κα ημκ δζαδεπηεί ζηδκ 

ελμοζία. Δδχ έπμοιε ηδκ πανμοζία δφμ ζημζπείςκ, ηδξ ειιμκήξ ηαζ ηδξ ακηίζηαζδξ. 

Ο βζυξ ααεφηαηα πθδβςιέκμξ, φζηενα απυ ηδκ απμηάθορδ ημο ιοζηζημφ δεκ δέπεηαζ 

ηδκ ελμοζία ηαζ θαίκεηαζ αδζάθθαηημξ. Αοηή ημο υιςξ δ ζηάζδ δε δζανηεί βζα πμθφ, 

αθθά ακαηνέπεηαζ ηαζ δ δεζηή ημο ακηίζηαζδ ηάιπηεηαζ. Γέπεηαζ ηδκ πνυηαζδ ημο 

παηένα ημο κα ακαθάαεζ ηδ δζμίηδζδ ηδξ Κμνίκεμο ηαζ ανηείηαζ απθχξ ζηδκ απμοζία 

ημο παηένα. Σεθζηά κζηά μ πεζναζιυξ ηδξ ελμοζίαξ ηαζ δ ανπζηά επακαζηαηδιέκδ 

ζοκείδδζδ ημο κέμο ηαηεοκάγεηαζ.
341

  

Σμ ηναβζηυ ηέθμξ απμδεζηκφεηαζ ακαπυθεοηημ, ημκίγεηαζ δ επίδναζδ ηδξ 

ιμίναξ ζηδ γςή ηςκ ακενχπςκ ηαζ δ πνμθδηεία ήδδ απυ ηδκ επμπή ημο Κφρεθμο, 

αβαίκεζ αθδεζκή. Ο  Λοηυθνμκαξ ακ ηαζ δέπηδηε κα ακαθάαεζ ηδ εέζδ ημο παηένα ημο 

ζημ ενυκμ δεκ ηα ηαηαθένκεζ, ηαεχξ μζ Κενηοναίμζ ηςκ δμθμθμκμφκ, πνμηεζιέκμο κα 

απμθφβμοκ ηδκ έθεοζδ ημο Πενίακδνμο ζημ κδζί ημοξ. Σμ ηναβζηυ αοηυ ηέθμξ ηαζ 

ζοκάια εζνςκζηυ εοιίγεζ έκημκα ζμθυηθεζα ηναβςδία ηαζ εζζάβεηαζ ημ ιμηίαμ «πνιύ 

αξγά πιένλ».
342

 πςξ ηαζ ζηδκ Ακηζβυκδ, ηδκ μπμία ακαηάθορακ κεηνή ζηδ ζπδθζά 

υπμο ήηακ ηθεζζιέκδ ιε εκημθή ημο Κνέμκηα. ηακ μ Κνέςκ ιεηάκζςζε ηαζ δζέηαλε 

ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ, δ ημπέθα ήηακ ήδδ κεηνή απυ ημ δζηυ ηδξ πένζ. 

ημ Δ΄ αζαθίμ ηςκ παναβνάθςκ 91 έςξ 93 ιέζα απυ ιία αηυιδ πανέηααζδ 

παναημθμοεμφιε ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ πανηζαηχκ κα παθζκμνεχζμοκ ηδκ ηονακκία 

ζημοξ Αεδκαίμοξ. Ο Ζνυδμημξ,  ανκδηζηά θμνηζζιέκμξ απυ ηδκ ειπεζνία πμο 

απμηυιζζε, θυβς ηδξ επαθήξ πμο είπε απυ ηα ηαλίδζα ημο ιε ημ επενζηυ ηζ ανκδηζηυ 

ηθίια ηςκ ηονάκκςκ ζηδκ Αεήκα, δζαβνάθεζ ηδκ πζμ ζημηεζκή πθεονά ημοξ. Γίκεηαζ 

απυ ημκ ζζημνζηυ ςξ αζηζμθμβία μ θυαμξ ηςκ πανηζαηχκ πμο μθεζθυηακ ζηδκ μθμέκα 

ηαζ ιεβαθφηενδ άκμδμ ηςκ Αεδκαίςκ. Οζ Λαηεδαζιυκζμζ δδθαδή, εεχνδζακ πςξ 

ιυκμξ ηνυπμξ βζα κα ακαηυρμοκ αοηή ηδκ ακμδζηή ημοξ πμνεία εα ήηακ κα πηοπήζμοκ 
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ημ δδιμηναηζηυ πμθίηεοια επζαάθμκηαξ ηονακκία. Ο Ζνυδμημξ ζηδκ ανπή ηδξ 

κμοαέθαξ απμδίδεζ ημκ θυαμ ηςκ πανηζαηχκ ζε έκακ πνδζιυ πμο είπακ θάαεζ.
343

 

   Οζ Κμνίκεζμζ αημφβμκηαξ ηδ εέζδ ηςκ πανηζαηχκ ακηέδναζακ. Σμκ θυβμ 

πήνε έκα ζζημνζηυ πνυζςπμ μ χηθδξ, μ μπμίμξ ακέθααε κα ιζθήζεζ ελ μκυιαημξ ηςκ 

Κμνζκείςκ. Διθακίγεηαζ, ςξ εεςνδηζηυξ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ μ θυβμξ ημο απμηεθεί 

ζοκδβμνία οπέν ηςκ Αεδκαίςκ. Πνμηεζιέκμο κα ηδ ζηδνίλεζ ηαηέθοβε ζε ιζα 

ακάδνμιδ αθήβδζδ, ακαθενυιεκμξ ζε υθμ ημ ζζημνζηυ ηδξ ηονακκίδαξ ημο Κφρεθμο 

ηαζ ημο βζμφ ημο Πενίακδνμο, ηδκ μπμία αίςζε ηαζ αοηυξ ηαζ μζ ζοιπμθίηεξ ημο 

Κμνίκεζμζ. Μέζς αοηήξ, επζδίςηε ιία επζζήιακζδ ηςκ ηαηχξ ηεζιέκςκ ιζαξ 

ηονακκίδαξ ηαζ ηζξ ηαηαζηνμθζηέξ ζοκέπεζεξ πμο ιπμνεί κα έπεζ βζα ηδκ πυθδ. 

οιπεναίκμοιε θμζπυκ, πςξ ημ ζζημνζηυ πθαίζζμ έπεζ νυθμ απμηνεπηζηυ. Ζ 

ζημπμεεζία ημο θυβμο ημο χηθδ είκαζ δζπθή. Πνχημκ, θμαμφκηαζ ιήπςξ ιε ηδκ 

επζαμθή ηδξ ηονακκίαξ ζηδκ Αεήκα, πάζμοκ ηδκ υπμζα ακελανηδζία πμο ημοξ είπε 

δμεεί απυ  ημοξ Λαηεδαζιμκίμοξ ηαζ δεφηενμκ, ιέζς ηδξ καοηζηήξ ηδξ ακάπηολδξ δ 

Αεήκα, κα απμηεθέζεζ ακηαβςκζζηζηή δφκαιδ ζημ καοηζηυ ηςκ Αζβζκδηχκ.
344

 

Πνυηεζηαζ βζα έκακ θυβμ ιε πνμζεβιέκμ θελζθυβζμ, ηαεχξ ημ ημζκυ ημο είκαζ 

μθζβανπζημί. Γζα αοηυ ημ θυβμ, απμθεφβεζ παναηηδνζζιμφξ υπςξ δδιμηναηία, 

ζζδβμνίδ ή ζζμκμιίδ ηαζ ζηδ εέζδ αοηχκ ημπμεεηεί ημκ υνμ ζζμηναηίδ. Πνυηεζηαζ βζα 

έκακ υνμ πμο δεκ ιπμνεί κα ζοιααδίζεζ ιε ηδκ ηονακκία ηαζ παναπέιπεζ ζηα ίζα 

δζηαζχιαηα ηςκ πμθζηχκ ιζαξ πυθδξ.
345

  

Γζααάγμκηαξ ηδκ ζζημνία ημο χηθδ, ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε μνζζιέκα 

ηναβζηά ιμηίαα, υπςξ ηδξ δζπθήξ πνμθδηείαξ ημο ιακηείμο ζπεηζηά ιε ηδ βέκκδζδ ημο 

Κφρεθμο απυ ηδ Λάαδα ηαζ ημκ Ζεηίςκα, πςξ εα ηάκμοκ παζδί πμο εα ηαηαζηνέρεζ 

ηδκ Κυνζκεμ.
346

 Αημθμοεμφκ δφμ απμζπάζιαηα απυ ηδκ πανάβναθμ 92. Σμ πνχημ 

πενζθαιαάκεζ ημ πνδζιυ πμο έθααε μ Ζεηίςκ απυ ημοξ Γεθθμφξ, υηακ πήβε κα 

νςηήζεζ βζα απμβυκμοξ :  
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ἐθ δέ νἱ ηαύηεο ηο γπλαηθὸο νὐδ᾽ ἐμ ἄιιεο παῖδεο ἐγίλνλην· ἐζηάιε ὦλ ἐο Γειθνὺο πεξὶ 

γόλνπ. ἐζηόληα δὲ αὐηὸλ ἰζέσο ἡ Ππζίε πξνζαγνξεύεη ηνῖζδε ηνῖζη ἔπεζη· 

Ἠεηίσλ, νὔηηο ζε ηίεη πνιύηηηνλ ἐόληα. 

Λάβδα θύεη, ηέμεη δ᾽ ὀιννίηξνρνλ· ἐλ δὲ πεζεῖηαη 

ἀλδξάζη κνπλάξρνηζη, δηθαηώζεη δὲ Κόξηλζνλ,
347

  

Σμ δεφηενμ, πενζέπεζ έκα πνδζιυ πμο είπακ θάαεζ μζ Κμνίκεζμζ ηαζ πνμκμθμβζηά είκαζ 

παθαζυηενμξ απυ εηείκμκ πμο πήνε μ Ζεηίςκαξ. Χζηυζμ, μζ Κμνίκεζμζ αδοκαημφζακ 

κα ενιδκεφζμοκ ηα θυβζα ημο:  

αἰεηὸο ἐλ πέηξῃζη θύεη, ηέμεη δὲ ιένληα 

θαξηεξὸλ ὠκεζηήλ· πνιιῶλ δ᾽ ὑπὸ γνύλαηα ιύζεη. 

ηαῦηά λπλ εὖ θξάδεζζε, Κνξίλζηνη, νἳ πεξὶ θαιὴλ 

Πεηξήλελ νἰθεῖηε θαὶ ὀθξπόεληα Κόξηλζνλ.
348

 

ηα απμζπάζιαηα αοηά δεκ θαίκεηαζ ιυκμ δ επίδναζδ ηδξ ηναβζηήξ πμίδζδξ ζημ ένβμ 

ημο ζζημνζημφ θυβς ηςκ πνδζιχκ πμο πενζέπεζ, αθθά ηαζ ηδξ επζηήξ, ηαεχξ είκαζ 

βναιιέκμζ ζε δαηηοθζηυ ελάιεηνμ ζηίπμ. 

 Έκα αηυιδ ηναβζηυ ζημζπείμ είκαζ εηείκμ ηδξ ακαπυδναζηδξ ιμίναξ ηδκ μπμία 

δε ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ μζ άκενςπμζ. ζμ ηζ ακ πνμζπάεδζακ κα ζημηχζμοκ ημκ 

κεμβέκκδημ Κφρεθμ, δεκ ηα ηαηάθενακ ηαζ ημ παζδί ζχεδηε ιε απμηέθεζια κα 

επζαεααζςεεί μ πνδζιυξ ηαζ μ Κφρεθμξ κα βίκεζ ηφνακκμξ ηδξ Κμνίκεμο. χεδηε 

πάνδ ζηδ ιδηένα ημο Λάαδα, δ μπμία ημκ έηνορε ζε ιζα ηορέθδ, απυ υπμο πήνε μ 

ηφνακκμξ ηαζ ημ υκμιά ημο. Έκαξ επζπθέμκ πνδζιυξ πμο αβήηε αθδεζκυξ ήηακ εηείκμξ 

πμο έθααε μ Κφρεθμξ αθμφ είπε πζα ιεβαθχζεζ ηαζ πνμιήκοε πςξ εα ηοαενκήζμοκ ηα 

παζδζά ημο, αθθά υπζ ηα εββυκζα ημο ηαζ ημκ μπμίμ είδαιε κα επζαεααζχκεηαζ ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ κμοαέθα ιε ημκ εάκαημ ημο Λοηυθνμκα.  

Τπάνπμοκ ζδιεία ζηα μπμία εα ιπμνμφζαιε κα παναθθδθίζμοιε ηδ βέκκδζδ 

ημο Κφρεθμο πμο ανπίγεζ ιε έκακ ζημηεζκυ πνδζιυ, ιε ημκ ενφθμ ημο Οζδίπμδα. 

πςξ ηαζ ζηδκ ζζημνία ημο Οζδίπμδα έπμοιε έκακ άκδνα πμο αδοκαηεί κα 

ηεηκμπμζήζεζ ηζ έηζζ επζζηέπηεηαζ ημ ιακηείμ ηςκ Γεθθχκ βζα κα ιάεεζ ηζ πζεακυηδηεξ 

είπε κα απμηηήζεζ ηθδνμκυιμ. Δηεί έθααε ιία απεζθδηζηή απάκηδζδ ηδκ μπμία 

αημθμοεεί ιία απμηοπδιέκδ πνμζπάεεζα κα απμηναπεί, ιέζς ηδξ δμθμθμκίαξ ημο 

                                                           
347

 Ηρ., 5, 92 
348

 Ηρ., 5, 92 



103 
 

παζδζμφ. Ανβυηενα, υηακ ημ παζδί ιεβάθςζε, πήβε ζημοξ Γεθθμφξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ακέθααε ηδκ ελμοζία ζηδκ παηνίδα ημο. Χζηυζμ, εηηυξ απυ ηζξ μιμζυηδηεξ, οπάνπμοκ 

ηαζ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ ζηζξ δφμ ζζημνίεξ. Ο Κφρεθμξ δεκ απμηέθεζε απεζθή βζα 

ημκ παηένα ημο, αθθά βζα ημοξ ζοιπμθίηεξ ημο, ημοξ Βαηπζάδεξ, ηαζ ιάθζζηα ζε 

ακηίεεζδ ιε ημκ Οζδίπμδα πέεακε ζημ απυβεζμ ηδξ δφκαιήξ ημο, φζηενα απυ ελμοζία 

άκς ηςκ ηνζάκηα εηχκ.
349

 

Ο χηθδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθήβδζήξ ημο ακαθένεηαζ ζε μνζζιέκα 

επεζζυδζα απυ ηδ γςή ημο ηονάκκμο Πενίακδνμο, ζδιακηζηά βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ 

βεβμκυηςκ.  Σα αηυθμοεα πςνία πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πανάβναθμ 92 ηαζ απμηεθμφκ 

απυδεζλδ ηδξ αοηανπζηήξ ηαζ ςιήξ πμθζηζηήξ πμο αημθμφεδζε εζξ αάνμξ ηςκ 

ζοιπμθζηχκ ημο:  

Πέκςαο γὰξ παξὰ Θξαζύβνπινλ θήξπθα ἐππλζάλεην ὅληηλα ἂλ ηξόπνλ ἀζθαιέζηαηνλ 

θαηαζηεζάκελνο ηῶλ πξεγκάησλ θάιιηζηα ηὴλ πόιηλ ἐπηηξνπεύνη. Θξαζύβνπινο δὲ ηὸλ ἐιζόληα 

παξὰ ηνῦ Πεξηάλδξνπ ἐμήγαγε ἔμσ ηνῦ ἄζηενο, ἐζβὰο δὲ ἐο ἄξνπξαλ ἐζπαξκέλελ ἅκα ηε δηεμήηε 

ηὸ ιήηνλ ἐπεηξσηῶλ ηε θαὶ ἀλαπνδίδσλ ηὸλ θήξπθα θαηὰ ηὴλ ἀπὸ Κνξίλζνπ ἄπημηλ,
350

  

θαὶ ἐθόινπε αἰεὶ ὅθσο ηηλὰ ἴδνη ηῶλ ἀζηαρύσλ ὑπεξέρνληα, θνινύσλ δὲ ἔξξηπηε, ἐο ὃ ηνῦ ιείνπ 

ηὸ θάιιηζηόλ ηε θαὶ βαζύηαηνλ δηέθζεηξε ηξόπῳ ηνηνύηῳ, Πεξίαλδξνο δὲ ζπλεὶο ηὸ πνηεζὲλ θαὶ 

λόῳ ζρὼλ ὥο νἱ ὑπεηίζεην Θξαζύβνπινο ηνὺο ὑπεξόρνπο ηῶλ ἀζηῶλ θνλεύεηλ, ἐλζαῦηα δὴ 

πᾶζαλ θαθόηεηα ἐμέθαηλε ἐο ηνὺο πνιηήηαο
351

      

κηῆ δὲ ἡκέξῃ ἀπέδπζε πάζαο ηὰο Κνξηλζίσλ γπλαῖθαο δηὰ ηὴλ ἑσπηνῦ γπλαῖθα Μέιηζζαλ.
352

 

Σα δφμ πνχηα ακαθένμκηαζ ζημκ αάκαοζμ ηνυπμ άζηδζδξ ηδξ ελμοζίαξ πμο 

εθάνιμγε αημθμοεχκηαξ ηζξ παναζκέζεζξ ημο ηονάκκμο Θναζφαμοθμο ηζ αοηέξ ήηακ 

κα αθακίγεζ ηαζ κα ελμνίγεζ υζμοξ πμθίηεξ λεπχνζγακ ηαζ ήηακ ακηζθνμκμφκηεξ. Σμ 

δεφηενμ, αθμνά ιία ιακηεία πμο είπε θάαεζ ηαζ ζηδκ μπμία ημο είπε θακενςεεί δ 

κεηνή βοκαίηα ημο, Μέθζζζα, θέβμκηαξ πςξ ζημκ Άδδ είκαζ βοική ηαζ ηνοχκεζ. Συηε 

εηείκμξ βζα παηίνζ ηδξ βφικςζε υθεξ ηζξ βοκαίηεξ ηδξ πυθδξ ηαζ έηαρε ηα νμφπα ημοξ. 

Σα παναδείβιαηα αοηά πμο έθενε μ ςζζηθήξ ζημ θυβμ ημο, εκέπμοκ ημ ιμηίαμ ηδξ 

φανεςξ, ημ μπμίμ απμηεθεί ημζκυ ηυπμ ιε ηδκ ηναβςδία. Ο Ζνυδμημξ ημ πνδζζιμπμζεί 

ζοπκά ζηζξ ζζημνίεξ ημο βζα κα ελδβήζεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιειμκςιέκα άημια 
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ακένπμκηαζ ηαζ πέθημοκ ιε ζηυπμ ηδκ ηαηάδεζλδ ηδξ ακενχπζκδξ αζηάεεζαξ. Δπζπεζνεί 

ιία εηηίιδζδ ηαζ ενιδκεία ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ δζαθυνςκ δεζηχκ υνςκ. ηδκ 

πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ηδξ δζηαζμζφκδξ, ηδξ απθδζηίαξ, ηδξ οπεναμθζηήξ 

αοημπεπμίεδζδξ ηαζ ηδξ ιεβαθμθνμζφκδξ. πςξ υθμζ μζ Αζζάηεξ ιμκάνπεξ ηαζ 

Έθθδκεξ ηφνακκμζ πμο πανεθαφκμοκ ζημ δνμδυηεζμ ένβμ, έηζζ ηαζ μ Πενίακδνμξ 

επζδίδεηαζ ζε πνάλεζξ αακαοζυηδηαξ εκακηίςκ άθθςκ, χζηε κα ηονζανπήζεζ. 

Τπενεηηζιά ηδκ πνμζςπζηή ημο εοδιενία, αδοκαηεί κα ακηζθδθεεί ημ θεμκενυ ηαζ 

ηαναπχδεξ εείμ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ πνμηαθεί ηδκ αβακάηηδζδ ημο Θεμφ πμο ιαξ 

είκαζ βκςζηή απυ ηδ δναιαηζηή πμίδζδ ςξ «κέιεζδ». Ζ κέιεζζξ θμζπυκ, υπςξ είδαιε 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ κμοαέθα, πνμηάθεζε ημ εάκαημ ημο βζμφ ημο Λοηυθνμκα ηζ έθενε 

ημ μνζζηζηυ ηέθμξ ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Κορεθίδςκ.
353 

Αθμφ μ χηθδξ μθμηθήνςζε ημκ θυβμ ημο, δ ζηοηάθδ δίκεηαζ ζημκ Ηππία. Ο 

νυθμξ ημο εοιίγεζ ημκ ζμθυ ζφιαμοθμ ηςκ ηναβςδζχκ.  Σμ πςνίμ πμο αημθμοεεί 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ πανάβναθμ 93 Ἱππίεο δὲ αὐηὸλ ἀκείβεην ηνὺο αὐηνὺο ἐπηθαιέζαο ζενὺο 

ἐθείλῳ, ἦ κὲλ Κνξηλζίνπο κάιηζηα πάλησλ ἐπηπνζήζεηλ Πεηζηζηξαηίδαο, ὅηαλ ζθη ἥθσζη ἡκέξαη 

αἱ θύξηαη ἀληᾶζζαη ὑπ᾽ Ἀζελαίσλ
354

. ημ ζδιείμ αοηυ μ ζζημνζηυξ αθδβείηαζ ηδκ 

ακηίδναζδ ημο Ηππία ζηα θυβζα ημο Κμνίκεζμο χηθδ, ζζπονζγυιεκμξ πςξ εα ένεεζ μ 

ηαζνυξ πμο μζ Κμνίκεζμζ εα κμζηαθβήζμοκ ηδκ ηονακκία ηςκ Πεζζζζηναηίδςκ, δζυηζ μζ 

Αεδκαίμζ ζημ ιέθθμκ ημοξ επζθοθάζζμοκ πεζνυηενα πάεδ. Σα θυβζα ημο Ηππία 

δζαπενκά δ ηναβζηή εζνςκεία, ηαεχξ μζ Κμνίκεζμζ αβκμμφκ ηαζ δεκ ηαηαθαααίκμοκ ηδ 

ζδιαζία ημοξ. Ο Ηππίαξ ζζπονίγεηαζ πςξ εα ένεεζ ηάπμζα ζηζβιή ημ πθήνςια ημο 

πνυκμο πμο εα κμζηαθβήζμοκ ημοξ Πεζζζηναηίδεξ. Ανβυηενα, δ ίδζα δ ζζημνία εα 

απμδείλεζ πςξ μζ Κμνίκεζμζ, οπεναζπίγμκηακ έκα δδιμηναηζηυ πμθίηεοια, 

πνμηεζιέκμο κα ιδκ πέζεζ ζηδκ ηονακκία ηαζ ιαηνμπνυεεζια ημ αμδεμφζακ κα ηδκ 

επζαάθεζ ζημοξ ζοιιάπμοξ. Οζ πανηζάηεξ, έπμοκ ημ νυθμ ημο ηναβζημφ πνμάββεθμο 

ηαζ ζμθμφ ζοιαμφθμο. Διπζζηεφμκηαζ ηζξ ιακηείεξ
355

 ηαζ πνμζπαεμφκ ιε ημκ ηνυπμ 

ημοξ κα απμηνέρμοκ ηα ιεθθμκηζηά βεβμκυηα. Ακ μζ πανηζάηεξ ηαηυνεςκακ κα 

επακαθένμοκ ηδκ ηονακκία ζημοξ Αεδκαίμοξ, εα απέθεοβακ ηζξ ιεθθμκηζηέξ ηδξ 

αδζηίεξ. Οζ Κμνίκεζμζ θμζπυκ, πνάηημκηαξ δίηαζα πνμηάθεζακ ηδκ ιαηνμπνυεεζιδ 

αδζηία ηδξ Αεήκαξ. Απμηνέπμκηαξ δδθαδή ηδκ επζαμθή ηδξ ηονακκίαξ ζε έκα 

εθεφεενμ πμθίηεοια, μοζζαζηζηά αοηυ πμο έηακακ ήηακ κα ημ αμδεήζμοκ κα επζαάθεζ 

                                                           
353

 Fisher, υ.π., ζ.214 - 216 
354

 Ζν., 5, 93 
355

Ζν., 5, 93 Ἱππίδξ ιὲκ ημφημζζζ ἀιείραημ μἷά ηε ημὺξ πνδζιμὺξ ἀηνεηέζηαηα ἀκδνῶκ ἐλεπζζηάιεκμξ  
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ηδ δζηή ημο ηονακκία ζηζξ οπυθμζπεξ ζοιιαπζηέξ πυθεζξ.
356

  Έηζζ, ζε αοηυ ημ ζδιείμ 

δζαηνίκμοιε ημ ιμηίαμ ηδξ ηναβζηήξ αζοιααηυηδηαξ ιεηαλφ πνυεεζδξ ηαζ 

απμηεθέζιαημξ ιε έκημκμ ημ ζημζπείμ ηδξ ηναβζηήξ εζνςκείαξ. Οζ Κμνίκεζμζ έπμκηαξ 

απδοδήζεζ απυ ηα ηονακκζηά πμθζηεφιαηα, οπεναιφκμκηαζ ηδκ δδιμηναηία, υιςξ ημ 

απμηέθεζια αοηήξ ημοξ ηδξ ζηάζδξ ήηακ ημ αηνζαχξ ακηίεεημ. Τπεναζπίγμκηαξ ηδ 

δδιμηναηία, οπέβναρακ ηδκ ηαηαδίηδ ηυζμ ηδ δζηή ημοξ, υζμ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ 

ζοιιάπςκ ζε ηονακκία. Οζ πανηζάηεξ δζα  ζηυιαημξ ημο Ηππία θεζημονβμφκ ςξ 

ηναβζημί πνμάββεθμζ, ηςκ μπμίςκ μ νυθμξ ήηακ κα πνμιδκφζμοκ ηάηζ πμο επνυηεζημ 

κα ζοιαεί, πςνίξ κα ηαημνεχζμοκ κα απμηνέρμοκ ηδκ ηαηαζηνμθή.
357

 

Κθείκμκηαξ, αλίγεζ κα επζζδιάκμοιε πςξ μ Ζνυδμημξ δζηαίςξ εα ιπμνμφζε κα 

παναηηδνζζηεί «ηναβζηυξ». ε αοηή ηδ δζαπίζηςζδ ζοκδβμνμφκ υθα ηα 

πνμακαθενεέκηα ζημζπεία. Ζ ηναβςδία απμηέθεζε ααζζηή θμβμηεπκζηή επίδναζδ ζηδκ 

δνμδυηεζα ζζημνζμβναθία. Ο ηφηθμξ ηδξ ακυδμο ηαζ ηδξ πηχζδξ, ημ εοιεηάαθδημ ηδξ 

ακενχπζκδξ εοδαζιμκίαξ, ημ ιμηίαμ ημο υθαμο πμο δε ιέκεζ ζηαεενυξ πανά ηοθθχκεζ 

ημκ ηάημπυ ημο μδδβχκηαξ ημκ ζημκ υθεενμ, δ ημζκςκζηά απμηθεζζιέκδ φπανλδ, μζ 

πνμβμκζηέξ ηαηάνεξ ηαζ μζ πνδζιμί πμο ημκίγμοκ ηδ ζδιακηζηυηδηα ηςκ ιεθθμκηζηχκ 

πνάλεςκ ηαζ πνμμζςκίγμοκ ημ ηναβζηυ ηέθμξ, είκαζ μνζζιέκα παναδείβιαηα ηα μπμία 

ζοβηνμημφκ ημκ πονήκα ηδξ ηναβζηήξ ζηέρδξ ηαζ απμηεθμφκ απυδεζλδ ηδξ 

ηναβζηυηδηαξ ημο ένβμο. Δπίζδξ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ Ζνυδμημξ αλζμπμζεί ημ 

ιοεζηυ ηαζ ζζημνζηυ πανεθευκ βζα κα θςηίζεζ ζφβπνμκα ιε ηδκ επμπή ημο 

ημζκςκζημπμθζηζηά ιδκφιαηα, εοιίγεζ έκημκα ημοξ ηναβζημφξ. ιςξ, ημ 

ζδιακηζηυηενμ υθςκ είκαζ μ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ημο κμαεθζζηζημφ οθζημφ. Γεκ 

ανηείηαζ ζε απθέξ ακαθμνέξ ζηα βεβμκυηα, αθθά ηα δναιαημπμζεί ιέζς ηδξ πνήζδξ 

δζαθυβςκ, νήζεςκ, πνδζιχκ ηαζ μκείνςκ. Σμ ηέθμξ ημοξ πανμοζζάγεηαζ ζημκ 

ακαβκχζηδ ιε ηδ ιμνθή ζηδκχκ επζηνέπμκηάξ ημο κα ζπδιαηίγεζ μ ίδζμξ ηα δζηά ημο 

ζοιπενάζιαηα, υπςξ αηνζαχξ έπναηηε ηαζ μ εεαηήξ ηςκ ηναβζηχκ παναζηάζεςκ.  

 

 

 

                                                           
356

Moles, υ.π., ζ.57-58 
357

Said, υ.π., ζ. 132 



106 
 

3.4. Η ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΙ ΝΟΤΒΔΛΔ ΚΑΙ Ο 

ΡΟΛΟ ΣΗ ΣΗΝ ΗΡΟΓΟΣΔΙΑ ΙΣΟΡΙΑ 

 

Οζ κμοαέθεξ ημο Ζνμδυημο επζηνέπμοκ ζημκ ακαβκχζηδ κα βκςνίζεζ ιία 

εονφηαηδ ηαζ πθμφζζα ζζημνζηή δζαδζηαζία ζηδκ μπμία πανεθαφκεζ ζπεδυκ υθμξ μ 

ηυηε βκςζηυξ ηυζιμξ.
358

 Έκα επζπθέμκ εέια πμο εκδέπεηαζ κα ηεκηνίζεζ ημ 

εκδζαθένμκ ημο, αθμνά ηα πνυζςπα πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ζζημνζηή δνάζδ. ηζξ 

κμοαέθεξ παναηδνμφιε πςξ μζ ααζζημί πνςηαβςκζζηέξ είκαζ υθμζ άκδνεξ, βεβμκυξ 

απμθφηςξ θοζζμθμβζηυ ηαζ ακαιεκυιεκμ ζε ιζα ημζκςκία ηαηά ηδκ μπμία μ νυθμξ ηδξ 

βοκαίηαξ πενζμνζγυηακ ζηα γδηήιαηα ημο μίημο.  Χζηυζμ, ιεθεηχκηαξ ημ κμαεθζζηζηυ 

οθζηυ, εφημθα βίκεηαζ ακηζθδπηή δ πανμοζία ηαζ δ ηαίνζα ζοιαμθή ηδξ ζηα ζζημνζηά 

βεβμκυηα είηε ιέζς ηδξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ είηε ιέζς ηδξ παεδηζηήξ ζηάζδξ ηδξ. 

ε μθυηθδνμ ημ πνμξ ελέηαζδ οθζηυ είκαζ ζδζαίηενα εκηοπςζζαηή δ πνμαμθή ηςκ 

βοκαζηχκ ζημκ ηυζιμ πμο πανμοζζάγεζ μ Ζνυδμημξ ηαζ μ ελαζνεηζηά ζδιακηζηυξ ηαζ 

ηαεμνζζηζηυξ ημοξ νυθμξ ζε ζδιείμ κα δδιζμονβμφκηαζ ζημκ ακαβκχζηδ 

ενςηδιαηζηά. Δζδζηά ζε εηείκμκ πμο ιέπνζ ηυηε δεκ είπε αζπμθδεεί επζζηαιέκα ιε ημ 

δνμδυηεζμ ένβμ ηαζ είπε βκςνίζεζ ηδκ ζζημνζμβναθία υπςξ δζαιμνθχεδηε απυ ημκ 

Θμοηοδίδδ.
359

 Δηπθήζμοκ ζε ανζειυ μζ ακαθμνέξ ζε βοκαζηεία πνυζςπα ζημ ένβμ 

ημο Ζνμδυημο μζ μπμίεξ ακένπμκηαζ πενίπμο ζηζξ ηνζαηυζζεξ εαδμιήκηα πέκηε ζε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ έλζ πμο ζοκακηάιε ζημκ Θμοηοδίδδ.
360

 Χζηυζμ, δ απυηθζζδ αοηή πμο 

θακηάγεζ ηάπςξ πανάλεκδ ζηα ιάηζα ημο απθμφ ακαβκχζηδ, δέπεηαζ αζηζμθυβδζδ.  Ακ 

ηαζ μζ δομ ήηακ ζζημνζημί, δε ζδιαίκεζ πςξ αημθμφεδζακ ημζκή ζζημνζηή βναιιή.  

Ο Θμοηοδίδδξ ζηυπεοε ζηδκ πανμοζίαζδ ημο Πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο οπυ 

ημ πνίζια ιίαξ ακηζηεζιεκζηήξ ηαζ ηαεμθζηήξ αθήεεζαξ. Πνμηεζιέκμο κα ηδκ 

απμηαθφρεζ έθααε οπυρζκ ηζξ θμβζηέξ εκένβεζεξ ηαζ απμθάζεζξ πμο θαιαάκμκηακ απυ 

ηα πνυζςπα ηα μπμία δζέεεηακ θυβμ ζηδκ πμθζηζηή ηαζ ζηναηδβζηή ζηδκή. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ, δ ζοιιεημπή ηδξ βοκαίηαξ ζημ ένβμ ημο ήηακ πενζμνζζιέκδ, ηαεχξ υπςξ 

                                                           
358

J. Blok, Οη γπλαίθεο ζηηο ηζηνξίεο ηνπ Ηξνδόηνπ, ζημ  Δβπεζνίδζμ δνμδυηεζςκ ζπμοδχκ, υ.π., ζ.222 
359

 Blok, υ.π., ζ.222, 223, 232, 233 
360

 Blok, υ.π., ζ.223 
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πνμακέθενα εηείκδ ηδκ επμπή δ δνάζδ ηδξ πενζμνζγυηακ ζημκ μίημ. Έηζζ, δεκ είπακ 

νυθμ ζηα βεβμκυηα πμο οπήνλακ ζδιακηζηά βζα ηδκ ζζημνία.
361

 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ ζζημνζμβναθζηή ακηίθδρδ ημο Ζνμδυημο δζέθενε. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηαλζδζχκ ημο, υπςξ έπς ακαθένεζ ζημ ηεθάθαζμ ηδξ 

αζμβναθίαξ ημο, δεκ είπε ζηυπμ κα βνάρεζ ζζημνία.  Πνχηα λεηίκδζε ςξ βεςβνάθμξ 

ηαζ εεκμθνάθμξ, πανά ςξ ζζημνζηυξ. φιθςκα ιε ιανηονίεξ δ επαθή ημο ιε ηδκ 

Αεήκα ζοκηέθεζε ζηδκ ιεηαζηνμθή ημο. Σμ ένβμ πμο ιαξ άθδζε δεκ είκαζ ηαεανά 

ζζημνζηυ, αθθά έκα ζοιπίθδια ζζημνίαξ ηαζ εεκμβναθίαξ, ηαεχξ απμηεθεί ελζζηυνδζδ 

βζα έκακ ζοβηεηνζιέκμ θαυ ή βεβμκυξ.
362

 Οζ δζαθμνεηζηέξ ημζκςκίεξ πμο βκχνζζε 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πενζπθακήζεχκ ημο, επδνέαζακ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ακηζθαιαακυηακ ηδκ ζζημνία ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ πμο είπε απυ αοηή. Βαζζηή ημο 

επζδίςλδ ήηακ δ ηαηάδεζλδ ηςκ πμθζηζζιζηχκ δζαθμνχκ πμο πανμοζίαγακ μζ 

ημζκςκίεξ ιεηαλφ ημοξ.  Παναηήνδζε πςξ ζε ηάεε πενζμπή ηα ήεδ ηα έεζια, μζ 

άβναθμζ κυιμζ , δ έκκμζα ημο δζηαίμο ηαζ ημο αδίημο πμίηζθε. Με άθθα θυβζα δ έκκμζα 

πμο ακηζθαιαακυηακ δ εηάζημηε ημζκςκία ςξ «θοζζμθμβζηυ» ιεηαααθθυηακ ηαζ βζα 

αοηυ ζηνάθδηε ζηδκ ακαγήηδζδ εκυξ ημζκμφ άλμκα απυ ημκ μπμίμ ελανηχηακ δ 

εθανιμβή ή πανααίαζή ημο. ηζξ κμοαέθεξ ηαζ εκ βέκεζ ζε μθυηθδνδ ηδκ δνμδυηεζα 

ζζημνία μζ βοκαίηεξ ακηζπνμζςπεφμοκ έκα είδμξ ζεζζιμβνάθμο πμο ηαηαβνάθεζ ηδκ 

ηαηάζηαζδ εκυξ πμθζηζζιμφ ή ιίαξ ημζκςκίαξ. Θεχνδζε επμιέκςξ ηδ βοκαίηα δείηηδ 

ημο «θοζζμθμβζημφ», ημ μπμίμ απμηεθμφζε ηονίανπδ δφκαιδ ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ακενχπςκ. Έηζζ, πανμοζζάγεζ ιία εζηυκα ημο ηυζιμο ζηδκ μπμία μζ βοκαίηεξ 

ηαηέπμοκ ηεκηνζηή εέζδ ζε υθεξ ηζξ πμθζηζζιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζπεζείξ, ιε ζηυπμ κα 

απμδείλεζ ηζξ δζαθμνέξ ημο «θοζζμθμβζημφ» ακά ημζκςκία.
363

 

Έκαξ ιυκμ ηνυπμξ οπάνπεζ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο νυθμο ηδξ 

ιέζα ζηδκ ζζημνζηή αθήβδζδ ηαζ αοηυξ δεκ είκαζ άθθμξ απυ ηδκ απανίειδζδ ηαζ 

ακάθοζδ ηςκ πςνίςκ ζηα μπμία βίκεηαζ ακαθμνά ζε αοηέξ. ηζξ μπηχ κμοαέθεξ πμο 

απμηεθμφκ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, έπμοιε ακαθμνά ζε μηηχ 

βοκαζηείεξ ιμνθέξ μζ μπμίεξ δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ 

βεβμκυηςκ. Μέθδιά ιαξ είκαζ κα απμηαθφρμοιε ημοξ θυβμοξ πμο χεδζακ ημκ 

ζζημνζηυ κα  ημοξ δχζεζ ηεκηνζηυ νυθμ ζηδκ αθδβδιαηζηή δμιή ηςκ Ηζημνζχκ.  

                                                           
361

 Block, υ.π., ζ.223 
362

 Block, υ.π., ζ.233 
363

 Block, υ.π., ζ.222 – 224, 232, 233 
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Οζ θυβμζ αοημί ανπίγμοκ κα απμηαθφπημκηαζ ζηαδζαηά ηαηά ηδκ ιεθέηδ ημο 

κμαεθζζηζημφ οθζημφ ημο μπμίμο δ ζφκεεζδ αημθμοεεί ιία ηοηθζηή πμνεία. Ζ πνχηδ 

ηαζ ηεθεοηαία κμοαέθα ηζξ μπμίεξ ζοκακηάιε ζημ Α΄ ηαζ Η΄ αζαθίμ ακηζζημίπςξ, 

ανενχκμκηαζ ζε έκα ημζκυ ιμηίαμ. Σδκ ενςηζηή παεμθμβία εκυξ ιμκάνπδ πμο 

ζοκδοαγυιεκδ ιε ημκ αζζαηζηυ δεζπμηζζιυ ηαηαθήβεζ ζε ηαηαζηνμθή. Πνυηεζηαζ βζα 

πανάθθδθεξ ζζημνίεξ ιε πανυιμζα εειαηζηή. Ζ πνχηδ πενζθαιαάκεζ ημ επεζζυδζμ ημο 

Λοδμφ ααζζθζά Κακδαφθδ, πμο επέδεζλε βοική ηδ βοκαίηα ημο ζημκ πζζηυ δμνοθυνμ 

ηαζ ιεθθμκηζηυ ημο δζάδμπμ, Γφβδ.  Ζ δεφηενδ αθμνά ηδκ ενςηζηή ειιμκή ημο Ξένλδ 

ανπζηά βζα ηδ βοκαίηα ημο αδεθθμφ ημο, Μαζίζηδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα βζα ηδ βοκαίηα 

ημο βζμφ ημο, Ανηαΰκηδ.
364

 ηζξ δφμ αοηέξ ζζημνίεξ δ δνάζδ θαίκεηαζ πςξ 

πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ακδνζηέξ θζβμφνεξ, ημκ Ξένλδ ηαζ ημκ Κακδαφθδ, ςζηυζμ μζ 

πναβιαηζημί πνςηαβςκζζηέξ ηδξ είκαζ βοκαίηεξ, δζυηζ απυ ηδ δνάζδ ή ηδ ζηάζδ ημοξ 

ηαεμνίγεηαζ δ έηααζδ ηςκ βεβμκυηςκ. 

Ανπζηά, μ Ζνυδμημξ ιέζς ηςκ ζζημνζχκ αοηχκ ζημπεφεζ ζηδκ ηαηάδεζλδ ηδξ 

ακηίδναζδξ ηςκ ααζζθζζζχκ ζηζξ ακεφεοκεξ πνάλεζξ ηςκ ζογφβςκ ημοξ ηαζ μζ μπμίεξ 

ζδιαημδμημφκ ηδκ αθεηδνία εκυξ ηφηθμο αίιαημξ ηαζ ημ ηέθμξ ιίαξ δοκαζηζηήξ 

ανπήξ. ημ θοδζηυ επεζζυδζμ μ Κακδαφθδξ πανααίαζε έκακ άβναθμ αζζαηζηυ ηχδζηα 

ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ήηακ κηνμπή αηυιδ ηαζ βζα άκδνα κα ημκ δμοκ βοικυ.
365

 

Δπμιέκςξ, μ ααζζθζάξ πνυδμζε ηδκ ειπζζημζφκδ ηδξ βοκαίηαξ ημο ημπμεεηχκηαξ ηδκ 

εκ αβκμία ηδξ ζε ιία εέζδ ζπεδυκ απζζηίαξ. Καηά ζοκέπεζα, δ ααζίθζζζα βζα κα 

απμηαηαζηήζεζ ηδκ ηζιή ηδξ υθεζθε κα πάνεζ εηδίηδζδ απυ ημκ πναβιαηζηυ έκμπμ ηαζ 

υπζ απυ ημκ Γφβδ. Μάθζζηα ζηδκ πανάβναθμ 11 ημο Α΄ αζαθίμο δίκμκηαζ ηα θυβζα ηδξ, 

ζφιθςκα ιε ηα μπμία μ Γφβδξ ηθήεδηε κα επζθέλεζ ακ εα ζηυηςκε ημκ ααζζθζά 

παίνκμκηαξ ηδ εέζδ ημο ή ακ εα ζημηςκυηακ.366 Όζηενα απυ ηδκ απυθαζδ ημο Γφβδ 

υηζ μ Κακδαφθδξ είκαζ έκμπμξ, έπμοιε ημ ηέθμξ ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Ζναηθεζδχκ ηαζ 

ηδκ έκανλδ ιζαξ κέαξ δοκαζηείαξ, ηςκ Μενικαδχκ, ηδξ μπμίαξ ηεθεοηαίμξ απυβμκμξ 

είκαζ μ Κνμίζμξ. οκεπχξ, ζημ πανυκ επεζζυδζμ αθέπμοιε ηδ βοκαίηα ζε νυθμ 

ζογφβμο – ααζίθζζζαξ κα έπεζ ηδ δφκαιδ κα ακαηνέπεζ μθυηθδνδ ελμοζία ηαζ κα 

εβηαεζζηά ιζακ άθθδ. Μμθμκυηζ δ βοκαίηα δεκ είπε εκενβυ ζοιιεημπή ζηδ 

                                                           
364

 Blok, υ.π., ζ.226, 227 
365

 Ζν. 1, 10 πανὰ βὰν ημῖζζ Λοδμῖζζ, ζπεδὸκ δὲ ηαὶ πανὰ ημῖζζ ἄθθμζζζ ααναάνμζζζ, ηαὶ ἄκδνα ὀθεκαζ 

βοικὸκ ἐξ αἰζπφκδκ ιεβάθδκ θένεζ.  
366

 Ζν. 1, 11 Νῦκ ημζ δοῶκ ὁδῶκ πανεμοζέςκ, Γφβδ, δίδςιζ αἵνεζζκ, ὁημηένδκ αμφθεαζ ηναπέζεαζ· ἢ 

βὰν Κακδαφθεα ἀπμηηείκαξ ἐιέ ηε ηαὶ ηὴκ ααζζθδίδκ ἔπε ηὴκ Λοδῶκ, ἢ αὐηυκ ζε αὐηίηα μὕης 

ἀπμεκῄζηεζκ δεῖ, ὡξ ἂκ ιὴ πάκηα πεζευιεκμξ Κακδαφθῃ ημῦ θμζπμῦ ἴδῃξ ηὰ ιή ζε δεῖ. 
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δζαηοαένκδζδ ηαζ ζημκ έθεβπμ ηδξ ελμοζίαξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα υπζ απθά ηδκ 

επδνεάγεζ, αθθά ηδκ ηαεμνίγεζ. 

Παναθθαβή ηδξ ζζημνίαξ αοηήξ απμηεθεί ημ πενζζηυ επεζζυδζμ ζημ μπμίμ μ 

Ξένλδξ πανααζάγεζ ηδ ζογοβζηή πίζηδ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ κυιζιδ ζφγοβμξ παίνκεζ 

ηδκ εηδίηδζή ηδξ απυ ημ πνυζςπμ πμο εεςνεί απεζθή βζα ηδ εέζδ ηδξ, ηδκ αεχα 

ζφγοβμ ημο Μαζίζηδ.
367

 ηδ ζοβηεηνζιέκδ κμοαέθα έπμοιε ηδκ πανμοζία ηνζχκ 

βοκαζηχκ. Σδξ κυιζιδξ ζογφβμο ημο Ξένλδ, Άιζζηνζξ, ηδξ βοκαίηαξ ημο αδεθθμφ ημο 

Ξένλδ πμο δεκ ηαημκμιάγεηαζ ηαζ δεκ έπεζ εκενβυ νυθμ ζηδκ αθήβδζδ ηαζ ηδξ 

ενςιέκδξ ημο Ξένλδ, Ανηαΰκηδξ, δ μπμία είκαζ ηυνδ ημο αδεθθμφ ημο. Ζ βοκαίηα ημο 

Μαζίζηδ, ηδξ μπμίαξ ημ υκμια δε δδθχκεηαζ, εκζανηχκεζ ημκ ηφπμ βοκαίηαξ πμο 

ιέκεζ πζζηή  ηαζ αθμζζςιέκδ ζημκ άκδνα ηδξ. Γε εκέδςζε ζημκ ένςηα ημο ημοκζάδμο 

ηδξ, Ξένλδ. Ζ ακχκοιδ αοηή βοκαίηα ηδκ μπμία μ ααζζθζάξ πμεμφζε, αθθά δε 

ιπμνμφζε κα ηενδίζεζ βίκεηαζ ημ εφια ιζαξ θνζηηήξ εηδζηδηζηήξ πνάλδξ ηδξ 

γδθυηοπδξ ζογφβμο ημο Ξένλδ, ηδξ Άιδζηνδξ. Μμθμκυηζ, μ νυθμξ ηδξ είκαζ 

παεδηζηυξ ηαζ δε ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδκ αθήβδζδ, εκηοπχκεηαζ ζηδ ικήιδ ημο 

ακαβκχζηδ απμηηχκηαξ έκα ζζημνζηυ πνμθίθ.  Γοκαίηεξ υπςξ αοηή ιπμνμφκ ιε ηδκ 

ηαπείκςζδ ηαζ ημ παιδθυ ημοξ πνμθίθ κα πνμηαθέζμοκ πμθζηζηά εβηθήιαηα, πςνίξ κα 

έπμοκ ηαιία ακάιεζλδ ζε αοηά.
368

 Σμ βεβμκυξ αοηυ απμηαθφπηεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 

113 ημο Η΄ αζαθίμο, υπμο μ Μαζίζηδξ ακηζηνφγμκηαξ ημ ηαηαηνεμονβδιέκμ ζχια ηδξ 

ζογφβμο ημο εέθδζε κα πάνεζ εηδίηδζδ παναηζκχκηαξ ημκ θαυ ηςκ Βαηηνίςκ ζε 

ελέβενζδ πμο έθδλε άδμλα, ηαεχξ μ Ξένλδξ ηαηυνεςζε κα ηδκ πνμθάαεζ αθακίγμκηαξ 

ημκ αδεθθυ ημο ηαζ υζμοξ ζοιιεηείπακ ζε αοηή.
369

 

ημκ ακηίπμδα έπμοιε ηδκ ηυνδ αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ πμο άημοβε ζημ υκμια 

Ανηαΰκηδ. ε ακηίεεζδ ιε ηδ ιδηένα ηδξ πμο εκζάνηςκε ηα ανπαία ήεδ, εκδίδεζ ζημκ 

ένςηα ημο ααζζθζά. Οζ πνάλεζξ ηδξ εηηυξ απυ ηζξ ηαηαζηνμθζηέξ ημοξ ζοκέπεζεξ, 

απμηέθεζακ βζα ημκ Ζνυδμημ αθμνιή χζηε κα ηαηαδείλεζ ημκ αοζηδνυ εεζιζηυ 

ηχδζηα ημο αζζαηζημφ ηυζιμο, δ εηαζαζηζηή ηήνδζδ ημο μπμίμο μδήβδζε ζε έκα 
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 Blok. υ.π., ζ. 227 
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Bichler, Rolinger, υ.π., ζ.152, 153 
369

Ζν., 9, 113 ὁ δὲ Μαζίζηδξ μὐδέκ ης ἀηδημὼξ ημφηςκ, ἐθπυιεκμξ δέ ηί μἱ ηαηὸκ εἶκαζ, ἐζπίπηεζ 

δνυιῳ ἐξ ηὰ μἰηία. ἰδὼκ δὲ δζεθεανιέκδκ ηὴκ βοκαῖηα, αὐηίηα ιεηὰ ηαῦηα ζοιαμοθεοζάιεκμξ ημῖζζ 

παζζὶ ἐπμνεφεημ ἐξ Βάηηνα ζφκ ηε ημῖζζ ἑςοημῦ οἱμῖζζ ηαὶ δή ημφ ηζζζ ηαὶ ἄθθμζζζ ὡξ ἀπμζηήζςκ 

κμιὸκ ηὸκ Βάηηνζμκ ηαὶ πμζήζςκ ηὰ ιέβζζηα ηαηῶκ ααζζθέα. ηά πεν ἂκ ηαὶ ἐβέκεημ, ὡξ ἐιμὶ δμηέεζκ, εἴ 

πεν ἔθεδ ἀκααὰξ ἐξ ημὺξ Βαηηνίμοξ ηαὶ ημὺξ άηαξ· ηαὶ βὰν ἔζηενβυκ ηέ ιζκ ηαὶ ἦκ ὕπανπμξ ηῶκ 

Βαηηνίςκ. ἀθθὰ βὰν Ξένλδξ ποευιεκμξ ηαῦηα ἐηεῖκμκ πνήζζμκηα πέιραξ ἐπ᾽ αὐηὸκ ζηναηζὴκ ἐκ ηῆ 

ὁδῷ ηαηέηηεζκε αὐηυκ ηε ἐηεῖκμκ ηαὶ ημὺξ παῖδαξ αὐημῦ ηαὶ ηὴκ ζηναηζὴκ ηὴκ ἐηείκμο. 
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απυθοημ ηέθμξ. ημκ ηχδζηα αοηυ πενζθαιαακυηακ μ υνημξ ημο ααζζθζά ζηδκ 

ενςιέκδ ημο, υηακ ημο γήηδζε ημ έκδοια πμο ημο είπε πανίζεζ δ κυιζιδ ζφγοβυξ ηζ 

εηείκμξ δέζιζμξ ημο υνημο δε ιπυνεζε κα ημ ανκδεεί.
370

  Έκα δεφηενμξ ηχδζηαξ ήηακ 

αοηυξ πμο πνμέαθεπε υηζ υθεξ μζ εκημθέξ – επζεοιίεξ πμο εα ημο γδηδζεμφκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο βεκέεθζμο δείπκμο ημο, έπνεπε κα ζηακμπμζδεμφκ. Έηζζ μ Ξένλδξ 

ανίζηεηαζ βζα άθθδ ιία θμνά δέζιζμξ εκυξ υνημο, αοηή ηδ θμνά ηδξ κυιζιδξ ζογφβμο 

δ μπμία γδημφζε ςξ πάνδ κα ηδξ παναδμεεί δ ενςιέκδ ημο.
371

 

Παναηδνμφιε πςξ ζφγοβμξ ηζ ενςιέκδ, εηιεηαθθεουιεκεξ ημκ αοζηδνυ 

παναηηήνα ηδξ δεζπμηζηήξ ελμοζίαξ, επζαάθθμκηαζ ζημκ ααζζθζά πνμηαθχκηαξ ιζα 

ηναβζηή ηαηάθδλδ. Οζ πνάλεζξ ηςκ δφμ βοκαζηχκ θακενχκμοκ ημ παναηηήνα ηδξ 

δεζπμηζηήξ ελμοζίαξ. φιθςκα ιε αοηυκ υθα οπμηάζζμκηαζ ζηζξ επζηαβέξ ηδξ 

ακάβηδξ.  Αηυιδ ηζ έκαξ ααζζθζά δεκ έπεζ ημ δζηαίςια ηδξ εθεφεενδξ εηθμβήξ. Ζ 

πεζεχ ηαζ δ αίνεζδ δίκμοκ ηδ εέζδ ημοξ ζημκ εηαζαζιυ. Με ημκ ηνυπμ ημο μ 

ζζημνζηυξ ζημ ζδιείμ αοηυ πανμοζζάγεζ ηδ εειεθζχδδ δζαθμνά ακάιεζα ζηδ 

ιμκανπία ηαζ ζηδ δδιμηναηία. Ο νυθμξ ηδξ βοκαίηαξ ακηζηαημπηνίγεζ ημκ δφζηαιπημ 

εεζιζηυ ηχδζηα πμο μδδβεί ζε ιμζναία ηαηάθδλδ.
372

  

Δπίζδξ, πνμζθένμοκ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ παναηηήνα ημο ααζζθζά. 

Μέζα απυ ηδ ζηάζδ ημο μ Ξένλδξ δεμβναθείηαζ. Απμδεζηκφεηαζ ακίηακμξ κα πείζεζ 

ηδκ ενςιέκδ ημο ηαζ δεζθυξ απέκακηζ ζηδ ζφγοβυ ημο, ηαεχξ δεκ ηυθιδζε κα ηδξ 

θακενχζεζ ημ υκμια ηδξ πναβιαηζηήξ ημο ενςιέκδξ. Πανμοζζάγεηαζ ένιαζμ ηςκ 

πυεςκ ημο, αδφκαιμξ κα επζαθδεεί ηαζ εβηθςαίγεηαζ ζηα βοκαζηεία πένζα, βεβμκυξ 

πμο απμηέθεζε ηδ ιεθθμκηζηή ημο ηαηαζηνμθή. 

Δπμιέκςξ, μ εειαηζηυξ πονήκαξ ηςκ δομ κμοαεθχκ είκαζ ημζκυξ. Έπμοιε ηδκ 

ενςηζηή παεμθμβία εκυξ ιμκάνπδ ααζζθζά, ηδξ μπμίαξ δ ηαηάθδλδ είκαζ έκα θμκζηυ, 

ςξ απμηέθεζια εκυξ αοζηδνμφ εεζιζημφ ηχδζηα απυ ημκ μπμίμ εηθείπεζ ημ αίζεδια 
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 Ζν., 9, 109 Γχζεζξ ιμζ ηὸ ἄκ ζε αἰηήζς; ὁ δὲ πᾶκ ιᾶθθμκ δμηέςκ ηείκδκ αἰηήζεζεαζ ὑπζζπκέεημ ηαὶ 

ὤιμζε. ἡ δέ ὡξ ὤιμζε ἀδεῶξ αἰηέεζ ηὸ θᾶνμξ. Ξένλδξ δὲ πακημῖμξ ἐβίκεημ μὐ αμοθυιεκμξ δμῦκαζ, ηαη᾽ 

ἄθθμ ιὲκ μὐδέκ, θμαευιεκμξ δὲ Ἄιδζηνζκ, ιὴ ηαὶ πνὶκ ηαηεζηαγμφζῃ ηὰ βζκυιεκα μὕης ἐπεονεεῆ 

πνήζζςκ· ἀθθὰ πυθζξ ηε ἐδίδμο ηαὶ πνοζὸκ ἄπθεημκ ηαὶ ζηναηυκ, ημῦ ἔιεθθε μὐδεὶξ ἄνλεζκ ἄθθ᾽ ἢ 

ἐηείκδ· Πενζζηὸκ δὲ ηάνηα ὁ ζηναηὸξ δῶνμκ. ἀθθ᾽ μὐ βὰν ἔπεζεε, δζδμῖ ηὸ θᾶνμξ.  
371

Ζν., 9, 110 θοθάλαζα δὲ ηὸκ ἄκδνα ηὸκ ἑςοηξ Ξένλδκ ααζζθήζμκ δεῖπκμκ πνμηζεέιεκμκ (ημῦημ δὲ 

ηὸ δεῖπκμκ παναζηεοάγεηαζ ἅπαλ ημῦ ἐκζαοημῦ, ἐκ ἡιένῃ ηῆ ἐβέκεημ ααζζθεφξ· μὔκμια δὲ ηῷ δείπκῳ 

ημφηῳ Πενζζζηὶ ιὲκ ηοηηά, ηαηὰ δὲ ηὴκ θθήκςκ βθῶζζακ ηέθεζμκ· ηυηε ηαὶ ηὴκ ηεθαθὴκ ζιᾶηαζ 

ιμῦκμκ ααζζθεὺξ ηαὶ Πένζαξ δςνέεηαζ), ηαφηδκ δὴ ηὴκ ἡιένδκ θοθάλαζα ἡ Ἄιδζηνζξ πνδίγεζ ημῦ 

Ξένλες δμεκαί μἱ ηὴκ Μαζίζηες βοκαῖηα. ὁ δὲ δεζκυκ ηε ηαὶ ἀκάνζζμκ ἐπμζέεημ ημῦημ ιὲκ ἀδεθθεμῦ 

βοκαῖηα παναδμῦκαζ, ημῦημ δὲ ἀκαζηίδκ ἐμῦζακ ημῦ πνήβιαημξ ημφημο· ζοκηε βὰν ημῦ εἵκεηεκ ἐδέεημ.  
372

 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ. 226 
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ηδξ εθεοεενίαξ ηζ υθα οπμηάζζμκηαζ ζηδκ ακάβηδ. Ο Ζνυδμημξ ηαηάθενε κα 

πανμοζζάζεζ ηδ θεζημονβία ηδξ ημζκςκίαξ αοηήξ ιέζς ηδξ ηαηάδεζλδξ ημο ηνυπμο 

δνάζδξ ηςκ βοκαζηχκ. Χζηυζμ, είπε έκα ααεφηενμ ζηυπμ απυ ηδκ απθή πανμοζίαζδ 

εεκμβναθζηχκ πθδνμθμνζχκ. Σα επεζζυδζα αοηά απμηεθμφκ απυδεζλδ ηδξ εκυηδηαξ 

μθυηθδνμο ημο ένβμο. Γζα κα ημ ηαηαθάαμοιε εα πνέπεζ κα θένμοιε ζημ κμο ιαξ ημ 

ηονίςξ εέια ηδξ ζζημνζμβναθίαξ, βφνς απυ ημ μπμίμ πθέηεηαζ δ αθήβδζδ ηζ αοηυ δεκ 

ήηακ άθθμ απυ ηδκ ηαηάδεζλδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηδξ Δθθάδαξ ιε ηδκ Δββφξ Ακαημθή. 

Οζ πανάθθδθεξ αοηέξ ζζημνίεξ ζδιαημδμημφκ ηδκ έκανλδ ηαζ ηδ θήλδ ημο εέιαημξ 

αοημφ. Πνμδβμοιέκςξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάθοζδξ ηδξ ζζημνίαξ ημο Γφβδ 

ακέθενα πςξ μζ απμθάζεζξ ηδξ ζογφβμο ημο ααζζθζά οπήνλακ δ αθεηδνία ιίαξ 

επυιεκδξ δοκαζηείαξ, ηςκ Μενικαδχκ ηδξ μπμίαξ πέιπημξ απυβμκμξ οπήνλε μ 

Κνμίζμξ. Απυ πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα είκαζ βκςζηυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηαηάθδλδξ 

ηδξ δοκαζηείαξ αοηήξ, βζα αοηυ δε εα ημ ακαθένς ζημ πανυκ ζδιείμ. Ο Κνμίζμξ 

θμζπυκ, είκαζ μ πνχημξ αάναανμξ ααζζθζάξ πμο επζηέεδηε ζημοξ Έθθδκεξ. Σμ θοδζηυ 

αοηυ επεζζυδζμ είκαζ δ πνχηδ ζε ιία ζεζνά ζοβηνμφζεςκ πμο εα θήλμοκ ιε ηδκ ήηηα 

ημο Ξένλδ. Οζ δφμ αοηέξ κμοαέθεξ θεζημονβμφκ ςξ υνζα ιζαξ πμθζηζζηζηήξ ηαζ 

πμθειζηήξ πενζπέηεζαξ πμο πνμηάθεζακ ηδ ζφβηνμοζδ ιεηαλφ δφμ ηυζιςκ, ημο 

εθθδκζημφ ηαζ ημο αζζαηζημφ. Ζ ιεκ πνχηδ πανμοζζάγεζ ημ δεζπμηζηυ ζφζηδια 

ελμοζίαξ ηαζ παεμθμβίαξ ηαζ ιαξ εζζάβεζ ζηδ ζφβηνμοζδ, εκχ δ ηεθεοηαία 

πενζθαιαάκεζ βεβμκυηα ιεηά ηςκ πενζζηχκ πμθέιςκ, επζπεζνχκηαξ έκακ απμθμβζζιυ 

ηδξ αζζαηζηήξ ζζημνίαξ ηαζ γςήξ.
373

  Οζ ααζίθζζζεξ ανίζημκηαζ ζημ ηέκηνμ ηςκ 

ελεθίλεςκ, ηαεχξ μζ απμθάζεζξ ημοξ απμδεζηκφμκηαζ ιμζναίεξ βζα ημοξ ζθάθθμκηεξ 

ζογφβμοξ ημοξ.
374

 

Μέζς ηςκ αθδβήζεςκ αοηχκ μ ζζημνζηυξ ζημπεφεζ ζηδκ ηαηάδεζλδ 

ηαεμθζηχκ δεζηχκ δζδαβιάηςκ. Παναημθμοεήζαιε δφμ ιμκάνπεξ κα μδδβμφκηαζ 

ζηδκ ηαηαζηνμθή ηυζμ ημο εαοημφ υζμ ηαζ ημο ααζζθείμο ημοξ, αθμφ πνχηα είπακ 

ανπίζεζ κα ηαηαζηνέθμοκ ημ ζπίηζ ημοξ.
375

 Ο Κακδαφθδξ ηαζ μ Ξένλδξ θεζημονβμφκ 

ςξ ζφιαμθα πνμξ υπμζμκ οπενεηηζιά ηδκ ελμοζία ηαζ ηδ δφκαιή ημο ηαζ εκενβεί εζξ 

αάνμξ ηςκ ιεθχκ ηδξ ίδζαξ ημο ηδξ μζημβέκεζαξ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ ααζζθζά απυ 

ηδ ζηζβιή πμο ηνίκεηαζ ακίηακμξ ζηδ δζαπείνδζδ ημο μίημο, απμδεζηκφεηαζ 

επζηίκδοκμξ ηαζ βζα ηδκ πυθδ. ιμζα παναδείβιαηα ζοκακηάιε ζε κμοαέθεξ πμο 
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αθδβμφκηαζ ηζξ ζζημνίεξ ηςκ Δθθήκςκ ηονάκκςκ Πμθοηνάηδ ηαζ Πενζάκδνμο, ηαεχξ 

ηαζ ημο Αζζάηδ ιμκάνπδ Αζηοάβδ. θμζ ημοξ ηοθθςιέκμζ απυ ηδ δίρα βζα ελμοζία, 

δφκαιδ, επέηηαζδ ή εδναίςζδ ηδξ δοκαζηζηήξ ημοξ ανπήξ δε δίζηαζακ κα πνμαμφκ ζε 

εβηθδιαηζηέξ πνάλεζξ εκακηίμκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ ηα μπμία εεχνδζακ 

απεζθή βζα ηδ εέζδ ημοξ.  

Απυ πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα είκαζ βκςζηέξ θεπημιένεζεξ ηδξ γςή ηςκ 

πνμζχπςκ αοηχκ. Χζηυζμ, πςνίξ κα επεηηαεχ, ηνζκχ ακαβηάζα βζα ηδκ ζοκέπεζα ημο 

ηεθαθαίμο, ηδκ πανάεεζδ μνζζιέκςκ ααζζηχκ ζδιείςκ. ημκ Πμθοηνάηδ δεκ 

ανημφζε δ ζοβηοαένκδζδ ιαγί ιε ηα δφμ ημο αδέθθζα, οθμζχκηα ηαζ Πακηάβκςημ 

πανά ήεεθε κα είκαζ αοηυξ μ ιμκαδζηυξ ηφνζμξ  ηδξ άιμο. Σδ θφζδ ανήηε ζηδ 

δμθμθμκία ημο εκυξ ηαζ ζηδκ ελμνία ημο άθθμο, ηαεζζηχκηαξ ημκ εαοηυ ημο ιμκαδζηυ 

ηονίανπμ.
376

 Σμ πάεμξ ημο βζα ηονζανπία ημκ μδήβδζε ζε έκα θνζηηυ ηέθμξ, υηακ μ 

Πένζδξ Ονμίηδξ ημο έζηδζε δυθμ εηιεηαθθεουιεκμξ ηδ θζθμδμλία ημο, ηάγμκηαξ 

αμήεεζα βζα ηδκ απυηηδζδ πενζζζμηένςκ ηαζ ηονζανπία ζε μθυηθδνδ ηδκ Δθθάδα, 

εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα εημίιαγε ημ ηέθμξ ημο.
377

 Ο Πενίακδνμξ δμθμθμκχκηαξ ηδ 

ζφγοβυ ημο Μέθζζζα έπαζε ηδκ αβάπδ ηαζ ειπζζημζφκδ ημο βζμφ ημο. ηακ πζα 

βέναζε ηαζ έκζςζε πςξ δ ελμοζία ημο εα πενκμφζε ζηα πένζα άθθςκ, πθδζίαζε λακά 

ημ βζυ ημο πείεμκηάξ ημκ κα ακαθάαεζ ηδ δζμίηδζδ. Χζηυζμ δε ιπυνεζε κα απμθφβεζ 

ημ μνζζηζηυ ηέθμξ ηδξ ηονακκίαξ ημο, υηακ μ βζυξ ημο δμθμθμκήεδηε. Σέθμξ, μ 

Αζηοάβδξ αθέπμκηαξ έκα υκεζνμ πςξ εα έπακε ηδκ ελμοζία ημο απυ ημκ κεμβέκδημ βζυ 

ηδξ ηυνδξ ημο Μακδάκδξ,
378

 δίπςξ ίπκμξ εκδμζαζιμφ γήηδζε κα πάνμοκ ημ παζδί απυ 

ηδ ιδηένα ημο ηαζ κα ημ εακαηχζμοκ.  

Παναηδνμφιε πςξ ηαζ ζε αοηέξ ηζξ κμοαέθεξ πνςηαβςκζζηήξ είκαζ μ άκδναξ. 

ιςξ ημ εδθοηυ ζημζπείμ δεκ ιπμνεί κα εηθείπεζ. ηζξ ηνεζξ αοηέξ ζζημνίεξ 

                                                           
376

Ζν., 3, 39 ηαὶ ηὰ ιὲκ πνῶηα ηνζπῆ δαζάιεκμξ ηὴκ πυθζκ ημῖζζ ἀδεθθεμῖζζ Πακηαβκχηῳ ηαὶ 

οθμζῶκηζ ἔκεζιε, ιεηὰ δὲ ηὸκ ιὲκ αὐηῶκ ἀπμηηείκαξ, ηὸκ δὲ κεχηενμκ οθμζῶκηα ἐλεθάζαξ ἔζπε 

πᾶζακ άιμκ, ἔπςκ δὲ λεζκίδκ Ἀιάζζ ηῷ Αἰβφπημο ααζζθέσ ζοκεεήηαημ, πέιπςκ ηε δῶνα ηαὶ 

δεηυιεκμξ ἄθθα παν᾽ ἐηείκμο.  
377

Ζν., 3, 122 Μαεὼκ ὦκ ηαῦηά ιζκ δζακμεφιεκμκ ὁ νμίηδξ πέιραξ ἀββεθίδκ ἔθεβε ηάδε· νμίηδξ 

Πμθοηνάηεσ ὧδε θέβεζ. ποκεάκμιαί ζε ἐπζαμοθεφεζκ πνήβιαζζ ιεβάθμζζζ, πνήιαηα δέ ημζ μὐη εἶκαζ 

ηαηὰ ηὰ θνμκήιαηα. ζφ κοκ ὧδε πμζήζαξ ὀνεχζεζξ ιὲκ ζεςοηυκ, ζχζεζξ δὲ ηαὶ ἐιέ· ἐιμὶ βὰν ααζζθεὺξ 

Καιαφζδξ ἐπζαμοθεφεζ εάκαημκ ηαί ιμζ ημῦημ ἐλαββέθθεηαζ ζαθδκέςξ. ζφ κοκ ἐιὲ ἐηημιίζαξ αὐηὸκ 

ηαὶ πνήιαηα, ηὰ ιὲκ αὐηῶκ αὐηὸξ ἔπε, ηὰ δὲ ἐιὲ ἔα ἔπεζκ· εἵκεηέκ ηε πνδιάηςκ ἄνλεζξ ηξ ἁπάζδξ 

θθάδμξ. εἰ δέ ιμζ ἀπζζηέεζξ ηὰ πενὶ ηῶκ πνδιάηςκ, πέιρμκ ὅζηζξ ημζ πζζηυηαημξ ηοβπάκεζ ἐχκ, ηῷ ἐβὼ 

ἀπμδέλς.  
378

 Ζν., 3, 108 οκμζηεμφζδξ δὲ ηῷ Καιαφζῃ ηξ Μακδάκδξ ὁ Ἀζηοάβδξ ηῷ πνχηῳ ἔηεσ εἶδε ἄθθδκ 

ὄρζκ· ἐδυηεέ μἱ ἐη ηῶκ αἰδμίςκ ηξ εοβαηνὸξ ηαφηδξ θῦκαζ ἄιπεθμκ, ηὴκ δὲ ἄιπεθμκ ἐπζζπεῖκ ηὴκ 

Ἀζίδκ πᾶζακ.  



113 
 

εηπνμζςπείηαζ απυ ηδκ εοβαηένα ή ηδ ζφγοβμ ημο ααζζθζά. ηδκ ζζημνία ημο 

Πμθοηνάηδ αθέπμοιε ηδκ ηυνδ κα ειθακίγεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 124 ημο Γ΄ αζαθίμο:  

πξὸο δὲ θαὶ ἰδνύζεο ηο ζπγαηξὸο ὄςηλ ἐλππλίνπ ηνηήλδε· ἐδόθεέ νἱ ηὸλ παηέξα ἐλ ηῷ ἠέξη 

κεηέσξνλ ἐόληα ινῦζζαη κὲλ ὑπὸ ηνῦ Γηόο, ρξίεζζαη δὲ ὑπὸ ηνῦ Ἡιίνπ
379

. Σμ πςνίμ αοηυ 

ακαθένεηαζ ζε έκα υκεζνμ πμο είπε δεζ δ ημπέθα ηαζ ήηακ πνμεζδμπμζδηζηυ βζα ημ 

ηαλίδζ ημο παηένα ηδξ ζηδκ Αζία. Αθμνμφζε ημκ δυθμ πμο μ Πένζδξ Ονμίηδξ είπε 

εημζιάζεζ, ηάγμκηάξ ημο πθμφημ ηζ ελμοζία ακ ημκ αμδεμφζε. ιςξ εηείκμξ 

επζεοιμφζε ημκ εάκαημ ημο αιίμο ηονάκκμο. Ζ ηυνδ ημο θμζπυκ, είδε ζημκ φπκμ ηδξ 

ημκ παηένα ηδξ ιεηέςνμ ζημκ αένα υπμο μ Γίαξ ημκ έθμογε ηαζ μ ήθζμξ ημκ ιφνςκε. 

Όζηενα απυ ημ πνμθδηζηυ αοηυ υκεζνμ ιάηαζα πνμζπαεμφζε κα ημκ απμηνέρεζ απυ 

ημ ηαλίδζ. Οφηε ηαζ δ δήθςζή ηδξ υηζ εα πνμηζιμφζε κα ιείκεζ ακφπακηνδ, πανά κα 

πάζεζ ημκ παηένα ηδξ, ιπυνεζακ κα ημκ ζοκεηίζμοκ.
380

 Σμ υκεζνμ αβήηε αθδεζκυ. 

πςξ πενζβνάθεζ μ ίδζμξ μ ζζημνζηυξ ζηδκ πανάβναθμ 125 μ Πμθοηνάηδξ ανήηε έκα 

θνζηηυ ηέθμξ αθμφ εβηαηαθήθεδηε ηνειαζιέκμξ ζημκ αένα κα θμφγεηαζ απυ ηδ 

ανμπή ηαζ ημκ ήθζμ.
381

  Παναηδνμφιε πςξ μ Ζνυδμημξ πνμαάθεζ ιε ηνυπμ δοκαιζηυ 

ηδκ ακχκοιδ ηυνδ. Ο νυθμξ ηδξ εοιίγεζ ηναβςδία, ηαεχξ ημπμεεηείηαζ εηεί υπμο 

επζηνέιεηαζ ζοιθμνά βζα ηδκ δβεηζηή μζημβέκεζα. Μζα ζοιθμνά ακαπυθεοηηδ.
382

 

Σμ ιμηίαμ ηδξ ακχκοιδξ ηυνδξ ζοκακηάιε ηαζ ζηδ κμοαέθα πμο αθδβείηαζ 

ηδκ ζζημνία ημο ηονάκμο ηδξ Κμνίκεμο Πενίακδνμο. Ζ ημπέθα ιε εκημθή ημο παηένα 

ηδξ πνμζπαεεί κα ζοιθζθζχζεζ ημκ αδεθθυ ηδξ, Λοηυθνμκα ιε ημκ παηένα ημοξ ηαζ 

κα ηναηήζεζ εκςιέκδ ηδκ μζημβέκεζα. Σμ αηυθμοεμ πςνίμ ακήηεζ ζηδκ πανάβναθμ 53 

ημο Γ΄ αζαθίμο ηαζ πενζθαιαάκεζ ηα θυβζα ιε ηα μπμία πνμζπαεμφζε μ Πενίακδνμξ κα 

πείζεζ ημκ βζυ ημο κα ακαθάαεζ ηδκ ελμοζία, δζα ζηυιαημξ ηδξ ημπέθαξ: Ὦ παῖ, βνύιεαη 

ηήλ ηε ηπξαλλίδα ἐο ἄιινπο πεζεῖλ θαὶ ηὸλ νἶθνλ ηνῦ παηξὸο δηαθνξεζέληα κᾶιινλ ἢ αὐηόο ζθεα 

ἀπειζὼλ ἔρεηλ; ἄπηζη ἐο ηὰ νἰθία, παῦζαη ζεσπηὸλ δεκηῶλ. ἡ θηινηηκίε θηκα ζθαηόλ· κὴ ηῷ 

θαθῷ ηὸ θαθὸλ ἰῶ. πνιινὶ ηῶλ δηθαίσλ ηὰ ἐπηεηθέζηεξα πξνηηζεῖζη. πνιινὶ δὲ ἤδε ηὰ κεηξώηα 

δηδήκελνη ηὰ παηξώηα ἀπέβαινλ. ηπξαλλὶο ρξκα ζθαιεξόλ, πνιινὶ δὲ αὐηο ἐξαζηαί εἰζη, ὁ δὲ 

γέξσλ ηε ἤδε θαὶ παξεβεθώο· κὴ δῷο ηὰ ζεσπηνῦ ἀγαζὰ ἄιινηζη. ἡ κὲλ δὴ ηὰ ἐπαγσγόηαηα 

                                                           
379

 Ζν., 3, 124 
380

Ζν., 3, 124 αφηδκ ἰδμῦζα ηὴκ ὄρζκ πακημίδ ἐβίκεημ ιὴ ἀπμδδιζαζ ηὸκ Πμθοηνάηεα πανὰ ηὸκ 

νμίηεα, ηαὶ δὴ ηαὶ ἰυκημξ αὐημῦ ἐπὶ ηὴκ πεκηδηυκηενμκ ἐπεθδιίγεημ. ὁ δέ μἱ ἠπείθδζε, ἢκ ζῶ 

ἀπμκμζηήζῃ, πμθθυκ ιζκ πνυκμκ πανεεκεφζεζεαζ. ἡ δὲ ἠνήζαημ ἐπζηεθέα ηαῦηα βεκέζεαζ· αμφθεζεαζ 

βὰν πανεεκεφεζεαζ πθές πνυκμκ ἢ ημῦ παηνὸξ ἐζηενζεαζ.  
381

 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ. 105, 107 
382
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δηδαρζεῖζα ὑπὸ ηνῦ παηξὸο ἔιεγε πξὸο αὐηόλ, ὁ δὲ ὑπνθξηλόκελνο ἔθε νὐδακὰ ἥμεηλ ἐο 

Κόξηλζνλ, ἔζη᾽ ἂλ ππλζάλεηαη πεξηεόληα ηὸλ παηέξα.
383 

ηδ κμοαέθα πζμ δοκαιζηή θαίκεηαζ δ πανμοζία ή αηυιδ ηαθφηενα δ απμοζία 

ηδξ ζογφβμο ημο ηονάκκμο, Μέθζζζαξ. ηδκ ανπή ηδξ παναβνάθμο 50 

πθδνμθμνμφιαζηε πςξ μ Πενίακδνμξ εεςνήεδηε έκμπμξ βζα ημκ εάκαημ ηδξ ζογφβμο 

ημο, πςνίξ κα δζεοηνζκίγμκηαζ απυ ημκ ζζημνζηυ μζ ζοκεήηεξ. Χζηυζμ, αοηυξ ήηακ μ 

θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ηαηαζηνάθδηε δ ζπέζδ ημο ιε ημκ Λοηυθνμκα. Ο νυθμξ ηδξ δεκ 

είκαζ ηαευθμο ηοπαίμξ. Γφμ είκαζ ηα ζημζπεία πμο ημ απμδεζηκφμοκ. Πνχημκ, ελαζηίαξ 

ηδξ μ βζυξ ημο ανκήεδηε ηζξ ζπέζεζξ ιαγί ημο, ιε απμηέθεζια κα ηζκδοκεφεζ δ 

δβειμκία απυ άθθμοξ πμο εα ηδκ δζεηδζημφζακ φζηενα απυ ημκ εάκαηυ ημο, ηαεχξ δε 

εα είπε ηάπμζμκ ηθδνμκυιμ κα ακαθάαεζ ηα δκία. Σμ δεφηενμ δεκ ημ ζοκακηάιε ζημ 

Γ΄ αζαθίμ, αθθά ζημ Δ΄ ζηδκ πανάβναθμ 92.
384

 Δηεί ιαεαίκμοιε υηζ πζεακυκ μ 

Πνίακδνμξ κα είπε ενςηζηή επαθή ιε ηδ κεηνή ηζ υηακ έκα υναια ηδξ Μέθζζζαξ ημο 

οπεκεφιζζε πςξ ζημκ Κάης Κυζιμ ήηακ βοική ηαζ ηνφςκε, αιέζςξ αθαίνεζε απυ 

υθεξ ηζξ βοκαίηεξ ηδξ Κμνίκεμο ηα εκδφιαηα ηαζ ηα έηαρε εκ είδεζ εοζίαξ ζηδ ζφγοβυ 

ημο.
385

 Σα δφμ αοηά επεζζυδζα θακενχκμοκ ηδκ επίδναζδ πμο αζημφζε δ ααζίθζζζα 

ζημκ ηφνακκμ. Αηυιδ ηαζ κεηνή ημο επζααθθυηακ, ηονίςξ ιέζς ημο βζμφ ημοξ. ημ 

ζδιείμ αοηυ παναηδνμφιε ηάηζ πμο ακαθέναιε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ βοκαίηαξ ημο 

Κακδαφθδ ηαζ ημο Ξένλδ. Φαίκεηαζ δ επζννμή ημο εδθοημφ ζημζπείμο ζηδκ ελμοζία. 

Ζ Μέθζζζα ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ βοκαίηεξ είκαζ απμφζα. Χζηυζμ δεκ παφεζ 

κα δζαδναιαηίγεζ δζα ηδξ απμοζίαξ ηδξ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ 

βεβμκυηςκ. Δλαζηίαξ ημο εακάημο ηδξ μ Λοηυθνμκαξ απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ παηένα 

ημο ηζ έηζζ δ δβειμκία ιέκεζ πςνίξ ηθδνμκυιμ. Γζα άθθδ ιία θμνά επζαεααζχκεηαζ μ 

                                                           
383

 Ζν., 3,  53 
384

 Ζν., 5, 92 δζελεθεὼκ δὲ ηὸ πςνίμκ ηαὶ ὑπμεέιεκμξ ἔπμξ μὐδὲκ ἀπμπέιπεζ ηὸκ ηήνοηα. κμζηήζακημξ 

δὲ ημῦ ηήνοημξ ἐξ ηὴκ Κυνζκεμκ ἦκ πνυεοιμξ ποκεάκεζεαζ ηὴκ ὑπμεήηδκ ὁ Πενίακδνμξ. ὁ δὲ μὐδέκ μἱ 

ἔθδ Θναζφαμοθμκ ὑπμεέζεαζ, εςιάγεζκ ηε αὐημῦ παν᾽ μἷυκ ιζκ ἄκδνα ἀπμπέιρεζε, ὡξ παναπθβά ηε 

ηαὶ ηῶκ ἑςοημῦ ζζκάιςνμκ, ἀπδβευιεκμξ ηά πεν πνὸξ Θναζοαμφθμο ὀπχπεε. Πενίακδνμξ δὲ ζοκεὶξ ηὸ 

πμζδεὲκ ηαὶ κυῳ ζπὼκ ὥξ μἱ ὑπεηίεεημ Θναζφαμοθμξ ημὺξ ὑπενυπμοξ ηῶκ ἀζηῶκ θμκεφεζκ, ἐκεαῦηα δὴ 

πᾶζακ ηαηυηδηα ἐλέθαζκε ἐξ ημὺξ πμθζήηαξ. ὅζα βὰν Κφρεθμξ ἀπέθζπε ηηείκςκ ηε ηαὶ δζχηςκ, 

Πενίακδνυξ ζθεα ἀπεηέθεζε, ιζῆ δὲ ἡιένῃ ἀπέδοζε πάζαξ ηὰξ Κμνζκείςκ βοκαῖηαξ δζὰ ηὴκ ἑςοημῦ 

βοκαῖηα Μέθζζζακ. Πέιρακηζ βάν μἱ ἐξ Θεζπνςημὺξ ἐπ᾽ Ἀπένμκηα πμηαιὸκ ἀββέθμοξ ἐπὶ ηὸ 

κεηομιακηήζμκ παναηαηαεήηδξ πένζ λεζκζηξ μὔηε ζδιακέεζκ ἔθδ ἡ Μέθζζζα ἐπζθακεῖζα μὔηε 

ηαηενέεζκ ἐκ ηῷ ηεῖηαζ πχνῳ ἡ παναηαηαεήηδ· ῥζβμῦκ ηε βὰν ηαὶ εἶκαζ βοική· ηῶκ βάν μἱ ζοβηαηέεαρε 

εἱιάηςκ ὄθεθμξ εἶκαζ μὐδὲκ μὐ ηαηαηαοεέκηςκ· ιανηφνζμκ δέ μἱ εἶκαζ ὡξ ἀθδεέα ηαῦηα θέβεζ, ὅηζ ἐπὶ 

ροπνὸκ ηὸκ ἰπκὸκ Πενίακδνμξ ημὺξ ἄνημοξ ἐπέααθε. Σαῦηα δὲ ὡξ ὀπίζς ἀπδββέθεδ ηῷ Πενζάκδνῳ 

(πζζηὸκ βάν μἱ ἦκ ηὸ ζοιαυθαζμκ, ὃξ κεηνῷ ἐμφζῃ Μεθίζζῃ ἐιίβδ), ἰεέςξ δὴ ιεηὰ ηὴκ ἀββεθίδκ 

ηήνοβια ἐπμζήζαημ ἐξ ηὸ Ἥναζμκ ἐλζέκαζ πάζαξ ηὰξ Κμνζκείςκ βοκαῖηαξ. αἱ ιὲκ δὴ ὡξ ἐξ ὁνηὴκ ἤζζακ 

ηυζιῳ ηῷ ηαθθίζηῳ πνεχιεκαζ, ὁ δ᾽ ὑπμζηήζαξ ημὺξ δμνοθυνμοξ ἀπέδοζέ ζθεαξ πάζαξ ὁιμίςξ, ηάξ 

ηε ἐθεοεέναξ ηαὶ ηὰξ ἀιθζπυθμοξ, ζοιθμνήζαξ δὲ ἐξ ὄνοβια Μεθίζζῃ ἐπεοπυιεκμξ ηαηέηαζε. 
385

 Bichler, Rolinger, υ.π., ζ.156 
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θακεάκςκ ζζπονυξ δεζιυξ ιεηαλφ ηδξ ααζίθζζζαξ ηαζ ηδξ ααζζθζηήξ ζζπφμξ. Σμ 

εδθοηυ ζημζπείμ έπεζ ηδ δφκαιδ κα απμηεθεί εββφδζδ ηδξ ακημπήξ ή ηδξ ζοκηνζαήξ 

ιζαξ ελμοζίαξ. Δίκαζ δ βέθονα πμο εκχκεζ ημ ηέθμξ ιζαξ δοκαζηζηήξ ανπήξ ιε ηδκ 

αθεηδνία ιζαξ άθθδξ.
386

 

ημκ ακηίπμδα ηδξ ζζημνίαξ αοηήξ υπμο μ παηέναξ παζπίγεζ κα ζοιθζθζςεεί ιε 

ημκ βζυ, πνμηεζιέκμο δ ελμοζία κα ιδκ πενζέθεεζ ζε πένζα άθθςκ, ηζκείηαζ δ επυιεκδ 

κμοαέθα ηδκ μπμία ζοκακηάιε ζηζξ παναβνάθμοξ 108 έςξ 119 ημο Α΄ αζαθίμο. Δδχ 

δεκ έπμοιε παηένα, αθθά παππμφ. Σμκ Αζηοάβδ, μ μπμίμξ ζε υκεζνμ πνμεζδμπμζήεδηε 

πςξ ζηδ εέζδ ημο εα ααζίθεοε μ αβέκκδημξ βζυξ ηδξ εοβαηέναξ ημο Μακδάκδξ.
387

 ε 

ακηίεεζδ ιε ημκ Πενίακδνμ, μ Αζηοάβδξ επζαμοθεφεηαζ ημ εάκαημ ημο ανέθμοξ. 

Χζηυζμ, ιεηαλφ ηςκ δομ αοηχκ δβειυκςκ οπάνπεζ έκα ημζκυ ζδιείμ. Οζ πνάλεζξ ημοξ 

οπμηζκήεδηακ απυ ημκ θυαμ πμο έκζςζακ ιπνμζηά ζηδκ εκδεπυιεκδ απχθεζα ηδξ 

ελμοζίαξ ημοξ. Ο ιεκ εεχνδζε ηδ ζοιθζθίςζδ ζδακζηή θφζδ, μ δε ηδ ανήηε ζημκ 

εάκαημ. ιςξ ηαζ μζ δομ ηζκήεδηακ ιε ηνζηήνζα ςθεθζιζζηζηά. Απυ ηζξ απμθάζεζξ 

ημοξ απμοζίαγε ηάεε ζοκαζζεδιαηζζιυξ ηαζ ηονζανπμφζε ημ πνμζςπζηυ ζοιθένμκ. Ζ 

έηααζή ημοξ υιςξ, υπςξ είδαιε ζηδκ ζζημνία ημο Πενζάκδνμο ηαζ εα δμφιε ηαζ ζηδκ 

ζζημνία ημο Αζηοάβδ, δεκ είπε ημ επζεοιδηυ απυηέθεζια. Σα ζπέδζά ημοξ καοάβδζακ, 

δζυηζ δεκ οπμθυβζζακ έκακ απνυαθεπημ πανάβμκηα, ηδ βοκαίηα.  

Ο ζζημνζηυξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ κμοαέθα ιαξ πανμοζζάγεζ δφμ βοκαζηείεξ 

ιμνθέξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηυνδ ημο Αζηοάβδ, Μακδάκδ ηαζ ηδκ Κοκχ, ηδ βοκαίηα 

εκυξ αμζημφ πμο ιαγί ιε ημκ άκδνα ηδξ έζςζακ ημ ανέθμξ απυ ημκ αθακζζιυ ηαζ ημ 

ιεβάθςζακ ιέπνζ ηα δέηα ημο πνυκζα, υπμο απμηαθφθεδηε δ αθήεεζα ηζ δεηάπνμκμξ 

Κφνμξ ανέεδηε λακά ιε ηδ ααζζθζηή ημο μζημβέκεζα. Ζ Μακδάκδ ηαζ δ Κοκχ είκαζ 

δφμ ακηζπνμζςπεοηζηά παναδείβιαηα βοκαίηαξ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμζδμηίεξ 

ιζαξ παηνζανπζηήξ ημζκςκίαξ. Πανμοζζάγμκηαζ αθμζζςιέκεξ ζημοξ μζημβεκεζαημφξ 

ημοξ νυθμοξ, δ πνχηδ ςξ εοβαηέναξ ηαζ δ δεφηενδ ςξ ζογφβμο ηαζ ζε ηάεε 

πενίπηςζδ πνμζανηδιέκεξ ζε έκα ακδνζηυ πνυζςπμ ακαθμνάξ.
388

 Ζ Μακδάκδ είκαζ 

ιζα ςπνή θοζζμβκςιία ζηδ κμοαέθα. Πνυηεζηαζ βζα έκα πνυζςπμ ζζημνζηά άβκςζημ, 

ημ μπμίμ απμηηά ζδιαζία ζημ εονφηενμ πθαίζζμ ηςκ Ηζημνζχκ ςξ δ ααζζθμιήηςν ημο 

πενζζημφ ααζζθζημφ μίημο. Μέζς αοηήξ μ Ζνυδμημξ απεζημκίγεζ ηζξ ζημηεζκέξ 
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 Blok, υ.π., ζ. 227, 228 
387

 Ζν., 1, 108 ἐη βάν μἱ ηξ ὄρζμξ ηῶκ ιάβςκ μἱ ὀκεζνμπυθμζ ἐζήιαζκμκ ὅηζ ιέθθμζ ὁ ηξ εοβαηνὸξ 

αὐημῦ βυκμξ ααζζθεφζεζκ ἀκηὶ ἐηείκμο.  
388
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πθεονέξ ηδξ ακδνζηήξ αίαξ. Δίκαζ βζα ιζα αεχα βοκαίηα πμο ηαηαδζηάγεηαζ απυ ημκ 

Αζηοάβδ ζημκ πυκμ ηδξ απχθεζαξ ημο παζδζμφ ηδξ. Ζ παεδηζηή ηδξ ζηάζδ ιανηονά ημ 

παναδμζζαηυ ζηενευηοπμ νυθμ πμο είπε δ βοκαίηα ζε ιζα παηνζανπζηή ημζκςκία. Γεκ 

ημθιά κα εκακηζςεεί ζηζξ απμθάζεζξ ημο παηένα ηδξ ηαζ οπμιέκεζ ιε ζηςζηυηδηα ηα 

δεζκά πμο δ εέζδ ηδξ, ςξ ηυνδ ημο ααζζθζά, ηδξ μνίγεζ. Σμ ιμκάδζηυ ηδξ πανάιπηςια 

ήηακ πςξ βέκκδζε ημκ ακεπζεφιδημ δζάδμπμ ημο ενυκμο, Κφνμ. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

ακηζπνμζςπεοηζηυ βοκαζηείμ ηφπμ πμο είκαζ ένιαζμ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο άκδνα, 

ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ημο παηένα ηδξ. Ζ πνμζςπζηή ηδξ γςή ηζ εοηοπία δεκ 

έπεζ ηαιία απμθφηςξ αλία υηακ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζοιθένμκηα ημο ααζζθζά.  

ηδκ ζζημνία αοηή άθθδ είκαζ δ βοκαίηα πμο δζαδναιάηζζε ηαεμνζζηζηυ νυθμ. 

ηδκ πανάβναθμ 110 πθδνμθμνμφιαζηε πνχηδ θμνά ηδκ φπανλή ηδξ.
389

 Δίκαζ δ 

ζφγοβμξ εκυξ αμζημφ ζημκ μπμίμ μ Άνπαβμξ, μ έιπζζημξ ημο Αζηοάβδ, ακέεεζε ηδκ 

εηηέθεζδ ηδξ εκημθήξ ημο ααζζθζά βζα ηδ εακάηςζδ ημο ανέθμοξ. Πανά ημ βεβμκυξ 

ηδξ ηαπεζκήξ ηαηαβςβήξ ηδξ ηαζ ηδξ ακδνμηναημφιεκδξ ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία γμφζε, 

δ Κοκχ ηαηυνεςζε κα ζχζεζ ημκ Κφνμ ηαζ κα ημκ ακαενέρεζ βζα δέηα πνυκζα, 

ηναηχκηαξ πανάθθδθα ιοζηζηή ηδκ φπανλή ημο, ηαεχξ υθμζ κυιζγακ πςξ ήηακ βζυξ 

ηδξ. Κακείξ δεκ έιαεε πςξ μ πναβιαηζηυξ ηδξ βζυξ βεκήεδηε κεηνυξ ηδκ διένα πμο μ 

άκδναξ ηδξ, Μζηνζδάηδξ, έθενε ζημ ζπίηζ ημκ κεμβέκκδημ Κφνμ. Σμ αηυθμοεμ 

απυζπαζια ακήηεζ ζηδκ πανάβναθμ 112 ηαζ πενζέπεζ ηα θυβζα ηδξ Κοκμφξ ιε ηα 

μπμία πνμζπαεεί κα πείζεζ ημκ άκδνα ηδξ κα ζχζμοκ ιε δυθμ ημ παζδί, 

πανμοζζάγμκηαξ ημκ κεηνυ ημοξ βζυ ζημκ Άνπαβμ πνμηεζιέκμο κα κμιίζεζ πςξ μ 

Κφνμξ εακαηχεδηε: ἡ δὲ ὡο εἶδε ηὸ παηδίνλ κέγα ηε θαὶ εὐεηδὲο ἐόλ, δαθξύζαζα θαὶ 

ιαβνκέλε ηῶλ γνπλάησλ ηνῦ ἀλδξὸο ἐρξήηδε κεδεκηῆ ηέρλῃ ἐθζεῖλαί κηλ. ὁ δὲ νὐθ ἔθε νἷόο ηε 

εἶλαη ἄιισο αὐηὰ πνηέεηλ· ἐπηθνηηήζεηλ γὰξ θαηαζθόπνπο ἐμ Ἁξπάγνπ ἐπνςνκέλνπο, 

ἀπνιέεζζαί ηε θάθηζηα ἢλ κή ζθεα πνηήζῃ. ὡο δὲ νὐθ ἔπεηζε ἄξα ηὸλ ἄλδξα, δεύηεξα ιέγεη ἡ 

γπλὴ ηάδε· πεὶ ηνίλπλ νὐ δύλακαί ζε πείζεηλ κὴ ἐθζεῖλαη, ζὺ δὲ ὧδε πνίεζνλ, εἰ δὴ πᾶζά γε 

ἀλάγθε ὀθζλαη ἐθθείκελνλ· ηέηνθα γὰξ θαὶ ἐγώ, ηέηνθα δὲ ηεζλεόο· ηνῦην κὲλ θέξσλ πξόζεο, 

ηὸλ δὲ ηο Ἀζηπάγενο ζπγαηξὸο παῖδα ὡο ἐμ ἡκέσλ ἐόληα ηξέθσκελ· θαὶ νὕησ νὔηε ζὺ ἁιώζεαη 

ἀδηθέσλ ηνὺο δεζπόηαο, νὔηε ἡκῖλ θαθῶο βεβνπιεπκέλα ἔζηαη· ὅ ηε γὰξ ηεζλεὼο βαζηιείεο 

ηαθο θπξήζεη θαὶ ὁ πεξηεὼλ νὐθ ἀπνιέεη ηὴλ ςπρήλ.
390

 Ζ Κοκχ είκαζ έκα πνυζςπμ ιε 

ηαπεζκή ηαηαβςβή ηαζ θαζκμιεκζηά ιζηνυ ηαζ αζήιακημ. Χζηυζμ, μ Ζνυδμημξ 

                                                           
389

Ζν., 1, 110 οκμίηεε δὲ ἑςοημῦ ζοκδμφθῃ, μὔκμια δὲ ηῆ βοκαζηὶ ἦκ ηῆ ζοκμίηεε Κοκὼ ηαηὰ ηὴκ 

θθήκςκ βθῶζζακ, ηαηὰ δὲ ηὴκ Μδδζηὴκ παηχ· ηὴκ βὰν ηφκα ηαθέμοζζ ζπάηα Μδμζ. 
390

 Ζν., 1,  112 
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πνμαάθεζ ηδκ πναβιαηζηή ημο οπυζηαζδ, δ μπμία ήηακ ίζςξ ηαζ δ πζμ ζδιακηζηή ζηδκ 

ελέθζλδ ηςκ βεβμκυηςκ. Γίπςξ ηδ δζηή ηδξ πανέιααζδ μ Κφνμξ, μ ααζζθζά ηδξ 

πενζζηήξ αοημηναημνίαξ δε εα οπήνπε πμηέ ηαζ ιαγί ιε αοηυκ μφηε μ βζυξ ημο 

Γανείμξ ηζ μ εββμκυξ ημο Ξένλδξ. Αηυιδ ηαζ μζ πενζζημί πυθειμζ πζεακυκ κα είπακ 

απμθεοπεεί ηαζ ημ  ιεβαθείμ ηδξ Δθθάδαξ ιε ηδ κίηδ ηδξ ηαηά ηςκ Πενζχκ κα ιδκ 

είπε ακαδεζπεεί. Δηηυξ ηςκ οπμεέζεςκ αοηχκ, αέααζμ είκαζ πςξ μ Ζνυδμημξ 

πνδζζιμπμζεί ηδκ Κοκχ ςξ ζφιαμθμ υθςκ ηςκ βοκαζηχκ μζ μπμίεξ εκενβμφκ εεηζηά 

οπεναζπίγμκηαξ ημκ κυιμ, πμο ζηδκ ανπή ημο ηεθαθαίμο είπαιε μνίζεζ ςξ 

«θοζζμθμβζηυ», έκακηζ ηςκ ακεφεοκςκ πανααζάζεςκ ηςκ ακδνχκ. Ζ δνάζδ ηδξ 

Κοκμφξ έπεζ δζαθμνεηζηή θεζημονβία απυ ηδκ δνάζδ ηςκ πενζζζμηένςκ βοκαζηχκ πμο 

βκςνίζαιε ζηζξ κμοαέθεξ.  θεξ ακηζδνμφκ ιε ημκ δζηυ ημο δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζηζξ 

πανάθμβεξ ηαζ ακεφεοκεξ πνάλεζξ ηςκ ακδνχκ. Ζ ηαεειζα εκενβχκηαξ ζημ πθαίζζμ 

ηδξ πμθζηζζιζηήξ ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία γεζ, θαιαάκεζ ηαεμνζζηζηέξ απμθάζεζξ ζηζξ 

Ηζημνίεξ. Μέπνζ ηχνα δ θεζημονβία ημοξ είπε ανκδηζηά απμηεθέζιαηα, υπςξ είδαιε 

ζηδκ ζζημνία ηδξ Άιζζηνζξ ή ηδξ βοκαίηαξ ημο Κακδαφθδ. Ζ Κοκχ υιςξ, δνά εεηζηά 

ζχγμκηαξ ημκ ααζζθζηυ βυκμ απυ ηδκ ηαηαζηνμθζηή ιακία ημο παππμφ ημο, 

δζαηδνχκηαξ ηδ ζοκέπεζα ηδξ δοκαζηείαξ.
391

 

Ζ βοκαίηα ηδξ επυιεκδξ κμοαέθαξ αζηεί ηζ αοηή ιε ηδ ζεζνά ηδξ νυθμ 

απμηνεπηζηυ έκακηζ ημο ηαημφ, ζχγμκηαξ έκακ αηυιδ βυκμ ιζαξ μθυηθδνδξ 

δοκαζηζηήξ ανπήξ. Σμ υκμια ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ πθδνμθμνμφιαζηε ζηδκ πανάβναθμ 

92 ημο Δ΄ αζαθίμο. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ Λάαδα, ηυνδ ημο Αιθίςκα ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ 

Βαηπίςκ πμο εηείκμ ημκ ηαζνυ είπακ ηα δκία ηδξ ελμοζίαξ ζηδκ Κυνζκεμ. Σμ υκμιά 

ηδξ πζεακυκ θεζημονβεί ζοιαμθζηά πνμηεζιέκμο κα ηαηαδείλεζ ημ εη βεκεηήξ 

ζςιαηζηυ ηδξ εθάηηςια. Γφμ οπμεέζεζξ πθέημκηαζ βφνς ημο. Πνχημκ, ημ υκμιά ηδξ 

εοιίγεζ ημ βνάιια ημο αθθααήημο, πμο εηείκδ ηδκ επμπή βναθυηακ ιε ημ έκα ζηέθμξ 

ιζηνυηενμ απυ ημ άθθμ ηαζ δεφηενμκ, ηαεχξ δ βοκαίηα ήηακ ημοηζή δ επςκοιία ηδξ 

εα ιπμνμφζε κα ιαξ παναπέιρεζ ζημκ Λααδίηδ Οζδίπμδα μ μπμίμξ πανμοζίαγε 

ηάηςζδ ζηα πυδζα.
392

  Μάθζζηα, θυβς ημο πνμαθήιαηυξ ηδξ, ακαβηάζηδηε ακ ηαζ 

                                                           
391

 Blok, υ.π., ζ. 224 
392

 πονυπμοθμξ, υ.π., ζ. 373 
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Βαηπζάδα κα ιδ ζοκάρεζ βάιμ ιε ιέθμξ ηδξ ίδζαξ μζημβέκεζαξ, αθθά κα κοιθεθεεί ιε 

έκακ ημζκυ πμθίηδ ημκ Ζεηίςκα απυ ημκ δήιμ ηδξ Πέηναξ.
393

  

ημ ζδιείμ αοηυ παναηδνμφιε πςξ δ βοκαίηα ηαζ μ νυθμξ αοηήξ ζημ εονφηενμ 

ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ γεί, δίκεζ ημ αήια ζημκ Ζνυδμημ κα 

ηαηαδείλεζ βζα άθθδ ιία θμνά ημκ θοζζηυ κυιμ ζηα υνζα ημο μπμίμο ιπμνμφζε κα 

ηζκδεεί ιία ημζκςκζηή μιάδα.  Με άθθα θυβζα,  μ ζζημνζηυξ πνμααίκεζ ζε 

εεκμβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ ακαθμνζηά ιε ηδκ Κυνζκεμ εηείκδξ ηδξ επμπήξ. 

Μαεαίκμοιε πςξ  ζημοξ ηθεζζημφξ ανζζημηναηζημφξ ηφηθμοξ επζηνέπμκηακ μζ βάιμζ 

ιεηαλφ ιεθχκ ηδξ ίδζαξ μζημβέκεζαξ, ιε ζηυπμ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ δοκαζηζηήξ ανπήξ.  

Απυ ηδκ έκςζδ ηδξ Λάαδαξ ηαζ ημο Ζεηίςκα βεκκήεδηε μ ιεθθμκηζηυξ 

ηφνακκμξ Κφρεθμξ, παηέναξ ημο Πενζάκδνμο ηαζ παππμφξ ημο Λοηυθνμκα. ηδκ 

πνμξ ελέηαζδ κμοαέθα πανμοζζάγεηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζχεδηε απυ ηδ ιδηένα 

ημο, υηακ αηυιδ ήηακ ανέθμξ, ηαεχξ μζ Βαηπζάδεξ παναηζκμφιεκμζ απυ δφμ 

πνδζιμφξ επζδίςλακ ημκ εάκαημ ημο κεμβέκκδημο. Ο πνχημξ είπε δμεεί ζημοξ 

Βαηπζάδεξ πνίκ ηδ βέκκδζδ ημο Κφρεθμο ηζ έιεκε αηαηακυδημξ,
394

 ιέπνζ πμο μ 

Ζεηίςκαξ επζζηέθηδηε ημοξ Γεθθμφξ βζα κα νςηήζεζ βζα ημοξ απμβυκμοξ πμο υζμ 

ηαζνυ ήηακ πακηνειέκμξ δε ιπμνμφζε κα απμηηήζεζ. Δηεί πθδνμθμνήεδηε πςξ δ 

Λάαδα ήηακ έββομξ ηαζ εα βεκκμφζε βζυ πμο εα έπεθηε πάκς ζημοξ ιμκάνπεξ ηαζ εα 

ηζιςνμφζε ηδκ Κυνζκεμ.
395

 Οζ Βαηπζάδεξ θμζπυκ ζημ άημοζια ημο πνδζιμφ 

εεχνδζακ πςξ δ ελμοζία ημοξ ανζζηυηακ ζε ηίκδοκμ ηζ έζηεζθακ ιία μιάδα ακδνχκ 

ιε απμζημθή ηδ εακάηςζδ ημο ανέθμοξ.  Σα ζπέδζά ημο υιςξ καοάβδζακ ελαζηίαξ ηδξ 

ιδηέναξ, δ μπμία ζε ακηίεεζδ ιε ηδ ιδηένα ηδξ πνμδβμφιεκδξ κμοαέθαξ, Μακδάκδξ, 

δεκ ηνάηδζε ζηάζδ παεδηζηή, αθθά ιυθζξ ηαηάθααε πςξ δ γςή ημο παζδζμφ ηδξ 

ανζζηυηακ ζε ηίκδοκμ ακηέδναζε, ηνφαμκηάξ ημ ιέζα ζε ιία ηορέθδ πνμηεζιέκμο κα 

                                                           
393

Ζν., 5, 92 Ἀιθίμκζ δὲ ἐυκηζ ημφηςκ ηῶκ ἀκδνῶκ βίκεηαζ εοβάηδν πςθή· μὔκμια δέ μἱ ἦκ Λάαδα. 

ηαφηδκ Βαηπζαδέςκ βὰν μὐδεὶξ ἤεεθε βιαζ, ἴζπεζ Ἠεηίςκ ὁ πεηνάηεμξ, δήιμο ιὲκ ἐὼκ ἐη Πέηνδξ, 

ἀηὰν ηὰ ἀκέηαεεκ Λαπίεδξ ηε ηαὶ Καζκείδδξ.  
394

 Ζν., 5, 92 αἰεηὸξ ἐκ πέηνῃζζ ηφεζ, ηέλεζ δὲ θέμκηα 

ηανηενὸκ ὠιδζηήκ· πμθθῶκ δ᾽ ὑπὸ βμφκαηα θφζεζ. 

ηαῦηά κοκ εὖ θνάγεζεε, Κμνίκεζμζ, μἳ πενὶ ηαθὴκ 

Πεζνήκδκ μἰηεῖηε ηαὶ ὀθνουεκηα Κυνζκεμκ. 
395

 Ζν., 5, 92 Ἠεηίςκ, μὔηζξ ζε ηίεζ πμθφηζημκ ἐυκηα. 

Λάαδα ηφεζ, ηέλεζ δ᾽ ὀθμμίηνμπμκ· ἐκ δὲ πεζεῖηαζ 

ἀκδνάζζ ιμοκάνπμζζζ, δζηαζχζεζ δὲ Κυνζκεμκ. 
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ιδ ημ ανεί ηακείξ.
396

 Ο ηφνακκμξ Κφρεθμξ έθααε ημ υκμιά ημο απυ ημ ιένμξ πμο 

ελαζθάθζζε ηδ ζςηδνία ημο.  

Ζ ζοκέπεζα ηδξ ζζημνίαξ είκαζ πθευκ βκςζηή. Ο Κφρεθμξ έβζκε ηφνακκμξ ηδξ 

Κμνίκεμο επζαεααζχκμκηαξ ημοξ πνδζιμφξ, ηαεχξ δ ελμοζία ημο ήηακ αοηανπζηή. 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο ελυνζζε πμθθμφξ ζοιπμθίηεξ ημοξ ηζ απυ αηυιδ 

πενζζζυηενμοξ ζηένδζε ηδ γςή ή ηδκ πενζμοζία ημοξ. ηθδνυηενδ απμδείπεδηε δ 

ηονακκίδα ημο βζμφ ημο Πενίακδνμο, μ μπμίμξ ζηδκ ανπή θάκδηε δπζυηενμξ ημο 

παηένα, αθθά ανβυηενα αημθμφεδζε  ιε ηδ ζεζνά ημο απάκενςπδ πμθζηζηή.
397

 

Μία βοκαίηα πςθή, πανά ηδ ζςιαηζηή ηδξ αδοκαιία ηαζ πςνίξ ίπκμξ 

πμθζηζηχκ δζηαζςιάηςκ, αηυιδ ηαζ θυβμο ακαθμνζηά ιε ημκ άκδνα πμο επνυηεζημ κα 

κοιθεοεεί, δζαδναιάηζζε ηαεμνζζηζηυ νυθμ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Κμνίκεμο. χγμκηαξ 

ημ παζδί ηδξ, ηαηυνεςζε κα ακαηνέρεζ ηαζ κα ζδνφζεζ ελμοζίεξ. Μμθμκυηζ, δε 

ζοιιεηείπε εκενβά ζηδκ πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή ζηδκή, μζ πνάλεζξ ηδξ είπακ ςξ 

απμηέθεζια ημ ηέθμξ ηδξ ελμοζίαξ ηςκ Βαηπζάδςκ ηαζ ηδκ αθεηδνία ηδξ δοκαζηείαξ 

ηςκ Κορεθίδςκ. Ακ ηαζ μ νυθμξ ηδξ ιέζα ζηδ κμοαέθα είκαζ ιζηνυξ, δ ζδιαζία ημο 

ζηζξ Ηζημνίεξ είκαζ ζδιακηζηή. Γίπςξ ηδ δζηή ηδξ ζοιιεημπή δ έηααζδ ηςκ βεβμκυηςκ 

εα ήηακ ηεθείςξ δζαθμνεηζηή.  

πςξ ζηδ Λάαδα, έηζζ ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ βοκαζηείεξ ιμνθέξ πμο 

ζοκακηήζαιε ζηζξ κμοαέθεξ, μ Ζνυδμημξ δίκεζ ζζημνζηή δζάζηαζδ.  Μέζα ζε 

μθυηθδνμ ημ δνμδυηεζμ πενζαάθθμκ άθθεξ βοκαίηεξ ζε ιζηνυηενδ ηαζ άθθεξ ζε 

ιεβαθφηενδ ηθίιαηα ηαηαθαιαάκμοκ ελέπμοζα εέζδ. Δκηυξ ηδξ ζζημνζηήξ αθήβδζδξ 

μ νυθμξ ημοξ πνμαάθθεηαζ δοκαιζηά ηαζ δζαθμνμπμζείηαζ έκημκα απυ ημκ εηηυξ, υπμο 

δ δνάζδ ημοξ πενζμνζγυηακ ζηα γδηήιαηα ημο μίημο. Μέζς ηςκ κμοαεθχκ 

ιεηαθενεήηαιε ζε έκα ηυζιμ ζημκ μπμίμ μζ βοκαίηεξ βεκκμφκ ή ακαηνέθμοκ 

ααζζθζημφξ βυκμοξ, εηδζημφκηαζ, πέθημοκ εφιαηα ηδξ πμθζηζηήξ ηςκ ακδνχκ, 

ακαηνέπμοκ ηαζ εβηαεζδνφμοκ δοκαζηείεξ ή ηδνμφκ ζηάζδ παεδηζηή. Μέζς ημο 

εονέςξ αοημφ θάζιαημξ ηςκ βοκαζηείςκ εκαζπμθήζεςκ ημ εδθοηυ ζημζπείμ δεκ 

πνςηαβςκζζηεί απθχξ, αθθά απμιοεμπμζεί ηα ακδνζηά ζηενευηοπα. θεξ 
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Ζν., 5, 92  ἡ Λάαδα βὰν πάκηα ηαῦηα ἤημοε ἑζηεῶζα πνὸξ αὐηῆζζ ηῆζζ εφνῃζζ· δείζαζα δὲ ιή ζθζ 

ιεηαδυλῃ ηαὶ ηὸ δεφηενμκ θααυκηεξ ηὸ παζδίμκ ἀπμηηείκςζζ, θένμοζα ηαηαηνφπηεζ ἐξ ηὸ 

ἀθναζηυηαηυκ μἱ ἐθαίκεημ εἶκαζ, ἐξ ηορέθδκ, ἐπζζηαιέκδ ὡξ εἰ ὑπμζηνέρακηεξ ἐξ γήηδζζκ ἀπζηκεμίαημ, 

πάκηα ἐνεοκήζεζκ ιέθθμζεκ· ηὰ δὴ ηαὶ ἐβέκεημ. ἐζεθεμῦζζ δὲ ηαὶ δζγδιέκμζζζ αὐημῖζζ ὡξ μὐη ἐθαίκεημ, 

ἐδυηεε ἀπαθθάζζεζεαζ ηαὶ θέβεζκ πνὸξ ημὺξ ἀπμπέιρακηαξ ὡξ πάκηα πμζήζεζακ ηὰ ἐηεῖκμζ 

ἐκεηείθακημ.  
397

 Μανςκίηδξ, υ.π.,  ζ. 133, 134, 137, 139 
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πνμαάθθμκηαζ ςξ πζζημί  ηδνδηέξ ηαζ πνμαζπζζηέξ ηςκ κυιςκ ηδξ ημζκςκίαξ ημοξ ηζ 

υηακ απεζθείηαζ δ εέζδ ή δ γςή ηςκ παζδζχκ ημοξ απμδεζηκφμκηαζ πζμ ζηακέξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηέξ  απυ πμθθμφξ άκδνεξ πνςηαβςκζζηέξ ημο κμαεθζζηζημφ οθζημφ.  

Βέααζα, οπάνπμοκ ηαζ μζ βοκαίηεξ ζηζξ μπμίεξ μ νυθμξ είκαζ πενζμνζζιέκμξ, υπςξ 

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηυνδξ ημο Αζηοάβδ, δ μπμία δε θαίκεηαζ κα ακηζδνά εκενβά ζηδκ 

επζεοιία ημο παηένα ηδξ βζα ημκ εάκαημ ημο κεμβέκκδημο παζδζμφ ηδξ. Χζηυζμ, ςξ επί 

ημ πθήζημκ μζ βοκαίηεξ ζημκ Ζνυδμημ ηείκμοκ κα είκαζ πζμ απμθαζζζηζηέξ ηαζ 

δοκαιζηέξ απυ ημοξ ζογφβμοξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμφξ ημοξ. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ 

ζζημνζηυξ πεζνίγεηαζ έκα ηυζμ θεπηυ γήηδια, ηενδίγεζ ημ εαοιαζιυ ημο ακαβκχζηδ, 

ηαεχξ πενζβνάθεζ ηδκ εοημθία ιε ηδκ μπμία έκα θαζκμιεκζηά ηαηχηενμ θφθμ, 

ηαημνεχκεζ κα πεζναβςβήζεζ ζζπονμφξ άκδνεξ, εηιεηαθθεουιεκμ ηδκ δεζηή ημο 

ηοθθυηδηα. Παναδείβιαηα ηέημζςκ βοκαζηχκ απμηεθμφκ δ Άιζζηνζξ ηαζ δ Ανηαΰκηδ. 

Αξ ιδκ λεπκάιε πςξ μζ πμζηίθεξ κμαεθζζηζηέξ ζζημνίεξ απμηεθμφκ έκα ιζηνυ ημιιάηζ 

ηδξ επζεοιίαξ ημο Ζνμδυημο κα αζπμθδεεί ιε ηα ακενχπζκα πνάβιαηα. οκεπχξ, υθεξ 

αοηέξ μζ λεπςνζζηέξ ηαζ ζπάκζεξ βοκαζηείεξ ιμνθέξ ήηακ απαναίηδηεξ βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ δνάζδξ ηςκ ακδνζηχκ πμνηναίηςκ. 
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3. Δ΄ ΣΟ «ΑΙΣΙΟ»  ΣΟ ΝΟΒΔΛΙΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Οζ κμοαέθεξ απμηεθμφκ πανεκεήηεξ εκηαζζυιεκεξ ζημ εονφηενμ εειαηζηυ 

πθαίζζμ ηςκ ζζημνζχκ πμο αθμνά ηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ακάιεζα ζηδκ  

Δθθάδα ηαζ ηδκ Ακαημθή.
398

 Σδ δζέκελδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηυζιςκ επζπεζνεί κα 

ενιδκεφζεζ μ ζζημνζηυξ, μ μπμίμξ ιάθζζηα ημ δδθχκεζ ζημ πνμμίιζμ ημο ένβμο ιε ηδ 

θνάζδ δη᾽ ἣλ αἰηίελ ἐπνιέκεζαλ ἀιιήινηζη. Ο υνμξ αἰηίελ ζημκ Ζνυδμημ δεκ εα πνέπεζ κα 

ζοβπέεηαζ ιε ζφβπνμκεξ επζζηδιμκζηέξ ακηζθήρεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

αζηζυηδηαξ ζηδκ ζζημνία. Γεκ είκαζ μ εζζδβδηήξ εκυξ αοζηδνμφ ιμκηέθμο αζηζυηδηαξ, 

υπςξ οπήνλε μ Θμοηοδίδδξ.
399

 Χζηυζμ, πςνίξ κα αημοθμοεεί ιζα απθή αθήβδζδ 

παναιοεζχκ, επζδζχηεζ κα ζοζπεηίζεζ ηα βεβμκυηα. Σδ ζοζπέηζζδ αοηή απμηαθεί 

αἰηίελ. Ο παναηηήναξ ηδξ είκαζ ανηεηά ζφκεεημξ ζε ζδιείμ πνμαθδιαηζζιμφ ημο 

ιεθεηδηή. Σμ κμαεθζζηζηυ οθζηυ υιςξ ιε ημκ ηνυπμ πμο είκαζ δμιδιέκμ ελοπδνεηεί 

ημκ ακαβκχζηδ - ενεοκδηή ζηδκ πνμζέββζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο υνμο.  

Μέζα απυ ηζξ μπηχ ζζημνίεξ παναηδνμφιε πςξ μ άκενςπμξ ανίζηεηαζ ζημ 

επίηεκηνμ.  πεδυκ πάκηα ηα ακενχπζκα ηίκδηνα είκαζ εηείκα πμο ηαεμνίγμοκ ηα 

ζοιαάκηα. Δζδζηυηενα, δ αἰηίε απμηηά ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημ δνμδυηεζμ ένβμ, ηαεχξ 

ζδιαημδμηεί ηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία έκα ζζημνζηυ βεβμκυξ είκαζ απυννμζα 

ακενςπίκςκ δνάζεςκ, ζημπχκ ηαζ ηζκήηνςκ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ Ζνυδμημξ ζηδκ ανπή 

εέηεζ ημ ενχηδια Πεξζέσλ κέλ λπλ νἱ ιόγηνη Φνίληθαο αἰηίνπο θαζὶ γελέζζαη ηο 

δηαθνξο, αθθά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηδκ αηυθμοεδ θνάζδ: ἐγὼ δὲ πεξὶ κὲλ ηνύησλ νὐθ 

ἔξρνκαη ἐξέσλ ὡο νὕησο ἢ ἄιισο θσο ηαῦηα ἐγέλεην, ηὸλ δὲ νἶδα αὐηὸο πξῶηνλ ὑπάξμαληα 

ἀδίθσλ ἔξγσλ ἐο ηνὺο Ἕιιελαο, ηνῦηνλ ζεκήλαο πξνβήζνκαη ἐο ηὸ πξόζσ ηνῦ ιόγνπ, ὁκνίσο 

ζκηθξὰ θαὶ κεγάια ἄζηεα ἀλζξώπσλ ἐπεμηώλ,
400

 ιε ηδκ μπμία ακαθένεηαζ ζημκ Κνμίζμ 

πμο πνχημξ άνπζζε ηζξ αδζημπναβίεξ εκακηίςκ ηςκ Δθθήκςκ.
401

 Σμ εκδζαθένμκ ημο 

εβείνεηαζ απυ ημ πνυαθδια ημο ηαεμνζζιμφ ημο πνχημο οπαίηζμο ηδξ ζφβηνμοζδξ. 

Ανπίγεζ, ιε ηδκ ένεοκα εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πνμζχπμο πμο πνμηάθεζε ημκ αβχκα 

ακάιεζα ζημοξ δφμ ηυζιμοξ, ζημπεφμκηαξ ζημκ εκημπζζιυ ημο θυβμο, ημο ηνυπμο ιε 

                                                           
398

Henry R. Immerwahr, Όςεηο ηεο ηζηνξηθήο αηηηόηεηαο ζηνλ Ηξόδνην, ζημ Ἱζημνίδ: Γεηαηέζζενα 

ιεθεηήιαηα βζα ημκ Ζνυδμημ, υ.π., ζ. 54, 55 
399

 Immerwahr, υ.π., ζ. 39 
400

 Ζν., 1, 1 
401

 Immerwahr, υ.π., ζ. 44 
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ημκ μπμίμ έκα άημιμ μδδβείηαζ ζηδκ πνάλδ, αθθά ηαζ ηςκ επζεοιζχκ, ιε άθθα θυβζα 

ηςκ ηζκήηνςκ πμο πνμδβμφκηακ ηςκ απμθάζεςκ.
402

 

Αηνζαήξ ηαεμνζζιυξ ηδξ αζηίαξ ζημ δνμδυηεζμ ένβμ είκαζ αδφκαημξ, δζυηζ μζ 

αζηίεξ πμζηίθμοκ.
403

 Καηά ηφνζμ θυβμ ηα βεβμκυηα ζπεηίγμκηαζ ιε δφμ ηνυπμοξ. Ο 

πνχημξ, απμηεθεί ιία ζεζνά εηδζηδηζηχκ πνάλεςκ, εκχ μ δεφηενμξ, αθμνά ημ εέια 

ηδξ ακυδμο ηαζ ηδξ πηχζδξ δ μπμία μθείθεηαζ ζηδκ ηίζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ 

αθαγμκεία εκυξ ιμκάνπδ πμο λεπέναζε ηα υνζά ημο ηαζ δζαηάναλε ηδκ ζζμννμπία ηςκ 

πναβιάηςκ. Ζ έκκμζα ηδξ ζζμννμπίαξ απμηεθεί ζημ δνμδυηεζμ ένβμ νοειζζηζηυ 

πανάβμκηα ηδξ ζζημνίαξ πάνδ ζημκ μπμίμ δζαηδνείηαζ ελαζηίαξ ηςκ ζοκεπχκ 

ιεηααμθχκ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ιεηαλφ εοδιενίαξ ηαζ ηαηαζηνμθήξ.
404

 

Άθθμζ θυβμζ οπαζηζυηδηαξ είκαζ δ επζεοιία εδαθζηήξ επέηηαζδξ ή αθθζχξ μ 

ζιπενζαθζζιυξ, πμθζηζηέξ, υπςξ μ θυαμξ πμο ιζα πυθδ αζχκεζ ιπνμζηά ζημ 

εκδεπυιεκμ ηδξ αολακυιεκδξ δφκαιδξ ιζαξ άθθδξ, πνμζςπζηά ηίκδηνα ηαζ πάεδ, δ 

ακάηθδζδ παθαζυηενςκ πνμζαμθχκ, δ απανζζηία, δ οπενάζπζζδ ηδξ παηνίδαξ, δ 

δεζηή ακςηενυηδηα εκυξ ακενχπμο, δ επζννμή δοκαιζηχκ βοκαζηχκ, δ μπμία ιάθζζηα 

απμηέθεζε ημ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ημο πνμδβμφιεκμο ηεθαθαίμο. Χζηυζμ, ζε ηαιία 

κμοαέθα δεκ ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε ηαεανά ζζημνζηά αίηζα. Ζ ακηζηεζιεκζηή 

εεχνδζδ ηςκ βεβμκυηςκ ιπαίκεζ πάκημηε ζε δεφηενδ ιμίνα, εκχ ςξ νοειζζηζημί 

πανάβμκηεξ ηδξ ζζημνίαξ ελαίνμκηαζ αίηζα ιεηαθοζζηά, υπςξ δ ζημηεζκή αμοθή ημο 

Θεμφ, μζ πνδζιμί, ηα υκεζνα, μζ ιακηείεξ
405

, ηάπμζα πνμβμκζηή ανά,
406

 μζ πνμθδηείεξ, 

δ εεσηή ηφπδ, δ ακαβηαζυηδηα ακηί ηδξ εθεφεενδξ επζθμβήξ πμο ιπμνεί κα ειθακίγεηαζ 

ςξ ακηζηεζιεκζηυξ ή οπμηεζιεκζηυξ πανάβμκηαξ, δ φανζξ, μ ζμθυξ ζφιαμοθμξ ή 

ηναβζηυξ πνμάββεθμξ.  

Σμ κμαεθζζηζηυ οθζηυ πνμζθένεζ βυκζιμ έδαθμξ πάκς ζημ μπμίμ μ Ζνυδμημξ 

πηίγεζ ηδκ άκςεεκ ηοπμθμβία ηδξ αζηζυηδηαξ, δ μπμία ιάθθμκ ηαζνζάγεζ ζε 

πενζαάθθμκηα ηονακκζηά ή ιμκανπζηά, δζυηζ αοηά είκαζ πμο βεκμφκ ημ πάμξ, ηδκ 

ακμιία, ηδκ ηαηαπίεζδ.  Μέζς ημο πνμζςπμηεκηνζημφ ημο παναηηήνα, απνυζςπα 

αίηζα, υπςξ δ εηδζηδηζηή ιακία, μ επεηηαηζζιυξ, ηα πνμζςπζηά ζοιθένμκηα, 

απμηημφκ οπυζηαζδ ιέζς ηςκ ακενχπζκςκ παναηηήνςκ πμο ηα εκζανηχκμοκ ηαζ ηα 

                                                           
402

 Asheri, υ.π., .ζ. 202 
403

 Immerwahr, υ.π., ζ. 51 
404

 Immerwahr, υ.π., ζ. 48, 49 
405

 οπυικ., Γ. Ν. Μανςκίηδξ,  υ.π., ζ.112 
406

 Immerwahr, υ.π., ζ. 57, 58 
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ιεηαιμνθχκμοκ ζε πνάλδ. Δφζημπα μ Ζνυδμημξ ηαημνεχκεζ κα δναιαημπμζήζεζ έκα 

ζζημνζηυ βεβμκυξ ή πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ιεηααμθέξ, ηαεζζηχκηαξ εφθδπημ ζημκ 

ακαβκχζηδ έκα ζζημνζηυ βεβμκυξ, ημ μπμίμ παναημθμοεεί κα εηηοθίζζεηαζ εκχπζυκ 

ημο.
407

 

ηυπμξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο απμηεθεί μ εκημπζζιυξ ηαζ δ πανμοζίαζδ ηςκ 

άκςεεκ αζηζχκ ιέζς ηδξ ελέηαζδξ ημο κμαεθζζηζημφ οθζημφ. Ζ πνχηδ πνμξ ακάθοζδ 

κμοαέθα εκημπίγεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 7 έςξ 13 ηαζ δεκ είκαζ ηοπαία ημπμεεηδιέκδ 

ζημ Α΄ αζαθίμ, ηαεχξ πναβιαηεφεηαζ ηδκ ζζημνία ημο Γφβδ, πνμβυκμο ημο Κνμίζμο, 

υπμο μ ηεθεοηαίμξ απμηεθεί βζα ημκ ζζημνζηυ ηεκηνζηυ πνςηαβςκζζηή ηδξ ζφβηνμοζδξ 

ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ Ακαημθήξ, ηαεχξ ήηακ μ πνχημξ Αζζάηδξ ιμκάνπδξ πμο 

επζδυεδηε ζε επενμπναλίεξ εκακηίμκ ηδξ Δθθάδαξ.  Δπζδίςλδ ημο Ζνμδυημο ιέζς ηδξ 

ζζημνίαξ αοηήξ είκαζ δ ηαηάδεζλδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ιζα δοκαζηζηή ανπή 

αθθάγεζ πένζα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πανμοζζάγεζ ημ ηέθμξ ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ 

Ζναηθεζδχκ, ηδξ μπμίαξ ηεθεοηαίμξ ιμκάνπδξ ήηακ μ Κακδαφθδξ ηαζ ηδκ αθδηδνίαξ 

ιίαξ κέαξ δοκαζηείαξ, ηςκ Μενικαδχκ ιε πνχημ ηφνζμ ημκ Γφβδ. Βαζζηυξ οπαίηζμξ 

ηδξ ιεηαηυπζζδξ ηδκ ελμοζίαξ θαίκεηαζ μ Κακδαφθδξ πμο θυβς ημο ζθμδνμφ 

ενςηζημφ πάεμοξ βζα ηδ ζφγοβυ ημο, μδδβήεδηε ζηδκ αηνυηδηα κα επζαάθεζ ζημκ 

πζζηυ δμνοθυνμ ημο Γφβδ κα ηδ δεζ βοική.  ηδ ζοκέπεζα, παναηδνμφιε πςξ ημ 

πνυζςπμ ημο ήνςά ιαξ ζοκέπεζ ημ δίπηο ηδξ ακαβηαζυηδηαξ απυ ημ μπμίμ είκαζ 

αδφκαηδ ηάεε πνμζπάεεζα δζαθοβήξ. Ζ εέζδ ημο ημκ ηαεζζηά ακίηακμ κα πείζεζ ηυζμ 

ημκ Κακδαφθδ κα ιδ δεζ ηνοθά ηδ βοκαίηα,
408

 υζμ ηαζ ηδκ ίδζα ηδ ααζίθζζζα πμο 

ανβυηενα ημκ δζέηαλε κα ζημηςεεί ή κα ζημηχζεζ ημκ ααζζθζά παίνκμκηαξ ηδ εέζδ 

ημο ζημ ενυκμ.
409

  Ο Γφβδξ οπμηάζζεηαζ ζημκ αοζηδνυ αζζαηζηυ εεζιζηυ ηχδζηα, 

υπμο δ εθεφεενδ εηθμβή δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ ακάβηδ.  Ζ απυθοηδ οπαημή ζηδ 

δεζπμηζηή ελμοζία, είηε είκαζ εδθοημφ είηε ανζεκζημφ βέκμοξ ηαείζηαηαζ ιμκυδνμιμξ 

ηαζ γήηδια γςήξ ηαζ εακάημο. Ζ αμοθή ημο ιμκάνπδ είκαζ ακαπυδναζηδ. Κάεε 

απυπεζνα δζαθοβήξ απμηοβπάκεζ, ηαεχξ δ θμβζηή ηαζ δ πεζεχ αδνακμφκ. Μυκμ ημ 

πάεμξ ηονζανπεί ηυζμ ζημκ Κακδαφθδ υζμ ηαζ ζηδ ζφγοβυ ημο. Ο ιεκ ααζζθζάξ, θυβς 

                                                           
407

 Asheri, υ.π., ζ. 202 - 204 
408

Ζν., 1, 8 Γφβδ, μὐ βάν ζε δμηές πείεεζεαί ιμζ θέβμκηζ πενὶ ημῦ εἴδεμξ ηξ βοκαζηυξ (ὦηα βὰν 

ηοβπάκεζ ἀκενχπμζζζ ἐυκηα ἀπζζηυηενα ὀθεαθιῶκ), πμίεζ ὅηςξ ἐηείκδκ εεήζεαζ βοικήκ. ὁ δὲ ιέβα 

ἀιαχζαξ εἶπε· Γέζπμηα, ηίκα θέβεζξ θυβμκ μὐη ὑβζέα, ηεθεφςκ ιε δέζπμζκακ ηὴκ ἐιὴκ εεήζαζεαζ 

βοικήκ; ἅια δὲ ηζεῶκζ ἐηδομιέκῳ ζοκεηδφεηαζ ηαὶ ηὴκ αἰδῶ βοκή. πάθαζ δὲ ηὰ ηαθὰ ἀκενχπμζζζ 

ἐλεφνδηαζ, ἐη ηῶκ ιακεάκεζκ δεῖ· ἐκ ημῖζζ ἓκ ηυδε ἐζηί, ζημπέεζκ ηζκὰ ηὰ ἑςοημῦ. ἐβὼ δὲ πείεμιαζ 

ἐηείκδκ εἶκαζ παζέςκ βοκαζηῶκ ηαθθίζηδκ, ηαί ζεμ δέμιαζ ιὴ δέεζεαζ ἀκυιςκ. 
409

Γ.Ν. Μανςκίηδξ, Οθηώ λνπβέιεο θαη ηέζζεξα αλέθδνηα, υ.π.,  ζ. 184, 185 
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ημο άιεηνμο ένςηά ημο, δ δε ααζίθζζζα, θυβς ηδξ θμκζηήξ εηδζηδηζηήξ ηδξ ιακίαξ 

εκακηίμκ ημο ζογφβμο ηδξ πμο ιε ηδ ζηάζδ ημο μοζζαζηζηά ηδκ πνυδμζε, εηεέημκηάξ 

ηδκ βοική ζηα ιάηζα εκυξ άθθμο άκδνα.  

Καηά ηφνζμ θυβμ ηνεζξ είκαζ μζ αζηίεξ πμο ζοκδβμνμφκ ζηδ δζάπναλδ ημο 

εβηθήιαημξ απυ ημκ Γφβδ. Σμ ενςηζηυ πάεμξ, δ εηδζηδηζηή ιακία ηαζ δ ακαβηαζυηδηα 

πμο επέααθε ημ πμθζηζηυ ζφζηδια ηδξ Αζίαξ. Χζηυζμ, μ ήνςαξ ακ ηαζ οπμπνεχεδηε 

κα ζημηχζεζ ημκ Κακδαφθδ δε ζδιαίκεζ πςξ δ πνάλδ ημο ήηακ δίηαζδ ηαζ εα έιεκε 

αηζιχνδημξ. Ο Ζνυδμημξ ζημ ηέθμξ ηδξ κμοαέθαξ πθδνμθμνεί βζα ημκ πνδζιυ ηδξ 

Ποείαξ πμο πνμέαθεπε πςξ δ εηδίηδζδ ηςκ πνάλεςκ ημο Γφβδ εα πέζεζ ζημκ πέιπημ 

απυβμκυ ημο.
410

 Δπμιέκςξ, ζε αοηυ ημ ζδιείμ βίκεηαζ ηαηακμδηή δ πνδζζιυηδηα πμο 

είπε δ ζοβηεηνζιέκδ πανέηααζδ. Υςνίξ ηδκ ζζημνία αοηή δ ιμίνα ημο Κνμίζμο εα 

έιεκε ακελήβδηδ ζημκ ακαβκχζηδ. Ο Ζνυδμημξ ακάβεζ ηδκ πηχζδ ημο ζηδκ 

πνμβμκζηή ανά, δδθαδή ζε ιζα ηαεανά ιεηαθοζζηή αζηζμθμβία. 

Ζ ζζημνία ημο Κνμίζμο εηηείεεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ δφμ κμοαέθεξ ημο Α΄ 

αζαθίμο ηςκ παναβνάθςκ 29 έςξ 33 ηαζ 34 έςξ 45 ακηζζημίπςξ. Σα επεζζυδζα ηςκ 

πςνίςκ αοηχκ δεκ επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ ηαηάδεζλδ ηδξ αηιήξ ημο Λοδμφ ααζζθζά, 

αθθά ιαξ εζζάβμοκ ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο.
411

 Ο Κνμίζμξ ήηακ ηαηαδζηαζιέκμξ κα 

είκαζ μ ηεθεοηαίμξ ααζζθζάξ ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Μενικαδχκ, υιςξ δ αηνζαήξ ιμνθή 

ηδξ ηαηαζηνμθήξ ημο μθεζθυηακ ζε πθήεμξ παναβυκηςκ. Ακάιεζα ζε αοημφξ ήηακ δ 

πνμβμκζηή ηαηάνα πμο είπε ηθδνμκμιήζεζ απυ ημκ Γφβδ, αθθά ηαζ δ αθαγμκεία ημο 

ζδίμο ςξ απμηέθεζια ηδξ οπεναμθζηήξ εοιάνεζαξ, δ μπμία ιάθζζηα ηςκ χεδζε ζε 

πνμζπάεεζεξ επέηηαζδξ ηδξ ελμοζίαξ ημο. Ζ πνχηδ απυ ηζξ δφμ κμοαέθεξ 

πναβιαηεφεηαζ ημ επεζζυδζμ ιε ημκ υθςκα, υπμο ζηδ ιεηαλφ ημοξ ζογήηδζδ 

θαίκεηαζ δ έπανζδ πμο δζέεεηαζ μ Κνμίζμξ θυβς ημο άιεηνμο πθμφημο ημο. Ο υθςκ 

εηπνμζςπεί ημκ ζμθυ ζφιαμοθμ μ μπμίμξ πνμζπαεεί κα ηαηαδείλεζ ζημκ αθαγυκα ηαζ 

ηοθθςιέκμ απυ υθαμ Κνμίζμ, ημ ιμκηέθμ εκυξ πναβιαηζηά εοηοπζζιέκμο  άκδνα, 

ιέζα απυ ηδκ πανάεεζδ ιίαξ ζεζνάξ παναδεζβιάηςκ ηέημζςκ ακδνχκ.  Δηείκμ πμο 

ημκίγεζ μ ζμθυξ Αεδκαίμξ είκαζ πςξ μ άκενςπμξ είκαζ ένιαζμ ηδξ εοιεηάαθδηδξ ηφπδξ 

ημο
412

 ηαζ πςξ δεκ ιπμνεί ηάπμζμξ κα εεςνδεεί εοηοπζζιέκμξ ακ πνχηα δ γςή ημο δε 

                                                           
410

Ζν., 1, 13 Σμζυκδε ιέκημζ εἶπε ἡ Ποείδ, ὡξ Ἡναηθείδῃζζ ηίζζξ ἥλεζ ἐξ ηὸκ πέιπημκ ἀπυβμκμκ Γφβες. 

ημφημο ημῦ ἔπεμξ Λοδμί ηε ηαὶ μἱ ααζζθέεξ αὐηῶκ θυβμκ μὐδέκα ἐπμζεῦκημ, πνὶκ δὴ ἐπεηεθέζεδ.  
411

Immerwahr, υ.π., ζ. 56 
412

Ζν., 1,  32  ὦ Κνμῖζε, πᾶκ ἐζηζ ἄκενςπμξ ζοιθμνή.  
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θεάζεζ ζημ ηέθμξ ηδξ.
413

 Ο Κνμίζμξ μνβίζηδηε ζημ άημοζια ηςκ θυβςκ ημο 

ηαθεζιέκμο ημο, ηαεχξ πενίιεκε εηείκμκ κα εεςνήζεζ πζμ εοηοπζζιέκμ απυ υθμοξ 

ημοξ ακενχπμοξ. Νζχεςκηαξ πςξ μ υθςκ ημκ πνμζαάθεζ ηαζ εεςνχκηαξ ημκ 

αζημζπείςημ ημκ έδζςλε,
414

 πςνίξ κα έπεζ ηαηαθάαεζ ημ ιέβεεμξ ηςκ θυβςκ ημο ζμθμφ 

υθςκα. 

Ο δζάθμβμξ επζηνέπεζ ζημκ ζζημνζηυ κα ηαηαδείλεζ ιία απυ ηδξ αζηίεξ πμο 

ζοκηέθεζακ απυ ηδ ιζα ζηδκ πηχζδ ημο Κνμίζμο ηαζ απυ ηδκ άθθδ, ζηζξ ζζημνζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ Δθθάδαξ ηαζ Ακαημθήξ. ημ επεζζυδζμ αοηυ πανμοζζάγεηαζ δ δεζηή εκυξ 

ααζζθζά, δ πανμοζία ημο μπμίμο οπήνλε ζδιακηζηή ζηδκ ελέθζλδ ηςκ ζζημνζηχκ 

βεβμκυηςκ. Δλεηάγμκηαξ ηδ ζηάζδ ημο ζημ δζάθμβμ παναηδνμφιε  πςξ ζακ 

παναηηήναξ δζέπεηαζ απυ ζμαανά ζθάθιαηα ηνίζδξ. Ο Κνμίζμξ ηονζανπείηαζ απυ 

ιεβαθμθνμζφκδ. Τπενεηηζιά ηδξ πνμζςπζηή ημο εοδιενία ηαζ αδοκαηεί κα 

ακηζθδθεεί υηζ ημ εείμ είκαζ «θεμκενυ ηαζ ηαναπχδεξ», υπςξ μ υθςκ ημκ 

ζοιαμοθεφεζ. Έηζζ θμζπυκ, πνμηάθεζε ηδκ αβακάηηδζδ ημο εεμφ, δ μπμία ζηδ 

ζοκέπεζα μδήβδζε ζε ιία ζεζνά ζοιπηςιαηζηχκ ηαζ άηνςξ ηναβζηχκ ζοκεδηχκ πμο 

ζοκηέθεζακ ζημ εάκαημ ημο βζμφ ημο Άηδ, μ μπμίμξ εα απμηεθέζεζ ημ εέια ηδξ 

επυιεκδξ κμοαέθαξ. 

Ο Ζνυδμημξ ακαβυιεκμξ ζε εέιαηα θασηήξ δεζηήξ εκημπίγεζ ημοξ θυβμοξ πμο 

πζεακυκ μδδβμφκ έκακ ααζζθζά ζηδ θήρδ απμθάζεςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηδξ 

επεηηαηζηήξ πμθζηζηήξ πμο αημθμφεδζε μ Κνμίζμξ, απυδζδμκηάξ ημοξ ζηδκ απφειεκδ 

αοημπεπμίεδζδ ηαζ ηδκ αηυνεζηδ επζεοιία βζα απυηηδζδ υθμ ηαζ πενζζζυηενςκ 

αβαεχκ ηαζ ελμοζίαξ, ςξ απμηέθεζια ημο υθαμο ηαζ ηδξ εοδιενίαξ πμο αββίγεζ ηα 

υνζα ηδξ οπεναμθήξ.  

Σέθμξ, εηηυξ απυ ηζξ απμθάζεζξ πμθζηζημφ παναηηήνα, δ πηχζδ ημο ααζζθζά 

ακάβεηαζ ζε αίηζα πμο ειπίπημοκ ζημ πθαίζζμ ηδξ θασηήξ δεζηήξ. φιθςκα ιε ημκ 

ζζημνζηυ, ααζζηυηενμ υθςκ ήηακ δ  ηφθθςζδ ημο κμο θυβς ημο οπένιεηνμο υθαμο, δ 

μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ πνμηάθεζε ημκ εείμ θευκμ. Ο Κνμίζμξ πανμοζζάγεηαζ  

ακίηακμξ κα ηαηαθάαεζ ημ εοιεηάαθδημ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ, ιέπνζ ηδκ επυιεκδ 

                                                           
413

Ζν., 1, 32  πνὶκ δ᾽ ἂκ ηεθεοηήζῃ, ἐπζζπεῖκ ιδδὲ ηαθέεζκ ης ὄθαζμκ, ἀθθ᾽ εὐηοπέα.  
414

Ζν., 1, 33  ηαῦηα θέβςκ ηῷ Κνμίζῳ μὔ ηςξ μὔηε ἐπανίγεημ, μὔηε θυβμο ιζκ πμζδζάιεκμξ μὐδεκὸξ 

ἀπμπέιπεηαζ, ηάνηα δυλαξ ἀιαεέα εἶκαζ, ὃξ ηὰ πανευκηα ἀβαεὰ ιεηεὶξ ηὴκ ηεθεοηὴκ πακηὸξ πνήιαημξ 

ὁνᾶκ ἐηέθεοε.  
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κμοαέθα πμο ζδιαίκεζ ηδκ ανπή ηδξ πηχζδξ, αθθά ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ζμθχκ 

παναζκέζεςκ ημο υθςκα. 

Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ κμοαέθαξ πμο πναβιαηεφεηαζ ημ εάκαημ ημο βζμφ ημο 

Κνμίζμο, Άηδ είκαζ βκςζηυ απυ πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα. ημ πανυκ, δ πνμζμπή ιαξ 

εα εζηζαζηεί ζηδκ ηαηάδεζλδ ηςκ ααεφηενςκ αζηζχκ ηςκ βεβμκυηςκ.  Ζ πμνεία ηδξ 

γςήξ ηςκ δνχςκ ηαεμνίγεηαζ ιέζς ημο ζοκδοαζιμφ ηνζχκ παναβυκηςκ. Μάθζζηα, 

απυ ηδκ ανπή μ ζζημνζηυξ ιαξ πνμσδεάγεζ βζα ηδκ ηναβζηή ηαηάθδλδ ηδξ κμοαέθαξ 

ιέζς ηδξ αηυθμοεδξ θνάζδξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 34 ημο Α΄ αζαθίμο: Μεηὰ 

δὲ όισλα νἰρόκελνλ ἔιαβε ἐθ ζενῦ λέκεζηο κεγάιε Κξνῖζνλ, ὡο εἰθάζαη, ὅηη ἐλόκηζε ἑσπηὸλ 

εἶλαη ἀλζξώπσλ ἁπάλησλ ὀιβηώηαηνλ
415

. Δδχ μ ακαβκχζηδξ πθδνμθμνείηαζ πςξ δ εεσηή 

μνβή πμο μ Κνμίζμξ πνμηάθεζε, ηαεχξ δεκ οπμθυβζζε ημ θεμκενυ ηαζ ηαναπχδεξ ημο 

εείμο, υπςξ μ υθςκ ημκ είπε πνμεζδμπμζήζεζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ κμοαέθα, ήηακ 

οπέοεοκδ ηδξ ζοιθμνάξ πμο πθδζίαγε ηαζ δεκ είκαζ άθθδ απυ ημ εάκαημ ημο Άηδ. 

Άνα, ημ αηφπδια πμο ηυζηζζε ηδ γςή ζημ κέμ, ακάβεηαζ ζε ιζα ιεηαθοζζηή αζηία. ηδ 

ζημηεζκή αμοθή ημο εεμφ δ μπμία ήηακ απμηέθεζια δφμ παναβυκηςκ. Πνχημκ, ηδξ 

πνμβμκζηήξ ηαηάναξ πμο μ Κνμίζμξ είπε ηθδνμκμιίζεζ απυ ημκ Γφβδ ηαζ ιέζς ημο 

παιμφ ημο Άηδ εα ενπυηακ δ ηζιςνία ηςκ πανεθεμκηζηχκ ζθαθιάηςκ ηαζ δεφηενμκ, 

ηδξ φανεςξ ημο παηένα ελαζηίαξ ηδξ οπεναμθζηήξ ειπζζημζφκδξ ηαζ οπενεηηίιδζδξ 

πμο έδςζε ζηδκ πνμζςπζηή ημο εοδιενία.
416

  

ηδ ζοκέπεζα, ιέζς εκυξ μκείνμο μ Κνμίζμξ πνμεζδμπμζείηαζ βζα ημ ηέθμξ ημο 

βζμφ ημο,
417

 ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ εα έανζζηε ημ εάκαημ απυ ιζα ζζδενέκζα αζπιή.
418

 

Γζα αηυιδ ιία θμνά, ημ ιεηαθοζζηυ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ 

βεβμκυηςκ. Σμ υκεζνμ ηνμιμηνάηδζε ημκ Κνμίζμ ιε απμηέθεζια κα ημκ μδδβήζεζ ζε 

πνάλεζξ πμο ζηυπμ είπακ ηδκ πνμζηαζία ημο Άηδ. Πνχηα, ημκ πάκηνερε ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα απαβυνεοζε ηδ ζοιιεημπή ημο ζε εηζηναηείεξ ηαζ μπμζαδήπμηε επαθή ιε 

αζπιδνά ακηζηείιεκα, υπςξ αηυκηνζα ηαζ δυναηα.
419

 Χζηυζμ, μ Κνμίζμξ δεκ 

                                                           
415

 Ζν., 1, 34 
416

 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ. 47 
417

Ζν., 1, 34 Αὐηίηα δέ μἱ εὕδμκηζ ἐπέζηδ ὄκεζνμξ, ὅξ μἱ ηὴκ ἀθδεείδκ ἔθαζκε ηῶκ ιεθθυκηςκ βεκέζεαζ 

ηαηῶκ ηαηὰ ηὸκ παῖδα.  
418

Ζν., 1, 34 ημῦημκ δὴ ὦκ ηὸκ Ἄηοκ ζδιαίκεζ ηῷ Κνμίζῳ ὁ ὄκεζνμξ ὡξ ἀπμθέεζ ιζκ αἰπιῆ ζζδδνέῃ 

αθδεέκηα.  
419

Ζν., 1, 34 ὁ δὲ ἐπείηε ἐλδβένεδ ηαὶ ἑςοηῷ θυβμκ ἔδςηε, ηαηαννςδήζαξ ηὸκ ὄκεζνμκ ἄβεηαζ ιὲκ ηῷ 

παζδὶ βοκαῖηα, ἐςευηα δὲ ζηναηδβέεζκ ιζκ ηῶκ Λοδῶκ μὐδαιῆ ἔηζ ἐπὶ ημζμῦημ πνβια ἐλέπειπε, 

ἀηυκηζα δὲ ηαὶ δμνάηζα ηαὶ ηὰ ημζαῦηα πάκηα ημῖζζ πνέςκηαζ ἐξ πυθειμκ ἄκενςπμζ, ἐη ηῶκ ἀκδνεχκςκ 

ἐηημιίζαξ ἐξ ημὺξ εαθάιμοξ ζοκέκδζε, ιή ηί μἱ ηνειάιεκμκ ηῷ παζδὶ ἐιπέζῃ.  
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ηαηυνεςζε ζημ ηέθμξ κα απμηνέρεζ ηδ ζοιθμνά. Έκα ηοπαίμ πενζζηαηζηυ, δ 

ειθάκζζδ ημο ηάπνμο πμο ηαηέζηνεθε ηα ζπανηά ηςκ Μοζχκ, βίκεηαζ δ αθμνιή ηδξ 

επαθήεεοζδξ ημο μκείνμο. Ζ αζηία αοημφ έβηεζηαζ ζηδκ δεζηή ακςηενυηδηα ημο Άηδ 

πμο εεχνδζε πςξ  ήηακ πνέμξ ημο κα πνμζηαηέρεζ ημ θαυ ημο ζοιιεηέπμκηαξ μ ίδζμξ 

εκενβά ζηδ απαθθαβή ημο εενζμφ ηαζ κα ιδ ιείκεζ αιέημπμξ, ηθεζζιέκμξ ζημ παθάηζ, 

ζηέθκμκηαξ απθχξ αμήεεζα, υπςξ μ παηέναξ ημο ημκ ζοιαμφθεοε. Ζ δεζηή 

ακςηενυηδηα ημο κέμο απμηοπχκεηαζ έκημκα απυ ημκ ζζημνζηυ ιέζς ημο αηυθμοεμο 

απμζπάζιαημξ ηδξ παναβνάθμο 37, υπμο πνμζπαεεί κα ιεηαπείζεζ ημκ παηένα ημο 

πνμηεζιέκμο κα ημο επζηνέρεζ ηδ ζοιιεημπή ημο ζημ ηοκήβζ ημο ηάπνμο: θνῖνο κέλ ηηο 

ηνῖζη πνιηήηῃζη δόμσ εἶλαη, θνῖνο δέ ηηο ηῆ λενγάκῳ γπλαηθί; θνίῳ δὲ ἐθείλε δόμεη ἀλδξὶ 

ζπλνηθέεηλ; ἐκὲ ὦλ ζὺ ἢ κέζεο ἰέλαη ἐπὶ ηὴλ ζήξελ, ἢ ιόγῳ ἀλάπεηζνλ ὅθσο κνη ἀκείλσ ἐζηὶ 

ηαῦηα νὕησ πνηεόκελα
420

. Σεθζηά, μ Άηδξ επζζηναηεφμκηαξ ηδ θμβζηή ηαηυνεςζε κα 

ιεηαπείζεζ ημκ παηένα ημο, μ μπμίμξ πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζεζ ηδκ πνμζηαζία ημο, 

ζηέθκεζ ςξ ζοκμδεία ημκ Άδναζημ. ηδκ πανάβναθμ 42 πανμοζζάγεηαζ δ δεζηή 

ακςηενυηδηα ημο Αδνάζημο ιέζς ηδξ απάκηδζδξ πμο έδςζε ζημκ Κνμίζμ, υηακ ημο 

γήηδζε κα αημθμοεήζεζ ημκ Άηδ ζημ ηοκήβζ βζα κα ημο πανέπεζ πνμζηαζία.
421

 Ο 

Άδναζημξ εεςνεί πνέμξ ημο κα ακηαπμδχζεζ ζημκ ααζζθζά ηδ αμήεεζα πμο ημο 

πνυζθενε, υηακ δζςβιέκμξ απυ ημ ανπμκηζηυ ημο ζπίηζ θυβς ημο αημφζζμο θυκμο ημο 

αδεθθμφ ημο γήηδζε απυ ημκ Κνμίζμ κα ημκ ελαβκίζεζ. Σμ ηέθμξ δεκ ήηακ ηναβζηυ 

ιυκμ βζα ημκ Κνμίζμ, αθθά ηαζ βζα ημκ Άδναζημ πμο έβζκε βζα δεφηενδ θμνά 

αημφζζμξ θμκζάξ, υηακ ημ ημκηάνζ πμο ένζλε αζηυπζζε ηαζ ακηί βζα ημκ ηάπνμ πέηοπε 

ημκ Άηδ, επαθδεεφμκηαξ έηζζ ημκ θυβμ ημο μκείνμο ηαζ ημ πνδζιυ πμο μ Γφβδξ είπε 

θάαεζ.   

ηδκ κμοαέθα πμο ιυθζξ παναημθμοεήζαιε, ημ εεσηυ ηαζ ημ ακενχπζκμ 

ζημζπείμ αθθδθμζοκδέμκηαζ. Ζ εεσηή μνβή ηαζ δ ακενχπζκδ δεζηή ακςηενυηδηα 

πνμζθένμοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ πνμηεζιέκμο δ ακαπυθεοηηδ ζοιθμνά ημο 

πνμθδηζημφ μκείνμο κα πναβιαηςεεί.  

Ζ επυιεκδ ζζημνία εκημπίγεηαζ ζημ Α΄ αζαθίμ ζηζξ παναβνάθμοξ 108 έςξ 119 

ηαζ αθμνά ηα βεβμκυηα ηδξ βέκκδζδξ ηαζ επζαίςζδξ ημο Κφνμο, ζδνοηή ηδξ πενζζηήξ 

                                                           
420

 Ζν., 1, 37 
421

Ζν., 1, 42 Ὦ ααζζθεῦ, ἄθθςξ ιὲκ ἔβςβε ἂκ μὐη ἤζα ἐξ ἄεεθμκ ημζυκδε· μὔηε βὰν ζοιθμνῆ ημζῆδε 

ηεπνδιέκμκ μἰηυξ ἐζηζ ἐξ ὁιήθζηαξ εὖ πνήζζμκηαξ ἰέκαζ, μὔηε ηὸ αμφθεζεαζ πάνα, πμθθαπῆ ηε ἂκ ἶζπμκ 

ἐιεςοηυκ. κῦκ δέ, ἐπείηε ζὺ ζπεφδεζξ ηαὶ δεῖ ημζ πανίγεζεαζ (ὀθείθς βάν ζε ἀιείαεζεαζ πνδζημῖζζ), 

πμζέεζκ εἰιὶ ἕημζιμξ ηαῦηα, παῖδά ηε ζυκ, ηὸκ δζαηεθεφεαζ θοθάζζεζκ, ἀπήιμκα ημῦ θοθάζζμκημξ 

εἵκεηεκ πνμζδυηα ημζ ἀπμκμζηήζεζκ.  
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δοκαζηείαξ.
422

 Ζ κμοαέθα αοηή ιαξ εζζάβεζ ζηδκ ηαηελμπήκ εειεθζχδδ αζηία ημο 

επεηηαηζζιμφ, δ μπμία ακάβεηαζ ζε ζφιαμθμ ιέζς ημο μκείνμο πμο είδε μ ααζζθζάξ 

Αζηοάβδξ, ημκ πνχημ πνυκμ ημο βάιμο ηδξ ηυνδξ ημο.
423

 ηδκ πανάβναθμ 108 

πθδνμθμνμφιαζηε απυ ημκ ζζημνζηυ ηζξ αηνζαείξ θεπημιένεζεξ ημο μκείνμο, ζφιθςκα 

ιε ημ μπμίμ είδε κα θοηνχκεζ απυ ηδκ ηυνδ ημο έκα ηθήια πμο απθςκυηακ ζε υθδ ηδκ 

Αζία.
424

 ηακ μζ μκεζνμηνίηεξ ελήβδζακ πςξ ημ παζδί πμο εα βεκκζυηακ έιεθθε κα 

ααζζθεφζεζ ακηί βζα αοηυκ,
425

 αιέζςξ πήνε ηδκ εημζιυβεκδ ηυνδ ημο ζημ παθάηζ 

πνμηεζιέκμο κα ζημηχζεζ ημ παζδί ιυθζξ αοηυ βεκκζυηακ.
426

 Σδκ απμζημθή ακέεεζε 

ζημκ έιπζζηυ ημο Άνπαβμ, μ μπμίμξ ελαζηίαξ ημο θυαμο ιζαξ ιεθθμκηζηήξ εηδίηδζδξ 

ηδξ ηυνδξ ημο Αζηοάβδ, απέθοβε κα εθανιυζεζ μ ίδζμξ ηδκ εκημθή ημο ααζζθζά ηαζ 

ηδκ ακέεεζε ζε ηάπμζμκ άθθμκ, έκα αμζηυ, ημ υκμια ημο μπμίμο ήηακ Μζηνζδάηδξ. Ζ 

ζζημνία ημο Μζηνζδάηδ ηαζ ηδξ ζογφβμο ημο Κοκχξ ιαξ είκαζ βκςζηή απυ ημ 

ηεθάθαζμ πμο πναβιαηεουηακ ηδ δνάζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ κμοαέθεξ. Σμ ακδνυβοκμ 

ζοιαμθίγεζ ηδ εεσηή ηφπδ ημο Κφνμο πάνδ ζηδκ μπμία ηαηάθενε κα επζαζχζεζ.
427

 

ηδ ζοκέπεζα ημο επεζζμδίμο ηαζ αθμφ μ Κφνμξ έπεζ πζα ιεβαθχζεζ ηαζ έπεζ 

απμηαθοθεεί υθδ δ αθήεεζα ζημκ Αζηοάβδ, μ Ζνυδμημξ πανμοζζάγεζ ιία αηυιδ αζηία 

δοζάνεζηςκ ελεθίλεςκ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εηδζηδηζηή ιακία πμο ηαηέθααε ημκ 

ααζζθζά υηακ έιαεε πςξ μζ εκημθέξ ημο δεκ εηηεθέζηδηακ. οβηεηνζιέκα, ζηδκ 

πανάβναθμ 119 πανμοζζάγεηαζ μ ηνυπμξ πμο επέθελε μ Αζηοάβδξ κα ηζιςνήζεζ ημκ 

άκενςπμ πμο πανάημοζε ηδκ εκημθή ημο. Γεκ ανηέζηδηε απθχξ ζηδκ εηηέθεζδ ημο 

δεηαηνζάπνμκμο βζμφ ημο Ανπάβμο, αθθά δ δίρα ημο βζα εηδίηδζδ ημκ χεδζε ζε ιζα 

απμηνυπαζδ πνάλδ. Να πνμζθένεζ ςξ βεφια ζημκ παηένα ημ κεηνυ παζδί ημο.
428

  

                                                           
422

 Immerwahr, υ.π., ζ. 60 
423

 Immerwahr, υ.π., ζ. 74 
424

Ζν., 1, 108  οκμζηεμφζδξ δὲ ηῷ Καιαφζῃ ηξ Μακδάκδξ ὁ Ἀζηοάβδξ ηῷ πνχηῳ ἔηεσ εἶδε ἄθθδκ 

ὄρζκ· ἐδυηεέ μἱ ἐη ηῶκ αἰδμίςκ ηξ εοβαηνὸξ ηαφηδξ θῦκαζ ἄιπεθμκ, ηὴκ δὲ ἄιπεθμκ ἐπζζπεῖκ ηὴκ 

Ἀζίδκ πᾶζακ.  
425

Ζν., 1, 108  ἐη βάν μἱ ηξ ὄρζμξ ηῶκ ιάβςκ μἱ ὀκεζνμπυθμζ ἐζήιαζκμκ ὅηζ ιέθθμζ ὁ ηξ εοβαηνὸξ 

αὐημῦ βυκμξ ααζζθεφζεζκ ἀκηὶ ἐηείκμο. 
426

Ζν., 1, 108  ἰδὼκ δὲ ημῦημ ηαὶ ὑπενεέιεκμξ ημῖζζ ὀκεζνμπυθμζζζ ιεηεπέιραημ ἐη ηῶκ Πενζέςκ ηὴκ 

εοβαηένα ἐπίημηα ἐμῦζακ, ἀπζημιέκδκ δὲ ἐθφθαζζε αμοθυιεκμξ ηὸ βεκκχιεκμκ ἐλ αὐηξ δζαθεεῖναζ.  
427

 Immerwahr, υ.π., ζ. 60 
428

 Ζν., 1, 119  Ἀζηοάβδξ δέ, ὥξ μἱ ἀπίηεημ ὁ Ἁνπάβμο παῖξ, ζθάλαξ αὐηὸκ ηαὶ ηαηὰ ιέθεα δζεθὼκ ηὰ 

ιὲκ ὤπηδζε, ηὰ δὲ ἥρδζε ηῶκ ηνεῶκ, εὔηοηα δὲ πμζδζάιεκμξ εἶπε [ἕημζια]. ἐπείηε δὲ ηξ ὥνδξ 

βζκμιέκδξ ημῦ δείπκμο πανζακ μἵ ηε ἄθθμζ δαζηοιυκεξ ηαὶ ὁ Ἅνπαβμξ, ημῖζζ ιὲκ ἄθθμζζζ ηαὶ αὐηῷ 

Ἀζηοάβεσ πανεηζεέαημ ηνάπεγαζ ἐπίπθεαζ ιδθέςκ ηνεῶκ, Ἁνπάβῳ δὲ ημῦ παζδὸξ ημῦ ἑςοημῦ, πθὴκ 

ηεθαθξ ηε ηαὶ ἄηνςκ πεζνῶκ ηε ηαὶ πμδῶκ, ηἆθθα πάκηα· ηαῦηα δὲ πςνὶξ ἔηεζημ ἐπὶ ηακέῳ 

ηαηαηεηαθοιιέκα.  
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ημ επεζζυδζμ πμο ιυθζξ ελεηάζαιε παναηδνμφιε ηνεζξ ιμνθέξ αζηίαξ. Βαζζηή 

υθςκ είκαζ ηα ζδζμηεθή ζοιθένμκηα εκυξ ιμκάνπδ. Σμ πάεμξ ημο βζα ελμοζία 

οπενααίκεζ ημοξ δεζιμφξ αίιαημξ ηαζ δε δζζηάγεζ κα πνμαεί ζε εζδεπεή εβηθήιαηα 

εκακηίμκ εηείκςκ πμο αιθζζαήηδζακ ηαζ πανάημοζακ ηδκ ανπή ημο. Σέθμξ, δ εεσηή 

ηφπδ  είκαζ έκαξ ιεηαθοζζηυξ πανάβμκηαξ ηαεμνζζηζηυξ ζηζξ γςέξ ηςκ ακενχπςκ. Ζ 

Κοκχ ζακ απυ εαφια πάκεζ ημ πναβιαηζηυ ηδξ παζδί ηαζ ηδ εέζδ ημο παίνκεζ μ 

κεμβέκκδημξ Κφνμξ, μ μπμίμξ υηακ ιεβάθςζε επζαεααίςζε ημ υκεζνμ ημο παππμφ ημο. 

Οζ επυιεκεξ δφμ κμοαέθεξ απμηεθμφκ εβηζαςηζζιέκεξ αθδβήζεζξ ηςκ 

δζδβήζεςκ πμο ςξ πνςηαβςκζζηή ημοξ έπμοκ ημκ Καιαφζδ.
429

 Πνυηεζηαζ βζα ηζξ 

ζζημνίεξ δφμ Δθθήκςκ ηονάκκςκ, ημο Πμθοηνάηδ ηαζ ημο Πενζάκδνμο, μζ μπμίμζ δε 

δίζηαγακ κα οπμδμοθχκμοκ ηαζ κα αδζημπναβμφκ εζξ αάνμξ ηςκ ζοιπαηνζςηχκ 

ημοξ,
430

 πνμξ πάνδκ ημο πνμζςπζημφ ημοξ ζοιθένμκημξ. Κφνζα επζδίςλδ ημο 

Ζνμδυημο είκαζ κα ακαδείλεζ ηδκ ζιπενζαθζζηζηή πμθζηζηή πμο αημθμοεμφζακ ηυζμ μζ 

Αζζάηεξ ιμκάνπεξ, υζμ ηαζ μζ Έθθδκεξ ηφνακκμζ, ζε ααζζηή αζηία πμο πνμηαθεί 

πθήεμξ δεζκχκ.
431

  

Δπεζζυδζα ηδξ γςήξ ηςκ δφμ ηονάκκςκ πανμοζζάγμκηαζ απυ ημκ Ζνυδμημ ζημ 

Γ΄ αζαθίμ ηςκ ζζημνζχκ. Ζ κμοαέθα πμο πναβιαηεφεηαζ ηδκ ζζημνία ημο Πμθοηνάηδ 

απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ. Σμ πνχημ εηηίεεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 39 έςξ 43 ηαζ 

πνμκζηά εκηάζζεηαζ ηδκ πενίμδμ ηδξ ακυδμο ημο ηονάκκμο, εκχ ημ δεφηενμ ζηζξ 

παναβνάθμοξ 120 έςξ 125 ηαζ αθμνά ηδκ πηχζδ ημο. Απυ ηδκ ανπή ηδξ παναβνάθμο 

39 βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ απυ ημκ ακαβκχζηδ μζ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμίδζε μ άιζμξ 

ηφνακκμξ πνμηεζιέκμο κα απμηηήζεζ ημκ πθήνδ έθεβπμ ημο κδζζμφ, αθθά ηαζ βζα κα 

επεηηείκεζ ηδκ επζηνάηεζά ημο.  Ο πυεμξ βζα δφκαιδ ηαζ ελμοζία ημκ ηονζεφεζ ζε 

ζδιείμ κα δμθμθμκήζεζ ημκ έκακ αδεθθυ ηαζ κα ελμνίζεζ ημκ άθθμ
432

 ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα κα ζοκάρεζ θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε ημκ Αζβφπηζμ Άιαζδ.
433

 Ανβυηενα, δ δίρα 

                                                           
429

P. Payen, Ιζηνξηθόο ιόγνο θαη αθεγεκαηηθέο δνκέο ζηνλ Ηξόδνην, ζημ Ἱζημνίδ: Γεηαηέζζενα 

ιεθεηήιαηα βζα ημκ Ζνυδμημ, υ.π., ζ. 448, 449 
430

 Immerwahr, υ.π., ζ. 69 
431

 Payen,  υ.π., ζ. 448, 449 
432

Ζν., 3, 39 ηαὶ ηὰ ιὲκ πνῶηα ηνζπῆ δαζάιεκμξ ηὴκ πυθζκ ημῖζζ ἀδεθθεμῖζζ Πακηαβκχηῳ ηαὶ 

οθμζῶκηζ ἔκεζιε, ιεηὰ δὲ ηὸκ ιὲκ αὐηῶκ ἀπμηηείκαξ, ηὸκ δὲ κεχηενμκ οθμζῶκηα ἐλεθάζαξ ἔζπε 

πᾶζακ άιμκ. 
433

Ζν., 3, 39  ἔπςκ δὲ λεζκίδκ Ἀιάζζ ηῷ Αἰβφπημο ααζζθέσ ζοκεεήηαημ, πέιπςκ ηε δῶνα ηαὶ δεηυιεκμξ 

ἄθθα παν᾽ ἐηείκμο.  
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βζα επεηηαηζζιυ ηαζ αφλδζδ ηδξ δφκαιήξ ημο, ημκ χεδζε ζε ιζα ζεζνά εηζηναηεζχκ 

πμο είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ  ηαηάθδρδ πμθθχκ κδζζχκ ηαζ πυθεςκ.
434

 

θμ αοηυξ μ υθαμξ πνμαθδιάηζζε ημκ θίθμ ημο Άιαζδ, μ νυθμξ ημο μπμίμο 

ζηδ κμοαέθα εοιίγεζ έκημκα ημκ ηναβζηυ πνμάββεθμ ηδξ ηναβςδίαξ.
435

 Ο Άιαζδξ 

ακηζθαιαάκεηαζ πςξ δ εοηοπία ημο Πμθοηνάηδ αββίγεζ ηα υνζα ηδξ οπεναμθήξ ηαζ 

πνμζπαεεί κα πνμεζδμπμζήζεζ ημκ ηφνακκμ πνμηεζιέκμο κα απμθφβεζ ημκ εείμ 

θευκμ.
436

 Χζηυζμ, ζηζξ παναβνάθμοξ 40 ηαζ 41 ακηζθαιαακυιαζηε πςξ δ ζημηεζκή 

αμοθή ημο Θεμφ είκαζ δ αζηία ηδξ επζηεζιεκδξ ηαηαζηνμθήξ ημο. Ο Πμθοηνάηδξ ακ 

ηαζ αημθμφεδζε ηδξ ζοιαμοθέξ ημο Άιαζδ ηαζ δέπηδηε κα πάζεζ ημ πμθφηζιμ 

δαπηοθίδζ ημο πεηχκηαξ ημ ζηδ εάθαζζα, μ ηνυπμξ πμο ανέεδηε ιέζα ζηδκ ημζθζά ημο 

ρανζμφ ιαξ μδδβεί ζηδκ ίδζα ζηέρδ πμο χεδζε ημκ Άιαζδ ζηδ δζάθοζδ ηδξ θζθίαξ ιε 

ημκ Πμθοηνάηδ.
437

 Ο άιζμξ ηφνακκμξ ήηακ ηαηαδζηαζιέκμξ. Ζ ζιπενζαθζζηζηή 

πμθζηζηή, δ άιεηνδ εοηοπία ηαζ δ αηένιμκδ δίρα βζα ηονζανπία πνμηάθεζε ημ 

θεμκενυ ηαζ ηαναπχδεξ ημο εείμο. οκέπεζα ηδξ ιεηαθοζζηήξ αοηήξ αζηίαξ απμηέθεζε 

δ ζοκηνζαή ημο απυ ημκ Πένζδ φπανπμ Ονμίηδ, δ μπμία πανμοζζάγεηαζ ζηζξ 

παναβνάθμοξ 120 έςξ 125.  

ηδκ πανάβναθμ 120, μ Ζνυδμημξ ημκίγεζ πςξ μ Πένζδξ φπανπμξ εέθδζε ημκ 

εάκαημ ημο Πμθοηνάηδ, δίπςξ ηάπμζμ πνμθακέξ αίηζμ. ηδ ζοκέπεζα, παναεέηεζ δφμ 

απυ ηζξ πζμ πζεακέξ αζηίεξ ηζξ μπμίεξ οπμζηήνζγε μ θαυξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ.
438

 

φιθςκα ιε ηδκ πνχηδ, μ αθακζζιυξ ημο μθεζθυηακ ζηδκ εηδίηδζδ πμο μ Ονμίηδξ 

εέθδζε κα πάνεζ, υηακ έκαξ άθθμξ Πένζδξ μκυιαηζ Μδηνμαάηδξ απδφεοκε 

πνμζαθδηζηά θυβζα εκακηίμκ ημο, ειπαίγμκηάξ ημκ πςξ δεκ είπε ηαηαθένεζ κα 

πνμζεέζεζ ζηδκ επανπία ημο Μεβάθμο Βαζζθζά ημ κδζί ηδξ άιμο ελαζηίαξ εκυξ 

αζήιακημο ιπνμζηά ζε αοηυκ, ηονάκκμο.
439

 φιθςκα ιε ηδκ δεφηενδ, δ μνβή ημο 

                                                           
434

Ζν., 3, 39  ζοπκὰξ ιὲκ δὴ ηῶκ κήζςκ ἀναζνήηεε, πμθθὰ δὲ ηαὶ ηξ ἠπείνμο ἄζηεα.  
435

Ζν., 3, 40 ηαί ηςξ ηὸκ Ἄιαζζκ εὐηοπέςκ ιεβάθςξ ὁ Πμθοηνάηδξ μὐη ἐθάκεακε, ἀθθά μἱ ημῦη᾽ ἦκ 

ἐπζιεθέξ. πμθθῷ δὲ ἔηζ πθεῦκυξ μἱ εὐηοπίδξ βζκμιέκδξ βνάραξ ἐξ αοαθίμκ ηάδε ἐπέζηεζθε ἐξ άιμκ. 
436

 Ζν., 3. 40 Ἄιαζζξ Πμθοηνάηεσ ὧδε θέβεζ. ἡδὺ ιὲκ ποκεάκεζεαζ ἄκδνα θίθμκ ηαὶ λεῖκμκ εὖ 

πνήζζμκηα, ἐιμὶ δὲ αἱ ζαὶ ιεβάθαζ εὐηοπίαζ μὐη ἀνέζημοζζ, ἐπζζηαιέκῳ ηὸ εεῖμκ ὡξ ἔζηζ θεμκενυκ.  
437

Ζν., 3, 43  ἐπζθελάιεκμξ δὲ ὁ Ἄιαζζξ ηὸ αοαθίμκ ηὸ πανὰ ημῦ Πμθοηνάηεμξ ἧημκ, ἔιαεε ὅηζ 

ἐηημιίζαζ ηε ἀδφκαημκ εἴδ ἀκενχπῳ ἄκενςπμκ ἐη ημῦ ιέθθμκημξ βίκεζεαζ πνήβιαημξ ηαὶ ὅηζ μὐη εὖ 

ηεθεοηήζεζκ ιέθθμζ Πμθοηνάηδξ εὐηοπέςκ ηὰ πάκηα, ὃξ ηαὶ ηὰ ἀπμαάθθεζ εὑνίζηεζ.  
438

 Μανςκίηδξ, υ.π., ζ. 97 
439

Ζν., 3, 120  ἐπὶ ηῶκ ααζζθέμξ εονέςκ ηαηήιεκμκ ηυκ ηε νμίηεα ηαὶ ἄθθμκ Πένζδκ ηῷ μὔκμια εἶκαζ 

Μζηνμαάηεα, κμιμῦ ἄνπμκηα ημῦ ἐκ Γαζηοθείῳ, ημφημοξ ἐη θυβςκ ἐξ κείηεα ζοιπεζεῖκ· ηνζκμιέκςκ δὲ 

πενὶ ἀνεηξ εἰπεῖκ ηὸκ Μζηνμαάηεα ηῷ νμίηῃ πνμθένμκηα·  ὺ βὰν ἐκ ἀκδνῶκ θυβῳ, ὃξ ααζζθέσ κζμκ 

άιμκ πνὸξ ηῷ ζῷ κμιῷ πνμζηεζιέκδκ μὐ πνμζεηηήζαμ, ὧδε δή ηζ ἐμῦζακ εὐπεηέα πεζνςεκαζ, ηὴκ 

ηῶκ ηζξ ἐπζπςνίςκ πεκηεηαίδεηα ὁπθίηῃζζ ἐπακαζηὰξ ἔζπε ηαὶ κῦκ αὐηξ ηονακκεφεζ.  
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Ονμίηδ πνμηθήεδηε απυ ημκ Πμθοηνάηδ, μ μπμίμξ ηαηαθνυκδζε έκα αίηδιά ημο πμο 

ιε ηήνοηα ημο είπε ζηείθεζ ζημ πανεθευκ.
440

 Χζηυζμ, δ πναβιαηζηή αζηία ημο ηέθμοξ 

ημο έβηεζηαζ ζηδκ  απθδζηία ημο. Ο Ονμίηδξ εηιεηαθεφηδηε ηζξ θζθμδμλίεξ ημο 

αιίμο ηονάκκμο βζα ηονζανπία ζε μθυηθδνδ ηδκ Δθθάδα, ζηήκμκηαξ δυθμ, 

πνμηεζιέκμο κα απμιαηνοκεεί απυ ημ κδζί ηαζ κα ηαλζδέρεζ ιέπνζ ηδ Μαβκδζία 

ημκηά ημο.
441

 Πανά ηζξ επίιμκεξ πνμζπάεεζεξ ηςκ ιακηείςκ ηαζ ημο δοζμίςκμο 

μκείνμο ηδξ ηυνδξ ημο, μ Πμθοηνάηδξ δεκ πείζηδηε. Ζ πηχζδ  ημο ήηακ αεααία, υπςξ 

μ Άιαζδξ είπε πνμαθέρεζ. 

Δπμιέκςξ, απυ ηα δφμ απμζπάζιαηα βίκεηαζ θακενυ πςξ ηυζμ ηα αίηζα πμο 

πνμηαθμφζακ ηα δεζκά ηδξ ζιπενζαθζζηζηήξ πμθζηζηήξ ημο Πμθοηνάηδ, υζμ ηαζ ηα 

αίηζα πμο μδήβδζακ ζηδ ζοκηνζαή ημο είκαζ ημζκά. Ο επεηηαηζζιυξ, δ αηυνεζηδ 

επζεοιία βζα οθζηά αβαεά ηαζ ελμοζία μδδβμφκ ζηδκ πθήνδ ηαηαζηνμθή υπζ ιυκμ ημο 

θαμφ, αθθά ηζ εηείκμο πμο ηα ιεηένπεηαζ.  

Ζ κμοαέθα πμο πναβιαηεφεηαζ ηδκ ζζημνία ημο Πενζάκδνμο εηηείκεηαζ ζηζξ 

παναβνάθμοξ 50, 51, 52 ηαζ 53 ημο Γ΄ αζαθίμο. ηα πςνία αοηά πενζθαιαάκεηαζ ιία 

αηυιδ εβηζαςηζζιέκδ αθήβδζδ πνμηεζιέκμο μ ζζημνζηυξ κα πανμοζζάζεζ ακαθμβζηά 

ημκ παναθμβζζιυ ηςκ ηαηηζηχκ πμο αημθμοεμφζακ μζ Έθθδκεξ ηφνακκμζ πνμξ ηζξ 

αζαζμπναβίεξ ημο Καιαφζδ.
442

 ημ επεζζυδζμ ημο Πενζάκδνμο υθα ανπίγμοκ πζεακυκ 

απυ ηάπμζμ άθμβμ πάεμξ ημο ηονάκκμο πμο ημκ μδήβδζε ζηδ δμθμθμκία ηδξ βοκαίηαξ 

ημο Μέθζζζαξ.
443

 ηδ ζοκέπεζα, μ ηαθφηενμξ βζυξ ημο Λοηυθνςκ ιδ ιπμνχκηαξ κα 

ακεπεεί ηδκ πανμοζία ημο παηένα ημο, αβακαηηεί ηαζ ανκείηαζ κα επζζηνέρεζ ηαζ 

απμννίπηεζ υθεξ ηζξ επίιμκεξ πνμζπάεεζεξ ημο ααζζθζά. Ο Πενίακδνμξ ιυθζξ άνπζζε 

κα βενκάεζ ζοκεζδδημπμίδζε πςξ φζηενα απυ ημκ εάκαηυ ημο δ δοκαζηεία ημο εα 

πενκμφζε ζε πένζα άθθςκ.
444

 Γζα ημκ θυβμ αοηυ ιάθθμκ ηαζ υπζ απυ αθδεζκυ 

εκδζαθένμκ  πνμξ ημκ Λοηυθνμκα ζοκέπζζε ηδκ πζεζηζηή πνμζπάεεζα κα ακαθάαεζ ηδ 

δζμίηδζδ ηδξ Κμνίκεμο. Σμ απμηέθεζια ηδξ πνμζπάεεζαξ αοηήξ υιςξ έιεθθε κα είκαζ 

                                                           
440

Ζν., 3, 121  ηυκ ηε βὰν ηήνοηα ηὸκ νμίηες πανεθευκηα δζαθέβεζεαζ ηαὶ ηὸκ Πμθοηνάηεα (ηοπεῖκ 

βὰν ἀπεζηναιιέκμκ πνὸξ ηὸκ ημῖπμκ) μὔηε [ηζ] ιεηαζηναθκαζ μὔηε ηζ ὑπμηνίκαζεαζ.  
441

 Ζν. 3, 125  ἀπηθόκελνο δὲ ἐο ηὴλ Μαγλεζίελ ὁ Πνιπθξάηεο δηεθζάξε θαθῶο, νὔηε ἑσπηνῦ ἀμίσο νὔηε 

ηῶλ ἑσπηνῦ θξνλεκάησλ. 
442

 Payen, υ.π., ζ. 450 
443

Ζν., 3, 50  ἐπείηε βὰν ηὴκ ἑςοημῦ βοκαῖηα Μέθζζζακ Πενίακδνμξ ἀπέηηεζκε, ζοιθμνὴκ ημζήκδε μἱ 

ἄθθδκ ζοκέαδ πνὸξ ηῆ βεβμκοίῃ βεκέζεαζ.  
444

Ζν., 3, 53 ἐπεὶ δὲ ημῦ πνυκμο πνμααίκμκημξ ὅ [ηε] Πενίακδνμξ πανδαήηεε ηαὶ ζοκεβζκχζηεημ ἑςοηῷ 

μὐηέηζ εἶκαζ δοκαηὸξ ηὰ πνήβιαηα ἐπμνᾶκ ηε ηαὶ δζέπεζκ, πέιπςκ ἐξ ηὴκ Κένηονακ ἀπεηάθεε ηὸκ 

Λοηυθνμκα ἐπὶ ηὴκ ηονακκίδα· ἐκ βὰν δὴ ηῷ πνεζαοηένῳ ηῶκ παίδςκ μὐη ἐκχνα, ἀθθά μἱ ηαηεθαίκεημ 

εἶκαζ κςεέζηενμξ.  
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μθέενζμ βζα ημκ ίδζμ ηαζ ημκ βζυ ημο. ηακ ηεθζηά έπεζζε ημκ κέμ κα επζζηνέρεζ ζηδκ 

Κυνζκεμ ηζ εηείκμξ δέπεδηε κα ακαθάαεζ ηδ εέζδ ημο ζηδκ Κένηονα, μζ Κενηοναίμζ 

δμθμθυκδζακ ημκ Λοηυθνμκα, υπςξ παναηηδνζζηζηά ιαξ ακαθένεζ μ Ζνυδμημξ ζηδκ 

πανάβναθμ 53, πνμηεζιέκμο κα ειπμδίζμοκ ηδκ έθεοζδ ημο Πενζάκδνμο ζημ κδζί.
445

 

Δπμιέκςξ, παναηδνμφιε πςξ μ παναθμβζζιυξ εκυξ δβειυκα, ηα πάεδ, ηα ζθάθιαηα, 

αθθά ηαζ δ ειιμκή βζα ελμοζία, μδδβμφκ ζε αηναία απμηεθέζιαηα. ηδκ πνμηεζιέκδ 

πενίπηςζδ ζηδ δμθμθμκία εηείκμο πμο είπε οπμζπεεεί πςξ εα ήηακ ηαθοηενμξ 

ηοαενκήηδξ. Έκαξ θαυξ ηοαενκμφιεκμξ απυ πανάθμβμοξ δβειυκεξ μδδβείηαζ ηζ αοηυξ 

ιε ηδ ζεζνά ημο ζε ελίζμο αηναίεξ πνάλεζξ.
446

 

ηδκ επυιεκδ κμοαέθα, πμο πενζέπεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 91 έςξ 93 ημο Δ΄ 

αζαθίμο έπμοιε ημ επεζζυδζμ ηαηά ημ μπμίμ μζ Λαηεδαζιυκζμζ πνμζπάεδζακ κα 

επακαθένμοκ ζηδκ Αεήκα ηδκ ηονακκία ηςκ Πεζζζζηναηίδςκ. Ο ζζημνζηυξ ιέζς ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ζζημνίαξ απμηαθφπηεζ έκακ αηυιδ πανάβμκηα πμο ηαεμδδβεί ηδκ 

ακενχπζκδ δνάζδ. Πνυηεζηαζ βζα ημκ θυαμ ιζαξ δβειμκζηήξ ανπήξ ιπνμζηά ζηδκ 

ακενπυιεκδ δφκαιδ ιζαξ άθθδξ πυθδξ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ αζηία ήηακ ημ 

αίζεδια απεζθήξ ηαζ ακαζθάθεζαξ πμο αίςκακ μζ πανηζάηεξ ιπνμζηά ζηδκ 

αολακυιεκδ αεδκασηή ζζπφ, ηαεχξ δεκ επζεοιμφζακ μφηε κα βίκμοκ ζζμδφκαιμζ μφηε 

κα οπενζζπφζμοκ μζ Αεδκαίμζ. Αθμνιή ζηάεδηακ μζ πνδζιμί πμο μζ Λαηεδαζιυκζμζ 

θάιαακακ ηαζ επζαεααίςκακ ημοξ θυαμοξ ημοξ.
447

  

ηδκ πανάβναθμ 93 υπμο εηηείεεηαζ απυ ημκ Κμνίκεζμ χηθδ δ ζζημνία ηςκ 

ηονάκκςκ ηδξ Κμνίκεμο, Κορεθίδςκ, πανμοζζάγμκηαζ ςξ αζηίεξ οπμηίκδζδξ ηςκ 

βεβμκυηςκ μζ πνδζιμί, δ εεσηή ηφπδ, μζ ιακηείεξ, ηαζ ηα πμθζηζηά μθέθδ. Ανπζηά, 

εηηείεεηαζ δ ζζημνία βέκκδζδξ ηαζ ζςηδνίαξ ημο Κφρεθμο απυ ημοξ Βαηπζάδεξ, μζ 

μπμίμζ ελαζηίαξ πνδζιχκ πμο απμηάθοπηακ πςξ εα βζκυηακ ηφνζμξ ηδξ Κμνίκεμο, βζα 

κα δζαηδνήζμοκ ηδκ ανπή ημοξ επζδίςλακ ημ εάκαημ ημο ανέθμοξ, ημ μπμίμ υπςξ 

βκςνίγμοιε απυ ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ζχεδηε πάνδ ζηδκ έβηαζνδ πανέιααζδ 

ηδξ ιδηέναξ ημο. Χζηυζμ, ημκίγεηαζ απυ ημκ Ζνυδμημ πςξ ζηδκ ανπή ηδξ 

                                                           
445

Ζν., 3, 53 Μαευκηεξ δὲ μἱ Κενηοναῖμζ ημφηςκ ἕηαζηα, ἵκα ιή ζθζ Πενίακδνμξ ἐξ ηὴκ πχνδκ 

ἀπίηδηαζ, ηηείκμοζζ ηὸκ κεδκίζημκ.  
446

Payen, υ.π., ζ. 451, 452 
447

Ζν., 5, 91 Συηε δὲ ὡξ ἀκέθααμκ μἱ Λαηεδαζιυκζμζ ημὺξ πνδζιμὺξ ηαὶ ημὺξ Ἀεδκαίμοξ ὥνςκ 

αὐλμιέκμοξ ηαὶ μὐδαιῶξ ἑημίιμοξ ἐυκηαξ πείεεζεαζ ζθίζζ, κυῳ θααυκηεξ ὡξ ἐθεφεενμκ ιὲκ ἐὸκ ηὸ 

βέκμξ ηὸ Ἀηηζηὸκ ἰζυννμπμκ ηῷ ἑςοηῶκ ἂκ βίκμζημ, ηαηεπυιεκμκ δὲ ὑπὸ ηονακκίδμξ ἀζεεκὲξ ηαὶ 

πεζεανπέεζεαζ ἕημζιμκ, ιαευκηεξ [δὲ] ημφηςκ ἕηαζηα ιεηεπέιπμκημ Ἱππίδκ ηὸκ Πεζζζζηνάημο ἀπὸ 

ζβείμο ημῦ ἐκ θθδζπυκηῳ [ἐξ ὃ ηαηαθεφβμοζζ μἱ Πεζζζζηναηίδαζ].  
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πνμζπάεεζαξ δμθμθμκίαξ ημο κεμβέκκδημο απυ μνζζιέκμοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ 

Βαηπζάδςκ, ημ ανέθμξ παιμθέβαζε απυ εεσηή ηφπδ βεβμκυξ ημ μπμίμ πνμηάθεζε 

μίηημ ηαζ ζοιπυκζα ζημο άκδνεξ
448

 ηζ έηζζ μ θυκμξ ηαεοζηένδζε. Γζα ημκ θυβμ αοηυ 

ηαηυνεςζε ηαζ δ ιδηένα ημο κα επέιαεζ ηαζ κα απμηνέρεζ ηδ δεφηενδ απυπεζνα, 

ηνφαμκηάξ ημ ζε ιία ηορέθδ.
449

 

Ανβυηενα, μ βζυξ ημο Κφρεθμο Πενίακδνμξ, ααζζγυιεκμξ ζε πνδζιυ απυ ημ 

Νεηνμιακηείμ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ κεηνή βοκαίηα ημο Μεθίζζα ηνφςκε ζημκ 

Κάης Κυζιμ, έβδοζε υθεξ ηζξ βοκαίηεξ ηζξ Κμνίκεμο ηζ έηαρε ηα νμφπα ημοξ ςξ 

πνμζθμνά ζηδ ζφγοβυ ημο.
450

 Μία αηυιδ πζμ αηναία εκένβεζα ημο Πενζάκδνμο 

πνμενπυιεκδ απυ ηδκ ακαζθάθεζα ηαζ ημκ θυαμ ιπνμζηά ζηδκ απχθεζα ηδξ 

ηονακκζηή ημο ανπήξ ήηακ μζ εηηεθέζεζξ ηαζ μζ ελμνίεξ υζςκ ζοιπμθζηχκ ημο 

εεςνμφζε πςξ λεπχνζγακ ηαζ ζοκεπχξ ήηακ επζηίκδοκμζ.
451

 

Σμ ηεθάθαζμ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ κμοαέθα ηςκ παναβνάθςκ 108 έςξ 113 

ημο Η΄ αζαθίμο, υπμο δ ενςηζηή παεμθμβία ημο Ξένλδ δζαδναιαηίγεζ πνςηαβςκζζηζηυ 

νυθμ. Σδκ ελέθζλδ ηςκ βεβμκυηςκ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηαεμνίγεζ δ αζηαεήξ 

πνμζςπζηυηδηα ημο Ξένλδ ηαζ μζ αδοκαιίεξ ημο παναηηήνα ημο. ηδκ ανπή 

πανμοζζάγεηαζ ζθμδνά ενςηεοιέκμξ ιε ηδ βοκαίηα ημο αδεθθμφ ημο ζε ζδιείμ κα 

πακηνέρεζ ημ βζυ ημο ιε ηδκ ηυνδ αοηήξ, χζηε κα ιπμνέζεζ κα ηδκ πθδζζάζεζ αηυιδ 

ηαθφηενα. Ξαθκζηά υιςξ, μ ένςηαξ αοηυξ παφεζ ηαζ δ ημο επζεοιία ζηνέθεηαζ ζηδκ 

ακζρζά, ηδ βοκαίηα ημο βζμφ ημο. ηδ ζοκέπεζα, δ κυιζιδ ζφγοβμξ Άιδζηνζξ 

ακαηαθφπηεζ ηδ ιοζηζηή ζπέζδ ημο ααζζθζά, ελαζηίαξ εκυξ δζημφ ημο ζθάθιαημξ πμο 

μθεζθυηακ ζηδκ αδοκαιία ημο κα ανκδεεί ηδ πάνδ πμο ημο είπε γδηήζεζ δ ενςιέκδ 

ημο ηαζ ηδξ δχνζζε ημ πακςθυνζ πμο δ Άιδζηνζξ είπε οθάκεζ. Δπίζδξ, θένεηαζ ιε 

                                                           
448

 Ζν., 5, 92 ἐπείηε ὦκ ἔδςηε θένμοζα ἡ Λάαδα, ηὸκ θααυκηα ηῶκ ἀκδνῶκ εείῃ ηφπῃ πνμζεβέθαζε ηὸ 

παζδίμκ, ηαὶ ηὸκ θναζεέκηα ημῦημ μἶηηυξ ηζξ ἴζπεζ ἀπμηηεῖκαζ, ηαημζηηίναξ δὲ παναδζδμῖ ηῷ δεοηένῳ, ὁ 

δὲ ηῷ ηνίηῳ, μὕης ηε δζελθεε δζὰ πάκηςκ ηῶκ δέηα παναδζδυιεκμκ, μὐδεκὸξ αμοθμιέκμο 

δζενβάζαζεαζ. 
449

Ζν., 5, 92  ἡ Λάαδα βὰν πάκηα ηαῦηα ἤημοε ἑζηεῶζα πνὸξ αὐηῆζζ ηῆζζ εφνῃζζ· δείζαζα δὲ ιή ζθζ 

ιεηαδυλῃ ηαὶ ηὸ δεφηενμκ θααυκηεξ ηὸ παζδίμκ ἀπμηηείκςζζ, θένμοζα ηαηαηνφπηεζ ἐξ ηὸ 

ἀθναζηυηαηυκ μἱ ἐθαίκεημ εἶκαζ, ἐξ ηορέθδκ, ἐπζζηαιέκδ ὡξ εἰ ὑπμζηνέρακηεξ ἐξ γήηδζζκ ἀπζηκεμίαημ, 

πάκηα ἐνεοκήζεζκ ιέθθμζεκ· ηὰ δὴ ηαὶ ἐβέκεημ. ἐζεθεμῦζζ δὲ ηαὶ δζγδιέκμζζζ αὐημῖζζ ὡξ μὐη ἐθαίκεημ, 

ἐδυηεε ἀπαθθάζζεζεαζ ηαὶ θέβεζκ πνὸξ ημὺξ ἀπμπέιρακηαξ ὡξ πάκηα πμζήζεζακ ηὰ ἐηεῖκμζ 

ἐκεηείθακημ.  
450

 Ζν., 5, 92 Αἱ ιὲκ δὴ ὡξ ἐξ ὁνηὴκ ἤζζακ ηυζιῳ ηῷ ηαθθίζηῳ πνεχιεκαζ, ὁ δ᾽ ὑπμζηήζαξ ημὺξ 

δμνοθυνμοξ ἀπέδοζέ ζθεαξ πάζαξ ὁιμίςξ, ηάξ ηε ἐθεοεέναξ ηαὶ ηὰξ ἀιθζπυθμοξ, ζοιθμνήζαξ δὲ ἐξ 

ὄνοβια Μεθίζζῃ ἐπεοπυιεκμξ ηαηέηαζε.  
451

Ζν., 5, 92  Πενίακδνμξ δὲ ζοκεὶξ ηὸ πμζδεὲκ ηαὶ κυῳ ζπὼκ ὥξ μἱ ὑπεηίεεημ Θναζφαμοθμξ ημὺξ 

ὑπενυπμοξ ηῶκ ἀζηῶκ θμκεφεζκ, ἐκεαῦηα δὴ πᾶζακ ηαηυηδηα ἐλέθαζκε ἐξ ημὺξ πμθζήηαξ. ὅζα βὰν 

Κφρεθμξ ἀπέθζπε ηηείκςκ ηε ηαὶ δζχηςκ, Πενίακδνυξ ζθεα ἀπεηέθεζε.  
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δεζθία υηακ δεκ απμηαθφπηεζ ζηδ βοκαίηα ημο ημ υκμια ηδξ πναβιαηζηήξ ημο 

ενςιέκδξ αθήκμκηάξ ηδκ κα λεζπάζεζ ηδκ εηδζηδηζηή ηδξ ιακία ζηδ θάεμξ βοκαίηα, 

ηδ ζφγοβμ ημο Μαζίζηδ.  

Ζ εηδίηδζδ απμηεθεί ιε ηδ ζεζνά ηδξ ηδκ ηζκδηήνζμ δφκαιδ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ 

βεβμκυηςκ. Δπίζδξ, δ δεζηή ακςηενυηδηα πμο παναηηδνίγεζ ημκ Μαζίζηδ ζοκηεθεί ζε 

μθέενζεξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημκ θαυ. Ζ αβάπδ βζα ηδ βοκαίηα ημο ηαζ δ 

εέα ημο ηαηαηνεμονβδιέκμο ηδξ ζχιαημξ, ημκ ςεεί ζε πνάλεζξ ακηεηδίηδζδξ 

λεζδηχκμκηαξ ημκ θαυ ηςκ Βαηηνίςκ ηαζ ηςκ αηχκ ζε επακάζηαζδ, ιε απμηέθεζια 

ηδκ ηαηάζημθή αοηήξ απυ ημκ Ξένλδ ηαζ ημκ εάκαημ ημο ίδζμο, ηςκ οζχκ ημο ηαζ 

υζςκ ζηναηζςηχκ ζοιιεηείπακ. 

Κθείκμκηαξ εα ήεεθα κα επζζδιάκς πςξ ζηδ ζοβηενζιέκδ κμοαέθα, υπςξ ηαζ 

ζηζξ πνμδβμφιεκεξ δ αζηία δεκ είκαζ ιία, αθθά έκαξ ζοκδοαζιυξ παναβυκηςκ, μ 

μπμίμξ ζπεδυκ πάκημηε μδδβεί ζε ιία ζεζνά αθοζζδςηχκ βεβμκυηςκ. Απυ ηδ ιία 

πθεονά δ δνάζδ επδνεάγεηαζ απυ ηδ θφζδ ημο ακενχπμο, ηδκ  μπμία επί 

παναδείβιαηζ παναηηδνίγεζ, δ ενςηζηή ειιμκή, ημ πάεμξ βζα ελμοζία ηαζ 

επεηηαηζζιυ, δ ηονζανπία ιε ηάεε ηυζημξ, δ δεζηή ακςηενυηδηα, δ εηδζηδηζηή ιακία, 

μ ηαζνμζημπζζιυξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζηδκ ελέθζλδ ηδξ δνάζδξ ζοκηεθεί έκαξ 

επζπθέμκ πανάβμκηαξ πμο δζαπενκά ημ ακενχπζκμ ηαζ ηδ ζδιενζκή ακηίθδρδ. 

Πνυηεζηαζ βζα έκα είδμξ ιεηαθοζζηήξ αζηζμθμβίαξ δ πνήζδ ημο μπμίμο ιαξ είκαζ 

βκςζηή απυ ηδ δναιαηζηή πμίδζδ. Σέημζα είκαζ δ πνμβμκζηή ανά, δ ζημηεζκή αμοθή 

ημο Θεμφ, δ φανζξ ηδκ μπμία έπεζ πνμηαθέζεζ μ άκενςπμξ ιε ηδκ αθαγμκζηή ημο 

ζοιπενζθμνά οπενααίκμκηαξ ηα υνζά ημο, δ εεσηή ηφπδ, μζ πνδζιμί, ηα υκεζνα. Συζμ 

ζημκ ααναανζηυ, υζμ ηαζ ζημκ εθθδκζηυ ηυζιμ δ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά 

πανμοζζάγεζ μιμζυηδηεξ. Ο πενζζηυξ ζιπενζαθζζιυξ ιεηένπεηαζ ηζξ ίδζεξ αδζημπναβίεξ 

ιε έκακ Έθθδκα ηφνακκμ.
452

 Παναηδνμφιε θμζπυκ πςξ μ Ζνυδμημξ δε ζηυπεοε ζε ιζα 

ηαεανά επζζηδιμκζηή ηαζ ειπενζζηαηςιέκδ βκχζδ, αθθά ιέζς ηδξ ζζημνίαξ ημο 

ήεεθε κα ηαηαδείλεζ ημκ άκενςπμ ηαζ ηδ δνάζδ ημο. Σμ ένβμ ημο είκαζ ηαεανά 

ακενςπμηεκηνζηυ. Οζ κμοαέθεξ ημ επζαεααζχκμοκ, ηαεχξ δ δνάζδ ημοξ ανενχκεηαζ 

βφνς απυ πνυζςπα. Βαζζηή επεζδίςλδ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο ήηακ δ ηαηάδεζλδ 

ηςκ αζηζχκ πμο πνμηαθμφκ ηα βεβμκυηα. Δλίζμο ζδιακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ηδξ 

βοκαίηαξ, δ πανμοζία ηδξ μπμίαξ οπήνλε ηαηαθοηζηή. Γζα ημκ θυβμ αοηυ ηδξ 

                                                           
452

 Payen, υ.π., ζ. 455 
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αθζενχεδηε έκα λεπςνζζηυ ηεθάθαζμ. Απυ ηδκ ιειμκςιέκδ ιεθέηδ ημο κμαεθζζηζημφ 

οθζημφ, μδδβμφιε ζημ ζοιπέναζια πςξ δ ακενχπζκδ δνάζδ ηαζ ηφπδ δεκ βκςνίγεζ 

υνζα, αθθά είκαζ ημζκή ακελανηήημο εεκυηδηαξ, θφθμο, δθζηίαξ ηαζ ημζκςκζηήξ ηάλδξ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο Ζνυδμημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηαλζδζχκ ημο ηαζ ιέζς ηδξ επαθήξ ημο ιε 

υθμοξ ημοξ θαμφξ ημο ηυηε βκςζημφ ηυζιμο, εεχνδζε ημκ άκενςπμ ηθεζδί ηδξ 

ζζημνίαξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ααζζηή ημο επζδίςλδ ήηακ κα βνάρεζ ηδκ πνχηδ 

παβηυζιζα ζζημνία, πανμοζζάγμκηάξ ηδκ ιε ηνυπμ ζθαζνζηυ ηαζ ημπμεεηχκηαξ ημκ 

άκενςπμ ζημ ηέκηνμ ηςκ βεβμκυηςκ. Σμκ κμεί ςξ φπανλδ ιειμκςιέκδ  πμο ηαεμνίγεζ 

ημκ νμο ηδξ. Ζ αθήβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ έπεζ πνςηαβςκζζηή ημ άημιμ ηαζ επζδζχηεζ 

ζοββνάθμκηαξ ηζξ ζζημνίεξ κα δζαηδνήζεζ ζηδ ικήιδ ηζξ ακενχπζκεξ πνάλεζξ.
453

 ημ 

ζδιείμ αοηυ είκαζ έηδδθδ  δ επίδναζδ ηδξ επζηήξ ηαζ ηονίςξ ηναβζηήξ πμίδζδξ ζηδκ 

πκεοιαηζηή ημο ζηάζδ απέκακηζ ζηα βεβμκυηα. Ζ αζμεεςνία ημο πανέιεζκε αηθυκδηα 

πνμζδθςιέκδ ζημ πνμζμθζζηζηυ ημζιμείδςθμ, έηζζ υπςξ ημ εηπνμζςπμφζε δ αηηζηή 

ηναβςδία, δ μπμία απμηφπςκε έκα ηυζιμ εεμηοαένκδημ.
454

 Σμ ιμηίαμ αοηυ 

αημθμοεεί μθυηθδνμ ημ ζδεμθμβζηυ οπυααενμ ημο Ζνμδυημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα 

ζζημνζηά βεβμκυηα απμηεθμφκ αθμνιή βζα ζημπαζιυ. Κζκδηήνζα ανπή είκαζ δ 

εηδίηδζδ βζα ηζξ αδζηίεξ ηςκ ακενχπςκ. Σα ακενχπζκα πνάβιαηα είκαζ πμθφ ααέααζα 

ηαζ εφεναοζηα. Ζ νμή ημοξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ ιμίνα, πμο δεκ είκαζ ηοθθή 

δφκαιδ, αθθά ηαεμνίγεηαζ απυ ημ εευ. Ο ηυζιμξ ημο Ζνυδμημο υπςξ ηαζ ημο 

Αζζπφθμο ηοαενκάηαζ απυ ημοξ εεμφξ. Ο άκενςπμξ είκαζ ελμθμηθήνμο οπεφεοκμξ βζα 

ηζξ πνάλεζξ ημο· πνέπεζ ζοκεπχξ κα είκαζ δίηαζμξ, εοζεαήξ ηαζ κα ιέκεζ ηαπεζκυξ. Ζ 

πίζηδ αοηή ημο Ζνυδμημο ζηδ δοκαηυηδηα ημο ακενχπμο κα απμθαζίγεζ ηαζ κα 

εκενβεί ιε δζηή ημο εοεφκδ επζθέβμκηαξ αοηυαμοθα ημ ζςζηυ, ακμίβεζ ημ δνυιμ πνμξ 

ηδκ επζζηδιμκζηή ζζημνζμβναθία.  

πςξ έπς επζζδιάκεζ απυ ηδκ ανπή ηδξ ιεθέηδξ, μζ κμοαέθεξ δεκ απμηεθμφκ 

αοηυκμιεξ ιμκάδεξ, αθθά πνμζεήηεξ ζηδκ ζζημνζηή αθήβδζδ. Άθθμηε ηζξ ζοκακηάιε 

ζημ επίηεκηνμ ή ζηδκ πενζθένεζα, άθθμηε πάθζ ιπμνεί κα πανειαάθθμκηαζ ζε εοεφ ή 

αθδβδιαηζηυ θυβμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ ιφεμξ εκηάζζεηαζ ζημ ηέκηνμ ημο ζζημνζημφ 

βίβκεζεαζ ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ηαηαδεζπεεί ημ πμθζηζηυ ζφζηδια. ηυπμξ ηάεε θμνά 

είκαζ δ ακαβςβή ηςκ ακενςπίκςκ πνάλεςκ, μζ μπμίεξ δζαδνιαιαηίγμοκ 

πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ,  ζε ιζα αζηία πμο ζοκήεςξ έβηεζηαζ  ζημ 

πάεμξ βζα επεηηαηζζιυ ή ζηδκ εηδζηδηζηή ιακία. Ο Ζνυδμημξ ιέζς ηδξ κμοαέθαξ 
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ηαημνεχκεζ κα πάνεζ ιζα ζηεβκή πμθειζηή ζζημνία, έκα απνυζςπμ βεβμκυξ  κα ημ 

ακαβάβεζ ζε ιζα ακενχπζκδ εκένβεζα ηαζ κα ημ πνμζςπμπμζήζεζ. Καηαδεζηκφεζ αηυιδ 

ημκ ηνυπμ πμο ημ άημιμ ςξ αοηυκμιδ ιμκάδα πανειααίκεζ ζηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ 

ιεηααάθθεζ. Γζα αοηυ ηαζ δ δνάζδ ημοξ μνβακχκεηαζ βφνς απυ πνυζςπα. Μέζς 

αοηχκ μ ζζημνζμβνάθμξ απμηοπχκεζ ηδκ ακενχπζκδ βκχζδ ηαζ πείνα πμο απμηυιζζε 

απυ ηα ηαλίδζα ημο. 

Χζηυζμ, υζμκ αθμνά ηδκ ηαηακμιή ημο κμαεθζζηζημφ ηαζ ακεηδμημθμβζημφ 

οθζημφ παναηδνείηαζ ιζα ακζζμιένεζα. Οζ πενζζζυηενεξ κμοαέθεξ είκαζ πανιέκεξ απυ 

ημκ πχνμ ηδξ Ακαημθήξ, εκχ απυ ημκ Δθθδκζηυ πνδζζιμπμζεί ηονίςξ ακέηδμηα. Αοηυ 

είκαζ εφθμβμ εάκ ζηεθημφιε ηδ ζημπμεεζία ημο Ζνμδυημο. Οζ κμοαέθεξ έπμοκ έκα 

ζμαανυηενμ ηαζ ηαεμθζηυηενμ παναηηήνα ηαζ επζηνέπμοκ ζημκ ζζημνζμβνάθμ κα 

εηεέζεζ ηδκ ακενςπμθμβία ημο. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί ζηα πθαίζζα ιζαξ πυθζξ-

ηνάημοξ, υπςξ ζηδκ Δθθάδα, δεκ ιπμνμφζε κα δζαιμνθςεεί έκα ηθίια ηναβζηυ. Μυκμ 

ιε ηδκ φπανλδ ηδξ ηονακκίδαξ ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί ιζα ηναβζηή κμοαέθα. Οζ 

αζζαηζηέξ κμοαέθεξ εα θέβαιε πςξ έπμοκ έκα πζμ ζημηεζκυ ηθίια ιε έκημκμ ημ 

ζημζπείμ ηδξ φανεςξ ηαζ ηα επαηυθμοεά ηδξ. Βέααζα ζημ ένβμ ημο παναδίδμκηαζ ηαζ 

εθθδκζηέξ κμοαέθεξ, υιςξ εηθείπεζ απυ αοηέξ δ ηναβζηυηδηα. Διθακίγμοκ ηονίςξ ιζα 

πμθζηζηή πνμζά. Πάκηςξ ημ ημζκυ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ είκαζ δ ηοθθή οπμηαβή ζηζξ 

αμοθέξ ηάπμζμο ααζζθζά.  

Έκα άθθμ εέια ημ μπμίμ πνμηαθεί εαοιαζιυ ζημκ ζφβπνμκμ ακαβκχζηδ 

έβηεζηαζ ζημ νυθμ ηαζ ηδ εέζδ πμο ηαηέπεζ δ βοκαίηα ζημ δνμδυηεζμ ηείιεκμ. ηζξ 

κμοαέθεξ ηαζ εκ βέκεζ ζε μθυηθδνδ ηδκ δνμδυηεζα ζζημνία μζ βοκαίηεξ 

ακηζπνμζςπεφμοκ έκα είδμξ ζεζζιμβνάθμο πμο ηαηαβνάθεζ ηδκ ηαηάζηαζδ εκυξ 

πμθζηζζιμφ ή ιζαξ ημζκςκίαξ. Θεχνδζε ηδ βοκαίηα δείηηδ ημο «θοζζμθμβζημφ», ημ 

μπμίμ απμηεθμφζε ηονίανπδ δφκαιδ ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ακενχπςκ. Έηζζ, 

πανμοζζάγεζ ιία εζηυκα ημο ηυζιμο ζηδκ μπμία μζ βοκαίηεξ ηαηέπμοκ ηεκηνζηή εέζδ 

ζε υθεξ ηζξ πμθζηζζιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζπεζείξ, ιε ζηυπμ κα απμδείλεζ ηζξ δζαθμνέξ 

ημο «θοζζμθμβζημφ» ακά ημζκςκία.
455

  Μμθμκυηζ δ δνάζδ ηςκ κμοαεθχκ θαζκμιεκζηά 

ηζκείηαζ βφνς απυ ακδνζηέξ θζβμφνεξ, πναβιαηζημί πνςηαβςκζζηέξ ηδξ είκαζ 

βοκαζηείμζ παναηηήνεξ, δζυηζ αοημί ηαεμνίγμοκ ηδκ ελέθζλδ ηςκ βεβμκυηςκ.  θεξ 

ακηζδνμφκ ιε ημκ δζηυ ημο δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζηζξ πανάθμβεξ ηαζ ακεφεοκεξ πνάλεζξ 
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ηςκ ακδνχκ. Ζ ηαεειζά εκενβχκηαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ημζκςκίαξ ζηδκ 

μπμία γεζ, θαιαάκεζ ηαεμνζζηζηέξ απμθάζεζξ ζηζξ Ηζημνίεξ. Μμθμκυηζ δ βοκαίηα δεκ 

είπε εκενβυ ζοιιεημπή ζηδ δζαηοαένκδζδ ηαζ ζημκ έθεβπμ ηδξ ελμοζίαξ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα υπζ απθά ηδκ επδνεάγεζ, αθθά ηδκ ηαεμνίγεζ. 

οκμρίγμκηαξ, εηείκμ πμο μθείθεζ κα ηναηήζεζ μ ακαβκχζηδξ – ιεθεηδηήξ 

είκαζ πςξ ζηυπμξ ημο Ζνμδυημο ιέζς ηςκ κμοαεθχκ δεκ ήηακ δ ακηζηεζιεκζηή 

πανμοζίαζδ ηςκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ, αθθά ιία πνμζπάεεζα δζδαζηαθίαξ πνμξ ηζξ 

ιεθθμκηζηέξ βεκζέξ. Σα ιδκφιαηα πμο δζαπκέεζ ημ κμαεθζζηζηυ οθζηυ δεκ πνμςεμφκ 

ηδκ έβηονδ ζζημνζηή βκχζδ πμο εδνάγεηαζ ζε ιζα ηαεανά επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβία, 

υπςξ βκςνίγμοιε ζήιενα, αθθά απμηεθεί ζπμοδή ακενςπμθμβζημφ ηαζ 

ημζκςκζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο. Ζ ααζζηή ανπή πμο ηζξ δζαπκέεζ είκαζ ηδξ μιμροπίαξ 

ημ ιεβαθείμ ηδξ μπμίαξ ένπεηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε ηδκ ηαηάνα ηδξ δζπυκμζαξ ηαζ ημο 

αημιζημφ ζοιθένμκημξ. Ο ζζημνζηυξ δίκμκηαξ ιμνθή ζε πνυζςπα ηαζ ηαηαζηάζεζξ 

αμδεά ημκ ακαβκχζηδ κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ ζζημνία κα κζχζεζ ηαζ κα ηαηαθάαεζ 

αηυια ηαθφηενα ηζξ ηζκδηήνζεξ δοκάιεζξ ηδξ, αθθά ηονίςξ κα ιάεεζ απυ ηα ζθάθιαηα 

ημο πανεθευκημξ, πνμθαιαάκμκηαξ έηζζ ηα ιεθθμκηζηά. 
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