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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο Connor έχει εκφράσει την άποψη ότι ερωτήµατα του τύπου «Πώς παρουσιάζει ο 

Θουκυδίδης τον Περικλή» (και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο) τίθενται λανθασµένα και 

η σκοπιά µε την οποία προσεγγίζονται οδηγεί σε υπεραπλουστευτικές αναλύσεις1. 

Σαφώς επηρεασµένος από τη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας2 υποστηρίζει ότι η 

σχέση που πρέπει να διερευνηθεί δεν είναι αυτή ανάµεσα στον συγγραφέα και το 

θέµα του αλλά ανάµεσα στον συγγραφέα και τον αναγνώστη. Η άποψή του αυτή 

απορρέει από την γενικότερη και βαθύτερη θέση του ότι “objectivity was for 

Thucydides not a principle or a goal but an authorial stance, a device, a mode by 

which the author presented himself to the reader”3.  

Λαµβάνοντας υπόψη µας την παραπάνω επισήµανση, εµείς θα επιµείνουµε 

στην εξέταση του ερωτήµατος πώς παρουσιάζεται ο Περικλής στα δύο πρώτα Βιβλία 

της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Οφείλουµε όµως να κάνουµε ένα σχόλιο ως απάντηση 

στην προειδοποίηση του Connor. Κάθε προσπάθεια να προσεγγίσει κάποιος τη σκέψη 

του ίδιου του συγγραφέα καθώς και τη στάση του απέναντι σε οποιοδήποτε επιµέρους 

θέµα αποτελεί ταυτόχρονα και µία αναπαραγωγή του έργου µέσω της πρόσληψής του 

από τον αναγνώστη. Κάθε προσπάθεια αποκάλυψης της «αντικειµενικότητας» του 

έργου σφραγίζεται από την υποκειµενικότητα του κάθε µελετητή. Γι’ αυτόν ακριβώς 

τον λόγο δίνονται κατά καιρούς διαφορετικές –και πολλές φορές µάλιστα και 

αντίθετες- απαντήσεις σε πολλά ζητήµατα της έρευνας. Αν δεν είχαν έτσι τα 

πράγµατα, ένας επαρκής αναγνώστης θα ήταν αρκετός για να δώσει τελεσίδικες 

απαντήσεις σε πολλά ερωτήµατα. 

Θα υποστηρίζαµε λοιπόν ότι είναι θεµιτό να εξεταστεί η στάση του 

συγγραφέα απέναντι σε κάποιο πρόσωπο (στην προκειµένη περίπτωση απέναντι στον 

Περικλή), φτάνει να δούµε τον συγγραφέα όχι τόσο ως φυσικό πρόσωπο αλλά 

περισσότερο ως οργανωτή και «σκηνοθέτη» του υλικού, στο οποίο στηρίζει το έργο 

του. Με αυτή την ιδιότητα άλλωστε έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σηµάδια του πάνω στη 

δοµή του έργου του µετά και τον «θάνατό» του, όπως θα έλεγε και ο Barthes4. Βέβαια 

                                                 
1 Connor 1984, σελ. 237. Για την πληρέστερη κατανόηση της θεωρητικής του τοποθέτησης βλ. σελ. 3-
19 και 231-249.  
2 Πρβλ. και το άρθρο του “A post modernist Thucydides?” CJ 72 (1977), 289-298. 
3 Connor 1984, σελ. 6. 
4 Barthes 1988. 
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αυτό είναι πολύ δυσκολότερο, ίσως όµως και περισσότερο ενδιαφέρον, όταν κάποιος 

έχει απέναντί του ένα ιστορικό και όχι ένα λογοτεχνικό κείµενο. 

Όπως και να έχουν τα πράγµατα, η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος δεν 

είναι τυχαία. Το πρόσωπο του Περικλή είναι ένα από τα σηµαντικότερα –πιθανότατα 

το σηµαντικότερο-που αναµφισβήτητα άφησαν τη σφραγίδα τους στην εποχή που 

περιγράφει ο ιστορικός. Παρόλο που η δράση του στα χρόνια µετά το ξέσπασµα του 

πολέµου ήταν περιορισµένη λόγω του απροσδόκητου θανάτου του από τον λοιµό, 

ωστόσο η προσωπικότητά του δεσπόζει άµεσα ή και έµµεσα σε όλο σχεδόν το έργο. 

Μάλιστα το τελικό σχόλιο του Θουκυδίδη πάνω στον Περικλή (2.65) µπορούµε να 

πούµε ότι αποτελεί ένα σηµείο ιδιαίτερης σηµασίας για την προσέγγιση και ανάλυση 

ολόκληρου του έργου. Έτσι µπορούµε µε βάση αυτό να δούµε την Ιστορία του 

Πελοποννησιακού Πολέµου να χωρίζεται σε δύο φάσεις: την προ και την µετά 

Περικλή εποχή. 

Στην έρευνά µας θα επικεντρωθούµε κυρίως στην ανάλυση των χωρίων που 

περιέχουν αναφορές στο πρόσωπο του Περικλή. Έτσι το πεδίο της έρευνάς µας 

περιορίζεται στα δύο πρώτα Βιβλία της Ιστορίας. Κάποιες συγκρίσεις µε χωρία από 

άλλα σηµεία του έργου θα γίνουν µόνο προς χάριν βοηθείας για την πληρέστερη 

κατανόηση των υπό εξέταση ζητηµάτων και σε καµία περίπτωση δεν στοχεύουν σε 

µία ολική ανάγνωση και ερµηνεία του έργου. Κάτι τέτοιο τίθεται εκτός των ορίων της 

παρούσας εργασίας. Ωστόσο, θα προσπαθήσουµε η ανάλυσή µας να µην µείνει στο 

πλαίσιο της απλής παράθεσης πληροφοριών και της περιγραφής, αλλά να 

προχωρήσει, σε ένα δεύτερο επίπεδο, στην απάντηση κάποιων ερωτηµάτων που 

έχουν να κάνουν µε τη σχέση του ιστορικού µε το έργο του και την ερµηνεία 

συγκεκριµένων επιλογών του.  

Αρχικά, θα επιχειρήσουµε µία σκιαγράφηση σε αδρές γραµµές των άµεσων 

αναφορών που απαντούν στην Ιστορία σε σχέση µε τον Περικλή, και στη συνέχεια θα 

προχωρήσουµε σε αναλυτικότερη παρουσίασή τους. Θεωρούµε όµως ότι δεν πρέπει 

να δούµε τις αναφορές αυτές ξεκοµµένες από τα συµφραζόµενά τους, αλλά να τις 

µελετήσουµε ταυτόχρονα και παράλληλα µε αυτά, ώστε να αντιληφθούµε µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια τη σκέψη του ιστορικού, όχι µόνο µέσα από το περιεχόµενο των 

συγκεκριµένων χωρίων αλλά και µέσα από τη δοµή και τη λειτουργία τους στο 

ευρύτερο αφηγηµατικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, η ανάλυσή µας θα ξεκινήσει «από 

την αρχή», από το σηµείο δηλαδή που ξεκινάει το έργο και γίνεται λόγος για την 

περίοδο πριν από το ξέσπασµα του Πελοποννησιακού πολέµου. Σε αυτό το µέρος δεν 
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γίνονται αναφορές στον Περικλή, θεωρούµε όµως ότι η απουσία αυτή έχει 

λειτουργική σηµασία για την όλη παρουσίασή του. Μετά από αυτό θα είµαστε πλέον 

σε θέση να εκτιµήσουµε επαρκέστερα τον ρόλο των χωρίων, όπου παρουσιάζεται η 

δράση του Περικλή. 
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Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑ ∆ΥΟ ΠΡΩΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

(Περιληπτική αναφορά) 

 
Ο Περικλής, η µεγαλύτερη φυσιογνωµία της πολιτικής ζωής της Αθήνας του 5ου 

αιώνα δεν παρουσιάζεται εκτενώς στο έργο του Θουκυδίδη. Η πολιτική του 

σταδιοδροµία είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια προτού ξεσπάσει ο πόλεµος, µε 

αποτέλεσµα η Ιστορία να καλύπτει διεξοδικά µόνο τα τελευταία χρόνια της καριέρας 

του και της ζωής του5. Οι αναφορές στο πρόσωπό του απαντάνε στα δύο πρώτα 

Βιβλία και µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, στα έργα και τα λόγια του 

µεγάλου πολιτικού6. 

 Όσον αφορά στα γεγονότα που προηγήθηκαν του Πελοποννησιακού 

Πολέµου, για πρώτη φορά το όνοµα του Περικλή αναφέρεται κατά την παρουσίαση 

της λεγόµενης Πεντηκονταετίας, σε σχέση µε την εκστρατεία (πιθανόν στα 454/3) 

στον Κορινθιακό Κόλπο (1.111.2) και στη συνέχεια, όταν γίνεται λόγος για την 

καταστολή της επανάστασης στην Εύβοια το 446 (1.114). Τον συναντάµε ξανά κατά 

την αναφορά στα γεγονότα της Σάµου, όπου σηµειώνεται ότι ο Περικλής έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο στην τελική έκβαση της επιχείρησης (1.114-17). Κάποια άλλα 

γεγονότα της ίδιας περιόδου, τα οποία άλλες πηγές συνδέουν µε τη δράση του 

Περικλή, είτε αναφέρονται µε συντοµία και χωρίς να γίνεται νύξη στην ανάµειξή του 

(ο λεγόµενος «Ιερός Πόλεµος» των ετών 449-8, για τον οποίο πληροφορούµαστε από 

τον Πλούταρχο για την δράση του Περικλή7) είτε δεν αναφέρονται καθόλου (η 

κληρουχία στη Χερσόνησο το 448 ή 447, την οποία ο Πλούταρχος αποδίδει στον 

Περικλή8)9. 

 Από εκεί και πέρα, λόγος για τον Περικλή γίνεται στο 1.127, όπου αναφέρεται 

ότι οι Λακεδαιµόνιοι, στην προσπάθειά τους να επινοήσουν προφάσεις για να 

κηρύξουν τον πόλεµο στην Αθήνα, ζητούσαν από τους Αθηναίους να φροντίσουν για 

τον εξαγνισµό τους από το άγος της θεάς Αθηνάς, γνωστού ως Κυλωνείου άγους. Ο 

                                                 
5 Για µία συνολική παρουσίαση του «Βίου και της Πολιτείας» του Περικλή βλ. Podlecki. 
6 Αυτό άλλωστε έρχεται σε αντιστοιχία και µε την κατηγοριοποίηση του περιεχοµένου όλου του έργου, 
όπως την ορίζει ο ίδιος ο ιστορικός (1.22). 
7 Πλούταρχος, Περικλής 21.2. 
8 Πλούταρχος, Περικλής 19.1. 
9 Ο Stadter επισηµαίνει την τάση του Πλουτάρχου να αποδίδει κάποια κατορθώµατα στον Περικλή 
εκεί όπου άλλες πηγές, συµπεριλαµβανοµένου και του Θουκυδίδη, κάνουν λόγο για  «τους 
Αθηναίους», Stadter 1989. 
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Θουκυδίδης σχολιάζει ότι αυτό το έκαναν όχι για να προστατέψουν τη λατρεία των 

θεών, όπως διατείνονταν, αλλά για να εκθέσουν τον Περικλή στην κοινή γνώµη και 

να αµαυρώσουν το όνοµά του.  

 Από το τέλος του πρώτου Βιβλίου µέχρι και τη µέση περίπου του δευτέρου η 

φυσιογνωµία του Περικλή κυριαρχεί στην αφήγηση του ιστορικού. Από εδώ όµως και 

στο εξής η παρουσίασή του γίνεται βασικά µέσα από κάποιους λόγους που εκφώνησε 

σε διάφορες περιπτώσεις. Ο πρώτος από αυτούς (1.140-144) τοποθετείται χρονικά 

στις παραµονές του πολέµου και, όσον αφορά στο περιεχόµενό του, αποτελεί µία 

δυναµική ανταπάντηση στο σπαρτιατικό τελεσίγραφο, σύµφωνα µε το οποίο η Αθήνα 

όφειλε να αποδώσει στους Έλληνες την ελευθερία τους, να παραιτηθεί δηλαδή από 

την επεκτατική της πολιτική και την «αυτοκρατορία» που είχε εγκαθιδρύσει στη 

βάση της ∆ηλιακής συµµαχίας.  

 Ακολουθεί στην αρχή του δεύτερου Βιβλίου (2.13) ο λόγος που εκφώνησε ο 

Περικλής στους Αθηναίους λίγο πριν την πρώτη εισβολή των Πελοποννησίων στην 

Αττική, ενώ ακόµα εκείνοι συγκεντρώνονταν στον Ισθµό. Σε αυτόν, που δίνεται σε 

πλάγιο λόγο από τον Θουκυδίδη, ο µεγάλος πολιτικός διαγράφει τη γενική 

στρατηγική που κατά τη γνώµη του έπρεπε οι Αθηναίοι να ακολουθήσουν στη 

διάρκεια του πολέµου, και τους ενθαρρύνει φέρνοντας επιχειρήµατα για να στηρίξει 

τη θέση του ότι αυτοί θα είναι οι τελικοί νικητές. 

Και ενώ οι Αθηναίοι πείθονται στον Περικλή και ακολουθούν τις συµβουλές 

του (2.14), στη συνέχεια, όταν οι Πελοποννήσιοι εισβάλλουν στην Αττική και 

αρχίζουν τις λεηλασίες της γης, τον κατηγορούν και του επιρρίπτουν ευθύνες για όσα 

παθαίνουν (2.21). Παρά το άσχηµο κλίµα όµως, ο Περικλής καταφέρνει να 

διαφυλάξει την ηρεµία στην πόλη και να εξασφαλίσει την επικράτηση της σύνεσης 

έναντι του πάθους (2.22). 

Η επόµενη αναφορά (2.35-46) αποτελεί πιθανότατα το πιο γνωστό και 

µελετηµένο χωρίο ολόκληρου του έργου. Πρόκειται για τον Επιτάφιο, τον οποίο, 

όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, εκφώνησε ο Περικλής προς τιµή των νεκρών του 

πρώτου έτους του πολέµου. Η µεγαλοφυΐα όµως του ρήτορα, που συνδυάζει την 

εκφραστική δεινότητα µε τη δύναµη της σκέψης, καταφέρνει να δώσει άλλη 

διάσταση στο λόγο και να τον αναγάγει από µία καθιερωµένη και λίγο-πολύ 

προκαθορισµένη σύνθεση σε ένα διαχρονικό σύµβολο. Ο έπαινος των νεκρών παίρνει 

τη µορφή του επαίνου της πόλης ιδωµένης στην απόλυτα ιδεατή της µορφή. Η Αθήνα 
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παρουσιάζεται ως το ιδανικό στο οποίο οφείλει ο κάθε πολίτης να προσβλέπει και για 

το οποίο αξίζει να θυσιάσει ακόµα και την ίδια του τη ζωή. 

Ο τελευταίος λόγος που αποδίδεται στον Περικλή (2.60-64) στοχεύει στην 

αναπτέρωση του ηθικού των Αθηναίων, οι οποίοι βλέποντας τις περιουσίες τους να 

χάνονται για άλλη µια φορά µετά τη δεύτερη εισβολή των Πελοποννησίων στην 

Αττική και απογοητευµένοι από τις καταστροφικές συνέπειες του λοιµού που έπληξε 

την πόλη τους, τον κατηγορούν, επειδή τους παρακίνησε και τους οδήγησε σε αυτόν 

τον ολέθριο πόλεµο. 

 Μετά τον λόγο ακολουθεί ο σχολιασµός του ίδιου του ιστορικού (2.65) 

αρχικά πάνω στην αντίδραση του ευµετάβλητου πλήθους, το οποίο, ενώ σε µία πρώτη 

φάση δέχεται τα λόγια του πολιτικού άνδρα, στη συνέχεια του επιβάλλει χρηµατικό 

πρόστιµο, για να τον ανακαλέσει αργότερα στην εξουσία. Μετά από αυτά, ο 

Θουκυδίδης προχωράει σε µία συνολική εκτίµηση της προσωπικότητας του Περικλή 

και της δράσης του στην πολιτική ζωή της Αθήνας. Κάνει λόγο για κάποια πολύ 

σηµαντικά προτερήµατα του χαρακτήρα του που του έδωσαν τη δυνατότητα να ασκεί 

µε σύνεση την εξουσία καθώς και για την ορθότητα των υπολογισµών του σε ό,τι είχε 

να κάνει µε την εξέλιξη του πολέµου. Έτσι, µε αυτό το τελικό σχόλιο κλείνει η 

αναφορά στον Περικλή, ενώ στην υπόλοιπη αφήγηση της Ιστορίας µπορούµε να 

εντοπίσουµε µόνο έµµεσες αναφορές σε αυτόν και στην πολιτική που χάραξε. 
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ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 
Α. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ  

Αρχαιολογία-Αφορµές του πολέµου-Απόφαση για τον πόλεµο 
  

Ο Θουκυδίδης ξεκινάει την Ιστορία του δικαιολογώντας την επιλογή του θέµατος, µε 

το οποίο πρόκειται να καταπιαστεί (1.1). Αντικείµενό του, όπως ορίζει ο ίδιος στην 

αρχή του έργου του, είναι ο πόλεµος των Πελοποννησίων και των Αθηναίων, και το 

γεγονός που τον οδήγησε στην έρευνα και την καταγραφή του αµέσως µόλις ξέσπασε 

είναι το ότι προέβλεψε ότι θα είναι ο µεγαλύτερος και ο σπουδαιότερος από όσους 

είχαν γίνει µέχρι τότε. Τα στοιχεία που τον οδήγησαν σε αυτή την εκτίµηση ήταν ότι 

και οι δύο αντίπαλοι βρίσκονταν στην ακµή της δύναµής τους και όλοι οι άλλοι 

Έλληνες είχαν ήδη πάρει ή ήταν έτοιµοι να πάρουν το µέρος της µίας ή της άλλης 

παράταξης. Επόµενο ήταν λοιπόν η αναταραχή αυτή να επηρεάσει τους Έλληνες και 

κάποιους από τους βαρβάρους, να πάρει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο «οικουµενικές» 

διαστάσεις. 

 Προκειµένου να καταδείξει τη µεγάλη σηµασία του πολέµου που πρόκειται να 

διηγηθεί, αλλά προφανώς και για λόγους πληρότητας του έργου του, προχωράει 

αµέσως παρακάτω σε µία σύντοµη παρουσίαση των σηµαντικότερων γεγονότων της 

παλαιότερης εποχής, στο κοµµάτι της Ιστορίας που είναι γνωστό ως Αρχαιολογία (1.1-

19 ή 2310). Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι όλη η προσέγγιση 

βασίζεται κατά πολύ στην προσωπική εκτίµηση του ιστορικού, η οποία έχει προκύψει 

από µελέτη των στοιχείων που είχε στη διάθεσή του. Όπως όµως εύκολα γίνεται 

αντιληπτό και όπως και ο ίδιος οµολογεί (tå går prÚ aÈt«n ka‹ tå ¶ti pala¤- 

tera saf«w m¢n eÍre›n diå xrÒnou pl∞yow édÊnata ∑n, 1.1.2), τα στοιχεία που 

αφορούν στις παλαιότερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας ήταν πολύ 

περιορισµένα, και τα διαθέσιµα από αυτά δύσκολα µπορούσαν να αποκαλύψουν µία 

απόλυτα σαφή εικόνα των πραγµάτων. Αναµφισβήτητα, τα τεκµήρια για τα σύγχρονά 

του γεγονότα ήταν περισσότερα, και γι’ αυτό είναι λογικό να θεωρήσουµε ότι τα κενά 

που καλούνταν ο ίδιος να καλύψει, προκειµένου για ιστορικές περιόδους παλαιότερες 

από τη δική του και µε δεδοµένες τις δυσκολίες µίας προσπάθειας που εγκαινίαζε 

ουσιαστικά την επιστηµονική ιστοριογραφία, άφηναν το περιθώριο να φανεί σε 

                                                 
10 Βλ. Gomme, 1945, σελ.89. 
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µεγαλύτερο βαθµό η σφραγίδα της κριτικής του σκέψης και της προσωπικής του 

ανάλυσης. Αυτό άλλωστε γίνεται φανερό και από τη διατύπωση που επιλέγει 

κάνοντας µία γενική αποτίµηση της προ αυτού περιόδου της ελληνικής ιστορίας 

(§k d¢ tekmhr¤vn œn §p‹ makrÒtaton skopoËnt¤ moi pisteËsai jumba¤nei oÈ megã- 

la  nom¤zv  gen°syai oÎte katå toÁw pol°mouw oÎte §w tå êlla, 1.1.3 και στη 

συνέχεια fa¤netai går ≤ nËn ÑEllåw kaloum°nh oÈ pãlai beba¤vw ofikoum°nh, 1.2).  

Κατά την παρουσίαση της Αρχαιολογίας ο Θουκυδίδης επιµένει στην 

διερεύνηση και ερµηνεία των όρων που κατά το παρελθόν οδήγησαν στη 

στασιµότητα των πολιτειών ή αντίθετα επέτρεψαν την ανάπτυξή τους. Παράλληλα, 

υπάρχει ενδιαφέρον να φωτιστούν οι παράγοντες που διαµόρφωσαν κατά καιρούς τις 

σχέσεις ανάµεσα σε διάφορες δυνάµεις. Από την προσέγγιση του θέµατος προκύπτει 

ότι βλέπει την πορεία της µέχρι τότε «ελληνικής ιστορίας» -αν µπορεί κάποιος να 

χρησιµοποιήσει αυτόν τον όρο για εποχές όπως αυτή της µινωικής Κρήτης και του 

τρωικού πολέµου- να έχει σηµειώσει ανοδική κίνηση, καθώς από τις πρώτες 

κοινωνίες που αναφέρονται κατά την πρώιµη φάση του πολιτισµού (1.2), όταν η 

Ελλάδα δεν είχε ακόµα µόνιµους κατοίκους, µέχρι και τις περιπτώσεις των πόλεων 

της νεότερης εποχής και ειδικά της Αθήνας και της Σπάρτης -που τυγχάνουν, όπως 

είναι φυσικό, ιδιαίτερης µνείας- (1.18-19) η πρόοδος είναι εµφανής σε διάφορους 

τοµείς της οργάνωσής τους.   

Σε όλη την ενότητα µε έµφαση προβάλλεται η σηµασία του οικονοµικού 

παράγοντα ως βασικού κριτηρίου για τις εκτιµήσεις του ιστορικού. Από τη συνολική 

προσέγγιση προκύπτει ότι για τον Θουκυδίδη η οικονοµία µίας πολιτείας είναι 

καθοριστικής σηµασίας τόσο για την εσωτερική της οργάνωση (από τον στρατιωτικό 

τοµέα και την ασφάλεια µέχρι και την ποιότητα ζωής στις πιο απλές της εκδηλώσεις) 

όσο και για τις εξωτερικές της σχέσεις µε τις άλλες. Στις περιπτώσεις, για τις οποίες 

γίνεται λόγος, η έννοια της δύναµης αναφέρεται σε συνάρτηση µε την οικονοµική 

ισχύ, η οποία µε τη σειρά της συνδέεται σχεδόν πάντα µε την οργάνωση του 

ναυτικού. Η ιδέα που επαναλαµβάνεται πολλές φορές είναι ότι η οργάνωση του 

ναυτικού οδηγεί στην οικονοµική ανάπτυξη, τη δύναµη επιβολής έναντι άλλων 

πόλεων και ως εκ τούτου στην συνολική εξέλιξη της πόλης11.  

                                                 
11 Τα χωρία όπου προβάλλεται αυτή η ιδέα είναι πολλά. Ενδεικτικά µόνο αναφέρουµε εδώ τρία: 
α) t∞w går §mpor¤aw oÈk oÎshw, oÈd' §pimeignÊntew éde«w  éllÆloiw oÎte katå  g∞n  oÎte  
diå  yalãsshw, nemÒmeno¤ te  tå aÍt«n ßkastoi  ˜son  époz∞n ka‹  perious¤an xrhmãtvn 
oÈk  ¶xontew  oÈd¢  g∞n futeÊontew, êdhlon ¯n ıpÒte tiw §pely∆n ka‹ éteix¤stvn ëma 
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Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το χωρίο 1.11-12.2, όπου φαίνεται να υποβόσκει µία 

σύγκριση του τρωικού πολέµου µε τον Πελοποννησιακό12. Το ότι ο ίδιος ο 

Θουκυδίδης πιστεύει πως ο Πελοποννησιακός πόλεµος ήταν σαφώς πιο µεγάλος και 

πιο αξιόλογος από τον τρωικό είναι κάτι που δεν χωράει αµφισβήτηση. Άλλωστε, 

αυτό έχει τονιστεί προκαταβολικά ήδη από το προοίµιο (κεφάλαιο 1)13. Εφόσον 

λοιπόν προβάλλεται η οικονοµική αδυναµία ως η αιτία της ελλιπούς οργάνωσης της 

τρωικής εκστρατείας, µπορούµε να επεκτείνουµε κατ’ αναλογία το συλλογισµό και 

να υποστηρίξουµε αντίστοιχα ότι, για τον ιστορικό, η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη 

της εποχής του δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για να ξεσπάσει ένας πόλεµος στο 

µέγεθος του Πελοποννησιακού14.  

 Στο τέλος της αναδροµής, η Αθήνα παρουσιάζεται ως «κληρονόµος» της 

ναυτικής πολιτικής που ξεκινάει από τον Μίνωα, υιοθετείται από πολλούς τυράννους 

και στη συνέχεια από κάποιες ναυτικές δυνάµεις, όπως η Κόρινθος15, όµως για την 

περίπτωση της Σπάρτης δεν αναφέρεται κάποια άλλη δύναµη που ακολούθησε 

παρόµοια πορεία µε αυτήν. Και ενώ δεν γίνεται σε κάποιο σηµείο κάποια άµεση 

κρίση από τον Θουκυδίδη για την υπεροχή της µίας έναντι της άλλης πόλης, φαίνεται, 

µε βάση την ανάλυση στο σύνολο της Αρχαιολογίας, ότι η Αθήνα στηρίζει τη δύναµή 
                                                                                                                                            
ˆntvn êllow éfairÆsetai, t∞w te kay' ≤m°ran énagka¤ou trof∞w pantaxoË ín ≤goÊmenoi 
§pikrate›n, oÈ xalep«w épan¤stanto, ka‹  di' aÈtÚ  oÎte  meg°yei  pÒlevn ‡sxuon oÎte tª 
êll˙ paraskeuª (Ι.2.2-3), όπου εξηγείται για ποιους λόγους οι πρώιµες κοινωνίες δεν ήταν αρκετά 
αναπτυγµένες και  β) katastãntow d¢ toË M¤nv nautikoË plvim≈tera §g°neto par' éllÆ- 
louw (ofl går §k t«n nÆsvn kakoËrgoi én°sthsan Íp' aÈtoË, ˜teper  ka‹  tåw  pollåw aÈ- 
t«n  kat–kize), ka‹ ofl parå yãlassan ênyrvpoi mçllon ≥dh tØn  kt∞sin  t«n xrhmãtvn 
poioÊmenoi  bebaiÒteron ’koun, ka¤ tinew ka‹  te¤xh  periebãllonto  …w plousi≈teroi •au- 
t«n gignÒmenoi· §fi°menoi  går  t«n  kerd«n  o· te  ¥ssouw  Íp°menon  tØn t«n kreissÒnvn 
doule¤an, o·  te  dunat≈teroi  perious¤aw  ¶xontew prosepoioËnto ÍphkÒouw tåw  §lãssouw 
pÒleiw. ka‹ §n toÊtƒ t“ trÒpƒ  mçllon  ≥dh  ˆntew Ïsteron xrÒnƒ §p‹ Tro¤an §strãteu- 
san. (Ι.8.2-4), όπου αντίστοιχα γίνεται λόγος για την ανάπτυξη που σηµειώθηκε την εποχή του Μίνωα. 
Στη συνέχεια, όταν ο ιστορικός κλείνει την αναφορά του στον πόλεµο της Τροίας, κάνει ένα σχόλιο 
πάνω στα γεγονότα της τρωικής εκστρατείας και την περίοδο πριν από αυτήν, λέγοντας ότι η έλλειψη 
χρηµάτων εξηγεί ότι αυτά δεν ήταν σπουδαία: éllå  di' éxrhmat¤an tã te prÚ toÊtvn ésyen∞ 
∑n ka‹ aÈtã ge dØ taËta,ÙnomastÒtata t«n pr‹n genÒmena, dhloËtai to›w ¶rgoiw Ípode°-
stera ˆnta t∞w fÆmhw ka‹ toË nËn per‹ aÈt«n diå toÁw poihtåw lÒgou katesxhkÒtow,1.11. 
(Για µία αναλυτική παρουσίαση του ρόλου του οικονοµικού παράγοντα στο έργο του Θουκυδίδη βλ. 
Kallet-Marx, 1993 και 2001). 
12 Βλ. και το σχολιασµό του Gomme (σελ.114), ο οποίος θεωρεί ότι, µε βάση τις αναφορές του 11ου 
κεφαλαίου, προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο τρωικός πόλεµος ήταν µικρότερης σηµασίας από τον 
Πελοποννησιακό.  
13 Στο προοίµιο βέβαια δεν γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στην τρωική εκστρατεία, όµως η γενική 
διατύπωση την περικλείει. 
14 Με αυτό δεν θέλουµε να υποστηρίξουµε ότι για τον Θουκυδίδη η οικονοµική ανάπτυξη ήταν η αιτία 
που ξέσπασε ο πόλεµος, αλλά ότι εξαιτίας της κατέστη δυνατό αυτός να οργανωθεί σε υψηλό επίπεδο 
και να πάρει µεγάλη έκταση.  
15 Βλ. και Sitta von Reden, σελ.129-130. 
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της σε βάσεις που κρίνονται από τον ίδιο τον ιστορικό πολύ «στέρεες» για την όλη 

πορεία της και τη γενικότερη οργάνωσή της16. Αυτές δεν είναι άλλες από τη ναυτική 

και την οικονοµική της δύναµη.  

Είναι φυσικό µέχρι αυτό το σηµείο να µην γίνεται καµία αναφορά στον 

Περικλή και εκ πρώτης όψεως θα µπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι το 

συγκεκριµένο χωρίο δεν αφορά τη µελέτη µας. Ωστόσο, θεωρούµε ότι η προσέγγιση 

που επιχειρεί ο Θουκυδίδης στην Αρχαιολογία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το θέµα 

που εξετάζουµε, κυρίως επειδή, όπως ήδη έχει σχολιαστεί, πρόκειται για προσωπική 

του εκτίµηση και ανάλυση του ιστορικού γίγνεσθαι. Πώς ακριβώς αντιλαµβανόµαστε 

τη συνάφεια που υπάρχει ανάµεσα στα δύο θέµατα θα γίνει φανερό κατά την 

ανάλυση που θα επιχειρηθεί στη συνέχεια. 

Ολοκληρώνοντας την πρώτη µεγάλη ενότητα του έργου του, ο Θουκυδίδης 

στα κεφάλαια 20-22 προχωράει σε κάποιες σηµαντικές διακηρύξεις, που έχουν να 

κάνουν µε τη µέθοδο και τις βασικές αρχές που ακολουθεί στην παρουσίαση των 

γεγονότων. Συγκεκριµένα, στα κεφάλαια 20-21 επισηµαίνει τη διαφορετική 

προσέγγιση που επιχειρεί ο ίδιος σε σχέση τόσο µε τους ποιητές και τους 

                                                 
16 Μπορεί ο Θουκυδίδης να αναφέρει τις δύο δυνάµεις παράλληλα και να κάνει λόγο για τη 
διαφορετική πολιτική τους (koinª te épvsãmenoi tÚn bãrbaron,Ïsteron oÈ poll“ diekr¤yh- 
san prÒw teÉAyhna¤ouw ka‹ Lakedaimon¤ouw o· te épostãntew basil°vw ÜEllhnew ka‹ ofl jum
polemÆsantew. dunãmei går taËta m°gista diefãnh·‡sxuon går ofl m¢n katå g∞n,ofl d¢  nau- 
s¤n,1.18.2// ka‹ ofl m¢n LakedaimÒnioi oÈx Ípotele›w ¶xontew fÒrou toÁw jummãxouw ≤goËnto, 
kat' Ùligarx¤an  d¢  sf¤sin  aÈto›w  mÒnon  §pithde¤vw  ˜pvw  politeÊsousi  yerapeÊontew, 
ÉAyhna›oi d¢ naËw te t«n pÒlevn t“ xrÒnƒ paralabÒntew plØn X¤vn ka‹ Lesb¤vn, ka‹  
xrÆmata to›w pçsi tãjantew f°rein. ka‹ §g°neto aÈto›w §w tÒnde tÚn pÒlemon ≤ fid¤a para- 
skeuØ me¤zvn µ …w tå krãtistã pote metå ékraifnoËw t∞w jummax¤aw ≥nyhsan, 1.19), όµως 
δεν προχωράει σε µία άµεση κρίση για την ανωτερότητα της µίας έναντι της άλλης. Φαίνεται ότι τις 
αντιµετωπίζει ως ισότιµα µεγέθη. Επειδή όµως τα χωρία αυτά αποτελούν τη συνέχεια της ανάλυσης 
που έχει προηγηθεί, αναπόφευκτα τα χαρακτηριστικά της Αθήνας προβάλλουν πιο «δυναµικά» σε 
σχέση µε αυτά της Σπάρτης. Έτσι, διαφωνούµε µε την τοποθέτηση του Orwin (σελ.30-32), ο οποίος 
θεωρεί ότι από την όλη παρουσίαση φαίνεται ότι η Σπάρτη επαινείται ως εκείνη η δύναµη που 
συνεισέφερε στη σύσφιξη των κοινών ελληνικών δεσµών (“Greekness”), ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχος 
έπαινος για τη Αθήνα. Είναι µάλλον παρακινδυνευµένο να µιλήσουµε για έπαινο της Σπάρτης, αφού 
ακόµα και η αναφορά στη σταθερότητα του πολιτεύµατός της δεν αποτελεί έπαινο, αλλά περισσότερο 
αναγνώριση ότι η εσωτερική γαλήνη στο πλαίσιο µίας πόλης µε την παράλληλη κυριαρχία του νόµου 
ως ρυθµιστή των εσωτερικών της υποθέσεων είναι καθοριστικής σηµασίας για την όλη εξέλιξή της 
(Gomme 1945, σελ.128 και Andrewes)..  
17 Ka‹ ˜sa m¢n lÒgƒ e‰pon ßkastoi µ m°llontew polemÆsein µ §n aÈt“ ≥dh ˆntew, xalepÚn  
tØn ékr¤beian aÈtØn t«n lexy°ntvn diamnhmoneËsai ∑n §mo¤ te œn aÈtÚw ≥kousa ka‹ to›w 
êlloy°n poyen §mo‹ épagg°llousin …w d' ín §dÒkoun §mo‹ ßkastoi per‹ t«n afie‹ parÒntvn 
tå d°onta mãlist' efipe›n, §xom°nƒ ˜ti §ggÊtata t∞w jumpãshw gn≈mhw t«n élhy«w lex-  
y°ntvn, oÏtvw e‡rhtai. tå d' ¶rga t«n praxy°ntvn §n t“ pol°mƒ oÈk  §k toË paratuxÒ-  
ntow punyanÒmenow ±j¤vsa grãfein, oÈd' …w §mo‹ §dÒkei, éll' oÂw te aÈtÚw par∞n ka‹ parå 
t«n êllvn ˜son dunatÚn ékribe¤& per‹ •kãstou §pejely≈n (1.22.1-2). 
18Westlake 1973 και Adcock. 
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χρονογράφους όσο και µε το πλήθος γενικά, που δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την 

αναζήτηση και εξακρίβωση της αλήθειας. Στο επόµενο κεφάλαιο συζητάει τα δύο 

µέρη από τα οποία αποτελείται η Ιστορία του, τους λόγους κάποιων προσώπων και τα 

έργα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πολέµου καθώς και τον διαφορετικό 

τρόπο µε τον οποίο επεξεργάζεται καθένα από αυτά17. Φαίνεται ότι από την αρχή θα 

πρέπει να είχε αποφασίσει να συµπεριλάβει στο έργο του λόγους, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι άρχισε τη συγγραφή τους από πολύ νωρίς18. 

Με το κεφάλαιο 23 ο ιστορικός αρχίζει19 τη λεπτοµερή παρουσίαση του 

θέµατός του, αναφερόµενος στα αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασµα του 

Πελοποννησιακού πολέµου. Κάνει έναν σαφή διαχωρισµό ανάµεσα στις προφάσεις 

που πρόβαλαν οι δύο αντιµαχόµενες πλευρές, προκειµένου να λύσουν τις σπονδές και 

να εµπλακούν στον πόλεµο, και την βαθύτερη, την αληθινή αιτία, που δεν ήταν άλλη 

–πάντα σύµφωνα µε τη δική του εκτίµηση- από τη µεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας, η 

οποία προκάλεσε το φόβο των Λακεδαιµονίων και τους «ανάγκασε» να πολεµήσουν. 

Το χωρίο αυτό έχει ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως από τους µελετητές, οι οποίοι δεν 

συµφωνούν εάν µε τη διατύπωση που επιλέγει ο Θουκυδίδης στοχεύει στο να 

αποδώσει ευθύνες για την έναρξη του πολέµου ή απλά παρουσιάζει τις αιτίες που 

οδήγησαν σε αυτόν20.  

Η δική µας ανάγνωση προκρίνει τη θέση ότι µε τη διατύπωση που επιλέγεται 

δεν επιχειρείται να αποδοθεί ευθύνη σε κάποια από τις δύο δυνάµεις για την έναρξη 

του πολέµου. Παρά το ότι στις παραγράφους 1.23.1-4 ο ιστορικός συνοψίζει τις 

συµφορές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκειά του, δεν επιµένει σε µία τραγική 

παρουσίαση των γεγονότων και πολύ περισσότερο δεν ηθικολογεί. Όταν λίγο 

παρακάτω κάνει λόγο για την έναρξή του (1.23.4), οι δυνάµεις της Αθήνας και της 

Σπάρτης αναφέρονται παράλληλα. Έτσι, δεχόµαστε ότι αντίστοιχα, µε την εισαγωγή 

της έννοιας της  élhyestãthw  profãsevw, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να 

εξηγήσει πώς η συγκεκριµένη ισορροπία των δυνάµεων οδήγησε στον πόλεµο: 

                                                 
19 ∆ιχογνωµία υπάρχει ανάµεσα στους µελετητές κατά πόσο το κεφάλαιο αυτό αποτελεί δείγµα 
µεταγενέστερης επεξεργασίας του έργου ή γράφτηκε µε αυτή τη διατύπωση εξαρχής. Για την πρώτη 
θέση βλ. Dover (1973, σελ.16) και Adcock, ενώ για τη δεύτερη βλ.Gomme (1945, σελ.150-154) και de 
Romilly (2000, σελ.34-35). 
20 Για συζήτηση του θέµατος µε παρουσίαση των δύο αντίθετων απόψεων βλ.Orwin, σελ.30-63 και 
ειδικά 30-38.   
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≥rjanto d¢ aÈtoË ÉAyhna›oi ka‹ PeloponnÆsioi lÊsantew tåw triakontoÊteiw spon-  

dåw a· aÈto›w §g°nonto metå EÈbo¤aw ëlvsin. diÒti d' ¶lusan, tåw afit¤aw proÊgra- 

ca  pr«ton  ka‹ tåw  diaforãw,  toË mÆ tina zht∞sa¤  pote  §j ˜tou  tosoËtow  pÒ- 

lemow to›w ÜEllhsi kat°sth. tØn  m¢n  går  élhyestãthn  prÒfasin,  éfanestãthn  

d¢  lÒgƒ, toÁw  ÉAyhna¤ouw ≤goËmai megãlouw gignom°nouw ka‹ fÒbon  par°xontaw 

to›w  Lakedaimon¤oiw  énagkãsai  §w  tÚ  poleme›n· afl d' §w tÚ fanerÚn legÒmenai  

afit¤ai  a·d'  ∑san   •kat°rvn, éf'  œn  lÊsantew  tåw  spondåw §w tÚn pÒlemon kat- 

°sthsan.  (1.23.4-6) 

 Αµέσως µετά (1.24-65) ο Θουκυδίδης προχωράει στην αναλυτική παρουσίαση 

των επεισοδίων, που ο ίδιος αποκαλεί  afit¤ai και  diafora¤ και τα οποία εκτείνονται 

σε διάστηµα τριών περίπου χρόνων και αφορούν στα γεγονότα της Κέρκυρας και της 

Ποτίδαιας. Χωρίς να εµµείνουµε σε λεπτοµέρειες που δεν αφορούν στο θέµα µας, 

αξίζει να σχολιάσουµε κάποια µόνο χωρία που αποτελούν ξεκάθαρα σχόλια του ίδιου 

του Θουκυδίδη και από τα οποία διακρίνεται και η στάση του απέναντι στα όσα 

περιγράφει. 

 Κλείνοντας την αναφορά στα γεγονότα σε σχέση µε την Κέρκυρα καταλήγει 

µε µία σύντοµη φράση: afit¤a d¢ aÏth pr≈th §g°neto toË pol°mou to›w Koriny¤oiw 

§w toÁw ÉAyhna¤ouw, ˜ti sf¤sin §n sponda›w metå Kerkura¤vn §naumãxoun (1.55.2). 

Σε αυτόν τον λακωνικό επίλογο της ενότητας των Κερκυραϊκών βρίσκουµε 

επιβεβαίωση της θέσης που υποστηρίχθηκε και παραπάνω, ότι δηλαδή ο Θουκυδίδης 

δεν φαίνεται να προτίθεται να καταλογίσει ευθέως ευθύνες σε κάποια από τις 

εµπλεκόµενες στον πόλεµο δυνάµεις. Λειτουργώντας περισσότερο ως εξωτερικός 

αφηγητής περιγράφει τα γεγονότα χωρίς να προβαίνει σε κάποιο σχόλιο ηθικού 

περιεχοµένου. 

 Στο ίδιο πνεύµα, οι δύο αντιµαχόµενες πλευρές της Αθήνας και της 

Πελοποννήσου αναφέρονται παράλληλα και όταν ξεκινάει αλλά και όταν τελειώνει η 

αναφορά στα Ποτιδεατικά, το δεύτερο από τα επεισόδια που αποτελούν τις afit¤aw και 

 diaforãw για το ξέσπασµα του Πελοποννησιακού πολέµου. Οι αντίστοιχες αναφορές 

είναι οι εξής: 

Metå taËta d'eÈyÁw ka‹ tãde jun°bh gen°syai to›w ÉAyhna¤oiw ka‹ Peloponnhs¤oiw 

diãfora §w tÚ poleme›n. (1.56.1) 

To›w d' ÉAyhna¤oiw ka‹ Peloponnhs¤oiw afit¤ai m¢n atai prougeg°nhnto §w  éllÆ-  

louw, to›w m¢n Koriny¤oiw ˜ti tØn Pote¤daian •aut«n oÔsan époik¤an ka‹ êndraw  
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Koriny¤vn te ka‹ Peloponnhs¤vn §n aÈtª ˆntaw §poliÒrkoun, to›w d¢ ÉAyhna¤oiw §w  

toÁw Peloponnhs¤ouw ˜ti •aut«n te pÒlin jummax¤da ka‹ fÒrou Ípotel∞ ép°sth-  

san, ka‹ §lyÒntew sf¤sin épÚ toË profanoËw §mãxonto metå Poteideat«n. oÈ m°n-  

toi ˜ ge pÒlemÒw pv junerr≈gei, éll' ¶ti énokvxØ ∑n∑ fid¤& går taËta ofl Kor¤nyioi

¶prajan. (1.66) 

Τα γεγονότα που περιγράφονται παρουσιάζονται ναδιαδραµατίζονται µεταξύ 

των πόλεων στο σύνολό τους, ενώ δεν γίνεται λόγος για τα πολιτικά πρόσωπα που 

λογικό είναι να υποθέσουµε ότι θα έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Ο 

Θουκυδίδης µιλάει γενικά για τους Αθηναίους, τους Πελοποννησίους, τους 

Κορινθίους, και βέβαια δεν κάνει ξεχωριστή µνεία στον Περικλή, ο οποίος εκείνο το 

διάστηµα είχε έντονη πολιτική δράση. Ακόµα και στην περίπτωση της συµµαχίας της 

Αθήνας µε την Κέρκυρα, ο Θουκυδίδης δεν κάνει την παραµικρή αναφορά στον ρόλο 

που έπαιξε ο Περικλής, πράγµα για το οποίο πληροφορούµαστε από τον 

Πλούταρχο21. 

Μέχρι το σηµείο όπου ο Θουκυδίδης κλείνει την αναφορά του στα γεγονότα 

της Ποτίδαιας, χρονολογικά βρισκόµαστε ακόµα στις παραµονές του πολέµου. Το 

διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την έναρξή του καλύπτεται αφηγηµατικά κυρίως 

µέσα από την παρουσίαση κάποιων λόγων που εκφωνήθηκαν στη Σπάρτη και 

κατέληξαν στην απόφαση για την κήρυξή του. Ο πρώτος από αυτούς είναι ο λόγος 

που εκφώνησαν οι Κορίνθιοι στο συµβούλιο των συµµάχων τους (1.68-71), µε τον 

οποίο διατυπώνεται µία δριµεία κριτική της ολιγωρίας των Σπαρτιατών να 

αντιδράσουν απέναντι στην επεκτατική διάθεση των Αθηναίων. Μετά από µία 

σύγκριση των Αθηναίων και των Σπαρτιατών, µε βάση τα χαρακτηριστικά τους 

εκείνα που ορίζουν τον διαφορετικό τρόπο δράσης και οργάνωσής τους, οι Κορίνθιοι 

επιχειρούν να φιλοτιµήσουν τους συµµάχους τους, ώστε να αναλάβουν δράση και να 

επιτεθούν στην Αττική (1.71.4).  

 Απέναντι στον λόγο των Κορινθίων τοποθετείται ο λόγος των Αθηναίων 

πρέσβεων που τύχαινε να βρίσκονται στη Σπάρτη (1.73-80), οι οποίοι κάτω από 

αυτές τις συνθήκες αναγκάζονται να υπερασπιστούν τη θέση της πόλης τους που 

κατηγορείται. Σκοπός τους, όπως ξεκαθαρίζουν στην αρχή του λόγου τους, είναι όχι 

να αντικρούσουν τις κατηγορίες που εξαπέλυσαν οι διάφορες πολιτείες, αλλά να τους 
                                                 
21Metå taËta kuma¤nontow ≥dh toË PeloponnhsiakoË pol°mou,Kerkura¤oiw polemoum°noiw 
ÍpÚ Koriny¤vn ¶peise tÚn d∞mon époste›lai boÆyeian ka‹ proslabe›n §rrvm°nhn nautikª 
dunãmei n∞son, …w ˜son oÈd°pv Peloponnhs¤vn §kpepolemvm°nvn prÚw aÈtoÊw. 
Πλούταρχος, Περικλής, 29.1. 
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αποτρέψουν να πάρουν αβασάνιστα απόφαση για την κήρυξη του πολέµου (1.73). 

Υποστηρίζουν το νόµιµο των κτήσεών τους και της αυτοκρατορίας τους γενικά, 

κάνοντας µία ιστορική ανασκόπηση στα γεγονότα των Περσικών πολέµων, για να 

καταλήξουν ότι δεν είναι προς όφελος ούτε της Αθήνας ούτε της Σπάρτης να 

ξεσπάσει πόλεµος22.  

Και ενώ δεν µπορούµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για τη θέση που 

προκρίνει ο ίδιος ο Θουκυδίδης βασιζόµενοι στο περιεχόµενο των λόγων αυτών καθ’ 

εαυτούς, µπορούµε να έχουµε κάποια εικόνα της δικής του τοποθέτησης βασιζόµενοι 

στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζει τους λόγους που ακολουθούν, οι οποίοι 

εκφωνήθηκαν στη σύσκεψη που έκαναν οι Σπαρτιάτες µόνοι τους, αφού άκουσαν τις 

κατηγορίες που διατύπωσαν οι σύµµαχοί τους εναντίον των Αθηναίων, καθώς και 

την απάντηση των Αθηναίων πρέσβεων. Πρόκειται για τους λόγους του Αρχίδαµου 

(1.80-85) και του Σθενελαΐδα (1.86), από τους οποίους ο πρώτος τάχθηκε κατά και ο 

δεύτερος υπέρ του πολέµου.  

Όσον αφορά στον λόγο του Αρχίδαµου, ο ιστορικός τον εισάγει 

παραθέτοντας ένα εγκωµιαστικό σχόλιο για τον οµιλητή, που έχει να κάνει µε τις 

διανοητικές και ηθικές του αρετές (parely∆n d¢ ÉArx¤damow ı basileÁw aÈt«n, 

énØr ka‹ junetÚw dok«n e‰nai ka‹ s≈frvn,1.79.2). Από την άλλη µεριά, ο 

Σθενελαΐδας παρουσιάζεται µόνο µε την πολιτική ιδιότητά του (eÂw t«n §fÒrvn, 

1.85). Εκτός αυτού, η έκταση που αφιερώνεται στον πρώτο λόγο είναι σαφώς 

µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή του δευτέρου (ο λόγος του Αρχίδαµου είναι σχεδόν 

τετραπλάσιος σε σχέση µε αυτόν του Σθενελαΐδα). Τέλος, τα επιχειρήµατα που 

χρησιµοποιεί ο Σπαρτιάτης βασιλιάς σχετικά µε την ανάγκη για συνετή σκέψη πριν 

από τη δράση είναι πιο ισχυρά και πειστικά συγκρινόµενα µε αυτά του Σθενελαΐδα 

περί άµεσης δράσης και παράκαµψης της διαιτησίας και του διαλόγου.  

Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουµε και το γεγονός ότι γίνεται αναλυτική 

αναφορά (1.87) στο τέχνασµα του Σθενελαΐδα, µε το οποίο ουσιαστικά εκβιάζει την 

απόφαση των Σπαρτιατών, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο Θουκυδίδης φαίνεται 

                                                 
22 Ο Gomme (1945, σελ.252-255) διερωτάται µήπως ο λόγος των Αθηναίων –για τον οποίο δέχεται ότι 
θα πρέπει να είχε πραγµατικά εκφωνηθεί και δεν αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη στο έργο- µε το 
προκλητικό περιεχόµενό του έχει στην πραγµατικότητα ως απώτερο σκοπό να εξωθήσει τους 
Σπαρτιάτες σε µία βιαστική απόφαση για τον πόλεµο. Πρόκειται βέβαια για µία εικασία, που ακόµα 
και αν όντως ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα, ο Θουκυδίδης δεν φαίνεται να την παραδέχεται 
(Βλ. nom¤zontew mçllon ín aÈtoÁw §k  t«n lÒgvn prÚw tÚ ≤suxãzein  trap°syai µ prÚw tÚ 
poleme›n, 1.72.1. Πρβλ. επίσης και την άποψη του Cornford, ότι ο Θουκυδίδης παρουσιάζει και την 
Αθήνα και τη Σπάρτη απρόθυµες να εµπλακούν στον πόλεµο, σελ.10-13). 
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να συνηγορεί µε την άποψη του Αρχίδαµου και να θεωρεί τη δική του προσέγγιση 

σωστότερη. Ο ίδιος εξάλλου, σε άλλο σηµείο του έργου εκφράζει τη σκέψη ότι οι 

Σπαρτιάτες ήταν σε µία πρώτη φάση εύκολοι εχθροί για τους Αθηναίους (8.96.5),23 

άρα είναι λογικό να θεωρήσουµε ότι συµφωνεί µε τις επισηµάνσεις του Αρχίδαµου 

σε ό,τι έχει να κάνει µε την εκτίµηση της δύναµης της Αθήνας και µε τη συµβουλή 

του ότι οι Σπαρτιάτες βρίσκονται σε µειονεκτική θέση απέναντι στους Αθηναίους. 

Συνοψίζοντας και σχολιάζοντας τις µέχρι τώρα αναφορές, είναι αξιοσηµείωτο 

το γεγονός ότι µέχρι αυτό το σηµείο δεν έχει γίνει καµία αναφορά στον Περικλή. 

Παρά το ότι η πολιτική του σταδιοδροµία είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν από την 

έναρξη του πολέµου, και ήταν αυτός που πρωταγωνιστούσε στην πολιτική ζωή της 

Αθήνας, στα δύο τρίτα του πρώτου Βιβλίου δεν γίνεται η παραµικρή νύξη στο όνοµά 

του. Στην πραγµατικότητα, ο ρόλος που έπαιξε στα γεγονότα, για τα οποία έχει ήδη 

γίνει λόγος, είναι σαφώς πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που η αφήγηση του 

Θουκυδίδη µάς επιτρέπει να αντιληφθούµε. 

Η µελέτη διάφορων άλλων πηγών πέραν του Θουκυδίδη µάς οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως ήταν διαδεδοµένη η άποψη ότι υπεύθυνος για την κήρυξη του 

πολέµου ήταν ο Περικλής. Σύµφωνα µε φήµες που κυκλοφορούσαν ήδη κατά τη 

σύγχρονή του εποχή, ο Περικλής επεδίωκε τη σύγκρουση µε τους Πελοποννησίους 

για προσωπικούς λόγους. Ακόµα και αν δεν δεχτούµε κατά γράµµα τα όσα του 

καταµαρτυρεί ο Αριστοφάνης,24 µπορούµε όµως κάλλιστα να θεωρήσουµε ότι 

εκφράζουν το πνεύµα µίας γενικότερης πολεµικής εναντίον του. Άλλωστε, το 

γεγονός ότι πολλοί συγγραφείς κάνουν λόγο για διάφορες επιµέρους κατηγορίες εις 

βάρος του (π.χ. ότι ο Περικλής επεδίωκε τον πόλεµο παρακινηµένος από τη 

φιλοδοξία του να ταπεινώσει τους Πελοποννησίους25 ή επειδή ήθελε να αποφύγει να 

                                                 
23 éll' oÈk §n toÊtƒ mÒnƒ LakedaimÒnioi ÉAyhna¤oiw pãntvn dØ jumfor≈tatoi prospo- 
lem∞sai §g°nonto, éllå ka‹ §n êlloiw pollo›w· diãforoi går ple›ston ˆntew tÚn trÒpon, 
ofl m¢n Ùje›w, ofl d¢ brade›w, ka‹ ofl m¢n §pixeirhta¤, ofl d¢ êtolmoi,êllvw te ka‹ §n érxª nauti- 
kª ple›sta »f°loun.¶deijan d¢ ofl SurakÒsioi·mãlista går ımoiÒtropoi genÒmenoi êrista  
ka‹ prosepol°mhsan (8.96.5). 
24 Ειρήνη, 603κ.ε, όπου ο  Περικλής φαίνεται να θέλει τον πόλεµο για να αποφύγει την τύχη που είχε ο 
φίλος του, ο Φειδίας και Αχαρνής, 513-556, όπου παρουσιάζεται να θέλει να εκδικηθεί την κλοπή 
τριών ανήθικων γυναικών.  
25 Πλούταρχος, Περί της Ηροδότου κακοήθειας, 6. 
26 ∆ιόδωρος, xii.38-41, την οποία πληροφορία αναφέρει ότι την αντλεί από τον Έφορο, αλλά ο ίδιος 
δεν φαίνεται να δέχεται. 
27Συγγραφείς από διαφορετικές εποχές αναφέρουν το Μεγαρικό ψήφισµα ως αιτία του 
Πελοποννησιακού πολέµου: Ανδοκίδης (Περί της προς Λακεδαιµονίους ειρήνης, 8), Αισχίνης (Περί της 
Παραπρεσβείας, 175), Πλούταρχος (Περικλής 30κ.ε.), Αιλιανός (12.53). 
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λογοδοτήσει για τη διαχείριση των δηµόσιων χρηµάτων26) συνηγορούν υπέρ αυτής 

ακριβώς της άποψης. 

Εκτός από τις τοποθετήσεις αυτών που καταλογίζουν προσωπικά κίνητρα στη 

στάση του Περικλή, υπήρχαν και εκείνοι που, θεωρώντας ως αιτία του πολέµου το 

λεγόµενο Μεγαρικό ψήφισµα, τον έβλεπαν ως υπεύθυνο για τον πόλεµο, επειδή 

αυτός είχε υποστηρίξει τη διατήρησή του, παρά τις αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια 

που είχε προξενήσει27. 

Τα όσα καταγράφει ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του σε καµία περίπτωση δεν 

αποτυπώνουν την παραπάνω κατάσταση. ∆εν κάνει εκτενή λόγο για κανένα από τα 

ψηφίσµατα εναντίον τω Μεγάρων –τα οποία ήταν συνολικά τρία – ούτε για τη 

µεγάλη σηµασία που τους αποδόθηκε. Αντίστοιχα, δεν κάνει κανένα σχόλιο για τις 

επιθέσεις εναντίον του Περικλή ή εναντίον προσώπων του στενού του κύκλου, της 

Ασπασίας, του Φειδία και του Αναξαγόρα, που είχαν στόχο να πλήξουν τον ίδιο.  

Μέχρι το σηµείο που έχουµε εξετάσει οι αναφορές στην υπόθεση των 

Μεγάρων περιορίζονται στα εξής: Α)1.42: Στον λόγο των Κορινθίων που 

εκφωνήθηκε στη συνέλευση στην Αθήνα για την υπόθεση της Κέρκυρας οι 

Κορίνθιοι, στην προσπάθειά τους να πείσουν τους Αθηναίους να απορρίψουν την 

πρόταση συµµαχίας µε την Κέρκυρα, αναφέρουν µεταξύ άλλων ότι, εάν οι Αθηναίοι 

δείξουν τώρα ευνοϊκή διάθεση προς αυτούς, τότε είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η 

δυσπιστία που είχε δηµιουργηθεί µεταξύ τους εξαιτίας των Μεγάρων. Παράλληλα 

όµως τονίζουν ότι το ενδεχόµενο να ξεσπάσει πόλεµος δεν είναι µεγάλο, και γι’ αυτό 

οι Αθηναίοι δεν πρέπει να δρουν µε αυτήν την προοπτική. Από την τοποθέτηση αυτή 

φαίνεται ότι το Μεγαρικό ψήφισµα µπορεί να ήταν αφορµή για τη δηµιουργία κακού 

κλίµατος, δεν αποτελούσε όµως επαρκή αιτία για τον πόλεµο. 

 Β)1.67: Ο Θουκυδίδης, αναφερόµενος στη συγκέντρωση των συµµάχων της 

Σπάρτης, µετά και τα γεγονότα της Ποτίδαιας, για τη συζήτηση της στάσης που 

όφειλαν να κρατήσουν απέναντι στην Αθήνα, κάνει ξεχωριστό λόγο για τρεις από 

αυτούς, τους Αιγινήτες, τους Μεγαρείς και τους Κορινθίους. Από αυτό φαίνεται ότι 

θεωρεί τα παράπονα των Μεγαρέων ιδιαίτερα σηµαντικά28, όχι όµως πιο σηµαντικά 

                                                 
 
 
28Αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα από τη διατύπωση που επιλέγει: ka‹ êlloi te pariÒntew §gklÆmata  
§poioËnto …w ßkastoi ka‹ Megar∞w, dhloËntew m¢n ka‹ ßtera oÈk Ùl¤ga diãfora,mãlista  
d¢ lim°nvn te e‡rgesyai t«n §n tª ÉAyhna¤vn érxª ka‹ t∞w ÉAttik∞w égorçw parå tåw  
spondãw (1.67.4). 
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από αυτά των Αιγινητών και πολύ περισσότερο των Κορινθίων, των οποίων τον λόγο 

άλλωστε παραθέτει, αφού ήταν και οι ισχυρότεροι όλων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

ούτε στη δηµηγορία τους οι Κορίνθιοι κάνουν λόγο για το Μεγαρικό ψήφισµα ούτε 

βέβαια την παραµικρή νύξη στο όνοµα και τον ρόλο του Περικλή. 

Η προσέγγιση αυτή του Θουκυδίδη στην παρουσίαση των πριν από τον 

πόλεµο γεγονότων σίγουρα µας οδηγεί να διαβάσουµε µε συγκεκριµένο τρόπο το 

κείµενο, ενώ παράλληλα έχουµε υπόψη µας και τις πληροφορίες που µας διασώζουν 

οι άλλες πηγές. Έτσι, µπορούµε να θεωρήσουµε (αν και δεν γίνεται κάποια άµεση 

αναφορά) ότι η αφηγηµατική τεχνική του Θουκυδίδη λειτουργεί αθωωτικά για τον 

Περικλή και τον απαλλάσσει από την όποια ευθύνη σχετικά µε την έναρξη του 

πολέµου.  

Βέβαια, θα µπορούσε κάποιος να εκφράσει την αντίρρηση ότι η απουσία 

οποιασδήποτε αναφοράς στον Περικλή δεν δηλώνει τίποτε παραπάνω από την 

έλλειψη ενδιαφέροντος του Θουκυδίδη να ασχοληθεί µε το θέµα. Ούτως ή άλλως, η 

αφήγηση σε αυτό το πρώτο µέρος της Ιστορίας δεν είναι καθόλου προσανατολισµένη 

προς τα πρόσωπα, που ενδεχοµένως έπαιξαν κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά 

περισσότερο ενδιαφέρει πώς διαµορφώθηκε η ισορροπία των δυνάµεων. Με αυτήν 

την ερµηνεία βρίσκει εφαρµογή –στη στενή της όµως έννοια- η άποψη του Pouncey 

ότι “τhe proper stuff of history is large movements of power, to be found in nations, 

not individuals…This is a considerable reorientation of the genre”29. 

Σε αυτή την εύλογη ένσταση θα µπορούσαµε να αντιπαραθέσουµε δύο 

επιχειρήµατα. Από τη µία πλευρά, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι σε καµία 

περίπτωση το ερώτηµα που θέτουµε δεν είναι ποιο είναι το κίνητρο του ιστορικού. 

Αντίθετα, αυτό που προσπαθούµε να προσδιορίσουµε είναι το αποτέλεσµα των 

συγκεκριµένων επιλογών του. Στην πρώτη περίπτωση το έδαφος είναι ιδιαίτερα 

επικίνδυνο και µία σίγουρη απάντηση θα ήταν µάλλον αδύνατη. Στη δεύτερη όµως, 

δικαιούµαστε να θέσουµε κάποιους προβληµατισµούς και στη συνέχεια να αφήσουµε 

το ίδιο το κείµενο να µας οδηγήσει στη λύση τους.  

Ακόµα όµως και αν κάποιος έβλεπε στην παραπάνω επισήµανση –που 

αποτελεί και την ουσία της τοποθέτησή µας- µία προσπάθεια να επιβάλλουµε στο 

κείµενο στοιχεία που δεν υπάρχουν και µας κατηγορούσε για υπερερµηνεία, 

µπορούµε να προσφύγουµε στη συγκριτική µελέτη και να αντιπαραθέσουµε στα 

                                                 
29 Pouncey, σελ.78. 
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χωρία που έχουµε ήδη εξετάσει, και από όπου ο Περικλής απουσιάζει, τα αντίστοιχα 

από το τελευταίο µέρος του πρώτου και το πρώτο µισό του δευτέρου Βιβλίου, όπου η 

προσωπικότητά του κυριαρχεί. Η διάσταση που παρατηρείται ανάµεσα στα δύο µέρη 

είναι λογικό να εγείρει ερωτηµατικά για τους λόγους που συµβαίνει αυτό. Θα 

επανέλθουµε στο θέµα, επιχειρώντας µία συνολική εκτίµηση των αναφορών στον 

Περικλή, αφού µελετήσουµε τα χωρία στα επόµενα κεφάλαια της Ιστορίας.  
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Β. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ 
Η Πεντηκονταετία-Λίγο πριν τον πόλεµο 

 
Κλείνοντας την αναφορά στο συµβούλιο των συµµάχων της Σπάρτης και τη λήψη 

της απόφασης υπέρ του πολέµου, ο Θουκυδίδης για άλλη µία φορά µάς υπενθυµίζει 

την πραγµατική αιτία που οδήγησε σε αυτές τις εξελίξεις: 

§chf¤santo d¢ ofl LakedaimÒnioi tåw spondåw lelÊsyai ka‹ polemht°a e‰nai oÈ to- 

soËton t«n jummãxvn peisy°ntew to›w lÒgoiw ˜son foboÊmenoi toÁw ÉAyhna¤ouw 

mØ §p‹ me›zon dunhy«sin, ır«ntew aÈto›w tå pollå t∞w ÑEllãdow Ípoxe¤ria ≥dh 

ˆnta. (1.88) 

Προκειµένου να δείξει ποια ακριβώς ήταν η δύναµη της Αθήνας που 

προκάλεσε τον φόβο των Σπαρτιατών και πώς αυτή εξελίχθηκε µε την πάροδο του 

χρόνου, αµέσως παρακάτω ανοίγει µία παρένθεση –πρόκειται για τη λεγόµενη 

Πεντηκονταετία (1.89-1.118)-, όπου γίνεται λόγος για την ανάπτυξη της πόλης µετά 

από τους µηδικούς πολέµους. Με αυτή την ενότητα αναπτύσσεται ουσιαστικά η θέση 

του περί της élhyestãthw  profãsevw, που είχε εκφράσει νωρίτερα (1.23) και 

επαναλαµβάνει στο 1.8830. 

Η Πεντηκονταετία αποτελεί, θα λέγαµε, τη συνέχεια της αφήγησης από την 

Αρχαιολογία, µόνο που εδώ το ενδιαφέρον εστιάζεται καθαρά στην Αθήνα31. Ο ίδιος 

ο Θουκυδίδης δεν παραλείπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεώρησε 

χρήσιµο να συµπεριλάβει την αφήγηση των γεγονότων αυτών, σηµειώνοντας, 

πρώτον, ότι µόνο ένας είχε ασχοληθεί µε αυτήν την περίοδο της αττικής ιστορίας, ο 

Ελλάνικος, µνηµονεύοντας όµως λίγα πράγµατα και µε αρκετές ανακρίβειες και, 

δεύτερον, ότι ήθελε να καταστήσει φανερό µε ποιον τρόπο οι Αθηναίοι απέκτησαν 

µία τόσο µεγάλη δύναµη (1.97).  

Κατά την παρουσίαση της περιόδου που µεσολάβησε µεταξύ των περσικών 

και του Πελοποννησιακού πολέµου ο ιστορικός κάνει λόγο για τα γεγονότα τα οποία 

ακολούθησαν αµέσως µετά την ήττα των Περσών και το χτίσιµο των τειχών της 
                                                 

30 Αντίθετη γνώµη έχει ο Adcock, ο οποίος θεωρεί ότι την élhyestãthn prÒfasin δεν την επεξηγεί 
η Πεντηκονταετία, αλλά η αφήγηση των γεγονότων που χρονολογικά ανήκουν µετά από αυτήν 
(Adcock, σελ.10). 

31 Αυτό γιατί και τα δύο τµήµατα αποτελούν «παρενθέσεις» µέσα στην αφήγηση της ιστορίας του 
Πελοποννησιακού πολέµου, και διότι η Πεντηκονταετία ξεκινάει χρονικά από εκεί που τελειώνει η 
Αρχαιολογία. Με το σχόλιο αυτό δεν θέλουµε να πάρουµε κάποια θέση σχετικά µε το χρόνο συγγραφής 
των δύο ενοτήτων, για τις οποίες υπάρχει διχογνωµία αν αποτελούν µεταγενέστερες προσθήκες στο 
έργο.   
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Αθήνας (1.88-93), για την ανάκληση του Παυσανία και την ανάληψη της αρχηγίας 

της συµµαχίας εναντίον των Περσών από τους Αθηναίους (1.94-97), για τη σταδιακή 

µετατροπή της συµµαχίας σε ηγεµονία και τις αποτυχηµένες προσπάθειες των 

συµµάχων για αποστασία (1.98-100), και για άλλες επιχειρήσεις που ανέλαβαν οι 

Αθηναίοι στη συνέχεια και είχαν ως αποτέλεσµα, από τη µία µεριά, την εδραίωση της 

ηγεµονίας τους και, από την άλλη, τη δυσαρέσκεια των Σπαρτιατών (1.101-118), 

παρά το ότι εν τω µεταξύ είχαν συνάψει µεταξύ τους τριαντάχρονες σπονδές 

(1.115.1)32. 

Όσον αφορά στον Περικλή, στην ενότητα αυτή για πρώτη φορά γίνεται άµεση 

αναφορά στο πρόσωπό του. Αυτή έχει να κάνει µε κάποιες από τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις που ανέλαβε µε την ιδιότητα του στρατηγού. Συγκεκριµένα, γίνεται 

λόγος για την αποστολή στη Σικυώνα και τις Οινιάδες (1.111.2-3), για τη δράση του 

µετά τις επαναστάσεις στην Εύβοια και τα Μέγαρα (1.114), ενώ δίνεται µεγαλύτερη 

έκταση στην παρουσίαση του ρόλου του στην καταστολή της επανάστασης της 

Σάµου (1.115.2-117.3), η οποία σηµειώθηκε µετά τη σύναψη των τριαντάχρονων 

σπονδών. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι, αναφορικά µε την περίπτωση της Σάµου, 

δίνεται έµφαση στο πρόσωπο του Περικλή, καθώς ο Θουκυδίδης χρησιµοποιεί τη 

φράση «Perikl°ouw dekãtou aÈtoË strathgoËntow» (1.116.1), µε την οποία, όπως 

υποστηρίζει ο Dover33, δεν υπονοείται ότι ο Περικλή είχε αυξηµένες αρµοδιότητες σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους στρατηγούς, αλλά ότι υπερείχε έναντι των άλλων σε 

κύρος. 

Ωστόσο, η παρουσία του Περικλή σε ολόκληρη την ενότητα δεν είναι 

ιδιαίτερα δυναµική, και σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσαµε, βασιζόµενοι σε 

αυτήν, να καταλάβουµε ότι την περίοδο αυτή ασκούσε µεγάλη επιρροή στην 

αθηναϊκή πολιτική. Αυτό όµως δεν αφορά µόνο στην περίπτωση του Περικλή, αφού 

και γενικότερα, η αφήγηση του ιστορικού δεν µας βοηθάει να σχηµατίσουµε µε 

ενάργεια την εικόνα της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην Αθήνα. 

Πράγµατι, οι πληροφορίες που µας παρέχει ο Θουκυδίδης για την εσωτερική πολιτική 

της πόλης είναι ελάχιστες34, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν, µε αυτά τα 

                                                 
32 Με τις αναφορές αυτές ο Θουκυδίδης σε καµία περίπτωση δεν δίνει την πλήρη εικόνα των 
γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που περιγράφει (Για τις παραλείψεις βλ. Gomme 
1945,σελ.365-389, πράγµα που θα µπορούσε να σηµαίνει και ότι η Πεντηκονταετία, µε τη µορφή που 
µας σώζεται, είναι προϊόν µίας πρώιµης επεξεργασίας του έργου). 
33 Dover 1960. 
34 Πιο αναλυτικά βλ. Gomme 1945, σελ.385-387. 
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δεδοµένα, να αντιληφθούµε πώς ήταν διαµορφωµένα τα πράγµατα στις πολιτικές 

παρατάξεις, ποιες ήταν οι βασικές θέσεις που πρέσβευαν, ποιοι ήταν οι ηγέτες της 

καθεµιάς και ποια σχέση υπήρχε ανάµεσά τους.  

Θα ήταν βέβαια λάθος να περιµέναµε από τον Θουκυδίδη να έχει 

σκιαγραφήσει την πολιτική στην Αθήνα κατά την Πεντηκονταετία υπό το πρίσµα της 

σύγκρουσης δηµοκρατίας-αριστοκρατίας, και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι 

τέτοιου είδους αντιπαράθεση, «ιδεολογικού» θα λέγαµε προσανατολισµού, δεν είχε 

ακόµα ανακύψει τόσο ξεκάθαρα35. Παρά ταύτα, υπήρχαν διαφορές στα πολιτικά 

κόµµατα, όπως υπήρχαν και πολιτικοί αντίπαλοι. 

Όµως, ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα δεν αφήνει να 

φανεί ότι σηµειώθηκε κάποια αλλαγή στην πολιτική κατά τη µετάβαση της εξουσίας 

από τον Κίµωνα –για τον οποίο πληροφορούµαστε ότι πεθαίνει στη διάρκεια της 

πολιορκίας του Κιτίου, 1.112.4- στον Περικλή. Ούτε γίνεται λόγος για τις πολιτικές 

αντιπαραθέσεις που είχε ο Περικλής, είτε µε τον Κίµωνα είτε στη συνέχεια µε τον 

Θουκυδίδη, τον γιο του Μελησία. Μάλιστα, ο ρόλος του Περικλή σε όλα τα πριν από 

τον πόλεµο γεγονότα φαίνεται να είναι µετρίως συντηρητικός36. Από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρεται ότι ανέλαβε, µόνο η πρώτη περίπτωση έχει να κάνει µε επιθετική 

αποστολή (1.111), ενώ οι άλλες µε αµυντική37.  

Παράλληλα µε τα παραπάνω, από την αφήγηση δεν προκύπτει κάποιο 

στοιχείο σχετικά µε τη δηµαγωγική, µέχρι κάποιο βαθµό, πολιτική που ακολούθησε ο 

Περικλής µέχρι να πάρει την εξουσία, τουλάχιστον όπως την αντιλαµβανόµαστε από 

τον Πλούταρχο. Σύµφωνα µε τον βιογράφο,38 ο Περικλής στην αρχή της καριέρας 

του, για διάφορους λόγους αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι την εποχή εκείνη 

κυριαρχούσε στα πράγµατα της Αθήνας ο συντηρητικός Κίµων, εισήλθε στην 

πολιτική σκηνή τοποθετούµενος στην «αριστερή» -όπως θα λέγαµε σήµερα- πτέρυγα. 
                                                 
35 Για το λεπτό αυτό αλλά πολύ ουσιαστικό ζήτηµα βλ. Cornford (σελ.5-7 και 15-24), Pope και Frost, ο 
οποίος µάλιστα υποστηρίζει ότι ο Πλούταρχος δεν έχει δώσει σωστά τη διαµάχη Περικλή-Θουκυδίδη 
(του πολιτικού) ως σύγκρουση δηµοκρατίας-αριστοκρατίας. 
36 Pouncey, σελ.72-74. 
37 Ο Wade-Gery υποστηρίζει ότι η στρατηγική του πολέµου που υποστήριζε ο Περικλής χωρίζεται σε 
δύο φάσεις: α)εκείνη που υπαγόρευε νίκη µε επιθετική δράση και β)αναδίπλωση µετά την επανάσταση 
της Ποτίδαιας και τον λοιµό σε αµυντική πολιτική. Θεωρεί ότι ο Θουκυδίδης σκοπίµως δεν δίνει την 
αποτυχία της πρώτης φάσης, αλλά τονίζει µε έµφαση την αµυντική πολιτική ως το βασικό στοιχείο της 
πολιτικής του Περικλή. Για κριτική πάνω στις θέσεις του Wade-Gery βλ. Chambers. 
38 Πλούταρχος, Περικλής 7, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «§pe‹ d' ÉAriste¤dhw m¢n époteynÆkei 
ka‹ Yemistokl∞w §jepept≈kei, K¤mvna d' afl strate›ai tå pollå t∞w ÑEllãdow ¶jv kate›xon  
oÏtv dØ f°rvn ı Perikl∞w t“ dÆmƒ pros°neimen •autÒn, ént‹ t«n plous¤vn ka‹ Ùl¤gvn 
tå t«n poll«n ka‹ penÆtvn •lÒmenow parå tØn aÍtoË fÊsin ¥kista dhmotikØn oÔsan». 
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Μόνο αργότερα, µετά τον θάνατο του Κίµωνα και αφού πλέον ο Θουκυδίδης έχει 

οστρακιστεί39, µένει ανοιχτό το πεδίο για τον Περικλή να επαναπροσδιορίσει την 

θέση του και να κινηθεί προς το «κέντρο»40. 

Έτσι, η πραγµάτευση της Πεντηκονταετίας από τον Θουκυδίδη συντελεί να 

προβληθεί η µετριοπάθεια του Περικλή ως πολιτικού, τόσο όσον αφορά στην 

εσωτερική41, όσο και στην εξωτερική πολιτική. Η οργάνωση της αφήγησης είναι 

τέτοια, ώστε να µην αφήνει περιθώριο να δηµιουργηθεί σε καµία περίπτωση η 

εντύπωση ότι ο Περικλής είχε αναλάβει κάποια πρωτοβουλία που θα µπορούσε να 

εκληφθεί ως αιτία πολέµου ή ότι ήταν προσωπικά υπεύθυνος για τις τεταµένες 

σχέσεις ανάµεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη. 

Με το τέλος της Πεντηκονταετίας, ο λόγος επανέρχεται στις ενέργειες της 

Σπάρτης και τις διαδικασίες που οδηγούν στην οριστική απόφαση για την κήρυξη του 

πολέµου εναντίον της Αθήνας. Στο κεφάλαιο 1.118 (το οποίο λειτουργεί µεταβατικά 

από την Πεντηκονταετία στη συνέχεια της αφήγησης), ο Θουκυδίδης δίνει συνοπτικά 

την πορεία των σχέσεων των δύο δυνάµεων από τη λήξη των Περσικών πολέµων 

µέχρι και την έναρξη του Πελοποννησιακού. Στο διάστηµα αυτό, αναφέρει, η Αθήνα 

καταφέρνει σταδιακά να αποκτήσει δύναµη και να εδραιώσει την ηγεµονία της. Σε 

µία πρώτη φάση, η Σπάρτη δεν αντιδράει δυναµικά, αφενός, επειδή ήταν τακτική της 

να µην αποφασίζει εύκολα τον πόλεµο, εκτός αν ήταν απόλυτη ανάγκη και, 

αφετέρου, επειδή διεξήγε πολέµους µε τους γείτονές της. Από τη στιγµή όµως που η 

δύναµη της Αθήνας αναπτύχθηκε πολύ και έγινε απειλητική για τους συµµάχους της 

Σπάρτης, αποφασίστηκε ως απάντηση ο πόλεµος: 

tÒte d¢ oÈk°ti énasxetÚn §poioËnto, éll' §pixeirht°a §dÒkei e‰nai pãs˙ proyum¤&  

ka‹ kayairet°a ≤ fisxÊw, µn dÊnvntai, éram°noiw tÒnde tÚn pÒlemon. (1.118.2) 

Από αυτήν την εικόνα, όπως τη βλέπουµε από την προσέγγιση του 

Θουκυδίδη, καµία από τις δύο δυνάµεις δεν φαίνεται να ενεργεί µε σκοπό να 

προκαλέσει τον πόλεµο. Ούτε η Αθήνα παρουσιάζεται να επιδιώκει σύγκρουση µε τη 

Σπάρτη ούτε και η Σπάρτη καραδοκεί –τουλάχιστον όχι εξ αρχής- για να αδράξει µία 

                                                 
39 Πλούταρχος, Περικλής 14. 
40 Pouncey, 179 υποσηµ.3.  
41 Βέβαια, όπως τονίστηκε και προηγουµένως, σχετικά µε την εσωτερική πολιτική της Αθήνας οι 
πληροφορίες που µας δίνει ο Θουκυδίδης είναι ελάχιστες. Ωστόσο, η παράλειψη της παρουσίασης των 
αντιπαραθέσεων και των διαφορών καθώς και το γεγονός ότι γίνεται λόγος κυρίως για τους Αθηναίους 
στο σύνολό τους και όχι τόσο για τις προσπάθειες και τη δράση συγκεκριµένων προσώπων οδηγεί 
στην εντύπωση µίας ήρεµης εσωτερικής πολιτικής κατάστασης. 
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ευκαιρία να επιτεθεί στην Αθήνα. Αντίθετα, η Σπάρτη «αναγκάζεται»42 από τις 

περιστάσεις να αναλάβει το βάρος του πολέµου ως το «αντίπαλον δέος» της Αθήνας. 

∆εν θα ήταν άτοπο, αν λέγαµε ότι ο πόλεµος προβάλλεται ως το αποτέλεσµα µίας 

φυσικής κίνησης µε τη λειτουργία του νόµου της δράσης-αντίδρασης, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι βλέπουµε στην πραγµάτευση του ιστορικού την προβολή της επέµβασης 

του εξωανθρώπινου παράγοντα ως ρυθµιστή του ιστορικού γίγνεσθαι. 

Πάντως, η δύναµη που φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην όλη πορεία 

µέχρι την κήρυξη του πολέµου είναι η Κόρινθος. Στην περίπτωση της συγκέντρωσης 

των συµµάχων στη Σπάρτη, όπως είδαµε, οι Κορίνθιοι µε έµφαση τονίζουν την 

κρισιµότητα της κατάστασης και καταβάλλουν έντονη προσπάθεια να υποκινήσουν 

τους Σπαρτιάτες να αναλάβουν δράση (1.68-71) 43. Εκεί, ο λόγος που εκφωνούν είναι 

η πιο δυνατή φωνή υπέρ του πολέµου (σίγουρα δυνατότερη και από αυτήν του 

Σθενελαΐδα), και έρχεται σε αντίθεση τόσο µε τη θέση των Αθηναίων απεσταλµένων 

όσο και µε αυτή του Αρχίδαµου. 

Αντίστοιχα, µε το κλείσιµο της αναφοράς στην Πεντηκονταετία, 

επανερχόµαστε στη Σπάρτη, όπου γίνεται για δεύτερη φορά συνέλευση των 

συµµάχων µε θέµα συζήτησης τον πόλεµο. Και εδώ ο Θουκυδίδης εστιάζει στην 

παρουσία των Κορινθίων, παραθέτοντας µόνο τον δικό τους λόγο (1.120-124). Με 

αυτόν, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πολεµικό προσκλητήριο, οι Κορίνθιοι 

προσπαθούν να κεντρίσουν τους υπόλοιπους συµµάχους και να κατευθύνουν την 

απόφασή τους:  

di' ˜per ka‹ mØ Ùkne›n de› aÈtoÁw tÚn pÒlemon ént' efirÆnhw metalambãnein 
(1.120.3) 
 
‘Hme›w d¢ nËn ka‹ édikoÊmenoi tÚn pÒlemon §ge¤romen ka‹ flkanå ¶xontew §gklÆmata 
(1.121.1) 
 
éllå yarsoËntaw fi°nai katå pollå §w tÚn pÒlemon (1.123.1) 
 

                                                 
42 Να σηµειωθεί ότι ο Adcock προτιµάει στη µετάφραση του énagkãsai  στη φράση  «énagkãsai 
§w tÚ poleme›n» (1.23) καθώς και στη φράση «mØ taxe›w fi°nai §w toÁw pol°mouw,µn mØ énagkã- 
zvntai» να αποδώσει τη λιγότερο αιχµηρή έννοια του ρήµατος. Έτσι, το µεταφράζει ως “felt bound 
to”  και όχι “need to”. 
 
43 Αυτό δεν σηµαίνει πως ο Θουκυδίδης θεωρεί υπεύθυνους τους Κορινθίους για τον πόλεµο, και αυτό 
φαίνεται ξεκάθαρα από τη διευκρίνιση που κάνει:  §chf¤santo d¢ ofl LakedaimÒnioi tåw spondåw  
lelÊsyai ka‹ polemht°a e‰nai oÈ tosoËton t«n jummãxvn peisy°ntew to›w lÒgoiw ˜son fo- 
boÊmenoi toÁw ÉAyhna¤ouw mØ §p‹ me›zon dunhy«sin,ır«ntew aÈto›w tå pollå t∞w ÑEllãdow
Ípoxe¤ria ≥dh ˆnta  (1.87). Ωστόσο, προβάλλει το ρόλο που έπαιξαν.  
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‘΄Vste pantaxÒyen kal«w Ípãrxon Ím›n poleme›n ka‹ ≤m«n koinª tãde parainoÊ
-ntvn (1.124.1) 
 
chf¤sasye tÚn pÒlemon mØ fobhy°ntew tÚ aÈt¤ka deinÒn, t∞w d' ép' aÈtoË diå 

ple¤onow efirÆnhw §piyumÆsantew (1.124.2) 

Οι Πελοποννήσιοι αποφασίζουν τελικά τον πόλεµο (1.125). Όµως, η επίθεση 

εναντίον της Αθήνας δεν είναι άµεση, καθώς απαιτείται κάποιο διάστηµα (που 

εκτείνεται τελικά στη διάρκεια ενός έτους) για να προετοιµαστούν. Στο µεταξύ, οι 

Σπαρτιάτες προσπαθούν να δηµιουργήσουν προφάσεις για να κηρύξουν ανοιχτά τον 

πόλεµο. Στέλνουν λοιπόν πρεσβείες στην Αθήνα, προβάλλοντας απαιτήσεις τις οποίες 

αναµένουν ότι οι Αθηναίοι θα απορρίψουν. Με την πρώτη πρεσβεία ζητούν τον 

εξαγνισµό της πόλης από το Κυλώνειο άγος (1.126). ∆ιατείνονται ότι σκοπός τους 

είναι να προστατέψουν τη λατρεία των θεών, στην πραγµατικότητα όµως, όπως µας 

πληροφορεί ο Θουκυδίδης, η αιτία ήταν διαφορετική: 
toËto dØ tÚ êgow ofl LakedaimÒnioi §k°leuon §laÊnein d∞yen to›w yeo›w pr«ton ti- 

mvroËntew, efidÒtew d¢ Perikl°a tÚn Jany¤ppou prosexÒmenon aÈt“ katå tØn mh-

t°ra ka‹ nom¤zontew §kpesÒntow aÈtoË =òon <ín> sf¤si proxvre›n tå épÚ t«n ÉA- 

yhna¤vn. oÈ  m°ntoi tosoËton  ≥lpizon paye›n ín aÈtÚn  toËto  ˜son diabolØn o‡-

sein aÈt“ prÚw tØn pÒlin …w ka‹ diå tØn §ke¤nou jumforån tÚ m°row ¶stai ı pÒle-

mow. (1.127.1-2) 

Για πρώτη φορά από την αρχή της Ιστορίας στο χωρίο αυτό προβάλλεται µε 

έµφαση ο ρόλος του Περικλή στα πολιτικά πράγµατα της Αθήνας. Από την 

επισήµανση που κάνει ο ιστορικός φαίνεται ότι οι Σπαρτιάτες υπολόγιζαν αρκετά τον 

Αθηναίο πολιτικό και τον έβλεπαν ως ανασταλτικό παράγοντα στην εξυπηρέτηση 

των συµφερόντων τους. Για αυτούς, ο πόλεµος εναντίον της Αθήνας ήταν πολύ 

ευκολότερη υπόθεση χωρίς την παρουσία του Περικλή. Έτσι, επινοούν τεχνάσµατα, 

µε τα οποία στοχεύουν να τον εκθέσουν στην κοινή γνώµη, όχι για κάποιο γεγονός 

για το οποίο ο ίδιος είχε προσωπική ευθύνη και θα µπορούσε να κατακριθεί, αλλά για 

µία ανόσια πράξη του παρελθόντος µε την οποία είχε σχέση εξαιτίας της καταγωγής 

του.  

Η προπαγάνδα την οποία επιλέγουν οι Σπαρτιάτες, προκειµένου να 

υποσκάψουν τη θέση του Περικλή και να τον δυσφηµήσουν, δηλώνει, ως ένα βαθµό, 

την ακεραιότητά του. Αν υπήρχε κάποιο µελανό σηµείο στην όλη του πορεία, θα 

µπορούσαν πιθανόν να το εκµεταλλευτούν για να οργανώσουν µία επίθεση εναντίον 



 26

του. Ο Θουκυδίδης βέβαια δεν προχωράει σε ένα τέτοιο σχόλιο, αλλά συµπληρώνει 

την αναφορά στο σχέδιο των Λακεδαιµονίων µε µία επιβεβαίωση του εξέχοντος 

πολιτικού ρόλου του Περικλή, επισηµαίνοντας ότι πράγµατι αυτός ήταν η 

σπουδαιότερη προσωπικότητα στην Αθήνα, ότι καθοδηγούσε τα πολιτικά πράγµατα 

και ότι δεν έδειχνε καµία υποχωρητικότητα απέναντι στους Λακεδαιµονίους, αλλά 

εξωθούσε τους Αθηναίους στον πόλεµο: 

Ãn går dunat≈tatow t«n kay' •autÚn ka‹ êgvn tØn polite¤an ±nantioËto  pã- 

nta to›w Lakedaimon¤oiw, ka‹ oÈk e‡a Ípe¤kein, éll' §w tÚn pÒlemon Àrma toÁw ÉAyh- 

na¤ouw. (1.127.3) 

Η παραπάνω αναφορά είναι ιδιαίτερα σηµαντική, κυρίως επειδή αποτελεί 

κρίση του ίδιου του ιστορικού. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι από τα µέχρι 

τώρα λεχθέντα δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να την επιβεβαιώνουν. Μέχρι 

αυτό το σηµείο της Ιστορίας παρατηρήσαµε ότι ο Θουκυδίδης δεν έχει καταστήσει 

σαφές ότι ο Περικλής ήταν η σπουδαιότερη πολιτική φυσιογνωµία της εποχής του44. 

∆εν έχουµε αντιληφθεί ακόµα ούτε τον ηγετικό του ρόλο εντός των ορίων της πόλης, 

ούτε τη σηµασία της εµπλοκής του στο θέµα του πολέµου µε τη Σπάρτη. Με αυτό το 

δεδοµένο, δεν µπορούµε να δούµε το σχόλιο του Θουκυδίδη ως συµπέρασµα των 

όσων έχει ήδη αναφέρει, αλλά περισσότερο ως προοικονοµία για τα όσα θα 

ακολουθήσουν. Και αυτό γιατί, από το σηµείο αυτό µέχρι και το µέσον του δεύτερου 

Βιβλίου, η προσωπικότητα του Περικλή κυριαρχεί στην αφήγηση.  

Σε ό,τι αφορά στη σχέση του Περικλή µε τον πόλεµο, το παραπάνω σχόλιο 

δίνει ένα επιπλέον στοιχείο, το οποίο, κατά κάποιο τρόπο, προσδιορίζει την οπτική 

γωνία µε την οποία καλούµαστε να την κρίνουµε. Ο ιστορικός ξεκάθαρα αναφέρει ότι 

ο Περικλής προέτρεπε τους Αθηναίους σε πόλεµο και δεν δεχόταν να υποχωρήσει 

στις απαιτήσεις των Λακεδαιµονίων. Η πληροφορία όµως αυτή εντάσσεται στην 

αφήγηση σε ένα καίριο σηµείο, δηλαδή µετά την τελική απόφαση των 

Πελοποννησίων για πόλεµο και αµέσως µετά την αναφορά στην προπαγάνδα των 

Σπαρτιατών µε στόχο τη δυσφήµησή του. Έτσι, η θέση του Περικλή στο θέµα του 

                                                 
44 Ο Westlake σχολιάζοντας την όψιµη είσοδο του Περικλή στην Ιστορία, θεωρεί πιθανόν αυτό να 
οφείλεται στο γεγονός ότι, καθώς ο Θουκυδίδης ενδιαφερόταν να παρουσιάσει την πολεµική 
στρατηγική του Περικλή και όχι την προσωπικότητά του, αναβάλλει την αναφορά σε αυτόν µέχρι το 
σηµείο όπου η πολιτική του εφαρµόζεται στην πράξη. Μέχρι τότε, υποστηρίζει, φαίνεται ότι αυτή 
τύγχανε µικρής αποδοχής (Westlake 1968, σελ.25-26). Μία τέτοια όµως εξήγηση ούτε προκύπτει από 
το κείµενο –δεν γίνεται πουθενά λόγος για µεταστροφή της κοινής γνώµης, όσον αφορά σε αυτό το 
θέµα-, ούτε επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές, οι οποίες αντιθέτως κάνουν λόγο για την σηµαντική 
επίδραση που ασκούσε ο Περικλής για µεγάλο διάστηµα προτού ξεκινήσει ο πόλεµος. 
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πολέµου δεν παρουσιάζεται ως πρόκληση προς τους Σπαρτιάτες, αλλά ως δίκαιη 

ανταπάντηση, αφενός, στις εχθρικές αποφάσεις τους εναντίον της Αθήνας και, 

αφετέρου στην ύπουλη στάση τους απέναντί του.  

Αµέσως παρακάτω, ο Θουκυδίδης κάνει λόγο για την αντίδραση των 

Αθηναίων στις απαιτήσεις των Σπαρτιατών, οι οποίοι µε τη σειρά τους ζητούν τον 

εξαγνισµό της Σπάρτης από το άγος του Ταινάρου και της Χαλκιοίκου (1.128.1-2). 

Ενώ όµως για την πρώτη περίπτωση (άγος Ταινάρου) παραθέτει µόνο όσες 

πληροφορίες είναι αρκετές για να αντιληφθούµε σε γενικές γραµµές την υπόθεση που 

είχε προκαλέσει την διασάλευση της ηθικής τάξης, η δεύτερη λειτουργεί περισσότερο 

ως αφορµή για να ξεκινήσει µία παρέκβαση γύρω από το τέλος της καριέρας και της 

ζωής του Παυσανία και του Θεµιστοκλή (1.128.3-138).  

Η λεπτοµέρεια της περιγραφής µάλλον ξαφνιάζει τον αναγνώστη, µιας και 

τέτοιου είδους παρενθέσεις στην αφήγηση των γεγονότων του πολέµου σπανίζουν 

στην Ιστορία και µας παραπέµπουν περισσότερο στην τακτική του Ηροδότου. Ο 

Gomme σχολιάζοντας το χωρίο αναφέρει χαρακτηριστικά: “This excursus is the best 

example of Thucydides’ interest in biography and personality, which he elsewhere 

kept in check”45.  

Χωρίς να απορρίπτουµε ως αβάσιµο το σχόλιο αυτό, δεν θεωρούµε ότι εξηγεί 

επαρκώς την επιλογή του ιστορικού να παραθέσει τις βιογραφικές πληροφορίες για 

τους δύο άντρες στο συγκεκριµένο σηµείο του έργου. Τα σχετικά µε το τέλος του 

Παυσανία θα µπορούσαν να είχαν αναφερθεί νωρίτερα, όταν, κατά την αφήγηση της 

Πεντηκονταετίας, γίνεται λόγος για την ανάκλησή του από τους Σπαρτιάτες και για τις 

κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του (1.93-95). Όσον αφορά στον 

Θεµιστοκλή, τα όσα αναφέρονται εδώ δεν έχουν καµία σχέση µε τα εκτός της 

παρέκβασης συµφραζόµενα. Η µόνη σχέση που είναι δυνατόν να εντοπιστεί είναι η 

αναλογία της ιστορίας του µε αυτήν του Παυσανία. Εποµένως, θα ήταν περισσότερο 

λειτουργικό από άποψη συνάφειας των αναφορών, αν και το τέλος του Θεµιστοκλή 

δινόταν σε κάποιο άλλο σηµείο46. 

Αν δούµε µε προσοχή το κείµενο, θα παρατηρήσουµε ότι το χωρίο µε 

πρωταγωνιστές τον Παυσανία και τον Θεµιστοκλή εγκιβωτίζεται σε αναφορές, όπου 
                                                 
45 Gomme 1945, σελ.431 (Για το ίδιο θέµα βλ. και σελ.26-28). 
46 Ήδη για τον Θεµιστοκλή έχει γίνει λόγος νωρίτερα. Στην Αρχαιολογία αναφέρεται ότι ο 
Θεµιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να αποκτήσουν στόλο (1.14.3), στο λόγο των Αθηναίων 
πρέσβεων στη Σπάρτη τονίζεται η συµβολή του στη νίκη των Ελλήνων στη ναυµαχία της Σαλαµίνας 
(1.74.1) και στην Πεντηκονταετία προβάλλεται ο πρωταγωνιστικός του ρόλος για το χτίσιµο των 
τειχών της Αθήνας (1.90-93). 



 28

έρχεται στην επιφάνεια και προβάλλεται ο ρόλος του Περικλή. Πριν από την 

παρένθεση, όπως επισηµάνθηκε, ο ιστορικός αναφέρεται στον απώτερο σκοπό των 

Σπαρτιατών, όταν ζητάνε τον εξαγνισµό από το Κυλώνειο άγος, που δεν είναι άλλος 

από την υπονόµευση του Περικλή, ενώ µετά την ολοκλήρωσή της, ο Αθηναίος 

πολιτικός εκφωνεί τον πρώτο του λόγο στην Ιστορία. Να σηµειωθεί ότι από το σηµείο 

αυτό και εξής παρουσιάζεται να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Αθήνας και να 

ελέγχει τις εξελίξεις. 

Με αυτόν τον τρόπο, το κείµενο µάς υποβάλλει τη σκέψη ότι ο Περικλής 

συνδέεται κατά κάποιο τρόπο µε τον Παυσανία και τον Θεµιστοκλή. Όπως οι δύο 

αυτοί άντρες ήταν «lamprÒtatoi t«n kay' •autoÁw ÑEllÆnvn» (1.138.6), έτσι και 

αυτός χαρακτηρίζεται από τον Θουκυδίδη ως «dunat≈tatow t«n kay' •autÚn» 

(1.127.3) και παρακάτω «énØr kat' §ke›non tÚn xrÒnon pr«tow ÉAyhna¤vn, l°gein 

te ka‹ prãssein dunat≈tatow» (1.139.4). Μάλιστα, στα χωρία αυτά, ο ιστορικός 

για πρώτη φορά εστιάζει το ενδιαφέρον του σε συγκεκριµένα πρόσωπα και όχι σε 

εθνικές οµάδες ή πόλεις. 

Αν εξετάσουµε βέβαια ξεχωριστά την ιστορία για το τέλος της ζωής του 

Παυσανία και του Θεµιστοκλή, σαφώς η προσωπικότητα του δεύτερου φαίνεται να 

υπερέχει. Το τέλος του Παυσανία είναι τραγικό και ατιµωτικό. Η αφήγηση καθιστά 

σαφές ότι είχε προχωρήσει σε συµφωνία µε τους Πέρσες, προδίδοντας την πατρίδα 

του. Για τον Θεµιστοκλή όµως κάτι τέτοιο δεν λέγεται ρητά. Οι υπόνοιες για µηδισµό 

προέρχονται από κατηγορίες των Λακεδαιµονίων –για τους οποίους άλλωστε έχουµε 

ήδη πληροφορηθεί σχετικά µε τις τακτικές που χρησιµοποιούν, προκειµένου να 

βλάψουν κάποιον (πρβλ. την περίπτωση του Περικλή και τη σχέση του µε το 

Κυλώνειο άγος)- και ο ιστορικός πουθενά δεν µας διαβεβαιώνει για την ορθότητά 

τους, παρά το ότι αναφέρει ότι οι Αθηναίοι τον είχαν εξορίσει κατηγορώντας τον για 

προδοσία (1.138.4-6).  

Πέρα από αυτά, ο Θουκυδίδης φροντίζει να κλείσει την αναφορά στο 

πρόσωπό του µε µία σύντοµη σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, τονίζοντας τα πιο 

σηµαντικά προτερήµατα που διέθετε, κυρίως αναφορικά µε την ικανότητά του ως 

ηγέτη (1.138.3). Θα λέγαµε ότι στο πρόσωπό του βρίσκουµε αποτυπωµένα τα 

χαρακτηριστικά της ίδιας της Αθήνας, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο λόγο των 
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Κορινθίων στο συµβούλιο της Σπάρτης, αλλά και κατά την αφήγηση των γεγονότων 

της Πεντηκονταετίας47.  

Μετά από τις παραπάνω επισηµάνσεις, µπορούµε πλέον να κατανοήσουµε τη 

λειτουργία της παρέκβασης. Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενό της, σε συνδυασµό 

µε τη θέση της στα συγκεκριµένα συµφραζόµενα, θεωρούµε ότι ο Περικλής 

συγκρίνεται µε τους δύο άντρες και κυρίως µε τον Θεµιστοκλή48. Αυτή η σύνδεση 

που ενυπάρχει στο κείµενο µάς προϊδεάζει για τη συνέχεια της αφήγησης. Αµέσως 

µετά την ολοκλήρωση της αναφοράς στον Παυσανία και τον Θεµιστοκλή, των δύο 

επιφανέστερων ανδρών της εποχής τους, ο ιστορικός εστιάζει στην παρουσίαση του 

σηµαντικού ρόλου που έπαιξε ο Περικλής, από όπου θα καταστεί σαφές για ποιον 

λόγο τού αποδίδεται προκαταβολικά ο χαρακτηρισµός «dunat≈tatow t«n kay' 

•autÚn» (1.127.3).  

Ας µην ξεχνάµε βέβαια ότι, ουσιαστικά, αυτό που θα παρακολουθήσουµε 

αµέσως παρακάτω δεν είναι η πολιτική δράση του Περικλή στο σύνολό της, αλλά το 

τέλος µόνο της καριέρας του και της ζωής του (όπως συµβαίνει και µε τον Παυσανία 

και τον Θεµιστοκλή). ∆εν είναι όµως µόνο αυτό. Από τις ιστορίες του Παυσανία και 

του Θεµιστοκλή προκύπτουν κάποια σηµαντικά ερωτήµατα, όπως ποια πρέπει να 

είναι η σχέση του ηγέτη µε την πατρίδα, οι καταστροφικές συνέπειες της προσωπικής 

φιλοδοξίας και άλλα παρόµοια Παρά το ότι ο ιστορικός δεν προχωράει σε 

διδακτισµούς ή ηθικά διλήµµατα, τέτοιου είδους σκέψεις είναι λογικό να γεννηθούν 

στο µυαλό του αναγνώστη καθώς διαβάζει την παρέκβαση των κεφαλαίων 128-138. 

Με αυτά τα ερωτήµατα λοιπόν στο µυαλό µας θα παρακολουθήσουµε στη συνέχεια 

την αφήγηση, όπου ο βασικός πρωταγωνιστής είναι ο Περικλής, για να 

διαπιστώσουµε εάν ο ίδιος κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να 

ανταποκριθεί στον ρόλο του ως ηγέτη. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Ο Connor σχολιάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο προβάλλονται οι Αθηναίοι στην Πεντηκονταετία 
αναφέρει: “At a civic level they display precisely what Themistocles represents as an individual: 
boldness, decisiveness, cleverness, a willingness to take risks” (Connor 1984, σελ.45). 
48 Βλ. και Pouncey, σελ.70-72. 
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Γ. Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 
 
 

Ι) Ο πρώτος λόγος του Περικλή (1.140-144) 
 
Οι Λακεδαιµόνιοι, µετά την πρεσβεία που έστειλαν στους Αθηναίους για τον 

εξαγνισµό τους από το άγος και την ανταπάντηση των τελευταίων, συνεχίζουν να 

προβάλλουν απαιτήσεις. Με νέες πρεσβείες ζητούν τη λήξη της πολιορκίας της 

Ποτίδαιας, την απελευθέρωση της Αίγινας και πάνω από όλα την ανάκληση του 

Μεγαρικού ψηφίσµατος. ∆ιατείνονται µάλιστα, όπως µας πληροφορεί ο Θουκυδίδης, 

ότι, αν οι Αθηναίοι το ανακαλέσουν, ο πόλεµος θα µπορούσε να αποφευχθεί 

(1.139.1).  

Για να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα, πρέπει να εξετάσουµε τις νέες αυτές 

εξελίξεις σε συνάρτηση µε τις αποφάσεις που έχουν παρθεί και τις κινήσεις που έχουν 

ήδη πραγµατοποιηθεί. Οι Σπαρτιάτες µε τους συµµάχους τους έχουν ήδη ψηφίσει τον 

πόλεµο. Γνωρίζουµε επίσης ότι µε τις πρεσβείες που στέλνουν στην Αθήνα δεν 

αποσκοπούν στην εξοµάλυνση των σχέσεων των δύο πόλεων, αλλά αντίθετα, 

στοχεύουν να δηµιουργήσουν µία κατάσταση έντασης, η οποία θα τους παρείχε την 

πρόφαση να επιτεθούν ανοιχτά στην Αθήνα49. Το Μεγαρικό ψήφισµα δεν είναι 

λοιπόν ζήτηµα µεγάλης σηµασίας, αλλά ένα από τα προσχήµατα που χρησιµοποιούν 

οι Λακεδαιµόνιοι για να κατηγορήσουν τους Αθηναίους, τη στιγµή που ο πόλεµος 

είναι προαποφασισµένος. Για άλλη µία φορά εποµένως γίνεται φανερό ότι, για τον 

Θουκυδίδη, η υπόθεση του Μεγαρικού ψηφίσµατος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 

να εκληφθεί ως η πραγµατική αιτία του πολέµου. 

Οι τελευταίοι απεσταλµένοι των Λακεδαιµονίων φτάνουν στην Αθήνα µε ένα 

τελεσίγραφο, το οποίο συµπυκνώνει όλες τις επιµέρους παλαιότερες απαιτήσεις: 

«LakedaimÒnioi  boÊlontai tØn  efirÆnhn  e‰nai, e‡h d' ín  efi toÁw ÜEllhnaw aÈtonÒ- 

mouw éfe›te» (1.139.3). Από τη γενική διατύπωση που επιλέγεται τονίζεται µε 

έµφαση το αναπόφευκτο του πολέµου. Οι Λακεδαιµόνιοι θα επιλέξουν το δρόµο της 

ειρήνης, µόνο εφόσον οι Αθηναίοι απαρνηθούν συνολικά την αρχή τους και 

επαναπροσδιορίσουν την πολιτική που ασκούν ήδη για περίπου πενήντα χρόνια. 

                                                 
49  §n toÊtƒ d¢ §presbeÊonto t“ xrÒnƒ prÚw toÁw ÉAyhna¤ouw §gklÆmata poioÊmenoi, 
˜pvw sf¤sin ˜ti meg¤sth prÒfasiw e‡h toË poleme›n, µn mÆ ti §sakoÊvsin (1.126.1).  
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Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το πρόβληµα ανάµεσα στις δύο πόλεις δεν είναι οι επιµέρους 

διεκδικήσεις και αντιδικίες, αλλά πολύ βαθύτερο. Η ιδέα του ιστορικού περί της 

élhyestãthw  profãsevw επιβεβαιώνεται περίτρανα µε το τελεσίγραφο των 

Σπαρτιατών. 

Ωστόσο, δεν αντιλαµβάνονται όλοι οι Αθηναίοι το βαθύτερο νόηµα της 

τελευταίας αυτής απαίτησης των Σπαρτιατών και για αυτόν τον λόγο, στην Εκκλησία 

του δήµου που συγκαλείται στη συνέχεια, διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις για 

τη στάση που οφείλει να κρατήσει η Αθήνα (1.139.4). Υπάρχουν κάποιοι που 

θεωρούν ότι πρέπει να γίνει πόλεµος και άλλοι που υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

καταργηθεί το Μεγαρικό ψήφισµα, προκειµένου να διαφυλαχθεί η ειρήνη. Όσον 

αφορά στη δεύτερη αυτή τοποθέτηση, ο ιστορικός, αν και δεν προχωράει σε κάποια 

κρίση, αντιλαµβανόµαστε ότι τη θεωρεί τελείως επιφανειακή, αφού έχει καταστεί 

σαφές ότι η υπόθεση των Μεγάρων δεν αποτέλεσε την αιτία της πολεµικής διάθεσης 

που έχει αναπτυχθεί, και κατά συνέπεια, η ικανοποίηση του συγκεκριµένου αιτήµατος 

δεν αποτελεί ουσιαστική λύση του προβλήµατος. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, παίρνει τον λόγο ο Περικλής και συµβουλεύει 

τους Αθηναίους. Ο ρόλος του προβάλλεται µέσα από το κείµενο µε διάφορους 

τρόπους. Από τη µία, το γεγονός ότι δεν παρατίθεται δηµηγορία κάποιου άλλου 

ρήτορα που υποστήριξε την αντίθετη θέση συντείνει στην καλλιέργεια της εντύπωσης 

ότι ο Περικλής ήταν ο βασικός ρυθµιστής και καθοδηγητής των εξελίξεων. 

Αναφέρεται µάλιστα ότι πολλοί ήταν αυτοί που πήραν τον λόγο για να υποστηρίξουν 

τη µία ή την άλλη άποψη για τη στάση που έπρεπε να κρατήσει η Αθήνα (1.139.4). 

Άλλωστε, η συγκεκριµένη Εκκλησία του δήµου συγκαλείται για ένα πολύ σοβαρό 

ζήτηµα, και η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί θα είναι οριστική (poiÆsantew 

§kklhs¤an ofl ÉAyhna›oi gn≈maw  sf¤sin aÈto›w  prout¤yesan, ka‹ §dÒkei ëpaj per‹ 

èpãntvn bouleusam°nouw épokr¤nasyai, 1.139.3). Να θυµηθούµε επίσης ότι στην 

αντίστοιχη περίπτωση της συνέλευσης των Σπαρτιατών µε θέµα την εµπλοκή τους ή 

µη στον πόλεµο, ο Θουκυδίδης φρόντισε να συµπεριλάβει τόσο τον λόγο του 

Αρχίδαµου όσο και του Σθενελαΐδα ως εκπροσώπων των δύο αντιτιθέµενων 

απόψεων50. 

                                                 
50 Αξίζει να επισηµάνουµε ότι στην συνέλευση των Αθηναίων ο Θουκυδίδης ήταν σίγουρα παρών ή 
τουλάχιστον θα µπορούσε να έχει άµεση πληροφόρηση, ενώ αποκλείεται να είχε παρευρεθεί στη 
συνέλευση των Σπαρτιατών (1.79-87). 
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Παράλληλα, ο ιστορικός στο εισαγωγικό τµήµα πριν από τον λόγο, παραθέτει 

έναν χαρακτηρισµό του Περικλή, ναι µεν σύντοµο αλλά µε ιδιαίτερο σηµασιολογικό 

βάρος: ka‹ parely∆n Perikl∞w ı Jany¤ppou, énØr kat' §ke›non tÚn xrÒnon pr«- 

tow ÉAyhna¤vn, l°gein te ka‹ prãssein dunat≈tatow, parπnei toiãde (1.139.4). 

Εκτός από τον πρώτο χαρακτηρισµό (pr«tow ÉAyhna¤vn), ο οποίος παρουσιάζει τη 

θέση του Περικλή µεταξύ των συµπολιτών του και το κύρος του ως πολιτικού άνδρα, 

του αποδίδεται και ένας δεύτερος (l°gein te ka‹ prãssein dunat≈tatow), που θα 

µπορούσε να αναφέρεται κάλλιστα σε κάποιον οµηρικό ήρωα51. Οι ιδιότητες αυτές 

αποτελούν το ιδανικό το οποίο, σύµφωνα µε την αρχαϊκή ηθική, όφειλε κάθε ήρωας 

να ενσαρκώνει. Έτσι, ο Περικλής δεν είναι απλώς ο πρώτος των Αθηναίων της 

εποχής του (kat' §ke›non tÚn xrÒnon), αλλά χάρη στις εξαιρετικές του ικανότητες 

καθίσταται ένα διαχρονικό πρότυπο ηγέτη52. 

Πέρα από τις παραπάνω παρατηρήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν µε 

εξωτερικές επισηµάνσεις πάνω στην πρώτη δηµηγορία του Περικλή, η ανάλυση του 

περιεχοµένου της αποτελεί την πιο ουσιαστική επιβεβαίωση της εντύπωσης που 

έχουµε ήδη σχηµατίσει, από τα µέχρι τώρα λεχθέντα, για τον σπουδαίο ρόλο του. Από 

τα λόγια του φαίνεται περίτρανα ότι έχει την ικανότητα να διακρίνει την ουσία από τα 

φαινόµενα και ότι µπορεί να κατευθύνει την πόλη στις σωστότερες αποφάσεις. 

Η βασική θέση που υποστηρίζει µε τον λόγο αυτόν συνοψίζεται στη φράση 

«mØ e‡kein Peloponnhs¤oiw» (1.140.1). Αυτή είναι η παραίνεσή του προς τους 

Αθηναίους και ταυτόχρονα η απάντησή του στο σπαρτιατικό τελεσίγραφο. Όπως 

αντιλαµβανόµαστε, η στάση αυτή δεν έχει προκύψει από τις τελευταίες εξελίξεις, 

αλλά αποτελεί µία πάγια αντιµετώπιση των Σπαρτιατών. Γι’ αυτό µας έχει 

πληροφορήσει νωρίτερα ο Θουκυδίδης (1.127.3) και το ξεκαθαρίζει στην αρχή του 

λόγου ο Περικλής (t∞w m¢n gn≈mhw, Œ ÉAyhna›oi, afie‹ t∞w aÈt∞w ¶xomai, 1.140.1). 

Πρόκειται λοιπόν για µία δηµηγορία που θα µπορούσε να είχε ειπωθεί σε άλλες 

περιστάσεις. Σίγουρα, λόγους µε παρόµοιο περιεχόµενο είχε εκφωνήσει ο Περικλής 

και παλαιότερα. Από την άλλη, µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι ο Θουκυδίδης δεν 

                                                 
51 Βλ. για παράδειγµα Ιλ.,Ι.443, όπου συναντάµε αντίστοιχη διατύπωση (mÊyvn te =ht∞r' 
¶menai prhkt∞rã te ¶rgvn). Στον στίχο αυτό δηλώνεται το πρότυπο που έπρεπε να ακολουθήσει ο 
Αχιλλέας. 
 
52 Βέβαια, η εκτίµηση ότι ο Περικλής ήταν δυνατώτατος στα έργα δεν επιβεβαιώνεται αδιάσειστα από 
τη µέχρι τώρα αφήγηση. Όσον αφορά στη ρητορική του δεινότητα, αυτή θα καταστεί φανερή στη 
συνέχεια, µέσα από τις δηµηγορίες του Περικλή που παραθέτει ο Θουκυδίδης.   
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µεταφέρει πιστά τα λόγια του Περικλή στη συγκεκριµένη συνέλευση, βασιζόµενοι 

τόσο στις προγραµµατικές του δηλώσεις για τη µέθοδο που ακολουθεί στην 

επεξεργασία των δηµηγοριών, όσο και στο toiãde της φράσης «ka‹ parely∆n 

Perikl∞w…parπnei toiãde» (1.139.4). Εποµένως, πρόκειται για σκόπιµη επιλογή του 

ιστορικού να τοποθετήσει τον λόγο στο συγκεκριµένο σηµείο της Ιστορίας. Με αυτόν 

τον τρόπο, η δηµηγορία του Περικλή µάλλον ως απάντηση στις προκλητικές 

απαιτήσεις των Σπαρτιατών, παρά ως έκφραση της επεκτατικής διάθεσης των 

Αθηναίων υπό την ηγεσία του. 

Προκειµένου να υποστηρίξει τη βασική του θέση και να ωθήσει τους 

Αθηναίους στο να αποφασίσουν τον πόλεµο, ο Περικλής αναπτύσσει τον λόγο του µε 

βάση δύο κύριους άξονες. Αρχικά, επιχειρεί να πείσει τους Αθηναίους για το 

αναπόφευκτο του πολέµου (1.140-141.1), ενώ στη συνέχεια για τη δυνατότητα της 

πόλης τους να κερδίσει µε σχετική ευκολία τους Σπαρτιάτες και τους συµµάχους τους 

(1.141.2-143). Τέλος, αφού τονίσει ότι οι Αθηναίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά 

τη διεξαγωγή του πολέµου και να προφυλαχτούν από τυχόν δικά τους λάθη, κλείνει 

τη δηµηγορία του συµβουλεύοντάς τους για το ποια είναι η απάντηση που αρµόζει να 

δώσουν στους Πελοποννησίους (1.144).  

Ξεκινώντας τον λόγο του, τονίζει τη σταθερή στάση του απέναντι στο θέµα 

της διαφοράς που έχει από καιρό ανακύψει µε τους Πελοποννησίους. Φαίνεται να 

γνωρίζει καλά την ψυχολογία της µάζας, αφού επισηµαίνει ότι οι άνθρωποι δεν 

διακατέχονται από τα ίδια αισθήµατα, όταν αποφασίζουν τον πόλεµο και όταν έρθουν 

αντιµέτωποι µε αυτόν. Ο αρχικός ενθουσιασµός σβήνει την ώρα της πράξης. Γι’ αυτό, 

προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή των Αθηναίων και να τους προϊδεάσει για την 

τροπή που ενδεχοµένως να πάρουν τα πράγµατα. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να 

παραµείνουν σταθεροί στις αποφάσεις τους, και ούτε να παρασυρθούν σε κοµπασµό 

από κάποια επιτυχία ούτε να απογοητευτούν, αν κάτι δεν έχει την επιθυµητή εξέλιξη. 

Ήδη λοιπόν από την αρχή προβάλλεται η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στον 

ηγέτη και τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτός στέκεται πάνω από τα γεγονότα και τα 

κρίνει µε σύνεση, ενώ ο απλός λαός κατευθύνεται από το συναίσθηµά του και τις 

αλλαγές των συνθηκών53. ∆ικό του κριτήριο στη λήψη αποφάσεων είναι η γνώµη, 

                                                 
53 Η άποψη αυτή του Περικλή θα επιβεβαιωθεί περίτρανα πολύ σύντοµα, όταν θα πλήξει την πόλη ο 
λοιµός στο δεύτερο έτος του πολέµου. 
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ενώ για τον λαό η οργή –το συναίσθηµα- και η τύχη54. O Lowell µάλιστα βλέπει την 

αντίθεση γνώµης-τύχης συνολικά στον λόγο του Περικλή ως “the conceptual 

framework of Thucydides’ understanding of the historical meaning of Pericles’ 

career”55.  

Στη συνέχεια, ο Περικλής αναφέρεται στη στάση των Σπαρτιατών απέναντι 

στην Αθήνα. Χωρίς να παραθέτει συγκεκριµένα παραδείγµατα, τονίζει ότι από 

παλαιότερα η διάθεσή τους ήταν εχθρική, όµως αυτή εκδηλώθηκε φανερά µε τις 

τελευταίες πρεσβείες που έστειλαν και τις απαιτήσεις που πρόβαλαν, δηλαδή τη λύση 

της πολιορκίας της Ποτίδαιας, την αυτονοµία της Αίγινας και την κατάργηση του 

Μεγαρικού ψηφίσµατος. Το σπαρτιατικό τελεσίγραφο τέλος, ήταν, κατά τη γνώµη 

του, η πιο ξεκάθαρη απόδειξη της διάθεσης των Σπαρτιατών να εµπλακούν σε πόλεµο 

µε την Αθήνα παρακάµπτοντας τις διαιτησίες και την ειρηνική διευθέτηση των 

προβληµάτων, λύση την οποία πρόκριναν οι Αθηναίοι (1.140.2-3). 

Με αυτά ο Περικλής συνοψίζει τις τελευταίες εξελίξεις στη σχέση των δύο 

πόλεων, για τις οποίες εµείς έχουµε ήδη πληροφορηθεί από την αφήγηση των 

προηγούµενων κεφαλαίων. Το σηµαντικό είναι ότι θεωρεί –ή τουλάχιστον 

παρουσιάζει- τους Σπαρτιάτες ως υποκινητές του πολέµου, πράγµα που νοµιµοποιεί 

την απόφαση των Αθηναίων για πόλεµο ως αµυνοµένων σε µία οργανωµένη επίθεση. 

Άλλωστε, προς µία τέτοια εκτίµηση της κατάστασης µάς έχει οδηγήσει η µέχρι τώρα 

ανάγνωση της Ιστορίας, όπως έχει αναπτυχθεί παραπάνω. 

Ο Περικλής όµως δεν σταµατάει εδώ. ∆εν αρκεί να πείσει τους Αθηναίους ότι 

δίκαια θα αποφασίσουν τον πόλεµο. Προχωράει ακόµα παραπέρα, προκειµένου να 

τους δείξει ότι ο πόλεµος που πρόκειται να ξεκινήσει δεν έχει τις ρίζες του σε µικρής 

                                                 
54  T∞w m¢n gn≈mhw, Œ ÉAyhna›oi, afie‹ t∞w aÈt∞w ¶xomai, mØ e‡kein Peloponnhs¤oiw, ka¤per efi-
d∆w toÁw ényr≈pouw oÈ tª aÈtª Ùrgª énapeiyom°nouw te poleme›n ka‹ §n t“ ¶rgƒ prãs-
sontaw,prÚw d¢ tåw jumforåw  ka‹ tåw gn≈maw trepom°nouw. ır« d¢  ka‹ nËn ımo›a ka‹ pa- 
raplÆsia jumbouleut°a moi ˆnta, ka‹ toÁw énapeiyom°nouw Ím«n dikai« to›w koinª  dÒja-  
sin, µn êra ti ka‹ sfall≈meya, bohye›n, µ mhd¢ katoryoËntaw t∞w jun°sevw metapoie›syai  
§nd°xetai går tåw jumforåw t«n pragmãtvn oÈx ∏sson  émay«w xvr∞sai µ ka‹ tåw dia- 
no¤aw toË ényr≈pou· di' ˜per ka‹ tØn tÊxhn, ˜sa ín parå lÒgon jumbª, efi≈yamen afitiç- 
syai.  (1.140.1). 
 
55 Lowell, σελ.15. Γενικά για την αντίληψη και τη σχέση του Περικλή µε τη γνώµη βλ. σελ.7-88. 
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σηµασίας θέµατα. Τα ζητήµατα που διακυβεύονται είναι πολύ µεγάλα και αφορούν 

στην οργάνωση και λειτουργία της πόλης στο σύνολό της: 

Ím«n d¢ mhde‹w nom¤s˙ per‹ brax°ow ín poleme›n, efi tÚ Megar°vn cÆfisma mØ ka- 

y°loimen, ˜per mãlista  proÊxontai, efi kayaireye¤h, mØ ín g¤gnesyai tÚn pÒlemon, 

mhd¢ §n Ím›n  aÈto›w afit¤an Ípol¤phsye …w diå mikrÚn §polemÆsate. tÚ går braxÊ 

ti toËto pçsan Ím«n ¶xei tØn beba¤vsin ka‹ pe›ran t∞w gn≈mhw. oÂw efi jugxvrÆ- 

sete, ka‹  êllo ti me›zon eÈyÁw  §pitaxyÆsesye  …w fÒbƒ  ka‹  toËto ÍpakoÊsantew 

épisxurisãmenoi  d¢  saf¢w ín  katastÆsaite  aÈto›w  épÚ  toË  ‡sou  Ím›n  mçllon 

prosf°resyai.aÈtÒyen dØ dianoÆyhte µ ÍpakoÊein pr¤n ti blab∞nai,µ efi polemÆso- 

men, Àsper ¶moige êmeinon doke› e‰nai, ka‹ §p‹ megãl˙ ka‹ §p‹ braxe¤& ımo¤vw pro- 

fãsei mØ e‡jontew mhd¢ jÁn fÒbƒ ßjontew ì kektÆmeya· tØn går aÈtØn dÊnatai 

doÊlvsin ¥ te meg¤sth ka‹ §lax¤sth dika¤vsiw épÚ t«n ımo¤vn prÚ d¤khw to›w p°- 

law §pitassom°nh (1.140.4-141.1) 

Το Μεγαρικό ψήφισµα λοιπόν για τον Περικλή δεν είναι παρά µόνο η αφορµή 

που προβάλλουν οι Λακεδαιµόνιοι για να κατηγορήσουν την Αθήνα και όχι η 

βαθύτερη αιτία που πυροδοτεί την έχθρα τους. Προσπαθεί να καταστήσει σαφές ότι 

αυτό που στην ουσία αποτελεί το ζητούµενο για αυτούς είναι η παραίτηση των 

Αθηναίων από την αρχή τους. Ακόµα και αν τώρα, ισχυρίζεται, φανούν υποχωρητικοί 

και ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των Σπαρτιατών, δεν θα καταφέρουν τίποτα 

παραπάνω από το να αναβάλουν τον πόλεµο, αφού αυτοί σίγουρα θα επανέλθουν µε 

νέες διεκδικήσεις. Ή θα πρέπει λοιπόν να απαρνηθούν την αυτοκρατορία τους, 

προκειµένου να αποφύγουν τη σύγκρουση, ή να δεχτούν να υποχωρήσουν και να 

υποταχθούν στους Λακεδαιµονίους.  

Σε αυτό το σηµείο παρατηρούµε ότι η ανάλυση του Περικλή συµπίπτει 

απόλυτα µε την άποψη του ίδιου του ιστορικού περί της élhyestãthw  profãsevw. 

Στα πρώτα λόγια του απέναντι στους Αθηναίους συµπυκνώνεται ολόκληρο το µέρος 

της Ιστορίας που είχε ως θέµα του την παρουσίαση της αιτίας και των αφορµών του 

Πελοποννησιακού πολέµου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανάδειξη του 

Περικλή, χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποιο άµεσο σχόλιο για την κρίση του και την 

πολιτική του οξυδέρκεια. Τονίζεται η καθαρότητα της σκέψης του και η οξύνοιά του, 

καθώς παρουσιάζεται να βλέπει πίσω από τα φαινόµενα, να εκτιµάει τα γεγονότα στις 

πραγµατικές τους διαστάσεις και να προσφέρει τις πιο καίριες συµβουλές στους 

συµπολίτες του.  
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Στη συνέχεια της δηµηγορίας του ο Περικλής στρέφεται στην παρουσίαση 

των αντικειµενικών δεδοµένων της δύναµης των δύο αντιµαχόµενων πλευρών και 

προσπαθεί να στηρίξει µε αναλυτικά επιχειρήµατα την άποψη ότι οι Αθηναίοι 

υπερέχουν σε σχέση µε τους Πελοποννησίους και ότι, ως εκ τούτου, η νίκη στον 

πόλεµο θα είναι δική τους (Tå d¢ toË pol°mou ka‹ t«n •kat°roiw ÍparxÒntvn …w 

oÈk ésyen°stera ßjomen gn«te kay' ßkaston ékoÊontew, 1.141.2). Αρχικά εξετάζει 

τα µειονεκτήµατα των Πελοποννησίων, για να ολοκληρώσει στη συνέχεια την 

ανάλυσή του παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήµατα που έχουν απέναντί τους οι 

Αθηναίοι. Τα επιχειρήµατα που φέρνει για να στηρίξει την άποψή του αποτελούν µία 

δυναµική απάντηση στον λόγο των Κορινθίων στο συµβούλιο της Σπάρτης (1.120-

124), και ταυτόχρονα απηχούν την επιχειρηµατολογία του Αρχίδαµου στον λόγο µε 

τον οποίο είχε εκφράσει τη θέση ότι οι Σπαρτιάτες δεν ήταν έτοιµοι να εµπλακούν σε 

πόλεµο µε τους Αθηναίους (1.80-85)56. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Περικλή, οι Λακεδαιµόνιοι και οι σύµµαχοί τους θα 

αντιµετωπίσουν µεγάλες δυσκολίες, όταν έρθουν αντιµέτωποι µε την Αθήνα. Και 

αυτό γιατί πρόκειται για ανθρώπους που καλλιεργούν οι ίδιοι τη γη τους, δεν έχουν 

εµπειρία µακρών πολέµων και υπερπόντιων εκστρατειών, δεν έχουν την κατάλληλη 

οργάνωση που θα επιτρέπει την άµεση δράση, καθώς δεν υπάρχει κεντρική διοίκηση, 

αλλά έχουν όλοι ίση ψήφο (1.141.3-7). Το πιο σηµαντικό όµως πρόβληµα µε το οποίο 

θα έρθουν αντιµέτωποι, είναι η έλλειψη χρήµατος (M°giston d°, tª t«n xrhmãtvn 

spãnei kvlÊsontai, 1.142), αφού, όπως υποστηρίζεται, οι πόλεµοι µπορούν να 

διεξαχθούν µε µεγάλα χρηµατικά αποθέµατα και όχι µε έκτακτες εισφορές 

(afl d¢ perious¤ai toÁw pol°mouw mçllon µ afl b¤aioi §sfora‹ én°xousin, 1.141.5). 

Από την άλλη πλευρά, οι Αθηναίοι θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν 

ακόµα και µία εισβολή των Πελοποννησίων στα εδάφη τους, επειδή µπορούν µε τα 

καράβια τους να µεταβούν στην Πελοπόννησο και να προκαλέσουν µεγαλύτερες 

καταστροφές. Η κυριαρχία στη θάλασσα είναι το µεγάλο πλεονέκτηµα που έχουν οι 

Αθηναίοι απέναντί τους (m°ga går tÚ t∞w yalãsshw krãtow, 1.143.5). Ο Περικλής 

                                                 
56 Οι οµοιότητες ανάµεσα στον λόγο του Περικλή µε αυτόν των Κορινθίων είναι τόσες πολλές, που 
δηµιουργείται η εντύπωση ότι ο Περικλής εκφωνεί τον λόγο απλά και µόνο για να καταρρίψει τα 
επιχειρήµατά τους. Κάποιοι µάλιστα βλέπουν πίσω από αυτό µία καθαρή επέµβαση του Θουκυδίδη 
στις δύο δηµηγορίες. Ωστόσο, δεν είναι παράδοξο να θεωρήσουµε ότι το περιεχόµενο του λόγου των 
Κορινθίων είχε γίνει γνωστό στην Αθήνα και ότι ο Περικλής το είχε λάβει υπόψη του, όταν εκφωνούσε 
τον δικό λόγο, ώστε να είναι πειστικότερος και αποτελεσµατικότερος (Connor 1984, σελ.49, 
υποσηµείωση 58 και Dover  1973,  σελ.26). 



 37

φτάνει µάλιστα στο σηµείο να συµβουλεύσει τους Αθηναίους να παίρνουν τις 

αποφάσεις τους σαν να ήταν νησιώτες, καθώς θεωρεί ότι, αν η Αθήνα ήταν νησί, δεν 

θα υπήρχε κάποια πόλη περισσότερο απρόσβλητη από τη δική τους. 

Η ανάλυση στην οποία προχωράει ο Περικλής στηρίζεται στα ίδια κριτήρια 

που παρατηρήσαµε ότι λαµβάνει υπόψη του ο Θουκυδίδης στην Αρχαιολογία. Όπως 

εκεί, έτσι και στον πρώτο του λόγο, ο Περικλής, προκειµένου να υπολογίσει την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο πλευρές και να εκτιµήσει τη δυναµική της 

καθεµιάς λαµβάνει υπόψη του κυρίως την οικονοµία και τη ναυτική δύναµη. Αυτοί οι 

δύο παράγοντες, κατά τη γνώµη του, θα λειτουργήσουν καταλυτικά για τη νίκη της 

Αθήνας. Στο σηµείο αυτό συµπίπτουν οι απόψεις του ιστορικού και του πολιτικού. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος ο Θουκυδίδης συµφωνεί µε την ανάλυση του Περικλή, 

καθώς τα επιχειρήµατα του δεύτερου για την πλεονεκτική θέση της Αθήνας 

αντανακλούν τη δική του σκέψη σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

εξέλιξη των εθνικών οµάδων και των πόλεων κατά τη ροή της ιστορίας. 

Έχοντας αναπτύξει τα παραπάνω επιχειρήµατα, ο Περικλής κλείνει τον λόγο 

του συµβουλεύοντας τους Αθηναίους να µην δείξουν υποχωρητικότητα στις 

διεκδικήσεις των Πελοποννησίων, αλλά να τους δώσουν µία δυναµική απάντηση, 

αντάξια της πόλης τους. Έτσι, δεν θα φανούν κατώτεροι από τους προγόνους τους και 

θα καταφέρουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό που πρέπει να 

αντιληφθούν, τονίζει, είναι ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, ο πόλεµος είναι 

αναπόφευκτος. Όσο γρηγορότερα λοιπόν κατανοήσουν αυτό, τόσο πιο δύσκολο θα 

είναι για τους εχθρούς τους να τους αντιµετωπίσουν (efid°nai d¢  xrØ  ˜ti énãgkh po- 

leme›n, µn  d¢ •koÊsioi mçllon  dex≈meya, ∏sson  §gkeisom°nouw toÁw §nant¤ouw ßjo-   

men, 1.144.3). Και εδώ πάντως τονίζεται ότι δεν είναι οι Αθηναίοι αυτοί που 

επιδιώκουν τον πόλεµο και τον προκαλούν µε τις πράξεις τους· αυτοί απλώς 

ανταπαντούν στις εχθρικές κινήσεις και αποφάσεις των Σπαρτιατών (d¤kaw te ˜ti 

§y°lomen doËnai katå tåw junyÆkaw, pol°mou d¢ oÈk êrjomen, érxom°nouw d¢ ému- 

noÊmeya, 1.144.2).  

Όλα αυτά είναι σύµφωνα µε την πολιτική του Περικλή, όπως την έχουµε 

αντιληφθεί από τη µέχρι τώρα αφήγηση. Το σηµείο εκείνο που έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της εξέλιξης του πολέµου στα επόµενα Βιβλία 

της Ιστορίας είναι εκείνο στο οποίο ο Περικλής προσδιορίζει το πλαίσιο εντός του 

οποίου πρέπει να κινηθεί η πολιτική των Αθηναίων κατά τη διάρκεια του πολέµου. 
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Θεωρεί ότι οι Αθηναίοι έχουν πολλές ελπίδες να κερδίσουν τον πόλεµο, φτάνει να 

µην επιχειρήσουν να επεκτείνουν τη δύναµή τους και να µην εκτεθούν σε περιττούς 

κινδύνους όσο ο πόλεµος µε τους Πελοποννησίους θα είναι σε εξέλιξη: 

Pollå d¢ ka‹ êlla ¶xv §w §lp¤da toË peri°sesyai, µn §y°lhte érxÆn te mØ §piktç- 

syai ëma polemoËntew ka‹ kindÊnouw aÈyair°touw mØ prost¤yesyai (1.144.1) 

Οι επιφυλάξεις που εκφράζει ο Περικλής στο σηµείο αυτό µας φέρνουν στο 

µυαλό τα λάθη στα οποία πράγµατι υπέπεσαν οι Αθηναίοι, µε πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αυτό της Σικελικής εκστρατείας. Αναρωτιέται κανείς αν στην περίπτωση 

που εξετάζουµε έχουµε να κάνουµε µε κάποια προφητική ρήση του Περικλή ή για µία 

προσθήκη του ιστορικού σε κάποια χρονική στιγµή, αφού είχε πλέον συντελεστεί η 

πανωλεθρία των Αθηναίων στη Σικελία. Θεωρούµε ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί µία 

σίγουρη απάντηση σε αυτό το ερώτηµα. Θα µπορούσε κάποιος να φέρει επιχειρήµατα 

για να στηρίξει και τη µία και την άλλη άποψη. Πάντως, αυτό που θεωρούµε βέβαιο 

είναι ότι ο Περικλής θα πρέπει να είχε κάνει αντίστοιχες επισηµάνσεις, αν όχι σε 

αυτήν την περίπτωση, σίγουρα σε άλλες συγκεντρώσεις του δήµου, όπου θα είχε 

αναπτύξει αναλυτικότερα και την πολεµική του πολιτική. Αυτό ίσως υποδηλώνεται 

και στα λόγια µε τα οποία κλείνει την αναφορά σε αυτό το θέµα: 

mçllon går pefÒbhmai tåw ofike¤aw ≤m«n èmart¤aw µ tåw t«n §nant¤vn diano¤aw. 

éll' §ke›na m¢n ka‹ §n êllƒ lÒgƒ ëma to›w ¶rgoiw dhlvyÆsetai (1.144.1) 

Καταλήγοντας µε ένα τελικό σχόλιο πάνω στην πρώτη δηµηγορία του 

Περικλή, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι σε αυτή βρίσκουµε συµπυκνωµένες τις 

βασικές ιδέες που αναπτύχθηκαν σε όλο το πρώτο Βιβλίο. Η ανάλυση της 

Αρχαιολογίας και της διήγησης γύρω από τις αιτίες και τις αφορµές του 

Πελοποννησιακού πολέµου αντανακλάται στα λίγα αυτά λόγια του ηγέτη της 

Αθήνας. Μπορεί µέχρι αυτό το σηµείο να µην έχει γίνει εκτενής λόγος στο πρόσωπό 

του, τώρα όµως φαίνεται καθαρά ότι αυτός «παρακολουθούσε» τις εξελίξεις των 

γεγονότων και αντιλαµβανόταν τις βαθύτερες διεργασίες που οδηγούσαν σε αυτά. 

Τώρα, έρχεται στο προσκήνιο, για να αξιολογήσει τις καταστάσεις και να προχωρήσει 

στην πιο αξιόπιστη πολιτική ανάλυση. Σε αυτό το συµπέρασµα τουλάχιστον µας 

κατευθύνουν τα ευρύτερα συµφραζόµενα του λόγου του. Υπό αυτό το πρίσµα, 

συµφωνούµε απόλυτα µε τον Connor, ο οποίος θεωρεί την αυτοπεποίθηση του 
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Περικλή στην πρώτη δηµηγορία του ως το αποκορύφωµα της ανάλυσης του πρώτου 

Βιβλίου στο σύνολό του57.  

 Μετά από αυτά, η απόφαση των Αθηναίων να ακολουθήσουν τις υποδείξεις 

του Περικλή και να δώσουν την ανάλογη απάντηση στους Λακεδαιµονίους (1.145), 

φαίνεται να συνάδει µε την προσέγγιση που επιχειρήσαµε, σύµφωνα µε την οποία ο 

Περικλής παρουσίασε την πιο πειστική και εµπεριστατωµένη προσέγγιση στο ζήτηµα 

του πολέµου. Έτσι, µε το τέλος του πρώτου Βιβλίου, οι δυνάµεις της Αθήνας και της 

Σπάρτης µαζί µε τους συµµάχους τους βρίσκονται ένα βήµα πριν από τον πόλεµο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Connor 1984, σελ.48. 
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  ΙΙ) Ο δεύτερος λόγος του Περικλή (2.13) 
 
Το δεύτερο Βιβλίο ξεκινάει µε την πρώτη σύγκρουση του Πελοποννησιακού 

πολέµου. Οι εχθροπραξίες εγκαινιάζονται µε την αιφνιδιαστική επίθεση των Θηβαίων 

εναντίον των Πλαταιών, οι οποίοι ήταν σύµµαχοι της Αθήνας (2.2-6). Πρόκειται για 

δύο δυνάµεις, για τις οποίες δεν είχε γίνει λόγος στο πρώτο Βιβλίο, και η παρουσία 

τους σε αυτό το σηµείο είναι απροσδόκητη. Παρόλα αυτά, εµείς ως αναγνώστες 

έχουµε κατανοήσει από τη µέχρι τώρα αφήγηση ότι κάποιο περιφερειακό επεισόδιο 

µπορεί να λειτουργήσει ως αφορµή για την εκδήλωση του πολέµου, καθώς και ότι η 

σύγκρουση Αθήνας-Σπάρτης δεν θα περιοριστεί στα όρια των συγκεκριµένων 

πόλεων, αλλά θα επεκταθεί σε όλον τον ελληνικό κόσµο58. 

Έτσι λοιπόν, καθώς η επίθεση της Θήβας στις Πλαταιές αποτελούσε 

κατάφωρη παραβίαση των σπονδών, οι Αθηναίοι άρχισαν να προετοιµάζονται µε 

εντατικούς ρυθµούς για πόλεµο. Το ίδιο έκαναν και οι Λακεδαιµόνιοι (2.7). Στις δύο 

πόλεις επικρατούσε ενθουσιασµός στην ιδέα του πολέµου, τον οποίο ο Θουκυδίδης 

αποδίδει από τη µία στο γεγονός ότι ήταν ακόµα αρχή -και οι καταστροφικές του 

συνέπειες δεν είχαν γίνει ακόµα φανερές- και από την άλλη στο ότι και στην Αθήνα 

και στην Πελοπόννησο υπήρχε πολλή νεολαία59. Από αυτήν την επισήµανση φαίνεται 

ότι για τον ιστορικό ο ενθουσιασµός για τον πόλεµο δεν αποτελεί µία συνετή και 

ενσυνείδητη αντίδραση. 

Η έκρυθµη κατάσταση προκάλεσε, όπως ήταν φυσιολογικό, αναστάτωση σε 

όλη την Ελλάδα, τόσο στις πόλεις που επρόκειτο να πολεµήσουν όσο και στις άλλες. 

Ενδιαφέρον έχει το σχόλιο που αναφέρεται παράλληλα µε την περιγραφή της 

κατάστασης που επικρατούσε λίγο πριν από το ξέσπασµα του πολέµου και έχει να 

κάνει µε τη στάση της κοινής γνώµης απέναντι στις δύο µεγάλες δυνάµεις: 

≤ d¢ eÎnoia parå polÁ §po¤ei t«n ényr≈pvn mçllon §w toÁw Lakedaimon¤ouw, êl- 

lvw te ka‹ proeipÒntvn ˜ti tØn ÑEllãda §leuyeroËsin.¶rrvtÒ te pçw ka‹ fidi≈thw 

                                                 
58 Αντίθετα από ό,τι υποστηρίζει ο Connor (1984, σελ.53), το επεισόδιο της σύγκρουσης Θήβας-
Πλαταιών, ιδωµένο µε αυτήν την οπτική, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως στοιχείο του παραλόγου του 
πολέµου, για το οποίο κάνουν λόγο οι Αθηναίοι απεσταλµένοι στη συγκέντρωση στη Σπάρτη 
(toË d¢ pol°mou tÚn parãlogon, ˜sow §st¤, pr‹n §n aÈt“ gen°syai prodiãgnvte, 1.78.1) 
 
59Ùl¤gon te §penÒoun oÈd¢n émfÒteroi, éll' ¶rrvnto §w tÚn pÒlemon oÈk épeikÒtvw· érxÒ- 
menoi går pãntew ÙjÊteron éntilambãnontai,tÒte d¢ ka‹ neÒthw pollØ m¢n oÔsa §n tª Pe- 
loponnÆsƒ, pollØ d' §n ta›w ÉAyÆnaiw oÈk ékous¤vw ÍpÚ épeir¤aw ¥pteto toË pol°mou 
(2.8.1). 
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ka‹ pÒliw  e‡  ti  dÊnaito  ka‹ lÒgƒ  ka‹ ¶rgƒ junepilambãnein aÈto›w· §n toÊtƒ te 

kekvlËsyai  §dÒkei  •kãstƒ  tå  prãgmata  ⁄ mÆ tiw aÈtÚw par°stai. oÏtvw  <§n> 

Ùrgª e‰xon ofl ple¤ouw toÁw ÉAyhna¤ouw, ofl m¢n t∞w érx∞w époluy∞nai boulÒmenoi, ofl 

d¢ mØ érxy«si foboÊmenoi. (2.8.4) 

Σύµφωνα µε την παραπάνω αναφορά, η πλειοψηφία της κοινής γνώµης ήταν 

µε το µέρος των Σπαρτιατών, καθώς τους έβλεπαν ως ελευθερωτές της Ελλάδας, ενώ 

από την άλλη µεριά ένιωθαν φόβο για την επεκτατική πολιτική των Αθηναίων. Το 

συγκεκριµένο χωρίο δηµιουργεί προβληµατισµό, καθώς από την αφήγηση µέχρι αυτό 

το σηµείο δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να στηρίζουν την άποψη που 

εκφράζεται εδώ60.  

Το σχόλιο του Θουκυδίδη για τη στάση της κοινής γνώµης απέναντι στους 

Αθηναίους, πέρα από τα όποια ερωτηµατικά εγείρει, έχει ιδιαίτερη σηµασία για το 

θέµα που µελετάµε. Αν, λαµβάνοντάς το υπόψη, επανέλθουµε στην εξέταση του 

πρώτου λόγου του Περικλή, θα διαπιστώσουµε ότι η αισιοδοξία µε την οποία δηλώνει 

ότι η Αθήνα θα είναι η τελική νικήτρια του πολέµου, σε κανένα σηµείο δεν 

στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι σύµµαχοί της µε προθυµία θα προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους. Από τη δηµηγορία προκύπτει ότι η Αθήνα είναι σε θέση να 

διαφυλάξει από µόνη της τα συµφέροντά της, αν κατορθώσει να σταθεί στο ύψος των 

περιστάσεων και αντιµετωπίσει µε αποτελεσµατικότητα τους Πελοποννησίους. Στην 

αντίθετη περίπτωση µάλιστα, υποστηρίζεται ότι οι Αθηναίοι πρέπει να είναι έτοιµοι 

να αντιµετωπίσουν τους ίδιους τους συµµάχους τους, αφού αυτοί πλέον θα βρουν 

ευκαιρία να προσπαθήσουν να αποστατήσουν από τη συµµαχία: 

kratÆsant°w  te  går  aÔyiw  oÈk  §lãssosi  maxoÊmeya  ka‹  µn sfal«men, tå t«n  

jummãxvn, ˜yen fisxÊomen, prosapÒllutai· oÈ  går  ≤suxãsousi  mØ flkan«n  ≤m«n 

ˆntvn §p' aÈtoÁw strateÊein (1.143.5) 

Για άλλη µία φορά η σκέψη του Περικλή συµπίπτει µε αυτή του ιστορικού. 

Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η ορθότητα των υπολογισµών του πολιτικού 

                                                 
60 Βλ. Gomme 1956, σελ 9-10. Ο Connor µάλιστα (1984, σελ. 54, υποσηµείωση 4) υποστηρίζει ότι 
αυτή η αναφορά δεν αποτελεί τόσο ένα σαφές σχόλιο του Θουκυδίδη για τη στάση των πόλεων 
απέναντι στις δύο µεγάλες δυνάµεις, όσο µία ειρωνική νύξη για την πολιτική της Σπάρτης. Θεωρεί έτσι 
πιθανόν ο Θουκυδίδης να θέτει στο σηµείο αυτό τη βάση, πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί αργότερα -
καθώς τα γεγονότα του πολέµου εξελίσσονται- η αντίθεση ανάµεσα στην πολιτική της Σπάρτης στην 
αρχή του πολέµου και στο τελείωµά του, όταν πλέον ο σπαρτιατικός ιµπεριαλισµός θα έχει 
αντικαταστήσει τον αθηναϊκό. Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη, που δέχεται ότι από την 
αφήγηση της Ιστορίας φαίνεται ότι ακόµα και στις συµµαχικές πόλεις της Αθήνας το αντιαθηναϊκό 
αίσθηµα ήταν διαδεδοµένο (βλ.Quinn, όπου κριτικάρεται η άποψη του Ste. Croix για την ευνοϊκή 
στάση των συµµάχων της Αθήνας προς αυτήν). 
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άνδρα, καθώς φαίνεται ότι είναι σε θέση να εκτιµήσει την κατάσταση που επικρατεί 

εντός της πόλεως και γενικότερα. Ο λόγος του καθρεπτίζει την πραγµατικότητα στις 

αληθινές της διαστάσεις, χωρίς ωραιοποιήσεις και υπερβολές, και αποδεικνύει ότι η 

πολιτική του στηρίζεται στην ορθολογιστική εκτίµηση όλων των παραγόντων που 

µπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις.  

Μετά τον σχολιασµό πάνω στο γενικότερο αίσθηµα που επικρατούσε 

απέναντι στις δύο δυνάµεις, ο Θουκυδίδης προχωράει στην παρουσίαση των 

συµµάχων των δύο αντιµαχόµενων πλευρών (2.9). Ο πόλεµος που πρόκειται σε πολύ 

λίγο να ξεκινήσει αφορά όλον τον ελληνικό κόσµο, όπως είχε τονίσει ο ιστορικός ήδη 

από το προοίµιο του έργου του (ka‹ tÚ êllo ÑEllhnikÚn ır«n junistãmenon prÚw 

•kat°rouw, tÚ m¢n eÈyÊw, tÚ d¢ ka‹ dianooÊmenon, 1.1.2).  

Οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής είναι ραγδαίες. Οι Λακεδαιµόνιοι µε τους 

συµµάχους τους, έχοντας κάνει τις απαραίτητες προετοιµασίες, συγκεντρώνονται 

στον Ισθµό, µε σκοπό να εισβάλουν στην Αττική (2.10). Σε αυτό το κρίσιµο σηµείο, ο 

ιστορικός κρίνει σκόπιµο να συµπεριλάβει στην αφήγησή του τον λόγο που 

εκφώνησε ο βασιλιάς των Λακεδαιµονίων Αρχίδαµος προς τα συµµαχικά 

στρατεύµατα (2.11). Η δηµηγορία αυτή είναι πολύ σηµαντική, γιατί µας επιτρέπει να 

αντιληφθούµε, αφενός, ποιοι ήταν οι στόχοι της επιχείρησης και, αφετέρου, πώς 

έβλεπαν οι Σπαρτιάτες τους Αθηναίους ως αντιπάλους.  

Στον λόγο του ο Αρχίδαµος υπογραµµίζει ότι οι Πελοποννήσιοι οφείλουν να 

είναι πολύ προσεκτικοί και να µην θεωρήσουν ότι, εξαιτίας της αριθµητικής τους 

υπεροχής, η αποστολή που έχουν αναλάβει θα είναι εύκολη υπόθεση. Με έµφαση 

τονίζει την πολεµική προετοιµασία των Αθηναίων: 

˜mvw d¢ t∞sde oÎpv me¤zona paraskeuØn ¶xontew §jÆlyomen, éllå ka‹ §p‹ pÒlin 

dunatvtãthn nËn §rxÒmeya ka‹ aÈto‹ ple›stoi ka‹ êristoi strateÊontew (2.11.1) 

≤me›w d¢ oÈd' §p‹ édÊnaton émÊnesyai oÏtv pÒlin §rxÒmeya, éllå to›w pçsin êri- 

sta pareskeuasm°nhn (2.11.6) 

 Θεωρεί λοιπόν ότι θα είναι καλύτερα για αυτούς, αν οι Αθηναίοι αποφασίσουν 

να τους αντιµετωπίσουν σε ανοιχτή µάχη. Μάλιστα, υπολογίζει ότι, ακόµα και αν δεν 

έχουν ήδη ξεκινήσει για να τους αναχαιτίσουν, πριν ακόµα εισβάλουν στο έδαφός 

τους, σίγουρα θα αναγκαστούν να το πράξουν αργότερα, όταν θα βλέπουν τις 

περιουσίες τους να καταστρέφονται και τη γη τους να λεηλατείται. Πιστεύει ότι τότε 
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ο θυµός θα επηρεάσει την κρίση τους και θα τους υπαγορεύσει την απόφαση να 

προχωρήσουν από την άµυνα στην επίθεση.  

xrØ ka‹ pãnu §lp¤zein diå mãxhw fi°nai aÈtoÊw, efi mØ ka‹ nËn Àrmhntai §n ⁄ oÎpv 

pãresmen, éll' ˜tan §n tª gª ır«sin ≤mçw d˙oËntãw te ka‹ téke¤nvn fye¤rontaw. 

pçsi går §n to›w ˆmmasi ka‹  §n  t“ paraut¤ka ırçn  pãsxontãw  ti  êhyew ÙrgØ  

prosp¤ptei· ka‹ ofl logism“  §lãxista xr≈menoi yum“ ple›sta §w ¶rgon kay¤sta- 

ntai. (2.11.6-7) 

Οι βασικές θέσεις της δηµηγορίας του Αρχίδαµου αποτελούν άλλη µία 

επιβεβαίωση της συνετής πολιτικής του Περικλή, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί ήδη 

στον πρώτο του λόγο προς τους Αθηναίους. Εκεί, παράλληλα µε τα επιχειρήµατα που 

ανέπτυξε για να δείξει την ανωτερότητα της Αθήνας έναντι των αντιπάλων της, έκανε 

και κάποιες επισηµάνσεις στα λάθη που έπρεπε να αποφύγουν οι Αθηναίοι, ώστε να 

µην δώσουν την ευκαιρία στους Πελοποννησίους να κερδίσουν το πλεονέκτηµα στη 

µεταξύ τους σύγκρουση. Έχοντας προβλέψει ότι οι Σπαρτιάτες και οι σύµµαχοί τους 

θα επιχειρήσουν εισβολή στην Αττική, είχε προειδοποιήσει τους Αθηναίους ότι δεν 

έπρεπε σε καµία περίπτωση να παρασυρθούν σε µία κατά µέτωπο επίθεση εναντίον 

τους, αλλά να παραµείνουν εντός των τειχών, ακόµα και όταν βλέπουν τη γη τους να 

καταστρέφεται: 

ka‹ nËn xrØ ˜ti §ggÊtata toÊtou dianohy°ntaw tØn m¢n g∞n ka‹ ofik¤aw éfe›nai,t∞w

d¢ yalãsshw ka‹ pÒlevw fulakØn ¶xein, ka‹ Peloponnhs¤oiw Íp¢r aÈt«n Ùrgisy°- 

ntaw poll“ pl°osi mØ diamãxesyai (kratÆsant°w te går aÔyiw oÈk §lãssosi ma- 

xoÊmeya ka‹ µn sfal«men, tå t«n jummãxvn, ˜yen fisxÊomen, prosapÒllutai· oÈ 

går ≤suxãsousi mØ flkan«n ≤m«n ˆntvn §p'aÈtoÁw strateÊein),tÆn te ÙlÒfursin 

mØ ofiki«n ka‹ g∞w poie›syai, éllå t«n svmãtvn· oÈ går tãde toÁw êndraw, éll' 

ofl êndrew taËta kt«ntai. ka‹ efi ’mhn pe¤sein Ímçw,aÈtoÁw ín §jelyÒntaw §k°leuon 

aÈtå d˙«sai ka‹ de›jai Peloponnhs¤oiw ˜ti toÊtvn ge ßneka oÈx ÍpakoÊsesye 

(1.143.5)  

Καθώς η αφήγηση εξελίσσεται, αντιλαµβανόµαστε όλο και πιο ξεκάθαρα ότι 

η πρόνοια του Περικλή βοηθάει τους Αθηναίους να βρίσκονται µπροστά από τα ίδια 

τα γεγονότα. Όταν στη συνέχεια ο Αρχίδαµος, µετά τη διάλυση της συνάθροισης των 

συµµάχων, στέλνει στην Αθήνα κάποιον κήρυκα, για να διαπιστώσει µήπως οι 

Αθηναίοι φανούν πιο υποχωρητικοί τώρα, που οι εχθρικές δυνάµεις βρίσκονται λίγο 

έξω από τα εδάφη τους, αυτοί τον στέλνουν πίσω πριν καν τον ακούσουν. Η στάση 
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αυτή έχει υπαγορευτεί από τον Περικλή, ο οποίος είχε προηγουµένως εισηγηθεί στην 

Εκκλησία του δήµου πρόταση, η οποία και ψηφίστηκε, σύµφωνα µε την οποία δεν 

έπρεπε να κάνουν δεκτό απεσταλµένο των Λακεδαιµονίων, από τη στιγµή που εκείνοι 

είχαν ήδη ξεκινήσει εκστρατεία εναντίον της Αθήνας. Η απάντηση των Αθηναίων δεν 

αφήνει κανένα περιθώριο επαναδίπλωσης στους Σπαρτιάτες. Η επόµενη κίνησή τους 

είναι προαποφασισµένη, και έτσι ξεκινούν την επίθεση µε πρώτο στόχο τις Πλαταιές 

(2.12). 

Ο Θουκυδίδης διακόπτει στο κρίσιµο αυτό σηµείο την χρονογραφική 

παρουσίαση των γεγονότων που ακολούθησαν, για να δώσει εν συντοµία –και σε 

πλάγιο λόγο- το περιεχόµενο της δεύτερης δηµηγορίας του Περικλή, την οποία 

εκφώνησε ενώπιον των Αθηναίων, ενώ ακόµα οι Πελοποννήσιοι συγκεντρώνονταν 

στον Ισθµό και προτού εισβάλουν στην Αττική (2.13). Ο σκοπός του λόγου του είναι 

διπλός. Από τη µία, ο Περικλής, θέλοντας να διαφυλάξει τον εαυτό του, ανακοινώνει 

στους Αθηναίους ότι είναι πιθανόν οι Σπαρτιάτες να αφήσουν άθικτα τα κτήµατα και 

τα εξοχικά του. Αυτό υποψιάζεται ότι θα µπορούσε να συµβεί είτε εξαιτίας της φιλίας 

που τον συνέδεε µε τον Αρχίδαµο, είτε εξαιτίας της υστεροβουλίας των Σπαρτιατών, 

στην προσπάθειά τους να τον εκθέσουν στην κοινή γνώµη (πράγµα που είχε συµβεί 

ήδη και µε την υπόθεση του Κυλωνείου άγους). ∆ιακηρύσσει ότι, σε µία τέτοια 

περίπτωση, είναι πρόθυµος να χαρίσει τα κτήµατά του στο δηµόσιο προς αποφυγήν 

παρεξηγήσεων (2.13.1). 

Παράλληλα, βρίσκει την ευκαιρία να εκθέσει για άλλη µία φορά την άποψή 

του ότι οι Αθηναίοι έχουν πολλές πιθανότητες να βγουν νικητές από τον πόλεµο µε 

τους Πελοποννησίους (2.13.2-9). Η προσέγγισή του στηρίζεται στην εξέταση τριών 

παραγόντων, της σύνεσης (γνώµη), µε την οποία πρέπει να λαµβάνουν τις αποφάσεις 

τους, του χρηµατικού τους αποθέµατος (περιουσία χρηµάτων) και της στρατιωτικής 

τους δύναµης. Όσον αφορά στον πρώτο, οι συµβουλές του έχουν να κάνουν µε τη 

στάση που οφείλουν να κρατήσουν στην επίθεση που πρόκειται να δεχτούν από τους 

Πελοποννησίους. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι οι Αθηναίοι πρέπει να οχυρωθούν στην 

πόλη τους και να αποφύγουν τη σύγκρουση µε τους αντιπάλους τους, ενώ παράλληλα 

ότι είναι το καλύτερο για αυτούς να φροντίσουν µε επιµέλεια το ναυτικό τους και να 

εξασφαλίσουν την υποταγή των συµµάχων τους (2.13.2). Αναφορικά µε τους άλλους 

δύο παράγοντες, ο Περικλής αρχικά κάνει λόγο για τα οικονοµικά µέσα των 

Αθηναίων, που θα τους εξασφαλίζουν ένα αρκετό χρηµατικό απόθεµα για τη 

διεξαγωγή του πολέµου (2.13.3-6) και στη συνέχεια για τη στρατιωτική τους 
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ετοιµότητα, η οποία πιστοποιείται από τον ικανό αριθµό των στρατιωτών και των 

καραβιών τους, αλλά και από την ασφάλεια που τους παρείχαν τα τείχη (2.13.6-8). 

Τα επιχειρήµατα που παραθέτει είναι, σε γενικές γραµµές, γνωστά τόσο στους 

Αθηναίους όσο και στους αναγνώστες της Ιστορίας, καθώς παρόµοια είχε αναπτύξει 

στον πρώτο του λόγο. Αυτό τονίζεται από τον ιστορικό και µε τη φράση µε την οποία 

εισάγει το δεύτερο µέρος του λόγου του Περικλή (parπnei d¢ ka‹ per‹ t«n 

parÒntvn ëper ka‹ prÒteron, 2.13.2), αλλά και από αυτή µε την οποία κλείνει τη 

δηµηγορία (¶lege d¢ ka‹ êlla oÂãper efi≈yei Perikl∞w §w épÒdeijin toË peri°sesyai 

t“ pol°mƒ, 2.13.9). Στο τέλος µάλιστα αφήνει να φανεί ότι τα όσα αναφέρονται εδώ 

είναι µέρος µόνο των όσων πραγµατικά ειπώθηκαν και ότι ο Περικλής είχε 

εκφωνήσει και άλλους λόγους µε παρόµοιο περιεχόµενο. 

 Αυτό πιθανότατα εξηγεί το γεγονός ότι ο Θουκυδίδης µάς δίνει το 

περιεχόµενο αυτής της δηµηγορίας σε πλάγιο λόγο. Επειδή ακριβώς η πρώτη 

δηµηγορία του Περικλή (1.140-144) καλύπτει εν πολλοίς το µέρος της δεύτερης που 

έχει ως θέµα τη δυνατότητα των Αθηναίων να κερδίσουν τον πόλεµο, ο ιστορικός δεν 

θεωρεί σκόπιµο να παραθέσει αναλυτικά παραπλήσια επιχειρήµατα. Αυτό όµως που 

επιτυγχάνεται µε την επαναφορά στο ίδιο ζήτηµα είναι η περαιτέρω επεξήγηση του 

θέµατος, καθώς στη δεύτερη δηµηγορία δίνονται πιο συγκεκριµένα στοιχεία για τους 

οικονοµικούς πόρους και τη στρατιωτική δύναµη της Αθήνας. 

Πέρα όµως από αυτά, µε την εστίαση της αφήγησης στον λόγο του Περικλή –

ακόµα και αν αυτός δίνεται µε έµµεσο τρόπο-, επιτυγχάνεται για άλλη µία φορά η 

προβολή του ρόλου του. Φαίνεται ότι είναι το πρόσωπο που στις κρίσιµες στιγµές 

συµβουλεύει και καθοδηγεί τους Αθηναίους στη λήψη αποφάσεων. Η σωστή του 

κρίση αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτουν οι Αθηναίοι στην 

αντιµετώπιση των αντιπάλων τους, καθώς µιλάει σαν να γνωρίζει εκ των προτέρων 

τις κινήσεις και τα σχέδια των Σπαρτιατών. Αυτό γίνεται φανερό από τη σύγκριση 

των δύο πρώτων λόγων του µε αυτόν που απευθύνει ο Αρχίδαµος στους 

Πελοποννησίους. Η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που χαράσσει ο 

Σπαρτιάτης βασιλιάς ακυρώνεται, προτού καν αυτή εφαρµοστεί, από την καταλυτική 

επέµβαση του Περικλή. 

Οι Αθηναίοι ακολουθούν τις παραινέσεις του Περικλή και πράττουν ό,τι τους 

συµβουλεύει. Οι πληθυσµοί της υπαίθρου συγκεντρώνονται µαζί µε την οικοσκευή 

τους µέσα στην πόλη, παρόλο που αυτό γίνεται µε µεγάλη δυσφορία (2.14). Τη 
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στιγµή λοιπόν που οι Πελοποννήσιοι είναι ένα βήµα πριν την επίθεση εναντίον της 

Αττικής, οι κάτοικοι της Αθήνας, µε καθοδηγητή τον Περικλή, ετοιµάζονται για την 

άµυνα της πόλης τους. Οι εξελίξεις των γεγονότων είναι ραγδαίες. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

ΙΙΙ) Οι επιχειρήσεις του πρώτου έτους του πολέµου- 
Ο Επιτάφιος (2.35-46) 

 
Η απόφαση των κατοίκων της υπαίθρου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ήταν πολύ 

δύσκολη, καθώς καθένας από αυτούς ένιωθε ότι άφηνε την πραγµατική του πατρίδα 

(2.16). Μετά τη συγκέντρωσή τους στην Αθήνα, η κατάσταση επιδεινώθηκε, γιατί η 

έλλειψη χώρου τους ανάγκαζε να εγκατασταθούν κακήν κακώς σε πρόχειρα 

καταλύµατα, ακόµα και σε περιβόλους ιερών (2.17). Και ενώ οι Αθηναίοι φρόντιζαν 

µε αυτόν τον τρόπο να ετοιµαστούν για την επίθεση των Σπαρτιατών, ταυτόχρονα 

συγκέντρωναν στρατιωτικές δυνάµεις και καράβια, για να οργανώσουν αντεπίθεση 

στην Πελοπόννησο (2.17.4). 

Στο µεταξύ, οι Πελοποννήσιοι προχωρούν στην Αττική. Οι πρώτες περιοχές 

που δέχονται επίθεση είναι η Οινόη, η Ελευσίνα και το Θριάσιο (2.17-19). Φτάνοντας 

στις Αχαρνές, στρατοπεδεύουν και παραµένουν για αρκετό διάστηµα λεηλατώντας τη 

γη. Στο σηµείο αυτό, ο Θουκυδίδης αναφέρει το σχέδιο, το οποίο λέγεται ότι είχε 

κατά νου ο Αρχίδαµος, παρατείνοντας την εκεί παραµονή των στρατευµάτων του 

(gn≈m˙  d¢  toiòde l°getai tÚn ÉArx¤damon per¤ te tåw ÉAxarnåw …w §w mãxhn ta- 

jãmenon me›nai ka‹ §w tÚ ped¤on §ke¤n˙ tª §sbolª oÈ katab∞nai, 2.20.1). 

 Σύµφωνα µε την άποψη που παραθέτει ο ιστορικός, ο Αρχίδαµος αποφάσισε 

να παραµείνει στις Αχαρνές µε τον στρατό του έτοιµο για µάχη, αλλά χωρίς να τον 

κατεβάσει στην πεδιάδα, γιατί ήλπιζε ότι οι Αθηναίοι δεν θα ανέχονταν να βλέπουν 

τη γη τους να καταστρέφεται, αλλά θα έβγαιναν από την πόλη τους για να τον 

αντιµετωπίσουν. Υπολόγιζε ότι οι Αθηναίοι θα µπορούσαν να παρασυρθούν, αφού 

στην πόλη υπήρχε αρκετή νεολαία, η προετοιµασία του στρατού ήταν καλύτερη από 

κάθε άλλη φορά, και οι Αχαρνείς αποτελούσαν ένα σηµαντικό µέρος του συνολικού 

πληθυσµού. Από την άλλη, ακόµα και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν 

συνέβαινε, η καταστροφή των Αχαρνών θα έκανε ευκολότερη για εκείνους µία 

µελλοντική επίθεση εναντίον της Αθήνας. (2.20).  

Ασχέτως µε το ποια ήταν τα πραγµατικά κίνητρα του Αρχίδαµου, η παραµονή 

των πελοποννησιακών στρατευµάτων στις Αχαρνές όντως δηµιούργησε πρόβληµα 

στους Αθηναίους. Στην πόλη είχε ξεσπάσει έριδα, καθώς οι γνώµες διίσταντο για το 

αν έπρεπε ή όχι να βγουν για να δώσουν µάχη (katå justãseiw te gignÒmenoi 

§n pollª ¶ridi ∑san, 2.21.3). Ενώ άλλοι είχαν αντίθετη άποψη, κυρίως οι νεότεροι 

και οι Αχαρνείς υποστήριζαν ότι έπρεπε να επιχειρηθεί έξοδος. Η εικόνα του 
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παροξυσµού που επικρατούσε συµπληρώνεται µε την πληροφορία ότι διάφοροι 

χρησµολόγοι διέδιδαν χρησµούς ανάλογα µε το τις ορέξεις του ακροατηρίου. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι οποίες κάθε άλλο παρά αποτελούσαν εγγύηση για 

την οµόνοια του πληθυσµού, αφού τα πάθη είχαν εξαρθεί σε µεγάλο βαθµό, οι 

Αθηναίοι στρέφονται εναντίον του Περικλή, θεωρώντας τον υπαίτιο για τις συµφορές 

τους και διατυπώνουν κατηγορίες εναντίον του, επειδή εκείνος αρνούνταν να τους 

οδηγήσει σε µάχη εναντίον των Πελοποννησίων: 

pant¤ te trÒpƒ énhr°yisto ≤ pÒliw, ka‹ tÚn Perikl°a §n Ùrgª e‰xon, ka‹ œn parπ- 

nese prÒteron §m°mnhnto oÈd°n, éll' §kãkizon ˜ti strathgÚw Ãn oÈk §pejãgoi, a‡- 

tiÒn te sf¤sin §nÒmizon pãntvn œn ¶pasxon (2.21.5).  

Ο Περικλής, για πρώτη φορά στην Ιστορία, έρχεται σε αντιπαράθεση µε τους 

ίδιους τους συµπολίτες του. Ενώ προηγουµένως είχε γίνει λόγος για άλλες υποθέσεις, 

στις οποίες φρόντισε να υπερασπιστεί το όνοµά του από διαβολές που εκτόξευαν ή 

ήταν πιθανόν να εκτοξεύσουν εναντίον του οι αντίπαλοι, τώρα έρχεται αντιµέτωπος 

µε τη δυσαρέσκεια των Αθηναίων. Σε αυτήν την περίπτωση όµως, δεν ενδιαφέρεται 

να αποκαταστήσει απλά το όνοµά του και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αλλά 

αναλαµβάνει δράση για να αντιµετωπίσει την κατάσταση µε τον τρόπο που, κατά την 

κρίση του, ήταν ο καταλληλότερος για τα συµφέροντα της πόλης: 
Perikl∞w d¢  ır«n  m¢n  aÈtoÁw prÚw tÚ p arÚn  xalepa¤nontaw  ka‹  oÈ tå êrista  

fronoËntaw, pisteÊvn  d¢  Ùry«w  gign≈skein per‹  toË  mØ §peji°nai, §kklhs¤an te 

oÈk §po¤ei aÈt«n oÈd¢ jÊllogon oÈd°na,toË mØ Ùrgª ti mçllon µ gn≈m˙ junelyÒ- 

ntaw §jamarte›n, tÆn te pÒlin §fÊlasse ka‹ di' ≤sux¤aw mãlista ˜son §dÊnato e‰- 

xen. flpp°aw m°ntoi §j°pempen afie‹ toË mØ prodrÒmouw épÚ t∞w stratiçw §sp¤pto- 

ntaw §w toÁw égroÁw toÁw §ggÁw t∞w pÒlevw kakourge›n (2.22.1-2) 

Αξίζει να τονιστεί ότι ο ιστορικός δεν περιγράφει απλώς τις κινήσεις του 

Περικλή, αλλά αναφέρει παράλληλα και το κριτήριό του για τις αποφάσεις που πήρε. 

Έχοντας έρθει λοιπόν αντιµέτωπος µε µία κρίσιµη κατάσταση, µε τους αντιπάλους να 

απειλούν την εδαφική ακεραιότητα της Αθήνας και ταυτόχρονα τους ίδιους τους 

Αθηναίους να αναλώνονται σε φιλονικίες, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα 

χέρια του για να αποτρέψει την έκθεση της πολιτείας σε κίνδυνο. Επειδή κρίνει ότι οι 

πολίτες έχουν παρασυρθεί από το συναίσθηµα και δύσκολα θα µπορούσαν να κρίνουν 

την υπόθεση µε ψυχραιµία, αποφεύγει να καλέσει τον λαό σε συνέλευση, αλλά 
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αντίθετα φροντίζει ο ίδιος (µε ποιον τρόπο δεν αναφέρεται) για την τήρηση της 

ηρεµίας στο πλαίσιο της πόλης. 

Εκ πρώτης όψεως, η στάση του Περικλή φαίνεται να αντιβαίνει τις βασικές 

αρχές της δηµοκρατίας, πράγµα που είναι πολύ σοβαρό, ειδικά αν, όπως εδώ, η πόλη 

βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση. Αν λάβουµε όµως υπ’ όψιν τον λόγο του 

Αρχίδαµου (2.11), όπου αναπτύσσεται η στρατηγική των Πελοποννησίων, καθώς και 

την πληροφορία που παραδίδει ο Θουκυδίδης σχετικά µε τον σκοπό του Σπαρτιάτη 

βασιλιά κατά την παραµονή του στις Αχαρνές –ο οποίος µάλιστα βρίσκεται σε 

απόλυτη αντιστοιχία µε τα όσα υποστηρίζει στον λόγο του-, οι ενέργειες του Περικλή 

παίρνουν αυτόµατα άλλο νόηµα.  

Η απόφασή του να παρακάµψει τη συνέλευση του λαού δεν εκπορεύεται από 

ευτελή κίνητρα, αλλά από την ανησυχία του µήπως οι Αθηναίοι, παρακινηµένοι από 

τον θυµό, λάβουν σφαλερές αποφάσεις για την πόλη, αφού δεν είναι σε θέση να 

κρίνουν τα γεγονότα µε νηφαλιότητα. Βλέποντας ότι η κατάσταση, όπως εξελίσσεται, 

οδηγεί στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων των Πελοποννησίων, επεµβαίνει 

δυναµικά και ανατρέπει τα σχέδιά τους. Ο ίδιος βέβαια δεν είχε τη θεσµοθετηµένη 

αρµοδιότητα να παίρνει ατοµικά πρωτοβουλίες τέτοιας σηµασίας, ωστόσο από την 

όλη αναφορά προκύπτει ότι ο Περικλής ενεργούσε εξ ονόµατος του σώµατος των 

στρατηγών λόγω του αυξηµένου κύρους του61. 

Η τροπή των γεγονότων από εκεί και πέρα ακολουθεί τη στρατηγική που είχε 

ορίσει ο Περικλής. Οι Αθηναίοι δεν βγαίνουν εκτός των τειχών για να δώσουν µάχη, 

και µόνο σε κάποιες περιπτώσεις στέλνουν αποσπάσµατα ιππικού για να εµποδίσουν 

τους Πελοποννησίους να πλησιάσουν την πόλη (2.22). Ταυτόχρονα, αποστέλλουν 

εκατό καράβια µε αρκετή στρατιωτική δύναµη, µε σκοπό να περιπλεύσουν την 

Πελοπόννησο. Οι Πελοποννήσιοι, από την άλλη µεριά, συνεχίζουν τις καταστροφές 

σε άλλους δήµους της Αττικής και στη συνέχεια γυρίζουν πίσω και επιστρέφει 

καθένας στην πόλη του (2.23). 

Μετά την αποχώρηση των Πελοποννησίων, στην Αθήνα λαµβάνουν µέτρα για 

τη διασφάλιση της πόλης. Αυτά αφορούν στην εγκατάσταση φρουρών σε καίρια 

σηµεία, στον ορισµό αποθεµατικού από τον θησαυρό της Ακρόπολης, -για το οποίο 

ψήφισαν τη θανατική καταδίκη για όποιον πρότεινε στο εξής να χρησιµοποιηθεί για 

                                                 
61 Βλ.Gomme (1956, σελ.76), όπου επισηµαίνεται επίσης ότι στο χωρίο αυτό δεν γίνεται λόγος για 
τακτική Εκκλησία του δήµου, αλλά για µία έκτακτη συνέλευση του λαού, η οποία µπορούσε να γίνει, 
όταν η πολιτεία βρισκόταν σε ανάγκη. 
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άλλο σκοπό, εκτός από την περίπτωση που η πολιτεία βρισκόταν στον έσχατο 

κίνδυνο- και στην επιλογή κάθε χρόνο εκατό καραβιών που θα παρέµεναν στην 

Αθήνα για να αντιµετωπίσουν µία ενδεχόµενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (2.24).  

Εδώ δεν κατονοµάζεται ο εισηγητής των µέτρων αυτών, αλλά είναι πολύ 

λογικό να υποθέσουµε ότι αυτά τα εµπνεύστηκε ο Περικλής62. Και αυτό, επειδή από 

τη µία γνωρίζουµε ότι αυτός σε ένα µεγάλο βαθµό καθόριζε τις κινήσεις των 

Αθηναίων, και από την άλλη αντιλαµβανόµαστε ότι τα προστατευτικά αυτά µέτρα 

βρίσκονται σε απόλυτη αρµονία µε τη γενικότερη πολεµική τακτική που υποστήριζε. 

Επιπλέον, οι τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αποτυπώνουν µε τον πλέον ξεκάθαρο 

τρόπο την αστάθεια του πλήθους, θα τον είχαν σίγουρα προβληµατίσει για το µέλλον, 

και είναι πολύ πιθανόν να είχε ενεργοποιηθεί για να προλάβει προβλήµατα που θα 

µπορούσαν να ανακύψουν στην πορεία του πολέµου.  

Οι επιχειρήσεις των Αθηναίων κατά το πρώτο έτος του πολέµου συνεχίζονται 

µε εντατικούς ρυθµούς. Τα καράβια τους, µαζί µε αυτά άλλων συµµάχων, περιπλέουν 

την Πελοπόννησο και προκαλούν καταστροφές στις παράκτιες περιοχές (2.25 και 

2.30). Παράλληλα, οι Αθηναίοι στέλνουν τριάντα καράβια για να περιπολούν τη 

Λοκρίδα και την Εύβοια (2.26), κατακτούν την Αίγινα και εκτοπίζουν τους κατοίκους 

της (2.27), ενώ στο διπλωµατικό επίπεδο επιτυγχάνουν συµµαχία µε τον βασιλιά της 

Θράκης, Σιτάλκη και τον βασιλιά της Μακεδονίας, Περδίκκα (2.29). Το φθινόπωρο 

του ίδιου έτους οι Αθηναίοι, µε όλο τους τον στρατό και τους µετοίκους, εισβάλλουν 

στη Μεγαρίδα µε στρατηγό τον Περικλή. Αργότερα σπεύδει να βοηθήσει τις 

στρατιωτικές δυνάµεις και ο αθηναϊκός στόλος. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι αυτές 

ήταν οι µεγαλύτερες δυνάµεις που συγκέντρωσε ποτέ η Αθήνα, καθώς βρισκόταν 

ακόµα στην ακµή της δύναµής της και δεν είχε πληγεί ακόµα από τον λοιµό (2.31). 

Μία επιχείρηση αυτού του µεγέθους είναι δύσκολο να είχε ανατεθεί σε έναν µόνο 

στρατηγό. Παρόλα αυτά, µόνο το όνοµα του Περικλή αναφέρεται, προφανώς επειδή 

υπερείχε έναντι των άλλων λόγω του κύρους του63. 

Ο Θουκυδίδης κλείνει την αναφορά στο πρώτο έτος του πολέµου, µε τον 

Επιτάφιο λόγο που εκφώνησε ο Περικλής για τους πρώτους νεκρούς του 

Πελοποννησιακού πολέµου (2.35-46). Το χωρίο αυτό αποτελεί ένα από τα πιο 

πολυµελετηµένα κοµµάτια ολόκληρης της Ιστορίας και κατέχει µία ξεχωριστή θέση 

σε αυτήν. Μεγάλο προβληµατισµό έχει προκαλέσει το ζήτηµα αν η συγκεκριµένη 
                                                 
62 Βλ. και Westlake 1968, σελ.33-34. 
63 Dover 1960. 
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δηµηγορία είχε πράγµατι εκφωνηθεί από τον Περικλή σε αυτή τη µορφή ή αποτελεί 

κατά ένα µεγάλο βαθµό επινόηση του ιστορικού. Οι τοποθετήσεις σε αυτό το 

ερώτηµα ποικίλλουν, πράγµα που δείχνει από µόνο του ότι µία τελεσίδικη απάντηση 

είναι µάλλον αδύνατον να δοθεί64. 

∆ύσκολα πάντως θα µπορούσαµε να δεχτούµε ότι η δηµηγορία αυτή είναι εξ 

ολοκλήρου δηµιούργηµα του Θουκυδίδη. Το γεγονός ότι, όπως µας πληροφορεί ο 

ίδιος (2.34), ο λόγος εκφωνήθηκε ενώπιον ενός πολυάριθµου συγκεντρωµένου 

πλήθους αποτελεί από µόνο του εγγύηση ότι ο ιστορικός µεταφέρει µε αρκετή 

πιστότητα τα όσα πράγµατι ειπώθηκαν. Πώς θα µπορούσε να παρουσιάσει στους 

σύγχρονους αναγνώστες του έναν πλαστό λόγο και να διακινδυνεύσει µε αυτόν τον 

τρόπο την αξιοπιστία του; Από την άλλη, υπάρχουν αρκετά στοιχεία στο κείµενο που 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως ενδείξεις για την ενίσχυση της υπόθεσης ότι 

συγγραφέας του λόγου είναι ο Θουκυδίδης. 

Προκαταβολικά λοιπόν θα υποστηρίζαµε ότι ο Επιτάφιος είναι η δηµηγορία 

που εκφώνησε ο Περικλής, επεξεργασµένη βέβαια από τον Θουκυδίδη. ∆εν έχουµε 

κάποιον λόγο να δυσπιστήσουµε στα όσα µας παραδίδει ο ιστορικός. Θεωρούµε 

επίσης ότι η απάντηση στο ερώτηµα της πατρότητας του Επιταφίου δεν έχει τόσο 

µεγάλη σηµασία. Το πιο σηµαντικό είναι να διερευνηθεί το ζήτηµα γιατί ο 

Θουκυδίδης επέλεξε να συµπεριλάβει αυτόν τον λόγο στο έργο του -αν πράγµατι τον 

εκφώνησε ο Περικλής-, ή γιατί θεώρησε καλό να τον επινοήσει –αν πράγµατι 

πρόκειται για δική του προσθήκη. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, η επέµβαση του 

ιστορικού είναι εξαιρετικής σηµασίας, αφού στη δική του επιλογή οφείλει την 

παρουσία του στην Ιστορία ο Επιτάφιος. Μια και δεν πρόκειται για κάποιο ιστορικό 

γεγονός, µε τη στενή έννοια του όρου, ο Θουκυδίδης θα µπορούσε κάλλιστα να τον 

είχε παραλείψει, ακόµα και αν ο Περικλής τον είχε εκφωνήσει αυτολεξεί. Αξίζει 

εποµένως να δούµε σε τι εξυπηρετεί η παρουσία του στο έργο και ποια είναι η 

λειτουργία του, ανεξαρτήτως από το ποιος ήταν ο πραγµατικός συγγραφέας του. 

                                                 
64 Ενδεικτικά µόνο θα αναφέρουµε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα των δύο ακραίων 
τοποθετήσεων. Ο Bosworth θεωρεί ότι ο λόγος ανταποκρίνεται εν πολλοίς σε ό,τι πραγµατικά είπε ο 
Περικλής. Καταφέρνει µάλιστα να προχωρήσει σε µία εξαίρετη ανάλυση, προκειµένου να στηρίξει τη 
θέση ότι το περιεχόµενο του Επιταφίου είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τα ιστορικά του συµφραζόµενα. 
Από την άλλη µεριά, ο Κακριδής αναλύει µε ιδιαίτερη επιµέλεια τον λόγο, θεωρώντας τον ως έργο του 
ίδιου του ιστορικού και ο Stadter πιστεύει ότι ο Επιτάφιος είναι έργο του Θουκυδίδη και όχι του 
Περικλή επικαλούµενος, τον Πλούταρχο, ο οποίος, κατά τη γνώµη του, µπορεί να χρησιµοποίησε στο 
έργο του τις δηµηγορίες από την Ιστορία του Θουκυδίδη, δεν τις θεωρούσε όµως αυθεντικές 
αναπαραστάσεις ρητορικών λόγων (1973, σελ.118-122). 
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Στο εισαγωγικό κεφάλαιο του λόγου (2.34), ο Θουκυδίδης περιγράφει το 

τελετουργικό που ακολουθούσαν οι Αθηναίοι σε κάθε περίπτωση ενταφιασµού των 

πεσόντων σε µάχη. Παρουσιάζεται αναλυτικά το τυπικό της απόδοσης τιµής στους 

νεκρούς µε την πρωτοβουλία της πόλης και βέβαια την πάνδηµη συµµετοχή. Το 

γεγονός ότι η αφήγηση διευρύνεται από τη συγκεκριµένη περίπτωση της ταφής των 

νεκρών του πρώτου έτους του πολέµου (ÉEn d¢ t“ aÈt“ xeim«ni ÉAyhna›oi t“ pa- 

tr¤ƒ  nÒmƒ  xr≈menoi dhmos¤& tafåw §poiÆsanto t«n §n t“de t“ pol°mƒ pr≈- 

tvn époyanÒntvn, 2.34.1) στην παρουσίαση της καθιερωµένης διαδικασίας, η 

οποία επαναλαµβανόταν κάθε φορά σε αντίστοιχες περιστάσεις, µε την αλλαγή του 

χρόνου των ρηµάτων από αόριστο σε ενεστώτα (prot¤yentai, §pif°rei, êgousin, 

¶nesti, f°retai, junekf°rei, κτλ.), επιτυγχάνεται η αναγωγή της συγκεκριµένης 

περίστασης σε σύµβολο της θυσίας των πολιτών για χάρη της πόλης τους και της 

ακόλουθης αναγνώρισής της από µέρους της πολιτείας. 

Η επιλογή του ρήτορα που πρόκειται να εκφωνήσει τον λόγο δεν γίνεται 

τυχαία. Ο ιστορικός φροντίζει να µας πληροφορήσει για αυτό, δίνοντας τα γενικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο οµιλητής στον οποίο ανατίθεται αυτή η 

τιµή: §peidån d¢  krÊcvsi gª, énØr Ωrhm°now ÍpÚ  t∞w pÒlevw, ˘w ín gn≈m˙ te 

dokª mØ éjÊnetow e‰nai ka‹ éji≈sei proÆk˙, l°gei §p' aÈto›w ¶painon tÚn pr°ponta 

(2.34.6). Από τις µέχρι τώρα αναφορές έχουµε ήδη αντιληφθεί ότι ο Περικλής είναι 

ένας πολιτικός άνδρας εξαιρετικών ικανοτήτων. Η σωστή κρίση (γνώµη) και η 

σύνεσή του έχουν αποδειχθεί αρκετές φορές στην πράξη, και έχουµε διαπιστώσει ότι 

το κύρος του (ἀξίωσις) µεταξύ των Αθηναίων είναι αδιαµφισβήτητο. Η επιλογή του 

λοιπόν για αυτήν την περίσταση φαίνεται στους αναγνώστες της Ιστορίας ως η πλέον 

κατάλληλη. 

Το προοίµιο του Επιταφίου είναι αυτοαναφορικό. Ο Περικλής ουσιαστικά δεν 

κάνει λόγο για τους νεκρούς και τα κατορθώµατά τους, αλλά εστιάζει στον 

προσδιορισµό της θέσης του ως ρήτορα και στον σκοπό που έχει αναλάβει να 

επιτελέσει. ∆ηλώνει ότι το πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει δεν είναι τόσο 

το ότι τα λόγια του δεν είναι αρκετά για να αποδώσει τιµή στα έργα των νεκρών, 

αλλά ότι οι ακροατές που έχει απέναντί του δεν έχουν ευνοϊκή διάθεση και δείχνουν 
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απιστία σε ό,τι ακούν65. Αντίπαλος του ρήτορα λοιπόν δεν είναι το µεγαλείο των 

πράξεων των νεκρών αλλά το απρόθυµο ακροατήριο. 

Ήδη από το προοίµιο γίνεται φανερό ότι ο Περικλής θα εκφωνήσει έναν 

Επιτάφιο διαφορετικό από τους άλλους. Η ταφή των νεκρών χρησιµοποιείται ως 

πρόφαση για να µιλήσει στους συµπολίτες του και να τους απευθύνει ένα µήνυµα. Ο 

πόλεµος έχει ξεκινήσει και αυτό που οφείλουν όλοι να καταλάβουν είναι ότι τα 

συµφέροντα που διακυβεύονται είναι πολύ µεγάλα. ∆εν πρόκειται για µία 

περιορισµένης έκτασης και διάρκειας διαµάχη της Αθήνας µε την Σπάρτη, αλλά για 

µία σύγκρουση που θα καθορίσει την ισορροπία των δυνάµεων σε όλον τον ελλαδικό 

κόσµο. Ο Περικλής το έχει αντιληφθεί αυτό πολύ καλά, και µάλιστα το έχει τονίσει 

και σε άλλη περίσταση66. Οι Αθηναίοι οφείλουν να κατανοήσουν την κρισιµότητα 

της κατάστασης και µε οµοψυχία και αποφασιστικότητα να λάβουν τα κατάλληλα 

µέτρα. Ο Περικλής, ο οποίος είναι λογικό να υποθέσουµε ότι ανησυχεί για τη 

σταθερότητα των αποφάσεων των συµπολιτών του, µε δεδοµένη τη στάση που 

κράτησαν κατά την επιδροµή των Πελοποννησίων στην Αττική, ως άξιος ηγέτης 

οφείλει σε αυτήν την περίπτωση να τους επιστήσει την προσοχή και να τους 

υποδείξει το καθήκον τους.  

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, αµέσως παρακάτω (2.36) παραβαίνει µε 

εύσχηµο τρόπο την τυπική δοµή των Επιταφίων, εξαντλώντας την εξύµνηση των 

προγόνων και της προηγούµενης γενιάς σε µία σύντοµη αναφορά, για να περάσει 

στην αξιολόγηση του έργου της δικής του γενιάς, η οποία αύξησε τη δύναµη της 

Αθήνας και φρόντισε, ώστε η πόλη να γίνει αὐταρκεστάτη, να πετύχει δηλαδή τον 

σκοπό στον οποίο τείνει κάθε πολιτεία, και µάλιστα στον υπερθετικό βαθµό. Έτσι, ως 

θέµα της δηµηγορίας του ορίζεται η παρουσίαση των επιτευγµάτων της γενιάς του 

και κατά δεύτερο λόγο ο έπαινος των νεκρών. Ο ρήτορας όµως καινοτοµώντας 

τολµηρά και πάλι πάνω σε αυτό που πρόσταζε η παράδοση σχετικά µε το 

περιεχόµενο ενός Επιταφίου, δηλώνει ότι δεν θα µιλήσει για πολεµικά κατορθώµατα, 

αλλά για τα στοιχεία εκείνα που απαρτίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της Αθήνας: 

épÚ d¢ o·aw te §pithdeÊsevw ≥lyomen §p' aÈtå ka‹ mey' o·aw polite¤aw ka‹ trÒpvn 

§j o·vn megãla §g°neto, taËta dhl≈saw pr«ton e‰mi ka‹ §p‹  tÚn t«nde ¶painon 

(2.36.4) 

                                                 
65 Βλ Κακριδής, σελ. 4-9. 
66 Βλ. γενικά τα όσα υποστηρίζει στον λόγο του 1.140-144. 
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Ουσιαστικός στόχος λοιπόν του λόγου του είναι να παρουσιάσει την εικόνα της 

Αθήνας µε βάση την ιδεολογία και τις βασικές αρχές, πάνω στις οποίες οργανώθηκε ο 

δηµόσιος και ιδιωτικός βίος των Αθηναίων, το πολίτευµα, καθώς και τον τρόπο ζωής 

που έχει επικρατήσει στην πόλη ως αποτέλεσµα των παραπάνω παραγόντων.  

Το πρώτο στοιχείο για το οποίο γίνεται λόγος είναι το πολίτευµα (πολιτεία). 

Αφού ο Περικλής σχολιάζει την πρωτοτυπία και την αυτάρκειά του (2.37.1), δίνει µε 

συντοµία την πεµπτουσία της αθηναϊκής δηµοκρατίας67: 

ka‹  ˆnoma m¢n  diå tÚ  mØ  §w Ùl¤gouw  éll' §w ple¤onaw ofike›n dhmokrat¤a k°klhtai· 

m°testi d¢  katå m¢n toÁw nÒmouw prÚw tå ‡dia diãfora pçsi tÚ  ‡son, katå d¢ tØn 

éj¤vsin, …w  ßkastow ¶n tƒ eÈdokime›, oÈk épÚ m°rouw tÚ pl°on §w tå koinå µ  ép' 

éret∞w  protimçtai, oÈd' aÔ katå pen¤an, ¶xvn  g°  ti égayÚn drçsai tØn pÒlin, 

éji≈matow éfane¤& kek≈lutai.  (2.37.1) 

Τα λόγια αυτά αποκτούν ιδιαίτερο βάρος, εφόσον ακούγονται από το στόµα 

του pr≈tou ÉAyhna¤vn (1.139.4). Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι πίσω από αυτά 

λανθάνει η εκτίµηση του Περικλή για τον ρόλο του ως πολιτικού ηγέτη. Στην 

παρουσίαση της σχέσης των πολιτών µε τον νόµο και την εξουσία καθρεπτίζεται η 

αντίληψη που έχει σχηµατίσει για τον ρόλο του στην πολιτική σκηνή. 

Προσωποποιώντας και ερµηνεύοντας παράλληλα τα λόγια του, αντιλαµβανόµαστε 

ότι στο σηµείο αυτό µιλάει ένας πολιτικός ηγέτης που νιώθει αυτοπεποίθηση, έχοντας 

επίγνωση της επιβολής του, αλλά που, παρόλα αυτά, θέτει τον εαυτό του στην 

υπηρεσία του νόµου -και ως εκ τούτου των πολιτών-, σεβόµενος την αρχή της 

ισοπολιτείας και της ισονοµίας. 

Βέβαια, το αθηναϊκό πολίτευµα δεν αναφέρεται σε συνάρτηση µε 

συγκεκριµένες προσωπικότητες. Αντιθέτως, η αναφορά του Περικλή υπερβαίνει 

πρόσωπα και καταστάσεις και είναι τόσο γενική, όσο ακριβώς χρειάζεται για να 

παρουσιάσει την Αθήνα στις διαστάσεις µίας πόλης-συµβόλου. Αυτό όµως δεν θα 

µπορούσε να επιτευχθεί µε πιο πειστικό και εύστοχο τρόπο, παρά µόνο διά στόµατος 

Περικλή, του ανθρώπου ο οποίος υπήρξε ο πρωτεργάτης της Αθήνας του χρυσού 

αιώνα. 
                                                 
67 Το χωρίο έχει γίνει αντικείµενο έντονης µελέτης, καθώς έχουν διατυπωθεί διαφορετικές θέσεις για 
το πώς ο Περικλής αντιλαµβάνεται και παρουσιάζει την αθηναϊκή δηµοκρατία, αν δηλαδή πρόκειται 
όντως για τη δηµοκρατία του πέµπτου αιώνα ή για ένα µεικτό πολίτευµα µε αρκετά αριστοκρατικά 
στοιχεία. Για συζήτηση πάνω στο θέµα βλ. Harris, Oliver και Grant. Εµάς µας ενδιαφέρει περισσότερο 
να δούµε πίσω από τη συγκεκριµένη αναφορά ποια είναι η αντίληψη του Περικλή για τον ρόλο του 
στο πλαίσιο της δηµοκρατίας, διότι θεωρούµε ότι µέσα από την σκιαγράφηση του πολιτεύµατος 
προσδιορίζεται ο ίδιος. 
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Κλείνοντας τον σχολιασµό του στο πολίτευµα, ο Περικλής στη συνέχεια της 

δηµηγορίας του παρουσιάζει βασικές πτυχές του αθηναϊκού τρόπου ζωής, 

αναφέροντας τα βασικά χαρακτηριστικά των διαπροσωπικών σχέσεων των Αθηναίων 

και της σχέσης τους µε το κράτος (2.37.2-3). Για τις πρώτες τονίζει ότι διέπονται από 

ανεκτικότητα και έλλειψη αυστηρότητας. Από εκεί και πέρα, το σηµαντικό είναι ότι η 

χαλαρότητα που διέπει τις µεταξύ τους σχέσεις δεν τους οδηγεί στο δηµόσιο επίπεδο 

στην ασυδοσία, καθώς από εσωτερικό σεβασµό προς τους νόµους –ειδικά τους 

άγραφους-, κατορθώνουν να αυτοπεριορίζονται. Έτσι, οι Αθηναίοι βρίσκουν τη 

χρυσή τοµή ανάµεσα στην ελευθερία και την πειθαρχία 

Μέσα από τις αναφορές του, ο Περικλής φροντίζει να φωτίσει διαφορετικούς 

τοµείς του αθηναϊκού τρόπου ζωής, καλύπτοντας µε αυτόν τον τρόπο συνολικά το 

θέµα του λόγου του. Με ευκολία κινείται από την παρουσίαση των στοιχείων που 

συµβάλλουν στην ευζωία των Αθηναίων και τους εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής 

(2.38) στη διαγραφή του πνεύµατος που διέπει την πολεµική προετοιµασία και το 

παιδαγωγικό τους σύστηµα (2.39). Εδώ η Αθήνα αντιπαραβάλλεται ανοιχτά µε τη 

Σπάρτη, για να βγει ανώτερη από τη µεταξύ τους σύγκριση. Οι Αθηναίοι, ζώντας σε 

µία πόλη που είναι ανοιχτή σε όλους, µεγάλο οικονοµικό και πνευµατικό κέντρο της 

εποχής, αντιτάσσουν στην έντονη και συστηµατική πολεµική προετοιµασία των 

Σπαρτιατών το ψυχικό σθένος που επιδεικνύουν την ώρα της µάχης, µε το οποίο 

καταφέρνουν να φανούν ισάξιοι µε τους αντιπάλους τους. Κατορθώνουν να πετύχουν 

τον τέλειο συνδυασµό, αφού και η ζωή τους είναι ευχάριστη και η πολεµική τους 

ετοιµότητα υψηλή. 

Με το επόµενο κεφάλαιο (2.40) η εξύµνηση της Αθήνας φτάνει στην 

αποκορύφωσή της. Μέσα από διαδοχκές αντιθετικές εκφράσεις68, οι οποίες ορίζουν 

τα άκρα, στο µέσο των οποίων τοποθετείται ο αθηναϊκός τρόπος ζωής, επιτυγχάνεται 

να προβληθεί η ιδέα ότι η Αθήνα συνδυάζει αρµονικά αντιθέσεις, φτάνοντας έτσι 

                                                 
68 FilokaloËm°n te går met' eÈtele¤aw - filosofoËmen êneu malak¤aw· 
ploÊtƒ te ¶rgou mçllon kair“ - µ lÒgou kÒmpƒ  
ka‹ tÚ p°nesyai oÈx ımologe›n tin‹ afisxrÒn - éllå mØ diafeÊgein ¶rgƒ a‡sxion   
ofike¤vn ëma- politik«n §pim°leia 
oÈ toÁw lÒgouw to›w ¶rgoiw blãbhn ≤goÊmenoi - mØ prodidaxy∞nai mçllon lÒgƒ    
tã te deinå ka‹ ≤d°a saf°stata gign≈skontew - mØ épotrepÒmenoi §k t«n kindÊnvn    
oÈ går pãsxontew eÔ - dr«ntew kt≈meya toÁw f¤louw  
oÈ toË jumf°rontow mçllon logism“ - t∞w §leuyer¤aw t“ pist“ éde«wtinå »feloËmen  
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στην απόλυτη ισορροπία. Ο Αθηναίος είναι ένας άνθρωπος όχι µόνο της θεωρίας, 

αλλά και της πράξης. Αγαπάει το ωραίο, παραµένοντας απλός και καλλιεργεί τη 

σκέψη χωρίς να γίνεται µαλθακός. Ξέρει να χρησιµοποιεί µε τον πιο δηµιουργικό 

τρόπο τον πλούτο και να φροντίζει τόσο για τις ιδιωτικές, όσο και για τις δηµόσιες 

υποθέσεις. Ενσαρκώνει επίσης το ιδανικό του γνήσιου ηρωισµού. Ρίχνεται στον 

κίνδυνο, όταν είναι απαραίτητο, µε πλήρη επίγνωση των πλεονεκτηµάτων της ειρήνης 

και των δεινών του πολέµου, και όχι παρακινηµένος από πολεµική µανία.: 
diaferÒntvw går dØ ka‹ tÒde ¶xomen Àste tolmçn te ofl aÈto‹ mãlista ka‹ per‹ œn

§pixeirÆsomen §klog¤zesyai· ˘ to›w êlloiw émay¤a m¢n yrãsow, logismÚw d¢ ˆknon f°- 

rei. krãtistoi d' ín tØn cuxØn dika¤vw kriye›en ofl tã te deinå ka‹ ≤d°a saf°stata 

gign≈skontew ka‹ diå taËta mØ épotrepÒmenoi §k t«n kindÊnvn (2.40.3) 

Ακόµα και σε ό,τι αφορά την ευεργετική διάθεση της Αθήνας, αναφέρεται ότι είναι ο 

αλτρουισµός της που την οδηγεί στην ευεργεσία και τη δηµιουργία φιλικών δεσµών, 

και όχι ο υπολογισµός του συµφέροντος και η ιδιοτέλεια. 

Είναι µάλλον περιττό να παρατηρήσουµε ότι η Αθήνα που σκιαγραφείται 

αποτελεί µία εξιδανικευµένη εικόνα της πόλης, µε όποια δόση υπερβολής αυτό 

συνεπάγεται. Η σχέση ανάµεσα σε αυτήν και τον πολίτη περιγράφεται ως αµφίδροµη. 

Αυτή η σκέψη συµπυκνωµένη αναφέρεται ως επίλογος όσων έχουν µέχρι στιγµής 

αναφερθεί: 

Junel≈n te l°gv tÆn te pçsan pÒlin t∞w ÑEllãdow pa¤deusin e‰nai ka‹ kay' ßka- 

ston doke›n ên moi tÚn aÈtÚn êndra par' ≤m«n §p‹ ple›st' ín e‡dh ka‹ metå xar¤- 

tvn mãlist' ín eÈtrap°lvw tÚ s«ma aÎtarkew par°xesyai (2.41.1) 

Η Αθήνα ως σύνολο έχει φτάσει στο ύψιστο σηµείο της καλλιέργειας και της 

ανάπτυξης, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση µεταξύ των ελληνικών πόλεων. 

Αυτό είναι όµως η µία όψη του νοµίσµατος, γιατί η πόλη λειτουργεί παράλληλα και 

ως το πλαίσιο που παρέχει στο κάθε άτοµο ξεχωριστά τη δυνατότητα να αναπτυχθεί 

και να ολοκληρωθεί. Η Αθήνα λοιπόν έχει φτάσει στο υψηλό της επίπεδο χάρη στους 

πολίτες της και αυτοί, από την άλλη µεριά, διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφηκαν παραπάνω, επειδή ακριβώς ζουν µέσα σε αυτήν.  

Η ιδέα αυτή που προκύπτει από την όλη πραγµάτευση αποτελεί και το κύριο 

µήνυµα του Περικλή προς το ακροατήριό του. Μάλιστα σε αυτήν στηρίζεται για να 

περάσει στη συνέχεια και στο εγκώµιο των νεκρών, για το οποίο δηλώνει –προς 

έκπληξή µας- ότι το µεγαλύτερο µέρος του έχει ήδη καλυφθεί. Από τη στιγµή που, 
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όπως έχει γίνει φανερό, Αθήνα και Αθηναίος αποτελούν ένα αρµονικό και 

αδιαχώριστο σύνολο, ο έπαινος της πόλης µέχρι αυτό το σηµείο λειτουργεί 

ταυτόχρονα και ως έπαινος των πολιτών που απέδειξαν µε τον πιο περίτρανο τρόπο 

ότι, γι’ αυτούς, η σχέση τους µε την πόλη ήταν, κυριολεκτικά και ουσιαστικά, τρόπος 

ζωής. 

Από εδώ και στο εξής όσα λέγονται αποτελούν ανάπτυξη του επιφανειακού 

στόχου του Επιταφίου, καθώς ο ρήτορας εστιάζει στους συγκεκριµένους νεκρούς και 

τη συγκεκριµένη περίσταση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάνει λόγο για τη µεγάλη 

σηµασία της θυσίας τους, αποφεύγοντας όµως να ονοµάσει πρόσωπα, µάχες και 

συνθήκες θανάτου (2.42). Το ενδιαφέρον του περιορίζεται στο να εξάρει το υψηλό 

φρόνηµα των αποθανόντων, ανάγοντας έτσι τις συγκεκριµένες πράξεις στη σφαίρα 

του γενικού και συνάµα του συµβολικού- παραδειγµατικού. 

Μετά από αυτό, ο Περικλής, κάνοντας µία αποστροφή προς τους επιζώντες, 

τους προτρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγµα των νεκρών (2.43). Εµπνευστής 

τους πρέπει να είναι η ίδια η πόλη, την οποία οφείλουν να αγαπήσουν σε βάθος για να 

αντιληφθούν την απόλυτη αξία της, έτσι ώστε να µην αναλάβουν τον αγώνα τους 

αφορµώµενοι από τον ψυχρό υπολογισµό του συµφέροντος. Αυτό θα µπορούσε να 

αποτελεί το κίνητρο κάποιου πολίτη µιας άλλης πόλης69. Η Αθήνα αξίζει όµως κάτι 

παραπάνω, καθώς είναι µία πόλη ζωντανή και δυνατή, ερωτεύσιµη σε όλες της τις 

εκδηλώσεις. Για µία τέτοια πόλη και για ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει αξίζει να δώσει 

κάποιος µε προθυµία, σαν δώρο, ακόµα και τη ζωή του.  

toÁw d¢ loipoÁw xrØ ésfalest°ran m¢n eÎxesyai, étolmot°ran d¢ mhd¢n éjioËn 

tØn §w toÁw polem¤ouw diãnoian ¶xein, skopoËntaw mØ lÒgƒ mÒnƒ tØn »fel¤an, ∂n 

ên tiw prÚw oÈd¢n xe›ron aÈtoÁw Ímçw efidÒtaw mhkÊnoi, l°gvn ˜sa §n t“ toÁw po- 

lem¤ouw émÊnesyai égayå ¶nestin, éllå mçllon tØn t∞w pÒlevw dÊnamin kay' ≤m°- 

ran ¶rgƒ yevm°nouw ka‹ §raståw gignom°nouw aÈt∞w ka‹ ˜tan Ím›n megãlh dÒj˙ 

e‰nai, §nyumoum°nouw ˜ti tolm«ntew ka‹ gign≈skontew tå d°onta ka‹ §n to›w ¶rgoiw 

afisxunÒmenoi êndrew aÈtå §ktÆsanto, ka‹ ıpÒte ka‹ pe¤r& tou sfale›en, oÈk oÔn 

ka‹ tØn pÒlin ge t∞w sfet°raw éret∞w éjioËntew ster¤skein, kãlliston d¢ ¶ranon  

aÈtª proÛ°menoi.(2.43.1) 

                                                 
69 Πρβλ και «Di' ˘ dØ ka‹ §mÆkuna tå per‹ t∞w pÒlevw, didaskal¤an te poioÊmenow mØ per‹ 
 ‡sou ≤m›n e‰nai tÚn ég«na ka‹ oÂw t«nde mhd¢n Ípãrxei ımo¤vw» (2.42.1). 
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Κλείνοντας τον λόγο του, ο Περικλής απευθύνει κάποια λόγια παρηγοριάς και 

παράλληλα παραινέσεις, µε ένα µάλλον ψυχρό ύφος, στους γονείς, τους γιους και 

τους αδελφούς των νεκρών, και ακολούθως στις γυναίκες τους (2.44-45). Όσον 

αφορά στους γονείς τους, ο ηρωικός θάνατος των νεκρών αποδίδει σε αυτούς τιµή και 

δόξα. Τα πράγµατα όµως είναι δύσκολα για τους γιους και του αδελφούς, καθώς 

αυτοί επωµίζονται τώρα την ευθύνη να φανούν αντάξιοι της µεγαλοσύνης και της 

ηρωικής θυσίας των αποθανόντων. Η µόνη δυνατότητα να το πετύχουν είναι να 

ακολουθήσουν το παράδειγµα των συγγενών τους και να µην διστάσουν, όταν έρθουν 

αντιµέτωποι µε παρόµοιο κίνδυνο, να θυσιάσουν τη ζωή τους για χάρη της πατρίδας. 

Τέλος, οι χήρες των νεκρών οφείλουν να ακολουθήσουν το πρότυπο της γυναικείας 

αρετής που όριζαν τα ήθη της αθηναϊκής κοινωνίας και να προσπαθήσουν από εδώ 

και στο εξής να µείνουν στην αφάνεια, ώστε να µην δώσουν αφορµή να ακουστεί το 

όνοµά τους είτε για έπαινο είτε για ψόγο ανάµεσα σε άνδρες.  

Στον επίλογο του Επιταφίου (2.46) ο Περικλής υπογραµµίζει µε 

επιγραµµατική διατύπωση την αναγνώριση της θυσίας των νεκρών από µέρους της 

πόλης. Ολοκληρώνεται µε αυτόν τον τρόπο η διαγραφή της αµοιβαίας σχέσης που 

συνδέει την πόλη µε τους πολίτες. Όπως έχει ήδη τονιστεί, η πόλη, η οποία αποτελεί 

τη συνολική έκφραση των πολιτών, λειτουργεί ως βάση για τις δραστηριότητες του 

καθενός ξεχωριστά και παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για την προκοπή του. Από εκεί 

και πέρα, οι πολίτες οφείλουν να νιώσουν σε βάθος τη σχέση αυτή και να θέσουν τον 

εαυτό τους στην υπηρεσία του κοινού καλού, πράγµα που σηµαίνει ότι, σε περίπτωση 

που η πολιτεία βρεθεί αντιµέτωπη µε τον έσχατο κίνδυνο, δεν πρέπει να διστάσουν να 

προσφέρουν ακόµα και τη ζωή τους. Αν κάτι τέτοιο συµβεί, η πόλη είναι πάντα σε 

θέση να ανταποδώσει την ευεργεσία, αποδίδοντας τις ανάλογες τιµές στους νεκρούς 

ως έκφραση ευγνωµοσύνης και αναγνώρισης της θυσίας τους. Αυτές οι τιµές 

άλλωστε λειτουργούν και ως κίνητρα ανδρείας για τους ζωντανούς. Με αυτήν ιδέα 

τελειώνει ο Επιτάφιος: 

îyla går oÂw ke›tai éret∞w m°gista, to›w d¢ ka‹ êndrew êristoi politeÊousin. 

(2.46.1) 

Με τον Επιτάφιο κλείνει η αναφορά στα γεγονότα του πρώτου έτους του 

πολέµου. Έχει ξεκινήσει η σύγκρουση των δύο µεγάλων δυνάµεων, οι καταστροφικές 

όµως συνέπειες δεν έχουν γίνει ακόµα φανερές. Η Αθήνα έχει αντιµετωπίσει την 

εισβολή των Πελοποννησίων στα εδάφη της, αποφεύγοντας την έκθεση σε κινδύνους 

που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζηµίες. Παράλληλα, λειτούργησε 
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το σχέδιο στον τοµέα της επίθεσης, µε τη µετάβαση του αθηναϊκού στόλου στην 

Πελοπόννησο, ενώ και στη διπλωµατία σηµειώθηκαν κάποιες σηµαντικές επιτυχίες. 

Τα πράγµατα εξελίσσονται σύµφωνα µε το πλάνο του Περικλή. Φαίνεται ότι έχει τον 

έλεγχο των αποφάσεων και του γενικού σχεδιασµού και ότι είναι σε θέση να επιβάλει 

τις πιο συµφέρουσες λύσεις, ακόµα και όταν προκύψει κάποιο πρόβληµα στην 

τήρηση της πολεµικής στρατηγικής.  

Οι δυσκολίες βέβαια δεν έχουν τελειώσει. Αντιθέτως, τώρα µόλις άρχισε µία 

κρίσιµη και απαιτητική για όλους περίοδος. Πρέπει να ενώσουν τις δυνάµεις τους, για 

να αντεπεξέλθουν στα προβλήµατα και τις δυσχέρειες. Και προκειµένου να 

επιτευχθεί αυτό, πρέπει όλοι να εµπνέονται από το ίδιο όραµα και να συντείνουν στον 

ίδιο σκοπό. Ο Περικλής, ως ηγέτης της πολιτείας, αναλαµβάνει αυτό το εγχείρηµα. 

Αυτή η χρονική στιγµή είναι η καταλληλότερη για να παρουσιάσει στους συµπολίτες 

του το ιδανικό της πόλης το οποίο καλούνται να υπερασπιστούν. Με αυτό το 

σκεπτικό εξηγείται γιατί η εικόνα της πόλης που παρουσιάζει είναι εξιδανικευµένη. 

∆εν είναι στις προθέσεις του να περιγράψει απλώς τη συντελεσµένη πραγµατικότητα 

της Αθήνας, αλλά να τη δει µέσα από τη δυναµική της, σε µία ιδεατή διάσταση. ∆ίνει 

µε αυτόν τον τρόπο το ερέθισµα σε όλους τους Αθηναίους να προχωρήσουν σε µία 

ενόραση του ιδανικού για το οποίο αγωνίζονται, και να εντείνουν τις προσπάθειές 

τους για την υπεράσπισή του. Ο Περικλής, σε αυτόν τον ρόλο, γίνεται το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγµα του ανθρώπου που συνδυάζει τη θεωρητική σκέψη µε 

την πράξη, που εµπνέει αλλά και δίνει ταυτόχρονα ώθηση για τη δράση.  

Η σκέψη αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την άποψη του Westlake70, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι ο Θουκυδίδης συµπεριέλαβε στην αφήγησή του τον Επιτάφιο, µε 

σκοπό να παρουσιάσει την εικόνα του δηµοκρατικού πολιτειακού συστήµατος και 

του τρόπου ζωής της Αθήνας την εποχή του ζενίθ της, χωρίς όµως η δηµηγορία αυτή 

να συνεισφέρει ιδιαίτερα στη σκιαγράφηση του πορτρέτου του Περικλή. Το γεγονός 

όµως ότι, όπως έχει ήδη επισηµανθεί, ο λόγος δεν αποτελεί αναπαράσταση της 

Αθήνας στις πραγµατικές της διαστάσεις, αλλά µία ιδεαλιστική εικόνα της, δοσµένη 

από τον πιο άξιο πολίτη της, µας οδηγεί αυτοµάτως να δούµε µε διαφορετική οπτική 

τη λειτουργία του εκτιµώντας παράλληλα και τον καθοριστικό ρόλο του ρήτορα. 

 

 

                                                 
70 Westlake  1968, σελ.34-35. 
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IV) Ο λοιµός-Ο τελευταίος λόγος του Περικλή (2.60-64) 
 

Το δεύτερο έτος του πολέµου ξεκινάει µε την επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών µε 

εκείνες, στις οποίες προέβησαν οι δύο πλευρές κατά το πρώτο έτος. Οι Λακεδαιµόνιοι 

πραγµατοποιούν δεύτερη εισβολή στην Αττική µε αρχηγό τον Αρχίδαµο (2.47), κατά 

την οποία παραµένουν για περισσότερο από σαράντα ηµέρες, προκαλώντας 

εκτεταµένες καταστροφές (2.56,58). Οι Αθηναίοι, από την άλλη πλευρά, ακολουθούν 

την ίδια τακτική και δεν βγαίνουν να αντιµετωπίσουν τους Πελοποννησίους, αλλά 

ετοιµάζουν στόλο και κάνουν επιδροµή στην Πελοπόννησο, λεηλατώντας αρκετές 

περιοχές (2.55-56). Ο Περικλής συνεχίζει να κατέχει το αξίωµα του στρατηγού και να 

οργανώνει την άµυνα και την επίθεση της Αθήνας. 

Το γεγονός όµως που στιγµατίζει την περίοδο αυτή και επηρεάζει 

αποφασιστικά τις εξελίξεις είναι η εµφάνιση του λοιµού που πλήττει την Αθήνα. Ο 

ιστορικός αφιερώνει αρκετά κεφάλαια (2.47.3-54) για να περιγράψει τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ασθένειας, καθώς και τις επιπτώσεις που είχε στον πληθυσµό. 

Αναφέρει µάλιστα ότι προσβλήθηκε και ο ίδιος από αυτήν, πράγµα που πιστοποιεί 

την εγκυρότητα των πληροφοριών που µας παρέχει. Παρότι δηλώνει ότι δεν γνωρίζει 

από πού προήλθε και ποια ήταν η αιτία που την προκάλεσε, θεωρεί ότι οφείλει να 

περιγράψει τα συµπτώµατα που παρουσίαζαν όσοι χτυπήθηκαν από αυτήν, ώστε, σε 

περίπτωση που ξαναπαρουσιαστεί στο µέλλον, οι άνθρωποι έχοντας αυτήν τη γνώση 

της κατάστασης, να µπορούν να την αναγνωρίσουν (2.48.3). 

Η περιγραφή γίνεται µε µεγάλη λεπτοµέρεια, µε αποτέλεσµα να σκηνοθετείται 

µία εικόνα πόνου και συµφοράς. Αναφέρονται αναλυτικά, µε ρεαλισµό που 

συγκλονίζει, όλα τα στάδια που περνούσε κάποιος που είχε αρρωστήσει (2.49). 

Ειδικά στο σηµείο όπου ο ιστορικός, µετά τη λεπτοµερή παρουσίαση των 

συµπτωµάτων της ασθένειας, τονίζει ότι τα λόγια δεν είναι αρκετά για να αποδώσουν 

την πραγµατικότητα71, ο αναγνώστης καλείται να προεκτείνει µε τη φαντασία του την 

περιγραφή, για να διαισθανθεί το µέγεθος του κακού. 

Η τραγικότητα της κατάστασης γίνεται ακόµα πιο εµφανής στη συνέχεια, όταν 

γίνεται λόγος για τις επιπτώσεις που είχε η εµφάνιση του λοιµού συνολικά στο 

                                                 
71genÒmenon går kre›sson lÒgou tÚ e‰dow t∞w nÒsou tã te êlla xalepvt°rvw µ katå tØn
ényrvpe¤an fÊsin pros°pipten •kãstƒ ka‹  §n t“de §dÆlvse mãlista êllo  ti ¯n  µ t«n  
juntrÒfvn ti  (2.50.1). 
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πλαίσιο της πόλης. Το πιο σηµαντικό βέβαια είναι ότι αποδεκατίστηκε µεγάλο µέρος 

του πληθυσµού, καθώς ήταν αδύνατον να βρεθεί κάποια θεραπεία. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι, επειδή η ασθένεια ήταν µεταδοτική, οι άνθρωποι πέθαιναν ανίκανοι 

να αντιδράσουν, τόσο αυτοί που ήταν µόνοι, όσο και αυτοί που είχαν κάποιους 

φίλους ή συγγενείς να τους φροντίζουν. Ο πόνος, η απογοήτευση και ο φόβος ήταν τα 

κυρίαρχα συναισθήµατα. 

Τα πράγµατα ήταν ακόµα πιο τραγικά για τον πληθυσµό της υπαίθρου, που 

ούτως ή άλλως ζούσε στην πόλη υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα η κατάσταση 

είχε επιδεινωθεί και είχε γίνει οικτρή. Σε τέτοιο σηµείο είχε φτάσει η εξαθλίωση, 

ώστε δεν εκδηλωνόταν σεβασµός ούτε για τα ιερά και τα όσια και δεν τηρούσαν πια 

κανένα από τα καθιερωµένα έθιµα για την ταφή των νεκρών. Η ηθική κατάπτωση 

όµως δεν γινόταν φανερή µόνο στην περίπτωση του ενταφιασµού των θυµάτων της 

επιδηµίας, αλλά ήταν πολύ πιο εκτεταµένη: 

Pr«tÒn te ∑rje ka‹ §w tîlla tª pÒlei §p‹ pl°on énom¤aw  tÚ nÒshma. =òon går 

§tÒlma tiw ì prÒteron épekrÊpteto mØ kay' ≤donØn poie›n, égx¤strofon tØn me- 

tabolØn ır«ntew t«n te eÈdaimÒnvn ka‹ afifnid¤vw yn˙skÒntvn ka‹ t«n oÈd¢n  

prÒteron kekthm°nvn, eÈyÁw d¢ téke¤nvn §xÒntvn. (2.53.1) 

Η γενίκευση της συµφοράς δηµιουργούσε στους ανθρώπους ένα αίσθηµα 

ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Τίποτα πλέον δεν ήταν για αυτούς σίγουρο και 

σταθερό εκτός από την απειλή του θανάτου. Τίποτα επίσης δεν φαινόταν ότι άξιζε να 

καταβάλει κάποιος προσπάθεια για να το αποκτήσει. Κυνηγούσαν µόνο την 

πρόσκαιρη ευχαρίστηση και το άµεσο κέρδος, χωρίς να αισθάνονται σεβασµό προς 

τους θεούς ή φόβο για τον νόµο (2.53). Στην πόλη είχε επικρατήσει ένα χάος, αφού 

βασικά στοιχεία που εγγυώνται την οµαλή διαβίωση καταπατούνταν διαρκώς και 

απροκάλυπτα. 

Η εικόνα της Αθήνας που έχει πληγεί από την επιδηµία έρχεται σε έντονη 

αντίθεση µε την ιδεατή εικόνα της πόλης που παρουσίασε ο Περικλής στον Επιτάφιο. 

Η ευχάριστη, πλούσια σε ευκαιρίες ψυχικής ανάτασης ζωή (ἀνειµένη δίαιτα) έχει 

δώσει τη θέση της σε µία αποκρουστική πραγµατικότητα. Η Αθήνα του δεύτερου 

έτους του πολέµου µοιάζει να ακυρώνει το όραµα του Περικλή για την πόλη-σύµβολο 

την οποία προέβαλε στους συµπολίτες του ως τον ύψιστο σκοπό προς τον οποίο 

έπρεπε να τείνουν οι αποφάσεις και οι ενέργειές τους.  
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Οι διαφορές µάλιστα βρίσκονται σε τέτοια αντιστοιχία, που θα έλεγε κανείς 

ότι είναι προσεκτικά µελετηµένες. Και µόνο το γεγονός ότι ο Επιτάφιος έρχεται να 

συµπληρώσει τη διαδικασία απόδοσης τιµής στους νεκρούς που µε τόση επιµέλεια 

έχει ορίσει η πόλη και που περιγράφεται µε λεπτοµέρεια από τον ιστορικό (2.34), ενώ 

στο αµέσως επόµενο χωρίο, που αναφέρεται στην επιδηµία, κυριαρχεί η εικόνα των 

ανθρώπων που πεθαίνουν σωρηδόν, χωρίς να λαµβάνεται καµία από τις πρέπουσες 

φροντίδες για την ταφή τους (2.52), αρκεί για να αντιληφθούµε τη διάσταση που 

υπάρχει στα δύο κεφάλαια της Ιστορίας72.  

Αλλά και η γενικότερη θέση και ταυτότητα του ατόµου στις δύο περιπτώσεις 

έχει αλλάξει ριζικά. Μία από τις βασικές ιδέες του Επιταφίου είναι, όπως είδαµε, ότι ο 

Αθηναίος, ζώντας στην ιδανική πολιτεία που σκιαγραφείται, κατορθώνει να εξελιχθεί 

και να ολοκληρωθεί, καλύπτοντας πλήρως όλες τις ανάγκες του, ατοµικές και 

κοινωνικές. Όταν όµως έρχεται αντιµέτωπος µε τις συνθήκες που επιβάλλει η οικτρή 

πραγµατικότητα εξαχρειώνεται, χάνοντας την ηθικότητά του και τα αισθήµατα που 

κυριαρχούν κατά την οµαλή κοινωνική συµβίωση. Με αυτόν τον τρόπο πλήττεται και 

η πόλη στο σύνολό της, αφού διαταράσσεται η αρµονία και η τάξη. 

Αποµένει να διερευνήσουµε το ερώτηµα ποια είναι η λειτουργία της τόσο 

έντονης αντίθεσης που παρατηρείται ανάµεσα σε αυτά τα δύο κεφάλαια. Εύλογα 

διερωτάται κανείς µήπως η λεπτοµερής περιγραφή της κατάστασης που επικράτησε 

στην Αθήνα µετά την εµφάνιση του λοιµού υποσκάπτει τη θέση που αµέσως 

νωρίτερα είχε παρουσιάσει ο Περικλής στους Αθηναίους. Μήπως, κατ’ επέκταση, 

επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο από τον ιστορικό η ανεπανόρθωτη έκθεση του 

Περικλή και της στρατηγικής του. 

Προς µία τέτοια ερµηνεία άλλωστε συντείνει (µε µία πρώτη µατιά) και η 

αναφορά του Θουκυδίδη στη στάση που κράτησαν οι Αθηναίοι απέναντί του, µετά τη 

δεύτερη εισβολή των Πελοποννησίων στην Αττική και την εκδήλωση της ασθένειας, 

γεγονότα που προκάλεσαν µεγάλο πλήγµα στο ηθικό τους. Κυριευµένοι από την 

απογοήτευση και καταβεβληµένοι από τις δυσκολίες που είχαν να αντιµετωπίσουν, 

αλλάζουν γνώµη για την όλη υπόθεση του πολέµου και θεωρούν υπαίτιο τον Περικλή 

που τους ενέπλεξε σε αυτόν. Στέλνουν µάλιστα και απεσταλµένους στη Σπάρτη, 

προκειµένου να συµβιβαστούν µε τους Λακεδαιµονίους: 

                                                 
72 Βλ. και Connor 1984, σελ.63-64. 
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Metå  d¢  tØn  deut°ran  §sbolØn  t«n Peloponnhs¤vn ofl ÉAyhna›oi, …w ¥ te g∞ aÈ- 

t«n §t°tmhto tÚ deÊteron ka‹ ≤ nÒsow §p°keito ëma ka‹ ı pÒlemow,±llo¤vnto tåw

gn≈maw, ka‹ tÚn m¢n Perikl°a  §n afit¤& e‰xon …w pe¤santa  sfçw  poleme›n ka‹  di' §- 

ke›non ta›w jumfora›w peripeptvkÒtew,prÚw d¢ toÁw Lakedaimon¤ouw Àrmhnto jug- 

xvre›n·  ka‹  pr°sbeiw  tinåw p°mcantew  …w aÈtoÁw  êpraktoi §g°nonto. pantaxÒ- 

yen te tª gn≈m˙ êporoi kayesthkÒtew §n°keinto t“ Perikle› (2.59.1-2) 

Ωστόσο, η παραπάνω αναφορά δεν είναι αρκετή για να µας οδηγήσει σε 

ασφαλή συµπεράσµατα. Πρέπει να την δούµε σε συνάρτηση µε τα ευρύτερα 

συµφραζόµενα του επεισοδίου και να λάβουµε υπόψη τα όσα µέχρι τώρα έχουν 

σχολιαστεί σχετικά µε το ξέσπασµα του πολέµου, για να ελέγξουµε αν ευσταθούν οι 

κατηγορίες που προσάπτονται στον Περικλή. Επίσης, πρέπει να εξετάσουµε κατά 

πόσο το πλήθος είναι αξιόπιστο στις κρίσεις που κάνει. 

Όσον αφορά στην πρώτη παράµετρο, η ανάγνωση ολόκληρου του πρώτου 

Βιβλίου αναιρεί τη µοµφή εναντίον του Περικλή. Όπως έχουµε παρατηρήσει, ο 

ιστορικός µπορεί να αναφέρει ότι ο Περικλής προέτρεπε τους Αθηναίους να 

αποφασίσουν τον πόλεµο εναντίον των Πελοποννησίων73, σε κανένα όµως σηµείο 

δεν παρουσιάζεται να φέρει αυτός προσωπικά την ευθύνη για την εκδήλωσή του. 

Αντίθετα, η ιδέα που προβάλλεται µε έµφαση είναι ότι η αιτία ήταν πολύ βαθύτερη 

και είχε να κάνει µε την ισορροπία των δυνάµεων στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, ο 

Περικλής παρουσιάζεται να παρακινεί τους Αθηναίους σε πόλεµο, µόνο αφότου οι 

Πελοποννήσιοι έχουν πάρει ήδη την απόφαση να επιτεθούν στην Αθήνα. 

Από την άλλη πλευρά, οι Αθηναίοι, όταν στρέφονται εναντίον του Περικλή, 

βρίσκονται σε µία πολύ δύσκολη θέση. Ο ιστορικός έχει φροντίσει να µας 

πληροφορήσει όχι µόνο για τις συµφορές που έχουν κάνει αφόρητη τη ζωή στην 

Αθήνα και έχουν λυγίσει τον πληθυσµό, αλλά και για τις συνέπειες που είχε αυτή η 

κατάσταση στην ηθική τους υπόσταση. Από θύµατα οι Αθηναίοι µετατρέπονται σε 

θύτες. Επειδή δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν µε σθένος τη διπλή συµφορά που 

τους χτυπάει –την εισβολή των αντιπάλων, οι οποίοι καταστρέφουν τη γη τους για 

δεύτερη φορά και παράλληλα την εξάπλωση του φονικού λοιµού-, χάνουν το 

κουράγιο τους και από εκεί και πέρα κάθε αίσθηση δικαίου. Η ανοµία και η ασέβεια 

                                                 
73 Πρβλ. τον πρώτο λόγο του προς τους Αθηναίους (1.140-144) και την αναφορά του Θουκυδίδη «Ãn  
går dunat≈tatow t«n kay' •autÚn ka‹ êgvn tØn polite¤an ±nantioËto pãnta to›w La- 
ke daimon¤oiw, ka‹ oÈk e‡a Ípe¤kein, éll' §w tÚn pÒlemon Àrma toÁw ÉAyhna¤ouw». (1.127.3) 
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προς τους θεούς κυριαρχεί στην πόλη και γίνεται τρόπος ζωής (2.53). Σίγουρα λοιπόν 

δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το πλήθος είναι σε θέση να κρίνει µε ψυχραιµία τις 

καταστάσεις και να πάρει ορθές αποφάσεις.  

Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις, ο Περικλής φαίνεται να είναι 

περισσότερο το εξιλαστήριο θύµα, παρά αυτός που φέρει πραγµατικά την ευθύνη για 

την άσχηµη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι Αθηναίοι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

αιτιάσεις εις βάρος του είχαν διατυπωθεί και τον προηγούµενο χρόνο, κατά την 

πρώτη εισβολή των Πελοποννησίων στην Αττική. Τότε όµως τον κατηγορούσαν για 

τον αντίθετο λόγο που τον κατηγορούν τώρα74! Με αυτά τα δεδοµένα, οι κατηγορίες 

προς το πρόσωπό του καταρρίπτονται ως αβάσιµες και ανυπόστατες.  

Τώρα µπορούµε να επανέλθουµε στην εξέταση του ζητήµατος της λειτουργίας 

της αντίθεσης που εντοπίσαµε ανάµεσα στην εικόνα που παρουσιάζει η Αθήνα στον 

Επιτάφιο και σε αυτή µετά την εξάπλωση της επιδηµίας, συνυπολογίζοντας τα όσα 

σχολιάσαµε σχετικά µε την ευθύνη ή µη του Περικλή για την κατάσταση που έχει 

δηµιουργηθεί. Το βέβαιο είναι ότι η αφήγηση µάς οδηγεί να τον απαλλάξουµε από τα 

όσα του καταµαρτυρεί το πλήθος. Σύµφωνα µε τα όσα έχουν µέχρι το σηµείο αυτό 

αναπτυχθεί, δεν ταιριάζει να τον δούµε σαν τον άνθρωπο εκείνο που καθοδηγεί 

µάταια τους Αθηναίους στο κυνήγι µίας ουτοπίας, εκθέτοντάς τους σε περιττούς 

κινδύνους. Αντιθέτως, πρόκειται για έναν πολιτικό ηγέτη µε όραµα, που βρίσκεται 

αντιµέτωπος µε µία κρίσιµη, τόσο για τον ίδιο όσο και για την πόλη, κατάσταση. 

∆έχεται τα πυρά από τους ίδιους του τους συµπολίτες, οι οποίοι µέχρι πρότινος τον 

στήριζαν και τον εµπιστεύονταν.  

Εποµένως, τα δύο χωρία της Ιστορίας µπορεί να έρχονται σε αντίθεση, 

απεικονίζουν όµως παράλληλα τις δύο όψεις της πόλης που καλείται ο Περικλής –και 

µαζί του όλοι οι Αθηναίοι- να υπηρετήσει. Στον Επιτάφιο εκτίθεται το θεωρητικό του 

πλάνο για την Αθήνα, µία ενόραση της δυναµικής της σε όλη της τη µεγαλοπρέπεια. 

Από την άλλη πλευρά, τα προβλήµατα, τα οποία γίνονται ακόµα πιο έντονα µετά την 

εµφάνιση του λοιµού, είναι η πραγµατικότητα µε την οποία καλείται να αναµετρηθεί. 

Τα δύο χωρία εµπεριέχουν τους δύο βασικούς τοµείς στους οποίους αξιολογείται ένας 

πολιτικός, τον θεωρητικό, από όπου φαίνεται πόσο εµπνευσµένος είναι, και τον 

                                                 
74 pant¤  te trÒpƒ énhr°yisto  ≤ pÒliw, ka‹ tÚn Perikl°a  §n Ùrgª e‰xon, ka‹  œn parπnese 
prÒteron §m°mnhnto oÈd°n, éll' §kãkizon ˜ti strathgÚw Ãn oÈk §pejãgoi, a‡tiÒn te sf¤sin 
§nÒmizon pãntvn œn ¶pasxon. (2.21.3) 
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πρακτικό, στον οποίο κρίνεται για την αποτελεσµατικότητά του. Στο σηµείο αυτό, ο 

Περικλής έχει να απαντήσει στην πιο µεγάλη πρόκληση, αφού τίποτα δεν είναι µε το 

µέρος του, οι αντίπαλοι, οι δυσχερείς συγκυρίες, για τις οποίες κανένας δεν µπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνος (λοιµός), και η κοινή γνώµη. Αποµένει τώρα να δούµε ποια 

στάση θα κρατήσει και αν θα αποδείξει και σε αυτήν την περίπτωση την πολιτική του 

µεγαλοφυΐα. 

Πράγµατι, ο Περικλής δίνει άµεσα απάντηση στους πολίτες που τον 

υποδεικνύουν ως υπαίτιο για τις συµφορές που παθαίνουν, εκφωνώντας τον τρίτο 

λόγο του (2.60-64), που είναι και ο τελευταίος του στο έργο. Με αυτόν προσπαθεί να 

τους ενθαρρύνει και να ανυψώσει το ηθικό τους. Επειδή ακριβώς η κατάσταση είναι 

οριακή, κρίνει ότι πρέπει να συγκληθεί συνέλευση του λαού, όπου θα δοθούν 

απαντήσεις σε όσα του καταµαρτυρούν75. Μάλιστα, στο εισαγωγικό µέρος που 

παραθέτει ο ιστορικός πριν από τη δηµηγορία, τονίζεται ότι ο Περικλής περίµενε να 

εκδηλωθεί µία τέτοια αντίδραση από µέρους των πολιτών, οπότε δεν βρίσκεται προ 

εκπλήξεως. Και µόνο αυτό δείχνει ότι, σε αντίθεση µε το πλήθος, εκείνος φαίνεται ότι 

διατηρεί τον έλεγχο, έχοντας προβλέψει τις εξελίξεις, και ότι ανταποκρίνεται µε 

ψυχραιµία στις απαιτήσεις των εκάστοτε συνθηκών: 
ı  d¢  ır«n aÈtoÁw prÚw tå parÒnta xalepa¤nontaw  ka‹ pãnta poioËntaw ëper  

aÈtÚw ≥lpize, jÊllogon poiÆsaw (¶ti d' §stratÆgei) §boÊleto yarsËna¤ te ka‹ ép- 

agag∆n  tÚ ÙrgizÒmenon  t∞w  gn≈mhw  prÚw tÚ  ±pi≈teron ka‹ éde°steron kata- 

st∞sai· parely∆n d¢ ¶leje toiãde.(2.59.3)  

Ο λόγος του έχει διπλό σκοπό: αρχικά (2.60-61) ο Περικλής αντικρούει τις 

προσωπικές κατηγορίες εναντίον του και προσπαθεί να αποκαταστήσει το όνοµά του, 

ενώ στη συνέχεια (2.62-63) προχωράει στην παράθεση επιχειρηµάτων, προκειµένου 

να τονώσει την αυτοπεποίθηση των Αθηναίων76. Στον επίλογο του λόγου του (2.64) 

οι δύο αυτοί σκοποί συγκλίνουν, για να καταλήξει σε προτροπές για τη στάση που 

πρέπει στο εξής να κρατήσουν οι Αθηναίοι απέναντι στη δύσκολη κατάσταση που 

έχει δηµιουργηθεί. 

Ξεκινώντας τον λόγο του, ο Περικλής ορίζει το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

πρόκειται να κινηθεί. Αφού ξεκαθαρίζει ότι είχε προβλέψει την οργή που έχει 

                                                 
75Βλέπουµε ότι ο Περικλής παίρνει τις αποφάσεις του ανάλογα µε τις συνθήκες που κάθε φορά 
επικρατούν, σκεφτόµενος πάντα το συµφέρον της πόλης. Σε αντίθεση λοιπόν µε την απόφαση που είχε 
πάρει κατά την πρώτη επίθεση των Πελοποννησίων στην Αττική να µην συγκαλέσει την Εκκλησία του 
δήµου (2.22.1), τώρα θεωρεί ότι η συνέλευση είναι απαραίτητη για την οµαλοποίηση της κατάστασης. 
76 Βλ. και de Romilly 2000, σελ.169. 
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εκδηλωθεί εναντίον του, δηλώνει προγραµµατικά τα κύρια θέµατα της δηµηγορίας 

του, ότι δηλαδή οι Αθηναίοι έχουν άδικο να αγανακτούν εναντίον του και ότι δεν 

επιδεικνύουν την απαιτούµενη δύναµη µπροστά στις συµφορές: 

Ka‹ prosdexom°nƒ moi tå t∞w Ùrg∞w Ím«n ¶w me geg°nhtai (afisyãnomai går tåw  

afit¤aw) ka‹ §kklhs¤an toÊtou ßneka junÆgagon, ˜pvw ÍpomnÆsv ka‹ m°mcvmai e‡ 

ti mØ Ùry«w µ §mo‹ xalepa¤nete µ ta›w jumfora›w e‡kete. (2.60.1) 

Ήδη από την αρχή γίνεται φανερό ότι ο λόγος θα στηριχθεί στην αντιπαράθεση του 

πρώτου ενικού µε το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο, πράγµα που απεικονίζει τη 

διάσταση που υπάρχει ανάµεσα στον ηγέτη και το πλήθος. 

Αµέσως παρακάτω, σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι ο απολογητικός χαρακτήρας 

του λόγου του δεν οφείλεται στο πληγωµένο, ενδεχοµένως, αίσθηµα του εγωισµού 

του, που πιθανότατα θα είχε προκαλέσει η λαϊκή οργή, αλλά στη βαθιά συναίσθηση 

του καθήκοντος που πρέπει να νιώθει καθένας απέναντι στην πόλη του και στο κοινό 

καλό:  

§g∆ går ≤goËmai pÒlin ple¤v jÊmpasan Ùryoum°nhn »fele›n toÁw fidi≈taw µ kay' 

ßkaston t«n polit«n eÈpragoËsan, èyrÒan d¢ sfallom°nhn. kal«w m¢n går fe- 

rÒmenow énØr tÚ kay' •autÚn diafyeirom°nhw t∞w patr¤dow  oÈd¢n  ∏sson junapÒl- 

lutai, kakotux«n  d¢ §n eÈtuxoÊs˙  poll“  mçllon  dias–zetai. ıpÒte oÔn pÒliw 

m¢n tåw fid¤aw jumforåw o·a te f°rein, eÂw d' ßkastow tåw §ke¤nhw édÊnatow, p«w oÈ 

xrØ pãntaw émÊnein aÈtª, ka‹ mØ ˘ nËn Íme›w drçte· ta›w kat' o‰kon kakoprag¤aiw 

§kpeplhgm°noi toË koinoË t∞w svthr¤aw éf¤esye, ka‹ §m° te tÚn parain°santa po- 

leme›n ka‹ Ímçw aÈtoÁw o· jun°gnvte di' afit¤aw ¶xete. (2.60.2-4) 

Η εµφατική πρόταξη της προσωπικής αντωνυµίας του πρώτου ενικού 

προσώπου αµβλύνεται και εξισορροπείται από το περιεχόµενο της σκέψης που 

ακολουθεί. Εξηγείται ότι αυτό που κάνει τον Περικλή να βρίσκεται αντιµέτωπος µε 

την κοινή γνώµη είναι η διαφορετική τους στάση απέναντι στο πρόβληµα που έχει 

ανακύψει, η οποία όµως έχει τις ρίζες της στο ότι η κάθε πλευρά αντιλαµβάνεται σε 

άλλο βάθος τη σχέση που συνδέει τον πολίτη µε την πόλη. Έτσι, προκύπτει το 

παράδοξο, κατά µία έννοια, φαινόµενο, ο ένας –εν προκειµένω ο Περικλής- να βλέπει 

ότι το άτοµο οφείλει να θέτει το προσωπικό του συµφέρον στην υπηρεσία του κοινού, 

ενώ καθένας από το πλήθος να προτάσσει το κακώς εννοούµενο συµφέρον του έναντι 

της κοινής σωτηρίας και ωφέλειας.  
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Υπό το πρίσµα αυτής της σκέψης, η παρακάτω αναφορά, στην οποία ο 

Περικλής κάνει λόγο για κάποια σηµαντικά από τα προσόντα του, κάθε άλλο παρά 

εγωκεντρική µπορεί να κριθεί. Η απαρίθµηση των εξαιρετικών χαρισµάτων που 

διαθέτει, όπως είναι η δύναµη της σωστής κρίσης και της πειθούς για αυτό που πρέπει 

κάθε φορά να γίνει (gn«na¤ te tå d°onta ka‹ •rmhneËsai taËta), η φιλοπατρία 

(filÒpoliw) και η αφιλοχρηµατία (xrhmãtvn kre¤ssvn), δεν γίνεται για κοµπασµό, 

αλλά για να αποδειχτεί ότι διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να βρίσκεται στο τιµόνι 

της πόλης και να εξυπηρετεί από αυτή τη θέση τα συµφέροντά της. Να σηµειωθεί 

επίσης ότι όλα τα προσόντα του Περικλή που αναφέρονται εδώ έχουν αποδειχτεί 

στην πράξη σε άλλα χωρία της Ιστορίας,77 γεγονός που τον καθιστά αξιόπιστο στα 

όσα ισχυρίζεται. 

Συνεχίζοντας, προσπαθεί να εξηγήσει στους συµπολίτες του γιατί η αντίδρασή 

τους στη δεδοµένη χρονική στιγµή δεν είναι σωστή. Επισηµαίνει αρχικά ότι ο 

πόλεµος ήταν µία λύση ανάγκης και όχι το αποτέλεσµα ελεύθερης επιλογής. Θα ήταν 

ανοησία να θυσιάσουν την ειρηνική ζωή, αν δεν υπήρχε ο κίνδυνος να υποταχθούν78. 

Η αρχική τους λοιπόν κοινή απόφαση ήταν σωστή. Από εκεί και πέρα όµως, ενώ 

εκείνος φάνηκε συνεπής σε αυτήν, αυτοί έδειξαν λιποψυχία µε την πρώτη δυσκολία 

που προέκυψε. Το ότι τα λόγια του Περικλή σχετικά µε την αστάθεια του πλήθους 

ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγµατικότητα είναι ένα γεγονός που στηρίζεται στα 
                                                 
77 Η σωστή του κρίση και η δύναµη επιβολής έχουν αποδειχτεί σε όλες τις περιπτώσεις που 
παρουσίαζε τη στρατηγική που όφειλε, κατά τη γνώµη του, να ακολουθήσει η Αθήνα στον πόλεµο µε 
τους Σπαρτιάτες, ενώ η ανωτερότητά του απέναντι στα χρήµατα έγινε φανερή από την προθυµία του 
να προσφέρει τα κτήµατά του στο δηµόσιο, εφόσον αυτά έµεναν ανέγγιχτα κατά την εισβολή των 
αντιπάλων (2.13.1). 
78  Ka‹ går oÂw m¢n a·resiw geg°nhtai tîlla eÈtuxoËsi, pollØ ênoia polem∞sai· efi d' éna- 
gka›on ∑n µ e‡jantaw eÈyÁw to›w p°law ÍpakoËsai µ kinduneÊsantaw perigen°syai, ı fug∆n 
tÚn k¤ndunon toË Ípostãntow memptÒterow  (2.61.1). Παρόµοια ιδέα είχε εκφράσει ο Περικλής 
και στον πρώτο του λόγο: «aÈtÒyen dØ dianoÆyhte µ ÍpakoÊein pr¤n ti blab∞nai, µ efi polemÆ- 
somen, Àsper  ¶moige êmeinon doke›  e‰nai, ka‹  §p‹ megãl˙ ka‹ §p‹ braxe¤& ımo¤vw profãsei 
mØ e‡jontew mhd¢ jÁn fÒbƒ ßjontew ì kektÆmeya· tØn går aÈtØn dÊnatai doÊlvsin ¥ te me- 
g¤sth ka‹ §lax¤sth dika¤vsiw épÚ t«n ımo¤vn prÚ d¤khw to›w p°law §pitassom°nh»(1.141.
1). Βέβαια, εκεί δεν αναφέρθηκε διεξοδικά στους κινδύνους που θα διέτρεχε η Αθήνα, εάν έχανε την 
αυτοκρατορία της. Σε αυτήν τη δηµηγορία όµως εξετάζει και αυτό το ενδεχόµενο (βλ. κυρίως 2.63), 
τονίζοντας ότι, προκειµένου η Αθήνα να πετύχει την απόλυτη ανεξαρτησία της από τη Σπάρτη –µία 
ανεξαρτησία που η Κόρινθος π.χ. δεν απολάµβανε-, ήταν αναγκασµένη εκ των πραγµάτων να 
διατηρήσει την αυτοκρατορία της (Gomme 1956, σελ.174-175. Βλ. αντίστοιχα και de Romilly, 
σελ.174, υποσηµ.39,40). Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται λόγος για έναν ενδεχόµενο κίνδυνο 
και όχι για µία ορατή απειλή, καθώς η παραπάνω σκέψη αναλύεται παράλληλα µε την ιδέα ότι η 
Αθήνα έχει  τη δύναµη να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τους αντιπάλους της και να βγει νικήτρια 
από τον πόλεµο.  
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όσα ο Θουκυδίδης έχει φροντίσει ήδη να αναφέρει στα προηγούµενα κεφάλαια. Και 

πάλι λοιπόν στο σηµείο αυτό, κατά την αντιπαραβολή της στάσης των δύο πλευρών, 

ο Περικλής είναι αυτός που υπερισχύει: 

ka‹  §g∆  m¢n ı aÈtÒw  efimi  ka‹ oÈk  §j¤stamai· Íme›w  d¢ metabãllete, §peidØ jun°bh 

Ím›n peisy∞nai m¢n ékera¤oiw, metam°lein d¢ kakoum°noiw, ka‹ tÚn §mÚn lÒgon §n t“  

Ímet°rƒ ésyene› t∞w gn≈mhw mØ ÙryÚn fa¤nesyai (2.61.2) 

Οι Αθηναίοι, συνεχίζει ο Περικλής, δεν είναι σε θέση να επιδείξουν 

αυτοκυριαρχία, καθώς η κρίση τους συσκοτίζεται από το συναίσθηµα. Η αντίληψή 

τους είναι περιορισµένη σε αυτό που βρίσκεται µπροστά στα µάτια τους, χωρίς να 

µπορούν να συνειδητοποιήσουν τη µελλοντική ωφέλεια που θα µπορούσε να τους 

εξασφαλίσει η υποµονή και η καρτερία στην τωρινή δοκιµασία που τους έπληξε παρά 

πάσαν προσδοκία79. Όµως, οφείλουν να κατανοήσουν ότι πάνω από όλα είναι πολίτες 

µίας µεγάλης πόλης και έχουν την υποχρέωση να την υπερασπιστούν µε όλες τους τις 

δυνάµεις. Για αυτό, πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο το κοινό καλό. Αυτό 

που στην ουσία ο Περικλής προτρέπει τους συµπολίτες του είναι να ακολουθήσουν το 

παράδειγµά του και να συµφωνήσουν µε τις προτάσεις του, αφού, όπως λίγο 

παραπάνω απέδειξε, αυτός λειτουργεί µε µόνο γνώµονα το συµφέρον της πολιτείας. 

Κλείνει λοιπόν το πρώτο µέρος του λόγου του µε αυτήν ακριβώς την προτροπή: 
˜mvw  d¢  pÒlin  megãlhn ofikoËntaw  ka‹  §n ≥yesin éntipãloiw aÈtª  teyramm°nouw  

xre∆n ka‹ jumfora›w  ta›w meg¤staiw §y°lein Íf¤stasyai ka‹ tØn éj¤vsin mØ éfan¤- 

zein (§n ‡sƒ går ofl ênyrvpoi dikaioËsi t∞w  te ÍparxoÊshw  dÒjhw  afitiçsyai ˜stiw 

malak¤&  §lle¤pei  ka‹ t∞w  mØ proshkoÊshw mise›n tÚn yrasÊthti ÙregÒmenon), ép- 

algÆsantaw d¢ tå ‡dia toË koinoË t∞w svthr¤aw éntilambãnesyai (2.61.4) 

Η παραπάνω σκέψη χρησιµοποιείται από τον Περικλή ως µεταβατική, για να 

προχωρήσει στο δεύτερο µέρος της δηµηγορίας του, όπου αναπτύσσει περαιτέρω 

αυτήν ακριβώς την ιδέα. Θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε τη βασική του θέση σε 

αυτό το επιχείρηµα: όσο πιο σηµαντική είναι η πόλη στην οποία είναι κάποιος 

πολίτης, τόσο πιο µεγάλες είναι οι υποχρεώσεις του απέναντί της. Και η Αθήνα είναι 

η πιο δυνατή και η πιο δοξασµένη από όλες. Για αυτήν εποµένως την πόλη αξίζει 

κάθε θυσία. 
                                                 
79 tÚ m¢n lupoËn ¶xei ≥dh tØn a‡syhsin •kãstƒ, t∞w d¢ »fel¤aw êpestin ¶ti ≤ dÆlvsiw ëpa- 
si, ka‹ metabol∞w megãlhw, ka‹ taÊthw §j Ùl¤gou, §mpesoÊshw tapeinØ  Ím«n ≤ diãnoia §g- 
kartere›n ì ¶gnvte. doulo› går frÒnhma tÚ afifn¤dion ka‹ éprosdÒkhton ka‹ tÚ ple¤stƒ 
paralÒgƒ jumba›non (2.61.2). 
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Η επιχειρηµατολογία που χρησιµοποιεί είναι πολύ ισχυρή και δύσκολα µπορεί 

να ανασκευαστεί, γιατί στηρίζεται στην βαθιά κατανόηση και ανάλυση των 

δεδοµένων της εποχής του, παρά την όποια υπερβολή µπορούµε να ανιχνεύσουµε σε 

κάποιους από τους ισχυρισµούς του. Η πρώτη σκέψη που εκφράζει, προκειµένου να 

στηρίξει τη θέση του, έχει να κάνει µε τη φύση της αθηναϊκής δύναµης. Ο ίδιος 

εξηγεί ότι επιστρατεύει τώρα το επιχείρηµα αυτό, το οποίο δεν το έχει αναφέρει ξανά 

στο παρελθόν, γιατί βλέπει τους Αθηναίους να είναι υπερβολικά απελπισµένοι. Για να 

τονώσει λοιπόν την αυτοπεποίθησή τους, αναφέρει ότι η δύναµη της Αθήνας 

συνίσταται στη θαλασσοκρατορία της, την οποία κανένας εχθρός δεν µπορεί να 

αντιµετωπίσει: 

o‡esye m¢n går t«n jummãxvn mÒnvn êrxein, §g∆ d¢ épofa¤nv dÊo mer«n t«n §w 

xr∞sin faner«n, g∞w ka‹ yalãsshw, toË •t°rou Ímçw pantÚw kurivtãtouw ˆntaw, 

§f' ˜son te  nËn n°mesye  ka‹ µn  §p‹ pl°on  boulhy∞te. ka‹ oÈk ¶stin ˜stiw tª Ípar- 

xoÊs˙ paraskeuª toË nautikoË pl°ontaw Ímçw oÎte basileÁw oÎte êllo oÈd¢n  ¶- 

ynow t«n §n t“ parÒnti kvlÊsei. (2.62.2) 

Παρόµοια ιδέα είχε εκφράσει βέβαια και σε προηγούµενη δηµηγορία του, 

όταν παρουσίαζε στους Αθηναίους τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι έχουν 

πολλές πιθανότητες να κερδίσουν τον πόλεµο µε τους Πελοποννησίους80. Εδώ όµως 

δεν αναφέρεται απλά και µόνο στα πλεονεκτήµατα που εξασφαλίζει το ναυτικό σε 

µία πολιτεία σε καιρό πολέµου, αλλά στη γενικότερη δυναµική που έχει η Αθήνα 

χάρη στο ναυτικό της. Η ναυτική δύναµη θα δώσει στους Αθηναίους τη δυνατότητα 

στο µέλλον, αφού εξασφαλίσουν την ελευθερία, όχι µόνο να επανακτήσουν τις 

απώλειες από τον πόλεµο, αλλά και να επεκτείνουν την αυτοκρατορία τους όπου 

θελήσουν. Κατανοώντας λοιπόν αυτό το σηµαντικό πλεονέκτηµα που έχουν έναντι 

των αντιπάλων τους, πρέπει να διώξουν από την ψυχή τους το αίσθηµα της 

απογοήτευσης και να νιώσουν περιφρόνηση προς αυτούς και υπεροχή για τους 

εαυτούς τους, συναισθήµατα που θα τους βοηθήσουν να είναι και πιο τολµηροί81. 

                                                 
80 Βλ. κυρίως το 1.143. Χαρακτηριστική η φράση «m°ga går tÚ t∞w yalãsshw krãtow» (1.143.5)  
81 Πρβλ. «fi°nai d¢ to›w §xyro›w ımÒse mØ fronÆmati mÒnon, éllå ka‹ katafronÆmati»(2.63.3) 
και «ka‹ tØn tÒlman épÚ t∞w ımo¤aw tÊxhw ≤ jÊnesiw §k toË Íp°rfronow §xurvt°ran par- 
°xetai,  §lp¤di te ∏sson pisteÊei, ∏w  §n t“ épÒrƒ ≤  fisxÊw, gn≈m˙  d¢ épÚ t«n ÍparxÒ- 
ntvn, ∏w bebaiot°ra ≤ prÒnoia». (2.62.5) 
82 Η de Romilly (2000, σελ. 175-178) δικαιολογεί πειστικά την άποψή της ότι ο Περικλής θα µπορούσε 
να είχε όντως µιλήσει ανοιχτά µε τόσο σκληρό ρεαλισµό. 
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Το επόµενο επιχείρηµα έρχεται να συµπληρώσει την πρώτη σκέψη µε έναν 

κυνισµό που ξαφνιάζει82:  

mhd¢ nom¤sai per‹ •nÚw mÒnou, doule¤aw ént' §leuyer¤aw, égvn¤zesyai, éllå ka‹ ér- 

x∞w  sterÆsevw ka‹  kindÊnou œn §n tª  érxª  épÆxyesye. ∏w oÈd'  §kst∞nai ¶ti  Ím›n  

¶stin, e‡  tiw  ka‹ tÒde §n t“ parÒnti  dedi∆w  épragmosÊn˙  éndragay¤zetai·  …w 

turann¤da går  ≥dh ¶xete  aÈtÆn, ∂n labe›n m¢n  êdikon doke› e‰nai,  éfe›nai d¢  §pi- 

k¤ndunon. (2.63.1-2) 

Οι Αθηναίοι πρέπει να υπολογίσουν όχι µόνο τη δυνατότητα που τους παρέχει 

η θαλασσοκρατορία τους για µία µελλοντική επέκταση της δύναµής τους, αλλά και 

τους κινδύνους µε τους οποίους θα έρθουν αντιµέτωποι, σε περίπτωση που στερηθούν 

την ήδη υπάρχουσα αυτοκρατορία τους, η οποία, όπως οµολογείται, έχει λάβει 

διαστάσεις τυραννίας. Εποµένως, µία ενδεχόµενη ήττα θα σηµάνει αυτόµατα την 

υποδούλωση και την καταστροφή83. Με αυτήν την επισήµανση, ο Περικλής δεν 

αφήνει κανένα περιθώριο σε κάποιον να αµφισβητήσει την άποψή του. Όπως και αν 

εξετάσει κανείς το θέµα, η µόνη σωστή επιλογή φαίνεται να είναι η δραστηριοποίηση 

για δυναµική απόκρουση των αντιπάλων. 

Τα επιχειρήµατά του όµως δεν εξαντλούνται εδώ. Στο τελευταίο µέρος της 

δηµηγορίας του, αφού συνοψίζει τις βασικές θέσεις που έχει ήδη αναπτύξει (2.64.1-

2), προχωράει ένα βήµα παραπέρα. Μέχρι στιγµής έχει αναπτύξει στους Αθηναίους 

δύο επιχειρήµατα, για να τους δείξει για ποιους λόγους οφείλουν να αντισταθούν µε 

σθένος στους Σπαρτιάτες και τους συµµάχους τους. Με το πρώτο απαντούσε στο 

ερώτηµα γιατί θα ήταν προς το συµφέρον της Αθήνας να νικήσει στον πόλεµο (=θα 

κέρδιζε την επέκταση της αρχής της µε τη βοήθεια της θαλασσοκρατορίας της) και µε 

το δεύτερο γιατί είναι αναγκαίο να κερδίσει ή αλλιώς γιατί είναι επικίνδυνο να χάσει 

(=θα χάσει την ανεξαρτησία της και ό,τι αυτό συνεπάγεται). Τώρα θα προχωρήσει 

στο πιο γοητευτικό από όλα τα επιχειρήµατά του, αναπτύσσοντας γιατί είναι ωραίο 

και καλό για την Αθήνα να κερδίσει: 
gn«te d¢ ˆnoma m°giston aÈtØn ¶xousan §n ëpasin ényr≈poiw diå tÚ ta›w jumfo- 

ra›w mØ e‡kein, ple›sta d¢ s≈mata ka‹ pÒnouw énhlvk°nai pol°mƒ, ka‹ dÊnamin me- 

g¤sthn dØ m°xri toËde kekthm°nhn, ∏w §w é˝dion to›w §pigignom°noiw, µn ka‹ nËn Ípen- 

d«m°n pote (pãnta går p°fuke ka‹ §lassoËsyai), mnÆmh katalele¤cetai,ÑEllÆnvn 

                                                 
 
83 Χαρακτηριστικά η de Romilly σχολιάζει: «Αν πάρει αυτόν τον δρόµο -η Αθήνα-, δεν µπορεί να 
σταµατήσει στην υποταγή και να µην πάει ίσια στον θάνατο» (σελ.174, υποσηµ.40). 
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te  ˜ti ÜEllhnew ple¤stvn  dØ ≥rjamen, ka‹ pol°moiw meg¤stoiw ént°sxomen prÒw te 

jÊmpantaw ka‹ kay' •kãstouw, pÒlin te to›w pçsin eÈporvtãthn ka‹ meg¤sthn ”kÆ-  

samen.(2.64.3) 

Ο Περικλής καλεί τους Αθηναίους να αναλογιστούν τη δόξα που έχει κερδίσει 

η πόλη τους κατά το παρελθόν. Οι θυσίες των προγόνων τους και η 

αποφασιστικότητα µε την οποία αντιµετώπιζαν τις δυσκολίες είναι µία βαριά 

παρακαταθήκη για τους ίδιους. ∆εν έχουν το δικαίωµα να ντροπιάσουν το ηρωικό 

παρελθόν τους. Αντίθετα, αν σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και παλέψουν µε 

όλες τους τις δυνάµεις, θα καταφέρουν να κερδίσουν την αναγνώριση των 

µεταγενεστέρων, την αιώνια τιµή. Η παράθεση των υπερθετικών απεικονίζει το 

µέγεθος του µεγαλείου που έχει πετύχει η Αθήνα. Παράλληλα, ο αόριστος των 

ρηµάτων δίνει έµφαση στο περιεχόµενο της σκέψης, καθώς δηλώνει ότι η δύναµη της 

πόλης, για την οποία θα µείνει αθάνατη, είναι µία συντελεσµένη πραγµατικότητα και 

όχι κάτι που ενδεχοµένως συµβεί στο µέλλον. Στο σηµείο αυτό βέβαια δεν χωράνε 

αντιπαραθέσεις, γι’ αυτό χρησιµοποιείται το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Η δόξα της 

Αθήνας δεν είναι προσωπική υπόθεση κάποιου και δεν αντανακλά µόνο σε αυτόν, 

αλλά συµπεριλαµβάνει το σύνολο των πολιτών84. Οι Αθηναίοι, ακολουθώντας τον 

δρόµο στον οποίο τους οδηγεί ο Περικλής, βαδίζουν µε σίγουρα βήµατα προς την 

αιωνιότητα… 

Ο λόγος του Περικλή, ο οποίος για άλλη µία φορά παρατίθεται µόνος του, 

χωρίς αντίλογο, είναι καταλυτικός. ∆εν αφήνει κανένα περιθώριο στους Αθηναίους 

παρά να ακολουθήσουν τις υποδείξεις του και να πειστούν σε ό,τι τους συµβουλεύει 

κλείνοντας τη δηµηγορία του: 

Íme›w d¢ ¶w te tÚ m°llon kalÚn prognÒntew ¶w te tÚ aÈt¤ka mØ afisxrÚn t“ ≥dh pro- 

yÊmƒ émfÒtera ktÆsasye, ka‹ Lakedaimon¤oiw mÆte §pikhrukeÊesye mÆte ¶ndhloi ¶- 

ste to›w paroËsi pÒnoiw barunÒmenoi (2.64.6) 

Πράγµατι, όπως µας πληροφορεί στη συνέχεια ο Θουκυδίδης, οι Αθηναίοι 

πείστηκαν στα λόγια του και δεν έστειλαν πια άλλη πρεσβεία στους Λακεδαιµονίους 

για να ζητήσουν ειρήνη. Αντιθέτως, στράφηκαν µε προθυµία στην υπόθεση του 

πολέµου, παρά το ότι ο καθένας ξεχωριστά, τόσο οι φτωχοί όσο και οι πλούσιοι, 

                                                 
84 Χαριτολογώντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι στο σηµείο αυτό τα λόγια του Περικλή δεν 
αποδείχτηκαν προφητικά, καθώς η Αθήνα του 5ου αιώνα έµεινε γνωστή µε το όνοµά του ως χρυσός 
αιώνας του Περικλή! 
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εξακολουθούσαν να θλίβονται για τις συµφορές που πάθαιναν, κυρίως όµως επειδή 

είχαν πόλεµο αντί για ειρήνη (2.65.1-2). 

Από αυτό φαίνεται ότι ο Περικλής είχε τη δύναµη να καθοδηγεί τον λαό, 

ακόµα και όταν οι περιστάσεις αλλά και η ίδια η ψυχολογία του όχλου ήταν 

δυσµενείς απέναντί του. Καταφέρνει έτσι να επιβάλει τη λογική στο συναίσθηµα και 

να αντιπαραθέσει την ανάλυση των γεγονότων και την ορθή κρίση στις σπασµωδικές 

και παρορµητικές κινήσεις. ∆εν θα περιµέναµε από αυτόν να µιλήσει διαφορετικά. Το 

ύφος του λόγου του είναι συνεπές µε τη µέχρι τώρα παρουσία του σε ολόκληρο το 

έργο85. 

Το γεγονός ότι οι Αθηναίοι στη συνέχεια τον αποµακρύνουν από το αξίωµα 

του στρατηγού επιβάλλοντάς του χρηµατικό πρόστιµο (2.65.4), για να του αναθέσουν 

και πάλι την εξουσία λίγο αργότερα, δεν αίρει τη διαπίστωση αυτή. Η στάση του 

πλήθους άλλωστε είναι επίσης συνεπής µε τη µέχρι τώρα αφήγηση, οµαλώς 

ανώµαλη, όπως θα τη χαρακτήριζε ο Αριστοτέλης86. Αυτό το επισηµαίνει µε ένα 

αρκετά ειρωνικό σχόλιο και ο ίδιος ο Θουκυδίδης: 

oÈ m°ntoi prÒterÒn ge  ofl jÊmpantew  §paÊsanto  §n Ùrgª ¶xontew aÈtÚn pr‹n §zh- 

m¤vsan xrÆmasin. Ïsteron d' aÔyiw oÈ poll“, ˜per file› ˜milow poie›n, strath- 

gÚn  e·lonto  ka‹ pãnta tå  prãgmata §p°trecan,  œn m¢n per‹ tå ofike›a ßkastow 

≥lgei  émblÊteroi ≥dh ˆntew,  œn  d¢  ≤  jÊmpasa pÒliw prosede›to ple¤stou êjion 

nom¤zontew e‰nai. (2.65.4) 

Εντύπωση προκαλεί ότι ο ιστορικός δεν µας παρέχει πληροφορίες ούτε για το 

µέγεθος του προστίµου που επέβαλαν οι Αθηναίοι στον Περικλή ούτε για το ποιος 

ήταν ο κατήγορός του ούτε, πολύ περισσότερο, για την ακριβή αιτία της αποποµπής 

του από το αξίωµα του στρατηγού. Τα ερωτήµατα αυτά αιωρούνται αναπάντητα, για 

να δοθεί έµφαση στην αστάθεια του πλήθους, που κάθε φορά διάκειται διαφορετικά 

απέναντί του, παρακινηµένο από τα συναισθήµατά του. Έτσι, δηµιουργείται η 

εντύπωση ότι αυτός δεν προέβη σε κάποια παράνοµη πράξη για την οποία 

τιµωρήθηκε, αλλά ήταν το θύµα της αλλόκοτης συµπεριφοράς των Αθηναίων. 

                                                 
85 Με αυτήν την έννοια, δεν βλέπουµε να υπάρχει κάποια δυσαρµονία ανάµεσα στα όσα αναφέρει ο 
Θουκυδίδης πριν και µετά τον λόγο του Περικλή και στο ίδιο το περιεχόµενο του λόγου, όπως 
υποστηρίζει ο Westlake (1973, σελ.100-101). Συντασσόµαστε πλήρως µε την άποψη του Gomme 
(1956, σελ.181), ο οποίος ανασκευάζει την κριτική του ∆ιονυσίου του Αλικαρνασέα πάνω σε αυτό το 
χωρίο:«taËta Youkud¤d˙ m¢n grãfonti per‹ toË éndrÚw §n flstorik“ sxÆmati prosÆkonta 
∑n,Perikle› d¢ épologoum°nƒ prÚw ±reyism°non ˆxlon oÈk ∑n §pitÆdeia efir∞syai» 
(Περί Θουκυδίδου, 44) 
86 Βλ. Ποιητική, 1454a26-28. 
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Παρόλα αυτά, ακόµα και µετά από αυτές τις εξελίξεις, το πλήθος τον αναγνωρίζει ως 

τον πιο άξιο από όλους για να κυβερνάει την πόλη τους, γεγονός που πιστοποιεί την 

αξία του.  
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Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η 

Ο λόγος που εκφωνεί ο Περικλής στους Αθηναίους κατά το δεύτερο έτος του 

πολέµου (2.60-64) σηµατοδοτεί το τέλος της παρουσίας του στην Ιστορία. Ο 

Θουκυδίδης αµέσως παρακάτω (2.65.5-13) προχωράει σε έναν απολογισµό του έργου 

και της προσωπικότητας του σπουδαίου πολιτικού συνοψίζοντας τη σκέψη του, την 

οποία µέχρι στιγµής υπαινικτικά τις περισσότερες φορές µπορούσαµε να 

ανιχνεύσουµε από την αφήγηση.  

Αυτό που ενδιαφέρει όµως τον ιστορικό δεν είναι τόσο να µας παρουσιάσει 

αναλυτικά την προσωπογραφία του Περικλή, αλλά να τονίσει τον εξέχοντα ρόλο του 

στην πορεία της Αθήνας πριν και κυρίως κατά τη διάρκεια του πολέµου. 

Προκειµένου λοιπόν να καταστήσει αυτό φανερό µε τον πιο πρόδηλο τρόπο, δεν 

επιλέγει να κάνει µία στατική αναφορά, απαριθµώντας απλά τα προτερήµατα και τα 

χαρακτηριστικά για τα οποία ξεχώριζε ως άξιος ηγέτης της πόλης· αντίθετα, 

προχωράει σε µία δυναµική παρουσίαση, καθώς, παράλληλα µε την κρίση του για τον 

Περικλή, εντάσσει στην αναφορά του και µία σύγκριση αυτού µε τους διαδόχους του.  

Σε µία πρώτη φάση, ο Θουκυδίδης µε εξαιρετικά λακωνικό ύφος σχολιάζει 

την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής του Περικλή και τη σωφροσύνη που επέδειξε 

στην άσκηση της εξουσίας και στην περίοδο της ειρήνης και του πολέµου:  

˜son te går xrÒnon proÊsth t∞w pÒlevw §n tª efirÆn˙, metr¤vw §jhge›to ka‹ ésfa- 

l«w diefÊlajen aÈtÆn, ka‹ §g°neto §p' §ke¤nou meg¤sth, §peidÆ te ı pÒlemow kat°sth, 

ı d¢ fa¤netai ka‹ §n toÊtƒ prognoÁw tØn dÊnamin. §peb¤v d¢ dÊo ¶th ka‹ ©j m∞naw· 

ka‹ §peidØ ép°yanen, §p‹ pl°on ¶ti §gn≈syh ≤ prÒnoia aÈtoË ≤ §w tÚn pÒlemon. 

(2.65.5-6)  

Η πυκνότητα του λόγου και η δύναµη της σκέψης αυτού του χωρίου είναι 

στοιχεία που θα περιµέναµε να συναντήσουµε και στο επίγραµµα που θα κοσµούσε 

τον τάφο του Περικλή. Ένας τέτοιος συνειρµός δηµιουργείται στο µυαλό µας 

διαβάζοντάς το, καθώς, παράλληλα µε τον γενικό σχολιασµό του έργου του µεγάλου 

άνδρα, γίνεται λόγος και για τον θάνατό του, ο οποίος επήλθε, όπως µας πληροφορεί 

ο ιστορικός, δύο χρόνια και έξι µήνες µετά την έναρξη των εχθροπραξιών ανάµεσα 

στην Αθήνα και τη Σπάρτη. Η αποτίµηση της δράσης του αφορά σε δύο περιόδους, 

της ειρήνης και του πολέµου. Όσον αφορά στην πρώτη, ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι 

υπό την ηγεσία του Περικλή η Αθήνα κατόρθωσε να γίνει πολύ ισχυρή, καθώς 
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εκείνος κυβερνούσε µε µέτρο (πώς ακριβώς αντιλαµβανόµαστε αυτό θα εξηγήσουµε 

στη συνέχεια) και διαφύλασσε ταυτόχρονα την ασφάλειά της.  

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η ιδέα που εκφράζεται σε αυτό το 

σηµείο δεν επιβεβαιώνεται από την αφήγηση του πρώτου Βιβλίου. Εκεί, όπως 

παρατηρήσαµε, σε καµία περίπτωση δεν προβάλλεται ο ρόλος του Περικλή στην 

ανοδική πορεία της Αθήνας από τους περσικούς πολέµους και εξής. Για το όνοµά του 

γίνεται λόγος σε λίγα µόνο σηµεία, από όπου δεν προκύπτει ότι αυτός ήταν ο 

πρωτεργάτης του αθηναϊκού µεγαλείου της εποχής του. Πώς λοιπόν τώρα ο 

Θουκυδίδης µάς διαβεβαιώνει ότι ο Περικλής ήταν το πρόσωπο, στο οποίο οφείλεται 

σε µεγάλο βαθµό η ανάπτυξη της δύναµης της Αθήνας κατά τον πέµπτο αιώνα; 

Μία πρώτη απάντηση που µπορούµε να δώσουµε σε αυτό το ερώτηµα 

στηρίζεται στη χρονολόγηση της συγγραφής του έργου. Θα µπορούσαµε να 

υποστηρίξουµε ότι το συγκεκριµένο σχόλιο του Θουκυδίδη αποτελεί νεότερη 

προσθήκη στο αρχικό κείµενο της Ιστορίας, πράγµα που δεν δικαιολογεί απόλυτα, 

τουλάχιστον όµως εξηγεί τις όποιες παραλείψεις παρουσιάζονται. Και µπορεί σε αυτό 

το σηµείο να µην είµαστε σίγουροι ότι όντως κάτι τέτοιο συµβαίνει, βλέπουµε όµως 

µε βεβαιότητα ότι αυτό ισχύει για το αµέσως επόµενο χωρίο (2.65.7-13), όπου γίνεται 

λόγος µεταξύ άλλων για την εξέλιξη του πολέµου και το τέλος του87. 

Θα προσπαθήσουµε όµως να προχωρήσουµε πέρα από την παραπάνω 

εξήγηση και να δούµε αν η κρίση που εκφράζεται στο χωρίο που εξετάζουµε µπορεί 

να ενταχθεί νοηµατικά και να λειτουργήσει παράλληλα και σύµφωνα µε τα όσα µέχρι 

τώρα έχουν ειπωθεί για τον Περικλή. Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη µας στοιχεία για τα 

οποία έχει γίνει λόγος κατά την παρουσίασή του και συνδυάζοντάς τα έτσι, ώστε να 

µας δώσουν το συνολικό πορτρέτο του, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως το 

γεγονός ότι ο Περικλής δεν αναφέρεται χωριστά από την πόλη στην αρχή του έργου 

και στην Πεντηκονταετία δεν είναι καθόλου παράξενο, από τη στιγµή που ο ίδιος δεν 

έβλεπε τον εαυτό του έτσι. Όπως γίνεται φανερό από τη στάση του σε όλα τα σηµεία 

της Ιστορίας, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στο πρόσωπό του, δεν λειτουργούσε ως 

µονάδα, παρά έβαζε το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό του συµφέρον. Αν ο 

Θουκυδίδης παρουσίαζε τα επιτεύγµατα της Αθήνας κατά την περίοδο µετά τους 

περσικούς πολέµους ως προσωπικό κατόρθωµα του Περικλή, αυτό θα ερχόταν σε 

                                                 
87 Υποστηρίζουµε την άποψη αυτή απορρίπτοντας τη θέση που θέλει την Ιστορία στο σύνολό της να 
έχει γραφτεί µετά το τέλος του πολέµου, αν και δεν είναι επί του παρόντος να συζητηθεί διεξοδικά το 
συγκεκριµένο ζήτηµα, αφού θα απαιτούσε λεπτοµερή ανάλυση ολόκληρου του έργου. 
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αντίθεση µε τις βασικές αρχές της ίδιας της πολιτικής του. Παράλληλα, η απουσία 

αναφοράς του ονόµατός του σε εκείνη τη χρονική περίοδο τον απαλλάσσει, όπως 

είδαµε, από την κατηγορία ότι υποκίνησε τον πόλεµο.  

Τώρα όµως που έχουµε πλέον αντιληφθεί το µέγεθος του ως πολιτικού µε 

βάση τη στάση του και τις αποφάσεις του κατά το ξέσπασµα και τα δύο πρώτα έτη 

του πολέµου, ο Θουκυδίδης µπορεί να σχολιάσει τη δράση του ακόµα και για την 

περίοδο της ειρήνης, αφήνοντας στους αναγνώστες να καλύψουν το κενό της 

αφήγησης κάνοντας τον εξής αναλογικό συλλογισµό: Ο άνδρας που κατά την κρίσιµη 

περίοδο του πολέµου αποδείχτηκε ότι έδινε πάντα τις πιο αποτελεσµατικές λύσεις και 

οδηγούσε τους Αθηναίους στις πιο συνετές αποφάσεις, είναι λογικό να δεχτούµε ότι, 

κατά τη διαχείριση της εξουσίας στην περίοδο της ειρήνης, όταν τα προβλήµατα ήταν 

σαφώς λιγότερα, θα είχε συµβάλει αποφασιστικά στην αναπτυξιακή πορεία της 

πόλης. 

Όσον αφορά δε στον ρόλο που διαδραµάτισε ο Περικλής στην εξέλιξη του 

Πελοποννησιακού πολέµου, ο ιστορικός τον αποτιµά θετικά, λαµβάνοντας υπόψη όχι 

µόνο τις ενέργειές του κατά το διάστηµα που βρισκόταν στο πηδάλιο της πόλης, αλλά 

και την προνοητικότητά του, κρίνοντας έτσι εκ του αποτελέσµατος, πράγµα που 

αποτελεί την πιο σίγουρη εγγύηση για την ορθότητα της αξιολόγησής του. Στο 

σηµείο αυτό ο Θουκυδίδης φαίνεται να έχει κατανοήσει σε βάθος τον ρόλο του ως 

ιστορικού, καθώς εφαρµόζει στο έργο του το αξίωµα που είναι γενικά αποδεκτό στην 

επιστήµη της Ιστορίας, ότι τα γεγονότα και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε 

αυτά κρίνονται σε ένα βάθος χρόνου αρκετό, ώστε να έχουν γίνει φανερά τα 

αποτελέσµατα των εξελίξεων και των ενεργειών τους αντίστοιχα. Είναι λοιπόν πολύ 

σηµαντικό ότι ο Θουκυδίδης συµπληρώνει σε µία µεταγενέστερη φάση της 

συγγραφής του το χωρίο αυτό, και σχολιάζει την πολεµική στρατηγική του Περικλή 

έχοντας γνώση της τελικής έκβασης του πολέµου. Από εδώ µάλιστα και εξής η 

αναφορά του παίρνει τη µορφή της σύγκρισης της πολιτικής του Περικλή µε αυτή 

που ακολούθησαν οι διάδοχοί του: 

ı  m¢n går ≤suxãzontãw te  ka‹ tÚ nautikÚn yerapeÊontaw ka‹ érxØn mØ §piktvm°- 

nouw  §n  t“  pol°mƒ  mhd¢ tª pÒlei kinduneÊontaw  ¶fh peri°sesyai·  ofl d¢ taËtã te 

pãnta §w toÈnant¤on ¶prajan ka‹ êlla ¶jv toË pol°mou dokoËnta e‰nai katå tåw

fid¤aw filotim¤aw ka‹ ‡dia k°rdh  kak«w ¶w te sfçw aÈtoÁw ka‹ toÁw jummãxouw §pol¤- 

teusan,  ì katoryoÊmena  m¢n  to›w fidi≈taiw timØ ka‹ »fel¤a mçllon ∑n,  sfal°nta 



 77

d¢ tª  pÒlei §w  tÚn pÒlemon blãbh kay¤stato. a‡tion d'  ∑n  ˜ti §ke›now m¢n dunatÚw 

Ãn t“ te éji≈mati ka‹ tª gn≈m˙ xrhmãtvn te diafan«w édvrÒtatow genÒmenow 

kate›xe tÚ pl∞yow §leuy°rvw, ka‹ oÈk ≥geto mçllon Íp' aÈtoË µ aÈtÚw ∑ge, diå tÚ  

mØ kt≈menow §j oÈ proshkÒntvn tØn dÊnamin prÚw ≤donÆn ti l°gein, éll' ¶xvn §p' 

éji≈sei ka‹ prÚw ÙrgÆn ti énteipe›n. ıpÒte goËn  a‡syoitÒ  ti aÈtoÁw parå kairÚn  

Ïbrei yarsoËntaw, l°gvn kat°plhssen §p‹ tÚ fobe›syai,  ka‹ dediÒtaw aÔ élÒgvw 

éntikay¤sth pãlin §p‹ tÚ yarse›n. §g¤gnetÒ te lÒgƒ m¢n dhmokrat¤a, ¶rgƒ d¢ ÍpÚ 

toË pr≈tou éndrÚw érxÆ.  ofl d¢ Ïsteron ‡soi mçllon aÈto‹ prÚw éllÆlouw ˆntew 

ka‹  ÙregÒmenoi toË pr«tow ßkastow g¤gnesyai §trãponto kay' ≤donåw t“  dÆmƒ 

ka‹ tå prãgmata §ndidÒnai. §j œn êlla te pollã, …w §n megãl˙ pÒlei ka‹ érxØn 

§xoÊs˙, ≤martÆyh ka‹ ı §w Sikel¤an ploËw, ˘w oÈ tosoËton gn≈mhw èmãrthma ∑n 

prÚw oÓw §pªsan, ˜son ofl §kp°mcantew oÈ tå prÒsfora to›w ofixom°noiw §pigign≈- 

skontew, éllå katå tåw  fid¤aw diabolåw per‹ t∞w toË dÆmou prostas¤aw tã te §n 

t“ stratop°dƒ  émblÊtera  §po¤oun ka‹ tå per‹ tØn pÒlin pr«ton §n éllÆloiw  

§tarãxyhsan. sfal°ntew  d¢  §n Sikel¤& êll˙ te  paraskeuª  ka‹ toË nautikoË t“ 

pl°oni mor¤ƒ ka‹ katå tØn pÒlin ≥dh §n stãsei ˆntew ˜mvw ~ tr¤a ~ m¢n ¶th énte›- 

xon  to›w te prÒteron Ípãrxousi polem¤oiw ka‹ to›w épÚ Sikel¤aw met' aÈt«n,  ka‹ 

t«n jummãxvn ¶ti to›w pl°osin éfesthkÒsi, KÊrƒ te Ïsteron basil°vw paid‹ pro- 

sgenom°nƒ, ˘w pare›xe  xrÆmata Peloponnhs¤oiw §w tÚ nautikÒn, ka‹ oÈ prÒteron  

§n°dosan µ aÈto‹ §n sf¤si katå tåw fid¤aw diaforåw peripesÒntew §sfãlhsan.  

(2.65.7-12) 

Από την αντιθετική παρουσίαση προβάλλεται η διάσταση που υπήρχε ανάµεσα 

στον Περικλή και αυτούς που διαχειρίστηκαν τις πολιτικές και στρατιωτικές υποθέσεις 

της Αθήνας στη συνέχεια. Οι βασικές αρχές της πολεµικής πολιτικής του δεν 

εφαρµόστηκαν από τους διαδόχους του. Αυτός υποστήριζε την άποψη ότι η νίκη της 

Αθήνας θα µπορούσε να επιτευχθεί, µόνο εάν έδειχναν τη δέουσα προσοχή και 

απέφευγαν τα λάθη, δηλαδή αν έµεναν εντός των τειχών και δεν παρασύρονταν σε 

σύγκρουση µε τους Πελοποννησίους, όταν εκείνοι έκαναν επίθεση στην Αττική, αν 

φρόντιζαν για το ναυτικό τους και εάν δεν εξέθεταν την πόλη σε περιττούς κινδύνους, 

ενώ ο πόλεµος ήταν σε εξέλιξη.  

Αυτές τις ιδέες ο Περικλής τις είχε εκφράσει ενώπιον των συµπολιτών του στις 

δηµηγορίες του, κάποιες από τις οποίες, όπως είδαµε, ο Θουκυδίδης συµπεριλαµβάνει 

στην αφήγησή του. Εκεί είχε τονίσει ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος για την Αθήνα ήταν τα 
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σφάλµατα στα οποία ενδεχοµένως θα υπέπιπταν οι Αθηναίοι, και όχι η δύναµη και η 

πολεµική προετοιµασία των αντιπάλων88. Ο ιστορικός φαίνεται να ενστερνίζεται 

απόλυτα την άποψη του πολιτικού και τον δικαιώνει στις εκτιµήσεις του, αφού αποδίδει 

την ήττα της Αθήνας στον πόλεµο όχι στην ανωτερότητα των Πελοποννησίων και στην 

αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής τους, αλλά στους λανθασµένους χειρισµούς των 

διαδόχων του Περικλή.  

Ο Θουκυδίδης δεν περιορίζεται όµως µόνο σε αυτήν την επισήµανση, αλλά 

προσπαθεί να ανιχνεύσει τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την άσχηµη εξέλιξη της 

υπόθεσης του πολέµου (2.65.8-12). Αυτά τα εντοπίζει στα κίνητρα και το ήθος αυτών 

που κάθε φορά είχαν την ευθύνη των επιχειρήσεων. Ενώ ο Περικλής διέθετε όλα τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που του επέτρεπαν να είναι άψογος στη διαχείριση των κοινών, 

οι πολιτικοί που τον διαδέχτηκαν στην εξουσία φάνηκαν ανίκανοι να αντεπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, µε αποτέλεσµα να 

υποπέσουν σε πολλά λάθη.  

Όσον αφορά στο πρόσωπο του Περικλή, ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι αυτός 

διέθετε κύρος (ἀξίωµα), είχε µεγάλες διανοητικές ικανότητες (γνώµη) και ήταν 

υπεράνω χρηµάτων (ἀδωρότατος χρηµάτων)89. Αυτά ήταν τα σπουδαία χαρακτηριστικά 

του που του επέτρεπαν να εξουσιάζει µε σωφροσύνη τον λαό, χωρίς να αναγκάζεται να 

καταφεύγει σε λαϊκισµούς και χωρίς να περιορίζει την ελευθερία του90. Μπορούσε 

ακόµα και να κατευθύνει τα συναισθήµατά τους επιβάλλοντας τη λογική, όταν οι 

συνθήκες το απαιτούσαν, πράγµα που είδαµε να το επιτυγχάνει και στην πράξη91. Για 

όλα αυτά, ο Θουκυδίδης κλείνει την αναφορά του σχολιάζοντας την ιδιαίτερη µορφή 

που είχε το πολίτευµα της Αθήνας µε τον Περικλή να κατέχει ουσιαστικά την εξουσία: 

«§g¤gnetÒ te lÒgƒ m¢n dhmokrat¤a, ¶rgƒ d¢ ÍpÚ toË pr≈tou éndrÚw érxÆ».  

                                                 
88 Πρβλ. π.χ. τα όσα αναφέρει ο Περικλής στον πρώτο του λόγο και ειδικά τη φράση: «mçllon går 
pefÒbhmai tåw ofike¤aw ≤m«n èmart¤aw µ tåw t«n §nant¤vn diano¤aw» (1.144.1). 
 
89 Αξίζει να σχολιαστεί ότι στην τελευταία του δηµηγορία ο Περικλής έκανε λόγο για αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά του που κατά τη γνώµη του τον καθιστούσαν άξιο ηγέτη της πόλης. Πρβλ ειδικά το 
χωρίο «ka¤toi §mo‹ toioÊtƒ éndr‹ Ùrg¤zesye ˘w oÈdenÚw ¥ssvn o‡omai e‰nai gn«na¤ te tå d°-
onta ka‹ •rmhneËsai taËta, filÒpol¤w te ka‹ xrhmãtvn kre¤ssvn» (2.60.5). 
 
90 Σε αυτό το χωρίο (2.65.8-9) θεωρούµε ότι ο ίδιος ο Θουκυδίδης εξηγεί µε σαφήνεια το νόηµα της 
φράσης «metr¤vw §jhge›to» που είχε χρησιµοποιήσει προηγουµένως (2.65.5) αναφερόµενος στον 
τρόπο διακυβέρνησης που ακολουθούσε ο Περικλής. 
 
91 Χαρακτηριστική είναι η µεταστροφή της κοινής γνώµης µετά από την εκφώνηση του τελευταίου 
λόγου του Περικλή (2.60-65).  
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Στο σηµείο αυτό προκύπτει το ερώτηµα αν µε τη συγκεκριµένη διατύπωση –

αλλά και γενικότερα µε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο- ο Θουκυδίδης επαινεί ή όχι 

τον Περικλή, και αν ναι, κατά πόσο αυτό µπορεί να ερµηνευθεί ως το αποτέλεσµα 

ιδεολογικής ταύτισης ανάµεσα στους δύο άντρες92. Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος του 

ζητήµατος, θεωρούµε ότι το τελικό σχόλιο του Θουκυδίδη, συνεξεταζόµενο µε την 

πραγµάτευση που έχει προηγηθεί, δεν αφήνει περιθώριο αµφιβολίας ότι ο ιστορικός 

ουσιαστικά εγκωµιάζει τον πολιτικό άνδρα. Προς αυτό άλλωστε το συµπέρασµα τείνει 

όλη η ερµηνευτική γραµµή που έχουµε ακολουθήσει µέχρι εδώ. Για να διατυπώσουµε 

διαφορετικά τη θέση µας, θα χρησιµοποιήσουµε τα λόγια του Dover: “If Thucydides 

thought that Pericles was wrong, he has made it hard for us to uncover his opinion”93.  

Το ζήτηµα όµως σχετικά µε την ιδεολογική ταυτότητα του Θουκυδίδη είναι 

πολύ πιο περίπλοκο. Κάποιος που θα ήθελε να επιχειρήσει µία απάντηση σε αυτό θα 

έπρεπε να λάβει υπόψη του το έργο στο σύνολό του και ειδικότερα τα χωρία εκείνα 

όπου ο ίδιος ο ιστορικός κρίνει πολιτικές καταστάσεις και παίρνει κάποια θέση 

εκφράζοντας τη γνώµη του94, πράγµα που δεν αποτελεί αντικείµενο της έρευνάς µας 

στην παρούσα φάση. Μπορούµε όµως να κάνουµε ένα σχόλιο µε βάση τα όσα έχουµε 

αναφέρει και σχολιάσει µέχρι στιγµής. Πιστεύουµε ότι είναι λάθος να προσπαθήσουµε 

να δούµε και να ερµηνεύσουµε τη στάση του Θουκυδίδη απέναντι στον Περικλή υπό το 

πρίσµα της συµφωνίας του ή όχι µε τη δηµοκρατική ή την ολιγαρχική παράταξη. 

Έχουµε ήδη επισηµάνει ότι ο ιστορικός δεν φωτίζει καθόλου την πολιτική κατάσταση 

και τα πολιτικά κόµµατα που υπήρχαν στην Αθήνα. Έτσι, ο Περικλής δεν  

παρουσιάζεται απλά και µόνο ως ο ηγέτης του δηµοκρατικού κόµµατος.  Μπορεί να 

αναφέρεται η λέξη δηµοκρατία (2.37.1 από τον Περικλή και 2.65.10 από τον 

Θουκυδίδη95), όµως τόσο η τοποθέτηση του πολιτικού όσο και αυτή του ιστορικού 

                                                 
92 Το κεφάλαιο 2.65 έχει δεχτεί ποικίλες ερµηνείες από διαφορετικούς µελετητές, οι οποίες 
καθορίζονται εν πολλοίς από την οπτική γωνία από την οποία βλέπει ο καθένας ολόκληρο το έργο. Για 
µία παρουσίαση των βασικότερων διαφορετικών ερµηνευτικών προσπαθειών βλ. Rasmussen, σελ.25-
27. 
 
93Dover 1973, σελ.38. 
94 Βλ. π.χ. 3.82 και 8.97. 
95Αξιοσηµείωτη είναι η νοηµατική αντιστοιχία που παρατηρείται ανάµεσα στα δύο χωρία αναφορικά 
µε τα προσόντα αυτού που κατέχει την εξουσία. Και στις δύο περιπτώσεις αναφέρεται ότι ο ηγέτης της 
πόλης υπερέχει έναντι των υπολοίπων όσον αφορά στα προσόντα και την επιβολή:   
ka‹ ˆnoma m¢n diå tÚ mØ §w Ùl¤gouw éll'  §w ple¤onaw ofike›n dhmokrat¤a k°klhtai· m°testi d¢ 
katå m¢n toÁw nÒmouw prÚw tå ‡dia diãfora pçsi tÚ ‡son,katå d¢ tØn éj¤vsin,…w ßkastow 
¶n tƒ eÈdokime›, oÈk épÚ m°rouw tÚ pl°on §w tå koinå µ ép' éret∞w protimçtai (2.37.1) 
§g¤gnetÒ te lÒgƒ m¢n dhmokrat¤a, ¶rgƒ d¢ ÍpÚ toË pr≈tou éndrÚw érxÆ. (2.65.10) 
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καθιστούν σαφές ότι ο λόγος δεν γίνεται για τη γραµµή του δηµοκρατικού κόµµατος, 

αλλά για µία ιδεολογία (βλ. 2.37 στον Επιτάφιο) και µία πρακτική (βλ. το σχόλιο του 

Θουκυδίδη στο 2.65) απαλλαγµένη από τα στενά όρια της κοµµατικής παράταξης και 

καθαρά προσανατολισµένη στην υπηρεσία του κοινού καλού. Με αυτό το σκεπτικό, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχει συνάφεια ανάµεσα στις πεποιθήσεις των δύο 

ανδρών, χωρίς αυτό να σηµαίνει οτιδήποτε για τις κοµµατικές επιλογές του 

Θουκυδίδη96.  

Σε δραµατική αντίθεση µε τον Περικλή πάντως, οι διάδοχοί του έκαναν ό,τι 

ήταν δυνατόν για να οδηγήσουν την Αθήνα στην ταπεινωτική ήττα. Η µετριότητά τους 

και η φιλοδοξία τους για την προσωπική τους ανάδειξη προκάλεσαν δυσαρµονία στην 

πόλη, µε αποτέλεσµα να δοθεί η πρωτοβουλία για τα πολιτικά πράγµατα στο πλήθος (το 

οποίο από τη µέχρι τώρα αφήγηση έχει αποδειχθεί αδύναµο να διαχειριστεί κρίσιµες 

καταστάσεις χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση), να εκδηλωθούν εσωτερικές διαµάχες 

και να σηµειωθούν πολλά και σηµαντικά σφάλµατα97, από τα οποία ως το 

χαρακτηριστικότερο αναφέρεται η Σικελική εκστρατεία. 

Επιπλέον, τονίζεται µε έµφαση ότι η Αθήνα είχε αρκετές δυνάµεις για να βγει 

νικήτρια στον πόλεµο. Αυτή η διαβεβαίωση αποτελεί ταυτόχρονα και µοµφή εναντίον 

των νέων ηγετών της πόλης, και βεβαίως αναγνώριση της προνοητικότητας και του 

σχεδιασµού του Περικλή. Με αυτήν ακριβώς τη σκέψη ολοκληρώνεται το τελικό 

σχόλιο του Θουκυδίδη για αυτόν: 

tosoËton t“ Perikle› §per¤sseuse tÒte éf' œn aÈtÚw pro°gnv ka‹ pãnu ín =&d¤-                                

vw perigen°syai tØn pÒlin Peloponnhs¤vn aÈt«n t“ pol°mƒ. (2.65.13) 

Με αυτόν τον τρόπο, το κείµενο µάς υποβάλλει την ιδέα ότι στην αφήγηση 

που θα ακολουθήσει στα επόµενα Βιβλία θα παρακολουθήσουµε την πορεία της 

Αθήνας προς την καταστροφή. ∆εν περιµένουµε να δούµε κάποια ριζική αλλαγή στην 

οικονοµική και στρατιωτική δύναµη που διαθέτουν οι αντιµαχόµενες πλευρές. Σε 
                                                 
96 Το να υποστηρίξουµε ότι ο Θουκυδίδης ήταν οπαδός της ολιγαρχίας ή της δηµοκρατίας είναι µάλλον 
ένα άτοπο εγχείρηµα, αφού και αυτή η ίδια η έννοια της δηµοκρατίας στην κλασική Αθήνα είναι 
σχετική. Πάνω σε αυτό, ο Cornford σχολιάζει “A democrat was a revolutionary under Peisistratus, a 
radical under Cleisthenes, and in the time of Pericles a conservative” (σελ.10). 

97 Να σηµειωθεί ότι στο χωρίο 2.65.10-12 η ιδέα ότι στην πόλη επικρατεί διχασµός και ότι παράλληλα 
γίνονται πολλά σφάλµατα επανέρχεται συνέχεια (Βλ. την εµφατική παρουσία των φορτισµένων 
σηµασιολογικά λέξεων: ≤donåw, ≤martÆyh, èmãrthma, diabolåw, §tarãxyhsan, sfal°ntew, 
§n stãsei, fid¤aw diaforåw, §sfãlhsan). 
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αυτόν τον τοµέα η Αθήνα φαίνεται να έχει το πλεονέκτηµα. Αυτό όµως που θα 

λειτουργήσει ως καταλύτης για την εξέλιξη του πολέµου είναι η έλλειψη σωστής 

ηγεσίας και καθοδήγησης της πόλης. Αντιλαµβανόµαστε ότι η παρουσία του Περικλή 

στο τιµόνι των πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων ήταν καθοριστικής 

σηµασίας για την εξέλιξη των γεγονότων. Από εδώ και στο εξής, οι λανθασµένοι 

χειρισµοί και αποφάσεις των διαδόχων του θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσµα. Με 

αυτό το δεδοµένο, θα µπορούσαµε να δούµε το σχόλιο του Θουκυδίδη για τον 

Περικλή σαν µία εισαγωγή για την υπόλοιπη Ιστορία, καθώς µε αυτό χαράσσεται µία 

σαφής διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην περίοδο της διακυβέρνησής του και σε 

αυτήν που ακολούθησε98. Ο θάνατός του πλήττει ανεπανόρθωτα την Αθήνα και 

σηµατοδοτεί το τέλος της λαµπρής πορείας της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Ο Gomme (1951) θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις ανάµεσα στα κεφάλαια 2.65.7 και 
2.65.11 και σε άλλα σηµεία από την πραγµάτευση των επόµενων Βιβλίων. Ο Thompson από την άλλη, 
υποστηρίζει ότι οι αντιφάσεις ανάµεσα στο 2.65.11 και το 6ο και 7ο Βιβλίο είναι µόνο φαινοµενικές. 
Βέβαια, δεν είναι εδώ το κατάλληλο σηµείο να προχωρήσουµε σε λεπτοµερή παρουσίαση του θέµατος, 
αφού θα έπρεπε να ξεφύγουµε αρκετά από το θέµα µας. Παρόλα αυτά, όπως και να έχουν τα 
πράγµατα, δεν αναιρείται το γεγονός ότι στο χωρίο που εξετάζουµε προβάλλεται η ιδέα ότι οι διάδοχοι 
του Περικλή ήταν υπεύθυνοι για την ήττα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κλείνοντας την ανάγνωσή µας στα κεφάλαια από τα δύο πρώτα Βιβλία της Ιστορίας 

του Θουκυδίδη όπου γίνεται αναφορά στον Περικλή, κρίνουµε σκόπιµο να δώσουµε 

σε αδρές γραµµές τα κύρια συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση που 

προηγήθηκε. Θεωρούµε ότι κάθε παρατήρηση στα επιµέρους χωρία που αναλύθηκαν 

ακολουθεί µία ενιαία γραµµή, η οποία διατρέχει όλη την προσέγγιση του ιστορικού 

πάνω στο θέµα που εξετάζουµε και η οποία σαφώς καθορίζεται από τη στάση που 

φαίνεται ότι κρατάει αυτός απέναντι στο πρόσωπο του Περικλή.  

Το πρώτο σηµείο στο οποίο οφείλουµε να σταθούµε είναι το γεγονός ότι η 

παρουσία του Περικλή εντάσσεται κλιµακωτά στην αφήγηση. Η έµφαση που δίνεται 

στον ρόλο τον οποίο διαδραµάτισε στην εξέλιξη των πολιτικών και στρατιωτικών 

υποθέσεων της Αθήνας σηµειώνει µία σταδιακή ανάπτυξη. Έτσι, ενώ στην αρχή 

παρατηρήσαµε ότι οι αναφορές στη δράση του είναι αρκετά περιορισµένες, στη 

συνέχεια παρακολουθήσαµε να προβάλλεται αυτός ως ο σηµαντικότερος φορέας των 

αποφάσεων και των κινήσεων της Αθήνας.  

Πιο συγκεκριµένα, στα κεφάλαια τα οποία αφορούν στην περίοδο λίγο πριν 

από τον πόλεµο και τα γεγονότα που θεωρήθηκαν αφορµές για το ξέσπασµά του (τα 

γεγονότα της Κέρκυρας και της Ποτίδαιας) δεν γίνεται η παραµικρή νύξη στο όνοµα 

του Περικλή. Έχουµε σχολιάσει ήδη ότι η απουσία αυτή οδηγεί τον αναγνώστη να 

αποσυνδέσει τον ίδιο από την ευθύνη για την πολεµική σύγκρουση Αθήνας-Σπάρτης, 

άποψη η οποία, όπως είδαµε, ήταν ευρέως διαδεδοµένη ήδη από την αρχαιότητα.  

Για πρώτη φορά αναφορές σε αυτόν συναντάµε κατά την αφήγηση της 

Πεντηκονταετίας. Ωστόσο, και σε αυτήν την ενότητα του έργου οι πληροφορίες που 

µας παρέχει ο ιστορικός δεν είναι επαρκείς για να αντιληφθούµε µε ακρίβεια ούτε την 

πολιτική κατάσταση της Αθήνας κατά την περίοδο µετά τους περσικούς πολέµους 

µέχρι και την έναρξη του Πελοποννησιακού ούτε βέβαια την προσωπικότητα του 

Περικλή. Από τις εκεί αναφορές το βασικό στοιχείο που φαίνεται να τον χαρακτηρίζει 

και που κυρίως προβάλλεται είναι η µετριοπάθεια. 

Το χωρίο 1.127.1-3 αποτελεί την πρώτη ρητή δήλωση από πλευράς του ίδιου 

του ιστορικού ότι ο Περικλής ασκούσε µεγάλη επιρροή στους Αθηναίους, ότι τους 

παρότρυνε να αποφασίσουν τη σύγκρουση µε τους Λακεδαιµονίους και ότι η 

παραµονή του στην ηγεσία της πόλης αποτελούσε εµπόδιο για τους αντιπάλους τους. 

Ο ιστορικός όµως προχωράει σε αυτήν την κρίση, αφού έχει ήδη παρουσιάσει την 
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τελεσίδικη απόφαση των Σπαρτιατών να εµπλακούν στον πόλεµο και έχει φροντίσει 

να καταστεί σαφές ότι αυτοί δεν επρόκειτο να υποχωρήσουν παρά µόνο εάν οι 

Αθηναίοι απαρνούνταν ουσιαστικά την αυτοκρατορία τους. Το στοιχείο αυτό είναι 

πολύ σηµαντικό για τη σκιαγράφηση της εικόνας του Περικλή, αφού µε αυτόν τον 

τρόπο δεν παρουσιάζεται σαν ένας πολεµοχαρής πολιτικός που δεν διστάζει να 

εκθέσει την πόλη του σε περιττούς κινδύνους, αλλά ως ο σωστός ηγέτης που 

λειτουργεί µε κριτήριο την προάσπιση του κοινού συµφέροντος. 

Από το τέλος του πρώτου Βιβλίου µέχρι και τη µέση του δεύτερου η 

προσωπικότητα του Περικλή είναι αυτή που κυριαρχεί στην αφήγηση. Μέσα κυρίως 

από τους λόγους που εκφωνεί στους συµπολίτες του δίνεται το στίγµα του ως 

πολιτικού και τονίζεται το κύρος του. Σε κάθε περίπτωση που µιλάει απέναντι στους 

Αθηναίους ο λόγος του είναι καταλυτικός. Από την ανάλυση των δηµηγοριών γίνεται 

αντιληπτή η καίρια πολιτική του κρίση, αφού κατορθώνει πάντοτε να εκτιµήσει 

σωστά τις καταστάσεις, προβλέποντας όχι µόνο τις κινήσεις των αντιπάλων αλλά και 

τις αντιδράσεις των Αθηναίων, σταθµίζοντας µε σύνεση και ψυχραιµία όλους τους 

παράγοντες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Η ευρύτητα της 

θεωρητικής του σκέψης και το µεγαλείο του πολιτικού του οράµατος βρίσκουν την 

πιο ουσιαστική και γοητευτική τους έκφραση στον Επιτάφιο, ενώ το µέγεθος του 

εκτοπίσµατός του αποδεικνύεται περίτρανα από τη στάση που κρατάει εκφωνώντας 

τον τελευταίο του λόγο, όταν βρίσκει το θάρρος να µιλήσει µε αρκετά σκληρή 

γλώσσα στους Αθηναίους, τη στιγµή που η εµφάνιση του λοιµού και οι δυσκολίες του 

πολέµου είχαν προκαλέσει µεγάλες δυσκολίες στον πληθυσµό και η κοινή γνώµη 

ήταν δυσµενώς διατεθειµένη απέναντί του. 

Η προβολή λοιπόν του ρόλου του και η ανάδειξη της προσωπικότητάς του 

συµβαίνουν προοδευτικά, καθώς η αφήγηση προχωράει και τα γεγονότα του πολέµου 

εξελίσσονται. ∆εν µπορούµε παρά να δούµε πίσω από την παρουσίαση αυτή ένα 

προσεκτικά µελετηµένο σχέδιο του συγγραφέα, µία καλοδουλεµένη τεχνική 

αφήγησης που µας υποβάλλει µία συγκεκριµένη γραµµή ανάγνωσης. Αυτή µας καλεί 

να απαλλάξουµε τον Περικλή από την κατηγορία ότι ενέπλεξε την Αθήνα στον 

πόλεµο για προσωπικούς του λόγους και να εκτιµήσουµε την πολιτική του ιδιοφυΐα, 

παρακολουθώντας τους χειρισµούς του κυρίως κατά τα δύο πρώτα έτη του πολέµου. 

Παράλληλα προς τα παραπάνω, κατά την πραγµάτευση των κεφαλαίων της 

Ιστορίας που εξετάσαµε ανιχνεύσαµε σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις την 

επιδοκιµασία του πολιτικού από τον ιστορικό. Με περίτεχνο τρόπο και χωρίς να 
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γίνεται κάποιο άµεσο σχόλιο από πλευράς του συγγραφέα, η οργάνωση του λόγου, τα 

ευρύτερα συµφραζόµενα, καθώς και άλλες επιλογές (π.χ. το γεγονός ότι ο Περικλής 

σε καµία από τις δηµηγορίες που εκφωνεί δεν έχει αντίλογο από κάποιον αντίπαλο 

ρήτορα που θα µπορούσε να ακυρώσει τα όσα υποστηρίζει) έρχονται να αναδείξουν 

την αξιοπιστία και την ορθότητα της ανάλυσης που επιχειρεί κάθε φορά ο Περικλής. 

Παρατηρήσαµε µάλιστα ότι µπορούµε να κάνουµε λόγο ακόµα και για ταύτιση των 

απόψεων των δύο ανδρών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη συµφωνία που 

διαπιστώσαµε ότι ενυπάρχει ανάµεσα στις βασικές θέσεις του Θουκυδίδη, όπως 

εκφράζονται στην Αρχαιολογία, και στην ανάλυση στην οποία προβαίνει ο Περικλής 

στον πρώτο του λόγο.  

Το κεφάλαιο 2.65, το οποίο περιέχει την τελική κρίση του Θουκυδίδη πάνω 

στην προσωπικότητα και την πολιτική δράση του Περικλή, έρχεται να επιβεβαιώσει 

µε πανηγυρικό τρόπο και να συνοψίσει τις παρατηρήσεις στις οποίες µέχρι εκείνο το 

σηµείο µπορούσαµε να καταλήξουµε µετά από προσεκτική ανάγνωση και ανάλυση 

των αναφορών στο πρόσωπό του. Σε αυτόν τον «επίλογο» ο ιστορικός όχι µόνο 

προβαίνει σε ένα εγκώµιο του Περικλή, εκθειάζοντας τα εξαιρετικά στοιχεία του 

χαρακτήρα του, τα οποία τον καθιστούσαν ικανό να διαχειρίζεται µε άριστο τρόπο τις 

υποθέσεις της πόλης, αλλά και τον παρουσιάζει σαν ένα από τα βασικά όπλα που 

διέθετε η Αθήνα στην αναµέτρηση µε τους Πελοποννησίους. ∆εν διστάζει µάλιστα να 

δηλώσει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι, αν οι διάδοχοι του Περικλή διέθεταν τα χαρίσµατά 

του και είχαν ακολουθήσει τη στρατηγική που είχε υποδείξει, η Αθήνα θα είχε βγει 

νικήτρια στον πόλεµο. 

Η ανάδειξη του Περικλή από τον ίδιο τον Θουκυδίδη σε πρότυπο ηγέτη στο 

συγκεκριµένο σηµείο της Ιστορίας έχει διπλή λειτουργία στην ανάγνωση του έργου. 

Από τη µία πλευρά, η επισήµανση µε την οποία υπογραµµίζεται η 

αποτελεσµατικότητα της πολιτικής του αποτελεί την κορύφωση της ανάλυσης που 

έχει προηγηθεί, καθώς προκύπτει ως συµπέρασµα της αφήγησης των δύο πρώτων 

ετών του πολέµου. Παράλληλα όµως, µας δίνει και µία κατευθυντήρια γραµµή για 

την πρόσληψη του έργου στο σύνολό του. Ο ιστορικός προειδοποιεί τους αναγνώστες 

ότι η αφήγηση που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, µετά τον θάνατο του Περικλή, έχει 

ως κεντρικό άξονα την πορεία της Αθήνας προς την ταπεινωτική ήττα. Όσο πολύτιµη 

ήταν η παρουσία του στην ηγεσία της πόλης άλλο τόσο καταστροφικά ήταν τα 

αποτελέσµατα της απουσίας του. Έτσι, θα µπορούσαµε κάλλιστα να χωρίσουµε την 

Ιστορία σε προ και µετά Περικλή εποχή, αφού η προσωπικότητά του αποτελεί 
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ορόσηµο για την εξέλιξη του πολέµου και την πορεία της Αθήνας. Με αυτόν τον 

τρόπο, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η σχέση ανάµεσα στην πόλη και τον πρώτο της 

πολίτη είναι αµφίδροµη αλλά και ζωτικής σηµασίας για την ευηµερία του συνόλου. 
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