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ε
 ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

«Έλαο δύζθνινο αληίπαινο»  

Λνπθηαλόο, Νεθξηθνί Δηάινγνη 24.2-3 (δηαζθεπή) 

 

Ο Λνπθηαλόο θαπηεξηάδεη ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ ηηο δεηζηδαηκνλίεο ησλ ζπγρξόλσλ ηνπ, ηελ 
πξνζπνίεζε θαη ηηο παξεμεγήζεηο ησλ θηινζόθσλ, ηηο αλζξώπηλεο αδπλακίεο. Δελ αλήθεη ζε θακία 
θηινζνθηθή ζρνιή, ακθηζβεηεί ηηο απζεληίεο, εηξσλεύεηαη ηε καηαηνδνμία ησλ αλζξώπσλ, ηα ζύκβνια 
θαη ηηο μεπεξαζκέλεο ηδέεο. Η ζθέςε ηνπ είλαη θαζαξή θαη γνξγή, νη δηάινγνί ηνπ είλαη ραξηησκέλνη θαη 
δσεξνί. Χαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ ιεζηή Σώζηξαην πνπ θξίλεηαη γηα ηηο 
ακαξηίεο ηνπ θαη ζηνλ θξηηή ηνπ Kάησ Kόζκνπ Μίλσα. 

 

ΣΩΣ: Ὁπόζα ἔπξαηηνλ ἐλ ηῷ βίῳ, πόηεξα ἑθὼλ ἔπξαηηνλ ἢ ἐπεθέθισζηό κνη 

ὑπὸ ηῆο Μνίξαο; 

ΜΙΝ: Ὑπὸ ηῆο Μνίξαο δειαδή. 

ΣΩΣ: Οὐθνῦλ θαὶ νἱ ρξεζηνὶ ἅπαληεο θαὶ νἱ πνλεξνὶ δνθνῦληεο ἐθείλῃ 

ὑπεξεηνῦληεο ηαῦηα ἐδξῶκελ; 

ΜΙΝ: Ναί, ηῇ Κισζνῖ, ἣ ἑθάζηῳ ἐπέηαμε γελλεζέληη ηὰ πξαθηέα. 

ΣΩΣ: Εἰ ηνίλπλ ἀλαγθαζζείο ηηο ὑπ’ ἄιινπ θνλεύζαη ηηλὰ νὐ δπλάκελνο 

ἀληηιέγεηλ, νἷνλ δήκηνο ἢ δνξπθόξνο,ὁ κὲλ δηθαζηῇ πεηζζείο, ὁ δὲ ηπξάλλῳ, ηίλα 

αἰηηάζῃ ηνῦ θόλνπ; 

ΜΙΝ: Δῆινλ ὡο ηὸλ δηθαζηὴλ ἢ ηὸλ ηύξαλλνλ, ἐπεὶ νὐδὲ ηὸ μίθνο αὐηό· ὑπεξεηεῖ 

γὰξ ὄξγαλνλ ὂλ ηνῦην πξὸο ηὸλ ζπκὸλ ηῷ πξώηῳ παξαζρόληη ηὴλ αἰηίαλ. 

ΣΩΣ: Οὐθνῦλ ὁξᾷο πῶο ἄδηθα πνηεῖο θνιάδσλ ἡκᾶο ὑπεξέηαο γελνκέλνπο ὧλ ἡ 

Κισζὼ πξνζέηαηηελ; Οὐ γὰξ δὴ ἐθεῖλό γε εἰπεῖλ ἔρνη ηηο ὡο ἀληηιέγεηλ δπλαηὸλ 

ἦλ ηνῖο κεηὰ πάζεο ἀλάγθεο πξνζηεηαγκέλνηο. 

ΜΙΝ: Ὦ Σώζηξαηε, πνιιὰ ἴδνηο ἂλ θαὶ ἄιια νὐ θαηὰ ιόγνλ γηγλόκελα, εἰ 

ἀθξηβῶο ἐμεηάδνηο. Ἀπόιπζνλ αὐηόλ, ὦ Ἑξκῆ, θαὶ κεθέηη θνιαδέζζσ. Ὅξα δὲ 

κὴ θαὶ ηνὺο ἄιινπο λεθξνὺο ηὰ ὅκνηα ἐξσηᾶλ δηδάμῃο. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΣΩΣ:  Ὁπόζα ἔπξαηηνλ  ἐλ ηῷ βίῳ,      πόηεξα     ἔπξαηηνλ         ἑθὼλ  
              Όζα       έθαλα     ζηε   δσή,   ηη από ηα δύν    έθαλα    κε ηε ζέιεζε κνπ  
 

ἢ   ἐπεθέθιωζηό     κνη      ὑπὸ ηῆο  Μνίξαο; 
ή     είραλ νξηζηεί  γηα κέλα  από  ηελ   Μνίξα; 

 
ΜΙΝ: Ὑπὸ ηῆο Μνίξαο δειαδή. 
         Από  ηε    Μνίξα   θπζηθά.  
 
ΣΩΣ: Οὐθνῦλ θαὶ ἅπαληεο  νἱ   δνθνῦληεο   ρξεζηνὶ  θαὶ  νἱ πνλεξνὶ 
         Λνηπόλ,   θαη    όινη      όζνη θαηλόκαζηε ελάξεηνη  θαη       θαθνί 
 

ἐδξῶκελ ηαῦηα ὑπεξεηνῦληεο   ἐθείλῃ; 
θάλακε      απηά   ππαθνύνληαο  ζε εθείλε;  

 
ΜΙΝ: Ναί,   ηῇ    Κιωζνῖ,  
         Ναη,  ζηελ  Κισζώ, 
 

ἣ            ἐπέηαμε         ἑθάζηῳ              ηὰ     πξαθηέα,              γελλεζέληη. 
ε νπνία    όξηζε     γηα ηνλ θαζέλα απηά πνπ έπξεπε λα θάλεη,  όηαλ γελλήζεθε.  

 
ΣΩΣ: Εἰ  ηνίλπλ      ηηο      θνλεύζαη     ηηλὰ       ἀλαγθαζζείο        ὑπ’  ἄιινπ  
        Αλ,  ινηπόλ, θάπνηνο  ζθόησλε   θάπνηνλ, αθνύ αλαγθάζηεθε  από  άιινλ, 
 

νὐ    δπλάκελνο          ἀληηιέγεηλ,  
επεηδή δε κπνξνύζε λα δηαθσλήζεη, 
 
νἷνλ                                        δήκηνο   ἢ      δνξπθόξνο,  
όπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ  ν δήκηνο   ή  ν ζσκαηνθύιαθαο, 

 
ὁ κὲλ          πεηζζείο       δηθαζηῇ,      
ν πξώηνο ππαθνύνληαο ζε δηθαζηή 
 
ὁ   δὲ         ηπξάλλῳ,   ηίλα        αἰηηάζῃ         ηνῦ θόλνπ; 
θαη ν άιινο ζε εγεκόλα, πνηνλ ζα θαηεγνξήζεηο γηα ηνλ θόλν; 

  
ΜΙΝ: Δῆινλ ὡο ηὸλ δηθαζηὴλ  ἢ   ηὸλ ηύξαλλνλ,  
        Φαλεξά      ηνλ    δηθαζηή    ή   ηνλ   εγεκόλα, 
 

ἐπεὶ              (αἰηηάζω)      νὐδὲ  ηὸ  μίθνο   αὐηό·  
επεηδή δε ζα θαηεγνξήζσ  νύηε    ην  μίθνο  ην ίδην.  
 
ηνῦην γὰξ          ὂλ       ὄξγαλνλ  
γηαηί απηό   θαζώο είλαη   όξγαλν, 

 
ὑπεξεηεῖ  πξὸο ηὸλ ζπκὸλ       ηῷ      παξαζρόληη    πξώηῳ  ηὴλ   αἰηίαλ (ηνῦ θόλνπ). 
ππεξεηεί      ηε      ζέιεζε     ζ’  απηόλ πνπ πξόζθεξε  πξώηνο  ηελ  αθνξκή  ηνπ θόλνπ.  

 
ΣΩΣ: Οὐθνῦλ   ὁξᾷο    πῶο  ἄδηθα  πνηεῖο     θνιάδωλ   ἡκᾶο,    γελνκέλνπο     ὑπεξέηαο  
          Λνηπόλ,  βιέπεηο πόζν  άδηθα  ελεξγείο ηηκσξώληαο εκάο,  επεηδή ππήξμακε  ππεξέηεο 
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ὧλ            πξνζέηαηηελ  ἡ  Κιωζὼ;  
ησλ όζσλ        δηέηαμε      ε   Κισζώ; 
 

ηηο γὰξ          νὐ        ἔρνη        εἰπεῖλ    δὴ    ἐθεῖλό       γε  
γηαηί θάπνηνο  δε ζα κπνξνύζε λα πεη βέβαηα εθείλν κε ζηγνπξηά 
 

ὡο            δπλαηὸλ ἦλ           ἀληηιέγεηλ  
όηη δήζελ ήηαλ δπλαηόλ λα θέξνπκε αληίξξεζε 
 

ηνῖο   πξνζηεηαγκέλνηο     κεηὰ  πάζεο   ἀλάγθεο. 
ζε  όζα  είραλ πξνζηαρζεί   κε    απόιπηε ππνρξέσζε. 

 

ΜΙΝ: Ὦ Σώζηξαηε, ἂλ  ἴδνηο  θαὶ  ἄιια  πνιιὰ   γηγλόκελα   νὐ       θαηὰ       ιόγνλ,  
             Σώζηξαηε,   ζα   δεηο   θαη  άιια    πνιιά   λα γίλνληαη   όρη ζύκθσλα κε ηε ινγηθή, 
 

εἰ   ἐμεηάδνηο   ἀθξηβῶο. 
αλ   εμεηάζεηο κε αθξίβεηα.  
 

ὦ Ἑξκῆ,  ἀπόιπζνλ  αὐηόλ  θαὶ  κεθέηη     θνιαδέζζω.  
Εξκή,      ειεπζέξσζε  απηόλ   θαη     πηα   αο κελ ηηκσξείηαη.  
 

Ὅξα δὲ           κὴ     δηδάμῃο   
Καη πξόζεμε κήπσο δηδάμεηο    
 

θαὶ  ηνὺο     ἄιινπο     λεθξνὺο    ἐξωηᾶλ       ηὰ     ὅκνηα. 
θαη  ζηνπο ππόινηπνπο  λεθξνύο  λα ξσηνύλ όκνηεο εξσηήζεηο.  

 

 

Εξκελεπηηθά ζρόιηα  

ηῇ Κιωζνῖ: Οη ηξεηο Μνίξεο ζύκθσλα κε ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία ήηαλ: ε Κισζώ, 
πνπ έθισζε ην λήκα ηεο δσήο, ε Λάρεζηο, πνπ κνίξαδε ζηνπο αλζξώπνπο απηό πνπ αλήθε 
ζηνλ θαζέλα, θαη ε Ἄηξνπνο, πνπ θξόληηδε λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ζε ό,ηη ήηαλ γξαθηό 
λα ζπκβεί. Η ιέμε «κνῖξα» ζρεηίδεηαη εηπκνινγηθά κε ην ξήκα «κνηξάδσ», είλαη δειαδή ηα 
«κεξίδην» θαη ην «κεξηηθό», ην θνκκάηη πνπ παίξλεη ν θαζέλαο από ηε κνηξαζηά ελόο όινπ. 
Έηζη, κνίξα ζεκαίλεη πάλσ απ’ όια ην κεξίδην πνπ δηεθδηθεί ν θαζέλαο ζηε δσή θαη ζηελ 
επηπρία. 
 

Εξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Να δηαηππώζεηε κε δηθά ζαο ιόγηα ηνλ ζπιινγηζκό κε ηνλ νπνίν ν Σώζηξαηνο απνπνηείηαη 
ηελ επζύλε γηα ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ηνπ. Να ζρνιηάζεηε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. 

2. Πώο αληηδξά ν ζνθόο θξηηήο Μίλσαο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Σώζηξαηνπ; 

3. Σηελ εηζαγσγή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Ελόηεηαο δηαβάδνπκε: «Ο Λνπθηαλόο... ακθηζβεηεί ηηο 
απζεληίεο, εηξσλεύεηαη ηε καηαηνδνμία ησλ αλζξώπσλ, ηα ζύκβνια θαη ηηο μεπεξαζκέλεο 
ηδέεο». Πνηεο από ηηο παξαηεξήζεηο απηέο επηβεβαηώλνληαη από ην θείκελν πνπ κόιηο 
κειεηήζαηε; 
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