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ΒΛΕΜΜΑ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΠΕΡΙ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ * 

«θεού γαρ Ισχύς καΐ κατ* ΑΙσχύλον υπέρτερα, πολλάκις δ* έν κακοΐσι τάν άμή-
χονον έκ χαλεπδς δύος υπέρ τε ομμάτων κρημναμέναν νεφέλαν ορθοί» *. 

Το χωρίον τοοτο §χει ληφθή έκ της τραγωδίας του ΑΙσχύλου «Επτά επί Θήβας» 
στίχ. 226—229, δπερ δχει οοτω : 

"Εστί' θεού δ'Ιτ' Ισχύς καθυπερτέρα* 
πολλάκι δ'έν κακοΐσι τον αμήχανον 
κάκ χαλεπός δύας οπερθ" ομμάτων 
κρημναμέναν νεφελαν ορθοί. 

Άντιζηλίαν καί άλληλοκτονίαν τών δύο αδελφών—υΙών του ΟΙδίποδος, Έτεο· 
κλέους καί Πολυνείκους έν τω ζοφερώ καί πολυστενάκτω τούτφ δράματι 6 ποιητής 
έζωγράφισε. Το «"Αρεως μεστόν» a ëpyov είναι μεστόν δέους, καταιγίδων, αγωνίας» 
συντριβής, καταπληκτικής πολεμικής φρίκης, άρρητου συγκινήσεως καί Ιερού φόβου. 
"Η ανυπέρβλητος δύναμις της φαντασίας καί ή ενάργεια, δι' ής διατυποΟνται ol αίσχυ· 
λείοι στίχοι καθιστούν τα συμβαίνοντα τοσούτον συνταρακτικά, οστε να έπέρχηταί τις 
συντονισμός πολεμικής Ιαχής καί πατριωτικού τόνου Ή άνόρευσις τοΟ Έτεοκλέους 
ύποδηλοί τφ πλήθει τήν φλογεράν άγάπην προς το δεινοπαθούν Εθνος αυτού. TÒ πλή
θος, ό χορός των παρθένων, ώς σμήνος πτηνών, εμφανίζεται επί της ορχήστρας άλλό-
φρον. Μεγίστη έπίθεσις Εχει έξαπολυθή επί τών επάλξεων τής πόλεως. ΠαροΟσαι at 
"Ερινύες δια τους μισητούς έκ των θεών πρωταγωνιστάς τής στυγερδς γενεάς. Εντός 
πλήρους μυστηρίου καί απίθανου σκότους κινούνται τα πρόσωπα τής τραγωδίας. Ποιον 
θα είναι το τέλος τής έκ τών Όλυμπίων θεών τυφλώσεως ; Ποία έν προκειμένω θα 
είναι ή πραγματική άνθρωπίνη ευθύνη έναντι τής τρομερός αυτής καταστάσεως ; 

ΑΙ παρθένοι γινώσκουν, Ott ot θεοί παρέχουν τήν νίκην, δπως επίσης γινώσκουν, 
δτι καί εγκαταλείπουν μίαν πόλιν απερχόμενοι. Ή επιρροή τούτων επί του ανθρωπίνου 
γένους καί τής ζωής είναι τεραστία. "Αλλως τε άνθρωποι, ήρωες, ημίθεοι εμφανίζονται 
ήμίν έν τοις δράμασι του ΑΙσχύλου έν μέσω πάντοτε θείων καί ανθρωπίνων σχέσεων 
καί συναφειών. Περιβάλλονται urtò θεοτήτων φιλικώς ή έχθρικώς Εναντι αυτών δια-
κειμένων Β. 

Ή άνθρωπίνη ζωή έν τφ Αίσχύλω υποτάσσεται είς σκοπούς ανωτέρους καί ol 

* Άπο τας εργασίας έν τφ Φροντιστηρίψ ι%ς 'Αρχαίας Ελληνικές Φιλολογίας τοδ 
Διδασκαλείου Μέσης 'Εκπαιδεύσεως τοδ κ. Κων. Ί . Μερεντίτου, καθηγητού έν τφ Πανεπιστη. 
μίω 'Αθηνών. 

1) Μαρκελλίνου έκ των είς θουκοδίδην σχολίων περί τοδ βίοο αδτοδ θουκυδίδοϋ καί 
της τοδ λόγου ιδέας § 5. Thucydidis De bello Peloponnesiaco Libri Octo. G. Boehme 
Lipsiae 1852. 

2) Άριστοφ. Βάτραχοι στ. 1021 Ικδ, Oxonii τόμ. Il, 1959. 
3) Κων. Ί . Μερεντίτοί) : Karl Reinhardt σ. 490 περ. «Πλάτων» Ιτος 1958 τ·ι5χη 19/20. 



— 121 — 

σκοποί αυτοί διακυβερνούν. "Οταν δ άνθρωπος δρφ, συχνότατα αγνοεί τους θεούς. 
"Οταν έκσπάση δραματικόν γεγονός έν τώ βίω άναννωρίζει αυτούς καί προσεύχεται 
δια τήν άπομάκρυνσιν της αντίξοου περιστάσεως, 'Υπάρχει εΤς θεός μ[α δύναμις κε
καλυμμένη, ήν 6 δράστης δέν θεδται πλην υπακούει. Μυστηριώδης πλευρά καθ' ήν ή 
του ποιητοΟ ψυχολογία μείγνυται τη θεολογία. Ό περιφρονών καΐ παραγνωρίζων τήν 
Ύπερτάτην δύναμιν συντρίβεται έκ θείας Νεμέσεως. ΟΙ θεοί κτυπούν τήν άλαζονείαν. 

Πέραν του όρωμένου υπάρχουν πράγματα μεγαλειώδη, δτινα δέν παρουσιάζον
ται αμέσως. Ή δρδσις του άνθρωπου δέν έχει έν εαυτή πάντα τον λόγον της οπάρ* 
ξεως αυτής ουδέ παρέχει τήν έξήγησιν, δτι αϋτη έν αγνοία αύτου υπακούει εις τι το 
σκοτεινάν καΐ το άνώτερον δτι δια των ανησυχιών καΐ αυταπατών αύτου καταλήγει 
πλείστας φοράς είς αποτελέσματα, δτινα ουδόλως έπεζήτησε *. 

Έ ν τφ α' έπεισοδίω έν ώ καί ot ανωτέρω στίχοι ανήκουν αϊ παρθένο, εύχονται 
τοις θεοίς να έλθουν επίκουροι της πόλεως. "Ο Ετεοκλής έπιτιμφ ταύτας, διότι απο
θαρρύνουν δια της στάσεως αυτών τους πολεμιστάς, Έ ν ζωηροτάτω δέ διαλόγω αντι
τίθεται ή δραστηριότης του Έτεοκλέους προς τήν παθητικήν τών γυναικών στάσιν. 
Έκ τούτου δυνάμεθα να διακρίνωμεν τήν έντασιν τών παθών καί τήν θλΐψιν τών παρ* 
θένων καί εΐναι αδύνατον να άναγινώσκωμεν χωρίς συγκίνησιν το πλήρες φρίκης 
δσμα τών Θηβαίων γυναικών. Ή στάσις τοΟ Έτεοκλέους Εναντι αυτών έκδηλοΰται 
ώς έξης: 

«Μή δέχεσαι κακάς συμβουλάς, μή κάμεις καμμίαν άνοησίαν. Δια της υπακοής 
μόνον τα πάντα επιτυγχάνονται». 

Σ χ ό λ ι α 

Έστι* θεού δ'Ιτ* Ισχύς καθυπερτέρα' 

"Ο Ahrens σημειοί θεοΐς. Ό σχολιαστής επάγεται. Sic Mam. antiqua correptus 
pro θεού. Praeterea rectius post έστι (ita est) inter pugnitur. Cum dativo coniungitur 
habendi significatione, diciturque non solum de rebus quas quis habere et possidere 
potest, sed etiam de cogitationibus et consiliis δπως Αίσχ. Προμ, 297 Ωκεανού φίλος 
εστί βεβαιότερος σοι. 732 εσται δέ θνητοίς είσαεί λόγος μέγας. Επτά επί Θήβας 618 
εί καρπός έσται θεσφάτοισι Λοξίου. "Ο P. Mazon (δκδ. Bude) ομοίως τοποθετεί σημείον 
στίξεως μετά τό έστι" διορθοι δέ θεού. 

ε τ ι : μετά συγκριτικού ώς έν ΑΙσχ. Προμ. 934 αλλ' δθλον δν σοι τουδ" έτι 
άλγίω πόροι. 987 où γαρ σύ παις τε κάτι τουδ' άνουστερος, έν Πέρσαις 438 καί τΙς 
γένοιτ' δν τήσδ* έτι έχθίων τύχη ; 

ίσχώξ : robur, vis, potestas. πρβλ. Προμ. 212 κατ' ίσχύν, Ε π τ ά επί θ . 1074 Διός 
ίσχύν. Άναμ, 287 Ισχύς πορευτου λαμπάδος. 

καουπερτέρα : καθυπέρτερος—superior. Ώ ς είδον κατυπέρτερα τών Περσέων 
γινόμενα τα πρήγματα "Ηροδ. 7,233. Έ ν δέ γε πολέμω ό καθυπερτέρα ν τών άντιπά· 
πάλων ; Ξεν. Άπομν. 4. 6,14. 

πολλάκι δ'έν κακοΐσι τόν άμήχανον 

π ο λ λ ά κ ι . saepe Πέρσ. 757 τοιάδ' έξ ανδρών ονείδη πολλάκις κλύων κακών, ή 
Άγαμ. 241 πολλάκι πατρός κατ' άνδρώνας . . . [α] Επικός καί λυρικός σχηματισμός 

1) Alfred καί Maurice Croiset : 'Ιστορία της 'Αρχαίας 'Ελληνικές Λογοτεχνίας «Πά
πυρος» êv 'Αθήναις 1938, σ. 420 κ έ. 
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πολλάκι έν χρήσει παρά τοις τραγικοίς χάριν του μέτρου, άλλα μόνον είς λυρικά χω
ρία. "Απαξ ό Σοφοκλής χρησιμοποιεί έν Φιλοκτήτη 1456 δίς έν Αίσχύλω είς στίχους 
δοχμιακούς. 'Επτά 227, Ίκέτιδ. 120 πολλάκι δ" έμπίτνω ξύν λακίδι λίνοισιν καΐ στίχ. 
131 ομοίως (δόχμιος ^ ^ — πεντασυλλαβος πους 8 χρόνων). 

έ ν De statu vel corporis vel animi iti quo quis versatur. Ε π τ ά επί θ . 187 μήτ" 
έν κακοίσι μήτ'έν εύεστοί φίλη. Πέρσ. 840 χαίρετ* έν κακοίς ομως. 851 oò γαρ τα 
φίλτατ' έν κακοίς προσδώσομεν. Ά γ α μ . 765 νεάζουσαν έν κακοίς βροτών οβριν, 1612 
ύβρίζειν έν κακοίσιν où σέβω Εομ. 276 διδαχθείς έν κακοΐς. 

κακοίσι (Substantive) κακόν vel cum articulo το κακόν malum, de malo quovis 
dicitur quod qnis vel patitur vel facit. Χοηφ. 222. Άλλ ' έν κακοίσι τοις έμοΐς γελάν 
θέλεις. 

τ ο ν ά μ ή χ α ν ο ν αμήχανος, inops, consilii expers. τόν άμάχανον (Δωρ. οοτως 
ένραψεν ό σχολιαστής αντί άμήχανον). Ό μή έχων μέσα, πόρους ό ευρισκόμενος έν 
απορία, ό μή γιγνώσκων τΐ να πράξη στερούμενος αρωγής, άντίθ. εύμήχανος. Ό αμή
χανος είναι αίτιος της εαυτού καταστάσεως ανίκανος, άνεπιτήδειος. || qui effugi vel 
averti nulla ratione potest. Εύμ. 561 άμηχάνοις δύαις Πρ. 59 δεινός γαρ ευρείν κάξ 
αμήχανων πόρους. Fr. 435 άμήχανον τεύχημα (τέχνημα Nauck) κσΐ δυσέκδυτον de quo 
schol Eûp. Ό ρ . 25 ή γαρ Κλυταιμήστρα οφανεν (Άγαμέμνονι) οοτε ταΐς χερσίν οοτε 
τη κεφαλή έκδυσιν έχοντα. 

κάν χαλεπός δύας ϋπερθ' ομμάτων 
κάκ, Cum praeposìtionibus αντί, άπό, έκ, έπί, vocabulisque quae cum his prae-

positionibus sunt composita, in κάνα, κάντί, κάκ (vel κάξ) καπό, κάπΐ ώς Προμ. 743 
κάναμυχθίζει. Ε π τ ά 1028 κ4νά κίνδυνον βαλώ καΐ κάξορθιάζων. κάπολακτισμοί κλπ. 

χ α λ ε π ά ς χαλεπός gravis, perniciosus Ά γ . 1502 δ παλαιός δριμύς άλάστωρ 
Άτρέως θοινατήρος χαλεπής. Χαλεπάς δύας—χαλεπής δύης χαρακτηριστικόν τήο δωρι
κής διαλέκτου. Ή άπό κοινού μετά της 'Αχαϊκής διατήρησις του αρχαίου μακρού α το 
όποιον ol "Ιωνες προέφερον ώς α καΐ παρέστησαν τελικώς δια του η : μάτηρ, φάμα, 
άδύς *. 

δύας δύη aerumna miseria—-δυστυχία, ένδεια, πόνος, ταλαιπωρία. Ήσύχ. κακο-
πάθεια, δυστυχία Σουίδας παρέχει διά να δήλωση τήν βάσανον του προσεπηγμένου έπί 
βράχου Προμηθέως 179 πικραΐς δύαισιν ουδέν έπιχαλ$ς. Πρβλ. δυάω (οδύνη) ποιητ. 
λέξις αγωνία. 

ίίπερθε supra 'Ay. 232 οπερθε βωμού δμμα (oculus) Προμ. 69 δρφς θέαμα δυσ· 
θέατον δμμασιν 356 έξ ομμάτων δ' ήστραπτε γοργωπόν σέλας. 

κρημναμενόίν νεφελδν ορθοί 
κ ρ η μ ν α μ ε ν ά ν (P. Mazon : Les Sept contre Thèbes τόμ. Ι σ. 118 κριμναμενδν. 

κριμνώ' ήμαρτημένως αντί κρημνώ. ίδέ κρημνάω—κρήμνημι. Αίσχ. Ε π τ ά έπί Θήβας 
229J: Thesaurus linguae Graecae Henr. Stephano Parisiis 1841 (pendeo) Δωρ. τύπος 
κρήμνημι=κρεμάννυμι «κρεμώ' âyKUpav ποτέ . . . ναΐ κρημνάντων Πίνδ. Π. 4. 42 
κρήμνη (προστακτ.) σεαυτήν έξ . , . άντηρίδος. Εύρ. έν 'Αδήλ. 150» εξαρτώ, αναρτώ. 
Παθ. κρήμνδμαι=ε!μαι κρεμασμένος, κρέααμαι. Εύρ. Ήλ. 1217 αΙωρουμαι έν τφ αέρι. 

ν ε φ ε λ ά ν νεφέλη nubes Frag. 196, 7 νεφέλην ύπερσχών. 'Ιδιόρρυθμος τονισμός 
otov έλένον, όρνίθες, ούτως, παντώς παντά" (·η). Νεφέλη* τα ομηρικά επίθετα αυτής 
είναι κυανέα, μελαίνα, πορφυρέη. Ό συνηθέστερος τύπος είναι νέφος Ιδίως παρά τοις 
πεζονράφοις, αν καΐ ό Ξενοφών έχει έν Κ. "Αν. 1. 8,8 «έφάνη κονιορτός ώσπερ νεφέλη 
λευκή». Χρησιμοποιείται μεταφορικώς έπί του θανάτου παρ'Όμήρω «νεφέλη δέ μιν 
άμφεκάλυψεν κυανέη Υ 417. Ή ενίοτε προς δήλωσιν θλίψεως* τόν δ' άχεος νεφέλη 

1) Γ. Κουρμούλη : 'Ιστορία της Έλλην. γλώσσης. Μέρος Α" σελ. 88 'Αθήναι 1954. 
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έκάλυψε μέλαινα Ρ 591. 'Ομοίως αϊ φράσεις* κατά δ" οφθαλμών κέχυτ* άχλύς' Π 344 
άμφί δέ δσσε κελαινή νύξ έκάλυψε Ε 310. 'Ενταύθα λέγεται περί λιποθυμίας ώς καΐ 
έν Ε 696, Ξ 438, Χ 466 ένω συνήθως αναφέρεται είς θάνατον Ε 659 τον δε κατ' οφθαλ
μών έρεβεννή νύξ έκάλυψε (πρβλ. σκοτάδι βλέπω, δηλ. δέν βλέπω τίποτε, είμαι τυφλός). 
ΚαΙ τούτο διότι ή λιποθυμία κατά πάντα ομοιάζει τω θανάτω. Το πάθος της ψυχής 
θεωρείται ως τις νεφέλη, ήτις περικαλύπτει τάς φρένας ώς θ 124 "Εκτορα δ* alvòv 
άχος πύκασε φρένας ήνιόχοιο» καΐ δτι προκαλεί αποτέλεσμα οίον ή έν τφ αίσθητφ 
κόσμφ κάλυψις, 

ορδβΐ || ërïgo=dcvop9c3 ubi σαοί * coniecit Hermann quum versus strophicus in 
iambum exeat, Εύμ. 751 οίκον ψήφος ώρθωσεν μίαν || rego=Kuß8pvGO, διοικώ, βασι
λεύω Ίκέιιδες 673 δς πολιώ νόμφ αΤσαν ορθοί || statuo Ιΐστημι) Χοηφ. 584 ξιφηφόρους 
αγώνας όρθώσαντί μοι. || in rectum muto, corrigo. "Ay. 1475 νυν δ* ώρθωσας στόματος 
γνώμη ν. 

Μετά,φροααχς 

Est ut dicis* diis vero est etiam superior potestas et saepe haec afflictum in 
malis ex gravi calamitate supra occulos incumbentium nubium a erïgit 8. 

Oui, mais le pouvoir céleste est plus puissant encore. C* est lui qui sou venti 
quand Γ homme plongé dans des maux sans issue, en sa détresse amere, voit un 
brouillard déjà descendre sur ses yeux, brusquement le releve *. 

XOP. Είναι' του θεού δέ ή δύναμις ακόμη ανωτέρα. Είς τάς συμφοράς πολλές 
φορές τόν άπελπισμένον, πού μαύρη νεφέλη τους οφθαλμούς σκεπάζει άπό τήν άγρίαν 
δυστυχίαν ανορθώνει. 

Ενταύθα ή φράσις διαμορφουται κατά τήν πορείαν τών δεινών γεγονότων. Ή 
σκέψις τυγχάνει ανάλογος τών οδυνηρών περιστάσεων. 'Εμφανίζει ίξοχον δείγμα θεο
σέβειας του ποιητοΟ. Ή γλώσσα αύτοο ενέχει δυνατήν πνοήν καΐ εγκλείει μεγάλην 
ψυχήν. Ή δυστυχία, ήτις καλύπτει δίκην νεφέλης, τον άπελπιν—εΐκών συνταρακτική— 
διαλύεται προ τής τρυφερότητος, συμπόνιας παρηγορητικής αορας της αίθερίας θεϊκής 
πνοής 6. Αοτη έμψυχοι τόν άνθρωπον, δστις καταφεύγει αύτη. Διό καΐ κατά τον Map-
κελλίνον, δτε θρφκες καί Δόλογκοι έπολέμουν προς τους "Αψινθίους καΐ έπιέζοντο 
ύπό τούτων, έζήτησαν τήν συμβουλήν του Μαντείου τών Δελφών γνωρίζοντες, δτι μό
νον ή θεία δύναμις δύναται να φέρη άνακούφισιν είς τους δεινοπαθούντος καί άπέλ-
πιδας. Ρίγος συγκινήσεως όποσυρίζει έν τω του απέλπιδος σώυατι δάκρυα ύπερ· 
πληρούν τους οφθαλμούς αύτοΰ, διότι γνωρίζει 

δτι μόνον θεός έξ αμήχανων εύρίσχει πόρους. 

1) σαόω=ποιητ. λέξις αντί σφζω, sospito, incolumen praesto, σαοί pro ορθοί incerta 
Hermann. 'Επτά 229. 

2) κρη ιναμδναν νεφελάν' incumbentium nubium λαμβάνεται γεν. πληθυντ. (Δωρ, τοπ.). 
3) Ahrens Ε Α. : Aeschyli et Sophocles. Tragoëdiae et Fragmenta Par, 1846 

έν a. 306'. 
4) P. Mazon : Eschyle : Les Sept contre Thèbes Budè Paris 1949 τόμ. Ι σ, 118. 
δ) Ίδέ καί Wilamovitz—Moellendorff : Aischylos interpretetionem. Berlin 1914 

σ. 64, 73. 
το5 αύτοδ" Griechische Tragöedien p. 73 κ.Ι. πρβλ. die drei Tragiker Aischylos κ.Ι. 


