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ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΝ 

Ουδείς μελετών τήν Ίστορίαν του θουκυδίδου είναι δυνατόν καΐ μετά τήν όλοκλη-
ρωτικήν του èpyou μελέτην να μή έπανέλθη είς το δεύτερον βιβλίον, ένθα περιέχεται το 
άσμα ασμάτων της ελληνικής φιλολογίας* ή πάνα λαλέουσα του ελληνικού δαιμονίου* 
λαμπρόν καΐ σεβαστόν μνημειον ευλαβούς εθίμου. Ό Γερμανός φιλόλογος Nüsslin (ι) 
διδάσκων άπό πανεπιστημιακής Εδρας έν Γερμανία τον Έπιτάφιον του Περικλέους γρά
φει : €Δέν δυνάμεθα νά τον άναγνώσωμεν, χωρίς να αίσθανώμεθα εαυτούς πολλαπλώς 
παρακινούμενους προς ΰψηλήν πνευματικήν έπιδίωξιν, προς αληθή ανιδιοτελή άγάπην 
δια τήν πατρίδα, προς χαρμόσυνον θυσίαν δια τήν ίδίαν καΐ προς αύστηράν καΐ έθελου-
σίαν ύπακοήν εις τους Νόμους καΐ τήν έξουσίαν». Τοιαύτης λοιπόν ούσης τής σημασίας 
του Επιταφίου είναι φυσικόν πάσα απορία γεννηθείσα έκ τής μελέτης τής θουκυδιδείου 
"Ιστορίας νά ύποχωρή προ τών προβλημάτων, άτινα τό φιλολογικόν αυτό μνημείον 
προσφέρει. 

**• 

Ή αντιγραφή τών 'Αθηναϊκών Νόμων ύπο τών 'Ρωμαίων 
(Θουκυδ. Β ' 37). 

Ό αναγνώστης έστω καΐ δια πρώτην φοράν του Επιταφίου ευλόγως θέτει πληθύν 
ερωτημάτων, μεταξύ τών οποίων έξέχουσαν θέσιν κατέχει καί τό έν κεφαλαίω 37 πρό· 
βλήμα : *χρώμε·&α γαρ πολιτεία, ου ζηλονογι τους τών πέλας νόμους, παράδειγμα δε μάλλον 
αυτοί δντες τισιν η μιμούμενοι ετέρους*. 

Είναι αληθές δτι ot Αθηναίοι δέν ήσαν μόνον υπερήφανοι δια τήν καταγωγήν των, 
άλλα καί δια τό πολίτευμα των καί δή δια τήν νομοθεσίαν των, διότι «πρώτη τε καί νό
μους Κθετο καί πολιτεία κατεστήσατο». Καί τό δτι βεβαίως αϊ έλληνικαΐ πόλεις θα έμι-
μήθησαν τάς 'Αθήνας, ουδεμία αμφιβολία υπάρχει, διότι είναι βέβαιον Ιστορικώς δτι 
«ή πάσα πόλις τής Ελλάδος παίδευσις έγένετο» καί δτι «τούτο γαρ £χει μέγιστον ή 
πόλις ημών αγαθόν δτι τών κακών έργων παράδειγμα τοις "Ελλησιν γέγονεν» ('). 
'Αλλά αρά γε θα συνέβη τό ϊδιον καί δια τους 'Ρωμαίους ; Ό αείμνηστος Μιστριώ
της (8) αντιτιθέμενος είς τήν γνώμην τών Hertz καί Steup δτι δ Θουκυδίδης αίνίτ-
τεται τήν ρωμαΐκήν πρεσβείαν, ήτις άφίκετο εις τάς 'Αθήνας τω 454 π. Χ., ίνα άντι-

1) F. Α. Nüsslin : Des Pericles Standrede auf die gefallenen Athener, Thucyd. II 
35—46 übersetzt mit Einleitung und Anmerkungen, Mannhein 1834. «Wir können sie 
nicht lesen ohne uns zu höherm, geistigen streben, zu wahrer, uneigennütziger Liebe 
für das Vaterland, zu freudigen opfern für dasselbe und zu strengem und willigem Ge
horsame gegen die Gesetze und die Obrigkeit vielfach angeregt zu fühlen>. 

2) Λυκούργου, κατά Λεωκράτους 158, 18. 
3) Γ. Μιστριώτου, θουκυδίδου Ξυγγραφή, 'Αθήναι 1904, Βιβλ. Βον, οέλΐς 83, Σημ. 1η. 
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γράψη τήν άθηναϊκήν νομοθεσίαν, λέγει δτι αυτό είναι άπίθανον, διότι ol 'Ρωμαίοι 
έν τοις χρόνοις του Περικλέους ούδεμίαν σημασίαν εΐχον. Πληροφορούμεθα βεβαίως 
παρά Πολυβίω (Ι 3) δτι «έν μέν οΰν τοις προ τούτων χρόνοις (δηλ. 221 π. Χ.) ώς αν εί 
σποράδας είναι συνέβαινε τάς της οίκουμένης πράξεις . . . από δέ τούτων τών και
ρών οίον εί σωματοειδή συμβαίνει γίγνεσθαι την ίστορίαν, συμπλέκεσθαί τε τάς 
Ίταλικάς καΐ Λιβυκάς πράξεις ταΐς τε κατά τήν Άσίαν καί ταϊς Έλληνικαΐς», 'έτι δέ 
καί παρά Πλουτάρχω (Βίος Φλαμινίνου 2) δτι «ή 'Ελλάς οϋπω πολλά συνενηγμένη 
Τωμαίοις, άλλα τότε πρώτον έπιμιγνυμένη ταΐς πράξεσι . . . », άλλα at γνωμαι αδται 
τών δύο λογίων ανδρών της αρχαιότητος ουδόλως είναι όρθαί, διότι ol,('Ρωμαίοι πρίν ή 
έττεκτείνωσι τήν κυριαρχίαν των προς*; νότον εΐχον ήδη έλθει είς έπαφήν μετά τών 
Ελλήνων où μόνον της Μεγάλης 'Ελλάδος, άλλα καί μετά τών 'Ελλήνων της κυρίως 
'Ελλάδος, οΐτινες συχνάκις έπεσκέπτοντο τήν Κάτω Ίταλίαν λόγω τών συγγενικών δε
σμών, άλλα καί δια λόγους πολιτικούς, συνεπεία τών όποιων «leur diplomatie a mêlé 
maintes fois à ses combinaisons la Grande—Grèce et la Sicile ; leurs armées y ont 
paru à diverses reprises ; leurs marchands surtout ont cherché, à Γ Occident comme à 
Γ Orient, des débouchés pour leur commerce». (G. Collin, Rome et la Grèce. Paris 
1905, σελίς 17). Tò δτι ol "Ελληνες άλλως τ ε χ α ΐ ol 'Ρωμαίοι εΐχον έλθει είς έπαφήν 
πολύ ένωρίτερον του τρίτου αίώνος (Πολύβιος) καί της εποχής του Φλαμινίνου (Πλού
ταρχος) φαίνεται καί έξ αυτών τούτων τών θρησκευτικών πεποιθήσεων τών 'Ρωμαίων, 
ών ό βασιλεύς Ταρκύνιος ό υπερήφανος (524—510) π. Χ.) συμβουλεύεται το μαντεΐον 
τών Δελφών. ΈπΙ της εποχής του ήδη βλέπομεν να ύπάρχη μία σοβαρά σύγχυσις του 
όωμαΐκου μετά του ελληνικού Πανθέου καί ot άρχοντες του αυτοπροσώπως ώφειλον να 
θυσιάζουν ότέ μέν κατά τα λατινικά ήθη,καΐ έθιμα, δτέ δέ κατά τα ελληνικά. Ή σχέ· 
σις αύτη δέν είναι μόνον είς τε τον Ιδιωτικον καί θρησκευτικόν βίον τών δύο λαών, 
άλλα καί είς αυτήν ταύτην τήν πολιτικήν. 

«S* il est prudent de ne pas prendre'à la lettre les traditions qui représentent Ser-
vius (578—534 π. X.) fondant la ligue Romano - Latine sur le modèle des amphictyo-
nies d' Asie Mineure ou les decemvirs^étudiant à Athènes les lois de Solon, on peut 
bien croire cependant que, sous les derniers rois, on avait entendu parler à Rome 
des fédérations grecques, et que les rédacteurs des XII Tables se sont inspirés des 
législations célèbres de la Sicile ou de la Grande - Grèce, comme de celles de Charon-
das à Catane et de Zaleucos à Locres» (G. Collin, ένθ. άνωτ., σελ. 17). 

'Επομένως ουχί ορθώς ό αείμνηστος Μιστριώτης χαρακτηρίζει ώς απί&ανον τήν 
γνώμην τών Hertz καί Steup, διότι είναι μέν αληθές δτι έπί της εποχής του Ε' αΙώνος 
ή 'Ρώμη «ούδεμίαν σημασίαν είχεν ώς είχεν ώς στρατιωτική δύναμις»,άλλά επίσης έξ 
ίσου είναι βέβαιον δτι ή ελληνική έπίδρασις έπί τών 'Ρωμαίων υπήρξε τεραστία, άφοο 
καί αυτό τούτο το λατινικόν άλφάβητον προέρχεται άπα τα δωρικά αλφάβητα της με
σημβρινής 'Ιταλίας, ό δέ πολιτισμός της Έτρουρίας ήτο καθαρώς ελληνικός πολιτισμός. 
"Αλλως τε το έσφαλμένον της γνώμης του Μιστριώτου αποδεικνύει καί αυτός ούτος ό 
τελευταίος λόγος του Περικλέους προς τους 'Αθηναίους, ένθα άναγινώσκομεν δτι «καί 
ούκ έστι δστις τη ύπαρχούση παρασκευή του ναυτικού πλέοντας υμάς οΰτε βασιλεύς 
κωλύσει ούτε άλλο ε&νος τών έν τώ παρόντι» (θουκυδ. Β, 62, 3), έννοών δια της λέξεως 
ε&νονς δλους τους ανεξαρτήτους λαούς του τότε γνωστού κόσμου, έν οίς και τους 'Ρω
μαίους, οϊτινες, ώς πληροφορούμεθα παρά Κικέρωνι (De legibus II 25), « . . . legem eis-
dem prope verbis nostri decemviri in decimam tabulam conjecerunt>. 

Προς δέ τούτοις μετά τα μηδικά είχεν ωριμάσει ή Ιδέα μεταξύ τών πολιτικών καί 
φιλοσόφων «de grouper leurs possessions de ce côté (δηλ. έν τη Δύσει) et par exemple 
à Athènes, Themistocle y songe aussitôt après les guerres médiques et le départ de 
Γ expédition de Sicile, en 415, fait éclore dans bien des esprits les rêves les plus 
grandioses» (G. Callin, ένθ. άνωτ. σελ. 16). 
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Πρβλ. Πλουτ. θεμιστ. Ι, 5 : «'Εαυτόν Οπερ της δλης Ελλάδος ήλειφε και την 
πάλιν ήσκει» καί VI, 5 «μέγιστον δέ πάντων το καταλυσαι τους ελληνικούς πολέμους 
καΐ διαλλάξαι τάς πόλεις άλλήλαις». *Η πανελλήνιος αυτή Ιδέα ήτο κήρυγμα μόνον τών 
διανοουμένων- ήτο μία πολιτική άντίληψις, ένα πολιτικόν πρόγραμμα. Αντιθέτως ή 
Μεγάλη 'Ιδέα ήτο όμαδικόν κίνημα του έθνους εύρισκόμενον υπεράνω ατόμων καΐ κομ· 
μάτων, διό καί ζή πάντοτε καΐ προχωρεί ως οδηγός του Ιθνους καί της φυλής είς τήν 
όδόν των πεπρωμένων. 

*** 

θ ο υ κ υ δ . Γ ' 12, 3 

<Ει γαρ δυνατοί ήμεν εκ τον ίσον και άντεπιβονλενσαι και άντιμελλήσαι, τι έδει ημάς εκ 

τον ομοίου επ εκείνοις είναι ; » 

Τό ώς άνω χωρίον, δι' δ δ Gomme έν σελίδι 266 τών Commentary on Thucydi-
des γράφει «another much vexed sentence», παρέχει τός κάτωθι δυσκολίας : 

1) Τρόπος στίξεως. 
2) ΤΙ ή τίς ή [ τί ]. 
3) Έ π ' έκείνοις είναι ή έπ' εκείνους ιέναι ή υπ' έκείνοις είναι. 
4) Άντιμελλήσαι ή άντιμελήσαι ή άντεπιμελλήσαι ή άντεπιμελήσαι. 
Α) Τρόπος στίξεως. Ό Classen, δν άκολουθοΟσιν öl Stahl, Herwerden, Krüger, 

Hellmann, στίζων μετά τό άντεπιβουλευσαι γράφει «καί άντεπιβουλεΟσαι, καί άντιμελ
λήσαι τί έ*δει ήμας έκ του ομοίου έπ' εκείνους Ιέναι». Ό Pflugk προτιμάς τήν γραφήν 
«εί yàp δυνατοί ήμεν έκ του Ισου καί άντεπιβουλευσαι καί άντιμελλήσαι τί £δει ημάς 
έκ του ομοίου έκείνοις' νυν δέ έπ' έκείνοις δντος.» (Γ. Ζηκίδης. Θουκυδίδης τόμ. Γ') 
"Ο Cobet ακολουθών τήν γραφήν τοΟ αρχαίου σχολιαστου στίζει μετά τό άντι
μελλήσαι, ήτις κατά τήν γνώμην μου είναι ή ορθότερα στίξις, καί δεχόμενος τό τί 
ώς έρωτηματικόν γράφει : «καί άντεπιβουλευσαι καί άντιμελλήσαι, τί Ιδεί ήμας ύπ' 
έκείνοις είναι (να είναι υπήκοοι κατά Cobet. Ίδέ Λεξικόν Έρμηνευτικόν Βερναρδάκη). 
Μετά του* Cobet συμφωνεί καί ό ημέτερος Ζηκίδης, δστις ακολουθών τον Herwerden 
όβελίζει τό [έκ του ομοίου], διότι θεωρεί αοτό ώς παρέγγραπτον. Προς ένίσχυσιν της 
γνώμης του ταύτης παραπέμπει είς τό χωρίον ΣΤ 82, 3 τοΟ θουκυδίδου. Οοτως ό Ζη
κίδης γράφει : «Et γαρ δυνατοί ήμεν έκ του ϊσου καί άντεπιβουλευσαι καί άντιμελλήσαι, 
τί έ*δει ήμας [§κ του ομοίου] ύπ" έκείνοις εΤναι». Μετά του Ζηκίδου συμφωνεί απολύτως 
δ Βερναδάκης μέ μόνην τήν διαφοράν δτι προτιμά" τήν γραφήν «έπ' έκείνοις είναι» κα'. 
μεταφράζει οοτω : «"Αν είχομεν Ισην δύναμιν, ώστε καί να άντεπιβουλεύσωμεν αυτούς 
έπιβουλεύοντας καί προς τήν ές ήμας μέλλησιν τών δεινών ν" άντιτάξωμεν δμοίαν 
μέλλησιν, τίς ανάγκη θα ήτο να είμεθα εκτεθειμένοι είς τάς προσβολάς εκείνων». Ό 
"Αγγλος έκδοτης του θουκυδίδου Henrikous Stuart Jones (Scriptorum Classicorum 
Bibliotheca Oxoniensis) προτιμά" τήν γραφήν, ήν καί ημείς έν τη πορεία τής εργασίας 
προ τών οφθαλμών μας εϊχομεν. Προς τον ώς άνω "Αγγλον έκδότην συμφωνουσι καί 
οί παλαιότεροι αύτου Poppo, Bloomfield καί Haasius (έκδοσις Dindorf), δστις μάλιστα 
τό χωρίον μεταφράζει ώς ακολούθως : «Nam si pari potentia praediti et ìnsidias ipsis 
mutus struere et vicissim in aliud tempus eas dif ferre possemus, quid ne cesse erat, 
nos in hac societatis dequalitate tarnen in illorum potestate esse ? 

B) Ti t\ τις f) [τί]. Τό τί, δπερ όβελίζει δ Reuchlin (Ζηκίδης, Biß. Γ', σελ. 25, 
σημ. 3), δ Poppo διορθώνει είς τίς. Τόσον δμως, κατά τήν γνώμην μου, δ όβελισμός 
δσον καί ή διόρθωσις του Poppo είναι ατυχείς, διότι άφ* ενός μέν τό τίς εΐναι άχρτ> 
στον διά τό άντιμελλήσαι, άφ' έτερου δέ διότι τό τί δει είναι σύνηθες ού μόνον είς τον 
θουκυδίδην, άλλα καί εις δλους τους "Αττικούς Συγγραφείς, 

Γ'. ΈΚ τον ομοίου ή εκ του όμοιου. Ό Cobet, δν άκολουθουσι ol Herwerden, 
Ζηκίδης καί Βερναρδάκης, όβελίζει τό έκ του ομοίου. Πιστεύω δτι ουδεμία ανάγκη *ξο-
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βελισμοΰ* υπάρχει, διότι είναι αντί του ομοίως, ό δέ Θουκυδίδης Ιχει ανωτέρω τήν φρά-
σι ν «έκ του Ισου». 

Δ'. En εχείνοις είναι ή νη' εκείνοις είναι ή in' εχείνονς ίέναι. "Η χειρόγραφος 

παράδοσις εΐναι «έπ' εκείνους είναι», ήν δμως μή δεχόμενοι ένιοι τών φιλολόγων μετέ-
γραψαν ol μέν Cobet, Ζηκίδης είς «ort" έκείνοις εΐναι>, ol δέ Krüger, Stahl, Classen, 
Herwerden «έπ' εκείνους Ιέναι», ένώ" ot Hermann, Boehme και Stahl όβελίζουσιν αυτό 
[έπ* έκείνοις είναι]. Ό Βερναρδάκης προτιμά" τήν χειρόγραψον πσράδοσιν, προς ήν συμ-
φωνουσι καί ol Poppo καί Bloomfield. Ό Gomme έν σελίδι 266 τών Commentary γράφει 
δτι δέν εΐναι δυνατόν να έχωμεν «έπ' έκείνοις είναι» έν τη σημασία του to be at their 
mercy καί μάλιστα δταν άκολουθήται άπό το έπ' έκείνοις δντος (because it is in their 
power). Τόσον δμως ή διόρθωσις του Cobet, δσον καί ή του Krüger καί ή του Hermann 
ουδόλως εύσταθουσι, διότι άφ' ενός μέν «le datif au sens propre qui explique les 
valeurs de faveurs et plus encore d' hostilité qu' atteste la préposition (J. Humbert] 

Syntaxe Grecque, Paris, 1954, 524), άφ* έτερου δέ καί τό «έπ' έκείνοις είναι» σημαίνει να 
εΐναι είς τάς τάξεις των καί δχι δπως ό Βερναρδάκης καί ô Cobet έρμηνεύουσι (=νά 
είμεθα υπήκοοι ή να είμεθα εκτεθειμένοι είς τάς προσβολάς εκείνων. Ίδέ Λεξικόν Βερ
ναρδάκη), διότι ή ύποδούλωσις της Λέσβου δέν εΐχεν ακόμη συντελεσθή. Πολύ ορθώς 
ωσαύτως δια τήν γραφήν του Stahl αποφαίνεται ό Gomme γράφων δτι «ή άντίρρησις 
τοο Stahl είς τό «έπ* εκείνους ίέναι», δτι πρέπει να σημαίνη είσβάλλειν είς τήν κυριο
λεκτική ν σημασίαν, δπερ δμως ή Μυτιλήνη δέν δύναται νά κάμνη, είναι σχολαστική 
(Stahl's objection to έπ' έκείνοις ίέναι that it must mean invade, in the literal sense, 
which Mytilene cannot do, is pedantic). "Ομοίως άτυχης είναι καί ή συσχέτισις μέ τό 
Β' 62. 3 ίέναι δέ τοις έχθροις όμόσε (=et d* aller à la rencontre aux ennemis), ήν ποιεί
ται δ Gomme, διότι έν τώ" ως άνω χωρίω έχομεν μίαν κατάστασιν, ής έτερα μορφή είναι 
ή έν συνεχεία του κειμένου είσαγομένη δια του «έπ* έκείνοις δέ δντος αίεί...». Έ ν τη 
καταστάσει δμως αύτη δέν υπάρχει ή έννοια του «όμόσε Ιέναι—comminus pugnare= 
έρχεσθαι είς χείρας, συμπλέκεσθαι», ήν απαιτεί τό ώς άνω χωρίον (πρβλ. Ζηκίδην, ένθ. 
άνωτ., σελ. 151 σημ.). 

Ε'. Άντιμελλήσαι ή άντιμελήσαι ή άντεπιμελλήσαι ή άννεηιμελήααι. Ό Παρισινός 

Κώδιξ καί ό Βατικανός έχουσιν άντεπιμελήσαι, ένφ ό Λαορεντιανος καί ό Augustanus 
ως καί πάντες οί λοιποί κώδικες έχουσιν άντεπιμελλήσαι. Παρά τοις άρχαίοις σχόλια* 
σταΐς έχομεν τάς γραφάς άντιμελλήσαι καί άντεπιμελλήσαι, δπερ ερμηνεύεται ύπό του 
αρχαίου σχολιαοτοΰ δια του «τήν αυτήν έπιμέλειαν δέξασθαι». Ό Poppo στηριζόμενος 
είς τον άρχαΐον σχολιαστήν προτιμφτήν γραφήν άντιμελλήσαι, διότι : «Henri Stephanus 
verbum άντιμέλλω in indicem Thesauri sui contulit ; unde apparet eum probasse 
άντ[επ]ιμελλήσαι, quod et melius cum iis, quae praecedant et sequuntur convenit quam 
άντεπιμελήσαι nam sequitur προαμύνασθαι, ut antea τό προαποστήναι contrarium fuit 
τη μελλήσεί τοο δεινού» (Era. Frid. Poppo, Thucydides libri octo de bello Peloponne
siaco, Lipsiae, 1831). "Αλλά τό πρόβλημα έδώ δέν είναι μόνον ώς προς τήν πρόθεσιν 
επί τοο δήματος άντεπιμελλήσαι, άλλα καί ώς προς τόν αριθμόν του (λ) τών τύπων άν
τεπιμελλήσαι καί άντεπιμελήσαι. Πάντες ol έκδόται τοΟ θουκυδίδου έχουσι τήν γραφήν 
άντιμελλήσαι (Poppo, Haasius, Classen, Krüger, Stahl, Steup, Ζηκίδης, Μιστριώτης κλπ.), 
ό δέ Βερναρδάκης έν τω Ερμηνευτικό? Λεξικφ σημειοΐ : «'Αντί τοΟ άντιμελλήσαι του ΣΧ. τά 
ΧΓ παρέχουσιν άντεπιμελλήσαι, δπερ πιθανώς όρθότερον, διότι μάλλον τό άντεπιμελλή. 
σαι δύναται νά περιέχη τήν έννοιαν τής μελλήσεως καί άντεπιμελλήσεως τών δεινών». 
Μεταξύ τών τύπων ΜΕΛΛ καί ΜΕΛ προτιμητέος κατά τήν γνώμην μου είναι ό τύπος 
ΜΕΛ, διότι 2χει μέν τό όήμα μέλλω τήν Ιννοιαν του διανοούμαι, θέλω, δηλαδή πράξιν 
έξαρτωμένην έκ τής θελήσεως του υποκειμένου, άλλα καί τό φήμα μέλω καί τό μέσον 
μέλομαι, δταν εύρίσκωνται έν τή ενεργητική σημασία, δηλουσι φροντίδα περί τίνος, επι
μελούμαι τινός π.χ. Αίσχ. 'Αγαμέμνων 370...οοκ έφα τις/θεούς βροτών άξιουσθαι μέλειν 
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—on dit que les dieux ne daignent pas avoir soucides mortels (J. Brunei, 1/ aspect 
verbal et Γ emploi des proverbes en Grec. Paris, 1939). 

Ώ ς προς τήν πρόθεσιν ΕΠΙ του τύπου άντεπιμελλήσαι, ην άπορρίπτουσι πάντες 
οί έκδόται μέ το δικαιολογητικόν δτι προσετέθη ασκόπως ύπό του άντιγραφέως λόγω 
επιδράσεως του απαρεμφάτου άντεπιβουλεΟσαι, ώς συνέβη καΐ etc τήν περίπτωσιν του 
Γ' 104.2, ένθα Ιχομεν έναποτίκτειν λόγω τοΟ έναποθνήσκειν, φρονώ δτι αδτη κακώς 
63ελίζεται, διότι 1) ή πρόθεσις ΕΠΙ «exprime avant tout Γ image d* un contact> (J. 
Humbert : Syntaxe Grecque, Paris, 1954 § 522), 2) ή πρόθεσις ΕΠΙ δηλοΐ τήν έσωτερι-
Γνήν στενήν σχέσιν της Νηματικής ενεργείας μεταξύ τών δύο απαρεμφάτων άντεπιβου
λεΟσαι και άντεπιμελήσαι, 3) καΐ διότι το |ί>ήμα άντεπιμελέομαι ή μέλομαι (take care in 
return, take measures against) ενέχει τήν Ιννοιαν της άνταποδόσεως, τήν οποίαν απαιτεί 
καί το άπαρέμφατον άντεπιβουλεΟσαι, π.χ. Ξεν. Κύρ. Άνάβ. Γ. 1,16 «οί μέν γαρ πολέ
μιοι δήλον δτι ού πρότερον προς ήμας τον πόλεμον έξέφηναν πρίν ένόμισαν καλώς τα 
εαυτών παρασκευάσασθαι, ημών δ* ουδείς ουδέν άντεπιμελεΐται δπως ώς κάλλιστα άγω-
νιούμεθα» (John Williams White and Morris H. Morgan, An illustrated dictionary to 
Xenophon's Anabasis, University Harvard). 

Θουκυδίδης Γ' 56, 7 

«Καίτοι χρή ταύτα περί τών αυτών ομοίως φαίνεσθαι γιγνώσκοντας, καΐ το ξυμφέ-
ρον μή άλλο τι νομίσαι ή τών ξυμμάχων τοις άγαθοϊς δταν αίεί βέβαιον τήν χάριν της 
αρετής εχωοι ΚαΙ τό παραυτίκα που νμϊν ώφέλιμον καυιοτήται*. 

Δια τό ώς άνω χωρίον οί ημέτεροι φιλόλογοι Βερναρδάκης καΐ Ζηκίδης μας πλη-
ροφορουσιν δτι «πράγματα παρέσχε τοις έρμηνευταΐς». Ό Βερναρδάκης έν τφ Λεξικφ 
αύτοΟ γράφει : «Καίτοι χρή ταύτα περί τών αυτών όμοιων φαίνεσθαι γιγνώσκοντας, καΐ 
τό ξυμφέρον μή άλλο τι νομίσαι (χρή) ή τών ξυμμάχων τοις άγαθοΐς δταν αίεί βέβαιον 
τήν χάριν της αρετής έχουσιν (Hellmn εχωσι) καΐ τό παραυτίκα που ήμίν ώφέλιμον κα-
θιστήται=ώστε να μή νομίσηιε δτι τό συμφέρον υμών είναι άλλο τι ή δταν τό εκά
στοτε στιγμιαΐον πλεονέκτημα υμών παρέχεται καΐ είς τους αγαθούς τών συμμάχων 
έχοντας πάντοτε ασφαλή τήν εύγνωμοσύνην (έκ μέρους τών άλλων) δια τήν άρετήντων>. 
Έ ν τοις «Σχολίοις τών Δημηγοριών τοΟ θουκυδίδου» δ Βερναρδάκης συντάσσει οοτω : 
«καίτοι... νομίσαι ή δταν και τό παραυτίκα που καθιστήται ώφέλιμον ήμίν (ή ύμιν) 
έχουσι βέβαιον τήν χάριν τής αρετής τοις άγαθοΐς τών ξυμμάχων». Ό Ζηκίδης έν τή 
ύπ' αύτου έκδόσει του θουκυδίδου (Βιβλ. Γ, σελ. 145 σημ.) συντάσσει οοτω : «ή δταν 
ύμΐν, έ'χουσιν αίεί βέβαιον τήν χάριν τής αρετής τοις άγαθοις τών ξυμμάχων, καί τό 
παραυτίκα που ώφέλιμον καθιστήται=καί τό αληθές υμών συμφέρον μή νομίσητε δτι 
είναι άλλο τι ή δταν ύφ" ημών, εχόντων τοις γενναίοις τών (έν τώ Πλαταΐκώ πολέμω) 
συμμάχων αίεί βεβαίαν τήν εύγνωμοσύνην επί τή ανδρεία αυτών και τό στιγμιαΐον (προ-
σωρινόν) μέχρι τινός συμφέρον υμών γίνηται, ήτοι δταν ή παρούσα υμών ωφέλεια συν
ταυτίζεται τή διηνεκεϊ προς τους γενναίους συμμάχουςΐ ευγνωμοσύνη». 'Αμφότεροι δη
λαδή θεωροΟσι τό ΕΧΟΥΣΙ ώς δοτικήν μετοχής. Ό Ζηκίδης μάλιστα έπ' αύτου γράφει : 
<εχοναι- κατά διόρθωσιν του ΕΙλμανου αντί του έν| τοις χειρογράφοις έ'χωσι, τούτο ανα
φέρεται τφ ύμΐν δοτική δντι, πρβλ. διαφόρους δντας ήμίν δέχεσθαι σφάς (Α. 39, 2), Ó δέ 
Βάδαμος έχων τό τών χειρογράφων έ'χωσι γράφει «οί αν. . . Εχωσι» τοΟτο δέ έδέξατο 
καί ό Έρουερδήν». Όμοίως προς τους ώς άνω φιλολόγους συμφωνουσι καί οί έκξόται 
του θουκυδίδου Μιστριώτης, Classen, Steup καί Krüger, όστις μεταφράζει : έχωσι=\νβηη 
wir unsern Nutzen mit der Erkenntlichkeit gegen rechtschaffene Bundesgenossen ve
reinigen können. 

Ό Gomme συμφωνών προς τους ώς άνω έν | τφ Cm' αύτου έκδοθέντι Commentary 
on Thucydides (τόμ. Β', σελ. 342) γράφει : «To secure this we should adopt Heilmann's 
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admirable £χουσι (the participle), which, by making one finite sentence out of two, 
puts the emphasis, by the order of words, on the participai clause». 

Ό Poppo προτιμών αντί της χειρογράφου παραδόσεως έχωσι το άπαρέμφατον 
£χειν γράφει οοτω: cKaì το ξυμφέρον μη άλλο τι νομίσαι ή των ξυμμάχων τοις άγα-
θοίς atei βέβαιον τήν χάριν της αρετής έχειν δτ* αν τα παραυτίκα που ήμΐν ώφέλιμον 
καθιστήται». Ό Bloomfield συμφωνών μέ τον Poppo (I agree with Poppo) γράφει δτι : 
«There are only two ways by which we can meet the difficulty—namely, Firts with 
Heilm., to read Ιίχουσι, dat. plur. partie, for verb Ιχωσι in the following sense= 
opportet utilitatem nihil aliud esse existimare, quam si a nobis firmam gratiam virtutis 
bonis sociis habentibus etiam praesentia ita ex usu nostro constituantur, ut simul bonis 
sociis gratiam habeamus» (R. S. T. Bloomfield, The history of the Peloponnesian Warf 

London, 1842, σελ. 465). 
Μάλιστα λόγω της ώς άνω δυσκολίας, ήν παρέχει δ τύπος Ιχωσι ή Ιχουσι, ot έκ-

δόται του θουκυδίδου Portus καΐ Δούκας μετέβαλον το Εχωσι είς παρέχωμεν γράφον
τες οοτω : Καίτοι χρή υμάς ταύτα περί των αυτών ομοίως άεΐ φαίνεσθαι γιγνώσκοντας 
καΐ μή νομίσαι τδ ξυμφέρον άλλο τι είναι ή δταν τοις άγαθοΐς των ξυμμάχων άεΐ τήν 
της αρετής χάριν βεβαίως παρέχωμεν, καΐ έν τφ αύτφ το παραυτίκα που ήμΐν ώφέλιμον 
καθιστώμεν». Ό Δούκας προτείνων καΐ έτέραν γραφήν αχούσαν οοτω «καίτοι χρή τοίς 
άνθρώποις ταύτα... ή δταν...άεΙ παρέχωσι καΐ άμα τδ παραυτίκα που αυτοίς ώφέλιμον 
καθιστώσι» προσθέτει «δ συγγραφεύς συνεσκότασε τά του λόγου άτάκτω ξυνθήκη των 
ονομάτων καί των προσώπων, τά μέν γαρ ήνούμενα επί τρίτου προσώπου τέθεικεν αορί
στως, τά δέ επόμενα έπί τδ πρώτον προσδιορίσας μετεσχημάτισεν». Κατά τήν γνώμην 
μου κακώς τδ ώς άνω χωρίον «πράγματα παρέσχεν τοις έρμηνευταΐς», διότι δ συγ
γραφεύς δεν «συνεσκότασε τά του λόγου άτάκτω ξυνθήκη των ονομάτων καί των προ
σώπων», άλλα δια τής εναλλαγής των προτάσεων γενικότητος καί μερικότητος καθιστό; 
περισσότερον εμφανές τδ καθήκον των "Αθηναίων. 

Τδ ώς άνω χωρίον δμαλώς έχει βάσει τής γραφής δχωσι, τής χειρογράφου παρα
δόσεως, του* δταν αναφερομένου τόσον είς τδ έ'χωσι, δπερ δέον να θεωρηθή ώς υποτα
κτική έγκλισις καί ουχί ώς δοτική μετοχής, δσον καί FIÇ τδ καθιστήται. Μεταφράζω δέ 
ώς έξης : Καί δμως πρέπει ot άνθρωποι να φαίνωνται δτι δια τά Ιδια πράγματα 2χουσι 
πάντοτε τήν Ιδίαν γνώμην (πρότασις γενικότητος) καί να μή νομίσητε (σεις) δτι τδ συμ
φέρον είναι τίποτε άλλο (πρότασις μερικότητος) παρά δταν είς τους αγαθούς έκ των 
συμμάχων εχωσι πάντοτε διαρκή τήν εύγνωμοσύνην (οί άνθρωποι) χάριν τής αρετής των 
(πρότασις γενικότητος) καί δταν έξασφαλίζηται τδ στιγμιαιον συμφέρον δια σας ώστε 
να είναι ώφέλιμον (πρότασις μερικότητος). 
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