
Επιτάφιος Περικλέους  

 

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ὅσους ὡς τώρα ἔχουν µιλήσει ἀπὸ τὸ βῆµα αὐτὸ συνηθίζουν νὰ ἐπαινοῦν 

ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος στὸν νόµο ποὺ διέπει τὴν ταφὴ τῶν νεκρῶν πρόσθεσε τὴν διάταξη αὐτὴ περὶ 

ἐπιταφίου λόγου, γιατὶ θεωροῦν ὅτι ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἀπονέµεται µιὰ τέτοια τιµὴ στοὺς νεκροὺς τῶν 

πολέµων κατὰ τὸν ἐνταφιασµό τους. Σὲ µένα ἐν τούτοις θὰ φαινόταν ὅτι εἶναι προτιµότερο, οἱ τιµὲς 

ποὺ ἀπονέµονται σὲ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχθηκαν γενναῖοι µε τὰ ἔργα τους, νὰ ἐκδηλώνονται καὶ 

αὐτὲς µὲ ἔργα µόνο, ὅπως εἶναι π.χ. αὐτές, τὶς ὁποῖες τώρα βλέπετε γύρω ἀπὸ τὸν ἐνταφιασµό τους, 

ποὺ ἔγινε δηµοσίᾳ δαπάνῃ, καὶ ὄχι νὰ ἐξαρτῶνται οἱ ἀρετὲς τῶν πολλῶν ἀπὸ τὴν ἱκανότητα ἢ τὴν 

ἀνικανότητα ἑνὸς ἀνθρώπου, νὰ κανονίζεται δηλαδὴ ἡ περὶ αὐτῶν ἐκτίµηση τῶν ἀκροατῶν ἀπὸ τὴν 

εὐφράδεια ἢ µὴ εὐφράδεια τοῦ ρήτορα. Γιατὶ εἶναι δύσκολο πράγµα νὰ µιλήσει κανεὶς ἀντικειµενικὰ 

(χωρὶς δηλαδὴ νὰ πεῖ οὔτε λιγότερα οὔτε περισσότερα ἀπὸ ὅ,τι πρέπει) γιὰ κάποιο θέµα, γιὰ τὸ ὁποῖο 

εἶναι δύσκολο νὰ ἐξακριβωθεῖ καὶ αὐτὴ ἀκόµα ἡ ἁπλὴ ἰδέα, ὅτι τὰ λεγόµενα ἀπὸ τὸν ρήτορα εἶναι 

ἀληθινά. Γιατὶ ὁ ἀκροατής, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τὰ πράγµατα καὶ εἶναι εὐνοϊκὰ διατεθειµένος πρὸς 

αὐτοὺς ποὺ τὰ ἔπραξαν, θὰ σχηµάτιζε ἴσως τὴν ἰδέα, ὅτι αὐτὰ ἐκτέθηκαν κάπως κατώτερα ἀπὸ ὅ,τι 

αὐτὸς γνωρίζει καὶ ἐπιθυµεῖ, ἐνῶ ἀντίθετα, ὅποιος τὰ ἀγνοεῖ, θὰ σκεπτόταν ὅτι µερικὰ ἐκτέθηκαν 

ἀρκετὰ µεγαλοποιηµένα, καὶ αὐτὸ ἀπὸ φθόνο, τὸν ὁποῖο δοκιµάζει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀκούει κάτι τὸ 

ὁποῖο ὑπερβαίνει τὶς δικές του φυσικὲς δυνάµεις. Γιατὶ οἱ ἄνθρωποι ἀνέχονται τοὺς ἐπαίνους ποὺ 

λέγονται γιὰ ἄλλους µόνο ἐφόσον κάθε ἀκροατὴς ἔχει τὴ γνώµη, ὅτι καὶ αὐτὸς εἶναι ἱκανὸς νὰ πράξει 

κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀκούει. Ἐνῶ γιὰ κάθε τί, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὶς δυνάµεις του, αἰσθάνεται 

διὰ µιᾶς φθόνο καὶ δυσπιστία. Ἐφόσον ὅµως οἱ πρόγονοί µας ἔκριναν ὅτι µὲ αὐτὸν τὸν τρόπο πρέπει 

νὰ γίνονται τὰ πράγµατα αὐτά, πρέπει κι ἐγὼ νὰ ἀκολουθήσω τὸ ἔθιµο αὐτὸ καὶ νὰ προσπαθήσω νὰ 

ἱκανοποιήσω τὴν ἐπιθυµία καὶ τὴν γνώµη τοῦ καθενός σας ὅσο µπορέσω περισσότερο. 

 

Θὰ µιλήσω πρῶτα πρῶτα γιὰ τοὺς προγόνους µας. ∆ιότι εἶναι δίκαιο, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ πρέπον, σὲ 

µιὰ τέτοια περίσταση, κατὰ τὴν ὁποία θρηνοῦµε καὶ ἐγκωµιάζουµε τοὺς νεκρούς µας, νὰ τοὺς 

ἀπονέµεται ἡ τιµὴ αὐτὴ νὰ µνηµονεύονται πρῶτοι. Γιατὶ δὲν ὑπῆρξαν οὔτε µία στιγµή, κατὰ τὴν 

ὁποία νὰ ἔπαυσαν νὰ κατοικοῦν τὴν χώρα αὐτή, καὶ χάρις στὴν ἀνδρεία τοὺς διαφύλατταν τὴν 

ἐλευθερία της ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ µέχρι τῶν ἡµερῶν µας καὶ µᾶς τὴν παράδωσαν ἐλεύθερη. Καὶ 

ἐκεῖνοι λοιπὸν εἶναι ἄξιοι ἐπαίνου ἀλλὰ ἀκόµη περισσότερο οἱ πατέρες µας. Γιατὶ ἐπὶ πλέον ἐκείνων, 

τὰ ὁποῖα κληρονόµησαν, ἀπέκτησαν µὲ πολλοὺς κόπους καὶ κληροδότησαν σὲ µᾶς τοὺς σηµερινοὺς 

ὅλη αὐτὴ τὴν ἐπικράτεια ποὺ κατέχουµε σήµερα. Τὸ δὲ ἔργο τῆς περαιτέρω βελτίωσης, τὸ 

ἐπιτελέσαµε ἐµεῖς οἱ ἴδιοι ποὺ εἴµαστε συγκεντρωµένοι ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι βρισκόµαστε ἀκόµη σὲ αὐτὴν 

ἀκριβῶς τὴν ἡλικία µας, καὶ ἐµεῖς ἐφοδιάσαµε τὴν πόλη µας µὲ ὅλα τὰ πράγµατα, ὥστε νὰ εἶναι 

αὐταρκέστατη καὶ γιὰ πόλεµο καὶ γιὰ εἰρήνη. Ἀπὸ ὅλα δὲ αὐτὰ ἐγὼ ὅσα µὲν ἀναφέρονται σὲ πολεµικὰ 

κατορθώµατα, µὲ τὰ ὁποῖα ἔγινε ἡ κάθε µιὰ κατάκτηση, ἢ ἀφοροῦν τὴν ἐνεργητικότητα, µὲ τὴν ὁποία 

ἀποκρούσαµε, εἴτε ἐµεῖς οἱ σηµερινοὶ εἴτε οἱ πρόγονοί µας, τοὺς ἑκάστοτε ἐπελθόντες ἐναντίον µας 



Βαρβάρους ἢ Ἕλληνες, ὅλα αὐτά, θὰ τὰ παραλείψω, γιατὶ δὲν ἐπιθυµῶ νὰ ἀπεραντολογῶ ἐνώπιον 

ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι τὰ γνωρίζουν. 

 

 

Ἀλλὰ µὲ ποιὸν τρόπο φθάσαµε στὸ σηµεῖο αὐτὸ τῆς δύναµης ποὺ εἴµαστε σήµερα, καὶ µὲ ποιὰ µορφὴ 

πολιτεύµατος καὶ µὲ ποιὲς συνήθειες ἔγινε µεγάλη ἡ δύναµή µας, ὅλα αὐτὰ θὰ ἀναπτύξω πρῶτα, καὶ 

ἔπειτα θὰ προχωρήσω στὸ ἐγκώµιο αὐτῶν ἐδῶ τῶν νεκρῶν, γιατὶ νοµίζω ὅτι δὲν εἶναι ἀνάρµοστο νὰ 

λεχθοῦν αὐτὰ καὶ γιὰ τὴν παροῦσα περίσταση, καὶ δὲν εἶναι ἀνώφελο νὰ τὰ ἀκούσουν ὅλοι οἱ 

παρευρισκόµενοι, ἀστοὶ καὶ ξένοι. 

 

 

Ἔχουµε δηλαδὴ πολίτευµα, τὸ ὁποῖο δὲν ἀντιγράφει τοὺς νόµους ἄλλων, µᾶλλον δὲ ἐµεῖς οἱ ἴδιοι 

εἴµαστε ὑπόδειγµα σὲ µερικοὺς παρὰ µιµούµαστε ἄλλους. Καὶ ὀνοµάζεται µὲν δηµοκρατία, γιατὶ ἡ 

διοίκηση εἶναι στὰ χέρια τῶν πολλῶν καὶ ὄχι τῶν ὀλίγων, ἔναντι δὲ τῶν νόµων εἶναι ὅλοι ἴσοι στὶς 

ἰδιωτικές τους διαφορές, ἐνῶ ὡς πρὸς τὴν θέση τους στὸν δηµόσιο βίο κάθε ἕνας προτιµᾶται γιὰ ἕνα 

ἀπὸ τὰ δηµόσια ἀξιώµατα ἀνάλογα µὲ τὴν ἐπίδοση τὴν ὁποία σηµειώνει σὲ αὐτά, δηλαδὴ ἡ δηµόσιά 

του σταδιοδροµία ἐξαρτᾶται µᾶλλον ἀπὸ τὴν ἀτοµική του ἀξία καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ τάξη, ἀπὸ 

τὴν ὁποία προέρχεται, οὔτε πάλι ἕνας, ὁ ὁποῖος εἶναι µὲν φτωχὸς ἔχει ὅµως τὴν ἱκανότητα νὰ 

παράσχει κάποια ὑπηρεσία στὴν πατρίδα του, ἐµποδίζεται σὲ αὐτὸ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ἄγνωστος. 

Ζοῦµε δὲ σὰν ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, καὶ σὰν πολίτες στὸν δηµόσιο βίο καὶ σὰν ἄτοµα στὸν ἰδιωτικό, 

στὶς ἐπιδιώξεις µας της καθηµερινὴς ζωῆς, κατὰ τὶς ὁποῖες δὲν κοιτᾶµε ὁ ἕνας στὸν ἄλλον µὲ 

καχυποψία, δὲν θυµώνουµε µὲ τὸν γείτονά µας, ὅταν κάνει ὅ,τι τοῦ ἀρέσει, οὔτε παίρνουµε µία 

φυσιογνωµία σκυθρωπή, ἡ ὁποία µπορεῖ νὰ µὴν βλάπτει τὸν ἄλλο, πάντως ὅµως εἶναι δυσάρεστη. 

Ἐνῶ δὲ στὴν ἰδιωτική µας ζωὴ συναναστρεφόµαστε µεταξύ µας χωρὶς νὰ ἐνοχλεῖ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, 

στὴν δηµόσιά µας ζωή, σὰν πολίτες, ἀπὸ σεβασµὸ πρὸ πάντων δὲν παραβαίνουµε τοὺς νόµους, 

ὑπακοῦµε δὲ στοὺς ἑκάστοτε κατέχοντες τὰ δηµόσια ἀξιώµατα καὶ στοὺς νόµους, πρὸ περισσότερο σὲ 

ἐκείνους ἀπὸ τοὺς νόµους, ποὺ ἔχουν θεσπιστεῖ γιὰ ὑποστήριξη τῶν ἀδικούµενων, καὶ σὲ ἄλλους, οἱ 

ὁποῖοι ἂν καὶ ἄγραφοι, ἡ παράβασή τους φέρνει πανθοµολογούµενη ντροπὴ στοὺς παραβάτες. 

 

Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ πνεῦµα µας ἔχουµε ἐφεύρει πλείστους ὅσους τρόπους νὰ τὸ ἀνακουφίζουµε ἀπὸ τοὺς 

κόπους, µὲ ἑορταστικοὺς ἀγῶνες καὶ θυσίες, τὶς ὁποῖες ἔχουµε καθιερώσει καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 

ἔτους, καὶ µὲ εὐπρεπῆ ἰδιωτικὰ οἰκήµατα, ἡ δὲ εὐχαρίστηση τὴν ὁποία καθηµερινὰ ἀπολαµβάνουµε 

ἀπὸ ὅλα αὐτά, διώχνει τὴν µελαγχολία. Λόγω δὲ τοῦ µεγάλου ἀριθµοῦ τῶν κατοίκων τῆς πόλης µας 

εἰσάγονται σὲ αὐτὴν προϊόντα ὅλου τοῦ κόσµου, καὶ συµβαίνει νὰ ἀπολαµβάνουµε ἔτσι τὰ προϊόντα 

τῶν ἄλλων χωρῶν µὲ ὅση οἰκειότητα καταναλώνουµε τὰ προϊόντα της Ἀττικῆς (σὰν νὰ εἶναι δηλαδὴ 

δικά µας). 

 

Ὑπερέχουµε δὲ ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους µας καὶ στὴν πολεµικὴ προετοιµασία κατὰ τὰ ἑξῆς: Τὴν πόλη 

µας π.χ. τὴν παρέχουµε ἀνοιχτή σε ὅλον τὸν κόσµο, καὶ ποτὲ δὲν ἀποκλείουµε κανέναν διώχνοντας 



τοὺς ξένους ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἀκρόαµα ἢ θέαµα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο, ἂν δὲν τὸ κρατήσουµε µυστικὸ καὶ τὸ 

δεῖ κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς µας, εἶναι δυνατὸν νὰ ὠφεληθεῖ, καὶ αὐτὸ γιατὶ ἔχουµε ἐµπιστοσύνη ὄχι 

τόσο στὶς πολεµικὲς προετοιµασίες καὶ τὰ στρατηγήµατα ὅσο στὴν ἔµφυτη γενναιότητά µας ὅσον 

ἀφορᾶ τὰ ἔργα. Στὸ ζήτηµα δὲ πάλι τῆς ἀγωγῆς, ἐνῶ ἐκεῖνοι ὑποβάλλονται ἀπὸ τὴν νεαρή τους 

ἀκόµα ἡλικία σὲ συνεχῆ καὶ ἐπίπονη ἄσκηση, µὲ τὴν ὁποία ἐπιδιώκουν νὰ γίνουν γενναῖοι, ἐµεῖς 

ζοῦµε µὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις καὶ ὅµως εἴµαστε ἐξ ἴσου πρόθυµοι νὰ ἀντιµετωπίσουµε τοὺς κινδύνους, 

τοὺς ὁποίους ἀντιµετωπίζουν καὶ αὐτοί. Καὶ νὰ ἡ ἀπόδειξη: ἐνῶ οἱ Λακεδαιµόνιοι ἐκστρατεύουν κατὰ 

τῆς χώρας µας µὲ ὅλους τους τοὺς συµµάχους καὶ ποτὲ µόνοι, ἐµεῖς ἐπερχόµαστε κατὰ τῶν ἄλλων 

ἐντελῶς µόνοι, καὶ τὶς περισσότερες φορὲς νικᾶµε χωρὶς καµία δυσκολία τοὺς ἀντιπάλους µας, 

µολονότι ἐκεῖνοι µὲν µάχονται ὑπὲρ βωµῶν καὶ ἑστιῶν, ἐµεῖς δὲ εἴµαστε σὲ ξένο ἔδαφος. Καὶ κανεὶς 

ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς µας δὲν ἀντιµετώπισε µέχρι σήµερα τὶς δυνάµεις µας ἑνωµένες, γιατὶ ἀφ᾿ ἑνὸς 

καταβάλλουµε πολλὲς φροντίδες ταυτόχρονα καὶ γιὰ τὸ ναυτικό µας, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου κατατέµνουµε τὶς 

δυνάµεις µας τοῦ πεζικοῦ καὶ τὶς στέλνουµε σὲ πολλὰ σηµεῖα τῆς ἐπικράτειάς µας. Ἂν δὲ κάπου µὲ 

µέρος µόνο τῆς δύναµής µας συµπλακοῦν οἱ ἀντίπαλοί µας, τότε, ἂν µὲν νικήσουν, καυχῶνται ὅτι µας 

νίκησαν ὅλους, ἂν δὲν νικηθοῦν, διακηρύσσουν ὅτι νικήθηκαν ἀπὸ ὅλους. Καὶ βέβαια, ἂν ἐµεῖς 

ἀντιµετωπίζουµε µὲ πολλὴ προθυµία τοὺς κινδύνους, µᾶλλον µὲ µιὰ ἀφροντισιὰ καὶ ἄνεση παρὰ µετὰ 

ἀπὸ ἐπίπονη ἄσκηση, καὶ µὲ ἀνδρεία, ἡ ὁποία ὀφείλεται ὄχι τόσο στὴν ἐπιβολὴ τῶν νόµων ὅσο στὴν 

φυσική µας εὐψυχία, ἔχουµε τὸ πλεονέκτηµα ὅτι δὲν καταπονούµεθα προκαταβολικὰ γιὰ δεινά, τὰ 

ὁποῖα ἀνήκουν ἀκόµα στὸ µέλλον, καὶ ὅτι, ὅταν φθάσει ἡ ὥρα τῶν δεινῶν αὐτῶν, ἀποδεικνυόµαστε 

ὅτι δὲν εἴµαστε λιγότερο τολµηροὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ µοχθοῦν ἀδιάκοπα. ∆ὲν εἶναι δὲ σὲ αὐτὰ µόνο 

ἀξιοθαύµαστη ἡ πόλη µας ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἀκόµη. 

 

Γιατὶ εἴµαστε λάτρεις τοῦ ὡραίου, ὅµως χωρὶς σπατάλη χρήµατος, καὶ καλλιεργοῦµε τὸ πνεῦµα χωρὶς 

νὰ χάνουµε τὴν ἀνδρεία µας. Καὶ µεταχειριζόµαστε τὸν πλοῦτο περισσότερο σὰν µία εὐκαιρία δράσης 

παρὰ σὰν ἀφορµὴ κοµπορρηµοσύνης, τὸ νὰ ὁµολογεῖ δὲ κανεὶς τὴν φτώχειά του δὲν εἶναι ντροπή, 

εἶναι ὅµως αἰσχρότερο τὸ νὰ µὴν προσπαθεῖ νὰ τὴν ἀποφύγει µὲ τὴν ἐργασία. Ἐπὶ πλέον, οἱ ἴδιοι ἐµεῖς 

ὅλοι εἴµαστε σὲ θέση νὰ φροντίζουµε ταυτόχρονα γιὰ τὶς ἰδιωτικές µας ὑποθέσεις καὶ γιὰ τὶς ὑποθέσεις 

τῆς πόλης µας, καὶ ὅσοι ἀπὸ ἐµᾶς εἴναι απασχοληµενοί µε ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ αὐτοὶ ἀκόµα 

κατέχουν τὰ πολιτικὰ ζητήµατα στὴν ἐντέλεια. Γιατὶ εἴµαστε ὁ µόνος λαὸς ποὺ τὸν µὴ 

ἀναµειγνυόµενο καθόλου στὰ κοινὰ δὲν τὸν θεωροῦµε φιλήσυχο ἀλλὰ ἄχρηστο, καὶ οἱ µόνοι ποὺ 

ὅποτε δὲν τὰ ἐπινοοῦµε καὶ δὲν τὰ προτείνουµε οἱ ἴδιοι πάντως ἔχουµε τὴ δύναµη νὰ κρίνουµε σωστὰ 

τὰ λαµβανόµενα µέτρα, τοὺς δὲ λόγους δὲν τοὺς θεωροῦµε καθόλου ἐµπόδιο τῶν ἔργων, ἀλλὰ 

µᾶλλον θεωροῦµε σὰν ἐµπόδιο τὸ νὰ µὴν ἔχουµε κατατοπισθεῖ προφορικὰ σὲ ὅσα ἔχουµε νὰ 

κάνουµε, πρὶν καταπιαστοῦµε µὲ αὐτά. Γιατὶ ὑπερέχουµε ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ὡς πρὸς αὐτὸ ἀκόµη, 

ὅτι δηλαδὴ ἐµεῖς οἱ ἴδιοι ἀποφασίζουµε γιὰ ὅσα πρόκειται νὰ ἐπιχειρήσουµε καὶ ἐµεῖς οἱ ἴδιοι τὰ 

ἐπιχειροῦµε. Ἐνῶ ὡς πρὸς αὐτὸ οἱ ἄλλοι... σὲ αὐτοὺς ἡ µὲν ἀµάθεια τοὺς κάνει νὰ ἀποφασίζουν ἡ δὲ 

σκέψη τοὺς κάνει νὰ διστάζουν. Πιὸ τολµηροὶ ὅµως ἀπὸ ὅλους εἶναι σωστὸ νὰ θεωροῦνται ὅσοι 

γνωρίζουν µὲ σαφήνεια ποιὲς εἶναι οἱ συµφορὲς καὶ ποιὰ τὰ εὐχάριστα, καὶ ὅµως ἡ γνώση αὐτὴ δὲν 



τοὺς κάνει νὰ ἀποφεύγουν τοὺς κινδύνους. Ἀλλὰ καὶ στὰ ζητήµατα τῆς καλωσύνης διαφέρουµε ἀπὸ 

τὴν πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων. Γιατὶ ἐµεῖς τοὺς φίλους τους ἀποκτᾶµε µᾶλλον εὐεργετώντας παρὰ 

εὐεργετούµενοι ἀπὸ αὐτούς. Σταθερότερος δὲ φίλος εἶναι ὁ εὐεργετῶν τὸν ἄλλον, γιατὶ εἶναι φυσικὸ 

νὰ προσπαθεῖ νὰ διατηρεῖ τὴν ἀνάµνηση τῆς εὐεργεσίας µὲ τὸ νὰ φέρεται πάντοτε καλὰ πρὸς τὸν 

εὐεργετούµενο. Ἐνῶ ἀντιθέτως αὐτὸς ποὺ ὀφείλει τὴν εὐεργεσία εἶναι ψυχρότερος στὶς σχέσεις του, 

γιατὶ γνωρίζει, ὅτι πρόκειται νὰ ἀνταποδώσει τὴν καλωσύνη σὰν πληρωµὴ χρέους καὶ ὄχι γιὰ νὰ 

ἐξασφαλίσει τὴν εὐγνωµοσύνη τοῦ ἄλλου. Καὶ εἴµαστε οἱ µόνοι ποὺ βοηθᾶµε τὸν ἄλλο χωρὶς τὴν 

ἐλάχιστη ἀνησυχία, καὶ αὐτὸ µᾶλλον ἀπὸ τὴν ἐµπιστοσύνη ποὺ ἐµπνέει ἡ ἐλευθερία παρὰ ἀπὸ 

συµφεροντολογικοὺς ὑπολογισµούς. 

 

 

Ἀνακεφαλαιώνοντας λοιπὸν τὰ παραπάνω τονίζω, ὅτι ἡ ὅλη πόλη εἶναι σχολεῖο τῆς Ἑλλάδας καὶ ὅτι, 

κατὰ τὴ γνώµη µου, ὁ καθένας ἀπὸ ἐµᾶς ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ προσαρµοστεῖ πρὸς τὶς πλέον 

διαφορετικὲς µορφὲς δράσεως µὲ τὴν µεγαλύτερη εὐστροφία καὶ χάρη. Καὶ ὅτι αὐτὰ εἶναι µᾶλλον ἡ 

πραγµατικὴ ἀλήθεια καὶ ὄχι ἁπλὴ κοµπορρηµοσύνη, κατάλληλη γιὰ τὴν παροῦσα περίσταση, τὸ 

ἀποδεικνύει αὐτὴ ἡ δύναµη τῆς πόλης, τὴν ὁποία ἀποκτήσαµε µὲ τὶς ἱκανότητές µας αὐτές. Γιατὶ εἶναι 

ἡ µόνη πόλη ἀπὸ τὶς σηµερινὲς ποὺ ὅταν δοκιµάζεται ἀποδεικνύεται ἀνώτερή της φήµης της, καὶ ἡ 

µόνη, ἢ ὁποία οὔτε στὸν ἐχθρό, ποὺ τῆς ἐπιτίθεται, δίνει ἀφορµὴ νὰ ἀγανακτήσει µὲ ὅσα παθαίνει 

ἀπὸ τέτοιους ἀντιπάλους, οὔτε στοὺς ὑπηκόους της δίνει ἀφορµὴ γιὰ παράπονα, γιατὶ τάχα 

ἐξουσιάζονται ἀπὸ ἀνάξιους νὰ ἔχουν τὴν ἐξουσία. Ἡ δύναµή µας δὲ αὐτὴ δὲν εἶναι βέβαια χωρὶς 

ἀποδείξεις, ἀλλὰ ὑπάρχουν µεγαλοπρεπῆ µνηµεῖα αὐτῆς, γιὰ τὰ ὁποῖα µᾶς θαυµάζουν» οἱ σύγχρονοί 

µας καὶ θὰ µᾶς θαυµάζουν καὶ οἱ µελλοντικὲς γενιές, καὶ µάλιστα χωρὶς νὰ χρειαζόµαστε τοὺς 

ἐπαίνους οὔτε τοῦ Ὁµήρου οὔτε κανενὸς ἄλλου, τοῦ ὁποίου οἱ στίχοι εἶναι δυνατὸν νὰ εὐχαριστήσουν 

πρὸς στιγµήν, θὰ ἔλθει ὅµως ἡ πραγµατικότητα, ἡ ὁποία θὰ ἀποκαλύψει ψεύτικη τὴν ἰδέα ποὺ 

σχηµατίστηκε γιὰ τὰ πράγµατα, ἀλλὰ γιατὶ ὁλόκληρη τὴ θάλασσα καὶ τὴν ξηρὰ τὴν ἐξαναγκάσαµε νὰ 

γίνει προσιτὴ στὴν τόλµη µας, ἱδρύσαµε δὲ παντοῦ αἰώνια µνηµεῖα καὶ τῆς φιλίας µας καὶ τῆς ἔχθρας 

µας. Ὑπὲρ αὐτῆς λοιπὸν τῆς πόλης καὶ αὐτοὶ ἐδῶ λοιπὸν πολέµησαν γενναία καὶ βρῆκαν τὸν θάνατο, 

γιατὶ δὲν µποροῦσαν νὰ ἀνεχθοῦν τὴν στέρησή της, καὶ ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς ἀποµένοντες στὴν ζωὴ ὁ 

καθένας πρέπει νὰ ἔχει τὴν προθυµία νὰ µοχθήσει γι᾿ αὐτήν. 

 

Γι᾿ αὐτὸν λοιπὸν τὸ λόγο µακρηγόρησα γιὰ ὅσα ἀφοροῦν τὴν πόλη, ἀφ᾿ ἑνὸς µὲν δηλαδὴ γιατὶ ἤθελα 

νὰ σᾶς δείξω, ὅτι ἐµεῖς δὲν ἀγωνιζόµαστε γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀγωνίζονται ὅσοι δὲν 

ἔχουν κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πλεονεκτήµατα σὲ ἴσο βαθµὸ µέ µας, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου γιατὶ µὲ αὐτὸν τὸν 

τρόπο ἤθελα νὰ κάνω φανερό µε ἀποδείξεις, ὅτι εἶναι δίκαιο τὸ ἐγκώµιο τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν, γιὰ τοὺς 

ὁποίους µιλάω τώρα. Καὶ ἔχω ἤδη ἀναφέρει τὰ κυριότερα σηµεῖα τούτου τοῦ ἐγκωµίου. Γιατὶ ὅσα 

εἶπα γιὰ τὴν πόλη γιὰ νὰ τὴν ἐξυµνήσω, εἶναι στολίδια, µὲ τὰ ὁποῖα τὴν στόλισαν οἱ ἀρετὲς αὐτῶν 

ἐδῶ καὶ ἄλλων ὁµοίων µε αὐτούς, καὶ πολὺ λίγοι Ἕλληνες ὑπάρχουν, γιὰ τοὺς ὁποίους µπορεῖ νὰ 

λεχθεῖ, ὅ,τι µπορεῖ νὰ λεχθεῖ γι᾿ αὐτοὺς ἐδῶ, ὅτι δηλαδὴ φήµη τοὺς ἰσοσταθµίζει τὰ ἔργα τους. Ἔχω 



δὲ τὴ γνώµη, ὅτι θάνατος σὰν αὐτὸν ἐδῶ τῶν προκείµενων νεκρῶν παρέχει τὸ ἀληθινὸ µέτρο τῆς 

ἀξίας ἑνὸς ἀνθρώπου, καὶ ἄλλοτε µὲν εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ τὴν προαναγγέλλει ἄλλοτε δὲ ὁ τελευταῖος 

ποὺ τὴν ἐπισφραγίζει. Γιατὶ καὶ ἐκεῖνοι ἀκόµη ποὺ ὑστεροῦν κατὰ τὰ ἄλλα, δικαιοῦνται νὰ 

προβάλλουν γιὰ ὑπεράσπισή τους τὴν ἀνδραγαθία, τὴν ὁποία ἐπέδειξαν κατὰ τοὺς πολέµους, 

µαχόµενοι ὑπὲρ τῆς πατρίδας. Γιατὶ ἐξέλειψαν τὸ κακὸ διὰ τοῦ καλοῦ, καὶ µὲ τὶς καλές τους 

ὑπηρεσίες σὰν ὑπερασπιστὲς τῆς πατρίδας τὴν ὠφέλησαν περισσότερο ἀπ᾿ ὅσο τὴν ἔβλαψαν µὲ τὰ 

τυχὸν σφάλµατά τους στὴν ἰδιωτική τους ζωή. Ἀπὸ αὐτοὺς ὅµως ἐδῶ κανεὶς δὲν δείχθηκε δειλὸς 

µπροστὰ στὸν θάνατο ἐξ αἰτίας τοῦ πλούτου του, δὲν προτίµησε δηλαδὴ νὰ συνεχίσει τὴν ἀπόλαυσή 

του, οὔτε ἀπέφυγε τὸν κίνδυνο ἐξ αἰτίας τῆς φτώχειάς του, ἀπὸ τὴν ἐλπίδα δηλαδὴ ὅτι µπορεῖ νὰ τὴν 

ἀποφύγει ἐπὶ τέλους κάποτε καὶ νὰ γίνει πλούσιος. Ἀλλὰ περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ πόθησαν τὴν 

τιµωρία τῶν ἐχθρῶν τους, καὶ συνάµα θεώρησαν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐνδοξότερος κίνδυνος ἀπὸ αὐτὸν 

ἐδῶ, καὶ γιὰ τοῦτο προθυµοποιήθηκαν νὰ ριφθοῦν σὲ αὐτόν, γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν τοὺς ἐχθρούς τους 

ἀφ᾿ ἑνός, καὶ γιὰ νὰ ἐπιδιώξουν τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν ἀφ᾿ ἑτέρου, τὴν µὲν ἀβεβαιότητα 

δηλαδὴ τῆς ἐπιτυχίας τὴν ἐµπιστεύθηκαν στὴν ἐλπίδα, ὡς πρὸς δὲ τὸν κίνδυνο τοῦ θανάτου ποὺ 

βρισκόταν µπροστὰ τοὺς κατὰ τὴν µάχη ἦταν ἀποφασισµένοι νὰ στηριχθοῦν στὸν ἑαυτό τους καὶ 

µόνο. Καὶ µέσα στὴ µάχη θεώρησαν πάντα προτιµότερο νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ βροῦν τὸν θάνατο 

παρὰ νὰ σωθοῦν τρεπόµενοι σὲ φυγή, καὶ γι᾿ αὐτὸ ἀπέφευγαν τὴν αἰσχρὴ φήµη τῆς δειλίας, καὶ 

ὑπέβαλαν τὰ σώµατά τους σὲ ὅλα τὰ δεινά της µάχης, σὲ µιὰ δὲ κρίσιµη στιγµή, ποὺ ἦταν στὰ χέρια 

τῆς τύχης, στὸ ὕψος τῆς δόξας µᾶλλον παρὰ τοῦ τρόµου, βρῆκαν τὸν θάνατο. 

 

 

Καὶ αὐτοὶ µὲν ἐδῶ τέτοιου εἴδους ἄνθρωποι ὑπῆρξαν, ἀντάξιοί της πατρίδας τους. Σεῖς δὲ οἱ ἐπιζῶντες 

πρέπει νὰ εὔχεσθε, τὸ γενναῖο σας φρόνηµα ἀπέναντι στοὺς ἐχθροὺς νὰ εἶναι περισσότερο τυχερὸ ἀπὸ 

αὐτὸ τῶν προηγούµενων νεκρῶν, µὲ κανέναν ὅµως τρόπο νὰ καταδέχεσθε νὰ εἶναι λιγότερο τολµηρό, 

καὶ νὰ µὴν κρίνετε τὴν ἀξία τοῦ φρονήµατος αὐτοῦ ἀπὸ τοὺς ἐπαίνους τοῦ ρήτορα µόνο, ὁ ὁποῖος θὰ 

µποροῦσε νὰ τὴν µεγαλοποιήσει ὅσο ἤθελε ἐνώπιόν σας (ἂν καὶ σεῖς τὰ ξέρετε τὸ ἴδιο καλὰ µὲ 

αὐτόν), ἀναφέροντας ὅλα τὰ καλὰ ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἄµυνα ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν, ἀλλὰ µᾶλλον νὰ 

παρατηρεῖτε καθηµερινὰ τὴ δύναµη τῆς πόλης, ὅπως αὐτὴ παρουσιάζεται µὲ ἔργα, καὶ νὰ κυριεύεσθε 

λίγο ἀπὸ ἔρωτα πρὸς αὐτήν, καὶ ὅταν σᾶς φανεῖ ὅτι εἶναι µεγάλη, νὰ συλλογίζεσθε ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ 

ἀπέκτησαν ἄνθρωποι τολµηροὶ ποὺ εἶχαν συναίσθηση τοῦ καθήκοντός τους, καὶ κατὰ τὴν ὥρα τῆς 

µάχης εἶχαν πάντοτε µπροστὰ στὰ µάτια τοὺς τὸν φόβο τοῦ ντροπιάσµατος, ὅσες φορὲς δὲ 

ἀποτύγχαναν σὲ κάποια τοὺς προσπάθεια, δὲν νόµιζαν ὅτι γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔπρεπε νὰ στερήσουν καὶ 

τὴν πόλη ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες τους, ἀλλὰ συνεισέφεραν ὑπὲρ αὐτῆς τὴν ὡραιότερη συνεισφορά. Γιατὶ 

ἐνῶ ὅλοι µαζὶ ἀπὸ κοινοῦ πρόσφεραν στὴν ὑπηρεσία τῆς πατρίδας τὰ σώµατά τους, ἀπελάµβαναν 

ἀτοµικὰ κάθε ἕνας, σὰν ἀνταµοιβὴ τρόπον τινά, τὸν ἔπαινο, ὁ ὁποῖος δὲν γερνάει ποτέ, καὶ τὸν πιὸ 

ἐπίσηµο τάφο, ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκτήσει ἄνθρωπος, δὲν ἐννοῶ δὲ τὸν τάφο, στὸν ὁποῖο ἔχουν 

ἐναποτεθεῖ τὰ λείψανά τους, ἀλλὰ µᾶλλον τὸν τάφο, στὸν ὁποῖο ἀποµένει µετὰ θάνατον ἡ δόξα τους 

καὶ µνηµονεύεται αἰωνίως σὲ κάθε παρουσιαζόµενη κάθε φορὰ εὐκαιρία εἴτε λόγου εἴτε ἔργου. Γιατὶ 



τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν τάφος εἶναι ἡ Γῆ ὁλόκληρη, καὶ τὴν ὕπαρξή τους δὲν τὴν φανερώνει µόνο ἡ 

ἐπιγραφὴ µιᾶς στήλης σὲ κάποιο µέρος τῆς πατρίδας τους, ἀλλὰ καὶ στὰ ξένα µέρη εἶναι 

ἐγκατεστηµένη µία ἄγραφη ἀνάµνηση αὐτῶν σκαλισµένη ὄχι σὲ κάποιο ἔργο τέχνης ἀλλὰ µᾶλλον 

στὶς καρδιὲς ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων. Αὐτοὺς λοιπόν, ἐσεῖς τώρα νὰ τοὺς µιµηθεῖτε, καὶ µὲ τὴ 

σκέψη ὅτι εὐδαιµονία εἶναι ἡ ἐλευθερία, ἐλευθερία δὲ ἡ τόλµη, µὴν τροµοκρατεῖσθε ἀπὸ τοὺς 

κινδύνους τοῦ πολέµου. Γιατὶ δὲν θὰ ἦταν δικαιότερο νὰ ἀψηφοῦν τὴν ζωὴ τοὺς οἱ δυστυχοῦντες 

ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐλπίζουν νὰ ἀπολαύσουν κανέναν καλό, ἀλλὰ οἱ εὐτυχισµένοι, οἱ ὁποῖοι κατὰ 

τὴν διάρκεια ἀκόµη τῆς ζωῆς τοὺς διατρέχουν τὸν κίνδυνο νὰ δοῦν τὴν κατάστασή τους νὰ 

µεταβάλλεται στὴν ἀντίθετη, δηλαδὴ τὴν δυστυχία, καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ ἦταν πολὺ σηµαντικὴ ἡ 

διαφορά, ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι πάθαιναν κανένα ἀτύχηµα. Γιατὶ προξενεῖ µεγαλύτερο πόνο, σὲ ἕναν βέβαια 

ποὺ ἔχει κάποια ὑψηλοφροσύνη, ἡ ἐξαθλίωση ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ ἐκφυλισµό, παρὰ ὁ θάνατος ποὺ 

τοῦ ἔρχεται ξαφνικά, χωρὶς κἂν νὰ γίνει αἰσθητός, ἐπάνω στὴν ἀκµὴ τῆς σωµατικῆς του δύναµης καὶ 

ἐπάνω στὶς ἐλπίδες ποὺ τρέφει καὶ ὁ κάθε θνητός. 

 

 

Γι᾿ αὐτὸν λοιπὸν τὸν λόγο καὶ σᾶς τοὺς γονεῖς τῶν ἡρώων αὐτῶν, ὅσοι εἶσθε παρόντες, δὲν σᾶς 

κλαίω τὴν στιγµὴ αὐτή, ἀλλὰ µᾶλλον θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς παρηγορήσω. Γιατί, ὅπως ὅλοι, 

γνωρίζουν καὶ αὐτοὶ ὅτι µεγάλωσαν µέσα σὲ ποικίλες ἐναλλαγὲς τῆς τύχης, καὶ ὅτι εὐτυχισµένοι 

µπορεῖ νὰ θεωροῦνται µόνο ἐκεῖνοι, στοὺς ὁποίους ἔλαχε ἡ µεγίστη τιµή, εἴτε ἕνας ἔντιµος θάνατος 

εἶναι αὐτή, ὅπως αὐτῶν ἐδῶ, εἴτε µία ἔντιµη λύπη, ὅπως ἡ δική σας, καὶ ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων οἱ 

ἡµέρες τῆς ζωῆς τοὺς κανονίστηκαν κατὰ τέτοιον τρόπο, ὥστε τὸ τέρµα τῆς εὐτυχίας τους νὰ 

συµπέσει µὲ τὸ τέρµα τῆς ζωῆς τους. Γνωρίζω βέβαια ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ σᾶς πείσω γι᾿ αὐτά, µιὰ 

τέτοια στιγµὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ εὐτυχία τῶν ἄλλων θὰ σᾶς κάνει νὰ θυµηθεῖτε πολλὲς φορὲς τὴν 

εὐτυχία, ποὺ κάποτε αἰσθανθήκατε καὶ σεῖς. Καὶ λύπη αἰσθάνεται κανεὶς ὄχι γιὰ τὴν ἔλλειψη τῶν 

ἀγαθῶν ποὺ δὲν δοκίµασε ποτὲ στὴν ζωή του, ἀλλὰ γιὰ τὴν στέρηση ἐκείνων, τὰ ὁποῖα πρὶν τοῦ 

ἀφαιρεθοῦν ἀποτέλεσαν µέρος τῆς ζωῆς του. Ὅσοι δὲ ἀπὸ ἐσᾶς εἶσθε σὲ ἡλικία ποὺ ἐπιτρέπει τὴν 

τεκνοποιία, πρέπει νὰ ὑποφέρετε τὸν πόνο σας µὲ περισσότερη ὑποµονή, γιατὶ ἐλπίζετε νὰ ἀποκτήσετε 

καὶ ἄλλα παιδιά. Γιατὶ ὄχι µόνο γιὰ τὸν καθένα σας ἰδιαίτερα ἐκεῖνα ποὺ θὰ γεννηθοῦν θὰ σᾶς κάνουν 

νὰ λησµονήσετε σιγὰ σιγὰ αὐτὰ ποὺ χάσατε στὸν πόλεµο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πόλη τὸ κέρδος θὰ εἶναι 

διπλό, γιατὶ µὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀφ᾿ ἑνὸς ἀποφεύγεται ἡ ἀπειλούµενη ἐρήµωση ἀπὸ τὴν ἐλάττωση 

τοῦ πληθυσµοῦ, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ἐνισχύεται ἡ ἀσφάλειά της. Γιατὶ τίποτε τὸ σωστὸ καὶ δίκαιο δὲν εἶναι 

σὲ θέση νὰ σκεφθοῦν καὶ νὰ συµβουλεύσουν τὴν πόλη ὅσοι δὲν ἔχουν παιδιὰ νὰ τὰ ἐκθέσουν στὸν 

κίνδυνο ποὺ ἐκτίθενται τὰ παιδιὰ ὅλων τῶν ἄλλων. Ὅσοι δὲ πάλι ἔχετε προσπεράσει τὸ ὅριο αὐτὸ τῆς 

ἡλικίας, πρέπει νὰ θεωρεῖτε κέρδος τὸ ὅτι περάσατε τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς ζωῆς σας εὐτυχισµένοι, 

ἡ δὲ περίοδος τῆς λυπηµένης ζωῆς σας θὰ εἶναι σύντοµη, καὶ νὰ ἀνακουφίζεσθε ἀπὸ τὴν δόξα αὐτῶν 

ἐδῶ τῶν ἠρωικῶς πεσόντων παιδιῶν σας. Γιατὶ τὸ µόνο πράγµα ποὺ δὲν γερνάει ποτὲ εἶναι ἡ 

φιλοδοξία, καὶ ἐκεῖνο ποὺ εὐχαριστεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν γεροντική του ἡλικία, ὅταν εἶναι ἄχρηστος 

πιά, δὲν εἶναι τὸ κέρδος, ὅπως ἰσχυρίζονται µερικοί, ἀλλὰ ἡ ἀπόλαυση τιµῶν. 



 

 

Ὡς πρὸς σᾶς δὲ ἐξ ἄλλου, τοὺς γιοὺς καὶ ἀδελφούς τους, ὅσοι εἶσθε παρόντες, βλέπω ὅτι ἡ 

προσπάθεια, τὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ καταβάλλετε, γιὰ νὰ τοὺς µιµεῖσθε, εἶναι τροµακτικὰ δύσκολη. 

Γιατὶ ὅλοι συνηθίζουν νὰ ἐπαινοῦν ἐκεῖνον ποὺ δὲν ὑπάρχει πλέον, ὁσοδήποτε δὲ ὑπέροχη καὶ ἂν 

ὑποτεθεῖ ὅτι εἶναι ἡ ἀρετή σας, µόλις καὶ µετὰ βίας θὰ θεωρούσατε ὅτι εἶσθε, ὄχι ὅµοιοι, ἀλλὰ κατὰ τί 

κατώτεροι. Γιατὶ καὶ µεταξὺ τῶν ζώντων ὑπάρχει φθόνος ἀµοιβαῖος ἐκ µέρους τῶν ἑκάστοτε 

ἀντιζήλων, ὅποιος δὲ πεθαίνει καὶ δὲν εἶναι ἐµπόδιο σὲ κανέναν τιµᾶται µὲ µία εὔνοια ἀπαλλαγµένη 

ἀπὸ κάθε ἀντίδραση. Ἂν δὲ πρέπει νὰ κάνω λόγο καὶ γιὰ τὴν γυναικεία ἀρετή, σχετικὰ µὲ αὐτὲς ποὺ 

θὰ ζοῦν ὡς ἑξῆς σὰν χῆρες, θὰ συµπεριλάβω ὅλα ὅσα ἔχω νὰ πῶ σὲ µία σύντοµη παραίνεση: θὰ εἶναι 

µεγάλη ἡ δόξα σας, ἂν δὲν δειχθεῖτε κατώτεροι τοῦ φυσικοῦ σας χαρακτήρα, καὶ µάλιστα ἂν γιὰ τὴν 

κάθε µιά σας γίνεται ὅσο τὸ δυνατὸν λιγότερος λόγος µεταξὺ τῶν ἀνδρῶν, εἴτε πρὸς ἔπαινον εἴτε πρὸς 

κατηγορία (εἴτε γιὰ καλὸ εἴτε γιὰ κακό). 

 

 

Ἐκφώνησα λοιπὸν κι ἐγώ, σύµφωνα µὲ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ νόµου, τὸν ἐπιτάφιο, καὶ εἶπα ὅ,τι εἶχα νὰ πῶ 

κατάλληλο γιὰ τὴν περίσταση, καὶ µὲ ἔργα δὲ αὐτοί, τοὺς ὁποίους θάπτουµε, ἐν µέρει µὲν ἔχουν 

τιµηθεῖ τώρα ἀµέσως, ἐν µέρει δὲ θὰ τιµῶνται στὸ µέλλον, γιατὶ ἡ πόλη θὰ ἀνατρέφει τὰ παιδιὰ τοὺς 

δηµοσία δαπάνη µέχρι ποὺ νὰ γίνουν ἔφηβοι, ἀπονέµουσα ἔτσι καὶ σὲ αὐτοὺς ἐδῶ καὶ στοὺς 

ἐπιζῶντες χρήσιµη ἀµοιβή, ἀντὶ στεφάνου τρόπον τινά, γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνες τοὺς ὑπὲρ τῆς 

πατρίδας. Γιατὶ ὅπου τὰ βραβεῖα τῆς ἀρετῆς εἶναι τὰ πιὸ µεγάλα, ἐκεῖ συγκαταλέγονται µεταξὺ τῶν 

πολιτῶν καὶ οἱ πιὸ ἐνάρετοι ἄνδρες. Καὶ τώρα νὰ χορτάσει ὁ καθένας θρηνώντας τὸν δικό του καὶ 

ἔπειτα νὰ ἀποχωρήσει». Μὲ αὐτὸν λοιπὸν τὸν τρόπο τελέστηκε ὁ ἐνταφιασµὸς τῶν πεσόντων κατὰ 

αὐτὸν τὸν χειµώνα, µὲ τὸ τέλος τοῦ ὁποίου συνέπεσε καὶ τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους τοῦ παρόντος 

πολέµου. 

 

(Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν Β´, § 35-46) 

 


