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 ΕΝΟΣΗΣΑ  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

«Παηξηθή δηθαηνζύλε» 

Αἰιηαλόο, Πνηθίιε Ἱζηνξία 1.34 (δηαζθεπή) 

Ο Κιαύδηνο Αηιηαλόο (πεξ. 170-235 κ.Χ.), γηα ηνλ νπνίν έγηλε ιόγνο  
ζηελ πξνεγνύκελε ηάμε, πεξηιακβάλεη ζην έξγν ηνπ Ποικίλη Ἱστορία  
κηα δηδαθηηθή ηζηνξία γηα έλαλ αηίζαζν γην θαη ηε δξαζηηθή  
αληηκεηώπηζή ηνπ από ηνλ παηέξα ηνπ. 

 

Ἀλὴξ γέλεη Μάξδνο παῖδαο εἶρελ ἑπηά. Τνύησλ ὁ λεώηαηνο θαθὰ 

πνιιὰ ηνὺο ἄιινπο εἰξγάδεην. Καὶ ηὰ κὲλ πξῶηα ἐπεηξᾶην αὐηὸλ ὁ παηὴξ 

ξπζκίδεηλ ιόγῳ∙ ἐπεὶ δὲ νὐθ ἐπείζεην πξὸο ηνὺο δηθαζηάο ἤγαγε θαὶ ὅζα 

αὐηῷ ἐηεηόικεην ἀθξηβῶο θαηεγόξεζε, θαὶ ᾔηεη παξὰ ηῶλ δηθαζηῶλ 

ἀπνθηεῖλαη ηὸλ λεαλίζθνλ. Οἱ δὲ ἐμεπιάγεζαλ θαὶ ἀκθνηέξνπο ἐπὶ ηὸλ 

βαζηιέα Ἀξηαμέξμελ ἤγαγνλ. Τὰ αὐηὰ δὲ ιέγνληνο ηνῦ Μάξδνπ, βαζηιεὺο 

ἔθε: «εἶηα ηνικήζεηο ηὸλ πἱὸλ ἀπνζλῄζθνληα ὑπνκεῖλαη;». Ὁ δὲ ἔθε 

«πάλησλ κάιηζηα· ἐπεὶ θαὶὅηαλ ηῶλ θπνκέλσλ ζξηδαθηλῶλ ηὰο ἐθθύζεηο 

ηὰο πηθξάο ἀθαηξῶ, νὐδὲλ ἡ κήηεξ αὐηῶλ ιππεῖηαη, ἀιιὰ ζάιιεη κᾶιινλ θαὶ 

γιπθίσλ γίλεηαη». Ταῦηα ἀθνύζαο Ἀξηαμέξμεο ἐπῄλεζε κὲλ ηὸλ ἄλδξα θαὶ 

ηῶλ βαζηιηθῶλ δηθαζηῶλ ἐπνίεζελ ἕλα, εἰπὼλ ὅηη ὁ πεξὶ ηῶλ ἰδίσλ παίδσλ 

νὕησ δηθαίσο ἀπνθαηλόκελνο πάλησο θαὶ ἐλ ηνῖο ἀιινηξίνηο ἀθξηβὴο ἔζηαη 

δηθαζηὴο θαὶ ἀδέθαζηνο, ἀθῆθε δὲ θαὶ ηὸλ λεαλίαλ ηῆο ηηκσξίαο, ἀπεηιῶλ 

αὐηῷ ζαλάηνπ, ἐὰλ ἀδηθῶλ θσξαζῇ ἕηεξα. 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 

Ἀλὴξ             Μάξδνο        γέλεη         εἶρελ  ἑπηά  παῖδαο. 
Έλαο άληξαο, Μάξδνο ζηελ θαηαγσγή, είρε   επηά    παηδηά. 
 

Σνύηωλ       ὁ λεώηαηνο   εἰξγάδεην    πνιιὰ  θαθὰ  ηνὺο ἄιινπο.  
Από απηνύο  ν πην λένο    πξνθαινύζε  πνιιά   θαθά   ζηνπο άιινπο. 
 

Καὶ ηὰ κὲλ πξῶηα  ὁ παηὴξ        ἐπεηξᾶην       ξπζκίδεηλ   αὐηὸλ     ιόγῳ∙ 
Καη        αξρηθά         ν παηέξαο  πξνζπαζνύζε λα ζπλεηίζεη  απηόλ  κε ηα ιόγηα· 
 

ἐπεὶ      δὲ    νὐθ ἐπείζεην  ἤγαγε                  πξὸο   ηνὺο δηθαζηάο  
επεηδή όκσο  δελ πεηζόηαλ, νδήγεζε (απηόλ) κπξνζηά ζηνπο δηθαζηέο 
 

θαὶ  θαηεγόξεζε   ἀθξηβῶο   ὅζα      ἐηεηόικεην          αὐηῷ,  
θαη    θαηήγγεηιε   κε αθξίβεηα  όζα  είραλ απνηνικεζεί από απηόλ, 
 

θαὶ     ᾔηεη    παξὰ ηῶλ δηθαζηῶλ  ἀπνθηεῖλαη   ηὸλ λεαλίζθνλ.  
θαη  δεηνύζε  από   ηνπο  δηθαζηέο  λα εθηειέζνπλ   ην      λέν. 
 

Οἱ δὲ             ἐμεπιάγεζαλ    θαὶ   ἤγαγνλ  ἀκθνηέξνπο  ἐπὶ ηὸλ βαζηιέα Ἀξηαμέξμελ. 
Απηνί όκσο έκεηλαλ έθπιεθηνη θαη  νδήγεζαλ  θαη ηνπο δπν      ζην βαζηιηά       Αξηαμέξμε. 
 

Σνῦ δὲ Μάξδνπ ιέγνληνο ηὰ αὐηὰ,  βαζηιεὺο  ἔθε:  
Κη ν       Μάξδνο  ελώ έιεγε  ηα ίδηα,  ν βαζηιηάο  είπε: 
 

«εἶηα               ηνικήζεηο       ὑπνκεῖλαη  ἀπνζλῄζθνληα   ηὸλ πἱὸλ;».  
«Αιήζεηα, ζα έρεηο ηελ ηόικε  λα αληέμεηο      λα πεζαίλεη     ν γηνο ζνπ;» 
 

Ὁ δὲ      ἔθε «πάληωλ κάιηζηα·  
Κη απηόο είπε      «βεβαηόηαηα»· 
 

ἐπεὶ θαὶ ὅηαλ ἀθαηξῶ ηὰο πηθξάο ηὰο ἐθθύζεηο    ζξηδαθηλῶλ   ηῶλ θπνκέλωλ,  
γηαηί  θαη όηαλ  αθαηξώ   ηηο  πηθξέο    παξαθπάδεο  ησλ καξνπιηώλ πνπ θπηξώλνπλ, 
 

ἡ κήηεξ αὐηῶλ  νὐδὲλ     ιππεῖηαη,  ἀιιὰ  ζάιιεη    κᾶιινλ     θαὶ γίλεηαη γιπθίωλ».  
ε κεηέξα  ηνπο   θαζόινπ δε ιππάηαη, αιιά  αλζίδεη πεξηζζόηεξν θαη  γίλεηαη γιπθύηεξε.» 
 

Ἀξηαμέξμεο       ἀθνύζαο    ηαῦηα  ἐπῄλεζε κὲλ ηὸλ ἄλδξα  
Ο Αξηαμέξμεο αθνύ άθνπζε   απηά,   επαίλεζε        ηνλ  άλδξα 
 

θαὶ    ἐπνίεζελ ἕλα      ηῶλ βαζηιηθῶλ    δηθαζηῶλ,  
θαη    ηνλ έθαλε   έλα  από ηνπο βαζηιηθνύο   δηθαζηέο, 
 

εἰπὼλ       ὅηη   ὁ ἀπνθαηλόκελνο     
αθνύ είπε  όηη  απηόο πνπ δηαηππώλεη     
 

πεξὶ ηῶλ ἰδίωλ       παίδωλ       νὕηω     δηθαίωο          πάληωο  
γηα ηα        ίδηα ηνπ ηα παηδηά ηνπ  ηόζν   δίθαηεο θξίζεηο νπσζδήπνηε  
 

θαὶ    ἔζηαη   ἀθξηβὴο δηθαζηὴο θαὶ  ἀδέθαζηνο  ἐλ ηνῖο ἀιινηξίνηο,  
θαη   ζα είλαη  αθξηβήο  δηθαζηήο  θαη    αδέθαζηνο  ζηηο μέλεο ππνζέζεηο, 
 

ἀθῆθε        δὲ    θαὶ ηὸλ λεαλίαλ   ηῆο ηηκωξίαο,     ἀπεηιῶλ  αὐηῷ  ζαλάηνπ,  
απάιιαμε όκσο  θαη  ην      λέν      από ηελ ηηκσξία, απεηιώληαο  ηνλ   κε ζάλαην, 
 

ἐὰλ  θωξαζῇ          ἀδηθῶλ         ἕηεξα. 
εάλ  απνδεηρζεί όηη δηαπξάηηεη άιιεο αδηθίεο. 
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Εξκελεπηηθά ζρόιηα 

Ἀξηαμέξμελ 

Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνζώπνπ είλαη αδύλαηνο ιόγσ ηεο αζάθεηαο ηεο 

δηήγεζεο. Τν όλνκα απηό έθεξαλ ηέζζεξηο βαζηιείο ηεο Πεξζίαο: ν Αξηαμέξμεο Α΄ ν 

Μαθξόρεηξ (464-424 π.Χ.), ν Αξηαμέξμεο Β΄ ν Μλήκσλ, πνπ βαζίιεπζε από ην 404 έσο 

ην 358 π.Χ., ν Αξηαμέξμεο Γ΄ ν Ώρνο, πνπ βαζίιεπζε από ην 358 έσο ην 338 π.Χ., θαη ν 

Αξηαμέξμεο Γ΄ (πξόθεηηαη γηα ηνλ ζαηξάπε Βήζζν πνπ ζθόησζε ηνλ Γαξείν Γ΄, ηνλ 

δηαδέρζεθε σο Αξηαμέξμεο Γ΄ βαζηιεύνληαο γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηηκσξήζεθε 

από ηνλ Μ. Αιέμαλδξν). 

 

Εξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Σε πνηεο δηαδνρηθέο ελέξγεηεο πξνρώξεζε ν παηέξαο πξνθεηκέλνπ λα ινγηθέςεη ηνλ 

αηίζαζν γην ηνπ;  

2. Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά όηαλ άθνπζε όηη ν παηέξαο δεηνύζε ηε ζαλάησζε ηνπ 

γηνπ ηνπ; Τη ηνπ απάληεζε ν παηέξαο;  

3. Πώο αληακείθζεθε ν παηέξαο γηα ηελ ακεξνιεςία ηνπ απέλαληη ζην παηδί ηνπ;  

4. Πνηνο πηζηεύεηε όηη είλαη ν ζηόρνο ηνπ παηέξα όηαλ πξνηείλεη λα θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην 

ην παηδί ηνπ; Πώο θξίλεηε ηελ απζηεξόηεηά ηνπ θαη πνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξείηε λα 

βγάιεηε γηα ηελ πεξζηθή αληίιεςε πεξί ζσθξνληζκνύ θαη πεηζαξρίαο; 

5. Θα είρε, πηζηεύεηε, αληίθηππν ε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε ηνπ παηέξα ζε άιια παηδηά 

ζπλνκήιηθα ηνπ γηνπ ηνπ; 
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