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Thuk. 3, 37-40

Text Original:
‘πολλάκις  μὲν  ἤδη  ἔγωγε  καὶ  ἄλλοτε  ἔγνων  δημοκρατίαν  ὅτι  ἀδύνατόν  ἐστιν  ἑτέρων  ἄρχειν,
μάλιστα δ᾽ ἐν τῇ νῦν ὑμετέρᾳ περὶ Μυτιληναίων μεταμελείᾳ. [2] διὰ γὰρ τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἀδεὲς καὶ
ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐςτοὺς ξυμμάχους τὸ αὐτὸ ἔχετε, καὶ ὅτι ἂν ἢ λόγῳ πεισθέντες
ὑπ᾽  αὐτῶν  ἁμάρτητε  ἢ  οἴκτῳ  ἐνδῶτε,  οὐκ  ἐπικινδύνως  ἡγεῖσθε  ἐς  ὑμᾶς  καὶ  οὐκ  ἐς  τὴν  τῶν
ξυμμάχων  χάριν  μαλακίζεσθαι,  οὐ  σκοποῦντες  ὅτι  τυραννίδα  ἔχετε  τὴν  ἀρχὴν  καὶ  πρὸς
ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς καὶ ἄκοντας ἀρχομένους, οἳ οὐκ ἐξ ὧν ἂν χαρίζησθε βλαπτόμενοι αὐτοὶ
ἀκροῶνται ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἂν ἰσχύι μᾶλλον ἢ τῇ ἐκείνων εὐνοίᾳ περιγένησθε.  [3] πάντων δὲ
δεινότατον εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καθεστήξει ὧν ἂν δόξῃ πέρι,μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι χείροσι νόμοις
ἀκινήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢκαλῶς ἔχουσιν ἀκύροις, ἀμαθία τε μετὰ σωφροσύνης
ὠφελιμώτερον  ἢ  δεξιότης  μετὰ  ἀκολασίας,  οἵ  τε  φαυλότεροι  τῶν  ἀνθρώπων  πρὸς  τοὺς
ξυνετωτέρους ὡςἐπὶ τὸ πλέον ἄμεινον οἰκοῦσι τὰς πόλεις. [4] οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι
βούλονται φαίνεσθαι τῶν τε αἰεὶ λεγομένων ἐς τὸ κοινὸν περιγίγνεσθαι, ὡς ἐν ἄλλοις μείζοσιν οὐκ
ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην, καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου τὰ πολλὰ σφάλλουσι τὰς πόλεις:οἱ δ᾽ ἀπιστοῦντες
τῇ  ἐξ  αὑτῶν ξυνέσει  ἀμαθέστεροι  μὲν  τῶν νόμων ἀξιοῦσιν  εἶναι,  ἀδυνατώτεροι  δὲ  τοῦ καλῶς
εἰπόντος μέμψασθαι λόγον, κριταὶ δὲ ὄντες ἀπὸ τοῦ ἴσου μᾶλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρθοῦνται τὰ πλείω.
[5] ὣς οὖν χρὴ καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μὴ δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι ἐπαιρομένους παρὰ δόξαν τῷ
ὑμετέρῳ πλήθει παραινεῖν.
[38]‘ἐγὼ μὲν οὖν ὁ αὐτός εἰμι τῇ γνώμῃ καὶ θαυμάζω μὲν τῶν προθέντων αὖθις περὶ Μυτιληναίων
λέγειν καὶ χρόνου διατριβὴν ἐμποιησάντων, ὅ ἐστι πρὸς τῶν ἠδικηκότων μᾶλλον (ὁ γὰρ παθὼν τῷ
δράσαντι  ἀμβλυτέρᾳ  τῇ  ὀργῇ  ἐπεξέρχεται,  ἀμύνεσθαι  δὲ  τῷ  παθεῖν  ὅτι  ἐγγυτάτω  κείμενον
ἀντίπαλον  ὂν  μάλιστα  τὴν  τιμωρίαν  ἀναλαμβάνει),  θαυμάζω δὲ  καὶ  ὅστις  ἔσται  ὁ  ἀντερῶνκαὶ
ἀξιώσων  ἀποφαίνειν  τὰς  μὲν  Μυτιληναίων  ἀδικίας  ἡμῖν  ὠφελίμους  οὔσας,τὰς  δ᾽  ἡμετέρας
ξυμφορὰς τοῖς ξυμμάχοις βλάβας καθισταμένας. [2] καὶ δῆλον ὅτι ἢ τῷ λέγειν πιστεύσας τὸ πάνυ
δοκοῦν ἀνταποφῆναι ὡς οὐκ ἔγνωσται ἀγωνίσαιτ᾽ ἄν, ἢ κέρδει ἐπαιρόμενος τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου
ἐκπονήσας  παράγειν  πειράσεται.  [3]  ἡ  δὲ  πόλις  ἐκ  τῶν  τοιῶνδε  ἀγώνων τὰ  μὲν  ἆθλα  ἑτέροις
δίδωσιν,  αὐτὴ  δὲ  τοὺς  κινδύνους  ἀναφέρει.  [4]  αἴτιοι  δ᾽  ὑμεῖς  κακῶς  ἀγωνοθετοῦντες,  οἵτινες
εἰώθατε θεαταὶ μὲν τῶν λόγων γίγνεσθαι, ἀκροαταὶ δὲ τῶν ἔργων, τὰ μὲν μέλλοντα ἔργα ἀπὸ τῶν
εὖ εἰπόντων σκοποῦντες ὡς δυνατὰ γίγνεσθαι, τὰ δὲ πεπραγμένα ἤδη, οὐ τὸ δρασθὲν πιστότερον
ὄψει λαβόντες ἢ τὸ ἀκουσθέν, ἀπὸ τῶν λόγῳ καλῶς ἐπιτιμησάντων: [5] καὶ μετὰ καινότητος μὲν
λόγου ἀπατᾶσθαι ἄριστοι, μετὰ δεδοκιμασμένου δὲ μὴ ξυνέπεσθαι ἐθέλειν, δοῦλοι ὄντες τῶν αἰεὶ
ἀτόπων,  ὑπερόπται  δὲ  τῶν  εἰωθότων,  [6]  καὶ  μάλιστα  μὲν  αὐτὸς  εἰπεῖν  ἕκαστος  βουλόμενος
δύνασθαι,  εἰ  δὲ  μή,ἀνταγωνιζόμενοι  τοῖς  τοιαῦτα  λέγουσι  μὴ  ὕστεροι  ἀκολουθῆσαι  δοκεῖν  τῇ
γνώμῃ, ὀξέως δέ τι λέγοντος προεπαινέσαι, καὶ προαισθέσθαι τε πρόθυμοι εἶναι τὰ λεγόμενα καὶ
προνοῆσαι βραδεῖς τὰ ἐξ αὐτῶν ἀποβησόμενα, [7] ζητοῦντές τε ἄλλο τι ὡς εἰπεῖν ἢ ἐν οἷς ζῶμεν,
φρονοῦντες δὲ οὐδὲ περὶ τῶν παρόντων ἱκανῶς: ἁπλῶς τε ἀκοῆς ἡδονῇ ἡσσώμενοι καὶ σοφιστῶν
θεαταῖς ἐοικότες καθημένοις μᾶλλον ἢ περὶ πόλεως βουλευομένοις.
[39]  ‘ὧν  ἐγὼ  πειρώμενος  ἀποτρέπειν  ὑμᾶς  ἀποφαίνω  Μυτιληναίους  μάλιστα  δὴμίαν  πόλιν
ἠδικηκότας ὑμᾶς. [2] ἐγὼ γάρ, οἵτινες μὲν μὴ δυνατοὶ φέρειν τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν ἢ οἵτινες ὑπὸ τῶν
πολεμίων ἀναγκασθέντες ἀπέστησαν, ξυγγνώμην ἔχω: νῆσον δὲ οἵτινες ἔχοντες μετὰ τειχῶν καὶ
κατὰ θάλασσαν μόνον φοβούμενοι τοὺς ἡμετέρους πολεμίους, ἐν ᾧ καὶ αὐτοὶ τριήρων παρασκευῇ
οὐκ ἄφαρκτοι ἦσαν πρὸς αὐτούς, αὐτόνομοί τε οἰκοῦντες καὶ τιμώμενοι ἐς τὰ πρῶτα ὑπὸ ἡμῶν
τοιαῦτα  εἰργάσαντο,  τί  ἄλλο οὗτοι  ἢ  ἐπεβούλευσάν  τε  καὶ  ἐπανέστησαν  μᾶλλον  ἢ  ἀπέστησαν
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（ἀπόστασις μέν γε τῶν βίαιόν τι πασχόντων ἐστίν） , ἐζήτησάν τε μετὰ τῶν πολεμιωτάτων ἡμᾶς
στάντες διαφθεῖραι; καίτοι δεινότερόν ἐστιν ἢ εἰκαθ᾽ αὑτοὺς δύναμιν κτώμενοι ἀντεπολέμησαν. [3]
παράδειγμα  δὲ  αὐτοῖς  οὔτε  αἱ  τῶν  πέλας  ξυμφοραὶ  ἐγένοντο,  ὅσοι  ἀποστάντες  ἤδη  ἡμῶν
ἐχειρώθησαν, οὔτε ἡ παροῦσα εὐδαιμονία παρέσχεν ὄκνον μὴ ἐλθεῖν ἐς τὰ δεινά: γενόμενοι δὲ πρὸς
τὸ  μέλλον  θρασεῖς  καὶ  ἐλπίσαντες  μακρότερα  μὲν  τῆς  δυνάμεως,  ἐλάσσω δὲ  τῆς  βουλήσεως,
πόλεμον  ἤραντο,  ἰσχὺν  ἀξιώσαντες  τοῦ  δικαίου  προθεῖναι:  ἐν  ᾧ  γὰρ  ᾠήθησαν  περιέσεσθαι,
ἐπέθεντο ἡμῖν οὐκ ἀδικούμενοι.     [4] εἴωθε δὲ τῶν πόλεων αἷς  ἂν μάλιστα καὶ δι᾽  ἐλαχίστου
ἀπροσδόκητος  εὐπραγία  ἔλθῃ,  ἐς  ὕβριν  τρέπειν:  τὰ  δὲ  πολλὰ  κατὰ  λόγον  τοῖς  ἀνθρώποις
εὐτυχοῦντα  ἀσφαλέστερα  ἢ  παρὰ  δόξαν,  καὶ  κακοπραγίαν  ὡς  εἰπεῖν  ῥᾷον  ἀπωθοῦνται  ἢ
εὐδαιμονίαν διασῴζονται. [5] χρῆν δὲ Μυτιληναίους καὶ πάλαι μηδὲν διαφερόντως τῶν ἄλλων ὑφ᾽
ἡμῶν τετιμῆσθαι, καὶ οὐκ ἂν ἐς τόδε ἐξύβρισαν: πέφυκε γὰρ καὶ ἄλλως ἄνθρωπος τὸμὲν θεραπεῦον
ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖκον θαυμάζειν.  [6] κολασθέντων δὲ καὶ νῦν ἀξίως τῆς ἀδικίας, καὶ μὴ
τοῖς μὲν ὀλίγοις ἡ αἰτία προστεθῇ, τὸν δὲ δῆμον ἀπολύσητε. Πάντες γὰρ ὑμῖν γε ὁμοίως ἐπέθεντο,
οἷς γ᾽ ἐξῆν ὡς ἡμᾶς τραπομένοις νῦν πάλιν ἐν τῇ πόλει εἶναι: ἀλλὰ τὸν μετὰ τῶν ὀλίγων κίνδυνον
ἡγησάμενοι βεβαιότερον ξυναπέστησαν. [7] τῶν τε ξυμμάχων σκέψασθε εἰ τοῖς τε ἀναγκασθεῖσιν
ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶτοῖς ἑκοῦσιν ἀποστᾶσι τὰς αὐτὰς ζημίας προσθήσετε, τίνα οἴεσθε ὅντινα οὐ
βραχείᾳ προφάσει ἀποστήσεσθαι, ὅταν ἢ κατορθώσαντι ἐλευθέρωσις ᾖ ἢσφαλέντι μηδὲν παθεῖν
ἀνήκεστον; [8] ἡμῖν δὲ πρὸς ἑκάστην πόλιν ἀποκεκινδυνεύσεται τά τε χρήματα καὶ αἱ ψυχαί, καὶ
τυχόντες μὲν πόλιν ἐφθαρμένην παραλαβόντες τῆς ἔπειτα προσόδου, δι᾽ ἣν ἰσχύομεν, τὸ λοιπὸν
στερήσεσθε,  σφαλέντες  δὲ  πολεμίους  πρὸς  τοῖς  ὑπάρχουσιν  ἕξομεν,  καὶ  ὃν  χρόνον  τοῖς  νῦν
καθεστηκόσι δεῖ ἐχθροῖς ἀνθίστασθαι, τοῖς οἰκείοις ξυμμάχοις πολεμήσομεν.
[40]  ‘οὔκουν  δεῖ  προθεῖναι  ἐλπίδα  οὔτε  λόγῳ  πιστὴν  οὔτε  χρήμασιν  ὠνητήν,  ὡς  ξυγγνώμην
ἁμαρτεῖν  ἀνθρωπίνως  ήψονται.  Ἄκοντες  μὲν  γὰρ  οὐκ  ἔβλαψαν,εἰδότες  δὲ  ἐπεβούλευσαν:
ξύγγνωμον  δ᾽  ἐστὶ  τὸ  ἀκούσιον.   [2]  ἐγὼ  μὲν  οὖν  καὶ  τότε  πρῶτον  καὶ  νῦν  διαμάχομαι  μὴ
μεταγνῶναι ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ τοῖς  ἀξυμφορωτάτοις τῇ ἀρχῇ, οἴκτῳ καὶ ἡδονῇ
λόγων καὶ ἐπιεικείᾳ, ἁμαρτάνειν. [3] ἔλεός τε γὰρ πρὸς τοὺς ὁμοίους δίκαιος ἀντιδίδοσθαι, καὶ μὴ
πρὸς τοὺς οὔτ᾽ἀντοικτιοῦντας ἐξ ἀνάγκης τε καθεστῶτας αἰεὶ  πολεμίους:  οἵ  τε  τέρποντες λόγῳ
ῥήτορες ἕξουσι καὶ ἐν ἄλλοις ἐλάσσοσιν ἀγῶνα, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡ μὲν πόλις βραχέα ἡσθεῖσα μεγάλα
ζημιώσεται,  αὐτοὶ  δὲ  ἐκ  τοῦ  εὖ  εἰπεῖν  τὸ  παθεῖν  εὖ  ἀντιλήψονται:καὶ  ἡ  ἐπιείκεια  πρὸς  τοὺς
μέλλοντας ἐπιτηδείους καὶ τὸ λοιπὸν ἔσεσθαι μᾶλλον δίδοται ἢ πρὸς τοὺς ὁμοίους τε καὶ οὐδὲν
ἧσσον πολεμίους ὑπολειπομένους. [4] ἕν τε ξυνελὼν λέγω: πειθόμενοι μὲν ἐμοὶ τά τε δίκαια ἐς
Μυτιληναίους  καὶτὰ  ξύμφορα ἅμα ποιήσετε,  ἄλλως δὲ γνόντες  τοῖς  μὲν οὐ χαριεῖσθε,  ὑμᾶς δὲ
αὐτοὺς μᾶλλον δικαιώσεσθε. Εἰ γὰρ οὗτοι ὀρθῶς ἀπέστησαν, ὑμεῖς ἂν οὐ χρεὼν ἄρχοιτε. Εἰ δὲ δὴ
καὶ οὐ προσῆκον ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾶν, παρὰ τὸ εἰκός τοικαὶ τούσδε ξυμφόρως δεῖ κολάζεσθαι,
 ἢ παύεσθαι τῆς ἀρχῆς καὶ ἐκ τοῦ ἀκινδύνου ἀνδραγαθίζεσθαι.  [5] τῇ τε αὐτῇ ζημίᾳ ἀξιώσατε
ἀμύνασθαι καὶ μὴ ἀναλγητότεροι οἱ διαφεύγοντες τῶν ἐπιβουλευσάντων φανῆναι, ἐνθυμηθέντες ἃ
εἰκὸς ἦν αὐτοὺς ποιῆσαι κρατήσαντας ὑμῶν, ἄλλως τε καὶ προϋπάρξαντας ἀδικίας. [6] μάλιστα δὲ
οἱ μὴ ξὺν προφάσει τινὰ κακῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται καὶ διολλύναι, τὸν κίνδυνον ὑφορώμενοι
τοῦ ὑπολειπομένου ἐχθροῦ: ὁ γὰρ μὴ ξὺνἀνάγκῃ τι παθὼν χαλεπώτερος διαφυγὼντοῦ ἀπὸ τῆς ἴσης
ἐχθροῦ.  [7]  ‘μὴ  οὖν  προδόται  γένησθε  ὑμῶν αὐτῶν,  γενόμενοι  δ᾽  ὅτι  ἐγγύτατα  τῇ  γνώμῃ τοῦ
πάσχειν καὶ ὡς πρὸ παντὸς ἂν τιμήσασθε αὐτοὺς χειρώσασθαι, νῦν ἀνταπόδοτε μὴ μαλακισθέντες
πρὸς τὸ παρὸν αὐτίκα μηδὲ τοῦ ἐπικρεμασθέντος ποτὲ δεινοῦ ἀμνημονοῦντες. Κολάσατε δὲ ἀξίως
τούτους τε καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις παράδειγμα σαφὲς καταστήσατε, ὃς ἂν ἀφιστῆται,θανάτῳ
ζημιωσόμενον.  Τόδε  γὰρ  ἢν  γνῶσιν,  ἧσσον  τῶν  πολεμίων  ἀμελήσαντες  τοῖς  ὑμετέροις  αὐτῶν
μαχεῖσθε ξυμμάχοις.’
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