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» Να κατανοήσετε τις αρετές που πρέπει να έχει ο 
ιστορικός, ώστε να παρουσιάζει ανεπηρέαστος τα 
γεγονότα και να συνειδητοποιήσετε τη δυσκολία 
της αντικειμενικής στάσης απέναντι σε 
ανθρώπους και γεγονότα. 

» Να αντιληφθείτε ότι το μέγιστο χρέος του 
ιστορικού είναι η ανεύρεση της αλήθειας.  

 

 



Πραγματικό όνομα Πολύβιος 

Γέννηση 
200 π.Χ. περ. 
Μεγαλόπολη 
Αρκαδία 

Θάνατος 120 π.Χ. περ. 

Σημαντικά έργα Ιστορίαι (40 βιβλία) 
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Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης (περ. 200-118 
π.Χ.) είναι ο σημαντικότερος ιστορικός της 
ελληνιστικής εποχής. Από το σπουδαιότερο έργο 

του, που επιγράφεται Ἱστορίαι, έχουν σωθεί τα 
πέντε πρώτα βιβλία και εκτεταμένα 
αποσπάσματα ή επιτομές (περιλήψεις) από τα 
υπόλοιπα τριάντα πέντε. Είναι ο πρώτος ιστορικός 
που δηλώνει ρητώς ότι γράφει καθολικήν (δηλ. 
παγκόσμια) ιστορία. Πρότυπό του από την άποψη 
της αντικειμενικότητας υπήρξε ο Θουκυδίδης. 
Θέλοντας να τονίσει πόσο αντικειμενικός πρέπει 
να είναι ο ιστορικός κατά την παρουσίαση των 
γεγονότων, γράφει στην αρχή του έργου του τα 
εξής: 



» Πώς πρέπει να γράφει ο ιστορικός την 
ιστορία;  

» Πόσο αντικειμενικός πρέπει να είναι στην 
παρουσίαση των γεγονότων; 

» Ποια στάση πρέπει να κρατάει απέναντι στα 
πρόσωπα και στα γεγονότα; 

» Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που 
απαντά ο Πολύβιος στον πρόλογο του έργου 
του. 
 



α. ἐν μὲν οὖν …συναγαπᾶν τοὺς φίλους: Οι  αρετές 
που πρέπει να διαθέτει ο αγαθός άνδρας  

» 1 Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ 
» λοιπῷ > του επθ. ὁ λοιπός, ἡ λοιπή, τὸ 

λοιπόν = ο υπόλοιπος 

» 2 ἴσως τις οὐκ ἂν ἐκβάλλοι τὴν 
τοιαύτην ἐπιείκειαν · 

» ἐκβάλλοι > του ρ. ἐκβάλλω = αποβάλλω 
» τοιαύτην = την τέτοια > αυτού του είδους  
» ἐπιείκειαν = εύνοια  

» 3 καὶ γὰρ δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα 
εἶναι φιλόφιλον καὶ φιλόπατριν 

» τὸν ἀγαθὸν > του επθ. ὁ ἀγαθός, ἡ ἀγαθή, 
τὸ ἀγαθόν = ο καλός, ο αγαθός 

» 4 καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς 
ἐχθροὺς 

» συμμισεῖν = μισώ μαζί 
» τοῖς φίλοις = με τους φίλους  

» 5 καὶ συναγαπᾶν (τοῖς φίλοις) 
τοὺς φίλους· 

» συναγαπᾶν = αγαπώ μαζί 
 

» Για τον υπόλοιπο, λοιπόν, βίο 

» δε θα μπορούσε κάποιος να 
αποβάλει αυτού του είδους την 
εύνοια (προς γνωστούς και 
φίλους)· 

» γιατί, πράγματι, ο αγαθός 
άντρας πρέπει να αγαπάει τους 
φίλους του και την πατρίδα του 

» και να μισεί τους ίδιους εχθρούς 
που μισούν και οι φίλοι του 

» και να αγαπά τους ίδιους φίλους 
(που αγαπούν και οι φίλοι του)· 

 τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν: Ο Πολύβιος αναφέρεται στην επιεική διάθεση με την οποία αντιμετωπίζουμε συχνά 

τα σφάλματα και τις απρέπειες των φίλων μας λόγω της γενικότερης εύνοιας που επιδεικνύουμε προς αυτούς. Κάτι τέτοιο, 
κατά τη γνώμη του, είναι ανεπίτρεπτο από τη στιγμή που κάποιος επωμίζεται τον ρόλο του ιστορικού. 



» καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ 
συναγαπᾶν τοὺς φίλους· 

» Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική ηθική, θεωρείται 
έντιμος και ηθικός άντρας αυτός που σέβεται, αγαπά 
και συμπαραστέκεται στους φίλους του. Από την άλλη 
μεριά, πρέπει να θεωρεί ότι οι εχθροί των φίλων του 
είναι και δικοί του εχθροί. 

» Ο Πολύβιος λοιπόν τονίζει πως η αρχή αυτή, που 
θεωρείται κριτήριο με βάση το οποίο αξιολογείται η 
ηθική ποιότητα του ατόμου, δεν πρέπει να ισχύει 
στον χώρο της ιστορίας. Ο ιστορικός πρέπει να 
ερευνά και να κρίνει αμερόληπτα, χωρίς να 
επηρεάζεται από συμπάθειες και αντιπάθειες. 



» Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ 
τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν 
ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· 
καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ 
τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ 
φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν 
τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς 
καὶ συναγαπᾶν τοὺς 
φίλους· 

 



β. ὃταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας … ὑποδεικνύωσιν: Οι  αρετές που 
πρέπει να διαθέτει ο ιστορικός  

 

» 6 ὅταν δὲ τις ἀναλαμβάνῃ τὸ ἦθος τῆς 
ἱστορίας, 

» ἀναλαμβάνῃ > του ρ. ἀναλαμβάνω = επωμίζομαι, υιοθετώ  
» τὸ ἦθος τῆς ἱστορίας > το χαρακτήρα του ιστορικού  

» 7 χρὴ ἐπιλαθέσθαι πάντων τῶν 
τοιούτων 

» ἐπιλαθέσθαι > του ρ. ἐπιλανθάνομαι = ξεχνώ  

» 8 καὶ (χρὴ) πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ 
κοσμεῖν  

» κοσμεῖν > του ρ. κοσμέω - κοσμῶ = τιμώ  

» 9 τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, 
» 10 ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, 
» 11 πολλάκις δ' (χρὴ) ἐλέγχειν καὶ ψέγειν 

ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, 

» ψέγειν > του ρ. ψέγω = κατηγορώ (πρβλ. ψεγάδι, ψόγος, 
άψογος)  

» ἐπονειδίστως = κατά τρόπο αισχρό / ντροπιαστικό  
» τοὺς ἀναγκαιοτάτους = τους στενούς συγγενείς  

» 12 ὅταν τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν αἱ 
ἁμαρτίαι τῶν ἐπιτηδευμάτων. 

» ἡ ἁμαρτία = σφάλμα  
» τὸ ἐπιτήδευμα = η πράξη (πρβλ. επιτηδευματίας, επιτήδειος) 

 

» όταν, όμως, κάποιος 
υιοθετεί το χαρακτήρα του 
ιστορικού 

» πρέπει να τα ξεχάσει όλα 
αυτά 

» και πολλές φορές πρέπει να 
επαινεί και να τιμά  

» με τους μεγαλύτερους 
επαίνους τους εχθρούς, 

» όταν οι πράξεις το απαιτούν, 
» και πολλές φορές να 

κατακρίνει και να κατηγορεί 
κατά τρόπο που ντροπιάζει 
τους στενούς συγγενείς, 

» όταν τα σφάλματα στις πράξεις 
τους αυτό υποδεικνύουν. 
 



» ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος 
ἀναλαμβάνῃ τις, 
ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων 
τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις 
μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν 
τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς 
ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις 
ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ' 
ἐλέγχειν καὶ ψέγειν 
ἐπονειδίστως τοὺς 
ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ 
τῶν ἐπιτηδευμάτων 
ἁμαρτίαι τοῦθ' 
ὑποδεικνύωσιν. 

 



γ. ὣσπερ γὰρ…διήγημα: Πότε η 
ιστορία χάνει την αξία της 

 

» 13 Ὥσπερ γὰρ ζῴου ἀφαιρεθεισῶν 
τῶν ὄψεων  

» Ὥσπερ = όπως ακριβώς  
» ζῴου > ζῶον = ζωντανός οργανισμός > από ένα 

ζωντανό οργανισμό   
» τῶν ὄψεων > του ουσ. ἡ ὄψις = το μάτι  

» 14 ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, 
» ἀχρειοῦται > του ρ. ἀχρειόομαι - ἀχρειοῦμαι = 

αχρηστεύομαι  
» τὸ ὅλον = ολόκληρος  

» 15 οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης 
τῆς ἀληθείας 

» ἀναιρεθείσης > μτχ. του ρ. ἀναιρέομαι - 
ἀναιροῦμαι = εξαφανίζομαι, χάνομαι, λείπω > 
αν λείψει  

» 16 τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς 
γίνεται ἀνωφελὲς διήγημα. 

» τὸ καταλειπόμενον = ό,τι απομένει (πρβλ. 
κατάλοιπο)  

» ἀνωφελὲς = χωρίς ωφέλεια (α στερητικό = 
ωφέλεια) 
 

» Όπως ακριβώς όταν ένας 
ζωντανός οργανισμός χάσει 
τα μάτια του 

» αχρηστεύεται ολόκληρος, 

» έτσι κι από την ιστορία αν 
αφαιρεθεί η αλήθεια 

» ό,τι απομένει από αυτήν 
γίνεται ανώφελο (ασήμαντο) 
διήγημα. 

 



» Ὥσπερ γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων 
ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ 
ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας 
ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας 
τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς 
ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα. 

 



» Ο ιστορικός πρέπει να είναι 
αμερόληπτος στις κρίσεις 
του, δηλαδή να μην 
επηρεάζεται από τις 
προσωπικές του 
συμπάθειες ή αντιπάθειες. 
Πρέπει να ερευνά τις πηγές 
προσπαθώντας να βρει και 
να παρουσιάσει την 
αλήθεια και όχι να 
συγκαλύπτει τα πραγματικά 
γεγονότα, προκειμένου να 
εξυπηρετήσει πολιτικές ή 
προσωπικές σκοπιμότητες. 

» Τα συμπεράσματα στα 
οποία καταλήγει 
εκτιμώντας τα γεγονότα και 
αξιολογώντας τις προθέσεις 
και τις πράξεις των 
προσώπων πρέπει να είναι 
αντικειμενικά. Σε 
διαφορετική περίπτωση το 
ιστορικό έργο θα αποτελεί 
μια αφήγηση που 
ενδεχομένως να τέρπει, 
αλλά καμιά ωφέλεια δεν 
μπορεί να προσφέρει. 



» Στη σημερινή εποχή, είναι πολυπληθείς οι πηγές από τις οποίες 
ο ιστορικός της εποχής μας θα ανασυνθέσει την ιστορία του 
παρόντος. Οι πληροφορίες που διαχέονται μέσω των Μ.Μ.Ε. 
αποτελούν υλικό που πρέπει να αξιολογηθεί από τον ιστορικό. 
Ωστόσο, συχνά οι πληροφορίες αυτές είναι αντιφατικές, καθώς 
κάθε εφημερίδα, τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός σταθμός κτλ. 
παρουσιάζει τα γεγονότα μέσα από τη δική του υποκειμενική 
οπτική και συχνά αλλοιωμένες με τρόπο που να υπηρετούν 
πολιτικές, οικονομικές, ιδεολογικές ή άλλες επιδιώξεις. Ο 
ιστορικός θα πρέπει να διασταυρώνει τις αντιφατικές 
πληροφορίες και να τις εξετάζει με κριτικό πνεύμα. Η αναζήτηση 
λοιπόν της αλήθειας δεν είναι ευκολότερη για τον ιστορικό 
σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Οι συμβουλές του Πολύβιου 
προς τους ιστορικούς είναι πάντα επίκαιρες. 



» Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως 
οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν 
ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς 
φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν 
δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι 
χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν 
καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν 
αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ' ἐλέγχειν καὶ 
ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν 
ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ' ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ 
γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ 
ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ 
καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα. 



» Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως 
οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν 
ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς 
φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν 
δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι 
χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν 
καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν 
αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ' ἐλέγχειν καὶ 
ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν 
ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ' ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ 
γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ 
ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ 
καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα. 



» Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως 
οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν 
ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς 
φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν 
δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι 
χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν 
καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν 
αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ' ἐλέγχειν καὶ 
ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν 
ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ' ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ 
γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ 
ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ 
καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα. 



» Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως 
οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν 
ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς 
φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν 
δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι 
χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν 
καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν 
αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ' ἐλέγχειν καὶ 
ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν 
ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ' ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ 
γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ 
ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ 
καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα. 



 
                                                                                        Α 

[Ἐν  μὲν  οὖν  τῷ  λοιπῷ  βίῳ  τὴν  τοιαύτην  ἐπιείκειαν  

                            Υ         Ρ                                    Κ                 Υ του δεῖ (τελικό απαρέμφατο) 

ἴσως  οὐκ  ἄν  τις  ἐκβάλλοι]·  [καὶ  γὰρ  φιλόφιλον  εἶναι  

Ρ απρόσωπο                                              Υ (τελικών απαρεμφάτων)                      Κ                                             Υ του δεῖ (τελικό απαρέμφατο) 

δεῖ  τὸν  ἀγαθὸν  ἄνδρα  καὶ  φιλόπατριν  καὶ  συμμισεῖν  

     Α                              Α                           Υτου δεῖ (τελικό απαρέμφατο) 

τοῖς  φίλοις  τοὺς  ἐχθροὺς  καὶ  συναγαπᾶν 

             Α 

 τοὺς φίλους]· 



 
                                                Α                Ρ           Υ 

(ὅταν  δὲ  τὸ  τῆς  ἱστορίας  ἦθος  ἀναλαμβάνῃ  τις),  

 Υτου χρή (τελικό απαρέμφατο)          Ρ απρόσωπο                                                                               Α 

[ἐπιλαθέσθαι              χρὴ                πάντων  τῶν  τοιούτων 

                                          Υτου χρή (τελικό απαρέμφατο)                                                                                                           Α 

καὶ  πολλάκις  μὲν  εὐλογεῖν  καὶ  κοσμεῖν  τοῖς  μεγίστοις  ἐπαίνοις  τοὺς  ἐχθρούς,  

                  Υ                 Ρ           Α 

(ὅταν  αἱ  πράξεις  ἀπαιτῶσι  τοῦτο) 

                              Υτου χρή (τελικό απαρέμφατο)                                                                                                                Α 

πολλάκις  δ' ἐλέγχειν  καὶ  ψέγειν              ἐπονειδίστως      τοὺς  ἀναγκαιοτάτους],  

                                                        Υ                Α                              Ρ 

(ὅταν  αἱ  τῶν  ἐπιτηδευμάτων  ἁμαρτίαι       τοῦθ'                ὑποδεικνύωσιν) 
 

Δευτερεύουσα 
χρονικοϋποθετική 

πρόταση 



                                    Υ της μετοχής            Υποθετική μτχ                Ρ                 Υ 

( Ὥσπερ  γὰρ  ζῴου  τῶν  ὄψεων    ἀφαιρεθεισῶν         ἀχρειοῦται        τὸ  ὅλον), 

                                         Υποθετική μτχ                 Υ της μετοχής 

[ οὕτως  ἐξ  ἱστορίας       ἀναιρεθείσης                    τῆς  ἀληθείας  

              Υ                                                      Ρ                   Κ 

τὸ καταλειπόμενον  αὐτῆς  ἀνωφελὲς  γίνεται             διήγημα]. 
 

Δευτερεύουσα 
αναφορική 
παραβολική 

πρόταση 


