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Thuk. 5, 84,3-95

Text Original:
[3] στρατοπεδευσάμενοι οὖν ἐς τὴν γῆν αὐτῶν τῇ παρασκευῇ ταύτῃ οἱ στρατηγοὶ Κλεομήδης τε ὁ
Λυκομήδους  καὶ  Τεισίας  ὁ  Τεισιμάχου,  πρὶν  ἀδικεῖν  τι  τῆς  γῆς,  λόγους  πρῶτον  ποιησομένους
ἔπεμψαν πρέσβεις.  Οὓς οἱ Μήλιοι πρὸς μὲν τὸ πλῆθος οὐκ ἤγαγον, ἐν δὲ ταῖς  ἀρχαῖς  καὶ τοῖς
ὀλίγοις λέγειν ἐκέλευον περὶ ὧν ἥκουσιν. 
[85] οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις ἔλεγον τοιάδε. ‘ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆθος οἱ λόγοι γίγνονται,
ὅπως δὴ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει οἱ πολλοὶ ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα ἐσάπαξ ἀκούσαντες ἡμῶν ἀπατηθῶσιν
(γιγνώσκομεν  γὰρ  ὅτι  τοῦτο  φρονεῖ  ἡμῶν  ἡ  ἐς  τοὺς  ὀλίγους  ἀγωγή),  ὑμεῖς  οἱ  καθήμενοι  ἔτι
ἀσφαλέστερον ποιήσατε.  Καθ᾽ ἕκαστον γὰρ καὶ μηδ᾽ ὑμεῖς  ἑνὶ λόγῳ, ἀλλὰ πρὸς τὸ μὴ δοκοῦν
ἐπιτηδείως λέγεσθαι εὐθὺς ὑπολαμβάνοντες κρίνετε. Καὶ πρῶτον εἰ ἀρέσκει ὡςλέγομεν εἴπατε.’ 
[86] οἱ δὲ τῶν Μηλίων ξύνεδροι ἀπεκρίναντο ‘ἡ μὲν ἐπιείκεια τοῦ διδάσκειν καθ᾽ἡσυχίαν ἀλλήλους
οὐ ψέγεται, τὰ δὲ τοῦ πολέμου παρόντα ἤδη καὶ οὐ μέλλοντα διαφέροντα αὐτοῦ φαίνεται. ὁρῶμεν
γὰρ αὐτούς τε κριτὰς ἥκοντας ὑμᾶς τῶν λεχθησομένων καὶ τὴν τελευτὴν ἐξ αὐτοῦ κατὰ τὸ εἰκὸς
περιγενομένοις  μὲν  τῷ  δικαίῳ  καὶ  δι᾽  αὐτὸ  μὴ  ἐνδοῦσι  πόλεμον  ἡμῖν  φέρουσαν,πεισθεῖσι  δὲ
δουλείαν.’ 
[87]ΑΘ. Εἰ μὲν τοίνυν ὑπονοίας τῶν μελλόντων λογιούμενοι ἢ ἄλλο τι ξυνήκετε ἢ ἐκτῶν παρόντων
καὶ ὧν ὁρᾶτε περὶ σωτηρίας βουλεύσοντες τῇ πόλει, παυοίμεθ᾽ἄν: εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῦτο, λέγοιμεν ἄν. 
[88]  ΜΗΛ.  Εἰκὸς  μὲν  καὶ  ξυγγνώμη  ἐν  τῷ  τοιῷδε  καθεστῶτας  ἐπὶ  πολλὰ  καὶ  λέγοντας  καὶ
δοκοῦντας τρέπεσθαι: ἡ μέντοι ξύνοδος καὶ περὶ σωτηρίας ἥδε πάρεστι, καὶ ὁλόγος ᾧ προκαλεῖσθε
τρόπῳ, εἰ δοκεῖ, γιγνέσθω. 
[89]ΑΘ. Ἡμεῖς τοίνυν οὔτε αὐτοὶ μετ᾽ ὀνομάτων καλῶν, ὡς ἢ δικαίως τὸν Μῆδον καταλύσαντες
ἄρχομεν ἢ ἀδικούμενοι νῦν ἐπεξερχόμεθα, λόγων μῆκος ἄπιστον παρέξομεν, οὔθ᾽ ὑμᾶς ἀξιοῦμεν ἢ
ὅτι  Λακεδαιμονίων  ἄποικοι  ὄντες  οὐ  ξυνεστρατεύσατε  ἢ  ὡς  ἡμᾶς  οὐδὲν  ἠδικήκατε  λέγοντας
οἴεσθαι πείσειν,  τὰ δυνατὰ δ᾽ ἐξ ὧν ἑκάτεροι ἀληθῶς φρονοῦμεν διαπράσσεσθαι, ἐπισταμένους
πρὸς εἰδότας ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ
προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν. 
[90] ΜΗΛ. Ἧι μὲν δὴ νομίζομέν γε, χρήσιμον (ἀνάγκη γάρ, ἐπειδὴ ὑμεῖς οὕτω παρὰ τὸ δίκαιον τὸ
ξυμφέρον  λέγειν  ὑπέθεσθε)  μὴ  καταλύειν  ὑμᾶς  τὸ  κοινὸν  ἀγαθόν,ἀλλὰ  τῷ  αἰεὶ  ἐν  κινδύνῳ
γιγνομένῳ εἶναι τὰ εἰκότα καὶ δίκαια, καί τι καὶ ἐντὸς τοῦ ἀκριβοῦς πείσαντά τινα ὠφεληθῆναι. Καὶ
πρὸς ὑμῶν οὐχ ἧσσον τοῦτο, ὅσῳ καὶ ἐπὶ μεγίστῃ τιμωρίᾳ σφαλέντες ἂν τοῖς ἄλλοις παράδειγμα
γένοισθε. 
[91] ΑΘ. Ἡμεῖς δὲ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς, ἢν καὶ παυθῇ, οὐκ ἀθυμοῦμεν τὴν τελευτήν: οὐ γὰρ οἱ
ἄρχοντες  ἄλλων,  ὥσπερ  καὶ  Λακεδαιμόνιοι,  οὗτοι  δεινοὶ  τοῖς  νικηθεῖσιν  (ἔστι  δὲ  οὐ  πρὸς
Λακεδαιμονίους  ἡμῖν  ὁ  ἀγών),  ἀλλ᾽  ἢν  οἱ  ὑπήκοοί  που  τῶν  ἀρξάντων  αὐτοὶ  ἐπιθέμενοι
κρατήσωσιν. [2] καὶ περὶ μὲν τούτου ἡμῖν ἀφείσθω κινδυνεύεσθαι: ὡς δὲ ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τε πάρεσμεν
τῆς  ἡμετέρας  ἀρχῆς  καὶ  ἐπὶ  σωτηρίᾳ  νῦν  τοὺς  λόγους  ἐροῦμεν  τῆς  ὑμετέρας  πόλεως,  ταῦτα
δηλώσομεν, βουλόμενοι ἀπόνως μὲν ὑμῶν ἄρξαι,χρησίμως δ᾽ ὑμᾶς ἀμφοτέροις σωθῆναι. 
[92] ΜΗΛ. Καὶ πῶς χρήσιμον ἂν ξυμβαίη ἡμῖν δουλεῦσαι, ὥσπερ καὶ ὑμῖν ἄρξαι; 
[93]  ΑΘ.  Ὅτι  ὑμῖν  μὲν  πρὸ  τοῦ  τὰ  δεινότατα  παθεῖν  ὑπακοῦσαι  ἂν  γένοιτο,  ἡμεῖς  δὲ  μὴ
διαφθείραντες ὑμᾶς κερδαίνοιμεν ἄν. 
[94]ΜΗΛ.  Ὥστε  [δὲ]  ἡσυχίαν  ἄγοντας  ἡμᾶς  φίλους  μὲν  εἶναι  ἀντὶ  πολεμίων,  ξυμμάχους  δὲ
μηδετέρων, οὐκ ἂν δέξαισθε; 
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[95] ΑΘ. Οὐ γὰρ τοσοῦτον ἡμᾶς βλάπτει ἡ ἔχθρα ὑμῶν ὅσον ἡ φιλία μὲν ἀσθενείας, τὸδὲ μῖσος
δυνάμεως παράδειγμα τοῖς ἀρχομένοις δηλούμενον. 
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