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ΛΦΙ 175              PHYLLIS DEMOPHOONTI  (H Φυλλίδα στον Δημοφώντα) 

Hospita, Demophoon, tua te Rhodopeia Phyllis       

Η οικοδέσποινά σου, Δημοφώντα, η Φυλλίδα από τη Ροδόπη 

ultra promissum tempus abesse queror.     

παραπονιέται που απουσιάζεις πέρα από τον χρόνο που υποσχέθηκες. 

cornua cum lunae pleno semel orbe coissent,       

όταν τα κέρατα της σελήνης θα είχαν και πάλι συναντηθεί σε πλήρη κύκλο 

litoribus nostris ancora pacta tua est –   

είχες συμφωνήσει να αγκυροβολήσεις στις ακτές μας –  

luna quater latuit, toto quater orbe recrevit;                                  5 

τέσσερις φορές μίκρυνε η σελήνη,  τέσσερις φορές έφτασε σε πλήρη αύξηση· 

nec vehit Actaeas Sithonis unda rates.   

και δεν μετέφερε το Σιθώνειο κύμα Αττικά καράβια. 

tempora si numeres – bene quae numeramus amantes –       

αν μετράς τις ώρες προσεχτικά όπως εμείς οι ερωτευμένοι – 

non venit ante suam nostra querela diem.   

δεν έρχεται το παράπονό μου πριν την ώρα του.  

Spes quoque lenta fuit; tarde, quae credita laedunt,       

Άργησε κ η ελπίδα να με εγκαταλείψει· μόλις γίνουν πιστευτά όσα μας πληγώνουν 

credimus. invita nunc es amante nocens.                                      10 

αργούμε να τα πιστέψουμε. Κ τώρα ακόμη παρά τη θέληση της αγαπημένης σου είσαι 
ένοχος.   

saepe fui mendax pro te mihi, saepe putavi       

πολλές φορές ξεγέλασα τον εαυτό μου για σένα, πολλές φορές πίστεψα  

alba procellosos vela referre Notos.   

ότι οι θυελλώδεις άνεμοι του νότου θα έφερναν πίσω τα λευκά πανιά σου.  



Thesea devovi, quia te dimittere nollet;      

Καταράστηκα τον Θησέα, επειδή τάχα δεν ήθελε να σε στείλει·  

nec tenuit cursus forsitan ille tuos.   

πιθανώς δεν έμπαινε εκείνος εμπόδιο στον δρόμο σου.  

interdum timui, ne, dum vada tendis ad Hebri,                             15       

μερικές φορές φοβήθηκα, μήπως, ενώ πορευόσουν προς τα ρηχά του Έβρου,  

mersa foret cana naufraga puppis aqua.   

μήπως είχε βυθιστεί και ναυαγήσει το πλοίο σου στο αφρισμένο πέλαγος.  

saepe deos supplex, ut tu, scelerate, valeres,       

πολλές φορές παρακάλεσα τους θεούς, να σε έχουν καλά, κακούργε, 

cum prece turicremis sum venerata sacris;   

όταν με προσευχές πρόσφερα λατρεία σε ιερά που καίγανε λιβάνι. 

saepe, videns ventos caelo pelagoque faventes,       

πολλές φορές, βλέποντας ανέμους ευνοϊκούς σε ουρανό κ πέλαγος, 

ipsa mihi dixi: 'si valet ille, venit.'                                                 20 

είπα στον εαυτό μου: ‘αν είναι καλά, θα έρθει’. 

denique fidus amor, quidquid properantibus obstat,       

εν ολίγοις, η αφοσιωμένη μου αγάπη, οτιδήποτε τυχόν στέκεται εμπόδιο σε όσους 
βιάζονται, 

finxit, et ad causas ingeniosa fui.   

φαντάστηκε, και ήταν επινοητική σε αιτίες καθυστέρησης. 

at tu lentus abes; nec te iurata reducunt      

 εσύ όμως είσαι αδιάφορος κατά την απουσία σου· και ούτε οι θεοί 

numina, nec nostro motus amore redis.   

που ορκιζόσουν σε φέρνουν πίσω, ούτε επιστρέφεις για τον έρωτά μου. 

Demophoon, ventis et verba et vela dedisti;                                   25 

Δημοφώντα, στον άνεμο άφησες και τα λόγια και τα πανιά σου· 



vela queror reditu, verba carere fide.   

παραπονιέμαι που τα πανιά σου δεν έχουν επιστροφή κ αξιοπιστία τα λόγια σου. 

Dic mihi, quid feci, nisi non sapienter amavi?       

Πες μου τι έκανα, εκτός από το που ερωτεύτηκα παράφορα; 

crimine te potui demeruisse meo.   

Και με το ίδιο μου το σφάλμα μπορεί να σε είχα κερδίσει για μένα.  

unum in me scelus est, quod te, scelerate, recepi;       

ένα σφάλμα έκανα, που σε δέχτηκα, κακούργε· 

sed scelus hoc meriti pondus et instar habet.                                 30 

αλλά το σφάλμα αυτό έχει το βάρος και είναι δείγμα της προσφοράς μου. 

iura fidesque ubi nunc, commissaque dextera dextrae,       

που είναι τώρα το σύμφωνο πίστης, και η αμοιβαία υπόσχεση, 

quique erat in falso plurimus ore deus?   

και ο θεός που βρισκόταν συνεχώς στο ψεύτικο στόμα σου; 

promissus socios ubi nunc Hymenaeus in annos,       

που είναι εκείνος ο Υμέναιος κοινού βίου που υποσχόσουν, 

qui mihi coniugii sponsor et obses erat?   

εγγυητής για μένα και διασφαλιστής του γάμου μας; 

per mare, quod totum ventis agitatur et undis,                               35 

στο όνομα του πέλαγους που όλο αναταράσσεται από κύματα και ανέμους, 

per quod nempe ieras, per quod iturus eras,   

μέσα από το οποίο είχες έρθει, μέσα από το οποίο επρόκειτο να φύγεις, 

perque tuum mihi iurasti – nisi fictus et ille est –       

στο όνομα του παππού σου – εκτός αν και εκείνος είναι ένα ψέμα –  

concita qui ventis aequora mulcet, avum,   

του παππού σου που ηρεμεί τα ταραγμένα πέλαγα, μου ορκίστηκες, 

per Venerem nimiumque mihi facientia tela –       



στην Αφροδίτη και στα όπλα που τόσα πολλά με έκαναν να πάθω 

altera tela arcus, altera tela faces –                                                     40 

το ένα όπλο το τόξο, το άλλο η γαμήλια δάδα –  

Iunonemque, toris quae praesidet alma maritis,       

στην Ήρα, την ευγενή προστάτρια της συζυγικής κλίνης, 

et per taediferae mystica sacra deae.   

και στα ιερά μυστήρια της θεάς με τη δάδα. 

si de tot laesis sua numina quisque deorum   

αν καθένας από τόσους προσβλημένους θεούς για το ιερό τους πνεύμα 

vindicet, in poenas non satis unus eris.  

έπαιρνε εκδίκηση, και ολόκληρος εσύ δεν θα αρκούσες για τιμωρία. 

Ah, laceras etiam puppes furiosa refeci –                                          45 

Αχ, μέσα στη μανία μου επισκεύασα ακόμη και τα διαλυμένα σου καράβια – 

ut, qua desererer, firma carina foret! –    

ώστε να είναι στέρεο το πλοίο που θα με εγκατέλειπες! – 

remigiumque dedi, quod me fugiturus haberes.       

σου έδωσα κουπιά, για να τα χρησιμοποιήσεις για τη φυγή σου.  

heu! patior telis vulnera facta meis!   

Αλίμονο! Υποφέρω από πληγές που έγιναν με τα ίδια μου τα όπλα! 

credidimus blandis, quorum tibi copia, verbis;       

πίστεψα στα ωραία σου λόγια, που διέθετες σε αφθονία· 

credidimus generi nominibusque tuis;                                             50 

πίστεψα στο γένος και στο όνομά σου· 

credidimus lacrimis – an et hae simulare docentur?       

πίστεψα στα δάκρυά σου – ή μήπως και αυτά είναι δασκαλεμένα στην απάτη; 

hae quoque habent artes, quaque iubentur, eunt?   

Μήπως κι αυτά κρύβουν τεχνάσματα, και ρέουν από όπου τα προστάξουν; 



 

dis quoque credidimus. quo iam tot pignora nobis?       

Πίστεψα και στους θεούς. Σε τι όμως ωφελούσαν τόσες υποσχέσεις; 

parte satis potui qualibet inde capi.   

Από το παραμικρό κομμάτι τους μπορούσα να είχα παγιδευτεί.  

Nec moveor, quod te iuvi portuque locoque –                                    55 

Δεν μετανιώνω, που σε βοήθησα με λιμάνι και καταφύγιο –  

debuit haec meriti summa fuisse mei!   

αυτό θα μπορούσε να ήταν το όριο όμως της προσφοράς μου! 

turpiter hospitium lecto cumulasse iugali       

μετανιώνω που αισχρά στη φιλοξενία πρόσθεσα τη συζυγική κλίνη, 

paenitet, et lateri conseruisse latus.   

και το σώμα μου τυλίχθηκε στο δικό σου. 

quae fuit ante illam, mallem suprema fuisset       

μακάρι η νύχτα πριν από τη νύχτα εκείνη να ήταν η στερνή 

nox mihi, dum potui Phyllis honesta mori.                                      60 

για μένα, ενώ ακόμη μπορούσα εγώ η Φυλλίδα να πεθάνω ενάρετα.  

speravi melius, quia me meruisse putavi;       

ήλπισα σε καλύτερα πράγματα, επειδή νόμισα ότι το άξιζα· 

quaecumque ex merito spes venit, aequa venit.   

οποιαδήποτε ελπίδα βασίζεται στην αξία, είναι δικαιολογημένη. 

Fallere credentem non est operosa puellam      

 Η εξαπάτηση μιας εύπιστης κοπέλας δεν είναι σπουδαία 

gloria. simplicitas digna favore fuit.   

υπόθεση να την καυχιέσαι. Η αθωότητά μου άξιζε να τη σεβαστείς. 

sum decepta tuis et amans et femina verbis.                                     65 

με εξαπάτησες με τα λόγια σου και ως ερωμένη και ως γυναίκα.  



  

di faciant, laudis summa sit ista tuae!   

Οι θεοί να δώσουν αυτός να είναι ο ύψιστος έπαινός σου! 

inter et Aegidas, media statuaris in urbe,       

και ανάμεσα στους Αιγείδες, καταμεσής της πόλης να γίνεις άγαλμα,  

magnificus titulis stet pater ante suis.   

με τον μεγαλοπρεπή πατέρα σου να προηγείται, με τους τίτλους τιμής του ηρωϊσμού 
του. 

cum fuerit Sciron lectus torvusque Procrustes       

όταν οι άνθρωποι θα έχουν διαβάσει για τον Σκίρωνα και τον απηνή Προκρούστη 

et Sinis et tauri mixtaque forma viri                                                70 

και τον Σίνη και το μεικτό μόρφωμα ταύρου και ανθρώπου 

et domitae bello Thebae fusique bimembres       

και την άλωση της Θήβας, και τη διάλυση των Κενταύρων,  

et pulsata nigri regia caeca dei –    

και το χτύπημα στο ζοφερό βασίλειο του σκοτεινού θεού 

hoc tua post illos titulo signetur imago:       

ύστερα από όλους αυτούς, αυτή η τιμητική επιγραφή ας χαρακτεί στη βάση του 
αγάλματός σου: 

hic est, cuius amans hospita capta dolo est.  

αυτός είναι που με το δόλο του παγίδευσε τη ερωτευμένη του οικοδέσποινα. 

de tanta rerum turba factisque parentis                                            75 

από τα τόσα κατορθώματα και τις πράξεις του πατέρα σου 

sedit in ingenio Cressa relicta tuo.     

αποτυπώθηκε στη φύση σου μόνον η εγκατάλειψη της Κρητικιάς αγαπημένης του. 

quod solum excusat, solum miraris in illo;       

τη μόνη πράξη που απαιτεί την απολογία του, αυτή μόνη θαυμάζεις σε εκείνον· 

heredem patriae, perfide, fraudis agis.   



ως κληρονόμος της πατρικής απάτης, άπιστε, ενεργείς. 

Illa – nec invideo – fruitur meliore marito      

Εκείνη πάλι – όχι ότι τη  ζηλεύω – χαίρεται καλύτερο σύζυγο  

inque capistratis tigribus alta sedet;                                                 80 

και κάθεται ψηλά στις ζεμένες τίγρεις· 

at mea despecti fugiunt conubia Thraces,       

ενώ εμένα οι Θράκες που περιφρονούσα αποφεύγουν τον γάμο μου, 

quod ferar externum praeposuisse meis.   

καθώς θρυλούμαι ότι προτίμησα κάποιον ξένο αντί για τους δικούς μου. 

atque aliquis 'iam nunc doctas eat,' inquit, 'Athenas;       

και κάποιος είπε: ‘ας πάει τώρα στη μορφωμένη Αθήνα· 

armiferam Thracen qui regat, alter erit.   

κάποιος άλλος θα βρεθεί να βασιλέψει στην πολεμόχαρη Θράκη.  

exitus acta probat.' careat successibus, opto,                                   85 

Το αποτέλεσμα κρίνει τις πράξεις.’ Να αποτύχει, εύχομαι, 

quisquis ab eventu facta notanda putat!   

όποιος νομίζει ότι οι πράξεις πρέπει να κρίνονται από το αποτέλεσμα! 

at si nostra tuo spumescant aequora remo,     

αλλά αν το πέλαγός μας αφρίσει από το κουπί σου,  

iam mihi, iam dicar consuluisse meis –   

τότε θα ακουστεί ότι σωστά έκρινα τόσο για μένα, όσο και για τον λαό μου – 

sed neque consului, nec te mea regia tanget       

όμως ούτε έκρινα σωστά, ούτε το παλάτι μου θα νιώσει την παρουσία σου 

fessaque Bistonia membra lavabis aqua!                                       90 

ούτε τα κουρασμένα σου μέλη θα τα πλύνεις σε Βιστωνικό νερό. 

Illa meis oculis species abeuntis inhaeret,       

Εκείνη η εικόνα που φεύγεις μένει καρφωμένη στα μάτια μου 



cum premeret portus classis itura meos.   

όταν ο στόλος σου έτοιμος για αναχώρηση άραζε στο λιμάνι μου. 

ausus es amplecti colloque infusus amantis       

Τόλμησες να με αγκαλιάσεις και τυλιγμένος στον λαιμό μου 

oscula per longas iungere pressa moras   

να δίνεις μακρόσυρτα φιλιά ερωτευμένου με τα χείλη σου κολλημένα στα δικά μου, 

cumque tuis lacrimis lacrimas confundere nostras,                        95 

και να αφήνεις τα δάκρυά σου να κυλούν με τα δικά μου,  

quodque foret velis aura secunda, queri 

και να παραπονιέσαι που ο άνεμος ήταν ευνοϊκός για τα πανιά σου,    

et mihi discedens suprema dicere voce: 

και αναχωρώντας αυτά τα τελευταία λόγια να προφέρεις:  

'Phylli, fac expectes Demophoonta tuum!'   

‘Φυλλίδα, προσπάθησε να περιμένεις τον Δημοφώντα σου!’ 

Expectem, qui me numquam visurus abisti?       

Να σε περιμένω, εσένα που έφυγες με σκοπό ποτέ να μη με ξαναδείς; 

expectem pelago vela negata meo?                                               100 

Να περιμένω τα πανιά που έχουν απαρνηθεί τη θάλασσά μου; 

et tamen expectο – redeas modo serus amanti,       

και όμως περιμένω – να επιστρέψεις ακόμη κ αργά στην αγαπημένη σου,  

ut tua sit solo tempore lapsa fides!   

ώστε η υπόσχεσή σου να φανεί απατηλή μόνον ως προς τον χρόνο! 

Quid precor infelix? te iam tenet altera coniunx       

Γιατί παρακαλώ η δύσμοιρη; μπορεί να σε έχει ήδη κερδίσει 

forsitan et, nobis qui male favit, amor;   

κάποια άλλη και ένας έρωτας για μένα κακορίζικος· 

iamque tibi excidimus, nullam, puto, Phyllida nosti.                    105 



με έχεις ξεχάσει πια, φαντάζομαι, καμιά Φυλλίδα δεν θυμάσαι πια.  

ei mihi! si, quae sim Phyllis et unde, rogas –    

Αλίμονό μου! Αν ρωτάς ποια Φυλλίδα είμαι και από πού –  

quae tibi, Demophoon, longis erroribus acto       

εγώ που σε σένα, Δημοφώντα, τον παρασυρμένο σε μακρές περιπλανήσεις, 

Threicios portus hospitiumque dedi,   

πρόσφερα τα θρακικά λιμάνια και τη φιλοξενία μου.  

cuius opes auxere meae, cui dives egenti       

σε σένα, τον πλούτο του οποίου αύξησε ο δικός μου, σε σένα που όταν είχες ανάγκη 

munera multa dedi, multa datura fui;                                             110 

εγώ η πλούσια έδωσα δώρα πολλά, κ ακόμη θα σου έδινα· 

quae tibi subieci latissima regna Lycurgi,       

εγώ που παρέδωσα σε σένα το εκτενέστατο βασίλειο του Λυκούργου, 

nomine femineo vix satis apta regi,   

σχεδόν ανάρμοστο να κυβερνιέται από γυναίκα, 

qua patet umbrosum Rhodope glacialis ad Haemum,       

όπου η παγωμένη Ροδόπη απλώνεται ως τον σκιερό Αίμο,  

et sacer admissas exigit Hebrus aquas,   

και ο ιερός Έβρος εκβάλλει τα νερά που δέχεται, 

cui mea virginitas avibus libata sinistris                                        115 

σε σένα στον οποίο δυσοίωνα θυσιάστηκε η παρθενικότητά μου   

castaque fallaci zona recincta manu!   

και η ζώνη της αγνείας μου λύθηκε από το δόλιο χέρι σου! 

pronuba Tisiphone thalamis ululavit in illis,       

η Τισιφόνη ως παράνυμφος ούρλιαξε στον νυφικό εκείνο θάλαμο, 

et cecinit maestum devia carmen avis;   

και το μοναχικό πτηνό τραγούδησε το θλιβερό του τραγούδι· 



adfuit Allecto brevibus torquata colubris,       

παραστεκόταν κι η Αληκτώ με μικρά φίδια τυλιγμένα στο λαιμό της, 

suntque sepulcrali lumina mota face!                                             120 

και φώτα κυμάτισαν από πένθιμη δάδα! 

Maesta tamen scopulos fruticosaque litora calco       

Θλιμμένη ωστόσο περπατώ στους βράχους και στα θαμνώδη ακρογιάλια 

quaeque patent oculis litora lata meis.   

όποια ακρογιάλια ανοίγονται διάπλατα στα μάτια μου.  

sive die laxatur humus, seu frigida lucent       

είτε το χώμα χαλαρώνει τη μέρα είτε λάμπουν ψυχρά  

sidera, prospicio, quis freta ventus agat;   

τα αστέρια, αγναντεύω ποιος άνεμος ταράζει τα πέλαγα.  

et quaecumque procul venientia lintea vidi,                                    125 

και όποια πανιά τύχει να δω να έρχονται από μακριά,  

protinus illa meos auguror esse deos.     

σπεύδω να το ερμηνεύσω ως σημάδι των θεών.  

in freta procurro, vix me retinentibus undis,       

τρέχω στα πέλαγα, με τα κύματα μόλις και μετά βίας να με αναχαιτίζουν, 

mobile qua primas porrigit aequor aquas.   

εκεί όπου το ορμητικό πέλαγος αρχίζει να ξεβράζει τα νερά του. 

quo magis accedunt, minus et minus utilis adsto;       

όσο περισσότερο πλησιάζουν, τόσο λιγοστεύουν οι αντοχές μου· 

linquor et ancillis excipienda cado.                                                  130 

λιποθυμώ και πέφτω να με πιάσουν οι υπηρέτριές μου. 

Est sinus, adductos modice falcatus in arcus;  

Υπάρχει ένας κόλπος, σαν τόξο με τις άκρες του σε σχήμα δρεπανιού 

ultima praerupta cornua mole rigent.  



οι άκρες των κεράτων του υψώνονται σε απότομο  βράχο. 

hinc mihi suppositas inmittere corpus in undas       

από εκεί σκέφτηκα να ριχτώ κάτω στα κύματα· 

mens fuit; et, quoniam fallere pergis, erit.   

και, καθώς συνεχίζεις την άπιστη πορεία σου, έτσι θα γίνει.  

ad tua me fluctus proiectam litora portent,                                       135 

Μακριά να με πάνε τα κύματα κ να με φέρουν στα ακρογιάλια σου  

occurramque oculis intumulata tuis!   

και άθαφτη τυχαία να πέσω στο βλέμμά σου!   

duritia ferrum ut superes adamantaque teque,       

αν και στη σκληρότητα ξεπερνάς τον σίδηρο και το διαμάντι και εσένα τον ίδιο, 

'non tibi sic,' dices, 'Phylli, sequendus eram!'   

θα πεις: ‘Φυλλίδα, δεν έπρεπε έτσι να με ακολουθήσεις!’ 

saepe venenorum sitis est mihi; saepe cruenta       

συχνά διψώ για δηλητήριο, συχνά με αιματηρό θάνατο 

traiectam gladio morte perire iuvat.                                                   140 

με ευχαριστεί να τρυπηθώ με το σπαθί και να πεθάνω. 

colla quoque, infidis quia se nectenda lacertis       

και ο λαιμός μου επειδή κάποτε στο άπιστο αγκάλιασμα των χεριών σου  

praebuerunt, laqueis inplicuisse iuvat.   

προσφέρθηκε, ευχαρίστως να τον περάσω σε θηλειά. 

stat nece matura tenerum pensare pudorem.       

Η τρυφερή αισχυντηλή μου σκέψη μένει καρφωμένη στον πρόωρο θάνατο.   

in necis electu parva futura mora est.   

δεν θα αργήσω πολύ να διαλέξω τον θάνατό μου. 

Inscribere meo causa invidiosa sepulcro.                                           145 

Στην επιγραφή του τάφου μου εσύ θα αναφέρεσαι ως μισητή αιτία. 



 

aut hoc aut simili carmine notus eris:   

με αυτό ή με κάποιο παρόμοιο επίγραμμα θα γίνεις γνωστός: 

phyllida demophoon leto dedit hospes amantem;      

Τη Φυλλίδα ο Δημοφών στον όλεθρο οδήγησε, ο ξένος την αγαπημένη του· 

ille necis causam praebuit, ipsa manum.    

εκείνος πρόσφερε τη θανάσιμη αφορμή, εκείνη το χέρι της για όπλο.       

 

Story / Histoire: 

Καλλίμαχος, Pfeiffer 556 νυμφίε Δημοφόων, ἄδικε ξένε 

Πέρσιος 1.34 Phyllidas, Hypsipylas, uatum et plorabile siquid 

Servius, σχ. Βιργ. Ecl. 5.10 Phyllis, regina Thracum … Demophoontem, Thesei filium, 

regem Atheniensium… in coniugium suum rogavit 

Tζέτζης, σχ. Λυκόφρων, Αλεξάνδρα 495 ὁ δὲ Ἀκάμας ὀλίγαις ναυσὶ προσίσχει Θραξὶ 

Βισάλταις καὶ ἐρᾷ τούτου Φυλλὶς ἡ θυγάτηρ τοῦ ἐκεῖ βασιλέως καὶ ὁ πατὴρ αὐτὴν ἐγγυᾷ 

ἐπὶ προικὶ τῇ βασιλείᾳ 

ΑΑ 3.38 depositis silvas Phyllida flesse comis  

 

Υγίν. Fab. 59 cui parentes cum sepulchrum constituissent, arbores ibi sunt natae 

quae certo tempore Phyllidis mortem lugent, quo folia arescunt et diffluunt; cuius ex 

nomine folia Graece φύλλα sunt appellata.  

 

Σέρβιος, σχ. Βιργ. Ecl. 5.10 Phyllis…conversa est in arborem amygdalum sine foliis. 

postea reversus Demophoon, cognita re, eius amplexus est truncum, qui velut sponsi 

sentiret adventum, folia emisit: unde etiam φύλλα sunt dicta a Phyllide, quae antea 

πέταλα dicebantur. 

 

(στερεότυπο βαρβαρικής κ φιλοπόλεμης φύσης, armifera Thracia) Ηρόδ. 2.167 οὐδὲ 

τούτοισι ἔξεστι τέχνην ἐπασκῆσαι οὐδεμίαν, ἀλλὰ τὰ ἐς πόλεμον ἐπασκέουσι μοῦνα, 



παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεκόμενος . Εἰ μέν νυν καὶ τοῦτο παρ᾽ Αἰγυπτίων μεμαθήκασι οἱ 

Ἕλληνες, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως κρῖναι, ὁρέων καὶ Θρήικας καὶ Σκύθας καὶ Πέρσας καὶ 

Λυδοὺς καὶ σχεδὸν πάντας τοὺς βαρβάρους ἀποτιμοτέρους τῶν ἄλλων ἡγημένους 

πολιητέων τοὺς τὰς τέχνας μανθάνοντας καὶ τοὺς ἐκγόνους τούτων, τοὺς δὲ 

ἀπαλλαγμένους τῶν χειρωναξιέων γενναίους νομίζοντας εἶναι, καὶ μάλιστα τοὺς ἐς τὸν 

πόλεμον ἀνειμένους, 

 5.6.2 ἀργὸν εἶναι κάλλιστον, γῆς δὲ ἐργάτην ἀτιμότατον· τὸ ζώειν ἀπὸ πολέμου καὶ 

ληιστύος κάλλιστον. 

(στερεότυπο ελευθεριότητας) Ηρόδ. 5.6 τὰς δὲ παρθένους οὐ φυλάσσουσι, ἀλλ᾽ ἐῶσι 

τοῖσι αὐταὶ βούλονται ἀνδράσι μίσγεσθαι) 
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