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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Ο Αριστοτέλης στο κεφάλαιο ορίζει τη γνώμη ως εξής:  

ἔστι δὴ γνώμη ἀπόφανσις, οὐ μέντοι οὔτε περὶ τῶν καθ’ ἕκαστον, οἷον ποῖός τις Ἰφικράτης, 

ἀλλὰ καθόλου, οὔτε περὶ πάντων, οἷον ὅτι τὸ εὐθὺ τῷ καμπύλῳ ἐναντίον, ἀλλὰ περὶ ὅσων αἱ 

πράξεις εἰσί, καὶ <ἃ αἱρετὰ ἢ φευκτά ἐστι πρὸς τὸ πράττειν. Ρητορικὴ,1394a21-25 

Το γνωμικό λοιπόν είναι μια απόφανση, μια απόφανση όμως που δεν έχει να κάνει ούτε με τα 

επιμέρους (π.χ. τι λογής άνθρωπος είναι ο Ιφικράτης), αλλά μόνο με το γενικό και καθολικό, 

ούτε και με τα πάντα (π.χ. ότι το ευθύ είναι αντίθετο του καμπύλου), αλλά μόνο με πράγματα 

που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες πράξεις, για πράγματα που επιλέγονται ή 

αποφεύγονται εν σχέσει με αυτές. 

   Χαρακτηρίζουμε, λοιπόν, ως γνωμικό κάθε πρόταση ή φράση
1
 με αυτοτελές νόημα, 

που δύναται να απομονωθεί από τα συμφραζόμενά της∙ οι συλλογισμοί και οι έννοιες 

που περικλείει εκφράζουν ιδέες κοινής παραδοχής, με καθολικές διαστάσεις 

ανεξάρτητα από συγκεκριμένο τόπο και εποχή. Η παρουσία τους εξυπηρετεί  

διδακτικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της  εκάστοτε 

περίστασης. 

   Τα γνωμικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στην 

παράδοση της οποίας εντάσσεται και ο Θουκυδίδης. Η χρήση τους, σχετικά 

περιορισμένη, ξεκινάει ήδη από τον Όμηρο στα έπη του, την Ἰλιάδα και την 

Ὀδύσσεια, όπου υπερέχουν αριθμητικά. Αντανακλούν την πρόθεση του δημιουργού 

να φτάσει στο γενικό και ουσιαστικό ξεπερνώντας εθνικές και ατομικές διαφορές.
2
 

Επιστρατεύονται κατά περίπτωση για να προτρέψουν ή να αποτρέψουν κάποιον από 

μία πράξη, ενώ προσδίδουν κύρος στο πρόσωπο που τα χρησιμοποιεί, δίνοντάς του 

ταυτόχρονα ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής.
3
 

   Στο διδακτικό έπος του Ησιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι είναι εμφανέστατη η τάση προς 

τον αποφθεγματικό λόγο∙ όλο το έργο, και κυρίως το δεύτερο μέρος, βρίθει γνωμικών 

ρήσεων σχετικά με την καθημερινότητα του ανθρώπου και τη ζωή του γεωργού.
4
 

                                                 
1 Όπως θα καταστεί σαφές από την αναλυτική παρουσίαση των γνωμικών στη συνέχεια της εργασίας μας, η 

έκταση των γνωμικών ποικίλλει∙ άλλα από αυτά καταλαμβάνουν μικρή έκταση και χαρακτηρίζονται από έντονη 

επιγραμματικότητα και άλλα συνιστούν ολόκληρες περιόδους. 

2 Βλ. Romilly 1994: 57. 

3 Βλ. Tsagalis 2008: 10-11 και υποσημ. 8, όπου παραθέτει αναλυτική βιβλιογραφία. 

4 Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς στίχους περιέχουν μία γνωμική ρήση∙ βλ. Romilly 1994: 58∙ Tsagalis 

2008: 11. 
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Συνήθως στηρίζουν κάποιο επιχείρημα στην αρχή ή το τέλος του, ενώ συχνά κάποια 

από αυτά τίθενται σε αντιπαράθεση ή επαναλαμβάνονται.
5
 

   Η παρουσία των γνωμικών στην ποίηση αποκτά περισσότερο συστηματοποιημένη 

μορφή μέσα από τον Πίνδαρο και τον Βακχυλίδη.
6
 Αυτά επηρεάζουν την πρόσληψη 

των επινίκιων ύμνων τους, καθώς συμβάλλουν στη νοηματική σύνδεση επιμέρους 

κομματιών και κατευθύνουν την ερμηνεία και την εκτίμηση των ακροατών/ 

αναγνωστών. Ακόμα τούς μεταβιβάζουν το ηθικό κύρος τους και συντελούν έτσι 

στην υστεροφημία του ίδιου του ύμνου, του δημιουργού και του εξυμνούμενου 

αθλητικού επιτεύγματος.
7
  

   Στο ηροδότειο έργο τα γνωμικά είναι ενσωματωμένα στη διήγηση. Αποτελούν τις 

βάσεις παραδειγματικών ιστοριών∙ θέτουν αφηγηματικά πλαίσια∙ επεξηγούν, συχνά 

αντικρουόμενα,  την εξέλιξη των γεγονότων.
8
 

   Στα έργα των τριών τραγικών ποιητών οι γνωμικές ρήσεις βοηθούν στη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα των προσώπων του δράματος. Εξυπηρετούν τον ρόλο 

του  χορού, που προβληματίζεται και φιλοσοφεί, συχνά σε αντιπαράθεση με τους 

ήρωες. Προβάλλουν τις απόψεις του δημιουργού, όπως φαίνεται ιδιαίτερα στα έργα 

του Ευριπίδη, που τις χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό από τον Αισχύλο και τον 

Σοφοκλή.
9
  

   Η ολοένα και συχνότερη χρήση των γνωμικών ως βασικό στοιχείο της 

επιχειρηματολογίας τον 5ο αιώνα είναι επακόλουθο της διδασκαλίας των σοφιστών 

και της ανάπτυξης της ρητορικής. Σε όλο αυτό το ευρύ πλαίσιο τοποθετείται και ο 

Θουκυδίδης. Κληρονόμησε μια μακρά παράδοση, την οποία αξιοποίησε και ξεπέρασε 

εμπλουτίζοντας τις δομές της. Το έργο του, δίχως να είναι μία πραγματεία περί 

γνωμών, νοηματοδοτείται, αποκτά την ενότητά του και καθορίζει την πρόσληψή του 

μέσα από την πολλαπλή και σύνθετη χρήση τους. 

   Τα γνωμικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Θουκυδίδη. Ο 

γενικευτικός και καθολικός χαρακτήρας τους συνάδει με τη φύση του έργου καθώς 

                                                 
5 Βλ. Tsagalis 2008: 11. 

6 Βλ. Tsagalis 2008: 11. Σχετικά με τη λειτουργία των γνωμικών στους επινίκιους ύμνους του Βακχυλίδη, βλ. 

Stenger 2004.  

7 Βλ. Stenger 2004: 52-55. 

8
 Βλ. Tsagalis 2008: 12.  

9 Σχετικά με την τραγωδία, βλ. Romilly 1994: 58 - 60∙ Tsagalis 2008: 13. 
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και την πρόθεση του ιστορικού να καταστεί η ιστορία του κτῆμα ἐς ἀεὶ
10

.Απαντούν 

συχνότερα στις δημηγορίες από ό,τι στην κυρίως αφήγηση, καθώς συνιστούν τις 

περισσότερες φορές βασικό επιχειρηματικό όπλο του εκάστοτε ομιλούντος.
11

 

   Στη σύγχρονη έρευνα για τον Θουκυδίδη, ενώ έχουν γίνει μεμονωμένες μελέτες που 

άπτονται έμμεσα ή άμεσα των γνωμικών, απουσιάζει μια συστηματική παρουσίασή 

τους σε όλο το έργο του ιστορικού.
 12

 Αυτό το κενό προτίθεται να καλύψει η παρούσα 

εργασία, η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύω τη συντακτική 

θέση των γνωμικών, ενώ στο δεύτερο μέρος εστιάζω στη λειτουργία τους στα 

συγκεκριμένα συμφραζόμενα όπου απαντώνται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Βλ. Α. 22. 4. Σχετικά με την πρόθεση του ιστορικού να καταστεί το έργο του κτῆμα ἐς ἀεὶ, βλ. Raaflaub 2013: 

5-9∙ όσον αφορά τα γνωμικά και τον καθολικό τους χαρακτήρα, βλ. Romilly 1994: 299. 

11 Σε όλο το έργο του Θουκυδίδη εντοπίστηκαν 247 γνωμικά ως εξής: 56 στο Α΄ βιβλίο, 50 στο Β΄, 46 στο Γ΄, 21 

στο Δ΄, 20 στο Ε΄, 42 στο Ζ΄, 9 στο Η΄ και 3 στο Θ΄ ∙ από αυτά μόνο 28 βρίσκονται στην αφήγηση. 

12 Με τα γνωμικά στο έργο του Θουκυδίδη έχει ασχοληθεί στη διατριβή του ο Meister (1955). Ωστόσο, η εργασία 

μας διαφοροποιείται καίρια από τη δική του πραγμάτευση, καθώς έχει γίνει πιο συστηματική και αναλυτική 

παρουσίαση της συντακτικής τους θέσης. Ακόμα η  παρούσα μελέτη  εμβαθύνει περισσότερο στο περιεχομένο και 

τη λειτουργία τους καταλήγοντας σε περισσότερες θεματικές κατηγορίες. 
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Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΙΚΩΝ 

   Τα γνωμικά συνθέτουν ένα ετερόκλητο πλήθος συντακτικών περιπτώσεων, που 

δύναται να οργανωθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Η συντακτική κατηγοριοποίησή 

τους βασίστηκε σε κριτήρια που σχετίζονται με το περιεχόμενο του λεκτικού 

περιβάλλοντός τους∙ αν, δηλαδή, τα λεχθέντα που προηγούνται και έπονται αυτών 

συνιστούν επίσης γνωμικά. Στις περιπτώσεις αυτές ερευνήθηκε ο τρόπος σύνδεσης 

των γνωμικών και η μεταξύ τους νοηματική σχέση (επεξήγησης, συνύπαρξης/ 

αλληλεξάρτησης). Η βασική συντακτική λειτουργία που επιτελούν τα 

«συνυπάρχοντα» γνωμικά  (ως κύριοι ή δευτερεύοντες όροι πρότασης) οδήγησε σε 

επιμέρους διαφοροποιήσεις στην εν λόγω κατηγορία. 

 

Ι. Ανεξάρτητα ή μεμονωμένα γνωμικά 

1. Περίοδοι ή ημιπερίοδοι 

   Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα γνωμικά, που αποτελούνται από περιόδους ή 

ημιπεριόδους που συνδέονται παρατακτικά με τα προλεχθέντα στο κείμενο, χωρίς 

αυτά τα τελευταία να αποτελούν κάποιο απόφθεγμα. Τα γνωμικά χαρακτηρίζονται 

από κάποια αυτοτέλεια, καθώς δεν δύνανται να «διασπαστούν» σε επιμέρους ρήσεις, 

ούτε συνοδεύονται ή συμπληρώνονται από άλλες του ίδιου τύπου. Αντιπροσωπευτικά 

είναι τα ακόλουθα:
13  

(α) Ὧν ἐνθυμηθέντες καὶ νεώτερός τις παρὰ πρεσβυτέρου αὐτὰ μαθὼν ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις 

ἡμᾶς ἀμύνεσθαι, καὶ μὴ νομίσῃ δίκαια μὲν τάδε λέγεσθαι, ξύμφορα δέ, εἰ πολεμήσει, ἄλλα 

εἶναι. τό τε γὰρ ξυμφέρον ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ μάλιστα ἕπεται. 

 (Α.42. 1, 2)  

Έχοντας τα αυτά στο νου –και οι νεότεροι ας τα μάθουν από τους παλαιότερους-, να 

θεωρήσετε χρέος σας να μας ανταποδώσετε με παρόμοιες πράξεις, και να μην πστέψετε ότι 

είναι μεν δίκαια όσα λέμε, ωστόσο σε περίπτωση πολέμου συμφέρουν άλλα πράγματα. Διότι 

                                                 
13 Βλ. ακόμα: Α. 20. 3, Α. 32. 1  Α. 34. 3, Α. 42. 4, Α. 69. 1, Α. 71.5, Α. 76. 2, Α. 76. 3, Α. 77. 5,  Α. 82. 6,  Α. 85. 

2, Α. 120. 1,  Α. 123. 2, Α. 136. 4, Α. 141. 1, Α. 142. 1, Α. 143. 5, Β. 8. 1, Β. 40 . 3,  Β. 44 . 3, Β. 42 . 3, Β. 61. 3, 

Β. 87. 6, Β. 89. 11, Γ. 39. 4, Γ. 40. 1, Γ. 65. 2, Γ. [84], Δ. 10. 1, Ε. 9. 8, Δ. 92. 2, Δ. 92. 4, Ε. 109, Ε. 111. 4, Ζ. 11. 

1, Ζ. 11. 4, Ζ.78. 2, Ζ. 83. 2, Ζ.72.4, Η. 68. 3, Η. 67. 1,   Η. 61. 3.
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το συμφέρον είναι σχεδόν πάντοτε επακόλουθο της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αποφυγής 

σφαλμάτων. 14 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία των Κορινθίων στην 

Αθήνα με αφορμή την έκκληση βοήθειας που της απηύθηναν οι Κερκυραίοι. Οι 

τελευταίοι στράφηκαν στους Αθηναίους  κατά τη σύγκρουσή τους με τους 

Κορινθίους για την Επίδαμνο ζητώντας να προσχωρήσουν στην Αθηναϊκή Συμμαχία. 

Μια τέτοια σύμπραξη θα  ευνοούσε την Κέρκυρα, αλλά και τη ναυτική δύναμη των 

Αθηναίων. Οι απεσταλμένοι των Κορινθίων μιλώντας στην εκκλησία του δήμου 

επισημαίνουν ότι η Αθήνα δεν πρέπει να παρασυρθεί από τα πρόσκαιρα οφέλη, αλλά 

να αναλογιστεί και τις μετέπειτα  συνέπειες από την επικείμενη εχθρότητα των ίδιων, 

αλλά και των άλλων μελών της Πελοποννησιακής Συμμαχίας. 

(β) καὶ οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς πολλοῖς ἀπηχθημένους, και τινων καὶ ἤδη 

ἀποστάντων κατεστραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων, ἀλλ’ ὑπόπτων καὶ 

διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν· καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς  ἐγίγνοντο. πᾶσι 

δὲ ἀνεπίφθονον τὰ ξυμφέροντα τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων εὖ τίθεσθαι. 

(Α. 75. 4, 5)  

   Αργότερα, καθώς ήμασταν πια εκτεθειμένοι στο μίσος των περισσότερων συμμάχων και 

ορισμένοι από αυτούς είχαν ήδη αποστατήσει κι εμείς τους υποτάξαμε, ενώ παράλληλα εσείς 

δεν ήσασταν πια φίλοι μας, όπως πρωτύτερα, αλλά γεμάτοι υποψίες και εχθρικοί απέναντί 

μας, νομίζαμε ότι δεν ήμασταν πια ασφαλείς κι ότι αν χαλαρώναμε την αυστηρότητά μας θα 

κινδυνεύαμε∙ γιατί και όσοι αποστατούσαν θα έρχονταν με το μέρος σας. Και κανένας δεν 

μπορεί να κατηγορείται, όταν μπροστά σε μέγιστους κινδύνους προσπαθεί να κατοχυρώσει τα 

συμφέροντά του.  

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τον λόγο των Αθηναίων απεσταλμένων 

στη Σπάρτη. Λίγο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών προσπαθούν να 

αποτρέψουν τους Σπαρτιάτες από τον πόλεμο και δικαιολογούν την απολυταρχική 

συμπεριφορά τους απέναντι στους συμμάχους τους απαντώντας στις κατηγορίες των 

Κορινθίων εναντίον τους για τα γεγονότα στην Κέρκυρα και την Ποτείδαια. 

    (γ)  Εἴρηται καὶ ἐμοὶ λόγῳ κατὰ τὸν νόμον ὅσα εἶχον πρόσφορα, καὶ ἔργῳ οἱ θαπτόμενοι τὰ 

μὲν ἤδη κεκόσμηνται, τὰ δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ τοῦδε δημοσίᾳ ἡ πόλις μέχρι ἥβης 

θρέψει, ὠφέλιμον στέφανον τοῖσδέ τε καὶ τοῖς λειπομένοις τῶν τοιῶνδε ἀγώνων προτιθεῖσα· 

ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται  ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν. (Β. 46)  

   Μίλησα λοιπόν κι εγώ, κατά το προγονικό έθιμο, και είπα όσα είχα να πω, τιμήθηκαν 

επίσης τελετουργικά αυτοί που θάβονται τώρα∙ τα παιδιά τους τα αναλαμβάνει από σήμερα 

                                                 
14

 Οι μεταφράσεις στα χωρία του Θουκυδίδη ακολουθούν την έκδοση του Σκουτερόπουλου, 2011. Αθήνα. 
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με δημόσια δαπάνη μέχρι την ενηλικίωσή τους η πόλη καταθέτοντας έτσι ένα στεφάνι 

ωφέλιμο στους πεσόντες και σε αυτούς που απομένουν, ως έπαθλο τέτοιων αγώνων∙ γιατί, 

όπου έχουν καθιερωθεί μέγιστα βραβεία για την αρετή, εκεί υπάρχουν και οι άριστοι πολίτες. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται  από τον Επιτάφιο του Περικλή. Στο τέλος 

του λόγου του ο ομιλών παρουσιάζει το έθιμο των τιμητικών εκδηλώσεων για τους 

πεσόντες, καθώς και την κρατική μέριμνα για τις οικογένειές τους, ως φυσικό 

επακόλουθο και βραβείο της αρετή τους. Συνδέει μάλιστα αυτό το θεσμό με την 

ποιότητα της αθηναϊκής πολιτείας και το αξιόμαχο των ανδρών της. 

 2. Κύριες παρενθετικές προτάσεις 

   Γνωμικά στη συντακτική θέση κύριων παρενθετικών προτάσεων συναντιούνται 

μόνο στις δημηγορίες. Αιτιολογούν, επεξηγούν, βεβαιώνουν ή ενισχύουν  κατά 

περίπτωση τα λεγόμενα, καθώς συνδέονται παρατακτικά με τα προλεχθέντα μέσω 

ανάλογων συνδέσμων. Είναι συνήθως γενικά σχόλια, που στοχεύουν όμως στη 

συνεκτική (ανα)διατύπωση και επαλήθευση του βασικού νοήματος των λεγομένων. 

Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα 
15

: 

 

(α) τῆς δὲ ὑπαρχούσης πρότερον διὰ Μεγαρέας ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν μᾶλλον  (ἡ γὰρ 

τελευταία χάρις καιρὸν ἔχουσα, κἂν ἐλάσσων ᾖ, δύναται μεῖζον ἔγκλημα λῦσαι.) 

 (Α. 42. 2, 3)  

Ενώ απεναντίας θα ήταν δείγμα μετριοπάθειας και σύνεσης να μετριάσετε την προϋπάρχουσα 

δυσπιστία μας λόγω της στάσης σας απέναντι στους Μεγαρείς ( γιατί μια πρόσφατη 

ευεργεσία στην κατάλληλη περίσταση, έστω και μικρή, μπορεί να διαλύσει μεγάλα 

παράπονα). 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία των Κορινθίων στην 

Αθήνα. Την καλούν να μη δεχτεί τη σύναψη συμμαχίας με τους Κερκυραίους. 

Υποστηρίζουν ότι μία τέτοια κίνηση καλής θελήσεως απέναντί τους θα ήταν δυνατό 

να μετριάσει τη δυσπιστία που τρέφουν οι ίδιοι για τους Αθηναίους λόγω της στάσης 

τους απέναντι στους Μεγαρείς.
16

   

                                                 
15 Βλ. ακόμα: Α. 123. 1, Β. 61. 4, Β. 64. 3, Γ. 38. 1, Β. 45 . 1, Β. 62. 3, Ζ. 21. 2, Ζ. 23. 3, Ζ. 33. 5, Ζ. 38. 4, Ζ.78. 2. 

16 Οι Κορίνθιοι αναφερόμενοι στη στάση των Αθηναίων απέναντι στους Μεγαρείς μπορεί να εννοούν: α) το 

Μεγαρικό ψήφισμα της δεκαετίας του 430 π. Χ, που απέκλειε τους τελευταίους από τα λιμάνια της Αθηναϊκής 

Ηγεμονίας και την αγορά της Αττικής (βλ. Α. 67. 4)∙ β) τον Πρώτο Πελοποννησιακό Πόλεμο που ξέσπασε το 461 

π. Χ εξαιτίας των Μεγάρων και ήταν  η κύρια αιτία του σφοδρού μίσους των Κορινθίων εναντίον των Αθηναίων 

(βλ. Α. 103. 4)∙ βλ. Hornblower 2006: 265.  
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(β) τί ἄλλο οὗτοι ἢ ἐπεβούλευσάν τε καὶ ἐπανέστησαν μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν (ἀπόστασις μέν 

γε τῶν βίαιόν τι πασχόντων ἐστίν) (Γ. 39. 2)  

Τι άλλο ήταν αυτά που έκαναν παρά επιβουλή και επανάσταση κι όχι αποστασία (διότι η 

αποστασία προϋποθέτει ωμή καταπίεση). 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Κλέωνα στην 

εκκλησία του δήμου το καλοκαίρι του 427 π. Χ.  Χρησιμοποιεί αυτή τη ρήση 

θέλοντας να αποδείξει την αναίτια, κατά τη γνώμη του, αποστασία των Μυτιληναίων 

και να ωθήσει τους Αθηναίους στην επικύρωση της πρώτης τους σκληρής απόφασης 

για θανάτωση όλων των κατοίκων του νησιού και όχι μόνο των ολιγαρχικών. Οι 

τελευταίοι, την άνοιξη του 428 π. Χ., έπεισαν τους συμπολίτες τους ότι μπορούσαν 

να αποστατήσουν με τη συνδρομή της Σπάρτης και της Βοιωτίας. Αυτό όμως δεν 

κατέστη εφικτό, γιατί το νησί αποκλείστηκε από τους Αθηναίους πριν  από την άφιξη 

της βοήθειας.
17

 

 

(γ) οὔτε γὰρ τάξιν ἔχοντες αἰσχυνθεῖεν ἂν λιπεῖν τινὰ χώραν βιαζόμενοι ἥ τε φυγὴ καὶ ἡ 

ἔφοδος αὐτῶν ἴσην ἔχουσα δόξαν τοῦ καλοῦ ἀνεξέλεγκτον καὶ τὸ ἀνδρεῖον ἔχει (αὐτοκράτωρ 

δὲ μάχη μάλιστ’ ἂν καὶ πρόφασιν τοῦ σῴζεσθαί τινι πρεπόντως πορίσειε).  

(Δ. 126. 5)  

   Καθώς δεν έχουν κανονική παράταξη, δεν ντρέπονται να εγκαταλείψουν, εάν πιεστούν, 

οποιοδήποτε σημείο στο οποίο βρίσκονται, και επειδή η φυγή και η έφοδος έχουν γι’αυτούς 

την ίδια αξία, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η ανδρεία τους (σε μάχη που καθένας αποφασίζει 

ό,τι θέλει, εύκολα κανείς μπορεί να βρει εύσχημο τρόπο να σωθεί φεύγοντας). 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Βρασίδα στους 

Πελοποννησίους και τους συμμάχους τους, λίγο πριν από τη σύγκρουση με τους 

Ιλλυριούς και τον Αρραβαίο, το καλοκαίρι του 422 π. Χ. Επιχειρεί την ανύψωση του 

ηθικού των ανδρών του τονίζοντας την έλλειψη συγκεκριμένης οργάνωσης και 

πολεμικής τακτικής των αντιπάλων. 

    

                                                 
17 Βλ. Finley 1988: 174. 



 12 

ΙΙ. Γνωμικά σε παρατακτική σύνδεση
18

 

   Τα γνωμικά σε παρατακτική σύνδεση μπορούν να χωριστούν σε διάφορες 

κατηγορίες. Η λειτουργία τους είναι επεξηγηματική, καθώς στηρίζουν και 

επιβεβαιώνουν κάτι που έχει προηγηθεί. Απαντούν κυρίως στις δημηγορίες, αλλά 

ενίοτε και στην αφήγηση.  

1. Με τους συνδέσμους μὲν, δὲ 

   Τα παρακάτω γνωμικά συνδέονται μεταξύ τους παρατακτικά με το μεταβατικό 

σύνδεσμο δὲ 
19

:  

 ῥᾷον δ’ οἱ πολλοὶ κακοῦργοι  ὄντες δεξιοὶ κέκληνται ἢ ἀμαθεῖς ἀγαθοί, καὶ τῷ μὲν 

αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται.(Γ. 82. 7)  

πάντων δ’ αὐτῶν αἴτιον ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν· ἐκ δ’ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ 

φιλονικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον. (Γ. 82. 7)  

  Και γενικά οι περισσότεροι άνθρωποι ευκολότερα ανέχονται να χαρακτηρίζονται «ατσίδες», 

όταν είναι αχρείοι, παρά «αγαθιάρηδες», όταν είναι τίμιοι, και νιώθουν γι’ αυτό το τελευταίο 

ντροπή, ενώ για το άλλο υπερηφάνεια. 

Αιτία για όλα αυτά ήταν η δίψα της εξουσίας που ριζώνει στην πλεονεξία και τη φιλοδοξία. 

 

   Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από το τμήμα της αφήγησης του Θουκυδίδη 

για τον εμφύλιο σπαραγμό στην Κέρκυρα, γνωστή και ως «Παθολογία του 

πολέμου».
20 

Το πρώτο είναι μια γενικότερη, θλιβερή, διαπίστωση εν σχέσει με τη 

μεταστροφή των αξιών και των συμπεριφορών κατά τη διάρκεια της εμφύλιας 

σύγκρουσης. Με το δεύτερο ο ιστορικός εντοπίζει τα βαθύτερα κίνητρα της διαμάχης 

αυτής, αλλά και ολόκληρου του Πελοποννησιακού Πολέμου∙ τη φιλαρχία, την 

απληστία και τη φιλοδοξία, έννοιες σημαντικές στο έργο του.
21

 Αυτές προβάλλουν 

ιδιαίτερα μέσα από τα σχετικά κεφάλαια, τα οποία είναι παραδειγματικά από  πολλές 

απόψεις. Η  παραστατική και άκρως διεισδυτική, σε επίπεδο ψυχογραφήματος,  

έκθεση των ανθρώπινων δράσεων και συμπεριφορών είναι υποδειγματική.  

 

                                                 
18 Για καλύτερη κατανόηση και διευκόλυνση του αναγνώστη οι προς εξέταση παρατακτικοί σύνδεσμοι που 

συνδέουν τα ζεύγη γνωμικών θα επισημαίνονται με υπογράμμιση και έντονα γράμματα. (Χρησιμοποιούμε την 

έκφραση ζεύγος γνωμικών για τις ρήσεις που συνδέονται ανά δύο παρατακτικά.) 

19 Βλ. ακόμα: Β. 11. 4 – Β. 11. 5, Γ. 39. 4, Ζ. 16. 4 - Ζ. 16. 5, Γ. 42. 2 - Γ. 42. 3.   

20 Βλ. Γ. 82-83. 

21 Hornblower 2006: 757. 
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   Τα γνωμικά στο ακόλουθο ζεύγος συνδέονται αντιθετικά με τους συνδέσμους μὲν - 

δὲ, που φέρνουν σε αντιπαράθεση ή αντιπαραβολή τα βασικά νοήματά τους.
22

 

ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν αἵ τε πόλεις καὶ οἱ ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας 

ἔχουσι διὰ τὸ μὴ ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας πίπτειν· (Γ. 82. 2)                                                               

 ὁ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ’ ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ παρόντα 

τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ. (Γ. 82. 2)  

     Διότι στην ειρήνη και σε καιρούς ευτυχίας οι πολιτείες και τα άτομα συλλογίζονται 

καλύτερα επειδή δεν πιέζονται από αναπότρεπτες ανάγκες. 

Ο πόλεμος  όμως στερώντας σιγά-σιγά από τους ανθρώπους την ευκολία της 

καθημερινότητας, τους διδάσκει τη βία και εξομοιώνει τις συναισθηματικές διαθέσεις της 

πλειονότητας των ανθρώπων με τις καταστάσεις της στιγμής. 

 

   Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από την αφήγηση του Θουκυδίδη για τον 

εμφύλιο πόλεμο στην Κέρκυρα. Ο ιστορικός, με το χαρακτηριστικό οξύ πνεύμα που 

τον διακρίνει, αντιπαραθέτει την ψυχολογία και τη δράση του ατόμου και της 

πολιτείας σε καιρό ειρήνης με αυτήν εν καιρώ πολέμου. Ο πόλεμος, ως βίαιος 

διδάσκαλος, προβάλλει ως κεντρική ιδέα μέσα από αυτά τα αποφθέγματα, που δεν 

εξηγούν μόνο τα έκτροπα που συνέβησαν στο εν λόγω νησί, αλλά τις βαναυσότητες 

κάθε εμπόλεμης διαμάχης, οποιασδήποτε κλίμακας και εποχής.  

  

 2. Με τον αιτιολογικό σύνδεσμο γὰρ 

   Με τον αιτιολογικό σύνδεσμο γὰρ το δεύτερο σε κάθε περίπτωση συνδεόμενο 

γνωμικό λειτουργεί ως βασικό επιχείρημα στήριξης του πρώτου. Ενδεικτικά 
23

: 

 

(α) τοῦ δὲ πολέμου τὸν παράλογον, ὅσος ἐστί, πρὶν  ἐν αὐτῷ γενέσθαι προδιάγνωτε· 

(Α.78. 1)  

μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ ἐς τύχας τὰ πολλὰ περιίστασθαι, 

(Α. 78. 2)  

Πόσο αστάθμητο πράγμα είναι ο πόλεμος, σκεφθείτε το προτού να μπλεχτείτε σ’ αυτόν. 

Γιατί όταν παρατείνεται, συνήθως καταντά να είναι ζήτημα τύχης. (ο πόλεμος) 

 

                                                 
22 Βλ. και Ε. 17. 1, Ζ. 16. 4. 

23
 Βλ. ακόμα: Α. 120. 3 - Α. 120. 4, Β. 43 . 5 - Β. 43 . 6.   
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    Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία των Αθηναίων 

πρέσβεων στη Λακεδαίμονα τον Ιούλιο του 432 π. Χ. Βρίσκονται εκεί κατά 

σύμπτωση, όταν οι σύμμαχοι των Σπαρτιατών που αγορεύουν στην Απέλλα, 

εκφράζοντας έντονα τη δυσαρέσκειά τους για την Αθήνα, ζητούν επιτακτικά την 

κήρυξη πολέμου. Μετά την υποστήριξη και δικαίωση της όλης αθηναϊκής στάσης και 

πολιτικής οι απεσταλμένοι καλούν τους Σπαρτιάτες να αναλογιστούν πόσο 

αστάθμητος και απρόβλεπτος είναι ο πόλεμος. Η σύνδεση του πολέμου με τον 

παράγοντα της τύχης και η εγγενής αδυναμία του ανθρώπου να καθορίσει την πορεία 

των γεγονότων είναι βασικοί πυλώνες της σκέψης του στον Θουκυδίδη.
24

 

 

(β) καὶ νῦν διαμάχομαι μὴ μεταγνῶναι ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ τοῖς 

ἀξυμφορωτάτοις τῇ ἀρχῇ, οἴκτῳ καὶ  ἡδονῇ λόγων καὶ ἐπιεικείᾳ, ἁμαρτάνειν. (Γ. 40. 2)  

ἔλεός τε γὰρ πρὸς τοὺς ὁμοίους δίκαιος ἀντιδίδοσθαι, καὶ μὴ πρὸς τοὺς οὔτ’ ἀντοικτιοῦντας 

ἐξ ἀνάγκης τε καθεστῶτας αἰεὶ πολεμίους·(Γ. 40. 3)  

 Εγώ λοιπόν εξακολουθώ, όπως και τότε από την πρώτη στιγμή, να αντιστέκομαι επιμένοντας 

να μην αλλάξετε την απόφασή σας και να μην υποπέσετε σε τρία, τα πιο ολέθρια, σφάλματα 

κάθε ηγεμονίας, στον οίκτο, τη γοητεία των ωραίων λόγων και την επιείκεια. 

Διότι και το έλεος σωστό είναι να βασίζεται στην αμοιβαιότητα κι όχι να απευθύνεται σε 

εκείνους που δεν θα το ανταποδώσουν και που αναγκαστικά θα είναι πάντοτε εχθροί. 

 

  Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία του Κλέωνα στην 

εκκλησία του δήμου το καλοκαίρι του 427 π. Χ.
25

 Ο οίκτος, η γοητεία των ωραίων 

λόγων και η επιείκεια παρουσιάζονται ως τα τρία πιο ολέθρια σφάλματα για μια 

ηγεμονία, που θέλει να διατηρήσει την ισχύ της. Ο τελευταίος μιλάει στους 

Αθηναίους υπέρ της επικύρωσης της αρχικής τους σκληρής απόφασης για θανάτωση 

όλων των Μυτιληναίων. Θεωρεί ότι οι κάτοικοι της Μυτιλήνης δεν αξίζουν κανέναν 

οίκτο από την Αθήνα, γιατί δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ των δύο 

πόλεων σχέση αμοιβαιότητας∙ αφού δεν εκτίμησαν το ότι μόνοι αυτοί από τους 

συμμάχους διατηρούσαν την αυτονομία τους και δέχονταν τιμές, θα εξακολουθήσουν 

να την εχθρεύονται και να την επιβουλεύονται, ανεξάρτητα από την όποια 

                                                 
24 Πρβ. Α. 84. 3, Δ. 18. 4, Η. 61. 3∙ βλ. Σκουτερόπουλος 2011: 126. 

25 Βλ. τον σχολιασμό του δεύτερου γνωμικού στην υποκατηγορία των κύριων παρενθετικών προτάσεων, σελ. 8 

ανωτέρω. 
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μεγαλοψυχία απέναντι τους.
26

 Η γοητεία των ωραίων λόγων και η επιείκεια 

αποτελούν μομφές κατά του Διόδοτου, ο οποίος αντιτίθεται στην επιβολή μιας 

τέτοιας σκληρής τιμωρίας. 

3. Με συμπλεκτικούς συνδέσμους 

      Με τους συμπλεκτικούς συνδέσμους καὶ, τὲ συνδέονται γνωμικά, εκ των οποίων 

το δεύτερο συνήθως συμπληρώνει ή επιβεβαιώνει το  νόημα του πρώτου. 

Ενδεικτικά
27

: 

(α)  ἃ ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ ἅμα πάντα ξυνέβη, (ἃ = χάριν, ἰσχύν) (Α. 33. 2)  

  καὶ ὀλίγοι ξυμμαχίας δεόμενοι οἷς ἐπικαλοῦνται ἀσφάλειαν καὶ κόσμον  οὐχ ἧσσον διδόντες 

ἢ ληψόμενοι παραγίγνονται. (Α. 33. 2)  

  Πράγματα που  (ευγνωμοσύνη, δύναμη) σε  όλο το παρελθόν σπανίως έτυχε να 

προσφερθούν συγχρόνως όλα μαζί. 

Όπως και λίγοι είναι εκείνοι που, ζητώντας να συνάψουν μια συμμαχία, έρχονται σ’ αυτούς 

από τους οποίους το ζητούν προσφέροντάς τους ασφάλεια και τιμή όχι μικρότερη από όση 

πρόκειται να λάβουν. 

 Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία των Κερκυραίων στην 

εκκλησία του δήμου,. Οι Κερκυραίοι αιτούνται την προσχώρησή τους στην Αθηναϊκή 

συμμαχία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους Κορινθίους.
28

 Βασικό τους 

επιχείρημα είναι η σημαντική ενίσχυση της ναυτικής δύναμης των Αθηναίων, 

στοιχείο καθοριστικό για την αποτελεσματική διεξαγωγή εκ μέρους τους του 

επικείμενου πολέμου με τους Πελοποννησίους και τους συμμάχους τους. Θέλουν, 

λοιπόν, να επιστήσουν την προσοχή της Αθήνας στα αμοιβαία οφέλη που θα 

προκύψουν από την αποδοχή της πρότασής τους∙ οι ευεργετούντες θα είναι και 

ευεργετούμενοι, αφού,  εκτός από την τιμή, θα αυξήσουν και οι ίδιοι την ασφάλεια 

και τη δύναμή τους.  

 

(β) μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ ἐς τύχας τὰ πολλὰ περιίστασθαι. (Α. 78. 2)  

ἰόντες τε οἱ ἄνθρωποι ἐς τοὺς πολέμους τῶν ἔργων πρότερον ἔχονται, ἃ χρῆν ὕστερον δρᾶν, 

κακοπαθοῦντες δὲ ἤδη τῶν λόγων ἅπτονται. (Α. 78. 3)  

Γιατί όταν παρατείνεται, συνήθως καταντά να είναι ζήτημα τύχης. (ο πόλεμος) 

                                                 
26 Βλ. Γ. 36. 2, Γ. 39.2∙ Hornblower 2006: 687. 

27 Βλ. ακόμα: Α. 141. 5, Α. 71. 3, Β. 62. 4 - Β. 62. 5, Γ. 42. 1 - Γ. 42. 2, Γ. 45. 4 - Γ. 45. 5 -  Γ. 45. 6, Δ. 19. 2,3 - Δ. 

19. 4, Ε. 9. 4 - Ε. 9. 5, Ζ. 16. 3 - Ζ. 16. 4.    

28 Βλ. και τα γνωμικά: (1. 42. 2) Α. 1. (α), (1. 42. 3) Α. 2. (α)  στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας.  
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Πηγαίνοντας οι άνθρωποι στους πολέμους ξεκινούν με τις εχθροπραξίες, ενώ θα έπρεπε να το 

κάνουν αυτό ύστερα, και μόνον όταν υποφέρουν πια αρχίσουν να συλλογίζονται. 

     

 Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία των Αθηναίων στη 

Σπάρτη λίγο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Θέλουν να κρούσουν τον κώδωνα 

του κινδύνου στους Πελοποννησίους και τους συμμάχους τους που ετοιμάζονται να 

τους επιτεθούν.
29

 Η τύχη ως καταλυτικός παράγοντας στην εξέλιξη κάθε πολέμου 

είναι η βασική έννοια, της οποίας η αποδοχή δημιουργεί επιτακτική την ανάγκη για 

επίλυση των διαφορών αρχικά μέσω της διπλωματικής οδού.    

 

(γ) ἄδηλα γὰρ τὰ τῶν πολέμων, καὶ ἐξ ὀλίγου τὰ πολλὰ καὶ δι’ ὀργῆς αἱ ἐπιχειρήσεις 

γίγνονται·(Β. 11. 4)  

 πολλάκις τε τὸ ἔλασσον πλῆθος δεδιὸς ἄμεινον ἠμύνατο τοὺς πλέονας διὰ τὸ 

καταφρονοῦντας  ἀπαρασκεύους γενέσθαι. (Β. 11. 4)  

    Γιατί στους πολέμους τα πράγματα είναι άδηλα, και τις περισσότερες φορές οι επιθέσεις 

εκδηλώνονται αιφνιδιαστικά και σε κατάσταση έξαψης. 

Πολλές φορές οι αριθμητικά λιγότεροι, συνέβη, από το φόβο τους, να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικότερα μια μεγαλύτερη δύναμη που, επειδή υποτίμησε τον αντίπαλο, βρέθηκε 

ανέτοιμη.  

 

  Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τον λόγο του βασιλιά Αρχίδαμου προς 

τις δυνάμεις των Πελοποννησίων στον Ισθμό, λίγο πριν ξεκινήσουν για την 

εκστρατεία κατά της Αθήνας, το καλοκαίρι του 431 π. Χ. Ως έμπειρος και 

προσγειωμένος αρχηγός προσπαθεί να προφυλάξει τον στρατό του από ενδεχόμενα 

λάθη. Επισημαίνει και αυτός την εν δυνάμει αναπάντεχη τροπή των γεγονότων και 

καλεί τους στρατιώτες να είναι έτοιμοι για όλα, χωρίς να υποτιμήσουν ποτέ τον 

αντίπαλο.  

 

   Σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερα από ένα γνωμικά που συνδέονται 

παρατακτικά μεταξύ τους μπορεί να είναι αντικείμενα γνωστικών ρημάτων. Η σχέση 

τους αυτή υπαγορεύει και τη νοηματική τους σύνδεση, ενώ εξυπηρετείται και η 

                                                 
29

 Βλ. και το  (α) ζεύγος γνωμικών στην υποκατηγορία Β.3 (1. 78. 1-1. 78. 2).  
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εμφατική διατύπωση των βασικών νοημάτων με λογική αλληλουχία από τον 

ομιλητή.
30

 

μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι χείροσι νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢ καλῶς 

ἔχουσιν ἀκύροις, (Γ. 37. 3)  

ἀμαθία τε μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἀκολασίας, (Γ. 37. 3) οἵ τε 

φαυλότεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ξυνετωτέρους ὡς ἐπὶ τὸ πλέον ἄμεινον οἰκοῦσι τὰς 

πόλεις. (Γ. 37. 3)  

     Και να μη συνειδητοποιήσουμε ότι μια πολιτεία που έχει νόμους λιγότερο καλούς αλλά 

απαραβίαστα εφαρμοζόμενους είναι ισχυρότερη παρά αν είχε καλούς νόμους που όμως δεν 

εφαρμόζονταν. 

Κι ότι η έλλειψη μόρφωσης και πείρας, όταν συνοδεύεται από σύνεση, είναι ωφελιμότερη 

από μια εξυπνάδα χωρίς ηθική. 

Κι ότι  άνθρωποι χαμηλότερων επιδόσεων είναι κατά κανόνα καλύτεροι πολίτες σε σύγκριση 

με τους τετραπέρατους. 

   Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία του Κλέωνα στην 

εκκλησία του δήμου. Με τον γνωστό του σκληρό και δημαγωγικό τρόπο, 

υπεραμύνεται της αρχικής απόφασης των Αθηναίων για θανάτωση όλων των 

Μυτιληναίων.
31

 Ξεκινάει τον λόγο του παρουσιάζοντας το δημοκρατικό πολίτευμα 

ακατάλληλο για ένα κράτος που θέλει να ηγεμονεύει. Όπως υποστηρίζει, δεν είναι 

δυνατόν οι σχέσεις με τους συμμάχους να είναι απαλλαγμένες από φόβο και 

επιβουλή, όπως αυτές μεταξύ των πολιτών μιας ιδανικής δημοκρατικής πολιτείας.
32

 

Γι’ αυτό  καλεί τους Αθηναίους  να μην αλλάξουν την απόφασή τους και βρεθούν στη 

δυσάρεστη θέση να συνειδητοποιήσουν εκ των υστέρων ότι όφειλαν να τηρήσουν 

τους νόμους, έστω κι αν δεν τους εξέφραζαν απόλυτα και ότι η απλή λογική είναι 

προτιμότερη από την ευφυία χωρίς ηθική.
33

 Οι ισχυρισμοί αυτοί ηχούν παράδοξοι, 

καθώς φαίνονται να στηρίζονται σε υπεραπλουστεύσεις και αντιστροφές θεσμών  και 

εννοιών.
34

    

 

                                                 
30

 Βλ. ακόμα: Ζ. 18. 6, Ζ. 18. 7, όπου είναι αντικείμενα στα ρήματα νομίσατε και γιγνώσκω αντίστοιχα.  

31 Βλ. και το (β) ζεύγος γνωμικών (Γ. 40. 2-Γ. 40. 3) στην υποκατηγορία Β. 3 του παρόντος κεφαλαίου. 

32  Βλ. Γ. 37.1-2. 

33 Η απλή λογική, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κλέωνα, ταυτίζεται με την απαραβίαστη εφαρμογή των νόμων 

μιας πολιτείας, που εξασφαλίζει την ακεραιότητά της∙ ενώ υπερέχει της όποιας ευφυΐας που επιχειρεί να 

προσβάλλει το κύρος τους και να αναδειχθεί∙ βλ. Γ. 37. 3-5.  

34 Βλ. Hornblower 2006: 681-682. 



 18 

                                                   

4. Γνωμικά ως επεξήγηση 
35

 άλλου γνωμικού 

   Τα γνωμικά αυτά λειτουργούν ως αδιάσειστα επιχειρήματα υπέρ των 

προηγούμενων γνωμικών. Αιτιολογούν λοιπόν κάποιες κρίσεις, τις οποίες 

παρουσιάζουν κατά κάποιο τρόπο σαν δογματικές αλήθειες.  Ενδεικτικά:
36

 

 

(α) ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢ καθ’ 

ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἁθρόαν δὲ σφαλλομένην. (Β. 60. 2)  

καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸ καθ’ ἑαυτὸν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν 

ἧσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλλον διασῴζεται. (Β. 60. 3)  

    Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι μια πολιτεία, άμα ως σύνολο στέκεται γερά αποβαίνει 

χρησιμότερη για τους πολίτες παρά εάν ένας-ένας οι πολίτες χωριστά ευημερούν, και η ίδια 

ως σύνολο καταρρέει. 

Διότι ένας άνθρωπος που ως άτομο ευδοκιμεί, ενώ η πατρίδα καταστρέφεται, χάνεται κι 

αυτός μαζί της, αντιθέτως, εάν κακοτυχεί σε πατρίδα ευτυχισμένη, έχει πάρα πολλές ελπίδες 

να σωθεί. 

 

   Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από την τρίτη δημηγορία του Περικλή το 

καλοκαίρι του 430 π. Χ., μετά από τη δεύτερη εισβολή των Πελοποννησίων και την 

εκ νέου καταστροφή της αθηναϊκής υπαίθρου. Υπήρχε κλίμα αποθάρρυνσης, αλλά 

και έκδηλη δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό του∙ γι’ αυτό και θέλησε αφενός να 

εμψυχώσει τους Αθηναίους, και αφετέρου να κατευνάσει την οργή τους εναντίον του. 

Καταδεικνύει, λοιπόν, την αναπόσπαστη αλληλεξάρτηση μεταξύ της ατομικής και 

κοινωνικής ευημερίας∙ παρουσιάζει ως επισφαλή και εφήμερη την ευδαιμονία του 

πολίτη του οποίου η πατρίδα ως σύνολο δυστυχεί, αφού κάποια στιγμή θα 

παρασυρθεί κι αυτός στην ίδια μοίρα. 

(β) εἰδότες οὔτε φιλίαν ἰδιώταις βέβαιον γιγνομένην οὔτε κοινωνίαν πόλεσιν ἐς οὐδέν, εἰ μὴ 

μετ’ ἀρετῆς δοκούσης ἐς ἀλλήλους γίγνοιντο καὶ τἆλλα ὁμοιότροποι εἶεν· (Γ. 10. 1)  

 ἐν γὰρ τῷ διαλλάσσοντι τῆς  γνώμης καὶ αἱ διαφοραὶ τῶν ἔργων καθίστανται. 

                                                 
35

 Προς διευκόλυνση του αναγνώστη τα γνωμικά που λειτουργούν ως επεξήγηση θα σημειώνονται με 

έντονη γραφή. (Δεν προτιμήθηκε υπογράμμιση, διότι η τελευταία χρησιμοποιείται συχνά ως τρόπος 

διάκρισης των γνωμικών στα συμφραζόμενά τους.)  

36
 Βλ. ακόμα: Α. 120. 5 → Α. 120. 4, Α. 120. 5, Β.35. 2, Β. 64. 5, Γ. 11. 2, Β. 87. 4,  Γ. 37. 4 → Γ. 37. 3, Γ. 40. 6, 

Γ. 42. 6 → Γ. 42. 5, Γ. 45. 6, Γ. 82. 2, Δ. 19. 3,4 → Δ. 19. 2, Δ. 98. 6, Ε. 111. 3.                                                                      
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 (Γ. 10. 1)  

    Γιατί ξέρουμε πως ούτε φιλία σταθερή ανάμεσα σε ιδιώτες μπορεί να υπάρξει ούτε 

συμμαχία ανάμεσα σε πόλεις, εάν δεν συμπεριφέρονται μεταξύ τους με τρόπο προφανώς 

έντιμο και δεν έχουν γενικότερα παρόμοιες αντιλήψεις. 

Διότι από τις διαφορετικές αντιλήψεις προκύπτουν και οι διαφορές στη δράση. 

 

   Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία των Μυτιληναίων 

πρέσβεων στην Ολυμπία, όπου κάνουν έκκληση να γίνουν δεκτοί στην 

Πελοποννησιακή συμμαχία, το καλοκαίρι του 428 π. Χ. Λειτουργούν σαν 

προαναγγελία του βασικού περιεχομένου της ομιλίας τους. Πριν εκθέσουν τους 

λόγους που επιβάλλουν την αποσκίρτησή τους από τους Αθηναίους και την 

προσχώρησή τους στις δυνάμεις των Λακεδαιμονίων, αναφέρουν την εντιμότητα και 

τις κοινές αντιλήψεις ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη φιλίας ή τη σύναψη 

συμμαχίας. 

 

(γ) βεβαιότατα δ’ ἄν τις οὕτω τοὺς πολεμίους βλάπτοι, εἰ ἃ μάλιστα δεδιότας 

αὐτοὺς αἰσθάνοιτο, ταῦτα σαφῶς πυνθανόμενος ἐπιφέροι· (Ζ. 91. 6) 

 εἰκὸς γὰρ αὐτοὺς ἀκριβέστατα ἑκάστους τὰ σφέτερα αὐτῶν δεινὰ ἐπισταμένους 

φοβεῖσθαι. (Ζ. 91. 6)  

    Και ο ασφαλέστερος τρόπος να βλάψει κάποιος τους εχθρούς είναι να εξακριβώσει τι 

φοβούνται περισσότερο και να τους το κάνει. 

Διότι είναι φυσικό καθένας να γνωρίζει ακριβέστατα τα αδύνατα σημεία του και να τα 

φοβάται. 

 

   Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία του Αλκιβιάδη στη 

συνέλευση των Λακεδαιμονίων, όπου βρίσκεται εξόριστος τον χειμώνα του 414 π. Χ.  

Επιχειρεί να κερδίσει  την εμπιστοσύνη τους και να τους πείσει να αποστείλουν 

ενισχύσεις στη Σικελία και να εκστρατεύσουν συγχρόνως εναντίον της Αθήνας. 

Αποκαλύπτει, λοιπόν, τους πραγματικούς σκοπούς διεξαγωγής της Σικελικής 

εκστρατείας. Επιπλέον, συμβουλεύει τους Σπαρτιάτες να πλήξουν ανεπανόρθωτα το 

ηθικό των Αθηναίων κάνοντάς τους αυτό που φοβούνται περισσότερο και 

απεύχονται∙ να τους αποδυναμώσουν οικονομικά και στρατιωτικά οχυρώνοντας τη 

Δεκέλεια.  
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5. Γνωμικά που συνοδεύονται από επεξήγηση, η οποία δεν έχει τη μορφή 

γνωμικού 

      Κάποια αποφθέγματα περιλαμβάνουν ενίοτε και την επεξήγησή, χωρίς όμως αυτή 

να έχει τη μορφή (αξιωματικού) γνωμικού.
37

 Έτσι, οι  γενικές κρίσεις που 

διατυπώνουν αιτιολογούνται ή καθίστανται άμεσα πιο σαφείς.  Ενδεικτικά:
38

  

(α) οὐδεὶς γὰρ οὔτε ἀμαθίᾳ ἀναγκάζεται αὐτὸ δρᾶν, οὔτε φόβῳ, ἢν οἴηταί τι πλέον 

σχήσειν, ἀποτρέπεται. ξυμβαίνει δὲ τοῖς μὲν τὰ κέρδη μείζω φαίνεσθαι τῶν δεινῶν, οἱ δὲ 

τοὺς  κινδύνους ἐθέλουσιν ὑφίστασθαι πρὸ τοῦ αὐτίκα τι ἐλασσοῦσθαι· αὐτὰ δὲ ταῦτα εἰ μὴ 

ἐν καιρῷ τύχοιεν ἑκάτεροι  πράσσοντες, αἱ παραινέσεις τῶν ξυναλλαγῶν ὠφέλιμοι. 

(Δ. 59. 2-3)  

Πραγματικά, κανένας δεν παρασύρεται σε πόλεμο από άγνοια των δεινών, ούτε πάλι 

αποτρέπεται κανένας από φόβο, εάν νομίζει ότι πολεμώντας θα αποκομίσει κάποια 

πλεονεκτήματα. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι οι μεν εκτιμούν πως τα κέρδη θα 

είναι μεγαλύτερα από τους κινδύνους και οι άλλοι προτιμούν να αντιμετωπίσουν τους 

κινδύνους παρά να πάθουν εκείνη τη στιγμή κάποια ζημιά∙ εάν όμως αυτά επιδιώκονται σε 

περιστάσεις ακατάλληλες, τότε οι προσπάθειες για συνδιαλλαγή είναι ωφέλιμες. 

 

      Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία του Ερμοκράτη στο 

συνέδριο της Γέλας, μετά την ανακωχή μεταξύ της τελευταίας  και της Καμάρινας, το 

καλοκαίρι του 424 π. Χ.  Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους των Ελλήνων της 

Σικελίας, παρουσιάζει ως απολύτως επιτακτική την ανάγκη για άμεση διευθέτηση 

των μεταξύ τους διενέξεων, ώστε να μπορέσουν από κοινού να διαφυλάξουν 

ολόκληρη το νησί από τις κατακτητικές βλέψεις των Αθηναίων. Γι’ αυτό και τονίζει 

ότι είναι συνετό να επιλύονται ειρηνικά οι διαφορές, όταν οι περιστάσεις δεν ευνοούν 

την επιδίωξη του κέρδους μέσω εμπόλεμων συγκρούσεων. 

 

(β) ἀπάτῃ γὰρ εὐπρεπεῖ αἴσχιον τοῖς γε ἐν ἀξιώματι πλεονεκτῆσαι ἢ βίᾳ ἐμφανεῖ· τὸ μὲν 

γὰρ ἰσχύος δικαιώσει, ἣν ἡ τύχη ἔδωκεν, ἐπέρχεται, τὸ δὲ γνώμης ἀδίκου ἐπιβουλῇ.  

(Δ. 86. 6)  

Για ανθρώπους που όλοι τους εκτιμούν είναι μεγαλύτερη ντροπή να αποσπάσουν κάτι με 

εύσχημη απάτη παρά με απροκάλυπτη βία∙ διότι το τελευταίο συντελείται ως δικαίωση της 

ισχύος, που είναι της τύχης δωρεά, ενώ το πρώτο ως δόλια ενέργεια μιας άδικης βούλησης. 

                                                 
37

 Προς διευκόλυνση του αναγνώστη τα γνωμικά που επεξηγούνται παρατίθενται με έντονα γράμματα.  

38
Βλ. ακόμα: Α. 34. 1, Α.77. 4, Α. 141. 5, Α. 143. 5, Β. 11. 4, Β. 11. 5, Β. 40 . 4, Γ. 42. 2, Γ. 42. 3, Γ. 67. 2 , Δ. 

18. 4, Δ. 62. 4, Θ. 48. 6.        
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    Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία του Βρασίδα στην 

Άκανθο το καλοκαίρι του 414 π. Χ. Προσπαθεί να πείσει τους Ακάνθιους να 

αποστατήσουν από την Αθηναϊκή Συμμαχία και να προσχωρήσουν στις δυνάμεις των 

Λακεδαιμονίων. Αναφέρει το εν λόγω απόφθεγμα θέλοντας να διαβεβαιώσει ότι δεν 

σκοπεύει να παραδώσει την πόλη σε καμιά πολιτική μερίδα χρησιμοποιώντας δόλο. 

Κάτι τέτοιο, ισχυρίζεται, θα καθιστούσε τη Σπάρτη πιο αποτρόπαια και από την 

Αθήνα, η οποία  επιβάλλεται διά της βίας, που απορρέει από την ισχύ της. 

 

(γ) νομίζων ὁμοίως ἀγαθὸν πολίτην εἶναι ὃς ἂν καὶ τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας 

προνοῆται· μάλιστα γὰρ ἂν ὁ τοιοῦτος καὶ τὰ τῆς πόλεως δι’ ἑαυτὸν βούλοιτο ὀρθοῦσθαι. 

(Ζ. 9. 2)  

Ενώ συγχρόνως θεωρώ εξίσου καλό πολίτη και όποιον νοιάζεται για τη ζωή του και την 

περιουσία του∙ διότι ιδίως ένας τέτοιος πολίτης θα ήθελε για το δικό του συμφέρον να 

πηγαίνουν καλά και της πόλης τα πράγματα. 

 

      Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από την πρώτη δημηγορία του Νικία στην 

Εκκλησία του δήμου το καλοκαίρι του 415 π. Χ. Καλεί τους Αθηναίους να 

επανεξετάσουν την απόφασή τους για την εκστρατεία στη Σικελία. Αναφέρει  ότι ο 

πολίτης που φροντίζει για τον εαυτό του δεν μπορεί παρά να επιθυμεί και να 

προασπίζει και το καλό της πόλης του. Προφανώς, απαντάει σε βολές εναντίον του 

αναφορικά με τη σχέση της περιουσιακής του κατάστασης και της αντίθεσής του στη 

διεξαγωγή της επιχείρησης∙
39

 Προσπαθεί να κάνει τους αντιτιθέμενους στην 

εκστρατεία να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους.   

       

     III. Συνύπαρξη γνωμικών 

   Ενίοτε μπορεί να συναντάμε δύο γνωμικά να συνυπάρχουν. Αυτά έχουν συνήθως 

σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ τους. Δεν επεξηγεί, αλλά συμπληρώνει το ένα το 

άλλο.  

                                                 
39

 Για την ταύτιση της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας πρβλ. Θουκ. Β. 60. 2-3, Ηρόδ. 5. 29∙ βλ. . 

Hornblower 1991: 325. 
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 1. Κύριες προτάσεις συνδεόμενες παρατακτικά με αιτιολογικούς ή αντιθετικούς 

συνδέσμους 

   Σε πολλές περιπτώσεις τα συνυπάρχοντα γνωμικά συνδέονται παρατακτικά με 

αιτιολογικό ή αντιθετικό σύνδεσμο. Έτσι η δεύτερη κρίση, που διατυπώνεται, 

συνήθως αιτιολογεί την πρώτη ή εκφράζει μία αλήθεια που αντιπαρατίθεται σε αυτή 

και επεκτείνει, συχνά με απρόσμενο τρόπο, το νόημά της. Ενδεικτικά:
40

 

(α) χαλεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι.
 

οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν 

προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ᾖ, ὁμοίως ἀβασανίστως παρ’ ἀλλήλων δέχονται. 

(Α. 20. 1)  

Αν και είναι δύσκολο να βασίζεται κανείς αδιακρίτως σε κάθε συμπέρασμα που συνάγει, 

καθώς ερευνά. Διότι οι άνθρωποι, ό,τι έχει ειπωθεί και γραφτεί για όσα συνέβησαν στο 

παρελθόν, ακόμη κι αν αφορούν πράγματα που έγιναν στον τόπο τους, τα δέχονται το ίδιο 

αβασάνιστα όπως τα ακούνε ο ένας από τον άλλο. 

 

    Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από το τμήμα της αφήγησης του 

Θουκυδίδη, που είναι γνωστό και ως μεθοδολογία.
41

  Αναφέρεται στις δυσκολίες που 

είχε να αντιμετωπίσει κατά την ιστορική του έρευνα.  Η δεδομένη άκριτη πρόσληψη 

του παρελθόντος από τους ανθρώπους τον ώθησε να είναι επιφυλακτικός απέναντι 

στις πληροφορίες που συγκέντρωνε. 

   

(β) οὐ γὰρ οἱ ἄρχοντες ἄλλων, ὥσπερ καὶ Λακεδαιμόνιοι, οὗτοι δεινοὶ τοῖς νικηθεῖσιν (ἔστι δὲ 

οὐ πρὸς Λακεδαιμονίους ἡμῖν ὁ ἀγών), ἀλλ’ ἢν οἱ ὑπήκοοί που τῶν ἀρξάντων αὐτοὶ 

ἐπιθέμενοι κρατήσωσιν.(Ε. 91. 1)  

Διότι δεν φέρονται με σκληρότητα στους νικημένους όσοι, όπως οι Λακεδαιμόνιοι, ασκούν 

ηγεμονία επάνω σε άλλους (άλλωστε ο αγώνας μας τώρα δεν είναι με τους Λακεδαιμονίους), 

σκληροί γίνονται οι υποτελείς, εάν εξεγερθούν εναντίον των εξουσιαστών τους και 

υπερισχύσουν. 

 

                                                 
40

 Βλ. ακόμα: Α. 20. 1, Α. 84. 4, Α. 120. 3 - Α. 120. 4, Α. 69. 6, Α. 124. 2, Α. 142. 9, Β. 11. 7, Β. 40 . 1, Β. 44 . 1, 

Β. 44 . 2, Β. 44 . 4, Β. 45 . 1, Β. 60. 6,  Β. 89. 6, Β. 63. 3, Β. 64. 2, Γ. 38. 3, Γ. 39. 5, Γ. 45. 1, Γ. 45. 3, Γ. 45. 4, Γ. 

46. 6,  Γ. 67. 2, Δ. 126. 4, Δ. 61. 5 , Δ. 17. 4, 5, Δ. 92. 5, Ε. 103, Ζ. 16. 2, Ζ. 18. 2, Ζ. 85. 1, Η. 66. 3, Η. 77. 7                                                                                                                                

41
 Βλ. Α. 20-22. 
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   Τα συγκεκριμένα γνωμικά πρέρχονται από τον διάλογο
42

 Αθηναίων και Μηλίων 

την άνοιξη του 416 π. Χ. Οι τελευταίοι, άποικοι των Λακεδαιμονίων και αρχικά 

ουδέτεροι στον πόλεμο,
43

 πιέζονται από τους πρώτους να υποταχθούν. Οι Μήλιοι 

έχουν συνειδητοποιήσει ότι οποιοδήποτε επιχείρημα περί δικαιοσύνης ωχριά 

μπροστά στο δίκαιο του συμφέροντος και της ισχύος για τους Αθηναίους. Γι’ αυτό 

και τους καλούν να αναλογιστούν το παράδειγμα συμπεριφοράς που θα δώσουν 

στους Σπαρτιάτες, σε περίπτωση που νικηθούν οι ίδιοι και καταλυθεί η ηγεμονία 

τους.
44

 Οι Αθηναίοι με απροκάλυπτο κυνισμό σημειώνουν ότι σοβαρότερο κίνδυνο 

για τους, άλλοτε ισχυρούς, νικημένους αποτελούν οι πρώην υποτελείς τους (λόγω του 

συσσωρευμένου μίσους) παρά μία άλλη ηγεμονική δύναμη. 

 

(γ) καὶ φιλόπολις οὗτος ὀρθῶς, οὐχ ὃς ἂν τὴν ἑαυτοῦ ἀδίκως ἀπολέσας μὴ ἐπίῃ, ἀλλ’ ὃς ἂν ἐκ 

παντὸς τρόπου διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν πειραθῇ αὐτὴν ἀναλαβεῖν. (Ζ. 92. 4)  

Και πατριώτης αληθινός δεν είναι εκείνος που έχοντας στερηθεί την πατρίδα του  δεν 

πηγαίνει να την κατακτήσει, αλλά εκείνος που από νοσταλγία θα προσπαθήσει με  κάθε 

τρόπο να την ανακτήσει.  

 

      Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία του Αλκιβιάδη στη 

συνέλευση των Λακεδαιμονίων, πριν από την αποστολή δυνάμεων στη Σικελία, τον 

χειμώνα του 414 π. Χ. Επιχειρεί να διαλύσει το κλίμα δυσπιστίας απέναντί του και να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.
45

 Με δημαγωγικό τρόπο δικαιολογεί την αλλαγή της 

στάσης του υπέρ της Σπάρτης. Κατά μία έννοια επαναπροσδιορίζει προς όφελός του 

την έννοια της φιλοπατρίας∙ χαρακτηρίζει ως πραγματικό πατριώτη αυτόν που δεν 

μένει άπραγος στην εξορία, αλλά προτίθεται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο, 

για να ανακτήσει την πατρίδα του.  

2.  Δύο Γνωμικά που εξαρτώνται από γνωστικά ρήματα 

  Σε κάποιες περιπτώσεις δύο γνωμικά μπορεί να εξαρτώνται από γνωστικά ρήματα 

και συνδέονται με παρατακτικούς συνδέσμους. Ενδεικτικά:
46

 

                                                 
42

 Άλλοι δύο βραχύτεροι διάλογοι υπάρχουν στο έργο του Θουκυδίδη∙ ένας μεταξύ του Αρχίδαμου και  των 

Πλαταιέων (Β. 71- 74) και ένας μεταξύ του κήρυκα των Αμπρακιωτών και κάποιου ανώνυμου Ακαρνάνα (Γ. 113). 

43
 Βλ. Β. 9. 4, Ε. 84. 2. 

44
 Βλ. Ε. 90. Για την προοικονομία που υπάρχει στο συγκεκριμένο χωρίο βλ. Hornblower 1991: 235-236. 

45
 Βλ. και το τρίτο ζεύγος γνωμικών της Γ΄κατηγορίας (Ζ. 91. 6) στο παρόν κεφάλαιο. 

46
 Βλ. ακόμα Ε. 89, Β. 43. 4, Β. 87. 3, όπου τα  γνωμικά είναι δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις. 
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(α) καὶ οἰόμεθα τοῦ  ἄπωθεν ξυνοίκου προαπολλυμένου οὐ καὶ ἐς αὐτόν τινα ἥξειν τὸ δεινόν, 

πρὸ δὲ αὐτοῦ μᾶλλον τὸν πάσχοντα καθ’ ἑαυτὸν δυστυχεῖν; (Ζ.77. 2)  

Και νομίζουμε πως, όταν καταστραφεί πριν από εμάς ο μακρινός συμπατριώτης μας, το κακό 

δεν θα φθάσει και στον οποιονδήποτε από εμάς και πως όποιος πάθει κακό πριν από εμάς θα 

δυστυχεί μόνος του; 

 

   Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία του  Συρακούσιου 

Ερμοκράτη στην Καμάρινα τον χειμώνα του 414 π. Χ.. Εκεί είχαν στείλει πρέσβεις 

και οι Αθηναίοι, προκειμένου να την προσεταιριστούν. Έχουν τη μορφή ρητορικής 

ερώτησης: ο Ερμοκράτης καλεί τους κατοίκους να ταχθούν στο πλευρό των 

Συρακουσών, για να μη διευκολύνουν τους Αθηναίους να υποδουλώσουν ολόκληρη 

τη Σικελία, με την πρόφαση ότι θέλουν να αποκαταστήσουν τους Λεοντίνους στον 

τόπου τους και να βοηθήσουν τους Εγεσταίους.. Θέλει να υπερτονίσει την κοινή 

μοίρα όλων των σικελικών πόλεων. Γι’ αυτό παρουσιάζει εμφατικά ως απατηλή 

ψευδαίσθηση την άποψη ότι οι συμφορές των γειτόνων μας δε μας αφορούν και δεν 

πρόκειται να μας επηρεάσουν.  

  

(β) Οὔκουν οἴεσθε τὸ ξυμφέρον μὲν μετ’ ἀσφαλείας εἶναι, τὸ δὲ δίκαιον καὶ καλὸν μετὰ 

κινδύνου δρᾶσθαι (Ε. 107)  

Εσείς, επομένως δεν θεωρείτε ότι το συμφέρον είναι συνυφασμένο με την ασφάλεια, ενώ το 

ωραίο και το δίκαιο συνεπάγονται κινδύνους. 

      Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τον διάλογο Αθηναίων και Μηλίων 

το καλοκαίρι του 416 π. Χ. Οι τελευταίοι εκφράζουν τις ελπίδες τους για σωτηρία 

στηριζόμενοι στη συμμαχία με τους Λακεδαιμόνιους, οι οποίοι, λόγω φυλετικής 

συγγένειας και αισθήματος τιμής, δεν μπορούν παρά να τους συμπαρασταθούν.
47

 

Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν, μία προδοσία τους θα ήταν αντίθετη με το συμφέρον 

τους, αφού θα έβλαπτε την αξιοπιστία της Σπάρτης και θα ωφελούσε τους 

Αθηναίους.
48

 Οι Αθηναίοι, για να αντικρούσουν τα επιχειρήματά τους, παρουσιάζουν 

ως δεδομένη την ταύτιση του συμφέροντος με την επιδίωξη ασφάλειας, του ωραίου 

και του δίκαιου με την αψήφιση ενδεχόμενων κινδύνων∙  ειρωνικά σημειώνουν 

επίσης την εκ των πραγμάτων αποδεδειγμένη  διαφοροποίηση των Λακεδαιμονίων 

από το τελευταίο. 

                                                 
47 Βλ. Ε. 104. 

48 Βλ. Ε. 106.  



 25 

(γ) ἢ δοκεῖτε, εἴ τῴ τι ἔστιν ἀγαθὸν ἢ εἴ τῳ τὰ ἐναντία, οὐχ ἡσυχίαν μᾶλλον ἢ πόλεμον τὸ μὲν 

παῦσαι ἂν ἑκατέρῳ, τὸ δὲ ξυνδιασῶσαι, καὶ τὰς τιμὰς καὶ λαμπρότητας ἀκινδυνοτέρας ἔχειν 

τὴν εἰρήνην, ἄλλα τε ὅσα ἐν μήκει λόγων ἄν τις διέλθοι, ὥσπερ περὶ τοῦ πολεμεῖν; 

 (Δ. 62. 2)  

Ή μήπως νομίζετε ότι, εάν κάποιος έχει ένα αγαθό και κάποιος άλλος το αντίθετο, δεν θα 

ήταν η ειρήνη μάλλον παρά ο πόλεμος αυτή που θα σταματούσε το ένα και θα συνέβαλλε στη 

διαφύλαξη του άλλου; Και δεν είναι η ειρήνη αυτή που εξασφαλίζει τιμές και μεγαλεία 

απαλλαγμένα από κινδύνους, καθώς και άλλα πλεονεκτήματα, για τα οποία τόσο πολλά θα 

μπορούσε κανείς να πει; 

 

      Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία του Ερμοκράτη στην 

Γέλα το καλοκαίρι του 424 π. Χ. Προσπαθεί να πείσει όλους τους Σικελιώτες να 

σταματήσουν τις εμφύλιες διαμάχες και να συμπαραταχθούν μπροστά στην αθηναϊκή 

απειλή.
49

 Τα υπό εξέταση αποφθέγματα, διατυπωμένα ως ρητορικές ερωτήσεις, 

προβάλλουν την ειρήνη, σε αντιπαράθεση με τον πόλεμο, ως αναγκαία προϋπόθεση 

για δικαιοσύνη, ασφάλεια και ανάπτυξη. 

 3. Γνωμικά ως μέρος επιρρηματικών προσδιορισμών σε παρατακτική σύνδεση 

      Υπάρχουν και τα ακόλουθα ζεύγη γνωμικών, που συμπληρώνουν, διασαφηνίζουν, 

αιτιολογούν [(α),(γ)], ενισχύουν (β), κατά περίπτωση, τα συμφραζόμενά τους, και 

αποτελούν μέρος επιρρηματικών προσδιορισμών.  

(α) Γνωμικά σε δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις
50

 και αιτιολογικές μετοχές: 

πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης 

πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ εὐψυχία. 

(Α. 84. 3)  

Το συναίσθημα της ντροπής ακουμπάει γερά στη φρόνηση και η γενναιότητα στη 

συναίσθηση της ντροπής. 

   Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία του βασιλιά Αρχίδαμου 

στην Απέλλα, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, το καλοκαίρι του 432 π. Χ. Απευθύνεται 

στους Σπαρτιάτες  μετά τους συμμάχους τους και τους Αθηναίους, οι οποίοι είχαν 

αποχωρήσει.
51

 Εκτός από τη διεξοδική παρουσίαση των αποτρεπτικών συνθηκών για 

                                                 
49 Βλ. και το δεύτερο ζεύγος γνωμικών στη  Δ΄ κατηγορία (Δ. 59. 2-3) του παρόντος κεφαλαίου. 

50 Βλ. και Ζ. 16. 4, όπου το πρώτο από τα δύο συνυπάρχοντα γνωμικά είναι κύρια πρόταση και το δεύτερο 

δευτερεύουσα αιτιολογική. 

51 Βλ. Α. 79. 1. 
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κήρυξη πολέμου, πλέκει το εγκώμιο των Σπαρτιατών απαντώντας συγχρόνως και στις 

βολές των Κορινθίων για βραδύτητα και αναβλητικότητα. Στο υπό εξέταση χωρίο 

συνδέεται στενά η γενναιότητα με τη σωφροσύνη∙ παρουσιάζονται οι δύο αυτές 

αρετές ως φυσική απόρροια μιας πειθαρχημένης αγωγής, που στηρίζεται στο αίσθημα 

της αιδούς.
52

     

 

τὸ δὲ πλέον βουλήσει κρίνοντες ἀσαφεῖ ἢ προνοίᾳ ἀσφαλεῖ, εἰωθότες οἱ ἄνθρωποι οὗ μὲν 

ἐπιθυμοῦσιν ἐλπίδι ἀπερισκέπτῳ διδόναι, ὃ δὲ μὴ προσίενται λογισμῷ  αὐτοκράτορι 

διωθεῖσθαι. (Δ. 108. 4)  

Διότι συνηθίζουν οι άνθρωποι ό,τι επιθυμούν να το εναποθέτουν ασυλλόγιστα στην ελπίδα 

και ό,τι πάλι δεν θέλουν να το απωθούν κατασκευάζοντας αυθαίρετους συλλογισμούς. 

 

      Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από το τμήμα της αφήγησης του 

Θουκυδίδη σχετικά με τα γεγονότα που ακολούθησαν την πτώση της Αμφίπολης το 

καλοκαίρι του 424 π. Χ. Ο ιστορικός αναφέρεται στην πρόθεση συμμαχικών πόλεων 

της Αθήνας να αποστατήσουν, καθώς έχουν επηρεαστεί από τη δράση και την 

προσωπικότητα του Βρασίδα. Θέλει να επισημάνει την επιπόλαιη και σφαλερή από 

μέρους τους εκτίμηση της κατάστασης. Αιτιολογεί τη στάση τους με τα παραπάνω 

αποφθέγματα, που σχολιάζουν την τάση του ανθρώπου να ελπίζει πως αυτό που 

επιθυμεί διακαώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, ενώ συγχρόνως εθελοτυφλεί στα 

δεδομένα εμπόδια χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς της εκλογίκευσης και της 

απώθησης. 

 

(β) Γνωμικά σε εναντιωματικές μετοχές 

καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν παρόντα αἰεὶ μέγιστον κρινόντων,  

παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων. (Α. 21. 2) 

Παρόλο ότι οι άνθρωποι θεωρούν πάντοτε αυτόν (τον πόλεμο) στον οποίο πολεμούν οι ίδιοι 

τον μεγαλύτερο, ενώ, όταν πάψουν να πολεμούν, θαυμάζουν πιο πολύ τα παλιά. 

 

      Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από το τμήμα της αφήγησης του 

Θουκυδίδη που αναφέρεται στη μεθοδολογία του.  Ο ιστορικός επαναλαμβάνει τη 

                                                 
52 Το συγκεκριμένο χωρίο, όπως και το ανάλογό του Γ. 83. 1, έχει προβληματίσει τους ερευνητές. Ο  Dover  

(1974: 118 κ.ε. ) εντοπίζει ομοιότητες στην απαξίωση της ευφυίας που δεν συνοδεύεται από ηθική (μετριοπάθεια, 

αιδώ) από τον Αρχίδαμο με επιχειρήματα του Κλέωνα στο Γ. 37. 3-4. Βλ. Hornblower 2006: 319 – 320. 
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θεμελιακή ιδέα του έργου του∙53 
ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν ο μεγαλύτερος 

και ο σημαντικότερος από όλους τους προηγούμενους της εποχής του. Ενισχύει την 

άποψή του αντιπαραβάλλοντας τη συνήθεια των ανθρώπων να εκλαμβάνουν ως 

φοβερότερο τον πόλεμο που διεξάγουν, καταβεβλημένοι από τις δυσκολίες, ενώ εν 

καιρώ ειρήνης αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερο δέος το απώτατο παρελθόν. 

IV. Άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις 

     1.  Γνωμικά που αποτελούνται από μια κύρια πρόταση και έναν υποθετικό λόγο. 

Σε αυτή την περίπτωση, το περιεχόμενο της πρώτης ρήσης επαναδιατυπώνεται, 

καθώς αναιρείται από αυτό της δεύτερης, που θέτει διαφορετικές προϋποθέσεις.  

(α) τὸ γὰρ πρῶτον πᾶν στράτευμα δεινότατον εἶναι· ἢν δὲ χρονίσῃ πρὶν ἐς ὄψιν ἐλθεῖν, τῇ 

γνώμῃ ἀναθαρσοῦντας ἀνθρώπους καὶ τῇ ὄψει καταφρονεῖν μᾶλλον.  

(Ζ. 49. 1,2)  

Διότι κάθε στρατός στην αρχή κυρίως εμπνέει πολύ μεγάλο φόβο∙ εάν καθυστερήσει να 

εμφανιστεί, οι άνθρωποι ξαναβρίσκουν το θάρρος τους, κι όταν τον δουν μάλλον δεν τους 

κάνει εντύπωση. 

 

      Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Λάμαχου στη 

σύσκεψη των Αθηναίων στρατηγών, λίγο μετά την άφιξη της εκστρατευτικής 

δύναμης στη Σικελία κι ενώ βρισκόταν στο Ρήγιο, το καλοκαίρι του 415 π. Χ. 

Υποστηρίζει ότι πρέπει να εξαπολύσουν επίθεση το ταχύτερο δυνατόν εναντίον των 

Συρακουσών. Πιστεύει ότι πρέπει να δράσουν άμεσα, γιατί οι Συρακούσιοι θα είναι 

απροετοίμαστοι και πανικοβλημένοι από τις διαδόσεις και τις φήμες σχετικά με το 

μέγεθος και την ισχύ της αθηναϊκής δύναμης. Στηρίζει την άποψή του στον 

αναμφισβήτητο φόβο που προκαλεί κάθε μεγάλος στρατός στο άκουσμά του, αλλά 

εξανεμίζεται, όταν παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα, που αφήνει και περιθώρια 

αμυντικής προετοιμασίας.  

 (β) Καὶ γὰρ οἷς μὲν αἵρεσις γεγένηται τἆλλα εὐτυχοῦσι, πολλὴ ἄνοια πολεμῆσαι· εἰ δ’ 

ἀναγκαῖον ἦν ἢ εἴξαντας εὐθὺς τοῖς πέλας ὑπακοῦσαι ἢ κινδυνεύσαντας περιγενέσθαι,  

 ὁ φυγὼν τὸν κίνδυνον τοῦ ὑποστάντος μεμπτότερος. (Β. 61. 1)  

Διότι όσοι έχουν την ευχέρεια της επιλογής μεταξύ πολέμου και ειρήνης και κατά τα άλλα 

ευτυχούν θα έκαναν καθαρή ανοησία εάν προτιμούσαν να πολεμήσουν∙ αν ήσαν όμως 

αναγκασμένοι ή να υποχωρήσουν αμέσως και να υποταχθούν σε άλλους ή να 

                                                 
53 Βλ. και Α. 1. 1. 
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ριψοκινδυνεύσουν και να υπερισχύσουν, αυτός που απέφυγε τον κίνδυνο είναι πιο 

αξιοκατάκριτος από αυτόν που στέκεται και τον αντιμετωπίζει. 

 

         Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από την τρίτη και τελευταία δημηγορία 

του Περικλή το καλοκαίρι του 430 π. Χ. Απευθύνεται στους Αθηναίους, οι οποίοι 

καταβεβλημένοι από τη λεηλασία της υπαίθρου τους, την επιδημία και τον πόλεμο 

έχουν αποθαρρυνθεί και στρέφονται εναντίον του.
54

 Επιχειρηματολογεί  υπέρ της 

αναγκαιότητας του πολέμου παρουσιάζοντας αρχικά ως αναντίρρητα λογική την 

επιλογή της ειρήνης. Κατόπιν όμως την επαναπροσδιορίζει θέτοντας τις 

προϋποθέσεις της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Θεωρεί  αξιοκατάκριτο να 

παραδοθούν οι Αθηναίοι αμαχητί. 

  2. Γνωμικά σε πλαίσιο σύγκρισης. Σε αυτή την περίπτωση  υπερτονίζεται το 

νόημα του αποφθέγματος που κατέχει θέση δεύτερου όρου σύγκρισης εν σχέσει με το 

πρώτο,  

καίτοι τὰς ὁμοίας χάριτας μὴ ἀντιδιδόναι αἰσχρὸν μᾶλλον ἢ τὰς μετὰ δικαιοσύνης μὲν 

ὀφειληθείσας, ἐς ἀδικίαν δὲ  ἀποδιδομένας. (Γ. 63. 4)  

Και είναι βέβαια ανήθικο να μην ανταποδίδει κανείς μια ευεργεσία με μια άλλη όμοια, πιο 

ανήθικο όμως είναι να την ανταποδίδει κάνοντας πράξεις άδικες. 

 

   Τα συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τη δημηγορία που εκφώνησαν οι 

Θηβαίοι μετά τη λήξη της πολιορκίας των Πλαταιών, το καλοκαίρι του 427 π. Χ. Έχει 

προηγηθεί ο απολογητικός λόγος των εκπροσώπων των παραδοθέντων στους πέντε 

δικαστές, που είχε ορίσει η Σπάρτη.
55

 Θέλουν να αντικρούσουν τις κατηγορίες των 

Πλαταιέων εναντίον τους και να ανασκευάσουν τους επαίνους τους, ώστε να πείσουν 

τους Λακεδαιμονίους να καταστρέψουν την πόλη τους.
56

 Τονίζουν  ότι σέβονται την 

ανάγκη ανταπόδοσης μιας ευεργεσίας, αλλά κρίνουν ως ανήθικο τον τρόπο που 

επέλεξαν οι Πλαταιείς να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους στους Αθηναίους για τη 

βοήθεια που τους προσέφεραν. Ισχυρίζονται ότι έγιναν, βέβαια, σύμμαχοί τους, 

επειδή τους βοήθησαν, όταν αδικούνταν από αυτούς. Συνέπραξαν όμως στην 

υποδούλωση της Ελλάδας, όταν στράφηκαν και κατά των Λακεδαιμονίων, με τους 

οποίους δεσμεύονταν με συμμαχικούς όρκους από τον πόλεμο κατά των Περσών.    

                                                 
54 Βλ. και  την πρώτη περίπτωση της Γ΄ κατηγορίας του παρόντος κεφαλαίου (Β. 60. 2- Β. 60.3). 

55 Βλ. Γ. 53-59. 

56 Βλ. Γ. 61. 1. 
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καὶ πολεμιώτεροι οὐχ οἱ τοὺς πολεμίους που βλάψαντες ὑμεῖς ἢ οἱ τοὺς φίλους ἀναγκάσαντες 

πολεμίους γενέσθαι. (Ζ. 92. 3)  

Και χειρότεροι εχθροί δεν είναι όσοι, όπως εσείς, έβλαψαν κάπου τους εχθρούς τους, αλλά 

εκείνοι που ανάγκασαν τους φίλους να γίνουν εχθροί. 

 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Αλκιβιάδη στη 

συνέλευση των Λακεδαιμονίων για την αποστολή δυνάμεων στη Σικελία το χειμώνα 

του 414 π.Χ. Έχει συναίσθηση της δικαιολογημένης επιφυλακτικότητας απέναντί 

του, αφού εμφανίζεται ως αρωγός των εχθρών της μέχρι πρότινος πατρίδας του.
57

 

Διατυπώνοντας τα παραπάνω αποφθέγματα μεταφέρει το βάρος της ευθύνης των 

πράξεών του στους Αθηναίους, οι οποίοι του φέρθηκαν άδικα και ανήθικα και τον 

ανάγκασαν να γίνει εχθρός τους. Οι Σπαρτιάτες, σε αντιδιαστολή, δικαιολογούνται 

για τις όποιες πράξεις τους, αφού έγιναν μέσα στο θεμιτό πλαίσιο υπεράσπισης της 

πόλης τους. 

Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΓΝΩΜΙΚΩΝ 

   Βασικοί άξονες μελέτης αυτού του κεφαλαίου αποτελούν το περιεχόμενο των 

γνωμικών και η λειτουργία τους στο έργο  του Θουκυδίδη. Εξετάζεται ο ιδιαίτερος 

ρόλος που επιτελούν∙ πού, πώς και γιατί χρησιμοποιούνται. Σε πρώτη φάση 

εντοπίζονται το σημείο της αφήγησης ή η δημηγορία, όπου απαντούν. Μας 

ενδιαφέρει συγκεκριμένα η θέση
58

 τους στη δομή κάθε λόγου και η ανίχνευση της 

πρακτικής τους λειτουργίας
59

∙ η προσωπικότητα του εκφωνούντος  και το ακροατήριό 

του, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε συνθήκες. Σχολιάζουμε επίσης πώς επηρεάζουν 

τα γνωμικά  την πρόσληψη των Ιστοριών από τους αναγνώστες∙ κατά πόσο 

συμβάλλουν στην κατανόηση των γεγονότων∙ πώς μέσω των γενικεύσεων που 

εμπεριέχουν ξεπερνούν τον συγκεκριμένο χωρόχρονο και δύνανται να απηχούν 

ανάλογες καταστάσεις σε διαφορετικές εποχές. 

   Η Romilly
60

 διακρίνει δύο διαφορετικές λειτουργίες των γενικών κρίσεων που 

συναντάμε στο έργο του Θουκυδίδη. Η πρώτη είναι αυτή της αναφοράς ή της 

                                                 
57 Βλ. και την τρίτη περίπτωση στην Ε. 1 κατηγορία στο ίδιο κεφάλαιο  (Ζ. 92. 4)..  

58 Στην εισαγωγή, τη μέση ή τον επίλογο. 

59 Ως βασικό επιχείρημα ή ενίσχυση, επιβεβαίωση, επεξήγηση, αποσαφήνιση, ανακεφαλαίωση των λεχθέντων. 

60
 Βλ. Romilly 2003: 72. Η εν λόγω ερευνήτρια  χρησιμοποιεί τον όρο «γενικές κρίσεις» για προτάσεις κρίσεως με 

την έννοια της τυπικής λογικής∙ βλ. Romilly 2003: 56 (υποσημείωση). Ο Morrison (2006: 278-281) περιλαμβάνει  
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επιβεβαίωσης, όταν τα γνωμικά είναι κανόνες που δικαιολογούν μια συμπεριφορά και 

την καθιστούν εφαρμόσιμη. Μπορεί να αφορούν σε «συνταγές» επιτυχίας, κοινές 

εκτιμήσεις των ανθρώπων ή κοινούς τρόπους συμπεριφοράς. Η δεύτερη είναι αυτή 

της πρόβλεψης μέσα από την επισήμανση των στοιχείων που οδηγούν λογικά ή 

πιθανά σε ένα αποτέλεσμα.
61 

 

   Στην εργασία μας θα συμπληρώσουμε την προσέγγιση της Ρομιγύ, επιχειρώντας 

μια πιο συστηματική και αναλυτική κατηγοριοποίηση των γνωμικών.
62

 Για 

πρακτικούς λόγους δεν ήταν δυνατόν να σχολιαστούν όλα. Έτσι έγινε επιλογή των 

πιο αντιπροσωπευτικών.  

 

I. Γνωμικά σχετικά με την ανθρώπινη φύση 

   Στην εξιστόρηση των γεγονότων του Πελοποννησιακού Πολέμου από τον 

Θουκυδίδη διαφαίνεται η διαρκής και ενσυνείδητη προσπάθεια του ιστορικού να 

ανιχνεύσει και να εξηγήσει τις συμπεριφορές και τη δράση των εμπλεκομένων. Τα 

πρόσωπα ανάγονται τελικά σε αντιπροσωπευτικούς τύπους ανθρώπων που δρουν 

σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση. Αυτήν επικαλούνται οι ομιλητές, για να 

δικαιολογήσουν ή να παρουσιάσουν ως δεδομένη και αδιαμφισβήτητη την άποψή 

τους.
63

 

(α) (πάντα γὰρ πέφυκε καὶ ἐλασσοῦσθαι) 

(Β. 64. 3)  

(γιατί από τη φύση τους όλα τα πράγματα κάποια στιγμή παρακμάζουν) 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται  από την τελευταία δημηγορία του Περικλή 

το 430 π. Χ., μετά τη δεύτερη εισβολή των Πελοποννησίων και την έκδηλη 

                                                                                                                                            
τις αποφθεγματικές εκφράσεις, που αφορούν σε τρόπους ή κανόνες συμπεριφοράς, στους παράγοντες 

αλληλεπίδρασης μεταξύ λόγων και αφήγησης και τις διακρίνει  σε γνωμικά (εισάγονται με γάρ ή τε) και καθολικές 

αρχές. Οι τελευταίες διαφοροποιούνται μέσω της αναγωγής του νοήματός τους σε «όλους τους καιρούς» με τη 

συνοδεία του ἀεὶ ή μιας μορφής της ρίζας του παντ-. 

61
  Τα ερευνητικά αυτά πορίσματα, καθώς και σχετικά άλλων μελετητών, που εξετάζουν το έργο του Θουκυδίδη 

από το πρίσμα της αφηγηματολογίας (Rood 1999, Hornblower 1994: 131- 166,  Hornblower 2011: 59-99)  και των 

θεωριών πρόσληψης (Connor 1984), συνεισφέρουν επίσης στην έρευνά μας, αν και τα γνωμικά δεν αποτελούν το 

αντικείμενο πραγμάτευσής τους. Ωστόσο, η μελέτη τους κατέστησε ευκολότερη τη βαθύτερη κατανόηση και τον 

προσδιορισμός της θέσης τους στο έργο. 

62
 Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι για λόγους οικονομίας χώρου παραλείπεται η συστηματική ανάλυση των 

γνωμικών που αφορούν σε πολιτεύματα και τρόπους διακυβέρνησης, καθώς η εξέτασή τους θα μπορούσε να 

συγκροτήσει μια ξεχωριστή εργασία. Ωστόσο, ο αναγνώστης μπορεί να τα δει στο Παράρτημα.  

63 Εκτός από τα παρακάτω γνωμικά βλ. και: Ζ. 83. 2, Α. 77. 3, Γ. 45. 6, Γ. [84].  

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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δυσαρέσκεια των Αθηναίων στο πρόσωπό του. Αποτελεί μία νομοτελειακή ρήση που 

ταιριάζει σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Ο Περικλής το χρησιμοποίησε στο 

τελευταίο μέρος του λόγου του, θέλοντας να παρουσιάσει ως πρόσκαιρη και 

αναμενόμενη  την κάμψη  που έχει υποστεί η δύναμη των Αθηναίων. Λειτουργεί και 

ως πρόληψη, αφού προμηνύει το τέλος της αθηναϊκής ηγεμονίας το 404 π. Χ., το 

οποίο δηλώνεται σαφώς λίγο παρακάτω στην αφήγηση (65. 12).
64 

 

(β) πεφύκασί τε τοῖς μὲν ἑκουσίως ἐνδοῦσιν ἀνθησσᾶσθαι μεθ’ ἡδονῆς, πρὸς δὲ τὰ 

ὑπεραυχοῦντα καὶ παρὰ γνώμην διακινδυνεύειν. (Δ. 19. 4)  

 Και είναι στη φύση του ανθρώπου να υποχωρεί ευχαρίστως σε όσους αυτοβούλως έδειξαν 

πρώτοι συμβιβαστική διάθεση, ενώ αντιθέτως τους υπεροπτικά αδιάλλακτους τους πολεμάει 

μέχρι τέλους ακόμη κι όταν το κρίνει παράλογο. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τον λόγο
65

 των Λακεδαιμόνιων 

πρέσβεων στην Αθήνα μετά τα γεγονότα της Πύλου και την κατάληψη της 

Σφακτηρίας το καλοκαίρι του 425 π.Χ. Επιθυμούν να προτείνουν ειρήνη και να 

διαπραγματευτούν την τύχη των ανδρών τους, που βρίσκονταν αποκλεισμένοι στο 

νησί. Βρίσκονται σε φανερά δυσμενή θέση λόγω της αναπάντεχης τροπής των 

πραγμάτων. Τονίζουν στον λόγο τους ότι δεν πρέπει να παρασυρθούν οι Αθηναίοι 

από την επιτυχία τους και την πρόσκαιρη εύνοια της τύχης. Στην προσπάθειά τους να 

τους κάνουν να δείξουν συμβιβαστική διάθεση, επικαλούνται κανόνες που αφορούν 

σε κοινές συμπεριφορές των ανθρώπων, ως άρρηκτα συνδεδεμένους με την 

ανθρώπινη φύση. Υποστηρίζουν ότι αν οι Αθηναίοι δείξουν μετριοπάθεια και 

μεγαλοφροσύνη στους αντιπάλους τους τη στιγμή που υπερτερούν, θα κερδίσουν την 

ευγνωμοσύνη και τη φιλία τους. Αυτό το παρουσιάζουν, μέσα στην απόγνωσή τους, 

ως ένα βασικό επιχείρημα, λίγο πριν ολοκληρώσουν τον λόγο τους,  για να στηρίξουν 

την πρότασή τους.
66

 

 

                                                 
64

 Βλ. Hornblower 2006: 578.  

65
 Βλ. (Δ. 30-39). 

66
 Η άποψη των Λακεδαιμονίων έχει λογικές βάσεις, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη∙ 

βλ. Δ. 19. 2-4∙ βλ. Finley 1988: 198-199. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν επισημανθεί παραλληλισμοί στη 

δημηγορία αυτή των Σπαρτιατών με  χωρίο της  Ρητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον (1425a36 κ. εξ.), όπου δίνονται 

συμβουλές για το πώς μπορεί να σταματήσει  κανείς έναν πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη∙ βλ. Hornblower 2003: 

96, σημ. 12. 
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(γ) καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, 

ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι 

διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται. (Γ. 82. 2) 

 Κι έτσι έπεσαν πολλές και μεγάλες συμφορές στις πόλεις εξαιτίας των εμφύλιων 

σπαραγμών, τέτοιες που γίνονται και θα γίνονται πάντα όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει 

η ίδια, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο άγριες και με διαφορές στις εκφάνσεις τους 

ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων κάθε φορά. 

 

  Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από το τμήμα της αφήγησης του Θουκυδίδη, 

γνωστό ως «Παθολογία του πολέμου», που ακολουθεί την εξιστόρηση των γεγονότων 

του εμφύλιου σπαραγμού στην Κέρκυρα το καλοκαίρι του 427 π. Χ.
67

 Ο ιστορικός 

συνδέει τα έκτροπα που σημειώθηκαν με την ανθρώπινη φύση και προβαίνει στη 

θλιβερή διαπίστωση της επανάληψής τους υπό ανάλογες συνθήκες.
68

 Στον 

γενικευτικό χαρακτήρα αυτής της κρίσης με τις απαισιόδοξες προβλέψεις για τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων αντικατοπτρίζεται ο απώτατος στόχος της συγγραφής∙ 

τα συμβάντα στην Κέρκυρα αποκτούν παραδειγματική αξία για τους αναγνώστες 

κάθε εποχής.
69

 Μάλιστα, είναι σημαντικό για τη μελέτη μας που το εν λόγω 

απόφθεγμα αποτελεί σχόλιο του ίδιου του δημιουργού. Όλες οι σχετικές ρήσεις που 

βρίσκουμε στους λόγους αποκτούν έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί δείχνουν το 

ενδιαφέρον του ίδιου του Θουκυδίδη. 

(δ) καὶ εἰδὼς πολλὰ μὲν ἡμᾶς δέον εὖ βουλεύσασθαι, ἔτι δὲ πλείω εὐτυχῆσαι (χαλεπὸν δὲ 

ἀνθρώπους ὄντας) (Ζ. 23. 3)  

Επειδή εγώ το φοβάμαι αυτό και ξέρω ότι θα χρειαστούμε πολύ καλό σχεδιασμό κι ακόμη 

καλύτερη τύχη (πράγμα δύσκολο, γιατί είμαστε άνθρωποι). 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δεύτερη δημηγορία του Νικία σχετικά 

με την εκστρατεία στη Σικελία, το 415 π. Χ., όπου προσπαθεί να αποτρέψει τους 

Αθηναίους εκθέτοντας το πλήθος των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν και 

υπερτονίζοντας το μέγεθος της απαιτούμενης προετοιμασίας. Όταν κλείνει τον λόγο 

                                                 
67

 Βλ. (Γ. 82-83) και (Γ. 69-81) αντίστοιχα. Αυτό το τμήμα του έργου, πέραν της παραδειγματικής αξίας του, έχει 

ιδιαίτερη σημασία, γιατί αποτελεί έναν πολιτικό και ηθικό στοχασμό του ίδιου του ιστορικού∙ βλ. Hornblower 

2003: 263. 

68
 Βλ. Raaflaub 2013: 6, σημ. 11. 

69
 Η χρήση ενεστώτα επιτείνει την έννοια της δυνατής επανάληψης∙ βλ. Romilly 2003: 62. Η επισήμανση της 

σημασίας των διαφορετικών συνθηκών στην εξέλιξη παρόμοιων γεγονότων αποτελεί μία «πρωτοποριακή 

επιστημονική δήλωση» εκ μέρους του Θουκυδίδη και ενδεικτική της μεθόδου του∙ βλ. Hornblower 2006: 753. 
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του, προσθέτει ακόμα τον απρόβλεπτο παράγοντα της τύχης, που μπορεί να αποβεί 

ευνοϊκός ή καταστροφικός στην εξέλιξη της επιχείρησης. Στην εγγενή αδυναμία του 

ανθρώπου να καθορίσει την πορεία των γεγονότων αντιπαραβάλλει τον σωστό 

σχεδιασμό.
70

 Η παρενθετική αυτή ρήση όμως αναιρεί εμμέσως τα λεγόμενα του και 

υπηρετεί τον βασικό στόχο του που είναι η ματαίωση της αποστολής.
71

 

II. Γνωμικά σχετικά με την ιστορική έρευνα, την πρόσληψη του παρελθόντος, 

την ευπιστία, την προγονολατρεία. 

   Τα γνωμικά που αφορούν στην τέχνη γενικά και στην ποίηση είναι μεμονωμένα, 

αφού δεν σχετίζονται με το θέμα του έργου. Ωστόσο ο Θουκυδίδης στο κομμάτι της 

ιστορίας του όπου περιγράφει τη μέθοδό του, θέλοντας να αποδείξει ότι ο 

Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν ο μεγαλύτερος και ο σπουδαιότερος από όλους τους 

προηγούμενους, διαφοροποιείται από τους ποιητές και τους λογογράφους∙ προβαίνει 

έτσι σε μια πρωτοποριακή για την εποχή του διάκριση των λογοτεχνικών ειδών.
72

 

Στην  κατάδειξη της υπεροχής του τωρινού πολέμου έναντι του Τρωϊκού εντάσσονται 

και οι αμφισβητήσεις της αξιοπιστίας του Ομήρου ως έγκυρης πηγής ιστορικών 

πληροφοριών.
73

 Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το παρακάτω γνωμικό, το οποίο 

προέρχεται από την «Αρχαιολογία»
74

, όπου παρουσιάζεται η παλιότερη ιστορία της 

Ελλάδας μέχρι την εποχή του ιστορικού.  

(α) ἣν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν  ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι  (Α.10.3)  

(ποίησιν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν  ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι ) 

Που είναι φυσικό ως ποιητής να μεγαλοποιεί τα πράγματα. 

      Η παραποίηση της αλήθειας προς όφελος του συγκινησιακού αποτελέσματος 

αναφέρεται ως ένας κανόνας για την ποίηση και τον Όμηρο.
75

 Σε αυτή την πρακτική, 

                                                 
70 Στο θέμα του σχεδιασμού απέτυχαν εν μέρει και οι Αθηναίοι, όπως φαίνεται στο 6ο και το 7ο βιβλίο και 

αναφέρει ο Θουκυδίδης μιλώντας για λανθασμένες αποφάσεις των ιθυνόντων σχετικά με το εκστρατευτικό σώμα∙ 

εδώ σαφέστατα υπάρχει ειρωνεία∙ βλ. Hornblower 2008: 359. 

71 Εντοπίζεται μία αντίφαση στα λεγόμενά του∙ ενώ τονίζει ότι θα χρειαστούν πολύ καλό σχεδιασμό και ακόμα 

καλύτερη τύχη, στη συνέχεια παρουσιάζει τη σωστή προετοιμασία ως την ασφαλέστερη εγγύηση (Ζ. 23.3). 

72
 Βλ. (Α. 21.1), Hornblower 2006: 231. Η κριτική του Θουκυδίδη για τους ποιητές και τους λογογράφους, αλλά 

και της συμπεριφοράς των ανθρώπων γενικά προς το παρελθόν (βλ. επόμενο υπκεφάλαιο), αντικατοπτρίζει την 

αίσθηση του πλήρους ελέγχου που έχει στην ιστορική του έρευνα∙ Rood  2013:  235.  

73
 Βλ. (Α. 9. 4), (Α. 21. 1), (Α. 22. 4)∙ τα χωρία αυτά δεν είναι γνωμικά. 

74
 Βλ. (Α. 2-19). 

75
 «Ο Θουκυδίδης συντάσσεται εμμέσσως με τη δήλωση του Γοργία (Ελ. 1) ότι η αλήθεια αποτελεί στολίδι 

(κόσμος) των λόγων.»∙ Rood 2013: 239, σημ. 21. 
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που εκφράζει και την ιδέα της «ποιητικῆς ἀδείας»,
76

 αντιτίθεται ο ίδιος ο Θουκυδίδης 

και το αντικείμενο της συγγραφής του. 

 

   Κύριο μέλημα του Θουκυδίδη ήταν η ακριβής έκθεση των γεγονότων του πολέμου 

και η κατά το δυνατόν πλησιέστερη απόδοση των λόγων που εκφωνήθηκαν. Η 

συστηματική του προσπάθεια για την ανεύρεση της αλήθειας, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορούσε το απώτερο παρελθόν του, προσέκρουε σε αντικειμενικές δυσκολίες. 

Αυτές διατυπώνει στην παρέκβασή του για τη μέθοδο και την προχειρότητα των 

προηγούμενων ερευνητών.
77

 

(β) χαλεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι.
 
(Α. 20. 1)  

Αν και είναι δύσκολο να βασίζεται κανείς αδιακρίτως σε κάθε συμπέρασμα που συνάγει, 

καθώς ερευνά. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό
78

 ακολουθεί αμέσως μετά την επισκόπηση της ελληνικής 

ιστορίας (Αρχαιολογία). Ο Θουκυδίδης επισημαίνει ότι η ανεπιφύλαχτη αποδοχή 

κάθε ερευνητικού πορίσματος από τον ιστορικό είναι παρακινδυνευμένη. Δηλώνει 

ευσυνείδητα ότι προσπάθησε να προσεγγίσει την αλήθεια.
79

 Εκφράζει έναν κανόνα 

που κατοχυρώνει εκ προοιμίου την εγκυρότητα της ιστορικής έρευνας και τον 

δικαιολογεί στη συνέχεια: 

(γ) οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ᾖ, ὁμοίως 

ἀβασανίστως παρ’ ἀλλήλων δέχονται. (Α. 20. 1) 

 Διότι οι άνθρωποι, ό,τι έχει ειπωθεί και γραφτεί για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, ακόμη κι 

αν αφορούν πράγματα που έγιναν στον τόπο τους, τα δέχονται το ίδιο αβασάνιστα όπως τα 

ακούνε ο ένας από τον άλλο. 

   Οι άνθρωποι προσλαμβάνουν οτιδήποτε αφορά στο παρελθόν τους με ευπιστία
80

∙ 

ενώ η πάροδος του χρόνου οδηγεί στην αδυναμία απόλυτης εξακρίβωσης της 

αντικειμενικότητας των πληροφοριών. Η γενική αυτή εκτίμηση στηρίζεται περαιτέρω 

                                                 
76 Βλ. Σκουτερόπουλος 2011: 44 (σημ. 29). 

77
 Βλ. Α. 20-21. 

78 Βλ. σχετικά και στη σελ. 19  της παρούσας εργασίας. 

79 Βλ και Α. 21. 

80 Στην ευπιστία των ανθρώπων αναφέρεται και ο Νικίας στο Ζ. 11. 4, θέλοντας να αποτρέψει τους Αθηναίους 

από την εκστρατεία στη Σικελία, αλλά υπό διαφορετικά δεδομένα:  

τὰ γὰρ διὰ πλείστου πάντες ἴσμεν θαυμαζόμενα καὶ τὰ πεῖραν ἥκιστα τῆς δόξης δόντα. 

Όλοι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι θαυμάζουν αυτά που βρίσκονται πάρα πολύ μακριά τους και που η φήμη τους 

ελάχιστα μπορεί να υποβληθεί σε δοκιμασία. 

  Εδώ καταλυτική είναι η φυσική και όχι η χρονική απόσταση. 
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με αναφορές σε ιστορικές ανακρίβειες, σύμφωνα με την άποψη του Θουκυδίδη
81

, για 

να επαναληφθεί συγκεφαλαιωτικά με το παρακάτω γνωμικό: 

(δ) οὕτως  ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον 

τρέπονται. (Α. 20. 3)  

Έτσι αβασάνιστα αναζητούν οι περισσότεροι την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν 

έτοιμο. 

(ε) καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν παρόντα αἰεὶ μέγιστον κρινόντων, 

παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων. 

(Α.21. 2)  

Παρόλο ότι οι άνθρωποι θεωρούν πάντοτε αυτόν (τον πόλεμο) στον οποίο πολεμούν οι ίδιοι 

τον μεγαλύτερο, ενώ, όταν πάψουν να πολεμούν, θαυμάζουν πιο πολύ τα παλιά. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό
82

 επιτελεί διττό ρόλο. Συμπληρώνει το νόημα των 

προηγούμενων αποφθεγμάτων προσθέτοντας την εξιδανικευμένη θεώρηση του 

παρελθόντος από τους ανθρώπους ως εμπόδιο στη διεξαγωγή της ιστορικής έρευνας. 

Προαναγγέλει τη δικαίωση του Θουκυδίδη στην επιλογή του θέματός της συγγραφής 

του. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, αποδεσμευμένος ακόμα και από την ψυχολογική 

πίεση που ασκούσε στο δικό του παρόν, θα αποδειχθεί ότι ήταν ο σημαντικότερος 

από όλους τους προηγούμενους.  

   Σε όλες τις ρήσεις της παρούσας ενότητας ο Θουκυδίδης υψώνεται πάνω από τη 

μάζα των ανθρώπων και υπογραμμίζεται η υπεροχή του ως ιστορικού. 

III. Γνωμικά σχετικά με τη διπλωματία, τις διακρατικές σχέσεις, 

το «δίκαιον της ισχύος» 

   Σε αυτό το υποκεφάλαιο εξετάζονται τα γνωμικά που αφορούν στις διακρατικές 

σχέσεις
83

, έτσι όπως διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 

Πολέμου, στα πλαίσια της διπλωματίας της εποχής, η οποία καθοριζόταν από ένα 

σύνολο, κοινά ή όχι αποδεκτών, κανόνων και συνηθειών που επικρατούσαν στις 

σχέσεις μεταξύ των κρατών. Οι επιδιώξεις και οι εκάστοτε ανάγκες της κάθε πόλης 

                                                 
81

 Ο Θουκυδίδης αναφέρεται στην ιστορία της δολοφονίας του Ίππαρχου, του νεότερου γιου του Πεισίστρατου, 

βλ. Ζ. 54-59 και πρβλ. Ηρόδοτος, 5. 55, [Αριστοτέλης],  Ἀθηναίων Πολιτεία  18, 1∙ στο δικαίωμα των Σπαρτιατών 

βασιλέων να έχουν δύο ψήφους έκαστος στη συνέλευση, πρβλ. Ηρόδοτος 6. 57. 5∙ και στην ύπαρξη του Πιτανάτη 

λόχου στο στρατό των Λακεδαιμονίων, πρβλ. Ηρόδοτος 9. 53. 2∙ βλ. Ρεγκάκος 2009: 213. 

82
 Βλ. σχετικά και σελ. 23 ανωτέρω.  

83
 Πρέπει να σημειωθεί ότι εκ των πραγμάτων τα γνωμικά αυτής της κατηγορίας άπτονται συχνά και της 

(εξωτερικής)  πολιτικής. 
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καθόριζαν και τη στάση της. Οι παράλογες αξιώσεις μάλιστα που είχαν οι ηγεμονικές 

δυνάμεις από τους ασθενέστερους νομιμοποιούνταν συχνά με απροκάλυπτα κυνικό 

τρόπο∙ η επιβολή του ισχυρότερου στον αδύναμο, «το δίκαιον της ισχύος», 

παρουσιάζεται ως νόμος της ανθρώπινης φύσης.
84

 Κρίθηκε αναγκαίο να 

παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά οι συμμετέχοντες στα γεγονότα μέσα από τις 

γενικές κρίσεις που ακολουθούν. 

Αθηναίοι 
85

 

(α) ἀνδρὶ δὲ τυράννῳ ἢ πόλει ἀρχὴν ἐχούσῃ οὐδὲν ἄλογον ὅτι ξυμφέρον οὐδ’ οἰκεῖον  

ὅτι μὴ πιστόν· πρὸς ἕκαστα δὲ δεῖ ἢ ἐχθρὸν ἢ φίλον μετὰ καιροῦ γίγνεσθαι. (Ζ. 85. 1) 

Δημηγορία Εύφημου στην Καμάρινα   

Για έναν τύραννο όμως ή για μια πόλη που ασκεί ηγεμονία τίποτα δεν είναι παράλογο, 

εφόσον συμφέρει, ούτε συγγενικό, εφόσον δεν εμπνέει εμπιστοσύνη∙ καθένας πρέπει να 

χαρακτηρίζεται φίλος ή εχθρός ανάλογα με τις περιστάσεις. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Εύφημου στην 

Καμάρινα το χειμώνα του 415 π. Χ. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί πρεσβείες των 

Αθηναίων και των Συρακουσίων με σκοπό να την προσεταιριστούν.
86

 Απαντώντας 

στον Ερμοκράτη, παρουσιάζει  ως αμυντική τη δημιουργία της  αθηναϊκής ηγεμονίας 

απέναντι σε έναν ενδεχόμενο πελοποννησιακό ιμπεριαλισμό∙ δικαιολογεί πρακτικά το 

ενδιαφέρον για τους Καμαριναίους τονίζοντας  τη βαρύνουσα σημασία της 

ασφάλειάς τους και της αντίστασής τους στις Συρακούσες, προκειμένου να 

αποφευχθεί η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στους Πελοποννησίους∙
87

 

επιβεβαιώνει έτσι τη θέση του προλαλήσαντος σχετικά με το πρόσχημα των 

φυλετικών δεσμών.
88

 Το συμφέρον, ανεξάρτητο από τη λογική και τους φυσικούς 

δεσμούς, προβάλλεται ως βασική αρχή που καθορίζει τις σχέσεις κάθε ηγεμονικού 
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 Η νομιμοποίηση του «δικαίου της ισχύος» από τους Αθηναίους φαίνεται ξεκάθαρα στον Διάλογο των Μηλίων ( 

Ε. 84-113) στα γνωμικά : Ε. 89, Ε. 105. 2, Ε. 111. 4∙ οι Μήλιοι αντιτάσσουν σε αυτό τις έννοιες του δίκαιου και 

του συμφέροντος, βλ. Ε. 90, την οποία ειρωνεύονται οι Αθηναίοι, βλ. Ε. 107 (σελ. 27 ανωτέρω). Επίσης από τον 

λόγο των Αθηναίων στη Σπάρτη πριν από την κήρυξη του πολέμου (Α. 79-85), το 432 π. Χ, στα γνωμικά: Α. 76. 

2, Α. 76. 3, Α. 77. 3, Α.77. 4, Α. 77. 5.    
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 Βλ. ακόμα για τους Αθηναίους και 1. 76. 2, 1. 76. 3, 1. 77. 3, 1. 77. 4, 1. 77. 5, 1. 136. 4,  Γ. 39. 2,  Γ. 40. 1, Γ. 

40. 2, Γ. 40. 3, Γ. 40. 6, Γ. 46. 6, Ζ. 91. 6, Ζ. 92. 3, 1. 141. 1. 

86
 Βλ. 6. 75. 3-4. 

87
 Βλ. Ζ. 84. 1. 

88 Βλ. Romilly 1994: 33-34. 
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κράτους, που θέλει να διατηρήσει την ισχύ του. 
89

 Η επιβεβαιωτική λειτουργία του εν 

λόγω γνωμικού ενισχύεται από τη θέση του στο μέσον του λόγου, καθώς αποτελεί 

κεντρικό άξονα όλων των βασικών επιχειρημάτων. 

(β) ἐπαινεῖσθαί τε ἄξιοι οἵτινες χρησάμενοι τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει ὥστε ἑτέρων ἄρχειν 

δικαιότεροι ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν γένωνται. (Α. 76. 3)  

Κι είναι άξιοι επαίνου όσοι, έχοντας κατορθώσει σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση να 

κυριαρχούν επάνω σε άλλους, συμπεριφέρονται λιγότερο άδικα απ’ όσο τους επιτρέπει η 

δύναμή τους. 

 

    Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τον λόγο
90

 που εκφωνούν οι Αθηναίοι 

στη Σπάρτη το καλοκαίρι του 432 π. Χ μετά τους Κορίνθιους και τους άλλους 

συμμάχους των Πελοποννησίων. Επιχειρούν να αποτρέψουν τους Λακεδαιμόνιους 

από μια απόφαση υπέρ της κήρυξης πολέμου∙ συγχρόνως απαντούν στις βολές των 

άλλων πόλεων για δεσποτική και κατακτητική συμπεριφορά. Αφού εκθέτουν τη 

στάση τους κατά τα Μηδικά, δικαιολογούν τη δημιουργία της ηγεμονίας τους και την 

εξωτερική τους πολιτική.
91

 Εκεί έγκειται και το δεύτερο βασικό τους επιχείρημα, το 

οποίο ηχεί κυνικό και εγωϊστικό, αφού νομιμοποιεί την επιβολή του ισχυρού στον 

ασθενέστερο ανάγοντάς την σε φυσικό νόμο. Μάλιστα θεωρούν ότι αξίζουν και 

έπαινο, γιατί δεν ήταν τόσο σκληροί όσο δικαιούνταν από τη φύση, αλλά επέδειξαν 

μετριοπάθεια.
92

 Ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός θεωρείται ως αυταπόδεικτος και  

δικαιολογείται μέσα από την ένταξή του στον κανόνα του γενικώς αποδεκτού και 

επιβεβλημένου από τη φύση
93

.  
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 Πρβλ. Α. 76. 2, Β. 63. 2, Γ. 40. 4, 5. 89∙ βλ. Romilly 2009: 118, 140 σημ. 1, 176∙ βλ. Price 2001: 143. Η 

αυτοαντίληψη των Αθηναίων παρουσιάζεται μέσω του Εύφημου να επιβεβαιώνει τις κατηγορίες  των Κορινθίων 

εναντίον τουςγια τυραννική συμπεριφορά (Α. 122. 3, Α. 124. 3)∙ ενώ η αναφορά στους προσωπικούς και 

συγγενικούς δεσμούς που τίθενται σε αμφισβήτηση στον βωμό του συμφέροντος μας παραπέμπει στην εμφύλια 

διαμάχη της Κέρκυρας (Γ. 82. 6)∙ βλ. Connor 1984: 234-235, σημ. 4. 

90
 Βλ. (Α. 73-78). 

91
 Το επίθετο ἄξιοι χρησιμοποιείται τρεις φορές από τους Αθηναίους στον λόγο τους, καθώς αναφέρονται στους 

λόγους που δικαιωματικά έχουν την ηγεμονία τους (Α. 75. 1, 76. 2, 76. 3)∙ πρβλ. Β. 11. 8 , όπου ο Αρχίδαμος λέει 

ότι έχουν την αξίωση να εξουσιάζουν άλλους. Βλ. Rood 1999: 140, σημ. 34∙ 245, σημ. 75. 

92 Η μετριοπάθεια, που ισχυρίζονται ότι χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά τους, προβάλλεται να δικαιώνει τελικά 

περισσότερο την ηγεμονική τους θέση και από τους λόγους που επιστρατεύουν, για να την δικαιολογήσουν. Βλ. 

Raubitschek 1973: 43-44. 

93 Romilly 2009: 346-347.  
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Κερκυραίοι 
94

 

Δίκαιον, ὦ Ἀθηναῖοι, τοὺς μήτε εὐεργεσίας μεγάλης μήτε ξυμμαχίας προυφειλομένης 

ἥκοντας παρὰ τοὺς πέλας ἐπικουρίας, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς νῦν, δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, 

μάλιστα μὲν ὡς καὶ ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε οὐκ ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ ὡς καὶ τὴν 

χάριν βέβαιον ἕξουσιν· εἰ δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι, μὴ ὀργίζεσθαι ἢν ἀτυχῶσιν. 

(Α. 32. 1)  

Σωστό είναι, Αθηναίοι, όσοι, όπως εμείς σήμερα, έρχονται στους άλλους να ζητήσουν 

βοήθεια χωρίς να προϋπάρχει οφειλή των άλλων σε αυτούς για κάποια σημαντική υπηρεσία ή 

για προηγούμενη συμμαχία, πρωτίστως να πείσουν κυρίως ότι ζητούν πράγματα που 

συμφέρουν και αυτούς ή πάντως που δεν τους ζημιώνουν, και έπειτα ότι η ευγνωμοσύνη τους 

θα είναι σταθερή και διαρκής. Εάν αυτά τα δύο πράγματα δεν γίνουν σαφή, ας μην οργίζονται 

εάν αποτύχουν. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από  το λόγο που εκφώνησαν οι Κερκυραίοι 

στην αθηναϊκή εκκλησία του δήμου. Στόχος τους ήταν να συνάψουν συμμαχία με την 

Αθήνα, υπό την πίεση της διαμάχης τους με τους Κορίνθιους για την Επίδαμνο. 

Τοποθετείται, με αμιγώς ρητορικό τρόπο, στην αρχή της δημηγορίας τους
95

 και 

προοικονομεί το περιεχόμενό της.
96

 Προτάσσεται η έννοια του δικαίου, που 

επιστρατεύεται ουσιαστικά για την επιδίωξη του συμφέροντος.
97

 Η γενική αυτή κρίση 

διατυπώνεται ως κανόνας που πρέπει να διέπει τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών 

και εμπεριέχει τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίστασης. Οι Αθηναίοι δεν έχουν 

καμιά υποχρέωση απέναντι στην Κέρκυρα λόγω της μέχρι τώρα ουδετερότητάς της∙ 

ωστόσο, μία συμμαχία με αυτήν θα τους συνέφερε λόγω του ναυτικού και της 

στρατηγικής της θέσης, εν όψει μάλιστα του επικείμενου πολέμου.   

Σπαρτιάτες
 98

 

νομίζομέν τε τὰς μεγάλας ἔχθρας μάλιστ’ ἂν διαλύεσθαι βεβαίως, οὐκ ἢν ἀνταμυνόμενός τις 

καὶ ἐπικρατήσας τὰ πλείω τοῦ πολέμου κατ’ ἀνάγκην ὅρκοις ἐγκαταλαμβάνων μὴ ἀπὸ τοῦ 

                                                 
94

 Βλ. ακόμα για τους Κερκυραίους και 1. 33. 2. 

95
 Βλ. Romilly 1994: 68-69. 

96 Στην αντιλογία Κερκυραίων και Κορινθίων (Α. 32-43), σύμφωνα με τον Hammond ( 1973: 51-52 ), κυριαρχούν 

τα επιχειρήματα που βασίζονται σε απτές αποδείξεις και όχι σε κρίσεις καθολικού χαρακτήρα∙ ο ίδιος σημειώνει 

ότι η εναρκτήρια αυτή κρίση αναλύεται στη συνέχεια του λόγου διεξοδικά με συγκεκριμένες αναφορές, ενώ 

αντανακλά τις σκέψεις του Θουκυδίδη περί απομονωτισμού. 

97 Βλ. Hornblower 2006: 252-253∙ βλ. Price: 82-83. 

98 Βλ. ακόμα για τους Σπαρτιάτες και 1. 82. 6. 
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ἴσου ξυμβῇ, ἀλλ’ ἢν παρὸν τὸ αὐτὸ δρᾶσαι πρὸς τὸ ἐπιεικὲς καὶ ἀρετῇ αὐτὸν  νικήσας παρὰ ἃ 

προσεδέχετο μετρίως ξυναλλαγῇ. (Δ. 19. 2)  

Πιστεύουμε ότι οι μεγάλες έχθρες μπορούν να διαλυθούν μονιμότερα όχι όταν κάποιος 

υπερισχύσει απέναντι στον αντίπαλό του και τον εξαναγκάσει με δεσμευτικούς όρκους να 

δεχτεί μια άδικη συμφωνία, αλλά, όταν μόλο που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, 

νικήσει τον αντίπαλό του σε γενναιότητα και συνδιαλλαγεί μαζί του με όρους απροσδόκητα 

μετριοπαθείς. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από το λόγο των Λακεδαιμονίων στην Αθήνα 

το καλοκαίρι του 425 π. Χ. μετά από τη συνομολόγηση  ανακωχής στην  Πύλο.
99

 Οι 

πρέσβεις των Σπαρτιατών αιτούνται τη σύναψη ειρήνης με τους Αθηναίους και την 

ασφαλή επιστροφή των ανδρών τους από τη Σφακτηρία. Λίγο πριν ολοκληρώσουν 

την πρότασή τους, παρουσιάζουν την πρότασή τους ως ευκαιρία για την επικράτηση 

μόνιμης ειρήνης μέσω αυτής της ρήσης, η οποία λειτουργεί ως πρόβλεψη, που δεν 

επιβεβαιώνεται όμως από τη συνέχεια της ιστορίας. Στα γνωρίσματα της ανθρώπινης 

δράσης σε ανάλογες περιπτώσεις, που επικαλούνται, αντικατοπτρίζονται οι δικές τους 

άκαιρες επιδιώξεις.
100

 Οι γενικές κρίσεις που χρησιμοποιούν στην αγόρευσή τους 

είναι λιγοστές και αντιστοιχούν εκ των πραγμάτων σε συναισθηματικά και όχι 

πραγματιστικά επιχειρήματα. 

Κορίνθιοι
101

 

χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις 

ἐκ πάντων προτιμῶνται. (Α. 120. 1)   

Διότι οι αρχηγοί μιας συμμαχίας, ενώ φροντίζουν, όπως κάθε άλλος, για τα δικά τους 

συμφέροντα, έχουν χρέος να φροντίζουν και για τα κοινά της συμμαχίας, ακριβώς όπως και 

αυτούς σε άλλα πράγματα τους τιμούν οι άλλοι περισσότερο. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία των Κορινθίων στη 

σύνοδο της Πελοποννησιακής Συμμαχίας, λίγο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. 

Τάσσονται υπέρ της άμεσης κινητοποίησης εναντίον των Αθηναίων, άποψη που 

εξέφρασαν έμπρακτα προτού γίνει η συνέλευση και τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία.
102

 

Ξεκινούν τον λόγο τους θεωρώντας ως δεδομένη την έναρξη των εχθροπραξιών και 

άκαιρη πλέον οποιαδήποτε μομφή εναντίον των Σπαρτιατών για αποφυγή ανάληψης 

ευθυνών. Το τελευταίο στοιχείο το στηρίζουν με το υπό εξέταση απόφθεγμα, το 

                                                 
99 Βλ. σχετικά σελ.28 ανωτέρω. 

100
 Βλ. Romilly 1994: 79.  

101 Βλ. ακόμα για τους Κορίνθιους και 1. 42. 3, 1. 42. 4, 1. 71. 5, 1. 69. 6, 1. 124. 1. 

102  Βλ. Α. 119. 
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οποίο παρουσιάζει τους Λακεδαιμόνιους να ανταποκρίνονται επάξια στον ρόλο τους 

ως αρχηγοί συμμαχίας∙ φροντίζουν συγχρόνως για τα συμφέροντα όλων και 

επιβεβαιώνουν την εξέχουσα θέση τους, ανταποδίδοντας ουσιαστικά τις τιμές που 

τους προσφέρουν. Η εκ προοιμίου αυτή παραδοχή κρίνεται απαραίτητη γι’ αυτά που 

εκθέτουν στη συνέχεια αναφορικά με τη διεξαγωγή του πολέμου.  

Μυτιληναίοι
103

 

τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν· (Γ. 11. 2)  

Μόνον όμως ο αμοιβαίος φόβος αποτελεί ασφαλή βάση μιας συμμαχίας. 

ὁ γὰρ παραβαίνειν τι βουλόμενος τῷ μὴ προύχων ἂν ἐπελθεῖν ἀποτρέπεται. (Γ. 11. 2)  

Διότι όποιος θέλει με κάποιον τρόπο να την παραβιάσει δεν το αποφασίζει, επειδή δεν έχει 

την υπεροχή. 

   Το συγκεκριμένα γνωμικά προέρχονται από τον λόγο των Μυτιληναίων πρέσβεων 

στην Ολυμπία το καλοκαίρι του 428 π. Χ., όπου πήγαν ανταποκρινόμενοι στην 

πρόσκληση των Βοιωτών, για να υποβάλουν πρόταση για προσχώρηση στην 

Πελοποννησιακή Συμμαχία. Στα ηθικά επιχειρήματά τους εντάσσονται αυτές οι 

ρήσεις
104

. Η πρώτη αναφέρεται στον αμοιβαίο φόβο ως προϋπόθεση για τη 

σταθερότητα μιας συμμαχίας. Αυτός ο κανόνας επεξηγείται με τη δεύτερη, που 

εστιάζει στην αποτρεπτική λειτουργία της σχετικής ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Στην προσπάθειά τους να πείσουν όμως υποπέφτουν σε αντιφάσεις, 

αν λάβουμε υπόψη την αναφορά τους πρωτύτερα στην ισότητα και τις κοινές 

αντιλήψεις μεταξύ των μελών ενός συνασπισμού ως προαπαιτούμενα για την επιτυχή 

λειτουργία του.
105

  

Συρακούσιοι
106

 

εἴ τέ τις φθονεῖ μὲν ἢ καὶ φοβεῖται (ἀμφότερα γὰρ τάδε πάσχει τὰ μείζω), (Ζ.78. 2)                  

(φθόνον, φόβον αντικαθιστούν τη λέξη ἀμφότερα) 

  Και εάν κανείς φθονεί ή και φοβάται τις Συρακούσες (διότι και στα δύο [στο φθόνο και το 

φόβο] είναι εκτεθειμένοι οι ισχυροί) 

                                                 
103 Βλ. ακόμα για τους Μυτιληναίους και Γ. 10. 1. 

104
 Βλ. και σελ. 16 ανωτέρω. 

105 Βλ. Gomme 1998: 263∙ βλ. Price 2011: 140. Ανάλογη αντίφαση εντοπίζεται και μεταξύ των ηθικών και των 

πραγματιστικών τους επιχειρημάτων. Προκειμένου να πείσουν τους Σπαρτιάτες να τους βοηθήσουν , θέλουν να 

αποδείξουν ότι η Αθήνα είναι καταπιεστικά ισχυρή, αλλά και αδύναμη, ώστε είναι η κατάλληλη στιγμή  για να της 

επιτεθούν∙ Horblower 2006: 642. 

106 Βλ. ακόμα για τους Συρακούσιους και  Ζ.77. 2, Δ. 61. 5. 
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   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Ερμοκράτη στην 

Καμάρινα το καλοκαίρι του 415 π. Χ.  όπου είχαν παρευρεθεί και απεσταλμένοι των 

Αθηναίων, για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των κατοίκων της. Ο συνασπισμός 

όλων των σικελικών πόλεων εναντίον της Αθήνας, που προφασίζεται φυλετικούς 

δεσμούς με κάποιες από αυτές και εν τέλει εξυπηρετείται από τις διαμάχες μεταξύ 

τους, είναι το νοηματικό κέντρο και σκοπός του λόγου του. Αναγνωρίζεται  εκ 

μέρους του το ενδεχόμενο να προκαλούν, ως ισχυρή δύναμη, οι Συρακούσες φθόνο 

και φόβο στις άλλες πόλεις∙ αυτή η γενική ψυχολογική εκτίμηση δίδεται ως κανόνας 

που καθορίζει την ποιότητα των διακρατικών σχέσεων.  

   Όπως προκύπτει από την ανάλυση των παραπάνω γνωμικών, η Αθήνα και οι 

Συρακούσες, ως «μεγάλες δυνάμεις», συμμερίζονται παρόμοιες απόψεις,
107

 ενώ οι 

Μυτιληναίοι, ως αδύναμοι, είναι πιο προσκολλημένοι στις έννοιες του συμβατικού 

δικαίου.
108

 Οι Σπαρτιάτες, αν και ισχυροί αντίπαλοι των Αθηναίων, λόγω της 

αδιέξοδης θέσης τους στη Σφακτηρία καταφεύγουν σε συναισθηματικά επιχειρήματα. 

Τέλος, οι Κορίνθιοι εκφράζουν τους ισχυρούς συμμάχους μιας μεγάλης δύναμης. 

IV. Γνωμικά σχετικά με τον Πόλεμο 

   Ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι το αντικείμενο πραγμάτευσης της συγγραφής 

του Θουκυδίδη. Τον προσεγγίζει με συνθετικό τρόπο και τον αναλύει διεξοδικά μέσα 

από όλες τις εκφάνσεις του. Μέσα από  τη συχνή αναγωγή από το μερικό στο γενικό, 

μέσω των γνωμικών, αποτυπώνει την εικόνα κάθε πολεμικής σύγκρουσης. Τα 

αποφθέγματα  σχετικά με αυτόν (τα οποία πάλι απαντούν είτε στις δημηγορίες είτε 

στην αφήγηση) μπορούν να χωριστούν και σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με το 

ποια διάστασή του φωτίζουν∙ τον τρόπο διεξαγωγής του και την τακτική που 

απαιτείται, τους κανόνες  που καθορίζουν τα ηθικά όρια μεταξύ επιτρεπτού και 

ανεπίτρεπτου, την ψυχολογία των ανθρώπων πριν, κατά τη διάρκειά του και μετά από 

αυτόν. Συχνά παρουσιάζεται ως προσωποποιημένη δύναμη που καταστρέφει τις 

δομές της ζωής των ανθρώπων.  

                                                 
107 Βλ. λ.χ. Α. 76 κ. ε., όπου οι Αθηναίοι στον λόγο τους στη  Σπάρτη λένε ότι αξίζουν να φθονούνται. 

108
 Σε ανάλογη θέση βρίσκονταν οι Μήλιοι απέναντι στους Αθηναίους στον περίφημο διάλογο και οι 

Πλαταιείς ενώπιον των Λακεδαιμόνιων δικαστών που αποφάσιζαν για την τύχη τους μετά τη λήξη της 

πολιορκίας της πόλης τους. 
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Α – Γενικά για τον πόλεμο 
109

 

(α) ἥκιστα γὰρ πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ’ αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ 

παρατυγχάνον·  (Α. 122. 1)  

Γιατί ο πόλεμος ελάχιστα ακολουθεί προδιαγεγραμμένη πορεία, αλλά ως επί το πλείστον, 

επινοεί ο ίδιος σχέδια ανάλογα με τις περιστάσεις∙  

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία των Κορινθίων στη 

σύνοδο της Πελοποννησιακής συμμαχίας. Κλείνει το τμήμα του λόγου τους, στο 

οποίο προτείνουν τρόπους για την αποτελεσματική διεξαγωγή του πολέμου εναντίον 

των Αθηναίων.
110

 Αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι ενδέχεται να προβούν και σε άλλες 

πρακτικές αντιμετώπισης του εχθρού, οι οποίες θα προκύψουν από τις εκάστοτε 

περιστάσεις. Η ρήση αυτή, με την προσωποποίηση του πολέμου,
111

 αιτιολογεί την 

άποψή τους, εκφράζοντας αξιωματικά την αναπόφευκτη εξάρτηση της έκβασης κάθε 

πολεμικής  σύγκρουσης από τον παράγοντα της τύχης και τη συνακόλουθη αδυναμία 

πλήρους σχεδιασμού των κινήσεων.
112

 Ως συμπέρασμα προκύπτει η αμέσως επόμενη, 

που είναι ένας γενικός κανόνας επιτυχούς αντιμετώπισης των δυσκολιών που 

ανακύπτουν σε μία εμπόλεμη κατάσταση: 

(β) ἐν ᾧ ὁ μὲν εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας βεβαιότερος, ὁ δ’ ὀργισθεὶς περὶ αὐτὸν οὐκ 

ἐλάσσω πταίει. (ἐν πολέμῳ) (Α. 122. 1)  

Κι έτσι, όποιος στον πόλεμο διατηρεί την ψυχραιμία του είναι ασφαλέστερος, ενώ όποιος την 

χάσει κάνει περισσότερα σφάλματα.  

 

(γ) αἱ δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους μᾶλλον ἢ αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν. (Α. 141. 5)  

Τους πολέμους όμως τους βαστάζουν μάλλον τα αποθηκευμένα πλούτη παρά οι 

αναγκαστικές έκτακτες εισφορές. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από την πρώτη δημηγορία του Περικλή στην 

εκκλησία του δήμου λίγο πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Ανήκει στο τμήμα 

του λόγου του που κάνει σύγκριση μεταξύ των διαθέσιμων μέσων κάθε πλευράς. 

                                                 
109

 Σχετικά με το πόλεμο βλ. ακόμα: Α. 34. 3, Α.78. 1-3), Α. 120. 4 , Α. 120. 5, Α. 124. 2, Α. 140. 1, Α.141. 5, 

Α. 142. 1, Β. 11. 4 , Β. 11. 5, Β. 62. 3, Β. 62. 5, Β. 87. 6, Β. 89. 6, Γ. 82. 2, Δ. 10. 1, Δ. 18. 4, Δ. 62. 4, Δ. 126. 5, Ε. 

17. 1, Ε. 102, Ε. 9. 9,  Ε. 69. 2, Ε. 109, Ζ. 11. 1, Ζ. 18. 2, Ζ. 34. 2, Ζ. 34. 9, Ζ.72.4, Ζ. 83. 2, Η. 61. 3, Θ. 76. 6. 

110
 Αναφέρονται στο ναυτικό, την εξασφάλιση οικονομικών πόρων, τον εκμαυλισμό ναυτών, την υποκίνηση 

συμμαχικών δυνάμεων του εχθρού σε αποστασία, τα οχυρωματικά έργα∙ βλ. Α. 121.3-5, 122.1. και πρβλ. Α. 142. 

6-9, Α. 143.1, 5∙ η Romilly (2009: 46-48) έχει επισημάνει τη διαλεκτική αντιπαλότητα μεταξύ του συγκεκριμένου 

λόγου των Κορινθίων και της πρώτης δημηγορίας του Περικλή. 

111
 Βλ. Hornblower 2006: 408. 

112 Για τη σχέση του πολέμου με την τύχη, πρβλ. τα γνωμικά : Α.78. 1-2, Β. 11.4, Δ. 18.4, Η. 61.3.  
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Είναι μία γενική εκτίμηση, που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της άποψης του 

ομιλούντος και συγχρόνως την επιβεβαιώνει. Προβάλλει ουσιαστικά την πλεονεκτική 

θέση της Αθήνας έναντι της Σπάρτης λόγω της ύπαρξης  χρηματικών αποθεμάτων 
113

 

και της μη εξάρτησής της από αναγκαστικές εισφορές.
114

 Τα αποφθέγματα δεν 

καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της ομιλίας του, συγκριτικά με το Επιτάφιο. Εκθέτει 

αναλυτικά τα επιχειρήματά του υπέρ της αναγκαιότητας του πολέμου∙ συνοδεύει 

καθένα από αυτά με μία ρήση που υπερτονίζει το βασικό νόημά τους.  

(δ) τὰ δὲ πολλὰ τοῦ πολέμου γνώμῃ καὶ χρημάτων περιουσίᾳ κρατεῖσθαι. (Β. 13. 2)  

Οι νίκες στον πόλεμο εξαρτώνται κυρίως από τη συνετή πολιτική και την αφθονία των 

πόρων. 

   Στο ίδιο πνεύμα  με το προηγούμενο κινείται και το συγκεκριμένο γνωμικό, το 

οποίο προέρχεται από τη δημηγορία σε πλάγιο λόγο του Περικλή, λίγο πριν να 

εισβάλουν οι Πελοποννήσιοι στην Αττική. Έχουν ανάλογη λειτουργία∙ η διαφορά 

τους έγκειται στην αιτία της αναφοράς τους από τον ομιλούντα. Το πρώτο 

χρησιμοποιήθηκε για να πείσει, ενώ το δεύτερο για να προετοιμάσει τους Αθηναίους 

να αντιμετωπίσουν ψυχικά και πρακτικά το βάρος της απόφασής τους. Νοηματικά, 

εκτός από το ζήτημα της οικονομικής ισχύος
115

 που τώρα παρουσιάζεται από την 

πλευρά των συμμαχικών εισφορών, τίθεται  και αυτό της συνετής πολιτικής προς 

επιβεβαίωση της παρθείσας απόφασης να αφήσουν την ύπαιθρό τους στο έλεος του 

εχθρού.  

Β - Για την πολεμική τακτική 
116

 

(α) νομίσαντες οὐκ ἄλλο τι εἶναι τὸ καινὸν
117

 τοῦ πολέμου ἢ τὸ τοιοῦτον, ὃ εἴ τις στρατηγὸς 

ἔν τε αὑτῷ φυλάσσοιτο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν ἐπιχειροίη, πλεῖστ’ ἂν ὀρθοῖτο. (Γ. 30. 3)  

Πιστεύοντας ότι σε τέτοια περιστατικά και όχι σε κάτι άλλο συνίστανται τα απρόοπτα του 

πολέμου, και ότι πολλά θα κατορθώσει ένας στρατηγός που ξέρει και να τα αποφύγει και να 

τα εκμεταλευτεί, όταν τα βλέπει στους εχθρούς. 

 (σε αιφνιδιαστικές επιθέσεις) 

                                                 
113

 Πρβλ. Α. 141. 3, 5 από τον λόγο των Κορινθίων και Β. 13. 2 τις συμβουλές ξανά του Περικλή∙ βλ. Hornblower 

2006: 440∙  Romilly 2009: 47 σημ. 38∙ σημ. 140 ανωτέρω∙ Romilly 1988: 199, 266.  

114
 Στοιχείο που αμφισβητείται έμπρακτα αργότερα με την αύξηση φόρου που επέβαλε στους συμμάχους το 425 

π. Χ.∙ βλ. Γ. 19. 1∙ Hornblower 2006: 443, Gomme 1971: 456.  

115
 Πρβλ. και την άποψη του βασιλιά Αρχίδαμου για τη σημασία των οικονομικών μέσων στο Α. 83. 2. 

116
 Σχετικά με την πολεμική τακτική βλ. ακόμα τα γνωμικά: Ε. 9. 4, Β. 89. 8. 

117
 Ακολουθείται η γραφή καινὸν που είναι η πιο διαδεδομένη στις σύγχρονες εκδόσεις, αντί των κενόν και 

κοινόν∙ βλ. Hornblower 2006: 666-667,  Gomme 1998: 292 
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   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Ηλείου Τευτίαπλου 

στο Έμβατο της Ερυθραίας, επτά ημέρες μετά την πτώση της Μυτιλήνης. 

Απευθυνόμενος στους στρατηγούς των Πελοποννησίων τους καλεί να πλεύσουν 

άμεσα στο νησί και να επιτεθούν αιφνιδιαστικά στους Αθηναίους. Οι τελευταίοι, 

υποστηρίζει, θα έχουν αφύλαχτα τα νώτα τους στη θάλασσα κα πιθανόν ακόμα, λόγω 

της πρόσφατης επικράτησή τους, το πεζικό τους να είναι διασκορπισμένο, ενώ δεν 

αποκλείεται να έχουν βοήθεια και μέσα από την πόλη. Κλείνοντας τον λόγο του, τους 

καλεί να επωφεληθούν από τα αστάθμητα του πολέμου, αδράττοντας την ευκαιρία 

που τους δίδεται. Χρησιμοποιεί αυτή τη ρήση, που ανάγει τον στρατιωτικό 

αιφνιδιασμό σε κανόνα πολεμικής τακτικής για να  τεκμηριώσει την πρότασή του. Η 

εκφορά της με δυνητική ευκτική προσδίδει στο νόημά της περισσότερο την έννοια 

της λογικής πιθανότητας από αυτή της απόλυτης αρχής∙
118

 συνάδει έτσι και με την 

κεντρική της ιδέα που είναι η αξιοποίηση (και η αποφυγή) του απροσδόκητου 

στοιχείου στον πόλεμο. 

(β) ὅστις δὲ τὰς τοιαύτας ἁμαρτίας τῶν ἐναντίων κάλλιστα ἰδὼν καὶ ἅμα πρὸς τὴν ἑαυτοῦ 

δύναμιν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖται μὴ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς μᾶλλον καὶ 

ἀντιπαραταχθέντος ἢ ἐκ τοῦ πρὸς τὸ παρὸν ξυμφέροντος, πλεῖστ’ ἂν ὀρθοῖτο· (Ε. 9. 4)  

Όποιος  όμως διακρίνει καθαρότατα αυτού του είδους τα λάθη των αντιπάλων και 

συγχρόνως υπολογίζει τη δύναμη που διαθέτει ο ίδιος, και δεν επιτίθεται φανερά και 

κατά μέτωπο, αλλά επιχειρεί ανάλογα με ό,τι τον συμφέρει στη συγκεκριμένη κάθε 

φορά περίσταση, αυτός έχει και τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Βρασίδα πριν από τη 

μάχη στην Αμφίπολη. Ο  Κλέων με τους άνδρες του είχε στρατοπεδεύσει σε ένα 

οχυρό λόφο μπροστά από αυτήν περιμένοντας ενισχύσεις για να περικυκλώσει την 

πόλη. Πίστευε ότι μπορούσε να αποσυρθεί όποτε ήθελε αμαχητί. Ο Βρασίδας θέλησε 

να εκμεταλλευτεί την αβλεψία των αντιπάλων του και να τους αιφνιδιάσει 

εξαπολύοντας επίθεση τμηματικά, ώστε να προκαλέσει σύγχυση. Υποστηρίζει την 

πρότασή του με την εν λόγω ρήση, που του επιτρέπει να είναι αισιόδοξος,
119

 γιατί 

εκφράζει αποδεδειγμένες αρχές επιτυχούς στρατιωτικής τακτικής. Η αξιοποίηση 

λανθασμένων επιλογών του εχθρού σε συνάρτηση πάντα με την ορθή εκτίμηση των 

                                                 
118 Βλ. Romilly 1994: 74, 95 σημ. 13. 

119
 Όπως και στο αμέσως προηγούμενο γνωμικό, η εκφορά με δυνητική ευκτική δίνει την έννοια της λογικής 

πιθανότητας. 
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δεδομένων συνθηκών και δυνατοτήτων μπορεί να αποβεί αποτελεσματική στον 

πόλεμο.
120

 

   Ενισχύει περαιτέρω τη θέση του με το γνωμικό που ακολουθεί, πριν προβεί στην 

αναλυτική έκθεση του πολεμικού του τεχνάσματος: 

(γ) καὶ τὰ κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν ἔχει ἃ τὸν πολέμιον μάλιστ’ ἄν τις ἀπατήσας 

τοὺς φίλους μέγιστ’ ἂν ὠφελήσειεν. (Ε. 9. 5)  

Και την ωραιότερη δόξα την φέρνουν εκείνα τα πολεμικά στρατηγήματα με τα οποία όσο 

περισσότερο ξεγελάει κανείς τον εχθρό, τόσο μεγαλύτερο όφελος προσφέρει στους φίλους 

του. 

Η θετική έκβαση του σχεδίου θα αποφέρει επιπλέον δόξα στους συμμετέχοντες, γιατί 

ξεγελώντας τους Αθηναίους θα ωφελήσουν όλους αυτούς που μάχονται για την 

αποτίναξη του ζυγού τους. Η ηθική ικανοποίηση από μία δικαιωμένη στρατιωτική 

επιλογή προβάλλεται ως δέλεαρ με την εν λόγω ρήση. Η χρησιμοποίησή της
121

 

στοχεύει στην εκ των προτέρων ευνοϊκή τοποθέτηση απέναντι στον ομιλούντα.  

  Πρέπει να σημειωθεί ότι γνωμικά που αφορούν στην τακτική του πολέμου 

εκφωνούνται, συνήθως, από στρατηγούς, των οποίων την προσωπικότητα και τον 

ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων θέλει να προβάλει περισσότερο ο Θουκυδίδης. 

Γ  -  Για το ναυτικό 

(α) τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ, 

ἐκπαρέργου μελετᾶσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι. (Α. 142. 9) 

  

Το ναυτικό, περισσότερο από άλλα πράγματα, είναι ζήτημα τέχνης, και δεν γίνεται να το 

ασκεί κανείς όποτε τύχει, ως πάρεργο, απεναντίας τίποτε άλλο δεν μπορεί να ασκείται ως 

πάρεργο παράλληλα με αυτό. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Περικλή στην 

εκκλησία του δήμου μετά από τις αξιώσεις
122

 που προέβαλαν οι Λακεδαιμόνιοι, για 

να αποφευχθεί ο πόλεμος. Θεωρεί επιβεβλημένη την ανυποχώρητη στάση των 

Αθηναίων. Αναφερόμενος στα μέσα που διαθέτει η κάθε πλευρά, εστιάζει στο 

                                                 
120

 Βλ. και σελ.47  όπου σχολιάζεται ο ίδιος λόγος. 

121
 Εννοείται μαζί με το προηγούμενο γνωμικό Ε. 9.4. 

122
 Οι Λακεδαιμόνιοι απαιτούσαν την εξορία όσων σχετίζονταν με το Κυλώνειο άγος, αξίωση που αφορούσε και 

τον ίδιο τον Περικλή, αφού εμπλέκονταν συγγενείς του από την οικογένεια της μητέρας του∙ τη λύση της 

πολιορκίας της Ποτίδαιας∙ την ανάκληση του Μεγαρικού ψηφίσματος∙  την απόδοση αυτονομίας στην Αίγινα και 

ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες. 
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ναυτικό της πατρίδας του, που παρουσιάζει ως τομέα στον οποίο σαφώς υπερέχει 

έναντι του εχθρού και δύναται να αντισταθμίσει ανακύπτοντα προβλήματα στην 

ξηρά. Υποστηρίζει ότι η πρωτοκαθεδρία της Αθήνας στη θάλασσα είναι αδύνατο να 

αλλάξει, αφού το ναυτικό είναι μία τέχνη που καλλιεργείται εφόρου ζωής και η 

επιτυχής άσκησή της προϋποθέτει αποκλειστική ενασχόληση.
123

 Ως εκ τούτου, είναι 

απίθανο οι Σπαρτιάτες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων να γίνουν ξαφνικά 

ναυτική δύναμη, όταν μάλιστα ακόμα και οι ίδιοι οι Αθηναίοι έχουν περιθώρια 

βελτίωσης. Απώτερος στόχος του ομιλητή είναι να ανυψώσει το πληγέν ηθικό των 

συμπολιτών του και να αυξήσει την προθυμία τους για τον πόλεμο.  

(β) μέγα γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης κράτος. (Α. 143. 5)  

Μεγάλο πράγμα, αλήθεια, η κυριαρχία στη θάλασσα! 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τον ίδιο λόγο με το προηγούμενο. 

Κινείται στο ίδιο πνεύμα και διαδραματίζει συγκεφαλαιωτικό ρόλο, καθώς εκφράζει 

τη βασική θέση του Περικλή σχετικά με την αποφασιστική σημασία του ναυτικού 

παράγοντα.
124

 Τεκμηριώνει  τη στρατηγική που προτείνει να ακολουθήσουν οι 

Αθηναίοι στον πόλεμο ως νησιώτες με μεγάλη κυριαρχία∙ να εγκαταλείψουν την 

ύπαιθρο στους Πελοποννησίους,  να αποφεύγουν τη σύγκρουση μαζί τους στη στεριά 

και να τους αντιμετωπίζουν στη θάλασσα. 

   Το ναυτικό είναι ένας τομέας στον οποίο οι Αθηναίοι πλεονεκτούν σε σύγκριση με 

τους Λακεδαιμόνιους. Στην εκ παραδόσεως υπεροχή αυτή ο Περικλής στηρίζει την 

τακτική που προτείνει να ακολουθήσουν κατά τη διεξαγωγή του  πολέμου, αλλά και 

την προσπάθειά του να υπερκεράσουν τις δυσκολίες και να ανακτήσουν το θάρρος 

τους. 

Δ – Για την ηθική του πόλεμου 
125

 

(α) ὀρθῶς τε ἐτιμωρησάμεθα κατὰ τὸν πᾶσι νόμον καθεστῶτα, τὸν ἐπιόντα πολέμιον 

                                                 
123

 Αξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα με τον Gomme (1971: 466), το ότι η ναυτική εκπαίδευση δεν ήταν 

ιδιαίτερα δημοφιλής στην αθηναϊκή κοινωνία. Υπήρχε ενδιαφέρον από πλούσιους να γίνουν ναύαρχοι ή 

τριήραρχοι και όχι τόσο για τις θέσεις του κυβερνήτη, των υπαξιωματικών και σαφώς του απλού ναύτη. Αναφορές 

σχετικά με αυτή και τη σημασία της συναντάμε, εκτός από τον Θουκυδίδη, μόνο στον Αριστοφάνη. 

124
 Είναι ένα από τα κύρια μηνύματα της Αρχαιολογίας∙ βλ. Hornblower 2006: 444. Πρβλ. Β. 62. 2, όπου 

αναπτύσσει ο Περικλής την ίδια ιδέα. Αυτή υπήρξε η βάση της δικής του πολιτικής, αλλά και του Θεμιστοκλή που 

φρόντισε να κατασκευαστούν και τα Μακρά τείχη και τον ενέπνευσε ∙ Gomme 1971: 461. 

125 Σχετικά με την ηθική του πολέμου βλ. ακόμα: Α. 69. 1, Α. 71.5, Α. 120. 3, Α. 123. 1, Β. 61. 1, Β. 62. 3,  Δ. 19. 

3,4, Δ. 86. 6, Δ. 92. 4, Δ. 98. 6, Ζ. 21. 2. 
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 ὅσιον εἶναι ἀμύνεσθαι, (Γ. 56. 2)   

Άρα δικαίως τους τιμωρήσαμε σύμφωνα με μια αρχή που ισχύει παντού, ότι είναι δηλαδή 

θεμιτό να αποκρούει κανείς τον επιδρομέα. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία των Πλαταιέων ενώπιον 

της σπαρτιατικής αντιπροσωπείας, που θα αποφάσιζε για την τύχη της πόλης τους, το 

καλοκαίρι του 427 π. Χ.
126

 Υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους απέναντι στους 

Θηβαίους, που τους κατηγορούσαν για την παραβίαση της συμφωνίας τους και την 

άδικη θανάτωση ανδρών τους,
127

 το χρησιμοποιούν για να παρουσιάσουν τις πράξεις 

τους ως επιβεβλημένες. Η απόκρουση κάθε επιδρομέα προβάλλεται ως ένας 

αδιαμφισβήτητος πανανθρώπινος νόμος∙ ως εκ τούτου, κάθε συμπεριφορά στα 

πλαίσιά του δύναται να χαρακτηριστεί ως θεμιτή και να γίνει αποδεκτή.
128

 

(β) ἐπὶ δὲ τὸν διδόντα οὐ πρότερον νόμιμον ὡς ἐπ’ ἀδικοῦντα ἰέναι. (Α. 85. 2) 

Δεν είναι σωστό να επιτίθεται κανείς προκαταβολικά σε κάποιον που δέχεται να υποβληθεί 

σε διαιτησία σαν να ήταν ήδη ένοχος αδικίας. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Σπαρτιάτη βασιλιά 

Αρχίδαμου στην Απέλλα, το καλοκαίρι του 432 π. Χ. Πιστεύει ότι οι Λακεδαιμόνιοι 

δεν είναι έτοιμοι να επιτεθούν εναντίον της Αθήνας. Γι’ αυτό τους συμβουλεύει 

απλώς να αναβάλουν την επιχείρηση, για να ετοιμαστούν επαρκώς. Στην κατακλείδα 

του λόγου του, που εκφωνήθηκε σε φιλοπόλεμο κλίμα,
129

 χρησιμοποιεί την εν λόγω 

ρήση. Αυτή λειτουργεί και ως ένα επιχείρημα ηθικής φύσεως υπέρ της πρότασής του 

να τεθούν τα θέματα σε διαπραγματεύσεις.
130

 Είναι μία επίκληση ενός κανόνα 

αποδεκτής και θεμιτής συμπεριφοράς από τον ομιλητή στην ύστατη προσπάθειά του 

να αποτρέψει από τον πόλεμο. 

(γ) λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, ἀλλ’ οἱ πρότεροι ἐπιόντες. (Α. 123. 2) 

Γιατί δεν διαλύουν τις συνθήκες οι αμυνόμενοι αλλά αυτοί που πρώτοι επιτίθενται. 
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 Σύμφωνα με τον Lesky (1981: 643), η περίπτωση των Πλαταιών αποτελεί το σπαρτιατικό αντίβαρο της  

εικόνας της αθηναϊκής κτηνωδίας στη Μυτιλήνη. 

127
 Πρβλ. Γ. 66. 

128
 O Ηornblower αποδίδει στη λέξη ὅσιον την έννοια της θεϊκής επιδοκιμασίας και τη συνδέει με την 

προηγούμενη αναφορά των Πλαταιέων ότι τους επιτέθηκαν σε μέρα γιορτής (Β. 56. 2). Έτσι η λέξη νόμος γίνεται 

αμφίσημη, καθώς λειτουργεί σε δύο επίπεδα: «το να υπερασπίζεται κανείς την πόλη του εναντίον της ασέβειας θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ένα είδος ευσέβειας»∙ βλ.  Hornblower 2006: 715-716. 

129
 Έχουν προηγηθεί οι λόγοι των Κορινθίων και των άλλων συμμάχων τους που εξέφρασαν τα παράπονά τους 

για τους Αθηναίους. 

130
 Οι Αθηναίοι προσέφεραν αυτό το επιχείρημα περί διαιτησίας στον Αρχίδαμο μιλώντας πριν από αυτόν (Α. 78. 

4)∙ βλ. Romilly 2009: 361. 
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   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία των Κορινθίων στη 

σύνοδο της Πελοποννησιακής συμμαχίας. Πριν από τον επίλογο του λόγου τους, 

όπου καλούν ανοιχτά σε πόλεμο εναντίον της Αθήνας για την απελευθέρωση της 

Ελλάδας, επιχειρούν να διαλύσουν και την τελευταία επιφύλαξη των Λακεδαιμονίων. 

Τονίζουν ότι δεν πρόκειται να καταπατήσουν αυτοί τις συνθήκες εξαπολύοντας 

επίθεση κατά των Αθηναίων, αφού έχουν ήδη παραβιαστεί από αυτούς.
131

 Η εν λόγω 

ρήση  λειτουργεί προσθετικά υπέρ της επίθεσης στο προηγούμενο επιχείρημα των 

Κορινθίων σχετικά και με τη θεϊκή επιδοκιμασία αυτή της απόφασης μέσω του 

χρησμού, που προέτρεπε τους Λακεδαιμόνιους να πολεμήσουν.
132

 Εκφράζει επίσης 

και μία κοινώς αποδεκτή γνώμη, που μεταθέτει ουσιαστικά την ευθύνη για την 

απόφαση στους αντιπάλους. Απαλλάσσονται  έτσι  οι Σπαρτιάτες από την ηθική 

ευθύνη ότι δέχτηκαν να ξεκινήσουν εχθροπραξίες, ενώ βρίσκονταν σε αμυντική θέση.  

   Στα παραπάνω γνωμικά τίθενται ζητήματα νόμου και οσίου που ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά και τη στάση των εμπλεκομένων στον πόλεμο. Το πρώτο, ως κανόνες 

δικαίου που πρέπει να διέπουν τις πράξεις των ανθρώπων, δύναται να έρθει σε 

σύγκρουση με το δεύτερο, που καθορίζει τι αντιτίθεται στο κοινό θρησκευτικό 

αίσθημα.  

 

Ε – Για την ψυχολογία του πολέμου 133 

(α) ἡσσημένων δὲ ἀνδρῶν οὐκ ἐθέλουσιν αἱ γνῶμαι πρὸς τοὺς αὐτοὺς κινδύνους ὁμοῖαι εἶναι. 

 (Β. 89. 11)  

Και συνήθως άνθρωποι που νικήθηκαν δεν αντιμετωπίζουν με ίδιο θάρρος τον ίδιο κίνδυνο.  

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Φορμίωνα πριν από τη 

ναυμαχία στη Ναύπακτο το τρίτο έτος των συγκρούσεων. Σκοπός του είναι να 

ανυψώσει το ηθικό των Αθηναίων, που είχαν φοβηθεί από το πλήθος των εχθρικών 

πλοίων και να τους δώσει πρακτικές συμβουλές για την επιτυχή αντιμετώπιση των 

αντιπάλων τους. Με βάση αυτές τις δύο επιδιώξεις του συνθέτονται και τα δύο μέρη 

του λόγου του, που τελειώνει με την υπό εξέταση ρήση. Αυτή λειτουργεί αφενός 

συγκεφαλαιωτικά ως υπόμνηση του επαναλαμβανόμενου επιχειρήματος σχετικά με 

                                                 
131

 Πρβλ. Α. 71.5. 

132
 Βλ. Α. 120. 1-2 και πρβλ. Α. 118. 3.  

133 Βλ. ακόμα σχετικά με την ψυχολογία του πολέμου τα γνωμικά: Β. 43 . 5, Β. 62. 4, Γ. 82. 2, Γ. [84], Δ. 19. 4 , Δ. 

92. 5, Δ. 126. 4, Ε. 68. 2, Ε. 91. 1, Ζ. 34. 7, Ζ. 34. 9, Ζ. 49. 1, 2, Ζ. 72.4, Ζ. 83. 2, Η. 21. 3, Η. 61. 2, Η. 68. 1, Η. 

80. 3.  
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την αποδεδειγμένη δυνατότητα επικράτησης∙
134

 αφετέρου ως πρόσθετη επιβεβαίωσή 

της, αφού η αναμενόμενη αποθάρρυνση των Πελοποννησίων λόγω προηγούμενων 

αποτυχιών τους παρουσιάζεται ως συνηθισμένη συμπεριφορά των ανθρώπων σε 

ανάλογες περιστάσεις. 

(β) οὐ γὰρ τὸ προμηθές, οἷς ἂν ἄλλος ἐπίῃ, περὶ τῆς σφετέρας ὁμοίως ἐνδέχεται λογισμὸν καὶ 

ὅστις τὰ μὲν ἑαυτοῦ ἔχει, τοῦ πλέονος δὲ ὀρεγόμενος ἑκών τινι ἐπέρχεται. (Δ. 92. 2)  

Διότι, όταν δέχεσαι επίθεση κι έχεις να υπερασπιστείς τον τόπο σου, δεν κάνεις 

συλλογισμούς για το τι επιβάλλει η σύνεση όμοιους με εκείνον που, έχοντας εξασφαλισμένα 

τα δικά του, ορέγεται το κάτι περισσότερο. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Θηβαίου Παγώνδα 

στην Τανάγρα μετά την ήττα των Αθηναίων στο Δήλιο το 8ο έτος του πολέμου. 

Προσπαθεί  να πείσει τους Βοιωτούς να τους  επιτεθούν, όσο βρίσκονταν ακόμη στο 

έδαφός τους. Παρουσιάζει στο σύνολο του λόγου του επιβεβλημένη την άμεση 

επίθεση, γιατί διακυβεύεται η ελευθερία της πατρίδας τους. Θεωρεί άκαιρη και 

χρονοβόρα οποιαδήποτε επιπλέον εκτίμηση της περίστασης μέσω της λογικής.
135

 

Αυτό που υπερισχύει είναι η απόκρουση του ξένου εισβολέα, που δρα εγωιστικά κι 

επεκτατικά εκ του ασφαλούς. Είναι η αντίδραση που νομιμοποιείται και 

δικαιολογείται μέσα από την εν λόγω ρήση, καθώς την ανάγει σε γνώρισμα  της 

ανθρώπινης δράσης.
136

  

  

(γ) τὸ γὰρ ἐπιὸν ὕστερον δεινότερον τοῖς πολεμίοις τοῦ παρόντος καὶ μαχομένου. (Ε. 9. 8)  

Πραγματικά, ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της μάχης προξενούν στον αντίπαλο μεγαλύτερο 

φόβο απ’ ό,τι οι δυνάμεις εναντίον των οποίων ήδη δίνει τη μάχη. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Βρασίδα στους 

Σπαρτιάτες και τους συμμάχους τους,  πριν από τη μάχη στην Αμφίπολη. Ο λόγος του 

είναι σύντομος και σκοπό έχει αφενός να ενθαρρύνει τους άνδρες του και αφετέρου 

να τους εκθέσει την τακτική που πρέπει να ακολουθήσουν. Η αποτελεσματικότητά 

της στηρίζεται στον αιφνιδιασμό του αντιπάλου, που θα γίνει σε δύο φάσεις∙ αρχικά 

                                                 
134

 Η εκ των πραγμάτων αποδεδειγμένη δυνατότητα επικράτησης των Αθηναίων είναι η ιδέα που διέπει το πρώτο 

μέρος του λόγου του∙ βλ. Β. 89. 2-7. 

135
 Πρβ. Α. 86. 4 και Δ. 10. 1, όπου ο Σθενελαΐδας και ο Δημοσθένης αντίστοιχα υποστηρίζουν ότι ο συλλογισμός 

δεν είναι πλεονέκτημα υπό την πίεση συγκεκριμένων εξελίξεων∙ βλ. Gomme: 561.  

136
 Πρβλ. Δ. 92. 7, όπου η ιδέα αυτή, διευρυμένη αναφορικά με τις αρχές των Βοιωτών, κλείνει τον 

λόγο τους. Το συγκεκριμένο χωρίο έχει σχολιαστεί ως ένα μη ιπεριαλιστικό πολιτικό πρόγραμμα, που 

απαντάει στον αθηναϊκό ιμπεριαλισμό και τη φιλοδοξία στην οποία βασίζεται∙ βλ. Romilly 2009: 64- 65. 
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με την επίθεση τμήματος των δυνάμεων τους υπό την αρχηγία του ίδιου και κατόπιν 

με την εμπλοκή και των υπολοίπων με επικεφαλής τον Κλεαρίδα, που θα 

καταφθάσουν ως ενισχύσεις. Η κατάρτιση του σχεδίου δράσης βασίζεται σε 

(στρατιωτικές) προβλέψεις, στις οποίες προσδίδουν εγκυρότητα οι γενικές κρίσεις 

που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν το αρχικό του στάδιο.
137

 Έτσι και η εν λόγω 

ρήση αποτελεί μία γενίκευση, που επαληθεύει την πρότασή του παρουσιάζοντας τον 

φόβο ως αναμενόμενη ψυχολογική αντίδραση.
138

 Επιπλέον έχει μαζί με τις άλλες 

προεξαγγελτική λειτουργία, καθώς επιβεβαιώνεται και από την εξέλιξη των 

γεγονότων. 

   Μέσα από τα παραπάνω γνωμικά διαγράφεται η προσωπικότητα των στρατηγών. 

Φαίνεται ότι ψυχολογώντας τους αντιπάλους και τους στρατιώτες τους μπορούσαν να 

καταστήσουν αποδεκτή την άποψή τους στους τελευταίους και να ρυθμίζουν τις 

κινήσεις τους, προκειμένου να επικρατήσουν.  

V. Γνωμικά σχετικά με την ειρήνη  

    Η ειρήνη μέσα στα γνωμικά παρουσιάζεται συνήθως σε αντιπαραβολή με τον 

πόλεμο. Θεωρείται ως προϋπόθεση για την εξασφάλιση ατομικής και κοινωνικής 

ευημερίας.Ενίοτε μάλιστα η παραβίασή της μπορεί να παρουσιάζεται ως μέσο για τη 

μετέπειτα διασφάλισή της.
139

 

(α) ἐκ πολέμου μὲν γὰρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ’ ἡσυχίας δὲ μὴ   πολεμῆσαι οὐχ 

ὁμοίως ἀκίνδυνον. (Α. 124. 2)   

Γιατί με τον πόλεμο η ειρήνη εξασφαλίζεται περισσότερο, ενώ το να μην πολεμήσεις δεν 

είναι εξίσου ακίνδυνο. 

      Το συγκεκριμένο γνωμικό
140

 προέρχεται από τη δημηγορία των Κορινθίων στη 

σύνοδο της Πελοποννησιακής συμμαχίας στη Σπάρτη. Στο τέλος του λόγου τους 

παρουσιάζουν τον πόλεμο ως αναγκαίο για την εξασφάλιση διαρκέστερης ειρήνης. 

Με αυτό το επιχείρημα απευθύνονται έμμεσα στα μέλη της φιλειρηνικής παράταξης, 

                                                 
137 Βλ. Ε. 9. 4, 5 και παραπάνω σελ.41, 42 , όπου αναλύονται τα συγκεκριμένα γνωμικά. 

138 Βλ. Romilly 1994: 86. Αξίζει να αναφερθεί  ότι το υπό εξέταση γνωμικό αναπαράγεται από τον Αινεία τον 

Τακτικό στα μέσα του 4ου αιώνα π. Χ.∙  βλ.  Hornblower 2006: 648∙ Hornblower 2011: 296-297, σημ. 26. Ο 

Gomme (1962: 645 ) παραβάλλει σε αυτό την επιτυχία του Δημοσθένη στις Όλπες (Γ. 108. 1). 

139 Σχετικά με την ειρήνη, βλ. ακόμα τα γνωμικά: Γ. 82.2 , Δ. 62. 2 . 

140 Επιλέχθηκε ο σχολιασμός αυτού του γνωμικού στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο και όχι σε αυτό του πολέμου, 

γιατί ο τελευταίος παρουσιάζεται ως τρόπος κατοχύρωσής της. 
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λίγο πριν από την ψηφοφορία,
141

 αλλά και σε όλες τις ελληνικές πόλεις που είναι 

υποτελείς ή όχι στην Αθήνα. Όταν λένε ότι δεν είναι εξίσου ακίνδυνο να μην 

πολεμήσεις, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σε όσους προτιμούν την 

ουδετερότητά τους, όσο δεν απειλούνται άμεσα από τον αθηναϊκό επεκτατισμό.
142

 

Έτσι στις δύο προτάσεις που συνθέτουν την εν λόγω ρήση αντιπαραβάλλονται ο 

πόλεμος με την ειρήνη, αλλά παρουσιάζονται και ως πιθανή προϋπόθεση το ένα του 

άλλου. Αυτή η ιδέα ενδύεται το κύρος ενός κοινώς αποδεκτού και αποδεδειγμένου 

κανόνα μέσα από την αποφθεγματική της διατύπωση.   

(β) νομίζων ἐκ τοῦ ἀκινδύνου τοῦτο ξυμβαίνειν καὶ ὅστις ἐλάχιστα τύχῃ αὑτὸν παραδίδωσι, 

τὸ δὲ ἀκίνδυνον τὴν εἰρήνην παρέχειν (Ε. 16. 1) 

Την αποφυγή κινδύνων την εξασφαλίζει η ειρήνη. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από το κομμάτι της αφήγησης που αφορά 

στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά από την ήττα των Αθηναίων στην 

Αμφίπολη. Ο Θουκυδίδης παρουσιάζει τον στρατηγό  Νικία, γιο του Νικηράτου, από 

την Αθήνα, και τον βασιλιά  των Λακεδαιμονίων Πλειστοάνακτα, γιο του Παυσανία, 

ως τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ειρήνης, αφότου ο Κλέωνας και ο Βρασίδας, 

που εναντιώνονταν σε αυτήν, είχαν πεθάνει. Εκθέτει τους λόγους για την 

αντιπολεμική στάση του Νικία προβαίνοντας ταυτόχρονα και σε ένα χαρακτηρισμό 

του ως πολιτικού.
143

 Καταληκτική του φράση είναι η εν λόγω ρήση, που αιτιολογεί 

τις επιδιώξεις του Νικία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, γιατί προβάλλει την 

ειρήνη ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξή τους∙ τη διατήρηση της έως τότε 

καλής του τύχης, την απαλλαγή του ίδιου και των συμπολιτών του από τις συμφορές 

του πολέμου και την υστεροφημία του ως ανθρώπου που δεν έπαθε η πόλη εξαιτίας 

του κανένα κακό. Οι άνθρωποι απομακρύνουν τους κινδύνους και αφήνουν λιγότερο 

τον εαυτό τους στην τύχη, αν φροντίζουν για τη διατήρησή της.
144

 Αυτό διατυπώνεται 

ως μία αποδεδειγμένη αλήθεια, που δίνει την ισχύ ενός κανόνα «επιτυχίας» στην 

άποψή του.  

                                                 
141 Οι Κορίνθιοι έπρεπε να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους και την ύπαρξη φιλειρηνικής μερίδας μεταξύ των 

Δωριέων, όπως εύστοχα παρατήρησε ο Classen∙ βλ. Gomme 1971: 418. 

142
 Αυτό επιβεβαιώνεται παρακάτω∙ βλ. Α. 124. 3. 

143
 Βλ. Ε. 16. 1. 

144
 Σε αντίθεση με τον Περικλή∙ βλ. Β. 61. 1. Πρβλ. την άποψη του Ερμοκράτη στο Δ. 62. 2 (σελ.22 ανωτέρω)∙ 

βλ. Gomme 1962: 663. 
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   Ο ιστορικός συνεχίζει με  την αναφορά στον Λακεδαιμόνιο Πλειστοάνακτα, που 

επιθυμούσε την ειρήνη από την πλευρά των Σπαρτιατών. Μάλιστα, υπάρχει 

παραλληλισμός στην περιγραφή των απόψεών του με αυτές του Αθηναίου Νικία. Από 

εκεί προέρχεται το ακόλουθο γνωμικό:    

(γ) νομίζων ἐν εἰρήνῃ μὲν οὐδενὸς σφάλματος γιγνομένου (Ε. 17.1)  

Πιστεύοντας ότι στον καιρό της ειρήνης δεν συμβαίνουν ολισθήματα. 

   Η άνομη επάνοδός του από την εξορία
145

 θεωρείτο συχνά αιτία για δυσμενείς 

καταστάσεις που αντιμετώπιζε το κράτος, λόγω της θρησκευτικής δεισιδαιμονίας, 

που δεν ήταν αποκλειστικό χαρακτηριστικό των Σπαρτιατών.
146

 Πιστεύοντας ότι με 

την ειρήνη δεν θα κινδύνευε η θέση του, γιατί δεν ευνοούνται οι άδικες πράξεις, 

τασσόταν ενεργά κατά του πολέμου. Με τη  συγκεκριμένη ρήση εκφράζεται και 

αιτιολογείται η στάση του.
147

 Είναι μια γενική ιδέα με καθολική ισχύ σχετικά με τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
148

 Πάντως, και οι δύο 

στρατηγοί φαίνεται ότι οδηγούνταν και από προσωπικά κίνητρα στην υιοθέτηση της 

αντιπολεμικής στάσης τους. 

VI. Γνωμικά σχετικά με την πολιτική 

   Τα γνωμικά που αφορούν στην πολιτική συγκροτούν ένα ευρύ θεματικό κύκλο, 

καθώς η πολιτική καλύπτει πολλές πτυχές της ανθρώπινης δράσης. Αφορά στην τέχνη 

της διακυβέρνησης ενός κράτους και στον τρόπο που αυτό διαχειρίζεται τις υποθέσεις 

του μέσω των λειτουργιών του σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Η τελευταία 

επισήμανση υπαγορεύει και τη διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 

πολιτικής, η οποία σε πολλά αποφθέγματα δεν είναι σαφώς προσδιορίσιμη.
149

 

                                                 
145 Βλ. Ε. 16. 2-3.  

146 Η θρησκεία μπορούσε να είναι ένα όπλο στα χέρια της άρχουσας τάξης∙ βλ. Hornblower 2011: 159. Πρβλ. Ε. 

32. 1, όπου οι Δήλιοι επαναφέρονται στη Δήλο από τους Αθηναίους, λόγω των στρατιωτικών αποτυχιών των 

τελευταίων, αλλά και γιατί τους το είχε υπαγορεύσει ο Απόλλωνας∙ βλ. Hornblower 2006: 675. 

147 Στην ίδια παράγραφο (Ε. 17. 1) αντιπαραβάλλει τον πόλεμο, γιατί γίνεται αφορμή να διαβάλλονται οι ηγέτες. 

148 Μας έρχεται στο μυαλό η Παθολογία του πολέμου (Γ. 82-83), όπου περιγράφεται η μεταστροφή των αξιών και 

η βίαιη ανατροπή κάθε δεδομένου της καθημερινότητας των ανθρώπων. 

149 Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι η αναφορά πολλών γνωμικών και στις τρεις υποκατηγορίες τις πολιτικής. 
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Α. - Γενικά για την πολιτική 
150 

(α) ὅ τε γὰρ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεθυμήθη· ὅ τε ἔχων ἀμφότερα, τῇ 

δὲ πόλει δύσνους, οὐκ ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φράζοι· προσόντος δὲ καὶ τοῦδε, χρήμασι δὲ 

νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ἂν πωλοῖτο. (Β. 60. 6)  

Γιατί όποιος διέγνωσε το σωστό και δεν το εξήγησε κατανοητά στους άλλους είναι σαν να 

μην το σκέφθηκε καν∙ κι όποιος διαθέτει και τα δύο αυτά, αλλά δεν έχει φιλοπατρία δύσκολο 

να μιλήσει, όπως ένας φίλος∙ εάν έχει και φιλοπατρία, αλλά κυριεύεται από το χρήμα, θα 

μπορούσε να τα πουλήσει όλα για τούτο το ένα. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από την τελευταία δημηγορία του Περικλή 

ενώπιον των αποδυναμωμένων Αθηναίων μετά και από τη δεύτερη εισβολή των 

Πελοποννησίων. Επιχειρεί να αποτρέψει τις κατηγορίες που του αποδίδουν για την 

εμπλοκή τους στον πόλεμο και τις συμφορές που υπέστησαν∙ και επιδιώκει να 

καταστήσει εκ νέου σαφές σε τι συνίσταται η δύναμή τους και να τους αναπτερώσει 

το ηθικό. Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του και τις επιλογές του ως στρατηγός, τους 

υπενθυμίζει τον λόγο για τον οποίο συμφώνησαν μαζί του και τον εξέλεξαν∙ την 

εμπιστοσύνη στην ορθή και διορατική του κρίση
151

, την εντιμότητά του, τη 

φιλοπατρία του και το γεγονός ότι είναι υπεράνω χρημάτων.
152

 Τα στοιχεία αυτά 

συγκροτούν το πορτρέτο του ιδανικού ηγέτη.
153

 Διασαφηνίζονται μέσω της υπό 

εξέτασης ρήσης, που τα επεξηγεί σε στενή συνάρτηση μεταξύ τους. Δίδεται ως γενική 

εκτίμηση και αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στα συγκεκριμένα πλαίσια 

και  συνάμα ως κανόνας επιτυχίας για την πολιτική. 

 

(β) ὅστις δὲ ἐπὶ  μεγίστοις τὸ ἐπίφθονον λαμβάνει, ὀρθῶς βουλεύεται. (Β. 64. 5) 

Όποιος όμως φθονείται, επιδιώκοντας υψηλούς στόχους, πολιτεύεται ορθά. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέχεται από την ίδια δημηγορία του Περικλή 

Βρίσκεται στο τέλος του λόγου του και ανήκει στα επιχειρήματά του για την 

                                                 
150 Σχετικά με την πολιτική βλ. ακόμα: Α. 71. 3, Α. 124. 1, Α. 141. 1, Β. 35. 2, Β. 40. 2, Β. 44. 3, Γ. 39. 5,  Γ. 42. 1, 

Γ. 42. 2, Γ. 42. 3, Γ. 42. 5, Γ. 42. 6, Ζ. 12. 2, Ζ. 14, Ζ. 85. 1, Θ. 48. 6, Θ. 76. 6. 

151  Αυτά αποκτούν πρακτική αξία μέσα από τη ρητορική ικανότητα του πολιτικού, στοιχείο που χαρακτηρίζει τον 

Περικλή. Πρβλ. Δημ. XV 1, όπου επισημαίνεται ότι πιο δύσκολο είναι να πείσεις κάποιον να πράξει το σωστό από 

το να το εξηγήσεις και Δημ.  XLV 14, όπου παραθέτονται λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να δράσει 

αντίθετα στο συμφέρον του∙ βλ. Dover 1974: 125. 

152 Πρβλ. Β. 65. 8∙ βλ. Romilly 2009: 205, σημ. 103.  

153 Από αυτά στα πρώτα υστερούσε ο Νικίας, ενώ ο Αλκιβιάδης στο τελευταίο. Σύμφωνα με τον Raaflaub (2013: 

8), ο Περικλής, ο Αλκιβιάδης, ο Νικίας και ο Κλέων είχαν κοινούς στόχους για την Αθήνα, αλλά διέφεραν ως 

προς τις στρατηγικές που ακολουθούσαν για την επίτευξή τους και τις προτεραιότητες που έθεταν.  
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υπεράσπιση της ηγεμονίας της Αθήνας και των πολιτικών πρακτικών της. 

Δικαιολογείται περαιτέρω με μία προληπτική δήλωση περί δικαίωσής της μέσω της 

τελικής επικράτησης και υστεροφημίας της:  

 μῖσος μὲν γὰρ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἀντέχει, ἡ δὲ παραυτίκα τε λαμπρότης  καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα 

αἰείμνηστος καταλείπεται. (Β. 64. 5) 

Γιατί το μίσος δεν διαρκεί πολύ, ενώ το λαμπρό παρόν και η κατοπινή δόξα μένουν στη 

μνήμη για πάντα. 

 Έτσι η ρήση αυτή διατυπώνεται ως ένας γενικός κανόνας περί του ορθώς 

πολιτεύεσθαι, που σημασιοδοτείται με τη σύνδεσή του με κοινές ανθρώπινες 

αντιδράσεις, που διαβαθμίζονται στο παρόν και στο μέλλον.
154

 Είναι μεγάλος ο 

αριθμός των αποφθεγμάτων στον συγκεκριμένο λόγο.
155

 Η έμφαση που δίνεται σε 

αυτά απορρέει από την πιεστική ανάγκη να ανακτήσουν το θάρρος τους οι Αθηναίοι 

και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν δύνανται να παραιτηθούν από την ηγεμονία τους. 

 

(γ) καὶ τὴν πόλιν, ἐὰν μὲν ἡσυχάζῃ, τρίψεσθαί τε αὐτὴν περὶ αὑτὴν ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ 

πάντων τὴν ἐπιστήμην ἐγγηράσεσθαι, ἀγωνιζομένην δὲ αἰεὶ προσλήψεσθαί τε τὴν ἐμπειρίαν 

καὶ τὸ ἀμύνεσθαι οὐ λόγῳ ἀλλ’ ἔργῳ μᾶλλον ξύνηθες ἕξειν.  (Ζ. 18. 6)  

Και η πόλη, εάν μένει αδρανής, θα φθαρεί από μόνη της, όπως θα συνέβαινε και με κάθε 

άλλο πράγμα, η γνώση της σε όλους τους τομείς θα αποβεί ξεπερασμένη, ενώ εάν αγωνίζεται 

θα προσλαμβάνει διαρκώς εμπειρίες και θα συνηθίσει έτσι να υπερασπίζεται τον εαυτό της 

όχι με λόγια, αλλά περισσότερο με έργα. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Αλκιβιάδη στην 

Αθήνα, το 415 π. Χ., ο οποίος τασσόταν υπέρ της Σικελικής εκστρατείας. Στο τέλος 

του λόγου του, απαντώντας στον Νικία, προειδοποιεί τους Αθηναίους για την 

ενδεχόμενη φθίνουσα πορεία της δύναμής τους σε περίπτωση που αποφασίσουν να 

μείνουν αδρανείς και προσκολλημένοι στα κεκτημένα. Τους καλεί να είναι συνεχώς 

σε επαγρύπνηση και εν προκειμένω να δραστηριοποιηθούν με έργα και όχι με λόγια. 

Η ρήση αυτή περί απραγμοσύνης
156

 διατυπώνεται με την ισχύ ενός γενικού κανόνα, 

που ενσωματώνει και την πρόβλεψη∙ με την τελευταία έννοια εμπεριέχει και μία δόση 

                                                 
154

 Για τη χρονικά διαβαθμισμένη αναφορά στις κοινές αντιδράσεις των ανθρώπων, βλ. Rommily 1994: 

77∙.Πρβλ. Β. 41. 4, Β. 43. 2, Β. 43. 3, Β.64. 3∙ βλ. Romilly 2009: 184, σημ. 61. 

155
 Ο μεγαλύτερος συγκριτικά από τις τρεις δημηγορίες του Περικλή σε ευθύ λόγο, λαμβάνοντας υπόψη και την 

έκταση που καταλαμβάνει η καθεμία∙ στην πρώτη (Α. 140-144) υπάρχουν 10, στη δεύτερη (Β. 35-46)  19 και στην 

τρίτη (Β. 60-64) 17. 

156
 Βλ. Carter 1986: 99, 100. 
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τραγικής ειρωνείας, αν αναλογιστεί κανείς ποια θα είναι η κατάληξη της επιχείρησης. 

Ο παραλληλισμός της πόλης με ένα ζωντανό οργανισμό που δεν δύναται να 

επιβιώσει, αν πηγαίνει ενάντια στη φύση του, δηλώνεται και στο αμέσως επόμενο 

απόφθεγμα:  

(δ) παράπαν τε γιγνώσκω πόλιν μὴ ἀπράγμονα τάχιστ’ ἄν μοι δοκεῖν ἀπραγμοσύνης 

μεταβολῇ διαφθαρῆναι,  (Ζ. 18. 7)  

Και γενικότερα έχω τη γνώμη ότι μια πολιτεία που δεν τη χαρακτηρίζει η απραξία, εάν 

μεταπέσει σε αδράνεια, θα καταστραφεί, νομίζω, πάρα πολύ γρήγορα. 

   Η αποστολή εκστρατευτικού σώματος στη Σικελία ανάγεται πλέον σε ζήτημα 

ζωτικής σημασίας για την ίδια την ύπαρξη του  αθηναϊκού κράτους. Η επεκτατική 

πολιτική αποτελεί μονόδρομο για μία πολιτεία που οι βάσεις της υπόστασής της ως 

ηγεμονική δύναμη είναι επίσης ιμπεριαλιστικές και δεν επιθυμεί να βρεθεί στη θέση 

των υποτελών της∙ άλλωστε η πολυπραγμοσύνη των Αθηναίων ταυτίζεται στη 

ρητορική του Αλκιβιάδη και άλλων με τον ιμπεριαλισμό.
157

 Κλείνει τον λόγο του με 

το ακόλουθο γνωμικό, που συμπληρώνει και επικυρώνει τα δύο προηγούμενα: 

(ε) καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀσφαλέστατα τούτους οἰκεῖν οἳ ἂν τοῖς παροῦσιν ἤθεσι καὶ νόμοις, ἢν 

καὶ χείρω ᾖ, ἥκιστα διαφόρως πολιτεύωσιν.  (Ζ. 18. 7)   

Και ότι απ’ όλους τους ανθρώπους  πιο ασφαλείς ζουν όσοι στην πολιτική συμπεριφορά τους 

ελάχιστα απομακρύνοναι από τα ως τώρα ήθη τους και τους καθιερωμένους θεσμούς τους, 

έστω κι αν αυτά δεν είναι τα καλύτερα. 

   Η συνέπεια στην παράδοση όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές και πρακτικές ενός 

κράτους παρουσιάζεται ως απαραίτητος κανόνας για τη διατήρηση της ασφάλειάς 

του.
158

 Η τελευταία κατοχυρώνεται, βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση με τη 

συνέχεια της ιμπεριαλιστικής πολιτικής, στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται και η 

ανάληψη της εκστρατείας στη Σικελία. 

   Κοινό στοιχείο όλων των παραπάνω γνωμικών είναι ότι χρησιμοποιούνται από τους 

ομιλητές προκειμένου να στηρίξουν τις πολιτικές (και στρατιωτικές) πρακτικές που 

θεωρούν ότι είναι συνυφασμένες με την ίδια την υπόσταση και την ποιότητα του 

αθηναϊκού κράτους. 

                                                 
157 Σχετικά με την απραγμοσύνη και τον αθηναϊκό ιμπεριαλισμό, βλ. Romilly 2009: 112, 291, 420. 

158 Πρβλ. την άποψη του Κλέωνα στο Γ. 37.3, βλ. Hornblower 2008: 353. Εκεί ομοίως η αναφορά στους νόμους 

δεν γίνεται με τη νομική έννοια της λέξης∙ βλ. Romilly 2009: 226 σημ. 16.  
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Β. - Για την εσωτερική πολιτική
159

 

οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴ προδιδαχθῆναι μᾶλλον λόγῳ 

πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ  ἔργῳ ἐλθεῖν. (Β. 40 . 2)  

Γιατί νομίζουμε ότι την πράξη δεν την βλάπτει η συζήτηση, αλλά το να μην καταπιαστεί 

κανείς πρώτα διαμέσου της συζήτησης σχετικά με ό,τι πρέπει να πραχθεί. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τον επιτάφιο λόγο που εκφώνησε ο 

Περικλής στην Αθήνα για τους πρώτους νεκρούς του πολέμου, το φθινόπωρο του 431 

π. Χ. Ο διάλογος προβάλλεται ως βασική αρχή για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν σε ένα κράτος και συνάμα ως βάση 

της αθηναϊκής πολιτικής εν γένει.
160

 Είναι άξιος αναφοράς ο σημαντικός αριθμός των 

γενικών κρίσεων που υπάρχουν σε αυτή τη δημηγορία.
161

 Ο Επιτάφιος είναι ένα 

εγκώμιο ηθικής και πολιτικής φύσης. Σκοπός του είναι και να αναδείξει το μεγαλείο 

της Αθήνας του Περικλή. Τα στοιχεία που το συνθέτουν αποκτούν παραδειγματική 

αξία με καθολική ισχύ, καθώς εξισώνονται με κοινώς αποδεκτές αλήθειες. 

Γ. - Για την εξωτερική πολιτική
162

 

 (α) ὁ γὰρ ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ τοῦ χαρίζεσθαι τοῖς ἐναντίοις λαμβάνων 

ἀσφαλέστατος ἂν  διατελοίη. (Α. 34. 3) Δημηγορία Κερκυραίων στην Αθήνα 

 Γιατί όποιος έχει ελάχιστες αφορμές να μετανοεί που χαρίστηκε στους αντιπάλους θα είναι 

και ο πιο ασφαλισμένος. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία των Κερκυραίων στην 

Αθήνα, το 431 π. Χ., για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή της στη διαμάχη τους με 

τους Κορίνθιους για την Επίδαμνο. Ισχυρίζονται ότι αναγκάστηκαν να ζητήσουν 

συμμαχία με τους Αθηναίους, αν και άποικοι της Κορίνθου, λόγω της αδικίας που 

υπέστησαν από αυτήν. Αιτιολογούν τη στάση τους, απαντώντας εκ των προτέρων 

                                                 
159 Για την εσωτερική πολιτική βλ. ακόμα: Α. 71. 3,   Β. 46,  Β. 60. 2, Β. 63. 2, Β. 63. 3, Γ. 37. 3, Γ. 37. 4 , Θ. 76. 

6. 

160 Εν αντιθέσει με τη σπαρτιατική πρακτική, που αντιτίθετο στα πολλά λόγια∙ βλ.Gomme 1988: 123, Hornblower 

2006: 537-538. Ο διάλογος μάλιστα, με την έννοια του στοχασμού, συνδυάζεται με την τόλμη στην ιδιοσυγκρασία 

των Αθηναίων  αμέσως παρακάτω, στο Β. 40.3∙ βλ. Rommily 1994: 70. Παρόμοια άποψη σχετικά με την αξία της 

δια λόγου πραγμάτευσης ενός θέματος εκφράζει και ο Διόδοτος στο Γ. 42. 2  μιλώντας για την αξία των δημόσιων 

αγορεύσεων∙ βλ. Romilly 2009: 220. Σε αυτό το δομικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας επιτίθεται και ο 

ολιγαρχικός στις  Ἱκέτιδες του Ευριπίδη (409-425)∙ βλ. Finley 1988: 154.  

161 Βλ. Β. 35.2, Β. 37.1, Β. 40. 1, Β. 40. 3, Β. 40. 4, Β. 43. 3, Β. 43.4, Β. 43. 5, Β. 43. 6, Β. 44. 1, Β. 44.2, Β. 44. 3, 

Β. 45. 1, Β. 46. 

162 Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, βλ. ακόμα: Α. 34. 1, Α. 71. 3 , Α. 42. 3, Α. 42. 4, Α. 75. 5 , Β. 40 . 2 ,  Β. 

63. 2, Β. 63. 3, Γ. 38. 3, Γ. 39. 4, Γ. 40. 2 , Γ. 40. 3, Γ. 46. 6,  Γ. 45. 6.  
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στους αντιπάλους τους, επικαλούμενοι ένα δίκαιο αποικιακής/ εξωτερικής πολιτικής, 

το οποίο δεν τηρήθηκε.
163

 Εντάσσεται στα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι 

Κερκυραίοι για να προσχωρήσουν στην αθηναϊκή συμμαχία. Κλείνει το μέρος του 

λόγου τους που αφορά στη δίκαιη και επιβεβλημένη προσφυγή τους στην Αθήνα 

(34). Διατυπώνεται ως ένας κανόνας που εξασφαλίζει την ακεραιότητα κάθε κράτους, 

αν καθορίζει την εξωτερική του πολιτική.
164

 Λειτουργεί ως προειδοποίηση σε 

συνάρτηση και με μια άποψη που έχει διατυπωθεί προηγουμένως∙ οι Κορίνθιοι δεν 

είναι άξιοι εμπιστοσύνης, αν δεν σέβονται τους φυλετικούς και αποικιακούς δεσμούς 

τους.
165

 

VII. Γνωμικά σχετικά με την ανθρώπινη ψυχολογία και τα συναισθήματα
166

 

   Ο Θουκυδίδης παρουσιάζει τα γεγονότα με οξύ πνεύμα και λεπτή κριτική. Επιχειρεί 

να διαγράψει με αδρά χρώματα τα κίνητρα των ανθρώπων διεισδύοντας στη σκέψη 

και την ψυχή τους. Αυτό φαίνεται στην αφήγηση με τις εύστοχες παρατηρήσεις και 

τους σχολιασμούς του, αλλά και στις δημηγορίες, όπου ξεδιπλώνονται οι 

προσωπικότητες των ομιλούντων. Τα γνωμικά σχετικά με την ανθρώπινη ψυχολογία 

και τα συναισθήματα συμπληρώνουν την προσπάθειά του για μία κατά το δυνατόν 

εμπεριστατωμένη παρουσίαση του πολέμου, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζουν την 

ικανότητα της ενσυναίσθησης που διαθέτει. Άλλωστε η ψυχολογική ερμηνεία είναι το 

εργαλείο που χρησιμοποιεί, αφού δεν αποδέχεται τη θεϊκή, ούτε έχει στη διάθεσή του 

σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια∙ τα πάντα περνούν μέσα από το 

συναίσθημα.
167

 

(α) ἄνδρες γὰρ ἐπειδὰν ᾧ ἀξιοῦσι προύχειν κολουθῶσι, τό γ’ ὑπόλοιπον αὐτῶν τῆς δόξης 

ἀσθενέστερον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐστὶν ἢ εἰ μηδ’ ᾠήθησαν τὸ πρῶτον, καὶ τῷ παρ’ἐλπίδα τοῦ 

αὐχήματος σφαλλόμενοι καὶ παρὰ ἰσχὺν τῆς δυνάμεως ἐνδιδόασιν· (Η. 66. 3) 

Διότι οι άνθρωποι, όταν ταπεινωθούν σ’ εκείνο στο οποίο αισθάνονται ότι υπερέχουν, χάνουν 

την αυτοπεποίθησή τους περισσότερο απ’ ό,τι εάν δεν είχαν αρχικά πιστέψει σε μια τέτοια 

                                                 
163 Πρβλ. Α. 34. 1 και Β. 38. 1- 4.  

164 Βλ. Romilly 1994: 73. 

165 Βλ. Hornblower 2006: 256. 

166 Σχετικά με την ανθρώπινη ψυχολογία και τα συναισθήματα βλ. ακόμα τα γνωμικά: 1. 84. 3, Β. 8. 1, Β. 35. 2, Β. 

44 . 2,  Β. 45 . 1, Β. 61. 3, Β. 61. 4, Β. 62. 5, Β. 87. 4, Γ. 39. 5, Γ. 40. 3, Γ. 45. 1, Γ. 45. 4, Γ. 45. 5, Γ. 45. 6, Γ. 67. 

2, Γ. 82. 7,  Γ. 83. 1, Δ. 17. 4- 5,  Δ. 55. 2,  Δ. 108. 4 ,  Ε. 103, Ζ. 11. 4, Ζ. 12. 2,Ζ. 16. 4,  Ζ. 33. 5, Ζ. 63.2, Ζ. 83. 

2, Ζ. 91. 6,, Ζ. 33. 1, Ζ.78. 2,  Η. 80. 3. 

167 Βλ. Romilly 1994: 99-100. Σχετικά με τα κίνητρα βλ. Tamiolaki 2013. 
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υπεροχή, κι όταν συμβεί κάτι που διαψεύδει ό,τι περήφανα προσδοκούσαν, χάνουν το θάρρος 

τους  περισσότερο από όσο θα δικαιολογούσε η πραγματική δύναμή τους. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Γύλιππου στους 

Συρακούσιους και τους συμμάχους τους, πριν από την τελευταία αναμέτρηση με τους 

Αθηναίους στο λιμάνι των Συρακουσών, το καλοκαίρι του 412 π. Χ. Ξεκινάει τον 

προτρεπτικό του λόγο υπογραμμίζοντας τη σημασία των προηγούμενων επιτυχιών 

τους∙ έχουν αντισταθεί στον εχθρό ξεπερνώντας τον στον ναυτικό τομέα, όπου 

υπερέχει και έχει βασίσει τις φιλοδοξίες του.
168

 Έτσι, δικαιολογημένα, μπορούν να 

είναι αισιόδοξοι για την έκβαση και της επικείμενης ναυμαχίας. Στηρίζει αυτό το 

επιχείρημά του με την εν λόγω ρήση, που είναι μία ψυχολογική εκτίμηση με γενικό 

κύρος∙ αυτό της προσδίδει και προβλεπτική ισχύ,  που δεν επαληθεύεται όμως από τα 

γεγονότα.
169

 Η αναμενόμενη από τον Γύλιππο αποθάρρυνση των Αθηναίων,
170

 λόγω 

της βίαιης διάψευσης και ανατροπής των υψηλών προσδοκιών τους, ως «υπέρμετρη 

αποκαρδίωση και θλίψη», μοιάζει με «αντεστραμμένη ύβρι»
171

 και αντιπαρατίθεται 

στην αυτοπεποίθηση που πηγάζει από αυτήν για τους ίδιους.  

(β) τὰ δὲ πολλὰ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ἡ μεγίστη ἐλπὶς μεγίστην καὶ τὴν προθυμίαν παρέχεται. 

(Η. 66. 3)  

Και στα περισσότερα εγχειρήματα οι μεγαλύτερες ελπίδες εμπνέουν και την πιο μεγάλη 

αποφασιστικότητα. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό  προέρχεται από τον ίδιο λόγο με το προηγούμενο και 

στηρίζεται στην ίδια λογική. Συμπληρώνει νοηματικά το επιχείρημά του πρώτου, 

ολοκληρώνοντας έτσι την αντιπαραβολή του ηθικού των εμπόλεμων. Οι Συρακούσιοι 

και οι σύμμαχοί τους θα δράσουν πιο αποτελεσματικά, γιατί επιτρέπεται σε αυτούς 

από τα δεδομένα των περιστάσεων να τρέφουν μεγαλύτερες ελπίδες για τη νίκη. 

 

                                                 
168 Την υποδούλωση της Σικελίας κι έπειτα, αν μπορούσαν της Πελοποννήσου και ολόκληρης της Ελλάδας∙ βλ. Η. 

66. 2 και πρβλ. Ζ. 90. 2-3 από τον λόγο του Αλκιβιάδη στη Σπάρτη∙ βλ. Hornblower 2008: 683. 

169 Ωστόσο, η αποθάρρυνση των Αθηναίων δεν επιβεβαιώνεται από τη διήγηση, καθώς αυτοί δεν έχασαν το 

θάρρος τους και κατέβαλαν τα μέγιστα αντλώντας «την ενεργητικότητα της απελπισίας» μπροστά στον κίνδυνο∙ 

βλ. Romilly 1994: 107.  

170 Αυτήν φαίνεται να διαβλέπει και ο Νικίας στην αρχή του  δικού του προτρεπτικού λόγου∙ πρβλ. Η. 61. 2. 

171 Πρβλ. Β. 61. 3∙ βλ. Romilly 2009: 434 σημ. 19, 437 σημ. 25. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρήμα κολούω, το 

οποίο είναι ομηρικό (Ιλ. 20. 370) και δεν συναντάται αλλού στον Θουκυδίδη, χρησιμοποιείται στον Ηρόδοτο από 

τον Αρτάβανο με το ίδιο πνεύμα: φιλέει γὰρ ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν (7. 10. 1)∙ βλ. Hornblower 2008: 

685-686. 
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(γ) πᾶσι γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα ὁρᾶν πάσχοντάς τι ἄηθες ὀργὴ προσπίπτει· 

καὶ οἱ λογισμῷ ἐλάχιστα χρώμενοι  θυμῷ πλεῖστα ἐς ἔργον καθίστανται. (Β. 11. 7)  

Γιατί όλοι οι άνθρωποι, όταν μπροστά στα μάτια τους βλέπουν να τους συμβαίνει κάποιο 

ασυνήθιστο γι’ αυτούς κακό, κυριεύονται από οργή, κι όσο λιγότερο χρησιμοποιούν το 

λογικό, τόσο περισσότερο η οργή τους ωθεί σε πράξεις. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Αρχίδαμου στον 

Ισθμό, όπου είχαν συγκεντρωθεί δυνάμεις
172

 των Πελοποννησίων, πριν από την 

πρώτη εισβολή στην Αττική , το καλοκαίρι του 431 π. Χ. Μετά την καθιερωμένη 

αναφορά στους προγόνους, εξαίρει τη σημασία της παρούσας εκστρατείας και εφιστά 

την προσοχή τους στην αθηναϊκή ετοιμότητα. Επιπλέον, προβλέπει την οργισμένη 

αντίδρασή τους, καθώς έκπληκτοι θα αντικρίζουν τη γη τους να καταστρέφεται
173

∙ 

την ανάγει, μάλιστα, σε «ψυχολογικό φαινόμενο»
174

 μέσω αυτής της κρίσης γενικής 

εμβέλειας που χρησιμοποιεί.
175

  

   Τα παραπάνω γνωμικά εκφράζουν προβλέψεις για την ψυχολογική κατάσταση του 

αντιπάλου κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων. Εντάσσονται στα μέσα 

που επιστρατεύει ο κάθε αγορεύων για να εμψυχώσει τους άντρες του. 

 VIII. Γνωμικά σχετικά με την τύχη  

   Ο Θουκυδίδης παρουσιάζει με ορθολογιστικό τρόπο τα γεγονότα του πολέμου. 

Επιχειρεί να ανιχνεύσει τις αιτίες και τις συνέπειες των ανθρώπινων πράξεων και 

συμπεριφορών χωρίς να τις αποδίδει σε κάποια θεϊκή παρέμβαση. Δέχεται όμως ότι 

μπορεί να συμβούν πράγματα, τα οποία είναι αδύνατο να υπολογιστούν και ο 

καθένας πρέπει να είναι προετοιμασμένος για το απρόβλεπτο. Αυτά αποδίδονται από 

                                                 
172 Τα δύο τρίτα του στρατού της κάθε πόλης∙ βλ. Β. 10. 2. 

173 Πρβλ. τα λόγια του Περικλή στο Α. 143. 5, όπου καλεί τους Αθηναίους  να αδιαφορήσουν για τη γη τους και 

να μην παρασυρθούν από οργή και συγκρουστούν με τους Πελοποννησίους. Αργότερα επανέρχεται στο ίδιο θέμα 

υπό την πίεση των περιστάσεων στην τελευταία του δημηγορία (Β. 62. 3). 

174 Βλ. Romilly 1994: 85.  

175 Η πρόβλεψή του επιβεβαιώνεται από τη διήγηση όσον αφορά στα συναισθήματα των Αθηναίων, αλλά όχι στο 

επίπεδο των πράξεων λόγω του Περικλή. Οι Αθηναίοι διακατέχονται από έκπληξη και οργή∙ βλ. 21. 2∙ ο 

Περικλής, φοβούμενος την επικράτηση της οργής των Αθηναίων έναντι της λογικής, απέφυγε να συγκαλέσει 

συνέλευση∙ βλ. Β. 22. 1∙ βλ. Romilly 1994: 84-85. Ο Connor έχει σημειώσει την εξέχουσα θέση της οργής στην 

εύστοχη παρουσίασή του για την κυκλική σύνθεση του 2ου βιβλίου. Στο διάγραμμα που παραθέτει διαγράφονται 

και τα παράλληλα που έχουν αναφερθεί στον σχολιασμό μας∙ βλ. Connor: 252 , Παράρτημα 2. 
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τους ρήτορες στην τύχη, η οποία στα γνωμικά παρουσιάζεται ως ένας αστάθμητος 

φυσικός παράγοντας που επεμβαίνει αποφασιστικά στη ζωή των ανθρώπων. 
176

 

(α) ἐνδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαθῶς χωρῆσαι ἢ καὶ τὰς 

διανοίας τοῦ ἀνθρώπου· δι’ ὅπερ καὶ τὴν τύχην, ὅσα  ἂν παρὰ λόγον ξυμβῇ, εἰώθαμεν 

αἰτιᾶσθαι. 

(Α. 140. 1)  

Διότι ενδέχεται τα γεγονότα να εξελιχθούν κατά τρόπον όχι λιγότερο απροσδόκητο απ’ ότι τα 

σχέδια των ανθρώπων∙ γι’ αυτό συνηθίζουμε να τα βάζουμε με την τύχη για όσα συμβαίνουν 

διαφορετικά απ’ ό,τι λογαριάζουμε. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από την πρώτη δημηγορία του Περικλή στην 

εκκλησία του δήμου λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, το 431 π . Χ. Τίθεται 

σαφώς υπέρ της σύγκρουσης, χωρίς υποχώρηση στις αξιώσεις των Λακεδαιμονίων.
177

 

Στο προοίμιο του λόγου του καλεί τους Αθηναίους που θα συμφωνήσουν μαζί του να 

παραμείνουν σταθεροί στις αποφάσεις τους, όποια και αν είναι η εξέλιξη των 

πραγμάτων. Αφήνει ένα ενδεχόμενο πρόσκαιρης αποτυχίας, που αποδίδει στον 

αστάθμητο παράγοντα της τύχης, η οποία συχνά αντιστρατεύεται τη λογική και τα 

σχέδια των ανθρώπων,
178

 με συνέπεια αυτοί να της επιρρίπτουν ευθύνες. Η ρήση 

αυτή δικαιολογεί την άποψή του και της προσδίδει το κύρος πανανθρώπινης 

αλήθειας. Μάλιστα, ενώ οριοθετεί τη δυνατότητα πρόβλεψης, στα πλαίσια της 

ιστορίας λειτουργεί προληπτικά απηχώντας μελλοντικά γεγονότα∙ ο Περικλής στη 

συνέχεια πρόκειται να αντιμετωπίσει την οργή των συμπολιτών του μετά την 

εξασθένισή τους από τον λοιμό και τη δεύτερη εισβολή των Πελοποννησίων∙ 
179

   

 

(β) οὐ γὰρ οἷόν τε ἅμα τῆς τε ἐπιθυμίας καὶ  τῆς τύχης τὸν αὐτὸν ὁμοίως ταμίαν γενέσθαι. 

 (Ζ.78. 2)   

Διότι δεν μπορεί κανείς να ρυθμίζει την τύχη κατά τις επιθυμίες του. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Ερμοκράτη στην 

Καμάρινα, το χειμώνα του 414 π. Χ. Επιδιώκει να αποτρέψει τους Καμαριναίους να 

ταχθούν στο πλευρό των Αθηναίων και να στραφούν εναντίον των Συρακουσών. 

                                                 
176 Σχετικά με την τύχη, βλ. ακόμα τα γνωμικά: Α. 84. 3, Β. 64. 2, Γ. 39. 4, Γ. 45. 6, Ε. 103. 

177 Βλ. σημ. 112  ανωτέρω. 

178 Η μία ιδέα αντισταθμίζεται από την άλλη, πρβλ. Ε. 75. 3. Διακρίνεται ειρωνεία στα λόγια του Περικλή. Το 

επίρρημα ἀμαθῶς έχει παθητική σημασία∙ οι άνθρωποι δεν μπορούν να διδάξουν τα γεγονότα∙ βλ. Hornblower 

2006: 441, Gomme 1971: 453.   

179  Βλ. Β. 59. 
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Παρουσιάζει ως άκρως επιβεβλημένη τη σύμπραξη όλων των σικελικών πόλεων 

εναντίον της Αθήνας, που δρα επεκτατικά. Στη μέση περίπου του λόγου του 

αναγνωρίζει το ενδεχόμενο να προκαλεί η πατρίδα του φθόνο και φόβο,
180

 τόσο που 

κάποιοι να επιθυμούν να κινδυνεύσει, για να σωφρονιστεί, πιστεύοντας όμως κατά 

βάθος ότι στο τέλος θα επικρατήσει και οι ίδιοι θα σωθούν πλάι της. Μια τέτοια 

πεποίθηση  θεωρεί ότι μπορεί να αποβεί μοιραία για ολόκληρη τη Σικελία,
181

 γιατί 

υπερβαίνει τα όρια της ανθρώπινης δύναμης. Κανείς δεν μπορεί να ρυθμίσει την τύχη 

σύμφωνα με τις επιθυμίες του και να καθορίσει την εξέλιξη των γεγονότων.
182

 Αυτή η 

ιδέα αποτελεί τη βάση του επιχειρήματός του και προβάλλεται  μέσω της εν λόγω 

ρήσης ως αδιαφιλονίκητη αλήθεια. 

   Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ομιλούντες εφιστούν την προσοχή των ακροατών 

τους στην τύχη ως έναν αδιόρατο αντίπαλο, που θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα 

υπόψη στις επιλογές τους.  

IX. Γνωμικά σχετικά με αξίες, ιδανικά, αγαθά 

   Συναντάμε συχνά στις δημηγορίες γνωμικά που αφορούν σε αξίες, ιδανικά και 

ανθρώπινα αγαθά.Οι αγορεύοντες τα επικαλούνται, για να πείσουν το ακροατήριό 

τους και να κατευθύνουν τις επιλογές του. Αρχές και ιδεώδη που προβάλλονται ως 

αδιαπραγμάτευτα στοιχεία αντικατοπτρίζουν κοινές αντιλήψεις και επιδιώξεις, που 

αποκτούν διαχρονική σημασία.
183

 

(α) οὐ γὰρ δὴ ἐπί γε τὴν ἐν τοῖς αἰσχροῖς καὶ προύπτοις κινδύνοις πλεῖστα διαφθείρουσαν  

ἀνθρώπους αἰσχύνην τρέψεσθε. (Ε. 111. 3)  

Μην παρασύρεστε από το αίσθημα της τιμής που τόσο συχνά καταστρέφει τους ανθρώπους, 

όταν βρίσκονται μπροστά σε ταπεινωτικούς και προφανείς κινδύνους. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τον διάλογο των Μηλίων. Οι Αθηναίοι 

τον Μάρτιο του 416 π. Χ. οργανώνουν εκστρατεία εναντίον τους. Πριν επιτεθούν, 

                                                 
180 Βλ. παραπάνω το γνωμικό (Ζ. 78. 2) στη σελ. 38 ανωτέρω. 

181 Βλ. Ζ. 78. 3. 

182 Την ίδια ιδέα εκφράζει ο Ερμοκράτης και στον λόγο του στη Γέλα, Δ. 64. 1. Η  (σοφόκλεια) λέξη  ταμίας 

χρησιμοποιείται μεταφορικά, όπως και στο Ζ. 18. 3 (ταμιεύεσθαι) από τον Αλκιβιάδη∙ βλ. Hornblower 2008: 351, 

499, Gomme 1978: 352. 

183 Βλ. ακόμα τα γνωμικά σχετικά με την ευτυχία: Γ. 39. 4, Β. 44 . 1∙ την ευτυχία και την ελευθερία: Β. 43 . 4, Β. 

43 . 5∙ την τιμή και την αξιοπρέπεια: Α. 144. 4, Β. 40 . 1, Β. 44 . 4, Ζ. 16. 2∙ τη γενναιοψυχία: Α. 136. 4, Β. 42 . 3, 

Β. 43 . 6, Β. 64. 6, Β. 87. 3, Β. 87. 4, Ζ.72.4. ∙ την υστεροφημία: Β. 64. 5, Ζ. 16. 5 , Β. 43 . 3∙ τη φιλοπατρία: Ζ. 92. 

4 ∙ τη σύνεση: Η. 68. 3, Γ. 37. 3(και την εντιμότητα)∙ την αρετή: Α. 84. 4, Β. 46∙ την αξία της ανθρώπινης ζωής: Α. 

143. 5∙ την ατομική και την κοινωνική ευημερία: Β. 60. 3, Ζ. 9. 2, Ζ. 16. 3. 
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προσπαθούν να πετύχουν την υποταγή του νησιού μέσω  διαπραγματεύσεων, οι 

οποίες έγιναν με τη μορφή διαλογικής συζήτησης. Λίγο πριν αποσυρθούν, επιδιώκουν 

να πείσουν τους Μηλίους να προτάξουν το συμφέρον και τη σωτηρία τους.
 184

 Στην 

εν λόγω ρήση το αίσθημα της τιμής αποκτάει αρνητική σημασία, καθώς 

παρουσιάζεται να οδηγεί τους ανθρώπους που εμμένουν σε αυτό, παραβλέποντας τα 

αντικειμενικά δεδομένα, στην καταστροφή. Έτσι εκφράζεται μία κοινή εκτίμηση, η 

οποία δύναται να λειτουργήσει, αντίθετα από το σύνηθες,  ως κανόνας επιτυχίας, αν 

ληφθεί σοβαρά υπόψη.   

(β) πολλοῖς γὰρ προορωμένοις ἔτι ἐς οἷα φέρονται τὸ αἰσχρὸν καλούμενον ὀνόματος 

ἐπαγωγοῦ δυνάμει ἐπεσπάσατο ἡσσηθεῖσι τοῦ ῥήματος ἔργῳ  ξυμφοραῖς ἀνηκέστοις ἑκόντας 

περιπεσεῖν καὶ αἰσχύνην αἰσχίω μετὰ ἀνοίας ἢ τύχῃ προσλαβεῖν.  

(Ε. 111. 3)  

Γιατί είναι πολλοί αυτοί που, ενώ βλέπουν ακόμα καθαρά προς τα πού φέρονται, τους 

παρασύρει με τη μαγική δύναμη του ονόματος η λεγόμενη τιμή και τους κάνει να πέφτουν με 

τις πράξεις τους σε συμφορές πραγματικά ανήκεστες και να ντροπιάζονται χειρότερα – από 

ανοησία παρά από ατυχία. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό συμπληρώνει και επεξηγεί το προηγούμενο 

λειτουργώντας στο ίδιο επίπεδο. Υπογραμμίζει περαιτέρω τις δυσάρεστες συνέπειες 

του αισθήματος της τιμής, σύμφωνα με τους Αθηναίους, αφού παρουσιάζει τους 

ανθρώπους να χάνουν τελικά την αξιοπρέπειά τους, λόγω αφελών επιλογών και όχι 

ατυχών συγκυριών.  

 

(γ) κράτιστοι δ’ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα 

γιγνώσκοντες καὶ διὰ  ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. (Β. 40 . 3)  

Όμως την πιο μεγάλη δύναμη ψυχής θα ήταν σωστό να κριθεί ότι την έχουν όσοι γνωρίζουν 

ολοκάθαρα ποια είναι τα φοβερά και ποια τα ευχάριστα και εντούτοις  δεν υποχωρούν 

εξαιτίας αυτού μπροστά στους κινδύνους. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή. Σε αυτόν τον 

λόγο ο Περικλής πλέκει το εγκώμιο της Αθήνας, καθώς παρουσιάζει και όλα τα 

στοιχεία, στα οποία στηρίζεται η ισχύς και το μεγαλείο της πόλης του.
185

 Στο τμήμα 

της ομιλίας του που αναφέρεται στον έπαινο της αθηναϊκής πολιτείας βρίσκεται η εν 

                                                 
184 Οι Αθηναίοι, αφού τόνισαν (πρωτύτερα στο διάλογο) στους Μηλίους ότι δεν πρέπει να ελπίζουν στη βοήθεια 

των Λακεδαιμονίων, τους προτείνουν να γίνουν σύμμαχοί τους και να διατηρήσουν τη χώρα τους καταβάλλοντας 

φόρο υποτελείας∙ βλ. Ε. 111. 4. 

185 Γι’ αυτό και εν μέρει είναι και πανηγυρικός λόγος. 
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λόγω ρήση. Δίνει τον ορισμό της πραγματικής ανδρείας που πηγάζει από υψηλό 

φρόνημα και σαφή γνώση των κινδύνων.
186

 Προβάλλεται έτσι η ανωτερότητα των 

συμπολιτών του, αφού συνδυάζουν τον «στοχασμό με την τόλμη»
187

. Εξυπηρετείται ο 

απώτερος στόχος του ομιλούντα, που είναι η ανύψωση του ηθικού τους και η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των επικείμενων δυσκολιών.  

 (δ) ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί. (Η. 77. 7)  

Γιατί άνδρες κάνουνε την πόλη κι όχι τείχη, ούτε πλοία από άνδρες αδειανά. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από την τελευταία δημηγορία του Νικία, που 

απηύθηνε στους Αθηναίους μετά τη συντριβή τους στο λιμάνι των Συρακουσών, 

καθώς αυτοί ετοιμάζονταν για την υποχώρησή τους, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 413 

π. Χ. Είναι η μοναδική γενική κρίση και η τελική πρόταση στον επίλογο
188

 αυτού του 

σύντομου παραινετικού λόγου, που εκφωνείται σε άκρως πιεστικές και κρίσιμες 

συνθήκες για το στράτευμα.
189

 Ο Νικίας, αφού δίνει και τις πρακτικές συμβουλές για 

την πορεία που θα ακολουθήσουν φεύγοντας από τη Σικελία, τους τονίζει ότι δεν 

έχουν κανένα περιθώριο εκδήλωσης δειλίας, αν θέλουν να επιβιώσουν. Για να τους 

εμψυχώσει, παρουσιάζει τη δική τους σωτηρία ως προϋπόθεση για την ανάκτηση της 

δύναμης της πόλης τους, συνδέοντας τη δική τους υπόσταση με αυτή του κράτους 

τους.
190

 Αιτιολογεί τη θέση του με την εν λόγω ρήση
191

, η οποία προβάλλει την αξία 

της ανθρώπινης ζωής, του έμψυχου υλικού ενός κράτους σε αντιπαραβολή με την 

                                                 
186 Σε αντίθεση με τη γενναιότητα λόγω άγνοιας. Ο Περικλής προσδιορίζει την ανδρεία με τρόπο που παραπέμπει 

στον Πλάτωνα∙ βλ. Hornblower 2006: 539, Gomme 1998: 123.   

187 Βλ. Romilly 1994: 70. Στον Θουκυδίδη τα ηθικά χαρίσματα είναι σημαντικά και υποτάσσονται στα νοητικά 

χαρίσματα∙ πρβλ. Β. 62. 4-5, όπου εξαίρεται η έννοια της ορθής γνώσης∙ μόνο στο Ε. 72. 2 η έλλειψη εμπειρίας 

αντισταθμίζεταιι από τη γενναιότητα, χωρίς όμως περαιτέρω σχολιασμ.ό∙ βλ. Romilly 1988: 174-175, σημ. 83.  

188 Ο επίλογος καταλαμβάνει όλη την παράγραφο 7, στο 77 κεφάλαιο. 

189 Σύμφωνα με τον Immerwahr (1973: 31), ο Νικίας στον συγκεκριμένο λόγο καταφεύγει σε προσωπικές και 

συνηθισμένες εκτιμήσεις, που είναι αταίριαστες  στην περίσταση∙ ως αποκορύφωση αυτών, που φτάνει στα όρια 

του παράλογου, θεωρεί την υπό εξέταση ρήση. 

190 Αυτό το απευθύνει στους Αθηναίους, ενώ στους συμμάχους λέει ότι θα μπορέσουν να δουν ξανά ό,τι 

επιθυμούν. 

191 Σύμφωνα με τον Hornblower, «είναι ίσως η δεύτερη πιο διάσημη φράση στο έργο του Θουκυδίδη μετά τη ρήση 

του Περικλή: ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, Β. 43. 3». Την ιδέα που εκφράζει, και απηχεί τον ομηρικό Αίαντα 

(Ιλ. 15. 734-8), τη βρίσκουμε επίσης στον Αλκαίο (απ. 112. 10), τον Αισχύλο (Πέρσες 349), τον Σοφοκλή (Οιδ. 

Τύρ. 56-7), τον Ευριπίδη, τον Ηρόδοτο (8. 100. 2). Μέσα από την ιστορία μπορούμε να παραβάλλουμε τα λόγια 

του Περικλή  στο Α. 143. 5, όπου συμβουλεύει τους Αθηναίους να μη θρηνούν για τα χωράφια και τα σπίτια τους, 

αλλά για τους ανθρώπους, γιατί αυτοί μπορούν να τα αποκτήσουν ξανά. Βλ. Hornblower 2008: 720∙ Hornblower 

2011: 238, σημ. 17∙ Hornblower 1994: 67∙ Rood 1999: 196, σημ. 63.  
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υλική υποδομή του. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στο δεύτερο μέρος της με τη 

δραματική παραστατικότητα της εικόνας με τα άδεια τείχη και πλοία. 

 

X. Γνωμικά σχετικά με την αδικία, το έγλημα, την τιμωρία 

   Η έννοια που λαμβάνουν η αδικία και το έγκλημα στα γνωμικά εξαρτάται από τους 

επιδιωκόμενους στόχους κάθε αγορητή. Αυτοί καθορίζουν και τη γενικότερη 

προσέγγιση κάθε περίπτωσης, όπως και το είδος της τιμωρίας που εκτιμάται ότι 

πρέπει να επιβληθεί.
192

 

(α) οἱ  γὰρ ἄγοντες παρανομοῦσι μᾶλλον τῶν ἑπομένων. (Γ. 65. 2)  

Διότι όσοι οδηγούν σε μια αδικία παρανομούν περισσότερο από εκείνους που τους 

ακολουθούν. 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία των Θηβαίων στη δίκη για 

την τύχη των Πλαταιών, μετά από τη λύση της πολιορκίας τους και την παράδοσή 

τους στους Λακεδαιμόνιους, το καλοκαίρι του 427 π. Χ. Αρνούνται την κατηγορία 

των Πλαταιέων, των οποίων ο λόγος έχει προηγηθεί, ότι παραβίασαν τα καθιερωμένα 

και επιτέθηκαν στην πόλη τους σε καιρό ειρήνης και ημέρα γιορτής. Υποστηρίζουν 

ότι δεν πήγαν ως εχθροί, αλλά κατόπιν έκκλησης σε βοήθεια από εξέχοντες 

συμπολίτες τους, που δεν επιθυμούσαν πλέον τη συμμαχία με την Αθήνα, αλλά την 

επαναφορά στους θεσμούς των Βοιωτών. Σε αυτούς, λοιπόν, αποδίδουν το 

μεγαλύτερο μέρος  της ευθύνης∙
193

 επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό τους 

χρησιμοποιώντας την εν λόγω ρήση περί ηθικής αυτουργίας, που τους απαλλάσσει, 

εφόσον είναι μία κοινώς αποδεκτή γνώμη.
194

  

 

(β)  (ὁ γὰρ παθὼν τῷ δράσαντι ἀμβλυτέρᾳ τῇ ὀργῇ ἐπεξέρχεται, ἀμύνεσθαι δὲ τῷ παθεῖν ὅτι 

ἐγγυτάτω κείμενον ἀντίπαλον ὂν μάλιστα τὴν τιμωρίαν ἀναλαμβάνει) (Γ. 38. 1)  

                                                 
192 Σχετικά με την αδικία, το έγκλημα και την τιμωρία, βλ. ακόμα τα γνωμικά: Γ. 45. 1, Γ. 45. 3,  Γ. 45. 5, Γ. 45. 6, 

Γ. 67. 2,  Γ. [84], Δ. 98. 6.  

193
 Την οποία στη συνέχεια αποποιούνται εντελώς, καθώς υποστηρίζουν ότι τελικά κανείς δεν 

παρανόμησε, γιατί ό,τι έκαναν ήταν για το καλό των Πλαταιών∙ βλ. Γ. 65. 3. 

194
 Την ίδια αρχή που επικαλούνται οι Θηβαίοι με τη συγκεκριμένη ρήση έχουν χρησιμοποιήσει με αντίθετο 

τρόπο πρωτύτερα και οι Πλαταιείς στο Γ. 55. 4. Βλ. Romilly 1994: 76-77, Romilly 1988: 204, σημ. 27,   

Hornblower 2008: 726.  
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(Γιατί τότε το θύμα της αδικίας στρέφεται εναντίον του θύτη με ξεθυμασμένη κάπως την 

οργή του, ενώ η αντίδραση που εκδηλώνεται με όσο γίνεται μεγαλύτερη χρονική εγγύτητα 

επιβάλλει τιμωρία πολύ πιο ανάλογη με το πάθημα.) 

   Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Κλέωνα στη 

συνέλευση του δήμου των Αθηναίων, που είχε συγκληθεί για την επανεξέταση της 

απόφασής τους σχετικά με την τιμωρία των Μυτιληναίων για την αποστασία τους, το 

καλοκαίρι του 427 π. Χ. Θεωρεί ότι οφείλουν να παραμείνουν αμετάκλητοι σε ό,τι 

αρχικά είχαν αποφασίσει
195

 και να μη χρονοτριβούν με συζητήσεις, γιατί ευνοούν 

αυτούς που τους αδίκησαν. Δικαιολογεί τη θέση του παρουσιάζοντάς την ως κοινώς 

αποδεκτή άποψη με την υπό εξέταση ρήση∙
196

 η άμεση χρονικά τιμωρία του θύτη 

είναι και η πιο ενδεδειγμένη για το αδίκημα που έχει αυτός διαπράξει, γιατί ο χρόνος 

που μεσολαβεί αφήνει περιθώρια στο θύμα να κατευνάσει την οργή του.
197

 Οι γενικές 

κρίσεις καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του λόγου του. Επειδή γνωρίζει τις αμφιβολίες 

των συμπολιτών του, προσπαθεί εναγωνίως να απαξιώσει την ίδια τη διαδικασία της 

συνέλευσης και να εντείνει το αίσθημα της οργής τους, προσφέροντάς του νομική 

αιτιότητα.  

(γ) ἢ τοίνυν δεινότερόν τι τούτου δέος εὑρετέον ἐστὶν ἢ τόδε γε οὐδὲν  ἐπίσχει, ἀλλ’ ἡ μὲν 

πενία ἀνάγκῃ τὴν τόλμαν παρέχουσα, ἡ δ’ ἐξουσία ὕβρει τὴν πλεονεξίαν καὶ φρονήματι, αἱ δ’ 

ἄλλαι ξυντυχίαι ὀργῇ τῶν ἀνθρώπων ὡς ἑκάστη τις κατέχεται ὑπ’ ἀνηκέστου τινὸς 

κρείσσονος ἐξάγουσιν ἐς τοὺς κινδύνους. (Γ. 45. 4)  

Ή λοιπόν πρέπει να βρεθεί κάτι που να προκαλεί μεγαλύτερο φόβο από τη θανατική ποινή ή 

να παραδεχτόύμε ότι αυτή διόλου δεν αναχαιτίζει το κακό, αλλά ότι αφ’ενός η φτώχεια με 

την τόλμη που γεννούν οι ανάγκες, αφ’ ετέρου ο πλούτος με την πλεονεξία που γεννάει η 

αλαζονεία και η έπαρση, έπειτα  οι άλλες περιστάσεις της ζωής, ανάλογα με το ισχυρότερο 

ακόρεστο πάθος που κυριαρχεί σε καθεμιά, εξωθούν τους ανθρώπους σε κίνδυνο. 

                                                 
195

 Οι Αθηναίοι στην πρώτη τους συνέλευση είχαν αποφασίσει να θανατώσουν όχι μόνο όσους είχαν 

αιχμαλώτους, αλλά και όλους τους ενήλικους άνδρες του νησιού και να πουλήσουν τα γυναικόπαιδα ως δούλους∙ 

βλ. Γ. 36. 2.  

196
 Στον πρόλογό του αναφέρεται  στην αδυναμία μιας δημοκρατικής πόλης να ασκεί ηγεμονία και αμφισβητεί 

την αξία των δημόσιων αγορεύσεων. Παρεμβάλλει αυτή τη γενική κρίση στο αμέσως επόμενο τμήμα του λόγου 

του, όπου αντιτίθεται εμμέσως στον Διόδοτο, ο οποίος θα υποστηρίξει στη συνέχεια την ανάκληση της απόφασης. 

197
 Η ιδέα του δίκαιου χαρακτήρα των αντιποίνων κυριαρχεί στην τραγωδία της εποχής∙ πρβλ. Αισχύλου 

Χοηφ.313∙ βλ. Hornblower 2008: 684. Η απαίτηση του Κλέωνα για άμεση τιμωρία στο συγκεκριμένο απόφθεγμα 

σχετίζεται με την οργή, που κατευθύνει ορθά τη βούληση∙ παρακάτω στο Γ. 40. 7 η ίδια έννοια είναι το 

«προσωπείο» της γνώμης. Βλ. Rood 1999: 147,  σημ. 63. 
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 Το συγκεκριμένο γνωμικό προέρχεται από τη δημηγορία του Διοδότου που 

ακολούθησε την τοποθέτηση του Κλέωνα στο θέμα της Μυτιλήνης.
198

 Αντιτίθεται 

στην εφαρμογή της προηγούμενης σκληρής απόφασης των Αθηναίων. Στο πρώτο 

μέρος του λόγου του αντικρούει τις κατηγορίες του προλαλήσαντος εναντίον του 

ίδιου και των θεσμών της πόλης. Περνάει στο θέμα της θανατικής ποινής, αφού 

τονίσει ότι προασπίζεται το συμφέρον της πόλης, θέλοντας να αποδυναμώσει το 

επιχείρημα του προηγηθέντος περί παραβίασης του δικαίου.
199

 Παραθέτει μία σειρά 

από γενικές κρίσεις που στοιχειοθετούν μια θεωρία για την αναπότρεπτη φύση του 

εγκλήματος ανεξάρτητα από το μέγεθος της τιμωρίας που  αυτό επιφέρει. Στην υπό 

εξέταση ρήση παρουσιάζεται η αδυναμία της εσχάτης των ποινών να λειτουργήσει 

κατασταλτικά στην εγκληματική συμπεριφορά  λόγω της πίεσης των περιστάσεων ως 

κανόνας που ισχύει μεταξύ των ανθρώπων. Δικαιολογεί τη βασική θέση του 

ομιλούντος σχετικά με το ότι δεν πρόκειται να αποτρέψει τις αποστασίες πόλεων∙ 

συγχρόνως λειτουργεί προβλεπτικά πέραν της διήγησης, καθώς το μέλλον θα την 

επιβεβαιώσει.
200

 

Συμπεράσματα 

   Τα γνωμικά κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο έργο του Θουκυδίδη. Η συντριπτική 

τους πλειοψηφία βρίσκεται στις δημηγορίες, όπου στηρίζουν την άποψη του 

εκάστοτε αγορεύοντος∙ γεγονός που εξηγεί και την ελάχιστη παρουσία τους στα 

τελευταία βιβλία.
201

 Ωστόσο, τα λιγοστά που απαντώνται στην αφήγηση έχουν 

ιδιαίτερη αξία για εμάς, γιατί εκφράζουν τις πεποιθήσεις του ίδιου του ιστορικού. 

   Τα αποφθέγματα που συναντώνται στην αφήγηση συνήθως αποτελούν ένα σχόλιο 

σχετικά με τα τεκταινόμενα, που εμπεριέχει μία επεξήγηση ή ένα συμπέρασμα.
202

 

Αυτά που βρίσκονται στις δημηγορίες έχουν καθαρά πρακτική λειτουργία. Συνιστούν 

                                                 
198

 Ο Finley έχει επισημάνει ότι η αντίθεση μεταξύ δίκαιου και συμφέροντος, όπως εκδηλώνεται στην αντιλογία 

Κλέωνα και Διόδοτου, είναι ανάλογη με αυτή μεταξύ της Φαίδρας και της παραμάνας στον Ιππόλυτο του 

Ευριπίδη. Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη τραγωδία είχε διδαχθεί ένα χρόνο πριν από τη διεξαγωγή αυτής της 

συζήτησης στην εκκλησία του δήμου. Βλ. Finley 1988: 68. 

199
 Βλ. Γ. 44. 

200
 Η Αθήνα δεν κατάφερε να σταματήσει τις αποστασίες πόλεων, αν και είχε επιβάλει τη θανατική ποινή σε 

άλλες που είχαν αποσκιρτήσει. Αυτό το γεγονός προσθέτει αξιοπιστία στα λόγια του Διοδότου, που αποκτούν 

παραδειγματική αξία και καταλήγουν να είναι μία ιστορική γενίκευση. Βλ. Romilly 1994: 89-90. 

201 Βλ. σημ. 2, σελ. 4 στην παρούσα εργασία. 

202 Βλ. συγκεκριμένα: Α. 10. 3, Α. 20. 1, Α. 20. 3, Α. 21. 2, Β. 8. 1, Γ. 82. 2, Γ. 82. 7, Γ. 83.1, Γ.[84], Δ. 55.2, Δ. 

98. 6, Δ. 108. 4, Ε. 16. 1, Ε.17. 1, Ε. 68. 2, Ε. 69. 2, Ζ. 63. 2, Η. 80. 3, Θ. 76. 6, Θ. 89. 3. 
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ένα βασικό επιχείρημα ή κατά περίπτωση ενισχύουν, επιβεβαιώνουν, αποσαφηνίζουν 

ή ανακεφαλαιώνουν τα λεχθέντα. 

    Η μελέτη του λεκτικού περιβάλλοντός τους βοήθησε στη βαθύτερη κατανόησή 

τους, καθώς μέσα από τη συντακτική τους κατηγοριοποίηση κατέστη εφικτή η κατά 

το δυνατόν επαρκέστερη σύλληψη των νοηματικών τους προεκτάσεων. Τα 

περισσότερα από αυτά αποτελούν κύριες προτάσεις, στοιχείο που δηλώνει την 

οργανική τους σχέση με το έργο. Ενώ η σαφής υπεροχή των παρατακτικών 

αντιθετικών και αιτιολογικών συνδέσμων συνάδει με τον σκοπό της χρησιμοποίησής 

τους στο εκάστοτε νοηματικό πλαίσιο. 

   Ο Πελοποννησιακός πόλεμος αποτελεί το θέμα πραγμάτευσης της συγγραφής του 

Θουκυδίδη. Η εξέταση του περιεχομένου των γνωμικών κατέδειξε τη σφαιρική και 

ενδελεχή προσέγγισή του. Οι θεματικές κατηγορίες στις οποίες αυτά βρέθηκαν να 

εμπίπτουν συνθέτουν μία ευρεία και διεισδυτική προσέγγιση της σύγκρουσης σε όλες 

τις εκφάνσεις της. Ο πόλεμος, εκ των πραγμάτων, αναδεικνύεται ως η πιο σημαντική 

κατηγορία. Ακολουθούν αυτές που αφορούν στην ανθρώπινη ψυχολογία και τα 

συναισθήματα, τις διακρατικές σχέσεις και τη διπλωματία, την πολιτική, τις αξίες, τα 

ιδανικά και τα αγαθά. Η αριθμητική υπεροχή των γνωμικών που ανήκουν σε αυτές 

έναντι των υπολοίπων ομάδων αποδεικνύει την πρόθεση του ιστορικού να 

διερευνήσει και να φωτίσει τα κίνητρα των ανθρώπινων πράξεων.   

   Υπάρχουν γενικές κρίσεις που υποστηρίζουν διαφορετικές απόψεις. Το γεγονός 

αυτό είναι  ενδεικτικό της τεχνικής, αλλά και της αξίας του Θουκυδίδη ως ιστορικού. 

Αφενός αντικατοπτρίζουν τις επιρροές του από τη σοφιστική και τη ρητορική της 

εποχής του∙ αφετέρου προβάλλουν την ενσυνείδητη προσπάθειά του  για όσον το 

δυνατόν αντικειμενική και αμερόληπτη προσέγγιση των γεγονότων. 

   Τα γνωμικά συντελούν στην ίδια τη συνοχή του έργου και είναι αδιάσπαστα 

ενωμένα με αυτό. Με τον γενικευτικό τους χαρακτήρα εξυπηρετούν τον απώτατο 

στόχο του ιστορικού να αποτελέσει η συγγραφή του παράδειγμα και οδηγό για 

μελλοντικές γενιές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

   Τα γνωμικά που σχολιάζονται στην εργασία μας σημειώνονται με αστερίσκο. 

ΒΙΒΛΙΟ Α΄ 

ἣν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν  ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι (ποίησιν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν  ποιητὴν 

ὄντα κοσμῆσαι ;)* (Α.10.3) Αφήγηση  ( Ποίηση) 

χαλεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι.*(Α. 20. 1) Αφήγηση (Ιστορική έρευνα) 

οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ᾖ, ὁμοίως 

ἀβασανίστως παρ’ ἀλλήλων δέχονται.* (Α. 20. 1) Αφήγηση 

 (Πρόσληψη παρελθόντος / Ευπιστία)  

οὕτως  ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον 

τρέπονται.*(Α. 20. 3) Αφήγηση  (Ιστορική έρευνα) 

καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν παρόντα αἰεὶ μέγιστον κρινόντων, 

παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων.*(Α. 21. 2) Αφήγηση 

 (Ψυχολογία του πολέμου / Προγονολατρεία) 

Δίκαιον, ὦ Ἀθηναῖοι, τοὺς μήτε εὐεργεσίας μεγάλης μήτε ξυμμαχίας προυφειλομένης 

ἥκοντας παρὰ τοὺς πέλας ἐπικουρίας, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς νῦν, δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, 

μάλιστα μὲν ὡς καὶ ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε οὐκ ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ ὡς καὶ τὴν 

χάριν βέβαιον ἕξουσιν· εἰ δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι, μὴ ὀργίζεσθαι 

ἢν ἀτυχῶσιν.* (Α. 32. 1) Δημηγορία Κερκυραίων στην Αθήνα   

(Διπλωματία /  Διακρατικές σχέσεις) 

ἃ ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ ἅμα πάντα ξυνέβη, (ἃ = χάριν, ἰσχύν)  

(Α. 33. 2) Δημηγορία Κερκυραίων στην Αθήνα  (Διακρατικές σχέσεις)  

καὶ ὀλίγοι ξυμμαχίας δεόμενοι οἷς ἐπικαλοῦνται ἀσφάλειαν καὶ κόσμον  οὐχ ἧσσον διδόντες 

ἢ ληψόμενοι παραγίγνονται.* (Α. 33. 2) Δημηγορία Κερκυραίων στην Αθήνα   

(Διπλωματία /  Διακρατικές σχέσεις) 

μαθόντων ὡς πᾶσα ἀποικία εὖ μὲν πάσχουσα τιμᾷ  τὴν μητρόπολιν, ἀδικουμένη δὲ 

ἀλλοτριοῦται· οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ἀλλ’ ἐπὶ τῷ ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμπονται. 

(Α. 34. 1) Δημηγορία Κερκυραίων στην Αθήνα   

(Αποικιακή πολιτική / Εξωτερική πολιτική) 

ὁ γὰρ ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ τοῦ χαρίζεσθαι τοῖς ἐναντίοις λαμβάνων ἀσφαλέστατος 

ἂν  διατελοίη.* (Α. 34. 3) Δημηγορία Κερκυραίων στην Αθήνα  

(Εξωτερική πολιτική / Πόλεμος) 

 τό τε γὰρ ξυμφέρον ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ μάλιστα ἕπεται.* (Α.42. 2) 

 Δημηγορία Κορινθίων στην Αθήνα  (Συμφέρον /Αρχές) 

(ἡ γὰρ τελευταία χάρις καιρὸν ἔχουσα, κἂν ἐλάσσων ᾖ, δύναται μεῖζον ἔγκλημα λῦσαι.)*  

(Α. 42. 3) Δημηγορία Κορινθίων στην Αθήνα  
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(Ευεργεσία / Διπλωματία / Διακρατικές σχέσεις / Εξωτερική πολιτική / Διαπροσωπικές 

σχέσεις) 

τὸ γὰρ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δύναμις ἢ τῷ αὐτίκα φανερῷ   ἐπαρθέντας διὰ 

κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν. (Α. 42. 4) Δημηγορία Κορινθίων στην Αθήνα  

(Διπλωματία /  Διακρατικές σχέσεις / Εξωτερική πολιτική) 

οὐ γὰρ ὁ δουλωσάμενος, ἀλλ’ ὁ δυνάμενος μὲν παῦσαι περιορῶν δὲ ἀληθέστερον αὐτὸ δρᾷ. 

(Α. 69. 1) Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  (Ηθική του πολέμου) 

αἰτία μὲν γὰρ φίλων ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία δὲ ἐχθρῶν ἀδικησάντων. 

 (Α. 69. 6) Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  

(Διαπροσωπικές σχέσεις / Διακρατικές σχέσεις) 

ἀνάγκη δὲ ὥσπερ τέχνης αἰεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα κρατεῖν· (Α. 71. 3) 

 Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  (Τέχνη /  Πολιτική εσωτερική και εξωτερική) 

καὶ ἡσυχαζούσῃ μὲν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ δὲ ἀναγκαζομένοις ἰέναι 

πολλῆς καὶ τῆς ἐπιτεχνήσεως δεῖ. (Α. 71. 3) Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη (Πολιτική) 

λύουσι γὰρ σπονδὰς οὐχ οἱ δι’ ἐρημίαν ἄλλοις προσιόντες, ἀλλ’ οἱ μὴ βοηθοῦντες οἷς 

ἂν ξυνομόσωσιν. (Α. 71.5) Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη 

(Διακρατικές σχέσεις/Ηθική του πολέμου) 

πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον τὰ ξυμφέροντα τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων εὖ τίθεσθαι.*  

(Α. 75. 5) Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη (Εξωτερική πολιτική) 

αἰεὶ καθεστῶτος τὸν ἥσσω ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείργεσθαι. (Α. 76. 2)  

Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη (Το δίκαιον της ισχύος / Διακρατικές σχέσεις) 

 (δίκαιον λόγον)  ὃν οὐδείς πω παρατυχὸν ἰσχύι τι κτήσασθαι προθεὶς τοῦ μὴ πλέον ἔχειν 

ἀπετράπετο. (Α.76. 2) Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη  

(Το δίκαιον της ισχύος / Διακρατικές σχέσεις) 

 ἐπαινεῖσθαί τε ἄξιοι οἵτινες χρησάμενοι τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει ὥστε ἑτέρων ἄρχειν δικαιότεροι 

ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν γένωνται.* (Α. 76. 3) Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη 

 (Το δίκαιον της ισχύος /  Διακρατικές /  Διαπροσωπικές σχέσεις / Ανθρώπινη φύση) 

ἐκείνως δὲ οὐδ’ ἂν αὐτοὶ ἀντέλεγον  ὡς οὐ χρεὼν τὸν ἥσσω τῷ κρατοῦντι ὑποχωρεῖν. 

 (Α. 77. 3) Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη  

(Το δίκαιον της ισχύος  / Διακρατικές /  Διαπροσωπικές σχέσεις / Ανθρώπινη φύση) 

ἀδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζόμενοι· τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ 

ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι, τὸ δ’  ἀπὸ τοῦ κρείσσονος καταναγκάζεσθαι.  

(Α.77. 4)  Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη 

(Το δίκαιον της ισχύος / Διακρατικές / Διαπροσωπικές σχέσεις) 

τὸ παρὸν γὰρ αἰεὶ βαρὺ τοῖς  ὑπηκόοις. (Α. 77. 5) Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη 

(Το δίκαιον της ισχύος / Διακρατικές / Διαπροσωπικές σχέσεις) 

τοῦ δὲ πολέμου τὸν παράλογον, ὅσος ἐστί, πρὶν  ἐν αὐτῷ γενέσθαι προδιάγνωτε·* 
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(Α.78. 1) Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη  (Πόλεμος)  

μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ ἐς τύχας τὰ πολλὰ περιίστασθαι,* (Α. 78. 2) 

 Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη (Πόλεμος και Τύχη) 

 ἰόντες τε οἱ ἄνθρωποι ἐς τοὺς πολέμους τῶν ἔργων πρότερον ἔχονται, ἃ χρῆν ὕστερον δρᾶν, 

κακοπαθοῦντες δὲ ἤδη τῶν λόγων ἅπτονται. (Α. 78. 3)  

Δημηγορία Αθηναίων στη Σπάρτη  (Πόλεμος) 

ἐγκλήματα μὲν γὰρ καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷόν τε καταλῦσαι· (Α. 82. 6) 

 Δημηγορία Αρχίδαμου στη Σπάρτη  (Διακρατικές / Διαπροσωπικές σχέσεις)   

 (Α. 83. 2) Δημηγορία Αρχίδαμου στη Σπάρτη  (Πόλεμος) 

πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης 

πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ εὐψυχία.* (Α. 84. 3) Δημηγορία Αρχίδαμου στη Σπάρτη  

(Συναισθήματα / Ντροπή / Γενναιότητα)  

νομίζειν δὲ τάς τε διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους εἶναι καὶ τὰς προσπιπτούσας τύχας οὐ 

λόγῳ διαιρετάς. (Α. 84. 3) Δημηγορία Αρχίδαμου στη Σπάρτη (Τύχη) 

πολύ τε διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου, κράτιστον δὲ εἶναι ὅστις ἐν τοῖς 

ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται. (Α. 84. 4) Δημηγορία Αρχίδαμου στη Σπάρτη  (Αρετή) 

ἐπὶ δὲ τὸν διδόντα οὐ πρότερον νόμιμον ὡς ἐπ’ ἀδικοῦντα ἰέναι.* (Α. 85. 2)  

Δημηγορία Αρχίδαμου στη Σπάρτη (Ηθική το πολέμου) 

χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις 

ἐκ πάντων προτιμῶνται.* (Α. 120. 1)  Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  

(Διακρατικές σχέσεις / Διακρατικές συμφωνίες) 

 ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους ἐκ 

μὲν εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, καὶ μήτε τῇ κατὰ πόλεμον 

εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι μήτε τῷ ἡσύχῳ τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. (Α. 120. 3)  

Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  (Ηθική του πολέμου) 

 ὅ τε γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ’ ἂν ἀφαιρεθείη τῆς ῥᾳστώνης τὸ τερπνὸν δι’ ὅπερ 

ὀκνεῖ, εἰ ἡσυχάζοι, ὅ τε ἐν πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάζων οὐκ ἐντεθύμηται θράσει ἀπίστῳ 

ἐπαιρόμενος.(Α. 120. 4) Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  (Πόλεμος) 

 πολλὰ γὰρ κακῶς γνωσθέντα ἀβουλοτέρων τῶν ἐναντίων τυχόντα κατωρθώθη, καὶ ἔτι πλείω 

καλῶς δοκοῦντα βουλευθῆναι ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη·  (Α. 120. 5) 

  Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  (Πόλεμος) 

ἐνθυμεῖται γὰρ οὐδεὶς ὁμοῖα τῇ πίστει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετ’ ἀσφαλείας μὲν 

δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν τῷ ἔργῳ ἐλλείπομεν.
 
(Α. 120. 5)  

Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  (Πόλεμος) 

ἥκιστα γὰρ πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ’ αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ 

παρατυγχάνον·*  (Α. 122. 1) Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη (Πόλεμος) 
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ἐν ᾧ ὁ μὲν εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας βεβαιότερος, ὁ δ’ ὀργισθεὶς περὶ αὐτὸν οὐκ 

ἐλάσσω πταίει.* (ἐν πολέμῳ) (Α. 122. 1) Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  (Πόλεμος) 

(οὐ γὰρ δίκαιον ἃ τῇ ἀπορίᾳ ἐκτήθη τῇ περιουσίᾳ ἀπολέσθαι) (Α. 123. 1) Δημηγορία 

Κορινθίων στη Σπάρτη (Διατήρηση κεκτημένων αγαθών/ Ηθική του πολέμου) 

λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, ἀλλ’ οἱ πρότεροι ἐπιόντες.* (Α. 123. 2)   

Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη (Ηθική του πολέμου) 

εἴπερ βεβαιότατον τὸ ταὐτὰ ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις εἶναι. (Α. 124. 1)  

Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη  (Πολιτική/Διαπροσωπικές –Διακρατικές σχέσεις) 

ἐκ πολέμου μὲν γὰρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ’ ἡσυχίας δὲ μὴ   πολεμῆσαι οὐχ ὁμοίως 

ἀκίνδυνον.* (Α. 124. 2)  Δημηγορία Κορινθίων στη Σπάρτη (Πόλεμος/Ειρήνη) 

γενναῖον δὲ εἶναι τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι. (Α. 136. 4) Δημηγορία σε πλάγιο 

λόγο  (Γενναιοψυχία /Διακρατικές – Διαπροσωπικές σχέσεις) 

καίπερ εἰδὼς τοὺς ἀνθρώπους οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν καὶ ἐν τῷ ἔργῳ 

πράσσοντας, πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρεπομένους. (Α. 140. 1) 

 Α΄ Δημηγορία Περικλή  (Πόλεμος) 

ἐνδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαθῶς χωρῆσαι ἢ καὶ τὰς διανοίας 

τοῦ ἀνθρώπου· δι’ ὅπερ καὶ τὴν τύχην, ὅσα  ἂν παρὰ λόγον ξυμβῇ, εἰώθαμεν αἰτιᾶσθαι.*  

(Α. 140. 1) Α΄ Δημηγορία Περικλή (Τύχη και ανθρώπινες συμφορές) 

τὴν γὰρ αὐτὴν δύναται δούλωσιν ἥ τε μεγίστη καὶ ἐλαχίστη δικαίωσις ἀπὸ τῶν ὁμοίων πρὸ 

δίκης τοῖς πέλας  ἐπιτασσομένη. (Α. 141. 1) Α΄ Δημηγορία Περικλή  

(Πολιτική/ Διακρατικές σχέσεις) 

αἱ δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους μᾶλλον ἢ αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν.* (Α. 141. 5)  

Α΄ Δημηγορία Περικλή (Πόλεμος) 

σώμασί τε ἑτοιμότεροι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθρώπων ἢ χρήμασι πολεμεῖν, τὸ μὲν πιστὸν 

ἔχοντες ἐκ τῶν κινδύνων κἂν περιγενέσθαι, τὸ δὲ οὐ βέβαιον μὴ οὐ προαναλώσειν, ἄλλως τε 

κἂν παρὰ δόξαν, ὅπερ εἰκός, ὁ πόλεμος αὐτοῖς μηκύνηται. (Α. 141. 5)  

Α΄ Δημηγορία Περικλή  (Πόλεμος) 

τοῦ δὲ πολέμου οἱ καιροὶ οὐ μενετοί.  (Α. 142. 1) Α΄ Δημηγορία Περικλή (Πόλεμος) 

τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ, ἐκπαρέργου 

μελετᾶσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι. *(Α. 142. 9) 

 Α΄ Δημηγορία Περικλή  (Ναυτικό) 

μέγα γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης κράτος.* (Α. 143. 5) Α΄ Δημηγορία Περικλή  (Ναυτικό) 

τήν τε ὀλόφυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς  ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων· οὐ γὰρ τάδε τοὺς ἄνδρας, 

ἀλλ’ οἱ ἄνδρες ταῦτα κτῶνται. *(Α. 143. 5) Α΄ Δημηγορία Περικλή (Αξία της ανθρώπινης 

ζωής)  

ἔκ τε τῶν μεγίστων κινδύνων ὅτι καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ μέγισται τιμαὶ περιγίγνονται.(Α. 144. 4) 

Α΄ Δημηγορία Περικλή (Τιμή/Αρχές) 
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ΒΙΒΛΙΟ Β΄ 

ἀρχόμενοι γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται. (Β. 8. 1)  

Αφήγηση (Ανθρώπινη ψυχολογία) 

ἄδηλα γὰρ τὰ τῶν πολέμων, καὶ ἐξ ὀλίγου τὰ πολλὰ καὶ δι’ ὀργῆς  

αἱ ἐπιχειρήσεις γίγνονται·* (Β. 11. 4) Δημηγορία Αρχίδαμου στον Ισθμό  (Πόλεμος) 

 πολλάκις τε τὸ ἔλασσον πλῆθος δεδιὸς ἄμεινον ἠμύνατο τοὺς πλέονας διὰ τὸ 

καταφρονοῦντας  ἀπαρασκεύους γενέσθαι. (Β. 11. 4)  

Δημηγορία Αρχίδαμου στον Ισθμό (Πόλεμος) 

χρὴ δὲ αἰεὶ ἐν τῇ πολεμίᾳ τῇ μὲν γνώμῃ θαρσαλέους στρατεύειν, τῷ δ’ ἔργῳ δεδιότας 

παρεσκευάσθαι· οὕτω γὰρ πρός τε τὸ ἐπιέναι τοῖς ἐναντίοις εὐψυχότατοι ἂν εἶεν πρός τε τὸ 

ἐπιχειρεῖσθαι ἀσφαλέστατοι. (Β. 11. 5) Δημηγορία Αρχίδαμου στον Ισθμό (Πόλεμος) 

πᾶσι γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα ὁρᾶν πάσχοντάς τι ἄηθες ὀργὴ προσπίπτει· καὶ 

οἱ λογισμῷ ἐλάχιστα χρώμενοι  θυμῷ πλεῖστα ἐς ἔργον καθίστανται.* (Β. 11. 7)  

Δημηγορία Αρχίδαμου στον Ισθμό  (Ανθρώπινη ψυχολογία/ Συναισθήματα (οργή)) 

τὰ δὲ πολλὰ τοῦ πολέμου γνώμῃ καὶ χρημάτων περιουσίᾳ κρατεῖσθαι.* (Β. 13. 2)  

Δημηγορία Αρχίδαμου στον Ισθμό (Πόλεμος) 

χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν ᾧ μόλις καὶ ἡ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται. (Β.35. 2) 

Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος (Αγορεύσεις/Πολιτική /Η αντίληψη της αλήθειας) 

 ὅ τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ’ ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ βούλεταί τε καὶ 

ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσθαι, ὅ τε ἄπειρος ἔστιν ἃ καὶ πλεονάζεσθαι, διὰ φθόνον, εἴ τι ὑπὲρ 

τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀκούοι. (Β. 35. 2) Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος 

 [Αγορεύσεις/ Ψυχολογία ακροατών – Προσδοκίες/ Φθόνος (συναίσθημα)] 

 μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος 

οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσεν· τῷ δὲ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες ἤδη καὶ 

ἀπιστοῦσιν.  

(Β. 35. 2) Β΄Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  (Αγορεύσεις/Έπαινος/Συναισθήματα) 

καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται· (Β. 37. 1) 

Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  (Εσωτερική πολιτική/Πολιτεύματα/Δημοκρατία) 

καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρόν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον.  

(Β. 40 . 1) Β΄Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  (Πενία) 

οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴ προδιδαχθῆναι μᾶλλον λόγῳ 

πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ  ἔργῳ ἐλθεῖν. *(Β. 40 . 2) Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος (Διάλογος) 

κράτιστοι δ’ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες 

καὶ διὰ  ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. (Β. 40 . 3) 

 Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος (Γενναιοψυχία / Γενναιότητα)  

βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν ὥστε ὀφειλομένην δι’ εὐνοίας ᾧ δέδωκε σῴζειν·  
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ὁ δὲ ἀντοφείλων ἀμβλύτερος, εἰδὼς οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ’ ἐς  ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων. 

(Β. 40 . 4) Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος (Ανθρώπινες σχέσεις /Φιλία/Ευεργεσία) 

καὶ γὰρ τοῖς τἆλλα χείροσι δίκαιον τὴν ἐς τοὺς πολέμους ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀνδραγαθίαν 

προτίθεσθαι· (Β. 42 . 3) Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος (Γενναιότητα/ Φιλοπατρία)  

ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ σημαίνει ἐπιγραφή, 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ μὴ προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ’ ἑκάστῳ τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου 

ἐνδιαιτᾶται. (Β. 43 . 3) Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  (Υστεροφημία) 

τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ’ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον. (Β. 43 . 4)  

Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  [Ελευθερία/Ευτυχία (ευδαιμονία)] 

οὐ γὰρ οἱ κακοπραγοῦντες δικαιότερον ἀφειδοῖεν ἂν τοῦ βίου, οἷς ἐλπὶς οὐκ ἔστιν ἀγαθοῦ, 

ἀλλ’ οἷς ἡ ἐναντία μεταβολὴ ἐν τῷ ζῆν ἔτι κινδυνεύεται καὶ ἐν οἷς μάλιστα μεγάλα 

τὰ  διαφέροντα, ἤν τι πταίσωσιν. (Β. 43 . 5) 

 Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  (Ελευθερία/Ευτυχία /Ψυχολογία του πολέμου) 

ἀλγεινοτέρα γὰρ ἀνδρί γε φρόνημα ἔχοντι ἡ μετὰ τοῦ [ἐν τῷ] μαλακισθῆναι κάκωσις ἢ ὁ μετὰ 

ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἅμα γιγνόμενος ἀναίσθητος θάνατος. (Β. 43 . 6)  

Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  (Γενναιοφροσύνη/Γενναιότητα/Γενναιοψυχία) 

 τὸ δ’ εὐτυχές, οἳ ἂν τῆς εὐπρεπεστάτης λάχωσιν, ὥσπερ οἵδε μὲν νῦν, τελευτῆς, ὑμεῖς δὲ 

λύπης, καὶ οἷς ἐνευδαιμονῆσαί τε ὁ βίος ὁμοίως καὶ ἐν τελευτῆσαι ξυνεμετρήθη. 

 (Β. 44 . 1) Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος (Ευτυχία)  

καὶ λύπη οὐχ ὧν ἄν τις μὴ πειρασάμενος ἀγαθῶν στερίσκηται, ἀλλ’ οὗ ἂν ἐθὰς γενόμενος 

ἀφαιρεθῇ. (Β. 44 . 2) Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος (Απώλεια) 

οὐ γὰρ οἷόν τε ἴσον τι ἢ δίκαιον βουλεύεσθαι οἳ ἂν μὴ καὶ  παῖδας ἐκ τοῦ ὁμοίου 

παραβαλλόμενοι κινδυνεύωσιν. (Β. 44 . 3) 

 Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος (Γονείς/ Πολιτική) 

ὅσοι τὸ γὰρ φιλότιμον ἀγήρων μόνον, καὶ οὐκ ἐν τῷ ἀχρείῳ τῆς ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥσπερ 

τινές φασι,  μᾶλλον τέρπει, ἀλλὰ τὸ τιμᾶσθαι. (Β. 44 . 4)  

Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος (Φιλοτιμία/ Τιμή) 

(τὸν γὰρ οὐκ ὄντα ἅπας εἴωθεν ἐπαινεῖν)  (Β. 45 . 1)  

Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  (Έπαινος/ Ανθρώπινη ψυχολογία) 

Φθόνος γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, τὸ δὲ μὴ ἐμποδὼν ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται. 

(Β. 45 . 1) Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  

(Συναισθήματα /Ανθρώπινη ψυχολογία /Φθόνος /Ανθρώπινες σχέσεις) 

ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται  ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν. * 

(Β. 46) Β΄ Δημηγορία Περικλή/ Επιτάφιος  (Εσωτερική πολιτική /Αρετή) 

ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢ καθ’ ἕκαστον 

τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἁθρόαν δὲ σφαλλομένην. *(Β. 60. 2) Γ΄ Δημηγορία Περικλή  

(Ατομική και κοινωνική ευημερία / Εσωτερική πολιτική) 
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 καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸ καθ’ ἑαυτὸν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν ἧσσον 

ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλλον διασῴζεται. *(Β. 60. 3)  

Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Ατομική και κοινωνική ευημερία)  

ὅ τε γὰρ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεθυμήθη· ὅ τε ἔχων ἀμφότερα, τῇ δὲ 

πόλει δύσνους, οὐκ ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φράζοι· προσόντος δὲ καὶ τοῦδε, χρήμασι δὲ 

νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ἂν πωλοῖτο.* (Β. 60. 6) Γ΄ Δημηγορία Περικλή 

[Εντιμότητα /Φιλοπατρία /Φιλοχρηματία / Πολιτική (χαρακτηριστικά καλού ηγέτη)] 

Καὶ γὰρ οἷς μὲν αἵρεσις γεγένηται τἆλλα εὐτυχοῦσι, πολλὴ ἄνοια πολεμῆσαι· εἰ δ’ ἀναγκαῖον 

ἦν ἢ εἴξαντας εὐθὺς τοῖς πέλας ὑπακοῦσαι ἢ κινδυνεύσαντας περιγενέσθαι, ὁ φυγὼν τὸν 

κίνδυνον τοῦ ὑποστάντος μεμπτότερος.* (Β. 61. 1) Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Ηθική του 

πολέμου) 

δουλοῖ γὰρ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀπροσδόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ ξυμβαῖνον· 

(Β. 61. 3) Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Τύχη/ Συναισθήματα) 

(ἐν ἴσῳ γὰρ οἱ ἄνθρωποι δικαιοῦσι τῆς τε ὑπαρχούσης δόξης αἰτιᾶσθαι ὅστις μαλακίᾳ 

ἐλλείπει καὶ τῆς μὴ προσηκούσης μισεῖν τὸν θρασύτητι ὀρεγόμενον) (Β. 61. 4)  

Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Δειλία/Αλαζονεία/ Ανθρώπινη ψυχολογία) 

ἄλλων δὲ ὑπακούσασι  καὶ τὰ προκεκτημένα φιλεῖν ἐλασσοῦσθαι. (Β. 62. 3) 

 Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Πόλεμος) 

(αἴσχιον δὲ ἔχοντας ἀφαιρεθῆναι ἢ κτωμένους ἀτυχῆσαι) (Β. 62. 3) Γ΄ Δημηγορία Περικλή 

(Ηθική του πολέμου) 

αὔχημα μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ ἀμαθίας εὐτυχοῦς καὶ δειλῷ τινὶ ἐγγίγνεται, καταφρόνησις δὲ ὃς ἂν 

καὶ γνώμῃ πιστεύῃ τῶν ἐναντίων προύχειν. (Β. 62. 4) Γ΄ Δημηγορία Περικλή 

(Ψυχολογία του πολέμου) 

καὶ τὴν τόλμαν ἀπὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ ξύνεσις ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος ἐχυρωτέραν παρέχεται, 

ἐλπίδι τε ἧσσον πιστεύει, ἧς ἐν τῷ ἀπόρῳ ἡ ἰσχύς, γνώμῃ δὲ ἀπὸ  τῶν ὑπαρχόντων, ἧς 

βεβαιοτέρα ἡ πρόνοια. (Β. 62. 5) Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Πόλεμος)      

  ἧς (ἐλπίδος) ἐν τῷ ἀπόρῳ ἡ ἰσχύς (Β. 62. 5) Γ΄ Δημηγορία Περικλή    (Ελπίδα) 

ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον. 

(Β. 63. 2) (αὐτήν =ἀρχήν) Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Ηγεμονία-Εξωτερική πολιτική/ 

Πολιτεύματα / Τυραννίδα / Εσωτερική πολιτική)   

τὸ γὰρ ἄπραγμον οὐ σῴζεται μὴ μετὰ τοῦ δραστηρίου τεταγμένον, οὐδὲ ἐν ἀρχούσῃ πόλει 

ξυμφέρει, ἀλλ’ ἐν ὑπηκόῳ, ἀσφαλῶς δουλεύειν. (Β. 63. 3) Γ΄ Δημηγορία Περικλή  

(Εσωτερική και εξωτερική πολιτική)  

φέρειν δὲ χρὴ τά τε δαιμόνια ἀναγκαίως τά τε ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνδρείως· (Β. 64. 2) Γ΄ 

Δημηγορία Περικλή  (Τύχη / Γενναιοψυχία) 

(πάντα γὰρ πέφυκε καὶ ἐλασσοῦσθαι) (Β. 64. 3) Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Ζωή / Φύση) 

(Νομοτελειακή  ρήση που ταιρίαζει σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής) 
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ὅστις δὲ ἐπὶ  μεγίστοις τὸ ἐπίφθονον λαμβάνει, ὀρθῶς βουλεύεται. *(Β. 64. 5)  

Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Πολιτική) 

μῖσος μὲν γὰρ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἀντέχει, ἡ δὲ παραυτίκα τε λαμπρότης  καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα 

αἰείμνηστος καταλείπεται.* (Β. 64. 5) Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Υστεροφημία) 

ὡς οἵτινες πρὸς τὰς ξυμφορὰς  γνώμῃ μὲν ἥκιστα λυποῦνται, ἔργῳ δὲ μάλιστα ἀντέχουσιν 

οὗτοι καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν κράτιστοί εἰσιν. (Β. 64. 6) 

 Γ΄ Δημηγορία Περικλή  (Γενναιοφροσύνη) 

νομίσαι δὲ ταῖς μὲν τύχαις ἐνδέχεσθαι σφάλλεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, ταῖς δὲ γνώμαις τοὺς 

αὐτοὺς αἰεὶ ὀρθῶς ἀνδρείους εἶναι, καὶ μὴ ἀπειρίαν τοῦ ἀνδρείου παρόντος 

προβαλλομένους  εἰκότως ἂν ἔν τινι κακοὺς γενέσθαι. (Β. 87. 3)  

Δημηγορία των στρατηγών των Πελοποννησίων στο Ρίο  (Πόλεμος / Γενναιοψυχία) 

ἄνευ δὲ εὐψυχίας οὐδεμία τέχνη πρὸς τοὺς κινδύνους ἰσχύει. (Β. 87. 4) Δημηγορία των 

στρατηγών των Πελοποννησίων στο Ρίο Ευψυχία  (Γενναιοψυχία) 

φόβος  γὰρ μνήμην ἐκπλήσσει, τέχνη δὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν ὠφελεῖ. (Β. 87. 4) Δημηγορία των 

στρατηγών των Πελοποννησίων στο Ρίο  (Γενναιοψυχία /Φόβος /Αισθήματα) 

τὰ δὲ πολλὰ τῶν πλεόνων καὶ ἄμεινον παρεσκευασμένων τὸ κράτος ἐστίν. (Β. 87. 6) 

Δημηγορία των στρατηγών των Πελοποννησίων στο Ρίο  (Πόλεμος) 

ἀντίπαλοι μὲν γὰρ οἱ πλείους, ὥσπερ οὗτοι, τῇ δυνάμει τὸ πλέον πίσυνοι ἢ τῇ γνώμῃ  

ἐπέρχονται· οἱ δὲ ἐκ πολλῷ ὑποδεεστέρων, καὶ ἅμα οὐκ ἀναγκαζόμενοι, μέγα τι τῆς διανοίας 

τὸ βέβαιον ἔχοντες ἀντιτολμῶσιν. (Β. 89. 6) Δημηγορία Φορμίωνα  (Πόλεμος) 

ὁρῶ γὰρ ὅτι πρὸς πολλὰς ναῦς ἀνεπιστήμονας ὀλίγαις ναυσὶν ἐμπείροις καὶ ἄμεινον 

πλεούσαις ἡ στενοχωρία οὐ ξυμφέρει. (Β. 89. 8)  

Δημηγορία Φορμίωνα (Πολεμική τακτική / Ναυτικό) 

ἡσσημένων δὲ ἀνδρῶν οὐκ ἐθέλουσιν αἱ γνῶμαι πρὸς τοὺς αὐτοὺς κινδύνους ὁμοῖαι εἶναι.*  

(Β. 89. 11) Δημηγορία Φορμίωνα  (Ψυχολογία του πολέμου) 

 

ΒΙΒΛΙΟ Γ΄ 

εἰδότες οὔτε φιλίαν ἰδιώταις βέβαιον γιγνομένην οὔτε κοινωνίαν πόλεσιν ἐς οὐδέν, εἰ μὴ μετ’ 

ἀρετῆς δοκούσης ἐς ἀλλήλους γίγνοιντο καὶ τἆλλα ὁμοιότροποι εἶεν· *(Γ. 10. 1) Δημηγορία 

Μυτιληναίων πρέσβεων στην Ολυμπία (Διαπροσωπικές/ Διακρατικές σχέσεις/Φιλία) 

 ἐν γὰρ τῷ διαλλάσσοντι τῆς  γνώμης καὶ αἱ διαφοραὶ τῶν ἔργων καθίστανται.* 

 (Γ. 10. 1) Δημηγορία Μυτιληναίων πρέσβεων στην Ολυμπία (Διαπροσωπικές/Διακρατικές 

σχέσεις /Φιλία) 

τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν· (Γ. 12. 2) Δημηγορία Μυτιληναίων 

πρέσβεων στην Ολυμπία (Διακρατικές σχέσεις) 

ὁ γὰρ παραβαίνειν τι βουλόμενος τῷ μὴ προύχων ἂν ἐπελθεῖν ἀποτρέπεται. (Γ. 12. 2) 

Δημηγορία Μυτιληναίων πρέσβεων στην Ολυμπία  (Διακρατικές σχέσεις) 
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νομίσαντες οὐκ ἄλλο τι εἶναι τὸ κενὸν τοῦ πολέμου ἢ τὸ τοιοῦτον, ὃ εἴ τις στρατηγὸς ἔν τε 

αὑτῷ φυλάσσοιτο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν ἐπιχειροίη, πλεῖστ’ ἂν ὀρθοῖτο. (Γ. 30. 3) 

Δημηγορία Τευτίαπλου από την Ηλεία στο Έμβατο της Ερυθραίας  (Πόλεμος /Τακτική) 

μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι χείροσι νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢ καλῶς 

ἔχουσιν ἀκύροις, *(Γ. 37. 3) Δημηγορία Κλέωνα  (Εσωτερική πολιτική / Νόμοι) 

ἀμαθία τε μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἀκολασίας,* (Γ. 37. 3) 

 Δημηγορία Κλέωνα  (Σύνεση/Εντιμότητα) 

οἵ τε φαυλότεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ξυνετωτέρους ὡς ἐπὶ τὸ πλέον ἄμεινον οἰκοῦσι 

τὰς πόλεις. (Γ. 37. 3) Δημηγορία Κλέωνα (Εσωτερική πολιτική/φαύλοι και συνετοί πολιτικοί)  

οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσθαι τῶν τε αἰεὶ λεγομένων ἐς τὸ κοινὸν 

περιγίγνεσθαι, ὡς ἐν ἄλλοις μείζοσιν οὐκ ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην, καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου τὰ 

πολλὰ σφάλλουσι τὰς πόλεις· οἱ δ’ ἀπιστοῦντες τῇ ἐξ αὑτῶν ξυνέσει ἀμαθέστεροι μὲν τῶν 

νόμων ἀξιοῦσιν εἶναι, ἀδυνατώτεροι δὲ τοῦ καλῶς εἰπόντος μέμψασθαι λόγον, κριταὶ δὲ 

ὄντες ἀπὸ  τοῦ ἴσου μᾶλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρθοῦνται τὰ πλείω. (Γ. 37. 4) Δημηγορία Κλέωνα  

(Εσωτερική πολιτική / Νόμοι)  

(ὁ γὰρ παθὼν τῷ δράσαντι ἀμβλυτέρᾳ τῇ ὀργῇ ἐπεξέρχεται, ἀμύνεσθαι δὲ τῷ παθεῖν ὅτι 

ἐγγυτάτω κείμενον ἀντίπαλον ὂν μάλιστα τὴν τιμωρίαν ἀναλαμβάνει)* (Γ. 38. 1)  

Δημηγορία Κλέωνα  (Τιμωρία) 

(ἀπόστασις μέν γε τῶν βίαιόν τι πασχόντων ἐστίν) *(Γ. 39. 2)  

Δημηγορία Κλέωνα (Διακρατικές σχέσεις) 

ἡ δὲ πόλις ἐκ τῶν τοιῶνδε ἀγώνων τὰ μὲν ἆθλα ἑτέροις δίδωσιν, αὐτὴ δὲ τοὺς 

κινδύνους ἀναφέρει. (Γ. 38. 3) Δημηγορία Κλέωνα  (Εξωτερική πολιτική)  

εἴωθε δὲ τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα καὶ δι’ ἐλαχίστου ἀπροσδόκητος εὐπραγία ἔλθῃ, ἐς 

ὕβριν τρέπειν· (Γ. 39. 4) Δημηγορία Κλέωνα (Αλαζονεία/ Εξωτερική πολιτική) 

τὰ δὲ πολλὰ κατὰ λόγον τοῖς ἀνθρώποις εὐτυχοῦντα ἀσφαλέστερα ἢ παρὰ δόξαν, καὶ 

κακοπραγίαν ὡς εἰπεῖν ῥᾷον ἀπωθοῦνται ἢ εὐδαιμονίαν  διασῴζονται. (Γ. 39. 4)  

Δημηγορία Κλέωνα   (Ευτυχία/ Κακοτυχία)  

πέφυκε γὰρ καὶ ἄλλως ἄνθρωπος τὸ μὲν  θεραπεῦον ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖκον 

θαυμάζειν. (Γ. 39. 5) Δημηγορία Κλέωνα (Ανθρώπινη ψυχολογία/Διαπροσωπικές 

σχέσεις/Πολιτική) 

 ξύγγνωμον δ’ ἐστὶ τὸ ἀκούσιον. (Γ. 40. 1) Δημηγορία Κλέωνα 

 (Συγγνώμη/Διαπροσωπικές-Διακρατικές σχέσεις) 

καὶ νῦν διαμάχομαι μὴ μεταγνῶναι ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ τοῖς ἀξυμφορωτάτοις 

τῇ ἀρχῇ, οἴκτῳ καὶ  ἡδονῇ λόγων καὶ ἐπιεικείᾳ, ἁμαρτάνειν. *(Γ. 40. 2) Δημηγορία Κλέωνα  

(Ηγεμονία/Εξωτερική πολιτική/Διακρατικές σχέσεις) 

 ἔλεός τε γὰρ πρὸς τοὺς ὁμοίους δίκαιος ἀντιδίδοσθαι, καὶ μὴ πρὸς τοὺς οὔτ’ ἀντοικτιοῦντας 

ἐξ ἀνάγκης τε καθεστῶτας αἰεὶ πολεμίους· *(Γ. 40. 3) Δημηγορία Κλέωνα  
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(Εξωτερική πολιτική /Διακρατικές – Διαπροσωπικές σχέσεις/Έλεος / Συναισθήματα) 

μάλιστα δὲ οἱ μὴ ξὺν προφάσει τινὰ κακῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται καὶ διολλύναι, τὸν 

κίνδυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομένου ἐχθροῦ·  (Γ. 40. 6) Δημηγορία Κλέωνα 

(Διακρατικές  / Διαπροσωπικές σχέσεις) 

ὁ γὰρ μὴ ξὺν ἀνάγκῃ τι παθὼν χαλεπώτερος διαφυγὼν τοῦ ἀπὸ τῆς ἴσης ἐχθροῦ. 

(Γ. 40. 6) Δημηγορία Κλέωνα  (Διακρατικές – Διαπροσωπικές σχέσεις)  

νομίζω δὲ δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε καὶ ὀργήν, ὧν τὸ μὲν μετὰ ἀνοίας 

φιλεῖ γίγνεσθαι, τὸ δὲ μετὰ ἀπαιδευσίας καὶ  βραχύτητος γνώμης. (Γ. 42. 1) Δημηγορία 

Διόδοτου  (Ορθή κρίση / Πολιτική) 

 τούς τε λόγους ὅστις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πραγμάτων γίγνεσθαι, ἢ ἀξύνετός 

ἐστιν ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει· ἀξύνετος μέν, εἰ ἄλλῳ τινὶ ἡγεῖται περὶ τοῦ μέλλοντος δυνατὸν 

εἶναι καὶ μὴ ἐμφανοῦς φράσαι, διαφέρει δ’ αὐτῷ, εἰ βουλόμενός τι αἰσχρὸν πεῖσαι εὖ μὲν 

εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ δύνασθαι, εὖ δὲ διαβαλὼν ἐκπλῆξαι ἂν τούς τε 

ἀντεροῦντας καὶ τοὺς ἀκουσομένους. (Γ. 42. 2) Δημηγορία Διόδοτου   (Πολιτική)  

χαλεπώτατοι δὲ καὶ οἱ ἐπὶ χρήμασι προσκατηγοροῦντες ἐπίδειξίν τινα. εἰ μὲν γὰρ ἀμαθίαν 

κατῃτιῶντο, ὁ μὴ πείσας ἀξυνετώτερος ἂν δόξας εἶναι ἢ ἀδικώτερος ἀπεχώρει· ἀδικίας δ’ 

ἐπιφερομένης πείσας τε ὕποπτος γίγνεται καὶ μὴ τυχὼν μετὰ ἀξυνεσίας καὶ ἄδικος. ἥ τε πόλις 

οὐκ ὠφελεῖται ἐν τῷ τοιῷδε· φόβῳ γὰρ ἀποστερεῖται τῶν ξυμβούλων. (Γ. 42. 3) 

 Δημηγορία Διόδοτου   (Πολιτική/ Δικαστήρια - κατηγορίες εναντίον πολιτών) 

χρὴ δὲ τὸν μὲν ἀγαθὸν πολίτην μὴ ἐκφοβοῦντα τοὺς ἀντεροῦντας, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ ἴσου 

φαίνεσθαι ἄμεινον λέγοντα, τὴν δὲ σώφρονα πόλιν τῷ τε πλεῖστα εὖ βουλεύοντι μὴ 

προστιθέναι τιμήν, ἀλλὰ μηδ’ ἐλασσοῦν τῆς ὑπαρχούσης, καὶ τὸν μὴ τυχόντα γνώμης οὐχ 

ὅπως ζημιοῦν  ἀλλὰ μηδ’ ἀτιμάζειν. (Γ. 42. 5) Δημηγορία Διόδοτου  (Πολιτική) 

οὕτω γὰρ ὅ τε κατορθῶν ἥκιστα ἂν  ἐπὶ τῷ ἔτι μειζόνων ἀξιοῦσθαι παρὰ γνώμην τι καὶ πρὸς 

χάριν λέγοι, ὅ τε μὴ ἐπιτυχὼν ὀρέγοιτο τῷ αὐτῷ χαριζόμενός τι καὶ αὐτὸς προσάγεσθαι τὸ 

πλῆθος. (Γ. 42. 6) Δημηγορία Διόδοτου  (Πολιτική) 

ὅμως δὲ τῇ ἐλπίδι ἐπαιρόμενοι κινδυνεύουσι, καὶ οὐδείς πω καταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ 

περιέσεσθαι τῷ ἐπιβουλεύματι ἦλθεν ἐς τὸ δεινόν. (Γ. 45. 1) Δημηγορία Διόδοτου   

(Ανθρώπινη ψυχολογία/Έγκλημα/Αδικία) 

πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, καὶ οὐκ ἔστι νόμος ὅστις ἀπείρξει 

τούτου, ἐπεὶ διεξεληλύθασί γε διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οἱ ἄνθρωποι προστιθέντες, εἴ πως 

ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν κακούργων. (Γ. 45. 3) Δημηγορία Διόδοτου 

(Έγκλημα/ Αδικία/ Τιμωρία) 

ἢ τοίνυν δεινότερόν τι τούτου δέος εὑρετέον ἐστὶν ἢ τόδε γε οὐδὲν  ἐπίσχει, ἀλλ’ ἡ μὲν πενία 

ἀνάγκῃ τὴν τόλμαν παρέχουσα, ἡ δ’ ἐξουσία ὕβρει τὴν πλεονεξίαν καὶ φρονήματι, αἱ δ’ ἄλλαι 

ξυντυχίαι ὀργῇ τῶν ἀνθρώπων ὡς ἑκάστη τις κατέχεται ὑπ’ ἀνηκέστου τινὸς κρείσσονος 

ἐξάγουσιν ἐς τοὺς κινδύνους. *(Γ. 45. 4) Δημηγορία Διόδοτου 
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 (Θανατική ποινή/Τιμωρία /Ανθρώπινη ψυχολογία)  

ἥ τε ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντί, ὁ μὲν ἡγούμενος, ἡ δ’ ἐφεπομένη, καὶ ὁ μὲν τὴν ἐπιβουλὴν 

ἐκφροντίζων, ἡ δὲ τὴν εὐπορίαν τῆς τύχης ὑποτιθεῖσα, πλεῖστα βλάπτουσι, καὶ ὄντα ἀφανῆ 

κρείσσω ἐστὶ τῶν ὁρωμένων  δεινῶν. (Γ. 45. 5) Δημηγορία Διόδοτου 

 (Ανθρώπινη ψυχολογία/Αδικία/ Έγκλημα)  

 καὶ ἡ τύχη ἐπ’ αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλλεται ἐς τὸ ἐπαίρειν·(Γ. 45. 6)  

Δημηγορία Διόδοτου (Τύχη/Αδικία / Έγκλημα) 

 ἀδοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε παρισταμένη καὶ ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινὰ προάγει, 

καὶ οὐχ ἧσσον τὰς πόλεις, ὅσῳ περὶ τῶν μεγίστων τε, ἐλευθερίας ἢ ἄλλων 

ἀρχῆς, καὶ μετὰ πάντων ἕκαστος ἀλογίστως ἐπὶ πλέον τι   αὑτὸν ἐδόξασεν. (Γ. 45. 6) 

Δημηγορία Διόδοτου  (Τύχη / Εξωτερική πολιτική) 

ἁπλῶς τε ἀδύνατον καὶ πολλῆς εὐηθείας,ὅστις οἴεται τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμένης 

προθύμως τι πρᾶξαι ἀποτροπήν τινα ἔχειν ἢ νόμων ἰσχύι ἢ ἄλλῳ τῳ δεινῷ. (Γ. 45. 6) 

Δημηγορία Διόδοτου  (Τιμωρία /Ανθρώπινη φύση / Ψυχολογία) 

χρὴ δὲ τοὺς ἐλευθέρους οὐκ ἀφισταμένους σφόδρα κολάζειν, ἀλλὰ πρὶν ἀποστῆναι σφόδρα 

φυλάσσειν καὶ προκαταλαμβάνειν ὅπως μηδ’ ἐς ἐπίνοιαν τούτου ἴωσι, κρατήσαντάς τε ὅτι ἐπ’ 

ἐλάχιστον τὴν αἰτίαν ἐπιφέρειν. (Γ. 46. 6) Δημηγορία Διόδοτου  

(Εξωτερική πολιτική /Διακρατικές σχέσεις) 

ὀρθῶς τε ἐτιμωρησάμεθα κατὰ τὸν πᾶσι νόμον καθεστῶτα, τὸν ἐπιόντα πολέμιον 

 ὅσιον εἶναι ἀμύνεσθαι, *(Γ. 56. 2) Δημηγορία Πλαταιέων  (Ηθική του πολέμου) 

καίτοι τὰς ὁμοίας χάριτας μὴ ἀντιδιδόναι αἰσχρὸν μᾶλλον ἢ τὰς μετὰ δικαιοσύνης μὲν 

ὀφειληθείσας, ἐς ἀδικίαν δὲ  ἀποδιδομένας.* (Γ. 63. 4) Δημηγορία Θηβαίων  

(Διαπροσωπικές / Διακρατικές σχέσεις / Ευεργεσία) 

οἱ  γὰρ ἄγοντες παρανομοῦσι μᾶλλον τῶν ἑπομένων.* (Γ. 65. 2) Δημηγορία Θηβαίων Αδικία 

τοῖς δὲ αἰσχρόν τι δρῶσι διπλασίας ζημίας, ὅτι οὐκ ἐκ προσηκόντων ἁμαρτάνουσιν. (Γ. 67. 2) 

Δημηγορία Θηβαίων  (Αδικία /Τιμωρία) 

οἴκτου τε ἀξιώτεροι τυγχάνειν οἱ ἀπρεπές τι πάσχοντες τῶν ἀνθρώπων, οἱ δὲ δικαίως, 

ὥσπερ οἵδε, τὰ ἐναντία ἐπίχαρτοι εἶναι. (Γ. 67. 2) Δημηγορία Θηβαίων 

 (Δικαιοσύνη /Αδικία /Συναισθήματα) 

καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως 

ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι 

διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται. *(Γ. 82. 2) Αφήγηση 

(Εμφύλιος Πόλεμος/ Ανθρώπινη φύση) 

ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν αἵ τε πόλεις καὶ οἱ ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας 

ἔχουσι διὰ τὸ μὴ ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας πίπτειν· *(Γ. 82. 2) Αφήγηση  (Ειρήνη) 

 ὁ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ’ ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ παρόντα 

τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ.* (Γ. 82. 2) Αφήγηση  (Ψυχολογία του πολέμου) 
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ῥᾷον δ’ οἱ πολλοὶ κακοῦργοι  ὄντες δεξιοὶ κέκληνται ἢ ἀμαθεῖς ἀγαθοί, καὶ τῷ μὲν 

αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. *(Γ. 82. 7) Αφήγηση (Ανθρώπινη ψυχολογία/ 

Συναισθήματα) 

 πάντων δ’ αὐτῶν αἴτιον ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν· ἐκ δ’ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ 

φιλονικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον. *(Γ. 82. 7) Αφήγηση  

(Εξουσία /Ανθρώπινη ψυχολογία) 

τὸ εὔηθες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, (Γ. 83. 1) Αφήγηση  

(Απλότητα /Ευγένεια / Ανθρώπινες ιδιότητες / Χαρακτήρας) 

[…ἡ ἀνθρωπεία φύσις, εἰωθυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἀδικεῖν] (Γ. [84]) Αφήγηση  

(Ανθρώπινη φύση / Αδικία) 

 [ἀξιοῦσί τε τοὺς κοινοὺς περὶ τῶν τοιούτων οἱ ἄνθρωποι νόμους, ἀφ’ ὧν ἅπασιν ἐλπὶς 

ὑπόκειται σφαλεῖσι κἂν αὐτοὺς διασῴζεσθαι, ἐν ἄλλων τιμωρίαις προκαταλύειν καὶ μὴ 

ὑπολείπεσθαι, εἴ ποτε ἄρα τις κινδυνεύσας τινὸς δεήσεται αὐτῶν.] (Γ. [84]) Αφήγηση 

(Εκδίκηση / Ψυχολογία του πολέμου) 

ΒΙΒΛΙΟ Δ΄ 

ὅσα γὰρ ἐς ἀνάγκην ἀφῖκται  ὥσπερ τάδε, λογισμὸν ἥκιστα ἐνδεχόμενα κινδύνου τοῦ  

ταχίστου προσδεῖται. (Δ. 10. 1) Δημηγορία Δημοσθένη (Πόλεμος)  

οἱ ἀήθως τι ἀγαθὸν λαμβάνοντες τῶν ἀνθρώπων αἰεὶ γὰρ τοῦ πλέονος ἐλπίδι ὀρέγονται διὰ τὸ 

καὶ τὰ παρόντα ἀδοκήτως εὐτυχῆσαι. οἷς δὲ πλεῖσται μεταβολαὶ ἐπ’ ἀμφότερα ξυμβεβήκασι, 

δίκαιοί εἰσι καὶ ἀπιστότατοι εἶναι ταῖς εὐπραγίαις· (Δ. 17. 4, 5) Δημηγορία Λακεδαιμονίων 

στην Αθήνα  (Τύχη/Ανθρώπινη ψυχολογία) 

 σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν οἵτινες τἀγαθὰ ἐς ἀμφίβολον ἀσφαλῶς ἔθεντο (καὶ ταῖς ξυμφοραῖς οἱ 

αὐτοὶ εὐξυνετώτερον ἂν προσφέροιντο), τόν τε πόλεμον νομίσωσι μὴ καθ’ ὅσον ἄν τις αὐτοῦ 

μέρος βούληται μεταχειρίζειν, τούτῳ ξυνεῖναι, ἀλλ’ ὡς ἂν αἱ τύχαι αὐτῶν ἡγήσωνται· καὶ 

ἐλάχιστ’ ἂν οἱ  τοιοῦτοι πταίοντες διὰ τὸ μὴ τῷ ὀρθουμένῳ αὐτοῦ πιστεύοντες ἐπαίρεσθαι ἐν 

τῷ εὐτυχεῖν ἂν μάλιστα καταλύοιντο. (Δ. 18. 4) Δημηγορία Λακεδαιμονίων στην Αθήνα 

(Τύχη/Πόλεμος) 

νομίζομέν τε τὰς μεγάλας ἔχθρας μάλιστ’ ἂν διαλύεσθαι βεβαίως, οὐκ ἢν ἀνταμυνόμενός τις 

καὶ ἐπικρατήσας τὰ πλείω τοῦ πολέμου κατ’ ἀνάγκην ὅρκοις ἐγκαταλαμβάνων μὴ ἀπὸ τοῦ 

ἴσου ξυμβῇ, ἀλλ’ ἢν παρὸν τὸ αὐτὸ δρᾶσαι πρὸς τὸ ἐπιεικὲς καὶ ἀρετῇ αὐτὸν  νικήσας παρὰ ἃ 

προσεδέχετο μετρίως ξυναλλαγῇ. *(Δ. 19. 2) Δημηγορία Λακεδαιμονίων στην Αθήνα 

(Πόλεμος/Διακρατικές σχέσεις) 

ὀφείλων γὰρ ἤδη ὁ ἐναντίος μὴ ἀνταμύνεσθαι ὡς βιασθείς, ἀλλ’ἀνταποδοῦναι ἀρετήν, 

ἑτοιμότερός ἐστιν αἰσχύνῃ ἐμμένειν οἷς ξυνέθετο. καὶ μᾶλλον πρὸς τοὺς μειζόνως ἐχθροὺς 

τοῦτο δρῶσιν οἱ ἄνθρωποι ἢ πρὸς τοὺς τὰ μέτρια διενεχθέντας. *(Δ. 19. 3,4) Δημηγορία 

Λακεδαιμονίων στην Αθήνα   (Ηθική του πολέμου/Διακρατικές σχέσεις) 
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 πεφύκασί τε τοῖς μὲν ἑκουσίως ἐνδοῦσιν ἀνθησσᾶσθαι μεθ’ ἡδονῆς, πρὸς δὲ τὰ 

ὑπεραυχοῦντα καὶ παρὰ γνώμην διακινδυνεύειν. (Δ. 19. 4) Δημηγορία Λακεδαιμονίων στην 

Αθήνα    (Ανθρώπινη φύση/ Ψυχολογία του πολέμου) 

ξυνεστῶτες παρὰ τὴν ὑπάρχουσαν σφῶν ἰδέαν τῆς παρασκευῆς ναυτικῷ ἀγῶνι, καὶ τούτῳ 

πρὸς Ἀθηναίους, οἷς τὸ μὴ ἐπιχειρούμενον αἰεὶ ἐλλιπὲς ἦν τῆς δοκήσεώς τι πράξειν· (Δ. 55. 

2) Αφήγηση  (Ανθρώπινη ψυχολογία/ Τόλμη) 

οὐδεὶς γὰρ οὔτε ἀμαθίᾳ ἀναγκάζεται αὐτὸ δρᾶν, οὔτε φόβῳ, ἢν οἴηταί τι πλέον σχήσειν, 

ἀποτρέπεται. ξυμβαίνει δὲ τοῖς μὲν τὰ κέρδη μείζω φαίνεσθαι τῶν δεινῶν, οἱ δὲ 

τοὺς  κινδύνους ἐθέλουσιν ὑφίστασθαι πρὸ τοῦ αὐτίκα τι ἐλασσοῦσθαι· αὐτὰ δὲ ταῦτα εἰ μὴ 

ἐν καιρῷ τύχοιεν ἑκάτεροι  πράσσοντες, αἱ παραινέσεις τῶν ξυναλλαγῶν ὠφέλιμοι. *(Δ. 59. 

1-3) Δημηγορία Ερμοκράτη  στη Γέλα   (Πόλεμος) 

πέφυκε γὰρ τὸ ἀνθρώπειον διὰ παντὸς ἄρχειν μὲν τοῦ εἴκοντος, φυλάσσεσθαι δὲ τὸ ἐπιόν. (Δ. 

61. 5 ) Δημηγορία Ερμοκράτη  (Διακρατικές σχέσεις/ Πόλεμος) 

τὴν δὲ ὑπὸ πάντων ὁμολογουμένην ἄριστον εἶναι εἰρήνην πῶς οὐ χρὴ καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς 

ποιήσασθαι; *(Δ. 62. 2) Δημηγορία Ερμοκράτη  στη Γέλα   (Ειρήνη) 

ἢ δοκεῖτε, εἴ τῴ τι ἔστιν ἀγαθὸν ἢ εἴ τῳ τὰ ἐναντία, οὐχ ἡσυχίαν μᾶλλον ἢ πόλεμον τὸ μὲν 

παῦσαι ἂν ἑκατέρῳ, τὸ δὲ ξυνδιασῶσαι,καὶ τὰς τιμὰς καὶ λαμπρότητας ἀκινδυνοτέρας ἔχειν 

τὴν εἰρήνην, ἄλλα τε ὅσα ἐν μήκει λόγων ἄν τις διέλθοι, ὥσπερ περὶ τοῦ πολεμεῖν;* (Δ. 62. 2) 

Δημηγορία Ερμοκράτη στη Γέλα ( Ειρήνη) 

τιμωρία γὰρ οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ ἀδικεῖται· οὐδὲ ἰσχὺς βέβαιον, διότι καὶ εὔελπι. τὸ 

δὲ ἀστάθμητον τοῦ μέλλοντος ὡς ἐπὶ πλεῖστον κρατεῖ, πάντων τε σφαλερώτατον ὂν ὅμως καὶ 

χρησιμώτατον φαίνεται· ἐξ ἴσου γὰρ δεδιότες προμηθίᾳ μᾶλλον ἐπ’ ἀλλήλους ἐρχόμεθα. 

 (Δ. 62. 4) Δημηγορία Ερμοκράτη στη Γέλα  (Τύχη και πόλεμος) 

ἀπάτῃ γὰρ εὐπρεπεῖ αἴσχιον τοῖς γε ἐν ἀξιώματι πλεονεκτῆσαι ἢ βίᾳ ἐμφανεῖ· τὸ μὲν γὰρ 

ἰσχύος δικαιώσει, ἣν ἡ τύχη ἔδωκεν, ἐπέρχεται, τὸ δὲ γνώμης ἀδίκου ἐπιβουλῇ.* (Δ. 86. 6) 

Δημηγορία Βρασίδα στην Άκανθο (Ηθική του πολέμου) 

οὐ γὰρ τὸ προμηθές, οἷς ἂν ἄλλος ἐπίῃ, περὶ τῆς σφετέρας ὁμοίως ἐνδέχεται λογισμὸν καὶ 

ὅστις τὰ μὲν ἑαυτοῦ ἔχει, τοῦ πλέονος δὲ ὀρεγόμενος ἑκών τινι ἐπέρχεται.* (Δ. 92. 2) 

Δημηγορία Παγώνδα στην Τανάγρα  (Ψυχολογία του πολέμου) 

προς τε γὰρ τοὺς ἀστυγείτονας πᾶσι τὸ ἀντίπαλον καὶ ἐλεύθερον καθίσταται, καὶ πρὸς 

τούτους γε δή, οἳ καὶ μὴ τοὺς ἐγγύς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄπωθεν πειρῶνται δουλοῦσθαι, (Δ. 92. 4) 

Δημηγορία Παγώνδα στην Τανάγρα  (Ηθική του πολέμου) 

εἰώθασί τε οἱ ἰσχύος που θράσει τοῖς πέλας, ὥσπερ Ἀθηναῖοι νῦν, ἐπιόντες τὸν μὲν 

ἡσυχάζοντα καὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ μόνον ἀμυνόμενον ἀδεέστερον ἐπιστρατεύειν, τὸν δὲ ἔξω 

ὅρων προαπαντῶντα καί, ἢν καιρὸς ᾖ, πολέμου ἄρχοντα ἧσσον  ἑτοίμως κατέχειν. (Δ. 92. 5) 

Δημηγορία Παγώνδα στην Τανάγρα  (Ψυχολογία του πολέμου) 
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πᾶν δ’ εἰκὸς εἶναι τὸ πολέμῳ καὶ δεινῷ τινὶ κατειργόμενον ξύγγνωμόν τι γίγνεσθαι καὶ πρὸς 

τοῦ θεοῦ. (Δ. 98. 6) Αφήγηση  (Ηθική το πολέμου) 

καὶ γὰρ τῶν ἀκουσίων ἁμαρτημάτων καταφυγὴν εἶναι τοὺς βωμούς, παρανομίαν τε ἐπὶ τοῖς 

μὴ ἀνάγκῃ κακοῖς ὀνομασθῆναι καὶ  οὐκ ἐπὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν τι τολμήσασιν.  

(Δ. 98. 6) Αφήγηση  (Αδικία/Έγκλημα) 

τὸ δὲ πλέον βουλήσει κρίνοντες ἀσαφεῖ ἢ προνοίᾳ ἀσφαλεῖ, εἰωθότες οἱ ἄνθρωποι οὗ μὲν 

ἐπιθυμοῦσιν ἐλπίδι ἀπερισκέπτῳ διδόναι, ὃ δὲ μὴ προσίενται λογισμῷ  αὐτοκράτορι 

διωθεῖσθαι. *(Δ. 108. 4) Αφήγηση [Ανθρώπινη ψυχολογία (επιθυμία, ελπίδα, απώθηση)] 

καὶ γὰρ ὅσα μὲν τῷ ὄντι ἀσθενῆ ὄντα τῶν πολεμίων δόκησιν ἔχει ἰσχύος, διδαχὴ ἀληθὴς 

προσγενομένη περὶ αὐτῶν ἐθάρσυνε μᾶλλον τοὺς ἀμυνομένους· οἷς δὲ βεβαίως τι πρόσεστιν 

ἀγαθόν, μὴ προειδώς τις ἂν αὐτοῖς τολμηρότερον προσφέροιτο. (Δ. 126. 4) Δημηγορία 

Βρασίδα  (Ψυχολογία του πολέμου) 

(αὐτοκράτωρ δὲ μάχη μάλιστ’ ἂν καὶ πρόφασιν τοῦ σῴζεσθαί τινι πρεπόντως πορίσειε)* 

(Δ. 126. 5) Δημηγορία Βρασίδα  ( Πόλεμος) 

ΒΙΒΛΙΟ Ε΄ 

ὅστις δὲ τὰς τοιαύτας ἁμαρτίας τῶν ἐναντίων κάλλιστα ἰδὼν καὶ ἅμα πρὸς τὴν ἑαυτοῦ 

δύναμιν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖται μὴ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς μᾶλλον καὶ ἀντιπαραταχθέντος ἢ ἐκ 

τοῦ πρὸς τὸ παρὸν ξυμφέροντος, πλεῖστ’ ἂν ὀρθοῖτο·*(Ε. 9. 4) Δημηγορία Βρασίδα  στην 

Αμφίπολη  (Πόλεμος / Τακτική) 

 καὶ τὰ κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν ἔχει ἃ τὸν πολέμιον μάλιστ’ ἄν τις ἀπατήσας τοὺς 

φίλους μέγιστ’ ἂν ὠφελήσειεν.* (Ε. 9. 5) Δημηγορία Βρασίδα στην Αμφίπολη  (Πόλεμος/ 

Τακτική) 

τὸ γὰρ ἐπιὸν ὕστερον δεινότερον τοῖς πολεμίοις τοῦ παρόντος καὶ μαχομένου.* (Ε. 9. 8) 

Δημηγορία Βρασίδα στην Αμφίπολη  (Ψυχολογία του πολέμου) 

καὶ νομίσατε <τρία> εἶναι τοῦ καλῶς πολεμεῖν τὸ ἐθέλειν καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι καὶ <τὸ> τοῖς 

ἄρχουσι πείθεσθαι, (Ε. 9. 9) Δημηγορία Βρασίδα  (Πόλεμος) 

νομίζων ἐκ τοῦ ἀκινδύνου τοῦτο ξυμβαίνειν καὶ ὅστις ἐλάχιστα τύχῃ αὑτὸν παραδίδωσι, τὸ δὲ 

ἀκίνδυνον τὴν εἰρήνην παρέχειν * (Ε. 16. 1) Αφήγηση  (Ειρήνη) 

νομίζων ἐν εἰρήνῃ μὲν οὐδενὸς σφάλματος γιγνομένου * (Ε. 17.1) Αφήγηση  (Ειρήνη) 

πολέμου δὲ καθεστῶτος αἰεὶ ἀνάγκην εἶναι τοὺς προύχοντας ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν 

διαβάλλεσθαι. *(Ε. 17. 1) Αφήγηση  (Πόλεμος) 

τῶν δ’ αὖ διὰ τὸ ἀνθρώπειον κομπῶδες ἐς τὰ οἰκεῖα πλήθη ἠπιστεῖτο. (Ε. 68. 2) Αφήγηση 

(Αλαζονεία /Έπαρση / Ψυχολογία του πολέμου) 

εἰδότες ἔργων ἐκ πολλοῦ μελέτην πλείω σῴζουσαν  ἢ λόγων δι’ ὀλίγου καλῶς ῥηθεῖσαν 

παραίνεσιν. (Ε. 69. 2) Αφήγηση  (Πόλεμος) 
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ἐπισταμένους πρὸς εἰδότας ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης 

κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν. (Ε. 89) Διάλογος 

Μηλίων  (Το δίκαιον της ισχύος) 

ἀλλὰ τῷ αἰεὶ ἐν κινδύνῳ γιγνομένῳ εἶναι τὰ εἰκότα καὶ δίκαια, καί τι καὶ ἐντὸς τοῦ ἀκριβοῦς 

πείσαντά τινα ὠφεληθῆναι. (Ε. 90) Διάλογος Μηλίων  (Δίκαιον και συμφέρον) 

οὐ γὰρ οἱ ἄρχοντες ἄλλων, ὥσπερ καὶ Λακεδαιμόνιοι, οὗτοι δεινοὶ τοῖς νικηθεῖσιν (ἔστι δὲ οὐ 

πρὸς Λακεδαιμονίους ἡμῖν ὁ ἀγών), ἀλλ’ ἢν οἱ ὑπήκοοί που τῶν ἀρξάντων αὐτοὶ ἐπιθέμενοι 

κρατήσωσιν. * (Ε. 91. 1) Διάλογος Μηλίων  [Ψυχολογία του πολέμου (νικητή)] 

Ἀλλ’ ἐπιστάμεθα τὰ τῶν πολέμων ἔστιν ὅτε κοινοτέρας τὰς τύχας λαμβάνοντα ἢ κατὰ τὸ 

διαφέρον ἑκατέρων πλῆθος·  (Ε. 102) Διάλογος Μηλίων  (Πόλεμος) 

Ἐλπὶς δὲ κινδύνῳ παραμύθιον οὖσα τοὺς μὲν ἀπὸ περιουσίας χρωμένους αὐτῇ, κἂν βλάψῃ, 

οὐ καθεῖλεν· τοῖς δ’ ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναρριπτοῦσι (δάπανος γὰρ φύσει) ἅμα τε 

γιγνώσκεται σφαλέντων καὶ ἐν ὅτῳ ἔτι φυλάξεταί τις αὐτὴν γνωρισθεῖσαν οὐκ ἐλλείπει. 

 (Ε. 103) Διάλογος Μηλίων  (Ελπίδα/Τύχη) 

ἡγούμεθα γὰρ τό τε θεῖον δόξῃ τὸ ἀνθρώπειόν τε σαφῶς διὰ παντὸς ὑπὸ φύσεως ἀναγκαίας, 

οὗ ἂν κρατῇ, ἄρχειν· (Ε. 105. 2) Διάλογος Μηλίων  (Το δίκαιον της ισχύος) 

Οὔκουν οἴεσθε τὸ ξυμφέρον μὲν μετ’ ἀσφαλείας εἶναι, τὸ δὲ δίκαιον καὶ καλὸν μετὰ κινδύνου 

δρᾶσθαι * (Ε. 107) Διάλογος Μηλίων  (Δίκαιον και συμφέρον)  

Τὸ δ’ ἐχυρόν γε τοῖς ξυναγωνιουμένοις οὐ τὸ εὔνουν τῶν ἐπικαλεσαμένων φαίνεται, ἀλλ’ ἢν 

τῶν ἔργων τις δυνάμει πολὺ προύχῃ· (Ε. 109) Διάλογος Μηλίων  (Πόλεμος)   

οὐ γὰρ δὴ ἐπί γε τὴν ἐν τοῖς αἰσχροῖς καὶ προύπτοις κινδύνοις πλεῖστα διαφθείρουσαν  

ἀνθρώπους αἰσχύνην τρέψεσθε. * (Ε. 111. 3) Διάλογος Μηλίων  (Αξίες/ Τιμή /Αξιοπρέπεια) 

πολλοῖς γὰρ προορωμένοις ἔτι ἐς οἷα φέρονται τὸ αἰσχρὸν καλούμενον ὀνόματος 

 ἐπαγωγοῦ δυνάμει ἐπεσπάσατο ἡσσηθεῖσι τοῦ ῥήματος ἔργῳ  ξυμφοραῖς ἀνηκέστοις ἑκόντας 

περιπεσεῖν καὶ αἰσχύνην αἰσχίω μετὰ ἀνοίας ἢ τύχῃ προσλαβεῖν. * (Ε. 111. 3)  

Διάλογος Μηλίων   (Αξίες /Τιμή / Αξιοπρέπεια) 

ὡς οἵτινες τοῖς μὲν ἴσοις μὴ εἴκουσι, τοῖς δὲ κρείσσοσι καλῶς προσφέρονται, πρὸς δὲ τοὺς 

ἥσσους μέτριοί εἰσι, πλεῖστ’ ἂν ὀρθοῖντο. (Ε. 111. 4) Διάλογος Μηλίων (Το δίκαιον της 

ισχύος )  

ΒΙΒΛΙΟ Ζ΄ 

 νομίζων ὁμοίως ἀγαθὸν πολίτην εἶναι ὃς ἂν καὶ τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται· 

μάλιστα γὰρ ἂν ὁ τοιοῦτος καὶ τὰ τῆς πόλεως δι’ ἑαυτὸν βούλοιτο ὀρθοῦσθαι. *(Ζ. 9. 2) 

Δημηγορία Νικία στην εκκλησία του δήμου  (Ατομική-Κοινωνική ευημερία)  

ἀνόητον δ’ ἐπὶ τοιούτους ἰέναι ὧν κρατήσας τε μὴ κατασχήσει τις καὶ μὴ κατορθώσας μὴ ἐν 

τῷ ὁμοίῳ καὶ πρὶν ἐπιχειρῆσαι ἔσται. (Ζ. 11. 1) Δημηγορία Νικία στην εκκλησία του δήμου 

(Πόλεμος) 
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τὰ γὰρ διὰ πλείστου πάντες ἴσμεν θαυμαζόμενα καὶ τὰ πεῖραν ἥκιστα τῆς δόξης δόντα. (Ζ. 11. 

4) Δημηγορία Νικία  (Ανθρώπινη ψυχολογία / Ευπιστία) 

νομίσατε δὲ τοὺς τοιούτους τὰ μὲν δημόσια ἀδικεῖν, τὰ δὲ ἴδια ἀναλοῦν, (Ζ. 12. 2) Δημηγορία 

Νικία (τοὺς τοιούτους= Αυτοί που κάνουν επίδειξη προσωπικού μεγαλείου εκθέτοντας την πόλη σε κίνδυνο.) 

 (Πολιτική / Ατομικό-κοινωνικό συμφέρον)  

γνόντας ὅτι ἐπιθυμίᾳ μὲν ἐλάχιστα κατορθοῦνται, προνοίᾳ δὲ πλεῖστα, 

(Ζ. 12. 2) Δημηγορία Νικία  (Επιθυμία/προνοητικότητα) 

καὶ τὸ καλῶς ἄρξαι τοῦτ’ εἶναι, ὃς ἂν τὴν πατρίδα ὠφελήσῃ ὡς πλεῖστα ἢ ἑκὼν εἶναι μηδὲν 

βλάψῃ. (Ζ. 14) Δημηγορία Νικία  (Πολιτική)  

νόμῳ μὲν γὰρ τιμὴ τὰ τοιαῦτα, ἐκ δὲ τοῦ δρωμένου καὶ δύναμις ἅμα ὑπονοεῖται. (Ζ. 16. 2) 

Δημηγορία Αλκιβιάδη  (Τιμή/Δύναμη) 

καὶ οὐκ ἄχρηστος ἥδ’ ἡ ἄνοια, ὃς ἂν τοῖς ἰδίοις τέλεσι μὴ ἑαυτὸν μόνον ἀλλὰ  καὶ τὴν πόλιν 

ὠφελῇ. (Ζ. 16. 3) Δημηγορία Αλκιβιάδη  (Ατομικό-Εθνικό συμφέρον)  

οὐδέ γε ἄδικον ἐφ’ ἑαυτῷ μέγα φρονοῦντα μὴ ἴσον εἶναι, ἐπεὶ καὶ ὁ κακῶς πράσσων πρὸς 

οὐδένα τῆς ξυμφορᾶς ἰσομοιρεῖ· (Ζ. 16. 4) Δημηγορία Αλκιβιάδη  (Υπεροψία/Δυστυχία) 

ἀλλ’ ὥσπερ δυστυχοῦντες οὐ προσαγορευόμεθα, ἐν τῷ ὁμοίῳ τις ἀνεχέσθω καὶ ὑπὸ  

τῶν εὐπραγούντων ὑπερφρονούμενος, ἢ τὰ ἴσα νέμων τὰ  ὁμοῖα ἀνταξιούτω. (Ζ. 16. 4) 

Δημηγορία Αλκιβιάδη  (Υπεροψία/Ευτυχία/Δυστυχία) 

 οἶδα δὲ τοὺς τοιούτους, καὶ ὅσοι ἔν τινος λαμπρότητι προέσχον, ἐν μὲν τῷ καθ’ αὑτοὺς βίῳ 

λυπηροὺς ὄντας, τοῖς ὁμοίοις μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ξυνόντας, τῶν δὲ ἔπειτα 

ἀνθρώπων προσποίησίν τε ξυγγενείας τισὶ καὶ μὴ οὖσαν καταλιπόντας, καὶ ἧς ἂν ὦσι 

πατρίδος, ταύτῃ αὔχησιν ὡς οὐ περὶ ἀλλοτρίων οὐδ’ ἁμαρτόντων, ἀλλ’ ὡς περὶ σφετέρων τε 

καὶ καλὰ πραξάντων. (Ζ. 16. 5)  Δημηγορία Αλκιβιάδη  (Φθόνος της επιτυχίας/Υστεροφημία) 

τὸν γὰρ προύχοντα οὐ μόνον ἐπιόντα τις ἀμύνεται, ἀλλὰ καὶ ὅπως μὴ ἔπεισι 

προκαταλαμβάνει. (Ζ. 18. 2) Δημηγορία Αλκιβιάδη  (Πόλεμος) 

καὶ νομίσατε νεότητα μὲν καὶ γῆρας ἄνευ ἀλλήλων μηδὲν δύνασθαι, ὁμοῦ δὲ τό τε φαῦλον 

καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ πάνυ ἀκριβὲς ἂν ξυγκραθὲν μάλιστ’ ἂν ἰσχύειν, (Ζ. 18. 6) Δημηγορία 

Αλκιβιάδη  (Νεότητα / Γήρας) 

καὶ τὴν πόλιν, ἐὰν μὲν ἡσυχάζῃ, τρίψεσθαί τε αὐτὴν περὶ αὑτὴν ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ 

πάντων τὴν ἐπιστήμην ἐγγηράσεσθαι, ἀγωνιζομένην δὲ αἰεὶ προσλήψεσθαί τε τὴν ἐμπειρίαν 

καὶ τὸ ἀμύνεσθαι οὐ λόγῳ ἀλλ’ ἔργῳ μᾶλλον ξύνηθες ἕξειν.* (Ζ. 18. 6) Δημηγορία 

Αλκιβιάδη  (Αδράνεια / Απραξία / Πολιτική) 

 

παράπαν τε γιγνώσκω πόλιν μὴ ἀπράγμονα τάχιστ’ ἄν μοι δοκεῖν ἀπραγμοσύνης μεταβολῇ 

διαφθαρῆναι, *(Ζ. 18. 7) Δημηγορία Αλκιβιάδη  (Αδράνεια / Απραξία / Πολιτική)  



 86 

 καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀσφαλέστατα τούτους οἰκεῖν οἳ ἂν τοῖς παροῦσιν ἤθεσι καὶ νόμοις, ἢν καὶ 

χείρω ᾖ, ἥκιστα διαφόρως πολιτεύωσιν.* (Ζ. 18. 7)  Δημηγορία Αλκιβιάδη   (Πολιτκή / 

Παράδοση) 

(αἰσχρὸν δὲ βιασθέντας ἀπελθεῖν ἢ ὕστερον ἐπιμεταπέμπεσθαι, τὸ πρῶτον ἀσκέπτως 

βουλευσαμένους) (Ζ. 21. 2) Δημηγορία Νικία  (Ηθική του πολέμου)  

καὶ εἰδὼς πολλὰ μὲν ἡμᾶς δέον εὖ βουλεύσασθαι, ἔτι δὲ πλείω εὐτυχῆσαι (χαλεπὸν δὲ 

ἀνθρώπους ὄντας)* (Ζ. 23. 3) Δημηγορία Νικία  (Τύχη) 

γιγνώσκω ὅτι οἱ τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα εἶναι ἢ λέγοντες ἢ ἀπαγγέλλοντες οὐ μόνον οὐ 

πείθουσιν, ἀλλὰ καὶ ἄφρονες δοκοῦσιν εἶναι·  (Ζ. 33. 1) Δημηγορία Ερμοκράτη (Ανθρώπινη 

ψυχολογία) 

 (πάντα  γὰρ ὑπὸ δέους ξυνίσταται) (Ζ. 33. 5) Δημηγορία Ερμοκράτη  (Ανθρώπινη ψυχολογία 

/ Αισθήματα /Φόβος) 

χρυσὸν γὰρ καὶ ἄργυρον πλεῖστον κέκτηνται, ὅθεν ὅ τε πόλεμος καὶ τἆλλα εὐπορεῖ. (Ζ. 34. 2) 

Δημηγορία Ερμοκράτη  (Πόλεμος) 

τῶν δ’ ἀνθρώπων πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ αἱ γνῶμαι ἵστανται, καὶ τοὺς προεπιχειροῦντας ἢ τοῖς 

γε ἐπιχειροῦσι προδηλοῦντας ὅτι ἀμυνοῦνται μᾶλλον πεφόβηνται, ἰσοκινδύνους ἡγούμενοι. 

(Ζ. 34. 7) Δημηγορία Ερμοκράτη  (Ψυχολογία του πολέμου)  

καὶ παραστῆναι παντὶ τὸ μὲν καταφρονεῖν τοὺς ἐπιόντας ἐν τῶν ἔργων τῇ ἀλκῇ δείκνυσθαι, 

(Ζ. 34. 9) Δημηγορία Ερμοκράτη  (Ψυχολογία του πολέμου) 

τὸ δ’ ἤδη τὰς μετὰ φόβου παρασκευὰς ἀσφαλεστάτας νομίσαντας ὡς ἐπὶ κινδύνου 

πράσσειν χρησιμώτατον ἂν ξυμβῆναι. (Ζ. 34. 9) Δημηγορία Ερμοκράτη  (Πόλεμος) 

 (ὸν γὰρ ἐχθρὸν οὐχ ὧν δρᾷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς διανοίας προαμύνεσθαι χρή, εἴπερ καὶ μὴ 

προφυλαξάμενός τις προπείσεται) (Ζ. 38. 4) Δημηγορία Αθηναγόρα (Πόλεμος/ 

Διαπροσωπικές σχέσεις) 

ἐγὼ δέ φημι πρῶτα μὲν δῆμον ξύμπαν ὠνομάσθαι, ὀλιγαρχίαν δὲ μέρος, (Ζ. 39. 1) Δημηγορία 

Αθηναγόρα  (Πολιτική /Πολιτεύματα /Διακυβέρνηση του κράτους /Εσωτερική πολιτική) 

 ἔπειτα φύλακας μὲν ἀρίστους εἶναι χρημάτων τοὺς πλουσίους, βουλεῦσαι δ’ ἂν βέλτιστα 

τοὺς ξυνετούς, κρῖναι δ’ ἂν ἀκούσαντας ἄριστα τοὺς πολλούς, καὶ ταῦτα ὁμοίως καὶ κατὰ 

μέρη καὶ ξύμπαντα ἐν δημοκρατίᾳ ἰσομοιρεῖν. (Ζ. 39. 1) Δημηγορία Αθηναγόρα (Πολιτική 

/Πολιτεύματα /Διακυβέρνηση του κράτους / Εσωτερική Πολιτική) 

 ὀλιγαρχία δὲ τῶν μὲν κινδύνων τοῖς πολλοῖς μεταδίδωσι, τῶν δ’ ὠφελίμων οὐ πλεονεκτεῖ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ξύμπαντ’ ἀφελομένη ἔχει· (Ζ. 39. 2) Δημηγορία Αθηναγόρα (Πολιτεύματα 

/Διακυβέρνηση του κράτους / Εσωτερική πολιτική) 

τὸ γὰρ πρῶτον πᾶν στράτευμα δεινότατον εἶναι· ἢν δὲ χρονίσῃ πρὶν ἐς ὄψιν ἐλθεῖν, τῇ γνώμῃ 

ἀναθαρσοῦντας ἀνθρώπους καὶ τῇ ὄψει καταφρονεῖν μᾶλλον. *(Ζ. 49. 1,2) Δημηγορία σε 

πλάγιο λόγο Λάμαχου Ψυχολογία του πολέμου 

οἷον δὴ ὄχλος φιλεῖ θαρσήσας ποιεῖν,. (Ζ. 63.2) Αφήγηση Ψυχολογία της μάζας 
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μέγα δὲ βλάψαι καὶ τὸ πλῆθος τῶν στρατηγῶν καὶ τὴν πολυαρχίαν (ἦσαν γὰρ πέντε καὶ δέκα 

οἱ στρατηγοὶ αὐτοῖς) τῶν τε πολλῶν τὴν ἀξύντακτον ἀναρχίαν. (Ζ.72.4) Δημηγορία σε πλάγιο 

λόγο  (Πόλεμος )  

ἐπιδώσειν γὰρ ἀμφότερα αὐτά, τὴν μὲν μετὰ κινδύνων μελετωμένην, τὴν δ’ εὐψυχίαν αὐτὴν 

ἑαυτῆς μετὰ τοῦ πιστοῦ τῆς ἐπιστήμης θαρσαλεωτέραν ἔσεσθαι. (Ζ.72.4) (τὴν μὲν= Εὐταξία) 

 Δημηγορία Ερμοκράτη σε πλάγιο λόγο (Ψυχολογία του πολέμου/ Αρχές / Πειθαρχία / 

Γενναιότητα)  

καὶ οἰόμεθα τοῦ  ἄπωθεν ξυνοίκου προαπολλυμένου οὐ καὶ ἐς αὐτόν τινα ἥξειν τὸ δεινόν, πρὸ 

δὲ αὐτοῦ μᾶλλον τὸν πάσχοντα καθ’ ἑαυτὸν δυστυχεῖν; *(Ζ.77. 2) Δημηγορία Ερμοκράτη 

στην Καμάρινα   (Διακρατικές σχέσεις/ Διαπροσωπικές σχέσεις) 

εἴ τέ τις φθονεῖ μὲν ἢ καὶ φοβεῖται (ἀμφότερα γὰρ τάδε πάσχει τὰ μείζω), *(Ζ.78. 2) (φθόνον, 

φόβον αντικαθιστούν τη λέξη ἀμφότερα) Δημηγορία Ερμοκράτη στην Καμάρινα (Διακρατκές 

/Διαπροσωπικές σχέσεις /Συναισθήματα) 

οὐ γὰρ οἷόν τε ἅμα τῆς τε ἐπιθυμίας καὶ  τῆς τύχης τὸν αὐτὸν ὁμοίως ταμίαν γενέσθαι.*  

(Ζ.78. 2)  Δημηγορία Ερμοκράτη στην Καμάρινα  (Τύχη) 

πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον τὴν προσήκουσαν σωτηρίαν ἐκπορίζεσθαι. (Ζ. 83. 2) Δημηγορία 

Εύφημου στην Καμάρινα  (Το δίκαιον του συμφέροντος / Πόλεμος /Ανθρώπινη φύση) 

εἰδότες τοὺς περιδεῶς ὑποπτεύοντάς τι λόγου μὲν ἡδονῇ τὸ παραυτίκα τερπομένους, τῇ 

δ’ ἐγχειρήσει ὕστερον τὰ ξυμφέροντα πράσσοντας. (Ζ. 83. 2) Δημηγορία Εύφημου στην 

Καμάρινα  (Ανθρώπινη ψυχολογία / Συμφέρον / Πόλεμος)  

ἀνδρὶ δὲ τυράννῳ ἢ πόλει ἀρχὴν ἐχούσῃ οὐδὲν ἄλογον ὅτι ξυμφέρον οὐδ’ οἰκεῖον  

ὅτι μὴ πιστόν· πρὸς ἕκαστα δὲ δεῖ ἢ ἐχθρὸν ἢ φίλον μετὰ καιροῦ γίγνεσθαι.* (Ζ. 85. 1) 

Δημηγορία Εύφημου στην Καμάρινα  (Πολιτική / Διακρατικές σχέσεις) 

(πᾶν δὲ τὸ ἐναντιούμενον τῷ δυναστεύοντι δῆμος ὠνόμασται), (Ζ. 89. 4) Δημηγορία 

Αλκιβιάδη (Πολιτική / Πολιτεύματα /Διακυβέρνηση του κράτους) 

 βεβαιότατα δ’ ἄν τις οὕτω τοὺς πολεμίους βλάπτοι, εἰ ἃ μάλιστα δεδιότας αὐτοὺς 

αἰσθάνοιτο, ταῦτα σαφῶς πυνθανόμενος ἐπιφέροι· *(Ζ. 91. 6) Δημηγορία Αλκιβιάδη 

(Πόλεμος /Διαπροσωπικές-Διακρατικές σχέσεις) 

εἰκὸς γὰρ αὐτοὺς ἀκριβέστατα ἑκάστους τὰ σφέτερα αὐτῶν δεινὰ ἐπισταμένους φοβεῖσθαι. 

(Ζ. 91. 6) Δημηγορία Αλκιβιάδη  (Ανθρώπινη ψυχολογία) 

καὶ πολεμιώτεροι οὐχ οἱ τοὺς πολεμίους που βλάψαντες ὑμεῖς ἢ οἱ τοὺς φίλους ἀναγκάσαντες 

πολεμίους γενέσθαι. *(Ζ. 92. 3) Δημηγορία Αλκιβιάδη (Διακρατικές / Διαπροσωπικές 

σχέσεις) 

καὶ φιλόπολις οὗτος ὀρθῶς, οὐχ ὃς ἂν τὴν ἑαυτοῦ ἀδίκως ἀπολέσας μὴ ἐπίῃ, ἀλλ’ ὃς ἂν ἐκ 

παντὸς τρόπου διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν πειραθῇ αὐτὴν ἀναλαβεῖν. *(Ζ. 92. 4) Δημηγορία Αλκιβιάδη 

(Φιλοπατρία) 
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ΒΙΒΛΙΟ Η΄ 

καὶ πρὸς ἄνδρας τολμηρούς, οἵους καὶ Ἀθηναίους, τοὺς ἀντιτολμῶντας χαλεπωτάτους ἂν 

[αὐτοῖς] φαίνεσθαι· (Η. 21. 3)  Δημηγορία σε πλάγιο λόγο Ερμοκράτη (Ψυχολογία του 

πολέμου) 

ἀθυμεῖν δὲ οὐ χρὴ οὐδὲ πάσχειν ὅπερ οἱ ἀπειρότατοι τῶν ἀνθρώπων, οἳ τοῖς πρώτοις ἀγῶσι 

σφαλέντες ἔπειτα διὰ παντὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ φόβου ὁμοίαν ταῖς ξυμφοραῖς ἔχουσιν. (Η. 61. 2) 

Δημηγορία Νικία  (Ψυχολογία του πολέμου /Ελπίδα / Θάρρος) 

μνήσθητε τῶν ἐν τοῖς πολέμοις παραλόγων (Η. 61. 3) Δημηγορία Νικία  (Πόλεμος) 

 ἄνδρες γὰρ ἐπειδὰν ᾧ ἀξιοῦσι προύχειν κολουθῶσι, τό γ’ ὑπόλοιπον αὐτῶν τῆς δόξης 

ἀσθενέστερον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐστὶν ἢ εἰ μηδ’ ᾠήθησαν τὸ πρῶτον, καὶ τῷ παρ’ἐλπίδα τοῦ 

αὐχήματος σφαλλόμενοι καὶ παρὰ ἰσχὺν τῆς δυνάμεως ἐνδιδόασιν·* (Η. 66. 3) Δημηγορία 

Γύλιππου και στρατηγών Συρακουσίων (Ανθρώπινη ψυχολογία /Θάρρος / Αυτοπεποίθηση) 

τὰ δὲ πολλὰ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ἡ μεγίστη ἐλπὶς μεγίστην καὶ τὴν προθυμίαν παρέχεται.* 

(Η. 66. 3) Δημηγορία Γύλιππου και στρατηγών Συρακουσίων Ελπίδα/ανθρώπινη ψυχολογία 

ἅμα δὲ ἐχθροὺς ἀμύνασθαι ἐκγενησόμενον ἡμῖν καὶ τὸ λεγόμενόν που ἥδιστον εἶναι. (Η. 68. 

1) Δημηγορία Γύλιππου και στρατηγών Συρακουσίων  (Ψυχολογία του πολέμου) 

καὶ κινδύνων οὗτοι σπανιώτατοι οἳ ἂν ἐλάχιστα ἐκ τοῦ σφαλῆναι βλάπτοντες πλεῖστα διὰ τὸ 

εὐτυχῆσαι ὠφελῶσιν. (Η. 68. 3) Δημηγορία Γύλιππου και στρατηγών Συρακουσίων  (Τόλμη /  

Σύνεση) 

ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί.* (Η. 77. 7) Δημηγορία Νικίας 

(Εθνική Κρατική υπόσταση / Αξία ανθρώπινης ζωής) 

καὶ αὐτοῖς, οἷον φιλεῖ καὶ πᾶσι στρατοπέδοις, μάλιστα δὲ τοῖς μεγίστοις, φόβοι καὶ δείματα 

ἐγγίγνεσθαι, (Η. 80. 3) Αφήγηση (Ψυχολογία του πολέμου /Φόβος) 

ΒΙΒΛΙΟ Θ΄ 

 τούς τε καλοὺς κἀγαθοὺς ὀνομαζομένους οὐκ ἐλάσσω αὐτοὺς νομίζειν σφίσι πράγματα 

παρέξειν τοῦ δήμου, ποριστὰς ὄντας καὶ ἐσηγητὰς τῶν κακῶν τῷ δήμῳ, ἐξ ὧν τὰ πλείω 

αὐτοὺς ὠφελεῖσθαι·[…]τὸν δὲ δῆμον σφῶν  τε καταφυγὴν εἶναι καὶ ἐκείνων σωφρονιστήν. 

(Θ. 48. 6) Δημηγορία σε πλάγιο λόγο Φρύνιχου  (Διακρατικές σχέσεις /  Εσωτερική πολιτική) 

ἀλλ’ αὐτοὶ ἐπορίζοντο οἱ στρατιῶται, μήτε, οὗπερ ἕνεκα πόλις στρατοπέδων κρατεῖ·  (οὗπερ 

= βουλεύματος χρηστοῦ) (Θ. 76. 6) Αφήγηση   (Πολιτική/ Πόλεμος) 

  κατ’ ἰδίας δὲ φιλοτιμίας οἱ πολλοὶ αὐτῶν τῷ τοιούτῳ προσέκειντο, ἐν ᾧπερ καὶ μάλιστα 

ὀλιγαρχία ἐκ δημοκρατίας γενομένη ἀπόλλυται· (Θ. 89. 3) Αφήγηση  

(Πολιτική/ Πολιτεύματα) 

πάντες γὰρ αὐθημερὸν ἀξιοῦσιν οὐχ ὅπως ἴσοι, ἀλλὰ καὶ πολὺ πρῶτος αὐτὸς ἕκαστος εἶναι· 

ἐκ δὲ δημοκρατίας αἱρέσεως γιγνομένης ῥᾷον τὰ ἀποβαίνοντα ὡς οὐκ ἀπὸ τῶν ὁμοίων 

ἐλασσούμενός τις φέρει. (Θ. 89. 3) Αφήγηση  (Πολιτική /πολιτεύματα) 
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