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Θουκυδίδου 
«Περικλέους Επιτάφιος» 

(Θουκυδίδου, Ιστορία, Βιβλίο Β, κεφ. 34 – 47)  
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: 
«Εισαγωγικά στοιχεία για την ταφή των νεκρών του πολέµου στον επιτάφιο λόγο που εκφώνησε ο 

Περικλής» 
 

Κείµενο: 
᾿Εν δὲ τῷ αὐτῷ χειµῶνι ᾿Αθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόµῳ χρώµενοι δηµοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο 

τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέµῳ πρώτων ἀποθανόντων τρόπῳ τοιῷδε. τὰ µὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν 
ἀπογενοµένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες, καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται· 
ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ᾖ, λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅµαξαι, φυλῆς ἑκάστης µίαν· ἔνεστι δὲ 
τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς. µία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωµένη τῶν ἀφανῶν, οἵ ἂν µὴ 
εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν. ξυνεκφέρει δὲ ὁ βουλόµενος καὶ ἀστῶν καὶ ξένων, καὶ γυναῖκες πάρεισιν 
αἱ προσήκουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὀλοφυρόµεναι. τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δηµόσιον σῆµα, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ 
καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως, καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέµων, πλήν γε 
τοὺς ἐν Μαραθῶνι· ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν. 
ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ, ἀνὴρ ᾑρηµένος ὑπὸ τῆς πόλεως, ὃς ἂν γνώµῃ τε δοκῇ µὴ ἀξύνετος εἶναι 
καὶ ἀξιώσει προήκῃ, λέγει ἐπ' αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα· µετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται. ὧδε µὲν 
θάπτουσιν· καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέµου, ὁπότε ξυµβαίη αὐτοῖς, ἐχρῶντο τῷ νόµῳ. ἐπὶ δ' οὖν τοῖς 
πρώτοις τοῖσδε Περικλῆς ὁ Ξανθίππου ᾑρέθη λέγειν. καὶ ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάµβανε, προελθὼν ἀπὸ 
τοῦ σήµατος ἐπὶ βῆµα ὑψηλὸν πεποιηµένον, ὅπως ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁµίλου, ἔλεγε 
τοιάδε. 
 

Μετάφραση:  
 Και τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι κρατώντας το πατροπαράδοτο έθιµο κήδευσαν µε δηµόσια 
τελετή τους πρώτους που σκοτώθηκαν σ’ αυτόν τον πόλεµο µε τον εξής τρόπο. Εκθέτουν τα οστά των 
νεκρών για δύο µέρες, αφού φτιάξουν εξέδρα, και φέρνει ο καθένας στο δικό του, ό,τι θέλει (ή αν θέλει 
κάτι). Και όταν έρθει η ώρα της εκφοράς, άµαξες µεταφέρουν οστεοθήκες κυπαρισσένιες, µία 
(οστεοθήκη) για κάθε φυλή. Και βρίσκονται τα οστά (στην οστεοθήκη της φυλής) στην οποία ανήκε ο 
καθένας. Και ένα φέρετρο σκεπασµένο µε νεκρικό σεντόνι το µεταφέρουν στα χέρια άδειο, αυτό των 
εξαφανισµένων, οι οποίοι δε βρέθηκαν για περισυλλογή και ταφή. Και παίρνει µέρος στη νεκρώσιµη 
ποµπή όποιος θέλει και από τους πολίτες και από τους ξένους, και οι γυναίκες, που είναι συγγενείς, 
παρευρίσκονται µοιρολογώντας πάνω στον τάφο. Τους θάβουν λοιπόν στο δηµόσιο νεκροταφείο, το 
οποίο βρίσκεται στο µεγαλύτερο προάστιο της πόλης, και πάντα σ’ αυτό θάβουν τους νεκρούς των 
µαχών, εκτός βέβαια από εκείνους που έπεσαν στο Μαραθώνα. Εκείνων την ανδρεία, επειδή την 
έκριναν ξεχωριστή, γι’ αυτό (εκεί) έκαναν και τον τάφο τους. Και όταν τους σκεπάσουν µε χώµα, 
άνδρας εκλεγµένος από την πόλη, ο οποίος όχι µόνο φαίνεται πολύ συνετός, αλλά και επιβάλλεται µε 
το κύρος του, λέει πάνω στον τάφο τους τον έπαινο που αρµόζει. Και µετά από αυτό φεύγουν. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται η ταφή. Και σ’ όλη τη διάρκεια του πολέµου, σε κάθε παρόµοια 
περίπτωση, κρατούσαν το έθιµο. Και εκλέχτηκε λοιπόν να µιλήσει για αυτούς εδώ τους πρώτους 
(νεκρούς) ο Περικλής ο γιος του Ξανθίππου. Και όταν έφτασε η ώρα, αφού προχώρησε από τον τάφο 
σε εξέδρα, που την είχαν κάνει υψηλή, για να ακούγεται σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο µέρος του 
συγκεντρωµένου πλήθους, έλεγε περίπου αυτά τα λόγια. 
 

Περίληψη: 
 Το χειµώνα του 431/430 π.Χ. οι Αθηναίοι έθαψαν τους νεκρούς του πρώτου χρόνου του 
Πελοποννησιακού Πολέµου. Περιγραφή του τρόπου επίσηµης ταφής των νεκρών του πολέµου. Η 
εκλογή του Περικλή, για να εκφωνήσει τον επιτάφιο αυτό λόγο. 
 
 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» 
(Κεφάλαια: 35 – 46) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35: 

«Προοίµιο – Στάση του Περικλή απέναντι στο θεσµό και κρίση του για την αξιοπιστία του 
επαίνου των νεκρών» 

 
Κείµενο: 

«Οἱ µὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε ἤδη εἰρηκότων ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόµῳ τὸν λόγον 
τόνδε, ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέµων θαπτοµένοις ἀγορεύεσθαι αὐτόν. ἐµοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν 
ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενοµένων ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιµάς, οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν 
τάφον τόνδε δηµοσίᾳ παρασκευασθέντα ὁρᾶτε, καὶ µὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς 
κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι. χαλεπὸν γὰρ τὸ µετρίως εἰπεῖν ἐν ᾧ µόλις 
καὶ ἡ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται. ὅ τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ' ἄν τι 
ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται νοµίσειε δηλοῦσθαι, ὅ τε ἄπειρος ἔστιν ἃ καὶ 
πλεονάζεσθαι, διὰ φθόνον, εἴ τι ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀκούοι. µέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ 
ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόµενοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι 
ὧν ἤκουσεν· τῷ δὲ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν. ἐπειδὴ δὲ τοῖς πάλαι 
οὕτως ἐδοκιµάσθη ταῦτα καλῶς ἔχειν, χρὴ καὶ ἐµὲ ἑπόµενον τῷ νόµῳ πειρᾶσθαι ὑµῶν τῆς 
ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεῖστον». 

 
Μετάφραση: 

 Οι περισσότεροι βέβαια από όσους έχουν µιλήσει ως τώρα εδώ επαινούν αυτόν που πρόσθεσε 
στην καθιερωµένη συνήθεια (τελετή)  το λόγο αυτό, γιατί θεωρούν ότι είναι καλό να εκφωνείται αυτός 
προς τιµήν των νεκρών των πολέµων. Σε µένα όµως θα φαινόταν πως είναι αρκετό σε ανθρώπους που 
αποδείχτηκαν γενναίοι µε έργα, µε έργα να εκδηλώνονται και οι τιµές, όπως αυτά που τώρα βλέπετε 
ότι παρασκευάστηκαν µε δηµόσια φροντίδα γι’ αυτήν εδώ την ταφή, και να µην εξαρτάται η 
αξιοπιστία της αρετής πολλών από έναν άνδρα, αν µιλήσει καλά ή άσχηµα. Γιατί είναι δύσκολο να 
µιλήσει κανείς µε επιτυχία σε θέµα που µε πολύ κόπο εξασφαλίζεται η εντύπωση ότι (ο ρήτορας) λέει 
την αλήθεια. Γιατί αυτός που έχει άµεση γνώση και άρα είναι ευνοϊκός ακροατής ίσως να νοµίσει ότι 
αυτά λέγονται κάπως κατώτερα από αυτά που θέλει (να ακούσει ή να λεχθούν) και από αυτά που 
γνωρίζει καλά (ότι έγιναν), και αυτός πάλι που δεν τα γνωρίζει ίσως νοµίσει, από φθόνο, ότι µερικά 
εξογκώνονται, αν τύχει να ακούσει κάτι που ξεπερνά τη δύναµή του. Γιατί οι έπαινοι που λέγονται για 
τους άλλους είναι ανεκτοί µέχρι αυτό, ως το σηµείο που ο καθένας νοµίζει ότι και ο ίδιος είναι ικανός 
να κατορθώσει κάτι από αυτά που άκουσε. Επειδή όµως αµέσως φθονούν, γι’ αυτό και δεν πιστεύουν, 
σ’ ό,τι ξεπερνά τις δυνάµεις τους από εκείνα (που άκουσε ο καθένας). Επειδή όµως αυτά 
δοκιµάστηκαν από τους παλαιούς και κρίθηκαν πως έτσι (που έχουν) είναι καλά, πρέπει και εγώ 
ακολουθώντας το έθιµο να προσπαθήσω να ικανοποιήσω, όσο το δυνατόν περισσότερο, την επιθυµία 
και την προσδοκία του καθενός από σας. 
 

Περίληψη: 
 Ο ρήτορας προτιµά να εκφράζονται µε έργα οι τιµές στους νεκρούς του πολέµου. Ο λόγος της 
προτιµήσεώς του αυτής είναι το ότι µε τον επιτάφιο λόγο η τιµή των νεκρών εξαρτάται από την 
ικανότητα του ρήτορα και από τη διάθεση των πολλών ακροατών. Παρ’ όλα αυτά υποχωρεί στην 
καθιερωµένη συνήθεια και θα προσπαθήσει, λέει, να ικανοποιήσει τον κάθε είδους ακροατή. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: 
«Εισαγωγική πρόθεσις – Ο Περικλής σηµειώνει τι θα αναπτύξει εκτενώς. Έπαινος προγόνων – 

πατέρων (36, 1-2), έπαινος συγχρόνων (36, 3), δήλωση για το κύριο θέµα» 
 

Κείµενο: 
«῎Αρξοµαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅµα ἐν τῷ 

τοιῷδε τὴν τιµὴν ταύτην τῆς µνήµης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ 
τῶν ἐπιγιγνοµένων µέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι' ἀρετὴν παρέδοσαν. καὶ ἐκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου 
καὶ ἔτι µᾶλλον οἱ πατέρες ἡµῶν· κτησάµενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο ὅσην ἔχοµεν ἀρχὴν οὐκ 
ἀπόνως ἡµῖν τοῖς νῦν προσκατέλιπον. τὰ δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡµεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες 
µάλιστα ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ ἐπηυξήσαµεν καὶ τὴν πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσκευάσαµεν καὶ ἐς 
πόλεµον καὶ ἐς εἰρήνην αὐταρκεστάτην. ὧν ἐγὼ τὰ µὲν κατὰ πολέµους ἔργα, οἷς ἕκαστα ἐκτήθη, 
ἢ εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ πατέρες ἡµῶν βάρβαρον ἢ ῞Ελληνα πολέµιον ἐπιόντα προθύµως ἠµυνάµεθα, 
µακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ βουλόµενος ἐάσω· ἀπὸ δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως ἤλθοµεν ἐπ' αὐτὰ καὶ 
µεθ' οἵας πολιτείας καὶ τρόπων ἐξ οἵων µεγάλα ἐγένετο, ταῦτα δηλώσας πρῶτον εἶµι καὶ ἐπὶ τὸν 
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τῶνδε ἔπαινον, νοµίζων ἐπί τε τῷ παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λεχθῆναι αὐτὰ καὶ τὸν πάντα ὅµιλον 
καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύµφορον εἶναι ἐπακοῦσαι αὐτῶν». 

 
Μετάφραση: 

 Θα αρχίσω λοιπόν από τους προγόνους πρώτα. Γιατί είναι δίκαιο και συνάµα ταιριαστό σε 
περίπτωση, όπως η σηµερινή, να δίνεται σ’ αυτούς η τιµή της θύµησης. Γιατί οι ίδιοι πάντα 
κατοικώντας τη χώρα, καθώς η µία γενιά διαδεχόταν την άλλη, µας την παρέδωσαν ελεύθερη µέχρι 
τώρα χάρη στην ανδρεία τους. Και εκείνοι λοιπόν είναι άξιοι επαίνου και ακόµη περισσότερο οι 
πατέρες µας. Γιατί αφού απέκτησαν µε πολύ µόχθο, εκτός από εκείνα που κληρονόµησαν, όση εξουσία 
έχουµε, τα άφησαν σε µας τους τωρινούς. Και το µεγαλύτερο µέρος της εξουσίας αυτής το 
προσθέσαµε εµείς οι ίδιοι, που βρισκόµαστε περίπου σήµερα σε ώριµη ηλικία και ετοιµάσαµε την 
πόλη µας, ώστε να είναι απόλυτα αυτάρκης σε όλα και για πόλεµο και για ειρήνη. Αυτών εγώ τα 
πολεµικά κατορθώµατα, µε τα οποία κατακτήθηκε κάθε µέρος, ή αν κάπως εµείς οι ίδιοι ή οι πατέρες 
µας αποκρούσαµε µε προθυµία εχθρό βάρβαρο ή Έλληνα που έκανε επίθεση εναντίον µας, θα τα 
παραλείψω, γιατί δε θέλω να µακρηγορήσω σ’ αυτούς που τα γνωρίζουν καλά. Από ποιες όµως αρχές 
φτάσαµε σ’ αυτό το σηµείο ακµής και µε ποια µορφή πολιτεύµατος και µε ποιους τρόπους ζωής έγιναν 
αυτά µεγάλα, αυτά αφού παρουσιάσω πρώτα, θα έρθω και στον έπαινο αυτών εδώ (δηλ. των νεκρών), 
γιατί νοµίζω ότι και στην περίπτωσή µας θα ήταν ταιριαστό να ειπωθούν αυτά και ότι ακόµη είναι 
συµφέρον να ακούσει αυτά προσεκτικά όλο το συγκεντρωµένο πλήθος και των πολιτών και των ξένων. 
 

Περίληψη: 
 Ο Περικλής επαινεί τους προγόνους, τους πατέρες και τους συγχρόνους. Στη συνέχεια 
δηλώνει πως θα παραλείψει την ανάλυση των πολεµικών κατορθωµάτων, επειδή είναι γνωστά. Τέλος, 
εξηγεί την πρόθεσή του να αναλύσει τα αίτια της δηµιουργίας του αθηναϊκού µεγαλείου (γενικό 
πνεύµα, δηµόσια και ιδιωτική ζωή) και ύστερα να προχωρήσει στον έπαινο των προκείµενων νεκρών. 
 

Σηµείωση: 
 
α. ΠΡΟΓΟΝΟΙ: από τη µυθική εποχή ως το τέλος των Μηδικών πολέµων (479 π.Χ.). 
 
β. ΠΑΤΕΡΕΣ: από το 478 π.Χ. (α΄ αθηναϊκή συµµαχία) ως το 446/5 π.Χ. (τριακονταετείς σπονδές). 
 
γ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΑ: από το 445 π.Χ. ως την εποχή των οµήλικων του Περικλή (60 ετών το 431 
π.Χ.). 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: 
«Σχέσεις πολιτείας και πολίτη» 

 
Κείµενο: 

«Χρώµεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόµους, παράδειγµα δὲ µᾶλλον 
αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ µιµούµενοι ἑτέρους. καὶ ὄνοµα µὲν διὰ τὸ µὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ' ἐς πλείονας 
οἰκεῖν δηµοκρατία κέκληται· µέτεστι δὲ κατὰ µὲν τοὺς νόµους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ 
ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιµεῖ, οὐκ ἀπὸ µέρους τὸ πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ 
ἀπ' ἀρετῆς προτιµᾶται, οὐδ' αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώµατος 
ἀφανείᾳ κεκώλυται. ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύοµεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους 
τῶν καθ' ἡµέραν ἐπιτηδευµάτων ὑποψίαν, οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ' ἡδονήν τι δρᾷ, 
ἔχοντες, οὐδὲ ἀζηµίους µέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέµενοι. ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια 
προσοµιλοῦντες τὰ δηµόσια διὰ δέος µάλιστα οὐ παρανοµοῦµεν, τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων 
ἀκροάσει καὶ τῶν νόµων, καὶ µάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ' ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουµένων κεῖνται καὶ 
ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁµολογουµένην φέρουσιν». 

 
Μετάφραση: 

 Έχουµε δηλαδή πολίτευµα που δε ζηλεύει τους νόµους των άλλων, περισσότερο όµως εµείς οι 
ίδιοι είµαστε παράδειγµα σε µερικούς παρά µιµητές άλλων. Και το πολίτευµά µας ως προς το όνοµα 
καλείται δηµοκρατία, γιατί η εξουσία δε βρίσκεται στα χέρια των λίγων, αλλά των πολλών. Και όλοι 
έχουν τα ίδια δικαιώµατα απέναντι στους νόµους για τις ιδιωτικές τους διαφορές, όσον αφορά όµως 
την προσωπική τους επιβολή, ανάλογα µε το πώς ο καθένας ξεχωρίζει σε κάτι, προτιµάται πιο πολύ 
στα δηµόσια αξιώµατα, επειδή είναι ικανός, παρά εξαιτίας της σειράς του (=της κοινωνικής του 
τάξης), ούτε αν πάλι είναι φτωχός, εφόσον βέβαια µπορεί να προσφέρει κάτι καλό στην πόλη, 
εµποδίζεται από την ασηµότητα της κοινωνικής του θέσης. Και όχι µόνο τις σχέσεις µας µε την 
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πολιτεία τις διέπει ελευθερία, αλλά και στις καθηµερινές µας ασχολίες είµαστε απαλλαγµένοι από 
καχυποψία µεταξύ µας και δεν αγανακτούµε µε το γείτονά µας, αν κάνει κάτι όπως του αρέσει, ούτε 
παίρνουµε απέναντί του το ύφος θυµωµένου, πράγµα που δεν επιφέρει ποινή, βλάπτει όµως. Και ενώ 
στις ιδιωτικές µας υποθέσεις δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλο, στη δηµόσια ζωή από εσωτερικό σεβασµό 
κυρίως δεν παρανοµούµε, υπακούοντας σ’ αυτούς που κάθε φορά διοικούν την πόλη και στους νόµους 
και κυρίως σε όσους απ’ αυτούς ισχύουν για ωφέλεια αυτών που αδικούνται και σε όσους αν και είναι 
άγραφοι φέρνουν ντροπή αναµφισβήτητη. 
 

Περίληψη: 
 Το πολίτευµα της Αθήνας δεν είναι µίµηση, αλλά πρότυπο. ∆ηµοκρατία σηµαίνει κυριαρχία 
της πλειοψηφίας. Υπάρχει όµως ισότητα όλων απέναντι στους νόµους, ενώ στα αξιώµατα ανεβαίνουν 
οι ικανοί, χωρίς να αποκλείονται οι φτωχοί. Ελευθερία στην ιδιωτική ζωή και σεβασµός στους 
άρχοντες και στους νόµους στη δηµόσια ζωή. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: 
«Η ευχαρίστηση από τα πνευµατικά και υλικά αγαθά» 

 
Κείµενο: 

«Καὶ µὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώµῃ ἐπορισάµεθα, ἀγῶσι µέν γε καὶ 
θυσίαις διετησίοις νοµίζοντες, ἰδίαις δὲ κατασκευαῖς εὐπρεπέσιν, ὧν καθ' ἡµέραν ἡ τέρψις τὸ 
λυπηρὸν ἐκπλήσσει. ἐπεσέρχεται δὲ διὰ µέγεθος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ 
ξυµβαίνει ἡµῖν µηδὲν οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνόµενα καρποῦσθαι ἢ καὶ τὰ 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων». 
 

Μετάφραση: 
 Και πέρα απ’ αυτά, φροντίσαµε να βρούµε πολλούς τρόπους ανάπαυσης των κόπων για το 
πνεύµα µας, έχοντας τη συνήθεια να τελούµε αγώνες και θυσίες που καλύπτουν βέβαια ολόκληρο το 
χρόνο και περιποιηµένα νοικοκυριά, από τα οποία η ευχαρίστηση που ποριζόµαστε καθηµερινά 
διώχνει µακριά τη λύπη. Και εισάγονται, λόγω του µεγέθους της πόλης από όλον τον κόσµο τα πάντα 
και συµβαίνει σε µας τα αγαθά που δηµιουργούνται εδώ να τα απολαµβάνουµε µε την ίδια ευκολία µε 
αυτά των άλλων ανθρώπων. 
 

Περίληψη: 
 Αγώνες και γιορτές µε θυσίες είναι η συνηθισµένη ψυχαγωγία του Αθηναίου. Την αφθονία 
των υλικών αγαθών εξασφαλίζει εξίσου τόσο η εσωτερική παραγωγή, όσο και το εισαγωγικό εµπόριο 
οποιουδήποτε αγαθού από οποιαδήποτε χώρα. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: 
«Υπεροχή των Αθηναίων απέναντι στους Λακεδαιµόνιους στα πολεµικά» 

 
Κείµενο: 

«∆ιαφέροµεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεµικῶν µελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε. τήν τε γὰρ πόλιν 
κοινὴν παρέχοµεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργοµέν τινα ἢ µαθήµατος ἢ θεάµατος, ὃ µὴ 
κρυφθὲν ἄν τις τῶν πολεµίων ἰδὼν ὠφεληθείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ 
ἀπάταις ἢ τῷ ἀφ' ἡµῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ· καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οἱ µὲν ἐπιπόνῳ ἀσκήσει 
εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον µετέρχονται, ἡµεῖς δὲ ἀνειµένως διαιτώµενοι οὐδὲν ἧσσον ἐπὶ τοὺς 
ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦµεν. τεκµήριον δέ· οὔτε γὰρ Λακεδαιµόνιοι καθ' ἑαυτούς, µεθ' 
ἁπάντων δὲ ἐς τὴν γῆν ἡµῶν στρατεύουσι, τήν τε τῶν πέλας αὐτοὶ ἐπελθόντες οὐ χαλεπῶς ἐν τῇ 
ἀλλοτρίᾳ τοὺς περὶ τῶν οἰκείων ἀµυνοµένους µαχόµενοι τὰ πλείω κρατοῦµεν. ἁθρόᾳ τε τῇ 
δυνάµει ἡµῶν οὐδείς πω πολέµιος ἐνέτυχε διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ τε ἅµα ἐπιµέλειαν καὶ τὴν ἐν τῇ 
γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡµῶν αὐτῶν ἐπίπεµψιν· ἢν δέ που µορίῳ τινὶ προσµείξωσι, κρατήσαντές τέ τινας 
ἡµῶν πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶσθαι καὶ νικηθέντες ὑφ' ἁπάντων ἡσσῆσθαι. καίτοι εἰ ῥᾳθυµίᾳ 
µᾶλλον ἢ πόνων µελέτῃ καὶ µὴ µετὰ νόµων τὸ πλέον ἢ τρόπων ἀνδρείας ἐθέλοµεν κινδυνεύειν, 
περιγίγνεται ἡµῖν τοῖς τε µέλλουσιν ἀλγεινοῖς µὴ προκάµνειν, καὶ ἐς αὐτὰ ἐλθοῦσι µὴ 
ἀτολµοτέρους τῶν αἰεὶ µοχθούντων φαίνεσθαι, καὶ ἔν τε τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν εἶναι 
θαυµάζεσθαι καὶ ἔτι ἐν ἄλλοις». 

 
 
 

Μετάφραση: 
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 Και διαφέρουµε από τους αντιπάλους µας και ως προς την πολεµική εκπαίδευση στα εξής 
σηµεία. Και προσφέρουµε δηλαδή την πόλη µας ανοιχτή σ’ όλους και σε καµιά περίπτωση µε 
απελάσεις ξένων δεν εµποδίζουµε κανένα ή από ένα µάθηµα ή από ένα θέαµα, το οποίο αν δεν 
κρυβόταν καλά και το έβλεπε κάποιος από τους εχθρούς θα µπορούσε να ωφεληθεί, γιατί εµείς έχουµε 
εµπιστοσύνη όχι τόσο στις πολεµικές προετοιµασίες και στις απάτες, όσο στην προσωπική µας 
ευψυχία την ώρα της µάχης. Και στο εκπαιδευτικό σύστηµα εκείνοι µε επίπονη άσκηση αµέσως από τη 
νεανική τους ηλικία κιόλας επιδιώκουν να γίνουν ανδρείοι, εµείς όµως, αν και ζούµε άνετα, βαδίζουµε 
µε καθόλου κατώτερο φρόνηµα στους ίδιους µεγάλους κινδύνους. Και απόδειξη αυτών είναι το εξής. 
Οι Λακεδαιµόνιοι δηλαδή εκστρατεύουν ενάντια στη χώρα µας, όχι µόνοι τους, αλλά µε όλους µαζί 
τους συµµάχους τους, ενώ εµείς µόνοι µας, όταν εισβάλουµε στη χώρα των άλλων, ενώ πολεµάµε σε 
ξένη χώρα εύκολα νικάµε τις περισσότερες φορές αυτούς που αµύνονται για την υπεράσπιση της 
πατρίδας τους. Και συγκεντρωµένη τη δύναµή µας κανείς εχθρός µέχρι τώρα δεν την αντιµετώπισε, 
γιατί εµείς ταυτόχρονα και για το ναυτικό µας φροντίζουµε και επειδή σε πολλά µέρη της στεριάς 
στέλνουµε στρατό από µας τους ίδιους. Και αν κάπου συγκρουστούν µε ένα µέρος από µας, αν 
νικήσουν κάποιους από µας, καυχιούνται ότι µας έτρεψαν σε φυγή όλους και αν νικηθούν 
(ισχυρίζονται) ότι νικήθηκαν από όλους. Κι όµως, αν ριχνόµαστε πρόθυµοι στον κίνδυνο, ζώντας πιο 
πολύ µε ανέσεις παρά µε επίπονη άσκηση και µε ανδρεία, που δεν πηγάζει τόσο από την επιβολή του 
νόµου, όσο από τον τρόπο της ζωής µας, µένει σε µας το κέρδος να µην κουραζόµαστε προκαταβολικά 
για δύσκολες στιγµές που είναι να έρθουν και όταν βρεθούµε σ’ αυτές να µη φαινόµαστε κατώτεροι 
στην τόλµη από εκείνους που πασχίζουν αδιάκοπα, και (λέω ότι) αξίζει κανείς να θαυµάζει την πόλη 
και γι’ αυτά και για άλλα. 

 
Περίληψη: 

 Οι Αθηναίοι υπερέχουν από τους Λακεδαιµόνιους στα πολεµικά σε δύο σηµεία: α) δεν 
εφαρµόζουν απελάσεις, β) στην αγωγή αφήνουν στους πολίτες άνεση, ενώ οι Λακεδαιµόνιοι 
επιβάλλουν σκληρές ασκήσεις από νεαρή ηλικία. Παρ’ όλα αυτά όµως, µπροστά στους κινδύνους οι 
Αθηναίοι παρουσιάζονται ισοδύναµοι µ’ εκείνους. Απόδειξη είναι οι πολεµικές επιτυχίες των 
Αθηναίων, παρ’ ότι εκστρατεύουν µόνοι τους και µε διασπασµένες δυνάµεις στην ξηρά και στη 
θάλασσα, σε αντίθεση µε τους Λακεδαιµόνιους. Αποτέλεσµα αυτών είναι το ότι οι Αθηναίοι ζουν 
ελεύθερη ζωή και είναι τολµηροί στον πόλεµο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: 
«Συνδυασµός θεωρίας και πράξης και κοινωνική αρετή» 

 
Κείµενο: 

«Φιλοκαλοῦµέν τε γὰρ µετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦµεν ἄνευ µαλακίας· πλούτῳ τε 
ἔργου µᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου κόµπῳ χρώµεθα, καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁµολογεῖν τινὶ αἰσχρόν, ἀλλὰ 
µὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον. ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅµα καὶ πολιτικῶν ἐπιµέλεια, καὶ ἑτέροις 
πρὸς ἔργα τετραµµένοις τὰ πολιτικὰ µὴ ἐνδεῶς γνῶναι· µόνοι γὰρ τόν τε µηδὲν τῶνδε µετέχοντα 
οὐκ ἀπράγµονα, ἀλλ' ἀχρεῖον νοµίζοµεν, καὶ οἱ αὐτοὶ ἤτοι κρίνοµέν γε ἢ ἐνθυµούµεθα ὀρθῶς τὰ 
πράγµατα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούµενοι, ἀλλὰ µὴ προδιδαχθῆναι µᾶλλον λόγῳ 
πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν. διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχοµεν ὥστε τολµᾶν τε οἱ αὐτοὶ 
µάλιστα καὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήσοµεν ἐκλογίζεσθαι· ὃ τοῖς ἄλλοις ἀµαθία µὲν θράσος, λογισµὸς δὲ 
ὄκνον φέρει. κράτιστοι δ' ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα 
γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα µὴ ἀποτρεπόµενοι ἐκ τῶν κινδύνων. καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν ἐνηντιώµεθα 
τοῖς πολλοῖς· οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρῶντες κτώµεθα τοὺς φίλους. βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας 
τὴν χάριν ὥστε ὀφειλοµένην δι' εὐνοίας ᾧ δέδωκε σῴζειν· ὁ δὲ ἀντοφείλων ἀµβλύτερος, εἰδὼς 
οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ' ἐς ὀφείληµα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων. καὶ µόνοι οὐ τοῦ ξυµφέροντος µᾶλλον 
λογισµῷ ἢ τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ ἀδεῶς τινὰ ὠφελοῦµεν». 

 
Μετάφραση: 

 Και αγαπάµε δηλαδή το ωραίο και µένουµε απλοί και καλλιεργούµε το πνεύµα µας χωρίς να 
γινόµαστε µαλθακοί. Και χρησιµοποιούµε τον πλούτο πιο πολύ για να έχουµε τη δυνατότητα για 
κάποιο έργο, παρά σαν αφορµή για καυχησιές, και δεν είναι ντροπή να οµολογεί κανείς τη φτώχεια 
του, αλλά είναι ντροπή να µην προσπαθήσει µε τη δουλειά του να την αποφύγει. Και συµβαίνει σ’ 
εµάς τους ίδιους να φροντίζουµε ταυτόχρονα µε τις ιδιωτικές µας υποθέσεις και τα πολιτικά, και σε 
κάθε πολίτη (συµβαίνει) να κατέχει ικανοποιητικά τα πολιτικά, ενώ καταγίνεται µε διαφορετική 
απασχόληση. Γιατί µόνοι εµείς αυτόν που δε µετέχει καθόλου στα πολιτικά τον θεωρούµε όχι 
φιλήσυχο, αλλά άχρηστο, και εµείς οι ίδιοι ή τουλάχιστον διατυπώνουµε ορθές σκέψεις για τα 
ζητήµατα της πόλης ή τα µελετούµε σωστά, γιατί θεωρούµε ότι τα λόγια δε βλάπτουν τα έργα, αλλά 
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περισσότερο βλάπτει να µη διαφωτιστούµε πιο µπροστά µε το λόγο, πριν προβούµε σε ενέργειες για 
όσα πρέπει (να γίνουν). Γιατί µας διακρίνει κάτι το ξεχωριστό και ως προς αυτό, ώστε και να τολµούµε 
εµείς οι ίδιοι πάρα πολύ και να υπολογίζουµε µε πολύ µεγάλη ακρίβεια τις συνέπειες, για όσα 
επιχειρήσουµε. Ενώ αντίθετα τους άλλους η άγνοια τους οδηγεί σε αλόγιστο θάρρος, η σκέψη όµως σε 
δισταγµό. Και πιο δυνατοί στο πνεύµα δίκαια θα µπορούσαν να θεωρηθούν εκείνοι που γνωρίζουν 
πάρα πολύ καλά και τα δεινά (του πολέµου) και τα ευχάριστα (της ειρήνης) κι όµως εξαιτίας αυτών 
δεν προσπαθούν ν’ αποφύγουν τους κινδύνους. Και ως προς την ευεργετική διάθεση, είµαστε αντίθετοι 
µε τους πολλούς. Γιατί χωρίς να µας ευεργετούν, αλλά ευεργετώντας αποκτούµε φίλους. Και 
σταθερότερος φίλος είναι ο ευεργέτης, εφόσον επιδιώκει να παραµένει η ευγνωµοσύνη του 
ευεργετηµένου, µε τη συµπάθεια που δείχνει σ’ αυτόν. Ο ευεργετηµένος όµως είναι πιο απρόθυµος, 
επειδή γνωρίζει ότι θα ανταποδώσει την ευεργεσία, όχι για να του χρωστούν ευγνωµοσύνη, αλλά για 
εξόφληση του χρέους. Και µόνοι εµείς χωρίς δισταγµό βοηθούµε κάποιον, όχι περισσότερο από 
υπολογισµό συµφέροντος, όσο από το φιλελεύθερο φρόνηµά µας. 
 

Περίληψη: 
 Οι Αθηναίοι συνδυάζουν την αγάπη του ωραίου µε την απλότητα, τη θεωρία µε την ανδρεία, 
τον πλούτο µε την ψυχική ακεραιότητα και δύναµη, την ατοµική δράση και τη δηµόσια πολιτική ζωή, 
το λόγο και την πράξη, την τόλµη και τη σκέψη. Οι Αθηναίοι είναι αγνοί φίλοι µε πίστη στην αξία της 
ελεύθερης ζωής. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: 
«Ανακεφαλαίωση για τα σχετικά µε το πολίτευµα – Αρχή επαίνου των προκείµενων νεκρών» 

 
Κείµενο: 

 «Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς ῾Ελλάδος παίδευσιν εἶναι καὶ καθ' ἕκαστον 
δοκεῖν ἄν µοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ' ἡµῶν ἐπὶ πλεῖστ' ἂν εἴδη καὶ µετὰ χαρίτων µάλιστ' ἂν 
εὐτραπέλως τὸ σῶµα αὔταρκες παρέχεσθαι. καὶ ὡς οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι κόµπος τάδε µᾶλλον 
ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήθεια, αὐτὴ ἡ δύναµις τῆς πόλεως, ἣν ἀπὸ τῶνδε τῶν τρόπων ἐκτησάµεθα, 
σηµαίνει. µόνη γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆς κρείσσων ἐς πεῖραν ἔρχεται, καὶ µόνη οὔτε τῷ πολεµίῳ 
ἐπελθόντι ἀγανάκτησιν ἔχει ὑφ' οἵων κακοπαθεῖ οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατάµεµψιν ὡς οὐχ ὑπ' ἀξίων 
ἄρχεται. µετὰ µεγάλων δὲ σηµείων καὶ οὐ δή τοι ἀµάρτυρόν γε τὴν δύναµιν παρασχόµενοι τοῖς 
τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα θαυµασθησόµεθα, καὶ οὐδὲν προσδεόµενοι οὔτε ῾Οµήρου ἐπαινέτου οὔτε 
ὅστις ἔπεσι µὲν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν δ' ἔργων τὴν ὑπόνοιαν ἡ ἀλήθεια βλάψει, ἀλλὰ πᾶσαν µὲν 
θάλασσαν καὶ γῆν ἐσβατὸν τῇ ἡµετέρᾳ τόλµῃ καταναγκάσαντες γενέσθαι, πανταχοῦ δὲ µνηµεῖα 
κακῶν τε κἀγαθῶν ἀίδια ξυγκατοικίσαντες. περὶ τοιαύτης οὖν πόλεως οἵδε τε γενναίως 
δικαιοῦντες µὴ ἀφαιρεθῆναι αὐτὴν µαχόµενοι ἐτελεύτησαν, καὶ τῶν λειποµένων πάντα τινὰ 
εἰκὸς ἐθέλειν ὑπὲρ αὐτῆς κάµνειν». 

 
Μετάφραση: 

 Και συνοψίζοντας λέω ότι η πόλη µας σε όλες της τις εκδηλώσεις είναι σχολείο της Ελλάδας 
και ο κάθε άνδρας από µας ως άτοµο µου φαίνεται ότι θα µπορούσε ο ίδιος σε πάρα πολλές 
δραστηριότητες να παρουσιάσει τον εαυτό του αυτοδύναµο µε την πιο µεγάλη χάρη και επιδεξιότητα. 
Και ότι αυτά που λέω δεν είναι περισσότερο παινέµατα κατάλληλα για την παρούσα στιγµή, αλλά η 
πραγµατική αλήθεια στηριγµένη στα έργα, η ίδια η δύναµη της πόλης το φανερώνει, την οποία 
αποκτήσαµε µ’ αυτούς τους τρόπους ζωής. Γιατί µόνη αυτή από τις τωρινές πόλεις βγαίνει από τη 
δοκιµασία ανώτερη από τη φήµη και µόνη αυτή ούτε στον εχθρό που έρχεται εναντίον της δίνει το 
δικαίωµα να αγανακτήσει, από τι ανάξιους αντιπάλους νικιέται, ούτε στον υπήκοο (δίνει το δικαίωµα) 
να παραπονεθεί, ότι τάχα τον εξουσιάζουν ανάξιοι. Και επειδή παρουσιάσαµε τη δύναµή µας µε 
µεγάλες αποδείξεις και όχι βέβαια χωρίς µάρτυρες, και οι τωρινοί και οι µεταγενέστεροι θα µας 
θαυµάζουν, χωρίς να έχουµε καθόλου ανάγκη, ούτε από έναν Όµηρο για να µας υµνήσει, ούτε από 
κανέναν άλλον, ο οποίος µε τα λόγια του θα δώσει µια πρόσκαιρη χαρά, την ιδέα όµως που θα 
σχηµατιστεί για τα έργα µας θα έρθει ύστερα να τη βλάψει η αλήθεια, αλλά επειδή εξαναγκάσαµε κάθε 
θάλασσα και στεριά να ανοίξει πέρασµα στην τόλµη µας και ιδρύσαµε (στήσαµε) παντού αιώνια 
µνηµεία για τις συµφορές και τις νίκες µας. Για µια τέτοια πόλη λοιπόν κι αυτοί εδώ πιστεύοντας ότι 
ήταν καθήκον τους να µη χαθεί, πολεµώντας γενναία σκοτώθηκαν, και από µας που µένουµε στη ζωή 
είναι φυσικό ο καθένας να θέλει να υποφέρει για χάρη της. 
 
 
 

Περίληψη: 
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 Ανακεφαλαίωση του ύµνου προς την πόλη και τον πολίτη: η πόλη είναι πνευµατικό κέντρο 
της Ελλάδας, το άτοµο είναι ολοκληρωµένος πολίτης µε πολυµερή δράση. Απόδειξη η δύναµη της 
πόλης (η πόλη είναι ανώτερη από τη φήµη της και γίνεται παραδεχτή και από εχθρούς και από 
υπηκόους). Αποδείξεις και µάρτυρες της δόξας θα κινούν το θαυµασµό σε σύγχρονους και 
µεταγενέστερους – έπαινοι ποιητών ή λογογράφων είναι άχρηστοι και επιζήµιοι. Για την υπεράσπιση 
αυτής της πόλης θυσιάστηκαν πολεµιστές. Αυτό είναι το χρέος όσων επιζούν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: 
«Έπαινος των νεκρών» 

 
Κείµενο: 

«∆ι' ὃ δὴ καὶ ἐµήκυνα τὰ περὶ τῆς πόλεως, διδασκαλίαν τε ποιούµενος µὴ περὶ ἴσου ἡµῖν 
εἶναι τὸν ἀγῶνα καὶ οἷς τῶνδε µηδὲν ὑπάρχει ὁµοίως, καὶ τὴν εὐλογίαν ἅµα ἐφ' οἷς νῦν λέγω 
φανερὰν σηµείοις καθιστάς. καὶ εἴρηται αὐτῆς τὰ µέγιστα· ἃ γὰρ τὴν πόλιν ὕµνησα, αἱ τῶνδε 
καὶ τῶν τοιῶνδε ἀρεταὶ ἐκόσµησαν, καὶ οὐκ ἂν πολλοῖς τῶν ῾Ελλήνων ἰσόρροπος ὥσπερ τῶνδε ὁ 
λόγος τῶν ἔργων φανείη. δοκεῖ δέ µοι δηλοῦν ἀνδρὸς ἀρετὴν πρώτη τε µηνύουσα καὶ τελευταία 
βεβαιοῦσα ἡ νῦν τῶνδε καταστροφή. καὶ γὰρ τοῖς τἆλλα χείροσι δίκαιον τὴν ἐς τοὺς πολέµους 
ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀνδραγαθίαν προτίθεσθαι· ἀγαθῷ γὰρ κακὸν ἀφανίσαντες κοινῶς µᾶλλον 
ὠφέλησαν ἢ ἐκ τῶν ἰδίων ἔβλαψαν. τῶνδε δὲ οὔτε πλούτου τις τὴν ἔτι ἀπόλαυσιν προτιµήσας 
ἐµαλακίσθη οὔτε πενίας ἐλπίδι, ὡς κἂν ἔτι διαφυγὼν αὐτὴν πλουτήσειεν, ἀναβολὴν τοῦ δεινοῦ 
ἐποιήσατο· τὴν δὲ τῶν ἐναντίων τιµωρίαν ποθεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες καὶ κινδύνων ἅµα τόνδε 
κάλλιστον νοµίσαντες ἐβουλήθησαν µετ' αὐτοῦ τοὺς µὲν τιµωρεῖσθαι, τῶν δὲ ἐφίεσθαι, ἐλπίδι 
µὲν τὸ ἀφανὲς τοῦ κατορθώσειν ἐπιτρέψαντες, ἔργῳ δὲ περὶ τοῦ ἤδη ὁρωµένου σφίσιν αὐτοῖς 
ἀξιοῦντες πεποιθέναι, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀµύνεσθαι καὶ παθεῖν µᾶλλον ἡγησάµενοι ἢ [τὸ] ἐνδόντες 
σῴζεσθαι, τὸ µὲν αἰσχρὸν τοῦ λόγου ἔφυγον, τὸ δ' ἔργον τῷ σώµατι ὑπέµειναν καὶ δι' ἐλαχίστου 
καιροῦ τύχης ἅµα ἀκµῇ τῆς δόξης µᾶλλον ἢ τοῦ δέους ἀπηλλάγησαν». 
 

Μετάφραση: 
 Γι’ αυτό ακριβώς και µίλησα διεξοδικά για την πόλη µας, γιατί θέλησα να κάνω κατανοητό 
ότι δεν αγωνιζόµαστε για πράγµατα ίσης σηµασίας εµείς και όσοι δεν έχουν τίποτα παρόµοιο µ’ αυτά 
και ταυτόχρονα να στηρίξω µε φανερές αποδείξεις το εγκώµιο αυτών, για τους οποίους µιλώ τώρα. 
Και πράγµατι έχει ειπωθεί το µεγαλύτερο µέρος αυτού του επαίνου. Γιατί µε όσα ύµνησα την πόλη, τη 
στόλισαν τα ανδραγαθήµατα αυτών και των οµοίων τους, και για λίγους Έλληνες, όπως ακριβώς γι’ 
αυτούς εδώ, θα µπορούσε να φανεί ο έπαινος ισόβαρος µε τα έργα τους. Και µου φαίνεται ότι ο 
τωρινός θάνατος αυτών εδώ φανερώνει την ανδρεία τους, είτε αυτή είναι το πρώτο της µήνυµα είτε η 
τελική επισφράγισή της. Και πραγµατικά είναι δίκαιο στην περίπτωση όσων από κάθε άλλη άποψη 
είναι κακοί να προβάλλουν την ανδραγαθία που δείχνουν στους πολέµους υπέρ της πατρίδας. Γιατί µε 
την ανδραγαθία τους έσβησαν ολότελα κάθε ηθικό παράπτωµα και περισσότερο ωφέλησαν την κοινή 
υπόθεση, παρά έβλαψαν µε τα προσωπικά τους παραπτώµατα. Και απ’ αυτούς ούτε κάποιος πλούσιος 
έδειξε δειλία, επειδή προτίµησε την απόλαυση του πλούτου για περισσότερο χρόνο, ούτε φτωχός 
προσπάθησε ν’ αναβάλει τον κίνδυνο, µε την ελπίδα που του δίνει η φτώχεια, ότι θα µπορούσε να την 
αποφύγει και να γίνει πλούσιος. Αντίθετα, επειδή θεώρησαν πιο ποθητή απ’ αυτά την τιµωρία των 
εχθρών και συγχρόνως επειδή νόµισαν ότι αυτός ο κίνδυνος είναι πιο ωραίος, θέλησαν 
αντιµετωπίζοντάς τον να εκδικηθούν αυτούς (ενν. τους εχθρούς), εκείνα (ενν. τα αγαθά) να τα 
επιθυµούν, εµπιστευόµενοι την αβέβαιη έκβαση του αγώνα στην ελπίδα, µέσα στη µάχη όµως γι’ αυτό 
που έβλεπαν πια µπροστά τους, θεωρώντας υποχρέωσή τους να στηριχτούν στον ίδιο τους τον εαυτό 
και µέσα πια σ’ αυτό τον κίνδυνο, επειδή προτίµησαν να αγωνιστούν και να πεθάνουν, παρά να 
υποχωρήσουν και να σωθούν, απέφυγαν τη ντροπή να τους λένε δειλούς, κράτησαν όµως τον  
αγώνα, δίνοντας τη ζωή τους και σε µια ελάχιστη κρίσιµη στιγµή γραµµένη από την τύχη, ενώ στην 
ελπίδα άκµαζε πιο πολύ η ένδοξη νίκη, παρά ο φόβος της ήττας, χάθηκαν. 
 

Περίληψη: 
 Ο ρήτορας επεκτάθηκε στον έπαινο της πολιτείας, για να καταδείξει την ανωτερότητά της και 
να επαινέσει έτσι τους νεκρούς. Οι ύµνοι του ρήτορα προς την πολιτεία και η ανδραγαθία των 
σκοτωµένων πολεµιστών συντείνουν στο να δοξάσουν την πόλη. Οι πράξεις των νεκρών δικαιώνουν 
τους επαίνους προς αυτούς. Η δόξα των κατορθωµάτων τους εξαλείφει και ορισµένα πιθανά µελανά 
σηµεία της ιδιωτικής τους ζωής. Πλούσιοι ή φτωχοί οι πολεµιστές αγνόησαν και πλούτη και ελπίδες 
για µελλοντική απόκτηση αυτών και θυσιάστηκαν, για να αποκρούσουν τους εχθρούς. Για τα αγαθά 
κράτησαν µόνο την επιθυµία, ενώ την ώρα της µάχης µε εµπιστοσύνη στον εαυτό τους θυσιάστηκαν 
χωρίς φόβο, και έτσι κέρδισαν καλή φήµη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: 

«Προτροπή για τους πολίτες» 
 

Κείµενο: 
«Καὶ οἵδε µὲν προσηκόντως τῇ πόλει τοιοίδε ἐγένοντο· τοὺς δὲ λοιποὺς χρὴ 

ἀσφαλεστέραν µὲν εὔχεσθαι, ἀτολµοτέραν δὲ µηδὲν ἀξιοῦν τὴν ἐς τοὺς πολεµίους διάνοιαν ἔχειν, 
σκοποῦντας µὴ λόγῳ µόνῳ τὴν ὠφελίαν, ἣν ἄν τις πρὸς οὐδὲν χεῖρον αὐτοὺς ὑµᾶς εἰδότας 
µηκύνοι, λέγων ὅσα ἐν τῷ τοὺς πολεµίους ἀµύνεσθαι ἀγαθὰ ἔνεστιν, ἀλλὰ µᾶλλον τὴν τῆς 
πόλεως δύναµιν καθ' ἡµέραν ἔργῳ θεωµένους καὶ ἐραστὰς γιγνοµένους αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑµῖν 
µεγάλη δόξῃ εἶναι, ἐνθυµουµένους ὅτι τολµῶντες καὶ γιγνώσκοντες τὰ δέοντα καὶ ἐν τοῖς ἔργοις 
αἰσχυνόµενοι ἄνδρες αὐτὰ ἐκτήσαντο, καὶ ὁπότε καὶ πείρᾳ του σφαλεῖεν, οὐκ οὖν καὶ τὴν πόλιν 
γε τῆς σφετέρας ἀρετῆς ἀξιοῦντες στερίσκειν, κάλλιστον δὲ ἔρανον αὐτῇ προϊέµενοι. κοινῇ γὰρ 
τὰ σώµατα διδόντες ἰδίᾳ τὸν ἀγήρων ἔπαινον ἐλάµβανον καὶ τὸν τάφον ἐπισηµότατον, οὐκ ἐν ᾧ 
κεῖνται µᾶλλον, ἀλλ' ἐν ᾧ ἡ δόξα αὐτῶν παρὰ τῷ ἐντυχόντι αἰεὶ καὶ λόγου καὶ ἔργου καιρῷ 
αἰείµνηστος καταλείπεται. ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν µόνον ἐν τῇ 
οἰκείᾳ σηµαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ µὴ προσηκούσῃ ἄγραφος µνήµη παρ' ἑκάστῳ τῆς 
γνώµης µᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται. οὓς νῦν ὑµεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὔδαιµον τὸ 
ἐλεύθερον, τὸ δ' ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες µὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεµικοὺς κινδύνους. οὐ 
γὰρ οἱ κακοπραγοῦντες δικαιότερον ἀφειδοῖεν ἂν τοῦ βίου, οἷς ἐλπὶς οὐκ ἔστιν ἀγαθοῦ, ἀλλ' οἷς 
ἡ ἐναντία µεταβολὴ ἐν τῷ ζῆν ἔτι κινδυνεύεται καὶ ἐν οἷς µάλιστα µεγάλα τὰ διαφέροντα, ἤν τι 
πταίσωσιν. ἀλγεινοτέρα γὰρ ἀνδρί γε φρόνηµα ἔχοντι ἡ µετὰ τοῦ [ἐν τῷ] µαλακισθῆναι κάκωσις 
ἢ ὁ µετὰ ῥώµης καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἅµα γιγνόµενος ἀναίσθητος θάνατος». 

 
Μετάφραση: 

 Και αυτοί εδώ βέβαια, όπως ταιριάζει στην πόλη αναδείχτηκαν τέτοιοι. Και οι υπόλοιποι 
(όσοι ζείτε) πρέπει να εύχεστε το φρόνηµά σας εναντίον των εχθρών να σας φέρει µικρότερο κίνδυνο, 
όµως να µην ανεχθείτε να είναι ατολµότερο απέναντι στους εχθρούς, κρίνοντας όχι µονάχα µε το 
λογικό την ωφέλειά του, για την οποία θα µπορούσε κανείς να µιλήσει πολύ σε σας, που οι ίδιοι τα 
ξέρετε καλά, αναφέροντας πόσα καλά υπάρχουν στο να αντιστέκεται κανείς στους εχθρούς, αλλά πιο 
πολύ κοιτάζοντας προσεκτικά κάθε µέρα στην πράξη τη δύναµη της πόλης και αγαπώντας την µε 
πάθος, και όταν σας φανεί ότι είναι µεγάλη, να συλλογίζεστε ότι αυτά τα απέκτησαν άνδρες που 
τολµούν και γνωρίζουν το καθήκον τους και που νιώθουν ντροπή στις µάχες (να µην κάνουν το 
καθήκον τους), και αν καµιά φορά σε µια προσπάθειά τους αποτύχαιναν, δεν επέτρεπαν στον εαυτό 
τους να στερήσουν και την πόλη απ’ τη δική τους ανδρεία, αλλά την πρόσφεραν σ’ αυτή σαν την πιο 
ωραία συνεισφορά τους. Γιατί προσφέροντας όλοι µαζί τη ζωή τους έπαιρναν ο καθένας ξεχωριστά τον 
αιώνιο έπαινο και τον πιο λαµπρό τάφο, όχι τόσο εκείνον στον οποίο είναι θαµµένοι, όσο εκείνον στον 
οποίο η δόξα τους µένει και µνηµονεύεται αιώνια σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, είτε 
δηµηγορίας είτε µάχης. Γιατί τάφος των µεγάλων ανδρών είναι η γη ολόκληρη και δεν το δηλώνει 
µόνο η επιγραφή µιας στήλης στη γενέτειρά τους, αλλά και σε ξένη χώρα ζει µέσα στην ψυχή του 
καθενός άγραφη η θύµηση, όχι τόσο των ανδραγαθηµάτων τους όσο του φρονήµατός τους. Αυτούς 
λοιπόν τώρα εσείς, αφού τους έχετε ως παράδειγµα και αφού θεωρείται ότι ευτυχία σηµαίνει ελευθερία 
και ελευθερία σηµαίνει ανδρεία, να µη δηλιάσετε µπροστά στους κινδύνους του πολέµου. Γιατί δε θα 
ήταν πιο δίκαιο ν’ αφήσουν τη ζωή τους όσοι δυστυχούν, στους οποίους δεν υπάρχει καµιά ελπίδα 
καλού, αλλά όσοι στην υπόλοιπη ζωή τους κινδυνεύουν να βρεθούν σε ολότελα διαφορετική 
κατάσταση και για τους οποίους θα είναι πολύ πιο µεγάλη η διαφορά, αν τυχόν αποτύχουν κάπου. 
Γιατί πράγµατι σ’ έναν άνδρα µε φρόνηµα προκαλεί µεγαλύτερο πόνο η εξαθλίωση που προέρχεται 
απ’ τη δειλία στη µάχη παρά ο θάνατος που έρχεται ανεπαίσθητα σε στιγµή (έξαρσης) της δύναµης και 
της κοινής προσδοκίας. 
 

Περίληψη: 
 Τέτοια είναι η ανδρεία των προκείµενων νεκρών. Αυτοί που επιζούν πρέπει να εύχονται 
καλύτερη τύχη και να δείχνουν ίση τόλµη µε τους ήρωες που πέθαναν. Η θυσία πρέπει να στηρίζεται 
όχι τόσο στον υπολογισµό των πλεονεκτηµάτων, όσο στο θαυµασµό και την αγάπη για την πόλη. 
Πρέπει όσοι επιζούν να ανακαλούν στη µνήµη τις θυσίες αυτών που έπεσαν για την πατρίδα, που η 
δόξα τους νίκησε το χώρο και το χρόνο. Αυτοί που επιζούν να µιµούνται την ανδρεία των προκείµενων 
νεκρών, γιατί ευτυχία, ελευθερία, ευψυχία είναι ταυτόσηµα και γιατί δικαιότερο είναι όσοι ευτυχούν 
και όχι όσοι δυστυχούν να θυσιάζονται για την πόλη, γιατί αυτοί θα ζηµιωθούν από µια µεταβολή της 
τύχης προς το χειρότερο. Για έναν άνδρα µε ψυχή ο θάνατος είναι προτιµότερος από την ταπεινωτική 
ήττα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: 

«Προτροπή για τους γονείς των νεκρών» 
 

Κείµενο: 
«∆ι' ὅπερ καὶ τοὺς τῶνδε νῦν τοκέας, ὅσοι πάρεστε, οὐκ ὀλοφύροµαι µᾶλλον ἢ 

παραµυθήσοµαι. ἐν πολυτρόποις γὰρ ξυµφοραῖς ἐπίστανται τραφέντες· τὸ δ' εὐτυχές, οἵ ἂν τῆς 
εὐπρεπεστάτης λάχωσιν, ὥσπερ οἵδε µὲν νῦν, τελευτῆς, ὑµεῖς δὲ λύπης, καὶ οἷς ἐνευδαιµονῆσαί 
τε ὁ βίος ὁµοίως καὶ ἐντελευτῆσαι ξυνεµετρήθη. χαλεπὸν µὲν οὖν οἶδα πείθειν ὄν, ὧν καὶ 
πολλάκις ἕξετε ὑποµνήµατα ἐν ἄλλων εὐτυχίαις, αἷς ποτὲ καὶ αὐτοὶ ἠγάλλεσθε· καὶ λύπη οὐχ ὧν 
ἄν τις µὴ πειρασάµενος ἀγαθῶν στερίσκηται, ἀλλ' οὗ ἂν ἐθὰς γενόµενος ἀφαιρεθῇ. καρτερεῖν δὲ 
χρὴ καὶ ἄλλων παίδων ἐλπίδι, οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖσθαι· ἰδίᾳ τε γὰρ τῶν οὐκ ὄντων 
λήθη οἱ ἐπιγιγνόµενοί τισιν ἔσονται, καὶ τῇ πόλει διχόθεν, ἔκ τε τοῦ µὴ ἐρηµοῦσθαι καὶ 
ἀσφαλείᾳ, ξυνοίσει· οὐ γὰρ οἷόν τε ἴσον τι ἢ δίκαιον βουλεύεσθαι οἵ ἂν µὴ καὶ παῖδας ἐκ τοῦ 
ὁµοίου παραβαλλόµενοι κινδυνεύωσιν. ὅσοι δ' αὖ παρηβήκατε, τόν τε πλέονα κέρδος ὃν 
ηὐτυχεῖτε βίον ἡγεῖσθε καὶ τόνδε βραχὺν ἔσεσθαι, καὶ τῇ τῶνδε εὐκλείᾳ κουφίζεσθε. τὸ γὰρ 
φιλότιµον ἀγήρων µόνον, καὶ οὐκ ἐν τῷ ἀχρείῳ τῆς ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥσπερ τινές φασι, 
µᾶλλον τέρπει, ἀλλὰ τὸ τιµᾶσθαι».   
 

Μετάφραση: 
 Γι’ αυτό ακριβώς και τους γονείς των τωρινών νεκρών, όσοι είστε παρόντες, δε σας κλαίω 
τόσο παρά θα σας παρηγορήσω. Γιατί γνωρίζουν καλά ότι η ζωή τους πέρασε µέσα από κάθε είδους 
αλλαγές της τύχης. Και ευτυχία είναι αυτό, σε όσους η µοίρα δώσει τον πιο ένδοξο θάνατο, όπως 
ακριβώς σ’ αυτούς εδώ τώρα ή την πιο τιµηµένη λύπη, όπως σε σας, και για αυτούς η ζωή µετρήθηκε 
έτσι ώστε το τέλος της ευτυχίας τους να συµπέσει µε το τέλος της ζωής. Γνωρίζω βέβαια ότι είναι 
δύσκολο να σας πείσω (να σας παρηγορήσω) γι’ αυτούς και πολλές φορές θα έχετε αφορµές να τους 
θυµόσαστε στις ευτυχίες των άλλων, που κι εσείς κάποτε χαιρόσαστε. Και λυπάται κανείς, όχι αν του 
λείπουν αγαθά που δεν τα δοκίµασε, αλλά αν χάσει αγαθά που είχε συνηθίσει να απολαµβάνει. Πρέπει 
όµως να κάνετε κουράγιο και µε την ελπίδα ότι θα αποκτήσετε άλλα παιδιά, όσοι είστε σε ηλικία να 
κάνετε παιδιά. Γιατί και στην ιδιωτική ζωή τα παιδιά που θα γεννηθούν θα κάνουν ύστερα µερικούς να 
ξεχάσουν αυτούς που δεν υπάρχουν, και για την πόλη αυτό θα είναι ωφέλιµο από δύο απόψεις, και 
γιατί δε θα ερηµώνεται και γιατί θα είναι ασφαλής. Γιατί δεν είναι δυνατό να αποφασίζουν κατά τον 
ίδιο τρόπο και δίκαια όσοι δεν κινδυνεύουν σαν τους άλλους προσφέροντας τα παιδιά τους και αυτοί. 
Και όσοι είστε πάλι περασµένης ηλικίας, και το µεγαλύτερο µέρος της ζωής σας, το οποίο το περάσατε 
ευτυχισµένοι, να το θεωρείται κέρδος και ότι η ζωή που σας µένει θα είναι µικρή και να παρηγορείστε 
µε τη δόξα αυτών εδώ. Γιατί µόνο η αγάπη για τις τιµές δε γερνάει ποτέ και στην ηλικία κατά την 
οποία ο άνθρωπος δεν µπορεί να προσφέρει τίποτα, µεγαλύτερη ευχαρίστηση δε δίνει το κέρδος, όπως 
κάποιοι λένε, αλλά οι τιµές. 
 

Περίληψη: 
 Ο ρήτορας παρηγορεί τους γονείς των νεκρών τονίζοντας σ’ αυτούς πως την ευτυχία τη 
χαρίζει ο τιµητικός θάνατος, η τιµητική λύπη και ο θάνατος µέσα στην ευτυχία. Αναγνωρίζει τη 
δυσκολία του να τους κάνει να λησµονήσουν τη θλίψη τους για τους νεκρούς. Παρηγορεί τους νέους 
γονείς µε την ελπίδα αποκτήσεως άλλων παιδιών (αυτό ωφελεί και την πόλη), και τους γέροντες 
υπενθυµίζοντας πως το µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους πέρασε µε ευτυχία, ενώ το υπόλοιπο θα είναι 
δύσκολο και σύντοµο, προτρέποντας αυτούς να ανακουφίζονται µε τη δόξα των παιδιών τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: 
«Προτροπή για τους γιους, αδερφούς και χήρες των προκείµενων νεκρών» 

 
Κείµενο: 

«Παισὶ δ' αὖ ὅσοι τῶνδε πάρεστε ἢ ἀδελφοῖς ὁρῶ µέγαν τὸν ἀγῶνα (τὸν γὰρ οὐκ ὄντα 
ἅπας εἴωθεν ἐπαινεῖν), καὶ µόλις ἂν καθ' ὑπερβολὴν ἀρετῆς οὐχ ὁµοῖοι, ἀλλ' ὀλίγῳ χείρους 
κριθεῖτε. φθόνος γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, τὸ δὲ µὴ ἐµποδὼν ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ 
τετίµηται. εἰ δέ µε δεῖ καὶ γυναικείας τι ἀρετῆς, ὅσαι νῦν ἐν χηρείᾳ ἔσονται, µνησθῆναι, βραχείᾳ 
παραινέσει ἅπαν σηµανῶ. τῆς τε γὰρ ὑπαρχούσης φύσεως µὴ χείροσι γενέσθαι ὑµῖν µεγάλη ἡ 
δόξα καὶ ἧς ἂν ἐπ' ἐλάχιστον ἀρετῆς πέρι ἢ ψόγου ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ᾖ». 

 
Μετάφραση: 
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 Και για τα παιδιά πάλι αυτών, όσα είστε παρόντα, ή για τους αδερφούς, βλέπω τον αγώνα 
δύσκολο (γιατί εκείνον που δεν υπάρχει ο καθένας συνηθίζει να τον επαινεί) και πολύ δύσκολα, κι αν 
δείξετε ανδρεία µοναδική θα σας κρίνουν όχι ισάξιους, αλλά κάπως κατώτερους. Γιατί ανάµεσα στους 
ζωντανούς υπάρχει φθόνος προς τον αντίπαλό τους, ενώ εκείνον που δεν αντιστέκεται πια τον τιµούν 
µε αδιαφιλονίκητη εύνοια. Και αν πρέπει ακόµη να κάνω κάποια µνεία για την αρετή των γυναικών 
όσες τώρα θα µείνουν χήρες, µε µια σύντοµη παραίνεση θα τα πω όλα. Να µη φανείτε κατώτερες από 
τη γυναικεία σας φύση, µεγάλη θα είναι η δόξα για σας, και για εκείνη που θα γίνεται όσο το δυνατό 
λιγότερος λόγος ανάµεσα στους άνδρες επαινετικά ή ντροπιασµένα. 
 

Περίληψη: 
 Ο αγώνας των γιων και των αδερφών των προκείµενων νεκρών είναι δύσκολος. Οι άνθρωποι 
συνηθίζουν να τιµούν τους νεκρούς, είναι όµως φθονεροί και άδικοι κριτές για τους ανταγωνιστές που 
ζουν. Οι χήρες πρέπει να παραµένουν στην αφάνεια του σπιτιού τους και το όνοµά τους να µην 
ακούγεται στις συζητήσεις των ανδρών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: 
«Επίλογος (αµοιβές για τους νεκρούς)» 

 
Κείµενο: 

«Εἴρηται καὶ ἐµοὶ λόγῳ κατὰ τὸν νόµον ὅσα εἶχον πρόσφορα, καὶ ἔργῳ οἱ θαπτόµενοι τὰ 
µὲν ἤδη κεκόσµηνται, τὰ δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ τοῦδε δηµοσίᾳ ἡ πόλις µέχρι ἥβης 
θρέψει, ὠφέλιµον στέφανον τοῖσδέ τε καὶ τοῖς λειποµένοις τῶν τοιῶνδε ἀγώνων προτιθεῖσα· 
ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς µέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν. νῦν δὲ 
ἀπολοφυράµενοι ὃν προσήκει ἑκάστῳ ἄπιτε». 

 
Μετάφραση: 

 Και έχουν ειπωθεί και από µένα µε το λόγο µου σύµφωνα µε τη συνήθεια, όσα θεώρησα 
κατάλληλα, και µε έργα από τη µια αυτοί που τάφηκαν έχουν ήδη τιµηθεί και από την άλλη τα παιδιά 
τους, ώσπου να γίνουν έφηβοι, θα τα αναθρέψει η πόλη µε δηµόσια δαπάνη, προβάλλοντας έτσι ως 
βραβείο στους τέτοιους αγώνες ένα ωφέλιµο στεφάνι και γι’ αυτούς εδώ και για όσους είναι στη ζωή. 
Γιατί όπου έχουν οριστεί πολύ µεγάλα έπαθλα για την ανδρεία εκεί ζουν και άριστοι πολίτες. Και 
τώρα, αφού ο καθένας θρηνήσει το δικό του, φύγετε. 
 

Περίληψη: 
 Ο λόγος και η κηδεία τελείωσε, η πόλη ήδη αναλαµβάνει τη φροντίδα για τους γιους των 
νεκρών (αµοιβή ωφέλιµη γι’ αυτούς). Όπου τέτοιες αµοιβές (επιταφίου λόγου, τελετής, φροντίδας για 
τέκνα), εκεί αναδεικνύονται άριστοι πολίτες. Τέλος,  καλεί τους συγκεντρωµένους να διαλυθούν µετά 
το θρήνο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: 
 

Κείµενο: 
Τοιόσδε µὲν ὁ τάφος ἐγένετο ἐν τῷ χειµῶνι τούτῳ· […]  

 
Μετάφραση: 

 Έτσι λοιπόν έγινε η ταφή αυτό το χειµώνα. […] 
 

 
 
 

Επιµέλεια: 
Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 

Φιλόλογος 
 

 
 
 


