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ΘΟ ΥΚΥΔ1ΔΕ1 A

α) Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗι.

Ό άθηναιος ιστορικός Θουκυδίδης εκθέτων έν τω έργω αύτου 
τά προηγηθέντα του πελοποννησιακού πολέμου, τά αίτια καί τάς 
άφορμάς, ώς και τά τής κηρύξεως καί τής κατά τά πρώτα έτη 
διεξαγωγής αύτου άναφέρεται συχνάκις εις τήν προσωπικότητα 
καί τον έν γένει πολιτικόν χαρακτήρα του Περικλέους, του άν
δρός του άποτελούντος μέχρι του θανάτου αύτού, έπισυμβάντος 
τω 429 π.Χ., τήν δεσπόζουσαν μορφήν του πολέμου. Τούτο πράτ
τει ό ιστορικός Θουκυδίδης, άναμφιβόλως, διότι τω οντι ό Περι
κλής ύπήρξε σημαντικότατος παράγων έν τή έσωτερική καί τή 
έξωτερική πολιτική ιστορία τών ’Αθηνών έμφανισθείς έν ταύτη 
ήδη ολίγα έτη μετά τήν λήξιν τών περσικών πολέμων. Άλλ’ έπί 
πλέον τούτου ό Θουκυδίδης σκοπεί, όπως τον άνδρα τούτον τόν 
διά τής ύπέρ τού πολέμου πολιτείας αύτού προκαλέσαντα τήν άν- 
τίθεσιν πλείστων ’Αθηναίων πολιτών ύπερασπίση δικαιολογών 
τήν πολιτικήν αύτού ταύτην καί έξαίρων ταύτοχρόνως ώς θαυμα
στήν καί μοναδικήν έν τή ιστορία τών ’Αθηνών τήν προσωπικό
τητα αύτού ώς πολιτικού άνδρός.

Είναι γνωστόν δτι ή άντίθεσις τού Περικλέους πρός τόν έξέ- 
χοντα πολιτικόν καί στρατηγόν Κίμωνα, μετέπειτα δέ πρός τόν 
άρχηγόν τών άριστοκρατικών θουκυδίδην τόν Μελησίου καί ή 
διαδοχή ύπ’ αύτού εις τήν άρχηγίαν τών δημοκρατικών τής πό
λεως εδωσεν ίδιάζουσαν θέσιν εις αύτόν έν τή πόλει καί έπέτρε- 
ψεν, ώστε νά άναδείξη οδτος τά ίδια προσόντα καί τάς ιδίας 
άρετάς έξικνουμένας έν γένει εις πάσαν δραστηριότητα τής ζωής 
τής πόλεως τών ’Αθηναίων. Ό Θουκυδίδης ύπήρξε λάτρις τού 
Περικλέους διά τον νούν καί τάς άρετάς αύτού καί τά ύπ’ αύτού 
έπιτελεσθέντα έν Άθήναις πάσης μορφής έργα. Αύτοεξορισθείς 
ό ιστορικός τώ 424 π.Χ. μετά τήν άποτυχούσαν προσπάθειαν δια- 
σώσεως τής ’Αμφιπόλεως ύπό τών άπειλησάντων αύτήν Λακεδαι
μονίων παρηκολούθησε μακρόθεν κατά τήν διάρκειαν τής έξο- 
ρίας αύτού τήν γιγαντιαίαν πάλην καί τάς έναλλασσομένας φά
σεις αύτής συλλέγων τό ιστορικόν ύλικόν πρός συγγραφήν τού 
έργου «άρξάμενος», ώς ό ίδιος λέγει, τήν προσπάθειαν ταύτην 
«εύθύς καθισταμένου τού πολέμου» άτε υπολαμβάνων έξ άρχής 
τούτον ώς «τόν άξιολογώτατον τών προγεγενημένων» (II).

'Ότε ό Θουκυδίδης έπέστρεψεν εις ’Αθήνας μετά τήν λήξιν 
τού πολέμου, είδε τήν πόλιν παντελώς διάφορον ή οϊα ήτο, ότε 
κατέλιπε ταύτην προ 20 έτών αύτοεξοριζόμενος. Ειχεν ήδη ή 
πόλις παραδοθή εις τούς Λακεδαιμονίους, οί δ’ όλιγαρχικοί εΐχον
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διακυβερνήσει αύτήν προσωρινός έφαρμόσαντες μέτρα πρωτά
κουστα διά την πολιτικήν ζωήν των ’Αθηνών, τήν διακρινομένην 
προηγουμένως διά τήν ισονομίαν καί τήν ίσοπολιτείαν των πο
λιτών. Διά τούτο οί 30 άρχοντες βραδύτερον «τύραννοι» έπωνο- 
μάσθησαν, ή δε λέξις ώς εκ τούτου άπέκτησεν έκτοτε κακήν ση
μασίαν. Ό Θουκυδίδης έπανελθών έκ τής εξορίας έβλεπε τήν 
στρατιωτικήν ακμήν τής πόλεως τής ύπ’ αύτού προηγουμένως ώς 
«αύταρκεστάτης ές πόλεμον» χαρακτηριζομένης (θουκ. II 36) ήδη 
έκμηδενισμένην, τον στόλον παραδεδομένον, τά μακρά τείχη κα- 
τακρημνισθέντα, τήν πνευματικήν καί τήν έν γένει πολιτιστικήν 
ακμήν αυτής έν αποσυνθέσει, τά οικονομικά τής πόλεως κατε
στραμμένα, τήν πολιτικήν συμμαχίαν καί ήγεμονίαν τών ’Αθηνών 
ύπό τό πρόσχημα τής αύτονομίας τών πόλεων κατά τάς έπιταγάς 
τής Σπάρτης διαλυθεϊσαν, τήν άγέρωχον προηγουμένως αθηναϊ
κήν άρχήν κύψασαν τον αύχένα ύπό τήν θανάσιμον αντίπαλον 
αύτής πόλιν.

Εις τήν μνήμην αύτού ήλθε τότε το παλαιότερον μεγαλεϊον 
τής πόλεως καί ό κατ’ έξοχήν δημιουργός αύτου, ό Περικλής. 
Έθεώρησε τότε ό Θουκυδίδης δτι έπεβάλλετο άναθεώρησις του 
ιστορικού αύτου έργου καί μεγαλυτέρα προβολή του πολίτικου 
έκείνου, δστις κατεσυκοφαντεϊτο ύπό τών πολιτικών αυτού αντι
πάλων καί διαδόχων, οϊτινες έπεχείρουν νά έπιρρίψωσιν εις αύτόν 
τήν εύθύνην τών ταλαιπωριών καί τής παρατάσεως του πολέμου. 
Ήθέλησε προς τούτο νά δώση εις ή μάς άνάγλυφον διά τού λόγου 
καί τής γραφίδος αύτου τήν μορφήν τού μεγάλου πολιτικού, ήτις 
νά δύναται νά έπιζήση παρά τοϊς μεταγενεστέροις. Δεν έθεώ- 
ρησεν δτι έπρεπε νά άναφερθή εις τήν παλαιοτέραν έσωτερικήν 
καί έξωτερικήν δράσιν τού μεγάλου πολιτικού. Ούτε εις τον 
προς τον στρατηγόν Κίμωνα πολιτικόν άγώνα αύτού ούτε εις τούς 
νικηφόρους πολέμους, τούς όποιους διεξήγαγεν έν Έλλάδι, οδτε 
εις τήν έν Πόντω καί Αίγύπτω δράσιν αύτού ούτε εις τον κατά 
τών στασιασάντων Σαμίων νικητήριον άγώνα, ούτε εις τον λεγόμε
νον πρώτον πελοποννησιακόν πόλεμον, ούτε εις τήν πολιτιστικήν 
αύτού δράσιν, ήτις άρχεται άπό τού 472 π.Χ., δτε ύπήρξε χορηγός 
κατά τήν διδασκαλίαν τών «Περσών» τού Αισχύλου, καί όλοκλη- 
ρουται διά τών περίφημων καλλιτεχνικών έργων τής Άκροπό- 
λεως καί αλλαχού έν τή πόλει, ούτε ε’ις τά έσωτερικά μέτρα τά 
ύπέρ τού δήμου ληφθέντα, ούτε εις τήν μόρφωσιν αύτού καί τάς 
έπιδράσεις έπ’ αύτού, τής πολιτικής, τής φιλοσοφίας καί τής σο
φιστικής τών χρόνων αύτού. Άλλ’ ούτε καί εις τάς πανελληνί
ους αντιλήψεις αύτού τάς έκδηλωθείσας διά τής συγκλήσεως τού 
πανελληνίου συνεδρίου άνεφέρθη ό Θουκυδίδης. Τόν Περικλέα 
ειδεν οΰτος μόνον ώς τόν άναγνωριζόμενον ήδη ώς δημιουργόν 
τού μεγαλείου τής πόλεως, άλλά καί ώς τόν ύπό πλείστων θεω- 
ρούμενον ύπεύθυνον τού πολέμου. Ό Θουκυδίδης δεν άπέβλεψεν 

εις τό νά δώση διά τού έργου αύτού εις τούς συγχρόνους μόνον 
ξηρά στοιχεία καί γεγονότα ιστορικά. Άπέβλεψε περισσότερον 
εις τό νά έρμηνεύση ταυτα εις τρόπον, ώστε νά κατανοήσωσιν οί 
μεταγενέστεροι τήν μεγάλην άξίαν τού άνδρός τόσον διά τό 
παρελθόν δσον καί διά τό μέλλον *.  Διότι ό Θουκυδίδης έπί- 
στευεν άκραδάντως εις τήν άξίαν τών ’Αθηνών ώς πολιτιστικής 
προ παντός δυνάμεως, άποτελούσης τήν ήγέτιδα πόλιν ολοκλή
ρου τού ελληνικού κόσμου. Έπίστευε παραλλήλως δτι ό Περι
κλής δεόντως έκμεταλλευθείς τήν παράδοσιν καί τήν ιστορικήν 
πορείαν τής πόλεως τών ’Αθηναίων ύπήρξεν ό μεγαλοφυής δημι
ουργός τού άθηναϊκού μεγαλείου.

* Λίαν ένδιαφέροντα είναι όσα περί τοΰ Περικλέους λέγει δ Πλούταρχος έν 
τω βί<ρ τοΰ πολιτικού τούτου. ’Ιδίως μνημονευτέα τά έν κεφ. 11.13, 36—39. 'Ωσαύ
τως αξιόλογα τά περί αύτού ύπό τοΰ Πρωταγόρου λεχθέντα. Βλ. U. ν. Wilamowitz - 
Moellendorff, Griechisches Lesebuch I σελ. 71. Πρ. βλ. Πλάτωνος Φαιδρόν κεφ. 
54. Ή παρά τοϊς άρχαίοις πεξογράφοις καί ποιηταΐς μνεία τοΰ μεγάλου πολιτικού 
είναι, ώς γνωστόν, συχνοτάτη. Ή σύγχρονος βιβλιογραφία περί τού Περικλέους καί 
τοΰ Θουκυδίδου είναι πλουσιωτάτη καί δέν δύναται νά γίνη λεπτομερής άναφορά εις 
αύτήν ένταϋθα.

Τά μεν ιστορικά γεγονότα τά όδηγήσαντα εις τήν τοσαύτην 
άκμήν τών ’Αθηναίων μετά τους περσικούς πολέμους έξέθεσεν ό 
Θουκυδίδης ε’ις μίαν έκ τών συνήθων παρεκβάσεων αύτού, εις τήν 
καλουμένην ύπό τών νεωτέρων φιλολόγων άρχαιολογίαν (I, 89 
—118). Ε’ις τά γεγονότα ταύτα τής πεντηκονταετίας μέχρι τής 
έκρήξεως τού πελοποννησιακου πολέμου δεν έπανήλθεν ό ιστο
ρικός, εί μή παρεμπιπτόντως. Διέκρινεν δμως ταύτοχρόνως δτι 
τοιαύτη άκμή καί δύναμις, έσωτερική καί έξωτερική, οϊαν άπέ- 
κτησαν αί Άθήναι, δεν διαγράφεται μόνον διά τής έξιστορήσεως 
τών γεγονότων. Αύτη έδει νά άναλυθή βαθύτερον. Έθεώρησεν 
ώς έκ τούτου προτιμότερον παντός άλλου νά παρουσιάση πρό τών 
άναγνωστών αύτού αύτόν τούτον τόν δημιουργόν τού άθηναϊκού 
μεγαλείου διά τού λόγου άναπτύσσοντα μετά περισσής βαθύτη
τας τό νόημα τής πόλεως καί άπτόμενον πάντων τών πολιτικών 
καί πολιτιστικών προβλημάτων, άτινα προέκυπτον έκάστοτε καί 
άτινα λίαν έπιδεξίως άντίκρυζε, κατηύθυνεν ή καί έλυεν οδτος.

Προς τούτο παρουσίασε τόν Περικλέα νά όμιλή πρός τούς 
’Αθηναίους δημοσία τρίς. Δύο τών δημηγοριών αύτού τούτων 
έλέχθησαν ύπό τού μεγάλου πολιτικού έν τή έκκλησία τού δήμου. 
Είναι αδται ή πρώτη, ή λεχθεϊσα πρό τής κηρύξεως τού πολέμου 
(I 140), δι’ ής παρώτρυνεν οδτος τούς άμφιταλαντευομένους ’Α
θηναίους, δπως προτιμήσωσι νά άναλάβωσι τόν πόλεμον μάλλον ή 
νά δεχθώσι τούς έξευτελιστικούς δρους περί αύτονομίας τών πό
λεων καί λύσεως τού Μεγαρικου ψηφίσματος, τούς οποίους προέ- 
τεινον οί Λακεδαιμόνιοι, διότι ή άποδοχή τούτων θά ίσοδυνάμει 
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πρός διάλυσιν τής αθηναϊκής συμμαχίας καί κατάργησιν τής ή- 
γεμονίας αύτών επί των συμμάχων. "Ομοιον σκοπόν έχει καί ή 
τρίτη δημηγορία ή λεχθείσα ύπό του Περικλεούς ολίγον προ του 
θανάτου αύτού άπολογουμένου διά την πολιτικήν αύτού καί 
παροτρύνοντας έν εΐδει πολιτικής διαθήκης τούς συμπολίτας αύ
του, ώστε μή αποθαρρυνόμενοι νά συνεχίσωσιν οΰτοι τον πόλε
μον καί άντιμετωπίσωσι τάς δυσχερείας αυτού, ώς ώφειλον νά πρά- 
ξωσι κηδόμενοι του συμφέροντος τής πόλεως μάλλον ή των Ιδί
ων αύτών συμφερόντων. Έν μέσω των δύο τούτων δημηγοριών 
τοποθετείται ό Επιτάφιος, ώς δευτέρα χρονικώς δημηγορία, 
λεχθείς έν τω Κεραμεικω, τω δημοσίω νεκροταφείω των ’Αθηνών, 
πρός τιμήν τών νεκρών του πολέμου καί τής πόλεως τών ’Αθη
ναίων. Έν τούτω διαγράφει ό ιστορικός τήν μορφήν του Περι- 
κλέους άφ’ ενός μεν ώς άνδρός κατευθύνοντος τάς τύχας τής πό
λεως καί ώς ρυθμιστου του μέλλοντος αύτών, άφ’ ετέρου δε ώς 
ύμνητου αύτής τής πόλεως.

Δέν είναι τυχαίον τό γεγονός ότι αί τρεις αδται δημηγορίαι 
καί μόναι παρετέθησαν ύπό τού θουκυδίδου έν τω έργω αύτού, 
έν ώ άναμφισβητήτως πολλάς άλλας θά εΐχεν ακούσει ό ιστορι
κός τον μέγαν πολιτικόν λέγοντα τόσον εις παλαιοτέρους τού πο
λέμου χρόνους, όσον καί διαρκουντος αύτου. Έκ τών πληροφο
ριών τών κωμικών ποιητών καί έξ αύτου του θουκυδίδου (II 13) 
κρίνοντες εϊμεθα βέβαιοι δτι πολλάκις ό Περικλής ένεφανίζετο 
άπό τού. αθηναϊκού βήματος όμιλών πρός τούς ’Αθηναίους, άλ
λοτε μέν ένθαρρύνων αυτούς (πρβλ. II 59), άλλοτε δε καταπλήσ- 
σων, ώς λέγει ό αύτός Θουκυδίδης (II 65). Γνωρίζομεν επί 
πλέον έκ τού Πλουτάρχου κατά Στησίμβροτον (Πλουτ. Περικλ. 
III), δτι οΰτος ύπήρξεν ό ρήτωρ ό ύμνήσας τούς πεσόντας ’Αθη
ναίους έν τω Σαμιακώ πολέμω τω 440 π.Χ. Τον πόλεμον τούτον 
μνημονεύει καί ό Θουκυδίδης, χωρίς δμως νά άναφέρηται εις τον 
λόγον τού Περικλέους (I 116 κ.έ.). ’Εν τω έπιταφίω έκείνω λό
γω, δστις ώς ό πρώτος Επιτάφιος δύναται νά κληθή, ύμνησε τούς 
πεσόντας έν τω πολέμω καί έχαρακτήρισε τούτους ώς το έαρ τής 
νεότητος καί ώς άθανάτους παρασχόντας διά τού θανάτου αύ
τών τά άγαθά τής ζωής εις τούς συμπολίτας αύτών, ώς παρεϊχον 
ταΰτα καί οί θεοί. Διό άπονέμονται αί τιμαί πρός τούτους, οίαι 
καί πρός τούς θεούς. Ή πρώτη έμφάνισις τού Περικλέους παρά 
Θουκυδίδη γίνεται, δτε έπρόκειτο οΰτος νά παρουσιάση τον Πε- 
ρικλέα πρώτον όμιλούντα έπί τού συζητουμένου ζητήματος τής 
άποδοχής ή άπορρίψεως τών προτάσεων τών Λακεδαιμονίων, έξ 
ής θά προέκυπτεν ό πόλεμος ή ή διατήρησις τής ειρήνης. Ε’ισά- 
γων τον Περικλέα έν τω έγκωμίω τού δήμου ό Θουκυδίδης έχα
ρακτήρισε τούτον ώς τον «πρώτον» Άθηναϊον «δυνατώτατον λέγειν 
καί πράσσειν» (I, 139). Ούτω έξαίρει ό ιστορικός ώς στοιχεία 
τού «πρώτου» άνδρός τήν δύναμιν εις το λέγειν καί εις τό πράσ- 

σειν. "Ησαν, ώς γνωστόν, τά προσόντα ταύτα τού λέγειν καί 
πράσσειν άπό τών ομηρικών χρόνων τά κύρια γνωρίσματα τού 
άρχοντος. Ό βασιλεύς έχαρακτηρίζετο ώς «‘ρητήρ λόγων» καί 
«πρηκτήρ έργων» (Όμηρ. Ίλ. I 443). Ούτω καί ό κωμικός ποιη
τής Εύπολις έν τή άπολεσθείση κωμωδία αύτού «Δήμοι» άναφε- 
ρόμενος εις τον Περικλέα ώμίλησε περί τής τοιαύτης ρητορικής 
ίκανότητος αύτού διά τών εξής :

Κράτιστος οδτος έγένετ’ ανθρώπων λέγειν 
οπότε παρέλθοι δ’ ώσπερ αγαθοί δρομείς 
έκ δέκα ποδών ήρει λέγων τούς ρήτορας.

Προκειμένου νά χαρακτηρίση καί άναλύση τήν μορφήν τού 
Περικλέους καί τήν πολιτικήν αύτού ό Θουκυδίδης δέν είχε τρό
πον καλλίτερον τής παραθέσεως έν τω έργω αυτού τών τριών 
τούτων δημηγοριών τού μεγάλου πολιτικού άνδρός, αίτινες άπο- 
τελούσι τω δντι άρχιτεκτονικόν σύνολον άριστον πρός τον σκο
πόν τούτον καί δή ύπό μορφήν δραματικής τραγωδίας. Διότι ή 
πρώτη δημηγορία παρουσιάζει τον άνδρα έν τή άκμή τής δράσε- 
ως αύτού καί άσκούντα εις ύψιστον βαθμόν έπιρροήν έπί τών 
’Αθηναίων. Ή συζήτησις ήτο περί κηρύξεως πολέμου ή μή. Ό 
Θουκυδίδης προσθέτει δτι μετά τον πρώτον τούτον λόγον οί άμ- 
φιρρέποντες καί τασσόμενοι μάλλον κατά τού πολέμου ’Αθηναίοι 
«άνεπείθοντο τοίς λόγοις αύτού». Διεσκεδάσθησαν ύπ’ αύτού πά- 
σαι αί άμφιβολίαι καί οί ’Αθηναίοι άνελάμβανον τον πόλεμον πει- 
σθέντες εις τον Περικλέα δτι θά κατίσχυον έν τω πολέμω. ’Ολί
γον προ τού θανάτου τού Περικλέους παρουσιάζει ό Θουκυδίδης 
τούτον καί πάλιν όμιλούντα πρός τούς δυσανασχετήσαντας ’Αθη
ναίους, ΐνα πείση τούτους δτι όφείλουσι νά ύπομένωσι τά δεινά 
χάριν τού συμφέροντος τής πατρίδας. Διότι ή πόλις σύμπασα 
«όρθουμένη», ώς λέγει, ώφελεί περισσότερον τούς ίδιώτας ή εύ- 
τυχούσα καθ’ έκαστον τών πολιτών, ώς σύνολον δε άποτυγχά- 
νουσα. Διότι καταστρεφομένης τής πατρίδος καί ό άτομικώς εύ- 
τυχών άνήρ καταστρέφεται, ένω καί ό κακοτυχών έν εύτυχούση 
πατρίδι διασώζεται (θουκυδ. II 60). «’Εγώ γάρ ηγούμαι πόλιν 
πλείω ξύμπασαν όρθουμένην ώφελεΐν τούς ίδιώτας ή καθ’ έκαστον 
τών πολιτών εύπραγούσαν, άθρόαν δε σφαλλομένην. Καλώς μέν γάρ 
φερόμενος άνήο τό καθ’ έαυτόν διαφθειρομένης τής πατρίδος ούδέν 
ήσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχών δε έν εύτυχούση πολλώ μάλλον 
διασώζεται». Αί τοιαυται άντιλήψεις περί τής θέσεως τού πολί
του έναντι τού συνόλου καί άντιστρόφως είναι πολύ παλαιαί, 
έπανέρχονται δε συχνάκις εις τήν ελληνικήν διανόησιν καί έξαί- 
ρονται ύπό τού θουκυδίδου καί άλλαχού τού έργου αυτού. Έν- 
δεικτικώς ύπενθυμίζω προσέτι δσα ό τραγικός Σοφοκλής λέγει 
εις τήν ’Αντιγόνην καί τον Οίδίποδα Τύραννον, διά νά μή άνα- 
φερθώ καί εις τάς παρόμοιας άντιλήψεις τάς διατυπωθείσας καί 
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παρά τοις λοιποίς τραγικοΐς, Αίσχύλω και Εύριπίδη *.

* Βλ. περί τούτου τήν μελέτην μου «Τό πρόβλημα τοΰ ιδεώδους δρχοντος παρά 
τοΐς άρχαίΛς "Ελλησι καί δ τραγικός Σοφοκλής», Φιλολογική Κύπρος, 1961. Γενικώ- 
τερον βλ. τό εργον τοΰ V. Ehrenberg, Sophocles and Pericles, Ιδίφ σελ. 37 κ.έ., 75 κ.έ.

** 'Ότι ή έννοια τοΰ φιλοπόλιδος δρχοντος αποτελεί κοινόν τόπον προκύπτει καί έκ 
πολλών άλλων καί έξ δσων ολίγα έτη βραδύτερον λέγει δ ’Ισοκράτης περί τοΰ 
Ιδεώδους δρχοντος. Βλ. Πρός Νικοκλέα 15 «πρός δε τούτοις φιλάνθρω
πον είναι δει καί φιλόπολιν». Ωσαύτως δμιλεΐ ούτος περί τής άνάγκης 
θεραπείας τοΰ πλήθους υπό τοΰ δρχοντος. Αυτόθι 16.

’Αφορμήν διά την τρίτην ταύτην δημηγορίαν έδωσεν ή κατά 
του Περικλεούς δυσανασχέτησις του πλήθους ώς έκ τής παρατά- 
σεως του πολέμου — εύρίσκοντο ήδη ε’ις τό τρίτον έτος αύτοΰ — 
και τής έμφανισθείσης νόσου, του ειδεχθούς λοιμού. Εΐσάγων ό 
ιστορικός εις τήν δημηγορίαν ταύτην πληροφορεί ή μας δτι λόγω 
του πολέμου καί τής νόσου εΐχον μεταβληθή ώς προς τάς γνώμας 
οί ’Αθηναίοι καί κατηγορούν τον Περικλέα ώς υπαίτιον των συμ.- 
φορών, έπεζήτουν δε συνδιαλλαγάς πρός τούς Λακεδαιμονίους. 
«Ήλλοίωντο τάς γνώμας, καί τον μέν Περικλέα έν αιτία εΐχον ώς πεί- 
σαντα σφάς πολεμεΐν καί δι’ έκεΐνον ταΐς ξυμφοραΐς περιπεπτωκότες, 
προς δε τούς Λακεδαιμονίους ώρμηντο ξυγχωρεΐν» (II 59).

Έν τή αυτή δημηγορία χαρακτηρίζει ό Θουκυδίδης τον Πε- 
ρικλέα ώς ιδεώδη πολιτικόν διά του ίδιου αύτου στόματος. 
Όμιλών πρός τούς ’Αθηναίους καί αμυνόμενος κατά των εναντί
ον αύτου κατηγοριών των ’Αθηναίων, διότι «ταΐς κατ’ οίκον κα- 
κοπραγίαις έκπεπληγμένοι του κοινού τής σωτηρίας άφίενται» 
(II 60,4) καί τον παραινέσαντα πολεμεΐν θεωρουσιν ύπεύθυνον των 
δεινών, έξαίρει τήν προσωπικότητα αύτου άνταποκρινομένην πρός 
δ,τι απαιτείται παρά πολίτικου άνδρός. «Καίτοι έμο'ι τοιούτω άν- 
δρί όργίζεσθε, δς ούδενός ήσσων οϊομάι είναι γνώναί τε τα δέοντα καί 
έρμηνεϋσαι ταϋτα, φιλόπολίς τε καί χρημάτων κρείσσων. ‘Ό τε γάρ 
γνους καί μή σαφώς διδάξας έν ϊσω καί εί μή ένεθυμήθη’ δ τε έχων 
άμφότερα, τή δε πόλει δύσνους, ούκ αν ομοίως τι οίκείως φράζοι’ 
προσόντος δε καί τούδε, χρήμασι δε νικωμένου, τά ξύμπαντα τούτου 
ένός αν πωλοίτο» (II 60 5—6). ’Ήτοι ή γνώσις τών δεόντων είναι 
τό πρώτον απαραίτητον χαρακτηριστικόν του ιδεώδους πολιτικού 
άνδρός, ή ερμηνεία τούτων προς τό πλήθος τό δεύτερον, ή αγάπη 
πρός τήν πατρίδα ** τό τρίτον καί τελευταΐον τό άδωροδόκητοντου 
χαρακτήρας. Ταυτα τά προσόντα εΐχεν ό Περικλής κατά τον Θου- 
κυδίδην καί διά ταυτα οί ’Αθηναίοι ένεπιστεύοντο εις αύτόν καί 
εΐχον πεισθή εις τού' ον παραινουντα, δπως πολεμήσωσι. Δείγμα 
του τελευταίου είναι καί τό δτι ό Περικλής έδώρησεν εις τήν πό- 
λιν τήν έν τοΐς άγροΐς περιουσίαν αύτου, δτε έγινεν ή πρώτη εισ
βολή τών Λακεδαιμονίων, ΐνα μή τις ύποψιασθή τι περί αύτου, άν 
ό Άρχίδαμος ό βασιλεύς τής Σπάρτης ώς φίλος του Περικλέους, 

ήθελε φεισθή, δενδροτομών τήν λοιπήν χώραν, τών έν τή ’Αττική 
άγρών καί τών οικιών αύτου (II 13,1). Ή ϊδρυσις ύπ’1 αύτου ι- 
δίαις δαπάναις του φερωνύμου Ώιδείου ύπήρξεν έτερον δείγμα τής 
αρετής καί τής αγάπης αύτου πρός τήν πόλιν.

Πλήν τών~ δημηγοριών του Περικλέους, έν αΐς διαφαίνεται ό 
χαρακτήρ του μεγάλου πολιτικού, οΐον αντιλαμβάνεται καί πα
ρουσιάζει τούτον ό Θουκυδίδης, παρέχει εμμέσως σύντομον χα
ρακτηρισμόν αύτού ώσαύτως έν τή εις τον Επιτάφιον εισαγωγή. 
Όμιλών (II 34) ό ιστορικός περί τών ρητόρων τών επιταφίων, τών 
κατά παράδοσιν λεγομένων εις περιπτώσεις ταφής τών νεκρών τού 
πολέμου, τονίζει δτι ό ύπό τής πόλεως έκλεγόμενος, ΐνα εϊπη 
«έπαινον τόν πρέποντα», ώφειλε νά είναι άνήρ «δς αν γνώμη τε δοκη 
μή άξύνετος είναι καί άξιώσει προήκη», παρακατιών δε αναφέρει 
δτι «έπί τοΐς πρώτοις τοΐσδε Περικλής ό Ξανθίππου ήρέθη λέγειν». 
Ή μνεία αύτου αϋτη σημαίνει δτι ό Περικλής κατείχε τάς άρε- 
τάς ταύτας τής συνέσεως καί τής άξιώσεως, αϊτινες έδει νά έκό- 
σμουν τούς ρήτορας τών έπιταφίων. Ή σύνεσις άνεφέρετο εις 
τήν γνώμην, τόν νουν δηλ., ή δε άξίωσις εις τήν παρά τώ λαώ 
έκτίμησιν. Γνωρίζομεν δτι ό Περικλής ήτο μαθητής τοΰ φιλοσό
φου ’Αναξαγόρου τού είσαγαγόντος ε’ις τήν φιλοσοφίαν τον νουν 
τόν «κοσμήσαντα τά πάντα». Ό Θουκυδίδης ώμίλησε καί εις άλ
λην περίπτωσιν περί τής αξίας τής συνέσεως διά τόν πολιτικόν. 
Χαρακτηρίζων τόν θεμιστοκλέα, τόν όποιον άποκαλεΐ μέγαν, λέ
γει δτι ούτος άνεδείχθη τοιούτος «διά τήν προϋπάρχουσαν άξίω- 
σιν... μάλιστα δε άπό τού πείραν διδούς ξυνετός φαίνεσθαι» (I 138). 
Τάς αύτάς δηλ. άρετάς, ας έξαίρει ό Θουκυδίδης βραδύτερον 
περί τού Περικλέους, άπέδωσεν ούτος ήδη προηγουμένως εις τόν 
θεμιστοκλέα, δστις παρά τώ μεγάλω βασιλεΐ «γίγνεται μέγας». 
Ή αρετή τής συνέσεως ήτο έμφυτος εις τόν θεμιστοκλέα, προϊόν 
αυτή τής ισχύος τής φύσεως αύτού καί ούχί τής διδασκαλίας τής 
γινομένης είτε έκ τών προτέρων είτε έκ τών ύστέρων : «οικεία 
γάρ ξυνέσει καί ούτε προμαθών ές αύτήν ούδέν ουτ’ έπιμαθών». 
Ελάχιστη σκέψις, «βουλή», καθίστα αύτόν «κράτιστον γνώμονα» 
καί «άριστον είκαστήν έπί πλεΐστον τού γενησομένου». Τήν άξίαν 
τής «γνώμης» τονίζει ό Θουκυδίδης προκειμένου καί περί τού 
Περικλέους, τόν όποιον χαρακτηρίζει δτι ήτο «γνώμη ούκ άξύνε
τος». Όμοίως ό ιστορικός ιονίζει καί τήν άξίαν τής αρετής τής 
προγνώσεως, τής προνοίας δηλ. δι’ ήν διεκρίνετο περί άφανών 
πραγμάτων, οΐον περί τής έκβάσεως τού πολέμου. Ή δύναμις τής 
φύσεως καί ή βραχύτης τής μελέτης καθίστων τον θεμιστοκλέα 
ικανόν «αύτοσχεδιάζειν τά δέοντα». Ή αρετή αϋτη έδει νά άνήκη 
ού μόνον εις τόν κατ’ έξοχήν πολιτικόν, άλλά καί εις πάντα πο
λίτην Άθηναΐον. Διά τούτο έν τώ Έπιταφίω τοΰ Περικλέους το
νίζει ό Θουκυδίδης δτι έν Άθήναις δεν νοείται πολίτης, μή μετέ- 
χων τών πολιτικών πραγμάτων. Ή άπασχόλησις τών ’Αθηναίων 
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εις τά ιδιωτικά, τά «οικεία» αύτών πράγματα, δεν τούς ήμπόδιζεν 
άπό του νά άσχολώνται εις τά πολιτικά, άτινα μάλιστα ώφειλον 
νά γνωρίζωσιν ούχί έλλιπώς. «’Ένι τε τοϊς αύτοϊς οικείων άμα 
καί πολιτικών έπιμέλεια καί έτέροις (ετερα) προς έργα τετραμμέ- 
νοις τά πολιτικά μή ένδεώς γνώναι».

’Αλλά τον πληρέστερον χαρακτηρισμόν του Περικλέους 
παρέχει ό Θουκυδίδης ε’ις τον ειδικόν χαρακτηρισμόν περί αύτοΰ, 
τόν όποιον παρέθεσε μετά τό τέλος τής τρίτης δημηγορίας, τής 
άποτελούσης, ώς ανωτέρω έλέχθη, την πολιτικήν διαθήκην αύ
του *.  Οί κατά του Περικλέους ώς έκ του πολέμου δυσανασχε- 
τήσαντες ’Αθηναίοι, οί μέν πολλοί, διότι άπώλεσαν καί τά έλά- 
χιστα, όσα ειχον, οί δ’ ολίγοι, διότι έστερήθησαν των έν τοις ά- 
γροϊς κτημάτων καί τής έν αύτοϊς περιουσίας αύτών, όπως γρά
φει ό Θουκυδίδης (II 65), ειχον προηγουμένως τιμωρήσει αύτόν 
διά προστίμου ώς ύπεύθυνον των συμφορών αύτών, άλλ’ ήδη άνε- 
γνώριζον, ότι οδτος ήτο ό μόνος δυνάμενος νά άνταποκριθή εις 
τάς περιστάσεις «ών ή ξύμπασα πόλις προσεδεΐτο πλείστου άξιον 
νομίζοντες είναι» (II 65,4). Είς τήν πρός τόν Περικλέα έκτίμησιν 
ώδηγουντο οί ’Αθηναίοι ού μόνον έκ τής έλλείψεως παντός άλλου 
άξιου ήγέτου, άλλά διότι ειχον ενώπιον αύτών τά ύπ’ αύτου έπιτε- 
λεσθέντα έν ειρήνη έργα. ’Ών ό «προστάτης» τής πόλεως ώδήγη- 
σε ταύτην έν ειρήνη εις άφθαστον μεγαλεϊον διά τής σώφρονος δια- 
κυβερνήσεως αύτου. «Μετρίως έξηγεϊτο καί άσφαλώς διεφύλαξεν 
αυτήν, καί έγένετο έπ’ έκείνου μεγίστη», λέγει χαρακτηρίζων τόν 
Περικλέα ό Θουκυδίδης (II 65). Ή έννοια του μέτρου τήν όποιαν 
έξήραν προηγουμένως 'Έλληνες σοφοί, άπετέλει, ώς γνωστόν, διά 
τούς ’Αθηναίους βασικήν άρχήν τής ζωής καί του πολιτισμού αύ
τών. Διά τούτο ό Θουκυδίδης έξαίρει τήν έννοιαν ταύτην έν τη 
ύπό του Περικλέους διακυβερνήσει τών ’Αθηνών. Έπί τής άρχής 
ταύτης έστηρίχθη ή πρόοδος καί ή άκμή τών ’Αθηνών καί ταύτην 
αναλύει καί έν τώ Έπιταφίω ό Περικλής ώς διέπουσαν τήν δλην 
αθηναϊκήν πολιτείαν. Ή διαφύλαξις τής πόλεως άπό τών κινδύ
νων είναι ό σκοπός του ούτω «μετρίως έξηγουμένου» άρχοντος. 
Διότι ή σωτηρία τής πόλεως είναι ή φέρουσα τήν εύδαιμονίαν 
ε’ις τούς πολίτας, ώς άνέλυσεν ό Περικλής έν τη τρίτη δημηγο
ρία αύτου (II 60) κατά τά ανωτέρω. ’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
πολιτικής δράσεως είναι τό μεγαλεϊον τής πόλεως. Έπαινών 
ένταυθα ό Θουκυδίδης τόν Περικλέα διά του «καί έγένετο έπ’ έ
κείνου μεγίστη» δεν άναφέρεται τόσον είς τήν έπέκτασιν τής άρ
χής τών ’Αθηναίων ή τάς στρατιωτικάς έπιτυχίας αύτών στρατη- 

* Περί τούτου βλ. καί W. Jaeger, Paedeia I σελ. 479 κ.έ. Thukydides als 
politisher Denker. Πρβλ. J. Finley, Thukydides σελ. 283 κ.έ.

γουντος του Περικλέους. Άναφέρεται μάλλον ε’ις τήν έσωτερικήν 
άκμήν τής πόλεως τήν προκύψασαν ώς άποτέλεσμα έκ τής πολι
τικής έκείνου. Είς τόν έπιτάφιον ομοίως λέγει ό Περικλής ότι τό θέ
μα τού λόγου είναι ή έπιτήδευσις, ή πολιτεία καί οί τρόποι, δι’ ών 
άπεκτήθη τό μεγαλεϊον τών ’Αθηνών. Τό θέμα τού Επιταφίου 
ήτο : «Άπό δε οϊας τε έπιτηδεύσεως ήλθομεν έπ’ αύτά καί μεθ’ οϊας 
πολιτείας καί τρόπων έξ οϊων μεγάλα έγένετο». Ή έννοια τού με
γέθους τής πόλεως έπανέρχεται ούτω έν τώ λόγω. Ή συνάφεια 
έν προκειμένω, όπως καί είς πλεϊστα άλλα" σημεία τού Επιταφί
ου πρός τόν υπό τού θουκυδίδου γενόμενον χαρακτηρισμόν τού 
Περικλέους, είναι προφανής. Τό αύτό δύναται νά λεχθή καί περί 
τών λοιπών δημηγοριών τού μεγάλου πολιτικού. Έκ τούτου 
συνάγεται ότι πάντα ταύτα είναι άπόψεις τού θουκυδίδου άποδι- 
δόμεναι είς τόν Περικλέα *.

Ή άρετή τής προνοίας, ήν ό Θουκυδίδης έξήρε περί τού Θε
μιστοκλέους έν τώ άνωτέρω μνημονευθέντι χαρακτηρισμώ αύτου 
(I 138), ύμνεϊται ύπ’ αύτοΰ προκειμένου καί περί τού Περικλέους. 
«Ό δε φαίνεται καί έν τούτω (τώ πολέμω) προγνους τήν δύναμιν... 
καί έπειδή άπέθανεν, έπί πλέον έγνώσθη ή πρόνοια αύτου ή ές τόν 
πόλεμον». (II 65,5). Ή πρόνοια αύτη τού Περικλέους, ώς καί ά
νωτέρω εΐπομεν, άπεδείχθη πρωτίστως είς τήν περί τής έκβάσεως 
τού πολέμου συμβουλήν, ήν ούτος έδιδεν είς τούς Αθηναίους. 
"Ητο δέ αύτη δτι θά ύπερίσχυον οδτοι έν τώ πολέμω, ύπό ώρι- 
σμένας όμως προϋποθέσεις, ήτοι αν ήσύχαζον καί τό ναυτικόν 
έθεράπευον, αν δεν έπεχείρουν κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ νέας 
κατακτήσεις καί δεν έξετίθεντο ούτω είς κίνδυνον περί τής πό
λεως. «Ό μέν γάρ ησυχάζοντας τε καί τό ναυτικόν θεραπεύοντας 
καί άρχήν μή έπικτωμένους έν τω πολέμω μηδέ τή πόλει κινδυνεύ
οντας έφη περιέσεσθαι». Ή διαφορά τού Περικλέους άπό τών λοι
πών πολιτικών, ιδία τών διαδεξαμένων αύτόν, είναι ούτω κατά 
τόν θουκυδίδην προφανής. Κακή συμπεριφορά τούτων πρός τούς 
συμμάχους, αί ϊδιαι φιλοτιμίαι καί τά ίδια κέρδη, άποτυχίαι είς 
βάρος τής πόλεως, ώδήγουν πρός τήν καταστροφήν. "Εκαστος 
τούτων έπεζήτει, πώς νά καταστή πρώτος. "Ινα δέ οί πολιτικοί 
έπιτύχωσι τούτο, προσεπάθουν, πώς νά εύχαριστήσωσι τόν δήμον, 
ώς λέγει ό Θουκυδίδης. Ούτω ή φιλοδοξία τών τοιούτων πολιτι
κών ώδήγησεν είς τήν έκστρατείαν είς Σικελίαν, αί δέ μεταξύ αύ
τών άντιθέσεις καί διαβολαί προεκάλεσαν περισσότερον τήν κα
ταστροφήν ή αύτή αύτη ή έκστρατεία. Αί έσωτερικαί διαφοραί 
ύπήρξαν ή αιτία τής καταστροφής, ούχί δέ ή άποτυχία τής έκ- 
στρατείας ταύτης ή ή πολιτική τού Περικλέους. Τούτο άκριβώς

* Βλ. περί τούτου καί W. Schadewaldt, Das Vermâchtnis des Perikles έν 
περιοδνκφ Die Antike VIII (1932) σελ. 23 κ.έ., δστις πρώτος, έξ δσων γνωρίζω, 
έχαρακτήρισε τήν δημηγορίαν ταύτην ώς πολιτικήν διαθήκην.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΑ 23
22 Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

ύπήρξεν ενδεικτικόν τής προνοίας του Περικλεούς περί έπιτυ- 
χίας έν τω πολέμω ύπό τάς ανωτέρω διαγραφείσας προϋποθέ
σεις. Συνεπώς ή αποτυχία δεν οφείλεται εις αύτόν.

J'Εναντι των αναξίων τούτων διαδόχων του Περικλέους πολι
τικών ϊσταται κατά τον Θουκυδίδην ή μορφή εκείνου. ΤΗτο οδ- 
τος δυνατός διά τήν προς αύτόν ως εκ τής προσωπικότητας αύ- 
του έκτίμησιν του λαού και τήν σύνεσιν, αδέκαστος χαρακτήρ, 
συγκρατών τό πλήθος και δή δι’ έλευθέρου τρόπου και μή δε- 
σμεύων τούτο, άγων αύτός τό πλήθος μή αγόμενος δε ύπ’ αύτού, 
ώς εξαιρεί ό Θουκυδίδης (II 65). Διότι δεν έστήριζε τήν δύνα- 
μιν αύτου έπι μή προσηκόντων, ώστε νά άναγκάζηται, να όμιλή 
προς εύχαρίστησιν του πλήθους, ώς έπραττον οί μετ’ αύτου πο
λιτικοί δημαγωγοί. Τούναντίον ήδύνατο καί μετ’ όργής νά 
άντείπη προς τό πλήθος. Έγνώριζεν έν τή μεταχειρίσει αύτου 
νά τηρή τό ορθόν μέτρον καί τήν άναγκαίαν ισορροπίαν, τούς μεν 
άλαζονευο μένους καταπλήσσων, ώστε νά κατέχωνται ύπό φόβου, 
τούς δε άλόγως καταλαμβανομένους ύπό τούτου έπαναφέρων καί 
πάλιν εις τό θαρσεΐν.

Καί ό κωμικός Ευπολις έν τή προμνημονευθείση κωμωδία αύ
του «Δήμοι» λέγει περί τής πειθους του Περικλέους τά έξής λίαν 
χαρακτηριστικά :

Ταχύν λέγεις μέν, προς δέ γ’ αύτού τω τάχει 
Πειθώ τις έπεκάθιζεν έπί τοΐς χείλεσιν' 
Ούτως έκήλει, καί μόνος των ρητόρων 
τό κέντρον έγκατέλειπε τοΐς άκροωμένοις.

Ώς κατακλείς του χαρακτηρισμού του Περικλέους είναι ή 
περίφημος επιγραμματική διατύπωσις του θουκυδίδου «έγίνετό τε 
λόγω μέν δημοκρατία, έργω δέ ύπό του πρώτου άνδρός άρχή». 
Ό τω όντι πρώτος άνήρ τού θουκυδίδου είναι τοιουτος, οίον διε- 
γράψαμεν τούτον ανωτέρω, ό έχων δηλονότι τάς άρετάς λόγω 
καί έργω έκδηλουμένας μετά τής προσωπικής παρά τού πλήθους 
έκτιμήσεως. Ή έννοια τού πρώτου άνδρός είναι εκείνη, δι’ ής ό 
Περικλής επέτυχε νά κυριαρχήση τού πλήθους καί νά δώση ε’ις 
τήν πολιτείαν τήν όρθήν έννοιαν τής δημοκρατίας. Ώς άναλύων 
τήν έννοιαν ταύτην ό Θουκυδίδης έν τω Έπιταφίω συναφώς τονί
ζει, δημοκρατία είναι ή πολιτεία ή οίκούσα μέν ές πλείονας, άλλ’ 
έν ή ή ισονομία διά πάντας τούς πολίτας έπικρατεΐ ώς πρός τάς 
ιδίας αύτών διαφοράς, ή δέ άξίωσις, τά προσωπικά δηλονότι 
προσόντα, παρέχουσιν εις τον άρχοντα τήν ύπόληψιν παρά τω 
λαώ, ώστε νά προτιμαται εις τήν άρχήν βάσει τής άρετής αύτοΰ, 
ούχί δέ βάσει άλλων κριτηρίων οιον τού πλούτου, τής καταγω
γής ή τής εις ήν ανήκει τάξεως. Ούτω ή δημοκρατία αποκτά 
πρός τή ισονομία καί αριστοκρατικόν χαρακτήρα. Όμοίως ό 
Πλούταρχος όμιλών περί τής Πολιτείας τού Περικλέους χαρα

κτηρίζει ταύτην ώς αριστοκρατικήν *.

* (Βλ. Πλουτ. Περικλ. IX Θουκυδίδης αριστοκρατικήν 
τ ι ν α τήν τοΰ Περικλέους υπογράφει πολιτείαν, 
λ ό γ φ μέν οΰσαν δημοκρατίαν, έ ρ γ φ δέ ύπό τοΰ 
πρώτου άνδρός άρχήν).

** Βλ. Ό Έπιτάφιος τοΰ Περικλεούς καί αί έν αύτφ πολιτικα'ι σκέψεις τοΰ 
Θουκυδίδου, Λευκωσία 1950.

Ό Θουκυδίδης διαγράφει ούτω τον Περικλέα έν τω έργω 
αύτού ώς τον ιδεώδη άρχοντα. Τό πρόβλημα τού ιδεώδους άρ- 
χοντος καί τής ιδεώδους πολιτείας απησχόλησαν τόν θουκυδί
δην, ώς άπησχόλησε τούτο πλείστους διανοουμένους, φιλοσόφους, 
ποιητάς καί άλλους συγγραφείς τών προ τών κλασσικών, τών 
συγχρόνων αύτού καί τών μετ’ αύτόν χρόνων. Έν τω προσώπω 
τού Περικλέους εδρεν ό Θουκυδίδης τον τύπον τού Ιδεώδους άρ
χοντας, ώς άπετύπωσε τούτον καί ό Σοφοκλής έν τή μορφή τού 
Κρέοντος καί τού Οίδίποδος, ό Αισχύλος έν τή μορφή τού Άμ- 
φιαράου καί ό Εύριπίδης έν τή μορφή τού Θησέως. Έν τή πο
λιτεία τών ’Αθηναίων εδρεν ό Θουκυδίδης τήν ιδεώδη πολιτείαν, 
ταύτην δ’ έξήρεν έν τω Έπιταφίω, δστις συνήθως θεωρείται ώς 
ό έπιτάφιος τών ’Αθηνών. Ώς δμως έν άλλη πραγματεία άνε- 
λύσαμεν,**  ή δημηγορία αύτη δεν έχει μόνον τοιούτον χαρακτή
ρα. ’Αποτελεί αύτη παρά τον ύμνον τών ’Αθηνών καί τής πολι
τιστικής αύτών προ παντός δυνάμεως, διαγραφήν καί άνάπτυξιν 
μιάς ιδεώδους πολιτείας, οϊαν άνεζήτουν οί 'Έλληνες καί δή οί 
’Αθηναίοι, κατά τούς χρόνους τής σοφιστικής κινήσεως, τής κυ- 
ριαρχούσης κατά τό β' ήμισυ τού 5 αί. π.Χ.

Ούτω τό ιστορικόν έργον τού θουκυδίδου έν τή διαγραφή τής 
άθηναϊκής πολιτείας καί τού δημιουργού τού μεγαλείου τών ’Α
θηνών μεγάλου πολιτικού Περικλέους έκφεύγει τού συνήθους χα
ρακτήρας τών ιστορικών έργων. Δεν σκοπεί τούτο νά δώση τε
λείαν έξιστόρησιν τής πολιτείας ταύτης καί τού ήγέτου αύτής. 
Σκοπεί νά δώση μίαν συνολικήν εικόνα, οΐαν έσχημάτισε ταύτην 
ό Θουκυδίδης μελετήσας τά πράγματα τών ’Αθηναίων καί τον 
πολιτικόν αύτών ήγέτην τόσον προ τού πελοποννησιακού πολέμου 
δσον καί κατά τήν διάρκειαν αύτού. Προ παντός, έξετίμησε τόν 
Περικλέα, δτε έπανελθών έκ τής έξορίας ήδύνατο βάσει τών έξε- 
λίξεων καί τών αποτελεσμάτων τού «άξιολογωτάτου» τών πολέ
μων νά προσβλέψη πρός τό παρελθόν, δεκαετηρίδας δλας πα- 
λαιότερον. Τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον συνεδυάζοντο 
έν τή ιστορική αύτού κρίσει περί τού Περικλέους καί τής πόλεως 
τών ’Αθηνών ε’ις τρόπον, ώστε οδτος ήδυνήθη ταύτα νά ίδη ώς 
στοιχεία ένός ενιαίου συνόλου. Ούτω δ’ έξετίμησεν έτι μάλλον 
τήν έννοιαν καί τήν άξίαν τής πόλεως τών ’Αθηναίων καί τού δη
μιουργού τού μεγαλείου αύτών.

Δρ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ
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β) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ.

«άγώσι μέν γε και θυσίαις διετησίοις 
νομίζοντες ιδίαις δέ κατασκευαϊς 
εύπρεπέσιν».

(θουκυδ. II 38,1).

Το χωρίον τούτο τό θουκυδίδου, έν ώ ό ιστορικός άναφέρε- 
τ<?1 e’lS δημοσίας έκδηλώσεις των ’Αθηναίων καί την ιδιωτι
κήν αύτών ζωήν ώς παραλλήλως καί άρμονικώς συνυφασμένην 
προς τήν δημοσίαν άπετέλεσε τό άντικείμενον πολλών εικασιών 
καί εισηγήσεων. Πάντως οί έρμηνευταί προσέκρουσαν εις τό δτι 
ό Θουκυδίδης όμιλων περί τών ιδίων κατασκευών ούδεμίαν μνεί
αν ποιείται τών δημοσίων κατασκευών ή ιερών, δι*  ά διεκρίνετο 
κατ’ έξοχήν ή πόλις τών ’Αθηναίων. Ουτω οί J. Classen — J. Steup 
έν τή γνωστή έκδόσει του θουκυδίδου (II 96) 1> άναφερόμενοι 
εις μελέτην του W. Schmid (Rh. Mus 43, 629 ff) εύρίσκουσι δίκαιον 
εις αυτόν προσκρούσαντα εις τό δτι δεν γίνεται μνεία ένταυθα 
τών δημοσίων μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων τών ’Αθηνών καί 
θεωρουσιν δτι τό κείμενον έχει παραδοθή έλλιπώς. Οί Classen — 
Steup δέν άποδέχονται μέν τήν είσήγησιν του W. Schmid πρός 
διόρθωσιν διά του Ιεροΐς δέ καί κατασκευαϊς ώς λίαν τόλμηράν, 
άλλα προτείνουσιν ώς πιθανήν τήν συμπλήρωσιν διά του καί δη- 
μοσίαις προ του κατασκευαϊς. Ουτω τό δλον χωρίον θά είχεν: 
(δίαις δέ (καί δημοσίαις) κατασκευαϊς εύπρεπέσιν, ών καθ’ ήμέραν 
ή τέρψις τό λυπηρόν έκπλήσσει. Όμοίως καί ό Ί. Κακριδής έν τή 
έκδόσει του Επιταφίου2) παρατηρεί (38,1) δτι «από απροσεξία 
στην άντιγραφή έχει λείψει άπό τα χειρόγραφα ή φράση που θά μι
λούσε για τα δημόσια οικοδομήματα, ναούς κτλ.» Τήν αυτήν άπο- 
ψιν ύποστηρίζει έκτενέστερον ό Κακριδής εις τά έρμηνευτικά 
σχόλια αύτού 3> καί καταλήγει άναφερόμενος εις τάς άνωτέρω 
παρατεθείσας προτάσεις συμπληρώσεως του κειμένου εις τό 
συμπέρασμα: «Όπως και να έγινε η βλάβη, το πιο πιθανό εί
ναι, πως έχουμε παραφθορά του αρχικού κειμένου εδώ, όχι 
παράλειψη από τον ίδιο τον ιστορικό». Ό Κ. Γεωργούλης προ
τείνει τήν διόρθωσιν εις ές άίδιον4 5). Άντιθέτως ό Ε. C. Marchant 

1) Thukydides erklârt von J. Classen, Fünfte Auflage bearbeitet von J. 
Steup, Berlin 1914.

2) Βλ. Ί. Θ. Κακριδή, Περικλέους Επιτάφιος, Θεσσαλονίκη 1937.
3) Βλ. Ί. Θ. Κακριδή, Έρμηνευτικά σχόλια στόν Επιτάφιο τοΰ Θουκυδίδη σελ. 36.
4) Βλ. Περιοδικόν Πλάτων Δ' (1952) σελ. 166 κ.έ. 5) Βλ. Thucydides, Book II σελ. 41 edited by Ε. C. Marchant, London 1951.

6) Βλ. Classen-Steup ε.ά., Ί. Θ. Κακριδή, Έρμηνευτικά σχόλια Là.

εις ούδεμίαν συμπλήρωσιν ή διόρθωσιν προβαίνει έν τή έκδόσει 
αύτου 5λ

‘Όσον αφορά τάς προτεινομένας συμπληρώσεις, αδται άφορ- 
μώνται έκ τής αυτής άπόψεως, τής ανάγκης προσθήκης μιάς λέ- 
ξεως, ήτις νά δηλοϊ τά δημόσια οικοδομήματα. Τόσον ή πρό- 
τασις του W. Schmid περί διορθώσεως τής λέξεως ιδίαις εις 
ιεροΐς δέ δσον καί ή τών Classen — Steup διά τής προσθήκης 
δημοσίαις πρό τού κατασκευαϊς στηρίζονται έπί παραλλήλων έκ- 
φράσεων, αϊτινες άπαντώσι παρ’ αύτώ τούτω τώ Θουκυδίδη 6), 
άποδίδουσι δέ καλώς τό νόημα τής ύποστηριζομένης άπόψεως.

Πριν ή όμως άναζητηθή οίαδήποτε συμπλήρωσις ή διόρθω- 
σις, είναι όρθόν νά έξετασθή, αν αΰτη είναι άναγκαία έκ του κει
μένου. Ό Θουκυδίδης έρχεται έν τή παραγράφω 38,1 νά όμιλήση 
περί άναπαύσεως έκ τών πόνων καί τής λύπης, άφ’ οδ ώμίλησε 
προηγουμένως έν τή παραγράφω 37 περί τής πολιτείας καί τών 
νόμων. Έν τή 37 ταύτη παραγράφω άνεφέρθη εις τον άρμονικόν 
συνδυασμόν των δημοσίων καί τών ιδίων τρόπων ζωής τών ’Αθη
ναίων ώς χαρακτηριστικόν τής ζωής αύτών κατ’ άντιδιαστολήν 
πρός τήν ζωήν τών Λακεδαιμονίων. Τό πνεύμα τούτο διέπει τόν 
δλον Επιτάφιον. Ουτω, έν ώ ώμίλησεν έν τή 37 παραγράφω πε
ρί τού χαρακτήρος τής τό όνομα καλουμένης δημοκρατίας, περιέ- 
λαβεν έν τή άναλύσει ταύτης καί τήν Ιδίαν θέσιν τών πολιτών 
έναντι τών νόμων : «Καί όνομα μέν διά τό μη ές όλίγους, άλλ’ ές 
πλείονας οίκεϊν δημοκρατία κέκληται, μέτεστι δέ κατά μέν τους νό
μους πρός τά ϊδια διάφορα πάσι τό ίσον». Καί κατωτέρω έν τή 
αύτή παραγράφω «Έλευθέρως δέ τά τε πρός τό κοινόν πολιτεύο- 
μεν καί ές τήν πρός άλλήλους τών καθ’ ήμέραν έπιτηδευμάτων ύπο- 
ψίαν, ού δι’ όργής τόν πέλας, εί καθ’ ήδονήν τι δρα, εχοντες».

Αί έν τή 37 παραγράφω προβαλλόμεναι άπαιτήσεις παρά τών 
’Αθηναίων διά τήν δημοσίαν καί τήν ιδίαν αύτών ζωήν είναι τοι- 
αΰται, ώστε νά έδημιουργεϊτο ή έντύπωσις δτι παρ’ αύτοϊς μό
νον καθήκοντα πρός έκτέλεσιν ύπάρχουσι. Πρός διασκέδασιν τής 
τοιαύτης έσφαλμένης άπόψεως έρχεται άμέσως ό ιστορικός έν τή 
επομένη 38 παραγράφω εις τήν άνάπτυξιν τού τρόπου, δι’ οδ 
ή μονόπλευρος ζωή άπομακρύνεται καί άποκαθίσταται ή δέουσα 
ισορροπία έν αύτή διά τής άναπαύσεως έκ τών πόνων, ήτις κατ’ 
έξοχήν άποβλέπεό εις τήν ίκανοποίησιν τού πνεύματος. Διά τού
το λέγει: τή γνώμη έπορισάμεθα. Οί τρόποι πραγματοποιήσεως 
είναι ώς άμέσως κατωτέρω ό ιστορικός άναφέρει οί άγώνες καί 
αί θυσίαι. Είναι γνωστόν, ποιαν πάντα ταύτα έπίδρασιν ήσκουν 
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έπί τής ζωής των ’Αθηναίων καί πόσον διακατείχαν τούτην7). 
’Αλλά τό θέμα είναι, ώς όρθώς παρατηρεί ό Κακριδής 8>, ούχ'ι 
θέμα θρησκευτικής πίστεως του ιστορικού, άλλα το πώς ό πολί
της απαλλάσσεται των πόνων διά τής εξωτερικής λαμπρότητας 
των εορτών καί τών θυσιών9). Έάν τούτο ούτως έχη, ή μνεία 
εν τοίς έπομένοις τών ιερών, ώς προτείνει ό Schmid, δεν θά είχε 
θέσιν. Διότι ταυτα θά μετέφερον τήν σκέψιν εις τό θειον καί 
τήν εσωτερικήν λαμπρότητα τών θυσιών καί τών αγώνων, ήτις 
δεν ενδιαφέρει ενταύθα τον ιστορικόν, δσον ενδιαφέρει αυτόν ό 
πολίτης, δστις χρησιμοποιεί πάντα ταυτα μόνον πρός απαλλαγήν 
εκ τών ύπερβολικών απαιτήσεων καί ύποχρεώσεων, άς προβάλ
λει προ αυτού ή δημοσία ζωή. ’Αλλά καί ή μνεία τών δημοσίων 
κατασκευών ούδεμίαν θέσιν θά εΐχεν ένταύθα. ’Άν έπρόκειτο 
νά μνημονεύση ό Θουκυδίδης ταύτας διά τήν έσωτερικήν αύτών 
λαμπρότητα καί μόνον ώς μαρτυρούσας τήν έκτίμησιν τών ’Αθη
ναίων πρός τό καλόν καί τήν τέχνην, ώς καί τήν διάθεσιν μεγά
λων χρηματικών ποσών δι’ αύτάς, έπεφυλάχθη τούτο νά κά^ιη 
κατωτέρω εν τή 40 παραγράφω μετά τήν έξαρσιν τών διάφορων, 
αϊτινες παρουσιάζονται μεταξύ τών ’Αθηναίων καί τών Λακεδαι
μονίων ώς πρός τήν πολεμικήν τέχνην καί παιδείαν, ένθα λέγει: 
«Φιλοκαλουμεν τε γάρ μετ’ εύτελείας... πλούτω τε έργου μάλλον 
καιρω ή λόγου κόμπω χρώμεθα». Διά τούτων τών λόγων άναφέ- 
ρεται ό ιστορικός εις τήν εξωτερικήν καί τήν έσωτερικήν λαμ
πρότητα τών μεγάλων καλλιτεχνικών δημιουργημάτων τής Άκρο- 
πόλεως καί άλλων έπί τών χρόνων του Περικλέους εν τή πόλει 
έργων.

7) Βλ. Ί. Θ. Κακριδή, Ερμηνευτικά σχόλια, σελ. 35, ένθα καί τα σχετικά χωρία 
εξ αρχαίων συγγραφέων παρατίθελπαι.

8) έ.α. σελ. 37.
9) Περί τών αττικών εορτών βλ. τό σπουδαΐον εργον τού L. Deubner, Attische 

Feste, Berlin 1956.

10) Πρβλ. Ί. Θ. Κακριδήν έ.α. σελ. 35, δστις παραπέμπει εις τήν διάκρισιν μεταξύ 
κατασκευών καί οικοδομών τήν ύπό τοΰ Θουκυδίδου γινομένην έν II 65, 2. Καλά 
κτήματα κατά τήν χώραν οίκοδομίαις τε καί π ο- 
λυτελέσι κατασκευαΐς άπολωλεκότες. "Οτι πρόκειται 
περί τής εσωτερικής διαρρυθμίσεως τών οικιών καί ούχί περί τής έξωτερικής αυτών 
έμφανίσεως προκύπτει καί έκ τοΰ γεγονότος δτι ρυμοτομία έν ’Αθήναις δεν ύπήρχε 
καί αί οίκίαι έξωτερικώς δέν είχον καλήν έμφάνισιν. Βλ. Ψ. Δικαίαρχον I κακώς 
έρρυμοτομημέν η... α I μ έ ν π ο λ λ α ί τών ο I κ ι ώ ν ε ύ- 
τελεϊς, όλίγαι δέ χρήσιμοι. Πρβλ. A. W. Gomme, Α 
Historical Commentary on Thucydides, vol. II 116. Άντιθέτως δ κ. Κ. Γεωργούλης 
έ.α. ύποστηρίξει δτι διά τής λέξεως κατασκευαί έννοοΰνται τά οικοδομήματα.

11) 'Ο Θουκυδίδης όμιλεί έν τφ I βιβλίω περί τής άνειμένης διαίτης, τοΰ τρυφηλοΰ 
καί αβροδίαιτου βίου τών ’Αθηναίων: Έν τοίς πρώτοι δέ ’Αθηναίοι 
τόν τε σίδηρον κατέθεντο καί άνειμένη τή δ ι α ί- 
τ η έπί τό τρυφερώτερον μετέστησα ν καί ο I 
πρεσβύτεροι αύτοΐς τών εύδαιμόνων διά τό ά- 
βροδίαιτον ου πολύς χρόνος έπειδή χιτώνας τε 
λινούς έπαύσαντο φοροΰντες. Πρβλ. II 39 ά ν ε ι μ έ ν ω ς 
διαιτώμενοι.

"Ο,τι δμως ενδιαφέρει τον θουκυδίδην άναφερόμενον εις τήν 
άπαλλαγήν τών ’Αθηναίων πολιτών εκ τών πόνων εν παραγράφω 
38,1 είναι εκείνο, καθ’ δ οδτοι κατ’ εξοχήν διαφέρουσι τών Λα
κεδαιμονίων, ήτοι αί ΐδιαι κατασκευαί. ’Άλλως τε καί παρά 
τοίς Λακεδαιμονίοις καί τοις συμμάχοις αύτών δεν έλειπον αί 
δημόσιαι κατασκευαί. Αδται δμως ίδρύοντο παρ’ αύτοΐς ούχί 
πρός έπίδειξιν εξωτερικής λαμπρότητος, άλλά μόνον ώς μέσα 
έκφράσεως τής πίστεως αύτών. Ό Θουκυδίδης δεν βλέπει ταύ
τας ένταυθα ύπό τήν θρησκευτικήν, άλλά μόνον ύπό τήν έξωτε- 
τικήν αύτών έννοιαν. Διότι περισσότερον ένδιαφέρει τούτον ό 
τρόπος, καθ’ ον ό Αθηναίος πολίτης άπαλλάσσει τό πνεύμα αύ- 
του έκ τών καθ’ ή μέραν έπιτηδευμάτων καί ύποχρεώσεων. Οδτος 
συνίσταται εις τους άγώνας καί τάς θυσίας άφ’ ένός, δσον άφορά 

δημοσίας έκδηλώσεις, καί τάς εύπρεπείς ίδιας κατασκευάς, δσον 
άφορά τάς ιδίας έκδηλώσεις καί τρόπους ζωής. Μή λησμονώμεν 
άλλως τε δτι διά τής λέξεως κατασκευή νοείται κυρίως ή εσω
τερική διαρρύθμισις τών οικιών10 11) περί τής πολυτελούς μορφής 
τών όποιων όμιλεί ό αύτός ιστορικός έν τώ χαρακτηρισμώ τού 
Περικλέους (II 65,2). Έξωτερικώς αί οίκίαι τών Αθηναίων δεν 
διεκρίνοντο τών τών λοιπών Ελλήνων. Πρός τήν έσωτερικήν 
διαρρύθμισιν τών οικιών κυρίως είναι διάφοροι οί τρόποι τής 
ζωής τών Λακεδαιμονίων. Ή τέρψις τών Αθηναίων προέρχεται 
έκ τής καθ’ ή μέραν θέας καί χρήσεως τών ιδίων κατασκευών. 
Αυτή είναι ή έκπλήττουσα τό λυπηρόν, δπερ είναι δυνατόν νά 
προκύψη έκ τής δημοσίας ζωής τών πολιτών. Διά τούτο έξαίρει 
ό ιστορικός έν τή παραγράφω ταύτη μίαν ούσιωδεστάτην διαφο
ράν τών Αθηναίων111 άπό τών Λακεδαιμονίων καί τών λοιπών 
Ελλήνων συνισταμένην εις τάς ιδίας κατασκευάς. Ή μνεία 
ταύτοχρόνως τών δημοσίων κατασκευών, ώς ύπεστηρίχθη ύπό 
τών Classen — Steup, έφ’ δσον ή λέξις κατασκευή δηλοί ούχί μάλ
λον τήν έξωτερικήν λαμπρότητα, άλλά τήν έσωτερικήν διαρρύ- 
θμισιν τού οίκου, δεν θά έξυπηρέτει τον τοιούτον αύτου σκοπόν.

Ούτω κατά τά άνωτέρω έκτεθέντα καταλήγομεν εις τό συμ
πέρασμα δτι τό κείμενον καλώς παρεδόθη καί ούδεμία διόρθωσις 
ή συμπλήρωσις αύτού είναι άναγκαία διά τού Ιεροΐς δέ ή δημο- 
σίαις, ώς αί διάφοροι προτάσεις τών έρμηνευτών τού θουκυδίδου.

Δρ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Τύίτοις ZAB ΑΛΛΗ, Λευκωσία.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου




