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Α'. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ1

1. Νεανική ηλικία και δικανική μαθητεία.
Μέ τον Δημοσθένη συμβαίνει δ,τι και μέ πολλάς διάσημους 

προσωπικότητας. Ό  θάνατός του έκαμεν αΐσθησιν άνά τον κό
σμον καί ή χρονολογία αύτοΰ είναι ακριβώς γνωστή. Ή  γέννησίς 
του ολίγον προεκάλεσε θόρυβον καί μόνον κατά προσέγγισιν 
δυναται να προσδιορισθη. Ελλείψει θετικών δεδομένων, οί άρ-

1. Εις τόν Πλούταρχον όφείλομεν τήν πληρεστέραν σχετικώς καί 
πλέον ένδιαφέρουσαν βιογραφίαν τού Δημοσθένους, εξ όσων τουλάχιστον 
διεσώθησαν μέχρις ημών άπό τών χρόνων τής άρχαιότητος. Μολονότι ό 
■«Δημοσθένης» τοΰ σοφού Χαιρωνέως δέν είιαι άπό τά καλύτερα έργα 
του, έχει δέ πολλάς ελλείψεις, προκατάληψιν ε!ς πολλά οημεΐα, έπιπο· 
λαίαν κρίσιν επί προσώπων καί πραγμάτων καί έλλειψιν κριτικού πνεύ
ματος, έν τούτοις ώς σύνολον ή βιογραφία αΰτη τού μεγάλου 'Αθηναίου 
μας πληροφορεί έπαρκώς οπωσδήποτε περί τού χαρακτήρος καί τής δρά- 
σεως τοΰ μεγαλυτέρου τών ρητόρων τής αρχαίας Ελλάδος. Τό κύριον 
προσόν τής βιογραφίας αύτής είναι ότι ό Πλούταρχος εϊχεν ύπ' όψιν 
στοιχεία καί τεκμήρια τά όποια δυστυχώς δέν κατέχομεν σήμερον διά 
νά κρίνωμεν τόν βίον τοΰ Δημοσθένους. Εκτός τοΰ ανωτέρω έργου, ώς 
πηγάς διαθέτομεν τούς άποδιδομένους είς τόν Πλούταρχον «Βίους τών 
δέκα ρητόρων» (χρήσιμον διά τάς χρονολογίας καί τινας αρχαίας μαρ
τυρίας), τήν προτασσομένην εις τάς «υποθέσεις» τών λόγων τοΰ Δημο
σθένους ύπό τοΰ ρήτορος Λιβανιού εισαγωγήν, τά βιογραφικά σημειώ
ματα τοΰ ρητοροδιδασκάλου Ζωσίμου τοΰ Άσκαλωνίίου, τής «Μυριοβί- 
βλου» τοΰ πατριάρχου Φωτίου, άρθρον τοΰ λεξικού Σουίδα κ.λ π. ΕΙς 
τάς πληροφορίας ταύτας πρέπει νά προστεθοΰν τά στοιχεία τά όποια 
παρέχουν αυτοί οί λόγοι τοΰ Δημοσθένους, τοΰ Αίσχίνου, τοΰ Δεινάρχου, 
τά αποσπάσματα τοΰ Ύπερείδους, αί πολύτιμοι μαρτυρίαι τών έργων 
λογοτεχνικής κριτικής Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασσέως, τά προσφάτως ευ- 
ρεθέντα αποσπάσματα τοΰ σχετικού υπομνήματος τοΰ Διδύμου, καθώς 
καί ή Ιστορία—άτελώς γνωστή δυστυχώς—τής αρχαίας "Ελλάδος κατά 
τήν περίοδον τοΰ Δημοσθένους. Ό χ ι μόνον δέν υπάρχουν έγκυρα καί 
πλήρη ιστορικά έργα τής εποχής έκείνης (Φιλίππου —’Αλεξάνδρου), άλλά 
καί τά σφζόμενα αποσπάσματα τοΰ Θεοπόμπου, τοΰ Φιλοχόρου, τοΰ 
Άνδροτίωνος, τά συγγράμματα Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου καί τοΰ Ίου-



— 4

χαΐοι βιογράφοι του ήσαν ήδη υποχρεωμένοι ν’ άποκαθιστοΰν 
τήν εποχήν τής γεννήσεώς του δι’ επαγωγών και υπολογισμών. 
Δι* αυτό δεν συνεφώνουν μεταξύ των, δπως δεν συμφωνούν 
ουδέ ot νεώτεροι σοφοί· Άγόμεθα Ιν τούτοις νά πιστεΰσωμεν

στίνου, μόνον λείψανα Ιστορικά τής περιόδου εκείνης παρέχουν, άπό τά 
όποια πολλάκις κρίνομεν σήμερον κατά συμπερασμόν. ̂  Γενικώς δύναται 
νά λεχθή ότι ό Δημοσθένης δέν έτυχε βιογραφήσεως υπό συγχρόνου του 
Ιστορικού συγγραφέας, είς τούτο δέ οφείλονται αί παρατηρούμενοι δια- 
φωνίαι καί αντιφάσεις τα ές περί τόν βίον καί τό έργοντου, καί γενικώς 
τό γεγονός ότι δέν είναι τελείως γνωστή ή ζωή του.

Έ κ τών νεωτέρων συγγραφέων, οί όποιοι ήσχολήθησαν μέ τόν Άθη- 
ναΐον ρήτορα τού 4ου π.Χ. αϊώνος, ως κυριώτερα έργα πρέπει νά μνη- 
μονευθοΰν πρωτίστως τό τρίτομον έργον τού Arnold Schaefer : Demo
sthenes und seine Zeit, Λειψία 1856—58 (2α εκδ. αναθεωρημένη ύπό 
A. Hoffmann, 1886—87)· ό Demosthenes (Attische Beredsamkeit, III, 1) 
τού Blass, Λειψία 1877 (β' εκδ. 1893)· τό παλαιότερον Demosthenes 
als Staatsmann und Redner τού A. G. Becker, Χάλλη 1815· ή θαύμα- 
σία εισαγωγή καί αί αναλύσεις τού Η. Weil είς τήν ΰπ’ αύτού έκδοσιν 
τών Harangues καί Plaidoyers politiques τού Δημοσθένους· τό νεώτε- 
ρον περί τού ρήτορος κεφάλαιον τής «‘Ιστορίας τής ’Αρχαίας Ελλη
νικής Λογοτεχνίας» τών αδελφών Α. καί Μ. Κρουαζέ ('Ελληνική έκδο- 
σις «Παπύρου», 1938, τόμ. Ε ', σ. 724 κ. έξ.)· ή Histoire de Demo
sthene τού A. Boullee, Παρίσιοι 1867" La politique de Demosthene 
τού P. Cloche, 1923- Les Idees morales dans l’eloquence politique 
de Demosthene τού M. Croiset· ό Demosthene τού H. Ouvre· ό 
Demosthene τού G. Clemenceau, 1927· τό Demosthenes im urteile 
des Altertums τού E. Drerup, 1923· Das Demosthenes problem τού 
Fr. Gebhard, 1925· Zur Wflrdirung Demosthenes τού P. Huber, 1925· 
τό άρθρον Demosthenes τού Thaldereim έν Έγκυκλοπαιδείφ Pauly- 
Wissowa· τό Demosthene τού καθηγητοΰ Paul Cloche, Παρίσιοι 
1937. ‘Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει τό L’lmperialisme Mac6donien 
et Γ hellenisation de Γ Orient, τού P. Jouguet, Παρίσιοι 1926.

Τήν δράσιν τού Δημοσθένους άπό ιστορικής άπόψεως κρίνουν αί με
γάλοι ίστορίαι τής 'Αρχαίας Ελλάδος Belloch καί Droysen (γερμανι
κοί), Bury (αγγλική), Glotz (τελευταία) καί Cavaignac (γαλλικοί)* επί
σης τά έργα: La Cite grecque τού G. Glotz· Geschichte der grie- 
chischen und Makedonischen Staaten τού B. Neese, τ. I, Γκότα 
1893· Histoire de la Grece ancienne τού J. Hatzfeld, 1926—1931· 
A History of the greek world τού Laisner, 1936· La Grece et l’helle- 
nisation du monde antique καί Nouvelle histoire grecque τού R. 
Cohen, 1935· Histoire politique de la Grece ancienne τού H. Francotte, 
Bruxelles 1922· Geschichte des Hellenismus τού J. Kaerst, τ. I, 
Λειψία 1917- Geschischte des Altertums, τού Ed. Meyer τ. IV, Στουττ- 
γάρδη 1913 Die Attische Politik Seit Perikles τού J. Belloch, Λει
ψία, 1884· Les Philippiques de Demosthene τού A. Puech, Παρίσιοι 
1929* Demostene e la liberty greca τού P. Treves, Μπάρι 1933· 
Alexander der Grosse τού U. Wilcken, Λειψία 1931· Alexandre le 
Grand του G. Radet, Παρίσιοι 1931. 'Επίσης πλεΐσται μονογραφίαι είς 
τάς διαφόρους ειδικός επιθεωρήσεις, ώς καί είσαγωγαί καί αναλύσεις 
τών κλασσικών εκδόσεων τών λόγων τού ’Αθηναίου ρήτορος.

Γενικώς ό Δημοσθένης έγένετο άντικείμενον πλείστων ειδικών 
εργασιών μεταξύ τών νεωτέρων καί ή έξήγησις τών έργων του κατέχει
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δτι δ Δημοσθένης έγεννήθη κατά τδ έτος 384 π.Χ., Ιντός του 
τελευταίου έτους τής 98ης Όλυμπιάδος ή του πρώτου τής 99ης, δυο 
ετη προ του Μακεδόνος ήγεμόνος, τοϋ μεγάλου αντιπάλου του1· 

’Από ήλικίας επτά ετών ό Δημοσθένης άπώλεσε τον πα-

ευρυτάτην θέσιν είς ιάς γενικός Ιστορίας τής Ελλάδος καί τής άρχαιό- 
τητος. Α! διάφοροι δμως αΰται έρευναν δέν κατέληξαν εις θετικά 
καί γενικώς αποδεκτά συμπεράσματα. Οί ποικιλώτεροι χαρακτηρισμοί 
διετυπώθησαν περί τοΰ άνδρός καί τής δράσεώς του. Οί μέν έκδηλώνουν 
φλογερόν θαυμασμόν δι’ αυτόν καί έξυμνοΰν σχεδόν άνεπιφυλάκτως τήν 
λαμπρότητα τής ρητορείας του, τήν άπαράμιλλον σωφροσύνην των προ
βλέψεων καί συμβουλών του, τήν άσύγκριτον ευγένειαν καί δύναμιν τής 
φιλοπατρίας του. ΕΙς τών πανηγυριστών τούτων φθάνει μέχρι τοϋ νά 
διακηρύσση τήν άγιότητα τοΰ Δημοσθένους· έτερος τόν θεωρεί άνώτερον 
τών μεγαλυτέρων πολιτικών άνδρών τόσον τών Αθηνών όσον καί τής 
αρχαίας 'Ελλάδος κατά τήν κλασσικήν περίοδον. Άλλ’ έχει ό μέγας ρή- 
τωρ καί εμπαθείς άντιπάλους μεταξύ τών ιεωτέρων, δριμείς έπι- 
κριτάς, οί όποιοι τόν κατηγορούν διά τόν άδιάλλακτον φανατισμόν του, 
τόν στενόκαρδον εθνικισμόν του, τόν παραλογισμόν τών πολιτικών του 
αντιλήψεων καί προσδοκιών, τήν τάσιν πρός τάς δολοπλοκίας καί 
τήν παρ’ αύτφ τελείαν έλλειψιν ήθικών ένδοιασμών καί έντιμότητος.

Μεταξύ τών δύο τούτων άντιθέτων γνωμών περί Δημοσθένους παρεμ
βάλλονται κρίσεις μετριοπαθέστεροι, όπου τά εγκώμια καί αί επικρίσεις 
είναι άνάμεικτα. "Αλλωστε δέν έδωκε λαβήν είς τάς ποικιλωτέρας κρί
σεις μόνον ή προσωπικότης τοΰ ρήτορος. ’Ενίοτε τάς προεκάλεσεν αυτή 
ή σημασία τών πολιτικών του επεμβάσεων. Δέν είναι π.χ. άπολύτως σύμ
φωνοι όλοι οί ιστορικοί περί τής έξελίξεως τών αισθημάτων του απέ
ναντι ώρισμένων ’Αθηναίων πολιτικών άνδρών ή ελληνικών πόλεων, περί 
τής διπλωματίας τήν όποιαν ήθέλησε νά άκολουθήση έναντι τοΰ βασι- 
λέως τών Περσών κ.λ.π. Τέλος φάσεις τινές σημαντικώταται τής στα
διοδρομίας του μετριότατα είναι γνωστοί καί αί έγερθεΐσαι έπ’ αύτών 
συζητήσεις δέν έπέτρεψαν τήν παραδοχήν ομοφώνων συμπερασμάτων.

Έν τούτοις, χάρις είς τά άφθονα κείμενα, τά όποια διαθέτομεν, καί 
τάς πολυαρίθμους έργασίας, είς τάς οποίας έμελετήθη ή πολιτική τοΰ 
περίφημου ρήτορος (σύνοψιν τών οποίων αποτελούν ή δημοσιευομένη 
ένταΰθα λαμπρά εισαγωγή τοΰ έπιφανοΰς έλληνιστοΰ καθηγητοΰ Henri 
Weil κσί τό προσφάτως έκδοθέν βιβλίον τοΰ ετέρου καθηγητοΰ τοΰ 
αύτοΰ πανεπιστημίου τής Μπεζανσόν Paul Cloch6, άπό τό όποιον ήρύ- 
σθημεν πολλά διά τάς υποσημειώσεις μας) δέν μας είναι άδύνατον νά 
καθορίσωμεν τά ουσιώδη χαρακτηριστικά τής δράσεώς Ίου καί νά έξη- 
γήσωμεν εν τινι μέτρψ τούς λόγους αύτής. "Οσον περιωρισμένα καί άν 
είναι τά έπιτευχθέντα πορίσματα τόσων υπομονητικών καί λεπτολόγων 
Ιρευνών, δέν είναι ευκαταφρόνητα. Ή  εισαγωγή αυτή, συμπληρωθεΐσα 
διά συγχρονισμένων σημειώσεων όφειλομένων είς τόν μεταφραστήν (κει
μένου καί είσαγωγής), επί τή βάσει τών έκδοθέντων μέχρι τοΰδε είς τάς 
διαφόρους γλώσσας βιβλίων, φιλοδοξεί νά πληροί) ση έν κενόν έν'Ελλάδι 
καί άναμφισβητήτως τό επιτυγχάνει, παρουσιάζουσα τήν ζωήν καί τό 
έργον τοΰ Δημοσθένους όσον τό δυνατόν πληρέστερον έν τή γενική τούτη 
είσαγωγή είς τούς λόγους του.

Πίνακα τών κυριωτέρων εκδόσεων τών λόγων τοΰ Δημοσθένους 
παραθέτομεν είς τό τέλος τής εισαγωγής τοΰ Η. Weil.

1. Τήν χρονολογίαν 384 / 3 παραδέχονται όλοι σχεδόν^ σήμερον, οφεί
λεται δέ ή διαπίστωσίς της είς τούς «Βίους τών δέκα ρητόρων», κατ’



τέρα του, πολίτην εϋπορον καί ευυπόληπτον3. Ή  πατρική όμως 
περιουσία έσπαταληθη εις χεΐρας απίστων κηδεμόνων2. 'Υπολο- 
γισθεΐσα είς δέκα τέσσαρα τάλαντα4 κατά τον θάνατον τοϋ Δη
μοσθένους πατρός, κατέληξε νά περιορισθή είς έν τάλαντον ή κάτι 
περισσότερον, μετά δεκαετή κηδεμονίαν· Έ ν  τοΰτοις δυο Ιργα- 
στήρια, τό έν όπλοποιείον καί τό άλλο κλινοσκευών, είς τά όποια 
είργάζοντο έργάται δούλοι, όπωςήτοή συνήθεια, καθώς καί πολλά 
κεφάλαια έντόκως τοποθετημένα, έξησφάλιζον εισοδήματα ανώ
τερα τών εξόδων τής οικογένειας καί θά έπρεπε νά αυξάνουν την 
πατρικήν περιουσίαν. “Οταν ένηλικιώθη είς τό 18ον έτος, κατά 
τό αθηναϊκόν έθιμον, καί ένεγράφη ως πολίτης είς τά βιβλία 
τοϋ δήμου Παιανίας (τής Πανδιονίδος φυλής), ό νέος Ιζήτησε 
λογοδοσίαν από τούς κηδεμόνας του περί τής διαχειρίσεως τής 
περιουσίας του καί έμαθεν ότι ήτο κατεστραμμένος. Έ ά ν μή 
εδέχετο τούτο μοιρολατρικά)?, έπρεπε νά άρχίση δίκας. *Ως είναι 
δε γνωστόν, πας ’Αθηναίος ύπερήσπιζε προσωπικώς τά συμ- 
φέροντά του ενώπιον δικαστηρίων εξ ενόρκων. Δεν γνωρίζω 
μέχρι ποιου σημείου έξετείνετο κατά τήν αρχαιότητα τό δικα
στικόν προνόμιον τών ’Αθηναίων ευπατριδών. “Οταν όμως 
ό Σόλων άναδιωργάνωσε τήν πολιτείαν, πας πολίτης όχι μό
νον είχε τό δικαίωμα νά ΰποστηρίζη τό δίκαιόν του ενώ
πιον δικαστηρίου, αλλά καί ΰπεχρεοΰτο είς τούτο από τήν συν
ήθειαν- Είναι αληθές ότι από τών χρόνων τοϋ Περικλέους, όταν 
ή ρητορεία άπέβη τέχνη καί επάγγελμα, οί άντίδικοι άνέθετον είς 
ειδικούς εξ επαγγέλματος, τούς λογογράφους, νά γράφουν τούς 
λόγους τούς οποίους έπρόκειτο νά εκφωνήσουν. 'Ο νεαρός εν 
τούτοις Δημοσθένης ήθέλησε νά άποβή ίκανός ό ίδιος νάπαρα- 
κολουθήση τά συμφέροντα του καί νά υπεράσπιση προσωπικώς 
τό δίκαιόν του. Μόλις ένηλικιώθη, ίσως μάλιστα Ινωρίτερον, άνε- 
ζήτησε διδάσκαλον ικανόν νά τον μυήση εις τήν τέχνην τού όμι- 
λεΐν καί συγχρόνως νά τοϋ χρησιμεύση ως σύμβουλος. Δένάπηυ- * 1

άντίθεσιν πρός τόν Διονύσιον ιόν Άλικαρνασσέα, ό όποιος Ικ παραδρο
μής προφανώς άνέφερε τό έτος 381 («’Επιστολή πρός Άμμαΐον πρώτη»), 
άποδειχθέν ανακριβές (βλ. Schaefer, ένθ. άν.).

1. Ό  πατήρ του ώνομάζετο και εκείνος Δημοσθένης, ή μήτηρ του 
δέ Κλεοβούλη, θυγάτηρ τοΰ Γύλωνος, ό όποιος κατηγορηθείς επί προ- 
δοσίςι έξεπατρίσθη καί έγκατεστάθη εις τήν Ταυρικήν Χερσόνησον (Κρι
μαίαν), όπου καί ένυμφεύθη πλουσίαν έντοπίαν (Σκυθίδα, κατά τόν Αί- 
σχίνην, βλ. «Κατά Κτησιφώντος», 191· μάλλον όμως Έλληνίδα έκτης 
έκεΤ άποικίας). ’Από τόν πατέρα του έκληρονόμησε τινάς τών αρετών 
του, πρακτικήν, σαφή καί έπακριβή άντίληηΛν, σταθερότητα θελήσεως.

2. Ή  σαν οί έξάδελφοί του “Αφοβος καί Δημοφών καί ό παιδικός 
φίλος τοΰ πατρός του Θηριππίδης.

3. Ίσοδυναμοΰν πρός 84.000 αρχαίας δραχμάς, ποσόν τεράστιον διά 
τήν εποχήν εκείνην.
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θύνθη εις τον Ίσοκράτην, άλλ’ εις ταπεινότερον καθηγητήν, τον 
Ίσαΐον1—δ όποιος ήτο τότε από τούς πλέον περιζήτητους λογο
γράφους των ’Αθηνών—είδικευμένον εις τό δημόσιον δίκαιον 
καί εις τά δικαστηριακά έθιμα, ταυτοχρόνως δέ τόσον δεξιόν 
συγγραφέα, ώστε οϊ λόγοι τούς οποίους έγραφε διετηροΰντο μετά 
τον θάνατόν του εις τάς βιβλιοθήκας καί εμελετώντο ώς πρό
τυπα. "Ενδεκα εκ των έργων τούτων, δλα σχετικά μέ κληρονο
μικός υποθέσεις, διεσώθησαν μέχρις ημών*

2. ΑΙ δίκαι καί ή κλίσις προς την ρητορείαν.

Διευθυνόμενος από τοιοΰτον διδάσκαλον, δ Δημοσθένης 
ήδυνήθη κατά τό εικοστόν έ'τος του νά υποστήριξή τό ζήτημά 
του μέ σαφήνειαν, ευθυκρισίαν, τόνον αλήθειας καί συγκρατημέ- 
νην συγκίνησιν, αί δποϊαι έπεισαν τούς δικαστάς. Άναγινώσκων 
σήμερον τούς δύο πρώτους λόγους του κατά Άφοβου1 2 3, δ νεώ- 
τερος αναγνώστης έχει την αυτήν εντύπωσιν: δ κακός αυτός συγ
γενής διέψευσεν άναξίως τήν απόλυτον εμπιστοσύνην, τήν δποίαν 
τοϋ επέδειξεν άποθνήσκων δ θεΐός του πατήρ τοϋ Δημοσθένους. 
Ό  νέος τοϋ Ιζήτησε δέκα τάλαντα επιφυλασσόμενος νά ζητήση 
ίσον ποσόν από έκαστον των δύο άλλων κηδεμόνων > τον Δημο- 
φώντα καί τον Θηριππίδην. Ό  Ά φοβος καταδικασθείς ήδη 
από τούς διαιτητάς, κατεδικάσθη καί από τό δικαστήριον. Άλλ’ 
δπως είχεν Ιπιζητήσει κατ’ άρχάς, μέ μίαν βδελυράν δολοπλο- 
κίανί<, νά καταπνίξη τήν δίκην, προσπαθεί ήδη νά άποφύγη 
τά επακόλουθα τής καταδίκης του διά πάσης φύσεως στρεψοδι
κιών. Κατηγορεί επί ψευδομαρτυρία ένα πολίτην (τον Φανόν), δ 
όποιος είχε καταθέσει εναντίον του. Προσποιείται δτι χωρίζει τήν 
σύζυγόν του καί δτι δέν είναι εις θέσιν νά άποδώση τήν προίκα, 
τέλος δέ δτι ή περιουσία του, τήν δποίαν εδικαιούτο νά κατά- 
σχη δ Δημοσθένης, περιέρχεται εις χεΐρας τού γυναικαδέλφου του 
’Ονήτορος. Έ κ  τούτου προήλθον νέαι δίκαι, αί δποϊαι μάς είναι

1. Ό  Ρ. Hoffmann εις τήν μελέτην του De Demosthene Isaei 
discipulo, Βερολΐνον 1872, έπεχείρησε νά απόδειξη δτι ό Δημοσθένης 
δέν υπήρξε μαθητής τοΰ Ίσαίου. Τά έπιχειρήματά του δέν έκλόνησαν έν 
γεγονός θεωρούμενον ώς αναμφίβολον.

2. Ή  ΰπόθεσις τής κληρονομιάς ήλθεν ενώπιον τοϋ δικαστηρίου τω 
363. Τρία ολόκληρα έτη άπό τής ένηλικιώσεώς του έχάθησαν είς μα- 
ταίας διαπραγματεύσεις καϊ προκαταρκτικάς συζητήσεις ενώπιον τοΰ δη
μοσίου διαιτητοΰ. Οί κηδεμόνες δέν έδίσταζον νά στήνουν παγίδας είς 
τόν νεαρόν Δημοσθένη, ό όποιος ώφειλε τήν τελικήν κατίσχυσίν του είς 
τήν δύναμιν τής θελήσεώς του καί τήν έντεχνον διαλεκτικήν καί έπιχει- 
ρηματολογικήν ικανότητα τοΰ διδασκάλου καί νομικοΰ συμβούλου του 
Ίσαίου.

3. Βλ. «Κατά Άφοβου» β', 17· «Κατά Μειδΐου» 77—80.
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γνωσταί από τρεις λόγους τοΰ Δημοσθένους, των οποίων δμως 
άγνοοΰμεν τήν έκβασιν. Βέβαιον είναι δτι, καίτοι είχεν από
λυτον δίκαιον, παρά τήν διπλήν καταδίκην τοΰ Άφοβου, ό Δη
μοσθένης δεν κατώρθωσε νά ανακτήσω δλην τήν περιουσίαν τοΰ 
πατρός του. Μόνον λείψανα αυτής άπέσπασεν άπό ενα έξ εκεί
νων οι όποιοι τον άπεγύμνωσαν.'Οσον αφορά τούς άλλους, φαί
νεται δτι συνεβιβάσθη μετ’ αυτών κατά τό μάλλον ή ήττον καλώς·

Τήν νεανικήν του ήλικίαν διήλθεν ό Δημοσθένης εν μέσφ 
τών σκληρών τούτων αγώνων, τών θλιβερών τούτων απασχολή
σεων. ΤΗτο ασθενικής κράσεως και ή κακώς νοουμένη τρυφε- 
ρότης τής μητρός του1 ήμπόδιζεν, ως λέγουν, τό ορφανόν νά 
λαμβάνω μέρος είς τάς ανδροπρεπείς ασκήσεις καί τάς φαιδράς 
ψυχαγωγίας τής άθηναϊκής νεολαίας1 2. Αί περιστάσεις καί ίσως 
φυσική κλίσις επίσης τον ώθησαν νά καλλιεργή τό πνεύμα του 
είς βάρος τοΰ σώματος. Έσυνήθισε λίαν ενωρίς νά συγκεντρώνω 
τήν σκέψιν του είς άντικείμενον τό όποιον παρηκολούθει με επι
μονήν καίμε πάθος· ΤΗτο φίλος τοΰ μονήρους βίου, λιτοδίαιτος, 
«ΰδροπότης», δπως ελεγαν εις τάς ’Αθήνας, καί ή μελέτη, ή προσ
πάθεια καί ή ύπερέντασις τοΰ πνεύματος άπέβησαν είς αυτόν οι
κείοι. 'Η  ψυχή του δμως φαίνεται δτι έχασε τήν ευτυχή ικα
νότητα νά φαιδρύνεται. Έ άν μάλιστα είναι αληθές δτι τό ύφος 
δεικνύει τον άνθρωπον, δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν δτι τόσον τό 
πνεΰμά του δσον καί ή ομιλία του έστεροΰντο ίλαρότητος. Πα- 
ρετηρήθη δτι τά χαρακτηριστικά τής προτομής του δεν προδί
δουν άνθρωπον συμπαθητικόν, τήν Ιντύπωσιν δε αυτήν έπιβε- 
βαιοΰν καί τά ολίγα τά όποια διαβλέπομεν είς τον ιδιωτικόν 
του βίον. Ό  Δημοσθένης ήτο χαρακτήρ σοβαρός, κατηφής αλλά 
δυνατός καί σκληραγωγημένος, καμωμένος δι’ άγώνας, διά νά 
μάχεται πάντοτε, διά νά επιπλήττω τούς αδυνάτους, νά διε
γείρω ιό κλονούμενον θάρρος τών άλλων καί νά υποκύπτω 
μοχθών.

Διά νά πληρώσω τά κενά τής περιουσίας του ό μαθητής 
τοΰ Ίσαίου ήρχισε καί αυτός νά γράφω χάριν τών διαδίκων, νά 
άσκή τό Ιπάγγελμα τοΰ λογογράφου. ’Αλλ’ Ινφ δ Ίσαίος ήτο 
ξένος είς τήν πόλιν,δπου ειχεν Ιγκατασταθή, ό Δημοσθένης ήτο 
πολίτης ’Αθηναίος. Είς τήν ιδιοφυίαν του διηνοίγετο εύρύτερον 
στάδιον, καί άπό τής πρώτης του νεότητος φαίνεται συλλαβών

1. Λόγιο τής παραμελήσεώς του υπό τών κηδεμόνων τήν Ανατρο
φήν του οΰσιαστικώς είχεν έξ ολοκλήρου ή μήτηρ του. Βλ. «Βίους τών 
δέκα ρητόρων», 8, 1 : «Τόν τής όρφανίας χρόνον παρά τή μητρί διήγε».

2. Μολονότι δέν μετείχε τών γυμνασμάτων τών συνομηλίκων του 
είς τήν παλαίστραν, είναι αναμφίβολον ότι, παρά τήν γνώμην τοΰ Πλου
τάρχου, ελαβε καλήν καί πλήρη μόρφωσιν-



την φιλοδοξίαν νά κυβέρνηση τούς ανθρώπους μέ την επιβολήν 
τοΰ λόγου. Έ άν πιστεύσωμεν γνωστότατον ανέκδοτον, παιδ'ι α
κόμη, χάρις εις την συγκατάβασιν τοΰ παιδαγωγού του, παρέστη 
είς ένα έκ τών περιφημότερων δικαστικών αγώνων τής εποχής 
εκείνης. Ό  ρήτωρ Καλλίστρατος κατηγορηθείς δτι μετείχε τής 
συνωμοσίας, ή οποία παρέδωκε την πόλιν τοΰ Ώρωποΰ είς τούς 
Θηβαίους, ύπερήσπισεν εαυτόν κατά τρόπον ό όποιος άντι κατα
δίκης τοΰ εξησφάλισε θρίαμβον1. Τό ανέκδοτον ιστορείται μέ πολ- 
λάς παραλλαγάς. Έ άν άνεφέρετο πράγματι είς την δίκην εκείνην 
τής εσχάτης προδοσίας, δεδομένου δτι ή κατάληψις τοΰ Ώρωποΰ 
έγινε κατά τδ 366 π.Χ·, ό Δημοσθένης ένήλιξ ήδη τότε δεν είχε 
πλέον ανάγκην τοΰ παιδαγωγοΰ του διά νά εϊσδΰση κρυφίως είς 
τό άκροατήριον. 'Οπωσδήποτε εν θέαμα, είς τό όποιον ή δΰνα- 
μις τοΰ λόγου άπεκαλύπτετο μέ τόσην λαμπρότητα, έκαμεν ώς 
λέγεται βαθεΐαν έντΰπωσιν είς την νεαράν ψυχήν τοΰ Δημοσθέ
νους καί ή κλίσις του εκρίθη εκείνην τήν ημέραν.

3. Διδάσκαλοι καί μελέται αύτοΟ.

Έκτοτε δεν άρκεΐται νά ονειρεύεται ρητορικός επιτυχίας, αλλά 
προπαρασκευάζεται δι’ αύτάς μέ άκαταπαύστους ασκήσεις. Μελετά 
τάς επ’ακροατηρίου συζητήσεις εΐς τάς όποιας παρίσοαται· Ε πανα
λαμβάνει δπως νομίζει αυτός, τροποποιεί, διορθώνει δ,τι ήκουσεν. 
Ή  σκέψις του, πάντοτε εν Ινεργείφ, τείνει συνεχώς προς τον σκο
πόν τον όποιον θέλει νά επιτυχή. Έ άν τοιουτοτρόπως καθημε
ρινά γεγονότα τοΰ έχρησίμευον νά όξύνη τήν αγχίνοιαν αύτοΰ 
καί νά τρέφη τό πνεΰμά του, ακόμη περισσότερον πρέπει νά 
ΰποθέσωμεν δτι τά λογοτεχνικά γεγονότα τής εποχής διήγειρον 
τό ενδιαφέρον του· Πιστευομεν προθΰμως καί ά'νευ αποδείξεων 
δτι άνέγνωσε τούς διαλόγους τοΰ Πλάτωνος. Νέος λόγος τοΰ ’Ισο- 
κράτους έμελλε νά άπασχολήση ζωηρώς τήν ά'πληστον εκείνην 
προς πρόοδον ψυχήν· Είναι εν τοΰτοις πλέον ή άμφί^ο^ον δτι 
Ιφοίτησεν είς τήν σχολήν τοΰ Ίσοκράτους ή δτι υπήρξε* μαθητής 
τοΰ Πλάτωνος1 2. Οί Έλληνες λογοτέχναι διεσκέδαζον πολλάκις 
κατασκευάζοντες σχέσεις διδασκάλων καί μαθητών, αΐ όποΐαι δέν 
είχον τίποτε τό ιστορικόν. "Οσον αφορά δέ τον Δημοσθένη, άνέ-

1. Βλ. Πλουτάρχου «Δημοσθένης», 5.
2. Καί παρά Croiset αμφισβητείται δτι ό Δημοσθένης υπήρξε μαθητής 

τοΰ Πλάτωνος, δπως αναφέρουν ανώνυμοι άρχαϊαι μαρτυρίαι. ’Αναγινώ- 
σκων τον ’Ισοκράτη έμαθε νά άποφεΰγη τάς χασμωδίας κσί νά σκέπτε
ται γενναίους έπϊ πολλών θεμάτων. Ή  «Πολιτεία» τοΰ Πλάτωνος ασφα
λώς θά τον ένίσχυσεν είς τήν ιδέαν τοΰ Δικαίου καί τοΰ Καλοΰ. Αί επι
δράσεις δμως αύταί υπήρξαν έμμεσοι.
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τρεχον είς ανώνυμα απομνημονεύματα η εις απόκρυφους έπι- 
στολάς. 'Ο Κικέρων και δ Κοϊντιλιανός έξηπατήθησαν, άλλ’ δ 
Πλούταρχος έπέδειξεν εις την περίπτωσιν ταύτην μεγαλυ- 
τέραν κριτικήν άντίληψιν1· Τί να εΐπη κανείς περί εκείνων, οϊ 
όποιοι, παρά πάσαν χρονολογίαν, παρουσιάζουν τον ’Αριστοτέλη, 
τον Θεόφραστον καί τον Ξενοκράτη μεταξύ των διδασκάλων τοϋ 
Δημοσθένους1 2; Έ κ των τάσεών του δ Δημοσθένης είναι τρό
πον τινά δ άντίπους τοϋ Ίσοκράτους καί τοϋ Πλάτωνος. Ό  ’Ισο
κράτης αποφεύγει καί μετ’ ολίγον περιφρονει την ενεργόν ρητο- 
ρείαν.Ό Πλάτων εργάζεται υπέρ μιας πολιτείας τής οποίας ενα
τενίζει είς τον ουρανόν τό Ιδανικόν πρότυπον· Ό  Δημοσθένης 
όμως άφιεροΰται είς τον πραγματικόν βίον, είς την πάλην. Ή  πό
λις την δποίαν αγαπά καί εξυπηρετεί είναι αΐ Άθήναι, αί Ά θή- 
ναι τών ήμερων του, όπως είναι, μέ τάς άρετάς των καί τά ελατ- 
τώματά των, τάς γενναίας εξορμήσεις των καί τάς μικροψύχους 
άποθαρρύνσεις των, τάς μεγάλας παραδόσεις των καί τάς θλιβε
ρός λιποψυχίας των. Προσπαθεί νά καταπολέμηση αύτάς τάς 
λιποψυχίας, νά αναζωογόνηση αύτάς τάς παραδόσεις. Καί ναι 
μέν θέλει νά διορθώση τά ελαττώματα τών ’Αθηνών, δεν ζητεί 
δμως από αύτάς νά αλλάξουν τούς θεσμούς των, νά γίνουν δλως 
διάφοροι, δεν καταβαρύνει αύτάς άντιτάσσων ιδανικόν ά- 
συμβίβαστον προς τον χαρακτήρά των καί τον ιστορικόν προο
ρισμόν των. Έ ν  τούτοις ού'τε ή αρμονική περίοδος τοϋ Ίσο- 
κράτους ούτε αί εύγενεϊς ϊδέαι τού Πλάτωνος εΐχον χαθή διά 
τον Δημοσθένη. Οί σύγχρονοι Ιπιδροϋν πάντοτε οί μέν επί τών 
δέ, κυρίως οί πρεσβύτεροι Ιπί εκείνων οϊ όποιοι εισέρχονται 
βραδύτερον είς τήν ζωήν καί ύφίστανται τήν έπίδρασιν ακόμη 
καί τών αντιπάλων τούς όποιους καταπολεμούν.

4. Θαυμασμός προς τον Θουκυδίδην. — ΑΙ πρώται 
άποτυχίαι.

"Οσον αφορά τούς έπιβληθέντας ήδη από τον χρόνον συγ
γραφείς, δ Δημοσθένης ήσθάνετο, δπως λέγουν, είδος λατρείας 
προς τον Θουκυδίδην. Ό  «απαίδευτος καί πολλά βιβλία ώνούμε- 
νος» τοϋ Λουκιανού ύπερηφανεύεται δτι, πλήν τού αύτογράφου τών 
λόγων τού Δημοσθένους, είχε καί εν τών δκτώ αντιγράφων τού 
έργου τού Θουκυδίδου, τά δποΐα δ μέγας ρήτωρ έγραψεν ϊδιο- 
χείρως3. "Οπως βλέπομεν, οϊ έμποροι αύτογράφων καί οί πα-

1. Βλ. Πλουτάρχου ένθ. άν.— Κικέρωνος Brut. 31,121' Orat. 4,l5. 
Κοϊντιλιανοΰ XII, 2,22.

2. Βλ. τό ά.τοδιόόμενον είς τον Λουκιανόν «Δημοσθένους έγκώ- 
μιον», 12.

3. Βλ. τό ανωτέρω έργον τοΰ Λουκιανού, 4.
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λαιοπώλαι τής γηραιάς Ελλάδος δεν έστεροΰντο φαντασίας. "Αλλοι 
βεβαιοΰν ότι 6 Δημοσθένης άποκατέστησεν έκ μνήμης το κατα- 
στραφέν έκ πυρκαϊάς κείμενον των ιστοριών τοΰ Θουκυδίδου- 
’Από τούς μύθους τούτους κρατοΰμεν την ουσίαν των: τον θαυ
μασμόν τοΰ Δημοσθένους προς ένα ιστορικόν τον όποιον θά έμε- 
λέτησεν ώς πολιτικός άνήρ καί συγχρόνως ως ρήτωρ1. Ή  αδρά 
σκέψις τοΰ Θουκυδίδου συσκοτίζεται από υπερβολικήν συμπύ- 
κνωσιν, φυλακισμένη μέσα εις ασχημάτιστους είσέτι τύπους πεζού 
λόγου ό οποίος ζητεί τον δρόμον του. Γαλουχηθείς με τάς δη
μηγορίας τοΰ Θουκυδίδου, ό Δημοσθένης δεν τον έμιμήθη. ’Έ - 
δωκε πτερά εΐς την άκινητοϋσαν εκείνην ρητορείαν, εξήγαγε την 
πεταλούδαν από τον βόμβυκά της. Ή  μεταμόρφωσις όμως αύτη 
δεν έπραγματοποιήθη διά μιας· Κατά τον Πλούταρχον, ό Δημο
σθένης εσυρίχθη από τον λαόν όταν άνερχόμενος διά πρώ- 
την φοράν τό ρητορικόν βήμα παρουσίασε βεβιασμένος καί σκο
τεινός περιόδους. ’Αποθαρρυνθείς έκ τής αποτυχίας, ό νέος φαί
νεται ότι έπαρηγορήθη από ένα γέροντα1 2, ό όποιος τον διεβε- 
βαίωσεν ότι ό τρόπος τής ομιλίας του υπενθύμιζε τον τρόπον 
τοΰ Περικλέους. Ό  Δημοσθένης δεν έδημοσίευσε τά πρωτόλειά 
του εις τό είδος τούτο, άλλ’ οί παλαιότεροι των λόγων τούς 
όποιους έκληροδότησεν είς τούς έπιγενομένους (οί λόγοι Περί των 
συμμοριτών καί 'Υπέρ των Μεγαλοπολιτων) φαίνονται οί πλη- 
σιέστεροι προς την στρυφνήν βραχυλογίαν τοΰ Θουκυδίδου.

5. Έπάλαισε κατά τής ψύσεως καί την έδάμασε.

Οί μεγάλαι τραγικοί ποιηταί δεν ύπήρχον πλέον· Τά έργα 
όμως αυτών άνέζων χάρις είς έρμηνευτάς μέ ιδιοφυίαν. *Ητο ή 
έποχή τών μεγάλων υποκριτών (ηθοποιών). Τήν λιτήν καί μετρη- 
μένην χειρονομίαν τών πρώτων χρόνων διεδέχθη παίξιμον είς 
τήν δραματικήν σκηνήν όλονέν περισσότερον ζωηρόν καί πλή
ρες πάθους. 'Η  ύπόκρισις τών ρητόρων έτροποποιήθη κατ’ φνά- 
λογον τρόμον, ένίοτε υπό τήν έπίδρασιν τού θεάτρου. ’Αφη
γούνται ότι ό Δημοσθένης έπωφελήθη τάς συμβουλάς ή καί τά 
μαθήματα ηθοποιών τινων τής έποχής του, τοΰ Σατύρου, τοΰ 
’Ανδρονίκου ή τοΰ Νεοπτολέμου. Είχε παραμελήσει τήν σωματι

1. Πολλοί μελετηταί τοΰ Δημοσθένους διεΐδον μεγάλην ομοιότητα 
μεταξύ πολλών λόγων του καί τών δημηγοριών τής Ιστορίας τοΰ Θου
κυδίδου, ιδίως μεταξύ τών «’Ολυνθιακών» καί τών δημηγοριών τάς όποιας 
αποδίδει ό μέγας Ιστορικός είς τούς Λεσβίους καί τούς Κερκυραίους.

2. Ό  Θριάσιος Εΰνομος. Παραλλήλως πρός αυτόν τόν ένεθάρρυνε 
καί ό τραγφδός^ Σάτυρος, προσφερθείς νά τοΰ δώση ρητορικά μαθήματα 
προφοράς καί έκφράσεως.
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κήν του διαπαιδαγώγησιν. Δεν είχε καλάς στάσεις, ή φωνή του 
εστερεΐτο δυνάμεως και ευρύτητος, δεν ήρθρωνε καν εΰκρινώς. 
Εις τάς προτομάς τοΰ Δημοσθένους τό κάτω χείλος είναι κολ- 
λημένον εις τα ούλα, δπως είς τούς τραυλούς· Χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα, τό οποίον, δπως παρετηρήθη ήδη, άπαντά είς τόνΜωυ- 
σήν τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου1· ’Εκτοτε ό Δημοσθένης έδειξε την 
δύναμιν θελήσεως καί επιμονήν τήν οποίαν μετέφερε βραδύτερου 
είς τόν πολιτικόν βίον· Λίαν διάφορος τοΰ Ίσοκράτους, επάλαισε 
κατά τής φύσεώς του καί τελικώς τήν εδάμασε- Κατά τόν Δημή- 
τριον τόν Φαληρέα, ό όπβίος τόν είχε γνωρίσει προσωπικώς, αί 
ασκήσεις είς τάς οποίας ΰπεβάλλετο διά νά κατανίκηση κακάς 
συνήθειας καί τήν φυσικήν αναπηρίαν τοΰ φωνητικοΰ του ορ
γάνου ήσαν νά άπαγγέλλη στίχους βαδίζων ταχέως ή άνερχόμε- 
νος άνωφερείας, νά άρθρώνη ευκρινώς με χάλικας είς τό στόμα 
καί νά άπαγγέλλη είς τήν οίκίαν του εχων απέναντι του μέγαν 
καθρέπτην· Άλλ’ είς τά ελληνικά πνεύματα εχρειάζοντο λεπτομέ- 
ρειαι εντυπωτικώτεραι1 2· Διηγοΰντο δτι δ Δημοσθένης επί μήνας 
είχε κατοικήσει υπόγειον δωμάτιον μέ τήν μισήν κεφαλήν ξυρι- 
σμένην, διά νά άντισταθή είς τόν πειρασμόν νά εξέλθη, μέ γυ
μνόν ξίφος αΐωρούμενον ΰπεράνω τοΰ ώμου, τόν οποίον άνή- 
γειρεν ενίοτε χωρίς νά τό αντιλαμβάνεται· Οί ξεναγοί των ’Α θη
νών εδείκνυον τό δωμάτιον τοΰτο εις τούς ταξιδιώτας. Έγνώ- 
ριζον επίσης τό πλησίον τοΰ Φαλήρου μέρος δπου ό Δημοσθέ
νης είχε προσπαθήσει νά δαμάση τήν φωνήν του, Ινφ τά κύματα 
εθραύοντο μετά πατάγου επί τών βράχων- Αί θορυβώδεις 
κινήσεις τοΰ πλήθους παρεβάλλοντο πάντοτε προς τήν διαταρα
χήν τοΰ πελάγους.

6. Χαρακτηρισμοί τής ρητορείας του.

’Αποδίδεται σημασία είς δ,τι άπεκτήθη μετά κόπου. Ό  
Δημοσθένης ήρέσκετο νά λέγη δτι ή ΰπόκρισις είναι τό πρώτον 
πράγμα διά τόν ρήτορα' τό δεύτερον ή ΰπόκρισις καί τό τρίτον 
πάλιν ή ΰπόκρισις. ’Εάν πιστεύσωμεν τούς λεπτολόγους, ή ΰπό- 
κρισις τοΰ Δημοσθένους ήτο ΰπερβολική, εστερημένη άπλότητος 
καί γλαφυρότητος3· Ό  αντίζηλός του Αισχίνης επετηδεύετο τήν

1. Βλ. Iconographie grecque τοΰ Visconti, I, π. 29 καί 138.
2. Πρβλ. είς τόν «Δημοσθένη» τοΰ Πλουτάρχου τό κεφάλαιον 11 

μέ τό 7. Βλ. Κικέρωνος De Fin. 5,2. A. Schaefer, I, a. 299.
3. Πρβλ. Πλουτ. «Δημοσθ» 11' Φιλοδήμου «Περί ρητορικής» 4,16. 

«Παρά δέ τφ Φαληρεϊ λέγεται ύποποίκιλον μέν αυτόν υποκριτήν γεγο- 
νέναι καί περιττόν, οΰχ άπλοΰν δέ ουδέ κατά τόν γενναϊον τρόπον, άλλ* 
ές τό μαλακώτερον καί ταπεινότερον άποκλίνοντα».
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απαθή στάσιν τοΰ Περικλέους καί των ρητόρων τής παλαιάς 
εποχής1, ένφ ό Δημοσθένης άφηνε νά Ικσπά τό πάθος του εις τον 
τρόπον τοΰ δμιλεΐν, εις την χειρονομίαν του καί παρέσυρε τον 
λαόν. Ά φ ’ ετέρου ουδέποτε εγκατέλειπε τάς μελετηοάς συνή
θειας του, προετοιμάζων έπιμελώς ό,τι ήθελε νά εΐπη και Ινδί- 
δων δσον τό δυνατόν δλιγώτερον είς τον αΰτοσχεδιασμόν. Ό σοι 
τον εφθόνουν ε'λεγον ότι οί λόγοι του δζοναιν ελλυχνίον (φιτίλι 
τοΰ λΰχνου) και ότι είχε μάλλον εργατικότητα παρά μεγαλοφυίαν. 
Μέ την κακολογίαν αυτήν επλεκον τό εγκώμιον τοΰ μεγάλου ρή- 
τορος.Πολλοί ιδιοφυείς άνδρες, ελλείψει τελειοποιήσεως των φυσι
κών αυτών αρετών διά τής μελέτης, είτε έκ ραθυμίας καί άμελείας, 
είτε εξ αΰτοθαυμασμοΰ, παρέμειναν κάτω τοΰ δ,τι ήδΰναντο νά 
γίνουν· Ό  Δημάδης ό όποιος από ναύτης έγινε ρήτωρ καί πο
λιτικός άνήρ, εγοήτευσε τούς συγχρόνους του μέ λαμπρόν οίστρον 
καί άπαραμίλλους ευφυολογίας. ’Αλλά τί απομένει εξ αΰτοΰ; ’Α
σθενής ηχώ των χειροκροτημάτων τής Πνυκός. Καί δ Δημοσθένης 
Ιπίσηςήξευρε νά αυτοσχεδιάζω, δταν παρίστατο ανάγκη (δ Πλού
ταρχος μάλιστα μνημονεύει πολλά τοιαΰτα παραδείγματα). Ό σον 
δέ τελείως παρεσκευασμένος καί άν ήτο συνήθως, παρεσύρετο 
άπότήν στιγμήν, από τήν συγκίνησιν τήν δποίαν ήσθάνετο, καθώς 
καί από εκείνην τήν δποίαν μετέδιδεν είς τό πλήθος καίήτις άντε- 
πέδρα επ’ αΰτοΰ.

Ή  δμιλία του ήτο τολμηροτέρα από τό ΰφος του, τήν λέξιν του. 
’Εφαίνετο οΐονεί εν παραφορά καί ως διατελών εν μέθη. Ό  Αΐ- 
σχίνης χλευάζει τάς πλήρεις πάθους έκρήξεις του· ’Αναφέρει λέ
ξεις είς τάς δποίας δεν άνταποκρίνεται τίποτε είς τούς γραπτούς 
λόγους, διατυπώνει Ιπικρίσεις αί δποΐαι μάς εκπλήσσουν1 2 3. Ά -  
ναμφιβόλως δ Αισχίνης υπερβάλλει καί επινοεί, διά νά χλευάση 
καλύτερον. ’Αλλά δεν άναγινώσκομεν τάς δημηγορίας τοΰ Δη
μοσθένους δπως τάς εξεφώνησεν. Ό  ρήτωρ ήξευρε τόσον καλά 
δτι κατ’ άλλον τρόπον πρέπει νά όμιλή κανείς είς ακροατήν καί 
άλλως είς αναγνώστην. Καί δμως δποία θέρμη άναζή ακόμη είς 
τάς σελίδας τάς δποίας άφήκε! Πόσον φαίνονται ΰπενθυμίζου- 
σαι τον τόνον τής φωνής καί τήν ρητορικήν χειρονομίαν αί ζωη- 
ραί εκεΐναι ερωτήσεις, οί απρόοπτοι εκείνοι τρόποι έκφράσεως, 
αί έντεχνοι Ικεϊναι καί συγχρόνως φυσικαί περίοδοι! Θά έλεγε 
κανείς δτι ή ΰπόκρισις άφήκε κάποιον αόρατον αποτύπωμα επί 
τής ρητορείας Ικείνης, ή δποία είναι πλήρης ζωής μετά είκοσι 
καί πλέον αιώνας8.

1. Δημοσθένους «Περί τής παραπρεσβειας», § 251—255.
2. Αίσχίνου «Κατά Κτησιφώντος», § 166. Πρβλ. Δημήτριον τόνΦα- 

ληρέα καί τόν Ερατοσθένη είς Πλουτ. «Δημοσθ.» 9.
3. Ό  φιλοδημοσθενικός Cloch6 (ενθ. άν., σ. 37) αναγνωρίζει ότι
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7. Πρώτον στάδιον: λογογράφος.

Δεν έφθάσαμεν δμως ακόμη εκεί· Έχρειάζετο πρώτον νά 
ζήση καί, δπως εΐπομεν ήδη, ό Δημοσθένης ήρχισε νά γράφη 
χάριν διαδίκων-Τοΰτο άλλωστε άπετέλει λαμπράν προπαρασκευήν 
είς την πολιτικήν ρητορείαν. Έ μαθε τοιουτοτρόπως νά γνωρίζη 
τούς νόμους τής πατρίδος του. Έσυνήθιζε νά άρπάζη ιόν αντί
παλον σώμα με σώμα και νά τον συσφίγγη είς τούς συλλογι
σμούς ρωμαλέας λογικής. Υπέτασσε την ιδιοφυίαν του είς την 
άκριβολογίαν την οποίαν απαιτούν αί χρηματικαί υποθέσεις. 
Τέλος ή κλεψύδρα, ή οποία έκανόνιζεν άμειλίκτως είς τά αθη
ναϊκά δικαστήρια τον προσδιωρισμένον δι* έκαστον διάδικον 
χρόνον, τον ήνάγκαζε νά έκλέγη τάς αποδείξεις, νά παραλείπη 
παν τό περιττόν, νά μη περιποιήται την διατύπωσιν τής φρά- 
σεως, νά περιορίζεται εις αποτελεσματικήν βραχυλογίαν. Ά φ ’ ετέ
ρου δμως δεν πρέπει νά άποκρύψωμεν δπ  τό δικηγορικόν επάγ
γελμα δπως ήσκεΐτο είς τάς ’Αθήνας ήτο επικίνδυνον σχολεΐον 
διά μέλλοντας πολιτικούς άνδρας. Κρυπτόμενος όπισθεν τοΰ δια- 
δίκου, διά τον όποιον εγραφεν, ό λογογράφος μετεχειρίζετο άσυ- 
στόλως δλα τά τεχνάσματα τοΰ επαγγέλματος. Έξοικειοΰτο καθ’ 
υπερβολήν είς τό πώς νά χρωματίζη, νά διαρρυθμίζη καί ν’άλ- 
λοιώνη τήν αλήθειαν, διατρέχων δλα τά στάδια τά όποια από 
τήν υπερβολήν ή τήν παρασιώπησιν οδηγούν άσυναισθήτως μέ
χρι τοΰ ψεύδους. Αί συνήθειαι αυται τάς οποίας άπέκτησεν ως 
δικηγόρος τον ήκολούθησαν καί ως ρήτορα είς τήν πολιτικήν στα
διοδρομίαν. "Οσον καί αν είναι τοΰτο λυπηρόν, πρέπει νά 
όμολογήσωμεν δτι καί ό Δημοσθένης εκαμεν ενίοτε δπως καί οί 
άλλοι. Τοΰ συνέβη, δταν ώμίλει προς τούς συμπολίτας του, νά 
παραμορφώνη τά γεγονότα εσκεμμένως καί νά χρησιμοποιή ως 
μέσον πειθοΰς τό ψεΰδος.

οί λόγοι, αί δημηγορίαι καί τά κατηγορητήρια τοΰ μεγάλου ρήτορος δέν 
είναι πάντοτε άξια θαυμασμού, συμπάθειας ή έκτιμήσεως. Στερούνται 
χάριτος, λεπτότητος καί προσήνειας, είναι δέ λυπηρόν δτι τό πάθος τοΰ 
ρήτορος δέν έχει μέτρον πολλάκις καί φθάνει μέχρι βιαιοτήτων, σοφι
στειών ή αδικιών. «Όπως οί πλεΐστοι ρήτορες τής εποχής του—προσθέ
τει ό αυτός συγγραφεύς—κατέρχεται πλειστάκις μέχρι τοΰ νά καθυβρίζη 
καί δέν διστάζει νά διαπομπευη μέ σαρκασμούς έστερημένους ενδιαφέ
ροντος τόν ιδιωτικόν βίον καί τό επάγγελμα αντιπάλου τινός (βλ. έπίθε- 
σιν κατά Αίσχίνου είς λόγον «Περί στεφάνου»). "Η τοΰ συμβαίνει νάέκ- 
βιάζη τήν σημασίαν τών γεγονότων καί νά διαβεβαιοΐ χωρίς άποδείξεις 
τήν ενοχήν εκείνου τόν όποιον θέλει νά καταβάλη».
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8. Εγχειρίδια άπό τό αυτό έργαστήριον.

Ή  ανωνυμία, ή οποία έκάλυπτε τον Άθηναΐον δικηγόρον, 
τον έξέθετεν εις τον πειρασμόν νά εκμεταλλεύεται ταύτην προς τό 
ίδιον αύτοΰ συμφέρον. Μία τοιαύτη κατηγορία βαρύνει τον Δη
μοσθένη. Συνέταξε χάριν τοΰ πλουσίου τραπεζίτου Φορμίωνος, 
ευρισκομένου εις δίκην μετά τοΰ ’Απολλοδώρου, λόγον τινά ό 
όποιος είναι άπό τά αριστουργήματα του· Έ άν λοιπόν πιστεύ- 
σωμεν την παράδοσιν κα'ιτήν μαρτυρίαν τών χειρογράφων, κατά 
τήν πορείαν τής αυτής δίκης έγραψε, χάριν τοΰ ’Απολλοδώρου, 
δύο λόγους άνασκευάζοντας τον πρώτον. *0 Πλούταρχος δεν 
αμφιβάλλει διά τό γεγονός καί δεδικαιολογημένως στιγματίζει τήν 
διπροσωπίαν αυτήν, υπέρ τής οποίας ΰπεστηρίχθησαν τελευταίως 
ελαφρυντικά, χωρίς μεγάλην, φοβούμαι, επιτυχίαν1. Νεώτεροί 
τινες κριτικοί διετύπωσαν τήν σκέψιν δτι οι δύο τελευταίοι λό
γοι κακώς άπεδόθησαν είςτόν Δημοσθένη. ‘Ιδιαιτέρως ό Α. 
Schaefer προσπαθεί νά αποδείξω δτι οί πολυάριθμοι υπέρ 
’Απολλοδώρου λόγοι, οί όποιοι εύρίσκονται εις τήν συλλογήν τοΰ 
Δημοσθένους, δέν έχουν ά'λλον συγγραφέα εκτός αύτοΰ τοΰ 
’Απολλοδώρου. Τό σοβαρώτερον επιχείρημα υπέρ τοΰ Δημοσθέ
νους είναι δτι οί κατήγοροι αύτοΰ δέν συμφωνούν μεταξύ των. 
*0 Αισχίνης τον μέμφεται δτι άνεκοίνωσεν εκ τών προτέρων εις 
τον ’Απολλόδωρον τον λόγον τον όποιον έμελλε νά χρησιμο
ποιήσω ό Φορμίων εναντίον του1 2· Δέν όμιλεΐ δμως διά τό σα- 
φέστερον γεγονός τό όποιον προβάλλει ό Πλούταρχος· «Ό  υίός 
τοΰ οπλοποιού—λέγει ό τελευταίος ούτος επί τοΰ προκειμένου— 
επώλησεν εις τούς δύο διαδίκους, διά νά τά χρησιμοποιήσουν 
Ιναντίον άλλήλων, εγχειρίδια προερχόμενα εκ τοΰ αύτοΰ εργα
στηρίου»3. Ή  φράσις είναι πνευματώδης καί φονική καί τήν απο
δίδω εις προσωπικόν αντίπαλον τοΰ Δημοσθένους. ‘Ολίγον μετά 
τήν δίκην τοΰ Φορμίωνος, ή οποία έγινε τφ 352 π. X., ή σύμ- 
πτωσις πολιτικών αντιλήψεων θά προσήγγισε τον Δημοσθένη 
προς τον ’Απολλόδωρον. Έ κ  τούτου προήλθον άναμφιβόλως 
αΐ ύποψίαι καί αί συκοφαντίαι τάς οποίας δέν ήδύνατο νά 
διαφύγη δημόσιος άνήρ περιβαλλόμενος άπό αμείλικτους 
εχθρούς.

1. Βλ. Memoires de litterature ancienne toO Egger, a. 368 : Si 
les Atheniens ont connu la profession d’avocat.

2. Αίσχίνου «Περί τής παραπρεσβείας», 165. Κατά Κτησιφ., 173.
3. Πλουτ. «Δημοσθένης», 15 : «Άτεχνώς καθάπερ έξ ενός μαχαι- 

ροπωλίου, τά κατ’ άλλήλων εγχειρίδια πωλοΰντος αύτοΰ τοϊς άντιδίκοις»·
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Μή λησμονώ μεν εν τοΰτοις δη  έκαστον επάγγελμα εχει 
την ΐδικήν του ηθικήν. Ή  δείνα συνήθεια, την οποίαν θεω- 
ροΰμεν αξιοκατάκριτον, δυνατόν νά εφαίνετο επιτρεπόμενη και 
νόμιμος εις Άθηναΐον λογογράφον, έστω καί δν ωνομάζετο 
Δημοσθένης. Δύο φαύλοι, συνεργαζόμενοι επί τινα χρόνον, τελι- 
κώς περιέρχονται εις διχόνοιαν Κατέρχονται εις δίκην καί ό όλι- 
γώτερον ευφυής εκ τών δύο, ισάξιος δμως τού άλλου κατά την 
ανεντιμότητα καί την αναισχυντίαν, καταφεύγει εις την ιδιοφυίαν 
τού Δημοσθένους. Ό  ρήτωρ μας τού γράφει ένα λόγον, τον επι- 
γραφόμενον Κατά ’Ολυμπιοδώρον. Έ άν δεν υπάρχουν σοβαροί 
λόγοι νά άμφιβάλλωμεν διά τό γεγονός τούτο, πρέπει νά τό δε- 
χθώμεν. Ό  A. Schaefer δεν τό παραδέχεται. Επικρίνει την 
διάταξιν καί τό ύφος τού λόγου τούτου, διά νά έχη τό δικαίωμα 
νά τον άφαιρέση από τον Δημοσθένη- Άλλ’ ό Διονύσιος ό'Αλι- 
καρνασσεύς1, τού οποίου ή άρμοδιότης επί τοιούτων ζητημά
των δεν είναι δυνατόν νά άμφισβητηθή, ευρίσκει εις τον λόγον 
τούτον φυσικότητα καί χάριν άνταξίαν τού Λυσίου καί τον κατα
λέγει μεταξύ τών αριστουργημάτων τού είδους. Ό  Schaefer δια
πιστώνει εν αύτφ σχοινοτενή άφήγησιν, μερικάς λέξεις at όποΐαι 
Ιπαναλαμβάνονται υπέρ τό δέον συχνά άνευ άποχρώντος λόγου, 
ως καί άτημελησίαν εις την ά'ρθρωσιν τών περιόδων. Όμολογώ 
δτι ή άτημελησία αύτη με γοητεύει. Μού φαίνεται δτι άνήρ 
ικανός νά Υράφη τοιούτον λόγον θά την άπέ<ρευγεν εάν τό ήθε- 
λεν, Ιάν δεν την επεδίωκεν έκ προθέσεως. Ό  ενάγων δηλοΐ δτι 
δεν ήξεύρει καθόλου νά όμιλήση. Έφιστα την προσοχήν τών δι
καστών του κατά τών τεχνασμάτων τών εξ επαγγέλματος ρητό
ρων τών οποίων έξησφάλισε τήν συνδρομήν ό αντίπαλός του1 2. 
Εμφανίζεται ως άνθρωπος απλοϊκός, εύπιστος, τον όποιον ενέ- 
παιξεν ό εναγόμενος. Τήν απλοϊκότητα δε αυτήν τής διαγωγής του 
τήν παρουσιάζει καί εις τήν ομιλίαν του. ’Ιδού μία από τάς πα
νουργίας τού επαγγέλματος καί δεν γνωρίζω εάν ό Διονύσιος 
δεν εθαύμαζεν ως θρίαμβον τής τέχιης αυτήν ακριβώς τήν 
άτημελησίαν, τήν οποίαν μέμφεται ό Γερμανός κριτικός, περί 
πολλοΰ 'ποιούμενος, νομίζω, νά σώση τήν υψηλήν ηθικότητα 
τού ήρωός του.

Είναι δυνατόν νάέξαχθή εικασία τις εκ τής χρονολογίας τής 
δίκης; Αύτη διεξήχθη ολίγον μετά τό 3433· Οί πλεϊστοι εν τούτοις

1. «Δημοσθένης» κ. 13.
2. Πρβλ. «Κατά Όλυμπιοδώρου» 1 καί 36.
3. Προκύπτει έκ τών § § 24 καί 26 τοΰ αΰτοΰ λόγου.
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τών λόγων τούς όποιους έγραψεν δ Δημοσθένης ανήκουν εις το 
πρώτον μέρος τής σταδιοδρομίας του. "Οταν έφδασεν εις μεγά- 
λην πολιτικήν δέσιν, άπεσύρθη άπό τό κερδοφόρον αλλά μη έκ- 
τιμώμενον πολύ επάγγελμα τού λογογράφου, ή τουλάχιστον τό 
έξήσκησε με μεγαλυτέραν έπιφύλαξιν καί δλιγώτερον έπιδεικτι- 
κώς. «Ά φ’ δτου ήρχισα νά δμιλώ περί τών δημοσίων πραγμά
των, δέν ήγγισα πλέον καμμίαν αστικήν ύπόδεσιν»1. Είναι αληθές 
δτι ή δήλωσις αύτη, γενομένη δημοσίψ εξ ονόματος του άπό τόν 
έξάδελφόν του Δαίμονα, δέν είναι απολύτως αξιόπιστος. Δέν ήμ- 
πόδισεν έν τούτοις τούς αρχαίους νά πιστεύουν δτι καί αυτός δ 
λόγος είς τόν όποιον εύρίσκεται αύτη, έγράφη ϊδιοχείρως άπό τόν 
Δημοσθένη. 'Οπωσδήποτε, τά λόγια ταΰτα άποδεικνύουν δτι δ 
Δημοσθένης δέν ήθελε πλέον νά θεωρήται λογογράφος άφ5 δτου 
έγινε πολιτικός άνήρ.

9. Ποτέ δέν έγκατέλειψεν όριστικώς τό επάγγελμα.

Κατά ποιαν εποχήν άπεσύρθη τοΰ παλαιού του επαγγέλ
ματος; Δέν είναι εύκολον νά τό καθορίσωμεν. Πολλοί άπό τούς 
λόγους του δέν περιέχουν καμμίαν ένδειξιν, χάρις εις τήν όποιαν 
νά δυνηθώμεν νά μαντεύσωμεν τήν χρονολογίαν. Πολλοί άπό 
τούς φέροντας τό όνομά του είναι άμφιβόλου πατρότητος. 'Ο 
A. Schaefer θεωρεί τόν Κατά ΙΙανταινίτου λόγον (περί τό 
346 ή 345) ως τόν τελευταίον τόν όποιον εγραψεν δ Δημοσθέ
νης προς χρήσιν διαδίκου. 'Ως εΐδομεν όμακ, ή διεξαχθεϊσα 
εναντίον τοΰ Όλυμπιοδώρου δίκη είναι μεταγενεστέρα τής χρο
νολογίας ταύτης. Ό  Κατά Κόνωνος λόγος έγράφη δύο έτη μετά 
τήν εκστρατείαν σώματος 'Αθηναίων πολιτών είς τό ΓΙάνακτον, 
επί τών βοιωτικών συνόρων. Τό στρατιωτικόν όμως τούτο γεγο
νός συνέβη κατά τό 343 καί ή υπόδεσις μήπως παρομοία έξο
δος έγινεν ήδη προ τοΰ 'Ιερού πολέμου1 2 3 * δέν μοΰ φαίνεται ούτε 
αναμφισβήτητος ούτε άναγκαία. Μεταξύ τών έργων μάλιστα τού 
Δημοσδένους εύρίσκομεν ένα λόγον δ όποιος φαίνεται δτι είναι 
τοΰ 322, έτους τοΰ δανάτου τοΰ ήμετέρου ρήτορος3. Είναι δ 
Κατά Αιονναοδώρον λόγος. Πρέπει νά εΐπωμεν δτι δέν είναι τοΰ 
Δημοσδένους; *Εάν όμως άνατρέξωμεν εις τό κείμενον τοΰ λόγου

1. . ’Ειιοι συμβέβηκεν, ά φ ' ού περί τών κοινών λέγειν ήρξάμην, 
μηδέ προς εν πρ ά γμ ’ ίδιον προσεληλυθένα ι> (είς τόν λόγον Κ α τά  Ζη-  
νο& έμιδος, 32).

2. Τήν είκασίαν αύτΐ|ν διετύπωσεν ό Schaefer
3. Ό  αυτός Schaefer πιστεύει ότι ό λόγος ούτος έςεφιονήΟη δτε

ύ Δημοσδενης είχεν ήδη ά ποθάνει.
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τούτου, δ Δημοσθένης ήτο φίλος των έναγόντων καί επενέβη 
προσωπικώς υπέρ αυτών1. Έ φ ’ δσον λοιπόν ένδιεφέρετο τόσον 
εις την ύπόθεσιν ιοστε νά όμιλήση κατ’ αυτήν, διατί δεν θά συγ
κατετίθετο νά γράψη τον λόγον τον όποιον τοϋ αποδίδει ή πα- 
ράδοσις1 * 3 *; Οί ένάγοντες είναι πλούσιοι μέτοικοι οί όποιοι δανεί
ζουν μεγάλα ποσά, επί υποθήκη εμπορικών πλοίων. Ό  Δημο
σθένης ειχεν ίσως πλείονας τοΰ ενός λόγους νά βοητθήση τούς 
επιχειρηματίας τούτους κεφαλαιοκράτας να κερδίσουν τήν δίκην 
των. ΙΙοΐος ήζεύρει εάν δεν επρόκειτο καί περί ίδικών του κεφα
λαίων; Ό  Πλούταρχος βέβαιοί ότι δεν άπηξίου νά αύξάνη τήν 
περιουσίαν του με τοιαύτας κερδοσκοπίας·5. Ή  περιουσία αύτη 
δυνατόν μέν νά ήλαττώθη περί τά τέλη τοϋ βίου του, άλλά τοΰ 
ήτο αναγκαία διά νά ύποστηρίζη τήν μεγάλην πολιτικήν του θέσιν.

Φαίνεται επομένως ότι ό Δημοσθένης πλέον ή άπας, ακόμη 
καί εις πλέον προχωρημένην ηλικίαν, επανήλθεν εις τό παλαιόν 
του επάγγελμα τοΰ λογογράφου επί αστικών υποθέσεων. Δεν 
συμβαίνει όμως τό αυτό με τάς πολιτικάς δίκας. Εις τήν αρχήν 
τοΰ σταδίου του τον βλέπομεν νά άναμειγνύεται εις αύτάς εμ
μέσως καί καλυπτόμενος υπό τούς άλλους. Βραδύτερου όμως ανα
λαμβάνει τοιαύτας εκ τοΰ έμφανοΰς. Οί λόγοι οί γραφέντες διά 
τούς κατηγόρους τοΰ Άνδροτίωνος (τφ 355), τοΰ Τιμοκράτους 
καί τοΰ Άριστοκράτους (τφ 352) είναι όλοι προγενέστεροι τοΰ 
α' Φιλιππικόν.

Εις τούς λόγους τούτους, όπου βλέπομεν ότι ή Ιδιοφυία τοΰ 
δικηγόρου ως καί τοΰ συγγραφέως έ'φθασεν εις τήν πλήρη ωρι
μότητα, ό Δημοσθένης υιοθετεί τά μίση τών πελατών του. Προε
τοιμάζει όμως δύ αυτών καί τήν ϊδικήν του πολιτικήν. Διαδίδει 
αντιλήψεις, ακόμη καί ρητορικά τεμάχια τά όποια θά έπανα- 
λάβη βραδύτερου μέ τό όνομά του.

"Οταν άναγινώσκωμεν τούς λόγους τούτους παραπλεύρως 
εκείνων τούς οποίους έςεφώνησε κατά τά αυτά έτη, μάς κάμνει 
έντύπωσιν ή λίαν αισθητή άντίθεσις. "Οταν γράφη δι5 άλλους ό

1. Ε ις τό τέλος τοΰ λόγου άναγινιόσκομει : <.'Αξιώ δε καί τώτ ((.ί
λών μοί τινα συνειπεΐν. Δεΰρο Δ ημόσθενε; . Ε ίνα ι Α πίθανου αί λέ
ξεις αυται νά  άναφέοωνται εις ομώνυμον τοΰ ςιήτορος· π ιθα νόν  νά 
παρενεβλήθησαν.
“ .2. 'Ο  Διονύσιος'Λ λικαρνασσεύς μεταχειρίζετα ι τό α ύ ιό  επιχείρημα 
διά νά  άποδιόση είο τόν Δημοσθένη λόγον κυκλοηοροΰντα υπό τό δνο- 
|ΐα  τοϋ Δεινάρχου : <' Οτι έπί τελεί τοΰ λόγου ό Δίιριλος Δημοσθένην
πα ρα κα λεΐ συνήγορον-.

3. Τό σημείον τούτο. το όποϊοτ εύρίσκεται εις τήν Σ ϋγκρ ια ιν  Δη
μοσθένους καί Κικέρωνος, κεφ. 3. (ραίνεται διαφυγόν την προσοχήν
τών νεωτέρων βιογράηω ν τοΰ Δημοσθέτους.
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Δημοσθένης είναι δηκτικός, βίαιος, πλήρης πάθους, ένψ δταν όμι- 
λή ό ίδιος είναι κατά την εποχήν εκείνην πλήρης μέτρου, φι
λοφροσύνης και μετριοπάθειας. Συγκρατεϊ ακόμη τό πάθος εκείνο 
το όποιον θά έκραγή βραδύτερον, δταν θά κατακτήση την θέσιν 
του μεταξύ των πολιτικών άνδρών των ’Αθηνών.

Β \ Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

1. Ή πολιτική δρασίς του.

Ή  δράσις τοΰ Δημοσθένους επί τών ζητημάτων τής πατρί- 
δος του αποτελεί μέρος τής ιστορίας τής εποχής του. Δυστυχώς 
ή περίοδος έκείνη, τόσον αποφασιστική διά τάς ’Αθήνας και δι’ 
δλην τήν Ελλάδα, είναι άτελώς γνωστή δσον είναι και αξιομνη
μόνευτος. Ούτε ό Θεόπομπος ού'τε κάνεις άλλος εκ τών Ιστορι
κών τής βασιλείας τοΰ Φιλίππου δέν διεσώθη μέχρις ημών. Εϊ- 
μεΟα υποχρεωμένοι νά περιορισθώμεν εις τόν Διόδωρον, συμπι- 
λητήν ανακριβή καί μετρίως νοήμονα. ’Αλλά καί αυτοί οΐ ιστο
ρικοί, εάν ήδυνάμεθα νά τούς άναγνώσωμεν, δέν θά μάς επλη- 
ροφόρουν ϊσως περί παντός δ,τι θά ήθέλαμεν νά γνιορίζωμεν, 
διά νά κατανοήσωμεν καλώς τόν Δημοσθένη. Είχον καταστήσει 
τόν βασιλέα τής Μακεδονίας, τά σχέδιά του καί τα έργα του 
κέντρον τής άφηγήσεώς των, δεικνύοντες τάς ’Αθήνας καί δ,τι 
συνέβαινεν εις αύτάς μόνον από καιρού εις καιρόν, εις δευτέραν 
ή τρίτην μοίραν. Εις τούτο βεβαίως δέν είχον άδικον.

Διά νά άντιληφθώμεν επακριβώς τά γεγονότα, πρέπει νά 
παρακολουθήσωμεν τήν σκέψιν καί τήν δράσιν τοΰ Φιλίππου. Εις 
«ΰτόν ανήκει ή πρωτοβουλία' έδέσποζε τοΰ αιώνός του καί διε- 
μόρφωσε τήν Ελλάδα κατά τήν επιθυμίαν του. Αί Άθήναι ήδια- 
φόρησαν κατ’ άρχάς, άντέδρασαν δέ άσθενώς καί τήν παλαιάν των 
ρώμην άνεΰρον μόνον κατά τήν τελευταίαν στιγμήν. Ή  Ά τϋ Ις  
τοΰ Φιλοχόρου, άκριβολόγος χρονογραφία τής πόλεως τών ’Αθη
νών, θά παρεΐχεν άναμφιβόλως μεγάλην συνδρομήν, άφοΰ καί 
τά ολίγα αποσπάσματα αυτής τά όποια δίδει ό Διονύσιος ό 
'Αλικαρνασσεύς μάς είναι χρήσιμα. Ή  νεωτέρα επιστήμη περι- 
συνέλεξε, παρέβαλε καί έσχολίασε τάς πληροφορίας, ακόμη καί 
τάς πλέον άποσπασματικάς, αί όποΐαι εύρίσκονται κατεσπαρμέ- 
ναι εις τούς συγγραφείς, τούς σχολιαστάς, τάς έπιγραφάς, καί 
προσεπάθησε νά ρίψη φώς ε’ις τήν σκοτεινήν ιστορίαν τών 
χρόνων εκείνων.

Μετά τήν μάχην τής Μαντινείας, ή Σπάρτη συντριβείσα
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διά παντός υπό τοΰ Επαμεινώνδα δεν κατώρθωσε νά άνακτήση 
την παλαιάν της θέσιν. Αί Θήβαι άπώλεσαν ταχέως την υπε
ροχήν την οποίαν ώφειλον εις τον μέγαν ά'νδρα αυτών. Αί Ά -  
θήναι συμμαχήσασαι πατά τά τελευταία έ'τη μέ τάς Θήβας κατ’ 
άρχάς, ακολούθως δέ μέ την Σπάρτην, έτέθησαν εκ νέου επί κε
φαλής ναυτικής ομοσπονδίας καί έπεξέτειναν την κυριαρχίαν 
των επί μεγάλου μέρους τών νήσων καί ακτών τοΰ Αιγαίου πελά- 
γους. Μετ’ ολίγον δμιος ή άποσκίρτησις τών σοβαρωτέρων συμ
μάχων των, τοΰ Βυζαντίου, τής Χίου, τής Κώ, τής Ρόδου καί ή 
ατυχής έ'κβασις τοΰ εμφυλίου πολέμου, καθώς καί ό θάνατος τών 
μεγάλων στρατηγών Χαβρίου, Τιμοθέου καί Ίφικράτους, έθεσαν 
τέρμα εις τήν παροδικήν επάνοδον τής παλαιάς ισχύος τών ’Α
θηνών. Κατά τήν εποχήν εκείνην δ Δημοσθένης έξεφώνησε τον 
πρώτον πολιτικόν του λόγον. Πιεζόμενος από οικονομικός στε
νοχώριας ό αθηναϊκός λαός είχε καταργήσει, προτάσει τοΰ Λε- 
πτίνου, τάς άτελείας τάς παραχωρηθείσας επί υπηρεσίαις παρα- 
σχεθείσαις εις τήν πολιτείαν. Ό  Δημοσθένης καταγγέλλει τήνάπό- 
φασιν ταΰτην ως παράνομον καί άντιπολιτικήν. Ά ξιοι όπως 
ή έντιμότης τών ’Αθηνών είναι άπαραχάρακτος όπως καί τό 
νόμισμά τιον, δ λόγος των εξ ίσου σταθερός όπως καί αί 
δραχμαί των. Υποστηρίζει δέ τήν άποψιν ταΰτην, ή δποία θά 
είναι πάντοτε ή ψυχή τής πολιτικής του, δτι προτιμητέα είναι ή 
τιμή από τά μικρά υλικά πλεονεκτήματα.

2. Ή Ε λλά ς εις περίοδον έξαντλήσεως.

Ό  λόγος Προς Αεπτίνην  εκφωνηθείς τφ 354 (Όλυμπ. 105, 
4) ενώπιον δικαστικής συνελεΰσεως, έχει γραφή εις μετριοπαθές 
ΰφος μέ τήν άνεσιν εκείνην καί δαψίλειαν αναπτύξεων, αί δποΐαι 
ανευρίσκονται εις τους άλλους δημοσίους λόγους, διά τους όποι
ους ή κλεψύδρα δέν έφειδωλεύετο υπέρ τό δέον τόν χρόνον εις 
τους ρήτορας. Αί τρεις κυρίως είπεΐν δημηγορίαι αί δποΐαι έπη- 
κολούθησαν αυτόν έκ τοΰ πλησίον : Περί τών συμμοριών, τφ 
354 (Όλυμπ. 106,3), Ύ π ερ  Μεγαλοπολιτών, τφ 353 (Όλυμπ. 
106,4), Περί της 'Ροδίων ελενϋερίας, τφ 351 (Όλυμπ. 107, 2), 
καί ιδιαιτέρως αί δύο πρώται έχουν δλως διάφορον χαρακτήρα. 
Αυστηροτέρας καί πλέον συμπεπυκνωμένης ρητορείας, σχεδόν 
κατά τόν τρόπον τοΰ Θουκυδίδου, παρουσιάζουν εις μικρόν χώ
ρον πλήθος γεγονότων καί ιδεών καί επιβάλλουν εις τόν ανα
γνώστην σύντονον προσοχήν καί ποιάν τινα πνευματικήν υπερ- 
έντασιν. Ό  νεαρός ρήτωρ συμβουλεύει πολιτικήν σώφρονα δσον 
καί γενναιόφρονα. Θέλει δπως αί Άθήναι, άναδιοργανοΰσαι τήν 
υπηρεσίαν τοΰ ναυτικού, είναι εις θέσιν νά ενεργήσουν μέ δρα



— 21 —

στηριότητα και ταχύτητα, εύθυς ώς θά πρόκειται νά εξουδετε
ρωθώ εχθρός τις Επίσης δέ δπως, πισταί εις τάς μεγάλα; των 
παραδόσεις, υπερασπίζουν τούς αδυνάτους κατά των ισχυρών, 
υποστηρίζουν τάς δημοκρατίας κατά των ολιγαρχιών καί προστα
τεύουν τούς "Ελληνας κατά τών βαρβάρων.

Εις τούς λόγους τούτου; βλέπομεν τί ήτο τότε τ'] Ελλάς. 
Λόγφ τής εξαντλήσει»; τών ίθυνουσών πόλεων, δλα είχον ίσο- 
πεδωθή1, καί ή χώρα αυτή ή οποία έσχημάτιζε συγκρότημα κρα
τών, μίαν μικράν Ευρώπην, είχε φθάσει δχι εις την ισορροπίαν 
άλλ’ εις την σύγχυσιν καί την αδυναμίαν-. 'Η  αρχή τής ανεξαρ
τησίας όλων τών πόλεων, μεγάλων ή μικρών, αρχή καθιερωθεΐ- 
σα από τήν Άνταλκίδειον ειρήνην καί διακηρυχθεϊσα εκτοτε από 
τον βασιλέα τής Μακεδονίας, από τήν Ρωααϊκήν σύγκλητον, 
από δλους όσοι ήθελον νά κυριαρχήσουν, έπολλαπλασίαζε τάς 
πολιτικά; διαιρέσει; καί ήπείλει νά κονιορτοποιήση τήν 'Ελλάδα. 
Πράγματι, ποϋ θά σταματήση ό τεμαχισμό; ; ΙΙοία θά είναι ή 
εκτασις καί ό πληθυσμός ενός κράτους, μιας πολιτικής κοινω
νίας ικανής ν’ άποβή αυτάρκης; Ή  αρχή ήτο ακαθόριστος ώς 
εκ τής φύσε οι; της καί έδιδε λαβήν εις ατελεύτητους αντεγκλή
σεις. "Εκαστος έζήτει τήν εφαρμογήν της από τον γείτονά του, 
χωρίς νά σκέπτεται νά τήν έφαρμόση εις εαυτόν. Ή  Σπάρτη 
έζήτει τήν άποκατάστασιν τών κωμοπόλεων, τών οποίων ή ενω- 
σις είχε σχηματίσει τήν Μεγαλόπολιν, ένφ ταυτοχρόνως έζήτει 
δι’ έαυτήν τήν Μεσσηνίαν. Αί Θήβαι άντετίθεντο εις τήν άξίω- 
σιν ταύτην. Δεν ένόουν δμως νά αποδώσουν τήν ελευθερίαν είς 
τήν Κορώνειαν καί είς τον Όρχομενόν1 2 * * * * * 8.

1. ΙΙρβλ. Ίσοκρά τους Φ ίλ ιπ π ο ς , 40 : < Ο Ιδα γάρ άπάσας (τάς
πόλεις) (ομαλισμένος ύπύ τών συμφορών >.

2. Ξενοφώντος 'Ε λλη νικά , V II, 5, 27 : < Α κρ ισ ία  δέ καί ταραχή
f  τι πλείω ν μετά τήν μάχην (τήν έν Μ αντινεία) έγένετο ή πρόσθεν έν 
τή  'Ε λλάδι> . Δημοσθένους Π ερ ί τον  στεφ άνου , § 18 : « Ή  Π ελοπόν
νησος άπασα διειστήκει, καί ούτε.... αλλά τις ήν άκριτος καί παρά  τοΰ- 
τοις (τοίς Π ιλοποννησίοις) καί παρά το ΐς άλλοις απασιν έρις καί τα 
ραχή-·

ο. Έ ά ν  άφήσιομεν κατά  μέρος τόν a ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν  καί έξετάσιομεν
τάς τρεις άλλας μνημονευθείσας ανωτέρω πρώ τας δημηγορίας Π ερ ί
τώ ν  συμμορ ιώ ν, ‘Υ π έρ  Μ εγα λοπολ ιτώ ν, Π ερ ί τή ς  ‘Ρ οδίω ν ελευθ ερ ία ς , 
μετά  τής αμέσως έπακολουί)θέσης Π ερ ί συντάξεω ς  (τφ  350), βλέπομεν 
υπό ποιας συνθήκας κατήλθεν είς τήν ενεργόν πολιτικήν ό Δημοσθέ
νης. Τήν στιγμήν εκείνην (μετά τό 355 π .X .)  ή Ε λ λ ά ς  ήτο εΐ πέρ ποτέ
διηρημένη. 'Η  δένα,ιιις τής Σ πάρτης, τήν όποιαν εξύψωσε πρός στι
γμήν τόσον πολύ ό Π ελοποννησιακός πόλεμος καί τής οποίας ή ηγεμο
νία , μολονότι κλονισθεΐσα άπύ τόν Κ ορινθ ιακόν πόλεμον, ε ίχε  λάβει,
ακόμη καί κατά τό 386, δ ιεθνή  ούτως ε ίπ ε ΐν—όπω ς θ ά  έλέγομεν σήμε
ρ ο ν—καθιέρωσιν διά τής Ά ντα λκιδε ίου  ειρήνης, ήδη άπό  εικοσαετίας



3. Ό  έκ Μακεδονίας κίνδυνος.

Αι πληγα'ι αΰται τής κοινής πατρίδος απεκαλνφθησαν μέ 
τον 'Ιερόν πόλεμον (από τοΰ 355 μέχρι τοΰ 346 π.Χ·), πό
λεμον ό όποιος ήναψεν υπό θρησκευτικόν πρόσχημα και ουσια- 
στικώς εγινε διά τήν κατοχήν των θησαυρών τών Δελφών. 'Η

δέν ε ίχε κατορθώσει νά αντιμετώ πιση νικηφόρος τά πλήγματα  τώ ν 
Θηβαίων καί τοΰ Ε π α μ ε ινώ νδ α . 'Η ττη θ εΐσ α  εις ΛεΟκτρα τώ 371 απώ - 
λεσε τήν Μεσσηνίαν. Οί ’Α ρκάδες καί οί Ή λ ε ΐο ι συνηνώθησαν μέ τούς 
εχθρούς της. Τύ γόητρον αυτής καί ή στρατιωτική υπεροχή της έπαυ
σαν νά  ύπολογίζωνται. Οί νικηταί Θηβαίοι ήσκουν προσ τασ ίαν  επί μέ
ρους τής Ιίελοποννήσου καί πρός στιγμήν ή ηγεμονία των έφάνη μή 
αμφισβητούμενη. Έ ν  τούτοις ό όνομασθείς 'Ιερ ός  πόλεμος τούς έφε- 
ρεν εις ένοπλον ρήξιν πρός τούς Φωκεΐς έξ αφορμής τοϋ μαντείου τώ ν 
Δελφών—οΰσιαστικώς δηλαδή περί κατοχής τών θησαυρών τόυ—καί ή 
πατρ ίς τοϋ Ε πα μ ε ινώ νδ α  άντεμετώ πιζε μετά δυσκολίας τούς συνησπι- 
σμένους εχθρούς της.

Ε ίς τήν νέαν ταύτην αίματηράν διένεξιν—ή οποία έμελλε νά  
συμπλήρωσή τήν έξασθένησιν όλων τών μεγάλων πόλεων τής κυρίω ς 
Ε λ λ ά δ ο ς  καί νά  προετοιμάση τον θρίαμβον τοΰ άναφαινομένου Μ ακε
δονικού Ε λλη νισμ ού—ή 2πά ρ τη , ως ήτο φυσικόν, έκηρύχθη υπέρ τώ ν  
Φ ωκέων, εκδικούμενη τάς Θήβας, καί προσεπάθει νά έπω φεληθή  
τάς δυσχερείας τών Βοιωτών διά νά  άποκαταστήση τήν κυριαρ
χ ίαν της επί τών εγγυτέρων γειτόνων της. Α ί Ά θ ή ια ι ,  αί όπο ία ι έπι 
μακράν υπήρξαν ή αντίζηλος καί αμείλικτος έχθρά  της, άπο τοϋ 369 
τήν ε ΐχον προσεγγίσει, άνησυχοϋσαι καί αύταί διά τήν αύξανομένην 
είς τά σύνορά των απειλητικήν δύναιιιν τώ ν Θηβαίων. Κ ατεχόμεναι 
από τά  αύτά ώς καί ή 2πά ρ τη  α ισθήματα, συνεμάχησαν και αύταί μετά 
τώ ν Φωκέων.

’Α πό τοΰ 355 όμως ή ’Α θηναίω ν Π ολιτεία  ε ιχεν ύποστή σοβαράν 
μείωσιν τής δυνάμεώς της. Ά φ ο ΰ  ήγω νίσθη επί διετίαν διά να  εμ- 
ποδίση την Ρόδον, τήν Χ ίον καί τό Βυζάντιον, συμμάχους της έως 
τότε, νά  άποστοϋν τής υπό τήν ηγεσίαν της ναυτικής ομοσπονδίας, 
ήναγκάσθη  ν ’ αναγνώριση πλήρη τήν αύτονομίαν τω ν. Έ κ  τοΰ γεγο 
νότος τούτου ύφίστατο σοβαράν ήθικήν, πολιτικήν καί οικονομικήν 
μείωσιν τής ισχύος καί τοΰ γοήτρου της καί έφαίνετο βα θύτα τα  απο 
γοητευμένη (βλ. Ίσοκράτους Ά ρ ε ο π α γ ι τ ικ ό ς ,  83). Ο ί πολιτικοί της 
άνδρες συνεμερίζοντο κατά  γενικόν κανόνα τήν άποθάρρυνσιν αύτήν.
' Ολοι σχεδόν συνεβούλευον πολιτικήν συντηρητικήν σώφρονος αμυντι
κής τακτικής καί οικονομίας είς χρήμα καί άτομικάς θυσίας. Ά λ λ ω σ 
τε τά όλονέν περισσότερον κυριαρχοϋντα εμπορικά συμφέροντα—ό>ς 
τονίζει ό M aurice  C roiset είς τήν εισαγωγήν τώ ν λόγων τοϋ Δημοσθέ
νους εν τή τελευταία γαλλική έκδόσει Bude—έξησφάλιζον τήν έπικρά- 
τησιν τώ ν είρηνοφίλων πολιτικώ ν καί οικονομικών κύκλων. 'Ω ς εκ
πρόσω πον ουτοι ε ίχον τον Π ροβαλίνθιον τόν δήμον Εΰβουλον, πολι- 
τευτήν καί ρήτορα, ό όποιος άπέκτησε τήν εμπιστοσύνην τοΰ δήμου 
διαπραγματευόμενος τήν ειρήνην μετά τώ ν στασιασάντων συμμάχων 
(355). 'Ό σ ον  άδοξος καί άν ήτο ή είρήνευσις αΰτη, οί ’Α θη να ίο ι ευ
γνωμονούν τόν Εΰβουλον, διότι έθεσε τέρμα είς άγώ να άπέλπιδα , είς 
τόν όποιον εΐχον κουρασθή όλοι. ’Α πό τοΰ 354—350 π . X . ειχεν άνα- 
τεθή  είς αυτόν ή διαχείρισις τοΰ περιβοήτου Θ εω ρικού  κονδυ-
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Ελλάς παρουσίαζε τότε θλιβερόν και περίεργον θέαμα. Οί Θεσ- 
σαλοί διατελοΰν εις πόλεμον κατά τών Φωκέων, οί όποιοι πάλιν 
μάχονται κατά τών Θηβαίων. Αϊ Θήβαι διατελοΰν εις έχθρικάς 
σχέσεις προς τάς ’Αθήνας, αί Άθήναι προς τό ’Άργος, τό ’Ά ρ
γος πρός την Σπάρτην, ή Σπάρτη προς την Μεσσηνίαν καί την 
Αρκαδίαν, ή Αρκαδία πρός την Άχαΐαν. Βλέπει κανείς μακράν

λίου, τό όποιον άπετελεΐτο  άπύ τά περισσεύματα τών δημοσίων 
προσόδων καί υπό τό πρόσχημα δωρεάν παροχής είς τούς πτω χούς 
■θέσεων είς τά θεά μ α τα  ί  χρησίμευι πρός δ ιανομήν χρημάτων είς τύν 
λαόν ε π ’ ευκαιρία τώ ν κυριωτέρων εορτών. Μέ τήν επιβολήν του καί 
έπεκτείνω ν τά καθήκοντα  του, ο Εύβουλος κατα τά έτη ταΰτα διηύ- 
θυνεν ούσιαστικώς τά οικονομικά καί ολην σχεδόν τήν διοίκησιν τής 
πολιτείας (βλ. Αίσχίνου Κατά. Κ τη σ ιφ ώ ν το ς , 25). 'Ο  Θ εόπομπος βέ
βα ιοί οτι ό άντίπαλος οΰτος τοΰ Δημοσθένους ύπήρξεν ικανός καί 
δραστήριος. Γεγονός ε ίνα ι ότι ήτο εύγλωττος καί μέ τον άπλοΰν χα 
ρακτήρα του ένέπνεεν εμπιστοσύνην είς τόν λαόν, άπέβη δέ δημοφι
λής. Φροντίζουν όμως διά τήν δημοτικότητα του, αφού συνετελεσεν εις 
τήν διανομήν τών περισσευμάτουν τοΰ συμμαχικού ταμείου είς τόν 
λαόν ως θεω ρικώ ν χρημάτων, ηύξησε μέν ώς ταμίας τής πόλεως τάς 
προσόδους αυτής, ά λλ’ αντί τά περισσεύματα τής καλής πράγματι διοι- 
κήσειός του νά  δ ια τίθεντα ι χάριν τής όργανώσεως στρατού καί στόλου 
καί πρός σωτηρίαν τής πόλεως από ενδεχομένους πολεμικούς κινδύ
νους, ό Εύβουλος δ ιέθεσεν αυτά πρός ψυχαγω γικούς σκοπούς—ώς ό 
πανηγυρικότερος εορτασμός τών Διονυσίων κατά τό 353 π. X . κ .λ .π. 
Τοιουτοτρόπως έσυνήθισε τούς πολίτας νά θεω ρούν τήν έξεύρεσιν 
πόρω ν πρός ψυχαγω γίαν των ους κύριον μέληιια παντός εντεταλμένου 
τήν διοίκησιν τής πόλεως.

Ή  στάσις αΰτη τοΰ Εόβούλου—συνετή ους πρός τήν διοίκησιν, 
άλλα  σπάταλος γενικώ ς καί μή προνοητική—ήτο προφανές ότι έμελλε 
νά προκαλέση τήν άντίδρασιν τών πολιτικών άνδρών, οί όποιοι έφρό- 
νουν ότι φιλοδοξία τής δημοκρατίας δεν έπρεπε νά  ε ίνα ι ή ίκανοποίη- 
σις τών πόθω ν πρός απολαύσεις τοΰ λαοΰ, ά λλ’ ή όργάνωσις τής πο 
λιτείας, πολιτικιάς, οικονομικούς καί στρατιωτικούς, οοστε νά οίντεπεξέρ- 
χεται κατά  παντός κινδύνου μειοόσεους τής δυνάμεοός της. Μεταξύ τοΰν 
αντιτασσόμενων είς τήν πολιτικήν τώ ν περί τόν Εύβουλον ήτο καί ό 
Δημοσθένης. Τ ινές, κατά  τούς νεωτέρους χρόνους, έξέφρασαν τήν γνοό- 
μην ο'ίτι ό μέγας ρήτωρ κ α τ’ άρχάς συνεοροόνει πρός τήν πολιτικήν 
γραμμήν τοΰ Εύβούλου, διότι είς τόν Π ερ ί τώ ν  συμμορ ιώ ν  λόγον 
ά ντετά χθη  είς τούς κηρυχθέντας υπέρ τοΰ πολέμου (Ed. S c liw aitz  έν 
E es tsch r f T h  M omm sen, Μαρβοΰργον 1893, σ. 44—55 κ. έ.). Τούτο 
οίποτελεΐ παρανόησιν τής βαθυτέρας σημασίας τοΰ λόγου τούτου καί 
τής οίνεξαρτήτου στάσεως τήν οποίαν ήκολούθει ό Δημοσθένης, ότέ 
ιιέν προσεγγίζουν τούς αντιπάλους του, ότέ δέ απομακρυνόμενος αύτοΰν 
κατά τάς περιστάσεις καί τά γεγονότα.

Ό  Δημοσθένης ύπεστήριζεν ότι α ί Ά θ ή ν α ι, αί όποΐα ι, παρά  τάς 
οίλλεπαλλήλους συμφοράς των, παρέμενον ή μεγαλύτερα ναυτική δύ- 
ναμις τής 'Ε λλά δος, ιϋορειλον όχι μόνον νά  υπερασπίζουν άποφασιστι- 
κώ ς τά  εμπορικοί των συμφέροντα—τήν διοίσωσιν και ύποστήριξιν τούν 
όποιω ν προέβαλλεν ό Εύβουλος ους επιχείρημα υπέρ τής φιλειρηνικής 
κα ί νουθράς πολιτικής του—,οίλλά καί vox ά ντιτ ίθ εντα ι είς πάσας τάς 
φ ιλοδοξίας αί όποΐα ι ήδύναντο νά τάς άπειλήσουν. Οί περί τόν Εύβου-



σειράν μικρών πολιτειών έν διαστάσει προς άλλήλας, πανταχοϋ δε 
τον γείτονα καταπολεμοϋντα τον γείτονα. 'Υπό τό ί)ρησκευ- 
τικόν πρόσχημα διαπράττονται αί πλέον απίστευτοι βιαιό
τητες. Με κραυγάς υπέρ τής ελευθερίας και τής ανεξαρτησίας

λον έφρόνουνότι, διά ιό. αΛορΟοθή οίκονομικώς καί εμπορικής η πό 
λις, έχρειάζετο μακράν περίοδον ειρήνης, τήν υποστήριξιν δέ των φι- 
λοκεφαλαιοκρατικώ ν, ούτως είπ εΐν , απόψεω ν συνέδεον καί πρός την 
πα ντο ία ν ίκανοποίησιν των καλλιτεχνικώ ν πόθω ν του λαοΰ. Διεκή- 
ρυσσον δηλαδη ότι ή μόι η προσήκουσα εις τήν δημοκρατίαν πολιτική 
ήτυ ή μέριμνα περί προαγωγής των τεχνών, τοΰ εμπορίου καί τής ευ
ημερίας των πολιτώ ν διά τής παγιώ σεως ειρήνης προς τους γε ίτο ια ς . 
Ό  Δημοσθένης καί οί φίλοι του συνεφώνουν κ α τ’ αρχήν εις την 
α νάγκην διατηρήσεως της ειρήνης, ά λλ’ έπίστευον ότι παραλλήλω ς 
έπρεπε νά συντονισθη ό εξοπλισμός τής χώρας διά τής δημιουργίας 
αξιόμαχου στρατού καί ένιοχύσεως τοΰ στύλου. Διά νά επιτευχθή  όμως 
τούτο, έχρειάζοντο χρήματα καί δ ι’ αϋτο ό ρήτιορ έζήτει νά καταργη- 
θ  ο Οι τά θεω ρικά καί νά συσταθή πολεμικόν ταμεΐον μέ τά περισσεύ
ματα  των δημοσίων προσόδων.

Μέ τήν πολιτικήν τής διοικήσεως Εΰβούλου ελειπον τά  χριμιατα 
πρός στρατιωτικούς σκοπούς. ΤΗ σαν δε απαραίτητα . Π ράγματι ε ίχεν 
επικρατήσει ή συνήθεια νά  καταφεύγη ή πολιτεία εις μισθοφόρους 
τυχοδιώ κτας καί φυγάδας έκ πόσης γω νίας, οί όποιοι έμίσθω νον τάς 
υπηρεσίας των εις τόν προσψέροντα τά  περισσότερα. Μέ τήν τακτικήν 
αυτήν οί πολ ΐτα ι ευρισκον πρόσφορον νά άπαλλάσσω νται των κόπων 
καί κινδύνω ν τών εκστρατειώ ν. Πολλό.κις μάλιστα έκρίνετο σκόπιμον 
νά  μή πληρώ νωνται κάν οί άντικαταστάτα ι ούτοι έκ τού αθηναϊκού  
ταμείου, ά λλ’ οί στρατηγοί άνελάμβανον τήν φροντίδα νά πληρώνουν 
τούς μ ισθούς των λεηλατοΰντες φ ιλικάς ή έχθρ ικάς χώρας ή έπιβάλ- 
λοντες αυθαιρέτους φορολογίας εις τούς συμμάχους. Οί ’Α θη να ίο ι 
εμπιστευόμενοι τάς πολεμικάς επιχειρήσεις εις τοιαύτας στρατιωτικάς 
ομάδας ίχα νον  ουσιαστικούς τήν διεύθυνσιν τού πολέμου, συχνά, δέ 
ήττώ ντο έκ τοΰ λόγου τούτου ή άπέβαινον άκαρποι αί προσπάθεια ι 
αύτών πρός ένίσχυσιν τών συμμάχων των.

Ε ίν α ι τίτλος τιμής διά τόν Δημοσθένη οτι κατήγγειλεν εντό
νους τό κεφαλαιώ δες τούτο μειονέκτημα τής πόλεως. 'Ο λόκληρον το κυ- 
ριώτερον μέρος τον' Π ερ ί τώ ν  συμμορ ιώ ν lo y ου εκθέτει σχέδιον στρα
τιωτικής καί δημοσιονομικής όργανοόσεως προοριζομένης νά θέση τέρ
μα είς τήν μειονεκτικήν θέσιν τώ ν Α θ η νώ ν . Τό αύτό πνεύμα κα τα 
φαίνεται είς τήν ‘Υιζερ Μ εγαλοιζολιτώ ν  δημηγορίαν, τήν οποίαν έξεφοΰ- 
νησεν έν έτος βραδύτεροι’, έκθέσας τήν άντίθεσιν συμφερόντων καί 
επιρροών ή οποία έτάρασσε τότε τήν Π ελοπόννησον καί τήν ένδεικνυο- 
μένην διά τάς ’Α θήνας πολιτικήν. Ό  λόγος Π ερ ί τη ς  ‘Ρ οδίω ν ελευ 
θ ε ρ ία ς  προδίδει άντιθέτοος αστάθειαν γ’νοόμης, πολλοί δέ νειότεροι συγ
γραφείς, όπως ό Ινρουαζέ ( ίν θ . άν.), διερωτώνται μήπω ς συντάσσων 
αυτόν ό Δημοσθένης έθεσε μέ πολλήν προθυμίαν τήν ιδιοφυίαν του 
είς τήν υπηρεσίαν ξένων συμφερόντων. Ό  λόγος Π ερ ί συντάξεω ς, μο
λονότι παρεσκευάσθη μέ πολλήν επιμέλειαν, δέν έξεφωνήθη πιθα νώ ς, 
δεικνύει έν τούτοις τον ρήτορα περί τό ί350 άπασχολούμενον νά συναρ- 
μύση τάς αντιλήψεις του είς πλήρες σύστημα. Π ολλοί συγγραφείς μ ά 
λιστα ̂ υποστηρίζουν ότι ή δημηγορία αΰτη δέν ε ίνα ι τού Δημοσθένους, 
ά λ λ ’ οφείλεται είς κάποιον ρητοροδιδάσκαλον τής εποχής.



ή ανεξαρτησία καί ή ελευθερία τής Ελλάδος παραδίδονται εις 
την φιλοδοξίαν τοΰ Φιλίππου.

Ή  φιλοδοξία αυτή, ή οποία έβαινε συνεχώς αυξανόμενη και 
άπεκαλύπτετο ολίγον κατ’ ολίγον, προσέκρουσεν ευθύς έξ αρχής 
εις τα συμφέροντα των ’Αθηνών. Ό  Φίλιππος έπεθύμει διακαώς 
να έπεκταιθή προς το μέρος τής θαλάσσης. Οί ’Αθηναίοι άφ’ ετέ
ρου κατεϊχον ή έζήτουν πολλάς πόλεις εις τάς άκτάς, αί δποϊαι 
έγειτόνευον προς τήν μικράν χοόραν πού εκαλείτο τότε Μακε
δονία. Άμφίπολις ή κλείς τής Θράκης, αποικία τήν οποίαν είχον 
χάσει από μακροΰ οί Αθηναίοι καί τήν οποίαν διεξεδίκουν 
λόγω ακριβώς τών πολλών καί ματαίων προσπαθειών των νά 
τήν ανακτήσουν, έπειτα ή ΙΙύδνα, ή ΙΙοτίδαια, καί ή Μεθώνη 
ειχον πέσει εις χεΐρας τοΰ Μακεδόνος βασιλέως. Ό  πόλεμος είχε 
διεξαχθή καί έξηκολούθει νά διεξάγεται λίαν δραστηρίως από μέ
ρους τοΰ Φιλίππου, νιοθρότατα όμως από μέρους τών ’Αθη
ναίων, όταν ό Δημοσθένης έξεφώνησε τον πρώτον του Φιλιππι
κόν. Κατόπιν ό πόλεμος τοΰ Φιλίππου κατά τής Όλύνθου καί 
τής Χαλκιδικής 'Ομοσπονδίας έφαίνετο παρέχων είς τούς ’Αθη
ναίους τήν εύκαιρίαν έπανορθώσεως τών ζημιών των. Συνεμά
χη σαν μετά τής Όλύνθου καί άπέστειλαν είς αυτήν βοήθειας. 
Δεν ένήργησαν όμως ούτε τόσον συντόνως ούτε τόσον ταχέως, 
ώστε νά εμποδίσουν τήν πτώσιν τής πόλεως ταΰτης.

Α' τρεις δημηγορίαι τάς οποίας έξεφώνησε καί έδημοσίευ- 
σεν δ Δημοσθένης επί τή εύκαιρία ταύτη αποτελούν, μαζί μέ 
εκείνην τήν δποίαν έμνημονεύσαμεν προ ολίγου, τήν πρώτην 
σειράν τών Φιλιππικών. Είναι αληθές ότι δ ρήτωρ δεν πα- 
λαίει τόσον κατά τοΰ Φιλίππου, όσον κατά τοΰ αθηναϊκού 
λαού καί τών εύνοουμένων συμβούλων του. "Οσον αφορά τον 
Φίλιππον, τον μισεί μέν αναμφιβόλους, στηλιτεύει τήν πολιτικήν 
του, ενίοτε δέκαίτά ήθη του, δεν παύει έν τούτοις νά τον θαυμάζη 
καί πολλάκις τον προβάλλει ώς παράδειγμα είς τούς ’Αθηναίους 
του, εις τούς οποίους θά ήθελε νά έμπνεύση κάτι από τήν ρώ
μην, τήν επιμονήν καί τό άκαταπόνητον πάθος, πού διακρί
νουν τόν αντίπαλόν των Δύναταί τις νά εϊπη ότι κανείς δεν 
κατέδειξε καλύτερον τοΰ Δημοσθένους τάς μεγάλας αρετάς τού 
ίδρυτοΰ τής μακεδονικής δυνάμεως. ’Έπραξεν όμως τούτο τρό
πον τινά παρά τήν θέλησίν του (όπως δ Βαλαάμ εύλογεΐ τόν 
’Ισραήλ τόν όποιον ήθελε νά καταρασθή). Ό  σκοπός του όπως 
καί ή δόξα του ύπήρξεν ότι έπέρρωσε τό δημόσιον πνεύμα τών



4. Ή εσωτερική κατάστασις των 'Αθηνών.

Οί ’Αθηναίοι δεν έστεροϋντο οΰτε θάρρους ούτε Άλλων 
αρετών αξίων έκτιμήσεως. Άλλ’ ή τάσις προς ευζωίαν, διαδο- 
θείσα εις δλας τάς τάξεις τής κοινωνίας, είχε σβέσει τάς άρε- 
τάς αί δποΐαι δημιουργούν τον καλόν πολίτην. Ή  στρατιωτική 
υπηρεσία ήτο υποχρεωτική καί όλοι οί νέοι ήσκοΰντο εις αυτήν 
επί διετίαν. Κατά νόμον, λαός καί στρατός συνεχέοντο ακόμη, 
όπως κατά τούς παλαιούς χρόνους. Είς τήν πραγματικότητα έν 
τοότοις αί επιστρατεύσεις των πολιτών άπέβησαν όλονέν σπα- 
νιιότεραι Συνήθως ή φροντίς προς μακρινήν προάσπισιν τών 
συμφερόντων τής πολιτείας άνετίθετο εις μισθοφόρους, ξένους 
προς τήν πόλιν, στρατολογουμένους έκ πάσης γωνίας. 'Ο πόλε
μος από αστικόν καθήκον πού ήτο άλλοτε έτεινε νά καταπέση 
εις επάγγελμα. Οί περισσότερον χρησιμοποιούμενοι κατά τήν 
εποχήν εκείνην από τάς ’Αθήνας στρατηγοί, 6 Χάρης, δ Χαρί- 
δημος, είναι αρχηγοί αντάρτικών σαγμάτων Ό  στρατός έκα- 
κοπληρώνετο, διότι δ λαός έζη από τάς δημοσίους προσόδους 
καί δ προϋπολογισμός έχρησίμευεν εις διατροφήν ΰλων. Τούτο 
ήτο έν τινι μέτρο) νόμιμον "Ολοι οί πολΐται ήσαν τρόπον τινά 
δημόσιοι υπάλληλοι. "Ολοι άφιέρωνον τόν καιρόν των εις τά δη
μόσια πράγματα, εϊτε εις τάς βουλάς είτε είς τά δικαστήρια, καί 
από μακρού έλάμβανον μισθόν διά τήν ένάσκησιν τών καθηκόν
των τούτων.

’Αλλά αί πρόσοδοι τής πολιτείας έχρησίμευον επίσης διά 
τάς έορτάς, τά θεάματα, τά δείπνα, εις τάς διασκεδάσεις τού 
λαού, όλονέν περισσότερον άπλήστου διά τάς ψυχαγωγίας, αί 
δποΐαι συνεδέοντο προς τήν θέσιν του ως κυριάρχου, καί όλο
νέν όλιγώτερον διατεθειμένου νά άσκή τά καθήκοντα του. Ει
δικόν κονδύλιον, τό Θεωρικόν, διετίθετο εις τάς δαπάνας ταύ- 
τας. Καί δ λαός ήγρύπνει μετά ζηλοτύπου φροντίδος, ώστε δλα 
τά περισσεύματα τών προσόδων νά χρησιμεύουν είς τήν αύξη- 
σιν τού κονδυλίου τούτου. 'Υπό τοιαύτας συνθήκας δεν είναι 
εκπληκτικόν δτι αί εύποροι τάξεις δέν έδείκνυον μεγάλην σπου
δήν εις τό νά άντεπεξέρχωνται είς τά πάμπολλα υπουργήματα 
τά όποια έπέβαλλεν είς αύτάς τό πολίτευμα τών Αθηνών. Έσυ- 
νήθιζον νά αναμένουν τό παν από τό κράτος, δίδοντες είς αυτό 
δσον τό δυνατόν όλιγώτερα. ΤΙ ενεργός καί άφωσιιομένη φιλο
πατρία είναι μέγα καλόν διά πάσαν χώραν, οίαδήποτε καί αν 
είναι ή μορφή τής κυβερνήσεώς της. Είναι ή ψυχή τών δημο
κρατιών. ΤΙ έξασθένησις τής αρετής ταύτης άπέβη θανάσιμος 
διά τήν πολιτείαν τών ’Αθηναίων, στηριζομένην εξ όλοκλήρου 
είς τήν προσωπικήν συμβολήν τών πολιτών, τόσον ώστε αί
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σπουδαιότεροι δημόσιοι ύπηρεσίαι καί συγκεκριμένως ή υπηρε
σία τοΰ στόλου έξηρτώντο εκ της συμβολής ταΰτης.

5. Ή πολιτική τοΰ αντιπάλου του Εύβοΰλου

Το έργον τό οποίον έπεδίωκεν ό Δημοσθένης συνίστατο 
εις τό νά επιτυχή την συμβολήν αυτήν από όλους προς κοινήν 
σωτηρίαν, νά τήν επιτυχή δε πρόθυμον καί ανεπιφύλακτον. Ζη
τεί άκαταπαΰστως όπως οί δυνάμενοι νά φέρουν όπλα πολΐται 
μετέχουν προσωπικώς εις τον πόλεμον, όπως οί πλούσιοι δίδουν 
μέρος τής περιουσίας των καί οί πτωχοί συγκατατίΟενται εις τό 
νά άφιεροΰνται εις τάς πολεμικάς άνάγκας τά ποσά τά οποία 
διατρέφουν τήν απραξίαν των. Δεικνύει τάς απώλειας τάς 
οποίας ύπέστησαν, τάς προόδους τοΰ εχθρού, τούς εγγύς ή μα
κρινούς κίνδυνους. Διαλύει τάς αύταπάτας, αποκαλύπτει μετά 
παρρησίας τάς πληγάς. ’Αγανακτεί, ελέγχει καί ταπεινώνει τούς 
’Αθηναίους του. ’Αλλά τούς ενθαρρύνει επίσης καί αναζωογονεί 
τάς ελπίδας των. Δεικνύει εις αυτούς ότι δ μεγαλύτερος εχθρός 
των δεν είναι δ Φίλιππος, άλλ’ ή μαλθακότης των καί δ έγοκσμός 
των. Δέν έχουν παρά νά θελήσουν, διά νά επιτελέσουν ακόμη 
δ,τι έπραξαν άλλοτε, διά νά φανούν αντάξιοι των προγόνων το>ν, 
διά νά γίνουν καί πάλιν δ,τι ήσαν. ΤΙ αρρενωπή, ειλικρινής καί 
δηκτική αΰτη ρητορεία, πικρά ώς φάρμακον, ταυτοχρόνως δέ 
έντεχνος καί γοητευτική, έπέσυρε τήν προσοχήν καί συνεκίνει 
τάς διανοίας. ’Αλλά μόνον μετά μακρόν διάστημα είχε πραγμα
τικά αποτελέσματα, καί δ Δημοσθένης ήναγκάσθη νά συνέχιση 
επί έτη τό φλογερόν του κήρυγμα πριν νά ύπερισχύση τοΰ Εύ- 
βούλου, ό όποιος ήτο τότε ό υπουργός των οικονομικών καί 
τών διασκεδάσεων τοΰ λαού καί τον διηύθυνε με τόσον μεγα- 
λυτέραν ευκολίαν όσον ή σώφριον αλλά μικρόψυχος πολιτική του, 
άφιεριομένη εξ ολοκλήρου εις τά υλικά συμφέροντα, συνεβιβά- 
ζετο καλύτερον μέ τήν κλίσιν τών ’Αθηναίων.

Μετά τήν πτώσιν τής Όλύνθου, δ επικείμενος κίνδυνος 
φαίνεται συνενώσας δλας τάς φατρίας εις τό αυτό πατριωτικόν 
αίσθημα. ΙΙροτάσει τοΰ Εύβούλου, πρεσβεΐαι άπεστάλησαν εις 
δλην τήν Ελλάδα διά νά εξεγείρουν τούς "Ελληνας κατά τοΰ 
κοινοΰ έχθροΰ. Ό  Αισχίνης, άνήκων εις τήν μερίδα τοΰ Εύβού
λου, υπήρξε μεταξύ τών ρητόρων εις τούς οποίους άνετέθη νά 
αφυπνίσουν τήν ελληνικήν φιλοπατρίαν. Άλλ’ ή προσπάθεια 
αΰτη δέν είχε σοβαρόν αποτέλεσμα, καί εις τήν κατάστασιν 
διαιρέσεως έν τή όποια εύρίσκετο τότε ολόκληρον τό έθνος δέν 
ήτο δυνατόν νά έχη. Ά φ ’ ετέρου δ Δημοσθένης άντελήφθη 
τήν ανάγκην όπως τεθή τέρμα εις τον πόλεμον. Είτε ώς ρήτωρ



είτε ως μέλος πρεσβείας έλαβεν ενεργόν μέρος εις τήν σύναψιν 
της ειρήνης. Ήναγκάσθη—καί τούτο μοΰ φαίνεται φανερώτα- 
τον—να προσέγγιση δι’ ολίγον καιρόν τούς πολιτικούς άνδρας 
τούς όποίοΐ'ς είχε καταπολεμήσει έως τότε.

6. Τό μυστήριον τής κατά Μειδίου δίκης.

Είς τήν γαλήνευσιν ταΰτην των φατριών πρέπει ίσως να 
άναζητήσωμεν τήν έξήγησιν τής στάσεως τήν οποίαν έτήρησε 
κατά τήν αύτήν εποχήν ό Δημοσθένης1 εις μίαν από τάς λυ- 
πηροτέρας υποθέσεις. Είχε κτυπηθή είς τό πρόσωπον, εν πλή- 
ρει θεάτρφ, έν τή ενασκήσει των καθηκόντων ως χορηγού, πα
ρουσία πλήθους τό όποιον προσείλκυσεν ή εορτή των Μεγάλων 
Διονυσίων. 'Υβριστής ήτο ό Μειδιάς, πλούσιον καί ί)ρασύ άτο- 
μον, έν διαστάσει προς τον Δημοσθένη από μακροϋ χρόνου. 
'I I  έχθροπάθειά των έχρονολογειτο από τήν δίκην τήν οποίαν 
ειχεν εγείρει ό τελευταίος ούτος κατά τών κηδεμόνων του. 
’Από τά δικαστήρια καί τον ιδιωτικόν βίον ή έχθρότης αύτη 
μετεφέρθη είς τό ρητορικόν βήμα1 2. Δεν ήργησαν έν τούτοις να 
συνασπισθούν προς αύτήν καί ά’λλαι ζηλοφθονίαι. ΑΙ δηκτικαί 
επιθέσεις τού νεαρού ρήτορος κατά τής πολιτικής τού Εύβού- 
λου θα έξηρέθισαν τον πολιτικόν τούτον ρήτορα. Ό  Δημοσθέ
νης καθίστα αισθητήν εις αυτόν τόσον ζωηρώς τήν δύναμιν τού 
λόγου του καί τήν ανεξαρτησίαν τού χαρακτήρός του, ώστε 
ουτος έβλεπε, με ανησυχίαν νά άνυψοϋται τοιοΰτος αντίζηλος. 
Δι’ αυτό βλέπομεν τον Εύβουλον νά μεταχειρίζεται τον Μει- 
δίαν ως φίλον, νά τον ύποστηρίζη καί νά τον ύπερασπίζη3 .

Καί δ Δημοσθένης ; ’Αφού προητοίμασε κατά τού Μειδίου 
λόγον εις τον όποιον τό οδυνηρόν συναίσθημα τής ύβρεως καί 
καταθλίψεως βαίνει παραλλήλως προς τήν ιδιοφυίαν τού ρήτορος 
καί δι’ού ζητεί τήν καταδίκην εις θάνατον τού άνδρός δ οποίος 
ύβρίζων αύτόν καθύβρισε τήν θρησκείαν, τήν πολιτείαν, δλους 
τούς πολίτας τών ’Αθηνών καί Ιδιαιτέρως έκαστον πολίτην, απο
κρούει δέ πάσαν ιδέαν συμβιβασμού ιος άπροσμέτρητον αναν
δρίαν, δ Δημοσθένης αΐφνιδίως έγ/.ατέλειψε τήν καταγγελίαν 
του καί συνεβιβάσθη μέ τον αντίπαλον. Είναι άπαράδεκτον δτι

1. Δεν ε ίνα ι επακριβώ ς γνωστόν πότε συνέβησαν τά ανωτέρω.
2. Βλ. τόν λόγον Π ερ ί ε ιρήνης, § Γ>. Ό  Μ ειδιάς ε ίχε καταδικα- 

σί)η τότε είς πρύστιμον, άλλα δέν τό έπλήρωσε. Τοντο όμως δεν τόν 
ήμπόδισε νά μισή τον Δημοσθένη.

3. Βλ. Δημοσθένους Κ α τά  Μ ειδ ίου , 205—207. Ό  λόγος οντος 
δέν έςειρωνήθη. Ή  δίκη μετά πολλάς άναβολάς έπρόκειτο νά  γίνη  τφ  
347.
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ολίγα χρήματα (τριάκοντα μναΐ) κατώρθωσαν να ύπερισχύσουν 
τής δικαίας άναμνήσεως τής ύβρεως εις ψυχήν τόσον πλήρη πά
θους καί τόσον πιστήν εις τά αισθήματα της. Ό  ΙΙλοΰταρχος 
λέγει δτι ό Δημοσθένης άπηλπίσθη ότι ήτο δυνατόν να θριαμ- 
βεΰση τοΰ συνασπισμού ό όποιος επροστάτευε τον Μειδιάν. Δεν 
δυνάμεθα νά έξιχνιάσωμεν τό αίνιγμα τοΰτο1. Άλλα μάλλον 
πρέπει νά είκάσωμεν καί θέλομεν νά πιστεύσωμεν ότι, όταν τά 
ατυχήματα τής πατρίδος έπέφεραν την προσέγγισίν του προς τον 
Ευβουλον, ό Δημοσθένης κατεσίγασε τά προσωπικά του μίση ενώ
πιον των πολιτικών αναγκών καί των καθηκόντων τοΰ πολίτου.

7. Ό  Δημοσθένης ύπέρ τής ειρήνης.

Καί ναι μέν ό Δημοσθένης ενήργησεν άπο κοινού μετά των 
φίλων τοΰ Εύβοΰλου εις τάς διαπραγματεύσεις περί ειρήνης καί 
τάς πρεσβείας αί όποΐαι επηκολοΰθησαν, αλλά καί αί διαπρα
γματεύσεις αΰται δεν ήργησαν νά τον φέρουν εις νέαν διάστασιν 
καί αυτήν τήν φοράν άμετακλήτως προς τούς εκπροσώπους τοΰ 
κόμματος εκείνου. Προτάσει τοΰ Φιλοκράτους, οί Αθηναίοι έδέ- 
χθησαν συνθήκην, τής οποίας οί όροι ήσαν σκληροί δι’ αυτούς1 2.

1. Ό  Κ ρουαζέ φρονεί οτι ο Δημοσθένης παρητήθη  τής διιόξεως 
μάλλον διότι είχεν άντιληφ θή δτι ό υβριστής του θ ά  κατεόικάζετο εις 
άσήμαντον ποινήν. Τό αδίκημα ήτο παλαιόν ήδη καί ή πρώτη έντύπω- 
σις ε ίχε παρέλθει. Κ ατά τόν Α ίσχίνην (Κ α τά  Κ τη ο ιφ ω ντο ς, 5 2 )  ό 
Δημοσθένης έλαβε χρήματα διά νά εγκατάλειψη τήν κατά Μειδίου

2. Δεν έχ ιι εξακριβωθή ό ρόλος τοΰ Δημοσθένους εις τάς ανώ τε
ροι δ ιαπραγματεύσεις. Οί ισχυρισμοί τόσον αΰτοϋ όσον καί τοΰ Αίσχί- 
νου είς τάς δίκας Π ερ ί αταραατρεοβείας καί Κ α τά  Κ τη ο ιφ ω ντο ς  άντι- 
φάσκουν τόσον πολύ, ώστε κατέστη αδύνατον είς τούς νεωτέρους ιστο
ρικούς νά εξιχνιάσουν τήν αντικειμενικήν αλήθειαν. Έ κ  τω ν διαπι- 
στουμένων γεγονότων καί εικασιών συνάγεται δτι μ ετ’ ανω φελείς 
προσπάθειας όπω ς συγκροτήσουν συμμαχικόν συνασπισμόν μετά τής 
Μ ακεδονίας, οί ’Α θη να ίο ι ήσθάνθησαν τήν άνάγκην νά  δ ιαπραγμ α
τευτούν υπό τούς καλυτέρους δυνατούς όρους, άνάγκην τήν όποιαν 
ανεγνόίρισε καί αυτός ό Δημοσθένης. Π ρώτη πρεσβεία, τής όποιας υ
πήρξε μέλος μαζί μέ τόν Α ίσχίνην καί τινας άλλους, μόνον καλούς λό
γους έξησφάλισεν άπό τόν Φ ίλιππον καί όχι σαφείς υποχρεώσεις. (Κατά 
τήν πρεσβείαν αυτήν συνέβη τό θλιβερόν εκείνο είς βάρος joO Λημοσθέ
νους έπεισόδιον, τό όποιον περιγράφει ό Α ισχίνης είς τόν λόγον του 
Π ερ ί πα ρα π ρεο β εία ς . ' Ο ταν παρουσιάσθησαν ενώπιον τοΰ Φιλίππου, ό 
μέν Α ισχίνης ώμίλησε μέ τήν γνωστήν έλευθεροστομίαν του καί ετοιμό
τητα  πνεύματος, ό Δημοσθένης όμως έμεινεν άναυδος καί μόλις ήρχισε νά 
όμιλή καταληφθείς άπό άνεξήγητον εκφραστικήν δυσχέρειαν (τράκ γλώσ- 
σης) έσταμάτησε τόν λόγον, παρά δέ τάς εύγενεΐς προτροπάς τοΰ Φι
λ ίππου δέν ήδυνήθη  νά συνέχιση καί έπανεύρη τήν συνέχειαν των σκέ- 
ψεοίν του). ’Α λλ’ ό 'Α θ η ν α ϊκός  λαός διαβουκολούμενος άπό τούς φ ιλ
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ΙΙαρέστη ανάγκη Λ’ά ύποκύψουν καί να άφήσουν εις τον Φί
λιππον ο,τι δεν ή σαν τότε εις ίΙέσιν να ανακτήσουν. Ή  κατά- 
στασις όμως έπεδεινώόη έξαιρετικώς έκ σφάλματος των δια- 
πρανματευΟέντων την ειρήνην, από τάς ενόχους αργοπορίας τής 
πρεσβείας ή οποία εστάλη διά νά λάβη τόν όρκον τοΰ Φιλίπ
που καί από τήν αυταπάτην την οποίαν έκαλλιέργησαν μεταξύ 
τοΰ λαοΰ τών Αθηνών ρήτορες τούς οποίους είχε προσεταιρι- 
σί)ή δ ήγεμών ούτος. Εις μάτην διεμαρτυρήθη δ Δημοσθένης. 
Δεν ήδυνήθη να έμποδίση τό κακόν, καί τό μόνον τό όποιον τοΰ 
άπέμεινεν ήτο νά ύποβάλη καταγγελίαν εναντίον τοΰ Αίσχίνου, 
συναδέλφου του κατά τήν πρεσβείαν-

Ό  Φίλιππος καταλαμβάνει αμαχητί τάς Θερμοπΰλας, κρα
τεί τήν κλείδα ταύτην τής Ελλάδος, εισέρχεται δε εις τό Ά μ - 
φικτιονικόν συνέδρων καί εις τήν ελληνικήν οικογένειαν. Έξα- 
ναγκασθείς νά αναγνώριση τά τετελεσμένα γεγονότα, δ αθη
ναϊκός λαός ολίγου δεΐν νά παρασυρθή εις κίνησιν άγανακτή- 
σεως καί νά έπαναρχίση αγώνα άποβάντα αδύνατον· Ό  Δημο
σθένης τότε, εις τόν λόγον του Περί ειρήνης (346 π.Χ.), ήνώΟη 
μέ εκείνους οί όποιοι κατηΰνασαν τά απερίσκεπτα πάθη καί ήμ- 
πόδισαν τήν λήψιν αφρόνων αποφάσεων.

Αί άλλαι δημηγορίαι τής δευτέρας σειράς τών Φιλιππικών

ειρηνικούς της μερίδος Εΰβούλου—Αίσχίνου έφαντάσθη  δτι θ ά  έπετύγχα- 
νεν ορούς ευνοϊκούς. Αί δ ιαπραγματεύσεις έσυνεχίσθησαν εις τάς ’Α θή 
νας, όπου έστειλε τοίρα πρεσβείαν ό Φ ίλιππος. Τελικώ ς έπετεύχθη  συμ
φω νία επί τού σχεδίου συνθήκης τό όποιον συνέταξεν ε ις  έκ τώ ν ’Α θη 
ναίω ν πολιτευτών, ό Φιλοκράτης. Αί δύο συμβαλλόμενοι χώραι συνή- 
πτον αμυντικήν καί επ ιθετικήν συμμαχίαν,διατηροΰσαι έκαστη δ,τι κατε ϊ- 
χον. Τό συμφέρον τών ’Α θηνώ ν ήτο πράγματι νά  σταματήσουν το ταχύ- 
τερον τάς κατακτήσεις τοΰ βασιλέως τής Μ ακεδονίας, διά τής αντα λλα 
γής όρκων. Δευτέρα πρεσβεία άπεστάλη πρός συνάντησιν τοΰ Φιλίππου, 
έχουσα έπί κεφαλής τόν Δημοσθένη καί τόν Α ίσχίνην. Ό  Φίλιππος ό
μως άπουσίαζεν έκ τής πρωτευούσης του Π έλλας, πολέμων είς τήν Θ ρά
κην, δπου συνεπλήρωνε τήν νίκην του κατά  τοΰ συμμάχου τών ’Α θη 
να ίω ν Θρφκός Κ ερσοβλέπτου. ’Α πό σκοπού προφανώς καθυστερεί τήν 
έπάνοδόν του, ένφ έσυνέχιζε τάς κατακτήσεις του είς τήν θρρκική ν 
παραλίαν . "Οταν έπί τέλους έπέστρεψεν, ώρκίσθη μέν τήν έκτέλεσιν 
τής συνθήκης, ά λλ’ άφοπλίσας τοιουτοτρόπω ς τούς ’Α θηναίους έξηκο- 
λούθησε τάς καρποφόρους επιχειρήσεις του. Διέβη τάς Θερμοπύλας, 
έπέβαλεν είς τούς Ά μ φ ικ τίονας  νά  κυρώσουν τήν καταστροφήν τώ ν Φω- 
κικώ ν πόλεων καί τήν δ ιασποράν τών κατοίκω ν των, τέλος δε είς τούς 
Θ ηβαίους, τούς όποιους ήθελε νά  προσεταιρισθή χάριν τών σχεδίων 
του, παρέδωκε τάς άποσπασθείσας τής θη β α ϊκ ής  κυριαρχίας βοιο>τικάς 
πόλεις. Τοΰτο άπετέλει σοβαρόν και απροσδόκητου πλήγμα διά τούς 
’Α θηναίους. Ό  βασιλεύς τής Μ ακεδονίας άπέβαινε κύριος τής ’Α μφι
κτιονίας καί σύμμαχος τών Θηβαίων, μισητών αντιζήλων των. Οΰσια- 
στικώς ό Φ ίλιππος τούς έξηπάτησεν, αλλά δέν ήσαν εις θέσιν νά  τ ι
μωρήσουν τήν παρασπονδίαν. Αί έπ ιτυχίαι τοΰ Φ ιλίππου ιόφείλοντο
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ανήκουν εις τήν περίοδον τής ειρήνης ή μάλλον τής ανακωχής 
ή οποία χωρίζει τήν ειρήνην τού 346 από τήν έπανάληψιν τών 
εχθροπραξιών κατά τό 340. Κύριος τής Θεσσαλίας, δπου αντι
καθιστά τήν κυριαρχίαν τών τυράννων τών Φερών δια τής ίδι- 
κής του, σύμμαχος τών Θηβών τάς οποίας προσηταιρίσθη εγκα- 
ταλείπων εις αΰτας τάς βοιωτικάς πόλεις, ό Φίλιππος μετέρχεται 
καί εις τήν Πελοπόννησον—κατά τό παράδειγμα τοΰ Επαμει
νώνδα—τον ρόλον προστάτου τών πρώην υπηκόων ή αντιπάλων 
τής Σπάρτης. Μεσσήνιοι, Αρκάδες, Άργεΐοι, τούς οποίους ανη
συχούν πάντοτε οί φιλόδοξοι γείτονες των, απέβησαν οί πιστό
τεροι σύμμαχοί του. Κατόπιν εξαναγκάζει νά περιέλΟη υπό τήν 
επιρροήν του τό ήμισυ τής Εύβοιας, έγκαΟιστών τυράννους εις 
δύο σημαντικός πόλεις: τον Κλείταρχον εις τήν Ερέτριαν, απέ
ναντι τής ’Αττικής, καί τον Φιλιστίδην εις τόν Ώρεόν, τήν πα
λαιόν Ίστιαίαν, απέναντι τής Σκιάθου καί τών άλλων νήσων αί 
όποϊαι παρέμειναν υπό τήν εξουσίαν τών ’Αθηναίων.

8. Πραγματική έπίδρασις έπΐ τοΰ λαοΰ,

'Όσον αφορά τούς ΆΑηναίους, τούς διασκεδάζει μέ έπι- 
στολάς καί μέ πρεσβείας, ότέ μέν παραπονούμενος δτι τόν συ-

είς την στρατιωτικήν υπεροχήν του, εις τήν ενεργητικότητα του αλλά 
καί εις τά ς θλιβεράς διαιρέσεις τών 'Ε λλήνω ν, εις τήν άμοιβαίαν όλων 
δυσπιστίαν. Καί αν ακόμη οί ’Α θη να ίο ι κατήγγελλον τότε τήν νεωστί 
συναφθεϊσαν καί παραβιασθεϊσαν αμέσως ειρήνην, είνα ι αμφίβολον εάν 
χωρίς συμμάχους θ ά  ήδύναντο νά  σώσουν τούς Φω κεΐς. Τήν ρήξιν 
πρός τόν βασιλέα ήμπόδισαν τότε ύ Αισχίνης καί ό Φιλοκράτης, ένι- 
σχύοντες τήν αυταπάτην οτι αί Ά θ ή ια ι  δέν έζημιοΰντο άπό τάς προό
δους τοΰ Φιλίππου.

Μετά τριετίαν, κατά τήν Ι Ιερ ι σταραστρεσβεϊας δίκην, ό Δημο
σθένης έβεβαίωσεν δτι ε ίχε διαγνώσει τάς δολοπλοκίας τών πολιτικών 
του αντιπάλω ν καί ήγω νίσθη άντικρούων τάς άπατηλάς διαβεβαιώ 
σεις των. Π ράγματι μέ τήν άντηιακεδονικήν φ ιλυποψίαν ε ίχε κα τα 
νοήσει τούς σκοπούς τοΰ Φ ιλίππου καί τών μακεδονιζόντων ’Α θη 
ναίων. Αυτή δμως ακριβώς ή διορατικότης του τόν έκαμε νά άντιλη- 
φ θή  δτι προς τό παρόν δεν ήτο δυνατόν νά έπ ιτευχθή  τίποτε. Ή  πε- 
ποίθησις αϋτη παρέλυσε τήν δράσίν του, εις τό συναίσθημα δέ τοΰτο 
οφείλεται καί δ ολίγον μεταγενέστερος λόγος Π ερ ί ειρήνης. ’Α ληθώς 
διά νά  καθιερώση έπισήμως καί πανελληνίω ς τά ς προσφάτους επ ιτυ 
χίας του δ Φίλιππος, πριν έπαναφέρη τόν στρατόν του ε’ις τήν Μ ακε
δονίαν, έζήτησε νά μετάσχη τής ’Α μ φικτιονίας τώ ν Δελφών, άπαιτώ ν 
δπως αί Ά θ ή ν α ι τόν αναγνωρίσουν ώς μέλος αυτή ;. Μερικοί εξημμέ
νοι ύπερπατριώ ται συνεβούλευσαν τότε τούς ’Α θηναίους νά  άντιτα- 
χάοϋν εις τήν νέαν άξίωσιν τοΰ Φιλίππου. Ό  Δημοσθένης εν τούτο ι: 
άντελήφ θη  τό ανωφελές το ιαύτη : άρνήσεως ενώπιον τοΰ τετελεσμένου 
γεγονότος καί άντετά χθη  εις τάς άφρονας συμβουλάς, πείσας τόν 
λαόν μέ ενα λόγον, τόν όποιον χαρακτηρίζει άκρα σύνεσις.



κοφαντοϋν, δτέ δέ προσφερόμενος να αναθεώρηση την συνθή
κην ειρήνης, διακόπτων και επαναρχίζων μίαν διαπραγμάτευσιν 
ή οποία δέν είναι δυνατόν νά καταλήξη. Παγιώνει εν τούτοις 
καί επεκτείνει την ηγεμονίαν του. Αί έκστρατεΐαί του κατά τών 
ΙΙαιόνων καί τών ’Ιλλυριών, ή επέμβασίς του εις την ’Ήπειρον, 
οπού έγκαΟίδρυσε τον γυναικάδελφόν του ’Αλέξανδρον, δέν ανη
σύχησαν σοβαρώς τούς ’Αθηναίους. "Οταν δμως κατάκτησε την 
ανατολικήν Θράκην καί έπεχείρησε νά καταλάβη τα Στενά, αί 
Άϋήναι εΟεώρησαν δ'τι ήπειλοΰντο εις τα ζωτικά συμφέροντα 
των καί ό πόλεμος ήναψεν έκ νέου.

Μόνον τότε, κατά τά έτη τά οποία επηκολουόησαν την ει
ρήνην τοϋ 346, ήρχισεν ό Δημοσθένης νά άσκή πραγματικήν 
έπίδρασιν επί τών αποφάσεων τοΰ δήμου. ’Ανέρχεται συχνά 
εις τό βήμα, λαμβάνει τήν ίΐέσιν του καί καταλέγεται μόνος του 
μεταξύ τών τακτικών ρητόρων3. Δέν είναι πλέον άπομεμονω- 
μένος-, Εύρίσκεται επί κεφαλής μεγάλης μερίδος τής αντιπολι- 1

1. < *Η μ ε ίς  ο ί πα ρ ιό ντες  >, έλεγεν εις τόν β ’ Φ ιλ ιπ π ικ ό ν ,  3
2. Κ ατά τήν εποχήν αυτήν αρχίζει ή τρίτη περίοδος τοϋ βίου 

τοΰ Δημοσθένους, κ α θ ’ ήν ουτος έμελλι νά άποβή ή ψυχή τοϋ άγώ νος 
κατά  τής απειλητικής ηγεμονίας τών Μ ακεδόνοιν. Π ράγματι δε τά 
σχέδια τοϋ Φιλίππου δέν ήτο δυνατόν νά αγνοούνται από κανένα, 
έκτος μόνον από τούς έθελοτυφλούντας ή τούς φίλους  τούς ο
ποίους έξηγόρα'ζεν ό δαιμόνιος Μ ακεδων εν μέσαις Ά θ ή ν α ις . ϊ ύ  
π α ν  άπεδείκνυεν ότι άπέβλεπε νά  δεσπόση τής Ε λ λ ά δ ο ς  ολοκλήρου, 
νά  πραγματοποίηση δηλαδή ο,τι έπεδίωξεν εις μάτην ό Π ερικλής διά 
τά ς ’Α θή να ς, ό ’Αγησίλαος διά τήν Σ πάρτην, ό ’Ε παμεινώ νδας διά 
τά ς Θήβας, τό όνειρον τών ολίγων ακόμη τότε Ε λ λ ή νω ν  οί όποιοι 
ά ντιληφ θέντες πού ώδήγει ό τοπικισμός, ή υπερβολική αυτονομία καί 
ή συνεχής δ ιαμάχη τώ ν μεγάλων καί μικρών ελληνικών πολιτειώ ν 
έκαλλιέργουν τό πανελλήνιον εκείνο σχέδιον τής συνενώσεως υπό  
ένια ίαν κατεύθυνσιν όλων τώ ν άλληλοσπαρασσομένων τμημάτων τοϋ 
ελληνικού έθνους. Τό ονειρον αυτό είχεν ένστερνισθή ώς βασικήν πο 
λιτικήν γραμμήν ε ίς  από τούς επιφανέστερους διδασκάλους τής ρη
τορείας έν Έ λλ ά δ ι, ό ’Ισοκράτης, εκπρόσωπων είς τοΰτο τήν ύγιε- 
στέραν πράγματι μερίδα τής διεσπαρμένης φυλής. Ή  ιδέα αϋτη συνω- 
ψ ίζετο είς μίαν φράσιν : ‘Έ ν ω σ ις  τω ν ‘Ε λλή νω ν  κατά  τω ν βαρβάρω ν, 
όχι τώ ν «βαρβάρων», όπως άπεκάλει ό Δημοσθένης από εμπ ά θεια ν  
καί στενήν τοπικιστικήν άντίληψ ιν τούς Μ ακεδόνας, αλλά τώ ν μή 
Ε λ λ ή νω ν , τώ ν Περσών, τώ ν Μήδων, τώ ν Φοινίκων, τών Ά σ ια τώ ν  
γενικώ ς μή ελληνικώ ν λαών, εκείνων κατά τώ ν οποίων μετά τινα  έτη 
έξεστράτευσεν ό ’Α λέξανδρος ώς αρχ ιστράτη γος π ά ν τω ν  τώ ν ‘Ε λ 
λήνω ν.

Βεβαίως ό Φ ίλιππος δέν ήτο ’Ισοκράτης ούτε Π ερικλής. Δέν 
ήθελε τήν ηγεμονίαν του επί τών 'Ε λλήνω ν ώς Ιδέαν γενναιόφρονα, 
ώς θεω ρίαν διαδόσεως καί έπικρατήσεως τού ελληνικού πολιτισμού, 
τής Ε λ λ ά δ ο ς  θεω ρούμενης ώς κ α τ’ εξοχήν πατρίδος πάσης πνευμα
τικής άναπτύξεω ς καί εκπολιτιστικής προόδου, όπω ς διενοεΤτο αύτήν 
ό ’Ισοκράτης. Ή τ ο  οιιως καί ό βασιλεύς τής Μ ακεδονίας ποτισμένος
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τεύσεως, μαζί μέ τύν Υπερείδη, τον Ήγησιππον και άλλους. 
Αί δημηγορίαι του έφιστοΰν την προσοχήν εις τάς απειλητικός 
προόδους τοϋ Φιλίππου, καταγγέλλουν τά σχέδιά του και την 
ΰπουλον εχθρότητά του κατά τής Αθηναίων πολιτείας. ’Από 
τοϋ 344, ό γνωστός υπό τό όνομα β' Φιλιππικός λόγος του ρί
πτει κραυγήν κίνδυνου καί άποδεικνΰει ότι ή υπέρ τής εθνικής 
αϋτοτελείας πολιτική μερίς έθεώρει άναπόφευκτον τον νέον

άπό τήν διανόηβιν καί τον πολιτισμόν της ’Ε λλάδος, περισσότερον 
ίσιος άπό μερικούς "Ε λληνας τών ’Α θηνώ ν ή της Σ πάρτης ή άλλων 
μερών τής 'Ε λλά δος Δέν ήτο μήπως αυτός πού έκάλεσε τον Ά ρ ισ το - 
τέλην ώς διδάσκαλον τοΰ υίοΰ καί διαδόχου του ’Α λεξάνδρου μ ετ’ 
άλλων επιφανώ ν πα ιδαγω γώ ν ; Μ αζί μέ τήν φιλοδοξίαν πού έτρεφε νά 
άναδείξη την μικράν του πατρίδα Μ ακεδονίαν ήγέτιδα όλων τών ελ
ληνικών χωρών, ήσθάνετο καί υπερηφάνειαν θεω ρώ ν εαυτόν Μ ακε- 
δόνα άλλα καί "Ελληνα. A t ίδέαι τάς οποίας άνέπτυσσεν ό ’Ισοκρά
της άπό τοΰ 380 π . X .—όλίγας δεκάδας ετών πρότερον—εις τόν θα υ - 
μάσιον Π ανη γυρ ικά*  του ότι τό όνομα "ΕΧΧην ε ίνα ι δηλω τικόν διά 
κάτι περισσότερον άπό τήν ’ιδιαιτέραν φυλήν, ε ίνα ι συνώνυμον πολ ιτι
σμού περισσότερον ή φυλετικής όμοιογενείας, είχον γονιμοποιηθή.

Κ αί ο'ι Δω ριείς διέφερον φυλετικώ ς άπό  τούς προκατόχους των 
’Α χαιούς καί άπό  τούς συγχρόνους των “Ιω νά ς. “Ολους όμως τούς 
συνεχιόνευσε κοινός πολιτισμός, κοινή πνευματική άνάπτυξις, διά νά  
τούς κάμη, μετά αιώνων έξέλιξιν, νά άποβλέπουν καί εις κοινόν εθν ι
κόν Ιδεώδες. Οί Μηδικοί πόλεμοι, μέ τούς κινδύνους τούς οποίους 
διέτρεξεν α π α ν  τό  ΈΧΧ ηνικόν, ε ίχον άφήσει α νεξάλειπτα  ίχνη  εις τάς 
έλληνικάς ψυχάς, είχον δημιουργήσει ελληνικήν εθνικήν παράδοσιν 
Συνήνω σαν τούς "Ε λληνας εις τόν αγώ να ύπέρ βωμών καί εστιών, 
αλλά καί ύπέρ τοΰ πολιτισμού των καί τοΰ έθνους των έν τή εύρυ- 
τέρα του έννοια. Τ ήν παράδοσιν αυτήν όχι μόνον δέν κατέστρεψεν 
ό πολυετής καί εγκληματικός Π ελοποννησιακός πόλεμος, άλλά καί 
τήν έτόνωσε περισσότερον, καταδείξας ότι κίνδυνος θα νά του  ήπείλει 
τα ς έλληνικάς πολιτείας, μεγάλας καί μικράς, κίνδυνος άλληλοεξοντώ- 
σεως καί έξασθενήσεως, οπότε εύκολώτερον θ ά  έγίνοντο βορά τών 
βαρβάρων, διά νά ύποκύψουν εις ξένην δουλείαν λαών ίσχυροτέρων 
άλλά κατω τέρων εις πολιτισμόν.

’Ε κλεκτά πνεύματα , όπω ς ό Π ερικλής, ό ’Α γησίλαος, ό ’Ε πα μ ει
νώ νδας, άργότερον ό ’Α ριστοτέλης, ό ’Ισοκράτης, ό Π λάτω ν καί ό Ξε
νοφών, φέρουν βαρέως τήν διχόνοιαν καί τόν άλληλοσπαραγμόν τώ ν 
Ε λ λ ή νω ν , ό όποιος άποτελεί τό μεγαλύτερον δπλον τής δυνάμεως τώ ν 
Π ερσών. Μ άρτυς τών τελευταίω ν περιπετειών τοΰ άδελφοκτόνου α ιμ α 
τοκυλίσματος τοΰ Π ελοποννησιακοΰ πολέμου, ό ’Ισοκράτης, ε’ις όλα του 
σχεδόν τά έργα, κυρίως όμως είς τόν Π α νη γυ ρ ικό ν  (50, 120, 146—9, 
180), είς τόν Φ ίΧ ιππον  (90—91), είς τόν Π α να θ η ν α ϊκ ό ν  (158—59), 
όμιλεΐ προφητικώ ς καί καλεϊ τούς "Ε λληνας νά θέσουν τέρμα εις τά ς 
διαιρέσεις καί τάς κ α τ’ άλλήλων φ ιλυποψίας, τά  μίση καί τάς δ ιαμά- 
χας των, α ί όπο ΐα ι άπό τής οίκτράς Ά ντα λ κ ιδε ίου  εΙρήνης κατέστη
σαν τον βασιλέα τώ ν Π ερσών δ ιαιτητήν τών ελληνικώ ν πραγμάτω ν.

Τό κήρυγμα ενός Ίσοκρά τους δέν ήτο φωνή μεμονωμένη. Ό  Α 
ριστοτέλης κατά  τόν αυτόν τρόπον έσκέπτετο κα θώ ς και πολλαί άλλαι 
πνευματικοί κορυφαί τής 'Ε λλά δος. Ή σ θά νο ντο  εντροπήν διά τό κα -

3



— 34 —

πόλεμον εις μέλλον κατά το μάλλον η ήττον προσεχές. Έ ν 
τω μεταςύ οι αρχηγοί τής μερίδος ταύτης ενάγουν εις τά 
δικαστήρια τούς άνδρας, οί όποιοι έςετέΟησαν περισσότερον 
εϊτε ως ρήτορες εϊτε ως πρέσβεις κατά την σύναψιν τής 
τελευταίας ειρήνης. Ό  Υπερείδης, ένισχυόμενος από τον 
Δημοσθένη, καταγγέλλει τον Φίλο κράτη και επιτυγχάνει την 
καταδίκην του (343). Αυτός δ Δημοσθένης, έπαναλαιιβάνων

τάντημα τοΰ έθνους των : Οί απόγονοι των Μ αραθω νομάχω ν και Σ α- 
λαμινομαχων νά  έξαγοράζω νται άπό τούς Π έρσας διά νά άλληλοσπα- 
ράσσωνται μεταξύ των ή νά  καλούν τόν Ά σ ιά τη ν  βασιλέα νά  λύση 
τάς διαφοράς τω ν. Β α θυτά τη  ψυχολογική μεταβολή είχε συντελεσθή 
εις τάς ψυχάς πλείστων 'Ε λλή νω ν. Έ π 'ι ένα σχεδόν ολόκληρον α ιώ να  (ό 
’Ισοκράτης έζησεν άπό τοΰ 436 μέχρι τού 338 π .Χ .)  ό άκάματος εκείνος 
ρήτωρ καί μέγας "Ελλην, ό όποιος ύπήρξεν άπό τούς πρώτους καί 
ζωηρύτερον διατυπιόσαντας τό όλονέν αύξανόμενον α ίσ θημ α τής π α 
νελληνίου αλληλεγγύης καί ένότητος, ήγω νίσθη διά νά  πείση δτι οί 
’Α θη να ίο ι, όπως καί οί Σ πα ρτιά ται, οί Θηβαίοι, οί Κ ορίνθ ιοι καί 
οί Θεσσαλοί καί οί Μ ακεδόνες, έπρεπε νά  παυσουν νά  σ κέπτοντα ι ώς 
’Α θη να ίο ι μονον, ή ώς Σ πα ρτιά ται, Θ ηβαίοι κ .λ .π., καί νά ένστερνι- 
σθοΰν π α ν ελ λή ν ια  Ιδεώδη. Π α ρ ’ δλην τήν α γά πην του πρύς τάς ’Α 
θή να ς, τάς οποίας έθεοίρει αληθινήν πρωτεύουσαν τω ν 'Ε λλήνω ν 
(α α τυ  τής  'Ε λλάδος  τάς ι’ονόμασεν είς τόν Π ερ ί άντιδόσεω ς  λόγον 
τον), διεκήρυσσεν δτι όλαι α ί ελληνικοί πόλεις έπρεπε νά  αναγνω ρί
σουν ένα η γεμόνα  (άρχηγόν) καί νά συνασπισθοϋν μεταξύ των.

Δέν ε ίνα ι εκπληκτικόν επομένως, εάν άνήρ φιλόδοξος καί δαιμό
νιος, ώς ό Φίλιππος, έσκέφθη νά  πραγματοποιήσει τύ δνειρον σημαν
τικής μερίδος Ε λ λ ή ν ω ν  περί ένότητος τοΰ έθνους, νά  τό εκμεταλλευ
τ ή  επί ίδίφ άφελεία  βεβαίως πρός έξασφάλισιν τής μακεδονικής ηγε
μ ονίας, άλλά πάντω ς νά  ώ θήση πρός τήν πραγματικότητα  εν Ιδεώδες, 
τό όποιον ώραματίσθησαν ό Π ερικλής μέ τήν ηγεμονίαν τώ ν ’Α θη 
νώ ν, ό ’Αγησίλαος έ π ’ ώφελεία τής Σ πάρτης, ό Ε π α μ ε ινώ νδ α ς  διά 
τά ς  Θ ήβας, φιλοδοξοΰντες νά έπιτελέσουν τήν ενωσιν τών 'Ε λλήνω ν 
υπό τήν κυριαρχίαν ή τήν ηγεσίαν τής ιδίας έκαστος πόλεως. "Οσον 
λοιπόν καί άν θαυμάσωμεν τόν Δημοσθένη διά τήν ρητορικήν του δει
νότητα  καί τήν άκοίμητον φ ιλοπατρίαν του υπέρ τοΰ μεγαλείου τών 
’Α θηνώ ν, δέν δυνάμεθα  νά  παρέλθω μεν έν σιγή τό γεγονός δτι ό Δη
μοσθένης δέν ήγοη ίζετο υπέρ τών εύρυτέρων ελληνικώ ν συμφερόντων, 
άλλά υπέρ τής στενής τοπικής άντιλήψ&ως δτι τόν ηγετικόν ρόλον έν 
'Ε λ λ ά δ ι έπρεπε νά παίξουν α ί Ά θ ή ν α ι καί δχι ή Μ ακεδονία. Σύγκρου- 
σις λοιπόν αντιθέτω ν συμφερόντων ήτο ή άντίθεσις Φ ιλίππου—Δημο
σθένους καί δχι άγω ν 'Ε λλήνω ν κατά «βαρβάρων», όπως ήθελε νά  
παρουσιάζη τήν εχθρότητά  του πρός τούς Μ ακεδόνας ό ακούραστος 
’Α θη να ίος  ρήτωρ. Κ ατά τόν ίδ ιον τρόπον θ ά  ή δύια το  καί ό Περικλ.ής 
νά  κατηγορή ιούς Σ πα ρτιά τας ιός «βαρβάρους », επειδή ήσαν Δωριείς 
καί όχι ’Ίω ν ες  καί ε ίχον άλλον  πολιτισμόν, κατά τόν ίδιον τρόπον 
καί ό Ά γ ι ς  θ ά  έπετρέπετο νά κατηγορή τόν Έπαμεινοόνδαν καί τούς 
Θ ηβαίους ώς «βαρβάρους >, επειδή διεξεδίκουν τήν ηγεμονίαν τής 'Ε λ 
λάδος κ.ο.κ. Ούτε οί ’Α θη να ίο ι δμως τοΰ 5ου π. X . αίώνος ούτε οί 
Σ πα ρ τιά τα ι τών αρχώ ν τοΰ 4ου εΐπον τοιοΰτόν τ,., ά λλ’ ήγωνίσθησαν 
άπλώ ς διά τήν ηγεμονίαν τής πόλειός των.

Τοιοΰτος ε ίνα ι άπό εθνικής ελληνικής άπόψεως δ χαρακτήρ τής
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την ατό μα/.ροΰ κινηθεΐσαν και άναβαλλομένην έκ διαφό
ρων λόγων δίκην κατά τού Αΐσχίνου, εκφωνεί τον Περί τής 
παραπρεαβείας λόγον. Ά λλ’ ό κατηγορούμενος υποστηριχτείς 
«πό τον Εΰβουλον καί τόν Φωκίωνα διαφεύγει την καταδί
κην (343).

9. ’Em κεφαλής τής ’Αθηναίων πολιτείας.

Δύο ετη βραδύτερον ό Δημοσθένης εκφωνεί ενώπιον τοΰ 
λαοΰ τούς νευρωδεστέρους λόγους τοΐ'. Δεικνύει ποΰ ωδήγησενή

όξυτάτης άντιθέσεω ς ή οποία έχώρισε τόν Φ ίλιππον από τόν Δημοσθέ
νη, τούς Α θη να ίο υ ς  άπό τούς Μ ακεδόνας. Ό  Δημοσθένης μέ τήν 
φλογέράν αγάπην του πρός τήν ένδοξον πατρίδα  του,^ τάς ’Α θήνας, 
έξεπροσιόπει μέ σθένος, πράγματι ύπεράνθρω πον, μέ δξυδέρκειαν καί 
επιμονήν άδάμαστον—άρετάς πολιτικού άνδρός αξίας καλυτέρας εθ ν ι
κή ς  ύποθέσεω ς—τήν παλαιάν αθη να ϊκή ν παράδοσιν, ή οποία διεξεδίκει 
διά τάς ’Α θήνας τήν κυριαρχίαν έφ’ όλων τω ν ελληνικών χωρών καί, 
λησμονούσα δτι άπό τού Π ερικλεούς ε ίχε μεσολαβήσει εΤς αιών άνε- 
πανορθώ του πτώσεως τής α θη να ϊκή ς  δυνάμεως, έπέμενε νά πιστεύη 
δτι ήτο δυνατόν νά  γίνη  μέ τά ς φθινούσας άπό άπόψεω ς ισχύος ’Α θή 
νας τώ ν μέσων τού 4ου αίώνος 6,τι δέν είχε κατορθώσει νά έπιτύχη ή 
μεγαλοφυία τοΰ Π ερικλεούς καί ή κραταιά δύναμις τής Ά θ η να ίω ν  πο- 
λ ιτε ία ς  κατά τόν^ χρνσ ονν  α ιώ να  τού μεγίστου πολιτικού άνδρός της 
(μέσα δης π . X . έκατονταετηρίδος).

’Αλλά καί ό Φ ίλιππος δέν ήγνόει δτι εψ Ά θ ή ν α ι μέ πολιτικούς 
ώ ς ό Δημοσθένης ήσαν τό κυριώτερον έμποδιον εις τά π α νελλή ν ια  
σχέδιά του καί εις τήν μα κ εδον ική ν— η γεμ ο νική ν  φιλοδοξίαν του. Έ φ ’ 
όσον ό αθη να ϊκός στόλος έξηκολούθει νά  κυρίαρχη τού πελάγους, δέν 
ήδύνατο νά άναπτύξη  τήν Ιδικήν του ναυτικήν δύναμιν δσον ήθελεν. 
Ή  δίοδος τού Ε λ λη σ π όντου  ήτο κλειστή δ ι’ αυτόν. ’Εκτός τούτου, 
ή ελεύθερα εκείνη δημοκρατία, φυσική προστάτις τώ ν λαοκρατικών 
πολιτευμάτω ν, τόν ήνώχλει καί τόν έπείραξεν. ’Ή το  συνηθισμένος νά 
όμιλή ώς α ΰθέντης, δεσποτικώς, αύταρχικώ ς, καί έπροτίμα νά  δ ια 
πραγματεύετα ι μέ όλιγαρχικάς κυβερνήσεις, στηριξομένας καί αύτάς 
επ ί αυταρχικής βάσεως. Α ύτάς έθεώρει ώς τούς άσφαλεστέρους συιι- 
μάχους, διότι μέ αύτάς συνεννοείτο ταχύτερον καί δέν έφοβεΐτο τάς 
μεταβολάς τών δ ιαθέσεων τού δήμου. ’Ως μονάρχης άπέβλεπε νά 
ίδρύση τήν μακεδονικήν έν Έ λ λ ά δ ι ηγεμονίαν επί αύταρχικής βάσεως, 
δ ιότι δ ι’ αύτής ένόμιξεν δτι ήδύνατο νά τήν παγιώ ση μέ αύταρχικά 
κα θεστώ τα —τήν αύτήν τακτικήν είχεν ακολουθήσει καί ή Σπάρτη , 
εύνοούσα τά ολιγαρχικά πολιτεύματα καί έ π ’ αύτών στηρίζουσα τάς 
περί πανελληνίου έπικρατήσεως φιλοδοξίας τη ς—καί ταυτοχρόνω ς νά 
όργανιόση στρατόν έξ δλης τής Ε λ λ ά δ ο ς , ικανόν νά πραγματοποιήσω 
τήν κατά τών Περσών εκστρατείαν καί τά φιλόδοξα σχέδιά του πρός 
εύρυτεραν κυριαρχίαν εις δλα τά παράλια  τού Α ιγαίου.

’Ε πομένω ς τήν ειρήνην τήν οποίαν είχε συνάψει μέ τάς ’Α θή 
νας έθεώρει ώς απλήν ανακω χήν είς τήν μεταξύ των όξεΐαν άντί- 
θεσιν. ’Αποφασιστικός αλλά καί επιτήδειος δέν εσπευδεν, αλλά παρε- 
■σκεύαζεν άπο μακράν δ.τι ήθελε νά πραγματοποίηση. Σ κέψ ις του ήτο
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νωθρά και απρονόητος πολιτική τής πάση Ουσίφ ειρήνης. Ό  Φί
λιππος συγκαλύπτει μέ το όνομα τής ειρήνης πόλεμον ϋπουλον, 
συνεχή καί άκατάπαυστον. Έ νφ  οι ’Αθηναίοι έφησΰχαζον εις 
τήν άπόλαυσιν εφήμερου ευημερίας, ό Φίλιππος, από κατακτή- 
σεως εις κατάκτησιν, κατέληξε μέχρι τοΰ σημείου να έπεκταθή 
προς τήν χερσόνησον τής Θράκης, προς τό Βυζάντιον και προς

να προχωρή ολίγον κ α τ’ ολίγον προς τάς πόλεις τοΰ Ε λ λη σπ όντου  καί 
τοΰ Βοσπόρου, τών οποίων θ ά  έκυριάρχει είς τήν πριότην ευνοϊκήν 
ευκαιρίαν. Έ ξ  άλλου απόβλεπε νά  στέρηση τά ς ’Α θή να ς πάσης υπο
λογίσιμου συμμαχίας, έπιβάλλων τάς θελήσεις του είς τήν κεντρικήν 
Έ λλ ά ό α  και προσεταιριζόμενος τά μικρά κράτη τής Π ελοπόννησου, 
τά όποια  θ ά  τοΰ έχρησίμευον νά  κράτη τήν Σ πά ρτη ν ή φίλην ή ούδε- 
τεραν, μή άναμειγνυομένην ή μή άντιδρώ σαν είς τήν πραγμάτω σιν 
τών σχεδίων του.

Τ ί θ ά  εκαμναν αί Ά θ ή ν α ι ένιόπιον τής καταστάσεω ς ταΰτης f 
Κ ατά τόν Δημοσθένη, έάν δέν εστεργον νά  ύποκύψουν είς τήν θέλη- 
σιν τώ ν Μ ακεδόνων, πράγμα τό όποιον κατά  τόν ρήτορα θ ά  ίσοδυ- 
νάμει πρός ή θικήν εκπτω σιν τής πατρίδος του, έπρεπε κατά πρώ τον 
νά άντιληφ θή  αΰτη τάς βλέψεις τοΰ Φ ιλίππου καί τά μέσα τά όποια  
δ ιέθετε. Κ ατόπιν ώφειλε νά  οργάνωση τήν άμυνάν της—τήν οποίαν 
ό Δημοσθένης έθεώρει ως κ α θ ’ αυτό ύπεράσπισ ιν τής ανεξαρτησίας 
της—άντιτιθεμένη  διά τής βίας είς τάς προοδευτικάς επεκτάσεις τοΰ  
έχθροΰ καί συγχρόνως έργαζομένη όπως ένωση εναντίον του όσους 
έπεζήτει εκείνος νά  διαίρεση ή νά  προσεταιρισθή. Α υτή ήτο ή πολ ι
τική γραμμή τοΰ μεγάλου ρήτορος καί τώ ν ολίγων πολιτευτώ ν οί 
όπο ιο ι απετέλουν μαζί του τήν μερίδα τών πατριω τών. 'Η  επιτυχία 
τοιαΰτης κατευθυνσεω ς ήτο δυσχερής καί αμφίβολος. Ο ί ύπέρμαχοί 
της όμως δεν τήν έθεώρουν αδύνατον.

Π ολλά έγράφησαν καί έλέχθησαν περί τοΰ ά ν ή άντίδρασις εκείνη  
τοΰ Δημοσθένους κατά  τώ ν φιλοδοξιών τοΰ βασιλέως τής Μ ακεδονίας 
ε ίχεν ελπίδας έστω καί μερικής έπιβραβεύσεως άπό τά πράγματα. 
Π ολλοί, καίτοι θαυμασταί τής Ιδιοφυίας του, καίτοι άναγνω ρίζοντες 
τήν άφθαστον φ ιλοπατρίαν του, ήμφεσβήτησαν έάν ήτο πραγματιστής 
πολιτικός. Δέν δυνάμεθα  νά κρίνωμεν όριστικώς επί τοΰ ίστορικοΰ 
τούτου προβλήματος. Δυστυχώς δέν δ ιαθέτομεν τά άπαραίτητα  εκείνα  
στοιχεία, τά όποια  θ ά  μάς έπέτρεπον νά  σχηματίσωμεν ήτιολογημένην 
γνιόμην έάν ήτο δυνατόν νά  σταματήση ή θριαμβευτική πορεία τώ ν 
Μ ακεδόνων πρός τήν ηγεμονίαν έν Έ λ λ ά δ ι. Ε ίν α ι άναμφισβήτητον 
ότι ή συνένωσις τώ ν προσπαθειώ ν Θηβαίων καί ’Α θηναίω ν ολίγου δεΐν  
νά προκαλέση τήν ήτταν τοΰ Φ ιλίππου. ’Α λλά καί άν ήττάτο ούτος 
είς μίαν μάχην, θ ά  έτίθετο  τέρμα εις τάς συνεχείς προόδους του ή 
άπλώ ς θ ά  έπεβραδύνοντο αυται επί τινα  χρόνον, κατά τό μάλλον ή  
ηττον β ρ α χύ ν ; ’Ε ά ν  ό α θη να ϊκός  λαός ε ίχεν άκολουθήσει έπί συνεχή, 
έτη πιστώ ς τόν έχθρόν τοΰ Φ ιλίππου πολιτικόν, έάν έπεδείκνυε μεγα- 
λυτέραν δύναμιν θελήσεω ς καί ενεργητικότητα, έάν τό παράδειγμά  το ν  
ήκολούθουν καί άλλαι ελληνικά! πόλεις, άσφαλώ ς δέν αποκλείετα ι νά  
άπετρέπετο ή έπικράτησις τών Μ ακεδόνων.

Ό  Δημοσθένης όμως καί οί όμοφρονοΰντες μ ετ’ αΰτοΰ έπολ ι- 
τεύοντο ενώπιον δεδομένης καταστάσεως τών ελληνικώ ν χωρών, άπο - 
τόκου τοΰ Π ελοποννησιακοΰ πολέμου καί τώ ν άμεσων ή εμμέσων ίπα--



τάς μεγάλας Οαλασσίας οδούς, άπειλών την ανεξαρτησίαν των 
’Αθηνών και συμπάσης τής Ελλάδος. Ή  αρρενωπή ομιλία τοΰ 
ρήτορος εξάγει τον δήμον από την μακράν αύτοΰ άποχαΰνωσιν, 
ανακαλεί προ αυτοί τάς παραδόσεις τής παλαιάς αθηναϊ
κής τιαής καί τον έξορκίζει νά άντιστή επί τέλους εις την έπέκ- 
τασιν ενός < βαρβάρου^, παρεισάκτου εις την ελληνικήν οίκο-

κολούθω ν του. 'Υ π ό  τοιαύτας συνθήκας δέν νομίζομεν δτι ήτο δυνα
τόν νά  γίνη έργον σοβαρόν καί διαρκές μέ τήν άντίδρασιν κατά τον 
Φιλίππου. 'Η  άντίδρασις άλλωστε αίίτη δέν ήτο άντιμακεδονική κίνη- 
σις απλώ ς. Ή τ ο  άντίδρασις κατά  τής συσσωματώσεως των Ε λ λή νω ν  
•υπό τήν ηγεμονίαν μιας πόλεως ή ενός κράτους. Π αρομοία προσπά
θε ια  άπέτυχε τρις κατά  τόν δον καί 4ον αιώ να. ’Α θηναίο ι, Σ παρτιά- 
ται καί Θ ηβαίοι έπεχείρησαν τούτο καί άπέτυχον. Π αρουσιάζετο ήδη 
τέταρτη δύναμις κατεχομένη από άναλόγους βλέψεις. ΈκεΤ όπου δέν 
ήδυνήθησαν νά επικρατήσουν οί τρεις πρώτοι διότι οί άντιδρώ ντες 
εναντίον των ήσαν ισχυροί καί συνησπίσθησαν σχετικώς ταχύτατα , θά  
έπανελαμβάνοντο καί εις τόν τέταρτον τά αυτά πα θήμ α τα  ; Ε ίν α ι γε 
γονός δτι άπύ τής έποχής τοΰ Π ελοποννησιακοΰ πολέμου, τοΰ Π ερι
κλεούς, τοΰ ’Αγησιλάου καί τοΰ ’Ε παμεινώ νδα  ή κατάστασις είχε 
μεταβληθή  αίσθητώ ς έν Έ λλ ά δ ι. Δέν ΰπήρχον πλέον οΰτε ισχυρά 
Σπάρτη  μέ τούς πολυαρίθμους καί ισχυρούς συμμάχους της, οΰτε άκα- 
τάβλητοι Ά θ ή ν α ι μέ τήν θαλασσοκρατίαν των, οΰτε Θήβαι μέ τόν 
στρατόν καί τήν στρατηγικήν τοΰ Έ πα μ εινιόνδα . Ή  'Ε λ λ ά ς νικήσασα 
τούς Π έρσας κατέκειτο ήττημένη, θΰ μ α  τω ν διενέξεων τω ν τέκνων 
της καί τοΰ χρυσοΰ τω ν Μήδων βασιλέων.

Βεβαίως ό ά θη να ϊκός  λαός, μνήμων των παλαιώ ν ήμερων δόξης 
κ α ί βλέψεων ηγεμονίας πανελληνίου, δέν ήτο κατά  σημαντικόν μέρος 
δ ιατεθειμένος νά ζήση υπό τόν νόμον ξένου, καί μάλιστα ύπό τήν θέ- 
λησιν των Μ ακεδόνων, τούς οποίους έθεώ ρ ειώ ς κατιοτέρου πολιτισμού, 
α ν  δχι ως < βαρβάρους» όπω ς διεκήρυσσεν ό Δ ημοσθένη:. Ε ίχεν  άπο- 
λέσει όμως τήν συνήθειαν τώ ν άναγκαίω ν θυσιών, τώ ν σταθερώ ν καί 
άποτελεσματικώ ν άποφάσεων. Ε ίχε  μ ά θει νά  προτιμά τήν όλιγώτερον 
όδυνηράν πολιτικήν, εκείνην ή οποία θ ά  τοΰ έστοίχιζε τάς όλιγωτέρας 
προσπάθειας. Τής εμπιστοσύνης του άπέλαυον δημόσιοι άνδρες εΰ- 
νοοΰντες διά πολλούς λόγους τήν πολιτικήν αυτής τής πάση θυσία ειρή
νης καί τής νω θρότητος. Τ ινές εξ αυτών ένήργουν οΰτω άναμφιβόλως 
άπό ελλειψιν όξυδερκείας. Ε ις τήν στάσιν των ταύτην τούς ένίσχυε καί 
ή δ ιάθεσίς τω ν νά  ικανοποιούν τήν τάσιν τοΰ λαοΰ, υπέρ τής άποφυ- 
γής τών πολεμικών θυσιώ ν. "Αλλοι πά λ ιν ε ίνα ι άναμφίβολον δτι είρ- 
γάζοντο υπέρ τοΰ Φιλίππου έξαγορασθέντες ύ π ’ αύτοΰ. 'Ο  χρυσός τοΰ 
Π αγγαίου  έπλήρωνε τάς πολιτικάς τω ν γνώ μας, όπως διά τώ ν Δαρεικών 
τών Περσών έπληρώνοντο πρό ήμίσεος αί,ώνος οί στρατιώται καί ναΰται 
τοΰ Λυσάνδρου εις τόν πόλεμον κατά  τώ ν ’Α θηναίω ν. Τ ινές έξ άλλου, 
όπω ς ό ’Ισοκράτης καί άλλοι επ ιφανείς πολ ΐτα ι, πεπεισμένοι πλέον 
ότι ή ένωσις τών 'Ε λλήνω ν ύπό ένα ισχυρόν παράγοντα  ήτο άδήριτος 
ανάγκη  τής τότε καταστάσεω ς τής Ε λ λ ά δ ο ς , δέν άπέκλειον—έξ άγα- 
θή ς  π ίστεως καί διαπνεόμενοι άπό πανελλήνια α ισθήματα—τήν ηγε
μονίαν τών Μ ακεδόνων, τούς οποίους έθεώρουν έξ Ισου "Ε λληνας όπως 
κα ί τούς άλλους ελληνικού πολιτισμού πληθυσμούς τώ ν χωρών τής 
ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου.

’Α πέναντι τώ ν άντιθέσεω ν καί δυσχερείων τούτων, τά ς οποίας



γένειαν. Ζητεί όπως at Άθήναι έ'ςοπλισθοΰν, συνασπίσουν πέ- 
§ιξ αυτών δλους τούς 'Έλληνας καί μή άρνηθοΰν οΰτε τάς χρη
ματικός επικουρίας και αύτοϋ τοΰ βασιλέως των Περσών* 1.

Τα έπακολουθήσαντα τούς τελευταίους Φιλιππικούς τρί« 
ετη 340—338 (Όλυμπ. 109,4—110,2) είναι τα πλέον δραστήρια 
καί αξιομνημόνευτα τοΰ βίου τοΰ Δημοσθένους. Είναι επί κε
φαλής των δημοσίων πραγμάτων, δΰναταί τις να εϊπη δτι κυ
βερνά τάς ’Αθήνας. Κατά τήν εποχήν αυτήν επιβάλλεται νά τον 
κρινωμεν. Εις τήν εξουσίαν λοιπόν τον βλέπομεν πιστόν εις τό 
πρόγραμμα τό όποιον είχε χαράξει είς τήν άντιπολίτευσιν. 'Υπό 
τήν ώθησιν αύτοΰ ή πολιτεία φαίνεται άφυπνιζομένη από μα
κράν λήθαργον. Κατ’ άρχάς ή επιρροή τοΰ Φιλίππου είς πλεί-

συνηντα η πολίτικη του, η δραοτηριύτης τού ΔημοσΟένους υπήρξε 
πράγματι εξαιρετική. Κ ατά τήν περίοδον αυτήν, από τοΰ 314 μέχρι τοΰ 
340 π.Χ ., ανέπτυξε τάς μεγάλας γραμμάς τοΰ χαρακτήρός του, τά χα 
ρίσματα τά  όποια  τον τιμούν περισσότερον. "Εν ή δυο έτη μετά τήν 
συνομολόγησιν τής Φιλοκρατείου ειρήνης, τόν βλέπομεν νά μεταβαίνη 
είς τήν Π ελοπόννησον ώς απεσταλμένος τών ’Α θηνώ ν διά να  α ντί
πραξη κατά τής πολιτικής τοΰ Φ ιλίππου έναντι τώ ν Μεσσηνίων καί 
τώ ν ’Α ρκάδων. Κ ατά τήν αποστολήν αυτήν δέν επέτυχε τά  αναμενό
μενα αποτελέσματα παρά  τήν ορμητικήν δραστηριότητα τήν οποίαν 
επέδειξεν. Έ πισ τρέψ α ς είς ’Α θή να ς εκφω νεί τφ  344 τόν β ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν  
του, όπου αποκαλύπτει μέ αποδείξεις τάς δολοπλοκίας τοΰ βασιλέως 
και τήν τύφλωσιν τών Π ελοποννησίιον, έφιστφ δέ τήν προσοχήν τοΰ 
δήμου έναντι τών αντιπάλω ν του, οί όποιοι διεκήρυσσον τάς δήθεν φ ι
λειρηνικός δ ιαθέσεις τοΰ Φιλίππου.

1. ΟΙ άναγνώ σται μας δέν θ ά  έκπλαγσΰν ότι άνήρ φ ιλόπατρ ις 
ώς ό Δ ημοσθένης δέν έδίσταζε μέσα είς τό πά θος  αΰτοϋ κατά  τών 
Μ σκεδόνω ν νά ίη τ ή  κα ί τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τώ ν πράγματι 
ξένω ν (βαρβάρων) προς τούς "Ελληνας καί τελείως άλλου πολιτισμού 
Π ερσώ ν πρ ό , καταπολέμησιν τοΰ Φ ίλιππου. Τό αΰτο θλιβερόν θέσμα 
— το όπο ιον σήμερον προκαλεΐ όδυνηράν κα τά πλη ξιν , δέν ε ίχεν  όμως 
τότε  τήν αυτήν σημασίαν ούδέ έκαμνε τήν σημερινήν έντύ πω ριν— 
π α ρ ετη ρ ή θη  καί κατά τόν Π ελοποννησιακόν πόλεμον, οπότε αΐ Σπαρ- 
τ ιά τα ι και οί ά ντίπα λοί τω ν, ιδίως οί πρώτοι, ένισχύοντο οίκονομι- 
κώ ς άπό τούς Π έρσας είς τόν μεταξύ 'Ε λλή νω ν εξοντωτικόν πόλε
μον. Το Ιδεώ δες τή ς άνεξαρτήτου πολιτείας — π ό λ εω ς -  , έστω καί 
μ ικ ρ ά ς, ήτο τόσον βαθέω ς θεμε?.ιωμένον είς τ ά , ψυχάς τώ ν δ αφο- 
ρων πληθυσμώ ν, ώστε έθεώ ρουν φυσικώτατον νά πολεμούν κ α τ ' άλ- 
λήλω ν, έστω και μέ τόν χρυσόν τοΰ Ά ρτα ξέρξου, καί εκάστη πόλις 
να θεω ρή τήν περιβχήν τη ς αυτόνομον κράτος καί τούς άπειλοΰν- 
τα ς  αυτό έχθρούς χειροτέρους καί άπό τούς πραγματικούς ξένους 
καί έχθρ ού ς  Π έρσας.

Κ ατά την περίοδον αύτήν (343—340) ό Δημοσθένης ύπήρξεν 
α καταπόνητος είς  τόν ά γώ νά  του κατά τοΰ Φ ίλιππου. Μ ετά τή ν δ ί
κην Π ερ ί π α ρα π ρεο β ε ία ς  (343), κ α θ ' ήν ό μ εγας ρήτωρ έπεζήτηαε 
μάλλον νά  α πα λ λ α γή  τής Ιδιας αύτοΰ εύθύνης διά τήν εΙρήνην τοΰ 
346, είς τήν όποιαν αυνέβαλε μ εγά λος, παρά  τάς περί τοΰ  ά ντιθέτο ν
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οτα; ελληνικά; πόλεις καταπολεμείται αποτελεσματικά»;. Κατό
πιν άί στρατιωτικά! επιχειρήσεις διεξάγονται σθεναρά»;1. Ταυτο- 
χρόνω; οί θεσμοί των ’Αθηνών μεταρρυθμίζονται και οί πολΐται 
, αταβάλλουν μεγάλας θυσίας προς σωτηρίαν τής πατρίδος.

Ή  πόλις Ώρεός, κατόπιν δέη Ερέτρια άπελευδεροϋνται από 
του; τυράννους των, καί ή νήσος Εύβοια, άποσπασθεΐσα τής 
μακεδονικής φατρίας, αποβαίνει και πάλιν σύμμαχος τών ’Αθη
νών. Ή  ’Αχαΐα, ή Κόρινθος, ή Κέρκυρα και άλλαι ακόμη πό
λεις προσχωρούν εις την συμμαχίαν και σχηματίζουν τον πρώ
τον πυρήνα ελληνικής ομοσπονδίας. Μετά την κήρυξίν τοϋ πο
λέμου τό Βυζάντιον πολι.οοκουαενον από τον Φίλιππον έπικου- 
ρεΐται έπανει/.ηιιμενοι; απο τας Αθήνας. Ανθισταται κατόπιν

καί έκ τίυν υστέρων διαβεβαιώσεις του. η καταστασις εις την Ε λ λά 
δα ε ίχ ε  χειροτερευσει. Α πό καιροΰ ο Δημοσθένης ε ίχεν  επιστησει 
τή ν  προσοχήν των Α θη να ίω ν  ε π ι  τω ν ζω τικων συμφερόντων τη ς π ο 
λιτείας εις τυν^ Ελλήσποντον. Η δη  a t  κατακτήσεις του Φ ίλιππου  
ε ις  τήν περ ιοχήν εκείνη ν  τά  ήπείλουν άμεσώτατα. Τ ότε Ιξεφώ νησε 
τον Π ερ ί τώ ν  εν  Χ ερρονήσ ιρ  ώ ραΐον λόγον, εις τόν όποιον ά ντέτε ι- 
νεν εις πά σα ν παραχώρησιν καί κα τή γγελλε  τάς προθέσεις τοϋ β α 
σιλέα»::. Κ ατά τό αυτό έτος, ίσως ολ ίγος εβδομάδας βραδύτερον, ε κ 
θ έ τε ι  πληρέστερον τά ς απόψεις του εις τόν γ '  Φ ιλ ιπ π ικ ό ν , όπου 
δη λο ΐ ότι ή ειρήνη  έχει παραβιασθή  ούσιαστικώς άπο τόν Φ ίλ ιπ πον 
κα ί ζη τε ί  άπό τοΰς ουμπολίτας του νά  ενεργήσουν τα χέω ς. "Ο πω ς 
καί εις  τούς προηγουμένους λόγους αναπτύσσει τά ς κα τα πα τή σεις 
Τοΰ βασιλέως καί τά  σφάλματα εκείνω ν οί όπο ιο ι επίστευσαν εις τά ς  
α γα θ ό ς  προθέσεις ατίτοϋ. Π ροέτεινε τέλος νά  σταλούν νέα ι δ υ ν ά 
μεις εις τήν Χ ερρόνησον καί νά  γ ίνη  έκκλησις πρός τούς άλλους 
"Ε λληνας υπέρ τής κοινής άμύνης. Ό Α γ ο ν  βραδύτερον, ίσω ς κ α τά  
τα ς άρχάς τοϋ 340, συνέταξεν—άλλά δέν ε ίνα ι βέβαιον ότι έξεφώ- 
νησε—τόν δ ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν , αλη θινόν πολεμικόν δ ιάγγελμα μέ άποσπά- 
σματα άπό τούς προηγουμένους λόγους του. ‘Η  άκοιμητος α ΰτη  κ α ί 
συνεχής κα τα γγελία  τής πολιτικής τοΰ Φ ιλίππου προεκάλεσε μ ετα 
στροφήν τών α ισ θημάτω ν τοϋ δήμου. *0 Δ ημοσθένης στέλλετα ι εις 
τό Βυζάντιον καί άλλαι πρεσβεΐα ι είς τήν Χ ίον καί τή ν  Ρόδον. Σ υ ν 
εννοήσεις μαλιστα δ ιεξή χθη σα ν καί μέ τόν βασιλέα τώ ν Π ερσώ ν, 
είς τον όποιον ένέπ νεον  σοβαράς άνησυχίας αί φ ιλοδοξία ι τοΰ Φ ι
λ ίππου  κα ί ή προσπάθεια  συσσωματώσεως τώ ν 'Ε λ λ ή νω ν υπό  τήν 
στρατιωτικήν ήγεσ ίαν τών Μ ακεδόνων.

1. Οί ’Α θη να ίο ι θ ά  έδιστα ζον άκόμη νά κηρύξουν τόν πόλεμον 
κα τα  του Φ ίλιππου έάν οΰτος δέν προσέβαλλε τήν Π έρ ινθον  καί τό 
Βυζάντιον. Α υτήν τή ν  φοράν ή μακεδονική α πειλή  ήτο άμεσος. 'Α θ η 
να ϊκός  στρατός υπό τάς δ ια τα γάς  τοΰ Φωκιωνος έσπευσεν είς βοή 
θε ια ν  τών άπειλουμ ένω ν πόλεω ν (βλ. Π λουτάρχου  Φ ωκίων, κεφ . 14). 
Ε π ε ιδ ή  δέ καί οί Π έρσαι έστειλαν στρατεύματα, κατόπ ιν  συνεννοή- 
σεως μέ τον Δημοσθένη, ό Φ ίλιππος ήνα γκά σθη  νά  ΰποχωρήση. Ό  ρή- 
τωρ έπανηγύρισε τό γεγονός ώς μεγάλην νίκην. Δέν ε ίχ εν  όμως ευμενή 
κα ι διαρκή επακόλουθα, διότι μετά τινας μ ή να , εξερρηγνύετο & 
'Ιερ ός  πόλεμος.
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τούτου, καί δ βασιλεύς τής Μακεδονίας δεν κατορθώνει καθόλου 
να καταλάβη τά Στενά.

Διορισθείς ταμίας-επιμελητής τοϋ στόλου (υπουργός των 
Ναυτικών), δ Δημοσθένης, παρά τάς επιμόνους αντιδράσεις εν
διαφερομένων, επιτυγχάνει τάς μεταρρυθμίσεις τάς οποίας είχε 
ζητήσει κατά τάς άρχάς ακόμη τής πολιτικής του σταδιοδρομίας, 
εις τον λόγον του Περί τών συμμοριών, κα'ι έτι περισσότερον 
άποτελεσματικάς1· Οί εύποροι πολΐται, τούς όποιους άφεώρα δ 
εξοπλισμός των πλοίων, ΰπεχρεώθησαν νά συνεισφέρουν προς 
τούτο έκαστος άναλόγως τής περιουσίας του, και οι πλουσιώτε- 
ροι δεν δυνανται πλέον νά απαλλαγούν τού μεγαλυτέρου μέρους 
τής έπιβαρυνσεως. Αί θυσίαι αΰται έπεβλήθησαν από τον λαόν 
εις τούς ζαπλοΰτους, ήτοι εις μίαν μειονότητα. Τό νά θυσιά- 
ση δμως και ή πλειοψηφία, ή μεγάλη μάζα τού λαού, έκουσίως 
χάριν τής πατρίδος την ευζωίαν της, νά παραιτηθή τής διανο
μής χρημάτων και νά άφήση νά αφιερωθούν εις τον πόλεμον 
τά τροφοδοτούντα τό Θεωρικών κονδύλια, ήτο μέτρον πολύ πε
ρισσότερον δόσκολον. Έπετεΰχθη εν τουτοις και άπετέλεσε τον 
μεγαλΰτερον θρίαμβον τής ευγλωττίας τού Δημοσθένους, θρίαμ
βον τον όποιον είναι αληθές δ'τι προητοίμασεν, ήδη από των 
1Ολυνθιακών, μέ μακρόν φιλόπατρι κήρυγμα, θρίαμβον δμως οστις 
δεν παύει νά είναι καταπληκτικός. Μία τόσον μεγάλη θυσία παρέ- 
στη ανάγκη νά άποσπασθή οίονει βιαίως. Ή  ακατανίκητος επι
βολή μιας ψυχής δυνατής, ή δποία έπεθόμει μετά πάθους τό 
μεγαλεΐον τής πατρίδος, έδέσποσε προς στιγμήν τών διαθέσεων 
τού δήμου. Δεν κατώρθωσεν δμως νά τάς μεταβάλη. Εις τον 
Περί τον στεφάνου λόγον, δπου απαριθμεί δλας τάς υπηρεσίας τάς 
όποιας προσέφερεν εις τήν πόλιν, δ Δημοσθένης δεν έτόλμησε

1, Τ ά  οικονομικά κα ί κοινω νικά προβλήιιατα δέν τον  συνεκίνουν 
όπω ς χά διπλω ματικά  ζητή μ α τα . Ή  μάστιζ τής πενία ς, από  τήν 
οποίαν ύπέφερε τόσον σκληςώς ή Ε λ λ ά ς  του 4ου αίώ νος π. X . (καί 
τήν οπο ία ν θ ά  έθερά π ευε , κα τά  τόν ’Ισοκράτη, ή κατάκτησις μέρους 
τής Μ ικρΰς ’Ασίας), δέν φ α ίνετα ι νά  διήγε ιρε  ποτέ τάς ανησυχίας 
του. ’Ενίοτε βεβαίως ΰπα ιν ίχσετα ι τάς διαφόρους τάζε ις τοϋ Ά θ η  
να ϊκ ο ϋ  πληθυσμού ή α πευ θύνετα ι ότέ μέν εις τούς πλουσίους, ότέ 
δέ είς  τούς πτω χούς. Π ρ ά ττε ι όμως τούτο χω ρί. νά έκδη?ώ ση ουδέ 
τή ν  έλα χ ίστην  μέριμναν περί μεταρρυθμίαεώ ς τινοο ή κοινωνικής 
άναδιοργανώσεω τ καί χω ρίς νά έκδηλώση ρητώ ς προτίμησιν ή άντι- 
π ά θ ε ια ν  πρός τούς μέν ή τούς δέ. Έ νδ ια φ έρ ετα ι μόνον περί τών 
υπηρεσιώ ν τάς οποίας δύναντα ι νά  προσφέρουν είς τήν πολιτείαν 
ή  περ ί τών ζημιώ ν τάς οποίας δυνατόν λά επ ιφέρουν, διά διαφόρους 
λόγους, είς  τό εθνικόν συμφέρον ιβλ. γ '  Φ ιλ ιπ π ικ ό ν ,  19, 36, 42,
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νά ύπομνήση τον μεγαλΰτερον τίτλον δόξης του1. Έφοβειτο 
άναμφιβόλως μήπως άπαρέση είς τήν δημοκρατίαν.

10. Παρασύρει τους Θηβαίους κατά τοΰ Φιλίππου.

Νέος Ιερός πόλεμος1 2 3 4 * παρέσχεν είς τον Φίλιππον τήν ευ
καιρίαν νά διέλθη καί πάλιν τα; Θερμοπΰλας. Ά φοϋ κατέστρε- 
■ψε τήν ’Άμφισσαν, ως εκτελεστής άμφικτιονικής άποφάσεως, δ 
Φίλιππος κατέλαβεν αίφνιδίως τήν δχυράν θέσιν τής Έλατείας, 
είς τα βόρεια τής Βοιωτίας. Ό  Δημοσθένης περιέγραψεν εις πε- 
ρίφημον απόσπασμα λόγου3 * * * * τήν ταραχήν τήν οποίαν προεκά- 
λεσεν ή εϊδησις αϋτη είς τάς Αθήνας. Αυτό: άνεπτέρωσε τό 
φρόνημα καί κατώρΟωσε νά καταστήση αντιληπτόν είς τους 
συμπολίτας του δτι ή μοναδική διέξοδος σωτηρίας ευοίσκετο είς 
συμμαχίαν μετά των Θηβών. Χάρις είς τον Δημοσθένη οί Α 
θηναίοι ήρθησαν ύπεράνω τής ζηλοφθονίας, τής μνησικακίας 
καί τών δευτερευόντων συμφερόντων, τά όποια έχώριζον τάς 
δυο γειτονικός πολιτείας. Έφωδιασμένο; με πληρεξουσιότητα 
εν λευκφ, μεταβαίνει είς Θήβας1, καταπολεμεί τούς εκεί πρέσβεις

1. Τ όν θαυμάσιον τοΰτον λόγον έξεφώ νησε μετά πολλά  έτη , 
τφ  330 π. X . Ε ίν α ι ’ίσως «ό δίδων τήν πληρεστέραν κα ί συγχρονίες 
την ύψηλοτέραν ιδέα ν  περί τή ς μ εγα λοφ υΐα ς  τοΰ Δηιιοσθέ.νου:», 
όπω ς γράφουν οί αδελφοί Κ ρουαζέ είς τήν 'Ισ το ρ ία ν  τή ς  ’Α ρχα ία ς  
’Ε λ λη ν ικ ή ς  Λ ο γο τεχν ία ς  (Έ λλην. μετάφρασιτ, έκδοσις «Παπύρου», 
to u . Ε ', σ 742).

2. 1’ινές πιστεύουν ότι ό πόλεμος οδτος, ό όποιος ήρχισε τφ  339, 
προεκληθη  από πράκτορας τοΰ βασιλέως τής Μ ακεδονίας. Π ά ντω ς 
π υλα γόοα ς είς  τό Ά μ φ ικ τιον ικόν  συνέδριον ή το τότε ό Α ισχίνης, 
προτάσει δέ αύτοΰ ά νε τέθ η  είς τόν Φ ίλιππον νά  τιμωρήση τούς Λο- 
κροΰς εκ μέρους τής ’Α μφικτιον ίας ώ ; ίεροσύλους τοΰ μαντείου  τώ ν 
Δελφώ ν. Ό  βασιλεύς τής Μ ακεδονίας έδραξεν αμέσως τήν ευκαιρίαν 
καί είσήλθεν είς τήν Λοκρίδα, άφοϋ δέ έλεηλάτησε τήν Ά μ φ ισ σ α ν  
εγκα τεσ τά θη  είς τή ν  Έ λ ά τε ια ν  όπόθεν ή πείλε ι τήν Βοιω τίαν.

3. Ε !ς τόν Π ερ ί τον  σ τέφ α νον  λόγον, § 169 κ I
4. Αί Θ ήβ011 ήσαν ει»ς τότε σύμμαχοι τοΰ Φ ιλ ίππου  καί οί

'Α θ ηναίο ι διηριοτώντο άγω νιωδώ ς, έάν οδτος θ ά  έστρέφετο κα τά  τω ν 
•Θηβαίων, γινόμενος κύριος τής Β οιω τίας ή άνανεώνων τήν μετ ' 
αυτών συμμαχίαν θ ά  τούς παρέσυρεν εις εισβολήν κατά  τής ’Α ττ ι
κής. Νεώτεροί τινες Ιστορικοί (βλ. Beloch  ; G riec h . G esch., I l l ,  561,
σ. 548 τής α ' έκδ ) δ ιετύπω σαν τήν γνώ μ η ν ότι α ί ’Α θή να ι θ ά  ήδύ- 
να ντο  τότε νά  συνεννοηθοϋν μετά  τοΰ δαιμόνιου Μ ακεδόνος κα ί
άφοΰ έπέβαλλον κοινήν ηγεμονίαν έφ ’ όλης τ ή ;  "Ελλάδος νά στρα
φούν κατά τής ’Ασίας Τ οΰτο όιιως ουδέ κάν τά έσκεφθη  ό Δημο
σ θένη ς , ό όπο ιος άπεβ λεπεν  είς το μεγαλείου τών Α θ η ν ώ ν  καί
μόνον, άπέστεργε δέ να μοιράση μέ τή ν  μ οναρχικήν Μ ακεδονίαν τήν
δόξαν νά ήγήτα ι τ ή ;  Έ λλ α δ ο ς. Τ ουνα ντίον  έκίνησε πά ντα  λ ίθ ον  δ ιά
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τού Φιλίππου καί αποσπά τί|ν πόλιν από την επιρροήν τής φι- 
λομακεδονικής μερίδος. Ό  ιστορικός Θεόπομπος* 1 δμιλεΐ με 
ζωηρόν θαυμασμόν, μολονότι μέ βαρυθυμίαν καί ούτως είπεΐν 
χωρίς να τό θέλη, περί τής επιτυχίας αυτής, την οποίαν έξησφά- 
λισεν ή πολιτική καί ή ευγλωττία νον ΔημοσθένουςΛ

Διά να άντιληφθώμεν σαφώς τήν αξίαν τής προσπάθειας 
τοΰ Δημοσθένους, πρέπει νά ενθυμηθώμεν πώς διεξήχθη 6 πρώ
τος πόλεμος κατά τοΰ Φιλίππου. Οί ’Αθηναίοι δεν έπέδειξαν 
κατ’ αυτόν πνεύμα συνέπειας, ούδεμίαν δέ κατέβαλον σοβαράν 
προσπάθειαν, καί έφθαναν πάντοτε πολύ άργά διά νά σώσουν 
τάς κτήσεις των ή τούς συμμάχους των. Άντιθέτως κατά τόν 
άλλον τούτον πόλεμον επικρατούν σκέψεις σοβαραί, σύντονοι 
καί ακαταπόνητοι. Αί ύπηρεσίαι έχουν άναδιοργανωθή, εμφανί
ζεται καί πάλιν ή παναρχαία φιλοπατρία, συμμαχίαι συνάπτον- 
ται καί αί πρόοδοι τού εχθρού αναστέλλονται επί τινα χρόνον. 
Τό άξιοσημείωτον είναι δ'τι από τάς πολυαρίθμους δημηγορίας, 
τάς οποίας έχρειάσθη νά εκφώνηση δ Δημοσθένης κατά τά έ'τη 
ταύτα, τά πληρέστερα τοΰ βίου του, δέν άφήκε καμμίαν διά 
τούς έπιγενομένους. Τούτο συμβαίνει, διότι ά'λλοτε, όταν δέν 
ειχεν άμεσον επιρροήν εις τά κοινά, τόν ένδιέφερε νά παρατείνη 
και ένισχύη διά τής άναγνώσεως τήν ηθικήν έντύπωσιν τήν 
δποίαν παρήγεν ή άκρόασις τών λόγων του.'Όταν όμωςάνήλθεν 
εις τήν εξουσίαν, ή δμιλία του έπενήργει κατ’ ευθείαν, αμέσως καί 
διετυποΰτο ευθύς εις ψηφίσματα, εις μέτρα οικονομικά καί στρα- 
τιωτικά.’Αφωσιωμένος έξ ολοκλήρου εις τήν δράσιν, δέν κατεδέχε- 
το τήν λογοτεχνικήν δόξαν, τήν δποίαν δυνατόν νά τοΰ προσέ- 
διδεν ή σύνταξις τών δημηγοριών του. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
ότι οί Φιλιππικοί, τούς δποίους δέν εγραψε, τιμούν τόν Δη
μοσθένη περισσότερον εκείνων οί όποιοι συνετέλεσαν εις τό νά 
τόν θαυμάζουν οί έπιγενόμενοι.

ι α  μ,ιταιώση τήν περαιτέρω  έπέκτασιν τοΰ μισητό» Μ ακεδόνος. Τ ά ς  
Θ ήβας κατώ ρθω σε νά. παρασ^ρη πρός τήν ά ποψ ίν του, διότι καί ή 
πόλις α υτή  εφερε βα ρ έος  τάς προόδους τοΰ  Φ ιλίππου κα ί παρε- 
σύρθη  να  πιστεΰση δτι συμμαχώ. ιιέ τάς ’Α θήνας θ ά  ήρκει νά  άπο - 
τρεψ η τόν έκ τής μ ακεδονικής ήγεμ ονίας κίνδυνον .

1. Ε ις Π λουτάρχου Αημοσ& ένη, κ. 13
ϋ. Χ ά ρις εις τόν Δ ηιιοαθένη συνήιρθη συμμαχία μεταξύ Α θ η 

να ίω ν  καί Θ ηβαίων, εις τήν οποίαν όμως μα τα ία ς κα τέβ α λεν ουτος 
π ρ οσ π ά θεια ς  νά προσέλκυση και τούς άλλου ; "Ε λλ η να ς. Τ ήν οικο
νομικήν ένίσχυσιν τής αυμμαχίας έξησφάλισε,ν ό βασιλεύς τώ ν  Π ερ · 
σών, ο ί δαρεικοί του όμως δεν έπήρκεααν ν ’ αντισταθμ ίσουν τή ν  
έπ ιδρ α σ ιν  τοΰ Φιλίππου.
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Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1. Ή μάχη τής Χαιρωνείας.

'Η  εκστρατεία ήρχισεν υπό ευτυχείς συνθήκας. Οί ’Αθη
ναίοι έσημείιοσαν επιτυχίας τινάς, τάς οποίας έ'σπευσαν ίσως 
υπέρ τό δέον νά πανηγυρίσουν μέ παντοειδείς έκδηλιόσεις. Θυ
σίας πομπαί, ευχαριστήρια, ψήφισις στεφάνων εις τον Δημοσθέ
νη διεδέχοντο άλληλα άκαταπαυστως. Κατά τό τρίτον έτος τής 
εκατοστής δέκατης Όλυμπιάδος, την Την τοΰ μηνός Μεταγει- 
τνιώνος (Αύγουστος 338 π. X.), διεξήχθη ή μάχη, ή οποία διέ- 
ψευσε σκληρώς τά- ελπίδας των πατριωτών1. Ή  γενναιότης τών

1. Ή  μάχη  τής Χ αιρω νείας, κατά τήν οποίαν ή ττή θ η  ό κα τά  
τώ ν Μ ακβδόνων συνασπισμός. Ό  Φ ίλ ιπ πος  δ ια θετώ ν καλόν Ιππικόν 
παρέσυρε τούς α ντιπά λους του είς τήν κοιλάδα τοΰ Κηφισού, ε π ι 
τυχώ ν δέ μέ δεξιάς μετακινήσεις καί ψβυδεπιθέσεις τήν έξασθένησίν 
τω ν έπετέθ η  τελικώ ς κα τ ' αυτών* κα ί μολονότι οί δύο στρατοί ήσαν 
Ισόπαλοι τούς ένίκησεν. Ή  μάχη  εληξε μέ μεγάλας α π ώ λ εια ς  τών 
συμμάχων είς νεκρούς καί α ιχμαλώ τους, Ιδίως δέ τώ ν Θ ηβαίων, τώ ν 
οποίω ν ό ίερος λόχος έκ 300 επ ίλεκτω ν νέω ν κατεκόπη ύπό τώ ν 
Μ ακεδόνων ήγουμενου τοΰ νεαρού υίοΰ τού Φ ιλ ίππου  'Α λεξάνδρου. 
Ή  αίιιατηρά  μάχη  τή ς Χ αιρω νείας, όσον κα ί αν η μ φ  τον Δημο
σθένη , νομ ιζοντα ότι α γω νίζετα ι υπέρ  τής έλευθερια ς τώ ν 'Ε λ λ ή 
νων, α ποτελεί μελανόν σημείον τής δράσεώς του, διότι μέ τήν φιλο- 
πόλεμον πολιτικήν του παρέσυρε τόσοι τούς Ά ίίη ν ιιίο υ ς  όσον κα ί 
τούς Θ ηβαίους είς πολύνεκρον αγώ να, ύ π ενθυ μ ίζοντα  τάς οίκτρότη- 
τα ς τού Ιϊελοποννησ ιακοΰ  πολέμου, καί έπέτεινε  τή ν μ εταξύ  τώ ν 
ελληνικώ ν χωρών εγω ιστικήν δ ιένεξιν, ή όποια τόσα κακά  έμελλε ν ά  
προκαλέση ιδίω ς κατά τούς χρόνους τών δ ιαδόχω ν τού Μ εγάλου 
Α λεξά νδρ ου, ότε τό ά πέρα ντον έλληνοασιατικόν κράτος του μετε- 
β λή θη  εις στίβον άγρ ιω ν στιφώ ν άλληλοσπαρασσομένων.

Ε ίν α ι  βεβαίω ς ώ ραΐον νά πιστεύω μεν ακόμη κα ί σήμερον ότι 
ό μ έγα ς  ρήτωρ ήγω νίζετο  υπέρ  τής ελευθερία ς τής Ιδιαιτέρας πα- 
τρίδος του κατά  τώ ν βλέψ εω ν περί ηγεμονίας τού έκ βορρά ισχυρού 
^ α σ ιλ έω ς. Μερικοί μάλιστα διακρινόμενοι διά τά ς  προσφάτους ύβρεις 
τω ν κα τά  τών έθνικώ ν ιδεωδώ ν τώ ν 'Ε λλή νω ν δεν δ ιστάζουν να 
κάμνουν παραλληλισμόν μ εταξύ τή ς τότε καταστάσεω ς τής "Ελλάδος 
καί τής σημερινής Ε υρώ πης, έμφ α νίζοντες ιό ν  Δημοσθένη ώς εκ 
πρόσω πον τής δημοκρατικής μερίδος κα τά  τών αυταρχικώ ν δ ια θ έ 
σεων τών Μ ακεδόνων, ακριβώς όπω ς α ί σημεριναί δημοκρατικαί 
δ υνά μ ε ις  αντιτάσσοντα ι κα τα  τών ολοκληρωτικών κρατών. Ό  π α ρ α λ 
ληλισμός οΰτος, έκτο ; τοΰ ότι ε ίνα ι α υθα ίρετος, προδίδω ν α μ ά θε ια ν  
καί ιδεολογικόν εκφυλισμόν σκέψεως, συγχρόνως ά ποδεικνΰει ότι 
ο ί δ ια τυπούντες  αυτόν ε ίνα ι καί ανιστόρητοι. Ο ύδεμίαν δύνα ται νά 
εχη  πρός τήν σημερινήν κατάστασιν τού κόσμου σχέσιν ό δ ιεξαγόμε
νος κατά  τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 4ου α ίώ νος π. X . αγώ ν έπικρατή- 
σεως είς τ ή ν 'Ε λ λ ά δ α . "Οσον καί αν ά πετέλουν χωριστά κράτη άλ- 
ληλοπολεμούμενα, όσον καί αν ε ίχον ώς Ιδεώ δες τή ν ελευθερίαν
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ΔΙα/.εόόνων παλαιμάχων καί ή στρατιωτική τέχνη τοϋ Φιλίππου 
υπερίσχυσαν. Αί Άθήναι όμως, αί Θήβαι και οι ομόσπονδοι 
αυτών κατέβαλον ευγενή προσπάθειαν δια να υπερασπίσουν τήν 
ελευθερίαν των 'Ελλήνων. Ό  Δημοσθένης υπηρέτει ώς άπλοϋς 
στρατιώτης εις τάς γραμμάς των ’Αθηναίων οπλιτών. 'Όταν ή 
τΰχη τής μάχης έκρίθη, έγκατέλειψεν δπως οί άλλοι τδ πεδ'ον 
τής συρράξεως, παρασυρθείς και αυτός εις τήν γενικήν φυγήν. Δεν

κ α ί ανεξαρτησίαν των, α ί ελληνικοί π ολ ιτεϊα ι τοΰ 4ου αίώνος ά νή- 
κον etc τή ν  α υτήν έθν ική ν  οικογένειαν καί δέν δύνα ντα ι τό π α ρ α 
π α ν  νά  παραλληλισθοΰν πρός τόν σύγχρονον αγώ να παγκοσμίου έ π ι-  
κρατήσεω ς, δστις ε ίνα ι προ ϊόν άντιθέσεω ς έμπορικο - οικονομικών 
σνμφερόντω ν διαφόρων φυλετικώ ς χωρών, ΰπερεντάσεω ς τοΰ έθνικοΰ  
πνεύματος καί τών ιδεολογικών ακροτήτω ν, έκδήλωσις δέ Ιμ περια λ ι
στικώ ν βλέψεων, κα θαρώ ς συγχρόνου χαρακτήρος καί μή δυναμέ- 
νω ν νά  σχετισθοΰν πρός τά  συμβάντα τοΰ αρχαίου κόσμου.

Κ α τ’ αρχήν βεβαίως ή τάσις πρός ηγεμονίαν τόσον τώ ν Ά θ η  
νώ ν δσον κα ί τής Σ πά ρ τη ς  κατά  τόν δον π. X. α ιώ να ώ φείλετο κατά  
μ έγ α  μέρος είς πολιτικά  κα ί οικονομικά συμφέροντα έπικρατήσεω ς 
τή ς  μια-, ή τή ς άλλης πόλεως, άποβλεπούσης νά  άποβή εμπορικόν 
ή πολιτικόν κέντρον μεγάλης ομοσπονδίας πολιτειώ ν. Ώ φ είλ ετο  ε π ί 
σης είς  υπολείμματα  παλαιώ ν φυλετικώ ν διαιρέσεω ν κα ί άντιθέσειον 
(Δω ριείς - " Ιω νες), αναμνήσεις τώ ν οποίων έκάθευδον καί άνεζω ο 
γονοΰντο ενίοτε μέσα είς τάς ψυχάς τώ ν διαφόρων ελληνικώ ν π λ η 
θυσμώ ν. Κ υρίως δμως ή τάσις αύτη καί ή κίνησις πρός κυριαρχίαν 
μεταξύ τοΰ Έ λλ η νικοΰ  κόσμου, όχι μόνον ή πα ρα τη ρη θεΐσα  κατά  
τόν δον α ιώ να μέ πρω ταγω νιστάς τάς 'Α θ ή ν α ς  καί τήν Σ πά ρ τη ν , 
άλλά κα ί ή έ π α ια λ η φ θ ε ϊσ α  κατά τό πρώ τον τέταρτον τοΰ 4ου α ίώ - 
νος μέ τάς Θ ή βα ς,.πρα γμ α τοπ οιη θεϊσα  δέ μέ μοναδικήν επ ιτυχ ία ν  
υπό  τών Μ ακεδόνων κατά  τό 2ον ήιιισυ τή ς αυτής έκατονταετηρίδος, 
ήτο άπότοκος τής μεγάλης ψυχολογικής κα ί πολιτικοοικονομικής με
ταβολής, η όποια έπ ή λ θ εν  είς τούς κόλπους τοΰ Ε λ λ η ν ικ ο ύ  κόσμου, 
άπό  τής Μ ακεδοιίας μέχρι τής Κύπρου καί άπό  τώ ν παραλίω ν τής Μ ι
κρός ’Α σίας μέχρι τών ελληνικώ ν πόλεων τή ς Σ ικελίας καί τής ’Ιτα λ ία ς .

Ο ί "Ελληνες ήρχισαν νά κατανοούν δτι ή έ π ’ άπειρον έπέκτα- 
σις τω ν είς τήν Μ εσόγειον καί τόν Ε ΰξεινον Π οντον, είς τά Α Ιγα ΐον 
κ α ί την Ά δρ ια τική ν , άπετέλει βεβαίως δύναμιν άλλά  κα ί εξασθένη  
σίν των, ήπείλει δέ σοβαρώς τά  συμφέροντα τω ν καί τήν α νεξα ρ τη 
σίαν των. "Ο πισθεν τοΰ κολοσσιαίου Περσικοΰ κράτους οί φοινικ ικοί 
λαοί (Ιναρχηδόνιοι, Τ ύρω ι, Σιδώνιοι. Σ η μ ΐτα ι ή μή) έξετόπιζον όλο- 
νέν περισσότερον τόν ελληνικόν κόσμον άπό τήν θάλασσαν αύτοΰ, τή ν 
Μεσόγειον, άπο τάς άπα νταχοΰ  κ τή ·ε ις  του καί τά  δ ιεσπαομένα είς 
π ά σ α ν  γω νία ν  εμπορεία  του. Ή  οικονομική δ ιαμ άχη  τώ ν ’Ε λλήνω ν 
πρός τούς ξένους λαούς καί δή τούς έπ ιχειρηματικούς καί ναυτικο- 
εμπορικούς έξ αυτώ ν ε ίχε  φ θά σ ει είς τό κορύφωμά της. Διαρκώς νέοι 
εχθρ ο ί προσετίθεντο είς τούς ήδη υ πάρχοντας. Π ερσία καί Κ αρχη- 
δών ήσαν τά  δύο κάρφη εις τή ν καρδίαν τοΰ έξηπλω μένου κ α θ ’ 
δλην τή ν τότε οικουμένην 'Ε λληνισμού. Ε ίχ ε  φθά σ ει καί ή στιγμή 
κ α θ ’ ήν θ ά  εκρίνετο ή πολιτική καί οικονομική τύχη  του. Ο ί Μ ηδι
κοί πόλεμοι ήσαν ή πρώ τη μεγάλη α πειλή  κατά  τοΰ ’ Ελληνισμού. 
Μέ τό θάρρος καί τήν πρω τοβουλίαν κυρίως τώ ν Α θ η ν α ίω ν  ό κ ίν 
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πρέπει να έκπληττώμεθα διι τό φατριαστικόν πνεύμα έπωφελήθη 
τό γεγονός τοΰτο διά να κατηγορήση τον μέγαν πατριώτην έπ'ι 
επονειδίστφ δειλία. Τοΰτο ήτο ούτως είπεΐν άναπόφευκτον. 
Ά λλ’ οί ’Αθηναίοι άπέκροιισαν την συκοφαντίαν άναθέσαντες 
εις τόν Δημοσθένη νά έκφαη-ήση τον επιτάφιον των υπέρ πα- 
τρίδος πεσόντων πολιτών.

Άπολέσασαι την Χερσόνησον τής Θράκης καί τους ναυτι-

δυνος άπετράπη  προς στιγμήν. Ή  ύποδούλωβις τών ελληνίδονν π ό 
λεων τής Μικράς 'Α σίας (387) ύπήρξεν ή δεύτερα σοβαρωτατη έ ιδ ε ιξ ις  
τοΰ τ ι άνέμενε τούς Έ λ λ η ν α ς . Π ριν κα τενεχθή  όριστικώς τό δεύτε
ρον τοΰτο κτύπημα κατά τοΰ 'Ε λληνικού κόσμου καί ένφ  οΐ Μ ικρά- 
σιάται 'Ε λ λ η νες  διετέλουν ακόμη έν έξεγέρσει, ήτο δέ πρόσφατος ή> 
έντυπω σις άπό τήν κολοσσιαίαν εκστρατείαν τοΰ Ξέρξου κατά  τή ς 
Ε λ λ ά δ ο ς , ή φοβερά απειλή διέτρεξεν ώ ; τρομερός έφ ιάλτης πά σ α ς 
τά ς  ελληνικά? ψ υχάς. ΟΙ "Ε λληνες έκ ινδύνευον! Οί εχθρ ο ί των 
τούς ήπείλουν μέ άποπνιγμόν έντός τοΰ στενοΰ Α ίγαίου. Ή  'Ι τα λ ία  
ά πέκτα  συνείδησιν τής μελλούσης Ισχύος της μέ πρω τοπορίαν τήν" 
Ρώ μην. Έ π έκ ειτο  ή στιγμή κ α θ ’ ή ι ό διαρκώς αυξανόμενος ελλ η νι
κός πληθυσμός δέν θ ά  ήδύνατο να έξα π λω θή  πουθενά , πέρ α ν  τής 
κυρίως Ε λ λ ά δ ο ς . ΑΙ έμπορικαί διέξοδοι άνά τή ν  Μεσόγειον έκλεί- 
οντο, νέοι άνταγω νιστα ί ένεφ ανίζοντο . Ό  'Ε λληνισμός εβλεπε ν ά  
κ α τα π νίγετα ι ώς εις σιδηροΰν κλοιόν ή άφθαστος ζω τικότης του.

Καί ώς έξ όρμεμφύτου αΰτοσυντηρησίας έγεννή θη  τότε καί 
ήρχισε νά  έκδηλοΰται ό καθεύδω ν ίσως άπό μακροΰ π όθ ος  τή ς συν- 
ενώσεως όλων τώ ν 'Ε λ λ ή νω ν προς άπόκρουσιν τοΰ κοινοΰ έ χθρ οΰ  
αλλά καί πρός πολιτικοοικονομικήν έπ ικρατησ ιν ά νά  τόν πεπολ ιτι- 
σμένον τότε κόσμον. ΑΙ πρώ ται ομοσπονδιακά! δ ιαθέσεις κατεδηλώ - 
θη σα ν  μέ τά  συνέδρια πού συνεζήτησαν καί έκριναν τήν άπόκρου- 
σιν τοΰ έκ  Π ερσίας κινδύνου. "Η σαν βεβαίως στρατιωτικο-ναυτικαί 
αί συσκέψεις έκε ϊνα ι. Έ πρ όδ ιδον  έν τούτοις ότι μέσα εις τούς κόλ
πους τοΰ έλληνικοΰ κόσμου ε ίχ εν  έπέλθ ει σοβαρά ψυχολογική μ ετα 
βολή. Οί υπερήφανοι 'Α θ ηναίο ι δέχοντα ι τή ν στρατηγίαν τώ ν καλύ
τερον ώ ργανω μένω ν καί ήσκημένων Σ πα ρτια τώ ν. Ή  πόλις τοΰ Λ υ 
κούργου θ ά  ήδύνατο τότε, άν ή θελε, νά  ή γη θή  τής π ρ α γμα τ ική ς  
συσσωματώσεως τώ ν 'Ε λλή νω ν. "Ολοι θ ά  έδέχοντο  τή ν  ηγεμονίαν 
της. Ά λ λ ' ή Σ πά ρτη  άφήκε νά  πα ρ έλθη  ή Ιστορική έκε ίνη  στιγμή. 
Τ ό  ΐδιότυπον κλειστόν πολίτευμά της, ή στενή ά ντίληψ ις τώ ν Ιθυ 
νόντω ν αυτήν, ό χαρακτήρ καί ή δ ια π αιδα γώ γη σ ις  τών τέκνω ν τη ς 
μισόξενος^ καί μέ βλέψεις περιω ρισαένας μόνον εις τή ν Π ελ ο π ό ννη 
σον ή καί είς τάς έχθρ ικά ς  πόλεις μόνον, τήν ήμπόδισαν νά  πα ίξη , 
τόν εθν ικόν  εκείνον  πανελλήνιον ρόλον. ΟΙ 'Α θ η ν α ίο ι περισσότερον 
κοσμοπολίτικοι', μέ εύρυτέραν πολιτικήν άντίληψ ιν καί μέ βλέψεις 
εκτεταμένα?, τάς οπο ίας ώ φειλον είς τον έμπορικοναυτικόν καί π ε 
ρισσότερον πνευματικόν χαρακτήρα τω ν, προσεπάθησαν νά  δράξουν 
τή ν  ευκαιρίαν καί νά  ή γη θοΰν τής συνενώσεως τών 'Ε λ λ ή νω ν. 'Υ π ό  
τά ς  φιλοδοξίας τω ν έκρύπτετο  ή ανησυχία διά τό μέλλον τή ς  ελλη
νικής φυλής, ό πόθος νά  γίνουν τό κ έντρ ·ν , πολιτικόν καί οικονομι
κόν, μιας ηνω μένης 'Ε λλά δος ίσχυράς κα ί δυναμένης νά άντεπεξέλ- 
θ η  μέ όλα της τά  τέκνα συνησπισμένα, μέ όλα τά  μέσα όλων τών χ ω 
ρών της είς  μ ιαν κοινήν προσπ ά θεια ν  πρός άντιαετώ πισ ιν τώ ν όλο-
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ίίούς συμμάχου; των, αΐ Άβήνοα ανεγνώρισαν τον βασιλέα τή; 
Μακεδονίας ώ; αρχηγόν τής Ελληνικής ομοσπονδίας. Διετήρη- 
σαν έν τούτοι; ποιαν τινα αξιοπρέπειαν. Οί πατριώται έξηκο- 
λούθουν να απολαύουν τιμών. "Οσοι έδειλίασαν ενώπιον τού 
κινδύνου έσύρΟησαν εις τά δικαστήρια από τον αυστηρόν Λυ
κούργον. Τα τείχη τής πόλεως έπεσκευάσδησαν δια παν ένδεχό- 
μενον Ό  Δημοσθένη;, 6 όποιος ήτο έκ των επιτρόπων τής κα
τασκευής, προσέφερεν έκουσίως 100 μνας υπέρ τοΰ πατριωτικού 
τούτου έργου. Τότε (τό) 337) ό Κτησιφών υπέβαλε τό περίφη
μου ψήφισμα, διά τοΰ οποίου 9ά ανεγνωρίζετο ή υπηρεσία αΰτη

νέν περισσότερον συνασπιζομένων κα ί απειλητικώ ν εχθρ ώ ν της.
ΑΪ βλέψεις τώ ν Περσών, ή άνάμειξίς τω ν είς τά  ελληνικά  πρ ά 

γμ α τα  καί ή έκτόπισις τοϋ ελληνικοί) έμπορίου από τον συναγωνισμόν 
τω ν Φ οινίκων, Γυρίω ν, Κ αρχηδονίω ν κλπ.) ε ΐχ ο ν  κα τα δείξέι είς τούς 
Έ λ λ η ν α ς  ότι έά ν  δεν συνηνούντο α σ φ α λ ώ ς' θ ά  δ ιέτρεχον μέγαν 
κ ίνδυνον άπο  τάς διαφαινομένας π α ντα χό θεν  άπειλάς. Έ ν α ς  Π ερ ι
κλής άγω νιζόμενος υπέρ τής ά να δείξεω : τή ς πόλεως αύτοΰ ώ : θα -
λασσοκρατείρας, ως ήγεμονίδος τώ ν ελληνικώ ν κρατώ ν—πόλεων, 
ήγω νίζετο  τΟυτοχρόνως δ ιά  τά  Ιδιαίτερα α θ η ν α ϊκ ά  συμφέροντα, α λ 
λά και διά τήν ένίσχυσιν γενικώ τερον τής ελληνικής πολ ιτικής καϊ 
οικονομικής δυνάμεω ς έ να ντι τών ξένω ν. Ό  Π ελοποννησιακός π ό 
λεμος δεν ήτο jtovov άντιθεσ ις συμφερόντων και φιλοδοξιών Α θ η ν ώ ν  
καϊ Σ πά ρ τη ς, αλλά  κα ί αγώ ν περί τοΰ πο ιο ι θ ά  η γούντο είς τήν 
πραγματοποίησιν τή ς όλονέν ενισχυομένης Ιδέας τοϋ συνασπισμού 
τώ ν Έ λλήνιον. Κ αι αν δέν τό διεκήρυττον οί πολιτικοί τών ’Α θ η 
να ίω ν , τό έσκέπτοντο. "Ο ταν δέ έκ σφαλμάτω ν τών ίδιων μάλλον 
κα ί χάρις είς τόν χρυσόν τών Π ερσών κα τεβ λή θησ αν είς τόν μα- 
κρόν εκε ίνο ν  καί σκληρόν αλλά  καί ά ποτρόπαιον άδελφοκτόνον α γώ 
να , α ποτελ εί τίτλον τιμής δ ι’ ενα επ ιφ α νή  Σ πα ρτιά την , τόν βασιλέα 
Α γη σ ίλ α ο ν , δτι έσκέφθη  περ ί τό τέλος τοϋ πολέμου νά πρ α γμα το 
ποίηση τόν μΰχιον άλλ’ ά νέκφραβτον πόθον τοΰ άλληλοσπαρασσομέ- 
νου ελληνικού έθνο υ ς. Έ νόμ ισε  καί αυτός δτι ή Σ πά ρ τη , ν ικήτρια 
τώ ν άκαταβλήτων ■*Α θηναίω ν ά ντιπά λω ν της, θ ά  έδέχετο καί θ ά  ή- 
δύνατο νά  άναλάβη  τον κοινόν κατά  τώ ν Π ερσώ ν άγώ να, ό όποιος 
ήτο πρόσκαιρος πολιτική έκφρασις τοΰ ενωτικού πόθου  πρός άντι- 
μετώπισιν τοϋ έξ ’Α νατολών κινδύνου. ‘Α λλά προσέκρουσεν είς τήν 
ολιγοψ υχίαν ά φ ’ ενός τής πατρίδος του, κατω τέρας τοϋ μεγάλου 
ήγεμόνος της, ά φ’ ετέρου δέ είς τόν χρυσόν τών Μήδών καί τήν άν- 
τίδρασιν τώ ν άλλων πόλεω ν, Θηβών, Κ ορίνθου κλπ. Τ ή ν ιδέαν έπι- 
στεύθη  πρός στιγμήν δτι θ α  έ π ρ α γμ α τοπ ο ί*  ή νεαρά  στρατιωτική 
ρώμη τώ ν Θ ηβαίων ύπό τόν Ε π α μ ε ινώ νδ α ν , ό πρόωρος όμως θ ά ν α 
τος αυτού δέν έπέτρεψ ε νά άντιληφ θώ μεν τά ς δ ια θέσεις τω ν ώς 
πρός τό ζή τη μ α  τής διεκδικουμένης ήγεμβνίας καί τής υπό τήν κα- 
θοδήγηαιν μ ιας πόλεως ενότητος τοΰ ελληνικού κόσμου.

"Η δη άπό τώ ν μέσων τού 4ου αίώνος π. X . τήν σημαίαν τής 
ηγεμονίας καί τής ενότητος άνέλαβεν ή Μ ακεδονία ύπό τόν φιλόδο- 
ξον καί άδάμαστον Φ ίλιππον τόν Β '. Ό  ευφυέστατος οϋτος Μ ακεδών, 
μ α θη τεύσα ς έν Θ ήβαις ώς δμηρος κατά  τήν περίοδον τών ολιγοετών 
θρ ιά μ βω ν τοΰ ’Ε παμ εινώ νδα  καί τού Π ελοπ ίδα , ά ντελ ήφ θη  πο ιος
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■ως και αί άλλαι τάς οποίας δέν είχε παυσει να παοέχτ) εις τον 
■δήμον Άΰηναίων ό μέγας ρήτωρ, και ί)ά έστεφανοϋτο κατά τα 
Μεγάλα Διονυσία εις τδ θέατρον τοϋ Διονύσου. Ό  Αισχίνης 
«ντέκρουσε τδ -ψιμρισμα ώς αντίθετον πρδς τούς νόμους. Τά 
ύπελθόντα όμως γεγονότα δεν επέτρεψαν να δοίίή συνέχεια είς 
τδ ζήτημα τούτο καί ή υπόδεσις έςεδικάσδη πολλά έτη βραδΰ- 
τερον.

Ό  απροσδόκητος θάνατος τοϋ Φιλίππου (386 π.Χ.) άνε- 
πτέριοσε τάς ίλπίδυ,ς των πατραοτών. Έφαίνετο δ τι τδ έργον 
τοϋ βασιλέως άπέίΐανε μαζί του. Ό  διάδοχός του μόλις ειχεν 
έ'ςέλίίει τής παιδικής ηλικίας. Τδ σύνθημα τής γενικής άγαλλιά-

πόθος δ ιέκα ιε τόν άλληλοσπαραοσόμενον Ε λλη νισμ όν  και ποιας 
ά νά '/κα ς  εξυπηρετεί ή πάλη  πρός έπικράτησιν. Δέν ήτο μόνον α γώ ν 
προς Ικανοποίησιν απλής φιλοδοξίας, όπω ς ένα ομ ενιζοντα ι νά  γρ ά 
φουν ιιερικοί επιπόλαιοι ιστορικοί.

r H to  μία τώ ν εκδηλώ σεων τής ανησυχίας κα ί τώ ν ελπ ίδω ν τού 
•Ελληνικού έθνου ς, την όποιαν ένεστερνίσθη  ό δαιμόνιος βασιλεύς 
διά νά  την σύνδεση μέ τη ν  ικανοποίησιν τώ ν δυναστικών καί μα
κεδονικών φιλοδοξιώ ν τον. 'Α π ό  τή ν  πρόσφατον Ιστορίαν καί τή ν 
γνώ σιν τών ελληνικώ ν πραγμάτω ν ε ιχεν  ά ντιλ ηφ θή  ότι ό πολυετής 
αλληλοσπαραγμός και ή α ποτυχία  τώ ν ’Α θηνώ ν, τής Σ πά ρ τη ς  καί 
τώ ν Θ ηβώ ν είς τήν πά λη ν περί ηγεμονίας άφηνεν ανοικτόν τό 
στάδιον δράσεως δ ιά  μ ίαν νέαν ελληνικήν δύναμιν, εύρωστον, κα
λώ ς ά ργα νω μ ένην , στρατιω τικώ ς δέ πεπειρα μ ενη ν κα ί ήσκημένην, 
όπω ς ή το ή Μ ακεδονία. Έ κ ε ΐ  όπου ά πέτυ χεν  ό Π ερικλής πρώ τος, ό 
’Α γησίλαος καί δ Ε π α μ ε ινώ νδ α ς  κατόπιν, έφιλοδόξησε νά  πρ οσπ ο
ί η σ η  κηι νά  έπιτύχη  ό τραχύς άλλα ζω ντα νός Έ λ λ η ν  τοϋ Βορρά.

Βεβαίω ς μέ τήν προσπά θεια ν του, έπ ιδιωκομένην μάλιστα μέ 
μέσα πα νουργία ς κα ί δολιότητος, έθ ίγοντο  α ί περ ί τοπικής άνεξαρ 
τησίας Α ντιλήψεις μεγάλου μέρους τών αυτονόμων ελληνικών πόλεων 
καί Ιδίως τών πολιτικών Ιθυνόντω ν αυτών. ’Αλλά μήπω ς δέν έχρη- 
οιμοποίησαν δολιότητα, β ια ιότητα  κα ί πα νουργία ν καί α ί αλλαι ε π ί
σης έλληνικα ί πόλεις είς τούς κατά  καιρούς αλληλοσπαραγμούς καί 
ά γώ νά ς τω ν πρός έπικρατησιν ; Ό  Φ ίλιππος μάέιστα δύνατσι νά 
κα υ χα το ι ότι έπεκρατησεν έν Έ λλ ά δ ι ά να ιμάκτω ς σχεδόν, άν τά θ ύ 
ματα" τώ ν πολέμων του συγκριθοΰν πρός τάς έκατόμβας καί τάς 
α πάνθρω πους εκατέριυθεν αγριότητας τού Π ελοποννησιακοϋ πολέμου. 
'Α λ λ ά  καί ασχέτω ς τούτων, δέν π ρ έπει τά  παροράται ότι ή «ελευ
θερία» υπέρ  τής οποίας ήγω νιζοντο  α ί  ά ρχα ΐα ι έλληνικαί πολ ιτεΐα ι 
δέν ε ίχ ε  τήν έννο ιαν τήν όπο ια ν δίδομεν σήμερον είς τή ν λέξιν, δέν 
ή το  ή ελεν& ερία  τώ ν λαών ή α ί έλεν& ερία ι έκάστου λαόν, άλλ" ή 
δ ιαιώνισις τοϋ τεμαχισμού της ελληνικής έθνότη τος  είς κρατίδια 
άλληλοπολεμούμενα. Τ ή ν  ελευθερία ν των δέν έσέβοντο ούτε οί 
'Α θ η ν α ίο ι, ούτε οί Σ παρτιάται, ούτε οί Θ ηβαίοι, όταν αύτη  άντέ- 
κειτο πρός τά  συμφέροντα τω ν. Ώ ς  πρός τας ελευθερία ς τοΰ λαού, 
αύτα ι μόνον είς τ ά ς ’Α θή να ς καί τινας άλλας δηιιοκρατουμένας πόλεα  
ήσαν ουσιαστικοί—ενφ  είς τας υπολοίπους έπεκράτουν τύραννοι ή 
ολιγαρχικά  πολ ιτεύ μ α τα —, άλλα  κα ί ή δημαγω γία  άπετέλει έτέραν 
μορφήν τυραννίας. Δέν ήτο πλέον ή εποχή τοΰ Π ερικλεούς, ή όποια



σεως έδωκεν ό Δημοσθένης. Ένεφανίσθη στεφανωμένος μέ 
άνθη καί λευχειμονών, μολονότι όλίγας ημέρας προηγουμένως 
είχε χάσει τήν κόρην του, «την μόνην κα'ι πρώτην ή οποία τον 
άπεκάλεσε πατέρα». Ό  τοιουτοτρόπως εκφράζομενος Αισχίνης1 
ύποστηρίζει ότι ένας κακός πατήρ δεν ήτο δυνατόν νά είναι 
καλός πολίτης. Διασύρει μίαν πραξιν είς τήν οποίαν θριαμβεύει 
ή πολιτειακή αρετή, ή τις απαιτεί, καί μάλιστα είς τάς αρχαίας 
’Αθήνας, από τον άνδρα νά είναι κατά πρώτον πολίτης καί κα
τόπιν οικογενειάρχης.

2. Ταχεία έπιβολή του ’Αλεξάνδρου.

Ά λλ’ ό «παΐς» ’Αλέξανδρος ένεφανίσθη αίφνιδίως εν μέσω 
τής Ελλάδος, επιτυχών δε έπιβεβαίωσιν των τιμών αί όποΐαι 
παρεχωρήθησαν εις τον πατέρα του άνεκηρΰχθη αρχιστράτηγος 
όλων τών Ελλήνων είς τον πόλεμον, τόν όποιον παρεσκεΰασεν 
ήδη ό Φίλιππος κατά τής Περσικής αυτοκρατορίας. Το μεγα- 
λεΐον τοΰ εγχειρήματος τοΰτου, το όποιον έμελλε νά μεταδώση 
τόν ελληνικόν πολιτισμόν είς τάς χώρας τής ’Ανατολής, δεν συν- 
εκίνει τούς ’Αθηναίους πατριώτας, οί όποιοι είχον αφιερώσει τήν 
ζωήν των είς τήν ύπεράσπισιν τής ελευθερίας τής πόλεοός των, 
είς τήν άποκατάστασιν τής ισχύος της καίφρίττοντες έβλεπον τούς 
«βαρβάρους», τούς Μακεδόνας3, νά σφετερίζωνται τήν θέσιν τήν

έλαμπρυνε τας "Αθήνας κα ί κατέστησε τό πολιτειακόν τω ν Ιδεώ δες 
αντικείμενου δόξης διά τήν πόλ ιν κα ί διά τήν "Ελλάδα.

Δέν επ ιτρέπ ετα ι συνεπώς νά  όμιλώμεν περ ί άγώ νος ελευ θερ ία ς  
εκε ί όπου έπρόκειτο περ ί ά πλή ς ά ντιθέσεω ς συμφερόντων κα ί β λέ 
ψεων. Γεγονός μόνον ε ίνα ι ότι τά ελληνικά κράτη - πόλεις εζη σα ν 
ε π ί μάκρους α ίώ νας, ά νεπ τΰ χθ η σ α ν  κα ί άνέπτυξαν τόν λαμπρότερον 
πολιτισμόν τής άρχα ιότη τος  ακριβώ ς μέ τό πολιτειακόν καθεστώ ς 
τοΰ τεμαχισμού τω ν είς μικρά κράτη  -  πόλεις, άνεξάρτητα  άπ" ά λλή- 
λων καί περ ί πολλοϋ ποιούμενα τήν ελευ θερ ία ν  τω ν μέσα είς τόν 
όλον ελληνικόν κόσμον. Ή τ ο  επομένως οδυνηρόν δΓ ενα  Δημοσθένη, 
νά  θυσιάσ η  τή ν  ελευθερία ν τή ς περίλαμπρου πατρίδος του είς τόν 
βωμόν τή ς ενοτητος τοΰ "Ελληνισμού, έστω καί α ν έπέβα λλον τοΰτο 
τά  συμφέροντα τώ ν "Ελλήνω ν καί ό κίνδυνος ΰποδουλώσεως τοΰ 
έθνους είς  ξένους λαούς. Ή  Ιδέα τής ενότητος δέν ε ίχε  κάμει ση
μ α ντικός  προόδους κα ί ή ξενική  ά πειλή  δέν ήτο τόσον κα τα φ α νής 
όσον κατά  τήν εκστρα τεία ν τοΰ Ξέρξου. Π αρελθόντος τοΰ αμέσου 
κινδύνου, οί "Ε λλη νες επα νέπεσα ν είς τή ν  προσφιλή είς αυτούς 
συνήθειαν νά  ζοΰν ανεξάρτητο ι είς μικρά κράτη  άλληλοσπαρασσόμενα.

1 . *Τ ή ν  μόνην  6 όεΐλα ιος κα ι π ρ ώ τη ν  αντόν  π α τέρ α  προ α ε ιπ ο ν -  
σαν άπολέσας*, ε ίπ εν  ό Α ισχίνης είς τον Κ α τά  Κ τη α ιφ ώ ντο ς  (§ 77)· 
λόγον του, ενθυμούμενος ώ ς π ρ φ η ν  υποκριτής τήν ’Ιφ ιγ έν ε ια ν  εν  
Α ν λ ίδ ι  τοΰ Ε ΰριπίδου (στ. 1220).

2. Βαρβάρους ένόουν οί α ρχα ίο ι "Έλληνες κα ί Ιδίως οί Ά θ η -
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οποίαν κατειχον άλλοτε αί ένδοξοι Άθήναι. Ένώ ό ’Αλέξαν
δρος διεξήγε προς βορραν, εις τον Δοΰναβιν και την ’Ιλλυρίαν, 
τραχείας εκστρατείας προς έμπέδωσιν τής ασφαλείας τής Μακε
δονίας, ό Δαρεΐος έπεζητησε νά έξεγείρη τούς "Ελληνας έναν-

Υαΐοι όχι μόνον τους τελείως ξένους λαούς, άλλα και τους μη όμιλούν- 
τας απλώ ς μίαν των ελληνικών δ ιαλέκτω ν ή τούς έχοντας πολιτισμόν 
κατώ τερον τώ ν ‘Ελλήνω ν, καί δή τών περισσότερον προηγμένων καί 
εκλεπτυσμένω ν Ίώ νω ν . Ο ί κεκηρυγμένοι κατά  τού Φ ιλίππου ’Α θη 
να ίο ι πολιτευταί λαμβάνοντες άφορμήν άπό τό γεγονός ότι ή Μ ακε
δονία, όπως έν μέρει ή Θεσσαλία καί ή "Η πειρος, ε ΐχεν είσέλθει τε
λευταία είς τόν κύκλον τής εύρυτέρας πνευματικής άναπτύξεω ς καί 
τού γενικού πολιτισμού τού όλου ελληνικού έθνους καί διετήρει άκόμη 
συνήθειας τινάς τού παλαιού άπομενωμένου βίου τών διαφόρων φύλων 
τής χερσονήσου, τάς οποίας εΐχον άποβάλει ήδη τά  άλλα ελληνικά 
φύλα, δέν έδίσταζον νά  θεω ρούν καί τούς Μ ακεδόνας βαρβάρους, έν 
τή έννοια βεβαίως ότι οί συμπατριώται τού Φ ιλίππου ε ΐχον κατώτερον 
πολιτισμόν καί ή θη  άκόμη βάρβαρα. Τ ήν ονομασίαν έρριπτον ως ϋβριν 
κα τά  τών Μ ακεδόνων, καί αυτός δέ ό Δημοσθένης έν τή βιαιότητι 
τώ ν άντιμακεδονικώ ν έπιθέσεώ ν του τήν μετεχειρίσθη διά νά στηρίζη 
αύτάς καί έξάπτη τόν φανατισμόν τού πλήθους, ά φ ’ ετέρου δέ διά νά 
δικαιολογή καί τό θλιβερόν φαινόμενον ότι οί άντιτασσόμενοι κατά 
τού Φιλίππου έπροτίμω ν συμμαχίαν άκόμη καί μετά τών «βαρβάρων» 
έπίσης Π ερσών, προς άντιμετώ πισιν τώ ν προόδων τής Μ ακεδονίας. 
Ε ίς  τήν ονομασίαν βάρβαροι έπέμενον περισσότερον οί περί τον Δημο
σθένη  προκειμένου περί τώ ν Μ ακεδόνων, βλέποντες ότι οΰτοι έκπολι- 
τιζόμενοι καί όργανούμενοι έπεκράτουν όλονέν περισσότερον μέσ* είς 
τούς κόλπους τής ελληνικής οικογένειας, παρουσίαζον δέ μάλιστα καί 
τό πλεονέκτημα έναντι τών ’Α θηναίω ν ότι ένεφανίζοντο ως άποβλέ- 
ποντες είς πα ν ελλή ν ιο ν  Ιδεώδες καί όχι τοπικώ ς α θη να ϊκόν  ή σπαρ
τιατικόν ή θη β α ϊκ όν  κλπ. Δέν πρέπει νά λησμονήται ότι μέσα είς 
τήν συνεχή καί άδελφοκτόνον διαμάχην τών ελληνικών λαών κατά 
τούς χρόνους έκείνους, κατά τούς οποίους παρετηρήθη ανήκουστος 
άγριότης είς τά ς  μεταξύ τω ν έχθροπραξίας—τό άποκορύφωμα τής 
οποίας παρετηρήθη κατά  τόν Π ελοποννησιακόν πόλεμον—οί μέν έθεώ - 
ρουν τούς δέ ώς βαρβάρους ή ήμιβαρβάρους καί διεκήρυσσον τούτο. 
Μ έχρι τοιούτου σημείου ε ίχε φθάσει ή τοπικιστική καί άτομιστική τά- 
σις τώ ν 'Ε λλήνω ν τής έποχής έκείνης, μεταξύ τών όποιων ολίγα ήσαν 
τά διαυγή πνεύματα  πού έξήρθησαν μέχρι τού νά  σκέπτωνται ώς "Ε λ
ληνες καί όχι ώς ’Α θη να ίο ι μόνον ή Ε πα ρτιά τα ι ή Θ ηβαίοι κλπ. καί 
νά  άποκτοΰν συνείδησιν τής κοινότητος τού έθνους των καί τού πολ ι
τισμού των. 'Υ π ό  τοιαύτην έννοιαν πρέπει νά  κρίνεται καί ή λέξις 
βάρβαροι, τήν οποίαν έξεστόμιζεν ό Δημοσθένης μέσα είς τήν οξύτητα 
τών π α θ ώ ν άπευθυνόμενος πρός τούς έκ Μ ακεδονίας βορείους "Ε λλη
νας, οί όποιοι προσήρχοντο άργά διά νά  διεκδικήσουν περίβλεπτον 
θέσιν μέσα είς την οικογένειαν τών ελληνικώ ν λαών.

Π αντοιοτρόπω ς έχλεύασεν ο>ς βαρβάρους τούς Μ ακεδόνας καί τόν 
Φ ίλιππον ό Δ ημοσθένης— αδίκω ς κα ι μ έ  υ περ β ολή ν, όπως ομολογούν 
καί αυτοί οί ύπέρμαχοι τής πολιτικής του νεώτεροι συγγραφείς. Διά 
τόν βασιλέα έλεγε : « ....δέν είνα ι "Ελλην καί δέν έχει τίποτε τό κοινόν 
μέ τούς "Ε λληνας.... Ε ίνα ι ένας ά θλ ιος Μ ακεδών, καταγόμενος έκ 
χώ ρας εις τήν οποίαν άλλοτε ού'τε δοΰλον κάν τής προκοπής ήδύνατο

4



— 50 —

τίον του και προσέφερεν εις αυτούς επιχορηγήσεις. Ό  αθηναϊ
κός λαός δεν ήθέλησε να έκτεθή δεχόμενος αύτάς. Ό  Δημοσθέ
νης έν τοΰτοις έδέχθη τον χρυσόν των Περσών, ασφαλώς δμως 
δεν θά λεχθή δτι άφέθη να εξαγορασθή διά νά παραμείνη πι-

κανείς νά άγοράση....» (Βλ. γ '  Φ ιλ ιπ π ικ ό ν  30-31 κ.ά.). Ά ντιτά σσω ν 
αυτόν τις τόν βασιλέα των Περσών, μετά τοϋ οποίου συνίστα συμμα- 
χίαν κατά  των Μ ακεδόνων, παρεδέχετο μέν αλλαχού («5' Φ ιλ ιπ π ικ ό ς , 
31-34) ότι καί εκείνος ήτο βάρβαρος «-κοινός εχθρός όλων» τω ν 'Ε λ 
λήνων. Π ροσεθετεν όμως, διά νά  δικαιολογήση το κατά των Μ ακεδόνων 
π ά θ ος  του, ότι ό πραγματικός κίνδυνος δεν ήσαν οί Π έρσαι ά λ λ ' ή 
φιλοδοξία τοϋ Μ ακεδόνος,αυτού «τού ληστοΰ τω ν Ε λ λή νω ν» , τού οποίου 
ή Ισχύς «κρατύνεται μέσα εις αύτό τό κέντρον τής Ε λ λά δ ος»  1 'Α νά 
λογοι εκφράσεις απαντούν και εις άλλους λόγους τού ρήτορος.

Ώ ς  πρός τήν κατηγορίαν τού Δημοσθένους—την οποίαν υ ιοθέ
τησαν καί τινες νεώτεροι μισέλληνες συγγραφείς—δτι οί Μ ακεδόνες 
δεν ήσαν "Ελληνες, έ'χει έξακριβωθή πλέον δτι οί άπό τής β ' χιλιετη- 
τηρίδος π .Χ . γνωστοί κάτοικοι τής Μ ακεδονίας ήσαν "Ελληνες δωρι
κής καταγω γής κατελθόντες έκ Βορρά μετά των άλλων Δωριέων τής 
κυρίω ς Ε λ λ ά δ ο ς  ή καί πρό αύτών καί έγκατασταθέντες είς τήν πέραν 
τού Ό λ υμ που  χώραν, όπου υπέταξαν καί άφωμοίωσαν τά  εκεί διαβι- 
ούντα  έως τότε προελληνικά φύλα. Π αρά τά ς αμφισβητήσεις αί 
όπο ΐα ι ήγέρθησαν επί τού προκειμένου καί έπανελήφθησαν πρό τινω ν 
ετών υπό τού φιλοβουλγάρου Γερμανού καθηγητού Γουσταύου W ei- 
gan d  είς τό βιβλίον του 1Ε θ ν ο γρ α φ ία  τη ς  Μ ακεδονίας, ύπέρ τής έλ- 
ληνικότητος τών άρχαίων κατοίκω ν τής Μ ακεδονίας συνηγορούν ή 
δωρίζουσα γλώσσά των (τήν όποιαν εμελέτησεν Ιδιαιτέρως ό διεθνούς 
κύρους "Ελλην γλωσσολόγος καθηγητής Γ . Ν. Χ ατζιδάκις), ή όμοιό- 
της τής θρησκείας, τής μυθολογίας, τών ηθώ ν καί εθίμω ν, α ί έπιγρα- 
φαί, τά  κύρια ονόματα καί τοπωνύμια (βλ. καθηγητού Α. Κεραμοπούλ- 
λου, Μ ακεδονία  κα ι Μ ακεδόνες). "Οταν λοιπόν ό Δημοσθένης άποκα- 
λή ε ις  τινας λόγους του τούς Μ ακεδόνας βαρβάρους, παρασύρεται άπό 
τό πολιτικόν πά θος  του κατά τού Φιλίππου, γνωρίζομεν δέ δτι είς τήν 
εμπ ά θεια ν  δέν υπήρξε κατώ τερος τού άντιπάλου του ΑΙσχίνου. Τά 
ελατήρια ανταγωνισμού πρός τούς Μ ακεδόνας παραδέχεται καί ό 
Belocli, γράφω ν δτι «όφείλομεν νά  μή πιστεύωμεν δικηγόρον, ώς ό Δη
μοσθένης, είς πά ντα  δσα λέγει περί τών άντιπάλω ν του ή περί τών 
άντιπάλω ν τών πελατώ ν του». Ό  αύτός έπιφανής Γερμανός ιστορικός 
καθορίζει δτι «τά πολυάριθμα  μακεδονικά κύρια ονόματα προσώπων, 
κ αθαρώ ς ελληνικά, έκτος ελάχιστων εξαιρέσεων, τά δ ιασω θέντα  υπο
λ είμματα τής μακεδονικής διαλέκτου, τό γεγονός δτι είς δλα τά 
κράτη, είς δλας τάς ίδρυθείσας υπό τών Μ ακεδόνων πόλεις ή επί
σημος γλώσσα ήτο ή ελληνική, πά ντα  ταύτα άποδεικνύουν δτι οί Μα
κεδόνες ήσαν ελληνικής καταγω γής. Καί άν άκόμη δέν ύπήρχον αί 
α ποδείξεις αύται, μόνον τό όνομα έτα ΐρο ι, τό όποιον άπαντφ πα ρ ' 
Ό μ ή ρω  καί τό όποιον μόνον έν Μ ακεδονίφ έδίδετο είς τόν στρατιω 
τικόν οίκον τοϋ βασιλέως, θ ά  ήρκει νά  λύση τό πρόβλημα». Α ύτός ό 
μή εύνοών τους Μ ακεδόνας Ιστοριογράφος Ο Abel ομολογεί δτι «αί 
εκφράσεις τού Δημοσθένους κατά τών Μ ακεδόνων, προελθοΰσαι εκ 
κομματικού ανταγωνισμού, ώς πρός μέν τήν ιστορικήν έ'ρευναν μικράν 
έχουν αξίαν, ώς πρός δέ τήν εθνολογικήν καμμίαν σημασίαν» (M ake- 
don ie r \o r  kom g  P h ilipp , σ. 116, Λ ειψ ία 1847). Τήν παρανόησιν περί
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στός εις τάς προσφιλεστέρας καί σταθερωτέρας πεποιθήσεις του1. 
Θεματοφΰλα'ξ μεγάλων ποσών, τά όποια διέθετεν ελευθέριος, 
χωρίς να είναι δυνατόν να γίντ) κανείς έλεγχος, ήτο εκτεθειμέ
νος εις συκοφαντικάς φήμας, κατά των οποίων τον προασπίζει, 
αν όχι το άδέκαστον αυτού,τουλάχιστον ή ειλικρίνεια τοΰ πολίτι
κου πάίίους του. Οί Θηβαίοι έξηγέρθησαν. Ό  Δημοσθένης έπρο- 
μήθευσεν εις αυτούς όπλα καί προσεπάθησε μέ την ευγλωττίαν 
του καί μέ τά χρήματα τών Περσών να τούς έξασφαλίση συμ
μάχους3. Οί ’Αθηναίοι δεν εςεδηλώθησαν αναφανδόν. Ή  ταχΰ- * 1 2

τής μή έλληνικότητος τής αρχαίας Μ ακεδονίας έδημιοΰργησε τό γεγο
νός, κατά τόν D roysen, ότι «οί Μ ακεδόνες άνήκον εις τά πελασγικά 
εκείνα  φΰλα τά όποια  είχον καταλάβει ολόκληρον την ελληνικήν γην 
καί τώ ν οποίων τινά, μή παρακολουθήσαντα τήν πολιτιστικήν έξέλι- 
ξ ιν τών Ε λ λή νω ν , έφαίνοντο έπειτα εις αύτούς βάρβαρα ή ήμιβάρβαρα». 
*0 Ε  M eyer έξ άλλου ε ίνα ι σαφέστερος: «Οί Μ ακεδόνες ήσαν τμήμα τοΰ 
ελληνικού λαοΰ, άπομ εΐναν εις τό πρω τόγονον λίκνον του, σχεδόν τε
λείως άποκεχωρισμένον τοΰ λοιποΰ, καί τό όποιον δ ι’ αυτόν ακριβώς 
τόν λόγον έπαυσε πλέον νά θεω ρήται ελληνικόν». Τήν είς πολιτισμόν 
καθυστέρησιν αυτήν τών Μ ακεδόνων έναντι τώ ν λοιπών ομοφύλων 
"Ελληνες τινες τώ ν κλασσικών χρόνων έθεώρουν ως φυλετικήν 
διαφοράν, έπαυσαν όμως νά τούς θεω ρούν βαρβάρους ευθύς ως οί 
Μ ακεδόνες έφθασαν είς στάδιον πολιτισμού δυνάμενον νά συγκριθή 
πρός τόν πολιτισμόν τών άλλων Ε λ λή νω ν . "Οπως λοιπόν έτόνιζεν ό Γ . 
Ν . Χ ατζιδάκις είς τό έργον του Π ερ ί τον  'Ε λλη νισμ ό ν  τω ν  αρχαίω ν  
Μ ακεδόνω ν  άπαντώ ν εις τόν W eigand  «...Ο ί Μ ακεδόνες ήσαν άρχή- 
θ ε ν  "Ελληνες, όπως καί οί μεσημβρινιότερον οίκοΰντες, το ϊς  οφείλεται 
δέ παγκόσμιος καί αΐω νία ευγνωμοσύνη, διότι άν οί ’Α θη να ίο ι μετά 
τών μεσημβρινιότερον τής Μ ακεδονίας κατοικούντω ν άλλοι ν Ε λ λή νω ν  
έδημιούργησαν τόν αθά να τον  ελληνικόν πολιτισμόν, οί Μ ακεδόνες διά 
τώ ν πολεμικών αρετών αύτών έγένοντο α ιτ ία  νά  διαδοθή  ούτος άνά 
τήν ’Α σίαν καί τήν Α ίγυπτον...»

1. Κ αί ό C loch6 παραδέχετα ι ότι έκ τών 300 ταλάντω ν, τά  όπο ια  
προσέφερεν Δ αρεΐος^ό Γ ' είς τούς ’Α θη να ίους καί ούτοι τά  ή ρνή θη - 
οαν, ό Δ ημοσθένης έλαβεν ή όλα τά χρήματα ταΰτα ή μέρος αυτώ ν, 
συγκεκριμένως δέ 70 τάλαντα . Ό  χρυσός τοΰ Π έρσου βασιλέως συνετέ- 
λεσε, μεσολαβήσει τοΰ Δ ημοσθένους  ̂προφανώς, είς τή ν  θλ ιβεράν 
εκείνην έπανάστασιν τώ ν Θ ηβαίων, ή όποια ε ίχ ε  τόσον α ίματηράν 
τέλος (335). Ό  Α ισχίνης μάλιστα τόν κατηγόρησεν ότι εά ν  ό Δημο
σθένη ς δέν έπεδείκνυε φ ιλαργυρίαν κατά  τήν στιγμήν εκείνη ν  κα ί 
δέν έκράτει δ ι’ εαυτόν τά  περσικά χρήματα , οί Θ η βα ίο ι έπα να σ τά τα ι 
ένισχυόμενοι θ ά  κατελάμβανον τή ν  άκρόπολιν Κ αδμείαν πρ ιν  ένσκή- 
ψη ό 'Α λέξανδρος. Σ εγκεκριμένως κατηγορήθη  ό Δ ημοσθένης ότι 
δ έν  έδω κεν ολίγα τά λα ντα  τά  όποια  έζήτει ή μακεδονική μ ισ θοφ ο
ρική φρουρά τής Κ αδμείας διά νά τή ν  παραδώση είς τούς Θ ηβαίους. 
"Η  άγρια  καταστολή τής Θ ηβαϊκής έξεγέρσεω ς άπετέλεσε σκληρόν 
μ άθημα διά  τόν Δημοσθένη, ό όποιος κα τα  τη ν  μετά τινα  έτη  έπα- 
νάστασιν τής Σ πά ρ τη ς  καί άλλω ν Π ελοποννησίω ν υπό τόν Ά γ ι ν  τόν 
Γ ' δέν ήθέλησε νά  κ ινη θή  κα ί παρασύρη τούς συμπολίτας τους είς 
«σκοπον α ιματοχυσίαν (βλ. λόγον Δεινάρχου.' Κ α τά  Δημοσ& ένονς, 35)

2. Μόλις έγνώ σθη  ό θά να τος  τοΰ Φ ιλίππου ό Δημοσθένης έκαμε
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της τοΰ ’Αλεξάνδρου δεν τούς άφήκε τον καιρόν νά εξέλθουν 
από την καιροσκοπικήν πολιτικήν των. Ή  πόλις αυτών εν τού- 
τοις υπήρξε κέντρον τής κινήσεως και δεν είναι εκπληκτικόν δη  
6 ’Αλέξανδρος έζήτησε την παράδοσιν τοΰ Δημοσθένους, τοΰ 
Λυκούργου κα'ι οκτώ άλλων κεκηρυγμένων εχθρών τής μακε
δονικής ηγεμονίας. Ευτυχώς ό δήμος τών ’Αθηναίων άπέ- 
φυγε τό αίσχος τούτο, χάρις εις τάς παρακλήσεις τοΰ Δημά- 
δους κα'ι τοΰ Φωκίωνος, ως καί εις την διπλωματικήν γενναιο- 
φροσύνην τοΰ νικητοΰ.

3. Ή περί τοΰ στεφάνου δίκη.

Αί νΐκαι τοΰ ’Αλεξάνδρου ήσαν Ισάριθμοι ήτται διά την 
ύπόθεσιν την οποίαν ύπεστήριζον ό Δημοσθένης καί οί φίλοι 
του. Διετέλουν εις σχέσεις προς τούς σατράπας τοΰ Δαρείου καί 
ηύχοντο νά νικήση ό βασιλεύς τών ΓΙερσών. Έτήρησαν έν 
τούτοις σώφρονα επιφυλακτικήν στάσιν έφ’ όσον έζη δ ’Αλέ
ξανδρος. Κατά τό 330 π.Χ. ό βασιλεύς ΤΑγις τής Σπάρτης επε- 
χείρησε νά άγωνισθή εις τήν Πελοπόννησον κατά τής μακεδο
νικής κυριαρχίας. Ό  λαός τών ’Αθηνών δεν ελαβε μέρος εις τήν 
έξέγερσιν, ή οποία κατεστάλη γοργώς από τον ’Αντίπατρον, 
Έτήρησεν δμως στάσιν ύπερήφανον καί ανεξάρτητον απέναντι 
τοΰ νικητοΰ. Τότε έπανελήφθη καί έξεδικάσθη ή κατά Κτησι- 
φώντος ή μάλλον κατά Δημοσθένους δίκη τοΰΑίσχίνου. Αί δύο 
μερίδες, ή καταπολεμήσασα τον Φίλιππον καί ή συμβουλεύσασα. 
τήν υποταγήν προ τοΰ άγώνος, εύρέθησαν καί πάλιν αντιμέτω
ποι. Δικαστική άπόφασις εμελλε νά κρίνη μεταξύ των. Οί 
ύπερασπισταί τής ελληνικής ελευθερίας ήττήθησαν. Αί προσπά- 
θειαί των δμως δεν παύουν νά είναι ευκλεείς. Γνώμη τοΰ Δη
μοσθένους ήτο δτι αί δειλαί καρδίαι, αί όποΐαι εγκαταλείπουν

τό π α ν  διά νά  έξεγερθοΰν όλοτ οί "Ε λληνες κα τά  τοΰ είκοσαετοΰς 
δ ιαδόχου του. Κ ατά  τόν Διόδωρον, ή λ θεν  εις επαφήν μέ τόν θ ε ιο ν  τής 
χή ρ α τ  (έκ δευτέρου γάμου) τοΰ δολοφ ονηθέντος βασιλέως Κ λεοπ ά 
τρας "Α τταλον, ώστε νά  διεκδίκηση υπέρ τοΰ νεογέννητου  υίοΰ της 
τ ή ν  βασιλείαν εναντίον τοΰ ’Α λεξάνδρου. Ό  "Ατταλος απειλούμενος 
νά  ά&ιοκαλυφθή άνεκοίνωσε τήν επιστολήν τοΰ Δημοσθένους 
εις τόν νέον βασιλέα, δέν έσώθη δμως έκ τούτου, διότι 
μ ετ’ ολίγον έφ ονεύθη  δ ιαταγή  τοΰ ’Αλεξάνδρου. Μέ τό κα τά  
τώ ν Μ ακεδόνων πά θ ο ς  του δέν ήρκέσθη εϊς τοΰτο καί μό
νον ό ’Α θη να ίος  ρήτωρ. Πρωτοβουλίφ αΰτοΰ Αίτωλοί, Ά ρ γε ιο ι, Ή -  
λείο ι, Λακεδαιμόνιοι, ήτοιμάσθησαν νά  έξεγερθοΰν, θ ά  έθρηνοΰντο 
δέ κα ί άλλα θύμ α τα  έάν δέν έσπευδεν ό 'Α λέξανδρος νά  έμφανισθή 
έν μέσφ τώ ν ’Ελλήνω ν εις Θ ερμοπύλας, και κα τόπ ιν  εις Κ όρινθόν, 
όπου ά νεκη ρύχθη  αρχιστράτηγος τών 'Ε λλή νω ν είς τόν πόλεμον 
κα τά  τώ ν Π ερσώ ν.
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τάς μεγάλας και εΰγενεΐς υποθέσεις, είναι άξιαι περιφρονήσεως 
και δεν είναι καθόλου εντροπή να ήτταται κάνεις χάριν αυτών, 
ή επιτυχία δέ δεν είναι τό μέτρον των ανθρωπίνων πράξεών. 
Την άποψιν αυτήν ΰπεστήριξε μέ ύψος αισθημάτων και θάρρος 
πεποιθήσεως έπιβάλλοντα τον σεβασμόν, εις γλώσσαν άνταξίαν 
τοιοΰτου θέματος, μέ ευγλωττίαν τής οποίας άρέσκεταί τις νά 
υφίσταται τό γόητρον, διότι εξυψώνει τήν καρδίαν γοητεΰουσα 
εξίσου και τό πνεύμα. Οι ’Αθηναίοι έθεώρησαν τιμήν των νά 
μή άποδοκιμάσουν τον μέγαν συμπολίτην των. Τό ψήφισμα τοΰ 
Κτησιψώντος έκυρώθη από τό λαϊκόν δικαστήριον. Ό  Αισχίνης 
αντί νά πληρώση τό πρόστιμον τό έπιβαλλόμενον εις πάντα κα
τήγορον μή συγκεντροΰντα τό πέμπτον τών ψήφων, αυτοεξω- 
ρίσθη διά νά μή παραστή εις τήν στέψιν τοΰ αντιπάλου του.

4. Ή σκανδαλώδης ύπόθεσις Άρπάλου.

"Εξ έτη μετά τόν θρίαμβον τούτον ήλθεν ή σειρά καί τοΰ 
Λημοσθένους νά δοκιμάση τήν πικρίαν τής εξορίας, θΰμα κατα
δίκης άσυγκρίτως περισσότερον ατιμωτικής παρ’ δ,τι ήτο ή απο
τυχία τοΰ Αίσχίνου1. "Οταν 6 ’Αλέξανδρος επέστρεψεν έξ Ίν -

1. Π α ρ ' όλας τά ς  προσπ ά θεια ς  της, ή ν εό τερ α  κριτική δεν κα - 
τώ ρθω σε νά έξακριβώση τήν α λή θεια ν  είς τή ν  ύπόθεσιν Ά ρ π ά λ ο υ , 
ή οποία έξα κολου θεΐ νά  παραμένη  σκοτεινή. Ό  Π λούταρχος είς 
τόν βίον Δ ημοσ& ίνονς  (κ. 25) μάς ά φ η γε ϊτα ι τό πράγμα έπ ΐ τή  βάσει 
π ιθα νώ ς τής Ιστορίας τοΰ Θ εοπόμπου δ ιακειμένου δυσμενώ ς πρός 
τόν ρήτορα. Βλ. επίσης τους λόγους τοΰ Δ εινάρχου Κ α τά  Δημοσ& έ· 
ν ονς  καί Κ α τά  Ά ρ ισ το γε ίτο ν ο ς  (O ra to res  A ttic i Διδότου, τ. I I )  καί 
βίς τά  εΰρεθέντα  τελευτα ίω ς έν Α ϊγύπ τφ  αποσπάσματα τοΰ λόγου 
τοΰ Ύ π ερ ε ίδ ου ς. Τό α ίν ιγμ α  τής δίκης ταύτης έμελετήθη  Ιδιαιτέρως 
υπό τώ ν A. Schaefer, Ι ν θ . ά ν., τ. I I I ,  σ. 291 κ. ε., A. C a r ta u l t ;  De 
causa  H arp a l ica , Π αρίσιοι 1881, J. G ira rd : U n proc6s de c o r
ru p tio n  chez le s  A th in ie n s  (έν E tu d e s  su r 1’ 61oquence A ttique , σ. 
285—305), P a u l Cloche : D emosthfenes, Π αρίσιοι 1937, σ. 264—305 
κ ά. Μ ετά τώ ν 'Α θ η ν α ίω ν  ε ίχ ε  γνω ρισθή  στενώς πολλά έτη  πρ οη 
γουμένως ό "Α ρπαλος, ότε ώς τα μ ία ς  τοΰ βασιλέως, φ ίλος καί 
οίκονομικός σύμβουλος τοΰ 'Α λεξάνδρου , δ ιέμενεν εις τή ν Βαβυλώ να 
φυλάσσων καί τους θησαυρούς τοΰ Δαρείου, έσπατάλα  δέ μυθώ δη 
ποσά χάριν τής φ ίλη ς  του 'Α θ η ν α ία ς  ετα ίρα ς Γλυκέρας. Π αρακλή- 
σει α υτής ε ίχε  στείλει κα τά  τή ν  ένσκήψασαν τφ  327—326 π. X . είς 
τά ς 'Α θ ή ν α ς σιτοδείαν μεγά λας ποσότητας σίτου, είς  ένδειξιν  δέ 
ευγνωμοσύνης οΐ Ά θ η ν ά ΐο ι  τόν ώνόμασαν πολίτην. 'Ο λίγον κατόπ ιν 
ό 'Α ρ π αλ ος πληροφορηθείς ότι ό ’Αλέξανδρος μ α θώ ν τά  όργια  αύ· 
τοΰ έμελλε νά  τόν άντικαταστήση Ισπευσε νά  φύγη έκ Β αβυλώ νος 
(τέλη  τοΰ 325 ή ά ρ χά ς  τοΰ 324) συναποκομίξων τό καταπληκτικόν 
ποσόν τών 5.000 περίπου ταλάντω ν καί μετά στρατού 6.000 μισθό-
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διών, δ "Αρπαλος, δ όποιος κατά την απουσίαν τοΰ βασιλέως 
είχε διασπαθίσει άφρόνως τα έσοδα τής αυτοκρατορίας, έτράπη 
εις φυγήν και έ'φθασεν εις Σοΰνιον μέ πεντακισχίλια τάλαντα, 
ληφθέντα από τον θησαυρόν τον δποΐον ένεπιστεΰθησαν εις τήν 
φΰλαξίν του, καί πέντε χιλιάδας μισθοφόρους στρατιώτας. Ά πο- 
πεμφθείς τήν πρώτην φοράν έξ ’Αθηνών συμφώνως προς τήν 
γνώμην τοΰ Δημοσθένους, κατώρθωσεν έν τοΰτοις νά γίνη 
δεκτός δταν παρουσιάσθη έκ δευτέρου μόνος, ήτοι χωρίς στρα
τόν, άλλ’ό'χι καί χωρίς χρυσόν. ’Άνδρες τούς δποίους προσηταιρί- 
σθη μέ τά χρήματα ταΰτα καθώς καί πατριώται υπέρ τό δέον φλο
γεροί, ως δ Υπερείδης, έζήτησαν νά κηρυχθή αλληλέγγυος δ δή
μος προς τον "Αρπαλον καί νά έκμεταλλευθή τήν ευκαιρίαν διά 
νά ανάκτηση τήν ανεξαρτησίαν του μέ τά δπλα άνά χεΐρας. Ό  
Δημοσθένης, έκ συμφώνου μέ τον Φωκίωνα, κατεπολέμησε τά 
ασύνετα ταΰτα σχέδια. Δέν ήθέλησεν έν τοΰτοις νά κατέλθουν 
μέχρι τοΰ σημείου νά παραδώσουν τον "Αρπαλον εις τούς στρα
τηγούς τοΰ ’Αλεξάνδρου, οί δποΐοι έζήτουν τήν έ'κδοσίν του. Τή 
προτάσει του, δ "Αρπαλος άφοΰ έδήλωσε τό ποσόν τό δποΐον 
έκόμισεν εις τάς ’Αθήνας, συνελήφθη καί τά χρήματά του κατε- 
τέθησαν προς φΰλαξιν εις τήν Άκρόπολιν, μέχρι τής άφίξεως 
έντολοδόχου τοΰ ’Αλεξάνδρου, εις τον δποΐον νά καταστή δυνα
τή ή παράδοσις τόσον τοΰ Άρπάλου, δσον καί τοΰ χρυσοΰ του.

φόρων ώς καί 30 πλοίων. Ε ις τόν Π ειρα ιά  Ιφ θα σ ε  κα τά  Μάρτιον 
324, συστάσει δμως τοΰ Δημοσθένους ή ’Εκκλησία τοΰ δήμου άπη- 
γόρευσε τήν άπόβασιν τοΰ φυγάδος καί τω ν μισθοφόρω ν, φοβούμενη 
μήπω ς καταλάβη οΰτος τήν πόλιν.

Πρό τής άρνήσεως τών ’Α θηναίω ν ό “Α ρπαλος κα τη υ θόνθη  εις 
τό άκρω τήριον ϊα ίν α ρ ο ν , κέντρον στρατολογίας μισθοφόρων κατά  
τήν επ ο χή ν  εκείνην, δπου καί έγκατέστησε τόν φερεοικον στρατόν 
του. Μ ετά τινα  χρόνον, άφήσας εκεί τούς μισθοφόρους του, ήλθε  
μόνος είς Ά θ ή ν α τ , δπου καί έγινε δεκτός, άφοΰ διενειμε δώρα και 
χρή μ α τα  ε ις  τ ινα ς  Ά θ η ν α ίό υ ς  πολιτευτάς. Μετά τήν φυγήν τοΰ 
‘Α ρ π ά λ ο υ —φονευθέντος κατόπ ιν υπό τοΰ Λ ακεδαιμονίου άξιω ματι- 
κοΰ-του  Θίμβρωνος εις τή ν Κ ρήτην, δπου ε ΐχε  κ α τα φ ύ γει—έπειδή  
δ ιεδόθη  δτι έξηγόρασε πολλούς επ ιφ α νείς  ’Α θηναίους τόσον κατά  
τήν άφ ιξίν  του δσον καί πρό τής δ ια φυγή ς του, έζήτησεν ό ίδιος ό 
Δημοοθενης (μέσα τοΰ 324) νά  γίνουν ανακρίσεις άπο τόν "Αρειον 
Π ά γον, μ ετά  έξάμηνον δέ οΰτος έξέδωκεν α πόψ α σιν  (δήλωσιν), εις 
τή ν οπο ίαν κατω νομαζοντο οί λαβόντες χρήματα τοΰ Ά ρ π ά λ ο υ . ‘Η  
δίκη  εγ ιν ε  κατά  τά ς άρχάς τοΰ 323 ενώ π ιον τής ‘Η λια ίατ, άποτελου- 
μένης  έκ 1500 μελών, παρουσίφ τοΰ Δημοσθένουο, έ νφ  ό συγκατηγο
ρούμενός του Δημώδης δέν ε ίχε  παρουσιασθή. ΟΙ ύποστηρίξαντες τή ν 
κα τη γορία ν δέκα ρήτορες έθεώρηοαν σχεδόν βεβαίαν τήν εξαγοράν τοΰ 
Δημοσθένους, τ ινές δε ιιάλιστα τόν κατηγόρησαν ότι έπληρώ νετο καί α 
πό τόν βασιλέα τών Περσών καί δτι γενικώ ς ήμειβετο διά τά ς πολιτικας 
του επεμβάσεις είς τό ρητορικόν βήμα ή είς τά παρασκήνια . ‘Ο ‘Υ πε
ρείδης διετύπω σε δριμύτατον κατηγορητήριον κα τά  τοΰ  παλαιοΰ  φ ί
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Μεταξύ εκείνων εις τούς οποίους άνέθεσεν δ δήμος την εκτέλε- 
σιν τών μέτρων τούτων ήτο και δ Δημοσθένης. ΟϊέλεγκταΙ δμως 
δεν εύρον παρά μόνον κάτι περισσότερον από τδ ήμισυ τών 
επτακοσίων ταλάντων τά δποια έδήλωσεν δ "Αρπαλος και επί 
πλέον δ τελευταίος ούτος κατώρθωσε να απόδραση εκ τής 
φυλακής.

5. Καταδίκη και φυλάκισις τοΰ Δημοσθένους.

Ή  εντΰπωσις ύπήρξε συνταρακτική εις τάς ’Αθήνας. Ή  
κοινή γνώμη δεν διεφύλαξε κανένα εκ τών πολιτικών άνδρών 
από τάς πλέον προσβλητικός υποψίας. Πρέπει νά εΐπωμεν δτι 
οί ρήτορες ειχον γενικώς τήν χειροτέραν φήμην, μέχρι τοΰ ση
μείου ώστε τδ όνομα τοΰ ρήτορος είχε γίνει συνώνυμον άνδρός 
άπλήστου και ώνίου. Αυτός δ Δημοσθένης πλέον ή άπαξ διηρ- 
μήνευσε τάς προκαταλήψεις ταΰτας, κυρίως δταν παρείχε τήν 
γραφίδα του εις άλλους. Ό  λαός εξ άλλου παρεδέχετο τάς κακό
βουλους φήμας μέ τήν μεγαλυτέραν ελαφρότητα. Διεσκέδαζε 
μάλλον ή δυσηρεστεΐτο διά τήν διαφθοράν εκείνων οϊ όποιοι τον 
έκυβέρνων. 'Ο Δημοσθένης κατηγορήθη δτι ελαβεν είκοσι τά
λαντα διά νά εύνοήση τήν φυγήν τοΰ 'Αρπάλου. Έδήλωσεν δτι 
ήτο έτοιμος νά ΰποστή τήν ποινήν τοΰ θανάτου, εάν ή άνάκρι-

λου του καί ομοϊδεάτου, έμέμφθη  δέ αυτόν δ η  λαβών χρή ιιατα  από 
τον "Α ρπαλον δέν έχρησιμοποίησε τόν φ υγά δα  καί τούς μισθοφόρους 
του διά νά  έπαναστατήση τη ν ‘Ε λλάδα  κα τά  τοΰ Α λεξάνδρου. Ε ις  
τά ς  πο ίκ ιλας εναντίον του κατηγορίας ό Δ ημοσθένης άπήντησε μέ 
λόγον άπολεα θέντα  εξ ολοκλήρου καί τόν όποιον ό μέν Διονύσιος ό 
Ά λικα ρ να α σεύ ς  ισχυρ ίζετα ι δτι έγνώ ριζεν υπό τόν τίτλον ’Α π ο λ ο γία  
δώ ρω ν, 6 ’Α θη να ίο : δέ ώς Π ερ ί χρνσίον.

Κ ατά τόν Cloch6 ή καταδίκη  τοΰ Δημοσθένους ώ φείλετο εις π ο 
λιτικός ά ντ ιπ α θ ε ία ς  τή ς πλειονότητος τώ ν λα ϊκώ ν δικαστών, μολο
νότι ε Ι \α ι  γενικώ ς παραδεκτόν σήμερον δτι περ ιή λθε  πράγματι εις 
χε ΐρ α ς  τοΰ ρήτορος μέρος τών χρημάτω ν τοΰ Ά ρ π ά λ ο υ , έστω καί υπό 
μορφήν ένισχΰσεως τώ ν πολιτικών του σκοπών (έξέγερσις κα τά  τώ ν  
Μ ακεδόνων κλπ.). «Μόλις έλαβε γνώσιν τής έκθέσεω ς τοο Ά ρ είο υ  Π ά 
γου—γράφει ό αυτός φ ιλοδημοσθενικός κα θ ηγη τή ς, σ. 292 κ. έ.—, έκ 
πληκτος καί τεταραγμένος ό Δ ημοσθένης κ α τ’ άρχάς ήρνήθη δτι έλαβε 
μέρος τώ ν χρημάτω ν τοΰ Ά ρ π α λ ο υ . Κ ατόπιν δμως, έπε ιδή  α ί α ρ νή 
σεις του δέν έγίνοντο  π ιστευταί άπό πλείστους ’Α θηναίους, έλαβε τήν 
άπόφασιν νά αναγνώριση ως άκριβή τή ν  δήλωσιν τοΰ Ά ρ είο υ  Π άγου 
(προσθέτω ν άλλωστε δτι μόνον ή μέριμνα περί τοΰ έθν ικοϋ  συμφέρον
τος ύπηγόρευσε τήν δ ια γω γή ν του).. Ε ίν α ι  λοιπόν π ιθα νώ τα το ν  δτι 
ό Δημοσθένης δ ιέθεσεν , ύπο (τιαν ή άλλην μορφήν, μέρος τώ ν χ ρη 
μ ά τω ν...'Ε ν  συντομίφ, δυνατόν ό Δ ηαοσθένης να  «έχρησιμοποίησε τά 
τά λ α ντα  τοΰ ‘Αρπάλου» κατά τήν έκφρασιν ένός ιστορικού, δπω ς με- 
τεχειρ ίσθη  καί «τά τά λα ντα  τοΰ Μ εγάλου Βασιλέως».
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σις την οποίαν ένεπιστεύθη εις τον ’Άρειον Πάγον άπεδείκνυε 
την ενοχήν του.

Ό  ’Άρειος Πάγος εύρέθη εις λίαν στενόχωρον θέσιν καί ή 
άνάκρισίς του παρετάθη επί μακράν. Τέλος, μετά έξάμηνον, κα
τήγγειλε τον Δημοσθένη, τόν Δημάδη καί πολλούς άλλους δτι 
είχον λάβει χρήματα από τόν 'Άρπαλον. Δέκα ρήτορες δρισθέν- 
τες από τόν δήμον καί άνήκοντες τόσον εις την υπέρ τής αυτο
τέλειας τής πόλεως πολιτικήν μερίδα, ώς δ Υπερείδης, δσον καί 
εις την φίλο μακεδονικήν μερίδα, ώς δ Στρατοκλής, ύπεστήριξαν 
την κατηγορίαν ενώπιον συνελεύσεως χιλίων πεντακοσίων δικα
στών. Ό  Δημοσθένης, δικασθείς πρώτος (περίπτωσις λίαν δυσάρε
στος δι’ αυτόν), κατεδικάσθη εις πρόστιμον πεντήκοντα ταλάν
των. Επειδή δμως δεν ήδυνήθη να πληρώση ποσόν τό
σον ύπέρογκον, έρρίφθη εις τάς φύλακας ώς οφειλέτης τής 
πολιτείας.

Δεν δυνάμεθα πλέον να άναθεωρήσωμεν την δίκην τοϋ 
Δημοσθένους εν πλήρει γνώσει τών πραγμάτων. Έ ν τούτοις 
αί διατυπωθεΐσαι εναντίον του κατηγορίαι δεν φαίνον
ται δικαιολογοϋσαι την καταδίκην του. Κατέχομεν τόν λόγον 
τόν δποίον έγραψεν δ Δείναρχος δι’ έ'να τών κατηγόρων '/.αί 
σημαντικά αποσπάσματα τοϋ λόγου τοϋ Ύπερείδους. Έ κ τού
των συνάγεται δτι δ ’Άρειος Πάγος δεν παρουσίασεν δ,τι κα- 
λοϋμεν σήμερον κατηγορητήριον. Τό άνώτατον τοΰτο δικαστή- 
ριον, άσκοΰν τά προνόμια αύτοϋ, απλώς έβεβαίωσεν δτι «δ Δη
μοσθένης έ'λαβεν είκοσι τάλαντα» χωρίς νά δώση ούτε αποδεί
ξεις ούτε λεπτομέρειας ούτε διευκρινήσεις. ’Έ  λοιπόν, ή καταγ
γελία αυτή τοϋ Άρείου Πάγου είναι τό μέγα επιχείρημα τό 
όποιον χρησιμοποιούν οί κατήγοροι. Εις τοϋτο προσθέτουν μό
νον βιαιότητας γλώσσης, ύβρεις καί σκώμματα. Είναι σαφές δτι 
δ Δημοσθένης ΰπέκυψεν εις τόν συνασπισμόν τής φιλομακεδο- 
νικής φατρίας καί τών εξημμένων πατριωτών. Οί τελευταίοι οΰ- 
τοι τόν έμίσουν διότι ήμπόδισε τόν πόλεμον κατά τοΰ ’Α
λεξάνδρου.- Οί άλλοι έ'δραξαν την ευκαιρίαν νά ανατρέψουν επί 
τέλους τόν μεγαλύτερον αντίπαλόν των καί νά εκδικηθούν διά 
τήν Περί τον στεφάνου δίκην. Οί ’Αθηναίοι δικασταί άφέθησαν 
νά παρασυρθοΰν από τά συνησπισμένα ταύτα πάθη.

Οί έπιγενόμενοι έκριναν πολύ συχνά τόν Δημοσθένη επί 
τή βάσει τής άφηγήσεως τοΰ Πλουτάρχου, άπηχοΰντος μέ υπερ
βολικήν προθυμίαν τά σκανδαλώδη χρονικά τών ’Αθηνών. Ό  
αναγνώστης δέν λησμονεί ανέκδοτα τά δποΐα ικανοποιούν τήν 
κακεντρέχειάν του. Τά ανέκδοτα αυτά έν τοΰτοις, εις τά δποΐα 
δέν κάμνουν τόν έλάχιστον υπαινιγμόν ούτε δ Δείναρχος ούτε ό 
Υπερείδης, είναι έξ εκείνων τά δποΐα ή ιδιοτροπία τών άφηγη-



-τών αποδίδει αδιακρίτως εις αλλας περιστάσεις καί εις άλλα πρόσω
πα. Είς φή μας έπινοουμένας με υπερβολικήν ευκολίαν ας άντι- 
πάξωμεν τα δημόσια γεγονότα, ιστορικά καί καλώς διαπιστω
μένα.

Ό  Δημοσθένης εμποδίζει τον αθηναϊκόν λαόν κατ’άρχάς νά 
έκτεθή μέ επικίνδυνους καί παράτολμους ένεργείας, κατόπιν δέ νά 
έξευτελισθή μέ άναξίαν συγκατάβασιν. ’Εξαναγκάζει τον "Αρπα- 
λον να δηλώση τό ποσόν τό όποιον έ'φερεν αποβιβαζόμενος εις 
την ’Αττικήν, ακολούθως δέ αναθέτει τήν άνάκρισιν ε’ις τον 
’Άρειον Πάγον. Είναι διαγωγή καλοϋ πολίτου καί τιμίου άν- 
ιθρώπου. Μετά τήν δίκην ό ναύαρχος τοΰ ’Αλεξάνδρου Φιλόξε
νος, άνακρίνας τον δοϋλον τον όποιον έχρησιμοποίησεν ό "Αρ- 
παλος διά νά διανείμη τά χρήματά του, άπέστειλεν είς τούς 
’Αθηναίους τόν κατάλογον εκείνων οί όποιοι άφέθησαν νά δε- 
κασθοΰν. Είς τό επίσημον δέ τούτο έγγραφον, τό όποιον συνέ- 
ταξεν άνήρ ελάχιστα ευμενής προς τόν Δημοσθένη, τό όνομα 
τοΰ μεγάλου ρήτορος δέν περιελαμβάνετο καθόλου.

Τά επακόλουθα τής γενομένης προς τόν Δημοσθένη προσβο
λής δέν ήργησαν επί μακρόν νά εκδηλωθούν, καί ό 'Υπερείδης 
ασφαλώς μετενόησε διότι συνήργησεν είς τούτο. Ή  φιλομακε- 
δονική μερίς άνήλθεν εις τήν εξουσίαν, κατεχράσθη δέ αυτήν 
κατά τρόπον υβριστικόν. ’Αφού έ'συρεν εις τόν βόρβορον τόν 
εύσταθέστερον από τούς ζώντας πατριώτας, επεχείρησε νά κηλι- 
δώση τήν μνήμην τού Λυκούργου. Μεταθανάτιος δίκη επί κατα- 
χρήσει έκινήθη κατά τού ακεραίου τούτου διαχειριστοΰ καί τά 
τέκνα του έφυλακίσθησαν, καταδικασθέντα από τό λαϊκόν δικα- 
στήριον εις πρόστιμον ύπερβαϊνον τήν περιουσίαν των.

Δ'. ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

1. Έξέγερσις των ’Αθηναίων. Άνάκλησις τοΰ ρήτορος.

Ή  εί'δησις τού θανάτου τοΰ ’Αλεξάνδρου μετέβαλε τήν 
κατάστασιν. Πανταχού οί φίλοι τής ελευθερίας εγείρουν τήν κε
φαλήν. Ό  γενναίος Λεωσθένης καί ό εύγλωττος Υπερείδης 
τίθενται επί κεφαλής τής έξεγέρσεως. Ό  Δημοσθένης ειχεν άτο- 
■δράσει τής φυλακής καί έζη βίον άθλιον1, εξόριστος είς τήν

1. Λ ίαν καταβεβλημένοι:, όπω ς λέγουν, από τό πλήγμ α τό όποιον 
ΰπέστη μέ τή ν  ΰπόθεσιν ‘Αρπάλου. Κ ατά  τόν Π λούταρχον Δημοα& έ- 
νης , 26, ό ’Α θη να ίος  ρήτωρ δ ιέφυγε των φυλακών, συνενοχή των φρου
ρών του, όταν δέ ά πεμακρύνετο τής πόλεω ς στρέφων τό βλέμμα πρός
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Αίγιναν κατ’ άρχάς, κατόπιν δέ εις τήν Τροιζήνα, μέ τους 
οφθαλμούς καθηλωμένους εις τάς άκτάς τής ’Αττικής. Λησμο- 
νών τάς προσωπικός του προσβολάς προς το συμφέρον μεγάλης 
ύποθέσεως, συνεφιλιώθη μέ τον Υπερείδη και συνηνώθη προ- 
θΰμως μέ τούς ρήτορας τούς οποίους άπέστειλαν οί ’Αθηναίοι 
διά νά εξεγείρουν τήν Πελοπόννησον. Ψήφισμα τοΰ δήμου τον 
άνεκάλεσεν εις τήν πατρίδα του. Τριήρης άπεστάλη διά νά τον 
έπαναφέρη. Ή  επάνοδός του υπήρξε θριαμβευτική. Ό  λαός, με 
τούς άρχοντας καί τούς ιερείς επί κεφαλής, τον έδέχθη εις τον 
λιμένα. Ά πό τοΰ Άλκιβιάδου δέν είχε παρατηρηθή παρόμοιον 
θέαμα1.

Άλλ’ αί ωραΐαι έκεΐναι ήμέραι δέν διήρκεσαν καθόλου. 
Μετά λαμπρός επιτυχίας καί σύντομον αυταπάτην, ό στρατός 
τής ελευθερίας ήττήθη εις Κρανώνα άπό τον ’Αντίπατρον καί 
τόν Κρατερόν. Αί Άθήναι άπώλεσαν μέρος τοΰ εδάφους των, 
έστερήθησαν τούς δημοκρατικούς θεσμούς των, έπιβλεπόμεναι 
δέ άπό μακεδονικήν φρουράν εγκατασταθεΐσαν εις τήν Μουνι- 
χίαν, έςηναγκάσθησαν νά θυσιάσουν εις τόν νικητήν τόν Δημο
σθένη, τόν Υπερείδη καί τούς άλλους λαϊκούς αρχηγούς. Τινές 
εξ αυτών, ως δ 'Υπερείδης, συνελήφθησαν καίέθανατώθησαν. 'Ο 
Δημοσθένης έζήτησεν άσυλον εις τόν ναόν τοΰ Ποσειδώνος έν 
Καλαυρίφ.Έκεΐέ'σπευσε νά τόν καταδιώξη τό λαγωνικόν τοΰ’Αν
τιπάτρου Άρχίας. Ό  προγεγραμμένος έζήτησε νά γράψη ολίγα 
λόγια είς τήν οίκογένειάν του. Ζητήσας πινακίδας προσήγγισεν 
εις τό στόμα του τήν γραφίδα τήν οποίαν έ'φερε μαζί του 
καί τήν έσφιξε μεταξύ των χειλέων του ως εάν ήθελε νά σκε-

τήν Ά κρ όπολ ιν  ανέκραξε : < 'Ω  δέσπο ινα  ΙΙολ ιά ς , τ ί  δι) τρ ισ ϊ το ϊς
χα λ επ ω τά το ις  χα ίρ εις  ϋ-ηρίοις, γ λανκί;  κα ι δρ άκοντι κα ι δήμω ;» (ώ 
δέσποινα Π ολιάς, δ ιατι αγα π άς τρία των χειροτέρων θ η ρ ίω ν : τήν 
γλαύκα, τον δράκοντα καί τόν λαόν ;) Κ ατά τήν εξορίαν του. έστρεφε 
διαρκώ ς με δακρυσμένους τούς οφθαλμούς πρός τά  παράλια τής ’Α τ
τικής και έξώρκιζε τούς έπισκεπτας του νέους νά  μη άναμειγνύω νται 
είς τά δημόσια πρ άγματα. Π ροσέθετε μάλιστα ότι εάν είς τήν αρχήν 
τοΰ σταδίου του τον έκάλουν νά  έκλέξη μεταξύ ταραχώ δους πολίτικου 
βίου καί θανάτου  άσφαλοϋς, προέβλεπε δέ τόν φθόνον, τάς συκο
φαντίας καί τους άγώ νας οί όποιοι τόν ανέμενον είς τήν πολιτικήν 
κονίστραν, άσφαλώς θ ά  έπροτίμα τήν οδόν τοΰ θα να του . Μ ετ’ ολίγον 
διέψευσεν εαυτόν. Ά π ο θα ν ό ντο ς  τοΰ ’Αλεξάνδρου έπέστρεψε θρ ια μ 
βευτικούς είς τήν έν έξεγέρσει πατρίδα του, αλλά διά νά  κατάληξη είς 
βίαιον εκούσιον θά να τον . Ή  πολιτική τον είχεν αιχμαλωτίσει δια 
παντός κα ί δέν θ ά  τόν έγκατέλειπε παρά νεκρόν πλέον.

1. Οί ’Α θη να ίο ι τότε διά νά  δώσουν είς τον Δημοσθέτη τά μέσα 
νά  πληριόση το πρόστιμον τής εναντίον του καταδίκης τοΰ έχορήγη- 
σαν διά μίαν θυσίαν είς τόν Δία Σ ωτήρα τά 50 τάλαντα  τά όπο ια  
ώ φειλεν είς τήν πολιτείαν.
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φθή. Μετ’ ολίγον τον είδον νά κλίνη την κεφαλήν καί να κα
λύπτεται με τον μανδύαν του. Οί στρατιώται ήρχισαν νά χλευά
ζουν την ανανδρίαν του. Ό  Δημοσθένης δμως είχε ροφήσει 
δηλητήριον κρυμμένον μέσα εις την γραφίδα1. "Οταν ήσθάν- 
θη τα πρώτα αποτελέσματα του, ήγειρε την κεφαλήν καί, 
υπαινισσόμενος τό επάγγελμα τοϋ κωμφδοϋ τό οποίον ήσκει 
άλλοτε δ ’Αρχίας1 2, τοϋ είπε :

«Τώρα μπορείς να παίξης τον ρόλον τοϋ Κρέοντος καί νά 
ρίψης τό σώμά μου χωρίς ταφήν3. Εξέρχομαι ζωντανός, ώ 
Ποσειδών, άπό τον ναόν σου. Ό  ’Αντίπατρος καί οί Μακεδό- 
νες δεν έσεβάσθησαν ούτε κάν τό ιερόν σου».

’Έκαμε μερικά βήματα, κατόπιν δέ κατέπεσε πλησίον τοϋ 
βωμοϋ καί παρέδωκε τήν ψυχήν.

2. Κρίσεις έπί τοΰ έργου καί τής δράσεώς του.

Τοιουτοτρόπως άπέθανεν δ Δημοσθένης εις ηλικίαν έβδο- 
μήκοντα δυο ετών, τήν 16ην τοϋ μηνός Πυανεψιώνος, κατά τό 
τρίτον έ'τος τής εκατοστής δεκάτης τετάρτης Όλυμπιάδος, τό 
έτος 322 π.Χ. Μετ’ αΰτοϋ έξέλιπε καί ή ελευθερία τών ’Αθηνών, 
τήν όποιαν είχεν υπερασπίσει καθ’ δλον του τόν βίον με δλα 
τά μέσα τής ιδιοφυίας του, μέ δλην τήν δΰναμιν τής ψυχής 
του, καταπολεμών τήν μακεδονικήν ηγεμονίαν, τάς διαιρέσεις 
τής Ελλάδος, τόν εκνευρισμόν τών ’Αθηνών καί ΰποκΰπτων 
τέλος εις τήν τραγικήν ταΰτην πάλην κατά τής αδυσώπητου δυ- 
νάμεως τών πραγμάτων.

Τεσσαράκοντα έτη βραδϋτερον (τφ 280 π.Χ.), οί ’Αθηναίοι 
τή προτάσει τοϋ άνεψιοϋ του Δημοχάρους παρεχώρησαν εις τόν 
πρεσβΰτερον τής οικογένειας του τό δικαίωμα νά σιτίζεται εις 
τό Πρυτανειον καθώς καί τιμητικήν θέσιν εις τό θέατρον. Συγ-

1. Κ α τ’ άλλας παραδόσεις, τό δηλητήριον τό όποιον έπιε περιεί- 
χετο εις σακκίδιον το όποιον έφερε πέριξ τοΰ λαιμού ή είς έν ε ίδος δα
κτυλίου ό όποιος δέν τόν έγκατέλειπε ποτέ.

2. Ό  έκ Θούριων Ά ρ χ ία ς  ήτο προηγουμένως υποκριτής, ώς μα- 
κεδονίζω ν δε έδέχθη  νά έκτελέση τήν εντολήν τοϋ ’Α ντιπάτρου περί 
συλλήψεως τών αρχηγών τής άντιμακεδονικής έξεγέρσεως Δημοσθένους, 
Ύ περείδους κλπ. Τόν δεύτερον ό «φυγαδοθήρας»—όπως άπεκλή θη — 
κατώ ρθω σε νά συλλάβη εις τήν Α ίγ ινα ν καί νά  τόν θανατώ ση μ ετ’ 
άλλω ν ’Α θηναίω ν. Ό  Δημοσθένης έπρόλαβε καί έπιε τό δηλητήριον. 
’Α λλά καί το τέλος τοΰ Ά ρ χίου  ύπήρξεν οίκτρόν. Ά π έ θ α ν ε ν  «εν 
εσχάττ) π ε ν ία  κα ί ατιμία» κατά τον Φιότιον.

3. 'Υ πονοεί τό ζήτημα τής ταφής τώ ν νεκρώ ν κατά τόν πόλεμον 
τώ ν Ε π τ ά  επί Θήβας.
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-χρόνως άνήγειραν προς τίμιων του έν tfj άγορρ. χαλκοϋν άγαλμα 
μέ την επιγραφήν :

«Ε ΐπερ ϊσην yvo'jutj ρώιιην, Αημόσϋενες, είχες, 
ονποτ’ αν Ε λλήνω ν ήρξεν ’Ά ρη ς Μ ακεδώ ν».

•ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ
< Οί μελετηταί τής άρχαιότητος διερωτώνται πάντοτε τί άπέ- 

μεινεν άπό τό εργον του Δημοσθένους καί πώς πρέπει να κρί- 
νωμεν αυτό. Ή  αποτυχία του δεν αμφισβητείται. 'Ο μέγας ρή- 
τωρ δεν ήδυνήθη να δώση έκ νέου εις την πατρίδα του την δύ- 
ναμιν καί τό μεγαλεϊον τής εποχής τοϋ Θεμιστοκλέους, τοϋ Κί- 
μωνος καί τοϋ ΙΙερικλέους. Δέν κατώρθωσε καν να περισώση τα 
σημαντικώτερα λείψανα τών εξωτερικών της κτήσεων καί, καθ’ ήν 
στιγμήν έτερματίζετο ή ιδία αϋτοϋ σταδιοδρομία, την ’Αθηναίων 
πολιτείαν έπληττε νέα συμφορά. Μετά τάς άλλας καταστροφάς, 
τάς οποίας ΰπέστη εξ αίτιας τής άντιθέσεώς της προς τον Φί
λιππον καί τον ’Αλέξανδρον, έχανε μέ την τελευταίαν έξέγερσίν 
της τούς πατροπαραδότους δημοκρατικούς θεσμούς της καί ΰφί- 
στατο την ταπείνωσιν να δεχθή επί τοϋ εδάφους της ξένην φρου
ράν. Γενικώς ή πολιτική τής άκάμπτου σχεδόν καί συστηματι
κής άντιδράσεως κατά τής ένωτικής υπό την ηγεμονίαν τών Μα- 
κεδόνων πανελληνίου κατά τών βαρβάρων προσπάθειας άπέ- 
βαινε τελικώς Ιπιζημία εις τά συμφέροντα τόσον τής Ελλάδος 
οσον καί τών ’Αθηνών. Ή  άλλοτε έλευθέρα καί ένδοξος πόλις 
καθίστατο υπόδουλος σχεδόν, μέ την δημοσθένειον δέ τακτικήν 
τής πάση θυσίμ άντιστάσεως εις τήν φοράν τών πραγμάτων καί 
τών αλλεπαλλήλων εξεγέρσεων, δτέ μέν τής Σπάρτης, άλλοτε δέ 
τών Θηβών καί άλλοτε τών ’Αθηνών, ολόκληρος ή Ε λ 
λάς ΰπέκυπτεν εις τούς Μακεδόνας ό'χι ως σύμμαχος καί μέ φι
λικά αισθήματα—δπως ωνειρεύετο ό ’Ισοκράτης καί δπως έπε- 
δίιοξαν δ Φίλιππος καί δ ’Αλέξανδρος—άλλ’ ως χώρα ΰποτετα- 
γμένη, φέρουσα βαρέως τά δεσμά της.

"Οπως τονίζει δμως δ καθηγητής Paul Cloche (ένθ. αν., σ. 
306), ναι μέν ή δημοσθένειος προσπάθεια άντιδράσεως κατά τών 
προόδων καί τής επικρατήσεως τών Μακεδόνων μέσα εις τήν 
ελληνικήν οικογένειαν άπέτυχε, Ιπιτρέπεται δμως νά διαβεβαιώ- 
μεν (δπως έπραξαν διάφοροι ιστορικοί) δτι ή προσπάθεια αυτή 
ήτο παράλογος καί ολέθρια, δτι ή άποψις τήν όποιαν ύπεστήρι- 
ξεν ό ’Αθηναίος ρήτωρ έμελλε κατ’ ανάγκην νά άποτύχη καί δτι 
άλλωστε δέν ήξιζε τον κόπον νά ύποστηριχθή; Έ π ί τοϋ ζητήμα
τος τούτου αί γνώμαι διχάζονται, δύναται δέ νά λεχθή δτι κατά 
τήν γνώμην συγγραφέων τινών δ ’Αθηναίος πολιτικός άνήρ δέν 
εδωκε μάχην χαμένην έκ τών προτέρων ού'τε ανέπτυξε δράσιν
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εκδήλως άφρονα, καί δτι ή άποψις διά τήν οποίαν ήγωνίσθη καί 
έπεσε δεν ήτο όλιγώτερον ωραία καί υψηλή από τό πανελλήνιον 
ιδεώδες—τόν σχηιιατισμόν ενιαίου έθνους καί τήν έξάπλωσίν του 
εις τήν ’Ασίαν—υπέρ τοΰ δποίου έπάλαιαν καί εδοξάσθησαν δ- 
Φίλιππος Β' καί δ Μέγας ’Αλέξανδρος.

"Οσοι δικαιολογούν τόν Δημοσθένη εις τόν λυσσώδη κατά 
των Μακεδόνων πόλεμον αυτού πιστεύουν ότι έπανειλημμένως, 
παρά τάς ΰλικάς καί ήθικάς απώλειας καί ήττας, αί Άθήναι τής 
περιόδου 354—338 π.Χ. ήσαν ακόμη εις θέσιν νά διεξαγάγουν 
αποτελεσματικόν αγώνα. Οί πάσης φΰσεως πόροι των δεν ειχον 
έξαντληθή. Ό  Δημοσθένης το έγνώριζε καί δεν διέπραττε κατά- 
φωρον σφάλμα, δταν έπίεζε τούς ’Αθηναίους νά ακολουθήσουν 
απέναντι ελληνικών τινων πόλεων τής Μακεδονίας ή άλλου τί
νος στάσιν αποφασιστικήν καί τολμηρόν. ’Ακολουθούσα πολιτι
κήν υποχωρήσεων καί υποταγής μία πόλις ως αί Άθήναι, ή 
δποία διέθετεν ακόμη πάμπολλα δημοσιονομικά, οικονομικά καί 
ναυτικά πλεονεκτήματα, δεν έλάμβανεν ίσως άπόφασιν αντίθετον 
προς δλα τά συμφέροντα της, άπηρνεΐτο δμως τήν προς ηγεμο
νίαν φιλοδοξίαν της. Επομένως προτρέπων τούς συμπολίταςτου 
νά εμποδίσουν τούς άπειλοΰντας τάς βλέψεις καί τό κύρος τής 
πατρίδος των, δ Δημοσθένης δεν κατεδίωκε χίμαιραν. Ή  άνόρ- 
θωσις τής πόλεως βεβαίως δεν ήτο αδύνατος. Πρόσφατον παρά
δειγμα άπεδείκνυε τούτο. ’Από τοΰ 404 μέχρι τοΰ 395 π.Χ. 
είχεν ύποστή τόν ζυγόν τής Σπάρτης. Καί τότε έφαίνετο 
δτι θά έπρεπε νά παραιτηθή πάσης ιδέας έξαπλώσεως καί ανε
ξαρτήτου δράσεως. Έ ν  τούτοις είχε κατορθώσει νά άνορθώση τό· 
γόητρον καί τήν ίσχύν της (ώφειλε τοΰτο κατά μέγα μέρος εις 
τόν ανταγωνισμόν τής Σπάρτης προς τούς συμμάχους της). Τόν 
Δημοσθένη ένίσχυον είς τάς ελπίδας του αύτάς καί τινες εύνοϊ- 
καί εξωτερικοί περιστάσεις, μεταξύ τών οποίων δ φόβος πολλών 
κρατών—πόλεων τής εποχής (καθώς καί τοΰ ΙΙέρσου βασιλέως) 
εκ τών συνεχών προόδων τοΰ Μακεδόνος.

Άναμφιβόλως, τονίζουν οι αυτοί ΰπέρμαχοι τής πολιτικής 
τοΰ Δημοσθένους, ή έκβασις τής μετά τοΰ Φιλίππου συγκροΰ- 
σεως υπήρξε καταστρεπτική διά τάς ’Αθήνας. Δεν παύει δμως 
νά είναι βέβαιον δτι έσημείωσε καί επιτυχίας καί δτι δ τελικός 
θρίαμβος τών Μακεδόνων δεν ήτο αναπότρεπτος, μοιραίος. Ή  
έν Χαιρωνεία νίκη του δεν ήτο ή αναπόφευκτος ούτιος είπεΐν 
κατάληξις μακράς σειράς ελληνικών ηττών. Αυτός δ Φίλιππος 
δεν έφαντάζετο δτι θά έπεκράτει τόσον ταχέως καί δι’ αυτό 
προσεπάθει νά κερδίση διά καταλλήλου προπαγάνδας τήν εμπι
στοσύνην τοΰ αθηναϊκού δήμου. Κατά θάλασσαν επίσης οί 
’Αθηναίοι έξηκολούθουν νά υπερισχύουν τών Μακεδόνων.
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Άλλ’ οί αυτοί συγγραφείς οί όποιοι ερμηνεύουν ως δικαιο- 
λογημένην την μακεδονοφοβίαν και τήν φιλοπόλεμον διάθεσιν 
τοϋ ’Αθηναίου ρήτορος πιστεύουν δτι καί κατ’ αρχήν στηρίζε
ται ή πολιτική του καί δεν πρέπει να καταδικάζεται από γενι- 
κωτέρας ελληνικής άπόψεως. Δεν παραδέχονται π. χ. τήν κατα- 
μαρτυρουμένην υπό επιφανών 'ιστορικών ερευνητών τής αρχαίας 
Ελλάδος στενότητα αντιλήψεων τοϋ Δημοσθένους. Πράγματι 
πολλοί νεώτεροι συγγραφείς τον κατηγορούν δτι υπήρξε συνή
γορος περιωρισμένου καί όπισθοδρομικού ιδεώδους, αντιθέτου 
προς τήν όλονέν περισσότερον επικρατούσαν τότε ιδέαν τής ένό- 
τητος τού ελληνικού κόσμου: τού ιδεώδους τής τοπικής αυτονο
μίας ή όποια είχε προκαλέσει άνά τήν Ελλάδα τόσους αιματη
ρούς καί καταστρεπτικούς αγώνας, κατά τούς οποίους έξηντλήθη 
ή δύναμις τών Ελλήνων, ιδεώδους τό όποιον εφερεν εμπόδια 
εις τήν δημιουργίαν Κράτους ενιαίου, μεγάλου, καλώς ώργανω- 
μένου καί Ισχυρού, ικανού να εξασφάλιση είς τούς 'Έλληνας 
τήν γαλήνην, τήν όμόνοιαν καί τήν ασφάλειαν τών παντοίων 
αγαθών τού πολιτισμού των, να διαδώση δέ τούτον μεταξύ τών 
βαρβάρων. ’Ήτο καιρός, φρονούν οί 'ιστορικοί οΰτοι, (βλ. σχετι- 
χώς Beloch, Έλλ. 'Ιστ., β' έκδ·, τ. I I I 1 καί IIP , IV 1 καί IV 2, 
1922—1927' επίσης πληροφοριακώς ιστορίαν Glotz—Cohen, 
Έλλ. 'Ιστ., τ. III , 1936), νά έπικρατήση όριστικώς πλέον έν τών 
διαφόρων ελληνικών κρατών τής εποχής καί αφού άποκαταστήση 
τήν τάξιν έν Έλλάδι, θέση δέ τέρμα είς τούς αλληλοσπαραγμούς, 
νά σφυρηλατήση τήν απαραίτητον ενότητα τού ελληνικού κό
σμου, ή όποια θά έπέτρεπε τήν έξάπλωσιν αυτού είς νέας χώ
ρας, τήν κατάκτησιν τής έτοιμορρόπου Περσικής αυτοκρατορίας 
καί τήν έκ νέου νικηφόρον ακτινοβολίαν τού Ελληνισμού Δεν 
είναι μάλιστα ολίγοι οί ιστορικοί οί όποιοι θεωρούν άσυγχώρη- 
τον σφάλμα τού Δημοσθένους τδ δτι ούτος ήρνήθη τήν συνερ
γασίαν τόσον τήν ίδικήν του δσον καί τής ενδόξου πόλεως τών 
'Αθηνών είς τό μεγαλειώδες τούτο καί ευεργετικόν έργον πανελ
ληνίου ένώσεως καί έξαπλώσεως, τό όποιον διεκήρυξαν άνδρες 
ως δ ’Ισοκράτης, τό έπεχείρησαν επί ματαίψ δ Περικλής, δ 
'Αγησίλαος, δ Επαμεινώνδας, καί τό έφεραν τελικώς είς πέρας 
ό Φίλιππος καί ό ’Αλέξανδρος.

Εις τήν βαρεΐαν ταΰτην μομφήν οί ύπέρμαχοι τού ’Αθη
ναίου ρήτορος (βλ. Cloche, ένθ. αν.) αντιτάσσουν δτι ναι μέν 
ούσιαστικός σκοπός τής δημοσθενείου πολιτικής ήτο ή διατήρη- 
σις απολύτου αυτονομίας καί ανεξαρτησίας μιας απλής πόλεως, 
καθ’ ήν στιγμήν οί βάρβαροι—οί πραγματικοί, οί Πέρσαι, οί 
Φοίνικες, οί ’Ιταλοί, καί δχι οί Μακεδόνες "Ελληνες—ήπείλουν 
μέ άποπνιγμόν δχι μόνον τάς ’Αθήνας άλλ’ όλόκληρον τον έλλη-



— 63 —

ΛΊ,κόν κόσμον. Άλλα πιστεύουν ότι ή πολιτική αΰτη δέν πρέπει 
διά τον λόγον τοϋτον νά κρίνεται ως στενώς τοπικιστική καί 
μικροπρεπής. Τοϋτο δέ διότι εις τάς Αθήνας διετηροϋντο ακόμη 
κατά την εποχήν εκείνην αν όχι όλαι, τουλάχιστον αί λαμπρότε
ροι ελληνικά! παραδόσεις καί ζητών κανείς νά περισώση τήν 
κυρίαρχον ελευθερίαν τής προνομιούχου ταυτης πόλεως ειργά- 
ζετο διά τήν σωτηρίαν καί τό μέλλον πολιτισμού ύπερβαίνοντος 
τά στενά όρια των Αθηνών καί έχοντος εν εαυτφ τήν δυναμιν 
εξαιρετικής ακτινοβολίας. Δέν είναι λοιπόν δίκαιον, προσθέτουν, 
νά κατηγορήται ό συγγραφεύς τών Φιλιππικών ως τυφλωμένος 
καί ίσχυρογνώμων υπέρμαχος τοπικής αυτονομίας χωρίς ορίζοντα 
καί χωρίς μεγαλεΐον. Ό  Δημοσθένης άλλωστε, κατά τήν γνώμην 
των, δέν εζήτει απλώς τήν διάσπασιν τής αθηναϊκής ανεξαρτη
σίας άλλ’ ήθελε προ παντός νά ΐδη τούς συμπολίτας του έπεκτεί- 
νοντας ή ανακτώντας τήν παλαιάν Ιπί μεγάλου μέρους Ιπιρροήν 
των. Μέ όσην μάλιστα τραχύτητα καί αν ΰπερήσπισε τήν άπο- 
■ψιν τών Αθηνών, δέν κατεϊχεν αύτη αποκλειστικήν θέσιν εις τάς 
δημηγορίας καί τούς πολιτικούς λόγους του. Πλειστάκις τήν 
συνέδεσε προς τήν ανεξαρτησίαν και τών άλλων ελληνικών πό
λεων. Τοιουτοτρόπως εις τόν λόγον του υπέρ τών Ροδίων (§ 13) 
δέν περιορίζεται νά έπικαλήται τό ιδιαίτερον συμφέρον τών Α 
θηνών, αλλά παρουσιάζεται υπερασπιστής τών συμφερόντων 
όλων τών Ελλήνων άπειλουμένων από τούς βαρβάρους. Εις τόν 
λυσσώδη αγώνα τόν όποιον διεξάγει κατά τών σχεδίων τοϋ Φι
λίππου δέν ισχυρίζεται ότι αποβλέπει εις τό συμφέρον καί τήν 
σωτηρίαν μόνον τών Αθηνών, ουδέ μόνον αύτάς κατηγορεί επί 
αδιαφορία καί άδρανεία. Κατά τό 341 π.Χ. κάμνει έ'κκλησιν εις 
τήν Εκκλησίαν τοϋ δήμου νά συζητήση «περί τών συμφερόντων 
ίίλων τών 'Ελλήνων, διότι διατρέχουν μέγιστον κίνδυνον» (γ' 
Φιλιππικός, 20). Μεταχειρίζεται ευχαρίστως τήν εθνικήν ε'κφρα- 
σιν "Έλληνες—προφανώς διά νά άντιταχθή εις τόν ’Ισοκράτη 
καί τόν Φίλιππον, οί όποιοι ώμίλουν περί συνενώσεως όλων τών 
Ελλήνων κατά τοϋ κοινοϋ εξ Ασίας έχθροϋ—, ζητών καί αυτός 
τήν συνένωσιν «τής συνδρομής καί τής φιλίας» ή όποια μόνη θά 
έξησφάλιζε τήν σωτηρίαν της 'Ελλάδος (έ'νθ. αν., 25, 28— 29). 
Εις τόν αύτόν λόγον εκθειάζει τούς Αθηναίους τοϋ 5ου αίώνος 
διότι είργάσθησαν όσον ούδείς διά την κοινήν σωτηρίαν όλων 
τών Έλ.λήνων. Κατά τό 330 επίσης, έχων ήδη προ οφθαλμών 
τήν θριαιχβευτικήν εν δνόματι τοϋ Έλληνισμοϋ πορείαν τοϋ 
Αλεξάνδρου Ιν Μικρά Άσίφ, όμιλών λέγει ότι Ινδιαφέρ«ται δι’ 
όλους τούς "Ελληνας, εις μίαν δέ στιγμήν αναφωνεί ότι υπήρξε 
καλός Έλλην όπως καί καλός Αθηναίος. «Τοιοϋτος υπήρξα διά 
τήν πόλιν, τοιοϋτος και δι’ ολόκληρον τήν Ελλάδα». Αίσθανόμε-
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νος καί δ ίδιος δη  αγών υπέρ μόνων των αθηναϊκών συμφε
ρόντων, στρεφόμενος δέ κατά της ένότητος—την όποιαν διεκή- 
ρυσσον οι αντίπαλοί του—δα έφαίνετο αντιδημοτικός καί εγωι
στικός επαναλαμβάνει από σκοπού τό ύττερ δλων των Ελλήνων 
ενδιαφέρον του, ίσχυριζόμενος δτι ήγωνίσίίη καί αυτός υπέρ αυ
τών, υπέρ τής σωτηρίας καί ανεξαρτησίας των.

Οί υπέρμαχοι τοΰ Δημοσθένους συγγραφείς έπιμένοντες εις 
τό σημεΐον τοΰτο, εις τα πανελλήνια δηλαδή αισθήματα τοΰ 
ρήτορος, πιστεύουν δτι είναι ολίγον τι παρακινδυνευμένον νά 
άντιτίθενται άνεπιφυλάκτως τά εΰρέα ενωτικά σχέδια τοΰ Φιλίπ
που προς τάς στενώς τοπικάς καί υπέρ τής αυτονομίας αντιλήψεις 
τοΰ ’Αθηναίου αντιπάλου του' καί δτι αμφότεροι ηΰχοντο τον 
τερματισμόν τών μεταξύ ελληνικών πόλεων αλληλοσπαραγμών 
καί τόν σχηματισμόν Ελλάδος ενιαίας καί είρηνευμένης. Μόνον 
αί μέθοδοι προς πραγματοποίησιν τής εθνικής ένότητος διέφερον 
μεταξύ τοΰ ’Αθηναίου πολιτικοΰ καί τοΰ Μακεδόνος βασιλέως. 
Βεβαίως εις τάς σχέσεις τών ’Αθηνών προς τάς άλλας υπό την 
ηγεμονίαν των ελληνικάς πόλεις ή πατρίς τοΰ Δημοσθένους καί 
επί τών ημερών του άκόμη έτήρει πολιτικήν δμοίαν π:ρός τήν 
τοΰ Φιλίππου. Ό  φίλος του στρατηγός Χάρης κατέσφαξε ή έπώ- 
λησεν ως δούλους δλον τόν πληθυσμόν τής Σηστοΰ "Ετερος 
φίλος του, ό στρατηγός Διοπείθης, είχε κακομεταχειρισθή αγρίως 
ελληνικούς πληθυσμούς τής Μικράς ’Ασίας. Ό  ίδιος είχε θυσιά
σει τήν ανεξαρτησίαν τών βοιωτικών πόλεων εις τήν συμμαχίαν 
τών Θηβαίων. Ά λλ’ δπωσδήποτε, καί αν δέν ήτο φιλελεύθερος 
ό Δημοσθένης, υπό τήν πίεσιν τών γεγονότων καί τήν καθοδή
γησήν του αί Άθήναι ήρχισαν νά μεταχειρίζονται καλύτερον 
τούς συμμάχους καί υπηκόους των. Τήν νέαν αυτήν τακτικήν 
τών ’Αθηναίων αντιτάσσουν οί δικαιολογοΰντες τόν Δημοσθένη 
είς τάς πιέσεις τάς όποιας ήσκουν δ Φίλιππος καί δ ’Αλέξανδρος 
έναντι τών Ελλήνων καί τόν δεσποτικόν τρόπον μέ τόν όποιον 
έφέρετο προς τό εν Κορίνθφ συνέδρων τών Ελλήνων δ έκ Μα
κεδονίας ήγεμών (αρχηγός) αύτοΰ (Βλ. Glotz : L a Cite grecque, 
σ. 444—446 κ. έ. καί H istoire grecque, τ. I l l ,  σ. 370—374). 
Τήν αντιπαραβολήν ταύτην άλλοι θεωρούν μάλλον αυθαίρετον 
δεδομένου δτι καί οί ’Αθηναίοι κατά τόν Πελοποννησιακόν πό
λεμον καί μετέπειτα συμπεριεφέρθησαν προς τούς υπηκόους καί 
συμμάχους των κατά τρόπον άνάλογον προς τόν Μακεδονικόν, 
δπως άλλωστε καί ή Σπάρτη καί αί Θήβαι.

Έ ν συμπεράσμα-τι οί υπέρμαχοι τής δημοσθενείου πολιτι
κής πιστεύουν δτι αναμφιβόλους αντιτασσόμενος είς τά σχέδια 
τοΰ Μακεδόνος δ ’Αθηναίος ρήτωρ ύπερήσπισεν άποψιν ή 
όποια δέν παρουσιάζει τίποτε τό περιωρισμένον καί τό στενό-
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καρδον η ανθελληνικόν, τοσοΐτο μάλλον καθ’ δσον και ή επιτυ
χία τών άντιπάλοον του δεν έπέηερε την ενότητα τής Ελλάδος 
και τα αγαθά τά όποια άνέμενον εξ αυτής οι κήρυκες τής πανελ
ληνίου ένώσεως. Άλλα καί άν—προσθέτουν—θεωρηθή κατώ
τερον τό προσφιλές εις τον Δημοσθένη ιδεώδες, οΰτος δικαιού
ται νά τύχη τοϋ σεβασμού καί τοΰ θαυμασμού τών ιστορικών, 
διότι επί εν τέταρτον αίώνος καί πλέον ύπήρξεν ό πιστότερος, 
ό αποφασιστικότερος καί ό πολυτιμότερος υπηρέτης τών αθη
ναϊκών συμφερόντων. «Με την δλην δράσίν του—γράφει ό 
Cloche—ό Δημοσθένης ουδόλως φαίνεται ανάξιος νά συγκριθή 
προς τόν επιτήδειον καί δυνατόν ηγεμόνα τοΰ οποίου προσεπά- 
θησε να ματαιώση τα σχέδια...ΓΙαρ’ ό'λας τάς αδυναμίας του, τά 
σφάλματά του, τάς αδικίας του καί τάς άποδεδειγμένας ή πιθα- 
νάς λιποψυχίας του, ό Δημοσθένης αξίζει, κατά τήν γνώμην μας, 
νά ταχθή μεταξύ τών πολιτικών εκείνων άνδρών, τών οποίων ή 
σταδιοδρομία τιμά πράγματι τήν πατρίδα των...».

Τούτο είναι αληθές. Θά ετίμα όμως άπείρως περισσότερον 
τήν ένδοξον πατρίδα του καί θά εξυπηρέτει άποτελεσματικώτε- 
ρον τά συμφέροντα τής Ελλάδος γενικώτερον, εάν αντί επί τρια
κονταετίαν νά διεξάγη λυσσώδη πόλεμον, μετά προκαταλήψεως 
καί μίσους κατά τών Μακεδόνων, συνέπραττε μετ’ αυτών εις τήν 
παγίωσιν τής ενότητος τοϋ Ελληνισμού, δπως επανειλημμένος 
έπρότεινεν εις τούς ’Αθηναίους ό Φίλιππος (Βλ. B eloch: Grie- 
chische Geschichte, ένθ. άν.). ’Εάν ευθύς εξ άρχής επετυγ- 
χάνετο τούτο, ή εθνική ενότης θά έπήρχετο πραγματικώς καί θά 
άπεσοβούντο τόσαι οικτρότητες, μάχαι, εξεγέρσεις, καταστροφαί, 
άγριότητες, δολοπλοκίαι καί ταπεινώσεις, αί όποΐαι διηύρυναν 
τό μεταξύ Μακεδόνων καί τινων Ελλήνων μίσος καί συνετέλε- 
σαν ώστε εις τήν διά τού ’Αλεξάνδρου εξάπλωσιν τού Ελληνι
σμού έν Άσίψ καί ’Αφρική νά μη μετάσχουν ένεργώς καί εκου
σίους δλα τά τμήματα τού έθνους, ή ενότης δε αυτού νά γίνη υπό 
μορφήν δουλικήν καί δεσποτικήν. Διά τής συνεργασίας Μακεδό
νων καί ’Αθηναίων θά επαγιούτο καθεστώς ειρήνης έν Έλλάδι, 
υπό τήν στρατιωτικήν δέ άρχηγίαν τών πρώτων καί υπό τήν 
πνευματικήν καί οικονομικήν ηγεμονίαν τών δευτέρων θά έσφυ- 
ρηλατεΐτο φιλελευθέρα, δημοκρατική, συμπαγής καί άδιάρρηκτος 
ή συγκρότησις ενιαίου έθνους, ικανού νά δικαιώση τάς προσδο
κίας καί τάς βλέψεις του καί νά φανή αντάξιον τών πεπρωμένων 
του. Χωρίς νά θεωρώμεν—δπως μερικοί Γερμανοί κυρίως ιστο
ρικοί—τόν Δημοσθένη ώς τόν κακόν δαίμονα τής πανελληνίου 
εθνικής ενότητος, είναι βέβαιον δτι παρημπόδισε καί σχεδόν έμα- 
ταίωσε τήν πλήρη πραγματοποίησίν τηε, συντελέσας εις τήν
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διαιώνισιν τών ελληνικών αλληλοσπαραγμών και την μετ’ ου 
πολύ έπικράτησιν τής Ρώμης, ώς δυνάμεως ένωτικής καί πει- 
θαρχημένης.—Α.Γ.

3. Τά κείμενα τών έργων τοΟ Δημοσθένους.

Ή  συλλογή τών έργων τού Δημοσθένους εγείρει πλεΐστα 
κριτικά ζητήματα, δυσκόλως λυόμενα σήμερον, διότι ή προέλευ- 
σις καί ό σχηματισμός τής συλλογής ταΰτης παραμένουν δι’ήμάς 
εις τό σκότος. Δυνάμεθα νά πιστεΰσωμεν δτι ό Δημοσθένης 
έδημοσίευσεν δ ίδιος τινάς τών λόγων του ’Αναμφιβόλους τον 
ένδιέφερε νά άναγινώσκωνται πολλαί δημηγορίαι έκφωνηθεΐσαι 
ενώπιον τοΰ λαού, καθώς καί πολιτικοί λόγοι, ώς οι Προς Λε- 
πτίνην καί Περί τον οτεφάνον' τούτο δέ διά νά επιδρά άπο- 
τελεσματικώτερον επί τοΰ λαού. Οί γραφόμενοι υπέρ διαδί- 
κων λόγοι άπέβαινον, ώς φαίνεται, ιδιοκτησία τούτων. Κατά γε
νικόν κανόνα δεν ύπεγράφοντο, ουδέ καν ώμολογοΰντο από τούς 
συγγραφείς των. ’Εάν έξαιρέσώμεν τούς σπουδαιοτέρους λόγους, 
εκείνους οί οποίοι έτίμων αυτούς καί τών δποίων δέν άπηρνοΰντο 
τήν πατρότητα, ευθύς εξ αρχής έδημιουργήθησαν άμφιβολίαι 
ώς προς τήν άπόδοσιν πλείστων εκ τών έ'ργων τούτων. 
’Ή δη από τής εποχής τοΰ Άριστοτέλους οί ’Αθηναίοι βιβλιο- 
πώλαι προσέφερον εις τούς φιλοβίβλους δέσμας δικαστικών λό
γων, τούς όποιους ένεφάνιζον ώς έ'ργα τοΰ Ίσοκράτους1. "Οσον 
αφορά τον Δημοσθένη, δύναται νά λεχθή γενικώς δτι τό έ'ργον 
του ώς λογογράφου, ιδίως επί αστικών υποθέσεων, είναι όλι- 
γώτερον γνήσιον από τό έ'ργον του ώς ρήτορος, μολονότι καί 
αυτό δέν διεφυλάχθη από πάσαν ξένην άνάμειξιν. Έ ν  τούτοις, 
εάν πολλοί λόγοι φέροντες τό δνομα τοΰ Δημοσθένους δέν είναι 
ίδικοί του, δλοι σχεδόν είναι τής εποχής του. ’Ολίγοι είναι εκείνοι 
τούς οποίους δύναταί τις νά ύπολάβη ώς ασκήσεις ρητοροδιδα- 
σκάλων ή προϊόντα λογοτεχνικής απάτης1 2.

"Οταν έσχηματίσθησαν αί μεγάλαι βιβλιοθήκαι Άλεξαν-

1. «Δ έσμας π ά ν ν  π ο λ λά ς  δ ιχ α στικώ ν  λόγω ν Ίσ ο χρ α τε ίω ν  π ερ ί-  
φέρεσ& αί φ η σ ιν  ν π ό  τώ ν  β ιβ λ ιοπω λώ ν  Α ρ ισ τ ο τέ λ η ς » γράφει είς τόν 
Ίσ ο χ ρ ά τη ν  του (18) ό Διονύσιος 'Α λικαρνασσεύς.

2. Ε ις τά ύ ποπτα  καί πλαστά δημιουργήματα ρητορείας τά  όποια  
αποδίδονται εις τόν Δημοσθένη πρέπει νά προστεθούν καί τά  απο 
σπάσματα λόγων του (όλίγαι γραμμαί ήκρωτηοιασμέναι κατά τό πλεΐ- 
στον), τά όποια  δ ιεσώ θησαν είς τούς εύρεθέντας προσφάτως έν Α ιγύ
πτιο παπύρους. Ό  κατάλογός τω ν αυξάνει άπό  έτους είς έτος. Κ υρίως 
συντελούν είς τό νά διαπιστώσωμεν ότι αί περισσότεροι διαφοραί τών 
σιρζομένων χειρογράφων δέν πρέπει νά άποδίδω ντα ι είς τούς α ντιγρά 
φεις τοΰ μεσαίιονος. Ύ π ή ρχον  άπό τών άρχαίων χρόνων.
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δρείας και Περγάμου, οί σοφοί εις τούς οποίους άνετέθη να εξα
κριβώσουν καί κατατάξουν τούς θησαυρούς τούς έμπεπιστευμέ- 
νους είς την φύλαξίντων εύρέθησαν ενώπιον έργου τεραστίου καί 
συχνά λεπτότατου. Οί κατάλογοι—πίνακες, τούς οποίους έσχη- 
μάτισαν, καί ιδίως οί τού Καλλιμάχου, άπετέλουν την βάσιν τής 
αρχαίας βιβλιογραφίας. Έ νφ  δμως έγίνοντο δεκτοί έν τφ συνό- 
λφ των, ήμφεσβητοΰντο είς τάς λεπτομέρειας, βλέπομεν δέ Διο
νύσιον τον 'Αλικαρνασσέα καθώς καί άλλους λογίους μελετήσαν- 
τας ιδιαιτέρως τον Δημοσθένη να άπομακρύνωνται σημαντικώς 
των καταλόγων τού Καλλιμάχου. Ό  Διονύσιος ως γνησίους 
παρεδέχετο μόνον είκοσι δύο δημηγορίας καί δημοσίους λόγους, 
καί κάτι πλέον των είκοσι λόγων δι’ ίδιωτικάς υποθέσεις. Οί 
νεώτεροι κριτικοί έπροχώρησαν έτι περαιτέρω προς την κατεύ
θυνσήν ταύτην. Ό  A. Schaefer άφήνει είς τον Δημοσθένη μό
νον είκοσι εννέα λόγους από τούς εξήκοντα οί όποιοι διεσώθη- 
σαν μέχρις ημών μέ τό όνομά του.

Ή  συλλογή την οποίαν κατέχομεν σήμερον είναι ή αυτή 
τήν οποίαν είχε προ οφθαλμών ό ΛιβάνιΟς (εκτός εάν καί από 
αυτά τά χειρόγραφα πού περιέχουν τήν σειράν τών ΰπο&έβεών 
του οί αντιγράφεις άφήρεσαν τάς άναφερομένας είς άπολεσθέντα 
έργα υποθέσεις) καί είναι σχεδόν εξ ίσου πλήρης όσον καί εκείνη 
ή οποία εύρίσκετο εις τήν βιβλιοθήκην τών Πτολεμαίων. Διακρί- 
νομεν εύχερώς είς αυτήν ομάδας τίνάς σχεδόν παρόμοιας είς 
όλα τά χειρόγραφα, μολονότι ή διάταξις τών λόγων εντός έκά- 
στης όμάδος καί ή διάταξις αυτών τών ομάδων ποικίλλουν έξαι- 
ρετικώς. τελευταία αύτη περίπτωσις βοηθεϊ νά τά καθορίσω- 
μεν άσφαλέστερον. Ή  σειρά τών λόγων ήτις καθιερώθη εις κα
λόν χειρόγραφον τής Βενετίας (F) καί είς άλλα τής αυτής οικο
γένειας υίοθετήθη σχεδόν από τούς πρώτους έκδότας τοΰ 16 ου 
αίώνος καί διετηρήθη είς τάς έπομένας εκδόσεις. Είναι οπωσδή
ποτε ικανοποιητική. Ενταύθα θά άπαριθμήσωμεν τάς ομάδας 
κατά τήν γενομένην δεκτήν διάταξιν, διορθοΰντες έν τούτοις αυ
τήν εις τινα σημεία επί τή βάσει χειρογράφων τινών τά όποια 
απομακρύνονται αυτής. ΙΙρόθεσίς μας δεν είναι νά έμφανίσω- 
μεν τάς πλέον όρθάς διαιρέσεις, αλλά νά σημειώσωμεν έκείνας 
αί όποΐαι ήσαν έν χρήσει κατά τήν αρχαιότητα.

α') Συμβουλευτικόν είδος.

1) Οί ένδεκα Φιλιππικοί, προσδιοριζόμενοι έν μέρει από 
ειδικούς τίτλους, άναγομένους ίσως είς τον Καλλίμαχον1, μεθ’ 
ούς έπεται ή έπιστολή τοΰ Φιλίππου.

1. Τοϋτο ε ίνα ι βέβαιον διά τόν τίτλον τοΰ εβδόμου λόγου κατά 
■ Φ ιλίππου : Π ερ ί ‘Α λό ννησ ό ν .
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2) Αί πέντε άλλαι συμβουλευτικά! δημηγορίαι.
β') Δικανικόν είδος.

3) Δημόσιαι υποθέσεις. Ό  Περί τον στεφάνου λόγος, ό όποι
ος εΰρίσκεται εις την αρχήν, και ο! έπακολουθούντες οκτώ άλ
λοι λόγοι, αποτελούν μέ την εκτασίν των τα δυο πέμπτα 
ολοκλήρου τής συλλογής. Εις τό καλύτερον χειρόγραφον (S) κα! 
είς πλεΐστα άλλα ή όμάς αυτή περιλαμβάνει και τόν Κατά  
Νεαίρας, προφανώς κατά την ορθήν κα! παλαιάν κατάταξιν. 
Ό  Λιβάνιος1, ό όποιος είχε την κατάταξιν αυτήν προ οφθαλμών, 
εισάγει κα! ουτος είς την ομάδα—δικαίως δε—τούς λόγους Κατά 
Θεοκρίνον κα! Κατά Ενβονλίδον.

Αί πρώται αΰται τρεις ομάδες υπό τόν τίτλον λόγοι δημό
σιοι άντιτίθενται προς τούς ιδιωτικούς λόγους, οί οποίοι αποτε
λούν τάς κάτωθι ομάδας :

4) 44 δίκη τών επιτρόπων τού Δημοσθένους. Πέντε λόγοι 
καλούμενοι επιτροπικοί.

5) Αί υποθέσεις είς τας όποιας ό εναγόμενος ήσκει ενστασιν 
έξαιρέσεως—παραγραφήν. Ε πτά λόγοι έκ τών οποίων ό όνο- 
μαστότερος είναι ή ύπεράσπισις τού τραπεζίτου Φορμίωνος.

6) Δίκαι είς τάς οποίας οί διάδικοι διεκδικοΰν αντικείμενών 
τι άμφισβητούμενον: διαδικασίαι. Είναι υποθέσεις κληρονομιάς, 
ίδιοποιήσεως ονόματος, άντιδόσεως1 2 3 . Έ ξ  λόγοι.

7) Τρεις καταγγελίαι ψευδομαρτυριών. Ή  όμάς αύτη δέν 
υπάρχει είς τό καλύτερον χειρόγραφον (S), διότι οί δύο λόγοι 
κατά τού στεφάνου, οί όποιοι αποτελούν μέρος τής δίκης’Απολλο
δώρου κατά Φορμίωνος, τάσσονται είς την πέμπτην £μάδα, μετά, 
την ύπεράσπισιν τού Φορμίωνος. Ό  ορθότατος ουτος συνδυα
σμός ανευρίσκεται είς τάς υποθέσεις τού Λιβανιού.

8) ΓΙέντε λόγοι έκφωνηθέντες ύπο ’Απολλοδώρου Είναι 
αληθές ότι οι αρχαίοι κριτικοί, ώς φαίνεται, ήπατήθησαν όσον 
άφορμ τόν τρίτον, τόν Περί τον στεφάνου τής τριηραρχίας, 
ό όποιος πιθανώς είναι ξένος προς τόν ’Απολλόδωρον. Ό  τελευ
ταίος Προς Νικόστρατον θά έτάσσετο ακριβέστερου μεταξύ τών 
λόγων δημοσίων δικών..

1. Αί νπο& έσεις  (περιλήψεις) τού Λιβανιού τάσσονται κατά γενι
κόν κανόνα  είς τήν αρχήν έκαστου λόγου.

2. Διαδικασία παρά  το ΐς  Ά θ η ν α ϊκ ο ΐς  δικαστηρίοις κ α θ ’ ήν πας
πολίτης, καλούμενος είς Χειτονργίαν  τινά ή εισφοράν, δυνανάλογον 
πρός τήν περιουσίαν του, ήδύνατο νά καλέση πά ντα  άλλον πολίτην 
τής αυτής φυλής, δν έθεώρει εαυτού μέν πλουσιώτερον ούχί δε άνα- 
λόγως φορολογούμενον, νά ανταλλάξουν τάς περιουσίας των ή νά ύπο- 
βληθή εκείνος είς τό βάρος τής λειτουργίας ή εισφοράς. Ό  τελευταίος 
ώφειλε κατά τόν νόμον ή νά δεχθή  τήν ανταλλαγήν τής περιουσίας ή. 
νά άναλάβη τήν λειτουργίαν.
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9) Μία καταγγελία δι’ οικίας (κακοποιήσεις κλπ.). Είναι δ 
περιβόητο; λόγος κατά Κόνωνος, δ δποΐος εις πλεΐστα χειρό
γραφα καί παρά Λιβανίφ κατέχει τιμητικήν θέσιν μετά την επι
τροπικήν δίκην. ΤρεΤς δικαστικαί ένέργειαι επί βλάβη (προς άπο- 
ζημίιοσιν κ.λ.π).

y ')  Επιδεικτικόν είδος.

10). Ό  ’Επιτάφιος καί δ ’Ερωτικός, δύο έργα αμφιβόλου 
προελεΰσεως.

δ') Συμπληρωματικά.

11) Πεντήκοντα εξ Προοίμια καί εξ Έπιστολαί, αποδι
δόμενα εις τον Δημοσθένη.

Αί άπώλειαί μας δεν είναι πολύ σημαντικαί. Λέγοντες 
τούτο, νοοΰμεν τήν σύγκρισιν τού δ,τι έχομεν προς δ,τι ειχον οί 
αρχαίοι, χωρίς νά ΰπολογίσωμεν τούς πολυαρίθμους λόγους τούς 
δποίους δεν άφήκε γραπτούς δ Δημοσθένης. Διονύσιος δ 'Αλι- 
καρνασσεύς1 δμιλεΐ περί δύο έργων τού πολιτικού είδους τά 
δποΐα έκυκλοφόρουν μέ τδ όνομα τού Δημοσθένους, τά κρίνει 
όμως ανάξια τού μεγάλου ρήτορος. "Εν έγκώμιον τού Παυσα- 
νίου (άναμφιβόλως τού φονέως τού Φιλίππου, εις τον δποΐον οι 
Αθηναίοι άπένειμαν τιμάς) καί δύο λόγοι άναφερόμενοι εις τήν 
ύπόθεσιν 'Αρπάλου (Περί του μη έκδονναι Άρπαλον  καί 3Απο
λογία δώρων). Εις αυτά πρέπει νά προσθέσωαεν ίσως άπόκρυ- 
φον δημηγορίαν περί τής παραδόσεως των άντιμακεδόνων ρη
τόρων, τήν οποίαν έζήτησεν δ ’Αλέξανδρος, Ύπ'ερ τών ρητό- 
ρων1 2, καί μίαν κατηγορίαν τού Δημάδους. Μνημονεύονται τέ
λος οί τίτλοι τριών λόγων αστικού περιεχομένου : Προς Πολν- 
ενκτον παραγραφή, Κατά Μέδοντος (διαδικασία), ΙΙρδς Κρι- 
τίαν περί τον ενεπισκήμματος. Έ κ τών τριών τούτων έργων του
λάχιστον έν (τό τελευταιον) έθεωρεϊτο ως ψευδεπίγραφον υπό 
τού Διονυσίου. Άντιθέτως δ κριτικός οΰτος καί ά'λλοι διεξεδί- 
κουν υπέρ τού Δημοσθένους δύο λόγους περιλαμβανομένους 
μεταξύ τών έργων τού Δείνάρχου : τον Διφίλφ δημηγορικόν αϊ- 
τονντι δωρεάς καί τήν Σατνρφ προς Χαρίδημον επιτροπής 
απολογίαν-

Εις τά χειρόγραφα τών μεγάλων βιβλιοθηκών άνεγινώσκετο 
εις τό τέλος ή καί εις τήν αρχήν έκάστου έργου τό σύνολον τών 
στίχων έκ τών δποίων άπετελεΐτο καί οί αριθμοί οΰτοι άνεδη-

1. Π ερ ί τή ς  λ εκ τικ ή ς  ΔημοαΦ ένονς δε ινότητας , 44 καί 57.
2. Ό  Π λούταρχος δέν έγνιόριζε τοιαύτην δημηγορίαν.
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μοσιεΰοντο εις τά συντασσόμενα υπό τοϋ Καλλίμαχου1 καί 
οίλλων βιβλιογραφικά σημειώματα. Ό  ιστορικός Θεόπομπος έκα- 
μεν ήδη την άθροισιν των στίχων πού έγραψεν : 20.000 στί
χους επιδεικτικής ρητορείας, πλέον των 50.000 ιστορικής πεζο
γραφίας. Έπαιρόμενος διά τό σΰνολον τούτο ετασσεν εαυτόν— 
δπως κάποιος μυθιστοριογράφος τών ημερών μας—ύπεράνω 
δλων τών συγγραφέων παρελθόντων καί παρόντων. Τούτο 
είναι τό άρχαιότερον γνωστόν παράδειγμα γενικής συνήθειας 
κατά την αρχαιότητα καί ή οποία ωνομάσθη στιχομετρία. Χει
ρόγραφά τινα τού Δημοσθένους, δπως τού Ίσοκράτους καί τού 
Ηροδότου, διασφζουν είσέτι άνάμνησιν τής συνηίίείας ταύτης. 
'Ο αριθμός τών στίχων σημειούται εις τό τέλος τεσσαράκοντα 
τεσσάρων λόγων τού Δημοσθένους, καθώς καί τών άποδιδομέ- 
νων εις αυτόν επιστολών. Ό  αριθμός ούτος δεν είναι ό τών 
διατεθέντων εις τά χειρόγραφα ταΰτα στίχων δι’ έκαστον τών 
έργων τούτων. Διάφορα χειρόγραφα άνήκοντα εις διαφόρους 
οικογένειας καί χωριζόμενα με διαφοράς άναγομένας εις την 
αρχαιότητα φέρουν τούς αυτούς αριθμούς. Αί πληροφορίαι αύται 
επομένως είναι πολύ παλαιαί Προέρχονται προφανώς από τάς 
αύτάς πηγάς, δπως καί αί πληροφορίαι τάς δποίας δίδουν τό λε
ξικόν Σουίδα, ό Διογένης Λαέρτιος, ό ’Αθηναίος καί άλλοι, περί 
διαφόρων συγγραφέων. Τάς παρέσχον οί πίνακες ενός τών βι- 
βλιοφυλάκων τών μεγάλων βιβλιοθηκών τής ’Αλεξάνδρειάς, πι
θανώς οί τού Καλλιμάχου.

’Αριθμοί τόσον παλαιοί έχουν την σημασίαν των διά την 
κριτικήν τού κειμένου τού Δημοσθένους. Συνήγαγον έξ αυτών 
συμπεράσματα κατά τής γνησιότητος τών περιεχομένων εις 
τινας λόγους κειμένων καθώς καί τών ξένων προς τά καλύτερα 
χειρόγραφα διευρύνσεων, αί όποϊαι παρατηρούνται εις τον y 
Φιλιππικόν. Κατά πρώτον δμως θά έπρεπε νά γνωρίζωμεν τί 
σημαίνουν οί αριθμοί ούτοι Πρόκειται περί καθαυτό στίχων καί 
ίσων μεταξύ των ; ή ή λέξις στίχος (κάποτε έπος) προσδιώριζε 
πιθανώς διαιρέσεις τής έννοιας, όμοιας προς τά εδάφια τής 
'Αγίας Γραφής ; Τό ζήτημα συνεζητήθη πολλάκις. Γ Γπάρχει 
εν τούτοις έν γεγονός εύκολον νά έξακριβωθή καί αναμφισβή- 
τητον, έν γεγονός αριθμητικόν : Ό  αριθμός τών αρχαίων στίχων 
είναι ανάλογος προς την έκτασιν τών λόγων καί προς τον αρι
θμόν τών στίχων τών συγχρόνων εκδόσεων. Θά μνημονεύσω 
έν παράδειγμα καταφανές. Αί άπογραφαί τών χειρογράφων δί
δουν τό αυτό σύνολον 290 στίχων διά τον β' ’Ολυνθιακόν καί 
τόν β' Φιλιππικόν. Πράγματι αί δύο αύται δημηγορίαι είναι

1. Βλ. δύο ά.τοσπάσματα π ιν ά κ ω ν  τοϋ ΊΚ αλλιιιάχου έν ’Α θη 
ναίου V I, σ. 244a και X I I I ,  σ. 585b.
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ισομεγέθεις. Εις την στερεότυπου έκδοσιν Tauchnitz - Bekker 
έχουν δ πρώτος 246 στίχους και δ δεύτερος 245. Κατά τούς 
αριθμούς τούτους, 49 στίχοι τής έκδόσεως ταύτης αναλογούν 
προς 58 στίχους αρχαίους. Παραβάλλων άλλους λόγους εΰρον 
την αυτήν περίπου αναλογίαν. Οί εκτενέστεροι υπολογισμοί τού 
Blass έδωκαν άνάλογον αποτέλεσμα.

Έ κ τών ανωτέρω άγόμεθα νά συμπεράνωμεν δ'τι αί στιχΟ- 
μετρικαί πληροφορίαι άναφέρονται εις στίχους πραγματικούς καί 
ισομήκεις. Ό  άγιος 'Ιερώνυμος έν τούτοις δμιλεΤ περί τής 
συνήθειας ή δποία έπεκράτει νά γράφουν τούς λόγους τού Δη
μοσθένους καί τού Κικέρωνος πατά μέλη φράσεως καί κατά το- 
μάς. Τούτο ενθυμίζει κείμενον, τού δποίου ή έμφάνισις θά ήτο 
δμοία προς τό κείμενον τών Ελλήνων λυρικών, τό δποΐον άπε- 
τελεΐτο άπδ ποιητικά κώλα ποικίλου μήκους. Κατά τον αυτόν 
τρόπον τό κείμενον τού Δημοσθένους έκόπη εις στίχους πρα
γματικούς άλλ’ άνίσους, εις ρητορικούς στίχους. Αί διαιρέσεις 
δμως αΰται, ολίγον τι αυθαίρετοι, θά έγιναν κατά τρόπον μή 
παρέχοντα μεγάλας δυσαναλογίας, τόσον ώστε τό συνολικόν μή
κος είκοσι ή τριάκοντα στίχων νά είναι περίπου τό αυτό καθ’ 
δλον τον τόμον. Ύπό τόν δρον τούτον δυνάμεθα νά παραδεχθώ- 
μεν μετά τού Blass δτι οί στίχοι δεν ήσαν ισομήκεις. 'Οπωσδή
ποτε, δεδομένου δτι αί ανισότητες αύται άντεσταθμίζοντο, επι
τρέπεται νά μή τάς λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν εις τά κριτικά ζητήματα, 
τά δποία έσημειώσαμεν.

Αί αρχαιότεραι έργασίαι περί Δημοσθένους τάς δποίας 
γνωρίζομεν ανήκουν εις τήν εποχήν τού ’Ιουλίου Καίσαρος καί 
τού Αύγουστου. Ό  ακαταπόνητος Δίδυμος είχεν αφιερώσει εις 
τήν κριτικήν καί τήν ερμηνείαν τού Δημοσθένους, δπως καί τών 
άλλων ’Αττικών συγγραφέων, υπομνήματα τών δποίων διέσω- 
σεν αναμνήσεις τινάς τό λεξικόν τού 'Αρποκρατίωνος. Διονύσιος 
δ 'Αλικαρνασσεύς καί δ εκ Σικελίας αντίζηλός του Καικίλιος δ 
Καλακτίτης προσεπάθησαν μέ έργα λογοτεχνικής κριτικής νά 
επαναφέρουν τήν καλαισθησίαν προς τά πρότυπα τής ’Αττικής 
περιόδου. Αί πραγματεΐαι τού Διονυσίου, διασφζόμεναι κατά 
μέγα μέρος1, περιέχουν εκτός πολυτίμων πληροφοριών καί 
ωραίας σελίδας, αληθώς εύγλώττους, περί τής ρητορικής δεινό- 
τητος τού Δημοσθένους. ’Έκτοτε οί 'Έλληνες ρητοροδιδάσκα- 
λοι παρέλαβον τά παραδείγματά των κατά προτίμησιν από τόν 
πρώτον τών ρητόρων. Ό Έ ρμογένης καί οί άλλοι παρόμοιοι συγ
γραφείς, τούς δποίους εύρίσκομεν συγκεντρωμένους εις τάς συλ-

1. Ε ίν α ι κυρίως λυπηρά ή απώ λεια τής μελέτης του περί Δημο- 
οθένους από άπόψεω ς Ιδεών : Π ερ ί τή ς  π ρα γ μ α τ ικ ή ς  (έν άντιΦέσει 
πρός τό : λ εκ τικ ή ς )  Δημοα& ένους δεινότητας.
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λογάς τοϋ Blass καί τοΰ Spengel,είναι πλήρεις από μνείας τοΰ Δη
μοσθένους. "Οσον αφορά τούς καθ’ αυτό ύπομνηματιστάς, ήσαν 
πάμπολλοι. Μόνον όμως τα ονόματα των διεσώθησαν μέχριςήμών.

Εις τάς ευρωπαϊκός βιβλιοθήκας υπάρχουν σήμερον πολλά 
χειρόγραφα περιέχοντα, αν όχι δλον τον Δημοσθένη, τουλάχιστον 
τινάς των λόγο>ν του. Εις τά μέν εγινεν άντιβολή, τά άλλα όμως 
δεν έχουν έρευνηθή. Ό  Voemel έδωκε την πληρεστέραν άπαρί- 
θμησιν αυτών. Τινές ένόμισαν ότι ήδύναντο νά τά διαιρέσουν, 
τουλάχιστον καθ’ ό μέτρον είναι γνωστά, εις τρεις ή τέσσαρας 
οικογένειας Τό χειρόγραφον 2934 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
των Παρισίων (Σ ή S τοΰ Μπέκκερ), άνήκον εις τον ΙΟον αιώ
να, αποτελεί μόνον του ή σχεδόν μόνον τήν πρώτην καί σπου- 
δαιοτέραν ο’ικογένειαν. Τό καλύτερον χειρόγραφον τής δευτέρας 
οικογένειας εύρίσκεται έν Βενετία εις τήν Μαρκιανήν Βιβλιο
θήκην, άριθ. 416, ανάγεται δέ εις τον ενδέκατον αιώνα. Οί εκ- 
δόται τό προσδιορίζουν συνήθως με τό γράμμα F. Παλαιόν 
άντίγραφον τοΰ χειρογράφου τούτου (Bavaricus, Β) εύρίσκεται 
εις τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Μονάχου, άριθ. 85. Ή  τρίτη οικογέ
νεια ως κύριον εκπρόσωπον έχει χειρόγραφον διασα/ζόμενον 
άλλοτε εις τό Augsburg, σήμερον δέ εις Μονάχον (άριθ. 485) 
και τό οποίον οί εκδόται ονομάζουν A ugustanus I ή Α. Πολλοί 
κριτικοί παραδέχονται τετάρτην οικογένειαν, διάμεσον μεταξύ 
τής δευτέρας καί τής τρίτης, προς τάς οποίας ομοιάζει αλληλο
διαδόχους. Τό σημαντικώτερον χειρόγραφον τής οικογένειας ταύ- 
της είναι τό ύπ’ άριθ. 2935 τής Βιβλιοθήκης των Παρισίων, 
γνωστόν υπό τήν ονομασίαν Υ.

Ή  πρόοδος τής ερμηνείας τοΰ Δημοσιθένους οφείλεται προ 
πάντων εις τήν πρόοδον των ιστορικών μελετών. Τά έργα τοΰ 
Boeckh, τοΰ Schoemann, τοΰ Κ. F . Herm ann, εις τά όποια 
έχουν άναπτυχθή αί ελληνικοί αρχαιότητες, αί είδικώτεραι έρευ- 
ναιτοΰ W iniew sky, τοΰ Klinton, τοΰ W esterm ann, τοΰ Boeh- 
necke1, αί μερικαί ίστορίαι τής άρχαίας Ελλάδος καί άλλαι νεώτε- 
ραι έργασίαι έρριψαν νέον φώς εις τούς λόγους τών ’Αττικών ρη
τόρων a.

H enri W E IL
Μέλος τοΰ Ινστιτούτου τής Γαλλίας, 
Καθηγητής τής Φιλολογικής Σχολής 
rity Πανεπιστημίων τής Μπεζανσόν

Α ί  ση μειώ σεις τή ς  ανω τέρω  εισαγω γής τον  κα& ηγητον  W eil 
οφ είλοντα ι ε ις  τον μ ε τα φ ρα στή ν . 1 2

1. Καί κυρίως εις τούς χρόνους μας ή θεμελιώ δης εργασία τοΰ

2. Έ κ το ς  τών γενομένων άπό τοΰ 1504 γενικώ ν εκδόσεων τών 
λόγων τοΰ Δηιιοσθένους υπό τών *Άλδων, Reiske , Bekker, B a ite r—■
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Άνάλυσις τού λόγου.

Τόν α Φιλιππικόν έξεφώνησεν δ Δημοσθένης κατά τό πρώ
τον έτος τής 107ης Όλυμπιάδσς, τω 851 π. X. Άπό τοΰ 859 
βασιλεύς τής Μακεδονίας ήτο δ Φίλιππος δ Β', άπό του 857 δέ 
διεξήγε πόλεμον κατά των ’Αθηναίων. Ό  φιλόδοξος ουτος ήγε- 
μών έντός διετίας είχε κατορθώσει νά συγκρότηση στρατόν άξιό- 
μαχον καί νά παγιώση τά σύνορα τής μικράς ακόμη τότε χώρας 
του, ιδίως κατά τών έπικινδύνων γειτόνων του Παιόνων καϊ ’Ιλ 
λυριών, ταυτοχρόνως δέ νά θέση έκποδών τούς άνταπαιτητάς τοΰ 
Μακεδονικού θρόνου, έξασφαλίζων έσωτερικήν ηρεμίαν καί μόνι
μον καθεστώς υπό την ίσχυράν πυγμήν του.

At Άθήναι άφ’ έτέρου. συντριβεϊσαι τω 401 π. X. άπό τούς

Sauppe (tv  τή γενική έκδόσει τώ ν ’Α ττικώ ν Ρητόρων), Voeniel, D in- 
d o rf αί κυριώτεραι μεταγενέστεροι εκδόσεις, γενικα ί ή μερικοί, ε ΐια ι  
τώ ν  Η  W eil (1873—77), W esterm ann, M iiller καί R osenberg  (Berlin 
1885—1891), R ehdan tz  καί Blass (έν Βιβλιοθήκη Teubner 1885—1904 
-καί 1907-8), H  O m ont (P a ris  1892—93), W histon  (London 1889), 
S a n d \s —Paiev (C am bridge  1898), Goodw in (Κ αίμπριτζ 1891), K able  
(Γ οττίγγη  1909), W otke  (L eipzig 1902). Βλ. καί τάς τελευταίας εκδό
σεις M aurice  C ro ise t (Collection Bude, Π αρίσιοι 1924—25) - /a lF u h r — 
S y k o u tris  (Π αρά T eubner, 1937).

'Υ π ό  Ε λ λ ή νω ν  έ ίεδόθησαν : υπό Κ. 'Η ροκλέους Βασιάδου οί Φι
λ ιπ π ικ ο ί  μετά προλεγομένων καί σημειώσεων (Κων)πολις 1848)’ υπό 
Ν. Βάμβα Σημειώσεις εις λόγους Δημοσθένους (Ά θ ή ν α ι 1849)· υπό Ν. 
Γ . Ν ικοκλέους οί 'Ο λυνθ ια κ ο ί (Ά θ ή ν α ι 1875), Π ερ ί ε ιρήνης, Π ερ ί 
τώ ν  εν Χ ερρονήσω , Π ερ ί 'Α λοννήσου  (1877)’ υπό Γαβρ. Σοφοκλέους 
ό Π ερ ί τον  στεφ άνου · υ π ’ άλλων δέ διάφοροι λόγοι εις σχολικάς έκ-

Έ κδόσεις  όλων ή τών περισσοτέρων Φ ιλ ιπ π ικ ώ ν  έγένοντο υπό τών 
Ρ  C heron(P aris 1890), A. Pessonnaux  (P a ris  1882), H .W eil (1905,δ'έκδ·), 
E. R agon  (P a ris  1901), J  B raun ing  (Ά ννόβερ ον  1908), L  L em ain  (P a 
r is  1897), Ch Baron (P a ris  1894), A bbot—M atheson  (O xford 1895), 
J  B erto lo tto  (T orino 1902), A C orrad i (V erona 1893) κ. ά.

L  H um bert (A ' Φιλ., P a ris  1879), Lem oine (A ' Φιλ., P a ris  1901), 
C. M arian i (A ' Φιλ., M ilano 1890), P  M anuzio (A ' Φιλ., V erona 1893), 
P  M anuzio (Β ' Φιλ., V erona 1893), P  L ajolo (Β ' Φιλ., T orino  1894), 
P  M anuzio (Γ ' Φιλ., V erona 1893) κ. ά.
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Λακεδαιμονίους και τούς συμμάχους των, είχον κατορθώσει 
μετά τινα έτη υποταγής νά αποκτήσουν έλευθερίαν είς τήν έξω- 
τερικήν των πολιτικήν, έπειτα δέ σύν τω χρόνιο—καί δχι χωρίς 
άποτυχίας κατ’ άρχάς—νά άνασυστήσουν ίσχυροτάτην δμοσπον- 
δίαν, ιδίως έκ πόλεων - κρατών τοΰ Αιγαίου πελάγους καί των 
Στενών. Κατά τούς αγώνας τούτους υπέρ τής ανεξαρτησίας ή τής 
έξαπλώσεώς των ύπήρξαν διαδοχικώς αντίπαλοι καί σύμμαχοι 
τών δύο καλύτερον έξωπλισμένων πόλεων τής Ελλάδος: τής 
Σπάρτης καί τών Θηβών, τών όποιων ή τραχεία αντιζηλία συν- 
ετέλεσε τά μέγιστα είς τήν άνόρθωσίν των. Τφ 357 ήσαν ή πλου- 
σιωτέρα καί ισχυρότερα πόλις τής Ελληνικής χερσονήσου. Οί 
Σπαρτιάται άπολέσαντες, έξ αιτίας τοΰ ’Επαμεινώνδα καί τών 
Θηβαίων του, τήν παλαιάν στρατιωτικήν ύπεροχήν των καί τό 
γόητρόν των είς τήν κεντρικήν Ελλάδα καί είς τά μεγαλύτερον 
μέρος τής ΓΙελοποννήσου, έπαυσαν νά τήν ανησυχούν καί μάλι
στα έπέτυχον τήν συμμαχίαν της. Οί Θηβαίοι, τούς οποίους 
κατ’ άρχάς είχεν υποστηρίξει κατά τής Σπάρτης καί τών οποίων 
είχεν άποβή αντίπαλος, έβλεπον νά προσκόπτουν αί πρόοδοι αύ- 
τών καί νά συντρίβωνται αί προσπάθειαί των προς έπικράτησιν. 
Βεβαίως δέν ήδυνήθη νά τούς έκδιώξη έκ τοΰ Ώρωποΰ, είς τά βο
ρειοανατολικά δριά της. Διέσωσεν έν τούτοις άπά τήν ήγεμονίαν 
των μέρος τής Πελοποννήσου καί κατά τών έπιχειρήσεών των 
τήν θαλασσοκρατίαν της. ΙΙροσφάτως μάλιστα είχεν άποσπάσει 
καί τήν Εύβοιαν άπά τήν έπιρροήν των. Είς τήν ’Ανατολήν έάν 
ή Αίγυπτος διετήρει τήν ανεξαρτησίαν της απά τάς έπιθέσεις τοΰ 
Πέρσου βασιλέως, φίλου τών Θηβαίων, τό ώφειλε κατά μέγα μέ
ρος είς τήν συνδρομήν ένάς έκ τών καλυτέρων ’Αθηναίων στρα
τηγών, τοΰ Χαβρίου, ό όποιος είχεν αναδιοργανώσει τάν στόλον 
καί τά οικονομικά της 3G0—359 π. X. Πράς βορράν τοΰ Αιγαίου 
δ βασιλεύς τής Μακεδονίας Φίλιππος δ Β' άνεγνώριζε τάς βλέψεις 
τών ’Αθηναίων έπί τής Άμφιπόλεως. Ό  έχθράς αύτών βασιλεύς 
τών Όδρυσών τής Θράκης Κότυς έδολοφονήθη (359) καί τά βα- 
σίλειόν του διαιρεθέν είς τρία κράτη υφίστατο εύχερέστερον τήν 
έπιρροήν των. Μετά διετίαν συνήπτον οικονομικήν συμμαχίαν 
μέ τούς υιούς τοΰ Κότυος, οί όποιοι άνεγνώριζον τήν παρά 
τάν Ελλήσποντον εύφορον χερσόνησον ως κτήσιν τών Αθη
ναίων. Γενικώς, καθ’ ήν περίπου έποχήν άπεφάσιζε νά έπέμβη 
ένεργώς είς τήν πολιτικήν δ Δημοσθένης, αί Άθήναι κατά τά 
357 π. X. δέν ήσαν βεβαίως άρκετά ίσχυραί διά νά δεσπόσουν 
τών άλλων Ελλήνων καί έπιβάλουν τάς θελήσεις των είς τά Αί- 
γαΐον. Είχον άνακτήσει δμως μέγα μέρος τής πρά τοΰ Πελο- 
ποννησιακοΰ πολέμου δυνάμεώς των καί μέ τούς οικονομικούς 
πόρους των, τούς θαυμάσιους λιμένας των, τάν έπιβλητικάν στό
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λον των, τούς συμμάχους των καί τάς κληρουχίας των έφαίνετο 
δτι έξησφάλιζον έπί μακράν την ανεξαρτησίαν των καί την ίσχύν 
των. Τρία έτη βραδύτερον ή δύναμις αϋτη είχε καταρρεύσει έν 
μέρει (βλ. Paul Cloche: Demosthenes 1937, σ. 9 κ. έ.).

Ή  διένεξις τοΰ Φιλίππου πρός τάς ’Αθήνας έδημιουργήθη 
εύθύς έξ αρχής έξ αφορμής τής Άμφιπόλεως, τής σπουδαιοτέρας 
έλληνικής αποικίας εις τό περιβρεχόμενον από τό Αίγαΐον μέρος 
τής θρακικής παραλίας, θύρας εισόδου τής Θράκης παρά τάς έκ- 
βολάς τοΰ Στρυμόνος. Την είχον ιδρύσει οί ’Αθηναίοι ολίγον πρό 
τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, διαρκοΰντος αύτοΰ δμως την 
είχον καταλάβει οί Σπαρτιάται, έκτοτε δέ εις μάτην προσεπά- 
θησαν, έπανειλημμένως αλλ’ άνευ έπιτυχίας, νά την ανακτήσουν 
καί την θέσουν πάλιν υπό την κυριαρχίαν των. Εύθύς ως άνήλθεν 
εις τόν θρόνον ό Φίλιππος, δέν έξεδήλωσε κατακτητικάς διαθέ
σεις έναντι τής Άμφιπόλεως. Ή  Μακεδονία περιεβάλλετο άπό 
έχθρούς, λόγω δέ των έσωτερικών αντιπάλων της καί των έξωτε- 
ρικών κινδύνων, ή θέσις αύτής παρουσιάζετο σχεδόν απελπιστική. 
Ό  νεαρός ήγεμών, ανίκανος νά άντιμετωπίση δλους ταυτοχρόνως 
τούς έχθρούς του, έσκέφθη νά καταβάλη αυτούς μέ την σειράν, 
διαιρών, έξαπατων, κερδίζων χρόνον καί προσπαθων νά θριαμ- 
βεύση πλήττων ένα έκαστον έξ αύτών χωριστά. Δι’ αυτό απέναντι 
τών ’Αθηναίων έπολιτεύθη κατ’ άρχάς φιλικώτατα, έπιφυλασ- 
σόμενος νά τούς έκτοπίση άργότερον έκ των παραλίων Μακεδο
νίας καί Θράκης. Είναι αληθές δτι αί Άθηναι είχον υποστηρίξει 
ένα τών άνταπαιτητών τοΰ Μακεδονικοΰ θρόνου, τόν Άργαϊον, 
νωθρότατα δμως δπως πάντοτε καί άνευ αποτελέσματος. "Οταν 
έθεσε τέρμα εις την ανταρσίαν τοΰ Άργαίου, ό Φίλιππος απηλευ- 
θέρωσε χωρίς λύτρα τούς ’Αθηναίους τούς όποιους είχε συλλάβει 
αιχμαλώτους καί συγχρόνως έξεδήλωσε την διάθεσιν νά συνάψη 
συνθήκην συμμαχίας μετά τών ’Αθηνών.

Μετά διετίαν, κατά την όποιαν ένίκησε τούς Παίονας καί 
απώθησε τούς Ίλλυριούς, παλαιούς έχθρούς τής Μακεδονίας, 
οί όποιοι είχον άποβή κύριοι μέρους αυτής, ό Φίλιππος ήρχισε νά 
πολιορκή την Άμφίπολιν, οί κάτοικοι τής όποιας έσπευσαν νά 
ζητήσουν την βοήθειαν τών ’Αθηναίων. Ούτοι δμως ένόμιζον ότι 
ό Φίλιππος θά κατέκτα την Άμφίπολιν διά λογαριασμόν των. 
Πράγματι ό βασιλεύς τής Μακεδονίας είχεν ύποσχεθή νά τούς 
βοηθήση νά ανακτήσουν την παλαιάν αποικίαν των, εις αντάλ
λαγμα τής Πύδνας, μακεδονικής πόλεως την όποιαν είχε κατα
κτήσει ό ’Αθηναίος στρατηγός Τιμόθεος πρό τής ανόδου τοΰ Φι
λίππου εις τόν θρόνον. Σχετικαί διαπραγματεύσεις διεξήγοντο 
άπό τοΰ 359 μεταξύ αύτοΰ καί τών ’Αθηναίων παραμένουσαι μυ- 
στικαί διά νά μη προκαλέσουν την δικαίαν άγανάκτησιν τών
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κατοίκων της ΙΙύδνας1. Ό  Φίλιππος δεν παρέλειψε νά διατηρή 
την αύταπάτην των ’Αθηναίων, οί όποιοι είτε έκ μνησικακίας 
είτε έκ νωθρότητος διέπραξαν τό σφάλμα νά έμπιστευθοΰν τόν 
Μακεδδνα.

Περί την αυτήν έποχήν, τω 357, οί κυριώτεροι σύμμαχοι 
των ’Αθηνών, Βυζάντιον, Χίος, Ρόδος, Κως, άπεσκίρτησαν, έκ του 
λόγου δέ τούτου παρεσύρθησαν ίσως οί ’Αθηναίοι νά έμμείνουν 
εις την εύπιστίαν των καί ήμποδίσθησαν κατόπιν νά τιμωρήσουν 
την κακήν πίστιν του Φιλίππου. Δέν άπεδέχθησαν μάλιστα 
ούτε τάς προτάσεις των Όλυνθίων, οί όποιοι ήσαν τότε διατεθει
μένοι νά κηρυχθούν άλληλέγγυοι πρός αυτούς έναντίον τοΰ Φι
λίππου. Άντιθέτως συμμαχίαν μετά τής Όλύνθου συνήψεν ό 
βασιλεύς τής Μακεδονίας έναντίον των ’Αθηνών. Ούτος άφοΰ κα
τέλαβε τήν ΙΙύδναν (357 π. X.) έκυρίευσε τήν Ποτίδαιαν, αθη
ναϊκήν κτήσιν έπί τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, εις τήν είσοδον τής 
χερσονήσου τής Παλλήνης, τήν κατέστρεψε καί τό έδαφος αύτής 
παρέδωκεν εις τούς Όλυνθίους, εις τούς όποιους παρεχώρησε καί 
τήν πόλιν Άνθεμοΰντα, εις τά ό'ρια τής Χαλκιδικής καί τής τότε 
Μακεδονίας. Οί ’Αθηναίοι έφθασαν πολύ άργά διά νά σώσουν 
τήν Ποτίδαιαν (356).

Ό  Φίλιππος δέν ήργησε νά έκμεταλλευθή τάς κατακτήσεις 
του. Ή  Άμφίπολις τού ήνοιξε τόν δρόμον πρός τήν μεταξύ Στρυ- 
μόνος καί Νέστου χρυσοφόρον περιοχήν τής Θράκης. Εις τό ση- 
μεΐον δπου ό πρώτος τών ποταμών τούτων έξέρχεται τής λίμνης 
Πρασιάδος καί ρίπτεται εις τήν δχι μακράν εύρισκομένην θάλασ
σαν σχηματίζει ένα βραχίονα. Έ κεΐ διεσταυροΰντο αί όδοί αί 
όδηγοΰσαι έκ Χαλκιδικής εϊς τήν Θράκην. Δι’ αύτό ό τόπος ού
τος έκαλεϊτο άλλοτε ’Εννέα Όδοί. Κατά πρόσκλησιν τών ’Αθηνών 
πολυάριθμοι άποικοι είχον έγκατασταθη έκεΐ κατά τό 437 π. X. 
καί ή νέα πόλις έλαβε τό όνομα Άμφίπολις1 2. Κύριος τής σπου- 
δαιοτάτης ταύτης θέσεως, ό βασιλεύς τής Μακεδονίας ίδρυσε τφ 
356 ή ολίγον κατόπιν τήν πόλιν τών Φιλίππων, είς αύτό τό κέν-

1. Θ εοπόμπου, άπόσπ. 189. Ό  G rote είς τήν Ιστορίαν του τάσσει 
τήν μυστικήν αυτήν διαπραγμάτευσήν κατά το έτος 357. Ή  χρονολογία 
αΰτη μοϋ φαίνεται ασυμβίβαστος πρός το κείμενον τοΰ "Ελληνος Ιστο
ρικού, ό όποιος λέγει : *Ο ϊ (οί ’Α θη να ίο ι πρέσβεις) παρα γενόμενο ι 
αυμπείϋ-ε ιν  αυτόν  επ εχε ίρ ο υ ν  εν  ά πορρήτω  α υ μ π ρ ά ττε ιν  ’Α & ηναίοις  
όπω ς αν λάβω αιν Ά μ φ ίπ ο λ ιν ,  ύ π ισ χ νο ύ μ ενο ι Π ύδναν» . Ό  Θ εόπομπος 
δέν θ ά  έξεφράζετο τοιουτοτρόπω ς, εάν αί δ ιαπραγματεύσεις είχον γ ί
νε ι όταν ό Φίλιππος ήτο ήδη κύριος τής ’Α μφιπόλεω ς ή όταν έπο- 
λιόρκει αυτήν.

2. Π ερί τής θέσεω ς καί τής σπουδαιότητος τής ’Α μφιπόλεω ς βλ- 
Θ ουκυδίδου 4, 102 καί 108. Τ ίτου Λ ιβίου X LV , 30. D esdevises-du-D e. 
?ert, Geogr. anc de la M acedoine σ. 401 κ. I.
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τρον των ορυχείων του Παγγαίου. Έξ αύτών έξήγε τά πολύ
τιμα μέταλλα τά όποια τοϋ έχρησίμευσαν νά ύπερβη τά τείχη 
πλέον της μιας πόλεως. Τά δρη τοΰ παρέσχον ωραία δένδρα διά 
την κατασκευήν στόλου, ίκανοΰ μετ’ ολίγον, άν δχι νά αντιμετώ
πιση τόν αθηναϊκόν στόλον, τούλάχιστον νά έπιχειρήση τολμή
ματα εις τό Αίγαϊον. Τά μακεδονικά μάλιστα πολεμικά πλοία 
έτόλμησαν ήμέραν τινά νά άρπάσουν μίαν από τάς ίεράς τριή- 
ρεις μέσα από τόν ορμον τοΰ Μαραθώνας.

Κατά τά έπόμενα έτη δ Φίλιππος άπησχολήθη πρός βορράν 
καί άνατολάς πολέμων πρός τούς Παίονας καί τούς Ίλλυριούς. 
Οί Έλληνες τόν είχον χάσει. Ό  Δημοσθένης έν τούτοις παρηκο- 
λούθει άγρύπνως τήν φιλοδοξίαν του. Είς δημηγορίαν έκφωνηθεί- 
σαν τω 351 π. X. έξ αφορμής των έξοπλισμών του βασιλέως τών 
Περσών, τόν βλέπομεν νά άπασχολήται μέ τόν αγώνα δ όποιος 
έπρεπε νά διεξαχθή κατ’ άλλου αντιπάλου, τόν όποιον δεν κατ
ονομάζει άλλ’ είναι εύκολον νά τόν μαντεύσωμεν. Τω 353 δ 
Φίλιππος κατόπιν έκστρατείας είς τήν παραλίαν τής Θράκης 
μεταξύ Νέστου καί Έβρου ήρπασεν από τούς ’Αθηναίους τήν 
Μεθώνην, τήν τελευταίαν πόλιν τήν όποιαν κατεϊχον ακόμη είς 
τόν Θερμαϊκόν κόλπον. Καί έκεϊ ήλθον πολύ άργά διά νά τήν 
σώσουν. Ή  κατάκτησις αΰτη έπέτρεπεν είς τόν Φίλιππον νά 
θέση χεϊρα έπί της Θεσσαλίας χωρίς νά φοβήται μήπως τόν άνη- 
συχήσο'υν είς τά μετόπισθεν αύτοΰ. 'Ο 'Ιερός πόλεμος, δ όποιος 
ήρήμωνε τήν Ελλάδα από διετίας, τοΰ παρέσχε τήν πρός τοΰτο 
εύκαιρίαν. Οί τύραννοι τών Φερών είχον τούς Φωκεϊς ως συμμά
χους. Οί ευρισκόμενοι έπί κεφαλής τής αριστοκρατίας τοΰ τόπου 
’Αλευάδαι άπηυθύνθησαν πρός τόν βασιλέα τής Μακεδονίας. 
ΙΙροσκληθείς δ Φίλιππος εισβάλλει είς τήν Θεσσαλίαν. Καί τω 
353 μέν ήττήθη ύπά τοΰ Όνομάρχου. Τό έπόμενον ό'μως έτος 
άποκατέστησε τήν θέσιν του. Νικήσας είς μεγάλην μάχην, 
καθ’ ήν έφονεύθη δ αρχηγός τών Φωκέων, καταλαμβάνει τήν 
πόλιν τών Φερών, αποβαίνει δέ κύριος τοΰ λιμένος τών Παγα- 
σών. Καί έκεϊ ακόμη οί ’Αθηναίοι ήλθον πολύ άργά. ’Επεκτεί
νουν τάς έπιτυχίας του. δ Φίλιππος μέλλει νά διαβή τάς Θερ- 
μοπύλας καί νά έμφανισθή είς αύτήν τήν καρδίαν τής Ε λ 
λάδος. Στρατός έν τούτοις ’Αθηναίων άποβιβάζεται έπικαίρως 
διά νά τοΰ έμποδίση τήν δίοδον. Είναι ή μόνη αποφασιστική 
ένέργεια τών ’Αθηναίων, τήν όποιαν δυνάμεθα νά σημειώσω- 
μεν κατά τόν πόλεμον τοΰτον. Δέν ήμπόδισε καθόλου τόν Φί
λιππον νά παραμείνη κύριος τής Θεσσαλίας.

Κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ αύτοΰ έτους 352 δ Φίλιπ
πος έπεχείρησε νέαν έκστρατείαν είς τήν Θράκην. Οί μικροί 
ήγεμόνες οί όποιοι είχον διανεμηθή τήν κληρονομιάν τής δυνα
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στείας τοΰ Κότυος είχον περιέλθει είς διάστασιν μεταξύ των 
καί μέ τάς έλληνικάς πόλεις της Περίνθου καί του Βυζαν
τίου. Επωφελούμενος τάς διαιρέσεις ταύτας δ Φίλιππος άπέβη 
διαιτητής τής χώρας καί προχωρών αύτήν την φοράν πέραν τοΰ 
Έβρου έπολιόρκησε τά όχυράν Έραΐον - Τείχος εις την Προ
ποντίδα. 'Η είδησις περί τής πολιορκίας έφθασεν εις τάς ’Αθή
νας κατά τάν Νοέμβριον καί έκαμε ζωηροτάτην έντύπωσιν. 
Άπεφασίσθη νά έξοπλισθή στόλος, διά νά υπεράσπιση την έν 
Θράκη Χερρόνησον, πολύτιμον κτήσιν, χάρις είς την όποιαν οί 
’Αθηναίοι ήσαν κύριοι των Στενών τοΰ Ελλησπόντου. Ό  Φί
λιππος έν τούτοις έπεσεν ασθενής. Τινές μάλιστα είς την Ε λ 
λάδα ίσχυρίσθησαν δ'τι είχεν άποθάνει. Μόλις έκυκλοφόρησαν αί 
φήμαι αύται ή σχεδιαζομένη έκστρατεία έγκατελείφθη. ΟΕ ’Αθη
ναίοι έπανέπεσαν είς την συνήθη αύτών αδράνειαν.

’Ολίγον μετά τά γεγονότα ταΰτα, τώ 351 π. X., δταν τό 
ζήτημα τοΰ πολέμου κατά τοΰ Φιλίππου έτέθη είς την ήμερη- 
σίαν διάταξιν τών συνελεύσεων τοΰ δήμου ’Αθηναίων, δ Δη
μοσθένης έζήτησε νά λάβη τάν λόγον πρά τών άλλων ρητό
ρων. Τότε έξεφώνησε τάν α Φιλιππικόν του (Κατά Φι
λίππου Α'). Διέκρινε σαφώς τά αίτιον τόσων ατυχημάτων καί 
ήθελε νά κτυπήση τά κακάν είς τήν ρίζαν του. ’Απέναντι 
αντιπάλου καταπληκτικής δραστηριότητος, οί ’Αθηναίοι ένόμι- 
ζον δτι ήδύναντο νά έμμείνουν ακόμη είς τήν άταραξίαν τής 
ειρήνης. Ένας κίνδυνος έπείγων, μία έπικειμένη απώλεια άνέ- 
συρεν αυτούς άπά τήν ακηδίαν των. ’Αλλά καί τότε ακόμη 
Ινήργουν κατά τά πλεΐστον χωρίς σθένος καί έξέδιδον μάλλον 
ψηφίσματα ή έξετέλουν άποφάσεις. Οί πολΐται δυσκόλως άπε- 
φάσιζον νά μεταβοΰν οί ίδιοι είς τάν πόλεμον. Έχρησιμοποίουν 
ξένους μισθοφόρους, έπί τών οποίων δέν ήδύναντο καθόλου νά 
βασισθοΰν, δεδομένου δτι τούς έπλήρωνον άνεπαρκώς καί δχι 
κανονικώς. Έν ολίγοις, οί ’Αθηναίοι δέν ήρέσκοντο νά ύποβάλ- 
λωνται ούτε είς προσωπικάς ούτε είς οίκονομικάς θυσίας χάριν 
τών μεγάλων συμφερόντων τής Πολιτείας. Άπησχολοΰντο μέ 
τά ιδιαίτερα συμφέροντά των, έπιδιδόμενοι είς τήν έξασφάλισιν 
εύζωίας καί διασκεδάσεων. Αί τάσεις μάλιστα αύται, διαδιδό- 
μεναι δλονέν περισσότερον, είχον άναχθή είς πολιτικόν άξίωμα 
άπά τοΰ άτυχοΰς συμμαχικού πολέμου τοΰ 355 π. X. Αί Άθήναι, 
μετά τών σπουδαιοτέρων συμμάχων των, είχον χάσει μέγα μέρος 
τής ισχύος καί τών πόρων των. Τά οικονομικά των είχον έξαν- 
τληθή, οί πολΐται είχον άποθαρρυνθή. Πρόγραμμα τοΰ Εύβούλου 
καί τών άλλων πολιτικών άνδρών, οί όποιοι άπέλαυον τότε τής 
έμπιστοσύνης τοΰ δήμου καί διηύθυνον τά κοινά, ήτο νά έγ- 
καταλείψουν τάς παλαιάς φιλοδοξίας, νά άναπτύξουν δέ τνή
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βιομηχανίαν, τό έμπόριον καί τάς είρηνικάς τέχνας, έξασφα- 
λίζοντες ταυτοχρόνως δσον τό δυνατόν περισσοτέραν εύζωίαν.

Τό δελεαστικόν τοϋτο πρόγραμμα μοιραίως έμελλε νά έχη 
καταστρεπτικά έπακόλουθα εις περίοδον πολέμου καί ένώπιον 
έχθροΰ ώς ό Φίλιππος. Δι’ αύτό ό Δημοσθένης εύθύς από τοΰ 
προοιμίου τοΰ λόγου έπιμένει έπί της ανάγκης νά μεταβληθή 
τό άκολουθούμενον σύστημα καί καλεϊ τούς συμπολίτας του 
νά μη ακούουν τάς συμβουλάς των ιθυνόντων ρητόρων (§ 1 - 2). 
Διά νά απόσπαση τούς ’Αθηναίους από την άποχαύνωσίν των, 
ύπενθυμίζει εις αύτούς δ,τι έκαμαν οΕ ίδιοι δχι πρό μακροΰ 
διά νά συντρίψουν την δύναμιν των Λακεδαιμονίων (§ 3). Προ
βάλλει είς αύτούς τό παράδειγμα τοΰ άντιπάλου των Φιλίπ
που, δ όποιος χάρις εις τό σθένος καί την δραστηριότητά του 
κατέβαλε τάς αναρίθμητους δυσχερείας αΕ δποϊαι έφαίνοντο δτι 
έμελλον νά τόν αποθαρρύνουν κατά την έναρξιν τοΰ άγώνος 
(§ 4 - 6). Άφοΰ τοιουτοτρόπως τούς ήλεγξε δριμύτατα άναπτε- 
ρώνει τό θάρρος των. Έάν θέλουν νά κινηθοΰν, έάν έκαστος πο
λίτης, κατά τά μέσα του, είναι έτοιμος νά συμβάλη μέ δλην 
του την δύναμιν είς τό κοινόν καλόν, θά δυνηθοΰν νά λάβουν 
έκδίκησιν* διότι δ Φίλιππος έχει πολλάς πλευράς τρωτάς (§ 7 - 8). 
Ή  διαρκώς αύξανομένη φιλοδοξία τοΰ βασιλέως της Μακεδο
νίας δεν έπιτρέπει πλέον εις τούς ’Αθηναίους νά ματαιοσχο- 
λοΰν εις την αγοράν. 'Η τιμή έπιβάλλει εις αύτούς νά έγκατα- 
λείψουν την άφροντιστίαν των, νά άποβοΰν προνοητικοί καί δρα
στήριοι, νά λάβουν δέ τά μέτρα άνευ των όποιων καί αί εύμε- 
νέστεραι ακόμη συνθήκαι θά έχάνον,το δι’ αύτούς (§ 9—12).

Τά μέτρα ταΰτα δ ρήτωρ τά ύποδεικνύει εις τό δεύτερον 
μέρος τοΰ λόγου του, άφοΰ παρεκάλεσε τούς άκροατάς του νά 
μη έκφέρουν κρίσεις έπί των προτάσεών του πριν άκούσουν 
καί κατανοήσουν τό σύνολον αύτών (§ 13— 15). Αύται είναι 
μετριοπαθείς καί κατ’ έξοχήν πρακτικαί, άρμόζουσαι εις τάς 
περιστάσεις, είς τήν κρίσιν των δημοσίων οικονομικών καί είς 
την άποχήν τών πολιτών από τήν στρατιωτικήν ύπηρε- 
σίαν. Ό  Δημοσθένης ζητεί πεντήκοντα τριήρεις έφεδρικάς, έπί 
τών όποιων θά έπρεπε νά είναι έτοιμοι οΕ πολϊται νά έπιβιβα- 
σθοΰν οΕ ίδιοι, είς περίπτωσιν καθ’ ήν δ Φίλιππος θά έπεχείρει 
κανέν απρόοπτον τόλμημα (§ 16— 18). Κατά πρώτον δμως καί 
πρό πάντων θέλει νά έτοιμασθη μικρός μέν αλλά καλός στρα
τός, ό όποιος νά διεξάγη συνεχώς τόν πόλεμον. Διά τήν στι
γμήν άρκοΰν δισχίλιοι πεζοί καί 200 Εππεϊς, έκ τών όποιων 
τό τέταρτον νά άποτελήται από ’Αθηναίους πολίτας ύπηρε- 
τοΰντας μέ τήν σειράν, καθώς καί δέκα πολεμικά πλοία διά 
νά συνοδεύουν τάς δυνάμεις ταύτας (§ 19—22). Δικαιολόγησις
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τοΰ μέτρου τούτου: Άφοΰ τώρα δέν έχουν πολλούς πόρους, πρέ
πει νά περιορισθοΰν είς τό νά διεξάγουν πδλεμον άνταποκρινό- 
μενον προς τήν κατάστασιν. Έ  παρουσία στρατιωτών πολιτών 
είναι ή μόνη έγγύησις σοβαράς καί αποτελεσματικής ένεργείας. 
Τό άποδεικνύει τό παρελθόν. Πρέπει νά παύση τό σκάνδαλον 
τών στρατηγών τοΰ «γλυκού νεροΰ» (§ 23—27). Διά τήν συν- 
τήρησιν τοΰ στρατού τούτου θά χρειασθή κάτι περισσότερον άπό 
90 τάλαντα κατ’ έτος. Αί πολεμικαΐ έπιχειρήσεις θά προμηθεύ
σουν ευκόλως δ.τι χρειάζεται έπΐ πλέον διά τόν μισθόν τών 
στρατιωτών. "Οσον αφόρα τά μέσα έξασφαλίσεως τοΰ άπαιτου- 
μένου ποσοΰ. ό Δημοσθένης κάμνει άνάγνωσιν υπομνήματος (πό
ρου άπόδειξις), τοΰ όποιου ό τίτλος μόνον μνημονεύεται εις τό 
κείμενον (§ 28—30).

Άφοΰ ανέπτυξε τάς προτάσεις ταύτας, ό ρήτωρ εις τό 
τρίτον μέρος τοΰ λόγου του τονίζει τά πλεονεκτήματα στρα
τού μονίμου καί κανονικώς πληρωνομένου, έπιμένει δε έπΐ τής 
ανάγκης δπως εις τούς μισθοφόρους προστεθούν καί ’Αθηναίοι 
πολΐται. Οί έτησίαι άνεμοι κατά τό θέρος καί αί τρικυμίαι 
τοΰ χειμώνος δέν έπιτρέπουν νά στέλλωνται πάντοτε βοήθει- 
αι έξ ’Αθηνών εις τά παράλια τής Θράκης. Χρειάζονται έπο- 
μένως δυνάμεις παραμένουσαι καθ’ δλον τό έτος είτε εις τάς 
άκτάς ταύτας είτε εις τάς γειτονικάς καί ύπαγομένας εις 
τήν κυριαρχίαν τών ’Αθηνών νήσους (§ 31—32). Καλώς συγ- 
κροτούμεναι, πληρωνόμεναι καί έλεγχόμεναι κανονικώς, αί 
δυνάμεις αύται θά έμποδίσουν τά πολεμικά τοΰ Φιλίππου νά 
λεηλατούν τούς συμμάχους τών ’Αθηνών καί νά έπεκτείνουν 
τάς διαρπαγάς μέχρι καί τών παραλίων τής ’Αττικής. Θά 
σψζουν τούς ’Αθηναίους από τό αίσχος νά καταφθάνουν πάν
τοτε πολύ άργά καί θά διατηρούν τάς σπουδαιοτέρας θέσεις.

Προβαίνει κατόπιν εις σύγκρισιν τής δργανώσεως τών 
έορτών καί θεαμάτων μέ τήν όργάνωσιν τοΰ πολέμου. Εις 
τάς μέν δλα τά προβλέπουν καί τά ρυθμίζουν έκ τών προ- 
τέρων. Εις τά τοΰ πολέμου τό παν έγκαταλείπεται εις τήν 
τύχην. Δι’ αυτά οί Αθηναίοι άφήκαν νά διαφύγουν δλαι αί 
εύκαιρίαι. 'Ο Φίλιππος τούς περιφρονεΐ. Τά λέγει μάλιστα εις 
τινας έπιστολάς άπευθυνομένας προς τάς πόλεις τής Εύβοιας, έπι- 
στολάς τάς όποιας* άναγινώσκει ό Δημοσθένης διά νά 
κεντρίση τήν φιλοτιμίαν τοΰ δήμου’ καί άνοιξη τούς οφθαλ
μούς του έπΐ τής πραγματικής καταστάσεως τών ζητημάτων 
του (§ 33—37). ’Ας παύσουν έπΐ τέλους οί ’Αθηναίοι νά 
άποβαίνουν έρμαιοι τών γεγονότων καί νά αντιμετωπίζουν τά 
πλήγματα μόνον δταν καταφέρωνται ταΰτα, νά αφήνουν δέ 
τόν Φίλιππον νά ύπαγορεύη εις αυτούς τά έκστρατευτικά
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των σχέδια, χωρίς νά λαμβάνουν ποτέ την πρωτοβουλίαν ούδε- 
μιάς στρατιωτικής ένεργείας (§ 38—41). Αί πρόοδοι τοΰ Φι- 
λίπου, ή άκατάπαυστος δραστηριότης, ή ακόρεστος απληστία 
του θά αφυπνίσουν βεβαίως τούς ’Αθηναίους από τόν λήθαρ- 
γόν των, έκτός έάν καταληφθούν υπό άπογνώσεως καί έγκα- 
ταλείψουν μόνοι έαυτούς. Πρέπει νά καταβληθούν προσωπι- 
καί προσπάθειαι (καί τοΰτο είναι τό δεύτερον σημεΐον τό όποιον 
πραγματεύεται εις τό τρίτον μέρος τοΰ λόγου), πρέπει νά άνέλ- 
θουν οί ίδιοι οί πολϊται εις τά πλοία, νά μετέχουν τοΰ πολέμου, 
νά γίνουν ταυτοχρόνως στρατιώται, μάρτυρες καί κριταί τών 
συμβαινόντων. Τότε οί στρατηγοί δεν θά άρκοΰνται πλέον νά 
δίδουν ωραίας υποσχέσεις, χωρίς νά κάμνουν τίποτε, θά  αντι
μετωπίζουν τόν θάνατον εις τά πεδία της μάχης καί δχι ένώπιον 
τών δικαστηρίων. "Ας παύσωμεν, άναφωνεΐ ό ρήτωρ, νά άλ- 
ληλοκατηγορούμεθα. νά ματαιοσχολοΰμεν καί νά άκούωμεν 
τούς διαδίδοντας ψευδείς ειδήσεις. Ά ς  κάμνωμεν τό καθήκόν 
μας, άς πολεμώμεν τόν Φίλιππον εις την χώραν του, διά νά 
μη εύρεθώμεν εις την άνάγκην νά άμυνώμεθα έντός των έδα- 
φών μας (§ 42— 50). Εις τόν έπίλογον ό ρήτωρ διατυπώνει 
τήν εύχήν δ'τι ή είλικρίνειά του, ή όποια τόν έκθέτει εις 
προσωπικούς κινδύνους, θά άποβή εις γενικόν καλάν (§ 51).

Πότε έξεφωνήθη ό α' Φιλιππικός.

Εις τά διασωζόμενα χειρόγραφα ό α Φιλιππικός τάσ
σεται μετά τούς Όλνν&ιακονς. Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς 
προσδιορίζει αυτόν κατά τό πρώτον έτος τής 107ης Όλυμ- 
πιάδος (351 π. X.) καί ολα τά γεγονότα τά όποια υπαι
νίσσεται ό λόγος ούτος έπιβεβαιώνουν αυτήν τήν χρονολογίαν. 
Ό  αυτός συγγραφεύς καί αισθητικός διατυπώνει σχετικώς 
μέ τόν α' Φιλιππικόν παράδοξον ιδέαν. Τόν διαιρεί εις 
δύο λόγους, έκ τών όποιων ό δεύτερος αρχίζει εις τήν παρά
γραφον 30 καί εις τάς λέξεις: 'Ά  μεν ημείς, ώ Άνδρες
’Αϋηνάϊοι, δεδννήμεϋ’ ενρεΐν ..........καί έξεφωνήθη τέσσαρα
έτη μετά τόν πρώτον, κατά τό 347, δτε ό Φίλιππος νικήσας 
εις τήν Όλυνθον καί γενόμενος κύριος τής Χαλκιδικής ήπεί- 
λει τάς έξαρτωμένας άπό τούς ’Αθηναίους νήσους καθώς καί 
τάς πόλεις τάς όποιας κατεϊχον οΰτοι εις τόν Ελλήσποντον.

Ό  Διονύσιος βεβαίως διέθετεν ιστορικά τεκμήρια τά όποια 
δεν κατέχομεν πλέον. Συγκεκριμένως είχεν ύπ’ δψιν τήν 
«Άτθίδα» τοΰ Φιλοχόρου. Πρέπει έπομένως νά πιστεύσωμεν 
δτι αί δυνάμεις αί όποΐαι κατά τούς πρώτους μήνας τοΰ 
34G—τό γνωρίζομεν καί άλλαχόθεν — ευ ρίσκοντο εις τά

6
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παράλια της Θράκης υπό την διοίκησιν τοΰ Χάρητος είχον 
σταλή έκεΐ προτάσει τοΰ Δημοσθένους. Είναι όμως δύσκολον 
να παραδεχθώμεν δτι δ έκφωνηθείς τότε λόγος υπό του ρήτο- 
ρος περιέχεται εις τάς τελευταίας σελίδας τοΰ σωζομένου α . 
Φιλιππικόν. "Ολοι άλλωστε οί αρχαίοι καί νεώτεροι σχολια- 
σταί τοΰ Δημοσθένους δεδικαιολογημένως ήρνήθησαν να τό παρα
δεχθούν. Πράγματι τίποτε εις τάς σελίδας έκείνας δεν άρμόζει εις 
την πολιτικήν κατάστασιν τοΰ 347. Ό  ρήτωρ δεν δμιλεϊ κάν 
περί των πόλεων τοΰ Ελλησπόντου. Καί δταν άγανακτή 
διά την βραδύτητα των ’Αθηναίων, δταν υπενθυμίζω εις 
αύτοΰς τάς τρεις έκστρατείας αί δποϊαι ήλθον πολύ αργά 
διά νά σώσουν την Μεθώνην, τάς ΙΙαγασάς καί την Ποτί- 
δαιαν (§ 35), δέν προσθέτει—δ,τι δεν θά παρέλειπε νά είπη κατά 
τό 347—δτι καί ή "Ολυνθος έπεσε πρό της άφίξεως των αθηναϊ
κών έπικουριών.

"Οταν άναγινώσκωμεν την δυνατήν αύτήν δημηγορίαν φαν- 
ταζόμεθα δτι προεκάλεσε ζωηράν έντύπωσιν. Τίποτε έν τούτοις 
δέν άποδεικνύει δτι οί ’Αθηναίοι υιοθέτησαν τά προτεινόμενα 
δπό τοΰ Δημοσθένους μέτρα1. Δέν βλέπομεν νά έλαβον πρω
τοβουλίαν τινά, νά ένήργησαν μέ σθένος. "Οπως φαίνεται, έξη- 
κολούθησαν νά κάμνουν τόν πόλεμον δπως ήθελεν δ αντίπα
λός των καί δχι δπως είχον συμφέρον αύτοί νά τόν κάμνουν. 
Καί αυτός δ κίνδυνος τής Όλύνθου δέν τούς άπέσπασεν άπό 
τήν ραθυμίαν των, είμή δταν ήτο πλέον αργά. Τούτο σημαίνει 
δτι ή ευγλωττία τοΰ Δημοσθένους άπέβη εις μάτην; "Οτι δέν 
ήσκησε καμμίαν άμεσον καί απ’ εύθείας έπίδρασιν; Ό  λόγος τοΰ 
μεγάλου ρήτορος Ικαμεν άναμφιβόλως έντύπωσιν εις τόν λαόν. 
Ή  έντύπωσις δ'μως αϋτη είχεν ανάγκην νά έπαναλαμβάνεται 
πολλάκις, νά υποστηρίζεται άπό αύστηρά μαθήματα γεγονότων, 
άπό άνάγκην άκόμη περισσότερον έπείγουσαν, πριν παρασύρη 
άνθρώπους άπερροφημένους υπέρ τό δέον άπό τά ιδιαίτερα αύτών 
συμφέροντα καί άπό τήν αγάπην πρός τόν ράθυμον καί εύκολον 
βίον διά νά καταβάλουν μεγάλας πατριωτικάς προσπάθειας.

1. Ό  Schaefer, I I , σ. 71. φρονεί ότι ό αποκλεισμός τών μακεδο
νικώ ν εμπορικών λιμένων, περί τών οποίων γίνετα ι λόγος εις τόν β ’ 
Ό λνν& ιακόν, § 16, διετάχΑη κατόπιν τοΰ α ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν .
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ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ

Κακώς tv τφ  πολέμα) τφ  προς Φίλιππον οι Ά ϋηναιοι φε- 
ιοόμενοι συνελ.ηλύϋασιν εις εκκλησίαν άϋνμοννιες 'Ο τοίνυν ρή- 
τιορ τήν τ ’ άϋνμίαν πειράται παύειν, λέγων οϋδεν είναι θαυμα
στόν εϊ ραθυμονντες κεκράτηντat, και είσηγεϊται πώς &ν άρι
στά τφ  πολέμομ προσενεχθεϊεν. Κελεύει δε δυο δυνάμεις παρα- 
ακενάαασθαι, μίαν μεν μείζω, πολιτικήν, ητις οίκοι μένονσα 
προς τάς κατά καιρόν χρείας έτοιμος υπάρξει, έτέραν δ ’ ελάττω, 
ξένων δντων τών ατρατευομένων, παραμεμειγμενών δε (και πο- 
λ.ιτών. Ταύτην δε) κελεύει την δύναμιν μη Άθηνησι μένειν μ ηδ’ 
Ζκ της πόλεως ποιεϊσ&αι τάς βοήθειας, αλλά περί την Μακεδο
νίαν άναστρέφεσθαι πολεμούσαν άδιαλείπτως, ΐνα μη τούς ετή
σιας πνέοντας έπιτηρησας δ Φίλιππος η καί τον χειμώνα, ηνίκ’ 
*Αΰηνηάεν εις Μακεδονίαν πλειν ου δυνατόν, επιχειρή τοϊς 
σιράγμασι καί παρά την απουσίαν τών Αθηναίων απάντων 
χρατη, άλλ’ εγγύς η προς αυτόν άντιταξομένη δύναμις ύπάρχη.
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1 Εί μέν περί καινού τίνος πράγματος προυτίθετ’, ώ αν- 
δρες ’Αθηναίοι, λέγειν, έπισχών αν έως οί πλεΐστοι τών 
είωθότων γνώμην άπεφήναντο, εί μέν ήρεσκέ τί μοι τών 
ύπό τούτων βηθέντων, ήσυχίαν αν ήγον- εί δέ μη, τότ’ 
άν αύτός έπειρώμην έχ γιγνώσκω λέγειν έπειδή δ’ υπέρ 
δ>ν πολλάκις είρήκασιν οδτοι πρότερον, συμβαίνει καί 
νυνί σκοπεϊν, ήγοΰμαι καί πρώτος άναστάς εικότως άν 
συγγνώμης τυγχάνειν εί γάρ έκ του παρεληλυθότος 
χρόνου τά δέονθ’ οδτοι συνεβούλευσαν, ούδέν άν ύμας 
νυν έδει βουλεΰεσθαι.

2 Πρώτον μέν οδν ούκ άθυμητέον, δ> άνδρες ’Αθηναίοι, 1 2

1. Κριτικοί τινες αντί τού π ροντίΰ -ετ  ’ φρονούν ότι θ ά  έπρεπε νά 
γραφή π ρο ΰ κ ειτο  η προντέ& ειτο . *0 Sauppe καί ό Bremi ΰπεστήριξαν 
τήν πρώ την γραφτήν, νομίζοντες ότι ό προεδρεύων τής συνελεύσεως 
εξακολουθεί κ α θ ’ όλην τήν διάρκειαν τής συνεδρίας νά ύποβάλλη 
τήν ήμερησίαν διάταξιν εις τάς συζητήσεις τών ρητόρων. Π ρβλ. Ίσ ο - 
κράτους Π ερ ί ειρήνης, 45 : « Π αρελήΙν& α... ά ποφ α νοΰμενος  α τ υ γ 
χάνω  γ ινώ σκω ν... π ε ρ ί  ών ο ί π ρ ν τά ν ε ις  προτι& εασιν».

2. Μετά τ<5»> είω&·ότων υπονοείτα ι γνώ μη ν  άποφαίνεσ& αι. Έ κ  
τούτου καταφαίνετα ι ότι ό Δημοσθένης δέν ήτο ακόμη κατα  τήν επο
χήν εκείνην μεταξύ τών ρητόρων οί όποιοι ώμίλουν συνήθως καί 
ήσκουν τήν μεγαλυτέραν επιρροήν επί τού δήμου. ("Α λλοι υποστηρί
ζουν ότι ό ρήτωρ υπονοεί τούς πρώ τους κατά σειράν όμιλοϋντας, ύπερ- 
βάντας δέ τό 50ον έτος τής ηλικίας των, διότι ε ις  νόμος τού Σόλω νος 
άπηγόρευε νά  ομιλούν πρώ τοι οί μή συμπληρώσαντες τό 50όν). Ό  
W eil παρατηρεί ότι με τήν τυπικήν αυτήν έκφρασιν μετριοφροσύνης ό 
ρήτωρ αρχίζει ζω ηράν έπίκρισιν τώ ν συνήθων συμβούλων τού λαού, 
καταδήλων ευθύς έξ αρχής ότι άνήκει είς τήν αντιπολίτευσήν, ως θ ά
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’Εάν μέν, ώ ’Αθηναίοι, έπρόκειτο νά όμιλήση κανείς διά 
νέαν τινά ύπόθεσιν1, θά έπερίμενα εν σιωπή μέχρις δ του εϊπουν 
τήν γνώμην των οί περισσότεροι από τούς συνήθεις δμιλητάς 
•σας2. Και τότε, αν μεν μοΰ ήρεσκαν κατά τι δσα θά έλεγαν 
■ούτοι, Οά έκαθήμην εις τήν ησυχίαν μου. Εί δ’ άλλως θάπροσε- 
πάθουν καί εγώ τότε νά εΐπω τήν γνώμην μου3. ’Επειδή όμως 
καί τώρα ακόμη συμβαίνει νά σκέπτεσθε περί ζητήματος4 διά τό 
όποιον πολλάς φοράς προηγουμένως έχουν δμιλήσει οί κύριοι 
•ούτοι, νομίζω δτι Οά μέ συγχωρήσετε—καί δικαίως—εάν έγεί- 
ρωμαι πρώτος νά δμιλήσω. Διότι εάν κατά τό παρελθόν 
μάς είχαν συμβουλεύσει ούτοι τί έπρεπε νά γίνη, ασφαλώς 
δεν θά εύρίσκεσθε τώρα εις τήν ανάγκην νά συσκέπτεσθε (περί 
τοιούτων ζητημάτων).

Πρώτον λοιπόν, ώ ’Αθηναίοι, δεν πρέπει νά άθυμήτε διά

έλέγομεν σήμερον. *0 σχολιαστής τοΰ Δημοσθένους παρέβαλε τό προ
οιμίου τοΰτο πρός το προοίμιον τοΰ Ά ρ χ ιδ ά μ ο ν  τοΰ Ίσοκράτους, το
νίζουν την παρατηρουμένην άντίθεσιν μεταξύ τής δηκτικής γοργότητος 
τοΰ άντιμακεδόνος ρήτορος καί τοΰ αρμονικού μεν άλλα άνειμένου ΰφους 
τοΰ γλαφυρού κήρυκος τής πανελληνίου ένότητος. Π ράγματι δ ’Ισο
κράτης εμφανίζει τόν υιόν τοΰ ’Αγησιλάου λέγοντα : "Ισως τ ιν έ ς  ημώ ν  
Φ αυμάζουσιν, ο τι τον  άλλον χρόνον ε μ μ εμ εν η χώ ς το ϊς  τη ς  π ό λεω ς  
ν ομ ίμο ις , ώς ονχ ο ϊδ ’ ε ϊ  τ ις  άλλος τω ν ή λιχ ιω τώ ν, τοσαντην  π επ ο ίη -  
χα  τη ν  μ εταβολήν, ώ στε π ε ρ ί  ών όχνονσ ιν  ο ί πρεα β ντερο ι λέγειν , 
π ε ρ ί  τούτω ν  νεώ τερος ών παρελήλν& α σνμβονλενσω ν. ’Ε γώ  δ ’, ε ί  
μ ε ν  τ ις  τω ν είϋ-ισμένω ν εν ν μ ΐν  ά γορενειν  άξίω ς ήν τή ς  π όλεω ς  
ε ίρη χώ ς, π ολλή ν  άν ησυχίαν  ή γ ο ν  νυν  δ ’ όρων κλπ.

3. Το α γινώ αχω  ίσοδυναμεΐ πρός τή ν  έμ ή ν  γνώ μη ν, ά εμο ι δοχεΐ.
4. Τό λέγει μετά περιφρονήσεως περί τών συνήθων ρητόρων τής 

εκκλησίας τοΰ δήμου, οί όποιοι δέν έδω καν άκόμη τάς άπαραιτήτους 
βυμβουλάε.
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τοΐς παροϋσι πράγμασιν, ούδ’ εί πάνυ φαύλως έχειν 
δοκεϊ.'Ό γάρ έστι χείριστον αύτών έκ του παρεληλυθότος 
χρόνου, τούτο πρός τά μέλλοντα βέλτιστον ύπάρχει. 
Τί οδν έστί τούτο; "Οτι ούδέν, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, των 
δεόντων ποιοόντων ύμών, κακώς τά πράγματ’ έχει- έπεί 
τοι πάνθ’ & προσήκε πραττόντων ούτως είχεν, ούδ’

3 αν ελπίς ήν αύτά βελτίω γενέσθαι. ’Έπειτ’ ένθυμητέον 
καί παρ’ άλλων άκοόουσι καί τοΐς είδόσιν αύτοϊς άνα- 
μιμνησκομένοις ήλίκην ποτ’ έχόντων δόναμιν Λακεδαι
μονίων, έξ οδ χρόνος ού πολύς, ως καλώς και προσή
κοντος ούδέν άνάξιον ύμεϊς έπράξατε της πόλεως, άλλ’ 
ύπεμείναθ’ ύπέρ τών δικαίων τόν πρός εκείνους πόλε
μον. Τίνος οδν ένεκα ταΰτα λέγω; ϊν’ είδήτ’, ώ ανδρες 
’Αθηναίοι, καί θεάσησθε, δτι ούδέν οΰτε φυλαττομένοις 
ύμΐν έστί φοβερόν, οΰτ’, άν όλιγωρήτε, τοιοϋτον οΐον 
άν ύμεΐς βούλοισθε, παραδείγμασι χρώμενοι τη τότε 
ρώμη τών Λακεδαιμονίων, ής έκρατεϊτ’ έκ τοΟ προσέ- 
χειν τοΐς πράγμασι τόν νουν, καί τη νυν ΰβρει τούτου, 
δι’ ην ταραττόμεθ’ έκ τού μηδέν φροντίζειν ών έχρήν.

4 Εί δέ τις ύμών, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, δυσπολέμητον 
οϊεται τόν Φίλιππον είναι, σκοπών τό τε πλήθος τής 
ύπαρχούσης αύτώ δυνάμεως καί τό τά χωρία πάντ’ άπο- 
λωλέναι τη πόλει, όρθώς μέν οϊεται· λογισάσθω μέντοι 
τοΟΘ’ δτι εϊχομέν ποθ’ ήμεΐς, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, Πύδναν 
καί Ποτίδαιαν καί Μεθώνην καί πάντα τόν τόπον τού
τον οίκεϊον κύκλω, καί πολλά τών μετ’ έκείνου νύν δν- 
των εθνών αύτονομούμενα καίέλεύθερ’ ύπήρχε, καί μαλ-

5 λον ήμΐν έβούλετ’ έχειν οίκείως ή ’κείνω. Εί τοίνυν ό 1 2 3 4

1. "Ο γάρ έσ τ ι χ ε ίρ ισ τον ... β έλ τ ισ τον  υ π ά ρχε ι. Π ρβλ. Δ η μ οσ ϊέ- 
νους Π ερ ί τώ ν  συμμορ ιώ ν, § 24, δπου ό ρητωρ, αφοΰ διήγειρε τήν π ε 
ριέργειαν τοΰ ακροατηρίου του, μέ έκφρασιν έξ ίσου παράδοξον φαινο
μεν ική ς  πρ οσθέτει: α ίν ίγμ α τι γάρ ομοιον τοϋτό  γε. Βλ. επίσης α “Ο
λ υνθ ια κ όν, 4 .’Ε ντα ύθα  δ Δημοσθένης καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν' 
διά νά γίνουν παραδεκτο ί σκληραί άλήθεια ι καί α ισ θανθούν δλοι τήν 
ανάγκην ριζικής μεταβολής είς τόν τρόπον διαχειρίσεως τώ ν κοινώ ν.

2. Υ π ο ν ο ε ί  τούς νεωτέρους καί τούς γνωρίζοντας.
3. Π ρό τοΰ δικαίω ν  προσετίθετο έν A Υ : “Ε λλη νικώ ν. Π ρβλ. Π ερ ί 

τή ς  “Ρ οδίω ν ελευθ ερ ία ς , 29 καί β ' Ό λ υ ν θ .,  24.
4. Δυνατόν νά νοή τόν ά ποκληθέντα  Κ ορινθ ιακόν πόλεμον τοΰ 

395 π . X . ή τόν Βοιωτικόν τοΰ 378. Τόν πρώ τον υπενθυμίζει ό Δημο
σθένης είς τόν Π ερ ί τοΰ  στεφάνου  λόγον, 96. ’Α λλά τό τελευτα ΐον 
τοΰτο χωρίον δέν άποδεικνύα  δτι ό ρήτωρ δέν έσκέφθη ενταύθα  νεώ-
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τί)ν σημερινήν κατάστασιν των πραγμάτων, έστω καί uv φαίνον
ται δτι είναι εις πολύ κακόν σημεΐον. Διότι, δ,τι είναι χείριστον 
από αυτά κατά τό παρελθόν, αυτό τούτο είναι άριστον διά τό μέλ
λον 1. Τί είναι λοιπόν αυτό; "Οτι, επειδή δεν έπράξατε τίποτε 
από δσα έπρεπε, δι’ αυτό, ώ ’Αθηναίοι, τά ζητήματα εύρίσκον- 
ται εις κακήν κατάστασιν. Διότι βεβαίως εάν έκάμνατε παν δ,τι 
έπρεπε καί τά πράγματα ήσαν εις αυτήν τήν κατάστασιν, τότε 
ούτε ελπίς δέν θά υπήρχε νά καλυτερεύσουν. ’Έπειτα πρέπει νά 
άναλογισθήτε, δσοι μέν δέν τά γνωρίζετε άκουοντες αυτά από 
άλλους 2, δσοι δε τά γνωρίζετε μόνοι σας ενθυμούμενοι δτι, αν 
καί είχαν τόσην δύναμιν οί Λακεδαιμόνιοι κάποτε,—καί δέν πα_>- 
ήλθεν από τότε πολύς καιρός—, εν τούτοις σείς ένηργήσατε 
καλώς καί όπως έπρεπε, καί δέν έκάματε τίποτε τό ανάξιον τής 
δόξης τής πόλεως. Τουναντίον μάλιστα, ύπεμείνατε εναντίον 
εκείνων χάριν τού δικαίου·" τόν πόλεμον4. ΓΙρός ποιον λοιπόν 
σκοπόν τά λέγω αυτά; Διά νά άντιληφθήτε, ώ ’Αθηναίοι, καί 
διά νά Ιδήτε μόνοι σας δτι τίποτε δέν πρέπει νά φοβήσθε, εάν 
λαμβάνετε μέτρα προνοίας, άλλ’ δτι καί τίποτε πάλιν δέν θά 
γίνη δπως τό θέλετε, άν σείς δεικνύετε αμέλειαν. "Ως παρα
δείγματα νά έχετε τήν τότε δύναμιν των Λακεδαιμονίων,—τήν 
οποίαν κατενικήσατε διότι είχατε έστραμμένην δλην σας τήν 
προσοχήν εις τά ζητήματα τής πόλεως—, καθώς καί τήν σημε
ρινήν αυθάδειαν τού ανθρώπου αυτού 5, διά τήν οποίαν ταρασ- 
σόμεθα τώρα, διότι δέν έφροντίζαμεν διά τίποτε από δ,τι 
έπρεπε.

Έάν όμως κανείς από σάς, ώ ’Αθηναίοι, νομίζη δτι δ 
Φίλιππος είναι δυσπολέμητος, σκεπτόμενος καί τό μέγεθος 
τής δυνάμεως τήν οποίαν διαθέτει καί τό γεγονός δτι έχασε 
πλέον ή πόλις δλα τά οχυρά μέρη της6, όρθώς σκέπτεται ασφα
λώς. "Ας άναλογισθή εν τούτοις δτι κάποτε ημείς ε’ίχαμεν, ώ 
’Αθηναίοι, τήν Ιΐύδναν καί τήν Ιίοτίδαιαν καί τήν Μεθώνην 
καί δλον αυτόν τόν τόπον γύρω7 ίδικόν μας. Πολλοί μάλιστα 
από τούς λαούς οί οποίοι τώρα είναι υπό τήν εξουσίαν του8 
ήσαν τότε αυτόνομοι καί ελεύθεροι καί μάλλον μέ ημάς θά 
ήθελαν νά έχουν φιλικάς σχέσεις παρά μέ εκείνον. Έάν λοιπόν

τερον τινα πόλεμον. Ά φ ’ ετέρου αί λέξε ις : εξ  ου χρόνος ον πο λ ύς  
δέν αποκλείουν τόν πόλεμον τοΰ 395.

5. Ν οεί τόν Φ ίλιππον.
6. 'Υ π ονοεί τα  κατωτέρω άναφερόμενα όχυρα : Π ύδναν. Π οτί- 

δα ιαν καί Μ εθιόνην.
7. Τόν πέριξ τοΰ Θ ερμαϊκού κολπου τόπον.
8. Οί Ίλλυ ρ ιο ί, Θράκες. Π αίονες. Θεσσαλοί. Π ρ β? . α ' Ό -  

λυν& ., § 23.
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Φίλιππος τότε ταύτην έσχε τήν γνώμην ώς χαλεπόν πο- 
λεμεϊν έστίν Άθηναίοις εχουσι τοσαϋτ’ έπιτειχίσματα 
της αύτοΰ χώρας έρημον όντα συμμάχων, ούδέν δν <5ν 
νυνί πεποίηκεν έπραξεν ουδέ τοσαύτην έκτήσατο αν 
δύναμιν. Άλλ’ είδεν, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, τούτο καλώς 
εκείνος, δτι ταϋτα μέν έστιν άπαντα τά χωρί’ αθλα τοϋ 
πολέμου κείμεν’ έν μέσω, φύσει δ’ υπάρχει τοΐς παροϋσι 
τά των άπόντων, καί τοΐς έθέλουσι πονεΐν καί κινδυ-

6 νεύειν τά των άμελούντων. Καί γάρ τοι ταύτη χρη- 
σάμενος τη γνώμη πάντα κατέστραπται καί έχει, τά μέν 
ώς δν έλών τις έχοι πολέμω, τά δέ σύμμαχα καί φίλα 
ποιησάμενος- καί γάρ συμμαχεΐν καίπροσέχειν τον νουν 
τούτοις έθέλουσιν, άπαντες, ους δν όρώσι παρεσκευα-

7 σμένους καί πράττειν έθέλοντας δ χρή. ”Αν τοίνυν, & 
ανδρες ’Αθηναίοι, καί υμείς έπί της τοιαύτης έθελή- 
σητε γενέσθαι γνώμης νϋν, έπειδήπερ ού πρότερον, καί 
έκαστος υμών, οΰ δει καί δύναιτ’ δν παρασχεϊν αυτόν 
χρήσιμον τη πόλει, πασαν άφείς τήν ειρωνείαν ̂ τοιμος 
πράττειν ύπάρξη, ό μέν χρήματ’ έχων είσφέρειν, ό δ’ έν 
ηλικία στρατεύεσθαι, —συνελόντι δ’ άπλώς έάν υμών 1 2 3 4 5

1. ΎΑ ϋ·λα ... κ ε ίμ ε ν ’ εν  μέσω . 'Η  εκφςιασις αυτή προέρχεται εκ 
τοϋ ότι εις τους αγώ νας έν Έ λ λ ά δ ι τα βραβεία έτοποθετοΰντο εις τόν 
στίβον. 'Ο  vSauppe μνημονεύει την Ίλ ιά δ α  Ψ , 273: «‘Ι π π ή α ς  τ ά δ ’ αεϋ·λα  
δ εδεγμένα  κ ε ΐ τ ’ εν ά γώ ν ι».

2. Έ ξυπακουει εκείνους οί όποιοι παρίστανται εις τά μέρη όπου 
κρίνονται τά συμφέροντα τοη . Ό  Δημοσθένης προετοιμάζει ήδη τήν 
πρότασιν την οποίαν θ ά  διατυποιση περί συγκροτήσεως μικρού στρα
τού παραμένοντος συνεχώς εις τά Μ ακεδονικά παράλια.

3. Ό  Ντίντορφ παρατηρεί ότι ή φράσις: κα ι π ρο σ έχ ειν  τον  νουν  
τούτο ις έ&έλουαιν α πα ν τες  αποτελεί έξάμετρον.

4. Ε ιρω νείαν . 'Ο  άνθρω πος ο όποιος προσποιείται ότι είνα ι π ε 
ρισσότερον αδύνατος, πτωχός ή αμαθής πα ρ ’ ό,τι ε ίνα ι πράγματι ώνο- 
μάζετο εϊρω ν. *Ητο το αντίθετον τοΰ καυχησιολόγου. άλαξόνος. ΙΙρβλ. 
Ά ριστοτέλους Ή ϋ-ικά  Ν ικο μ ά χε ια , Ι \  , 13 : «Δ οκεΐ δη ό μ έν  άλαξώ ν  
π ρ ο σ π ο ιη τ ικ ό ς  τω ν ενδόξω ν είνα ι κα ι μη  υ πα ρχόντω ν  καί μ ε ιξόνω ν  
ή υ π ά ρχε ι, ό δ 3 εϊρω ν άνάπ α λιν  άρνεΐαϋ-αι τά  υ π ά ρχο ν τα  ή έλά ττω  
πο ιε ΐν » . 'Η  ειρω νεία  άπετέλει χαρακτηριστικόν τώ ι Α θη να ίω ν , 
δ ι’ αυτό δέ ό Δημοσθένης, προσθέτων το άρθρον, λ έ γ ε ι: πασ αν  την

5. Τ ρία  έτη προηγουμένως εις τον Π ερ ί τω ν  συμμορ ιώ ν  λογον 
του ό ρήτωρ ε ίχεν υπομνήσει πόσον άπέφευγον οί εύποροι πολ ΐτα ι νά 
πληριόνουν τάς εισφοράς  (φόρον έπί τής περιουσίας, έπιβαλλόμενον 
Ιδιαιτέρως, κυρίως δε έν κα ιρφ  πολέμου), άπέκρυπτον δέ μάλιστα καί 
την περιουσίαν των, ιδίως τήν μή καταφανή (ουσ ία  αφ ανής). Ή  εϊσ- 
πραξις τών καθυστερημένω ν φόρων έγίνετο μετά δυσκολίας. Το αυτό 
συνέβαιιεν ήδη περί τά τέλη τοΰ Π ελοποννησιακοΰ πολέμου καί 
κατά τάς άρχάς τοΰ 4ου αίώνος. αί συνήθειαι δέ αυται ουδόλως έξέλι-
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ό Φίλιππος είχε τότε αυτήν τήν γνώμην, ότι δηλαδή θά ήτο 
δύσκολου να πολεμήση τούς ’Αθηναίους οί όποιοι ειχον τόσα 
ωχυρωμένα φρούρια εις τήν χώραν του, ενώ αυτός δεν είχε 
καθόλου συμμάχους, δέν θά κατώρθωνε τίποτε από δ',τι έχει 
επιτύχει έως τώρα, ούτε θά άπέκτα τόσην δύναμιν. ’Αλλ’ αντε- 
λήφθη καλώς, ώ ’Αθηναίοι, δ άνθρωπος αυτός τό έξης : ότι 
όλα αυτά τά μέρη είναι ώς βραβεία ελεύθερα εις όποιον θά 
ήθελε νά τά κερδίση μέ πόλεμον1, εκ φύσεως δε τά αγαθά των 
απάντων ανήκουν εις τούς παρόνταςJ καί τών άμελούντων εις 
όσους θέλουν νά κοπιάζουν καί νά ριψοκινδυνεύουν. Καί πρά
γματι επειδή τοιουτοτρόπως έσκέφθη (ό Φίλιππος), έχει καθυπο
τάξει τά πάντα καί τά κατέχει, άλλα μεν όπως θά τά είχε κανείς 
άν τά έκυρίευε μέ πόλεμον, άλλα δε άφοϋ τά κατέστησε φιλι
κά καί σύμμαχα. Διότι όλοι θέλουν νά είναι σύμμαχοι καί νά 
αποδίδουν σημασίαν ° εις όσους βλέπουν ότι είναι παρεσκευα- 
σμένοι καί αποφασισμένοι νά κάμνουν δ,τι πρέπει. ’ Αν λοιπόν 
καί σείς, ώ ’Αθηναίοι, θελήσετε νά άσπασθήτε τώρα όμοιον 
τρόπον τον σκέπτεσθαι, άφοϋ δέν τό έκάματε πρωτύτερα, καί 
άν έκαστος από σάς, άφήνων κατά μέρος κάθε προσποίησιν 
(αδυναμίας)1, φανή πρόθυμος νά κάμη δ,τι πρέπει καί όπου 
δυνηθή νά προσφέρη χρησίμους υπηρεσίας εις τήν πολιτείαν— 
όποιος μέν έχει χρήματα νά συνεισφέρη χρήματα, όποιος δέ 
άγει στρατεύσιμον ηλικίαν νά μετέχη εις τάς εκστρατείας6—

παν ά φ ’ ής εποχής τυ ·θ·εωριχόν ταμεΐον διεχειρίζετο ό Εύβουλος. 
’Ενίοτε άναμψιβόλως, όταν παρουσιάζετο επικείμενος κίνδυνος, οί 
π/.ούσιοι—ή τουλάχιστον τινες έξ αυτών—έπλήρωνον εκούσιας συνεισ
φοράς (επ ιδ ό σ ε ις) .  Αί επανειλημμένοι όμως διαμαρτυρίαι κάι εκκλή
σεις τοΰ Δημοσθένους επί του προκειμένου δεικνύουν ότι αί ενισχύ
σεις αΰται δεν ικανοποιούν τάς άνάγκας *ής εθνικής άμύνης. Ή  
μομφή τήν οποίαν απευθύνει ανωτέρω πρός τούς εύπορους διά τον 
φορολογικόν των εγωισμόν δεν ένεπνέετο άπό καμμίαν δημαγωγικήν 
δ ιάθεσιν. *0 ρήτωρ δέν ήσθάνετο συστηματικήν εχθρότητα  κατά τοΰ 
πλούτου, κατά τής ιδιοκτησίας, τήν οποίαν έθειόρει απολύτως νόμιμον 
(βλ. Δημοσθένους α ' Ό λνν& ιαχός , 28).

Ή  απροθυμία  αϋτη παρετηρεΐτο τόσον εν καιρφ πολέμου όσον καί 
έν ειρήνη. Ά π ό  τής πρώ της άνόδου του εις τό ρητορικόν βήμα τής 
ΙΙνυκός ό Δημοσθένης, άφοΰ ΰπέμνησεν ότι ό πλούτος τών Α θ η ν ώ ν  
ήτο ίσος περίπου πρός τόν πλούτον «όλων τών άλλων πόλεων ήνωμέ- 
νω νη  προσέθετεν ότι καί αν άνηγγέλλετο ώς επικειμένη εισβολή τών 
στρατών τού βασιλέως τών Περσών, οί πλούσιοι δέν θ α  κατέβαλλον 
τήν εισφοράν, αλλά θ ά  έ'σπευδον νά αποκρέψουν τήν περιουσίαν τω ν καί 
νά  προσποιούνται τόν μή είίπορον. Τήν σκανδαλώδη αυτήν άπόκρυψιν 
τής φορολογήσιμου περιουσίας (οί λ ιπ ο τελ ε ΐς—όπως έ'λεγον αυτούς 
οί α ρχα ίο ι—, οί φ ο ρ ο χλ έπ τα ι  τής σημερινής εποχής, διά τούς 
οποίους τόσον εγιν ε  θόρυβος πρό τινων ετών, έχουν προγόνους 
άπό  τώ ν χρόνων τής άρχαιότητος !) κατήγγελλε πρό τίνος καί ό
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σύτών έθελήσητε γενέσθσι, καί παύσησθ’ αύτός μέν 
ούδέν έκαστος ποιήσειν έλπίζων, τόν δε πλησίον πάνθ* 
υπέρ αύτοΰ πράξειν, και τά ύμέτερ’ αυτών κομιεΐσθε,

8 αν θεός θέλη, καί τά κατερραθυμημένα πάλιν άναλή- 
ψεσθε, κάκεΐνον τιμωρήσεσθε.

Μή γάρ ώς θεώ νομίζετ’ έκείνω τά παρόντα πεπηγέ- 
ναι πράγματ’ άθάνατα, άλλά καί μισεί τις εκείνον 
καί δέδιεν, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, καί φθονεί, καί τών πάνυ 
νυν δοκούντων οίκείως εχειν αύτώ- καί άπανθ’ δσα περ καί 
έν άλλοις τισίν άνθρώποις ενι, ταΟτα κάν τοΐς μετ’ έκεί- 
νου χρή νομίζειν ένεΐναι. Κατέπτηχε μέντοι πάντα νυν, 
ούκ έχοντ’ άποστροφήν, διά τήν ύμετέραν βραδύτητα

9 καί ραθυμίαν- ήν άποθέσθαι φημί δειν ήδη. Όράτε γάρ,

Ισοκράτης εις τον Ά ρ ε ο π α γ ι τ ικ ό ν  του, ό όποιος μαλιοτα ένεφανιζε 
τούς πλουσίους νά περιφρονοΰν τούς πτωχούς καί νά  κρατούν ανεκμε
τάλλευτα τά κεφάλαιά των δημιουργοΰντες ανεργίαν, πενίαν καί α θλ ιό 
τητα  αύξανομένην όσημέραι (ο άριθμος τών τελείως άπορω ν άπετέλει 
κατά τήν εποχήν εκείνην το ήμισυ τού πληθυσμού). Γενικώ ς εις τάς 
’Α θήνας έπεκράτει ό κοινω νικός εγωισμός, τοιαύτη δέ κατάστασις δέν 
ένεθάρρυνε τάς ελπίδας καί τάς προσπάθειας εκείνω ν οί οποίοι ώς ό 
Δημοσθένης ήθελον ζωηροτέραν εξωτερικήν πολιτικήν. Καί ό μέν ’Ισο
κράτης ήθελε νά  τεθή  τέρμα εις τήν κοινω νικήν αυτήν κρίσιν διά τής 
συνενώσεως όλων τών 'Ε λλήνω ν καί κατακτήσεως τής Μ ικράς ’Ασίας, 
ο Δημοσθένης δέ διά τής έπικρατήσεως τών ’Α θηνώ ν έν Έ λλ ά δ ι, έστω 
καί διά νέων Π ελοποννησιακών πολέμων.

Μ ετρίως δ ιατεθειμένοι νά πληρώνουν τήν  ε ισφοράν  τω ν οί εύποροι 
τώ ν ’Α θηνώ ν, δέν ήσαν περισσότερον πρόθυμοι νά  αντιμετω πίζουν 
τούς κόπους καί τούς κινδύνους τής στρατιωτικής υπηρεσίας. ΔΓ αύτό 
ό Δημοσθένης ουνιστα τόσον ζωηρώς νά εκστρατεύουν αύτοπροσώπως 
οί στρατεύσιμοι καί νά  μή καταφεύγη ή πόλις είς τούς μισθοφόρους 
μόνον διά τήν ύπεράσπισ ιν τών συμφερόντων τής πατρίδος. ’Ενώ  δέ 
χιλ ιάδες ’Α θηναίω ν τών κατω τέρων τάξεων συνετέλουν με τήν πε ι
θα ρ χ ία ν  καί τήν εργατικότητα των, ώς ναΰται ή ώς κληρούχοι, ε’ις 
τάς κτήσεις τής πόλεως, οί πλούσιοι άπέφευγον τήν στράτευσιν, όσοι 
δέ δέν τό κατώ ρθω νον έπροτίμω ν το όλιγώτερον επικίνδυνον ιππικόν.

Ό  ρήτωρ άλλωστε δέν κατηγορεί συγκεκριμένος μίαν τάξιν πο 
λιτώ ν επί αποφυγή τής προσωπικής στρατεύσεως. Ό μ ιλ ε ΐ  γενικώ ς περί 
τών έχόντω ν στρατεύσιμον ηλικίαν. 'Υ π ονοεί έν τούτοις κυρίως 
τούς εύπορους οί όποιοι άπέφευγον τήν βαρεΐαν καί επικίνδυνον 
υπηρεσίαν τού πεζικού, εις τό ιππικόν δέ έδείκνυον όλιγωτέραν 
πε ιθα ρχία ν  από τούς ύπηρετούντας είς τάς κληρουχίας καί τά ς  
τοιήρεις πτωχούς πολίτας ΔΓ αύτό καί κατωτέρω (§ 16) τούς 
καλεΐ νά  μή διστάζουν νά γίνο ντα ι καί αύτοί ναΰται καί νά  υπηρε
τούν είς τό πεζικόν, διότι, όπως έτόνισε καί είς τόν Π ερ ί συντάξεω ς  
λόγον (4,5), ό στρατός πρέπει νά ε ίνα ι «πράγματι στρατός τής πόλεως>. 
“Οσον άφορα τούς μισθοφόρους, προσέφερον μέν πολυτίμους υπηρε
σίας, ά λλ’ έστοίχιζον πολύ ακριβά καί ό στρατηγός αύτών δέν ήδ ένατο
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και διά νά ομιλήσω μέ συντομίαν, εάν θελήσετε νά υπολογίζετε 
μόνον εις τον εαυτόν σας1 και παυσετε νά έλπίζη ό καθένας 
ότι αυτός μέν ό ίδιος δεν Όά καταβάλη καμμίαν προσπάθειαν* 1 2 3 4 5, 
ω δέ πλησίον του θά κάμη τά πάντα χάριν αΰτοΰ, τότε 
και ό,τι σάς ανήκειJ θά ανακτήσετε, αν θέλη δ θεός, καί όσα 
έχάσατε εξ άμελείας σας θά τά πάρετε πάλιν καί εκείνον (τον 
Φίλιππον) θά έκδικηθήτε.

Διότι μή νομίζετε ότι ή σημερινή του κατάστασις έχει στα
θεροποιηθώ τόσον, ώστε νά άποβή αμετάβλητος, αθάνατος, ωσάν 
νά πρόκειται περί κανενός θεοΰ. ’Αλλά καί θά τον μισοϋν 1 καί 
θά τον φοβούνται, ώ ’Αθηναίοι, ακόμη καί από εκείνους οί 
οποίοι φαίνονται ότι διάκεινται προς αυτόν πάρα πολύ φιλικώς. 
Καί ασφαλώς παν ό,τι παρατηρεΐται εις τά μύχια μερικών ά'λλων 
ανθρώπων®, πρέπει νά πιστεύσετε ότι ενυπάρχει καί εις όσους 
είναι πλησίον του0. "Ολοι όμως αυτοί τώρα είναι συνεσταλ
μένοι από τον φόβον των, διότι δεν έχουν (πουθενά) καταφυ
γών, ένεκα τής ίδικής σας βραδυτητος καί οκνηρίας, την οποίαν 
νομίζω πρέπει νά άφήσετε πλέον τώρα. Διότι βλέπετε την

νά  έπιβάλη πε ιθα ρχία ν, ενίοτε δέ καί αί έκστρατεΐαι έτερματίζοντο 
άδόξως, διότι οί μισθοφόροι μή πληρωνόμενοι καλώ ς άτρέποντο πρός 
μέρη πλούσια διά λεηλασίαν. Π ολλάκ ις < κατήγον νίκας κατά τω ν 
φίλω ν καί συμμάχων» τώ ν ’Α θηναίω ν, θ ά  τονίση κατωτέρω ό Ληιιο- 
σθένης (α ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ς , 24).

1. Θελήσετε νά  γίνετε κύριοι τοϋ εαυτοΰ σας.
2. Τήν αυτήν προειδοποίησιν έκαμεν ό Δημοσθένης καί ε ις  τον 

Π ερ ί ανμμοριώ ν  λόγον, § 15.
3. 'Υ π ονοεί τάς έν Μ ακεδονία παλαιάς κτήσεις τών Α θ η ν ώ ν  ; 

Ά μ φ ίπ ο λ ιν , Π ύδναν κλπ.
4. Π ροφανώ ς υπαινίσσεται τόν βασιλέα τώ ν Πβρσών, τούς Ί λ λ υ -  

ριούς, τούς Π αίονας ή τούς Θ ράκας, οί όποιοι έφερον βαρέως τήν 
διαρκή ένίσχυστν τοΰ Φιλίππου.

5. " Α π α ν ϋ ·’ oca  ... ε ν ι · πα ν  ό,τι συμβαίνει — τά π ά θ η  πού 
υπάρχουν — μέσα εις τήν καρδίαν τών άλλων. Π ρβλ. Εΰριπίδου 'Ι π π ό 
λ υτος  7 : ‘Έ ν εα τ ι γάρ δη καν  ϋ-εών γ έν ε ι τάδε, Τ ιμ ώ μ εν ο ι χα ίρονοιν  
άν& ρώ πω ν ϋ π ο .  — Κ α ν  αλλοις.

G. Υ πα ιν ίσ σ ετα ι τά π ά θ η  (το μίσος) τώ ν ανθρώ πω ν. Ξένοι τινές 
μεταφράσται πιστεύουν ότι ό Δημοσθένης υπονοεί εντα ύθα  διαθέσεις 
στασιαστικός τών μεγάλων οικογενειών τής Μ ακεδονίας, α ί όποΐαι 
είχον  βλέψεις έπί τοϋ βασιλικού θρόνου καί πρό τινω ν ετών ακόμη 
είχον αιματοκυλίσει τήν χώραν έξ αφορμής τής διαδοχής. Ό  ρήτωρ 
δέν έλησμόνει ότι όταν ό Φ ίλιππος άνήλθεν εις τόν θρόνον ήναγκάσθη  
νά παλαίση κ α τ’ άνταπαιτητώ ν αύτοϋ, οί όποιοι άσφαλώς θ ά  είχον 
οπαδούς, ακόμη καί εις τήν αυλήν τοϋ βασιλέως. Π ροφανώ ς όμως 
ό Δημοσθένης ήπατάτο, διότι μία άπό τάς πολ ιτικός επ ιτυχίας τοΰ 
Φιλίππου ήτο ακριβώς ότι προσηταιρίσθη όλους σχεδόν τούς Ισχύοντας 
παράγοντας καί προύχοντας τών διαφόρων επαρχιώ ν τής χώρας, εις 
τούς οποίους έδωκεν αξιώ ματα μετά τιμών πλησίον του.
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ώ ανδρες ’Αθηναίοι, τό πράγμα, οι προελήλυθεν άσελ- 
γείας άνθρωπος, δς οΰδ’ αϊρεσιν ύμΐν δίδωσι του πράτ- 
τειν η άγειν ησυχίαν, άλλ’ άπειλεΐ, καί λόγους υπερήφα
νους, ώς φασι, λέγει, καί οΰχ οΐός έστιν έχων & κατέ- 
στραπται μένειν έπί τούτων, άλλ’ άεί τι προσπεριβάλ- 
λεται καί κύκλω πανταχή μέλλοντας ήμάς καί καθημέ-

10 νους περιστοιχίζεται. Πότ’ ουν, δ> ανδρες ’Αθηναίοι, πόθ’ 
δ χρή πράξετε; έπειδάν τί γένηται; έπειδάν νή Δί’ α
νάγκη τις fj. Νυν δέ τί χρή τά γιγνόμεν’ ήγεΐσθαι; ’Εγώ μέν 
γάρ οίμαι τοΐς έλευθέροις μεγίστην άνάγκην τήν ύπέρ 
των πραγμάτων αισχύνην εϊναι.’Ή βούλεσθ’, είπέ μοι, πε- 
ριιόντες αύτών πυνθάνεσθας «Λέγεται τι καινόν;» γένοιτο 
γάρ αν τι καινότερον ή Μακεδών άνήρ ’Αθηναίους κατα-

11 πολέμων καί τά των Ελλήνων διοικών; «Τέθνηκε Φί
λιππος ;» «Ού μά Δί’, άλλ’ άσθενεΐ». Τί δ’ ύμΐν διαφέρει; 
Καί γάν αν οδτός τι πάθη, ταχέως ύμείς έτερον Φίλιπ
πον ποιήσετε, άνπερ ουτω προσέχητε τοΐς πράγμασι 
τόν νοΰν ούδέ γάρ οδτος παρά την αύτοΰ ρώμην το- 
σοΰτον έπηύξηται όσον παρά την ήμετέραν άμέλειαν.

12 Καί τοι καί τούτο- εϊ τι πάθοι καί τά τής τύχης ήμϊν, 
ήπερ άεί βέλτιον ή ήμεΐς ήμών αύτών έπιμελούμεθα, 
καί τοΰτ’ έξεργάσαιτο, ϊσθ’ δτι πλησίον μέν δντες, απα- 
σιν αν τοΐς πράγμασι τεταραγμένοις επιστάντες, δπως 
βούλεσθε διοικήσεσθε- ώς δε νυν έχετε, ούδέ δίδόντων 
των καιρών Άμφίπολιν δέξασθαι δύναισθ’ αν, άπηρ- 
τημένοι καί ταΐς παρασκευαΐς καί ταϊς γνώμαις.

13 Ώς μέν οδν δει τά προσήκοντα ποιεΐν έθέλοντας 
ύπάρχειν απαντας έτοίμως, ώς έγνωκότων ύμών καί πε
πεισμένων, παύομαι λέγων- τόν δέ τρόπον της παρα- 1 2 3

1. Ό τ α ν  δηλαδη έξαναγκασθητε εις τοϋιο.
2. 'Υ παινίσσετα ι σχετικήν φήμην, ή οποία έκυκλοηορει τότε. 

Π ράγμ ατι ό Φίλιππος κατά τήν τελευταίαν του εκστρατείαν εις Θ ρά
κην ε ΐχεν ασθενήσει, διεδόΟ η μάλιστα καί έπιστεΰθη  υπό τινων ότι 
ά πέθα νε . Π ρβλ. α ' ’’Ο λυν& ιακός, 13, και γ '  Ό λυνΰ·., ο, όπου λ έγει: 
«‘Ως γάρ ήγγέλ& η Φ ίλ ιπ π ο ς  άσ&ενών η τ εϋ ν ε ω ς  ( ηλϋ-ε γάρ ά μφό-  
τερα )...»

3. Π ολλοί ’Α θη να ίο ι επίστευον και ε/.εγον οτι και αυται α ι 
άπερισκεψίαι των ακόμη εστρέφΌντο προς το συμφέρον των. Π ρβλ. Ά ρ ι-  
στοφάνους Ν εφ έλα ι, 687: «Φασί γάρ δυσβουλίαν Τί)δε zfj π ό λ ε ι προσ-  
ε ΐνα ι, τα ϋτα  μ έν το ι τούς Φεούς, ' Α ττ*  αν ύ μ ε ΐς  έξαμάρτητ*  ε π ί  το  
βέλτιον  τ ρ έ π ε ιν ». Π ρβλ. επίσης Έ χ χλη σ ιά ζο υ σ α ι, 473 κ. έ. Έ δίδετο  
μάλιστα είς την άντίληψ ιν αυτήν καί μυθολογική προέλευσις. Οίίτω 
κατά  τινα  μύθον μνημονευόμενον ύπο τού σχολιαστοϋ τού Ά ριστοφ ά-
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κατάστασιν, ώ ’Αθηναίοι, εις ποιον δηλαδή σημεΐον αναίδειας 
έ'χει φθάσει δ άνθρωπος αυτός. Δεν σας επιτρέπει καν να ενερ- 
γήτε ελευθέριος ή να ησυχάζετε, άλλα σάς απειλεί καί, οπιος λέ
γουν, σάς απευθύνει λόγια υπεροπτικά καί δεν είναι δυνατόν 
νά άρκεσθή είς δσα έχει καθυποτάξει, πάντοτε δε προσθέτει 
κάτι νέον, καί ένφ ημείς βραδύνομεν καί άδρανοΰμεν, αυτός 
γύρω μάς περικυκλώνει από παντού. ΙΙότε λοιπόν, ώ ’Αθηναίοι, 
πότε θά κάμετε δ,τι πρέπει; "Οταν γίνη τ ί ; Μήπως, μά τόνΔία, 
δταν παραστή καμμία ανάγκη1; ’Αλλά τώρα πώς πρέπει νά 
κρίνη κανείς δσα γίνονται ; Διότι εγώ τουλάχιστον νομίζω δτι 
διά τούς ελευθέρους ανθρώπους ή μεγαλυτέρα ανάγκη είναι νά 
έντρέπωνται διά τά (κακώς) γινόμενα. ’Ή  θέλετε, πέστε μου, 
περιερχόμενοι την αγοράν νά έρωτάτε δ ένας τον άλλον:

«Υπάρχει κανέν νέον ;»
”Ε λοιπόν, μπορεί νά ύπάρξη παραδοξότερον νέον, παρά 

δτι ένας κάποιος Μακεδών καταπολεμεί τούς ’Αθηναίους καί 
διευθύνει τά ελληνικά πράγματα;

— Άπέθανεν δ Φίλιππος ;
— ’Όχι, μά τον θεόν, άλλ’ ασθενεί* 2.
Τί σάς ενδιαφέρει άλλωστε; Διότι καί αν αυτός πάθη τίποτε,, 

γρήγορα σείς θά δημιουργήσετε άλλον Φίλιππον, αν αντιμετωπί
ζετε τά πράγματα κατ’ αυτόν τον τρόπον. Διότι δεν άπέβη τόσον 
ισχυρός αυτός από ίδικήν του δύναμιν δσον από ίδικήν μας 
αμέλειαν. "Ας ύποθέσωμεν δμως καί τό εξής : ’Εάν πάθη τίποτε 
καί ή τύχη,—ή δποία φροντίζει πάντοτε δι’ ημάς καλύτερον 
παρ’ δ,τι ημείς διά τον εαυτόν μας3,—κατορθώση καί αυτό τό 
καλόν προς χάριν μας, πρέπει νά γνωρίζετε δτι εάν εισθε πλη
σίον (τής Μακεδονίας), παρακολουθούντες τήν ταραχώδη εκεί 
κατάστασιν, θά τήν διευθύνετε δπως θέλετε. "Οπως εύρίσκεσθε 
δμως τώρα, ούτε άν αί περιστάσεις σάς έδιδαν τήν Άμφίπολιν4 5 
θά ήδύνασθε νά τήν αποκτήσετε, αφού ούτε διά προετοιμασίας 
επρονοήσατε ούτε κατελήξατε εις καμμίαν άπόφασιν6.

Θεωρώ λοιπόν περιττόν νά τονίσω περισσότερον δτι πρέπει 
νά κάμνετε δλοι τό καθήκον σας με προτθυμίαν, διότι προ
φανώς τό έχετε κατανοήσει καί έπείσθητε περί αυτού μόνοι

νους, δύο θεο ί έπα ιζον κατά τήν ίδρυσιν των ’Α θηνώ ν, τον ρόλον
Μοίρας, δπω ς κατά τήν γέννησιν παιδιού, καί ό Π οσειδών μέν προώ-
ρισε την πόλιν νά  γίνη απερίσκεπτος, ή Ά θ η ν ά  δέ νά έπιτυγχάνη  
παρά  τήν απερισκεψίαν.

4. Διά τήν κατοχήν τής πόλεως ταύτης οί ’Α θη να ίο ι περιήλθον 
ε1ς ρήξιν πρός τον Φ ίλιππον, είς αύτήν δέ άπέβλεπον αί βλέψεις ά ν  
μή αί προσπάθεια ί των.

5. Διότι εισθε απαράσκευοι καί αναποφάσιστοι.
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σκευής, ήν άπαλλάξαι αν των τοιούτων πραγμάτων 
ύμάς οϊομαι, καί τό πλήθος δσον, καί πόρους ουστινας 
χρημάτων, καί τδλλ’ ώς αν μοι βέλτιστα καί τάχιστα 
δοκεΐ παρασκευασθήναι, καί δή πειράσομαι λέγειν, δεη-

14 θείς υμών, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τοσοΰτον. Έπειδάν 
απαντ’ άκοϋσητε, κρίνατε, μή πρότερον προλαμβάνετε- 
μηδ’ άν έξ άρχής δοκώ τινι καινήν παρασκευήν λέγειν, 
άναβάλλειν (ΐε τά πράγμαθ’ ήγείσθω. Ού γάρ οί ταχύ 
καί τήμερον εϊπόντες μάλιστ’εις δέον λέγουσιν-—ού γάρ 
άν τά γ’ ήδη γεγενημένα τή νυνί βοήθεια κωλΰσαι δυ-

15 νηθεΐμεν- άλλ’ δς άν δείξη τις πορισθεΐσα παρασκευή 
καί πόση καί πόθεν διαμεΐναι δυνήσεται, έως άν ή 
διαλυσώμεθα πεισθέντες τόν πόλεμον ή περιγενώμεθα 
τών έχθρών- ουτω γάρ ούκέτι του λοιπού πάσχοιμεν άν 
κακώς. ΟΤμαι τοίνυν έγώ ταΰτα λέγειν έχειν, μή κάτακω - 
λύων εϊ τις άλλος έπαγγέλλεταί τι. Ή μέν οΰν ϋπόσχε- 
σις ουτω μεγάλη, τό δέ πράγμ’ ήδη τόν έλεγχον δώσει- 
κριταί δ’ υμείς έσεσθε.

16 Πρώτον μέν τοίνυν, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τριήρεις πεν- 
τήκοντα παρασκευάσασθαί φημι δεϊν, είτ’ αυτούς ουτω 
τάς γνώμας έχειν, ώς, έάν τι δέη, πλευστέον εις ταύ- 
τας αύτοΐς έμβδσιν. Πρός δέ τούτοις, τοϊς ήμίσεσι 
τών ιππέων ίππαγωγούς τριήρεις καί πλοΐ’ ικανά εύ-

17 τρεπίσαι κελεύω. Ταΰτα μέν οίμαι δεΐν ύπάρχειν έπί 
τάς έξαίφνης ταύτας άπό τής οικείας χώρας αύτοΰ 
στρατείας εις Πύλας καί Χερρόνησον καί ’Όλυνθον καί 
δποι βούλεται- δει γάρ έκείνω τούτο έν τή γνώμη παρα- 
στήναι, ώς ύμεΐς έκ τής άμελείας ταύτης τής άγαν,

1. Νέους δηλαδή στρατιωτικούς εξοπλισμούς οί όποιοι θ ά  άπή- 
τουν χρόνον.

2. Ή  πλήρης υπερηφάνειας καί αύτοπεποιθήσεω ς συνοπτική βρα
χυλογία τών τριών φράσεων αί όποΐα ι τελειώνουν τό μέρος τοΰτο τοϋ 
λόγου υπενθυμίζουν τόν επίλογον τον όποιον υ ποδειγματικούς  α ναφέ
ρει εις τό τέλος τής *Ρ η τορ ική ς  του ό ’Α ριστοτέλης: Τ ελευ τή  δέ τή ς

πλέξεω ς ά ρ μ ό ττε ι ή ασύνδετος, δπω ς επ ίλο γο ς  αλλα μ ή  λόγος ή· 
«Ε 'ίρηκα · άκηκόατε, έχετε, κρ ίν α τε». Π ρβλ. Λυσίου Κ α τά  ’Ερατοσ& έ-

3. Νά έπιβιβασθοϋν δηλ. οί πολ ΐτα ι καί όχι μισθοφόροι.
4. Ό  κανονικός αρ ιθμ ός τοϋ αθη να ϊκού  ίππικοΰ  ήτο τότε 1000 

άνδρες, επομένως υπονοεί τους πεντακοσίους. Π ρβλ. Π ερ ί τώ ν  σ υ μ 
μορ ιώ ν, § 13.

5. Π λοία  ώνομάζοντο τά φορτηγά. Κ ατά τόν σχολιαστήν: τά φέ-  
. ροντα τά ε π ιτή δ ε ια  κα ι υ π η ρ ετ ικ ά  φ ηα ίν , αί νήες στρογγνλα ι
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•σας. Θά προσπαθήσω δμως νά αναπτύξω καί τον τρόπον τής 
προετοιμασίας, ή όποια νομίζω ότι Οά σας άπήλλασσε τής 
•οχληράς αυτής καταστάσεως, καί ποιαν έ'κτασίν πρέπει νά λάβη 
καί ποια είναι τά μέσα έξευρέσεως χρημάτων καί πώς μοΰ φαί
νεται δτι Οά παρεσκευάζετο άριστα καί τάχιστα δ,τι άλλο 
χρειάζεται. ΙΙροηγουμένως δμως ί)ά σάς κάμω, ώ ’Αθηναίοι, την 
εξής μικράν παράκλησιν : 'Ό ταν ϋά τά ακούσετε δλα, τότε νά 
κρίνετε καί νά μή προτρέξετε εις την κρίσιν σας. Οΰτε, άν 
φανώ εξ αρχής εις κανένα δτι προτείνω νέας στρατιωτικός προ- 
παρασκευάς1, νά νομίση δτι προσπαθώ νά αναβάλω τά 
πράγματα. Διότι δέν λέγουν δ,τι πρέπει δσοι εϊπουν «γρήγορα > 
καί «σήμερα»' διότι δσα έγιναν πλέον τώρα δέν ί)ά ήμπορέ- 
σωμεν νά τά έμποδίσιομεν μέ την σημερινήν βοήθειαν. Ά λλ’ 
εκείνος ό όποιος 9ά υπόδειξη ποιαν προπαρασκευήν πρέπει νά 
κάμωμεν καί πόσης έκτάσεως καί πόίΐεν θά έξευρεΟοϋν οί πόροι, 
ώστε νά καταστή δυνατόν νά διαρκέση μέχρις δτου ή κατα- 
παΰσωμεν τον πόλεμον συνάπτοντες ειρήνην ή κατισχυσωμεν 
τών εχθρών μας διά τών όπλων. Διότι μόνον κατ’ αυτόν τον 
τρόπον δέν θά ΰποστώμεν πλέον τοϋ λοιπού νέα ατυχήματα. 
Νομίζω λοιπόν δτι εγώ είμαι είς θέσιν νά σάς τά αναπτύξω 
αυτά, χωρίς νά εμποδίζω κανένα άλλον νά υπόδειξη τι άλλο. 
CII υπόσχεσις βεβαίως είναι πολύ μεγάλη, ή άνάπτυξίς της δμιυς 
θά έπιτρέψη νά την κρίνετε καί κριταί θά εισίΐε σείς-'.

Πρώτον λοιπόν, ώ ’Αθηναίοι, λέγω δτι πρέπει νά ετοιμα
στούν πεντήκοντα τριήρεις, έ'πειτα δέ σείς οί ίδιοι νά εισθε απο
φασισμένοι ώστε, άν παραστή ανάγκη, νά έπιβιβασΟήτε οί ίδιοιy 
εις αύτάς καί νά άποπλεύσετε. Έκτος τούτου προτείνω νά ετοι
μάσετε διά τό ήμισυ ιππικόν1 πλοία ίππαγωγά καί αρκετά 
φορτηγάδ. Αυτά νομίζω δτι πρέπει νά υπάρχουν προς άντιμε- 
τώπισιν τών αιφνίδιων εκείνων εκστρατειών του άπό την ίδικήν του 
χώραν προς τάς Θερμοπύλας, την Χερρόνησον καί την ”Ολυν- 
θον* * 6 καί δπου αλλού θέλει. Διότι πρέπει νά τού δώσετε νά 
καταλάβη καλά7 δτι σείς δυνατόν νά έγκαταλείψετε αυτήν τήν 
υπερβολικήν σας αμέλειαν, καί ίσιος εκστρατεύσετε, δπως

δηλαδή, κ α τ’ άντίθεσιν πρός τάς μακράς. τών όποιων έπεβιβάζοντο οί
πεζοί ή οί ίππο ι.

6. ’Ο λίγους μήνας προηγουμένως (τω 352) ό Φ ίλιππος εϊχεν επ ι
χειρήσει νά  καταλάβη τάς Θερμοπύλας, αλλά προλαβόντες οί Ά θ η -  
να ΐο ι τόν ήμπόδισαν. Κ ατά τό αυτό έτος πού έξεφώνησε τόν α ' Φι
λ ιπ π ικ ό ν  ό Δημοσθένης (351), ο βασιλεύς τής Μ ακεδονίας ήπείλησε 
τήν Θ ρρκικήν Χερρόνησον καί προέβη είς έπίδειξιν κατά τής Ό λ ύ ν - 
θου . Βλ. ανωτέρω τήν άνάλυσιν τοΰ λόγου τούτου.

7. Βλ. Π λάτω νος Π ο λιτε ία  10, σ. 600 C : «Δ ννα ντα ι το ΐς  εφ  ’ εα υ
τώ ν  π α ρ ισ τά να ι..., ώ ς... ο ΐο ΐ τ ’ εαονται.



96 Λ Η Μ 02 Θ Ε Ν 0 Υ Σ

ώσπερ εις Εύβοιαν καί πρότερόν ποτέ φασιν εις 'Αλίαρ- 
τον καί τά τελευταία πρώην εις Πύλας, ’ίσως δν όρμή-

18 σαιτε. Οϋτοι παντελώς, ούδ’ εί μή ποιήσαιτ’ αν τούτο, 
ώς έγωγέ φημι δεΐν, εύκαταφρόνητόν έστιν, ϊν’ ή διά τόν 
φόβον, είδώς εύπρεπεΐς ύμάς—εϊσεται γάρ άκριβώς· είσί 
γάρ, είσίν οί πάντ’ έξαγγέλλοντες έκείνω παρ’ ημών αυ
τών πλείους του δέοντος—ήσυχίαν έχη, ή παριδών ταΰτ’ 
άφύλακτος ληφθή, μηδενός δντος έμποδών πλεΐν έπί τήν 
έκείνου χώραν ύμΐν, αν ένδώ καιρόν.

19 Ταΰτα μέν έστιν δ πασι δεδόχθαι φημί δεΐν καί παρε- 
σκευάσθαι προσήκειν ο’ίομαι. Πρό δέ τούτων δύναμίν 
τινα, ώ δνδρες ’Αθηναίοι, φημί προχειρίσασθαι δεΐν ήμάς 
η συνεχώς πολεμήσει καί κακώς έκεΐνον ποιήσει. Μή μοι 
μυρίους μηδέ δισμυρίους ξένους μηδέ τάς έπιστολιμαί- 
ους ταύτας δυνάμεις, άλλ’ ή τής πόλεως έσται, κδν υμείς 
ένα καν πλείους καν τόν δείνα κδν όντινοΰν χειροτονή- 
σητε στρατηγόν, τούτω πείσεται καί άκολουθήσει- καί 
τροφήν ταύτη πορίσαι κελεύω.

20 ’Έσται δ’ αυτή τίς ή δύναμις καί πόση, καί πόθεν τήν 
τροφήν έξει, καί πώς ταΰτ’ έθελήσει ποιεΐν, έγώ φράσω, 1 2 3 4 5

1. ‘Η  Εκστρατεία αύτη (βλ. ‘Υ π έρ  Μ εγα λοπολ ιτώ ν, § 14) έγινε 
τφ  357 καί ό Δημοσθένης ήτο έκ των εκουσίων τριηράρχων, εις τούς 
οποίους ά πηυθΰνθησαν διά πρώ την φοράν.

2. Ε ις τήν πόλιν αυτήν τής Βοιω τίας ε.ςεστράτευσαν τφ  395 π.Χ ., 
κα τά  τήν έναρξιν τοΰ Κ ορινθ ιακού πολέμου, δταν οί ’Α θη να ίο ι ήλθον 
εις βοήθειαν των Θηβαίων κατά  τής Σ πάρτης. Π ρβλ. Π ερ ί τον  σ τε 
φάνου, 96, καί Ξενοφώντος ‘Ε λλη νικά , 3, δ, 7 κ.έ.

3. 'Ο  ρήτωρ άρέσκεται νά εκθέτη  κατά  την ανωτέρω τάξιν γεγο
νότα  τά όποια  χρονολογικώς έγιναν κατά σειράν τφ  357, τφ  395 καί 
τφ  352 π . X . Π ρβλ. ‘Υ π έ ρ  Μ εγα λοπολ ιτώ ν, 14: «Κ αι Λ α κ εδα ιμ ο 
ν ίους κα ί π ρό τερόν  Θ ηβαίους [καί τό^ τ ελευ τα ΐο ν  Ε υβοέας έ'σωσεν 
η πόλ ις» .

4 . "; Ό  Δημοσθένης υποστηρίζει ότι ό Φίλιππος δέν θ ά  περιεφρόνεί 
ναυτικάς τυχόν επιχειρήσεις τοΰ αθη να ϊκού  στόλου, έστω καί άν οί 
’Α θηναίο ι δέν έπέβαινον οί ίδιοι των πλοίων, όις προτείνει ό ρήτωρ (ε ί  
μ η  π ο ιή σ α ιτ ’ αν τούτο ).

5. Κ αιρόν  S : καιρός V ulg  'Ω ς πρός τήν έκφρασιν, πρβλ. Ά ρι* 
στοφάνους ‘Ι π π ή ς ,  854 : «Λ α β ή ν  γάρ ενδέδω κας». Ε ϋριπίδου ’Α νδ ρο 
μ ά χη , 1120: « Έ ς  καιρόν  (εις θανάσιμον μέρος) τυ π ε ίς» .  Δημοσθένους 
Κ ατά  Ά ριστοκράτονς,*)  173 : «Κ α ιρο φ υ λα κε ΐ τή ν  π ό λ ιν  ημώ ν».
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ακριβώς (έκάματε) εϊς τήν Εύβοιαν1 και πρωτύτερα κάποτε 
—δπως λέγουν—εϊς την Άλίαρτον 3 και δλως τελευταίως ακόμη 
εϊς τάς Θερμοπϋλας3. Άλλα και αν ακόμη δέν ενεργήσετε 
ακριβώς δπως εγώ τουλάχιστον λέγω δτι πρέπει, ούτε και τότε 
είναι τελείως εϋκαταφρόνητον τό πράγμα4" ώστε ή άπό φόβον 
δά ήσυχάση, γνωρίζων δτι σεις εΐσδε παρεσκευασμένοι—διότι 
δα τό μάδη ασφαλώς" άλλωστε υπάρχουν, ναι υπάρχουν μεταξύ 
μας άνδρωποι οί όποϊοι τοϋ αναγγέλλουν τά πάντα, περισσότεροι 
μάλιστα άπό δ,τιδά επρεπε—ή, άν τά παραβλέψη αυτά, δά κατα- 
ληφδή άπροφϋλακτος, διότι τίποτε δέν σάς εμποδίζει νά πλεύσετε 
εναντίον τής χώρας του, αν σάς δώση την προς τοϋτο ευ
καιρίαν 5·

Αυτά λοιπόν είναι δσα ισχυρίζομαι δτι πρέπει νά εγκρίνετε 
δλοι σας και νομίζω δτι επιβάλλεται νά προετοιμασδοΰν. ΓΙρίν 
άπό αυτά δμως6, ώ Άδηναΐοι, λέγω δτι χρειάζεται νά προετοι- 
μάσωμεν κάποιαν δυναμιν, ή οποία δά πολεμή συνεχώς καί 
δά τοϋ προξενή ζημίας. Ά ς  μή μοϋ εΐπη κανείς δέκα χιλιάδας 
ούτε είκοσι χιλιάδας ξένους μισδοφόρους ούτε τάς δυνάμεις 
έκείνας αί δποΐαι γράφονται μόνον εις τό χαρτί7, αλλά (νά 
καταρτίσετε) δυναμιν ή δποία δά άνήκη πράγματι εϊς την πόλιν 8 
καί ή οποία, είτε ενα εκλέξετε στρατηγόν, είτε περισσοτέρους, 
ή τον δείνα ή όποιονδήποτε, εϊς τούτον δά υπάκουη καί αυτόν 
δά άκολουδή. Συμβουλεΰω μάλιστα νά τής εξοικονομήσετε καί 
την τροφήν

Ποια τώρα δά είναι αυτή ή δϋναμις καί πόση τόν άριδμόν 
καί άπό ποΰ δά εξασφάλιση τήν διατροφήν της καί πώς δά δε- 
λήση νά τά κάμη αυτά9, δά σάς τό υποδείξω εγώ διεξερχό- 
μενος έν έκαστον άπό αυτά χωριστά. Καί προτείνω μέν ξένους

6. Τό π ρ ο  δέ τούτω ν  δέν αντιφάσκει προς τό π ρώ τον  μ έν  τής § 
16. Ό  ρήτωρ κατά δεύτερον λόγον προτείνει μέτρον πλέον επείγον 
άπό τό πρώ τον καί εϊς τό όποιον δ ά  έπιμείνη κ α δ ’ δλην τήν συνέ
χειαν τοϋ λόγου, ένφ δέν δ ά  ύπενδυμίση πλέον τόν εφεδρικόν στρα
τόν περί τοϋ όποιου έκαμε λόγον προηγουμένως.

7. Κ ατά τούς μέν ό Δηαοσδένης υπαινίσσεται είρωνικώς τόν στρα
τόν πού υπήρχε μόνον εις τάς έπιστολάς τών στρατηγών, κ α τ’ άλλους 
δέ τάς ένισχυσεις τάς οποίας ύπέσχοντο οί Ά δ η ν α ΐο ι  δ ι’ επιστολών 
ά λλ’ ούδέποτε τάς έστελλον,

8. ’Υ πονοεί στρατόν έξαρτώμενον έκ τής πόλεως καί ή δποία δ ά  
τόν διευδύνη. Οί μισδοφόροι, κακώς πληρωνόμενοι καί κακώς διατρε- 
φόμενοι, μόνον εφ’ όσον ήδελον ύπήκουον εις τόν δήμον ή εις τούς 
στρατηγούς τούς οποίους διώριζεν ή πόλις. Π ρβλ. κατωτέρω § 24.

9. Νά διεξάγη δηλ. συνεχώς πόλεμον κατά τοϋ έχδροΰ καί νά  
υπάκουη εις τάς διαταγάς τά ς  οποίας δ ά  λαμβάνη.
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καθ’ έκαστον τούτων διεξιών χωρίς. Ξένους μέν λέγω 
—καί δπως μή ποιήσηθ’ δ πολλάκις ύμάς έβλαψεν πάντ’ 
έλάττω νομίζοντες είναι του δέοντος καί τά μέγιστ’ έν 
τοΐς ψηφίσμασιν αίρούμενοι, έπί τώ πράττειν ούδέ τά 
μικρά ποιείτε- άλλά τά μικρά ποιήσαντες καί πορίσαν-

21 τες, τούτοις προστίθετε, άν έλάττω φαίνηται-—λέγω δή 
τούς πάντας στρατιώτας δισχιλίους, τούτων δ’ ’Αθηναί
ους φημί δειν είναι πεντακοσίους, έξ ής άν τίνος ύμϊν 
ηλικίας καλώς εχειν δοκη, χρόνον τακτόν στρατευο- 
μένους, μή μακρόν τούτον άλλ’ δσον άν δοκή καλώς 
εχειν, έκ διαδοχής άλλήλοις- τούς δ’ άλλους ξένους 
είναι κελεύω. Καί μετά τούτων ιππέας διακοσίους, 
καί τούτων πεντήκοντ’ ’Αθηναίους τούλάχιστον, ώσπερ 
τούς πεζούς, τόν αύτόν τρόπον στρατευομένους- καί

22 ίππαγωγούς τούτοις. ΕΙεν τί προς τούτοις έτι; ταχείας 
τριήρεις δέκα- δει γάρ, έχοντος έκείνου ναυτικόν, καί 
ταχειών τριήρων ήμΐν, όπως άσφαλώς ή δύναμις πλέη. 
Πόθεν δή τούτοις ή τροφή γενήσεται; έγώ καί τούτο 
φράσω καί δείξω, έπειδάν, διότι τηλικαύτην άποχρήν 
οίμαι τήν δύναμιν καί πολίτας τούς στρατευομένους 
είναι κελεύω, διδάξω.

23 Τοσαύτην μέν, Φ άνδρες ’Αθηναίοι, διά ταϋτα, δτι 
ούκ ένι νυν ήμΐν πορίσασθαι δύναμιν τήν έκείνω πα- 
ραταξομένην, άλλά ληστεύειν άνάγκη καί τούτω τώ 
τρόπω τού πολέμου χρήσθαι τήν πρώτην ού τοίνυν 
ύπέρογκον αύτήν—ού γάρ έστι μισθός ούδέ τροφή—

24 ούδέ παντελώς ταπεινήν είναι δει. Πολίτας δέ παρεΐ- 
ναι καί συμπλεΐν διά ταϋτα κελεύω δτι καί πρότερόν 
ποτ’ άκούω ξενικόν τρέφειν έν Κορίνθω τήν πόλιν, οδ 1

1. Έ δ ώ  σταματά ό ρήτωρ πρός στιγμήν, φοβούμενος μήπως οί 
άκροαταί του απορήσουν διά τον όλιγάριθμον στρατόν τόν όποιον 
ζη τε ί. Τό ρητορικόν τοϋτο σχήμα ό σχολιαστής το ονομάζει—κατά 
τους ρητοροδιδασκάλους—προ& εραπείαν . Α μ έσω ς κατόπιν ό Δημο
σθένης έπαναλαμβάνει τήν δ ιακοπεΐσαν φράσιν, άλλά τήν αρχίζει 
κ α τ’ άλλον τρόπον. Οί αρχα ίοι ήρέσκοντο ι ά  γράφουν δπως ομιλούν, 
ένφ  σήμεροι, λέγει ό W eil, βλέπομεν πολλούς νά ομιλούν δπω ς 
γράφουν '
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μισθοφόρους1—προσέξετε όμως νά μή κάμετε ό,τι σας έβλαψε 
πολλάκις- ένφ δηλαδή νομίζετε ότι όλα είναι κατώτερα από τό 
πρέπον καί εγκρίνετε εις τά ψηφίσματα σας τά μέγιστα, εις την 
πράξιν δεν κάμνετε οΰτε τα μικρά. ’Αφού έν τοΰτοις κάμετε τα 
μικρά καί τά εξοικονομήσετε, έπειτα προσθέτετε εις αυτά, αν 
τραίνωνται όλιγώτερα από ό,τι πρέπει.—Προτείνω λοιπόν έν συνό- 
•λφ δυο χιλιάδας στρατιώτας καί έξ αυτών φρονώ ότι πεντακόσιοι 
πρέπει νά είναι ’Αθηναίοι, από οίανδήποτε ηλικίαν σάς φανή 
ορθόν νά ληφθοϋν. Νά υπηρετούν δέ εις τον στρατόν επί ωρι- 
σμένον χρόνον καί μάλιστα όχι επί μακράν, άλλ’ όσον νομίζετε 
-σείς καλόν καί διαδοχικώς. Οί υπόλοιποι προτείνω νά είναι ξένοι 
μισθοφόροι. Καί μαζί μέ αυτούς (νά είναι καί) διακόσιοι ιππείς, 
έξ αυτών δέ οΐ πεντήκοντα τουλάχιστον ’Αθηναίοι, ύπηρετοϋν- 
τες εις τον στρατόν καθ’ όν τρόπον καί οί πεζοί. Επίσης (νά 
ετοιμασθοϋν) καί ίππαγωγά πλοία δι’ αυτούς. Καί αυτά μέν 
καλά. Τί άλλο όμως χρειάζεται ακόμη επί πλέον; Δέκα ταχύ
πλοοι τριήρεις. Διότι έχομεν ανάγκην καί ημείς από ταχύπλοα 
πολεμικά2 3—επειδή έχει καί εκείνος ναυτικόν,—διά νά πλέη 
ασφαλώς ή πολεμική μας δύναμις. ’Από ποϋ όμως θά εξοικονο
μηθώ ή διατροφή αυτών; ’Εγώ θά ομιλήσω καί δι’ αυτό καί θά 
υποδείξω, άφοϋ σάς εξηγήσω, διατί νομίζω ότι είναι αρκετή 
τόσον μικρά δύναμις καί διατί συμβουλεύω νά είναι πολΐται οί 
μέλλοντες νά στρατευθοϋν.

Τόσον μικρά λοιπόν, ώ ’Αθηναίοι, (νομίζω ότι είναι αρκετή) 
διά τούτο, διότι δεν δυνάμεθα τώρα νά εξοικονομήσωμεν δύ- 
ναμιν ικανήν νά άντιπαραταχθή εις τήν δύναμιν εκείνου, άλλ’ 
είναι άνάγκη νά διεξάγη κλεφτοπόλεμον καί αυτό τό είδος τού 
πολέμου νά μεταχειρίζεται κατ’ άρχάς. Δεν πρέπει λοιπόν νά 
είναι αυτή υπέρογκος—διότι δεν υπάρχει μισθός ουδέ τροφή 3— 
ούτε πάλιν νά είναι όλως διόλου μικρά. Διά τούτο προτείνω νά 
συμπαρίστανται καί (’Αθηναίοι) πολΐται καί νά συμπλέουν, διότι 
καί προηγουμένως κάποτε 4, όπως έχω άκούσει, ή πόλις διετή- 
ρει καί έτρεφεν εις τήν Κόρινθον μισθοφορικόν στράτευμα, τού

2. Τα χεΐα ι τρ ιή ρε ις  ώνομάζοντο τά  πολεμικά πλο ία  εις τά  όποια 
ύπήρχον πεζοναύται και κω πηλάται. Τά μεταφέροντα τόν στρατόν της 
ςηράς πλοία  εκαλούντο στρα τιώ τιδες  ή δπλ ιτα γω γο ί. Έ ά ν  ήρκουν 10 
τριήρεις διά νά άντιμετω πισθή ό στόλος τού Φιλίππου, οϋτος θ ά  ήτο 
ασήμαντος. Ε ις τήν § 81 θ ά  ίδω μεν ότι ό βασιλεύς είχε και κα-

3. Ε ις τόν προγενέστερον τού α Γ Φ ιλ ιπ π ικ ό ν  λόγον του Κ α τά  
Ά ρ ισ το χ ρ ά το υ ς , § 209 ό ρήτωρ έλεγεν : « €Υ μ ΐν  δ 'ο υ δ έ  μ ια ς  ημέρας  
έ φ δ δ ι ’ εσ τ ιν  έν τ φ  κο ινφ , ά λ λ ’ άμα δ ε ι τ ι  π ο ιε ΐν  κα ι πό& εν ονχ  
ί'χετε*.

1. Κ ατά τόν Κ ορινθ ιακόν πόλεμον (395 π . X .).
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Πολύστρατος ήγείτο καί Ίφικράτης καί Χαβρίας καί 
άλλοι τινές, καί αυτούς ύμάς συστρατεύεσθαι· καί οίδα 
άκούων δτι Λακεδαιμονίους παραταττόμενοι μεθ’ύμών 
ένίκων ουτοι οί ξένοι καί υμείς μετ’ έκείνων. Έξ οδ 
δ’ αυτά καθ’ αυτά τά ξενικά ύμΐν στρατεύεται, τούς 
φίλους νίκα καί τούς συμμάχους, οί δ’ έχθροί μείζους 
του δέοντος γεγόνασι. Καί παρακύψαντ’ έπί τόν τής 
πόλεως πόλεμον, πρός Άρτάβαζον καί πανταχοΐ μάλ
λον οϊχεται πλέοντα, ό δέ στρατηγός άκολουθεϊ- εικό
τως- ού γάρ έστιν άρχειν μή διδόντα μισθόν.

25 Τί οΰν κελεύω; τάς προφάσεις άφελεΐν καί του στρα
τηγού καί τών στρατιωτών, μισθόν πορίσαντας καί 
στρατιώτας οικείους ώσπερ έπόπτας τών στρατηγουμέ
νων παρακαταστήσαντας. Έπεί νυν γε γέλως έσθ’ ώς 
χρώμεθα τοΐς πράγμασιν. Εί γάρ έ'ροιτό τις ύμάς, «Ει
ρήνην άγετε, δ> άνδρες ’Αθηναίοι;» «Μά Δι’ ούχ ήμεΐςγε,

26 εϊποιτ’ άν, άλλά Φιλίππω πολεμοΰμεν». Ούκ έχειροτο- 
νεΐτε δ’ έξ ύμών αύτών δέκα ταξιάρχους καί στρατη
γούς καί φυλάρχους καί ιππάρχους δύο ; τί συν ουτοι 
ποιοΰσι; Πλήν ένός άνδρός, δν άν έκπέμψητ’ έπί τόν 
πόλεμον, οί λοιποί τάς πομπάς πέμπουσιν ύμΐν μετά 
τών ίεροποιών- ώσπερ γάρ οί πλάττοντες τούς πήλινους, 
εις τήν άγοράν χειροτονείτε τούς ταξιάρχους καί τούς 1 2 3 4

1. Ό  Ίφ ικρ ά τη ς  ώργάνωσε τότε τούς περίφημους πελταοτάς του 
(πρβλ. Διοδώρου, 15, 44) κατά τόν "Εφορον. Τό μ ισθοφορικόν εκείνο 
στράτευμα έτρομοκράτει τήν Π ελοπόννησον (Ξενοφ. ‘Ε λλη νικά , 4, 16 
κ. έξ.), μίαν ημέραν δέ (τφ  392) κατέκσψε λακεδαιμονικήν μόραν  (τά
γμα). Ό  ανωτέρω μνημονευόμενος Π ολύστρατος είνα ι άγνωστος εις 
τούς αρχαίους έρμηνευτάς. Ό  Δημοσθένης τόν άναφέρει καί άλλαχοϋ 
(Π ρ ό ς  Α επ τ ίν η ν ,  § 8 4 )  μ εθ ’ ένός Σ τράβακος. Ή σ α ν  άμφότεροι άρ- 
χηγοί μ ισθοφορικών στρατευμάτων, είς τους οποίους οί Α θ η ν α ίο ι  
ά πένειμαν καί δικαιώ ματα πολίτου. Ό  Δίδυμος ταυτίζει τόν Π ολύ- 
στρατον πρός κάποιον Π ολύτροπον τού Ξενοφώντος ( ‘Ε λλη νικά , 6,5,11).

2. Ό  Δημοσθένης βεβαίως άνεγίνωσκε τούς ιστορικούς. 'Ο μ ί
λων δμιος ένώπιον τού δήμου προσποιείται δτι τά παλαιά  γεγονότα 
τά  έγνιόριζεν άπό προφορικός παραδόσεις, άπό διηγήσεις γερόντω ν. 
Τούτο ήτο λαίκιότερον καί έθεω ρεΐτο άθηναικώ τερον. Ό  Κ ικέρων 
εις τούς V errines προσποιείται δτι δέν γνωρίζει τά  ονόματα τώ ν με
γάλω ν 'Ε λλήνω ν καλλιτεχνών.

3. 'Α ντί νά πολεμούν τούς εχθρούς, έλεηλάτουν τάς φ ιλικάς 
χώρας. Βλ. Ίσοκράτους Π ερ ί ε ιρή νη ς,§ 44 - 46' Π λουτάρχου Φ ωκίων, 11.

4. Κ ατά τόν Σ υμμαχικόν πόλεμον, τφ  356, ό ’Α θη να ίος στρα
τηγός Χ άρης, μή έ'χων νά  πληρώση τούς στρατιώτας του, έγκατέλειψε 
τούς εχθρούς τούς όποίόυς έπρεπε νά πολεμή καί παρηκολούθησε τούς 
μισθοφόρους του, τεθέντας εις τήν υπηρεσίαν τού σατράπου ’Α ρταβά- 
ζου. Μολονότι θλίβετα ι διά τό γεγονός, ό Δημοσθένης δέν κατηγορεί 
φανερά τόν φίλον του στρατηγόν.
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■οποίου αρχηγός ήτο δ ΙΙολΰστρατος, δ Ίφικράτης 1 δέ και δ 
Χαβρίας και μερικοί άλλοι καί σείς οί ίδιοι έξεστρα- 
τεΰατε μαζί των. Γνωρίζω μάλιστα ακόμη έξ ακοής3 δ'τι οί μι
σθοφόροι οΰτοι παρατασσόμενοι μαζί μέ σάς ένίκησαν τούς Λα
κεδαιμονίους, καθώς τούς ένικήσατε καί σείς μαζί μέ εκείνους. 
Ά φ ’ ό'του δμως τά μισθοφορικά αυτά στρατεύματα εκστρατεύ
ουν μόνα των καί διά λογαριασμόν σας, άπό τότε νικούν τούς 
■φίλους καί συμμάχους σας 3, οί δέ εχθροί μας έχουν γίνει άπό 
τότε ισχυρότεροι παρ’ δ,τι έπρεπε. Καί έγκαταλείποντα μέ αδια
φορίαν τον πόλεμον, τον δποΐον διεξάγει ή πόλις, σπεύδουν όλο- 
παχώς μάλλον προς τον Άρτάβαζον1 καί εις οίονδήποτε άλλο 
μέρος, δ στρατηγός μας δέ εύλόγως τά άκολουθεΤ. Διότι είναι 
φυσικώς αδύνατον νά διοική κανείς, δταν δέν δίδη μισθόν.

Τί συμβουλεύω λοιπόν; Νά άφαιρέσετε άπό τον στρατηγόν 
καί τούς στρατιώτας τάς προφάσεις, έξοικονομοΰντες μισθόν καί 
τοποθετοΰντες πλησίον των στρατιώτας ϊδικούς σας διά νά επι
βλέπουν τάς πράξεις τού στρατηγού. Διότι τώρα ασφαλώς προ- 
καλεΐ τον γέλωτα δ τρόπος μέ τον δποίον άντιμετωπίζομεν τά 
πράγματα5. Διότι αν σάς ερώτηση κανείς: «Ειρήνην έ'χετε, ώ 
’Α θηναίοι;» «Μά τόν θεόν άσφαλώς δχι, ημείς τουλάχιστον», 
θά άπεκρίνεσθε, «άλλα διεξάγομεν πόλεμον κατά τού Φιλίππου». 
Δέν έξελέξατε μήπως άπό σάς τούς ίδιους δέκα ταξιάρχους καί 
στρατηγούς καί φυλάρχους καί δύο ιππάρχους6 ; Τί κάμνουν 
λοιπόν αυτοί; Έκτος ενός καί μόνου, τόν όποιον στέλλετε εις 
τόν πόλεμον, οί υπόλοιποι προηγούνται προς εύχαρίστησίν σας 
των τελετών μαζί μέ τούς ίεροποιούς7. Διότι άκριβώς όπως οί 
κατασκευάζοντες πήλινα άγαλμάτια8, τοιουτοτρόπως καί σείς 
•εκλέγετε τούς ταξιάρχους καί τούς φυλάρχους διά την άγοράν καί

5. *0 τρόπος μέ τόν όποιον φροντίζομεν διά τόν πόλεμον.
6. “Εκαστος τών δέκα ταξιάρχων, κα θ ώ ς καί έκαστος των δέκα 

•φυλάρχων, έτοποθετε ϊτο  εις τά στρατιωτικά τμήματα έκάστης τών 10 
φυλώ ν τής ’Αττικής, καί ό μέν πρώ τος διώκει τό πεζικόν, υπό τάς δια- 
τα γά ς  τών δέκα στρατηγών, ό δεύτερος δέ τό Ιππικόν, υπό τάς δ ιατα- 
γ ά ς  τώ ν δύο ιππάρχω ν.

7. Οί ίεροπο ιο ί δέν ήσαν ιερείς, άλλ’ άρχοντες, διοικητικοί ύπάλ- 
ληλοι. οί όποιοι ήσχολούντο μέ τάς θυσίας καί τά  δημόσια γεύματα 
τώ ν Π αναθηναίω ν, χωρίς νά  προΐσταντα ι γενικώ ς τής μεγάλης αυτής 
εορτής. Κ ατά τό Μ έγα  Ε τυ μ ο λ ο γ ικ ό ν ,  σ. 468, 56, καί άλλους γρα μ 
μ α τικ ούς, ό ’Αριστοτέλης έλεγε περί αύτών : «Κληρωτοί άρχοντες είσι 
δέκα  τόν άριθμόν, ο ΐ τά  τε μαντεύματα ίεροθετοΰσι, κάν τι καλλιερή- 
σαι δέη, καλλιεροΰσι μετά τών μάντεων, καί θυσίας τάς νομιζομένας 
έπιτελοΰσι, καί τάς πενταετηρίδας άπάσας διοικοϋσι πλήν Π ανα- 
θηναίω ν».

8. Τ ά  σημερινά < στρατιωτάκια > καί άλλα όμοιιόματα— πα ιγν ί
δ ια  τώ ν παιδ ιώ ν.
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27 φυλάρχους, ούκ έπί τόν πόλεμον. Ού γάρ έχρήν, δ> άν- 
δρες ’Αθηναίοι, ταξιάρχους παρ’ υμών, ίππαρχον παρ’ 
υμών, άρχοντας οικείους είναι, ϊν’ ήν ώς άληθώς τής 
πόλεως ή δύναμις; Άλλ’ είς μεν Λήμνον τόν παρ’ υμών 
ίππαρχον δει πλεΐν, τών δ’ υπέρ τών τής πόλεως κτη
μάτων άγωνιζομένων Μενέλαον ίππαρχεΐν; Καί ού τόν 
άνδρα μεμφόμενος ταΰτα λέγω, άλλ’ ΰφ’ υμών έδει κεχει- 
ροτονημένον είναι τούτον, δστις άν ή.

28 * ’Ίσως δέ ταΰτα μέν όρθώς ήγεΐσθε λέγεσθαι, τό δέ 
τών χρημάτων, πόσα καί πόθεν έσται, μάλιστα ποθεΐτ” 
άκούσαι· τούτο δή καί περαίνω. Χρήματα τοίνυν, έστι 
μέν ή τροφή, σιτηρέσιον μόνον τη δυνάμει ταύτη, τά- 
λαντ’ ένενήκοντα καί μικρόν τι πρός- δέκα μέν ναυσί 
ταχείαις τετταράκοντα τάλαντα, εϊκοσιν είς τήν ναΰν 
μναΐ τού μηνάς έκάστου· στρατιώταις δέ δισχιλίοις το- 
σαύθ’ έτερα, ΐνα δέκα τού μηνός ό στρατιώτης δρα- 
χμάς σιτηρέσιον λαμβάνη- τοΐς δ’ ίππεΰσι διακοσίοις ου- 
σιν, έάν τριάκοντα δραχμάς έκαστος λαμβάνη τού μη-

29 νός, δώδεκα τάλαντα. Εί δέ τις ο’ίεται μικρόν άφορμήν 
είναι σιτηρέσιον τοΐς στρατευομένοις ύπάρχειν, ούκ όρ
θώς έγνωκεν- έγώ γάρ οίδα σαφώς δτι, τοΰτ’ άν γένη- 
ται, προσποριεί τά λοιπά αύτό τό στράτευμ’ άπό τού 
πολέμου, ούδένα τών Ελλήνων άδικοΰν ούδέ τών συμ
μάχων ώστ’ έχειν μισθόν έντελή. ’Εγώ συμπλέων έθε- 
λοντής πάσχειν ότιοΰν έτοιμος, έάν μή ταΰθ’ ούτως έχη. 
Πόθεν οδν ό πόρος τών χρημάτων & παρ’ ύμών κε
λεύω γενέσθαι, τοΰτ’ ήδη λέξω. 1 2 3

1. Δεδομένου ότι μόνον οί ’Α θη να ίο ι πολ ϊτα ι έξελέγοντο, οί δ ιο
ριζόμενοι υπό τοϋ λαοΰ άξιωματοΰχοι τοϋ στρατού ήσαν αναγκαίους 
’Α θη να ίο ι. Οί μνημονευόμενοι είς τόν ”Ιω νά  τοϋ Π λάτω νος (σ. 641 D) 
ξένοι άναμφιβόλως είχον  πολιτογραφηθή.

2. Οί ίππα ρ χο ι ήσαν δυο, έκ τώ ν οποίων ό ε ίς  ώφειλε νά  
παραμένχ) είς τάς ’Α θή να ς διά τάς έορτάς (Sauppe) Τό χωρίον τούτο 
περί Λήμνου διευκρινήθη υπό λόγου τού Ύ περείδους τελευταίως εύρε- 
θέντος . ’Εξ αυτού βλέπομεν ότι σώμα αθηναϊκού  ιππικού, υπό τάς 
δ ιαταγάς ιππάρχου, κατείχε τήν Λήμνον, ένφ  τό μάχιμον ιππικόν δ ιώ 
κει ό φυγάς έκ Μ ακεδονίας ετεροθαλής άδελφός τοϋ Φ ιλίππου Μενέ
λαος. Βραδύτερον ό Μ ενέλαος οΰτος συλληφθείς αιχμάλωτος είς “Ολυν- 
Αον έθα να τώ θη  διαταγή τού Φιλίππου.

3. 'Υ πολογίζοντες τό πλήρω μα έκάστου πλοίου είς διακοσίους 
άνδρας, έχομεν δισχιλίους διά τά δέκα πλοία . ’Ε ά ν έκαστον μέλος πλη
ρώματος λαμβάνη δύο όβολοΰς (τής εποχής) κ α θ ’ ημέραν, κατά  μήνα 
στοιχίζει 60 οβολούς ή 10 δραχμάς (τής εποχής), όλα δέ τά  πληριό-
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δχι διά τον πόλεμον. Λοιπόν, ώ ’Αθηναίοι, αρχηγοί τών στρατευ
μάτων δεν έπρεπε να είναι ίδικοί σας, ταξίαρχοι από σάς, ύπαρ
χοι από σάς *, ώστε ή δυναμις αυτή να ανήκη πραγματικώς εις 
την πόλιν; Άλλ’ εις μεν την Λήμνον θεωρείται άναγκαϊον να 
πλεύση Ιδικός μας ίππαρχος, τών άγωνιζομένων δέ υπέρ τών 
κτήσεων τής πόλεως νά ίππαρχή δ Μενέλαος2; Καί δεν τά 
λέγω αυτά διά νά κατηγορήσω τον άνδρα, άλλ’ έπρεπε νά έχη 
έκλεγή οΰτος από σάς, οίοσδήποτε καί αν είναι.

’Ίσως δμως νά νομίζετε δτι δσα λέγω μεν είναι ορθά, αλλά 
κυρίως θέλετε νά ακούσετε διά τό ζήτημα τών χρημάτων, πόσα 
δηλαδή θά είναι καί από ποϋ θά εξοικονομηθούν. Με αυτό 
ακριβώς θά ασχοληθώ καί εγώ τώρα. 'Ως προς τά χρήματα 
λοιπόν, ή τροφή μεν—ήτοι μόνον τό σιτηρέσιον διά τήν 
δυναμιν ταΰτην —υπολογίζεται εις ένενήκοντα τάλαντα καί κάτι 
παραπάνω. Διά δέκα ταχείας τριήρεις τεσσαράκοντα τάλαντα, εί
κοσι μναΐ δι’έ'καστον πλοΐον τον μήνα. Διά δυο χιλιάδας στρατιώ- 
τας άλλα τόσα, ώστε έκαστος στρατιώτης νά λαμβάνη δέκα 
δραχμάς τον μήνα διά σιτηρέσιον' διά τούς ιππείς εξ άλλου, οί 
όποιοι είναι διακόσιοι, εάν έκαστος λαμβάνη τριάκοντα δρα
χμάς τον μήνα, γίνονται δώδεκα τάλαντα. Έάν λοιπόν κανείς 
νομίζη δτι είναι μικρόν βοήθημα νά έχουν οι στρατιώται 
τό σιτηρέσιον των3, δεν σκέπτεται σωστά. Διότι εγώ γνωρίζω 
καλώς δτι, αν γίνη αυτό, τά υπόλοιπα θά τά έξοικονομή τό 
ίδιον τό στράτευμα από τον πόλεμον 4, χωρίς νά βλάψη κανένα 
εκ τών Ελλήνων ούτε εκ τών συμμάχων, ώστε νά έχη πλήρη 
τον μισθόν5. Έ γώ  μάλιστα είμαι έτοιμος νά πλεΰσω μαζί 
με τούς στρατιώτας ώς εθελοντής καί νά πάθω οτιδήποτε, αν 
αυτά δεν είναι δπως τά είπα. ’Από ποΰ λοιπόν θά έξευρεθοΰν 
τά χρήματα τά όποια σάς συμβουλεύω νά εξοικονομήσετε ; 
Αυτό ακριβώς πρόκειται ήδη νά αναπτύξω6.

ματα 20.000 δρχ. ή 200 μνας. Δεδομένου λοιπόν ότι τό τάλαντον έχει 
60 μνας (6.000 δρχ.), θ ά  χρειασθοϋν δ ι’ όλα τά  πληρώ ματα 40 τάλαντα . 
Οί δισχίλιοι επίσης πεζοί θ ά  χρειασθοϋν έτερα 40 τάλαντα . "Οσον 
αφορά τούς ιππε ίς , έάν έ'καστος αυτών λαμβάνη 1 δραχμήν κ α θ ’ ημέ
ραν, οί 200 ιπ π ε ίς  θ ά  χρειασθοϋν δυο μνας καθημερινώ ς, 1 τάλαντον 
κατά  μήνα καί 12 τά λα ντα  κ α τ’ έτος. Σύνολον δαπάνης 92 τάλαντα  
κ α τ’ έτος. Βλ. B o e ck h : S taa tsh a u sh a ltu n g  der A tener, I, σ. 378
καί 382.

4. Ά π ύ  τά  λάφυρα τοϋ πολέμου.
5. ’Ε ντα ύ θα  ή λέξις μισ& ός περιλαμβάνει τό πρός διατροφήν 

καταβαλλόμενον χρήμα καί συγχρόνως τόν κυρίως ε ίπεΐν μισθόν.
6. Ε ίς τό σημεϊον τούτο ό ρήτωρ παραδίδει πρός άνάγνω σιν είς 

τόν γραμματέα  τήν έκθεσιν πρός έξασφάλισιν τώ ν πόρων, πρός έξετί- 
ρεσιν τών άναγκαιοΰντω ν χρηιιάτων. καί ακολούθω ς συνεχίζει τόν 
λόγον του.
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ΠΟΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
30 "Α μέν ήμεΐς, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, δεδυνήμεθ’ εΰ- 

ρείν, ταΰτ’ έστίν· έπειδάν δ’ έπιχειροτονήτε τάς γνώ- 
μας, ά αν ΰμίν άρέσκη χειροτονήσετε, ϊνα μη μόνον έν 
τοίς ψηφίσμασι καί ταΐς έπιστολαΐς πολέμήτε Φιλίππω, 
αλλά καί έν τοΐς έργοις.

31 Δοκεΐτε δέ μοι πολύ βέλτιον αν περί τοΟ πολέμου 
καί δλης τής παρασκευής βουλεύσασθαι, εί τον τόπον, 
ώ ανδρες ’Αθηναίοι, τής χώρας προς ήν πολεμεΐτ’ έν- 
θυμηθείητε, καί λογίσαισθ’ δτι τοις πνεύμασι καί ταϊς 
ώραις του έτους τά πολλά προλαμβάνων διαπράττεται 
Φίλιππος, καί φυλάξας τους έτησίας ή τον χειμών’έπι- 
χειρεΐ, ήνίκ’ αν ήμείς μή δυναίμεθ’ έκείσ’ άφικέσθαι.

32 Δει τοίνυν ταΰτ’ ένθυμουμένους μή βοηθείαις πολε- 
μειν, ΰστεριοΟμεν γάρ άπάντων, άλλά παρασκευή συνέ
χει καί δυνάμει. 'Υπάρχει δ’ ΰμίν χειμαδίω μέν χρήσθαι 
τή δυνάμει Λήμνω καί θάσω καί Σκιάθω καί ταϊς έν 
τούτω τώ τόπω νήσοις, έν αΐς καί λιμένες καί σίτος 
καί ά χρή στρατεύματι πάνθ’ υπάρχει- τήν δ’ ώραν του 
έτους, δτε καί προς τή γή γενέσθαι ρόδιον καί τό των 
πνευμάτων άσφαλές, πρός αυτή τή χώρα καί προς τοις 
τών έμπορίων στόμασι βαδίως...έσται.

33 "Α μέν ουν χρήσεται καί πότε τή δυνάμει, παρά τον 
καιρόν ό τούτων κύριος καταστάς ύφ’ υμών βουλεύσε- 
ται- ά δ’ ύπάρξαι δει παρ’ ύμών, ταΰτ’ έστίν άγώ γέ- 
γραφα. ’Ά ν ταΰτ’, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, πορίσητε τά 
χρήματα πρώτον ά λέγω, είτα καί ταλλα παρασκευά- 1 2 3 4

1. Π όρου ά η ό δ ειξ ις  δέν υπάρχει.
2. Η μ ε ί ς ·  6 Δημοσθένης δηλαδη και οί συνεργασθέντες μ ετ’ 

αύτοΰ εις τήν σύνταξιν τής οικονομικής έκθέσεως. Π αρετηρήθη  οτι ό 
Δημοσθένης όταν όμιλή περί εαυτού καί μόνου ουδέποτε χρησιμοποιεί 
πλη θυντικόν. Έ ν  τούτοις τάς προτάσεις τάς όποιας υποβάλλει εις τον 
δήμον τάς κάμνει μόνος καί έξ ίδιου ονόματος- πρβλ. § 51.

3. 'Ο  T ou rn ier π ρ ο τε ίνε ι: έηιχειροτονήο·η  (ό προεδρεύων).
4. Ψ ηφίζοντες όχι μόνον τήν συγκρότησιν μικρού στρατού, άλλά 

καί τά  άναγκαιοϋντα  εις τήν συντήρησίν του κονδύλια, οί ’Α θη να ίο ι 
δέν θ ά  έκδώσουν μ άταιον ψήφισμα. Κ άτων ό πρεσβύτερος, μολονότι 
δέν ήρέσκετο εις τήν κλασσικήν ελληνικήν πα ιδείαν, δέν έδίστασε νά 
μ ιμ η θή  τόν Δημοσθένη.
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ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΙΣ 1

Καί αυτά μέν είναι, ώ "Αθηναίοι, δσα κατωρθώσαμεν 
ημείς3 νά εξεύρωμεν "Οταν δε θέσετε εις ψηφοφορίαν3 
τάς διαφόρους γνώμας, νά αποφασίσετε δ,τι σάς αρέσει, διά νά 
μή πολεμήτε τον Φίλιππον μόνον με ψηφίσματα καί έπιστολάς, 
άλλά μέ έργα4.

Μοϋ φαίνεται έν τουτοις δτι θά σκεφθήτε πολύ καλύτερον 
περί τοΰ πολέμου καί τής όλης προπαρασκευής του, εάν λάβετε 
ύπ’ δψιν, ώ ’Αθηναίοι, την τοποθεσίαν0 τής χώρας προς την 
οποίαν πολεμεϊτε καί συλλογισθήτε δτι ό Φίλιππος επιτυγχά
νει κατά τό πλείστον επωφελούμενος τούς ανέμους καί τάς 
ώρας τοΰ έτους, καί περιμένει τά μελτέμια ή τόν χειμώνα5 6 διά 
νά διεξάγη τάς επιχειρήσεις, δτε ημείς δεν ίίά ήδυνάμεθα νά 
σπεύσωμεν εκεί Αυτά λοιπόν πρέπει νά άναλογισθώμεν 
καί νά μτ'ι πολεμώμεν μέ στρατεύματα επικουρικά7—διότι θά 
έρχώμεθα πάντοτε αργότερα από τούς άλλους—,άλλά μέ συνεχή 
προπαρασκευήν καί δύναμιν μόνιμον. Δύνασθε μάλιστα νά χρη- 
σιμοποιήτε ως χειμάδιον μέν διά την στρατιωτικήν δύναμιν τήν 
Λήμνον καί τήν Θάσον καί τήν Σκιάθον καί τάς νήσους αυτού 
τού τόπου, εις τάς οποίας υπάρχουν καί λιμένες καί σίτος καί 
πάν δ,τι χρειάζεται δ στρατός. Κατά τήν καλήν δέ εποχήν τού 
έτους8 9, οπότε καί εύκολον είναι καί δύναται κανείς προφυλα- 
γμένο; από τούς ανέμους νά προσέγγιση εις τήν ξηράν, είναι 
ευχερής ή παραμονή εϊς αυτήν τήν χώραν καί εις τούς εμπο
ρικούς λιμένας της3

Πώς δμως καί πότε θά μεταχειρισθή αυτήν τήν στρατιωτι
κήν δύναμιν, θά τά σκεφθή εις τήν κατάλληλον περίστασιν δ 
άρχηγός τόν δποΐον θά διορίσετε προς τούτο. "Οσα εξ άλλου 
πρέπει νά κάμετε σείς, σάς τά έχω προτείνει εγώ ανωτέρω 
έγγράφως. Ά ν  κατά πρώτον, ώ ’Αθηναίοι, εξοικονομήσετε τά 
χρήματα, τά δποΐα σάς είπα, έπειτα δέ προετοιμάσετε καί τά

5. 'Υ π ονοεί τήν θέσιν τής Μ ακεδονίας έν σχέσει πρός τήν ’Α ττι
κήν καί τάς ’Α θη να ϊκός  κτήσεις.

6. 'Ο π ότε  θ ά  ήτο δύσκολος ό πλοΰς διά τούς ’Α θηναίους.
7. ’Ό χ ι  δηλαδή μέ ενισχύσεις άποστελλομένας τήν τελευταίαν 

στιγμήν τής ανάγκης. Ό  Δημοσθένης ζη τε ί πα ρα σ κευήν  συνεχή , δννα- 
μ ιν  συνεχή , μόνιμον στρατόν διά νά διεξάγη συνεχή πόλεμον. Π ρβλ. 
ανωτέρω § 15 καί 19.

8. Κ ατά τό εαρ καί τό θέρος.
9. Τ ινές φρονούν ότι ό Δημοσθένης υπαινίσσεται εντα ύθα  τό 

λη σ τεύ ειν  ανάγκη  τής § 23 Δηλαδή ό στρατός θ ά  ήδύνατο νά  πορίζε
τα ι τόν μ ισθόν του διά λεηλασιών εις τά  πέριξ.



ΛΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣTOO

σαντες, τούς στρατιώτας, τάς τριήρεις, τούς ιππέας, έν- 
τελή πάσαν τήν δύναμιν νόμω κατακλείσητ’ έπί τώ πο- 
λέμω μένειν, τών μέν χρημάτων αύτοί ταμίαι καί πο- 
ρισταΐ γιγνόμενοι, τών δέ πράξεων παρά τού στρατη
γού τόν λόγον ζητούντες, παύσεσθ’ αίεΐ περί των αύ-

34 τών βουλευόμενοι, καί πλέον ούδέν ποιούντες. Καί έτι 
πρός τούτω πρώτον μέν, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τόν μέ- 
γιστον τών έκείνου πόρων άφαιρήσεσθε. ’Έστι δ’ οδτος 
τίς; άπό τών ύμετέρων ύμΐν πόλεμε! συμμάχων, άγων 
καί φέρων τούς πλέοντας τήν θάλατταν. ’Έπειτα τί 
πρός τούτω; τού πάσχειν αύτοί κακώς έξω γενήσεσθε, 
ούχ ώσπερ τόν παρελθόντα χρόνον εις Λήμνον καί ’Ίμ
βρον έμβαλών αιχμαλώτους πολίτας ύμετέρους ωχετ’ 
έχων, πρός τώ Γεραιστώ τά πλοία συλλαβών άμύθητα 
χρήματ’ έξέλεξεν, τά τελευτά!’ εις Μαραθών’ άπέβη καί 
τήν ίεράν άπό τής χώρας ωχετ’ έχων τριήρη, ύμεΐς δ” 
ούτε ταΰτα δύνασθε κωλΰειν, ουτ’ εις τούς χρόνους, οϋς 
άν προθήσθε, βοηθεΐν.

35 Καίτοι τί δήποτ’, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, νομίζετε τήν 
μέν τών Παναθηναίων έορτήν καί τήν τών Διονυσίων 
άεί τού καθήκοντος χρόνου γίγνεσθαι, άν τε δεινοί λά- 
χωσιν άν τε ίδιώται οί τούτων έκατέρων έπιμελούμενοι, 
εις ά τοσαύτ’ άναλίσκεται χρήματα δσ’ ούδ’ εις ένα τών 
άποστόλων, καί τοσούτον δχλον καί παρασκευήν δσην 
ούκ οίδ’ εϊ τι τών άπάντων έχει, τούς δ’ άποστόλους 
πάντας ύμΐν ύστερίζειν τών καιρών, τόν εις Μεθώνην,

36 τόν εις Παγασάς, τόν εις Ποτίδαιαν; 'Ότι έκεΐνα μέν 
άπαντα νόμω τέτακται, καί πρόοιδεν έκαστος ύμών έκ 
πολλοΰ τίς χορηγός ή γυμνασίαρχος τής φυλής, πότε 
καί παρά τού καί τί λαβόντα τί δε! ποιεΐν, ούδέν άνε- 
ξέταστον ούδ’ άόριστον έν τούτοις ήμέληται- έν δέ τοΐς 1 2 3 4

1. ’Α ντί ξη τοϋντες  (S) ό D indorf γράφει ά π α ιτο νν τες  κ α τ’ ε ικα
σίαν τού Cobet. Ό  Voem el προτείνει εξα ιτονντες. Ό  Δημοσθένης 
ζη τε ί άπό τούς ’Α θηναίους νά  άναλάβουν οί ίδ ιο ι τήν πληρωμήν καί 
έξεύρεσιν τών ά ναγκαιούντω ν χρημάτων, όταν δέ παρέχουν αύτά νά 
έλέγχουν τήν διεύ-θυνσιν καί διαχείρισιν τών στρατηγών κατά τάς 
στρατί ω τικάς έπιχειρήσεις.

2. Μέ τούς πόρους τών συμμάχων σας, ήτοι μέ δ ,τι αρπάζει 
άπό τούς συμμάχους σας.

3. "Ονομα άκρωτηρίου καί λιμένος εις τήν νοτιοανατολικήν 
ά κραν τής Εύβοιας, ά πένα ντι τής ’Α ττικής.

4. Τούτο ήτο τό ύρασύτερον τόλμημα τών πολεμικών τού 
Φ ιλίππου. Τό λεξικόν τού Ά ρ ποκρα τίω νος γράφει δτι ήρπασαν τό ιερόν
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άλλα, τούς στρατιώτας δηλαδή, τάς τριήρεις καί τούς ιππείς, 
και υποχρεώσετε ρητώς διά νόμου αυτήν την δύναμιν νά παρα- 
μένη εκεί διά τον πόλεμον και μόνον, διαχειριζόμενοι ο! ίδιοι 
καί έξευρίσκοντες μόνοι σας τά (αναγκαίουντα) χρήματα, 
ζητοϋντες1 δε λογοδοσίαν άπό τον στρατηγόν διά τάς ενερ- 
γείας του, τότε θά παυσετε διά παντός νά σκέπτεσθε διά τά 
ίδια πράγματα και νά μή κατορθώνετε τίποτε περισσότερον.

Έκτος τούτου δε ακόμη, πρώτον μέν, ώ ’Αθηναίοι, θά 
τού άφαιρέσετε τον μεγαλύτερον άπό τούς πόρους (τού Φιλίπ
που) Καί ποιος είναι αυτός ό πόρος; Σάς πολεμεί με τούς 
Ιδιους σας τούς συμμάχους3 α’ιχμαλωτίζων καί ληστεύων τούς 
θαλασσοπλοοΰντας. ’Έπειτα δε καί τί άλλο ; Θά σωθήτε σείς 
οι ίδιοι άπό τά δεινοπαθήματά σας καί δ'χι δπως κατά τό παρελ
θόν, οπότε έπιδραμών εις την Λήμνον καί τήν Ίμβρον άπεχώ- 
ρησεν έκείθεν άπάγων ως αιχμαλώτους πολίτας ίδικούς σας, 
καί πλησίον τού Γεραιστοΰ3 δπου συνέλαβε τά εμπορικά εκείνα 
πλοία καί συνέλεξεν άμέτρητα χρήματα. Τελευταίως άπεβιβάσθη 
καί εις τόν Μαρατθώνα καί έφυγεν άπάγων άπό εκεί τό ίερόν σας 
πλοίον*, σείς δέ ούτε αυτά δύνασιθε νά εμποδίζετε, ούτε νά σπεύ
δετε εις βοήθειαν, καθ’8ν χρόνον θά ήθέλατε κρίνει κατάλληλον.

Καί όμως διατί άράγε, ώ ’Αθηναίοι, νομίζετε οτι ή μέν 
εορτή τών ΙΙαναθηναίων καί ή των Διονυσίων πρέπει νά γίνων- 
ται πάντοτε κατά τόν ωρισμένον χρόνον είτε τύχη νά εκλεγούν έμ- 
πειροι είτε άπειροι έπιμεληται δι’ έκάστην εξ αύτών, εις τάς 
όποιας δαπανώνται τόσα πολλά χρήματα, οσα ουδέ εις μίαν 
ναυτικήν άποστολήν, καί αί δποΐαι άπαιτοΰν τόσας ενοχλή
σεις καί τόσην προπαρασκευήν ό'ση δέν γνωρίζω αν γίνε
ται διά κανέν άλλο πράγμα. "Ολαι δέ αί άποστολαί σας φθά
νουν πάντοτε πολύ άργά διά τάς περιστάσεις, όπως π. χ. ή εις 
Μεθώνην, ή εις ΓΙαγασάς καί ή ε’ις Ποτίδαιαν; Διότι εκείνα 
μέν ολα έχουν όρισθή διά νόμου καί τά γνωρίζει εκ τών προτέ- 
ρων έκαστος εξ υμών άπό μακροΰ χρόνου, ποίος (δηλαδή) ί)ά 
είναι δ χορηγός ή δ γυμνασίαρχος 6 εκ τής ίδικής του φυλής, 
πότε καί παρά τίνος καί τί θά πάρη καί τί πρέπει νά κάμη 
Τίποτε εις ολα αυτά δέν έχει παραμεληθή άνεξέταστον καί άκα-

πλοΐον Π άραλος, ή όποια μετά της Σ α λα μ ιν ία ς  έχρησίμευον διά τά ς 
ίεράς άποστολάς, θ εω ρ ία ς, εις Δήλον καί άλλαχοΰ.

δ. Χορηγός ήτο ό παρέχοον τήν άπαιτουμένην πρός παράστασιν 
ενός δράματος (τών λυρικών ή δραματικώ ν χορών) δαπάνην, γυμ να
σίαρχος δέ ό άναλαμβάνονν τάς δα πά να ς τώ ν γυμναστικώ ν αγώ νω ν. 
"Εκαστος ’Α θηναίος έγνώ ριζεν έκ τώ ν προτέρω ν ποιος θ ά  ήτο ό χο
ρηγός καί πο ιος ό γυμνασίαρχος, ένδιεφέροντο δέ όλοι, διότι Ιβραβευετο 
καί ή φυλή εις τήν οποίαν ονήκον οί βραβευόμενοι χορηγοί καί γυμ να
σίαρχοι.
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περί του πολέμου καί τή τούτου παρασκευή άτακτα, 
άδιόρθωτα, άόρισθ’ άπαντα. Τοιγαροΰν άμ’ άκηκόαμέν 
τι, καί τριηράρχους καθίσταμεν καί τοΰτοις άντιδόσεις 
ποιούμεθα καί περί χρημάτων πόρου σκοποΰμεν, καί 
μετά ταϋτ’ έμβαίνειν τους μετοίκους έδοξεν καί τούς 
χωρίς οίκοΰντας, εΤτ’ αυτούς πάλιν, εΐτ’ άντεμβιβάζειν.

37 ΕΤτ’ έν δσω ταΟτα μέλλεται, προαπόλωλε τό έφ’ δ αν 
έκπλέωμεν τόν γάρ του πράττειν χρόνον εις τό παρα- 
σκευάζεσθαι άναλίσκομεν οί δέ τών πραγμάτων ου μέ- 
νουσι καιροί την ήμετέραν βραδύτατα καί ειρωνείαν. "Ας 
δέ τόν μεταξύ χρόνον δυνάμεις οίόμεθ’ ήμΐν ύπάρχειν, 
ούδέν οΓαί τε ουσαι ποιεΐν έπ’ αύτών των καιρών έξε- 
λέγχονται. Ό  δ’ εις τοϋθ’ ύβρεως έλήλυθεν ώστ’ έπι- 
στέλλειν Εύβοεΰσιν ήδη τοιαύτας έπιστολάς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ

38 Τούτων, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, των άνεγνωσμένων 
άληθή μέν έστι τά πολλά, ώς ούκ έδει, ού μήν άλλ’ ’ίσως 
ούχ ήδέ’ άκούειν άλλ’ εί μέν, δσ’ άν τις ύπερβή τώ λόγω, 
ϊνα μή λύπηση, καί τά πράγμαθ’ ύπερβήσεται, δει πρός 
ήδονήν δημηγορείν εί δ’ ή των λόγων χάρις, άν fj μή 
προσήκουσα, έργω ζημία γίγνεται, αισχρόν έστι φενα- 
κίζειν έαυτούς καί, άπαντ’ άναβαλλομένους ά αν ή δυσ-

39 χερή, πάντων ύστερείν τών έργων, καί μηδέ τούτο δύ- 
νασθαι μαθειν δτι δει τούς όρθώς πολέμω χρωμένους 1 2 3 4

1. 'Η  τρ ιη ρα ρ χία  (εξοπλισμός μ ιας τοιήρους) ήτο αστικόν λει
τούργημα (λε ιτουργία )  έπιβαλλόμενον εις τούς 1200 πλουσιωτέρους πο- 
λίτας, όπως εγίνετο διά τήν χορηγίαν καί τήν γυμνασιαρχίαν. Ε ις τήν 
πραγματικότητα  όμως ό αρ ιθμός ούτος ήλαττοϋτο σημαντικώς μέ νο
μ ίμους εξαιρέσεις. Ό  Δημοσθένης ύπελόγιζεν δτι έξηροΰντο 800 πλού
σιοι, δ ι’ αυτό δέ εις τόν Π ερ ί τώ ν  συμμορ ιώ ν, 16, λόγον του προέ- 
τεινε νά εγγράφουν εις τάς τριηραρχικάς συμμορ ίας  δισχίλια ονόματα 
εύπορων, ώστε ό αριθμός τών τριηράρχων νά μή κατέρχετα ι κάτω  
τώ ν 1200.

2. 'Ό τα ν  εΤς ’Α θη να ίος  έκρινεν ότι κακώς ώρίσθη διά τήν τριη
ραρχίαν, ήδύνατο νά  ζητήση τήν άντικατάστασίν του άπό άλλον π ο λ ί
την, τόν όποιον παρουσίαζεν ώς πλουσιιότερόν του. ’Ε ν  περιπτώ σει 
άρνήσεως εκείνου, προέτεινε τήν ανταλλαγήν τών περιουσιών των. Τήν 
■διαφοράν εκρινον οί δ ικασταί. Ή  ανταλλαγή εκαλείτο άντίδοσις.

3. Κ α ιρο ί οΰ μένουσ ι V ulg  Ό  Θ ουκυδίδης ε ίχε γράψει κάτι παρα- 
πλήσιον ( I, 142): <-Τοΰ δε π ο λ έμ ο υ  ο ί κα ιρο ί οΰ μ ενετο ί» .

4. Έ ν  αναμονή συμπληρώσεως τών παρασκευών μας. Τ ά  στρα-
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Αόριστον. Εις τά άφορώντα έν τοΰτοις τον πόλεμον και την 
προετοιμασίαν του όλα ανεξαιρέτως είναι χωρίς τάξιν, ακανό
νιστα καί ακαθόριστα. Διά τοΰτο λοιπόν μόλις άκοΰσωμεν τί
ποτε, τότε μόλις καί τριηράρχους1 διορίζομεν καί εις ανταλλα
γήν των περιουσιών των 2 προβαίνομεν καί περί έξευρέσεως 
"/Ρημάτων σκεπτόμεθα. Μετά ταΰτα αποφασίζομεν νά επιβιβά
ζονται εις τά πλοία οί μέτοικοι καί οί απελεύθεροι, κατόπιν πά
λιν ήμεΐς οί ίδιοι καί έ'πειτα αντί των πολιτών νά έπιβιβάζωμεν 
εκείνους. Έ ν τφ μεταξύ όμως, έν όσφ παρατείνεται αυτή ή 
έκκρεμότης, έχει χαθή πλέον εκ τών προτέρων εκείνο διά 
τό όποιον θά έκπλεΰσωμεν. Διότι τον καιρόν τοϋ ένεργεΐν τον 
καταναλίσκομεν εις τήν προπαρασκευήν, αί δε (εύνοίκαί) 
περιστάσεις δεν περιμένουν ■* τήν ίδικήν μας βραδύτητα καί 
υποκρισίαν. Έ ν τφ μεταξύ1 αί δυνάμεις τάς οποίας νομί- 
ζομεν ότι διαθέτομεν άποδεικνύεται ότι δεν είναι εις θέσιν νά 
κάμουν τίποτε εις αύτάς τάς περιστάσεις. Εκείνος έν τοΰτοις (ό 
Φίλιππος) έ'χει φθάσει εις τόσην αυθάδειαν, ώστε νά στέλλη ήδη 
εις τούς ΕύβοεΤς έπιστολάς, ως ή εξής :

ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ* * 5

’Από αυτά, ώ ’Αθηναίοι, τά όποια σάς άνεγνώσθησαν, τά 
περισσότερα μέν είναι αληθινά—καί είθε νά μή ήσαν—ΐσωζ 
όμως νά μή είναι καί εύχάριστα νά τά ακούετε 6. Έάν έν τού- 
τοις όσα παρέλθη κανείς εις τήν ομιλίαν 7 διά νά μή προξενήση 
λύπην τά παρέλθη καί είς τήν πραγματικότητα8, τότε πρέπει 
νά άγορεύη κανείς μόνον προς εύχαρίστησιν (τών άκουόντων). 
Έ άν όμως ή έκ τών λόγων προερχομένη εύχαρίστησις, όταν δεν 
είναι ή άρμόζουσα, άποβαίνη πραγματικώς έπιζημία, τότε είναι 
αισχρόν νά έξαπατάτε έαυτούς καί άναβάλλοντες όλα γενικώς 
όσα είναι δύσκολα, νά καθυστερήτε είς όλας τάς ένεργείας 
καί νά μή δύνασθε ούτε τοΰτο νά άντιληφθήτε, ότι δεν πρέπει

τεύματα περί τών όποιων όμιλεΐ τόσον περιφρονητικώς ό Δημοσθένης
ε ίνα ι άναμφιβόλω ς οί κακοπληρω νόμενοι μισθοφόροι. Βλ. άν. § 24.

5. Κ ατά τον σχολιαστήν : * ‘0  Φ ίλ ιπ π ο ς  έ π έο τε ιλεν  Ε νβοενσ ι 
συμβουλενω ν μη  δε ΐν  ε λ π ίξ ε ιν  ε ίς  τη ν  ’Α θ η να ίω ν  σνμμαχίαν , ο ΐ 
ουδέ α ντονς δνναντα ι σ φ ξ ε ιν ». Ευνόητος λοιπόν ή άγανάκτησις τοΰ 
ρήτορος.

6. Π ροφανής ή ειρω νεία καί ό σαρκασμός τοΰ Δημοσθένους.
7. Ν ά τά  προσπέραση κανείς, νά  τά  άποσιωπήση.
8. Έ ά ν  ήρκει νά  άφαιρέση κανείς από τούς λόγους μερικά 

πράγματα  διά νά έκλείψουν καί είς τήν πραγματικότητα, έάν δηλαδή 
ήρκει νά  μή όμιλήση κανείς δι* έν πράγμα διά νά  μή συμβή.
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ούκ άκολουθεΐν τοϊς πράγμασιν, άλλ’ αυτούς έμπροσθεν 
είναι τών πραγμάτων, καί τόν αύτόν τρόπον ώσπερ 
τών στρατευμάτων άξιώσειέ τις άν τόν στρατηγόν ήγεϊ- 
σθαι, οϋτω καί τών πραγμάτων τους βουλευομένους, 
ΐν’ ά άν έκείνοις δοκή, ταΰτα πράττηται καί μή τά συμ-

40 βάντ’ άναγκάζωνται διώκειν. 'Υμείς δ’, &> άνδρες ’Αθη
ναίοι, πλείστην δύναμιν άπάντων έχοντες,-τριήρεις, όπλί- 
τας, ιππέας, χρημάτων πρόσοδον, τούτων μέν μέχρι της 
τήμερον ήμέρας ούδενί πώποτε εις δέον τι κέχρησθε, 
ούδέν δ’ άπολείπετε, ώσπερ οί βάρβαροι πυκτεύουσιν, 
ουτω πολεμεΐν Φιλίππω. Καί γάρ έκείνων ό πληγείς αίεί 
της πληγής έχεται, καν έτέρωσε πατάξης, έκεϊσ’ είσίν 
αί χεϊρες' προβάλλεσθαι δ’ ή βλέπειν έναντίον οϋτ’ οίδεν

41 ουτ’ έθέλει. Καί ύμείς άν έν Χερρονήσω πύθησθε Φί
λιππον, έκεΐσε βοηθεΐν ψηφίζεσθε, άν έν Πύλαις, έκεΐσε, 
άν άλλοθι που, συμπαραθεϊτ’ άνω κάτω, καί στρατη- 
γεΐσθ’ ΰπ’ εκείνου, βεβούλευσθε δ’ ούδέν αύτοί συμφέ
ρον περί του πολέμου, ούδέ πρό τών πραγμάτων προο- 
ράτ’ ούδέν, πριν άν ή γεγενημένον ή γιγνόμενόν τι πύ
θησθε. ΤαΟτα δ’ ’ίσως πρότερον μέν ένην νυν δ’ έπ’ 
αύτήν ήκει τήν άκμήν, ώστ’ ούκέτ’ έγχωρεΐ.

42 Δοκεϊ δέ μοι θεών τις, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τοϊς γι- 
γνομένοις ύπέρ της πόλεως αίσχυνόμενος τήν φιλοπρα- 
γμοσύνην ταύτην έμβαλεϊν Φιλίππω. Εί γάρ έχων ά κατέ- 
στραπται καί προείληφεν ησυχίαν έχειν ήθελε καί μηδέν 
έπραττεν έτι, άποχρήν ένίοις υμών άν μοι δοκεϊ έξ ών 
αισχύνην καί άνανδρίαν καί πάντα τά αϊσχιστ’ ώφλη- 
κότες άν ήμεν δημοσία- νΟν δ’ επιχειρών αίεί τινι καί 
του πλείονος όρεγόμενος ’ίσως άν έκκαλέσαιθ’ ύμάς, εϊ-

43 περ μή παντάπασιν άπεγνώκατε. θαυμάζω δ’ έγωγε εί 
μηδείς ύμών μήτ’ ένθυμεϊται μήτ’ οργίζεται, ορών, ώ άν
δρες ’Αθηναίοι, τήν μέν άρχήν του πολέμου γεγενημέ- 
νην περί του τιμωρήσασθαι Φίλιππον, τήν δέ τελευτήν 1 2 3 4

1. Ε ις τήν μεθοδικήν πάλην τών Ε λ λ ή ν ω ν  αθλητώ ν ό Δημοσθέ
νης αντιτάσσει την δλοις ενστικτώδη πυγμαχίαν τών βαρβάρων.

2. Διά νά προφυλάσσεται άπό τά  κτυπήματα.
3. Οί ’Α θη να ίο ι δηλ. παρεσΰροντο νά  πολεμούν δπου ήθελεν ό 

Φίλιππος, ό όποιος ύπηγόρευε τρόπον τινά τά στρατηγικά των σχέδια. 
Τ ό  παθητ ικόν  ατρατηγεϊα& αι αποδίδει θαυμάσια  τήν τότε κατάστασιν 
τώ ν ’Α θηναίω ν έναντι τοΰ Μ ακεδόνος.

4. Ή  τοιαύτη διεξαγωγή τοΰ πολέμου.



ΚΑΤΑ Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ  A' 111

οί θέλοντες νά διεξάγουν όρθώς τον πόλεμον νά ακολουθούν τά 
γεγονότα άλλ’ αυτοί να προηγούνται τούτων. Δι’ αυτό, δπως θά 
είχε κανείς τήν άξίωσιν ό στρατηγός νά προηγήται τών 
στρατευμάτων, τοιουτοτρόπως πρέπει και οί σκεπτόμενοι περί 
τών κοινών νά προλαμβάνουν τά γεγονότα διά νά κάμνουν 
δσα νομίζουν καλά καί νά μή άναγκάζωνται νά καταδιώκουν 
δ'σα πλέον έχουν συμβή. Σείς πάλιν, ώ Αθηναίοι, αν καί 
έχετε μεγίστην δύναμιν από δλα, τριήρεις, όπλίτας, ιππείς καί 
χρηματικούς πόρους, έν τοΰτοις μέχρι τής σημερινής ημέρας τί
ποτε από αυτά δεν μετεχειρίσθητε δπως πρέπει, δέν παύετε 
δέ νά πολεμήτε τόν Φίλιππον ακριβώς δπως πυγμαχούν οί 
βάρβαροι1. Διότι καί από εκείνους δποιος κτυπηθή, ψαύει πάν
τοτε τό κτυπημένον μέρος, καί αν τόν κτυπήσης αλλού προς 
τά εκεί διευθύνονται καί αί χείρές του. Δέν ήξεύρει όμως ούτε 
σκέπτεται νά προτείνη τάς χεΐρας3 ή νά κοιτάξη κατά πρό- 
σωπον (τόν αντίπαλον). Καί σείς αν μάθετε δτι δ Φίλιππος είναι 
εις τήν Χερρόνησον, εκεί αποφασίζετε νά στείλετε βοήθειαν" αν 
εις τάς Θερμοπύλας, (σπεύδετε) προς τά εκεί" αν δέ εις κανέν 
άλλο μέρος τρέχετε όπίσω του άνω - κάτω καί διευθύνεσθε 
από εκείνον ως εάν τόν είχατε στρατηγόν 3, ένφ σείς οί ίδιοι 
δεν έχετε σκεφθή τίποτε τό ωφέλιμον διά τόν πόλεμον, ού'τε 
προβλέπετε τίποτε από δσα γίνονται, πριν δηλαδή μάθετε δτι 
έγινεν ή δτι γίνεται κάτι. Καί αυτά μέν1 προηγουμένως ήσαν 
ίσως δυνατά. Τώρα δμως έχουν φθάσει εις τόσον κρίσιμον 
σημεΐον, ώστε δέν επιτρέπονται πλέον.

Μού φαίνεται, έν τούτοις, δτι κάποιος έκ τών θεών, ώ Α θη
ναίοι, έντρεπόμενος διά λογαριασμόν τής πόλεως διά τά γινό
μενα, ένέβαλεν εις τόν Φίλιππον τήν έπιιθυμίαν νά μή άπρακτή. 
Διότι εάν έχων δσα έχει καθυποτάξει καί προκαταλάβει, ήθελε 
νά ήσυχάζη καί δέν έκαμνε πλέον τίποτε, μού φαίνεται δτι 
μερικοί από σάς θά έμεναν ικανοποιημένοι από μίαν κατάστασιν, 
διά τήν οποίαν θά εΐχαμεν επισύρει δημοσίας μομφάς επί καται- 
σχύνη καί άνανδρίμ καί δλα τά αΐσχιστα. Τώρα δμως επειδή 
επιχειρεί πάντοτε κάτι νέον καί ορέγεται όλονέν περισσότερα, 
ίσως σάς ήθελεν εξεγείρειδ, εάν βεβαίως δέν έχετε άπελπισθή 
καθ’ ολοκληρίαν. Έγώ πάντως απορώ διότι κανείς από σάς 
ού'τε σκέπτεται ούτε οργίζεται, αν καί βλέπει, ώ ’Αθηναίοι, 
δτι ή μέν αρχή τού πολέμου έχει γίνει5 6 διά νά τιμωρήσωμεν 
τόν Φίλιππον, τό τέλος δέ αύτού τώρα πλέον είναι πώς νά μή

5. ’Ίσ ω ς  σας ήθελε παροξύνει νά  πολεμήσετε.
6. Ό  σχολιαστής εξηγεί : « Α ρ χ ή  γάρ γ εγ έν η τα ι τον  π ο λέμ ο υ  ή 

Ά μ φ ί π ο λ ι ς », αλλά καί άλλαι πόλεις τάς όποιας κατέλαβεν ό Φίλιππος.



112 ΛΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ουσαν ήδη υπέρ τοΟ μή παθεΐν κακώς ύπό Φιλίππου. 
’Αλλά μήν δτι γε ού στήσεται, δήλον, εί μή τις κωλύ- 
σει. ΕΙτα τοΰτ’ άναμενοΰμεν καί τριήρεις κενάς καί τάς 
παρά του δεινός έλπίδας άν άποστείλητε, πάντ’ έχειν

44 οϊεσθε καλώς; Ούκ έμβησόμεθα; ούκ έξιμεν αυτοί μέ- 
ρει γέ τινι στρατιωτών οικείων νυν, εΐ καί μή πρότερον; 
ούκ έπί τήν έκείνου πλευσόμεθα; «Ποΐ ουνπροσορμι- 
ούμεθα ;» ήρετό τις. Εύρήσει τά σαθρά, δ  ανδρες ’Αθη
ναίοι, τών έκείνου πραγμάτων αυτός ό πόλεμος, άν 
έπιχειρώμεν άν μέντοι καθώμεθ’ οίκοι, λοιδορουμένων 
άκούοντες καί αΐτιωμένων άλλήλους τών λεγόντων,

45 ούδέποτ’ ούδέν ήμΐν μή γένηται τών δεόντων. "Οποί μέν 
γάρ άν, οΐμαι, μέρος τι τής πόλεως συναποσταλή, κάν 
μή πάσα, καί τό τών θεών ευμενές καί τό τής τύχης 
συναγωνίζεται· δποι δ’ άν στρατηγόν καί ψήφισμα κε
νόν καί τάς άπό τοΟ βήματος έλπίδας έκπέμψητε, ούδέν 
ύμΐν τών δεόντων γίγνεται, άλλ’ οί μέν έχθροί καταγε- 
λώσιν, οί δέ σύμμαχοι τεθνάσι τώ δέει τούς τοιούτους

46 άποστόλους. Ού γάρ έστιν, ούκ έστιν έν’ άνδρα δυνη- 
θήναί ποτέ ταϋθ’ ύμΐν πράξαι πάνθ’ δσα βοΰλεσθε- ύπο- 
σχέσθαι μέντοι καί φήσαι καί τόν δεΐν’ αίτιάσασθαι καί 
τόν δεΐν’ έστιν, τά δέ πράγματ’ έκ τούτων άπόλωλεν 
δταν γάρ ήγήται μέν ό στρατηγός άθλιων άπομίσθων 
ξένων, οί δ’ υπέρ δν άν έκεΐνος πράξη πρός ύμάς ψευ- 
δόμενοι βςχδίως ένθάδ’ δσιν, ύμεϊς δ’ έξ δν άν άκού- 
σηθ’ δ τι άν τύχητε ψηφίζησθε, τί καί χρή προσδοκάν;

47 Πώς ουν ταϋτα παύσεται; δταν ύμεϊς, δ  άνδρες ’Α
θηναίοι, τούς αύτούς άποδείξητε στρατιώτας καί μάρ
τυρας τών στρατηγουμένων καί δικαστάς οϊκαδ’ έλ- 
θόντας τών εύθυνών, ώστε μή άκούειν μόνον ύμάς τά 
ύμέτερ’ αύτών, άλλά καί παρόντας όράν. Νυν δ’ είς 
τοΰθ’ ήκει τά πράγματ’ αισχύνης ώστε τών στρατηγών 
έκαστος δίς καί τρις κρίνεται παρ’ ύμΐν περί θανάτου, 1 2 3

1. Ό  Δημοσθένης άρέσκεται είς τήν έκφρασιν αυτήν τήν οποίαν 
άπαντώ μεν είς τούς ποιητάς. Βλ. Π ερ ί ηαρα πρ εα β εία ς, § 81 : < Ό  
δήμος δ τώ ν Φωκέων οΰτω κακώς καί έλεεινώς διάκειται, ώστε ... 
τεθνά να ι τφ  φόβω Θηβαίους καί τού Φιλίππου ξένους».

2. “E v ‘ ανδρα' τόν στρατηγόν μόνον χωρίς ’Α θηναίους στρα
τιώτας, διότι οί ξένοι μισθοφόροι δέν υπολογίζονται.

3. Οί στρατηγοί ύπέσχοντο θαύμ α τα . Α ί ύπερβολικαί υποσχέ
σεις τοΰ Χ άρητος παρέμειναν παροιμιώ δεις. Βλ. Ζηνοβίου, I I ,  12 : «Αί 
Χ άρητος υποσχέσεις· έπί τώ ν προχείρως έπαγγελλομένω ν πολλά». Ό
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κακοπάδωμεν ημείς από τόν Φίλιππον. Είναι έν τούτοις τφ όντι 
φανερόν δτι δεν δά σταματήση εάν δεν τόν έμποδίση κανείς. 
Μή τυχόν πρέπει νά τό άναμένωμεν αυτό, καί, εάν άποστείλετε 
τάς τριήρεις κενάς καί μόνον με τάς ελπίδας τοϋ ενός η τοϋ 
άλλου, νομίζετε δτι δλα βαίνουν καλώς; Δεν δά έπιβιβασδώμεν 
(επί τέλους) εις τά πλοία; Δεν δά έκστρατεύσωμεν ήμεΐς οι 
ίδιοι τώρα τουλάχιστον με τμήμα στρατιωτών Άδηναίων, άφοΰ 
δέν τό έκάμαμεν πρωτύτερα ; Δεν δά πλευσωμεν εναντίον τής 
χώρας εκείνου; «ΙΙοϋ λοιπόν δά άγκυροβολήσωμεν;», ήρώτα κά
ποιος. Πράγματι τά άσδενή σημεία τής καταστάσεως τοϋ Φιλίπ
που δά τά αποκάλυψη, ώ °Αδηναΐοι, αυτός δ πόλεμος, αρκεί νά 
τόν έπιχειρήσωμεν. ”Αν δμως καδήμεδα εδώ άκοϋοντες τούς 
ρήτορας νά άλληλουβρίζωνται καί νά άλληλοκατηγοροϋνται, τότε 
ουδέποτε δά κάμωμεν τίποτε από δσα πρέπει. Διότι νομίζω δτι 
οπουδήποτε καί άν άποσταλοϋν μερικοί πολιται μαζί (μέ τούς 
μισθοφόρους), καί άν ακόμη δέν άποσταλοϋν δλοι, καί οί 
δεοί μάς είναι ευμενείς καί ή τύχη αγωνίζεται μαζί μας. 'Όπου 
δμως στείλετε στρατηγόν μέ εν ψήφισμα χωρίς δυνάμεις καί 
μόνον μέ τάς ελπίδας αί δποΐαι παρέχονται από τοϋ βήματος, 
δέν γίνεται τίποτε από δσα πρέπει. Καί οί μέν έχδροί χλευά
ζουν τάς τοιαύτας άποστολάς, οί δέ σύμμαχοι πεδαίνουν από 
τόν φόβον1. Διότι δέν είναι δυνατόν, είναι αδύνατον, ένας μό
νον άνδρωπος2 νά κατορδώση ποτέ νά σάς κάμη δλα δσα 
δέλετε. Νά σάς ύποσχεδή δμως καί νά σάς εΐπη πολλά καί τόν 
ένα νά κατηγορήση καί τόν άλλον, αυτό είναι δυνατόν 3. Έ κ 
τούτου δμως τά ζητήματά μας έχουν χαδή. Διότι τί πρέπει νά 
έλπίζη κανείς, δταν ό μέν στρατηγός έχη υπό τάς διαταγάς του 
άδλίους μισδοφόρους, μή λαμβάνοντας κάν μισδόν, εδώ δέ υπάρ
χουν άνδρωποι οί όποιοι σάς λέγουν μέ πολλήν ευκολίαν ψεύδη 
διά τάς ένεργείας του, καί σείς εξ άλλου αποφασίζετε δ,τι 
τύχη δι’ δσα ακούσετε ;

ΓΙώς δά παύσουν λοιπόν αυτά ; "Οταν σείς, ώ Άδηναΐοι, 
καταστήσετε τούς Ιδιους στρατιώτας καί μάρτυρας συγχρόνως 
τών πράξεων τοϋ στρατηγού των καί δταν επιστρέφουν εδώ 
τούς κάμετε δικαστάς τών εύδυνών, ώστε νά μή μανθάνετε μό
νον εξ ακοής τά τών ύποδέσεών σας αλλά καί παρόντες εκεί 
νά τά βλέπετε4. Τώρα δμως εις τοιοϋτον σημεΐον καταισχύ
νης έφδασαν τά πράγματα, ώστε ό καδείς από τούς στρατη
γούς δύο καί τρεις φοράς δικάζεται από σάς δι’ εγκλήματα τι-

Δημοσθένης έσυνήθιξε νά κατηγορή μάλλον τό σύστημα παρά τά ς  
άνθρω πίνα ς  αδυναμίας.

4. Διά τών συμπολιτών σας στρατιωτών οί όποιοι θ ά  παρακο
λουθούν τάς πράξεις τοϋ στρατηγού.

8
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προς δέ τούς έχθρούς ούδείς ούδ’ άπαξ αύτών άγωνί- 
σασθαι περί θανάτου τολμά, άλλα τόν τών άνδραπο- 
διστών καί λωποδυτών θάνατον μάλλον αίροΰνται του 
προσήκοντος- κακούργου μεν γάρ έστι κριθέντ’ άποθα-

48 νεΐν, στρατηγού δέ μαχόμενον τοΐς πολεμίοις. 'Ημών δ’ 
οι μέν περιιόντες μετά Λακεδαιμονίων- φασί Φίλιππον 
πράττειν τών Θηβαίων κατάλυσιν καί τάς πολιτείας δια
σπάν, οί δ’ ώς πρέσβεις πέπομφεν ώς βασιλέα, οί δ’ έν 
Ίλλυριοΐς πόλεις τειχίζειν, οί δέ λόγους πλάττοντες έκα-

49 στος περιερχόμεθα. Έγώ δ’ οΐμαι μέν, ώ άνδρες ’Αθη
ναίοι, νή τούς θεούς, εκείνον μεθύειν τώ μεγέθει τών 
πεπραγμένων καί πολλά τοιαΟτα όνειροπολεΐν έν τή 
γνώμη, την τ’ έρημίαν τών κωλυσόντων όρώντα καί τοΐς 
πεπραγμένοις έπηρμένον, ού μέντοι γε μά Δί’ ουτω προ- 
αιρεΐσθαι πράττειν ώστε τούς άνοητοτάτους τών παρ’ 
ήμϊν είδέναι τί μέλλει ποιεΐν έκεΐνος- άνοητότατοι γάρ 
είσιν οί λογοποιοΰντες.

50 Άλλ’ άν άφέντες ταΰτ’ έκεϊν’ είδώμεν ότι εχθρός άν
θρωπος καί τά ήμέτερ’ ημάς άποστερεϊ, καί χρόνον πο- 
λύν ϋβρικεν, καί άπανθ’ όσα πώποτ’ ήλπίσαμέν τινα 
πράξειν ύπέρ ήμών καθ’ ημών ευρηται, καί τά λοιπά έν 
αύτοϊς ήμΐν έστίν, καν μή νυν έθέλωμεν έκεϊ πολεμεϊν 
αύτώ, ένθάδ’ ϊσως άναγκασόμεθα τούτο ποιεΐν, άν 
ταΰτ’ είδώμεν, καί τά δέοντ’ έσόμεθα έγνωκότες καί λό
γων ματαίων άπηλλαγμένοι- ού γάρ άττα ποτ’ έσται 
δει σκοπεΐν, άλλ’ ότι φαύλα, άν μή προσέχητε τοΐς πρά- 
γμασι τόν νουν καί τά προσήκοντα ποιεΐν έθέλητε, ευ 
είδέναι.

51 Έγώ μέν ουν ουτ’ άλλοτε πώποτε πρός χάριν είλό- 
μην λέγειν δ τι άν μή καί συνοίσειν ύμΐν πεπεισμένος 5>, 1 2 3

1. "Η τοι πειρατώ ν οί όποιοι ήρπαζον ελευθέρους πολίτας διά 
νά  τούς πωλήσουν.

2. Τήν Βοιωτικήν κυρίως, τήν ’Α ρκαδικήν κλπ. Αί Θήβαι είχον 
συνενώσει είς εν κράτος τάς πόλεις τής Βοιω τίας, ηύνόησαν δέ τό αυτό 
καί εις τήν ’Α ρκαδίαν. 'Η  Σπάρτη  προσεπάθει νά  διαλΰη τους συνα
σπισμούς τούτους. Ό  Φ ίλιππος έν τούτοις, σύμμαχος τώ ν Θηβαίων 
κατά τόν 'Ι ερ όν  πόλεμον, ήρεσκετο νά εξαπατά  τους αντιπάλους του, 
διαδίδω ν τήν φήμην ότι ήτο δ ιατεθειμένος νά άλλάξη συμμάχους

3. Τύ" γεγονός ότι δέν ύπήρχον καθόλου αντίπαλοι διατεθειμέ-



ΚΑΤΑ Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ  A' 115

μωρούμενα μέ θάνατον. Κάνεις έν τούτοις εξ αυτών οΰτε μίαν 
φοράν δεν τολμά νά άντιμετωπίση τον θάνατον άγωνιζόμενος 
εναντίον τοϋ εχθρού. Προτιμούν μάλλον τον θάνατον τών δου
λεμπόρων 1 και τών κλεπτών καί δχι εκείνον πού πρέπει. Διότι 
είναι ίδιον τού κακούργου μέν αφού δικασθή νά καταδικασθή 
καί άποθάνη, τού δέ στρατηγού νά άποθνήσκη μαχόμενος προς 
τούς εχθρούς. Καί άλλοι μέν εξ ημών περιερχόμενοι την αγοράν 
διαδίδουν δτι ό Φίλιππος μαζί μέ τούς Λακεδαιμονίους προετοι
μάζει την κατάλυσιν (τής δυνάμεως) τών Θηβών καί διασπά τάς 
πολιτείας* 3. ’Άλλοι πάλιν λέγουν δτι έχει στείλει πρέσβεις προς 
τον βασιλέα (τών Περσών), άλλοι δτι οχυρώνει πόλεις εις την 
χώραν τών ’Ιλλυριών καί άλλοι περιφερόμεθα εδώ καί εκεί πλάτ- 
τοντες ψεύδη ό καθείς από ημάς. ’Όσον αφορά εμέ, ώ ’Αθη
ναίοι, νομίζω μά τούς θεούς δτι εκείνος έχει μεθύσει μέ τό μέ
γεθος τών κατορθωμάτων του καί πολλά τοιαύτα φαντάζε
ται, διότι βλέπει καί την έλλειψιν τών ανθρώπων οί όποιοι 
θά τον εμποδίσουν3, αλλά καί διότι είναι έπηρμένος διά τάς 
επιτυχίας του. ’Ασφαλώς δμως, μά τον θεόν, δέν προτιμά νά 
ενεργή ούτως, ώστε νά γνωρίζουν οί άνοητότατοι έκ τών παρ’ 
ήμΐν τί πρόκειται νά κάμη εκείνος. Διότι άνοητότατοι είναι 
δσοι επινοούν ψεύδη.

"Αν έν τούτοις τά άφήσωμεν αύτά καί κατανοήσωμεν δτι 
ό άνθρωπος ούτος είναι εχθρός καί μάς αρπάζει τάς ίδικάς 
μας κτήσεις καί δτι επί πολύν χρόνον μάς έξηυτέλισε καί δλα 
δσα ήλπίσαμεν ποτέ έως τώρα δτι θά έγίνοντο υπέρ ημών4, άπε- 
δείχθησαν εναντίον μας, καί δτι τά λοιπά έξαρτώνται από ημάς 
τούς ίδιους καί δτι εάν δέν θέλωμεν τώρα νά τον πολεμώμεν εκεί5, 
θά άναγκασθώμεν νά τό κάμωμεν εδώ6,—αν τά άντιληφθώμεν 
καλώς (δλα) αύτά, τότε καί δ,τι πρέπει θά έχωμεν κατανοήσει καί 
άπό μάταια λόγια θά άπαλλαγώμεν. Διότι δέν πρέπει νά εξετάζετε 
τί θά συμβή τυχόν εις τό μέλλον, αλλά νά γνωρίζετε καλώς δτι 
ή κατάστασις θά.άποβή άθλια, εάν δέν στρέψετε εις αυτήν δλην 
σας την προσοχήν καί δέν θελήσετε νά κάμετε δ,τι πρέπει.

’Εγώ λοιπόν ού'τε άλλοτε ποτέ έως τώρα έπροτίμησα νά 
ε’ίπω τίποτε διά νά σάς ευχαριστήσω, εάν δέν ήμην πεπεισμέ
νος καί δτι θά σάς ώφελήση. Καί τώρα δμως άκόμη άνέ-

νοι νά  τον εμποδίσουν. Ό  Sauppe μνημονεύει τόν Εύριπίδην ( ‘Ε κάβη ,
1017) . < Τάνδον δέ πιστά, κάρσένων έρημία».

4. Ε ίν α ι γτωστόν πώ ς διεβουκόλει ό Φίλιππος τούς Α θη να ίο υς  
ώ ς προς τήν Ά μ φ ίπ ολ ιν .

5. ΕΙς τήν Μ ακεδονίαν.
6. Ε ις τήν ’Α ττικήν.
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νΰν θ’ & γιγνώσκω, πάνθ’ άπλώς οΰδέν ΰποστειλάμενος, 
πεπαρρησίασμαι. Έβουλόμην δ’ &ν, ώσπερ δτι ΰμΐν συμ
φέρει τά βέλτιστ’ άκούειν οΐδα, οδτως είδέναι συνοΐσον 
καί τώ τά βέλτιστ’ είπόντι· πολλώ γάρ άν ί̂ διον είχον. 
ΝΟν δ’ έπ’ άδήλοις ουσι τοΐς άπό τούτςον έμαυτώ γενη- 
σομένοις, δμως έπΐ τώ συνοίσειν ύμΐν, άν πράξητε, 
ταΰτα πεπεΐσθαι λέγειν αίροΟμαι. Νικώη δ’ δ τι πδσιν 
μέλλει συνοίσειν.

πτυξα έλευδέρως και είλικρινώς παν δ,τι φρονώ, χωρίς καδόλου 
νά έντραπώ Θά ήδελα δε μάλιστα, δπως γνωρίζω δτι τό συμ
φέρον σας είναι νά ακούετε τά πλέον ωφέλιμα, τοιουτοτρόπως 
νά είμαι βέβαιος δτι δά ωφελήσουν κα'ι εκείνον δ όποιος λέγει 
τά συμφερώτερα. Τότε δά έδοκίμαζα πολύ μεγαλυτέραν εύχαρί- 
στησιν. Τώρα, αν καί είναι άδηλον τί δά μοϋ συμβή άπό αυτά1, 
εν τοΰτοις έκρινα δτι έπρεπε νά ομιλήσω, διότι είμαι πεπεισμέ
νος δτι δά σάς ωφελήσουν, εάν τά εφαρμόσετε. Εϊδε δέ νά 
έπικρατήση ή γνώμη ή οποία μέλλει νά ώφελήση δλους.

1. Π ο ια  επακόλουθα θ ά  έχη ή άνάπτυξις τ« ν  άντιλ ΐ|γεω ν  τ°ϋ  
ρήτορος.
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Άνάλυσις τοΰ λόγου.

'0  δεύτερος Φιλιππικός έξεφωνήθη έπί έπωνύμου άρχοντας 
Λυκίσκου τφ 3JU π.Χ . (Όλυμπ. 109, 1), δύο έτη μετά την 
δημηγορίαν Περί Ε ιρηνης1· Ήδύνατο κανείς έκτοτε νά πρό
βλεψη ότι ή ειρήνη αΰτη θά ήτο άπλή ανακωχή εις τδν αντα
γωνισμόν μεταξύ Φιλίππου καί ’Αθηναίων, έκτός έάν ούτοι έγκα- 
τέλειπον τά παλαιά δνειρα ήγεμονίας έν Έλλάδι καί συγκατε
τίθεντο νά συνεργασθοΰν μετά των Μακεδόνων εις την συνένωσιν 
όλων των Ελλήνων καί τόν τερματισμόν των άδελφοκτόνων 
σπαραγμών. Ό  Δημοσθένης κηρυχθείς υπέρ τής ειρήνης τοΰ 346, 
έπίστευεν δτι ή πατρίς του δέν είχε χάσει τόν αγώνα περί ήγε
μονίας καί δτι έπρεπε νά έπωφεληθή την ειρηνικήν περίοδον διά 
νά άναδιοργανωθή. Δυστυχώς διά τάς ’Αθήνας καί ό Φίλιππος 
έπίσης έθεώρει την ειρήνην ώς πρόσχημα διά νά συνέχιση την 
πραγματοποίησιν των σχεδίων του. Ό  βασιλεύς τής Μακεδονίας 
κατέκτα όλονέν περισσότερον δεσπόζουσαν θέσιν μεταξύ τδν 
έλληνικων κρατών. Κυρίαρχος έν Θεσσαλία, την όποιαν ώργά- 
νωσε δπως ήθελεν, όλιγαρχικώς, σύμμαχος των Θηβαίων τούς 
όποιους προσηταιρίσθη έγκαταλείπων είςαύτούς τάςβοιωτικάς πό
λεις, έπενέβαινεν ένεργως καί είς τά ζητήματα τής Πελοποννή- 
σου, δπου ακολουθών τά παράδειγμα τοΰ ’Επαμεινώνδα άπέβη 
προστάτης τών Μεσσηνίων, τών ’Αρκάδων καί τών Άργείων, 
παλαιών αντιζήλων ή υποτελών τής Σπάρτης. Αί Πελοποννη- 
σιακαί αύται πολιτεΐαι άνησυχοΰσαι από την έπίμονον φιλοδοξίαν

1. Βλ. Διονυσίου Ά λικαρνασσ έω ς Π ρος Ά μ μ α ΐο ν  ’Ε π ισ το λ ή  
π ρ ώ τη , 10 : «Λυκίσκος έφ ’ ου τήν έβδόμην τών Φ ιλιππικώ ν δημηγο
ριών δ ιέθετο  προς τάς έκ Π ελοπόννησου πρεσβείας, ταΰτην τήν αρ
χήν ποιησάμενος- "Οταν, ώ άνδρες ’Α θηναίο ι, λόγοι γίγνω νται».
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των Λακεδαιμονίων νά κυριαρχούν της χερσονήσου, άπέβησαν οί 
πιστότεροι σύμμαχοι τοΰ.Μακεδόνος1. Εις μάτην έ Δημοσθένης 
καί άλλοι πρέσβεις τών ’Αθηνών προσεπάθησαν νά τούς άποσπά- 
σουν από την μακεδονικήν συμμαχιαν. Βεβαίως ή εύγλωττία τοΰ 
μεγάλου ρήτορος Ικαμνεν έντύπωσιν, άλλ’ 6 Φίλιππος τούς 
έπροστάτευε θετικώς κατά τών βλέψεων τήξ Σπάρτης καί δεν 
παρεσύρθησαν είς ένεργείας έναντίον του.

Κατηγορηθείς άπό τούς άντιπάλους του ρήτορας 6'τι έβυσ- 
σοδόμει έναντίον τών ’Αθηνών, δ βασιλεύς προσεπάθει νά δικαιο- 
λογηται δι’ έπιστολών καί πρεσβειών, υπεραμυνόμενος της κα
λής του πίστεως καί τών φιλικών του διαθέσεων. Βλέπων δέ δτι 
παρά την σύναψιν ειρήνης δ Δημοσθένης ήρχισε καί πάλιν νά 
κινήται, δ Φίλιππος Ιλαβεν αφορμήν τήν περιοδείαν του ρήτορος 
είς Πελοπόννησον καί τάς έκει έπιθέσεις του κατά τών Μακε- 
δόνων διά νά διαμαρτυρηθή διά πρεσβείας δτι έσυκοφαντεΐτο άπό 
τόν Δημοσθένη καί τούς φίλους του δχι μόνον είς τό ρητορικόν 
βήμα τών ’Αθηνών αλλά καί είς άλλας έλληνικάς πόλεις, δεδο
μένου μάλιστα δτι ή προσπάθεια προσεταιρισμοΰ τών Πελοπον-

1. Ε ίς μάτην άπηυθΰνθησαν είς τούς ’Α θηναίους ζητοΰσαι προ
στασίαν. ' Ο ταν είδον δτι ή πόλις τοΰ Π ερικλεούς ένέμενε πίστη είς 
τήν συμμαχίαν τών Σ παρτιατώ ν ήναγκάσθησαν νά  ζητήσουν βοή
θε ια ν  αλλαχού. Ό  Φίλιππος δεν ε ίχεν ανάγκην νά  τόν παρακαλεσουν. 
Π ροφανώ ς οί πρέσβεις του ήλθον, χωρίς κάν νά  προσκληθούν, καί 
προσέφερον είς τους Μεσσηνίους, τούς ’Αργείους και τούς Ά ρ κ ά δ α ς 
τήν φιλίαν καί τήν υποστήριξιν τοΰ βασιλέως. Ή  ευκαιρία ήτο άρίστη 
διά να  εξασφάλιση οΰτος έλεγχον επί τών Π ελοποννησιακών πραγμάτων. 
Οί ’Α θη να ίο ι τότε εύρέθησαν πρό διλήμματος. Ά ρνοΰμενοι την βοή
θεια ν  των είς τούς ΙΙελοποννησίους παρέβαινον τάς δημοκρατικός 
αυτών παραδόσεις. Π αρέχοντες όμως αυτήν άπηρνοΰντο τήν συμμα
χίαν τής Σ πάρτης, την οποίαν έθειόρουν εϊ πέρ ποτέ άπαραίτητον. 
Ά λ λ ’ ή συμμαχία αΰτη ακριβώς δυσηρέστει τους Π ελοποννησίους, 
φέροντας βαρέως την κα τα θλιπτική ν κυριαρχίαν τών Λακεδαιμονίων. 
Δι’ αύτό ό Δημοσθένης καί οί άλλοι πρέσβεις τών ’Α θηνώ ν δσοι 
προσεπάθησαν νά άποτρέψουν τήν σΰσφιγξιν τής φ ιλίας τώ ν Π ελο- 
ποννησίων πρός τόν Φίλιππον έπέστρεψαν σχεδόν άπρακτοι, παρά  τας 
κατά τοΰ Μ ακεδόνος επιθέσεις καί καταγγελίας τών Α θ η να ίω ν  ρη
τόρων ενώπιον τών εχθρώ ν τής Σ πάρτης καί ιδίως τών Μεσσηνίων. 
Τό μόνον άποτέλεσμα τής άντιμακεδονικής περιοδείας τών ρητόρων 
είς τήν Π ελοπόννησον ήτο δτι ό Φίλιππος έσπευσε νά  διαμαρτυρηθή 
κατά  τών ενεργειών των, αί όποΐα ι άπετέλουν παραβίασιν τής συν
θήκης τοΰ 346 π .Χ . Τ ήν διαμαρτυρίαν του διεβίβασεν ειδική πρεσβεία 
είς τά ς ’Α θήνας, ό δήμος δέ άφοΰ τήν ήκουσεν έδήλωσεν δτι έπεφυ- 
λάσσετο νά μεταβιβάση γραπτήν άπώντησιν είς τον βασιλέα. Κ ατά 
τήν προκληθεΐσαν κατόπιν έξ άφορμής τής άπαντήσεω ς ταύτης δημο
σίαν συζήτησιν έν τή έκκλησίφ τοΰ δήμου έλαβε τόν λόγον και ό 
Δημοσθένης έκφωνήσας τόν γνωστόν ε’κτοτε ό>ς β ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν  του.
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νησιών έναντίον των Μακεδόνων είχε χαρακτήρα έπίσημον και 
παρεβίαζεν ούτως είπεΐν την ειρήνην. Τά διάβημα τοΰτο του Φι
λίππου έφερε τόν Δημοσθένη εις τδ βήμα διά να έκφωνήση τόν 
β' Φιλιππικόν, ύποστηρίζων οτι παρά την ειρήνην ό Φίλιππος 
ήτο πάντοτε εχθρός των ’Αθηνών καί βάσιν της πολιτικής του 
είχε την ταπείνωσιν τής πδλεως. Σκοπός τοϋ ρήτορος είναι νά 
διατηρή παρά τω λαφ πνεύμα δυσπιστίας έναντι τοϋ βασιλέως 
καί συγχρόνως νά προκαλέση πολιτικόν μίσος κατά των ρητόρων, 
ώς ό Αισχίνης, οί όποιοι έπρόδωσαν την πατρίδα έξαπατήσαντες 
τόν λαόν ώς πρδς τάς πραγματικάς διαθέσεις τοϋ Μακεδόνος.

Ά πδ των αρχαίων ήδη χρόνων είχε δημιουργηθή πρόβλημα 
έπϊ ποία ευκαιρία έξεφωνήθη ό β' Φιλιππικός, δεδομένου δτι τά 
γεγονότα τής έποχής έκείνης δέν είναι τελείως γνωστά Εστορικώς 
εις τάς λεπτομέρειας των. ΟΕ αρχαίοι έρμηνευταί ώς βάσιν κρί- 
σεως καί εικασίας είχον αύτδν τούτον τόν λόγον. Πράγματι άπό 
τά λόγια τοϋ ρήτορος βλέπομεν δτι ή συνεδρίασις άφεώρα μίαν 
άπάντησιν εις ξένην πρεσβείαν (§ 28). Εϊς ποιους βμως έπρόκειτο 
νά άπαντήση ό δήμος; Κατά Διονύσιον τόν 'Αλικαρνασσέα (βλ. 
ύποσημ. σελ. 118) θά άπήντα εις πρεσβείας Πελοποννησίων. Κατά 
τόν Αιβάνιον 1 έπρόκειτο περί πρεσβείας τοϋ Φιλίππου μέ 
την όποιαν είχον ένωθή καί πρέσβεις τών.Άργείων καί των Μεσ- 
σηνίων. Φαίνεται έν τούτοις δτι—ώς ορθότατα τονίζει ό H enri 
W eil—ό Λιβάνιος έχει δίκαιον καί δχι ό Διονύσιος. Τό δεύτερον 
μέρος τοϋ β' Φιλιππικόν είναι βιαιοτάτη έπίθεσις κατά των ρη
τόρων οΕ όποιοι έξηπάτησαν τόν άθηναικόν λαόν πράς τό συμφέ
ρον τοϋ Φιλίππου, παρουσιάζοντες τάς γενομένας κατά την σύν- 
αψιν τής ειρήνης τοϋ 316 αορίστους υποσχέσεις τοϋ βασιλέως 
ώς εγγυήσεις καί ρητάς υποχρεώσεις. Ό  Δημοσθένης αναγγέλ
λω»» οτι θά άπαντήση εις τούς πρέσβεις, δηλοϊ δτι θά ήτο δίκαιον

1. Ό  Λιβοπαος (ή ό συγγραφεϋς τόν όποιον ήκολούθησεν ό Λι- 
βάνιος) επ ικαλείτα ι τάς Φ ιλ ιπ π ικ ό ς  'Ισ το ρ ία ς . Ά γνοοΰμ εν όμως εάν 
ύπονοή τό υπό τον τίτλον τοΰτον έργον τοϋ Θ εοπόμπου ή ανάγεται 
γενικώ ς εις τά περί τής έποχής τοϋ Φ ιλίππου ιστορικά έργα (τοϋ 
Ά να ξ ιμ ένους  κλπ). Ά λ λ ’ άπό τήν επιχειρηματολογίαν του συμπεραί- 
νομεν ότι είς ένα τω ν ιστορικών τούτων εΰρε μνείαν τινά πρεσβείας 
άποσταλείσης υπό τοϋ Φιλίππου είς ’Α θήνας κατά τό 344, τό έτος 
δηλαδη κατά τό όποιον έξεφω νήθη ό β ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ς . Τοΰτο ε ίνα ι 
αληθοφανές. ’Αμφίβολον μόνον είνα ι τό ύποστηριζόμενον μέχρι τίνος 
ότι ή άπάντησις τώ ν ’Α θηναίω ν έδόθη είς τήν συνεδρίαν κ α θ  ’ ήν ανέ
πτυξαν οί Μ ακεδόνες πρέσβεις τήν δ ιαμαρτυρίαν των καί ότι δήθεν ό 
Δημοσθένης έξεφούνησε τόν λόγον του παρσβσίρ αυτών. Ό  λόγος του 
όμιλεϊ γενικώ ς περί τών έχθρ ικώ ν δ ιαθέσεω ν τοΰ Φιλίππου καί τών 
’Α θη να ίω ν συνενόχων του (Αίσχίνου, Φ ιλοκράτους κ. &.), ουδόλως δέ 
συζητεΐ τάς μομφάς καί τό περιεχόμενον γενικώ ς τής διαμαρτυρίας 
τοΰ βασιλέως.
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νά κληθούν οί γενόμενοι δργανα της ύπουλου πολίτικης του Φι
λίππου ’Αθηναίοι ρήτορες. Τοΰτο έξηγεΐται μόνον έάν οί έν 
λόγω πρέσβεις είχον άποσταλή από τόν βασιλέα και έάν ώς 
άποστολήν είχον νά διαμαρτυρηθοϋν δτι β κύριός των κατηγορήθη 
δημοσία έπί κακή πίστει άπό τούς έπισήμους άντιπροσώπους 
των ’Αθηναίων. Τό συμπέρασμα τοΰτο συμφωνεί έπίσης τελείως 
μ.έ τό υπόλοιπον μέρος τοϋ λόγου.

Άντιθέτως τίποτε εις τόν λόγον τούτον δεν ένδεικνύει την 
παρουσίαν πρεσβείας Άργείων καί Μεσσηνίων. Οί Πελοποννήσιοι 
ούτοι μόνον δι’ εν πραγμα ήδύναντο νά παραπονεθοϋν : δτι αί 
Άθήναι τούς έγκατέλειψαν εις την άποπνικτικήν φιλοδοξίαν τής 
Σπάρτης. Ό  Δημοσθένης δμως δέν λέγει ούτε λέξιν περί τοιούτων 
υποθέσεων καί δέν βλέπομεν καθόλου κατά τί θά ήσαν ύπεύθυνοι 
έπί τοϋ προκειμένου δ Αισχίνης ή δ Φιλοκράτης, κατά των 
δποίων κυρίως στρέφεται δ ρήτωρ. Άλλωστε είναι άπαράδε- 
κτον δτι δ Δημοσθένης θά ώμίλει τόσον χλευαστικώς περί των 
Πελοποννησίων 1 παρουσία τής πρεσβείας αυτών. Είναι 
άληθές δ'τι δ Ά γγλος ίστορίκάς Grote (τ. X V II, σ. 300 τής 
•^κλλικής μεταφράσεως τής ιστορίας του) δέν παραδέχεται την 
7{α|ρουσίαν πρέσβεων τοϋ Φιλίππου, δ Schaefer δέ (ένθ. άν. τ.

332 καί 336), καίτοι παραδέχεται την παρουσίαν των, 
φρονεί δτι είχον έλθει διά νά υποστηρίξουν τούς ΙΙελοποννησίους 
κ«ί δΐι έπρόκειτο νά δοθή άπάντησις εις τά παράπονα τών τε
λευταίων τούτων. Αί γνώμαι τών έπιφανών τούτων ιστορικών 
είναι πάντοτε άξιοπρόσεκτοι, είς την προκειμένην δμως περί- 
πτωσιν δέν συμφωνούν μέ τό κείμενον τοϋ λόγου.

Οί πρώτοι λόγοι τοϋ ρήτορος είς τόν β' Φιλιππικόν άφήνουν 
νά μαντεύσωμεν δτι συνεζήτουν άπό τίνος ήδη χωρίς συμπέρασμα 
έπί τής άπαντήσεως ή δποία έπρεπε νά δοθή. Άλλοι είχον 
άπαριθμήσει τάς έναντίον τοΰ Φιλίππου μομφάς τών Αθηνών καί 
δ δήμος τάς είχεν έπικροτήσει. Δέν είχε διατυπωθή έν τούτοις 
καμμία θετική πρότασις. Οί Αθηναίοι άπέκλινον νά απαντήσουν 
είς τά παράπονα τοϋ Φιλίππου μέ δικαιολογίας στηριζομένας 
είς τάς άντιαθηναικάς ένεργείας αύτοΰ τοϋ Φιλίππου. Είς τό προ- 
οίμιον τοϋ λόγου του δ Δημοσθένης διαπιστώνει μετά λύπης δτι 
δ λαός άρέσκεται νά διατυποΰνται ένώπιόν του κατηγορίαι έναν
τίον τοΰ Φιλίππου, δέν έπιχειρεί δμως νά σταματήση τάς έχθρι- 
κάς ένεργείας αύτοϋ. Η μείς έκφωνοΰμεν λόγους, τονίζει δ ρή-

1. Βλ. κατωτέρω § 19 καί 26 β ' Φ ιλ ιπ π ικ ο ύ .  Ό  Δημοσθένης μή 
λησμονών τήν αποτυχίαν τής διπλω ματικής του αποστολής είς Π ελο
πόννησον δέν διστάζει νά  κάμη σαφή υπαινιγμόν περί τής «σκαιότη- 
τος τώ ν τρ ό π ω ν » (τής μωρίας) τών Μεσσηνίων καί Ά ρ γείω ν .
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τωρ, έκεΐνος δέ δρά συνεχώς, έπωφελούμενος τήν τακτικήν των 
λόγων εις τούς όποιους άρέσκονται οί ’Αθηναίοι. Ό  ρήτωρ ζητεί 
ριζικήν μεταβολήν των απέναντι τοΰ Μακεδόνος πολιτικών με
θόδων (§ 1—5).

Εισερχόμενος κατόπιν αμέσως εις τήν ούσίαν τοΰ ζητήματος 
ό Δημοσθένης δέν διστάζει να δηλώση ό'τι 6πδ τδ πρόσχημα άπα- 
τηλής ειρήνης ό Φίλιππος κάμνει προόδους, αί όποΐαι πρέπει νά 
ανησυχήσουν τούς ’Αθηναίους, παρά τάς προσπάθειας των έν τή 
πόλει φίλων του νά συγκαλύψουν τήν κατ’ αύτής έχθρότητά 
του. Παν δ,τι κάμνει στρέφεται κατά των ’Αθηνών (§ 6). Πρός 
άπόδειξιν καί ύποστήριξιν τής γνώμης του ό ρήτωρ τονίζει δτι 
άπό τής συνομολογήσεως τής ειρήνης ό Φίλιππος ένεργεΐ από 
κοινού μετά των Θηβών, ύποστηρίζει τούς Άργείους καί τούς 
Μεσσηνίους, δέν κάμνει ό'μως τίποτε πρός τό συμφέρον τών ’Αθη
νών. Ή  πολιτική αδτη αποκαλύπτει τήν φιλοδοξίαν του. Τούτο 
συμβαίνει διότι γνωρίζει τάς άθηναίκάς παραδόσεις: γνωρίζει δτι 
ή γενναιόφρων αυτή πόλις, άφωσιωμένη είς τήν έλευθερίαν δλων 
τών Ελλήνων, θά ήτο άνίκανος νά θυσιάση αυτήν είς τόν άνθρω
πον ό όποιος θέλει νά δεσπόση τών Ελλήνων (§ 7—12).

Είς μάχην οί ύπέρμαχοι αυτού προσπαθούν νά κάμουν πι
στευτόν δτι έξυπηρέτησε τάς αξιώσεις τών Θηβαίων διότι τάς 
έθεώρει δικαίας. Τούτο είναι ανακριβές. Ένφ έπιτάσσει είς τούς 
Λακεδαιμονίους νά άφήσουν έλευθέρους τούς Μεσσηνίους, ταυτο- 
χρόνως παρέδωσε τάς βοιωτικάς πόλεις Όρχομενόν καί Κορώ- 
νειαν είς τούς Θηβαίους (§ 13). Μερικοί (υπονοεί τόν Αίσχίνην 
καί τούς φιλομακεδόνας ρήτορας) θέλουν νά σάς πείσουν δτι 
έξηναγκάσθη είς τούτο υπό τών Θηβαίων καί δτι δέν θά άργήση 
νά ψυχρανθή μέ αυτούς. Οί άνδρες ούτοι σάς έξαπατοΰν. Ή  ση
μερινή διαγωγή τοΰ Μακεδόνος άποδεικνύει τό άντίθετον. Τίποτε 
πράγματι δέν τόν υποχρεώνει νά ύποστηρίζη είς τήν Πελοπόν
νησον τούς συμμάχους τών Θηβαίων κατά τών Σπαρτιατών. Έάν 
ένεργή ούτω τό πράττει έκουσίως. "Ολαι αί πράξεις του άπο- 
δεικνύουν προδιαγεγραμμένον σχέδιον άναλλοίωτον καί πάντοτε 
έχθρικόν πρός τούς ’Αθηναίους (§ 14-1G). Έ  έχθρότης αυτή είναι 
συνέπεια τής θέσεως τήν όποιαν έλαβεν. Ή  Άμφίπολις καί ή 
Ποτίδαια. παλαιαί άθηναίκαί κτήσεις, είναι αί πολυτιμότεραι 
κατακτήσεις του. Γνωρίζων δτι ή μεταξύ αύτοΰ καί τών ’Αθη
νών ειρήνη δέν είναι βιώσιμος, σάς υπονομεύει από τούδε, θέλων 
δέ νά έχη συμμάχους έναντίον σας, μετά τούς Θηβαίους προσ
εταιρίζεται τούς Πελοποννησίους (§ 17—19).

’Ακολούθως ό Δημοσθένης συνοψίζει ένώπιον τών ’Αθηναίων 
τούς λόγους τούς όποιους έξεφώνησε πρό τίνος κατά τήν περιο
δείαν. είς τήν Πελοπόννησον καί ιδία δ,τι είπε πρός τούς Μεσση-
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νίους. At προειδοποιήσεις αύται συνίσχανχαι εις τό δχι αί δημο- 
κρατικώς κυβερνώμεναι πολιτεΐαι πρέπει να δυσπισχοΰν χιράς 
τούς βασιλείς καί χούς χυράννους, οί όποιοι τάς έξαπατοΰν μέ 
υποσχέσεις ουδέποτε χηρουμένας. Ό  ρήχωρ άποδεικνύει διά γεγο
νότων, διά χοϋ παραδείγμαχος χής Όλύνθου καί’ χής Θεσσαλίας, 
δχι ή φιλία χοϋ Φιλίππου είναι όλεθρία διά χάς έλληνικάς δη- 
μοκραχίας, μόνη δέ ένδεικνυομένη άπένανχί χου πολιχική είναι 
ή χής συνεχοΰς δυσπισχίας (§ 20—25). ΟΕ Μεσσήνιοι καί ot Άρ- 
γεΐοι δυστυχώς δέν ήκουσαν χάς συμδουλάς χοΰ ρήχορος καί 
δέν θά χάς ακολουθήσουν. ΟΕ ’Αθηναίοι δμιος είναι εύφυέσχεροι 
χούχων. ”Ας άνχιληφθοΰν λοιπόν καί ας έπωφεληθοΰν δ.χι δέν 
άνχελήφθησαν έκεΐνοι (§ 26—27).

Ό  όμιληχής έρχεχαι καχόπιν εις χό ζήχημα χής άπαν- 
χήσεως, ή όποια πρέπει νά δοθή εις χούς πρέσβεις χοΰ Φιλίπ
που. Κατά πρώχον δμως παραχηρεΐ δχι χήν άπάνχησιν έπρεπε 
νά διαχυπώσουν έκεΐνοι τών όποιων αί υποσχέσεις άπεκοίμι- 
σαν χούς ’Αθηναίους καί έπεισαν αύχούς νά συμμαχήσουν μέ 
χόν Φίλιππον (ό ρήχωρ παρασιώπα δχι συνήργησε καί αυτός, 
έπρωχοσχάχησε δέ μάλισχα είς χήν σόναψιν χής ειρήνης χοΰ 
316). Έκεΐνοι έδημιούργησαν δ.χι έπηκολούθησεν, είς αύχούς δέ 
δφείλονχαι αί έπιχυχίαι καί ή δύναμις χοΰ Φιλίππου. Έάν λοι
πόν ό Δημοσθένης χό διαπισχώνη δημοσία, πράχχει χοΰχο 
διόχι θά έλθη μία ήμέρα καθ’ ήν ό λαός υπό χήν πίεσιν τών 
άχυχημάχων, χά όποια θά πλήξουν αύχόν, μέλλει νά ζηχήση 
λόγον από χούς συμβούλους χου. Τόχε δλοι θά άνχιληφθοΰν δχι 
πάσαι αΕ ένέργειαι χοΰ Φιλίππου έσχρέφονχο κατά χών ’Αθηνών. 
'Η θύελλα έπέρχεται. Πριν δμως ένσκήψη, έφ’ δσον διατηρείτε 
ακόμη χήν έλευθερίαν τής διανοίας σας, προσπαθήσατε νά δια
κρίνετε τούς φίλους σας από εκείνους οΕ όποιοι σας προδίδουν η 
σάς πωλοΰν. Έκρινεν έπομένως ό ρήχωρ δχι ώφειλε νά καθορίση 
από τοΰδε τάς εύθύνας (§ 26—37).

Τό συμπέρασμα χοΰ λόγου ήχο ή γραπτή άπάνχησις χήν 
όποιαν προέτεινεν ό Δημοσθένης νά άποσταλή είς χόν Φίλιππον. 
Ό  έπίλογος ούχος λείπει από τά διασωθένχα χειρόγραφα χοΰ β' 
Φιλιππικού. Έάν δμως, δπως έχομεν λόγους νά πιστεύωμεν, ήτο 
σύμφωνος πράς τά προοίμιον καί τό κύριον μέρος χοΰ λόγου, 
πρέπει νά φαντασθώμεν δχι διεκήρυσσε τό δικαίωμα τής πόλεως 
νά παίζη ρόλον διαιτηχοΰ μεταξύ τών λαών χής Πελοπονν,ήσου 
καί νά ανχιχίθεται, ακόμη καί διά τής βίας, είς πάσαν ξένην έπέμ- 
βασιν. Έν πάση περιπτώσει ή παράγραφος 28 δεικνύει σαφώς ότι 
ό ρήχωρ είχεν ύπ’δψιν νέαν προσεχή συνεδρίαν καθ’ ήν θά συν- 
εζητοΰντο τά ληφθησόμενα αναγκαία μέχρα πρός άπόκρουσιν 
τών μακεδονικών αύθαιρεσιών.
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ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ

Παραινεί διά τούτον τον λόγον τοΐς Λθηναίοις δ ρήτωρ 
πολέμιον ύποπτευειν τον Φίλιππον καί τή ειρήνη μι) πάνν 
πιστευειν, άλλ’ έγείρεσθαι καί προσέχειν τον νουν τοΐς πρά- 
γμασι και εντρεπίζεσθαι προς πόλεμον. Έπιβονλευειν γάρ αί- 
τιαται και τοΐς ’Λθηναίοις καί πάσι τοΐς *Ελλησι τον Φίλιπ
πον, καί τοϋτ’ αυτού καταμαρτνρεΐν τάς πράξεις ψησίν. ’Επαγ
γέλλεται δε καί αποκρίσεις δώσειν πρός τινας πρέσβεις ήκον- 
τας, απορούν των των ’Αθηναίων ο τί ποτ’ άποκρίνασθαι δει.
2. Πόθεν δ ’ ούτοι καί περί τίνων ήκουσιν εν τφ  λόγφ μέν ον 
δηλουται, εκ δε των Φιλιππικών Ιστοριών μαθεΐν δυνατόν. 
Κατά γάρ τούτον τον καιρόν επεμψε πρέσβεις ό Φίλιππος πρός 
τους ’Αθηναίους, αίτιώμενος δτι διαβάλλονσιν αυτόν μάτην πρός 
τους Έλληνας ώς έπαγγειλάμενον αντοΐς πολλά καί μεγάλα, 
ψενσάμενον δέ. Ονδ'εν γάρ ύπεσχήσθαί φησιν ουδέ εψενσθαι, 
καί περί τούτων ελέγχους απαιτεί. ’Έπεμψαν δέ μετά Φι
λίππου καί Άργεΐοι καί Μεσσήνιοι πρέσβεις εις ’Αθήνας, αίτιώ- 
μενοι καί οντοι τον δήμον, δτι Λακεδαιμονίοις καταδονλονμέγοις 
την Πελοπόννησον εννους τ ’ εστί καί συγκροτεί, αντοΐς δέ περί 
ελευθερίας πολεμονσιν έναντιονται. 3 Άπορονσιν οΐν οΐ ’Α θη 
ναίοι καί πρός τον Φ>ίλιππον άποκρίσεως καί πρός τάς πό
λεις’ πρός μέν τάς πόλεις δτι εννοι ιιέν εισι Λακεδαιμονίοις 
καί την τών Άργείων καί Μεσσηνίων μετά Φιλίππου σνστασιν 
καί μισονσι καί νποπτ'ενονσιν, ον μην άποφήνασθαι δννανται 
δίκαια πράττειν τούς Λακεδαιμονίους. Πρός δέ τον Φίλιπ
πον δτι διημαρτήκασι μέν ών ήλπισαν, ον μην ν π ’εκείνον γ ’αυ
τού δοκονσιν εξηπατήσθαι’ οντε γάρ ταΐς έπιστολαΐς ενέγραψεν 
ό Φίλιππος επαγγελίαν ονδεμίαν, οντε διά τών ίδιων πρέσβεων 
έποιήσατό τιν’ νπόσχεσιν, άλλ’ ’Αθηναίων τινές ήσαν οι τον δή
μον εις ελπίδα καταστήσαντες ώς Φίλιππος Φωκεας σώσει καί 
την Θηβαίοιν ΰβριν καταλνσει. 4 Διά τονθ’ ό Δημοσθένης τών 
αποκρίσεων μνησθείς επαγγέλλεται μέν αυτάς δώσειν, φησί δ ’δτι 
δίκαιον ήν τους την δυσχέρειαν πεποιηκότας, εκείνους καί τάς 
αποκρίσεις άπαιτεΐσθαι, τούς άπατήσαντας, φησί, τον δήμον 
καί άνοιξαντας Φιλίππφ Πνλας. Ταντα δ ’ εις τον Λίσχίνην 
αίνίττεται, 5 προκατασκενάζόαενος, ώς φασι, την κατ’ αυτού 
κατηγορίαν τής παραπρεσβείας, ήν ύστερον ενεστήσατο καί προ- 
διαβάλλων αυτόν πρός τούς ’Αθηναίους.
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"Οταν, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, λόγοι γίγνωνται περί ών 
Φίλιππος πράττει καί βιάζεται παρά τήν ειρήνην, άεί 
τούς ύπέρ ήμών λόγους καί δικαίους καί φιλάνθρωπους 
όρώ φαινομένους καί λέγειν μέν άπαντας άεί τά δέοντα 
δοκοϋντας τούς κατηγοροΟντας Φιλίππου, γιγνόμενον 
δ’ ούδέν, ώς έπος είπεΐν, τών δεόντων, ούδ’ ών εϊνεκα

2 ταΰτ’ άκούειν άξιον. Άλλ’ εις τοΟτ’ ήδη προηγμένα τυγ
χάνει πάντα τά πράγματα τή πόλει, ώσθ’ δσω τις αν 
μάλλον καί φανερώτερον έξελέγχη Φίλιππον καί τήν πρός 
ύμάς ειρήνην παραβαίνοντα καί πάσι τοϊς "Ελλησιν 
έπιβουλεύοντα, τοσούτω τό τί χρή ποιείν συμβουλεΟσαι

3 χαλεπώτερον είναι. Αίτιον, δέ τούτων δτι πάντας, ώ 
ανδρες ’Αθηναίοι, τούς πλεονεκτεϊν ζητοΟντας έργω 
κωλύειν καί πράξεσιν, ούχί λόγοις δέον, πρώτον μέν ήμεΐς 
οί παριόντες τούτων μέν άφέσταμεν καί γράφειν καί 
συμβουλεύειν τήν πρός ύμάς άπέχθειαν όκνοΰντες, οΐα 
ποιεί δ’, ώς δεινά καί χαλεπά, ταΟτα διεζερχόμεθα- έπειθ’ 
υμείς οί καθήμενοι, ώς μέν αν εϊποιτε δικαίους λόγους 
καί λέγοντος άλλου συνείητε, άμεινον Φιλίππου παρε- 
σκεύασθε, ώς δέ κωλύσαιτ’ άν έκεΐνον πράττειν ταΟτ’

4 έφ’ ών έστι νυν, παντελώς άργώς έχετε. Συμβαίνει δή 
πράγμ’ άναγκαΐον, οίμαι, καί ίσως είκός· έν οίς έκά- 
τεροι διατρίβετε καί περί ά σπουδάζετε, ταΰτ’ άμεινον 1 2

1. Τής Φιλοκρατείου λεγομένης εΙρήνης τοΰ 346 π .Χ .
2. *0 Δημοσθένης έντα ΰθα  φαίνεται έπικρίνω ν εαυτόν καί τούς 

φίλους του. Θά έξηγήση τόν λόγον εις τήν Π ερ ί τω ν  εν  Χ ερ ρονήαφ , 
68 κ. έ., δημηγορίαν του.
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"Οταν, ώ ’Αθηναίοι, γίνεται λόγος δι’ δσας ένεργείας καί 
παραβιάσεις διαπράττει ό Φίλιππος είς βάρος τής ειρήνης1, 
βλέπω πάντοτε δτι δσα λέγονται υπέρ ημών καί δίκαια καί 
φιλάνθρωπα φαίνονται. Καί δτι δλοι οί κατηγορούντες τόν Φί
λιππον θεωρούνται μεν δτι λέγουν πάντοτε δ,τι πρέπει, δεν γί
νεται δμως τίποτε—διά να εΐπω έν συντομίφ—από δ,τι πρέπει ούτε 
τίποτε από εκείνα διά τά όποια αξίζει τόν κόπον νά ακούη κανείς 
(τούς λόγους). Εις τοιοΰτο δέ σημεΐον έχει περιέλθει ήδη ή δλη 
κατάστασις τής πόλεως, ώστε δσον περισσότερον καί φανερώ- 
τερον άποδεικνύει κανείς δτι δ Φίλιππος καί την προς σάς ει
ρήνην παραβιάζει καί δλους τούς "Ελληνας έπιβουλεΰει, τό
σον είναι δυσκολώτερον νά σάς συμβουλεύη κανείς τί πρέπει 
νά κάμνετε. Αίτιον αυτής τής καταστάσεως είναι δτι, ενώ 
έπρεπεν δλοι, ώ ’Αθηναίοι, νά έμποδίζωμεν με έργα καί πρά
ξεις, όχι δέ μέ λόγια, εκείνους οί όποιοι επιζητούν (συνεχείς) 
κατακτήσεις, πρώτον μέν ημείς, οί ρήτορες, δέν άποτολμώμεν 
τοιούτόν τι, νά γνωμοδοτώμεν δηλαδή καί νά συμβουλεύωμεν, 
διότι φοβούμεθα μή πέσωμεν είς τήν δυσμένειάν σας2, περι- 
γράφομεν δέ απλώς δσα διαπράττει ό Φίλιππος ώς φοβερά καί 
δυσάρεστα. ’Έπειτα σείς οί καθήμενοι3, διά νά λέγετε δ,τι 
είναι ορθόν καί άλλον λέγοντα νά κατανοήτε, εισθε καλύ
τερον παρεσκευασμένοι από τόν Φίλιππον. Διά νά τόν εμποδίζε
τε δμως νά διαπράττη εκείνα εις τά όποια άσχολεΐται τώρα, δέν 
καταβάλλετε καμμίαν απολύτως προσπάθειαν. Συμβαίνει έν τού- 
τοις, νομίζω, κάτι άναγκαΐον καί ίσως φυσικόν. Εις δσα 
δηλαδή καταγίνεται ό καθείς από τούς δύο καί είς δσα ένασχο- 
λεΐται, αυτά εις τόν καθένα ευρίσκονται εις καλυτέραν κατά-

3. Υ π ο ν ο ε ί  τούς ακούοντας, τούς ακροατάς
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έκατέροις έχει, έκείνω μέν αΐ πράξεις, ύμΐν δ’ οΐ λόγοι. 
Εί μέν οδν καί νυν λέγειν δικαιότερ’ ύμΐν έξαρκεΐ, βάδιον

5 καί πόνος ούδείς πρόσεστι τώ πράγματι1 εί δ’ δπως 
τά παρόντ’ έπανορθωθήσεται δει σκοπεΐν, καί μή προελ- 
θόντ’ έτι πορρωτέρω λήσει πάνθ’ ήμάς μηδ’ έπιστήσεται 
μέγεθος δυνάμεως πρός ην ούδ’ άνταραι δυνησόμεθα, 
ούχ ό αυτός τρόπος δσπερ πρότερον του βουλεύεσθαι, 
άλλά καί τοΐς λέγουσιν άπασι καί τοΐς άκούουσιν τά 
βέλτιστα καί τά σώσοντα τών βάστων καί τών ήδί- 
στων προαιρετέον.

6 Πρώτον μέν, εϊ τις, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, θαρρεί όρών 
ήλίκος ήδη καί δσων κύριός έστι Φίλιππος, καί μηδέν’ 
ο’ίεται κίνδυνον φέρειν τούτο τή πόλει μηδ’ έφ’ ύμας 
πάντα παρασκευάζεσθαι, θαυμάζω, καί δεηθήναι πάντων 
όμοίως ύμών βούλομαι τούς λογισμούς άκοΰσαί μου διά 
βραχέων, 6l’ οϋς τάναντί’ έμοί παρέστηκε προσδοκάν 
καί δι’ ών έχθρόν ηγούμαι Φίλιππον, ϊν’, έάν μέν έγώ 
δοκώ βέλτιον προοράν, έμοί πεισθήτε, άν δ’ οί θαρρόθν- 
τες καί πεπιστευκότες αύτώ, τούτοις προσθήσθε.

7 Έγώ τοίνυν, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, λογίζομαι1 τίνων ό 
Φίλιππος κύριος πρώτον μετά τήν ειρήνην κατέστη; 
Πυλών καί τών έν Φωκεΰσι πραγμάτων. Τί ουν; πώς 
τούτοις έχρήσατο; ά θηβαίοις συμφέρει, καί ούχ ά τή 
πόλει, πράττειν προείλετο. Τί δήποτε; δτι πρός πλεονε
ξίαν, οΤμαι, καί τό πάνθ’ ύφ’ αύτώ ποιήσασθαι τούς 
λογισμούς έξετάζων καί ούχί πρός ειρήνην ούδ’ ήσυχίαν

8 ούδέ δίκαιον οΰδέν, είδε τοΰτ’ όρθώς δτι τή μέν ήμε- 
τέρα πόλει καί τοΐς ήθεσι τοΐς ύμετέροις ούδέν άν ένδεί- 
ξαπ:ο τοσοΰτον ούδέ ποιήσειεν, ύφ’ οδ πεισθέντες τής 
ίδιας ένεκ’ ώφελείας τών άλλων τινάς 'Ελλήνων έκείνω 
προοΐσθε, άλλά καί του δικαίου λόγον ποιούμενοι 
καί τήν προσοΰσαν άδοξίαν τώ πράγματι φεύγοντες 
καί πάνθ’ά προσήκει προορώμενοι, όμοίως έναντιώσεσθε, 
άν τι τοιοΰτον έπιχειρή πράττειν, ώσπερ άν εί πολεμοΰν- 1 2 3 4

1. "Υπαινίσσεται την αδράνειαν και κατάπτωσ ιν τών ’Α θηνώ ν 
έναντι τώ ν άκαταπαΰστω ν προόδων τοΰ Φιλίππου.

2. Τότε νά προστεθήτε εις τήν σκεψ,,ν εκείνων, νά τούς ακο
λουθήσετε.

3. "Έλαβε δηλαδη τήν εξουσίαν νά διευθέτηση δπω ς ήθελε τόν 
«"Ιερόν Πόλεμον».

4. Κ ατέστρεψε καί υπέταξε τούς Φ ω κεΐς, τούς παλαιούς εχθρούς 
τών Θηβών, παρέδωκε δε τά ς βοιωτικάς πόλεις Ό ρχομενόν, Κορώ- 
νειαν εις τους Θηβαίους.
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στάσιν : εκείνος μέν (ευδοκιμεί) εις τάς πράξεις, σείς δέ ε’ς 
τούς λόγους Έάν λοιπόν τώρα σάς άρκή νά άποδεικνύετε δτι 
έχετε περισσότερον δίκαιον, είναι εΰκολον πράγμα καί δέν χρειά
ζεται κόπος δΓ αυτό. Έάν όμως πρέπη νά έξετάζωμεν πώς θά 
άνορθωθή ή σημερινή κατάστασις1 καί πώς δέν θά περιέλ
θουν δλα είς ακόμη χειρότερον σημεΐον, χωρίς νά τό άντιλη- 
φθώμεν, μήτε θά συγκροτηθή εναντίον μας μεγάλη δύναμις προς 
την οποίαν δέν θά δυνάμεθα ούτε (κάν)νά άντισταθώμεν, τότε 
δέν αρκεί πλέον ό αυτός τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι, όπως (έκά- 
μναμεν καί) προη /ουμένως, αλλά πρέπει καί οί ρήτορες δλοι καί 
σείς οί άκοΰοντες νά προτιμάτε τά ωφελιμώτατα καί τά μέλ
λοντα νά μάς σώσουν από τά εύκολώτατα καί τά πλέον ευ
χάριστα.

Πρώτον μέν, ώ Αθηναίοι, απορώ έάν κανείς δέν ανή
συχη—άν καί βλέπει πόσον ισχυρός καί πόσων χωρών είναι 
ήδη κύριος δ Φίλιππος—καί νομίζη δτι αυτό δέν αποτελεί κα
νένα κίνδυνον διά την πόλιν, μήτε δτι προετοιμάζει τά πάντα 
εναντίον σας. Θέλω μάλιστα νά σάς παρακαλέσω δλους έ'ξ ίσου 
νά ακούσετε δι’ ολίγων τούς συλλογισμούς μου, ένεκα τών οποίων 
μοΰ ήλθεν εις τον νοΰν νά περιμένω τά αντίθετα καί λόγφ τών 
οποίων θεωρώ εχθρόν τον Φίλιππον. Κατόπιν, έάν μέν φαίνω- 
μαι δτι προβλέπω τό μέλλον καλύτερον άπό τούς άλλους, 
πεισθήτε εις έμέ. Έ άν πάλιν (προβλέπουν καλύτερον) οι μή 
άνησυχοΰντες καί οί έ'χοντες έμπιστοσύνην εις αυτόν, τότε νά 
συμφωνήσετε μέ εκείνους3.

Έ γώ λοιπόν, ώ ’Αθηναίοι, συλλογίζομαι: ποιων χωρών 
έγινε κατά πρώτον κύριος δ Φίλιππος μετά την ειρήνην; Τών 
Θερμοπυλών καί τών Φωκικών πραγμάτων3. Λοιπόν τ ί ; Πώς 
έπολιτεύθη ως προς αυτά; Έπροτίμησε νά κάμη δ,τι συμφέρει εις 
τούς Θηβαίους καί δχι δ,τι (συμφέρει) εις την πόλιν μας4. 
Διατί τέλος πάντων; Διότι άπό πλεονεξίαν, νομίζω, καί ύπολο- 
γίζων πώς νά καθυποτάξη τά πάντα είς εαυτόν καί δχι προς ει
ρήνην ουδέ προς ησυχίαν ουδέ προς κανέν δίκαιον, άντελήφθη 
τούτο δρθώς. “Οτι δηλαδή δσον άφορμ μέν τήν ίδικήν μας 
πόλιν καί τάς συνήθειας σας, δέν ήδύνατο νά ύποσχεθή ή νά 
παράσχη κανέν τοιοΰτον, άπό τό δποΐον νά πεισθήτε σεις καί 
νά τοΰ έγκαταλείψετε προς ιδικόν σας όφελος μερικούς έκ 
τών άλλων Ελλήνων. ’Αλλά ένδιαφερόμενοι καί διά τό δί
καιον, άποφεύγοντες δέ καί τήν συνοδεύουσαν τό πράγμα κα
κήν φήμην καί προβλέποντες πάντα δσα πρέπει, θά έναντιω- 
θήτε άν έπιχειρήση νά κάμη κάτι παρόμοιον, δπως άκριβώς θά 
έναντιώνεσθε, έάν συνέβαινε νά διεξάγετε πόλεμον κατ’ αυτού.
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9 τες τύχοιτε. Τους δέ Θηβαίους ηγείτο, δπερ συνέβη, 
άντί τών έαυτοΐς γιγνομένων τά λοίπ’ έάσειν όπως 
βούλεται πράττειν έαυτόν, καί ούχ δπως άντιπράξειν 
καί διακωλύσειν, άλλα καί συστρατεύσειν, αν αυτούς 
κελευη. Καί νυν τούς Μεσσηνίους καί τούς Άργείους 
ταϋθ’ ύπειληφώς ευ ποιεί. "Ο καί μέγιστόν έστι καθ’ ύμών 
έγκώμιον, & ανδρες ’Αθηναίοι.

10 Κέκρισθε γάρ έκ τούτων τών έργων μόνοι τών πάν
των μηδενός άν κέρδους τά κοινά δίκαια τών Ελλήνων 
προέσθαι, μηδ’ άνταλλάξασθσι μηδεμιας χάριτος μηδ’ 
ωφέλειας τήν είς τούς 'Έλληνας εύνοιαν. Καί ταΰτ’ ει
κότως καί περί ύμών οϋτως ύπείληφε καί κατ’ Άργείων 
καί Θηβαίων ώς έτέρως, ού μόνον είς τά παρόνθ’όρών,

Π άλλά καί τά πρό τούτων λογιζόμενος. Εύρίσκει γάρ, 
οίμαι, καί άκούει τούς μέν ύμετέρους προγόνους, έξάν 
αύτοΐς τών λοιπών άρχειν Ελλήνων ώστ’ αυτούς ύπα- 
κούειν βασιλεΐ, ού μόνον ούκ άνασχομένους τόν λόγον 
τούτον, ήνίκ’ ήλθεν ’Αλέξανδρος ό τούτου πρόγονος 
περί τούτων κήρυξ, άλλά καί τήν χώραν έκλιπεΐν προε- 
λομένους καί παθεΐν ότιοΰν ύπομείναντας, καί μετά 
ταΰτα πράξαντας ταΰθ’ ά πάντες μέν άεί γλίχονται λέ- 
γειν, άξίως δ’ ούδείς είπεϊν δεδύνηται,—διόπερ κάγώ 
παραλείψω, δικαίως· έστι γάρ μείζω τάκείνων έργα, ή 
ώς τώ λόγω τις άν ε’ίποι,—τούς δέ Θηβαίων καί Άρ- 1

1. 'Ο  ρήτωρ υπαινίσσεται τό άφηγοΰμενον υπό 'Η ροδότου (7, 
140—143) δτι μετά τήν έν Σ α λα μ ΐν ι ναυμαχίαν ό βασιλεύς τής μι
κρός τότε Μ ακεδονίας ’Αλέξανδρος υιός του Ά μ ύντου, ό όποιος 
ε ίχεν άναγκασθή  νά  ΰποκύψη είς τούς Π έρσας—μή δυνάμενος νά 
πράξη άλλως, δεδομένου  ̂δτι ό τεράστιος περσικός στρατός  ̂ τοΰ Ξέρ- 
ξου θ ά  κατέκλυζε τήν χώραν του—εστάλη άπό τόν Μ αρόόνιον πρό 
τής καταστροφής του είς τήν μάχην των Π λαταιώ ν νά προβφέρη είς 
τούς ’Α θηναίους τήν συμμαχίαν τοΰ βασιλέως των Π ερσών υπό δε
λεαστικούς ορούς. Οί ’Α θη να ίο ι τότε, κατά τόν 'Η ρόδοτον, απήντη- 
σαν δτι «έφ’ ώσον ό ήλιος ήκολούδει τήν αυτήν πορείαν ώς καί σήμε
ρον ουδέποτε θ ά  συνεμάχουν μέ τόν Ξέρξην» ( ε α τ ’ αν ό ήλιος τη ν  
αυτή ν  οδόν ϊη  τή  ετερ κα ι νυν  έρχετα ι, μή κο τε  όμολογήσειν  ήμέας  
Ξ έρξη).

Ό  Δημοσθένης δχι μονον προσπαθεί ■ α μείωση τον Φ ίλιππον 
τόν όποιον υπονοεί διά τοΰ εξευτελιστικού: τούτου (το ύ το υ  V ulg . : 
τούτω ν  SABVO.), άλλ’ αδικεί καί τον φ ιλέλλη να  βασιλέα—όπως ώνο- 
μάσθη ό ’Αλέξανδρος ούτος, άκριβώς διά τά  ελληνικά του α ισ θή
μ ατα— (τόν άποκαλεΐ κήρυκα  περιφρονητικώς καί ούτε κάν πρέσβ υν , 
ώς ώφειλε καί ώς ήτο πράγματι). 'Ο  ’Α λέξανδρος συνετέλεσε κατά τή ν  
μακράν βασιλείαν του (498—454 π. X.) νά  έπέλθη  στενοτέρα επαφή 
τής Μ ακεδονίας πρός τά  άλλα κράτη τής ελληνικής οικογένειας καί 
νά  προαχθή  ή χώρα του βΐς ελληνικόν πολιτισμόν, δεχόμενος είς
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"Οσον αφορμ δέ τούς Θηβαίους,ένόμιζεν—πράγμα τό όποιον και 
συνέβη—ότι αντί τών ωφελειών αί όποϊαι θά εγίνοντο είς αυτούς, 
θά τον άφηναν ώς προς τά λοιπά νά ενεργή όπως αυτός θέλει 
καί όχι μόνον δέν θά άντέπρατταν ού'τε θά τον ήμπόδιζαν, αλλά 
καί θά έςεστράτευαν μαζί του αν τούς διέτασσε. Καί τώρα πε
ριποιείται τούς Μεσσηνίους καί τούς Άργείους διαπνεόμενος 
από τάς αύτάς αντιλήψεις. Τούτο δέ καί αποτελεί τό μεγαλύτε- 
ρον εγκώμιου διά σάς, ώ ’Αθηναίοι.

Διότι έχετε κριθή απ’ αυτά τά έργα (τού Φιλίππου) ότι μό
νοι σεις από όλους δεν θά έγκατελείπετε τά κοινά δίκαια τών 
Ελλήνων αντί οΐουδήποτε κέρδους, ού'τε καί θά άντηλλάσσετε 
την προς τούς (άλλους) "Ελληνας συμπάθειαν σας με οίαν- 
δήποτε χάριν ή άφέλειαν. Καί την γνώμην αυτήν εύλόγως 
έσχημάτισε καί διά σάς τοιουτοτρόπως καί κατά τών Άργείων 
καί τών Θηβαίων όλως διαφορετικά, διότι δεν έχει ύπ’ δψιν μό
νον τά παρόντα, άλλ’ υπολογίζει καί όσα συνέβησαν προηγου
μένως. Διότι ευρίσκει, νομίζω, καί μανθάνει εκ φήμης ότι οί μέν 
ΐδικοί σας πρόγονοι, ένφ ήτο δυνατόν νά άρχουν τών άλλων 
Ελλήνων, υπό τόν όρον νά ύπακούουν καί αυτοί είς τον βασι
λέα (τών ΓΙερσών), όχι μόνον δέν ήνέχθησαν τάς προτάσεις 
ταύτας, ότε ήλθεν ώς κήρυζ αυτών ό ’Αλέξανδρος ό πρόγονος 
τούτου1, αλλά καί την χώραν των έπροτίμησαν νά έγκατα- 
λείψουν^ καί ύπέμειναν νά ύποσιοΰν πάσαν θυσίαν. Κατόπιν μά
λιστα έπετέλεσαν τό κατόρθωμα εκείνο, διά τό όποιον όλοι μέν 
επιθυμούν πάντοτε νά ομιλούν, κανείς όμως δέν ήδυνήθη νά 
όμιλήση επαξίως. Δι’ αύτό καί εγώ θά τό παραλείψω εύλόγως, 
διότι τά έργα τών ανθρώπων εκείνων είναι ανώτερα παρ’ 
όσον θά ήθελε κανείς νά εΐπη μέ λόγια. ’Από τούς προγόνους * 2

τήν αυλήν του διακεκριμένους "Ελληνας, όπω ς π . χ. τόν Π ίνδαρον, ό· 
όποιος καί τόν ώνόμασε φ ιλέλλη να . Ε ίς τόν βασιλέα τούτον οφεί
λεται τό ότι είδοποιήθησαν εγκαίρως οί "Ελληνες περί τώ ν πρ οθέ
σεων τών Π ερσών τόσον πρό τής εισβολής τω ν είς τήν εντεύθεν τού· 
Ό λ υμ που  κυρίως 'Ε λλά δα , όσον καί τήν προτεραίαν τής μάχης τώ ν 
Π λαταιώ ν διά νά μή εύρεθοϋν απροετοίμαστοι.

2. Οί ’Α θη να ίο ι έγκατέλειψαν τότε τήν πόλιν τω ν διά δευτέραν 
φοράν (πρβλ. Η ρ οδότου , 9, 6). Ή  συνέχεια έν τούτοις τής περιό
δου άναφέρεται προφανώς όχι είς τήν μάχην τώ ν Π λαταιώ ν, ά λλ’ ε ίς  
τήν ναυμαχίαν τής Ε αλαμΐνος, ή οποία ήτο δ μέγας τίτλος δόξης τών 
’Α θηνώ ν. Ό  Δημοσθένης όμως συγχέει τά  γεγονότα. Πιστεύει δτι ό- 
Ξέρξης προσεπάθησε νά προσεταιρισθή τούς ’Α θηναίους πρό τής 2 α -  
λαμΐνος καί πρό τής πρώ της έρημώσεως τής ’Α ττικής. Ή  αυτή σύγ- 
χυσις ανευρίσκεται καί είς τόν λόγον Π ερ ί τον  σ τεφάνου, § 204. Τ <> 
λάθος τούτο φαίνεται ότι ήτο ευρύτατα διαδεδομένου είς τάς ’Α θή 
νας, άφοϋ καί αυτός ό ’Ισοκράτης διέπραξεν αύτό είς τόν Π α νη γυ 
ρ ικόν  του, § 94.

9
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γείων προγόνους τούς μέν συστρατεύσαντας τώ βαρ-
12 βάρω, τούς δ’ ούκ έναντιωθέντας. ΟΙδεν οΰν άμφοτέ- 

ρους ιδία τό λυσιτελοΰν άγαπήσοντας, ούχ δ,τι συνοίσει 
κοινή τοίς 'Έλλησι σκεψομένους. Ήγεΐτ’ οδν, εί μέν 
ύμάς έλοιτο, φίλους έπί τοίς δικαίοις αίρήσεσθαι, εί δ’ 
έκείνοις προσθειτο, συνεργούς έξειν της αύτοΰ πλεο
νεξίας. Διά ταΰτ’ εκείνους άνθ’ ύμών καί τότε καί νυν 
αίρεΐται- ού γάρ δή τριήρεις γε όρα πλείους αύτοΐς η 
ύμΐν οϋσας· ούδ’ έν μέν τη μεσόγεια τιν’ άρχήν εϋρηκε, 
τής δ’ έπί τή θαλάττη καί των έμπορίων άφέστηκεν- ούδ’ 
άμνημονεΐ τούς λόγους ούδέ τάς ύποσχέσεις έφ’ αίς 
τής ειρήνης έτυχεν.

13 Αλλά νή Δί’, εϊποι τις άν ώς πάντα ταΰτ’ είδώς, ου 
πλεονεξίας ένεκεν ούδ’ έ>ν έγώ κατηγορώ τότε ταΰτ’ 
επραξεν, άλλά τώ δικαιότερα τούς Θηβαίους ή ύμθς 
άξιοΰν. ’Αλλά τούτον καί μόνον πάντων τών λόγων 
ούκ ένεστιν αύτώ νυν είπεΐν ό γάρ Μεσσήνην Λακε
δαιμονίους άφιέναι κελεύων, πώς άν, Όρχομενόν καί 
Κορώνειαν τότε θηβαίοις παραδούς, τώ δίκαια νομίζειν 
ταΰτ’ είναι πεποιηκέναι σκήψαιτο;

14 Άλλ’ έβιάσθη νή Δία—τούτο γάρ έσθ’ ύπόλοιπον— 
καί παρά γνώμην τών θετταλών ιππέων καί τών Θη
βαίων όπλιτών έν μέσω ληφθείς συνεχώρησε ταΰτα. 
Καλώς- ούκοΰν φασίν μέν μέλλειν πρός τούς Θηβαίους 
αύτόν ύπόπτως έχειν, καί λογοποιοΰσι περιιόντες τινές

15 ώς Έλάτειαν τειχιεΐ. Ό  δέ ταΰτα μέν μέλλει, καί μελ- 
λήσει γε, ώς έγώ κρίνω, τοίς Μεσσηνίοις δέ καί τοίς 1 2 3 4

1. Υ πα ιν ίσ σ ετα ι τήν σύμπραξιν τώ ν Θηβαίων μετά τώ ν Περ- 
σών κατά  τήν μεγάλην τούτων επιδρομήν πρός κατάκτησιν τής 'Ε λ 
λάδος (5ος π . X. αιών).

2. Οί Ά ρ γε ΐο ι  κατά τούς Περσικούς πολέμους δέν μετέσχον 
τοΰ κοινού άγώ νος τώ ν 'Ε λλήνω ν, ά λλ’ έτήρησαν στάσιν αναμονής 
—ουδετερότητα, ώς θ ά  έλέγομεν σήμερον.

3. Ή  σκέψις τοΰ ρήτορος απαλλασσόμενη τοΰ ειρωνικού της 
τόνου ε ίνα ι ή ε ξ ή ς : Δεδομένου οτι ό Φίλιππος άποδίδει τήν μεγα- 
λυτέραν σημασίαν εις τούς εμπορικούς λιμένας τούς οποίους κατέχει 
εις τό Α Ιγαΐον, θ ά  έπεζήτει τήν φ ιλίαν ναυτικής δυνάμεως ώς αί 
Ά θ ή ν α ι μάλλον παρά τών μεσογειακών δυνάμεων τώ ν Θηβών καί 
τοΰ "Αργους, εάν δέν ε ίχε φιλοδόξους βλέψεις.

4. Ά ξιοΰσα  τήν Μεσσηνίαν ή Σπάρτη , είχε δ ικαιώ ματα α νά
λογα πρός τάς Θ ήβας εις τά ς οποίας ύπήχθησαν αί βοιωτικαί πόλεις. 
Ό  Φίλιππος ηύνόει τήν συγκεντρωτικήν πολιτικήν ηγεμονίας τών 
Θηβαίων έν Βοιωτίφ, ένφ είς τήν Π ελοπόννησον έκήρυσσε τήν άρ
χήν τής αυτονομίας επειδή παρέβλαπτε τήν Λ ακεδαίμονα. Ή  α να 
κολουθία αϋτη, λέγει ό Δημοσθένης, καταδεικνύει οτι ό Φίλιππος μόνον 
τό συμφέρον του βλέπει καί ουδόλως ένδιαφέρεται περί άρχώ ν καί
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άφ’ ετέρου των Θηβαίων καί των Άργείων, οί (πρώτοι) μέν 
έξεστράτευσαν μαζί με τούς βαρβάρους1, οί άλλοι δε δεν 
άντετάχδησαν εις αυτούς2. Άντελήφδη λοιπόν δτι καί οί 
δύο ούτοι δα έπροτίμων τα ιδιαίτερα συμφέροντα των καί δεν 
δα άπέβλεπαν εις τα κοινά συμφέροντα τών Ελλήνων. Δι’ αυτό 
ενόμισεν δτι εάν μέν έπροτίμα σάς, δα σάς είχε φίλους δι’ 
αγώνα υπέρ τών δικαίων, εάν δέ συνετάσσετο μέ τό μέρος 
■εκείνων, δά τούς είχε συνεργούς τής απληστίας του. Διά τούς 
λόγους τούτους καί τότε καί τώρα αντί υμών προτιμά εκείνους. 
Διότι ασφαλώς δέν τούς βλέπει νά έ'χουν περισσοτέρας τριήρεις 
από σάς. Ούτε εΰρεν ηπειρωτικήν τίνα ηγεμονίαν καί έγ- 
κατέλειψε τήν ναυτικήν καί εμπορικήν κυριαρχίαν3. Δέν λη
σμονεί άλλωστε ού'τε τούς λόγους ούτε τάς υποσχέσεις μέ τάς 
οποίας επέτυχε τήν ειρήνην.

’Αλλά μά τόν Δία δά ήδύνατο κανείς νά μοϋ εΐπη, ώς εάν 
έγνώριζε πάντα ταϋτα, δτι δέν τά έ'καμεν αυτά έκ πλεονεξίας 
ούτε δι’ ούς λόγους τόν κατηγορώ εγώ, αλλά διότι αί αξιώσεις 
τών Θηβαίων ήσαν δικαιότεραι από τάς Ιδικάς σας. Άλλ’ 
αυτό είναι ό μόνος εξ δλων τών λόγων τόν όποιον δέν επι
τρέπεται νά προβάλη τώρα. Διότι εκείνος ό όποιος διέτασσε 
τούς Λακεδαιμονίους νά άφήσουν τήν Μεσσήνην (έλευδέραν), 
πώς δά επροφασίζετο δτι, παραδώσας τότε εϊς τούς Θηβαίους 
τόν Όρχομενόν καί τήν Κορώνειαν, διέπραξε τούτο νομίζων δτι 
είναι δίκαιον4;

Ά λλ’ έξηναγκάσδη εις τούτο, μά τόν Δία—λέγουν ως τε- 
λευταίαν δικαιολογίαν—καί παρά τήν δέλησίν του προέβη εις 
αυτήν τήν παραχώρησιν, εύρεδείς έν μέσω τών Θεσσαλών ιπ
πέων καί τών Θηβαίων πεζών. ’Έχει καλώς. Τώρα λοιπόν λέ
γουν δτι πρόκειται νά διάκειται δυσπίστως προς τούς Θηβαίους. 
Μερικοί μάλιστα περιφερόμενοι εδώ καί έκεϊ διαδίδουν δτι 
δήδεν δά όχυρώση τήν Έλάτειαν5. Καί αυτά μέν τά μελετφ 
καί δά σκέπτεται ασφαλώς νά τά κάμη6, δπως πιστεύω, δέν 
πρόκειται δμως νά ένωδή μέ τούς Μεσσηνίους καί τούς Ά ρ-
δικαίου. Βλ. καί τόν ‘Υ π έρ  Μ εγα λοπολ ιτω ν  λόγον (§ 25 κ. έ.), όπου
ό ρήτωρ καμνει έκκλησιν εις τούς ’Α θηναίους νά  μή διαπράξουν πα-
^ομοίαν ανακολουθίαν.

5. Π ράγματι κυριεύσας καί όχυρώσας τήν Έ λά τε ια ν  ό Φ ίλιπ
πος έκράτει εις διαρκή ανησυχίαν τούς Θ ηβαίους, οί όποιοι καί 
δυσηρεστήθησαν έκ τούτου άποσπασθέντες τής συμμαχίας τοΰ Μα-

_ 6. Μετά τό μελλή σει ή βουλγάτα προσθέτει γε, τό όποιον π α 
ραλείπει τό S Ώ ς  πρός τήν έ'κφρασιν ό R ehdan tz  μνημονεύει τήν 
άπάντησ ιν τής Μ ερόπης τού Εύριπίδου (Αύλος Γέλλιος V I (V II), 3, 
28) πρός τόν δολοφόνον τού συζύγου της : «Εί γάρ σ’ έ'μελλεν, ώς σΰ 
φής, κτείνειν πόσις, χρήν καί σέ μέλλειν».
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Άργείοις έπί τούς Λακεδαιμονίους συμβάλλειν ου μέλ- 
λει, άλλα καί ξένους είσπέμπει καί χρήματ’ άποστέλλει 
καί δΰναμιν μεγάλην έχων αύτός έστι προσδόκιμος. Τούς 
μέν δντσς έχθρούς Θηβαίων Λακεδαιμονίους άναιρεΐ, 
οΰς δ’ άπώλεσεν αυτός πρότερον Φωκέσς νυν σώζει;

16 Καί τις αν τσΰτσ πιστεύσειεν; Έγώ μέν γάρ ούκ αν ηγού
μαι Φίλιππον, ουτ’ εί τά πρώτα βισσθείς άκων έπραξεν, 
ουτ’ αν εί νυν άπεγίγνωσκε Θηβαίους, τοΐς έκείνων 
έχθροΐς συνεχώς έναντιουσθαι, άλλ’ άφ’ ών νυν ποιεί, 
κάκεΐν’ έκ προαιρέσεως δήλός έστι ποιήσσς, έκ πάντων 
δ’, αν τις όρθώς θεωρη, πάνθ’ & πραγματεύεται κατά 
τής πόλεως συντάττων.

17 Καί τοΰτ’ έξ άνάγκης τρόπον τιν’ αϋτώ νυν γε δή 
συμβαίνει. Λογίζεσθε γάρ- άρχειν βούλεται, τούτου δ’ 
άνταγωνιστάς μόνους ύπείληφεν ύμάς. ’Αδικεί πολύν 
ήδη χρόνον, καί τοΰτ’ αυτός άριστα σΰνοιδεν σύτώ- οις 
γάρ οδσιν ύμετέροις έχει, τοΰτοις πάντα τάλλ’ άσφα- 
λώς κέκτηταυ εί γάρ Άμφίπολιν καί Ποτίδσισν προείτο,

18 ούδ’ αν οϊκοι μένειν βεβαίως ηγείτο. Άμφότερ’ οΰν οΐ- 
δεν, καί σύτόν ύμίν έπιβουλεΰοντσ καί ύμάς αίσθανο- 
μένους. Ευ φρονεϊν δ’ ύμάς ύπολαμβάνων δικαίως σύ
τόν μισεΐν νομίζει καί παρώξυνται, πείσεσθσί τε προσ- 
δοκών, αν καιρόν λάβητε, άν μή φθάση ποιήσσς πρότε- 
ρος. Διά ταΰτ’ έγρήγορεν, έφέστηκεν έπί τή πόλει, θερα
πεύει τινάς Θηβαίων καί Πελοποννησίων τούς ταύτά

19 βουλομένους τοΰτοις, οΰς διά μέν πλεονεξίαν τά παρόντ’ 
άγσπήσειν οϊεται, διά δέ σκαιότητσ τρόπων τών μετά 
τσυτ’ ούδέν προόψεσθσι. Κσίτοι σωφρονουσί γε καί με- 
τρίως ένσργή παραδείγματ’ έστιν ίδεΐν, & καί πρός Μεσ- 
σηνίους καί πρός Άργείους έμοιγ’ είπεϊν συνέβη· βέλ- 
τιον δ’ ’ίσως καί πρός ύμάς έστίν είρήσθσι.

20 «Πώς γάρ ο’ίεσθ’, έφην, ώ σνδρες Μεσσήνιοι, δυσχε- 
ρώς άκούειν Όλυνθίους, εϊ τις τι λέγοι κατά Φιλίππου 1 2 3

1. Ό  Φίλιππος άνεμένετο τότε αύτοπροσιόπως εις τήν Π ελο
πόννησον. Βλ. άν. άνάλυσιν β ' Φ ιλ ιπ π ικ ο ύ .

2. Ό τ ι  δηλαδή τόν έξεβίασαν, ώς ίσχυρίζετο, νά  εκχώρηση εις 
τούς Θηβαίους τάς αυτονόμους βοιωτικάς πόλεις.

3. 'Η  οκαιότης τρ ό π ω ν  ισοδύναμος αναισθη σ ίας  (μωρίας κλπ.), 
Βλ. Π ερ ί ε ιρήνης, § 15 καί Π ερ ί τον  στέφανον, 120 : «Σ κα ιός ε ΐ  κα ί 
αναίσθη τος  >. Ό  Ευριπίδης αντιτάσσει τό σκαιός πρός τό σοφός. Μ ή-
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γείους εναντίον των Λακεδαιμονίων. Έ ν τούτοις και μισθοφό
ρους στέλλει εις την χώραν των καί χρήματα αποστέλλει καί 
αυτός ό ίδιος αναμένεται να καταφθάση1 μετά (μεγάλων) δυ- 
νάμεων. Καί τους μεν Λακεδαιμονίους, ως εχθρούς των Θη
βαίων, προσπαθεί να τούς έξολοθρεύση" τούς δέ Φωκεΐς, τούς 
όποιους κατέστρεψε προηγουμένως, θά τούς σώση τώρα; Ποιος 
λοιπόν δυναται νά πιστεύση εις αυτά; Έ γώ τουλάχιστον δεν 
φαντάζομαι δτι δ Φίλιππος θά ήναντιοϋτο συνεχώς εις τούς 
εχθρούς των Θηβαίων, ού'τε εάν κατ’ άρχάς ένήργησε παρά 
την θέλησίν του έξαναγκασθείς", ού'τε εάν άπεσπάτο σήμερον 
από τούς Θηβαίους. ’Από ό'σα όμως διαπράττει τώρα καταφαί
νεται δτι καί εκείνα εκ προθέσεως τά έκαμεν. Έ ξ δλων δέ, εάν 
κανείς παρατηρή όρθώς, (προκύπτει δτι) πάσαι αι ένέργειαι 
αυτού στρέφονται εναντίον τής πόλεως.

Καί τούτο άλλωστε τώρα έξ ανάγκης τρόπον τινά τού συμ
βαίνει. Διότι, συλλογισθήτε . δτι θέλει νά κυρίαρχη, εις αυτό δέ 
μόνον σάς θεωρεί άνταγωνιστάς. Κάμνει αδικίας επί πολύν 
-ηδη χρόνον καί έχει πλήρη συνείδησιν τούτου. Διότι χάρις εις 
δσα έχει λάβει από σάς, έξησφάλισε καί πάντα τά άλλα. Διότι 
εάν έγκατέλειπε την Άμφίπολιν καί τήν Ποτίδαιαν, ού'τε εις τήν 
πατρίδα του θά ένόμιζεν δτι θά έμενεν ασφαλής. Δύο πράγματα 
λοιπόν γνωρίζει- άφ’ ενός δτι αυτός σάς επιβουλεύει καί άφ’ ε
τέρου δτι σείς τό άντιλαμβάνεσθε. Επειδή μάλιστα σάς θεω
ρεί έχέφρονας, νομίζει δτι όρθώς πράττοντες τόν μι
σείτε καί είναι έξωργισμένος επειδή αναμένει δτι θά πάθη 
κάτι κακόν από σάς, αν σάς δοθή ή ευκαιρία καί αν 
δεν προφθάση εκείνος νά σάς τό κάμη (τό κακόν) προηγουμέ
νως. Δι’ αυτό έπαγρυπνεΐ, παρακολουθεί τήν πόλιν μας, περι
ποιείται μερικούς Θηβαίους καί εκ τών ΓΙελοποννησίων δσους 
θέλουν τά αυτά με εκείνους. 'Όσους δηλαδή νομίζει δτι θά είναι 
ευχαριστημένοι με τήν παρούσαν κατάστασιν τών πραγμάτων, 
λόγφ δέ τής μωρίας τω ν* 3 δέν θά προΐδουν κανέν από τά επα
κόλουθα. Καί δμως οί έστω καί μετρίως έχεφρονούντες δύ- 
νανται νά ί'δουν εναργή παραδείγματα δσα τουλάχιστον μοΰ 
συνέβη νά εΐπω προς τούς Μεσσηνίους καί τούς Άργείους4. 
"Ίσως μάλιστα είναι καλύτερον νά λεχθούν καί πρός σάς.

< Μέ πόσην νομίζετε δυσφορίαν—ειπον—, ώ Μεσσήνιοι, 
ήκουον καί οί Όλύνθιοι, εάν έλεγε κανείς κάτι εναντίον τού Φι
λίππου κατ’ εκείνους τούς χρόνους, δτε άφ’ ενός μέν παρεχώρει

δεια, 190 «Σκαιούς δέ λέγων ούδέν τι σοφούς τούς πρόσθε βροτούς
ούκ αν άμάρτοις».

4. Κ ατά τήν δ ιπλω ματικήν αποστολήν εις Πελοπόννησον τώ 
344 π. X .



134 Δ Η Μ 0 2 Θ Ε Ν 0 Υ 2

κατ’ έκείνους τούς χρόνους, δτ’ Άνθεμοΰντα μέν αύτοΐς 
άφίει, ής πάντες οί πρότερον Μακεδονίας βασιλείς άντε- 
ποιούντο, Ποτίδαιαν δ’έδίδου τούς ’Αθηναίων άποίκους 
έκβάλλων, καί τήν μέν έχθραν την προς ήμας άύτός άνή- 
ρητο, τήν χώραν δ’ έκείνοις έδεδώκει καρποΰσθαι; Ά ρα  
προσδοκάν αυτούς τοιαΰτα πείσεσθαι, ή λέγοντος άν

21 τίνος πιστεΰσαι οϊεσθε ; «Άλλ’ δμως», έφην έγώ, «μικρόν 
χρόνον τήν άλλοτρίαν καρπωσάμενοι πολύν τής έαυ- 
τών ύπ’ έκείνου στέρονται, αίσχρώς έκπεσόντες, ού κρα- 
τηθέντες μόνον, άλλά καί προδοθέντες ύπ’ άλλήλων καί 
πραθέντες- ού γάρ άσφαλεΐς τσΐς πολιτείαις αί προς 
τούς τυράννους αΰται λίαν όμιλίαι».

22 «Τί δ’ οί Θετταλοί; Ά ρ ’ οϊεσθ’», έφην, «δτ’ αύτοΐς 
τούς τυράννους εξέβαλλε καί πάλιν Νίκαιαν καί Μα
γνησίαν έδίδου, προσδοκάν τήν καθεστώσαν νυν δεκα- 
δαρχίαν έσεσθαι παρ’ αύτοΐς, ή τον τήν Πυλαίαν άπο- 
δόντα, τούτον τάς ίδιας αυτών προσόδους παραιρήσε- 
σθαι; Ούκ έστι ταύτα- άλλά μήν γέγονε ταυτα, καί 1 2 3 4 5

1. Ή  πόλις τής Χ αλκιδικής Ά νθεμ ο ΰ ς  ανήκεν εις τους βασι
λείς τής Μ ακεδονίας (βλ. Θουκυδίδου 2, 99’ 'Η ροδότου, 9, 94), ό Ά ΰ η -  
να ϊος δέ στρατηγός Ίφ ικ ρ ά τη ς  έβοήθησε τούς υιούς τοΰ Ά μ ύντου  να 
τήν ανακτήσουν από τόν σφετεριστήν Π αυσανίαν (βλ. Αίσχίλου Π ερ ί 
πα ρα π ρεα β εία ς  27 κ. έ.). ’Ολίγον δμως μετά τήν άνοδόν του εις τόν 
θρονον ό Φίλιππος την έξεχώρησεν ρίς τους Ό λ υνθ ίου ς, τούς οποίους 
ήθελε νά  προσεταιρισθή.

2. Ά φ ο ϋ  την έκυρίευσε καί την κατέστρεψε, παρεδωκε το έδα
φος αυτής εις τούς Ό λ υνθ ίου ς  (356).

3. Οί προδόται Λ ασθένης καί Ε ύθυκράτης παρέδωσαν είς τον 
εχθρόν πεντακοσίους ιπ π ε ίς , το άνθος  των πολιτώ ν τής Ό λ ύ νθ ο υ . 'Η  
πόλις ούτω ύπέκυψεν είς τήν πολιορκίαν τοΰ Φιλίππου, ό όποιος κυ- 
ριεύσας αυτήν έπώλησε τους κατοίκους ώς δούλους (348 π .Χ .).

4. 'Η  έκδίωξις των τυράννω ν έγινε τφ  352. Μόνον δμως τφ  
246, μετά τόν 'Ι ερ όν  πόλεμον, άπέδωκεν ό Φίλιππος είς τούς Θεσ- 
σαλους τήν πόλιν Μαγνησίαν, τήν οποίαν έζήτουν άπό μακροΰ, κα 
θώ ς  καί την Ν ίκαιαν, οχυρόν είς τάς Θερμοπύλας, τήν οποίαν τοΰ 
παρέδωσαν οί Φω κεΐς.

5. 'Ω ς γνωστόν ή ’Α μφικτιονία των Δελφών ώνομάζετο καί 
Π υλα ία . Π υλα ΐα ι έκαλοΰντο καί α ί δύο σύνοδοι τοΰ συνεδρίου αυ
τής· ή εαρινή  ή οποία συνήρχετο είς τό εν Δελφοΐς ίερον τοΰ ’Α πόλ
λωνος, καί ή μ ετο π ω ρ ινη  συνερχόμενη είς τόν ιερόν χώρον τής Ά μ -  
φ ικτιονίδος Δήμητρας, είς τήν ’Α νθήλην των Θ ερμοπυλών, έξ ού συν
άγουν τινες δτι κ α τ’ άρχάς και αί δύο Π υλα ΐα ι συνήρχοντο είς τάς 
Θερμοπύλας, όνομαζομένας Π ύλας κατά την αρχαιότητα. Γεγονος 
πάντω ς είνα ι ότι ή ’Αμφικτιονία τώ ν Δελφών ή Π υλαία  προήλθεν άπο 
τήν συγχώνευσιν τριών μικροτέρων αμφικτιονιώ ν, τοΰ ’Απόλλωνος 
τής κοιλάδος τών Τεμπών, τής Δήμητρος τώ ν Θ ερμοπυλών καί τοΰ 
Π υθ ίου  ’Απόλλωνός τών Δελφών. Τήν συγχώνευσιν τών τριών πα-
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εις αυτούς τον Άνθεμοΰντα1 τον όποιον διεξεδίκουν δλοι οί 
προηγούμενοι βασιλείς τής Μακεδονίας, άφ’ ετέρου δέ έδιδε καί 
την Ποτίδαιανs, έκδιώκων έκεΐθεν τούς άποίκους των 
’Αθηναίων. Καί άνελάμβανε μέν ό ’ίδιος την εύθύνην τής προς 
ημάς έχθρας, έδιδε δέ την χώραν είς εκείνους διά νά την έκμε- 
ταλλεΰωνται. ΤΑράγε φαντάζεσθε δτι επερίμεναν ποτέ ούτοι δτι 
θα πάθουν τοιαΰτα πράγματα ή θά τά έπίστευαν εάν τά 
έλεγε κανείς; Ά λλ’ ό'μως—ειπον εγώ—άφοΰ επί ολίγον χρό
νον έκαρπώθησαν την ξένην χώραν, τώρα επί πολύν χρόνον 
στερούνται από έκ.εΐνον την Ιδεκήν των, διότι έξεδιώχθησαν έκεΐ- 
θεν αίσχρώς, δχι μόνον δέ ένικήθησαν, αλλά καί έπροδόθησαν 
αναμεταξύ των καί έπωλήθησαν3. Alotl δεν είναι ασφαλείς διά 
τάς δημοκρατίας αί στεναί αύταί προς τούς τυράννους οικειό
τητες».

«Καί οί Θεσσαλοί τί (άπέγιναν); Νομίζετε άράγε—είπα— 
δτι, δταν έξεδίω/ε χάριν αύτών τούς τυράννους4 καί τούς έδιδε 
πάλιν την Νίκαιαν καί την Μαγνησίαν, άνέμενον δτι θά έγκα- 
θιδρύετο εις την χώραν των ή έγκατασταθεΐσα ήδη δεκαδαρχία; 
”Η (νομίζετε δτι) εκείνος ό οποίος άπέδωκεν είς αύτούς έδραν 
είς την ’Αμφικτιονίαν των Δελφών 5 ό ίδιος αύτός θά ήρπαζε 
τάς ίδικάς των προσόδους6  7; Δεν θά άνέμενον ασφαλώς αύτά. 
Καί δμως έχουν γίνει καί είς δλους είναι δυνατόν νά τά αντι
λαβών καί την όργάνωσιν τής νέας έπεμελήάησαν κυρίως οί Δωριείς,
έξ ού καί ή εύνοια αυτής προς τούς δωρικούς λαούς.

6. Διά τά άναφερόμενα ενταύθα  γεγονότα πρβλ. β ’ Ό λννϋ-ιακόν,
7, 14, καί Π ερ ί π αραπ ρεαβ είας , 23. Ή  δεκαδαρχία  ήτο ολιγαρχικόν 
καθεστώ ς, κατά τό όποιον έκαστη πόλις έκυβερνάτο άπύ συμβούλων 
δέκα αρχόντων. Ε ίς τον γ '  Φ ιλ ιπ π ικ ό ν ,  § 26 γίνετα ι λόγος (περί τε- 
τραρχώ ν  τούς οποίους έγκατέστησεν ό Φίλιππος είς τά τέσσαρα δ ια 
μερίσματα τής Θεσσαλίας. Τύ λεξικόν τού 'Α ρποκρατίω νος (άρθρα  τε- 
τραρχία  και δεκαδαρχία)  λέγει δτι περί τετραρχίας όμιλεϊ ό Θ εόπομ
πος, αλλά δεκαδαρχία δέν ύπήρξεν εν Θεσσαλίρ. "Εάν τούτο ε ίνα ι 
αληθές, πρέπει νά  πιστεύσωμεν ότι ό Δημοσθένης έχρησιμοποίησεν 
δρον ακατάλληλον διά νά προσδιορίσει ολιγαρχικόν σύστημα, άνάλο- 
γον προς τάς δεκαδαρχίας έκείνας τάς όποιας έπέβαλεν άλλοτε ή 
Σπάρτη  εις πολλάς έλληνικάς πόλεις. Ό  V oem el πιστεύει δτι οί δε- 
καδάρχαι διέφερον τω ν τετραρχώ ν καί -άπετέλουν τήν γενικήν κυ- 
βέρνησιν ολοκλήρου τής Θεσσαλίας. Ή  πολιτική δμως τού Φιλίππου 
έ'τεινεν είς τό νά  διαιρή την Θ εσσαλίαν καί υχι νά την συνένωση. 
Ά ν τ ιθ έ τω ς  ό A Schaefer ( II , σ. 403) συμφωνεί μετά τού G Η. 
Schaefer δτι ό Φίλιππος έγκατέστησε δεκαδάρχας είς έκάστην πόλιν 
τής Θεσσαλίας. Τούτο θ ά  ήτο πιστευτότερον, προσθέτει ό W eil, εάν 
ό ρήτωρ δέν ώμίλει περί μ ια ς  δεκαδαρχίας (τη ν ... δεκαδαρχίαν), 
Π ρβλ. λεξ. Paulv - W issow a, Δεκαδαρχία ι. 'Ω ς πρός τήν φράσιν π ρο σ 
όδους παραιρήσαα& αι, βλέπομεν ότι ό Φίλιππος άφοΰ έγκατέλαψ ε 
πρός στιγμήν τήν ε ϊσπραςιν προσόδων τινών, κατά  τής όποιας διεμαρ- 
τυρήθησαν άλλοτε οί Θεσσαλοί (πρβλ. α ’ Ο λυνϋ·., 22) τήν έπανήρχισεν
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23 πάσιν έστιν είδέναι. 'Υμείς δ’», εφην έγώ, «διδόντα μεν 
καί ύπισχνούμενον θεωρείτε Φίλιππον, έξηπατηκότα δ’ 
ήδη καί παρακεκρουμένον άπεύχεσθε, εί σωφρονεΐτε δή, 
ίδεΐν. Έστι τοίνυν νή Δί’», εφην έγώ, «παντοδαπά εύρη- 
μένα ταις πόλεσι πρός φυλακήν καί σωτηρίαν, οιον χα
ρακώματα καί τείχη καί τάφροι καί ταλλ’ δσα τοιαΰτα.

24 Καί ταΰτα μέν έστιν άπαντα χειροποίητα καί δαπάνης 
προσδείται· εν δέ τι κοινόν ή φύσις των ευ φρονούντων 
αυτή κέκτηται φυλακτήριον, δ πάσι μέν έστ’ άγαθόν καί 
σωτήριον, μάλιστα δέ τοις πλήθεσι πρός τούς τυράν
νους. Τί συν έστί τούτο; άπιστία. Ταύτην φυλάττετε, 
ταυτης άντέχεσθε- αν ταύτην σώζητε, ούδέν μή δεινόν

25 πάθητε. Τί ζητείτε;» εφην «έλευθερίαν; είτ’ ούχ όράτε 
Φίλιππον άλλοτριωτάτας ταύτη καί τάς προσηγορίας 
έχοντα; Βασιλεύς γάρ καί τύραννος άπας έχθρός έλευ- 
θερία καί νόμοις έναντίος. Ού φυλάξεσθ’ δπως», εφην, 
«μή πολέμου ζητοΰντες άπαλλαγήναι δεσπότην ευρητε;»

26 Ταΰτ’ άκούσαντες έκεϊνοι, και θορυβοΰντες ώς όρ- 
θώς λέγεται, καί πολλούς ετέρους λόγους παρά των πρέ
σβεων καί παρόντος έμοΰ καί πάλιν ύστερον, ώς έοικεν, 
ούδέν μάλλον άποσχήσονται τής Φιλίππου φιλίας ούδ’ 
άν έπαγγέλλεται. Καί ού τοΰτ’ έστιν άτοπον εί Μεσσή- 
νιοι καί Πελοποννησίων τινέςπαρ’ά τωλογισμω βέλτισθ’

27 όρώσί τι ιτράξουσιν. Άλλ’ ύμείς, οί καί συνιέντες αύ- 
τοί καί των λεγόντων άκούοντες ήμών ώς έπιβουλεύε- 
σθε, ώς περιστοιχίζεσθε, έκ του μηδέν ήδη ποιεΐν λήσεθ’, 
ώς έμοί δοκεΐ, πάνθ’ ύπομείναντες· ούτως ή παραυτίχ’ 
ήδονή καί ραστώνη μειζον ισχύει του ποθ’ ύστερον 
συνοίσειν μέλλοντος.

28 Περί μεν δή των ύμϊν πρακτέων καθ’ ύμάς αύτούς 
ύστερον βουλεύσεσθε, άν σωφρονήτε- ά δέ νυν άποκρι- 
νάμενοι τά δέοντ’ άν εϊητ’ έψηφισμένοι, ταΰτ’ ήδη λέξω. 1 2 3 4

1. Ε ις τά  δμματα των ’Α θηναίω ν ή ιδέα τοΰ καθεστώ τος των 
νόμων ήτο αχώριστος από την ιδέαν τής λαοκρατικής πολιτείας, τοΰ 
νόμου παρακω λυόμενου, κατά τούς ’Α θηναίους, εις πά ν  άλλο πολ ί
τευμα από τήν αυθαιρεσίαν τοΰ αύθέντου. ’Ιδού διατί ό όρος π ο λ ι
τε ία  χρησιμοποιείται ώς ταυτόσημος πρός δημοκρατίαν. Βλ. Αίσχί- 
νου Κ α τά  Τ ιμάρχου , 4 :  «Διοικοΰνται δ ’ αί μέν τυραννίδες καί όλι- 
γαρχία ι το ϊς τρόποις των έφεστηκότων, αί δέ πόλεις αί δημοκρατοΰ- 
μεναι το ΐς  νόμοις το ϊς κειμένοις».

2. Υ π ο ν ο ε ί  ενδεχόμενον πόλεμον κατά  τής Σ πάρτης. Ό  W eil 
προτιμά π ο λ έμ ιο ν  αντί π ό λεμόν .

3. Διετυπώθη ή ύπόθεσις έντα ΰθα  μήπως ό Δημοσθένης υπα ι
νίσσεται τόν μΰθον τοΰ ίππου  ό όποιος ήθέλησε νά  έκδικηθή  τήν 
Ελαφον.

4. Διότι, ώς υποστηρίζουν τινές, παρευρίσκοντο κατά  τήν συν-
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ληφθούν. Σείς δέ—είπα πάλιν—βλέπετε μέν τον Φίλιππον νά 
θίδη καί νά υπόσχεται, νά απεύχεσθε όμως, εάν είσθε είς τά σω
στά σας, νά ϊδήτε ότι σάς έξηπάτησεν ήδη καί σάς παρεπλά- 
νησε. ’Έχουν λοιπόν έπινοηθή μα τον Δία—προσέθεσα—παν
τοειδή μέσα είς τάς πόλεις προς φύλαξιν καί σωτηρίαν αυτών, 
π. χ. χαρακώματα καί τείχη καί τάφροι καί παντοΐα ά'λλα τοι- 
αϋτα. Καί αυτά μεν όλα έχουν γίνει από τούς ανθρώπους, απαι
τούν δέ καί δαπάνην Είς την φύσινέν τοΰτοιςτών όρθώςσκεπτο- 
μένων υπάρχει γενικώς εν προφυλακτικόν, τό όποιον εις 
όλους μέν είναι αγαθόν καί σιοτήριον, προ πάντων όμως εις 
τούς λαούς έναντι τών τυράννων. ΙΊοΐον είναι λοιπόν 
αυτό; Ή  δυσπιστία. Αυτήν νά διαφυλάσσετε, είς αυτήν 
νά είσθε προσηλωμένοι. Έάν διατηρήτε αυτήν, δεν έχετε νά πά- 
θετε κανέν κακόν. Τί ζητείτε ;—είπα—.Ελευθερίαν; Δέν βλέ
πετε λοιπόν ότι δ Φίλιππος καί κατά τούς τίτλους ακόμη είναι 
όλως ξένος προς αυτήν; Διότι πάς βασιλεύς καί τύραννος έν γένει 
είναι εχθρός τής ελευθερίας καί αντίθετος προς τούς νόμους1. 
Προσέξατε λοιπόν—είπα—μήπως ζητοϋντες νά άπαλλαγήτε από 
τον πόλεμον3 εύρετε κυρίαρχον αύθέντην3».

’Αφού όμως τά ήκουσαν αυτά καί τά επεδοκίμασαν θορυ- 
βωδώς ως όρθώς λεχθέντα, καθώς καί πολλούς άλλους λόγους 
παρά τών πρέσβεων καί επί παρουσία μου καί πάλιν κατόπιν, 
όπως φαίνεται, έν τούτοις ουδόλως θά απομακρυνθούν τής φι
λίας τού Φιλίππου, ουδέ (θά παυσουν νά πιστεύουν) όσα υπό
σχεται. Καί δέν είναι τούτο παράλογον, έάν δηλαδή οί Μεσσή- 
νιοι καί μερικοί έκ τών ΙΙελοποννησίων πράξουν κάτι τό αν
τίθετον προς ό,τι βλέπουν άριστα όταν τό καλοσκέπτωνται. Σείς 
όμως, οί όποιοι καί οί ίδιοι μετανοείτε καί ημάς ακούετε νά σάς 
λέγωμεν ότι σάς έπιβουλεύουν, καί σάς περικυκλώνουν, θά 
ΰπομείνετε λοιπόν τα πάντα μέ τήν απραξίαν σας, καί, καθώς 
μού φαίνεται, χωρίς να τό άντιλαμβάνεσθε. Τοιουτοτρόπως ή 
στιγμιαία εύχαρίστησις καί νωχέλεια ισχύουν περισσότερον από 
εκείνο πού πρόκειται κάποτε νά άποβή κατόπιν ωφέλιμον.

Δι’ όσα έν τούτοις επιβάλλεται νά πράξετε, μόνοι σας4 
τίστερον οί ίδιοι θά σκεφθήτε, έάν έχεφρονήτε. “Οσον άφορςί 
τώρα τί πρέπει νά απαντήσετε, διά νά θεωρηθήτε ότι άπεφασί- 
σατε τά πρέποντα, αυτά ήδη θά εΐπω5.
έλευσιν οι ξένοι πρέσβεις. Ό  A Schaefer καί ό F ra n k e  φρονούν ότι
ο ί πρέσβεις ήσαν εις τήν πόλιν, ά λλ’ όχι εις τήν συνεδρίαν.

5. Ε ίς τό σημεϊον τούτο έπρεπε νά παρεμβάλλεται ή άνάγνωσις 
τού σχεδίου άπαντήσεω ς είς τούς πρέσβεις τού Φ ιλίππου (βλ. ανωτέρω 
άνάλυσιν β ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν ) , τό όποιον όμως έχει άπολεσθή. Τό lc |o>  
δέν σημαίνει ότι τήν άνάγνωσιν έκαμνεν ό ρήτωρ. Π ρβλ. Π ερ ί τον  
στέφ α νον  § 267. Ό  W eil υποθέτε ι ότι τό σχέδιον ά νεγνώ οθη  υπό 
γραμματέω ς όταν ό Δημοσθένης έτερμάτισε τό λόγον του, τούτο δέ
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τΗν μέν ουν δίκαιον, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τούς ένεγ- 
κόντας υποσχέσεις έφ’ αις έπείσθητε ποιήσασθαι τήν εί-

29 ρήνην καλεϊν. Ούτε γάρ αυτός αν ποθ’ ύπέμεινα πρε- 
σβεύειν, οΰτ’ αν υμείς οίδ’ δτι έπαύσασθε πολέμοΰντες, 
εί τοιαΰτα πράξειν τυχόντ’ ειρήνης Φίλιππον ωεσθε- 
άλλ’ ήν πολύ τούτων άφεστηκότα τά τότε λεγάμενα. 
Καί πάλιν γ’ έτέρους καλεϊν τίνας; τούς δτ’ έγώ, γεγο- 
νυίας ήδη τής ειρήνης, άπό τής υστέρας ήκων πρεσβείας 
τής έπί τούς όρκους, αίσθόμενος φενακιζομένην τήν πά
λιν, προύλεγον καί διεμαρτυρόμην καί οΰκ εϊων προέ-

30 σθαι Πύλας ουδέ Φωκέας, λέγοντας ώς έγώ μέν ύδωρ 
πίνων εικότως δύστροπος καί δύσκολος είμί τις άνθρω
πος, Φίλιππος δ’, άπερ εΰξαισθ’ άν ύμεΐς, εάν παρέλθη, 
πράξει, καί θεσπιάς μέν καί Πλαταιάς τειχιεΐ, Θηβαίους 
δέ παυσει τής ύβρεως, Χερρόνησον δε τοϊς αύτοΟ τέλεσι 
διορύξει, Εύβοιαν δέ και τάν Ώρωπόν άντ’ Άμφιπό- 
λεως ύμϊν άποδώσει. ΤαΟτα γάρ άπαντ’ έπί του βήμα
τος ενταύθα μνημονεύετ’ οίδ’ ότι ρηθέντα, καίπερ όντες

31 ου δεινοί τούς άδικοΟντας μεμνήσθαι. Καί τά πάντων 
αϊσχιστον, καί τοϊς έκγόνοις πρός τάς ελπίδας τήν αυ
τήν ειρήνην είναι ταΰτην έψηφίσασθε- ούτω τελέως 
ύπήχθητε.

Τί δή ταΰτα νυν λέγω καί καλεϊν φημί δεϊν τούτους; 
έγώ νή τούς θεούς τάληθή μετά παρρησίας έρώ πράς

32 ύμάς καί ούκ άποκρύψομαι. Ούχ ϊν’ εις λοιδορίαν έμπε- 
σών έμαυτω μέν έξ ϊσου λόγον παρ’ ύμϊν ποιήσω, τοϊς 
δ’ έμοί προσκρούσασιν έξ άρχής καί νυν παράσχω πρό- 
φασιν του πάλιν τι λαβεΐν παρά Φιλίππου- ώς ούδ’ ϊν’ 
άλλως άδολεσχώ. Άλλ’ οιομαί ποθ’ ύμάς λυπήσειν ά

33 Φίλιππος πράττει μάλλον ή τά νυνί. Τά γάρ πράγμ’ όρώ 1 2 3 4

ενισχύει καί ή επομένη φράσις : « ~Ην μέν  ονν δίκαιον», ή όποια άλ
λως θ ά  ήτο ακατανόητος, όπω ς παρετήρησαν ορθότατα  ό R ehdan tz  
καί ό Spengel Μετά τό λέξω  οί παλαιοί έκδόται έδημοσίευον τήν 
λέξιν . α πόκρ ισ ις  (τό σχέδιον τής άπαντήσεω ς).

1. 'Υ παινίσσεται τούς μακεδονίζοντας Α ίσχίνην, Φιλοκράτη κ. ά.
2. Ώ ς  γνωστόν ό Δημοσθένης μετείχε των δύο πρεσβειών αί 

όποΐαι άπεστάλησαν πρός συνάντησιν τοϋ Φιλίππου, ή πρώτη διά ν ά  
συζητήση τους όρους τής ειρήνης τοΰ 346 καί ή δευτέρα διά νά λάβη 
τόν όρκον τοϋ Μ ακεδόνος.

3. Γ Ο πω ς βλέπομεν ή λαϊκή πρόληψις περί των ύδροποτών 
είνα ι παλαιά. Π ρβλ. Ά ριστοφ άνους Σ φ ή κ ες , 8 0 : « Α ντη  γε  (ή φιλο- 
ποσία) χρησ τώ ν  εα τιν  άνδρώ ν ή νόσος».

4. Ή  Χ ερρόνησος κατείχετο τότε άπό ’Α θηναίους κληρούχους. 
Τό καλύτερον μέσον έξασφαλίσεώς της άπο τάς έπιδρομάς τω ν 
Θ ρακών θ ά  ήτο νά  τήν χωρίσουν άπό τήν ξηράν διά διιόρυχος. Τ ινές
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Καί ήτο αληθώς δίκαιον, ώ ’Αθηναίοι, να προσκαλέσετε 
εκείνους οί όποιοι μας έ'φεραν τάς υποσχέσεις, επί των οποίων 
(βασιζόμενοι) έπείσθητε να συνάψετε την ειρήνην1. Διότι οΰτε 
εγώ θά έδεχόμην ποτέ να μετάσχω τής πρεσβείας3, ούτε καί 
σεις, τό γνωρίζω, θά κατεπαΰατε τον πόλεμον, εάν ένομίζατε 
δτι 6 Φίλιππος, άφοϋ επέτυχε την ειρήνην, θά έπεχείρει τοιαΰ- 
τας πράξεις. ’Αλλά τα τότε λεγάμενα ήσαν πολύ διάφορα από 
τά σήμερον γινόμενα Καί πάλιν όμως ά'λλους ασφαλώς (δίκαιον 
ήτο) νά προσκαλέσετε. ΙΙοίους; ’Εκείνους οί όποιοι ότε εγώ 
—συνομολογηθείσης ήδη τής ειρήνης—, έπιστρέψας από την 
δευτέραν πρεσβείαν, ήτις είχε στσ.λή διά (νά λάβη) την ένορκον 
διαβεβαίωσιν (τοϋ Φιλίππου), καί άντιληφθείς ότι έξηπατάτο ή 
πόλις, προέλεγα καί διεμαρτυρόμην καί δέν άφήκα νά εγκατα
λείπετε τάς Θερμοπΰλας ούτε τους Φωκεΐς,—αυτοί έ'λεγον ότι εγώ 
πίνων ύδωρ είναι φυσικόν νά είμαι δύστροπος καί απαιτητικός3, ό 
Φίλιππος όμως, εάν διήρχετο (τάς Θερμοπΰλας), θά έ'καμνεν όσα 
σείς τυχόν ηΰχεσθε. Καί τάς μέν Θεσπιάς καί τάς ΙΙλαταιάς θά 
περιετείχιζε, θά έπάτασσε δέ την αυθάδη υπεροψίαν τών Θη
βαίων. Εις την Χερρόνησον θά κατεσκεΰαζε δι’ ιδίων του εξό
δων διώρυχα4, θά σάς απέδιδε δέ τήν Εύβοιαν καί τον Ώρω- 
πόν αντί τής Άμφιπόλεως. Διότι θά ένθυμήσθε ασφαλώς ότι 
όλα αυτά έλέχθησαν από τοϋ βήματος τοΰτου, αν καί δέν 
εισθε ικανοί νά ένθυμήσθε όσους σάς αδικούν. Τό χειρότερον εν 
τοΰτοις εξ όλων είναι ότι μέ τάς ελπίδας ταΰτας εψηφίσατε 
όπως ή αυτή ειρήνη ίσχΰη καί διά τούς απογόνους σας. Τόσον 
πολύ είχατε ύποταχθή.

Προς τί ?,οιπόν τά λέγω αυτά τιάρα καί ισχυρίζομαι ότι 
πρέπει αυτούς νά προσκαλέσετε (εις τό βήμα); Έγώ, μά τούς 
θεούς, θά σάς εϊπω τήν αλήθειαν μετά παρρησίας καί δέν θά 
άποκρΰψω τίποτε. ’Ό χι διά νά αρχίσω, χωρίς νά τό θέλω, τάς 
κακολογίας καί νά επιτρέψω εις τον εαυτόν μου μέν νά όμιλήση 
προς σάς καθ’ όμοιον τρόπον3, εις εκείνους δέ οί όποιοι εξ αρ
χής καί τώρα συνεκροΰσθησαν προς εμέ νά παράσχω νέαν 
πρόφασιν, διά νά λάβουν πάλιν κανέν επίδομα από τον Φίλιπ
πον. Ούτε άλλωστε διά νά φλυαρώ άσκόπως. ’Αλλά νομίζω 
ότι κάποτε θά σάς λυπήσουν περισσότερον όσα διαπράττει ό Φί
λιππος παρά όσον σήμερον. Διότι βλέπω ότι ό κίνδυνος προ-

διέδιδον μεταξύ τών ’Α θηναίω ν δτι ό Φίλιππος θ ά  κατεσκεΰσζε τήν 
διώρυχα μέ ίδικά του έξοδα. Ό  Δημοσθένης επαναλαμβάνει καί διευ
ρύνει εντα ύθα  ΰ.τι ειπ εν  ήδη ε ϊ;  τόν λόγον Π ερ ί ε ιρήνης  (§ 10).

δ. Ό  Δημοσθένης ισχυρίζεται οτ., δέν θέλ ει νά κατέλθη  είς 
ύβρεις ώς πράττουν οί αντίπαλοί του. Γνω ρίζομεν έν τούτοις δτι πολ- 
λ άκις συνηγωνίζετο αυτούς είς τα πειτά  μέσα.
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προβαΐνον, καί οΰχί βουλοίμην αν είκάζειν όρθώς, φο
βούμαι δε μή λίαν εγγύς fj τοΰτ’ ήδη. "Οταν οδν μηκέθ’ 
ύμΐν άμελεΐν έξουσία γίγνηται των συμβαινόντων, μηδ’ 
άκοΰηθ’ δτι ταΰτ’ έφ’ ΰμας έστίν έμοΰ μηδέ του δεινός, 
άλλ’ αυτοί πάντες όρατε καί ευ είδήτε, όργίλους καί

34 τραχείς ΰμας έσεσθαι νομίζω. Φοβούμαι δή, μή των 
πρέσβεων σεσιωπηκότων έφ’ οίς αύτοΐς συνίσασι δεδω- 
ροδοκηκότες, τοΐς έπανορθοΰν τι πειρωμένοις των διά 
τούτους άπολωλότων τή παρ’ υμών όργή περιπεσεΐν 
συμβή. Όρώ γάρ ώς τά πόλλ’ ένίους ουκ εις τούς αι
τίους, άλλ’ εις τούς ύπό χεΐρα μάλιστα την όργήν 
άφιέντας.

35 'Έως οδν έτι μέλλει καί συνίσταται τά πράγματα 
καί κατακούομεν άλλήλων, έκαστον υμών, καίπερ άκρι- 
βώς εΐδότα, δμως έπαναμνήσαι βούλομαι, τίς ό Φωκέας 
πείσας καί Πύλας υμάς προέσθαι, δν καταστάς εκείνος 
κύριος τής έπί την ’Αττικήν όδοΟ καί τής εις Πελοπόν
νησον κύριος γέγονεν, καί πεποίηχ’ ύμΐν μή περί τών 
δικαίων μηδ’ υπέρ τών έξω πραγμάτων είναι τήν βου
λήν, άλλ’ υπέρ τών έν τή χώρα καί του πρός τήν ’Ατ
τικήν πολέμου, δς λυπήσει μέν έκαστον, έπειδάν παρή,

36 γέγονε δ’ έν έκείνη τή ήμέρα. Εί γάρ μή παρεκροΰ- 
σθητε τόθ’ υμείς, ούδέν άν ήν τή πόλει πράγμα. Οΰτε 
γάρ ναυσί δή που κρατήσας εις τήν ’Αττικήν ήλθεν άν 
ποτέ στόλω Φίλιππος, ουΐε πεζή βαδίζων υπέρ τάς Πύ
λας καί Φωκέας, άλλ’ ή τά δίκαι’ άν έποίει, καί τήν ει
ρήνην άγων ήσυχίαν είχεν, ή παραχρήμ’ άν ήν έν όμοίω 
πολέμω, δι’ δν τότε τής ειρήνης έπεθΰμησεν.

37 Ταΰτ’ οδν, ώς μέν ύπομνήσαι, νυν ίκανώς ε’ίρηται, 
ώς δ’ άν έξετασθείη μάλιστ’ άκριβώς, μή γένοιτο, ώ 
πάντες θεοί- ουδένα γάρ βουλοίμην έγωγ’ άν, ούδ’ εί 
δίκαιός έστ’ άπολωλέναι, μετά του πάντων κινδύνου καί 
τής ζημίας δίκην ύποσχεΐν. 1 2 3 4

1. Ή  πρός την ’Α ττικήν οδός τοϋ Φιλίππου, ή άμεσωτέρα απειλή 
κα τά  τώ ν ’Α θηνώ ν.

2. Οί πρέσβεις οΰτοι ε ίνα ι οί συνάδελφοι τοϋ Δημοσθένους είς 
τά ς πρεσβείας Α ίσχίνης, Φιλοκράτης κλπ.

3. Ή  έννοια ε ίν α ι : Ε ίνα ι μάταιον νά  συζητώμεν περί ζητημά
των δικαίου. Π ρόκειται νά μάθω μεν ποιος θ ά  ε ίνα ι δ Ισχυρότερος, ό 
Φ ίλιππος ή οί ’Α θηναίο ι, διότι βαδίζομεν πρός πόλεμον.

4. Τήν ημέραν τής συνάψεως τής ειρήνης τοϋ 346.
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χωρεΐ καί δεν θα ήθελα να ήσαν σωσταί αί προβλέψεις μου, 
φοβούμαι δ'μως μήπως αυτό 1 είναι ήδη πολύ πλησίον. "Οταν 
λοιπόν δεν θά σάς επιτρέπεται πλέον να άδιαφορήτε διά τά συμ- 
βαίνοντα, μήτε ακούετε εμέ είτε ά'λλον τινά δτι αυτά στρέφον
ται εναντίον σας, αλλά σεις οί ίδιοι δλοι βλέπετε καί άντι- 
λαμβάνεσθε καλώς, νομίζω δτι θά δργισθήτε καί θά γίνετε τρα
χείς. Δι’ αυτό, επειδή οί πρέσβεις2 έχουν αποσιωπήσει εκείνα 
τά όποια γνωρίζουν διότι έδεκάσθησαν, φοβούμαι μή
πως εις τούς προσπαθοΰντας νά επανορθώσουν κάτι από τά 
ζητήματα τά όποια έχάθησαν εξ αίτιας αυτών συμβή νά 
στραφή ή οργή σας. Διότι βλέπω δτι συνήθως μερικοί αφήνουν 
νά έκσπάση ή οργή των δχι κατά τών αιτίων, αλλά κατ’ εκεί
νων προ πάντων τούς οποίους έχουν εις χεΐράς των.

Έ φ ’ δσον λοιπόν τά πράγματα βραδύνουν καί είναι ακόμη 
έν τφ γίγνεσθαι καί συνεννοούμεθα αναμεταξύ μας, επιθυμώ νά 
υπενθυμίσω εις έκαστον εξ υμών, μολονότι τό γνωρίζει επα
κριβώς, ποιος είναι εκείνος δστις σάς έπεισε νά έγκαταλείψετε 
τούς Φωκεΐς καί τάς Θερμοπύλας. Τούτων γενόμενος κύριος 
εκείνος (δ Φίλιππος), έγινεν ωσαύτως κύριος καί τής όδοϋ προς 
τήν ’Αττικήν καί προς τήν Πελοπόννησον καί σάς έχει κάμει νά 
σκέπτεσθε δχι περί τών δικαίων3 ούτε περί τών έξω τής 
χώρας πραγμάτων, άλλα διά τά έν τή χώρμ πράγματα καί τον 
κατά τής ’Αττικής πόλεμον, δ όποιος θά λυπήση μεν τον καθένα, 
δταν θά εκδηλωθή ενταύθα, έχει δημιουργηθή δμως τήν ημέ
ραν έκείνην4. Διότι έάν δεν έξηπατάσθε τότε σείς, καμμία 
δυσχέρεια δεν θά παρουσιάζετο (τώρα) διά τήν πόλιν. Διότι ούτε 
κατόπιν ναυτικής νίκης θά ήδύνατο νά έλθη καμμίαν φοράν εις 
τήν ’Αττικήν με στόλον 5 δ Φίλιππος, ούτε διά ξηράς διασχί- 
ζων τάς Θερμοπύλας καί τήν Φωκίδα. Άλλ’ ή θά έκαμνεν δ,τι 
είναι δίκαιον καί τηρών τήν ειρήνην θά ήσύχαζεν ή άμέσως 
θά περιήρχετο εις πόλεμον δμοιον μέ έκεΐνον, ένεκα τού δποίου 
έπεθύμησε τότε τήν ειρήνην.

Αυτά λοιπόν τώρα είναι άρκετά δσα έχουν λεχθή διά νά 
σάς υπενθυμίσουν (τό παρελθόν). Είθε δμως, ώ θεοί πάντες, νά 
μή συμβή νά δικαιωθούν πληρέστατα (άπό τά γεγονότα). Διότι 
έγώ τουλάχιστον δεν θά ήθελα νά καταστροφή κανείς, ούτε 
καί αν είναι δίκαιον, ουδέ νά ύποστή τήν τιμωρίαν, μέ κίνδυνον 
καί ζημίαν δλων6.

5. Ό  Φ ίλιππος ήρχισε νά κατασκευάζω στόλον ό όποιος μάλι
στα έπεχείρει καί θρασύτατα  τολμήματα (βλ. α ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν , 34). 
δέν ήτο δυνατόν όμως νά σκεφθη δτι θ ά  ένίκα τούς ’Αθηναίους- 
κατά θάλασσαν.

6. Νά κινδυνεύσω δηλαδή καί ύποστή ζημίας ή πολιτεία.
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ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΣ Γ

Άνάλυσις τον λόγου

1. Χρονολογία καί άφορμή αϋτοΟ.

Ό  γ Φιλιππικός έξεφωνήθη κατά τά έτος 341 π. X., δύο 
μήνας μετά τάν Περί των εν Χερρονησφ  λόγον τοϋ Δημοσθέ
νους1. ’Από έτών ήδη δ Φίλιππος καί οί ’Αθηναίοι άντήλλασσον 
διαμαρτυρίας καί πρεσβείας μέ αμοιβαία παράπονα δλονέν περισ
σότερον ζωηρά καί έντονα. Αί σχέσεις μεταξύ των ήσαν εις τά 
Ιπακρον τεταμέναι, αί άκατάπαυστοι δέ πρόοδοι τής Μακεδο
νίας, στρατιωτικαί καί πολιτικαί, άνησύχουν μεγάλως τούς πα- 
τριώτας των ’Αθηνών. Έκτος τοϋ δτι δ Φίλιππος ήτο πάντοτε 
κύριος των Θερμοπυλών, μέγα δέ μέρος τής Εύβοιας έξηρτάτο ού- 
σιαστικώς έξ αύτοΰ καί εις την Πελοπόννησον πολλαί πόλεις 
ήσαν άφωσιωμέναι εις αύτόν, ήπείλει τότε τά άθηναϊκά συμφέ
ροντα καί είς άλλα σημεία, άπομεμακρυσμένα μέν τοϋ κέντρου 
τής 'Ελλάδος, κεφαλαιώδους δμως σημασίας διά την πατρίδα τοϋ 
μεγάλου ρήτορος. Κατά τά 342 δ βασιλεύς τής Μακεδονίας έπε- 
χείρησε νέαν έκστρατείαν είς τήν θρφκην. Ή δη, κατά τάν πόλε
μον τής Άμφιπόλεως, είχε καταλάβει τήν χρυσοφόρον περιοχήν 
τοϋ Παγγαίου μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου, δέν έδίστασε δέ 
νά φθάση καί μέχρι Προποντίδος8. Ένψ μάλιστα ή ειρήνη ήτο 
έτοιμη νά τεθή έν ίσχύι, κατέλαβε πλείστα μέρη τής παραλίας 
τοϋ Αιγαίου. Τψ 342 ήρχισε μακράν καί έπίπονον έκστρατείαν 
είς τά λεκανοπέδιον τοϋ "Εβρου, μετά δεκάμηνον δέ σκληρών 
αγώνων κατώρθωσε νά έγκατασταθή καί έκεϊ δριστικώς1 2 3 * *. Αί 
ένισχύσεις τάς δποίας μετέφερεν έκ Μακεδονίας κατεδείκνυον

1. Διονύσιος ό Ά λικαρνασσ εΰς καί ό Δίδυμος μάς πληροφο
ρ ούν δτι καί οί δύο λόγοι έξεφω νήθησαν επί τού αύτοΰ επωνύμου άρ- 
χοντος, τού Σωσιγένους. Ό  Διονύσιος γράφει είς τήν Π ρώ την  π ρ ό ς  
Ά μ μ α ΐο ν  επ ισ το λ ή ν ,  10: «Καί κα τά  τόν αυτόν άρχοντα τήν δεκάτην, 
έν ή πε ιρά τα ι διδάσκειν, δτι λύει τήν είρήνην Φ ίλιππος και πρότερος 
εκφέρει τόν πόλεμον, ής έστιν αρχή· Π ολλώ ν, ώ άνδρες ’Α θηναίο ι, 
λόγω ν γιγνομένω ν».

2. Βλ. άνάλυσιν α ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν  (ά ριθ . 54 Β ιβλιοθ. «Π απύρου»).
3. « Έ ν  το ϊς  έπικαίροις τόποις κτίσας άξιολογους πόλεις», γρ ά 

φει ό Διόδωρος (X V I, 71). Μ ία έξ αυτών ήτο καί ή Φιλιππούπολις.
(Β λ . σχετικόν ά ρθρον έν λεξικφ Στεφάνου Βυζαντίου).
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σαφώς δτι δέν θά ήσύχαζεν, έάν δέν ύπέτασσεν δριστικώς τάν 
Κερσοβλέπτην καί τούς άλλους ήγεμόνας της Θράκης. Πρά πάν
των δμως κατεδείκνυον τόν άκοίμητον πόθον του νά γίνη κύριος 
τών Στενών (τών σημερινών Δαρδανελλίων), τά όποία, δπως καί 
σήμερον διά τάς εύρωπαίκάς Δυνάμεις, οδτω καί τότε άπετέ- 
λουν άντικείμενον των βλέψεων τών μεγάλων κρατών της έπο- 
χης έκείνης: ’Αθηναίων, Περσών, Μακεδόνων.

Αί βορείως τοϋ Εύξείνου Πόντου χώραι—δπως καί σήμερον 
οί σιτοβολώνες Ούκρανίας, Ρουμανίας κ. ά·, τούς όποιους έπο- 
φθαλμιοϋν διάφοροι Μεγάλαι Δυνάμεις—παρηγον καί κατά την 
άρχαιότητα σίτον έν άφθονία. ΤΗσαν δ σιτοβολών της πολυαν- 
θρώπου πόλεως τών ’Αθηνών. Ένδιέφερεν έπομένως τήν άθηναί- 
κήν πολιτικήν νά μή πέσουν αί πύλαι τοΰ Πόντου εις χεΐρας 
ήγεμόνος τόσον φιλοδόξου, ώς δ Φίλιππος. Ά πδ τού άτυχούς 
συμμαχικού πολέμου τού 355 π. X. αί Άθηναι δέν έδέσποζον 
πλέον τού Βοσπόρου καί διετέλουν εις μη φιλικάς σχέσεις μέ τδ 
Βυζάντιον, τήν παλαιάν των σύμμαχον. τΕ το δμως δι’ δλους προ
φανές δτι έπρεπε νά παρασχεθη βοήθεια εις τδ Βυζάντιον, μόλις 
δ Φίλιππος θά έπεχείρει νά θέση χεϊρα έπ’ αύτοΰ. Ή  παρά τδν 
Ελλήσποντον θρακική Χερρόνησος άνηκεν είς τούς ’Αθηναίους. 
Ή το από τάς παλαιάς κτήσεις των (άπό τού 6ου π.Χ. αίώνος), 
τινές δέ άνηγον τά έπ’ αύτης δικαιώματά των είς τδν Τρωικόν 
πόλεμον1. ’Από τίνος νέοι κληρούχοι είχον σταλη είς τήν Χερ- 
ρόνησον 8 ύπδ τήν άρχηγίαν τού Διοπείθους. Μία πόλις έν τού- 
τοις τής Χερρονήσου, ή Καρδία, ήρνεΐτο νά τούς δεχθη, καί μο
λονότι τήν αύτονομίαν τής Καρδίας άνεγνώριζον καί συνθήκαι. 
οί ’Αθηναίοι κληρούχοι μετεχειρίσθησαν τούς Καρδιανούς ώς 
άποστάτας. Ό  Φίλιππος έστειλε βοήθειαν είς τούς Καρδιανούς. 
έκδικούμενος δμως δ Διοπείθης έλεηλάτησε τμήμα της Θράκης 
κατεχόμενον άπδ τούς Μακεδόνας καί άπεσύρθη έκεΐθεν μετά 
πολλών λαφύρων. Τούτο άπετέλει παραβίασιν της ειρήνης, πρά- 
ξιν έχθρικήν, διά τήν όποιαν έσπευσε νά διαμαρτυρηθη πρός τούς 
’Αθηναίους δ Φίλιππος, άπειλών δτι θά έτιμώρει σκληρώς τούς 
κληρούχους τής Χερρονήσου, έάν δέν έλάμβανεν Εκανοποίησιν. 
Τδ τελευταϊον τούτο ένδεχόμενον καθίστα τδν πόλεμον σχεδόν 
άναπόφευκτον.

Διά τήν δξεΐαν αύτήν διένεξιν έκλήθη νά συσκεφθη δ λαός 
τών ’Αθηνών κατά τήν άνοιξιν τού 341, τότε δέ έξεφωνήθη ύπδ 
τοΰ Δημοσθένους δ Περί τών Ιν Χερρονήοφ  λόγος του. Οί έν 1 2

1. Τήν άξίωσιν αυτήν ΰπεστήριξε καί ό Αισχύλος είς τάς Ενμε- 
του, στ. 398—402.

2. Τήν σημερινήν χερσόνησον τής Καλλιπόλεως.
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Αθήναις φίλοι τοΰ Φιλίππου καί έκεϊνοι οΕ όποίοι άπά φιλειρη
νισμόν ή άπά πανελλήνια αισθήματα άπέκρουον τάν πόλεμον 
μετά τής Μακεδονίας, καί γενικώς κατεδίκαζον τούς άτελευτή- 
τους σπαραγμούς τών Ελλήνων, κατηγόρησαν τάν Διοπείθη δτι 
μέ την προκλητικήν στάσιν του έν Χερρονήσφ διεκύβευε τήν 
είρήνην καί τά συμφέροντα τών ’Αθηνών. Καταγγέλλοντες τάν 
στρατηγόν τούτον δτι συνετήρει τά έν θρφκη στρατεύματά του 
από τάς λεηλασίας καί τήν πειρατείαν, δχι μόνον προέτεινον νά 
άποδοκιμασθή, άλλ’ έζήτουν καί νά σταλή είς Χερρόνησον έτε
ρος στρατηγός. Ό  Δημοσθένης λαβών τάν λόγον ένώπιον τής 
συνελεύσεως τών ’Αθηναίων έτόνισεν δτι ό αγών μετά τοΰ Φι
λίππου ήτο άναπόφευκτος, προέβλεπε δέ δτι μετ’ όλίγον θά 
παρίστατο ανάγκη νά αποκρούσουν τάν Μακεδόνα είς τά Στενά 
ή καί είς αύτήν τήν ’Αττικήν. ’Ολίγον ένδιέφερε τάν ρήτορα άν 
ή διαγωγή τοΰ Διοπείθους ήτο ή έπιβεβλημένη ή άν οΕ ύπά τήν 
οιοίκησίν του μισθοφόροι διέπραξαν ύπερβασίας. Τά ένδιαφέρον 
διά τάς ’Αθήνας ζήτημα ήτο νά μή άφοπλισθοΰν είς τάς παρα- 
μονάς πολέμου, νά προειοιμασθοΰν διά τήν έπικειμένην πάλην 
καί, χωρίς νά καταγγελθή ή είρήνη, νά άντισταθοΰν είς τάς 
προόδους τοΰ Φιλίππου, καλοΰσαι καί τούς άλλους "Ελληνας είς 
άντίστασιν. Διά νά άντισταθοΰν δμως άποτελεσματικώς οΕ ’Αθη
ναίοι δφείλουν νά είναι παρόντες έκεΐ, δπου θά διεξαχθή ό άγων, 
καί νά έχουν στράτευμα έτοιμον πάντοτε, ώστε νά σταλή άμέσως 
είς τά απειλούμενα σημεία. Ή  γνώμη αδτη τοΰ Δημοσθένους 
είναι παλαιά. Άπά τοΰ α Φιλιππικόν ήδη (351 π.Χ.) δεν έπαυ- 
σεν έπί δεκαετίαν όλόκλτ,ρον νά ζητή τάν σχηματισμόν καί τήν 
παραμονήν μονίμου στρατιωτικής δυνάμεως είς τά παράλια τής 
■Θράκης. Είς τούς μισθοφόρους τοΰ Διοπείθους διέβλεπε τάν πυ
ρήνα τοΰ στρατιωτικού τούτου σώματος. Κατέληγεν έπομένως είς 
τά συμπέρασμα δτι δέν έπρεπε νά διαλυθή τά μισθοφορικόν σώμα 
τοΰ Διοπείθους.
2. Ό καλύτερος τών πολιτικών του λόγων.

Τάν Περί τών εν Χερρονήαψ  λόγον του ό Δημοσθένης έξε- 
φώνησε τάν Μάρτιον τοΰ 311. Κατά τάτέλη δμως Μαίου ή άρχάς 
’Ιουνίου τοΰ αύτοΰ έτους ό ρήτωρ έκρινε σκόπιμον νά άνέλθή 
καί πάλιν είςτά βήμα. Ή  γενική κατάστασις παραμένει ή αύτή 
ούσιαστικώς. Ό  παρασκευαζόμενος έν τούτοις έκατέρωθεν μέγας 
άγών έπικρατήσεως φαίνεται περισσότερον έπικείμενος καί ό 
Δημοσθένης, βαθύτατα πεπεισμένος περί τών κινδύνων τούς 
έποίους διατρέχει ή πατρίς του, συγκεντρώνει δλας τάς δυνάμεις 
τής μεγαλοφυίας του διά νά άποσπάση τάν λαόν άπά τήν άδιαφο- 
ρίαν καί τήν έλαφρότητά του, διά νά άναπτερώση τά φρόνημά του
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καί άναζωογονήση κάποιον σπινθήρα της πατριωτικής θέρμης 
τών άρχαίων χρόνων, όπως γράφει εύστόχως δ καθηγητής H enri 
W eil. Ό  /  Φιλιππικός, τόν όποιον έξεφώνησεν έπί τή ευκαιρία 
ταύτη, θεωρείται δ κράματος τών πολιτικών λόγων τοϋ ρήτορος, 
«ή μεγίστη τών κατά Φιλίππου δημηγοριών», δ'πως έλεγεν δ Διο
νύσιος 'Αλικαρνασσεύς1, αύτήν δέ την έντύπωσιν αποκομίζει 
καί δ νεώτερος αναγνώστης.

Ζητεί βεβαίως ακόμη δ ρήτωρ την ένίσχυσιν της Χερρονήσου 
καί μέτρα μερίμνης πρός άσφάλειαν του Βυζαντίου. Δέν αναπτύσ
σει δμως τα σημεία ταΰτα, τά οποία έπραγματεύθησαν εις την 
αύτήν συνέλευσιν άλλοι ρήτορες. Ούτε υπεραμύνεται έκ νέου 
τοΰ στρατηγού Διοπείθους, δ όποιος άλλωστε είναι άκόμη είς 
τήν Χερρόνησον μέ τδ στράτευμά του, διατηρηθείς δέ έκεί ζητεί 
ένισχύσεις καί χρήματα. Ό  Δημοσθένης στρέφει τό βλέμμα πρός 
τό μέλλον καί διακηρύσσει δ'τι ή Ελλάς εύρίσκεται είς μέγαν 
κίνδυνον. Ό  Φίλιππος θεωρεί έαυτόν διαιτητήν καί άρχηγόν τών 
Ελλήνων. Πολλάς πόλεις αύτών προσηταιρίσθη ήδη ή υπέταξε, 
φιλοδοξεί δέ νά τάς ύποτάξη δ'λας. Είς τόν Περί τών εν Χερρο- 
νηοφ λόγον του είχε ζητήσει νά σταλούν πρεσβείαι είς τοίς άλ
λους Έλληνας ίΐ,ρος δργάνωσιν της άντιστάσεως. Είς τόν /  Φι
λιππικόν έπεκτείνεται περισσότερον έπί τοΰ σημείου τούτου καί 
δέν παύει νά συνδέη τά συμφέροντα τών ’Αθηνών πρός τήν άνεξαρ- 
τησίαν δλοκλήρου τής Ελλάδος. Είς τόν προηγούμενον λόγον 
είχεν άρκεσθή νά δίδη συμβουλάς, έδίσταζεν δμως άκόμη νά δια
τύπωση συγκεκριμένας προτάσεις. Ή δη είς τήν νέαν δημηγο
ρίαν, τολμηρότερος, μετατρέπει τάς συμβουλάς είς ρητάς προτά
σεις. Δέν ζητεί τήν κήρυξιν πολέμου, άλλά τήν προπαρασκευήν 
του, τήν έν συντονωτέριρ ρυθμφ δργάνωσιν τών έξοπλισμών τής 
χώρας— δπως θά έλέγομεν σήμερον—καί τήν προάσπισιν τών 
στρατηγικών σημείων άμύνης αύτής καί τών συμμάχων της, 
καθώς καί τήν συσσωμάτωσιν δλων τών Ελλήνων πρός άπό- 
κρουσιν τής έγκαθιδρύσεως Μακεδονικής ήγεμονίας.

Τό κείμενον τών έγγράφων προτάσεών του δέν διεσώθη. 
’Από δσα δμως λέγει δ ρήτωρ συμπεραίνομεν δτι έζήτει τήν 
συγκρότησιν στόλου καί στρατού, έκτακτον εισφοράν, ίσως δέ 
καί τήν αποστολήν πρεσβειών είς τήν Πελοπόννησον, τήν Χίον,

1. Είς το Π ερ ί τον  Θ ονκνδίδον  κλπ. εργον του (κ. 54). Ό  
Voemel ένόμισεν δτι διά τοΰ μ ε γ ίσ τη  ό Διονύσιος χαρακτηρίζει τόν 
γ '  Φ ιλ ιπ π ικ ό ν  ώς τήν μακροτέραν τών δημηγοριών τοΰ Δημοσΰένους. 
Τοΰτο αποτελεί πλάνην, διότι μεταξύ τών μ έγ ισ το ς  καί μα κ ρότα τος  
υπάρχει διαφορά, ώς τονίζει δέ ό Weil ή ανωτέρω φράσις τοΰ Διονυ
σίου διευκρινεΐται άπό τήν έπομένην φράσιν του: «Έν δέ τφ κρατίστφ 
τών δικανικών τφ Π ερ ί το ν  σ τέφ α νον  έπιγραφέντι λόγφ».
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τήν Ρόδον, καί εις αύτόν τόν βασιλέα τών Περσών. Ή  οόσία έν 
τούτοις του λόγου έγκειται εις τάς δριμείας προειδοποιήσεις καί 
μομφάς του πράς τους ’Αθηναίους καί τους άλλους Έλληνας. 
Ούδέποτε άκόμη, κατά τόν Μ. Croiset, ό Δημοσθένης είχε 
καθορίσει τόσον σαφώς τάς ιθύνουσας σκέψεις τής πολιτικής του, 
ποτέ δέν τάς είχεν άναπτύξει μέ τόσον σθένος καί δύναμιν. Ή  
άνάλυσις τοϋ /  Φιλιππικόν έχει ώς έξης:

Είς τό προοίμιον τονίζει δτι όμιλοΰν άκαταπαύστωςπερί τών 
παραβιάσεων καί αύθαιρεσιών τοΰ Φιλίππου καθώς καί περί τής 
άνάγκης νά σταματήσουν. Τά ζητήματα έν τούτοις τών ’Αθηνών 
εδρίσκονται είς τόσον άθλίαν κατάστασιν, ώστε, καί δν έσκεμμέ- 
νως κανείς έπεχείρει νά τάς καταστρέψη, δέν θά έπετυγχάνοντο 
χειρότερα άποτελέσματα. Αίτιον τούτου, κατά τόν Δημοσθένη, 
είναι τό γεγονός δτι οί συνήθεις σύμβουλοι τοϋ λαοΰ, άπό τύφλω- 
σιν ή πληρωμένοι, καλλιεργούν μέ τάς κολακείας των τήν άμέ- 
λειαν καί νωθρότητα τής πόλεως. Άρχίζων λοιπόν τόν πολύκρο- 
τον τούτον λόγον του ό ρήτωρ ζητεί νά τόν άφήσουν νά όμιλήση 
έλευθέρως, μέ παρρησίαν. Παρ’ δλα, λέγει, δέν ένικήθητε· άπλώς 
δέν έκινήθητε (§ 1—5). Κατά πρώτον λοιπόν καθορίζει τό ζή
τημα πολέμου καί ειρήνης. ’Εάν είμεθα έλεύθεροι νά έκλέξωμεν, 
τονίζει, συμβουλεύω ειρήνην. Ά ν  δμως ό Φίλιππος μέ τό δνομα 
τής ειρήνης καλύπτη ένεργείας πράγματι έχθρικάς, δέν μάς μέ
νει παρά νά άμυνθώμεν (§ 6—9). θά άναμείνωμεν άράγε νά 
άπορρίψη τό προσωπεϊον καί μάς κηρύξη ό ίδιος τόν πόλεμον; 
Έν τοιαύτη περιπτώσει θά έχωμεν τήν τύχην τής Όλύνθου, τής 
Φωκίδος, τών Φερών καί τοΰ Ώρεοϋ (§ 10—14). ’Αποδείξεις 
τής έχθρότητός του είναι ή κατάληψις όχυρών σημείων είς τήν 
παραλίαν τής Θράκης, ή ένοπλος έπέμβασίς του είς τήν Χερρό- 
νησον, ή απόπειρα κατά τών Μεγάρων, ή έγκαθίδρυσις τυράννων 
είς τήν ’Ερέτριαν καί τόν Ώρεόν, ή έκστρατεία είς Θράκην, αί 
δολοπλοκίαι του είς τήν Πελοπόννησον. "Ολαι αύταϊ αί παραβιά
σεις τής ειρήνης είναι ισάριθμοι πράξεις φανεροϋ πολέμου (§ 15 
— 18). Χρειάζεται έπομένως άμεσος όργάνωσις άμύνης, κατά 
πρώτον δέ είς τήν Χερρόνησον καί τό Βυζάντιον. Δέν άρκεί δμως 
τοϋτο. Ή  Ελλάς όλόκληρος διατελεΓ έν κινδύνφ (§ 19— 20).

Ή  δύναμις τοΰ Φιλίππου ηύξήθη υπερμέτρως, άφήνεται δέ 
έλεύθερος νά ύποδουλώση, τήν μίαν μετά τήν άλλην, δλας τάς 
έλληνικάς πόλεις, νά διαπράττη αύθαιρεσίας, τάς όποιας οόδέπο- 
τε ήνέχθησαν οί Έλληνες οδτε άπό μέρους τών ’Αθηνών, τής 
Σπάρτης, τών θηβών, δταν αί πόλεις αδται ήγεμόνευον τής Ε λ 
λάδος (§ 2 1 -2 5 ). Έ πί τή εύκαιρία άπαριθμεί τάς έπεμβάσεις 
τοΰ ήγεμόνος τής Μακεδονίας είς βάρος τής άνεξαρτησίας πολ
λών πόλεων, δείγματα τής φιλοδοξίας του πρός κυριαρχίαν. Ά πέ-
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ναντι τών υπόπτων τούτων κινήσεων οί Έλληνες παραμένουν 
διηρημένοι, παριστάμενοι άπαθείς θεαταί τών προόδων ένός κα
κού, τό όποιον θά πλήξη δλους. Ό  διαπράττων μάλιστα τάς αυ
θαιρεσίας ταύτας δέν άνήκει καν είς την έλληνικήν οικογένειαν. 
Είναι παρείσακτος βάρβαρος, τονίζει ό Δημοσθένης έπάναλαμ- 
βάνων την έμπαθη κατηγορίαν του δτι οί Μακεδόνες δήθεν δέν 
ήσαν'Έλληνες (§ 25-31). Ό  ρήτωρ δέν ανέχεται νά προΐσταται 
τών Πυθικών άγώνων ό Φίλιππος καί νά έμφανίζεται ως κυρίαρχος 
τής Ελλάδος, άποδίδει δέ τοΰτο καί είς τό δτι άντί νά συσσωμα
τωθούν δλαι αί πόλεις, έκάστη παρακολουθεί την γείτονά της, ή 
άμοιβαία δέ δυσπιστία και έχθρότης των τάς παραλύει δλας 
(§ 32-35).

'Ως αίτιον τής καταπτώσεως ταύτης δ Δημοσθένης θεωρεί 
τήν χαλάρωσιν τίδν αύστηρών πολιτικών ήθών καί την άτιμω- 
ρησίαν τών προδοτών, οί όποίοι πωλοΰν τά συμφέροντα τής ιδιαι
τέρας των πατρίδος είς τόν Φίλιππον (§ 36 - 40). Ό  ρήτωρ 
μνημονεύει παλαιόν ψήφισμα τών ’Αθηναίων καταδικάζον έπΐ 
τών Μηδικών πολέμων είς τήν ποινήν τής άτιμιας ένα πράκτορα 
τού βασιλέως τών Περσών, δ όποίος έζήτησε νά έξαγοράση τούς 
Πελοποννησίους. Άναφέρων τήν αύστηρότητα τού ψηφίσματος 
τούτου, παρουσιάζει αύτό ώς ύπόδειγμα καί διά τήν σύγχρονον 
κατάστασιν (§ 41 - 46). Επιζητούν τινες νά καθησυχάσουν τόν 
λαόν, λέγοντες δτι αί Άθήναι άντέστησαν άλλοτε καί είς τήν 
δύναμιν τής Σπάρτης, πολύ μεγαλυτέραν έκείνης τήν όποιαν 
διαθέτει σήμερον ό Φίλιππος. Ό  Δημοσθένης ύποστηρίζει δτι ό 
πόλεμος δέν γίνεται πλέον μέ τήν άπλότητα τού παλαιού καλού 
καιρού. Ή  στρατιωτική τέχνη έχει προοδεύσει, ή σύνθεσις τών 
στρατών μετεβλήθη. προσετέθη δέ ό πόλεμος τών παρασκηνίων, 
ένφ συγχρόνως αί έκστρατείαι γίνονται μέ τόν Φίλιππον είς πά
σαν έποχήν, καί δχι μόνον κατά τούς θερινούς μήνας. Δι’ αύτό 
δ πόλεμος πρέπει νά μεταφερθή είς τά πρόθυρα τής Μακεδονίας, 
κυρίως έν Θράκη (§ 47 - 52).

Ό  ρήτωρ κατόπιν έπιτίθεται κατά τών μισθάρνων όργάνων 
τού Φιλίππου. ’Από τύφλωσιν τού λαού οί προδόται γίνονται 
άκουστοί άσφαλέστερον άπά τούς πατριώτας (§ 53 - 55) Ή  στά
σις αδτη τού λαού θά έχη θλιβερά έπακόλουθα, ώς άπέδειξαν ή 
Όλυνθος, ή Ερέτρια καί ό Ώρεός, πόλεις αί όποΐαι ύπεδουλώθη- 
σαν ή κατεστράφησαν, διότι παρεΐχον έμπιστοσύνην είς τούς 
προδότας (§ 56 - 62). Διατί τούς ήκουον; Διότι έκολάκευον τάς 
άδυναμίας τού λαού των καί έκαλλιέργουν τήν αφροντισιάν του. 
Άντιθέτως οί πατριώται, ώς έκ τής πολιτικής των, ζητούν έν- 
τασιν τών έθνικών προσπαθειών καί θυσιάζουν τήν δημοτικότη- 
τά των είς τό δημόσιον συμφέρον. Τέλος ήλθε στιγμή είς τάς
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άνωτέρω πόλεις, καθ’ ήν 6 λαός παραπλανηθείς έγκατέλειψε τόν 
άγώνα καί προσεπάθησε να έξευμενίση τόν Φίλιππον θυσιάζων 
τους πατριώχας. Ματαία ταπείνωσις. Ό  νικητής ύπήρξεν άμείλι- 
κτος πρός τους πολίτας τής Έρετρίας, τοϋ Ώρεοΰ, τής Όλύνθου. 
Επομένως είναι έπαίσχυντον νά τρέφη κανείς τοιαύτας έλπίδας, 
έπαίσχυντον έπίσης νά άφήνεται νά διαφεύγη ή εύκαιρία δρά- 
σεως, κατόπιν δέ ό λαός νά έκφράζη την λύπην του δταν θά εί
ναι αργά (§ 63-69).

ΕΕς τό τελευταΐον μέρος τοΰ λόγου (§ 7 0 -7 6 )0  Δημοσθέ
νης έκθέτει τά μέτρα τά όποΐα προτείνει, έπικαλούμενος δέ τό 
παρελθόν τής πόλεως κάμνει Ικκλησιν εις τήν φιλοπατρίαν τών 
συμπολιτών του, τονίζων δτι, άν διστάσουν σήμερον πρό τών 
έκουσίων θυσιών καί προσπαθειών, αϋριον ή άνάγκη θά έπιβά- 
λη εις αύτούς δδυνηροτέρας, καταλήγει δέ συνιστών δπως μή 
άναμείνουν οί ’Αθηναίοι τήν άφύπνισιν τών άλλων Ελλήνων, 
διότι τοΰ άγώνος υπέρ τής έλευθερίας πρέπει νά ήγηθή ή ένδο
ξος πατρίς των.

Ό  /  Φιλιππικός, ώς είναι προφανές, προυξένησε ζωηρο- 
τάτην έντύπωσιν, έάν δέ κρίνωμεν από τήν μαρτυρίαν τοΰ Φιλο- 
χόρου, διασωθεΐσαν ύπό τοΰ Διδύμου, κατά ’Ιούνιον τοΰ 341—δλί- 
γον μετά τόν λόγον τοΰ Δημοσθένους—οί ’Αθηναίοι κληθέντες 
υπό τών Χαλκιδέων διεπεραιώθησαν εις τήν Εύβοιαν καί άνέτρε- 
ψαν τόν τύραννον τοΰ Ώρεοΰ Φιλιστίδην, άποκαταστήσαντες τό 
δημοκρατικόν καθεστώς. Ή  ένέργεια αΰτη κρίνεται ώς έπακό- 
λουθον τοΰ γ Φιλιππικόν, θεωρείται δέ πιθανόν δτι υίοθετήθη- 
σαν ύπό τής συνελεύσεως τά προτεινόμενα ύπό τοΰ ρήτορος μέ
τρα. Ή  δύναμις καί τό κΰρος αύτοΰ ένισχύοντο καθημερινώς, 
άπέβαινε δέ ό περισσότερον άκουόμενος πολιτικός τών Αθηνών. 
Ή  έπιβολή αϋτη συνεβάδιζε μέ τήν άνάπτυξιν τής ρητορείας 
του, ή όποια έξειλίσσετο είς περίλαμπρον τέχνην τοΰ ρητορικοΰ 
λόγου. Δέν είχε πράγματι άδικον ό Διονύσιος τονίζων δτι ό /  
Φιλιππικός ήτο ό κράτιστος τών δημοσίων λόγων του. ’Αποτε
λεί καί διά τούς σημερινούς άναγνώστας του ύπόδειγμα ρητορι
κής μέ τήν έν αύτψ εύρεΐαν άνάπτυξιν Εδεών, τήν πλουσίαν είς 
γεγονότα πολιτικήν έπιχειρηματολογίαν, καθώς καί τόν ύψηλόν 
τόνον ειλικρίνειας, φιλοπατρίας καί έθνικής άνησυχίας. Τήν δύ- 
ναμιν τών σκέψεων ένισχύει ή σφοδρότης τών αισθημάτων, ή είς 
πολλά σημεία συγκίνησις τοΰ ρήτορος. ’Εκθέτων τήν κατάστα- 
σιν, δέν διστάζει πολλάκις νά μεμφθή δριμύτατα τήν νωθρότητα 
καί τήν άμεριμνησίαν τών ’Αθηναίων. Τήν άγανάκτησιν διαδέ
χεται ή πικρά ειρωνεία καί αύτήν ή θλΐψις διά τό κατάντημα 
τών ’Αθηνών. ΕΕς τόν λόγον αύτόν διαφαίνεται ώς έν κατόψει 
δλη ή παρακμή τής μεγάλης πόλεως, άγομένης είς τό άναπό-
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φευκτόν της υπό τούς Μακεδόνας ήγεμονίας, έξ αυτού δέ κυ
ρίως καταδεικνύεται διατί ό Δημοσθένης ύπήρξεν ό τελευταίος 
μέγας ’Αθηναίος τών αρχαίων χρόνων.
3. At συζητήσεις περί τό κείμενον τοΰ λόχου.

Τό κείμενον τοΰ γ Φ ιλιππικόν  προεκάλεσε ζωηροτάτας 
συζητήσεις τών φιλολόγων, λόγψ τών πολλών παραλλαγών του. 
Δέν περιορίζονται δέ αύται μόνον εις την σειράν τών λέξεων, εις 
τά μόρια, τά συνώνυμα κλπ. Τά ύπάρχοντα καλύτερα χειρό
γραφα S (τών Παρισίων) καί L  (της Ααυρεντιανης Βιβλιοθήκης), 
καίτοι συμφωνούν ένίοτε πρός τά άλλα, κατά τό πλεϊστον έν 
τούτοις διαφέρουν αύτών, μη περιέχοντα φράσεις τινάς ή τεμά
χια όλόκληρα, είς τρόπον ώστε τό κείμενον τών S καί L  έμφα- 
νίζεται βραχύτερον τών άλλων κατά δύο σελίδας. Πόθεν προέρ
χονται αί διαφοραί αύται; Οί ειδικοί μελετηταί δέν κατώρθωσαν 
νά συμφωνήσουν έπί τοΰ έπιμάχου τούτου ζητήματος. Αί παρα- 
τηρούμεναι εις τά δύο ανωτέρω χειρόγραφα παραλείψεις, καί 
Ιδίως αί κυριώτεραι εις τάς παραγράφους 6, 32, 41, 46, 71 καί 
εις τινα άλλα χωρία, άπησχόλησαν τους πλείστους κριτικούς 
τών αρχαίων κειμένων. Οί έκδόται τής Ζυρίχης, W esterm ann 
κ. ά., θεωροΰν ώς παρεμβολάς πάν δ,τι λείπει από τά S καί L 
καί περιέχεται είς τά άλλα χειρόγραφα. Τοΰτο δμως άπερρίφθη, 
διότι δέν κρίνεται άνθρωπίνως δυνατόν οί παρεμβολεϊς—δσον αρ
χαίοι καίάν ήσαν—νά έγνώριζον τόσον καταπληκτικώς την σκέ- 
ψιν τοΰ Δημοσθένους καί τάς λεπτομέρειας τών γεγονότων τής 
έποχής του. Κατά τόν W ilhelm  Dindorf τό κείμενον συνετμή- 
θη υπό τίνος ρητοροδιδασκάλου, αλλά καί ή εικασία αδτη δέν 
υίοθετήθη, μη θεωρουμένη πιθανή ούδ’ ύπ’ αύτοΰ τοΰ διατυπώ- 
σαντος αύτήν. “Αλλοι έκδόται, ό Voemel καί ό Rehdantz. 
προσθέτουν είς τά δύο άνωτέρω καλύτερα χειρόγραφα με
ρικά χωρία καί παραλείπουν άλλα τήν όρθοτέραν, ώς φαίνεται, 
γνώμην ύπεστήριξεν ό Αεονάρδος Spengel, μετ’αύτόν δέ ό W eil, 
δτι είς τά αμφισβητούμενα χωρία τοΰ λόγου του ό Δημοσθένης 
άφήκε δύο κείμενα, τά όποια τινές τών άντιγραφέων τής άρχαιό- 
τητος συνεχώνευσαν είς έν *· τοΰτο στηρίζεται άφ’ ένός είς τό 1

1. Κατά τόν Μ. Croiset καί άλλους, ό Δημοσθένης είχε γράψει 
πρώτον τό σύντομον κείμενον τοΰ γ' Φιλιππικόν, ’ίσως πριν τόν εκ
φώνηση. Όμιλών δμως είς τήν συνέλευσιν έκαμε μερικάς προσθήκας 
είς τό κείμενον, τάς οποίας εκρινε σκόπιμον νά διατηρήση. Πρός 
τοΰτο τάς έσημείωσεν είς τό περιθοίριον τοΰ κείμενου, χωρίς νά τάς 
προσαρμόση ΰλας. "Οταν τά χειρόγραφά του έδημοσιεύθησαν, τινές 
τών άντιγραφέων παρέλειψαν τάς προσθήκας, άλλοι δμως τάς περι- 
έλαβον, αυτών δέ τό κείμενον (τό όποιον δημοσιεύομεν καί ημείς κα
τωτέρω) συμφωνεί περισσότερον πρός τον γ' Φιλιππικόν δπως τόν έξε- 
φώνησεν ό Δημοσθένης.
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χά άμφισβηχούμενα χωρία είναι του Δημοσθένους αποδεδειγμέ
να)? λόγψ χής άδιαψεύσχου δμοιόχηχος αόχών πρός χό άλλο κεί
μενον χοΰ λόγου καί πρός χήν σκέψιν χοΰ ρήχορος. Ά φ ’ έχέρου 
διεπισχώθη καί άπό χήν σχιχομεχρικήν σύγκρισιν χοΰ /  Φ ιλιπ
πικόν  πρός χόν β' Φ ιλιππικόν, δ όποιος είναι καχά χό ήμισυ 
βραχύχερος χοΰ /  έπί χή βάσει χών αρχαίων σχιχομεχρικών μαρ- 
χυριών. Τήν γνώμην χών Spengel καί W eil υίοθέχησαν δ Blass, 
δ Μ. Croiset καί οΕ πλεΐσχοι νεώχεροι έκδδχαι, χό πλήρες δέ 
χοΰχο κείμενον δημοσιεύομεν καί ήμεΐς, περιλαμβάνονχες καί χά 
παραλειπόμενα άπό χούς άνωχέρω δύο κυριωχέρους κώδικας χω
ρία, άλλα μέ ίδιαίχερα χυπογραφικά σχοιχεϊα, ϊνα διακρίνωνχαι 
άπό χοΰ άλλου κειμένου.

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ

'Απλή τον λόγον τούτον ή νπό&εοις. Φ ίλιππον γάρ 
λόγφ  μλν ειρήνην άγοντος, εργψ  δε πολλ" άδικονντος, ονμβον- 
λενει τοΐς Άύληναίοις ό ρήτιυρ αναοτήναι και άμνναο'&αι τόν 
βαοιλέα, ώς κινδννον μεγάλον και αντοϊς ίπικρεμαμένον καϊ 
παοι κοινή τοΐς ’Έλληοιν.



ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ

1 Πολλών, 5» άνδρες ’Αθηναίοι, λόγων γιγνομένων όλίγου 
δεΐν καθ’ έκάστην έκκλησίαν περί δν Φίλιππος, άφ’ οδ τήν 
ειρήνην έποιήσατο, ού μόνον ύμάς, άλλά καί τούς άλ
λους άδικεΐ, καί πάντων οΐδ’ δτι φησάντων γ’ αν, εί καί 
μή ποιοΰσι τοΰτο, καί λέγειν δεΐν καί πράττειν δπως 
έκεΐνος παύσεται τής ύβρεως καί δίκην δώσει, εις τοΰθ’ 
ύπηγμένα πάντα τά πράγματα καί προειμέν’ όρώ ώστε 
δέδοικα μή βλάσφημου μέν είπεΐν, άληθές δ’ fj‘ εί καί 
λέγειν απαντες έβούλονθ’ οί παριόντες καί χειροτονεΐν 
ύμεΐς έξ δν ώς φαυλότατ’ έμελλε τά πράγμαθ’ έξειν, 
οόκ &ν ήγοΰμαι δύνασθαι χείρον ή νΟν διατεθήναι.

2 Πολλά μέν οδν ίσως έστί τά αίτια τούτων, καί ού 
παρ’ έν ούδέ δύο εις τούτο τά πράγματ’ άφΐκται· μάλι
στα δ’, ανπερ έξετάζητ’ όρθώς, εύρήσετε διά τούς χαρί- 
ζεσθαι μάλλον ή τά βέλτιστα λέγειν προαιρουμένους· 
δν τινές μέν, δ  άνδρες ’Αθηναίοι, έν οΐς εύδοκιμοΰσιν 
αύτοί καί δύνανται, ταΟτα φυλάττοντες ούδεμίαν περί 
τών μελλόντων πρόνοιαν έχουσιν, ονκονν ονδ'νμας οϊον- 1 2

1, Πρός κατατοπισμόν τών αναγνωστών του Δημοσθένους εις 
τά επί τοϋ κειμένου του σχόλια καί παρατηρήσεις μας σημειοΰμεν δτι 
οί κυριώτεροι κώδικες (χειρόγραφα), εις τους όποιους άναφερόμεθα, 
είναι οί εξής:

S =  χειρόγραφον Παρισίων, Cod. Parisinus 2934· L — χειρόγρα
φον Λαυρεντιανόν, Cod. Laurentianus Plut. LVI 136. A — χειρόγρα
φον Αύγουσταϊον, Cod. Augustanus I (Monacensis 485). K =  χειρό
γραφον Μαρκιανόν, Cod. Marcianus 416 B =  χειρόγραφον Βαυαρικόν, 
Cod. Bavaricus (Monacensis 85). Q = χειρόγραφον Μαρκιανόν, Cod. 
Marcianus 418. Y =  χειρόγραφον Παρισινόν, Cod. Parisinus 2935. 0 =  
χειρόγραφον Άμβέρσης, Cod. Antverpiensis 43. U =  χειρόγραφον Ούρ- 
βίνου, Cod. Urbinas 113. Vulg. =  Κοινόχρηστον—δημοσιευμένον κεί
μενον (Vulgata). ^

2. Μετά τούς άλλους (S καί L) ή βουλγάτα προσθέτει "Ελλη
νας . Είς τόν Διονύσιον Άλικαρνασσέα, εκτός τών δύο ανωτέρω γρα
φών, άπαντφ καί: τούς ’Έλληνας (χωρίς τό &λλονς)
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Είς κάθε σχεδόν συνεδρίαν τής έκκλησίας τοΰ δήμου, ώ 
’Αθηναίοι, εκφωνούνται πάμπολλοι λόγοι διά τάς αδικίας πού 
διαπράττει δ Φίλιππος, δχι μόνον είς σάς άλλα καί εις δλους τούς 
άλλους ("Ελληνας)2, άφ’ δτου συνωμολόγησε τήν ειρήνην 3 4. Γνω
ρίζω βεβαίως επίσης δτι δλοι θά ήσαν σύμφωνοι ενταύθα νά δη
λώσουν—αν καί δεν τό κάμνουν—-δτι πρέπει δχι μόνον νά όμι- 
λώμεν, αλλά καί νά ένεργώμεν *, πώς θά παύση δ άνθρωπος εκεί
νος τήν υβριστικήν του συμπεριφοράν καί πώς θά τιμωρηθή. Έ ν 
τούτοις βλέπω δτι τά πράγματα έχουν έγκαταλειφθή καί έφθα- 
σαν είς τόσον κρίσιμον σημεΐον, ώστε φοβούμαι μήπως είναι 
βλασφημία αλλά καί αλήθεια δσα πρόκειται νά εΐπω. "Οτι δηλαδή 
καί αν ακόμη δλοι οί ρήτορες ήθελαν νά λέγουν καί σεις νά ψη
φίζετε τά μέτρα εκείνα μέ τά δποΐα θά άπέβαιναν5 6 δσον τό 
δυνατόν χειρότερα τά πράγματα, δεν νομίζω δτι θά ήτο δυνατόν 
νά φθάσουν είς χειρότερον σημεΐον από δ,τι έχουν φθάσει τώρα.

Βεβαίως πολλά είναι τά αίτια αυτής τής καταστάσεως® 
καί δεν έφθασαν είς τό σημεΐον αυτό τά πράγματα από έν ή δύο 
γεγονότα. "Αν μάλιστα τά εξετάζετε δρθώς, θά εύρετε δτι τούτο 
δφείλεται εις εκείνους πού προτιμούν νά δμιλούν προς ευχαρίστη
σήν σας μάλλον, παρά νά σάς δίδουν τάς χρησιμωτέρας συμβου- 
λάς7. ’Απ’ αυτούς, ώ ’Αθηναίοι, μερικοί ενδιαφερόμενοι νά δια
τηρήσουν δ,τι εξασφαλίζει είς αυτούς κύρος καί δύναμιν 8, δεν 
λαμβάνουν καμμίαν πρόνοιαν διά τά μέλλοντα νά συμβούν, νο-

8. Τήν Φιλοκράτειον λεγομένην εΙρήνην τοΰ 346 π. X.
4. Μετά τό πράττειν (S καί L) οί άλλοι ̂  κώδικες προσθέτουν: 

Μπασι προσήκειν. Ή  προσθήκη άπερρίφθη ώς αδικαιολόγητος.
δ. ’Αντί τοΰ ΐμείλε  Vulg., ό S έχει Ιμέλλετε.
6. Οί S καί LA έχουν τούτων, ένφ ή Vulg. έχει : τον τανϋ·’  όν

τως ΐχειν.
7. Τά βέλτιστα, τά ώφελιμώτατα.
8. Τήν είρήνην δηλαδή ή οποία επιτρέπει είς αυτούς νά δη

μαγωγούν. Υπονοεί προφανώς τόν Εΐβουλον, ό όποιος ώς πρόγραμμα 
είχε τήν είρήνην.
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ται δεΐν εχειν' έτεροι δέ, τούς έιτΐ τοίς πράγμασιν δντας 
αίτιώμενοι καί διαβάλλοντες, ούδέν δλλο ποιοθσιν ή διτως 
ή πόλις αύτή παρ’ αύτής δίκην λήψεται καί περί τοΟτ’ 
έσται, Φιλίππω δ’ έξέσται καί λέγειν καί πράττειν δ τι 
βούλεται. Αΐ δέ τοιαΟται πολιτεΐαι συνήθεις μέν είσιν 
ύμΐν, αΐτιαι δέ τών κακών.

3 Άξιώ δ1, 5» ανδρες ’Αθηναίοι, δν τι τών άληθών 
μετά παββησίας λέγω, μηδεμίαν μοι διά τοθτο παρ’ ύμών 
όργήν γενέσθαι. Σκοπείτε γάρ ώδί· ύμεϊς τήν παββησίαν 
έπί μέν τών δλλων οΟτω κοινήν οΐεσθε δεΐν είναι πδσι 
τοΐς έν τή πόλει, ώστε καί τοΐς ξένοις καί τοΐς δούλοις 
αύτής μεταδεδώκατε, καί πολλούς δν τις οίκέτας ΐδοι 
παρ’ ύμΐν μετά πλείονος έξουσίας δ τι βούλονται λέ
γοντας ή πολίτας έν ένίαις τών άλλων πόλεων· έκ δέ

4 τοϋ συμβουλεύειν παντάπασιν έξεληλάκατε. ΕΤθ’ ύμΐν 
συμβέβηκεν έκ τούτου έν μέν ταΐς έκκλησίαις τρυφάν 
καί κολακεύεσθαι πάντα πρός ήδονήν άκούουσιν, έν δέ 
τοΐς πράγμασι καί τοΐς γιγνομένοις περί τών έσχάτων 
ήδη κινδυνεύειν. ΕΙ μέν οδν καί νϋν οΟτω διάκεισθε, ούκ 
έχω τί λέγω- εί δ’ δ συμφέρει χωρίς κολακείας έθελήσετ’ 
άκουειν, έτοιμος λέγειν. Καί γάρ εί πάνυ φαυλως τά 
πράγματ’ έχει καί πολλά προεΐται, δμως έστιν, έάν ύμεϊς 
τά δέοντα ποιεΐν βούλησθε, έτι πάντα ταΟτ’ έπανορ- 
'θώσασθαι.

5 Καί παράδοξον μέν ’ίσως έστίν δ μέλλω λέγειν, άλη- 
θές δέ- τό χείριστον έν τοΐς παρεληλυθόσιν, τοθτο πρός 
τά μέλλοντα βέλτιστον ύπάρχει. Τί οδν έστί τοθτο; "Οτι 
ούτε μικρόν ούτε μέγα ούδέν τών δεόντων ποιουντων 
ύμών κακώς τά πράγματ’ έχει· έπεί τοι, εί πάνθ’ δ προσή- 1 2 3 4 5 6

1. Είναι ή πρώτη προσθήκη τοϋ Δημοσθένους είς τό πρώτον 
κείμενον τοϋ λόγου του τούτου.

2. Νά δικάζη καί τιμωρή τούς πολίτας της.
3. Μετά τό: χα χώ ν  (S καί L) ό Α προσθέτει: χα ΐ τώ ν  αμαρ

τημά τω ν, ή δέ Vulg. αντί τώ ν  χα χώ ν  έχει : τή ς  ταραχής χ α ΐ τώ ν  
αμαρτη μάτω ν .

4. Δικαίωμα όλου τοϋ κόσμου.
5. 'Υπονοεί τούς μετο ίχο νς . Σχετικώς ό Ξενοφών γράφει εις 

τήν άποδιδομένην εις αυτόν Ά & η να ίω ν  Π ο λιτε ία ν  (1 ,12): «Διά τοΰτο 
οΰν Ισηγορίαν καί τοΐς δούλοις πρός τούς ελευθέρους έποιήσαμεν καί 
τοΐς μετοίκοις πρός τούς αστούς».

6. Καί ό ’Ισοκράτης εις τόν Π ερ ί ε ιρή νη ς  (§ 14) λόγον του 
παραπονεΐται ότι, παρά τούς δημοκρατικούς θεσμούς τής πόλεως, δέν 
ύπήρχεν έλευθερία είς τό ρητορικόν βήμα τών 'Αθηνών: «’Εγώ δ’οίδα
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μίζουν δέ δτι ούτε και σείς πρέπει νά λαμβάνετε1. "Αλλοι πά
λιν, κατηγορούντες καί διαβάλλοντες τούς ασχολούμενους μέ τά 
δημόσια πράγματα, δεν κάμνουν τίποτε άλλο παρά πώς ή πόλις 
νά τά βάζη μέ τον εαυτόν της 2 καί εις αυτό νά άσχολήται, νά 
άφήνη δέ ελευθερίαν εις τον Φίλιππον νά λέγη καί νά κάμνη δ,τι 
θέλει. Κ αίείναι μέν συνήθεις εις σάς αύταίαί πολίτικα! κλίσεις, 
είναι όμως καί αίτίαι των κακών-i (πού μάς κατατρύχουν).

Έ άν λοιπόν, ώ ’Αθηναίοι, εΐπω μερι/.άς αλήθειας μέ παρ
ρησίαν, έχω την άξίωσιν νά μη όργισθήτε καθόλου εναντίον μου 
διά τούτο. Διότι σκεφθήτε τό εξής: Ή  έλευθεροστομία νομίζετε 
δτι πρέπει νά είναι τόσον κοινή 4 δι’ δλους εις την πόλιν καί εις 
πάν πράγμα, ώστε την παρεχωρήσατε καί εις τούς ξένους 6 καί 
εις αυτούς τούς δούλους. Θά ήδύνατο μάλιστα νά ΐδη κανείς εις 
την πόλιν σας καί πολλούς ύπηρέτας νά λέγουν δ,τι θέλουν μέ 
μεγαλυτέραν ελευθερίαν παρά οί (ελεύθεροι) πολίται εις μερικάς 
άλλας πόλεις. Καί δμως (αύτήν την παρρησίαν) τήν έχετε άπο- 
διώξει τελείως από τό βήμα τούτο6. Έ ξ αύιού προήλθεν ότι ειρ 
μέν τάς δημοσίας συνελεύσεις έντρυφάτε καί ακούετε μόνον δ,τι 
σάς ευχαριστεί, έπειτα δέ εις τά πράγματα καί δταν έπέρχωνται 
τά γεγονότα διατρέχετε τον έσχατον κίνδυνον. Έάν λοιπόν καί 
τώρα ακόμη έχετε αύτάς τάς διαθέσεις, δέν έχω τίποτε νά σάς 
εΐπω. Έάν δμως θελήσετε νά ακούσετε δ,τι σάς συμφέρει7 καί 
χωρίς κολακείας, είμαι έτοιμος νά ομιλήσω. Διότι, άν καί εύρί- 
σκονται εις πολύ άθλίαν κατάστασιν τά πράγματα (τή: πολιτείας) 
καί πολλά έχουν χαθή 8 έξ άμελείας σας, εν τ ;ύτοις είναι δυνα
τόν ακόμη ν 'ι τά επανορθώσετε δλ c αύτά, έάν θελήσετε νά κά
μετε δ,τι πρέπει.

Καί ίσως μέν είναι παράδοξον δ,τι πρόκειται νά εΐπω' εί
ναι εν τούτοις αληθές: τό χειρότερον από τά περασμένα δυνα
τόν νά άποβή ωφελιμώτατον διά τά μέλλοντα9. Τί είναι λοι
πόν αυτό ; Είναι ότι τά πράγματα εύρίσκονται εις κακήν κατά- 
στασίν, έπειδή δέν έκάματε τίποτε από δ,τι έπρεπε, ούτε μικρόν 
ούτε μεγάλο10. Διότι, ασφαλώς, έάν έκάμνατε πάν δ,τι έπρεπε

μέν δτι πρόσαντές έστιν έναντιοΰσθαι ταΐς ήμετέραις διανοίαις, καί 
δτι δημοκρατίας οϋσης ούκ εστι παρρησία, πλήν ενθάδε μέν τοϊς άφρο- 
νεστάτοις καί μηδέν υμών φροντίζουσιν, έν δέ τφ θεατροι τοΐς κω- 
μφδοδιδασκάλοις».

7. Ή  Vulg. προσθέτει: τοΐς πράγμααι ή riji πόλει.
8 . Πολλά μέρη καί πολλοί σύμμαχοι.
9. Τήν αυτήν σκέψιν διετύπωσε καί είς τδν α ' Φιλιππικόν, 

έδώ δμως τήν αναπτύσσει άδρότερον.
10. *0 Σοφοκλής είς τάς Τραχινίας 323 λέγει: «Οΰδαμά πρού- 

φηνεν οΰτε μείζον’ οΰτ’ ελασσόνα».



ΛΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

κε πραττόντων οϋτω διέκειτο, ούδ’ &ν έλπίς ήν αύτά γε- 
νέσθαι βελτίω. ΝΟν δέ τής βφθυμίας τής ύμετέρας καί 
άμελείας κεκράτηκε Φίλ'ππος, τής πόλεως δ’ ού κεκρά- 
τηκεν ούδ’ ήττησθ’ ύμείς, άλλ’ ούδέ κεκίνησθε.

6  Ε ί μεν ονν απαντες ώμολογονμεν Φ ίλιππον τή πόλει 
πολεμεΐν καί την ειρήνην παραβαίνειν, ονδεν άλλ' εδει τον 
παριόντα λέγειν καί ονμβονλεύειν ή δπως άοφαλέοτατα καί 
ρμοτ’ αντόν άμννούμε&α. Ε π ειδ ή  δ ’ όντως άτόπως ενιοι 
διάκεινται, ώ σ τ ε ,  πόλεις καταλαμβάνοντος έκείνον καί πολλά  
των νμετέρων εχοντος καί πάντας άν&ρώπονς άδικονντος, 
άνέχεο&αί τινων εν ταϊς εκκληοίαις λεγόντων πολλάκις ως 
ημών τινές εΐοιν οί ποιονντες τόν πόλεμον, ανάγκη φνλάτ-

1 τεο&αι καί διορ&ονοϋαι περί τούτον. Έ ο τ ι γάρ δέος μήπ οϋ·’ 
ώς άμννούμε'&α γράηιας τις καί ονμβονλεύοας εις την αιτίαν 
εμπέοη τον πεποιηκέναι τόν πόλεμον. Ε γώ  δη τούτο πρώ
τον απάντων λέγω καί διορίζομαι' εί έφ ήμΐν εατί το βον- 

^ λεύεο&αι περί τον πότερον ειρήνην αγειν ή πολεμεΐν δει....
8 Εί μέν οδν έξεστιν ειρήνην άγειν τη πόλει καί έφ’ ήμΐν 

έστί τούτο, ϊν’ έντεΟθεν αρξωμαι, φημ’ έγωγ’ αγειν 
ήμάς δεΐν καί τόν ταΟτα λέγοντα γράφειν καί πράττειν 
καί μή φενακίζειν άξιώ· εί δ’ έτερος, τά δπλα έν ταΐς χερ- 
σίν εχων καί δύναμιν πολλήν περί αύτόν, τούνομα μέν 
τής ειρήνης ύμΐν προβάλλει, τοΐς δ’ έργοις αυτός τοΐς 
του πολέμου χρήται, τί λοιπόν άλλο πλήν άμύνεσθαι; 
Φάσκειν δ’ ειρήνην αγειν εί βούλεσθε, ώσπερ έκεΐνος,

9 ού διαφέρομαι. Εί δέ τις ταύτην ειρήνην ύπολαμβάνει έξ 
ής έκεΐνος πάντα τ’ άλλα λαβών έφ’ ήμάς ήξει, πρώτον 
μέν μαίνεται, επειτ’ έκείνω παρ’ ύμών, ούχ ήμΐν παρ’ 
έκείνου τήν ειρήνην λέγει· τούτο δ’ έστίν δ τών άναλι- 
σκομένων χρημάτων πάντων Φίλιππος ώνεΐται, αύτδς 
μέν πολεμεΐν ύμΐν, ύφ’ ύμών δέ μή πολεμεΐσθαι. 1 2 3 4 * 6

1. Μερικοί διαβλέπουν σαρκασμόν εις τήν φράσιν αυτήν.
2. 'Ολόκληρος ή ακολουθούσα παράγραφος 6 καί ή 7 λείπουν 

εις τά χειρόγραφα S καί L1. Κατά τούς Spengel, Dindorf, Voemel, 
Rehdantz, Bekker, Weil, Croiset κ. δ.., είναι άναμφισβητήτως τοΰ 
Δημοσθένους.

3. Τό ενιοι δέν υπονοεί < μερικούς ρήτορας, αλλά μερικούς 
Αθηναίους πολίτας εύπιστους καί ανεκτικούς πρός τόν Φίλιππον.

4. Κατά τόν ρήτορα οί ύποστηρίζοντες δτι ή ειρήνη είναι δυνα
τόν νά διατηρηθη πρέπει νά προτείνουν ΰπευθύνως καί ποιας έγγυή- 
σεις θά δώση ό Φίλιππος δτι δέν θά καταλάβη τά Στενά. "Αλλως 
παραπλανούν τόν λαόν.

6. "Οπως ό Φίλιππος, δ όποιος έλεγεν δτι εχει ειρήνην καί 
είς τήν πραγματικότητα διεξήγε πόλεμον άκήρυκτον.
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και τά πράγματα εΰρίσκοντο εις τοιαύτην κατάστασιν, οΰτε ελ
πίς δεν θά υπήρχε νά καλυτερεΰσουν. Τώρα δ Φίλιππος ΰπερί- 
σχυσε τής ΐδικής σας νωθρότητος καί άμελείας, δεν ένίκησεν 
όμως την πόλιν. Οΰτε ένικήθητε άλλ’ οΰτε καν έκινήθητε από 
την θέσιν σας

Έ άν λοιπόν 2 παρεδεχόμεθα δλοι δτι δ Φίλιππος καί κατά 
τής πόλεως διεξάγει πόλεμον καί την ειρήνην παραβιάζει, 
τίποτε ά'λλο δεν θά επρεπε νά λέγουν καί νά συμβουλεύουν οι 
ρήτορες είμή μόνον πώς θά ήδυνάμεθα νά άμυνθώμεν κατά τον 
άσφαλέστερον καί εΰκολώτερον τρόπον. Ά φοΰ δμως μερικοί 
(εις την πόλιν)3 έχουν τόσον παραδόξους διαθέσεις, ώστε, ένφ 
εκείνος καταλαμβάνει πόλεις καί πολλά κατέχει από τά ίδικά 
σας μέρη καί δλον τον κόσμον αδικεί, ανέχονται μερικούς άλ
λους νά λέγουν πολλάκις εις τάς δημοσίας συνελεύσεις δτι τον 
πόλεμον προκαλοϋν τινες από ημάς, εΐμεθα ήναγκασμένοι νά 
προφυλαττώμεθα καί νά άνασκευάζωμεν αΰτάς τάς ανακρίβειας. 
Διότι (άλλως) υπάρχει φόβος μήπως, έάν κανείς προτείνη καί 
έγγράφως καί συμβουλεύση πώς νά άμυνθώμεν, έμπέση εις την 
κατηγορίαν δτι αΰτός προεκάλεσε τον πόλεμον. Καί δσον μέν 
άφορφ εις εμέ, πρώτ° απ’ δλα τά εξής λέγω καί άποφαίνομαι. Έάν 
δηλαδή έξαρτάται από ημάς νά συσκεπτώμεθα περί τοϋ ποιον 
από τά δύο : πρέπει νά έ'χωμεν ειρήνην ή νά διεξάγωμεν πόλε
μον,... Έ άν δηλαδή ή πόλις δύναται νά διατελή εν ειρήνη καί 
αυτό έξαρτάται άπό ήμάς, έγώ τουλάχιστον—διά νά άρχίσω απ’ 
έκεΐ—δηλώ αμέσως δτι πρέπει νά έχωμεν ειρήνην καί έχω τήν 
άξίωσιν δποιος τά λέγει αυτά νά τά διατυπώνη είς προτάσεις 
έγγράφως4, νά ενεργή δε άναλόγως καί νά μή έξαπατά τον 
λαόν. Έάν δμως έ'νας άλλος, με τά δπλα άνά χεΐρας καί με πολ- 
λήν δύναμιν γύρω του, σάς προβάλλη μέν τό ό'νομα τής ειρήνης, 
συγχρόνως δέ προβαίνη είς πολεμικάς ένεργείας, τί άλλο λοιπόν 
μάς μένει παρά νά άμυνθώμεν; Έάν έν τούτοις θέλετε νά λέ
γετε—δπως έκεΐνος—δτι έχετε ειρήνην, δέν έ'χω διάφορον γνώ
μην δ. Άλλ’ έάν κανείς νομίζη δτι είναι ειρήνη ή κατάστασις 
αυτή, τήν οποίαν έκμεταλλευόμενος έκεΐνος, άφοΰ έξασφαλίση 
δλα τά άλλα, θά έλθη καί έδώ νά μάς κτυπήση, πρώτον μέν εί
ναι τρελλός, έπειτα δέ λέγει δτι άπό σάς έξαρτάται ή ειρήνη 
προς έκεΐνον καί δχι απ’ έκεΐνον ή ειρήνη προς ήμάς6. Τούτο 
δμως άκριβώς είναι έκεΐνο που άγοράζει μέ δλα τά χρήματα πού 
έξοδεύει: αΰτός μέν νά σάς κάμνη πόλεμον, άπό σάς δέ νά μή 
πολεμήται.

6 . Τήν φράσιν αυτήν έμιμήθη καί ό Ρωμαίος Σαλλούστιος 
γραφών έν Hist. Orat. Philippi : «Ita illi a vobis pacem, vobis ab
illo bellum suadet».

11
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10 Καί μην εί μέχρι τούτου περιμενούμεν έως άν ήμΐν 
όμολογήση πολεμεΐν, πάντων έσμέν εύηθέστατοι- ουδέ 
γάρ αν έπί την ‘Αττικήν αυτήν βαδίζη καί τόν Πειραιά, 
τοΰτ’ έρεΐ, εϊπερ οΤς πρός τούς άλλους πεποίηκε δει

11 τεκμαίρεσθαι. Τούτο μέν γάρ Όλυνθίοις τετταράκοντ’ 
άπέχων τής πόλεως στάδια είπεν δτι δει δυοΐν θάτερον, 
ή έκείνους έν Όλύνθω μή οίκεΐν ή αυτόν έν Μακεδονία, 
πάντα τόν άλλον χρόνον, εϊ τις αυτόν αίτιάσαιτό τι τοι- 
οΰτον, άγανακτών καί πρέσβεις πέμπων τούς άπολογη- 
σομένους· τοΰτο δ’ εις Φωκέας ώς πρός συμμάχους έπο- 
ρεύετο, καί πρέσβεις Φωκέω*/ ήσαν οϊ παρηκολούθουν 
αύτώ πορευομένω, καί παρ’ ήμΐν ήριζον οΐ πολλοί θη-

12 βαίοις ού λυσιτελήσειν τήν έκείνου πάροδον. Καί μήν 
καί Φεράς πρώην ώς φίλος καί σύμμαχος εις θετταλίαν 
έλθών έχει καταλαβών. Καί τά τελευταία τοϊς ταλαιπώ- 
ροις Ώρείταις τουτοισί έπισκεψομένους έφη τούς στρα- 
τιώτας πεπομφέναι κατ’ εύνοιαν πυνθάνεσθαι γάρ αυ
τούς ώς νοσοΰσι καί στασιάζουσιν, συμμάχων δ’ είναι 
καί φίλων άληθινών έν τοϊς τοιούτοις καιροΐς παρεΐναι.

13 ΕΤτ’ οΐεσθ’ αύτόν, οΐ έποίησαν μεν ούδέν άν κακόν, μή 
παθεϊν δ’ έφυλάξαντ’ άν ίσως, τούτους μέν έξαπατάν 
αΐρεϊσθαι μάλλον ή προλέγοντα βιάζεσθαι, ύμΐν δ’ έκ 
προββήσεως πολεμήσειν, καί ταΰθ’ έως άν έκόντες έξα-

14 πατάσθε; Ούκ έστι ταΰτα. Καί γάρ άν άβελτερώτατος 
εΐη πάντων άνθρώπων, εί τών άδικουμένων ύμών μηδέν 
έγκαλούντων αύτώ, άλλ’ ύμών αύτών τινάς αίτιωμένων, 
έκεΐνος, έκλύσας τήν πρός άλλήλους έριν ύμών καί φι
λονικίαν, έφ’ έαυτόν προείποι τρέπεσθαι, καί τών παρ’ 
έαυτοΰ μισθοφορούντων τούς λόγους άφέλοιτο, οΐς άνα- 
βάλλουσιν ύμάς, λέγοντες ώς έκεΐνός γε ού πόλεμε! 
τή πόλει. 1 2 3 4 5 6

1. Προφανώς περί τά τέλη τοϋ ’Ολυνθιακού πολέμου.
2. Πριν πλησιάση δηλαδή εις τήν “Ολυνθον.
3. Τήν παρουσίαν Φωκέων πρέσβεων καί τήν διπροσωπίαν 

τοϋ Φιλίππου μαρτυρεί καί ό ’Ιουστίνος (VIII, 4).
4. Ό  λαός τών ’Αθηνών παραπλανώμενος άπό τόν Αίσχίνην 

καί τούς φίλους του.
5. *Η διάβασίς του άπό τάς Θερμοπΰλας.
6. Οί κάτοικοι τοϋ Ώρεοΰ τής Εύβοιας, όπου είχεν έγπατα- 

στήσει τύραννον τόν Φιλιστίδην.
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Έάν λοιπόν περιμείνωμεν μέχρι τοϋ σημείου ώστε νά 
παραδεχτή (δ ίδιος) μαζί μας δτι διεξάγει πόλεμον εναντίον μας, 
εϊμεθα οί άνοητότεροι δλων. Διότι ούτε και αν βαδίζη εναν
τίον αυτής τής ’Αττικής και τοϋ Πειραιώς, θά τό είπή αυτό, 
—εάν βεβαίως πρέπει νά συμπεραίνωμεν από δσα έχει κάμει 
προς τους άλλους. Διότι άφ’ ενός εις μέν τούς Όλυνθίους εί- 
πεν—δταν απείχε τεσσαράκοντα μόνον στάδια από την πόλιν 
τω ν1—δτι τό έν από τά δυο έπρεπε νά γίνη: ή εκείνοι νά μη 
κατοικούν εις την ’Όλυνθον ή αυτός (νά μη κατοική) εις την 
Μακεδονίαν. Και όμως καθ’ όλον τον άλλον καιρόν (προηγουμέ
νως)3, άν κανείς τον κατηγορεί διά τίποτε τοιοϋτον, ήγανάκτει 
καί έστελλε πρέσβεις διά νά αποκρούσουν την κατηγορίαν. Ά φ ’ 
ετέρου, προς τούς Φωκεϊς έβάδιζεν ως προς συμμάχους, καί 
πρέσβεις των Φωκέων τον παρηκολούθουν εις την πορείαν του 3 
καί εδώ επίσης Ιφιλονίκουν οί πλεΐστοι4 δτι δεν θά ώφέλει τούς 
Θηβαίους ή διάβασίς του 6. Κατέλαβεν δμως καί κατέχει καί τάς 
Φεράς, ώς φίλος καί σύμμαχος έλθών προσφάτως εις την Θεσ
σαλίαν. Καί τελευταίως εις τούς δυστυχείς Ώ ρείτας6 έλεγεν 
δτι έστειλεν εις αυτούς τούς στρατιώτας από φιλίαν διά νά τούς 
προστατεύση- διότι έμαθε—καθώς έλεγε—δτι δεν ήσαν καλά καί 
ύποφέρουν από εμφυλίους έριδας, ήτο δε καθήκον τών συμ
μάχων καί τών αληθινών φίλων νά παρευρίσκωνται εις το'αύτας 
περιστάσεις.

’Έπειτα από αύτά νομίζετε δτι αύτός, δ δποϊος εκείνους μέν 
πού δεν θά τοϋ έκαμναν κανέν κακόν7 άλλ’ ίσως θά έπροφυλάσ- 
σοντο νά μη πάθουν τοιοϋτό τι, έπροτίμα νά τούς εξαπατά 
μάλλον παρά νά τού προειδοποιή καί νά μεταχειρίζεται βίαν, θά 
προειδοποίηση ύέ σάς πριν σάς κάμη πόλεμον, καί μάλιστα εφό
σον έκδυσίως έξαπατάσθε; Δεν είναι δυνατόν τούτο. Διότι τότε 
θά ήτο δ μωρότερος τών ανθρώπων, εάν—αφού σείς οί αδικού
μενοι δεν εγείρετε κανέν παράπονον εναντίον του, αλλά κατηγο
ρείτε μερικούς από τούς ίδικούς σας8 9—εκείνος καταπαύων τάς 
μεταξύ σας έριδας καί φιλονικίας σάς έκάλει νά στραφήτε εναν
τίον του καί άφήρει από τούς ανθρώπους πού μισθοδοτεί τάς 
δικαιολογίας μέτάς δποίας σάς κάμνουν νά αναβάλλετε διαρκώς8, 
λέγοντες δτι εκείνος δήθεν δέν διεξάγει πόλεμον κατά τής πό- 
λεως.

7. Έ π ο ίη α α ν  μ εν  ουδέν  αν κακόν  S L* ονδεν αν αυτόν  ήδυ- 
νή&ηοαν πο ιή αα ι κακόν  Vulg. καί Διονύσιος ό ‘Αλικαρνασσεύς.

8. Μετά τό α ϊτιω μένω ν  (SL) ή Vulg. προσθέτει: και κρ ίνειν  
βουλομένω ν.

9. Τήν άπόκρουσιν τών επιθετικών ενεργειών τοϋ Φιλίππου.
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15 Άλλ’ έστιν, ώ πρός τοΰ Διάς, δστις εδ φρονών έκ 
τών όνομάτων μάλλον ή τών πραγμάτων τόν άγοντ’ ει
ρήνην ή πολεμοϋνθ’ έαυτφ σκέψαιτ’ αν; Ούδείς δήπου. 
Ό  τοίνυν Φίλιππος έξ άρχής, άρτι τής είοήνης γεγο- 
νυίας, οΰπω Διοπείθους στρατηγοΰντος ούδέ τών δντων 
έν Χεββονήσω νυν άπεσταλμένων, Σέβριον καί Δορί- 
σκον έλάμβανε καί τούς έκ Σεββείου τείχους καί Ίεροΰ 
δρους σιρατιώτας έξέβαλλεν οός ό ύμέτερος στρατηγός 
κατέστησεν. Καίτοι ταΰτα πράττων, τί έποίει; Ειρήνην

16 μέν γάρ ώμωμόκει. Καί μηδείς εϊπη: «Τί δέ ταΰτ’ έστίν», 
ή «Τί τούτων μέλει τή πόλει;» Εί μέν γάρ μικρά ταΰτα ή 
μηδέν ύμΐν αύτών έμελεν, άλλος άν εϊη λόγος οδτος· τό 
δέ εύσεβές καί τό δίκαιον, άν τ’ έπί μικρού τις άν τ’ έπί 
μείζονος παραβαίνη, τήν αύτήν έχει δύναμιν. Φέρε δή 
νΟν, ήνίκ” εις Χεββόνησον, ήν βασιλεύς καί πάντες οί 
"Ελληνες ύμετέραν έγνώκασιν είναι, ξένους είσπέμπει 
καί βοηθεΐν όμολογεΐ καί έπιστέλλει ταΰτα, τί ποιεί;

17 Φησί μέν γάρ ού πολεμεΐν, έγώ δέ τοσούτου δέω ταΰτα 
ποιοΰντ’ έκεΐνον άγειν όμολογεΐν τήν πρός ύμάς ειρήνην, 
ώστε καί Μεγάρων άπτόμενον καί έν Εύβοια τυραννίδα 
κατασκευάζοντα καί νΰν έπί Θράκην παριόντα καί τά 
έν Πελοποννήσω σκευωρούμενον καί πάνθ’ δσα πράττει 
μετά τής δυνάμεως ποιοΰντα λύειν φημί τήν ειρήνην καί 
πολεμεΐν ύμΐν, εί μή καί τούς τά μηχανήματ’ έφιστάντας 
ειρήνην άγειν ψήσετε, έως άν αύτά τοΐς τείχεσιν ήδη 
προσαγάγωσιν. Άλλ’ ού ψήσετε- ό γάρ οίς άν έγώ λη- 
ψθείην ταΰτα πράττων καί κατασκευαζόμενος, οδτος 
έμοί πολεμεΐ, κάν μήπω βάλλη μηδέ τοξεύη.

18 Τίσιν οδν ύμεΐς κινδυνεύσαιτ’ άν, εΐ τι γένοιτο; Τφ 
τόν Ελλήσποντον άλλοτριωθήναι, τφ Μεγάρων καί τής 
Εύβοιας τόν πολεμοϋνθ’ ύμΐν γενέσθαι κύριον, τφ Πε- 
λοποννησίους τάκείνου ψρονήσαι. Εΐτα τόν τοΰτο τό μη- 
χάνημ’ έπί τήν πόλιν ίστάντα, τοΰτον ειρήνην άγειν έγώ 1 2 3 4 5

1. Ό  Ίοαϊος εις τόν Περί τον Μενεχλέους χλήρον λόγον του 
(§ 14) είχεν ε ΐίίε ι: «ού... μέλλων άποθνήσκειν.... οΰδ’ ασθενών, άλλ’ 
ΰγιαίνων, εΰ φρονών, εΰ νοών».

2. ’Οχυρά μέρη τής θρφ*ηξ·
3. 'Υπονοεί τόν Ά θηναΐον στρατηγόν Χάρητα.
4. Καί αν άκόμη είχον έπικυρωθή τά δικαιώματα έπί τής 

Χερρονήσου τφ 371, αυτοί οί ’Αθηναίοι είχον έκτοτε παραδεχθή τήν 
άνεξαρτησίαν τής έκεϊ πόλεως Καρδίας, επομένως δέ ό Φίλιππος ένι- 
σχύων τούς Καρδιανοΰς δεν παρεβίαζε τήν ειρήνην.

5. Τά γεγονότα αυτά ό Δημοσθένης άνέπτυξε καί είς τόν Περί 
τω ν εψ Χερροτήσω  λόγον (§ 2, 14, 18, 45, 66).
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Άλλα, δι’ δνομα τού θεού, υπάρχει άνθρωπος έχεφρονών1 
που θά έκρινεν από τάς λέξεις μάλλον ή από τά πράγματα τον 
διατελοΰντα εν ειρήνη ή εκείνον πού διεξάγει πόλεμον Ιναντίον 
του; Κάνεις ασφαλώς. Ό  Φίλιππος λοιπόν από την αρχήν, άφ’ 
δτου είχε συναφθή ή ειρήνη, καί πριν γίνη στρατηγός ό Διοπεί- 
θης καί άποσταλοΰν εις την Χερρόνησον δσοι εύρίσκονται 
τώρα εκεί, κατελάμβανε τό Σέρριον καί τον Δορίσκον3, εξεδίωκε 
δε τούς ευρισκομένους εις τό Σέρρειον τείχος καί είς τό 'Ιερόν 
δ'ρος στρατιώτας, τούς οποίους ειχεν έγκαταστήσει εκεί δ ίδικός 
σας στρατηγός3. Τί έκαμνε λοιπόν ενεργών τοιουτοτρόπως; 
Διότι είχεν δρκισθή ήδη νά τηρήση ειρήνην. Ά ς  μη εΐπη δμως 
κανείς: «Τί είναι αυτά τά μέρη;» ή «Τί την ενδιαφέρει την πό- 
λιν δι’ αυτά;» Διότι αν αί θέσεις αύταί ήσαν ασήμαντοι ή δεν 
σάς έμελλε καθόλου δι’ αύτάς, τότε θά ήτο άλλο ζήτημα. Ό  σε
βασμός δμως προς τον δρκον καί τό δίκαιον έχουν την αυτήν ση
μασίαν, είτε επί μικρού πράγματος τά παραβαίνει κανείς είτε 
επί μεγαλυτέρου. ’Ελάτε λοιπόν τώρα, δταν εις την Χερρόνησον, 
την οποίαν καί δ βασιλεύς τών Περσών καί δλοι οι "Ελληνες 
έχουν άναγνωρίσει δτι είναι ίδική σας, στέλλη μισθοφόρους 
ξένους καί παραδέχεται μάλιστα δτι στέλλει βοήθειας4 καί τά 
γράφει είς έπιστολάς, τί κάμνει; Λέγει μεν βεβαίως δτι δεν διε
ξάγει πόλεμον, άλλ’ εγώ τόσον πολύ απέχω τού νά παραδεχθώ 
δτι διαπράττων δλα αυτά τηρεί την προς σάς ειρήνην, ώστε 
βλέπων δτι καί εις τά Μέγαρα θέτει χεϊρα καί είς την Εύβοιαν 
προσπαθεί νά εγκαθίδρυση τυραννικήν αρχήν, καί είς τήν Θρφ- 
κην τώρα προχωρεί καί εις τά πράγματα τής Πελοποννήσου 
σκευωρεί καί κάμνει πάν δ,τι διαπράττει με τάς στρατιωτικός του 
δυνάμεις5, δηλώ δτι λύει τήν ειρήνην καί μά; πολεμεί. ’Εκτός 
εάν ε’ιπήτε δτι καί οί στήνοντες τά πολεμικά μηχανήματα (κατά 
μιάς πόλεως) διατελοΰν εν ειρήνη, μέχρις δτου τά πλησιάσουν 
πλέον εις τά τείχη. Άλλ’ δχι, δεν θά τό εΐπετε αυτό. Διότι δ άν
θρωπος πού ενεργεί καί προετοιμάζει τά μέσα με τά δποΐα θά 
μέ προκαταλάβη, αυτός ασφαλώς με πολεμεί, έστω καί αν ούτε 
κτύποι ακόμη ούτε τοξεύη.

Ά πό  ποια λοιπόν γεγονότα θά διετρέχατε κίνδυνον, εάν 
συνέβαινε τίποτε; Έαν εχάνατε τον Ελλήσποντον, εάν δ πο
λέμων υμάς εγίνετο κύριος τών Μεγάρων καί τής Εύβοιας, εάν 
προσεχώρουν είς αυτόν οί ΙΙελοποννήσιοι. Καί έπειτα (έχετε τήν 
άξίωσιν) νά εΐπω Ιγώ δτι δ άνθρωπος πού στήνει τό πολεμικόν 
τούτο μηχάνημα κατά τής πόλεως6, αυτός δ άνθρωπος διατελεϊ

6. 'Αντί τοϋ ίστάντα SL·1, ή Vulg. έχει : εφιβτάντα χαΐ χατα- 
σχενάζοντα.
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19 φώ προς ύμδς; ΠολλοΟ γε καί δει- άλλ’ άφ’ ής ήμέρας- 
άνεϊλε Φωκέας, άπό ταύτης έγωγ’ αυτόν πολεμεΐν όρί- 
ζομαι. Ύμδς δέ, έάν άμύνησθ’ ήδη, σωφρονήσειν φημί, 
έάν δ’ έάσητε, ούδέ τοΰθ’ δταν βούλησθε δυνήσεσθε 
ποιήσαι.

Καί τοσοΰτόν γ’ άφέστηκα τών άλλων, δ> ανδρες 
’Αθηναίοι, τών συμβουλευόντων, ώστ’ ούδέ δοκεϊ μοι

20 περί Χεββονήσου νυν σκοπεΐν, ούδέ Βυζαντίου, άλλ’ 
έπαμΰναι μέν τούτοις καί διατηρήσαι μή πάθωσι και 
τοΊς ουσιν ίκεΐ νΰν στρατιώταις πάνΰ’ όσων δέωνται άπο- 
στεϊλαι, βουλεύεσθαι μέντοι περί πάντων Ελλήνων, ώς 
έν κινδύνω μεγίστω καθεστώτων.

Βούλομαι δ’ είπεΐν πρός ύμδς έξ ών ύπέρ τών πρα
γμάτων οϋτω φοβούμαι, ϊν’ εϊ μέν όρθώς λογίζομαι, 
μετάσχητε τών λογισμών καί πρόνοιάν τιν’ ύμών γ’ αυ
τών, εί μή καί τών άλλων αρα βούλεσθε, ποιήσησθε, έάν 
δέ ληρεϊν καί τετυφώσθαι δοκώ, μήτε νΰν μήτ’ αΰθις ώς 
ΰγιαίνοντί μοι προσέχητε.

21 "Οτι μέν δή μέγας έκ μικρού καί ταπεινού τό κατ’ 
άρχάς Φίλιππος ηΰξηται καί άπίστως καί στασιαστικώς 
έχουσι πρός αύτούς οΐ "Ελληνες, καί δτι πολλώ παρα- 
δοξότερον ήν τοσοΰτον αύτόν έξ έκείνου γενέσθαι ή νΰν, 
δθ’ οϋτω πολλά προήλειφεν, καί τά λοιπά ύφ’ αύτώ 
ποιήσασθαι, καί πάνθ’ δσα τοιαΟτ’ αν έχοιμι διεξελθεϊν

22 παραλείψω. Άλλ’ όρώ συγκεχωρηκότας δπαντας άν- 
θρώπους άφ’ ύμών άρξαμένους αύτώ, ύπέρ οδ τόν άλ
λον α^αντα χρόνον πάντες οι πόλεμοι γεγόνασιν οΐ 
Ελληνικοί. Τ( οδν έστί τούτο; Τό ποιεΐν υ τι βούλεται 
καί καθ’ έν’ ούτωσί περικόπτειν καί λωποδυτεϊν τών

23 Ελλήνων καί καταδουλοΰσθαι τάς πόλεις έπιόντα. Καί- 
τοι προστάται μέν ύμεϊς έβδομήκοντα έτη καί τρία τών 
Ελλήνων έγένεσθε, προστάται δέ τριάκοντα ένός δέον
τα Λακεδαιμόνιοι- ϊσχυσαν δέ τι καί Θηβαίοι τουτουσί 1 2 3 4

1. Τοΰτο συνέβη όλίγας εβδομάδας μετά τήν σύναψιν τής εί- 
ρήιης τοΰ 346.

2. Νά τόν αποκρούσετε δηλαδή. ’Αντί τοΰ έάσητε SL, ή Vulg. 
έχει: άναβάΧΧηο-Θ-ε.

3. Τό χωρίον άπό τοΰ: καί τοΐς.... μέχρι τοΰ: άποστεΐΧαι παρα- 
λείπεται εις τά S και L.

4. ’Από τής συστάσεως τής πρώτης ναυτικής ομοσπονδίας τών 
'Αθηνών (477 π.Χ.) μέχρι τής καταλήψεως τών ’Αθηνών ύπό τοΰ Λυ
σάνδρου (τφ 404). Εις τόν γ' ΌΧυν&ιακόν 24 ό ρήτωρ υπολογίζει είς 
45 (46;) έτη τήν διάρκειαν τής άναμφισβητήτου ηγεμονίας τών ’Αθη-
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έν ειρήνη προς σάς; Κάθε άλλο. Ά πό την ημέραν μάλιστα καθ' 
ήν κατέστρεψε τούς Φωκεΐς1, απ’ αυτήν ήρχισε τόν πόλεμον, 
τουλάχιστον δπως εγώ πιστεύω άκραδάντως. Τώρα, εάν σεις τόν 
αποκρούσετε άπό τοΰδε, νομίζω δτι θά ενεργήσετε φρονίμως. 
Έ άν δμως τόν άφήσετε, τότε ούτε δταν θά θέλετε θά δυνηθήτε 
νά τό κάμετε8.

Άλλ’ εγώ έχω τόσον διάφορον γνώμην άπό τούς άλλους 
συμβούλους σας, ώ ’Αθηναίοι, ώστε ούτε κάν θεωρώ καλόν νά 
εξετάσωμεν τώρα την κατάστασιν τής Χερρονήσου ή τού Βυ
ζαντίου. Καί επιβάλλεται μέν νά βοηθήσωμεν αυτά τά μέρη καί 
νά φροντίσωμεν ώστε νά μη πάθουν τίποτε, καί νά έξαποστεί- 
λωμεν εις τούς εκεί εύρισ '.ομένους τώρα στρατιώτας παν δ,τι 
χρειάζονται3. Πρέπει δμως νά συσκεπτώμεθα καί δι’ όλους τούς 
“Ελληνας, διότι έχουν περιέλθει εις μέγιστον κίνδυνον.

Θέλω κυρίως νά σάς εΐπω ποιους λόγους έχω νά φοβούμαι 
τόσον πολύ διά την κατάστασιν, ώστε, αν μέν σκέπτωμαι ορθώς, 
νά υιοθετήσετε τάς σκέψεις μου καί νά λάβετε κάποιαν πρόνοιαν 
τουλάχιστον διά τά ίδικά σας συμφέροντα, εάν δεν θέλετε νά 
φροντίσετε καί διά τούς άλλους. Ά ν  άντιθέτως σάς φαίνεται 
δτι παραλογίζομαι καί τυφλώττω, μήτε τώρα μήτε αργότερα νά 
μέ θεωρήτε ώς εχεφρονοΰντα ούτε νά με προσέχετε.

"Οτι λοιπόν δ Φίλιππος άπό μικρός καί ταπεινός κατ’ άρχάς 
ηύξήθη καί έγινεν ισχυρότατος καί υτι οί "Ελληνες δυσπιστοΰν 
καί διχονοοΰν μεταξύ των καί δτι πολύ περισσότερον παράδοξον 
ήτο νά γίνη άπό μικρός τόσον μεγάλος παρά τώρα οπότε έχει 
καταλάβει τόσα μέρη, νά ύποτάξη καί τά υπόλοιπα, καί δλα δσα 
τοιαϋτα θά ήμποροΰσα νά άπαριθμήσω,—θά τά παραλείψω. 
Βλέπω δμως δτι δλοι, άρχίζοντας άπό σάς, τού έχουν συγχωρήσει 
εκείνο, ένεκα τού οποίου έγιναν πάντοτε δλοι οί πόλεμοι οί ελλη
νικοί. Τί είναι λοιπόν αυτό; Τό νά κάμνη δ,τι θέλει, νά άκρω- 
τηριάζη καί νά ληστεύη καθένα χωριστά άπό τούς Έλληνας, 
νά προσβάλλη δε τάς πόλεις καί νά τάς ύποδουλώνη. Έ ν τού- 
τοις υπήρξατε ηγεμόνες τών Ελλήνων σεις μέν επί έβδομήκοντα 
τρία έτη ή οί Λακεδαι ιόνιοι δέ επί εΐκοσιν εννέαδ. ’Ίσχυσαν 
επίσης κατά τι καί οί Θηβαίοι κατά τούς τελευταίους τούτους * 27

να ίω ν. Τά έβδομήκοντα τρία ετη ευρίσκει προσθέτω ν είς τά 45 (46) τά
27 ετη τοΰ Π ελοποννησιακοΰ πολέμου.

5.; Ά πό τής νίκης των είς ΑΙγός ποταμούς τφ 405 μέχρι τής έν 
Νάξω ήττης των τφ 376 π X., οπότε ό Χαβρίας νικήσας τούς Λακε
δαιμονίους άπέδωκεν είς τούς ’Αθηναίους τήν θαλασσοκρατίαν. Ή  
νίκη αϋτη είς τά δμματα τών ’Αθηναίων έθεωρεϊτο ιός σπουδαιότερα 
άλλων έν τφ μεταξύ γεγονότων καί ηττών τής Σπάρτης, ώς ή έν Λεύ- 
κτροις μάχη λ. χ. (τφ 371 π. X.).
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τούς τελευταίους χρόνους μετά τήν έν Λεύκτροις μάχην. 
Άλλ’ δμως ουθ’ ύμΐν ούτε θηβαίοις οΰτε Λακεδαιμονί- 
οις ούδεπώποτε, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, συνεχωρήθη τοΰθ’ 
υπό τών Ελλήνων, ποιεΐν δ τι βούλοισθε- ούδέ πολ- 
λοΰ δει.

24 ’Αλλά τούτο μέν ύμΐν, μάλλον δέ τοΐς τότ’ ουσιν 
Άθηναίοις, έπειδή τισιν ού μετρίως έδόκουν προσφέρε- 
σθαι, πάντες ωοντο δεΐν, καί οί μηδέν έγκαλεΐν έχοντες 
αΰτοϊς, μετά τών ήδικημένων πολεμεΐν καί πάλιν Λακε- 
δαιμονίοις άρξασι καί παρελθοΰσιν εις τήν αύτήν δυ
ναστείαν ύμΐν, έπειδή πλεονάζειν έπεχείρουν καί πέραν 
τού μέτριου τά καθεστηκότ’ έκίνουν, πάντες εις πόλεμον

25 κατέστησαν καί οί μηδέν έγκαλοΰντες αΰτοΐς. Καί τί δεΐ 
τούς άλλους ? έγειν; Άλλ’ ήμεΐς αύτοί καί Λακεδαιμό
νιοι, ούδέν άν είπεΐν έχοντες έξ άρχής δ τι ήδικούμεθ’ 
ύπ’ άλλήλων, δμως ύπέρ £>ν τούς άλλους άδικουμένους 
έωρώμεν πολεμεΐν φόμεθα δεΐν.

Καίτοι πάνθ’ δσ’ έξημάρτηται καί Λακεδαιμονίοις 
έν τοΐς τριάκοντ’ έκείνοις έτεσι καί τοΐς ήμετέροις προ- 
γόνοις έν τοΐς έβδομήκοντα, έλάττον’ έσιίν, <3 ανδρες 
’Αθηναίοι, δ>ν Φίλιππος έν τρισί καί δέκ’ ούχ δλοις έτε- 
σιν οίς έπιπολάζει ήδίκησε τούς 'Έλληνας- μάλλον δέ 
ούδέ μέρος τούτων έκεΐνα.

26 Και τοντ’ εκ βραχέος λόγον ρφδιον δεΊξαι. ’Όλυνθον 
μέν δή καί Μεθώνην καί ’Απολλωνίαν καί δύο καί τριά
κοντα πόλεις έπί Θράκης έώ, άς άπάσας ούτως ώμώς 
άνήρηκεν ώστε μηδ’ εί πώποτ’ φκήθησαν προσελθόντ’ 
είναι βάδιον είπεΐν καί τό Φωκέων έθνος τοσοΰτον άνη- 
ρημένον σιωπώ. ’Αλλά θετταλία πώς έχει; Ούχί τάς πο
λιτείας καί τάς πόλεις αύτών παρήρηται καί τετραρχίας 1 2 3 4 5

1. Μέχρι τής έν Μαντινεία μάχης καί τοϋ θανάτου τοϋ ’Επα
μεινώνδα.

2. Οί Λακεδαιμόνιοι μετέβαλλον τά κυβερνητικά καθεστώτα 
καί άντικαθίστων τά δημοκρατικά πολιτεύματα μέ ολιγαρχικά.

3. Τους άλλους, οί όποιοι έλαβον τα όπλα διά νά άποτινάξουν 
κυριαρχίαν άπό τήν όποιαν δέν ΰπέφεραν οί ίδιοι. Ό  Rehdantz υπο
νοεί «τούς άλλους οί όποιοι κατεχράσθησαν τήν εξουσίαν, ήτοι τούς 
Θηβαίους». Ό  Weil απορρίπτει αυτήν τήν ερμηνείαν.

4. Πρβλ. Ίσοκράτους Φίλιππος, 64: «Τά μέν άτιμωθήσεσθαι 
τάς δ’ έπιπολάσειν τών Έλληνίδων πόλεων».

5. Πρό τοϋ μέρος τά SL·1 έχουν : πέμπτον, τό Α έχει : πολ
λοστόν, άλλα δ έ : πολλοστόν πέμπτον. Οί Weil, Butcher προτιμούν 
ούδέ μέρος. *Η φράσις θεωρείται ρητορική υπερβολή.
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χρόνους, μετά την έν Λεΰκτροις μάχηνι . Αλλ’ δμως οΰτε εις 
σάς οΰτε εις τούς Θηβαίους οΰτε εις τούς Λακεδαιμονίους, ουδέ
ποτε, έως τώρα, ώ ’Αθηναίοι, σάς παρεχωρήθη υπό τών Ελλή
νων τό δικαίωμα να κάμνετε δ,τι θέλετε. Κάθε ά'λλο μάλιστα.

Καί κατά πρώτον μεν εναντίον σας ή μάλλον εναντίον τών 
’Αθηναίων τής εποχής εκείνης—δταν έφαίνοντο δτι έφέροντο 
προς μερικούς δχι μετριοπαθώς—δλοι ένόμιζαν δτι έπρεπε συμ- 
μαχοΰντες με τούς άδικουμένους νά πολεμούν, ακόμη καί εκεί
νοι πού δεν είχαν κανέν παράπονον εναντίον των. Βραδΰτερον 
πάλιν καί εναντίον τών Λακεδαιμονίων, οι όποιοι άπέβησαν 
κυρίαρχοι (τής Ελλάδος) καί έςησφάλισαν την αυτήν ως καί σεις 
(πρότερον) ηγεμονίαν, επειδή προσεπάθουν νά πλεονεκτούν καί 
ετάρασσον τά καθεστώτα πέρα παντός μέτρου2, δλοι περιήλθον 
εις πόλεμον κατ’ αυτών, άκόμη καί εκείνοι πού δέν είχαν κανέν 
παράπονον εναντίον των. ’Αλλά ποία ή ανάγκη νά αναφέρω καί 
τούς άλλους3; Η μ είς  οι ίδιοι καί οι Λακεδαιμόνιοι, αν καί δέν 
εϊχαμεν από την αρχήν νά εΐπωμεν τίποτε δτι ήδίκουν οί μέν 
τούς δέ, έν τούτοις ένομίζαμεν δτι έπρεπε νά πολεμώμεν διά 
τάς αδικίας πού έβλέπαμεν νά διαπράττωνται εις βάρος άλλων.

Καί δμως δσα έχουν διαπραχθή καί άπό τούς Λακεδαιμο
νίους κατά τό διάστημα τών τριάκοντα Ικείνων ετών καί άπό 
τούς ίδικοΰς μας προγόνους κατά τό διάστημα τών έβδομη κοντά 
είναι δλιγώτερα, ώ ’Αθηναίοι, άπό δσας άδικίας έχει διαπράξει 
δ Φίλιππος κατά τά δέκα τρία—καί δχι ολόκληρα—έ'τη, κατά τά 
όποια έχει άναδειχθή (άπό την άφάνειάν του)1. “Η μάλλον 
εκείνα δέν είναι οΰτε μέρος αυτών 6.

Τούτο άλλωστε είναι εΰκολον νά άποδειχθή έν συντομίφ6. 
’Αφήνω την ’Όλυνθον, την Μεθώνην7, την ’Απολλωνίαν8 9 καί 
τάς τριάκοντα δύο πόλεις τής Θρφκης8, τάς οποίας κατέστρεψε 
τόσον σκληρώς δλας, ώστε νά μή είναι εΰκολον νά εΐπη κανείς, 
περιερχόμενος αΰτάς, άν είχαν κατοικηθή ποτέ έως τώρα. Παρα
σιωπώ έπίσης τό έθνος τών Φωκέων, πού ήτο τόσον πολυάνθρω- 
πον καί κατεστράφη. Άλλ’ ή Θεσσαλία εις ποιαν κατάστασιν 
εύρίσκεται; Δέν κατήργησεν εις τάς|πόλεις των “τά πολιτεύματά

6. *Η φράσις αΰτη παραλείπεται είς τά S καί L.
7. Ή  πόλις αΰτη τής Πιερίας κατελήφΰη ύπό τοΰ Φιλίππου 

τφ 353. Βλ. άνάλυσιν α ' Φιλιππικόν σελ. 77 (Βιβλ. «Παπύρου» 
άριθμ. 54).

8 . Πόλις τής Μιγδονίας, βορείως τής Χαλκιδικής. Δέν είναι 
γνωστόν πότε κατεστράφη ύπό τών Μακεδόνων.

9. At μικραι αΰται πόλεις έσχημάτιζον είδος αμφικτιονίας—ομο
σπονδίας ύπό την κυριαρχίαν τής Όλύνθου.
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χατέστησεν ϊνα μή μόνον κατά πόλεις, άλλα καί κατ’έθνη
27 δουλεύωσιν; Αί δ’ έν Εύβοια πόλεις ούκ ήδη τυραννοϋν- 

ται, καί ταΰτα έν νήσω πλησίον ©ηβών καί ’Αθηνών; 
Ού διαρρήδην έν ταϊς έπιστολαϊς γράφει- «Έμοί δ’ έστίν 
ειρήνη πρός τούς άκούειν έμοΟ βουλομένους;» Καί ού 
γράφει μέν ταΰτα, τοΐς δ’ έργοις ού ποιεί, άλλ’ έφ’ Ε λ
λήσποντον οϊχεται, πρότερον ήκεν έπ’ Άμβρακίαν, ΤΗλιν 
έχει τηλικαύτην πόλιν έν Πελοποννήσω, Μεγάροις έπε- 
βούλευσε πρώην, ουθ’ ή Ελλάς οϋθ’ ή βάρβαρος τήν 
πλεονεξίαν χωρεΐ τάνθρώπου.

28 Καί ταΰθ’ όρώντες οί "Ελληνες απαντες καί άκού- 
ον Γες, ού πέμπομεν πρέσβεις περί τούτων πρός άλλη- 
Λους καί άγανακτοΰμεν, οδτω δέ κακώς διακείμεθα καί 
διωρορύγμεθα κατά πόλεις ώστε άχρι τής τήμερον ήμέ- 
ρας ούδέν ούτε τών συμφερόντων ούτε τών δεόντων 
πράξαι δυνάμεθα, ούδέ συστήναι, ούδέ κοινωνίαν βοη-

29 θείας καί φιλίας ούδεμιαν ποιήσασθαι- άλλά μείζω γιγνό- 
μενον τόν άνθρωπον περιορώμεν, τόν χρόνον κερδδναι 
τούτον δν άλλος άπόλλυται έκαστος έγνωκώς, ώς γ’ 
έμοί δοκεΐ, ούχ όπως σωθήσεται τά τών Ελλήνων σκο
πών ούδέ πράχτων, έπεί δτι γε ώσπερ περίοδος ή κατα
βολή πυρετοΰ ή άλλου τινός κακού καί τώ πάνυ πόρβω 
δοκοΰντι νΰν άφεστάναι προσέρχεται, ούδείς άγνοεΐ.

30 Καί μήν κάκεΐνό γ’ ϊστε, δτι δσα μέν ύπό Λακεδαιμο
νίων ή ύφ’ ήμών έπασχον οί "Ελληνες, άλλ’ συν ύπό 
γνησίων γ’ δντων τής Ελλάδος ήδικοΰντο- καί τόν αύ- 
τόν τρόπον άν τις ύπέλαβε τοΰθ’ ώσπερ άν εί υιός έν 
ούσία πολλή γεγονώς γνήσιος διώκει τι μή καλώς μηδ’ 
όρθώς, κατ’ αύτό μέν τοΰτο άξιον μέμψεως είναι καί 
κατηγορίας, ώς δ’ ού προσήκων ή ώς ού κληρονόμος 1 2 3 4

1. *0 Weil συνιστώ τήν σύνταξιν: καί τά ς  π ό λ ε ις  αυτώ ν  (τών 
θεσσαλών) π α ρή ρ ητα ι τάς π ο λ ιτε ία ς .

2. *Η Vulg γράφει τετραόαρχίας, ένφ τετρα ρ χία ς  έχουν τά 
SL καί τό λεξικόν ‘Αρποκρατίωνος, τό όποιον προσθέτει : «Τεττάρων 
μερών δντοίν τής Θεσσαλίας έκαστον μέρος τετράς εκαλείτο, καθά φη- 
σιν ‘Ελλάνικος έν τοΐς Θετταλικοΐς- όνομα (ονόματα;) δέ φησιν είναι 
ταϊς τετράσι θετταλιώτιν, Φθιώτιν, Πελασγιώτιν, Έστιαιώτιν. Και 
’Αριστοτέλης δέ έν τή κοινή θετταλών πολιτείφ επί Άλεύα τοϋ Πύρ- 
ρου διηρήσθαί φησιν εις δ' μοίρας τήν θετταλίαν. Είη άν ούν [ταύ- 
την ;] λέγων ό Δημοσθένης τήν τετραρχίαν. "Οτι δέ Φίλιππος καθ’ 
έκάστην τούτων τών μοιρών άρχοντα κατέστησε, δεδηλώκασιν άλλοι 
τε καί Θεόπομπος έν τή μδ';.

3. ”Ε& νη  είναι οί κάτοικοι τών άνωτέρω τεσσάρων περιφερειών, 
τών τετράόιον.

4. Κατόπιν αιματηρών ταραχών ή "Ηλις έγινε σύμμαχος τοΰ 
Φιλίππου. Ή  Άμβρακία έκειτο εις τήν θέσιν τής σημερινής "Αρτηο.
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τω ν1 και δεν έγκατέστησε τετραρχίας 2, ώστε νά είναι δούλοι 
όχι μόνον κατά πόλεις άλλα και κατά περιφέρειας ολοκλήρους3; 
Και αί πόλεις τής Εύβοιας δεν διοικοΰνται ήδη τυραννικώς καί 
δλα αυτά εις νήσον πλησίον τών Θηβών καί τών ’Αθηνών ; Δεν 
γράφει αναφανδόν εις τάς έπιστολάς του: «Έγώ διατελώ εν
ειρήνη προς εκείνους πού θέλουν νά με άκοΰουν;» Καί δεν τά 
γράφει μόνον αυτά, χωρίς νά τά πραγματοποιή καί με έργα. ’Ή δη 
βαδίζει καί κατά τοΰ Ελλησπόντου, προηγουμένως δε έπήλθε 
κατά τής Άμβρακίας, κατέχει την ΤΗλιν4—μίαν πόλιν τόσον 
μεγάλην εις την Πελοπόννησον—, πρωτύτερα έπεβουλεύθη τά 
Μέγαρα, καί ούτε ή Ελλάς ούτε ή βαρβαρική γή χωρούν την 
πλεονεξίαν αυτού τοΰ ανθρώπουδ.

Έ νφ  δ'μως τά βλέπομεν αυτά δλοι οι "Ελληνες καί τά 
ακούομεν, δεν συνεννοούμεθα περί αυτών μέ απεσταλμένους 
μεταξύ μας ούτε αγανακτοΰμεν. Τόσον μάλιστα κακάς διαθέσεις 
έχομεν προς άλλήλους καί τόσον εΐμεθα χωρισμένοι κατά πόλεις, 
ώστε έ'ως σήμερον τίποτε δεν δυνάμεθα νά κάμωμεν από δ,τι 
είναι συμφέρον καί απαραίτητον, ούτε νά συσσωματωθώμεν, 
ούτε νά συνδυασθώμεν καθόλου προς άμοιβαίαν βοήθειαν καί 
φιλίαν. Ά λλ’ άφήνομεν τόν άνθρωπον αυτόν νά γίνεται(δλονέν) 
ισχυρότερος, καί καθένας νομίζων, δπως μοΰ φαίνεται, δ'τι κερδί
ζει τόν καιρόν κατά τόν οποίον χάνεται ένας άλλος5 6, παραμε
λεί νά σκεφθή πώς θά σωθή ή Ελλάς καί δεν κάμνει τίποτε 
προς τούτο. Καί διιως κανείς ασφαλώς δεν αγνοεί δτι συμβαίνει 
καί εδώ δπως καί μέ τόν πυρετόν ή άλλο τι κακόν πού σταματά 
περιοδικώς7 καί επανεμφανίζεται8, προσβάλλει δέ εκείνον πού 
τόν νομίζει πολύ μακράν. Βεβαίως δέ γνωρίζετε καί τό δ,τι 
δσα ΰπέφερον οί "Ελληνες από τούς Λακεδαιμονίους ή από 
ημάς, τά ύφίσταντο τουλάχιστον από γνήσια τέκνα τής Ελλά
δος. Καί τότε θά ενόμιζε κανείς δτι συνέβαινεν δπως ακριβώς 
καί μέ τόν νόμιμον υιόν πού έ'χει πολλήν περιουσίαν, την δια
χειρίζεται δέ κακώς καί δχι κατά τόν έπιβαλλόμενον τρόπον. Καί 
ναι μέν (νομίζεται δτι) εις τούτο είναι άξιος βεβαίως μομφής καί 
κατηγορίας. Δέν είναι δμως δυνατόν νά εΐπωμεν δτι τά έ'καμνεν

5. Ό  Πλούταρχο; είς τόν ‘Αλέξανδρον 6 γράφει: « Ώ π α ΐ . . .  
ζήτει σαυτφ βασιλείαν ϊαην· Μακεδονία γαρ σε οΰ χωρει».

6 . Καθένας γνωρίζει δτι θά έλθη ή σειρά του, άλλα θέλει του
λάχιστον νά κερδίση καιρόν, ένφ ή καταστροφή πλήττει τόν γείτοτ ά

7. Ή  περίοδος εΠαι Ιατρικός όρος, δι’ αυτό ό Δημοσθένης 
προσθέτει: η καταβολή διά νά γίνη άντιληπτός άπό δλον τόν κόσμον^ 
Πρβλ. Πλάτωνος Γοργίας, σ. 519 A : «Ό ταν ούν ελθη ή καταβολή 
αΰτη τής άσθενείας ».

8 . Ή  καταστροφή θά ε'λθη δπως ερχεται ό πυρετός.
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31 τούτων ών ταϋτα έποίει, ούκ ένεΐναι λέγειν. Εί δέ γε 
δούλος ή υποβολιμαίος τά μή προσήκοντ’ άπόλλυε καί 
έλυμαίνετο, 'Ηράκλεις, δσω μάλλον δεινόν καί όργής 
αξιον πάντες &ν έψησαν είναι. Άλλ’ ούχ ύπέρ Φιλίππου 
καί ών έκεΐνος πράττει νύν, ούχ ούτως εχουσιν, οΰ μό
νον ούχ "Ελληνος δντος ούδέ προσήκοντος ούδέν τοΐς 
‘Έλλησιν, άλλ’ ούδέ βαρβάρου έντεΰθεν δθεν καλόν εί- 
πεΐν, άλλ’ όλέθρου Μακεδόνος, δθεν ούδ’ άνδράποδον 
σπουδαΐον ούδέ £ν ήν πρότερον πρίασθαι.

32 Καίτοι τί τής έσχάτης ύβρεως άπολείπει; Ού πρός 
τ<2> πόλεις άνηρηκέναι τίθησι μέν τά Πύθια, τόν κοινόν 
τών Ελλήνων άγώνα, κ&ν αύτός μή παρή, τούς δού
λους άγωνοθετήσαντας πέμπει; Κ ύριος δε Π υλώ ν και 
των επί τους Έ λληνας παρόδων εστί, και φρονραϊς και 
ξένοις τους τόπους τούτους κατέχει; Έ χ ε ι δε καί την προ- 
μαντείαν του ίϊεοϋ, παρώσας ήμας καί Θετταλούς καί Δω
ριέας καί τους άλλους Ά μ φ ικτίονα ς, ης ουδέ τοις Έ λλη -

33 αιν απαοι μέτεοτιν; Γράψει δέ θετταλοΐς δν χρή τρόπον 
πολιτεύεσθαι; Πέμπει δέ τούς ξένους, τούς μέν εις Πορ
θμόν τόν δήμον έκβαλούντας τόν Έρετριέων, τούς δ’έπ’ 
Ώρεόν τύραννον Φιλιστίδην καταστήσοντας; Άλλ’ δμως 1 2 3

1. Τα SL1 παραλείπουν το πρίασϋ-αι.
2. "Ωστε επί τής εποχής τοΰ Δημοσθέτους δέν έγίνετο έμπόριον 

δούλων εις τήν Μακεδονίαν. Προφανώς αί πρόοδοι τοΰ ελληνικού πο
λιτισμού είς τήν καθυστερημένην αυτήν ελληνικήν χώραν είχον θέσει 
τέρμα εις παρόμοιας αγοραπωλησίας. ’Αλλά και κατά τους άρχαιοτέ- 
ρους χρόνους οί Μακεδόνες δέν φαίνεται νά προσηρμόζοντο ευκόλως 
είς τήν συνήθειαν τοΰ δουλεμπορίου. Ή  έμφυτος φυλετικ.ή ΰπερηφά- 
νειά των απέκλειε τήν εμπορίαν των. Ό  αρχαίος κόσμος έξετίιια καί 
έπλήρωνεν άκριβώτερον τους έξ ’Ασίας δούλους. Ό  Δημοσθένη; τάς 
άντιδουλικάς άρετάς των Μακεδόνων παρουσιάζει ώς μειονεκτήματά 
των, λέγων ότι δέν ήσαν άξιοι ούτε διά δούλοι’ τόσον ήτο τό άντιμα- 
κεδονικόν πάθος του.

3. Μετά τό πόλεις ό Α προσθέτει : Έλληνίδας.
1. Άφοΰ προήδρευσεν αυτοπροσώπως κατά τό 346 είς τούς Πυθι- 

κοΰς αγώνας, ό Φίλιππος κατά τό 342 δέν ήδυνήθη νά παραστή 6 ίδιος 
καί ένεπιστεύθη τήν προεδρίαν είς ενα τών στρατηγών του, πιθανώς 
τόν ’Αντίπατρον ( Βλ. Λιβανιού, IV, 311, 23 ). Ό  Δημοσθένης, υπερ
βολικός συχνά, χαρακτηρίζει τόν ύπαρχηγόν τούτον τού βασιλέως τής 
Μακεδονίας ώς δούλον, επειδή κατά τήν γνώμην του τό βαοίλειον τού 
Φιλίππου ήτο μοναρχικόν καί οι Μακεδόνες, κατ’ άντίθεσιν πρός τούς 
ελευθέρους "Ελληνας τών ’Αθηνών, δοΰλοι τοΰ ήγεμόνος των. Τήν 
αυτήν γνώμην είχον πλειστοι "Ελληνες καί περί τών Περσών κλπ. Ό  
Ευριπίδης π.χ. λέγει εις τήν *Ελένην του ( στ. 276 ): « Τά βαρβάρων 
γάρ δούλα πάντα πλήν ενός », καί ό Ξενοφών εις τά ‘Ελληνικά ΣΤ’1, 
2 όμιλών περί τής Περσίας: « ΟΙδα  ̂γάρ πάντας τούς εκεί ανθρώ
πους πλήν ενός μάλλον δουλείαν ή αλκήν μεμελετηκότας».
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αυτά ενφ δεν τοϋ ανήκεν η δεν ήτο κληρονόμος αυτής τής 
περιουσίας. "Αν εν τούτοις κανένας δούλος ή νόθος έσπατάλα 
και διεσπάθιζεν δ,τι δεν τοϋ ανήκει, μά τον Ήρακλέα, πόσον θά 
έλεγαν δλοι δτι είναι φοβερώτερον και περισσότερον άξιον ορ
γής. ’Αλλά δεν δύναται να λεχθή τό αυτό και διά τον Φίλιπ
πον καί δι’δσα διαπράττει τώρα. ’Ό χι μόνον διότι δεν είναι Έ λ - 
λην, άλλά καί διότι δεν έχει τίποτε τό κοινόν με τούς Έλληνας' 
δέν είναι μάλιστα ούτε βάρβαρος από τόπον οπωσδήποτε καλόν, 
αλλ’ ένας άθλιος από την Μακεδονίαν, από χώραν εις την 
οποίαν ούτε δοϋλον κάν τής προκοπής ήδύνατο κανείς νά άγο- 
ράση1 προηγουμένως3,

Καί δμως τί λείπει διά νά φθάση εις την έσχάτην αυθάδειαν ; 
Έκτος τοϋ δτι έχει καταστρέψει πόλεις 3, δέν προεδρεύει εις τά 
Πύθια, τον κοινόν αυτόν αγώνα τών Ελλήνων; Καί αν δέν παρί- 
σταται δ ίδιος, δέν στέλλει τούς δούλους του νά γίνουν άγωνο- 
θέται4; Δέν είναι κύριος τών Θερμοπυλών δ καί τών προς την 
Ελλάδα διαβάσεων 5 6 καί δέν κατέχει μέ φρουράς καί με ξένους 
μισθοφόρους αυτά τά μέρη; Δέν επήρε μήπως καί τό δικαίωμα 
τής προμαντείας από τον θεόν (τών Δελφών)7, παραγκωνίσας 
καί ήμάς καί τούς Θεσσαλούς καί τούς Δωριείς, προνόμιον είς 
τό οποίον δέν μετέχουν ουδέ κάν δλοι οί “Ελληνες 8 9; Δέν γρά
φει πρός τούς Θεσσαλούς κατά ποιον τρόπον πρέπει νά πολι- 
τεύωνται; Δέν στέλλει μήπως μισθοφόρους, άλλους μέν είς τον 
Πορθμόνa, διά νά εκδιώξουν τήν δημοκρατικήν μερίδα από την 
Ερέτριαν, άλλους δέ είς τον Ώρεόν, διά νά έγκαταστήσουν ως 
τύραννον τον Φιλιστίδην; Έ ν τούτοις δχι μόνον τά βλέπουν

5. Τό χωρίον από τοΰ: Κύριος δέ . . .  μέχρι τοϋ : μίτεοτιν  δέν 
υπάρχει είς τα S καί L. Ό  Voemel, ό Bekker κ. &. το θεωρούν πα
ρεμβολήν. Ασφαλώς δμως είναι τοϋ Δημοσθένους, τοϋ όποιου έκ- 
φράζει τάς Ιδέας.

6. Ό  ρήτωρ επιμένει είς τήν γνώμην δτι ό Φίλιππος τείνει νά 
άποβή κύριος ολοκλήρου τής 'Ελλάδος.

7. 'Οταν ή Πυθία άνήρχετο είς τόν τρίποδα ( συνήθως κατά 
μήνα ) διά νά χρησμοδοτήση, οί έρωτώντες άπηυθΰνοντο πρός αυτήν 
κατά σειράν όριζομένην διά κλήρου. ’Από τόν Δημοσθένη βλέπομεν 
ένταϋθα δτι οί απεσταλμένοι τών ’Αμφικτιονικών κρατών προσήρ- 
χοντο πρό τών άλλων. Δέν είναι βέβαιον πώς καθωρίζετο ή προμαν- 
τεία, τό δικαίωμα δηλαδή νά λαμβάνη κανείς χρησμόν πριν άπό 
κάθε άλλον.

8 . Ό  Δημοσθένης ύπονοών δτι ό Φίλιππος είναι βάρβαρος, δια
μαρτύρεται διότι ουτος σφετερίζεται δικαιώματα τά όποια δέν είχον 
ούτε οί 'Ελληνες δλοι, τιθέμενος ύπεράνω αυτών. Λησμονεί ή άγνοεΐ 
ό ρήτωρ ότι τήν προμαντείαν παρεχώρησε καί είς τόν βασιλέα τών 
Λυδών Κροΐσον τό μαντεΐον τών Δελφών ( βλ. 'Ηροδότου 1, 54).

9. Όχυρά θέσις τής Εύβοιας, έπίνειον τής Έρετρίας.
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ταΟΘ’ όρώντες οι "Ελληνες άνέχονται, καί τόν αύτόν τρό' 
πον ώσπερ τήν χάλαζαν έμοιγε δοκοΟσι θεωρεΐν, ευχό
μενοι μή καθ’ έαυτούς έκαστοι γενέσθαι, κωλύειν δ’ ού- 
δείς έπιχειρών.

34 Ού μόνον δ’ έφ’ οίς ή Ελλάς ύβρίζεται ύπ’ αύτοΰ 
ούδείς αμύνεται, άλλ’ ούδ’ υπέρ <δν αύτός έκαστος άδι- 
κεΐται· τούτο γάρ ήδη τοΰσχατόν έστιν. Ού Κορινθίων 
έπ’ Άμβρακίαν έλήλυθε και Λευκάδα; Ούκ ’Αχαιών 
Ναύπακτον όμώμοκεν Αίτωλοΐς παραδώσειν; Ούχί Θη
βαίων Έχΐνον άφήρηται; Καί νΟν έπί Βυζαντίους πορεύε-

35 ται συμμάχους όντας; Ούχ ήμών,—έώ τδλλα,—άλλά 
Χεβρονήσου τήν μεγίστην έχει πόλιν Καρδίαν; Ταΰτα 
τοίνυν πάσχοντες απαντες, μέλλομεν και μαλακιζόμεθα, 
καί πρός τούς πλησίον βλέπομεν, άπιστοΟντες άλλή- 
λοις, ού τώ πάντας ημάς άδικοΟντι. Καίτοι τόν απασιν 
άσελγώς ουτω χρώμενον τί οϊεσθε, έπειδάν καθ’ έν’ 
ήμών έκάστου κύριος γένηται, τί ποιήσειν;

36 Τί ουν αϊτιον τουτωνί; Ού γάρ ανευ λόγου καί δι- 
καίας αιτίας ούτε τόθ’ ούτως είχον έτοίμως πρός έλευ- 
θερίαν οί "Ελληνες ούτε νυν πρός τό δουλεύειν. ΤΗν τι 
τότ\ ήν, δ> άνδρες ’Αθηναίοι, έν ταΐς τών πολλών δια- 
νοίαις δ νυν ούκ έστιν, δ καί τών Περσών έκράτησε 
πλούτου καί έλευθέραν ήγε τήν Ελλάδα καί ούτε ναυ
μαχίας ούτε πεζής μάχης ούδεμιάς ήττάτο, νυν δέ άπο- 
λωλός άπαντα λελύμανται, καί άνω καί κάτω πεποίηκε

37 πάντα τά πράγματα. Τί ουν ήν τούτο; Ούδεν ποικίλον, 
ονδε σοφόν. άλλ’ δτι τούς παρά τών άρχειν βουλομένων 
ή διαφθείρειν τήν Ελλάδα χρήματα λαμβάνοντας άπαν- 
τες έμίσουν, καί χαλεπώτατον ήν τό δωροδοκοΰντα 
έλεγχθήναι, καί τιμωρία μεγίστη τούτον έκόλαζον, και

38 παραίτησις ονδεμί’ ήν ονδε συγγνώμη. Τόν οδν καιρόν 1 2 3 4 5

1. Μέγα μέρος τής περί τόν Άμβρακικόν κόλπον χώρας είχεν 
άποικισθή από τόν τύραννον τής Κορίνθου Κύψελον.

2. Μετά τ ό : Ν α ύ π α κ το ν  SL, ή Vulg. προσθέτει: άφελόμ ένος. 
*Η παρεμβολή δέν υίοθετήθη. ώς άντιτιθεμένη εις τήν συμμετρίαν. "Η 
Ναύπακτος, ή οποία είχεν αλλάξει πολλάκις κατοίκους καί κυρίους, 
κατείχετο τότε από τούς ’Αχαιούς, τήν έζήτουν όμως καί οί Αίτωλοί 
( βλ. Ξενοφ. 'Ε λ λη ν ικά  Δ' 6, 14 ).

3. Πόλις τής βορείου ακτής τοϋ Μαλιακοϋ κόλπου, απέναντι 
τής Λοκρίδος, κατά τόν σχολιαστήν δέ < Θηβαίων άποικος ».

4. *0 Φίλιππος δέν είχεν άρχίσει ακόμη τήν κατά τοϋ Βυζαν
τίου έπίθεσίν του, άλλ’ άνεμένετο αΰτη, έγινε δέ μετά εν έτος.

5. ’Αντί μαλακιζόμεΊλα  μερικά χειρόγραφα ( κατά τό λεξ. Ά ρ-
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αυτά καί τα ανέχονται οι "Ελληνες—καί εις εμέ τουλάχιστον 
φαίνονται σαν άνθρωποι πού παρατηρούν απαθώς την χάλαζαν 
ευχόμενοι μόνον να μη πέση καί επάνω εις αυτούς—, άλλα 
ούτε κάν προσπαθεί κανείς νά τά έμποδίση.

"Οχι μόνον μάλιστα κανείς δέν άντιτίθεται εις δσας προσ- 
βολάς ύφίσταται παρ’ αυτού, άλλ’ ούτε εις δσας αδικίας υποφέρει 
έκαστος χωριστά. Καί αυτό πλέον αποτελεί την έσχάτην αναισθη
σίαν. Δέν έπέδραμε κατά τής Άμβρακίας καί τ;,ς Λευκάδος πού 
ήσαν τών Κορινθίων1 ; Δέν ωρκίσθη νά παραδώση εις τούς 
Αιτωλούς την Ναύπακτον, πού ήτοτών ’Αχαιών3; Δέν άφήρεσε 
τον Έχΐνον από τούς Θηβαίους3; Καί τώρα δέν βαδίζει κατά 
τών Βυζαντίων, οι όποιοι είναι σύμμαχοί του4 ; Μήπως καί 
άπό ημάς—αφήνω δέ δλα τά άλλα— δέν (κατέλαβε καί) κατέχει 
την Καρδίαν, την μεγαλυτέραν πόλιν τής Χερρονήσου. Έ νφ 
λοιπόν ύφιστάμεθα δλοι αυτά, διαρκώς άναβάλλομεν καί άπο- 
χαυνούμεθα 5 καί στρέφομεν τά βλέμματά μας προς τούς γεί- 
τονάς μας δύσπιστοι'ντες προς άλλήλους 6, δχι δμως και προς 
εκείνον πούμας αδικεί όλους7. Καί όμως ό άνθρωπος αυτός, 
πού σάς μεταχειρίζεται όλους τόσον ύβριστικώς, όταν γίνη κύ
ριος ενός έκάστου άπό ήμάς, τί νομίζετε δτι θά κάμη;

Ποιον λοιπόν είναι τό αίτιον δλων αυτών; Διότι δέν γίνε
ται άνευ λόγου καί δικαίας αιτίας τό ό'τι άλλοτε μέν οί "Ελληνες 
ήσαν τόσον πρόθυμοι (νά άγωνίζωνται) υπέρ τής ελευθερίας, 
τώρα δέ (έχουν τάσεις) πρύς την δουλείαν Τό αίτιον, ώ ’Αθηναίοι, 
είναι δτι τότε εις τάς σκέψεις δλων υπήρχε — ναι υπήρχε — 
κάτι τό όποιον τώρα δέν υπάρχει. Κάτι πού ΰπερίσχυσε καί τού 
πλούτου τών Περσών καί διετήρει την Ελλάδα ελευθέραν καί 
ούτε εις καμμίαν ναυμαχίαν ούτε εις καμμίαν μάχην κατά ξηράν 
ήττάτο. Τώρα αύτό έχει χαθή καί δλα έχουν διαφθαρή καί έχει 
κάμει άνω - κάτω δλα τά (Ελληνικά) πράγματα8. Τί είναι λοι
πόν αύτό; Τίποτε τό πολύπλοκον καί τό πολύ σοφόν, άλλ’ δτι9 
δλοι άνεξαιρέτω; εμίσουν δσους ελάμβαναν χρήματα άπό εκεί
νους πού ήθελαν νά κυριαρχήσουν τής Ελλάδος ή νά τήν δια- 
φθείρουν, ήτο δέ πολύ επικίνδυνον νά άποδειχθή κανείς δωρο
δοκούμενος καί έτιμώρουν αυτόν μέ μεγίστην ποινήν. Δέν έπε- 
τρέπετο άλλωστε καμμία παράκλησις ούτε έδίδετο συγγνώμη 30.

ποκρατίωνος ) είχον : μ αλαχία  μεν .
6 . ’Αντί νά άντιδράσωμεν κατά τοϋ Φιλίππου.
7. Ον τω π ά ν τα ς  SLY1’ οντω  φανερώ ς π ά ν τα ς  yulg. ’Αντί 

άδ ιχ ο ΰν τι SLAY, ή βουλγάτα εχει: άδιχοϋντος.
8 . ’Αντί π ά ν τα  τά  π ρ ά γμ α τα  SL1 (καθώς καί Αΐλιος ’Αριστεί

δης έν Rhet. Gr. τοϋ W alz, τ. IX, σ. 358) ή βουλγ. Ιχ ε ι: τά (ή π ά ν τα  
τά) τώ ν  ‘Ε λλή νω ν  π ρά γμ α τα .

9. Τό χωρίον ονδέν ... ά λ λ ’ δ τ ι παραλείπεται είς τά SLAY.
10. Καί ή φράσις αϋτη δέν υπάρχει είς τά SLi-Y.
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έκάστου τών πραγμάτων, δν ή τύχη καί τοίς άμελοϋσι 
κατά τών προσ.εχόντων και τοϊς μηδέν εύλέλονσι ποιεϊν  
κατά τών πάν&’ ά προαήκει πραττόντων  πολλάκις παρα
σκευάζει, οΰκ ήν πρίασθαι παρά τών λεγόντων ούδέ 
τών στρατηγούντων, ούδέ τήν πρός άλλήλους όμόνοιαν 
ούδέ τήν πρός τούς τυράννους καί τούς βαρβάρους άπι-

39 στίαν, ούδ' δλως τοιοΟτον ούδέν. Νϋν δ’ άπανθ’ ώσπερ 
έξ άγοράς έκπέπραται ταϋτα, άντεισήκται δ’ άντί τού
των ύφ’ ών άπόλωλε καί νενόσηκεν ή Ελλάς. Ταϋτα δ’ 
έστίν τί; Ζήλος, εϊ τις ε’ίληφέ τι' γέλως, άν όμολογή- 
συγγνώμη τοϊς ίλεγχομ ίνο ις ' μίσος, άν τούτοις τις έπι-

40 τιμά, τδλλα πάνθ’ δσ’ έκ τοϋ δωροδοκεϊν ήρτηται. Έπεί 
τριήρεις γε καί σωμάτων πλήθος καί χρημάτων καί τής 
άλλης κατασκευής άφθονία, καί τδλλα οίς δν τις ίσχύειν 
τάς πόλεις κρίνοι, νϋν δπασι καί πλείω καί μείζω έστί 
τών τότε πολλώ' άλλά ταϋτ’ άχρηστα, άπρακτα, άνό- 
νητα ύπό τών πωλούντων γίγνεται.

41 "Οτι δ’ οΰτω ταϋτ’ έχει τά μέν νϋν όράτε δήπου, 
καί ούδέν έμοϋ προσδεϊσθε μάρτυρος· τά δ’ έν τοϊς 
άνωθεν χρόνοις δτι τάναντί’ εΐχεν έγώ δηλώσω ού λό
γους έμαυτοϋ λέγων, άλλά γράμματα τών προγόνων 
τών ύμετέρων ά ’κείνοι κατέθεντο είς στήλην χαλκήν 
γράψαντες είς άκρόπολιν, ούχ ΐ ν ’ αυτοϊς η χρήσιμα— και 
γάρ ανευ τούτων τών γραμμάτων τά δέοντ ίφρόνουν— άλλ’ 
ϊ ν ’ υμείς εχη&’ υπομνήματα και παραδείγματα, ώς υπέρ  
τών τοιούτων σπουδάζειν προαήκει. Τ ί ουν λέγει τά γράμ-

42 ματα; «’Άρθμιος, φησίν, ό Πυθώνακτος Ζελείτης άτιμος 
καί πολέμιος τοϋ δήμου τοϋ ’Αθηναίων καί τών συμμά
χων, αύτός καί γένος»' είθ’ ή αιτία γέγραπται δι’ ήν 
ταϋτ’ έγένετο, «δτι τόν χρυσόν τον έκ Μήδων είς Πελο-

43 πόννησον ήγαγε»' ταϋτ’ έστί τά γράμματα. Λογίζεσθε 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Τά SLAY παραλείπουν τό χωρίον : κα ί το ϊς ... πρ α ττό ντω ν .
2. Τινές υποστηρίζουν δτι έπρεπε νά μεταφρασΟη μάλλον: 

πω λο ν ντα ι.
3. Τό χωρίον τοϋτο δέν υπάρχει είς τά S καί L.
4. Καί είς πληθυσμόν καί είς πλούτον. Μετά τό χρ ημ ά τω ν  SL, 

ή βουλγ. προσθέτει τό : πρόσοδοι, άπορριφθέν δμως.
5. Τά επακόλουθα αυτά τής προδοσίας τών μ ίσ θ α ρ νω ν  τονίζει 

περισσότερον ό ρήτωρ είς τόν λόγον του Π ερ ί τη ς  π αραπ ρεσ β είας, 
266 κ. έ. μέ τό παράδειγμα τής Όλύνθου, ήτις χάρις είς τήν προδο
σίαν ύπέκυψε, παρά τήν δύναμιν καί ευημερίαν της.

6. Μετά τό ν μ ε τ ίρ ω ν  SL ή βουλγ. προσθέτει: δεικννω ν.
7. Αί λέξεις : ονχ ϊνα ... μέχρι τού: γρά μμα τα  λείπουν είς τά SL1.
8 . Πόλις τής Τρωάδος, είς τούς πρόποδας τού όρους Ίδη .
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Την κατάλληλον λοιπόν ευκαιρίαν δι’ έκαστον πράγμα, την 
οποίαν παρέχει πολλάκις ή τΰχη και εις αυτούς τούς αμελείς εις 
βάρος τών πλέον προσεκτικών και εις εκείνους ακόμη πού δεν 
θέλουν νά κάμουν τίποτε εις βάρος εκείνων πού κάμνουν πάν 
δ,τι πρέπει1, (αύτήν την ευκαιρίαν) δεν ήτο δυνατόν νά την 
άγοράση κανείς ούτε από τούς ρήτορας ούτε από τούς στρατη
γούς. “Οπως (δεν ήδύνατο κανείς νά εύρη εύκαιρίαν νά άγοράση) 
ούτε την προς άλλήλους ομόνοιαν ούτε την δυσπιστίαν προς τούς 
τυράννους καί τούς βαρβάρους, κανέν απολύτως τοιοϋτον πράγμα.

Τώρα δμως δλα αύτά έχουν πωληθή8 ωσάν ε’ις αγοράν, 
άντ’ αύτών δέ έχουν είσαχθή δλα εκείνα από τά όποια έχει 
καταστραφή καί διαφθαρή ή Ελλάς. Τί είναι λοιπόν αύτά; Ή  
ζηλοφθον ία, αν κανείς έπήρε κάτι" ή συνήθεια νά γελούν δταν 
κανείς τό όμολογή' ή συγγνώμη, άν κανείς άποδειχθή (δτι 
έπήρε)3' τό μίσος εκείνων πού τόν κατηγορούν καί δλα τά κακά 
πού συνοδεύουν την δωροδοκίαν. Διότι βεβαίως έχομεν αφθο
νίαν καί εις τριήρεις καί εις πλήθος άνδρών καί εΐς χρήματα4 
καί εις την άλλην προετοιμασίαν καί εις πάν δ,τι θά έθεώρει κα
νείς δτι κάμνει την δύναμιν τών πολιτειών. Τώρα άπ’ δλα αύτά 
έχομεν πολύ περισσότερα καί σπουδαιότερα από τότε. “Ολα δμως 
αύτά αποβαίνουν άχρηστα, μάταια, ανωφελή, εξ αιτίας εκείνων 
πού τά πωλούν δ.

Τό βλέπετε άλλωστε καί μόνοι σας δτι τώρα ούτως έχουν τά 
πράγματα καί δεν με χρειάζεσθε καθόλου εμένα ως μάρτυρα. “Η
δη θά αποδείξω δτι αύτά είναι αντίθετα καί προς δ,τι συνέβαινε 
καί κατά τό παρελθόν. Θά τό αποδείξω δέ χωρίς νά εΐπω λόγια δι
κά μου, αλλά με επιγραφήν πού έγραψαν εις στήλην χαλκίνην οί 
ίδιοι οί πρόγονοί σας6 καί την κατέθεσαν εις την Άκρόπολιν, δχι 
διά νά χρησιμεύση εις αύτούς τούς ίδιους—διότι καί χωρίς αύτάς 
τάς έπιγραφάς έκαμναν δ,τι επέβαλλε τό καθήκον των—, αλλά διά 
νά έχετε σείς αναμνήσεις καί παραδείγματα πώς πρέπει νά φρον
τίζετε διά τά τοιαύτα. Τί λέγει λοιπόν αύτή ή επιγραφή7; Λέγει 
δτι: «Ό  “Αρθμιος ό υιός τού Πυθώνακτος από την Ζέλειαν8, νά εί
ναι άτιμος καί εχθρός τού λαού τών ’Αθηνών καί τών συμμάχων 
του, αυτός καί τό γένος του». “Επειτα έχει γραφή ή αιτία διά την 
οποίαν έγινεν αύτή ή καταδίκη: «διότι έφερεν εις την Πελο
πόννησον τόν χρυσόν τών Μήδων» 9. Αύτή είναι ή επιγραφή.

9. Ό  “Αρθμιος οΐτος ήτο πρόξενος τών 'Αθηναίων, έπειδή 
δμως κατά τούς Μηδικούς πολέμους έπεφορτίσθη από τόν βασιλέα 
τών Περσών νά εξασφάλιση τήν εύνοιαν τών Σπαρτιατών μέ περσικά 
χρήματα, προεγράφη άπό τό έν τώ Ίσθμφ  συμμαχικόν συνέδριου τών 
Ελλήνων. Κατά τόν Croiset, τόν Ά ρθμιον έπεφόρτισεν ό 'Αρταξέρ- 
ξης νά έμποδίση διά δωροδοκιών τούς Έλληνας νά ένισχύσουν τούς

12
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δή πρός θεών και θεωρείτε π α ρ’ νμΐν αντοΐς  τις ήν ποθ’ ή 
διάνοια τών ’Αθηναίων τών τότε ταϋτα ποιούντων ή τί 
τό άξίωμα. ’Εκείνοι Ζελείτην τινά ’Άρθμιον, δοΟλον βα- 
σιλέως—ή γάρ Ζέλειά έστι τής ’Ασίας—δτι τώ δεσπότη 
διακονών χρυσίον ήγαγεν είς Πελοπόννησον, ούκ Άθή- 
ναζε, έχθρόν αύτών άνέγραψαν καί τών συμμάχων αύ-

44 τόν καί γένος, καί άτιμους. ΤοΟτο δ’ έστίν, ούχήν άν τις 
ούτωσί φήσειεν άτιμίαν τί γάρ τφ ΖελεΙτη εί τών Άθή- 
νησι κοινών μή μεθέξειν έμελλεν; Ά λ λ ’ ον τοντο λέγει, 
άλλ’ έν τοϊς φονικοΐς γέγραπται νόμοις, ύπέρ δ>ν άν μή 
διδφ δίκας φόνου δικάσασθαι, άλλ’ εναγες fj τό άποκτεϊναι 
«καί άτιμος» φησίν, «τεθνάτω». ΤοΟτο δή λέγει, καθα-

45 ρδν τόν τούτων τιν’ άποκτείνανΥ είναι. ΟόκοΟν ένόμι- 
ζον έκεϊνοι τής πάντων τών Ελλήνων σωτηρίας αύτοΐς 
έπιμελητέον είναι ού γάρ άν αύτοΐς έμελλεν εϊ τις έν 
Πελοποννήσω τινάς ώνεΐται καί διαφθείρει μή τοΰθ’ύπο- 
λαμβάνουσιν. Έκόλαζον δ’ ούτω καί έτιμωροΰνθ’ ους 
αϊσθοιντο δωροδοκοΟντας ώστε καί στηλίτας ποιεΐν. Έκ 
δέ τούτων εικότως τά τών Ελλήνων ήν τώ βσρβάρω 
φοβερά, οόχ ό βάρβαρος τοΐς "Ελλησιν.

46 Άλλ’ ού νυν ού γάρ ούτως έχεθ’ ύμεϊς ούτε τά 
πρός τα τοιαϋτα ούτε πρός τδ^λα, άλλα πώς; 'Ίατ’ αυ
τοί. Τ ί γάρ δει περί πάντων υμών κατηγορεΐν; Π αραπλη- 
αίως δε και ονδεν βέλτιον υμών απαντες οί λοιποί Έ λλη 
νες- Διόπερ φ η μ ’ εγωγε και σπονδής πολλής και βουλής 
άγαΰής τά παρόντα πράγματα προσδεϊσ&αι. Τίνος, Εϊπω; * 1 2 3 4 5 6 7

έν έπαναστάσει Αιγυπτίους, πιθανώς κατά τό 461. Κατά τόν Πλού
ταρχον, τό ψήφισμα συνέταξεν ό Θεμιστοκλής. Τό παράδειγμα τής προ
δοσίας τοΰ Άρθμίου έχρησιμοποίησεν ήδη κατά τοΰ Αίσχίνου ό Δη
μοσθένης είς τόν λόγον Περί τής παραπρεαβείας, 271, αλλά καί ό 
Αισχίνης θά τό χρησιμοποίηση κατά τοΰ Δημοσθένους είς τόν Κατά 
Κτηοιφώντος, 258, ϊδικόν του.

1. Και ϋ·εωρεΐτε παρ' νμ ΐν αντοΐς παραλείπεται έν S.
2. Ό  Croiset μεταφράζει: ποΐαι αί άρχαί των. Κατά τόν

Weil τό άξίωμα είναι συνώνυμον τοΰ διάνοια (σκοπός, πρόθεσις).
3 . Στέρησις δηλαδή τών πολιτικών δικαιωμάτων.
4. *0 Ά ρθμιος έστερήθη τών δικαιωμάτων τά όποια είχεν 

ως πρόξενος τών ’Αθηνών.
5. Ά λ λ ’ ον τοντο λέγει παραλείπεται έν SL1.
6 . Ά λ λ ' εναγες ή τό άποκτεϊναι παραλείπεται έν SLAY.
7. ' Ατιμος είναι, κατά τόν νόμον τοΰ Δράκοντος, ό στερούμε

νος τοΰ δικαιώματος νά τιμωρηθή ό φονεύς του. Πρβλ. Αισχύλου 
’Αγαμέμνων, 1279 : «Οΰ μήν άτιμοι γ ’ έκ θεών τεθνηξομεν. "Ηξει
γάρ ήμών άλλος αΰ τιμάορος». *0 Weil καί άλλοι πιστεύουν δτι τό 
άτιμος είς τό κατά ’Αρθμίου ψήφισμα δέν εχει αυτήν τήν σημασίαν, 
κακώς δέ ήρμήνευσε τήν λέξιν ό Δημοσθένης. *0 Spengel κατηγορεί
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Συλλογισ ί.ή τε λοιπόν, προς θεού, καί εξετάσατε μόνοι σας1, 
ποιος άραγε ήτο ό σκοπός τών τότε ’Αθηναίων, όταν εκαμναν 
αυτά, καί ποϊαι αί προθέσεις τω ν2 ’Εκείνοι ένα κάποιον Ζε- 
λείτην ’Άρθμιον, υποτελή δοΰλον τοΰ βασιλέω; τών Περσών— 
διότι ή Ζέλεια είναι εις την ’Ασίαν—,επειδή υπηρετών τον αύ- 
Οέντην του έφερε χρήμαca εις την Πελοπόννησον—όχι καν εις 
τάς ’Αθήνας—, τον προέγραψαν ως εχθρόν αυτών και τών συμ
μάχων των, αυτόν τον ίδιον καί τό γένος του, καί τους κατεδί- 
κασαν είς ατιμίαν. Τοΰτο δε είναι όχι ή ποινή τής ατιμίας, όπως 
θά έλέγαμεν συνήθως σήμερον 3. Διότι τί τον ένδιέφερε τον 
Ζελείτην αν δεν επρόκειτο νά μετέχη είς την διοίκησιν τών ’Αθη
νών *; Δεν σημαίνει όμως αυτό °, άλλ’ είς τούς νόμους επί 
φόνου έχει γραφή, προκειμένου περί εκείνων κατά τών οποίων 
δεν ασκείται δίωξις επί φόνφ, ότι επιτρέπεται και δεν μολΰνεται 
κανείς νά τούς φονεύση6. Προστίθεται μάλιστα: «Καί άτιμος 
άς άποθάνη»7. Υπονοεί δηλαδή ότι όποιος φονεύση κανένα εξ 
αυτών μένει ακαταδίωκτος 8. Εκείνοι λοιπόν ένόμιξαν ότι έπρε
πε νά φροντίζ υν διά την σωτηρίαν όλων τών Ελλήνων. Διότι, 
άν δεν είχαν αυτήν τήν ιδέαν, δεν θά τούς ένδιέφερε εάν κανείς 
έξηγόραζε μερικούς είς τήν Πελοπόννησον καί τούς διέφθειρεν. 
Έσωφρόνιζαν δε καί έτιμώρουν τόσον αυστηρά εκείνους πού 
έμάνθαναν ότι έδωροδόκουν8, ώστε νά αναγράφουν τά όνόμα- 
τά των καί εις στήλας προς στιγματισμόν10. Έ ξ όλων τούτων 
εύλόγως εξηγείται πώς ή Ελλάς τότε έθεωρεϊτο φοβερά από 
τούς βαρβάρους καί όχι ο! βάρβαροι από τούς "Ελληνας.

Δεν έχουν όμως καί τώρα ούτω τά πράγματα Διότι καί 
σείς δεν σκέπτεσθε κατά τόν ίδιον τρόπον, ού'τε ως προς τά τοι- 
αϋτα ούτε ως προς τά άλλα. ’Αλλά πώς σκέπτεσθε ; Τό γνωρί
ζετε σεις οί ίδιοι. Διότι ποια ή ανάγκη νά κατηγορώ σάς δι’ 
όλα; Καί όλοι οί άλλοι "Ελληνες είναι όμοιοι μέ σάς καί όχι κα
λύτεροί σας. Δι’ αυτό ακριβώς εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι ή 
σημερινή κατάστασις τών πραγμάτων χρειάζεται καί πολλήν 
προσοχήν καί καλήν σκέψιν. Ποιαν * 11 ; Νά τό ε ΐπω ; Μέ προ-

τον ρήτορα ότι διεστρέβλωσε τήν έννοιαν τοΰ νόμου. Τοΰτο δέν είναι 
αληθές. Ή  έκφρασις: π ο λ έμ ιο ς  τον  δήμον τώ ν  Ά & η να ίω ν  σημαίνει 
προγραφήν, τόν προγραφόμενον δέ δΰναται κανείς νά φονεύση ατιμω
ρητί. Ό  ’Ανδοκίδης είς τόν Π ερ ί τώ ν  μνο τη ρίω ν , 96, λόγον του διευ- 
-κρινεΐ : «Πολέμιος έστω ’Αθηναίων καί νηποινί τεθνάτω».

S. Μένει έλεύθερος, δέν ύπόκειται είς τιμωρίαν.
9. Τά SLA παραλείπουν τό δω ροδοχονντας.

10. Σ τη λ ϊτα ι  έκαλοΰντο δσοι κατεδικάζοντο με έγγραφήν τής 
ποινής των έπί στήλης.

11. Αί φράσεις άπο τοΰ . ϊ ο τ ’ α ν το ί... μέχρι : προσδεΐσέλαι. 
Τ ίν ο ς ; παραλείπονται εις τά SL1, διεγράφησαν δέ καί υπό τών Vo«- 
mel, Bekker κ. a.



ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΟΥΣ

Κελεύετε καί ούκ όργιεΐσθε;
(Έκ τοΟ γραμματείου άναγιγνώσκει)

47 ’Έστι τοίνυν τις εύήθης λόγος παρά τών παραμυ- 
θεΐσθαι βουλομένων την πόλιν, ώς &ρ’ οΰπω Φίλιππός 
έστιν οΐοί ποτ’ ήσαν Λακεδαιμόνιοι, οϊ θαλάττης μεν 
ήρχον καί γης άπάσης, βασιλέα δέ σύμμαχον εΐχον, 
ύφίστστο δ’ ούδέν αύτούς· άλλ’ δμως ήμύνατο κάκείνους 
ή πόλις καί ούκ άνηρπάσθη. Έγώ δ’άπάντων, ώς έπος 
είπεϊν, πολλήν είληφότων έπίδοσιν καί ούδέν όμοίων δν- 
των τών νυν τοίς πρότερον, ούδέν ήγοΟμαι πλέον ή τά

48 τοΟ πολέμου κεκινησθαι καί έπιδεδωκέναι. Πρώτον μέν 
γάρ άκούω Λακεδαιμονίους τότε καί πάντας τούς άλλους 
τέτταρας μήνας ή πέντε, την ώραίαν αύτήν, έμβαλόντας 
&ν καί κσκώσαντας τήν χώραν όπλίταις καί πολιτικοΐς 
στρατεύμασιν, άναχωρεΐν έπ’ οϊκου πάλιν- ουτω δ’ άρ- 
χαίως εΐχον, μάλλον δέ πολιτικώς, ώστε ούδέ χρημάτων 
ώνεΐσθαι παρ’ ούδενός ούδέν, άλλ’ είναι νόμιμόν τινα

49 καί προφανή τόν πόλεμον. Νυνί δ’ όράτε μέν δήπου τά 
πλεϊστα τούς προδότας άπολωλεκότας, ούδέν έκ παρα- 
τάξεως ούδέ μάχης γιγνόμενον- άκούετε δέ Φίλιππον 
ούχί τώ φάλαγγ’ όπλιτών άγειν βαδίζονθ’ δποι βούλε
ται, άλλά τώ ψιλούς, ιππέας, τοξότας, ξένους, τοιοΰτον

50 έξηρτήσθαι στρατόπεδον. Έπειδάν δ’ έπί τούτοις πρός 
νοσοΟντας έν αύτοΐς προσπέση καί μηδείς ύπέρ τής 
χώρας δι’ άπιστίαν έξίη, μηχανήματ’ έπιστήσας πολιορ
κεί. Καί σιωπώ θέρος καί χειμώνα ώς ούδέν διαφέρει, 
ούδ’ έστ’ έξαίρετος ώρα τις ήν διαλείπει.

51 ΤαΟταμέντοι πάντας είδότας καί λογιζομένους ού 
δει προσέσθαι τόν πόλεμον εις τήν χώραν, ούδ’ εις τήν 1 2 3 4 5 6 7

1. Ή  μνεία αΰτη άναγνώσεως γρα μ μ α τείο ν  φαίνεται παρεμ- 
βληθεΐσα έκ παραδρομής. ’Εάν άνεγινώσκετο ένταΰθα υπόμνημά τι, 
δ ρήτωρ θά τό έσχολίαζε κατόπιν, κατά τήν συνήθειάν του. ’Αγνοείται 
άλλωστε τί περιείχε τό υπόμνημα τοΰτο. Τινές λέγουν ότι άνεγνώσθη 
πρότασις τοΰ ρήτορος περί συμμαχίας μέ τούς Θηβαίους.

2. Δέν άνηρπάγη, δέν παρεσύρθη από τήν θύελλαν. Πρβλ. 
ΑΙσχίνου Κ α τά  Κ τη σ ιφ ώ ν το ς , 133: «Θήβαι δέ, Θήβαι πόλις άστυγεί- 
των μεθ’ ήμέραν μίαν έκ μέσης τής ’Ελλάδος άνήρπασται».

3. Τήν γενικήν αύτήν ̂ πρόοδον τονίζει καί ό Θουκυδίδης (Α', 
71): «Άρχαιότροπα υμών τά επιτηδεύματα πρός αύτούς έστιν* ανάγκη 
δ’ ώσπερ τέχνης, αεί τά έπιγιγνόμενα κρατεΐν».

4. ’Αντί τοΰ: άλλοι; S, ή βουλγ. έχει: “Ε λλη να ς  ή τό προσ
θέτει μετ’ έκεΐνο.

5. Μετά τ ό : αυτήν  ή βουλγ. προσθέτει: ατρατενεα& αι, χα ι 
το ύτον  τόν  χρόνον.

6. Πρό τού: χώ ραν  SIA ή βουλγ. είχε : τή ν  τω ν α ντιπ ά λω ν.
7. Τούς βαρέως δηλ. (οπλισμένους στρατιώτας των.
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τρέπετε λοιπόν (νά ομιλήσω) και δεν θά όργισθήτε ; (Άναγινώ- 
σκει τό υπόμνημα)1.

Άλλ’ οί θέλοντες νά καθησυχάζουν την πόλιν διαδίδουν 
την μωράν φήμην, δτι δήθεν ό Φίλιππος δεν είναι ακόμη τόσον 
φοβερός όσον ήσαν κάποτε οι Λακεδαιμόνιοι, οί όποιοι κατά 
θάλασσαν μεν και εις δλην την Ελλάδα εκυριάρχουν, είχον δέ 
σύμμαχον καί τον βασιλέα των Περσών καί τίποτε δέν άνθί- 
στατο εις αυτούς. Καί δμως—λέγουν—τους άπέκρουσε καί εκεί
νους ή πόλις μας καί δέν κατεστράφη 2. Έ γώ  εν τούτοι:, επειδή 
δλα σχεδόν έχουν προοδεύσει καί ουδόλως είναι δμοια τά σημε
ρινά προς τά τοϋ παρελθόντος, νομίζω δτι τίποτε δέν έχει μετα- 
βληθή καί προοδεύσει περισσότερον από τά πράγματα τοϋ πολέ
μου 3. Διότι κατά πρώτον μέν μανθάνω έξ ακοής δτι άλλοτε οί 
Λακεδαιμόνιοι, καθώς καί δλοι οί άλλοι ("Ελληνες) 4, μόνον επί 
τέσσαρας ή πέντε μήνας, κατά την καλήν εποχήν δ, είσέβαλλον 
καί ελεηλάτουν μίαν χώραν 6 μέ τούς δπλίτας των 7 καί τά έκ 
πολιτών στρατεύματα των, κατόπιν δέ επέστρεφαν πάλιν είς τήν 
πατρίδα των 8. Διεπνέοντο δέ από τόσον αρχαϊκά ή μάλλον φι- 
λοπόλιδα αισθήματα 9, ώστε ούτε μέ χρήματα καί δωροδοκίας 
εζήτουν νά Ιπιτύχουν τίποτε από κανένα, άλλ’ ό πόλεμος ήτο 
τίμιος καί φανερός. Τώρα, όπως βλέπετε, τά πάντα σχεδόν έχουν 
άνατραπή από τούς προδότας, τίποτε δέ δέν γίνεται εκ παρατά- 
ξεως ή κατόπιν μάχης. Τοιουτοτρόπως μανθάνετε δτι δ Φίλιππος 
πηγαίνει δπου θέλει οδηγών δχι φάλαγγα βαρέως ώπλισμένων, 
αλλά στρατιώτας ελαφρώς ώπλισμένους, ιππείς, τοξότας, μισθο
φόρους, έ'να στρατόν οϋτω πως συγκεκροτημένον. Καί δταν επί 
πλέον έπιπέση εναντίον λαών οί όποιοι πάσχουν από εμφυλίους 
■έριδας 10, καί κανείς δέν εξέρχεται τών τειχών τής χώρας λόγψ 
τής έπικρατούσης έν αυτή δυσπιστίας, στήνει πολιορκητικός μη- 
χανάς καί πολιορκεί τήν πόλιν. Παραλείπω δέ νά εΐπω δτι δέν 
κάμνει καμμίαν διάκρισιν αν είναι θέρος ή χειμών, ούτε υπάρχει 
δι° αυτόν εποχή τις τοϋ έτους κατά τήν όποιαν εξαιρετικώς δια
κόπτει τάς επιχειρήσεις.

Εφόσον δμως δλοι τά ξεύρετε αυτά καί τά συλλογίζεσθε, 
δέν πρέπει νά άφήσετε νά πλησιάση δ πόλεμος είς τήν χώραν

8 . Τό βλέπομεν είς τήν Ιστορίαν τοΰ Θουκυδίδου (Β' 23), 
τουλάχιστον κατά τήν πρώτην περίοδον τοΰ πολέμου.

9. Π ο λιτιχώ ς· τιμιότητος δηλαδή ή οποία αρμόζει είς πόλεις 
•έλευθέρας. Ό  Σχολιαστής τό άρχαίω ς μεταφράζει: άφελώ ς και χω ρ ίς  
π α νουρ γία ς . *0 Θουκυδίδης λέγει: άρχαιότροπον.

10. Μετά τό : εν  αν το ϊς  ή βουλγ. προσθέτει: καί τ ε τα ρ α γ μ ί-  
νο ις. Ό  ρήτωρ υπονοεί τάς ταραχάς τάς όποίας διήγειρον τά χρή
ματα τοΰ Φιλίππου.
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εύήθειαν τήν του τότε πρός Λακεδαιμονίους πολέμου 
βλέποντας έκτραχηλισθήναι, άλλ’ ώς έκ πλείστου φυλάτ- 
τεσθαι τοΐς πράγμασι καί ταΐς παρασκευαΐς δπως οϊκο- 
θεν μή κινήσεται σκοποΟντας, οΰχί συμπλακέντας δια-

52 γωνίζεσθαι. Πρός μέν γάρ πόλεμον πολλά φύσει πλεο- 
νεκτήμαθ’ ήμϊν ύπάρχει, άνπερ, δ  άνδρες ’Αθηναίοι, 
ποιεΐν έθέλωμεν ά δεΐ, ή φύσις τής εκείνου χώρας, ής 
άγειν καί φέρειν έστι πολλήν καί κακώς ποιεΐν, άλλα 
μυρία· εις δ’ άγώνα άμεινον ήμών έκεΐνος ήσκηται.

53 Ού μόνον δέ δεΐ ταΟτα γιγνώσκειν ουδέ τοΐς έργοις 
έκεΐνον άμύνεσθαι τοΐς τοΟ πολέμου, άλλα καί τώ λογι- 
σμώ καί τη διανοία τούς παρ’ ήμΐν ύπέρ αύτοΰ λέγον
τας μισήσαι, ένθυμουμένους δτι ούκ ένεστι τών της πό- 
λεως έχθρών κρατήσαι πριν άν τούς έν αύτή τη πόλει

54 κολάσηθ’ ύπηρετοΟντας έκείνοις. ‘Ό  μά τόν Δία καί 
τούς άλλους θεούς οΰ δυνήσεσθ’ ύμεΐς ποιήσαι, άλλ’ 
είς τοΰτ’ άφΐχθε μωρίας ή παρανοίας ή ούκ έχω τί λέγω, 
—πολλάκις γάρ έμοιγ’ έπελήλυθε καί τούτο φοβεΐσθαι, 
μή τι δαιμόνιον τά πράγματ’ έλαύνη—ώστε λοιδορίας, 
φθόνου, σκώμματος, ής τινός άν τύχηθ’ ένεκ’ αίτιας, άν- 
θρώπους μισθωτούς, δν ούδ’ άν άρνηθεΐεν ένιοι ώς ούκ 
είσί τοιούτοι, λέγειν κελεύετε, καί γελάτ’ άν τισι λοιδο-

55 ρηθώσιν. Καί ούχί πω τούτο δεινόν, καίπερ δν δεινόν, 
άλλά καί μετά πλείονος άσφαλείσς πολιτεύεσθαι δεδώ- 
κατε τούτοις ή τοΐς ύπέρ ύμών λέγουσι. Καίτοι θεά- 
σασθ’ δσας συμφοράς παρασκευάζει τό τών τοιούτων 
έθέλειν άκροάσθσι. Λέξω δ’ έργα ά πάντες εΐσεσθε.

56 Ήσαν έν Όλύνθω τών έν τοΐς πράγμασι τινές μέν 
τού Φιλίππου καί πάνθ’ ύπηρετοΰντες έκείνω, τινές δ’ οί 
τού βέλτιστου καί δπως μή δουλεύουσιν οί πολΐται 1 2 3 4

1. Δέ\ ήπατατο βΐς τό σημεΐον τοΰτο ό Δημοσθένης. Παρά 
τήν σνμμαχίαν των μέ τούς Θηβαίους, οί ’Αθηναίοι ήττήθησαν υπό 
τοΰ Φιλίππου είς μάχην έκ παρατάξεως.

2. Μετά τό π ο ιή σ α ι SL ή βουλγ. προσθέτει: ουδέ βονλεσ& αι.
3. Ή  δριμύτης τής γλώσσης τοΰ ρήτορος είς τό σημεΐον τοΰτο 

έχει φθάσει είς τό μή περαιτέρω, είναι δέ άξιοθαΰμαστον τό θάρρος 
τοΰ όμιλοΰντος είς δημοσίαν συνέλευσιν λαοΰ παντοδυνάμου.

4. Ή  σκέψις δτι οί θεοί τυφλώττουν δσους θέλουν νά κατα- 
στρέψουν άπαντρ συχνά είς τούς αρχαίους. Βλ. Είσαγωγήν ‘Η ροδό
του  Βιβλιοθήκης «Παπύρου». Πρβλ. Σοφοκλέους Αίας, 604 : «Κάμε 
μέν δαίμων έλρ». Εύριπίδου Όρίατης, 2: «Ούδέ πάθος, ούδέ συμφορά 
θεήλατος». ’Επίσης τό μεταγενέστερον χριστιανικόν : «Μωραίνει κύ-
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μας. Ούτε νά αποβλέπετε είς την απλότητα τοΰ παλαιού προς 
τούς Λακεδαιμονίους πολέμου, διότι έτσι θά καταλήξωμεν εις 
καταστροφήν. Άλλα πρέπει νά προφυλαττώμεθα όσον τό δυνα
τόν έγκαιρότερον με την πολιτικήν μας καί τάς στρατιωτικάς μας 
προπαρασκευάς, φροντίζοντες πώς νά μη έξέλθη (ό Φίλιππος) άπό 
την χώραν του, ώστε νά μη διαγωνιζώμεθα συμπλεκόμενοι προς 
αυτόν σώμα με σώμα. Διότι ώς προς την διεξαγωγήν τοΰ πολέ
μου διαθέτομεν πολλά φυσικά πλεονεκτήματα, άν πράγματι 
θέλωμεν, ώ Αθηναίοι, νά κάμνωμεν ό',τι πρέπει: την φυσικήν 
δηλαδή τοποθεσίαν τής χώρας εκείνου, τής οποίας μέγα μέρος 
δυνάμεθα νά λεηλατώμεν καί νά έρημώνωμεν, καί)ώς καί άλλα 
αναρίθμητα. Εις τον έκ παρατάξεως όμως αγώνα εκείνος είναι 
καλύτερον άπό ήμάς ήσκημένος 1.

"Οχι μόνον δε αυτά πρέπει νά γνωρίζετε καί ούτε μόνον μέ 
τά έργα τοΰ πολέμου νά άμΰνεσθε εναντίον εκείνου, αλλά πρέπει 
καί νά τούς μισήσετε έξ όλης ψυχής καί καρδίας όσους εδώ 
πέρα ομιλούν υπέρ αυτού, νά έχετε δέ ύπ’ όψιν ότι δεν είναι δυ
νατόν νά ύπερισχΰσετε τών εκτός τής πόλεως εχθρών πριν 
τιμωρήσετε όσους υπηρετούν εκείνους μέσα είς αύτήν τήν πόλιν. 
Αύτό όμως, μά τόν Δία καί τούς άλλους θεούς, δεν θά ήμπορέ- 
σετε νά τό κάμετε 3, άλλ’ έχετε φθάσει είς τοιούτο σημεΐον μω
ρίας ή παραφροσύνης 3 ή δεν ήξεύρω καί εγώ τί νά εΐπω — 
διότι πολλάς φοράς μοΰ ήλθεν είς τόν νούν και τό φοβούμαι, 
μήπως δηλαδή καμμία θεία δύναμις κατευθύνει τά πράγματα 4 5 
—ώστε άπό διάθεσιν κακολογίας, άπό ζηλοφ'ίονίαν ή έμπαιγμόν 
ή άπό οίανδήποτε άλλην αιτίαν θά έτύχαι.ε, επιτρέπετε εις 
μίσθαρνα άτομα,—μερικά τών οποίων ουδέ καν θα ήρνούντο ότι 
είναι τοιούτοι—νά λαμβάνουν τόν λόγον, καί γελάτε μάλιστα αν 
κακολογήσουν κανένα. Καί δέν είναι άκόμη τούτο φοβερόν—αν 
καί είναι φοβερόν—, άλλά έχετε επιτρέψει είς αυτούς νά πολι- 
τεύωνται μέ περισσοτέραν άσφάλειαν παρά εκείνοι πού ομιλούν 
υπέρ τών συμφερόντων σας δ. Παρατηρήσατε εν τούτοις πόσας 
συμφοράς παρασκευάζει τό νά θέλετε νά άκούετε τοιούτους αν
θρώπους. Θά εΐπω γεγονότα, τά όποια θά σάς είναι γνωστά.

Ά π  j τούς πολιτικούς άνδρας τής Όλύνθου μερικοί μέν ήσαν 
άνθρωποι τού Φιλίππου 6 καί τόν έξυπηρέτουν είς όλα, μερικοί 
δέ άλλοι ήσαν άφωσιωμένοι είς τό δημόσιον συμφέρον καί έκα- 
μναν ό,τι πρέπει διά νά μή περιπέσουν οί σ μπολϊταί των εις

ριος δν βούλεται άπολέσαι» καί τό λατινικόν (τοΰ Publius Syrus):
«Stultum facit fortune, quern vult perdere»^

5. Τά αύτό παράπονον διετύπωσεν ό Δημοσθένης καί είς τόν 
JXc£< τον οτιφάνου  λόγον του (§ 138).

6 . Τοΰ Φιλίππου SL. τά τον Φιλίππου φρονοϋντις  Vulg.
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πράττοντες. Πότεροι δή τήν πατρίδ’ έξώλεσαν; "Η πό- 
τεροι τούς ιππέας προύδοσαν, ών προδοθέντων ’Όλυν- 
θος άπώλετο ; Οί τά Φιλίππου φρονοΰντες καί, δτ' ήν ή 
πόλις, τούς τά βέλτιστα λέγοντας συκοφαντοΰντες και 
διαβάλλοντες ούτως ώστε τόν γ’ Άπολλωνίδην καί έκ- 
βαλεΐν ό δήμος ό τών Όλυνθίων έπείσθη.

57 Ού τοίνυν παρά τούτοις μόνον τό έθος τούτο πάντα 
κάκ’ εϊργάσατο, άλλοθι δ’ ούδαμοΟ. Άλλ’ έν ’Ερέτρια, 
έπειδή άπαλλαγέντος Πλουτάρχου κ:η τών ξένων ό δή
μος είχε τήν πόλιν καί τόν Πορθμόν, οί μεν έφ’ ήμδς 
ήγον τά πράγματα, οί δ’ έπί Φίλιππον. Άκούοντες δε 
τούτων τά πολλά μάλλον οί ταλαίπωροι καί δυστυχείς 
Έρετριεΐς τελευτώντες έπείσθησαν τούς περί ύπέρ αύ-

58 τών λέγοντας έκβαλεΐν. Καί γάρ τι πέμψας Ίππόνικον 
ό σύμμαχος αύτοΐς Φίλιππος καί ξένους χιλίους, τά 
τείχη περιεΐλε του Πορθμού καί τρεις κατέστησε τυράν
νους, "Ιππαρχον, Αύτομέδοντα, Κλείταρχον. Καί μετά 
ταΟτ’ έξελήλακεν έκ τής χώρας δίς ήδη βουλομένους 
σώζεσθαι, τότε μεν πέμψας τους μετ’ Ενρνλόχον ξένους, 
πάλιν δε τους μετά Παρμενίωνος.

59 Καί τί δει τά πολλά λέγειν; Άλλ’ έν Ώρεώ Φιλιστί- 
δης μέν έπραττε Φιλίππω καί Μένιππος και Σωκράτης 
καί θόας καί Άγαπαΐος, οΐπερ νΟν έχουσι τήν πόλιν— 
καί ταΰτ’ ήδεσαν άπαντες,—Εύφραΐος δέ τις, άνθρωπος 
καί παρ’ ήμΐν ποτ’ ένθάδ’ οίκήσας, δπως έλεύθεροι καί

60 μηδενός δούλοι έσονται. Οδτος τά μέν άλλ’ ώς ύβρί- 
ζετο καί προεπηλακίζεθ’ ύπό του δήμου, πολλ’ άν εϊη 
λέγειν ένιαυτώ δέ πρότερον τής άλώσεως ένέδειξεν ώς 
προδότην τόν Φιλιστίδην καί τούς μετ’ αύτοΟ, αίσθόμε- 
νος ά πράττουσιν. Συστραφέντες δ’ άνθρωποι πολλοί, 
καί χορηγόν έχοντες Φίλιππον καί πρυτανευόμενοι παρ’ 1 2

1. Δύο Όλύνθιοι φίλοι τοΰ Φιλίππου, δ Λασθένης καί ό Εύ- 
θυκράτης, άναλαβόντες τήν διοίκησιν τοΰ Ιππικού τής πατρίδος των, 
άντί τοΰ πατρκότου Άπολλωνίδου, τό παρέδωσαν εις τούς Μακεδόνας.

2. Ό  Πλούταρχος ούιος ήτο τύραννος τής Ερέτριας, προσ
ποιούμενος δέ τόν φίλον τών ’Αθηναίων είχε ζητήσει τήν βοήθειαν των 
κατά τών εχθρών του. *0 φίλος του Μειδιάς ύπεστήριξβ τήν αΐτησίν 
του έν ’Αθήναις, μόνον δέ ό Δημοσθένης άντέκρουσε την εκστρατείαν 
αυτήν, ή όποια είχε θλιβεράν έκβασιν διά τούς 'Αθηναίους. Ό  επίορ
κος ούτος δυνάστης τής Εύβοιας, είρηνεύσας μέ τούς αντιπάλους του 
καί μή δυνάμενος νά πληρώση τούς μισθοφόρους του, παρέδωσεν είς 
αυτούς τούς επιφανέστερους ’Αθηναίους μαζί μέ τόν στρατηγόν των 
Μολοσσόν, οί όποιοι είχον πολεμήσει ύπέρ αύτοϋ. 01 ’Αθηναίοι έπλή- 
ρωσαν 50 τάλαντα διά νά απελευθερωθούν. Βλ. τόν λόγον τοΰ Δη-
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δουλείαν Ποιοι λοιπόν έξωλόθρευσαν την πατρίδα των ; Ποιοι 
παρέδωσαν προδοτικώς τό Ιππικόν καί μέ την προδοσίαν των 
έχάθη καί ή ’Όλυνθος1 ; ΟΙ άνήκοντες εις την μερίδα τοϋ Φι
λίππου, οί όποιοι, καί όταν ακόμη υφίστατο ή πόλις, έσυκο- 
φάντουν τούς υποστηρίζοντας τό συμφέρον αυτής καί τούς διέ- 
βαλλον τόσον, ώστε ό λαός τής Όλύνθου να πεισθή καί έξορίση 
καί αυτόν τον Άπολλωνίδην.

Αυτά όμως τά ήδη δεν έπροξένησαν μόνον εις εκείνους (τούς 
Όλυνθίους) όλα τά κακά καί εις κανέν άλλο μέρος. Καί εις τήν 
Ερέτριαν, όταν απαλλαγείς τοϋ Πλουτάρχου καί των μισθοφό
ρων του κύριος τής πόλεως καί τοϋ πορθμού ήτο ό λαός, άλλοι 
μέν ωθούν τά πράγματα προς ήμάς * 3, άλλοι δέ προς τον Φίλιπ
πον. Άκούοντες έν τούτοις ώς επί τό πολύ αυτούς τούς τελευ
ταίους μάλλον οί ταλαίπωροι καί δυστυχείς Έρετριεΐς τελικώς 
έπείσθησαν να εκδιώξουν εκείνους, πού ώμίλουν προς τό συμφέ
ρον των. Τότε ό σύμμαχος (καί φίλος) αυτών Φίλιππος, άπο- 
στείλας τον Τππόνικον καί χιλίους μισθοφόρους, έκρήμνισε τά 
τείχη τοϋ πορθμοϋ καί έγκαθίδρυσε τρεις τυράννους, τον "Ιπ
παρχον, τον Αύτομέδοντα καί τον Κλείταρχον. Μετά ταΰτα έξε- 
δίωξεν από τήν χώραν των (τούς δημοκρατικούς), οί όποιοι δύο 
ήδη φοράς ήθέλησαν να σωθούν [τήν μίαν μέν φοράν άποστεί- 
λας τούς υπό τον Εύρύλοχον μισθοφόρους, τήν άλλην δέ υπό 
τον ΙΙαρμενίωνα]3.

Ποία άλλωστε ανάγκη νά λέγω πολλά (παραδείγματα); Εις 
τον Ώρεόν ό Φιλιστίδης μέν είργάζετο υπέρ τοϋ Φιλίππου 4 5, 
καθώς καί ό Μένιππος καί ό Σωκράτης καί ό Θόας καί ό Ά γα - 
παϊος, οί όποιοι κατέχουν τώρα τήν πόλιν—καί αυτά τά ήξευραν 
όλοι—, κάποιος δέ Εϋφραΐος, ό όποιος κατφκησε κάποτε καί 
εδώ εις τήν πόλιν μας δ, είργάζετο πώς νά είναι ελεύθεροι καί νά 
μή γίνουν κανενός δούλοι. Καί περί μέν τοϋ ότι ύβρίζετο ούτος 
καί έπροπηλακίζετο από τόν λαόν, πολλά θά είχε κανείς νά εϊπη. 
Έ ν  όμως έτος προ τής καταλήψεως τής πόλεως κατήγγειλε τόν 
Φιλιστίδην καί τούς οπαδούς του ως προδότας, διότι είχεν άντιλη- 
φθή τίεκαμναν. Τότε συγκεντρωθέντες άνθρωποι πολλοί, μισθοδο
τούμενοι από τόν Φίλιππον καί διευθυνόμενοι παρ’ εκείνου

μοσθένους Περί ειρήνης, 5.
3. Ή  προσθήκη αίίτη, ή οποία παραλείπεται είς τά S καί L, 

φαίνεται μάλλον ώς σημείωσις παρεμβληθεΐσα κατά λάθος είς τό 
κείμενον.

4. Ώ ς προς τήν εκφρασιν, πρβλ. Θουκυδίδου (Ε', 76): «Οί άν- 
δρες οί τοΐς Λακεδαιμονίοις πράσσοντες».

5. *0 Εϋφραΐος ουτος υπήρξε μαθητής τοϋ Πλάτωνος, παρέ- 
μεινε δέ έπί μακρόν εις τήν αυλήν τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας
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έκείνου, άπάγουσι τόν Εύφραίον είς τό δεσμωτήριον ώς
61 συνταράττοντα την πόλιν. Όρών δέ τοΟΘ’ ό δήμος ό 

τών Ώρειτών, άντί τοΟ τώ μεν βοηθεΐν, τούς δ’ άποτυμ- 
πανίσαι, τοΐς μεν ούκ ώργίζετο, τόν δ’ έπιτήδειον ταΟτα 
παθεΐν έφη καί έπέχαιρεν. Μετά ταΰθ’ οί μέν, έπ’ έξου- 
σίας όπόσης έβούλοντο, έπραττον δπως ή πόλις ληφθή- 
σεται καί κατεσκευάζοντο τήν πρδξιν τών δέ πολλών 
εϊ τις αϊσθοιτο, έσίγα καί κατεπέπληκτο, τόν Εύφραίον 
οΓ έπαθε μεμνήμενοι· οϋτω δ’ άθλίως διέκειντο, ώστ’ 
ου πρότερον έτόλμησεν ούδείς, τοιούτου κακοΟ προσι- 
όντος, βήξαι φωνήν, πριν διασκευασάμενοι πρός τά τείχη 
προσήεσαν οί πολέμιοι. ΤηνικαΟτα δ’ οί μέν ήμύνοντο,

62 οί δέ προυδίδοσαν. Τής δέ πόλεως ούτως άλουσης αί- 
σχρώς καί κακώς, οί μέν δρχουσι καί τυραννοΟσι, τούς 
τότε σώζοντας έαυτούς καί τόν Εύφραίον έτοιμους ότι- 
οΟν πο εΐν όντας, τούς μέν έκβαλόντες, τούς δ’ άποκτεί- 
ναντες· ό δ’ Εύφραΐος έκεΐνος άπέσφαξεν έαυτόν, έργω 
μαρτυρήσας δτι καί δικαίως καί καθαρώς ύπέρ τών πο
λιτών άνθειστήκει Φιλίππω.

63 Τί ουν ποτ’ αίτιον, θαυμάζετ’ 'ίσως, τό καί τούς 
Όλυνθίους καί τούς Έρετριεΐς καί τούς Ώρείτας ήδιον 
πρός τούς ύπέρ Φιλίππου λέγοντας έΛειν ή τούς ύπέρ 
αύτών; "Οπερ καί παρ’ ύμΐν, δτι τοΐς μέν ύπέρ του βέλ
τιστου λέγουσιν ούδέ βουλομένοις ένεστιν ένίοτε πρός 
χάριν ούδέν είπείν τά γάρ πράγματ’ άνάγκη σκοπεΐν 
δπως σωθήσεται· οί δ’ έν αύτοΐς οίς χαρίζονται Φιλίπ-

64 πω συμπράττουσιν. Είσφέρειν έκέλευον, οί δ’ ούδέν δεΐν 
έφασαν πολεμεΐν καί μή πιστεύειν, οί δ’ αγειν ειρήνην, 
έως έγκατελήφθησαν τδλλα τόν αύτόν τρόπον οΐμαι 1 2 3 4

Περδίκκα, τόν όποιον προσετάθησε νά κατηχήση είς τάς ιδέας τον 
διδασκάλου του. Κατά παράδοξον σύμπτωσιν αυτός συνεβούλευσε τόν 
Περδίκκαν νά έμπιστευθή είς τόν νεαρόν Φίλιππον τήν διοίκησιν 
επαρχίας, ύκεΐθεν δέ ήρχισεν ή καταπληκτική σταδιοδρομία τοϋ μετέ- 
πειτα μεγάλου βασιλέως. Ό  Εύφραΐος, άπηγοητευθείς άπό ό,τι εΐδεν 
είς τήν αυλήν τής Μακεδονίας, έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα του γενό- 
μενος πολέμιος τής μακεδονικής επιρροής.

1. Τψ μέν... τους δέ... τοΐς μέν... τον δέ. Κατά τήν συνήθειαν 
τών άρχαίων ρητόρων, ό ρήτωρ επαναλαμβάνει τήν άπαρίθμησίν του 
κατ’ άντίστροφον τάξιν.

2. Νά μπήξη φωνήν. Ό  Ηρόδοτος έγραφεν (1, 85): «ό δέ 
παϊς οίίτος ό άφωνος... υπό δέους τε καί κακοΰ ερρηξε φωνήν».

3. Ό τα ν  ό Εύφραΐος τούς κατήγορε ώς προδότας.
4. Νά τόν κατακομματιάσουν· νά τόν τιμωρήσουν καθ’ οίον- 

δήποτε τρόπον.
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σΰρουν τον Εΰφραΐον εις τάς φύλακας, ώς δήθεν διαταράσσοντα 
τήν πόλιν. Βλέπων ταΰτα δ λαός τοΰ Ώρεοϋ, dvti αυτόν μεν 
νά τον βοηθήση, τούς άλλους δέ νά τούς σκοτώση από τό ξύλο, 
κατ’ αυτών μεν δεν έξεδήλωσεν οργήν, δι’ εκείνον δέ έ'λεγεν 1 
δτι ήξιζε νά τα πάθη καί έχαιρεκάκει δι’ αυτό.

Κατόπιν, οί μεν (αντίπαλοί του) ένήργουν ελευθέριος, με 
δσην ήθελαν εξουσίαν, πώς νά καταληφθήή πόλις καί έφρόντιζαν 
νά φέρουν εις πέρας τό σχέδιόν τιον. "Οσον αφορά εις τον πολύν 
λαόν, άν κανείς άντελαμβάνετο (τήν προδοσίαν), έσιώπα τρομο
κρατημένος καί ενθυμούμενος τί έ'παθεν ό Εύφραΐος Εις τόσον 
μάλιστα άθλίαν κατάστασιν εΰρίσκοντο, ώστε κανείς δεν έτόλμησε 
προηγουμένως, ένφ έπλησίαζε τοιαΰτη καταστροφή, νά φω- 
νάξη 8 καί διαμαρτυρηθή, παρά μόνον όταν παρουσιάσθησαν 
εις τά τείχη οί εχθροί, άφοΰ πλέον τά είχαν ετοιμάσει δλα. Τότε 
μόνον—πολύ άργά δμως—άλλοι μεν ΰπερήσπιζαν τήν πόλιν, οί 
άλλοι δέ τήν έπρόδιδαν. Άφοΰ λοιπόν ή πόλις έκυριεΰθη κατά 
τόσον αισχρόν καίάνανδρον τρόπον, οί τελευταίοι μέν κυβερνούν 
καί διοικούν τυραννικώς, άπό εκείνους δέ·—τον λαόν—πού τούς 
εγλύτωσαν Άλλοτε 3 καί ήσαν έ'τοιμοι νά κάμουν οτιδήποτε εις 
τον ΕΰφραΐονΑ, άλλους μέν τούς έξεδίωξαν, άλλους δέ τούς 
εφόνευσαν. "Οσον άφορά εις τον Εΰφραΐον, αΰτός κατεσφάγη 
μόνος του δ, άποδείξας έμπράκτως δτι είχε δίκαιον καί μέ άφι- 
λοκέρδειαν ήγωνίσθη υπέρ τών συμπολιτών του, άντισταθείς κα
τά τοΰ Φιλίππου.

Ποιον λοιπόν είναι αράγε τό αίτιον, θά έρωτάτε ίσως 
μέ άπορίαν, ώστε καί οί Όλΰνθιοι καί οί Έρετριεΐς καί οί Ώρεΐ- 
ται νά διάκεινται εΰνοίκώτερον προς τούς συνηγοροΰντας υπέρ 
τοΰ Φιλίππου, παρά προς τούς δμιλοΰντας προς τό συμφέρον τω ν; 
Είναι τό αίτιον πού παρατηρείται καί εις σάς. "Οτι δηλαδή οί 
μέν δμιλοΰντες προς τό συμφέρον τής πόλεως καί νά τό ήθελαν 
κάποτε δέν ήμποροΰν νά εΐπουν τίποτε προς εΰχαρίστησίν σας. 
Τοΰτο συμβαίνει διότι πρέπει νά φροντίζουν πώς θά σωθή ή 
κατάστασις, ενώ οί άλλοι μέ τούς κολακευτικούς των λόγους εξυ
πηρετούν συγχρόνως καί τον Φίλιππον. Οί μέν (πατριώται) προέ- 
τρεπαν νά επιβληθούν φορολογίαι, οί άλλοι δέ (οί φίλοι τοΰ Φι
λίππου) ελεγαν δτι δέν χρειάζεται κανείς φόρος. Οί μέν (συνε- 
βούλευαν δτι έ'πρεπε) νά πολεμούν καί νά δυσπιστοΰν (προς τον 
Φίλιππον), οί άλλοι δέ νά διατηρηθή ή ειρήνη, μέχρις δτου κατε- 
λήςρθησαν άπροετοίμαστοι μέσα εις τήν χώραν των. Καί τά άλ- 5 * *

5. Ό  Καρύστιος βέβαιοί δτι πεσών είς χεΐρας των Μακεδό-
νων τοΰ Παρμενίωνος διαταγή τούτου έθανατώθη. Πιθανωτέρα φαίνε
ται ή εκδοχή τοΰ Δημοσθένους. εγγύτερον τών γεγονότων ευρισκομένου.
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πάνθ’, ΐνα μή καθ’ έκαστα λέγω. Οί μέν έφ’ οΐς χαρι- 
οΰνται, ταΰτ’ έλεγον και ελνπονν ονδέν, οί δ’ έξ δ»ν έμελ- 
λον σωθήσεσθαι, προοήοαν δ ’ άπέχβειαι. Πολλά δέ καί τά 
τελευταία ούχ ούτως πρός χάριν ούδέ δι’ άγνοιαν οί 
πολλοί προσίεντο, άλλ’ ύποκατακλινόμενοι, επειδή τοϊς 
δλοις ήττάσθαι ένόμιζον.

65 "Ο νή τόν Δία καί τον Άπόλλω δέδοικ’ έγώ μή 
πάθηθ’ ύμεΐς, έπειδάν εϊδητ’ έκλογιζόμενοι μηδέν έν 
ύμϊν ένόν και τους εις τον·&’ υπάγοντας υμάς ορών ονκ 
ορρωδώ, άλλά δνσωπονμαι' η γάρ έξεπίτηδες η δ ι’ άγνοιαν 
εις χαλεπόν π ρ ά γμ ’ νπάγονσι την πάλιν. Καίτοι μή γένοιτο 
μέν, 5> άνδρες Αθηναίοι, τά πράγματ’ έν τούτω· τεθνά- 
ναι δέ μυριάκις κρεΐττον ή κολακεία τι ποιήσαι Φιλίπ-

66 που. Κ α ι προέσ'&αι των νπερ υμών λεγόντων τινάς. Καλήν 
γ’ οί πολλοί νυν άπειλήφασιν Ώρειτών χάριν δτι τοΐς 
Φιλίππου φίλοις έπέτρεψαν αύτούς, τόν δ’ Εύφραΐον έώ- 
θουν. Καλήν γ’ ό δήμος ό Έρετριέων δτι τούς μέν ύμε- 
τέρους πρέσβεις άπήλασεν, Κλειτάρχω δ’ ένέδωκεν αυ
τόν δουλεύουσί γε μαστιγουμενοι καί σφαττόμενοι. 
Καλώς Όλυνθίων έφείσατο, τών τόν μέν Λασθένη ίπ
παρχον χειροτονησάντων, τόν δ’ Άπολλωνίδην έκβα-

67 λόντων. Μωρία καί κακία τά τοιαΰτ’ έλπίζειν, καί κα
κώς βουλευομένους καί μηδέν δ»ν προσήκει ποιεΐν έθέ- 
λοντας, άλλά τών ύπέρ τών εχθρών λεγόντων άκροω- 
μένους, τηλικαύτην ήγεΐσθαι πόλιν οΐκεΐν τό μέγεθος

68 ώστε, μηδ’ άν ότιοΟν fj, δεινόν πείσεσθαι. Καί μήν έκεΐνό 
γ’ αισχρόν ύστερόν ποτ’ είπείν «Τις γάρ άν φήθη ταΟτα 
γενέσθαι; Νή τόν Δία, έδει γάρ τό καί ποιήσαι καί τό μή 
ποιήσαι;» Πόλλ’ άν είπείν έχοιεν Όλύνθιοι νυν, ά τότ’ εί 
προείδοντο, οΰκ άπώλοντο· πολλ’ άν Ώρεΐται, πολλά 1 2 3 4 5 6

1. Τό Α προσθέτει τά χωρία: Κ α ι ε λν π ο ν ν  ονδέν  καί προ σ ή -  
οαν δ’ απέχ·&·ειαι.

2. Ή  φράσις αυτή παραλείπεται είς πλεΐστα χειρόγραφα 
(SL FY O ), εύρίσκεται δεείς τήν βουλγάταν. 'Ο Weil δέν την υιοθετεί.

3. Αί λέξεις : κα ί προέσϋ-α ι... τ ινά ς  λείπουν είς τά SL* μόνον.
4. Είναι καταφανής ό πικρός είρωνικός τόνος τοϋ ρήτορος. 

Ή  πόλις καταληφθεϊσα υπό τοΰ Φιλίππου παρεδόθη είς τόν τύραννον 
Φιλιστίδην.

5. Άντι τοΰ σφ α ττό μ ενο ι SLA, ή βουλγ. έχει: στρεβλόν μ εν  οι. 
Οί ήγέται τοΰ λαοΰ τής ’Ερέτριας έξωρίσθησαν, έπεβλήθη δέ ώμότα- 
τον καθεστώς τυραννίας.

6 . Νά έλπίζωμεν δηλαδή ότι ό Φίλιππος θά μεταχειρισθή με
τριοπαθής ένα λαόν ό όποιος θά ύποβληθή είς ταπεινώσεις διά νά 
τόν έξευμενίση.
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λα δλα φαντάζομαι δτι θά είναι δμοια, διά να μή τα άναφέρω 
εν προς εν ιδιαιτέρως. ΟΙ μέν έλεγαν (εις τον λαόν) δ,τι έχρειάζε- 
το διά νά γίνουν αρεστοί καί τίποτε τό δυσάρεστον, οί άλλοι δε 
δ,τι έμελλε νά τον σώση καί έδημιούργουν εχθρότητας ι . Τέλος 
πάντων ό λαός έπέτρεπε νά γίνωνται πολλά, δχι διότι ήσθάνετο 
εΰχαρίστησιν ούτε από άγνοιαν, αλλά διότι ΰπέκυπτε νομίζων δτι 
ήτο κατώτερος εις δλα.

Αυτό, μά τον Δία καί τον ’Απόλλωνα, φοβούμαι καί εγώ 
μήπως πάθετε καί σείς, δταν θά άντιληφθήτε δτι δεν σάς είναι 
πλέον δυνατόν νά κάμετε τίποτε. "Οταν εν τουτοις βλέπω νά οάς 
οδηγούν εκεί, δεν φοβούμαι αλλά εντρέπομαι. Διότι είτε εξεπίτη
δες είτε από άγνοιαν οδηγούν την πόλιν εις φοβερόν αδιέξοδον8. 
Είθε δμως, ώ ’Αθηναίοι, νά μή φθάσουν τά πράγματα εις τό ση- 
μειον τούτο" είναι δε μυριάκις προτιμότερον νά άποθάνωμεν 
παρά νά σωθώμεν κολακεύοντες τον Φίλιππον καί παραδίδοντες 
εις αυτόν μερικούς από εκείνους πού υπερασπίζουν τά συμφέ- 
ροντά σας3. Ώραίαν, μά την αλήθειαν, αμοιβήν έλαβαν οί κά
τοικοι τού Ώρεού διότι παρεδόθησαν έκουσίως είς τούς φίλους 
τού Φιλίππου, άπεμάκρυναν δε τον Εύφραίον 4. Ώραίαν επίσης 
καί δ λαός τής ’Ερέτριας (έλαβεν αμοιβήν) πού έξεδίωξε μέν τούς 
ίδικούς σας απεσταλμένους, παρεδόθη δέ δ ίδιος εις τον Κλείταρ- 
χον. Τώρα είναι δούλοι καί τούς μαστιγώνουν καί τούς σφάζουν 6. 
Ω ραία Ιλυπήθη τούς Όλυνθίους, οί δποΐοιτόν μέν ΛασΟένη εξέ
λεξαν ίππαρχον, τον Άπολλωνίδην δέ τον εξεδίωξαν. Είναι μω
ρία καί ανανδρία νά τρέφωμεν τοιαύτας ελπίδας6, κακώς δέ 
σκεπτόμενοι καί μή θέλοντες νά κάμνωμεν τίποτε από δσα πρέ
πει, νά άκροώμεθα εκείνους πού συνηγορούν υπέρ των εχθρών 
μας καί νά φανταζώμεθα δτι κατοικούμεν είς τόσον μ-,γάλην πό
λιν, ώστε νά μή φοβήται δτι θά δεινοπαθήση δτιδήποτε καί άν 
συμβή.

’Αλλά καί τί εντροπή βεβαίως κατόπιν (νά ύποχρεωθώμεν) 
κάποτε νά εΐπωμεν7 8: «Ποιος θά έπίστευεν δτι μπορούν νά γί
νουν αυτά; Μά τον Δία, έπρεπε νά γίνη αυτό καί νά μή γίνη 
εκείνο *». Πολλά ασφαλώς θά είχαν νά εΐπουν τώρα οί Όλύν- 
θιοι, πού, άν τά προέβλεπαν τότε, δέν θά κατεστρέφοντο. Πολλά

7. Μετά τό είηεΐν  SL, ή βουλγ. προσθέτει: συμβάντος τινύς.
8. Ό  Dindorf είς τό χωρίον τοΰτο υιοθέτησε (κατά G. Η. 

Schaefer) τήν γραφήν: και τό και τό μή ποιήοαι. Καί αυτός ό Πίν
δαρος δέν άπηξίωσε νά χρησιμοποίηση αυτήν τήν οίκείαν έκφρασιν. 
Πρβλ. Ό λυμπικός 2, 99 «"Ο... πλούτος... φέρει τών τε καί τών και
ρών»’ Πν&ικός 6, 74: «"Ολβος... τά καί τά νέμων».'Υπάρχει καί σή
μερον τό ώραιότατον λαϊκόν : τό και τό.
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€9 Φωκεϊς, πολλά τών άπολωλότων έκαστοι. ’Αλλά τί τού
των δφελος αύτοΐς; "Εως άν σφζηται τό σκάφος, αν τε 
μεΐζον αν τ’ έ/ αττον ή, τότε χρή καί ναύτην καί κυβερ
νήτην καί πάντ’ ανδρ’ έξης προθύμους είναι, καί δπως 
μήθ’ έκών, μήτ’ ακων μηδείς άνατρέψει, τοΟτο σκοπεΐ- 
σθαι- έπειδάν δ’ ή θάλαττα ύπέρσχη, μάταιος ή σπουδή.

70 Καί ήμεΐς τοίνυν, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, έως έσμέν 
σώοι, πόλιν μεγίστην έχοντες, άφορμάς πλείστας, άξίω- 
μα κάλλιστον, τί ποιώμεν; Πάλαι τις ήδέως άν ίσως 
έρωτήσων κάθηται. Έγώ νή Δί’ έρώ, καί γράψω δέ, ώστε, 
άν βούλησθε, χειροτονήσετε.

Αύτοί πρώτον άμυνόμενοι καί παρασκευαζόμενοι, 
τριήρεσι καί χρήμασι καί στρατιώταις λέγω,—καί γάρ 
άν απαντες δή που δουλεύειν συγχωρήσωσιν οί άλλοι,

71 ήμΐν γ’ ύπέρ τής έλευθερίας άγωνιστέον,—ταΰτα δή 
πάντ’ αύτοί παρεσκευασμένοι καί ποιήσαντες φανερά, 
τούς άλλους ήδη παρακαλώμεν καί τούς ταΟτα διδά- 
ξοντας έκπέμπωμεν πρέσβεις πανταχοΐ, εις Πελοπόννηοον, 
εις  *Ρόδον, εις Χ ίον , ώς βααιλέα λέγω — ουδέ γάρ τών έκεί- 
νφ  ανμφερόντων άφέατηκε τό μη τούτον έάοαι πάντα κατα- 
οτρέψασ&αι—ι'ν’ άν μέν πείσητε, κοινωνούς εχητε καί 
τών κινδύνων καί τών άναλωμάτων, αν τι δέη, εί δέ μή,

72 χρόνους γ ’ έμποιήτε τοΐς πράγμασιν. ’Επειδή γάρ έστι 
πρός αιδρα καί ούχί συνεστώσης πόλεως ίσχύν ό πόλε
μος, ούδέ τοΰτ’ άχρηστον, ούδ’ αί πέρυσι πρεσβεΐαι αί 
περί τήν Πελοπόννησον έκεΐναι καί κατηγορίαι άς έγώ 
καί Πολύευκτος ό βέλτιστος έκεινοσί καί Ήγήσιππος καί 1 2 3 4

1. Ωραία άλληγορική έκφρασις. Ιίρβλ. τούς στίχους τής Α ν τ ι 
γόνης, 189, τοΰ Σοφοκλέους, τούς οποίους αναφέρει ό ίδιος ό Δημοσθέ
νης εις τόν Περί της παραπρεαβεΐας λόγον : «"Ηδ’ (ή χθων) έστίν ή 
σψζουσα, καί ταύτης επι πλέοντες όρθώς τούς φίλους ποιούμεθα».

2. Τό μέγεθος τοΰ σκάφους δέν πρέπει νά έμπνέχι υπερβολικόν 
συναίσθημα ασφαλείας (εμπιστοσύνης εις τόν Φίλιππον).

3. ’Από τήν τελευταίαν ταύτην φράσιν καταφαίνεται ότι ό Δη
μοσθένης, συμπληρών τάς διατυπωθείσας καί εις άλλους λόγους του 
συμβουλάς, συνέταξε καί υπέβαλε ψήφισμα αποφάσεων, ώς συμπλήρωμα 
ούτως είπεϊν τοΰ λόγου τούτου. Βλ. κατωτέρω § 76.

4. Ό  Δημοσθένης επιμένει νά προετοιμασθοΰν πρώτοι οί ’Αθη
ναίοι καί άποκρούσουν τόν Φίλιππον, διά νά έμπνεύσουν εμπιστοσύνην 
και εις τούς άλλους "Ελληνας. Ή  έως τότε πλατωνική, τρόπον τινά, 
άντίθεσίς των πρός τόν εκ Μακεδονίας κίνδυνον, περιοριζομένη εις 
ωραίους λόγους ιιόνον, δέν ένέπνεε πλέον εμπιστοσύνην. Β λ.β ’ 'Ολυν
θιακόν § 12.
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καί οί ‘Ωρεϊται, πολλά καί οί Φωκεΐς, πολλά καί καθένας από 
εκείνους πού έχουν καταστραφή. Αλλά τί τούς ωφελούν όλα αυ
τά ; Εφόσον είναι δυνατόν νά σωθή τό σκάφος1, είτε μεγάλο 
είναι είτε μικρόν 3, τότε χρειάζεται καί οί ναϋται καί δ κυβερνή
της καί κάθε άνθρωπος μέ την σειράν του νά είναι πρόθυμοι καί 
νά κοιτάζουν πώς νά μη τό άναποδογυρίση κανείς είτε εκουσίως 
είτε άκουσίως. "Οταν σηκωθή ή θάλασσα (καί τό πλοΐον βυθισθή), 
τότε αποβαίνει ματαία κάθε προσπάθεια.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν καί -ημείς, ώ ’Αθηναίοι, εφόσον ακό
μη εΐμεθα σώοι καί έχομεν πόλιν ίσχυροτάτην, μέσα δε πάμπολ 
λα καί φήμην περίλαμπρον, τί πρέπει νά κάμωμεν; Ά πό πολλοΰ 
ίσως θά ύπάρχη κανείς μεταξύ τών ακροατών μου πού θά ήθε- 
λεν ευχαρίστως νά άπευθύνη αυτήν την ερώτησιν. Έγώ, μά τον 
Δία, θάτό εΐπω. Θά διατυπώσω μάλιστα καί έγγράφως την γνώ
μην μου, ώστε αν θέλετε νά την επικυρώσετε μέ την ψήφον 
σας3.

Η μείς οί ίδιοι πρώτοι νομίζω ότι πρέπει νά άποκροΰωμεν 
τον εχθρόν καί νά παρασκευαζώμεθα εις τριήρεις, χρήματα και 
στρατιώτας ή διότι καί άν δλοι οί άλλοι ("Ελληνες) συγκατανεύ
ουν νά ΰποκύψουν εις την δουλείαν, ημείς τουλάχιστον πρέπει 
νά άγωνισθώμεν υπέρ τής ελευθερίας. "Οταν λοιπόν προετοιμά- 
σωιιεν δλα αυτά ημείς οί ίδιοι καί τά καταστήσωμεν 5 6 φανερά 
(εις τούς "Ελληνας), τότε άς προσκαλοΰμεν καί τούς άλλους καί 
ας στέλλωμεν πανταχοϋ πρεσβείας, διά νά τούς πληροφορήσουν 
περί αυτών, εις την Πελοπόννησον, την Ρόδον, την Χίον καί 
εις αυτόν τόν βασιλέα τών ΙΙερσών, θά έλεγα—διότι συμφέρον 
καί εκείνου είναι νά μή άφήση τόν Φίλιππον νά ύποτάξη τά 
πάντα6—,ώστε άν μέν τούς πείσετε νά συμμετάσχουν εις τούς 
κινδύνους καί εις τάς δαπάνας, άν παραστή ανάγκη, είδ’ άλλως, 
θά έχετε τουλάχιστον κέρδος άπό τάς άναβολάς τών επιχειρήσεων. 
Διότι δταν πολεμή κανείς εναντίον άνδρός καί δχι προς την δύ- 
ναμιν καμμιά, πόλεως διωργανωμένης, ούτε τούτο (ή αναβολή) 
είναι πράγμα ανωφελές7 ούτε αί περυσιναί έκεΐναι πρεσβεΐαι 
εις τήν ΙΙελοπόννησον καί αί (εναντίον του) κατηγορίαι, τάς οποί
ας διετυπώσαμεν κατά τήν περιοδείαν μας εγώ καί ό άριστος 
εκείνος δ Πολύευκτος καί δ Ήγήσιππος καί άλλοι8 έμποδίσαν-

5. Μετά τό ποίησαντες S, ή βουλγ. προσθέτει: τοΐς "Ελλησι.
6 . Αί λέξεις : Π α ντα χο ΐ . . . μέχρι τοΰ: χαταοτρέ-φαο& αι πα- 

ραλείπονται μόνον είς τό S.
7. Κερδίζει κάνεις χρόνον, γενικώς είναι όφελος δταν έχη νά 

κάμη μέ άνθρωπον, ό όποιος δυνατόν νά πέση ασθενής ή νά άπο- 
θάνη, ένφ δταν πρόκειται περί κράτους (πόλεως) αντιμετωπίζει κανείς 
τήν μόνιμον καί συνεχή δύναμίν του.

8 . Πρόκειται περί προσώπων γνωστών διά τά άντιμακεδονικά
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οί άλλοι πρέσβεις περιήλθομεν, καί έποιήσαμεν έπισχεΐν 
έκεΐνον καί μήτ’ έπ’ Ά μβρακίαν έλθεΐν μήτ’ εις Πελο
πόννησον όρμήσαι.

73 Ού μέντοι λέγω, μηδέν αύτούς ύπέρ αύτών άναγ- 
καΐον έθέλοντας ποιείν, τούς άλλους πα ρακαλεΐν καί 
γάρ ευηθες τά οίκεΓ αύτούς προϊεμένους τών άλλο- 
τρίων φάσκειν κήδεσθαι, καί τά  παρόντα περιορώντας 
ύπέρ τών μελλόντων καί τούς άλλους ψοβεΐν. Ού λέγω 
ταΰτα- άλλά τοΐς μέν έν Χεββονήσω χρήματ’ άποστέλ- 
λειν ψημί δεΐν καί τδλλ’ δσ’ άξιοΰσι ποιείν, αύτούς δέ 
παρασκευάζεσθαι, καί πρώτους 3 χρη ποιονντας τότε και 
τούς άλλους "Ελληνας συγκαλεΐν, συνάγειν, διδάσκειν, 
νουθετεΐν ταΰτ’ έστί πόλεως άξίωμ’ έχούσης ήλίκον

74 ύμΐν ύπάρχει. ΕΙ δ’ οΐεσθε Χαλκιδέας την Ε λλά δ α  σώ- 
σειν ή Μ εγαρέας, ύμεΐς δ’ άποδράσεσθαι τά πράγματα, 
ούκ όρθώς οΐεσθε- άγαπητόν γάρ  έάν αυτοί σφζωνται 
τούτων έκαστοι. Ά λ λ ’ ύμΐν τούτο πρακτέον ύμΐν οί 
πρόγονοι τούτο τό γέρας έκτήσαντο καί κατέλιπον μετά

75 πολλών καί μεγάλων κινδύνων. Εί δ’ δ βούλεται ζητών 
έκαστος καθεδεΐται καί δπως μηδέν αύτός ποιήσει σκο
πών, πρώτον μέν ού μή ποθ’ εΰρη τούς ποιήσοντας- εϊ 
γάρ ησαν, ενρηντ’ &ν πάλαι, ενεκά γε τον μηδέν ημάς αυ
τούς ποιείν εϋέλειν, άλλ’ ούκ εΐσίν' έπειτα δέδοιχ’ δπως μή 
πάνθ’ άμ’ δσ’ ού βουλόμεθα ποιείν ήμίν άνάγκη γενή- 
σεται.

76 ’Εγώ μέν δή ταΰτα λέγω, ταΰτα γράφω- καί οϊομαι 
καί νΰν έτι έπανορθωθήναι άν τά πράγματα τούτων γι- 
γνομένων. Εί δέ τις έχει τούτων τι βέλτιον, λεγέτω καί 
συμβουλευέτω. "Ο τι δ’ ύμΐν δόξει, τοΰτ’, ώ πάντες θεοί, 
συνενέγκοι.

αίσθήματά των. Μετά τό Ή γήσιππος SFYO ή βουλγάτα προσθέτει 
καί τά ονόματα : καί ΚΧειτόμαχος καί Ανχονργος.
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τες αυτόν νά προχωρήση καί οΰτε κατά τής Άμβρακίας να βα- 
δίση1 ούτε καί εις τήν Πελοπόννησον νά εφόρμηση.

Δεν λέγω βεβαίως νά κάμνετε έκκλησιν εις τούς άλλους, 
Ιάν σείς δεν θέλετε νά πράξετε τίποτε διά τον εαυτόν σας. Διότι 
θά ήτο μωρόν, ένφ εγκαταλείπετε εις τήν τύχην τά ίδικά σας ζη
τήματα, νά λέγετε ότι φροντίζετε διά τά ξένα, παραμελοΰντες δέ 
τά παρόντα νά ενδιαφέρεσθε διά τά μέλλοντα νά συμβοΰν, φοβί- 
ζοντες καί τούς άλλους. ’Ασφαλώς δεν λέγω τούτο. Άλλ’ είς μεν 
τούς εν Χερρονήσψ νομίζω δτι πρέπει νά στέλλετε χρήματα καί 
νά κάμνετε δ,τι άλλο ζητούν, νά προπαρασκευάζεσθε δέ καί σείς 
οί ίδιοι. Τότε μόνον, όταν πρώτοι θά κάμνωμεν δ,τι πρέπει1 2, νά 
συγκαλήτε καί τούς άλλους “Ελληνας, νά τούς συναθροίζετε, νά 
τούς διαφωτίζετε καί νά τούς συμβουλεύετε. Αυτήν τήν στάσιν 
οφείλει νά τηρήση πόλις εχουσα τόσην ύπόληψιν δσην ή ιδική 
σας. Έάν δμως νομίζετε δτι τήν Ελλάδα θά σώσουν οί Χαλκι- 
δεϊς ή οί Μεγαρεΐς, σείς δέ θά άποφύγετε τάς ενοχλήσεις, δεν 
έχετε ορθήν γνώμην. Διότι θά ήτο εύχάριστον αν σφζεται καί 
μόνος του ό καθένας εξ αυτών. ’Αλλά σείς πρέπει νά τό κάμετε 
αυτό. Τήν τιμήν αυτήν απέκτησαν καί σάς τήν εκληροδότησαν 
οί πρόγονοι μέ πολλούς καί μεγάλους κινδύνους. "Αν δμως ό 
καθένας κάθεται ζητών δ,τι θέλει καί προσπαθών νά μή κάμη 
τίποτε μόνος του, κατά πρώτον μέν ποτέ δέν θά εύρη εκείνους 
πού θά κάμουν (δ,τι δέν κάμνει αυτός),—διότι άν υπήρχαν θά τούς 
εύρισκαν από μακροΰ, δεδομένου δτι από πολλοΰ δέν θέλομεν 
νά κάμωμεν τίποτε ημείς οί ίδιοι, αλλά δέν υπάρχουν 3—, έπειτα 
δέ φοβούμαι μήπως εΰρεθώμεν είς τήν ανάγκην νά κάμωμεν διά 
μιας παν δ,τι δέν θέλομεν.

Καί εγώ μέν αυτά λέγω, αύτά προτείνω εγγράφως. Καί τώ
ρα ακόμη νομίζω δτι είναι δυνατόν νά διορθωθούν τά πράγμα
τα άν γίνουν αύτά (πού προτείνω). "Αν εν τούτοις έχη κανείς νά 
προτείνη τίποτε καλύτερον, άς τό λέγη καί άς δίδη τήν γνώμην του. 
“Ο,τι δέ εγκρίνετε σείς, είθε ώ θεοί πάντες νά άποβή είς καλόν.

1. Ό  Φίλιππος έβάδιζε πράγματι κατά τής Άμβρακίας αλλά 
δέν έπροχώρησε.

2. *Η φράσις : καί πρώτους. . . τότε καί, ευρισκόμενη είς τήν 
βουλγάταν, δέν υπάρχει είς τά χειρόγραφα SFYO.

3. Τά χειρόγραφα SFO παραλείπουν αυτήν τήν φράσιν.

13
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Άνάλυσις τοϋ λόγου.

1. Τό πρόβλημα τής χρονολογίας καί γνησιότητάς του.
Τούς νεωτέρους μελετητάς τοΰ Δημοσθένους άπησχόλησεν 

εύρύτατα τό πρόβλημα τής γνησιότητος καί χρονολογίας τοϋ δ' 
Φιλιππικόν. Διονύσιος 6 'Αλικαρνασσεύς βέβαιοί δτι έξεφωνήθη 
έπΐ άρχοντος Νικομάχου, ήτοι κατά τό 4ον έτος τής 109ης Όλυμ- 
πιάδος (τφ 341—340 π. X.). Προσθέτει δμως δτι είς αύτόν δ ρή- 
τωρ κατηγορεί τόν Φίλιππον δτι παρεβίασε την ειρήνην, καλεϊ 
δέ τούς ’Αθηναίους νά στείλουν βοήθειαν είς τό Βυζάντιον1. Τό 
τελευταίον τοϋτο έφάνη παράδοξον είς τούς κριτικούς, οί Οποίοι 
δέν βλέπουν είς τό κείμενον τοιαύτην μνείαν. Κατά τόν ρήτορα, 
ή Εύβοια είναι άκόμη είς χείραςτ&ν φίλων τοΰ Φιλίππου (§ 68), 
δ Κλείταρχος πάντοτε τύραννος τής Έρετρίας (§ 8), δ Φιλιστί- 
δης καί ή μακεδονίζουσα μερίς δεσπόζουν είσέτι είς τόν Ώρεόν 
(§9). Εντούτοις ή Ερέτρια είχεν άπελευθερωθή τφ 340 8, δ 
Ώρεός δέ άκόμη ένωρίτερον, πιθαν&ς άπό τοϋ τέλους τοϋ 341, 
χάρις είς τάς κοινάς προσπάθειας Άθην&ν, Χαλκίδος καί Μεγά
ρων. Αί έπιχειρήσεις αύται καταδεικνύουν δτι ή έπιμονος πολι
τική τοϋ Δημοσθένους άφύπνισε τούς ’Αθηναίους. Εύρισκόμεθα 
λοιπόν είς τό πρ&τον ήμισυ τοΰ άναφερομένου άπό τόν Διονύ
σιον άττικοϋ έτους (δεύτερον ήμισυ τοϋ έτους 341 π. X.), εί
ναι έπομένως δύσκολον νά κατανοήσωμεν πδς δ έπιφανής κρι
τικός άνέγνωσεν είς τόν δ' Φιλιππικόν συμβουλήν πρός τούς 
’Αθηναίους νά βοηθήσουν τό Βυζάντιον. Τό δνομα αύτής τής πό- 1 2 * * * * *

1. Πρώτη πρός Άμμαΐον Επιστολή, 10 : «Μετά Σωσιγένην αρ
χών έστί Νικόμαχος, έφ’ οΰ τήν ένδεκάτην δημηγορίαν διελήλυθε περί 
τοϋ λελυκέναι τήν ειρήνην Φίλιππον, καί τούς ’Αθηναίους πείθει Βυ- 
ζαντίοις άποστεΐλαι βοήθειαν, ής έστιν αρχή· Καί σπουδαία νομίζων, 
& άνδρες ’Αθηναίοι».

2. Γράφει ό Σχολιαστής τοϋ ΑΙσχίνου είς τόν Κατά Κτησιφων-
τος  λόγον του, § 109: «’Επί άρχοντος Νικομάχου, Φιλίππου βασιλεύον
τος έτος εικοστόν, ’Αθηναίοι στρατεύσαντες είς Εύβοιαν Φωκίωνος
στρατηγοΰντος τόν τε τύραννον τών Έρετριέων Κλείταρχον άπέκτει-
ναν καί τήν πόλιν τοΐς Έρετριεΰσι παρέδωκαν καί δημοκρατίαν κα
τέστησαν».
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λεως μνημονεύεται μόνον μίαν φοράν εις τόν λόγον τούτον (§68), 
δ ρήτωρδέ λέγει άπλώς δ,τι είπε καί είς τούς δύο προηγουμένους. 
(Π ερ ί των εν Χ ερρονησφ  § 66 καί /  Φ ιλιππικός  § 35), δτι δη
λαδή δ Φίλιππος προτίθεται να βαδίση κατά τού Βυζαντίου. Γνω- 
ρίζομεν δμως από τόν ίδιον τόν Διονύσιον δτι ή πρόβλεψις 
αϋτη έπραγματοποιήθη βραδύτερον, τό Βυζάντιον δέ καί ή Πέ- 
ρινθος έπολιορκήθησαν άπό τόν Φίλιππον έπί τοϋ έπομένου άρ- 
χοντος (δεύτερον ήμισυ τοϋ έτους 340). Έ τ ι περισσότερον μάλι
στα. Είς τό προοίμιον (§ 6) δ ρήτωρ φαίνεται ύπαινισσόμενος δτι, 
καθ’ δν χρόνον έξεφώνει τόν λόγον, οί Βυζάντιοι «άπεφάσισαν 
νά άμυνθοΰν μόνοι των», ίσως μη συγχωροϋντες είς τούς ’Αθη
ναίους παλαιάς διαφοράς. Τέλος ή γενική κατάστασις είναι ή 
αύτή ούσιαστικώς, ώς καί δταν έξεφώνει τούς δύο προηγουμέ- 
νους λόγους. Μόνον είς εν σημεϊον (§ 29) δ Δημοσθένης 
υπαινίσσεται έπικείμενον κίνδυνον, άλλά καί τό χωρίον τούτο 
παραμένει σκοτεινόν. Ό  Σχολιαστής φαντάζεται δτι οί ’Αθηναίοι 
είχον λάβει τήν είδησιν τής ένισχύσεως τήν δποίαν έστειλεν δ 
Φίλιππος είς τούς Καρδιανούς, λησμονεί δμως δτι ή κατάληψις 
τής Καρδίας άπό μακεδονικόν στράτευμα μνημονεύεται ήδη είς 
τούς δύο προηγουμένους λόγους.

Τό ζήτημα έν τούτοις τής χρονολογίας περιπλέκεται καί μέ 
πρόβλημα γνησιότητος. Τόν δ' Φ ιλιππικόν  έξεφώνησε πράγματι 
δ Δημοσθένης; Δύο έρωτήματα θέτει δ προσεκτικός άναγνώστης 
του: Πρώτον, πλέον τοϋ ένός τρίτου τής δημηγορίας (αί παρά
γραφοι 11—27 καί 55—70) παραλαμβάνονται σχεδόν αύτολεξεί 
άπό τόν προγενέστερον λόγον Π ερί των εν Χερρονηαφ. Δεύτε
ρον, δ Δημοσθένης ύπεραμύνεται τής διανομής τών χρημάτων 
τοϋ ΰεωρικον  κονδυλίου, ένψ άλλαχοϋ τήν άποκρούει μετά δρι- 
μύτητος. Αί διαπιστώσεις αύται φαίνονται τόσον παράδοξοι, ώστε 
πολλοί κριτικοί, ιδίως δ Ά γγλος Dobree, καί Γερμανοί έκδόται, 
καθώς δ A. Schaefer, δέν διστάζουν νά θεωροΰν τόν δ' Φ ι
λιππικόν  ώς έργον πλαστογράφου. Είναι άληθές δτι έάν πιστεύ- 
σωμεν τόν Βυζαντινόν συγγραφέα τοϋ 15ου αίώνος Ίωάννην τόν 
Σικελιώτην, τήν γνησιότητα τοϋ λόγου ήμφεσβήτησε καί δ ’Ανα
στάσιος δ Έφέσιος, ώς καί τινες συγγραφείς πραγματειών περί 
ρητορικής1, καί δτι οί σχολιασταί Αλέξανδρος, Διόσκορος καί 
Ζήνων είχον έγείρει άμφιβολίας περί τινων σημείων τοϋ λόγου. 
Ά λλ’ αί Αμφισβητήσεις αύται δέν ήσαν διαδεδομέναι κατά τούς 
άρχαίους χρόνους. Ό  Διονύσιος Άλικαρνασσεύς, δ Λιβάνιος, δ

1. Βλ. W alz: Rhet. Gr., t .  VI, σ. 253: «Αναστάσιος δέ ό 
Έφέσιος καί τινες τών τεχνογραφων έκ τής λέξεως ταΰτης (μανδρα- 
γόρας, § 6) νοθεύουσι τόν λόγον».
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Έρμογένης, ό Άρποκρατίων ούδαμώς αμφιβάλλουν περί τής 
γνησιότητος τού λόγου.

Κυρίως δμως οί νεώτεροι κριτικοί έδραξαν τό ζήτημα τοΰτο 
καί ήσχολήθησαν διά μακρών περί αύτοΰ, εις άτέρμονας συζητή
σεις υπέρ ή κατά τής γνησιότητος του λόγου. Τό συμπέρασμα 
δλων τούτων είναι δτι δέν πρόκειται περί πλαστού έργου, μη 
όφειλομένου εις τόν μέγαν ρήτορα, αλλά περί ρητορικών τεμαχίων 
συνταχθέντων ύπό τού Δημοσθένους κατά διαφόρους έποχάς καί 
συγκεντρωθέντων κατόπιν εις Ινα λόγον. Τό τελευταΐον τούτο 
ύπεστήριξεν ό Ά γγλος ιστορικός Grote, υιοθετεί δέ τήν άποψίν 
του καί ό τελευταίος Γάλλος μεταφραστής τού Δημοσθένους Μ. 
Croiset. Γενικώς είς τήν Γαλλίαν ό λόγος θεωρείται γνήσιος, ό 
W eil δέ ανέπτυξε σοβαρά υπέρ αυτού έπιχειρήματα. ’Αλλά καί 
είς τήν Γερμανίαν ό Boehnecke πιστεύει είς τήν γνησιότητα, καί 
αύτός δέ ό Spengel, αφού τήν κατεπολέμησε κατ’ άρχάς, θεωρεί 
παρακεκινδυνευμένον νά μή περιλαμβάνωμεν τόν δ' Φ ιλιππικόν  
είς τούς λόγους τού Δημοσθένους. Τήν αυτήν γνώμην έχουν καί 
άλλοι έπιφανεΐς φιλόλογοι.
2. Περιεχόμενον τής δημηγορίας.

Ή  άνάλυσις τού λόγου έχει ώς έξης:
Είς τό προοίμιον (§ 1—10) ό ρήτωρ έκθέτει τήν άποχαύ- 

νωσιν τών ’Αθηναίων καί τά καταστρεπτικά έπακόλουθα αύτής. 
Μολονότι έν τούτοις ό ρήτωρ δέν καθορίζει, ώς συνήθως, τό ύπό 
συζήτησιν θέμα, αί μομφαί του διά τήν αδράνειαν τών συμπολι
τών του φέρουν τήν σφραγίδα τού Δημοσθένους, καίτοι τό μέρος 
τούτο τού λόγου δέν όμοιάζει πρός προοίμιον αλλά πρός γενικήν 
τινα άνάπτυξιν. Γενικώς αί 10 πρώται παράγραφοι, δπως παρετή- 
ρησεν ό W eil, δέν όφείλονται είς πλαστογράφον, άλλ’ είναι γνη- 
σιώταται Δημοσθενικαί.

’Από τής § 11 μέχρι τής 27 έπακολουθεΐ τό πρώτον μέρος, 
τό όποιον έπαναλαμβάνει δ,τι άνέπτυξεν είς τόν Π ερί τών έν 
Χ ερρονήοψ  λόγον αλλά καί τινα χωρία τών δύο πρώτων Φ ιλιπ
πικών. Ό  ρήτωρ τονίζει δτι ό Φίλιππος είναι έχ&ρός της πολι
τείας άδιάλλακτος, δέν πρέπει δέ οί ’Αθηναίοι νά φεισθούν ούτε 
κόπων ούτε θυσιών διά νά τόν άποκρούσουν. Τό μέρος τοΰτο τής 
δημηγορίας αμφισβητείται δν έξεφωνήθη ένώπιον τού άθηναϊκού 
κοινού, έφόσον τά αυτά έλέχθησαν άπό τού βήματος όλίγας 
έβδομάδας προηγουμένως.

Τό τρίτον μέρος άποτελοΰν αί παράγραφοι 28—34, είς τάς 
όποιας τονίζει δτι άπωλέσθη πολύτιμος χρόνος, δέν είναι δμως 
πολύ άργά διά νά γίνη μία προσπάθεια, ή όποία δέν άπαιτεϊ προ- 
σωπικάς θυσίας τών πολιτών καί έχει έλπίδας έπιτυχίας. Είς τό
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σημεΐον τούτο ό ρήτωρ κάμνει μίαν πρότασιν άπροσδόκητον: νά 
σταλή πρεσβεία είς τόν βασιλέα τών Περσών καί να ζητήσω τήν 
οικονομικήν ένίσχυσίν του. ""Ας άφήσωμεν, τονίζει, τάς άνοησίας, 
δτι οΰτος είναι «κοινός δλων έχθρός» καί άς ένθυμηθώμεν μάλ
λον τάς παλαιάς προτάσεις του περί συμμαχίας, τάς όποιας προσ- 
φάτως άπερρίψαμεν. Κατά τόν Φιλόχορον αί προτάσεις αδται 
έγιναν άπό τόν Άρταξέρξην ΤΩχον Ιπί άρχοντας Λυκίσκου 
{344— 343 π. X.). Επομένως τό μέρος τούτο Ιγράφη μετά τήν 
χρονολογίαν αύτήν, κατά τόν Δίδυμον δέ τψ 340. "Αν όμως Ιγράφη 
τφ 340, πώς εύρίσκεται μαζί μέ τό μέρος τοΰ προοιμίου (§ 7—10), 
δπου περιγράφει τήν κατάστασιν τής Εύβοιας κατά τό 341; Καί 
αύτό μέν άφορά είς τήν χρονολογίαν. 'Ως προς τήν πατρότητα, 
τό τρίτον μέρος είναι άσφαλώς τοΰ Δημοσθένους.

Τήν μεγαλυτέραν δυσκολίαν νά παραδεχθούν δτι πρόκειται 
περί ένιαίου λόγου τοΰ μεγάλου ρήτορος συνήντησαν οί μελε- 
τηταί του είς τό 4ον μέρος τοΰ 3' Φ ιλιππικόν  (§ 35-45), δ'που 
«προσδοκήτως ό αμείλικτος διώκτης τής είς τόν λαόν διανομής 
τών θεωρικών χρημάτων—ό όποιος προηγουμένως έζήτει μέ
ρος τοΰ κονδυλίου τούτου νά διατίθεται πρός πληρωμήν τών 
στρατιωτών, μέρος δέ πρός άμοιβήν διαφόρων δημοσίων υπηρε
σιών—γίνεται αίφνιδίως όπέρμαχος τής διατηρήσεως τοΰ παλαιού 
προορισμοΰ τοΰ ταμείου καί τής διαθέσεως τών χρημάτων του 
είς τούς απόρους. Συγχρόνως, είς άντάλλαγμα, ζητεί άπό τούς 
πτωχούς νά σέβωνται τάς ίδιωτικάς περιουσίας καί νά μή κατα- 
διώκωνται οί πλούσιοι μέ κατασχέσεις κλπ. Ή  μεταστροφή 
αΰτη τοΰ ρήτορος είς μίαν τών κυριωτέρων ίδεών του έφάνη 
παράδοξος είς τούς νεωτέρους κριτικούς, τινές τών όποιων άμφι- 
σβητοΰν τήν γνησιότητά της, άλλοι δέ τοποθετοΰν τό μέρος 
τοΰτο είς τήν αρχήν τής πολιτικής σταδιοδρομίας τοΰ Δημοσθέ
νους καί δχι τφ 341—340, εν έτος πρό τής πρωτοβουλίφ τοΰ 
ίδιου άποφάσεως τών ’Αθηναίων δπως τό ΰεωρικόν  διατεθή είς 
στρατιωτικάς δαπάνας.

Ή  συνέχεια τοΰ λόγου (§ 46-53), υπενθυμίζουσα είς τινα 
σημεία τούς ’Ολυνθιακούς  καί τόν /  Φ ιλιππικόν, άλλά μέ 
νέας καί άδροτέρας έκφράσεις, δέν έπιτρέπει καμμίαν άμφιβο- 
λίαν ώς πρός τήν γνησιότητά της. ’Επακολουθούν πολλαί Ιπανα- 
λήψεις τοΰ /  Φ ιλιππικού, καί κυρίως τοΰ λόγου Περί τών εν 
Χ ερρονησ φ  (§ 54-69), γνήσιαι Ιπίσης. Καί ό λόγος τερματίζε
ται (§ 70-74) μέ μίαν βιαίαν έπίθεσιν κατά τοΰ ΆριστομήδουςΧ, 
διά νά καταλήξη είς έκκλησιν πρός τούς ’Αθηναίους νά μετα- 1

1. Τό μέρος τοϋτο εχει γραφή κατά τρόπον θαυμάσιον. Μέ τήν 
δριμύτητα τής γλώσσης καί τήν ρητορικήν του τέχνην υπενθυμίζει 
τεμάχια τών κατά Αίσχίνου λόγων τοΰ Δημοσθένους.
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βάλουν μεθόδους, χωρίς δμως νά κάμνη οίανδήποτε πρότασιν 
(§ 75-76).

Τό συμπέρασμα της δλης μελέτης τοΰ δ' Φιλιππικού καί 
τών περί αύτοΰ συζητήσεων τών είδικών είναι δτι, έξαιρέσει τοΰ 
μέρους τοΰ άφορώντος είς τό ϋ·εωρικόν, χό όποιον τινές μόνον άμ- 
φιβάλλουν δν είναι τοΰ Δημοσθένους1, δλα τα άλλα σημεία της 
δημηγορίας έχει διαπιστωθη δτι είναι πράγματι τοΰ μεγάλου 
’Αθηναίου ρήτορος. Παρά τάς διαφόρους χρονολογίας κατά τάς 
όποίας συνέταξε τά διάφορα μέρη τοΰ λόγου τούτου, είναι πι
θανόν δτι ό ρήτωρ αφήκεν άσυμπλήρωτον την συναρμολόγησήν 
ώραίων πράγματι ρητορικών τεμαχίων, τά όποια προώριζεν ίσως 
νά έπεξεργασθη περισσότερον. Τινές μάλιστα δεν άποκλείουν δτι 
είς τόν δ' Φιλιππικόν δ Δημοσθένης ήρχισε νά συγκεντρώνη τά 
καλύτερα καί σπουδαιότερα τεμάχια τών κατά Φιλίππου άγο- 
ρεύσεών του, διά νά χρησιμεύση είς τήν παρά τφ λαφ διάδοσιν 
τών πολιτικών του ίδεών. Τό έργον τοΰτο διέκοψαν πιθανώς γε
γονότα τοΰ βίου του ή καί αυτός ό θάνατος. 'Οπωσδήποτε, παρά 
τάς συζητήσεις τών είδικών, έχομεν ένώπιόν μας έργον τοΰ Δη
μοσθένους—ασχέτως τοΰ δν έξεφωνήθη καί πότε—, είς τάς γραμ- 
μάς τοΰ όποίου, έστω καί υπό τήν μορφήν τήν όποιαν έχομεν 
πρό όφθαλμών, αίσθανόμεθα τήν φλογέράν πνοήν τής ρητορικής 
δυνάμεως τοΰ τελευταίου μεγάλου ’Αθηναίου, μέ δλας του τάς 
άρετάς καί τάς κακίας. Αί έπί μέρους συζητήσεις καί άμφισβη- 
τήσεις σημείων τινών δέν είναι δυνατόν νά μειώσουν τήν γενι
κήν έκ τοΰ λόγου έντύπωσιν, ό όποιος έμφανίζει τόν Δημοσθένη 
έν δλη του τή δράσει. 1

1. Είναι αληθές δτι ό Δημοσθένης ουδέποτε προέτεινε τήν 
απόλυτον κατάργησιν τοΰ ΰ·εωρικοΰ κονδυλίου, απλώς δέ τήν αναστο
λήν του εις περίοδον πολέμου, χωρίς έκ τούτου ή πολιτεία νά παύση 
ένισχύουσα οίκονομικώς τούς απόρους πολίτας. Ό  Weil αποδίδει τήν 
μεταστροφήν τοΰ Δημοσθένους ώς πρός τό ϋ-εωρικόν, δχι είς τόν 
έπελθόντσ θάνατον τοΰ αντιπάλου του καί μεγάλου προμάχου τοΰ 
κονδυλίου τούτου Εΰβούλου—όπως ύπεστήριξεν ό Σχολιαστής τοΰ ρή
τορος—,άλλ’ είς τήν έπιθυμίαν του νά συμβιβάση τάς άπορους τάξεις 
πρός τούς πλουσίους, οί όποιοι καταδιωκόμενοι μέ κατασχέσεις από 
τόν λαόν ήρχισαν νά δυσανασχετοΰν κατά τών ύποστηριζομένων από. 
τόν ρήτορα φορολογικών μέτρων.
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ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ

| Και οϋτος την αυτήν νπόθεσιν έχει τφ  φθάνοντι και πλέον

Ϊ5έν ούδ’ ίδιον, πλήν τδ περί τής δμονοίας πολίτευμα. Διαφε- 
ιιένων γάρ των πλουοίων προς τους πένητας, δ Δημοσθένης 
ταπαύειν πειραται τήν στάσιν, τφ  μέν δήμφ παραινών μη

ίήμεύειν τάς των πλουσίων ουσίας, τοϊς δέ πλούσιοις μη φθο- 
εϊν τοϊς άπόροις του δημοσίου λήμματος. Πείθει δέ τούς Ά θ η -  
αίους καί πρδς τδν Περα&ν βασιλέα περί αυμμαχίας πρεαβεύε-



ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ'

1 Καί σπουδαία νομίζων, δ  άνδρες ’Αθηναίοι, περί 
δν βουλεύεσθε καί άναγκαΐα τη πόλει, πειράσομαι πεβί 
αύτών είπεΐν ά νομίζω συμφέρειν. Ούκ όλίγων δ’ δντών 
Αμαρτημάτων ούδ’ έκ μικρού χρόνου συνειλεγυένων έξ 
δν φαύλως ταΰτ’ έχει, ούδέν έστιν, δ  άνδρες ’Αθηναίοι, 
τών πάντων δυσκολώτερον είς τό παρόν ή δτι ταΐς γνώ- 
μαις ύμεΐς άφεστήκατε τών πραγμάτων καί τοσοΟταν 
χρόνον σπουδάζεθ’ δσον &ν κάθησθ’ άκούοντες ή προσ-j 
αγγελθή τι νεώτερον, είτ’ άπελθών έκαστος ύμών ου 
μόνον ούδέν φροντίζει περί αύτών, άλλ’ ούδέ μέμνηται|

2 Ή μεν γάρ οδν άσέλγεια καί πλεονεξία, fj πρός πάν- 
τας Ανθρώπους Φιλίππος χρήται, τοσαύτη τό πλήθος 
δσην Ακούετε- δτι δ’ ούκ ένι ταύτης έκεΐνον έπισχεΐν 
έκ λόγου καί δημηγορίας ούδείς άγνοεΐ δήπου. Καί γάρ 
εί μηδ’ άφ’ ένός τών άλλων τοΰτο μαθεΐν δύναταί τις, 
ώδί λογισάσθω. ‘Ημείς ούδαμοΰ πώποτε, δπου περί τών 
δικαίων είπεΐν έδέησεν, ήττήθημεν ούδ’ άδικεΐν έδόξα- 
μεν, άλλά πάντων πανταχοΰ κρατοΟμεν καί περίεσμεν

3 τώ λόγω. ΤΑρ’ οδν διά τοΰτ’ έκείνφ φαύλως έχει τά 
πράγματ’ ή τή πόλει καλώς; Πολλοΰ γε καί δει- έπειδάν 
γάρ ό μέν λαβών μετά ταΟτα βαδίζη τά δπλα πάσι τοΐς 
οδσιν έτοίμως κινδυνεύσων, ημείς δέ καθώμεθ’ είρηκό- 1 2 3

1. Υπαινίσσεται άναμφιβόλω; τήν έπίδρασιν τών ’Αθηνών είς 
τά ελληνικά πράγματα καί τήν άπόκρουσιν τών κατακτητικών σχεδίων 
τοϋ Φιλίππου. Ό  τρόπος οΰτος ένάρξεως ρητορικού λόγου ήτο συνή
θης τότε είς τάς ’Αθήνας. Προ αύτοϋ ό ’Ισοκράτης είς τόν Περί ει
ρήνης 1, έλεγεν : «"Απαντες μεν είώθασιν οί παριόντες ενθάδε ταϋτα 
μέγιστα φάσκειν είναι καί μάλιστα σπουδής άξια τή πόλει, περί ών αν 
αυτοί μέλλωσι συμβουλεύεις.

2. Όσην τήν ακούετε άπό παντοΰ.
3. Αί άναπτυσσόμεναι είς τήν παράγραφον αυτήν καί τήν έπο- 

μένην ίδέαι υπενθυμίζουν τό προοίμιον τοϋ β ' Φιλιππικού, παρά τήν 
γνώμην δμως τοϋ Dobree δέν είναι καθαρά άπομίμησις τούτου. Ό
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Τά ζητήματα περί τών οποίων συσκέπτεσθε, ώ ’Αθηναίοι, 
νομίζω δτι δχι μόνον άξια μεγάλης προσοχής είναι άλλα καί 
απαραίτητα διά την πόλιν ι . Θά προσπαθήσω λοιπόν νά εΐπω 
δι’ αυτά δ,τι νομίζω συμφέρον. Επειδή εν τούτοις δεν είναι 
■όλίγα τά διαπραχθέντα σφάλματα, οΰτε έχουν συσσωρευθή άπό 
μικρού χρόνου, εξ αιτίας των δε τά ζητήματά σας αυτά εύρί- 
σκονται εις τόσον κακήν κατάστασιν, τίποτε δεν είναι, ώ ’Αθη
ναίοι, τόσον λυπηρόν εις τήν παρούσαν περίστασιν δσον τό 
δτι δεν έφιστάτε τήν προσοχήν σας εις τά δημόσια πράγματα. 
Ένδιαφέρεσθε δι’ αυτά τόσον μόνον, δσον χρόνον κάθεσθε καί 
ακούετε (τούς ρήτορας) ή δταν άναγγελθή κανέν νεώτερον. ’Έ 
πειτα, δταν φΰγη άπό τήν συνέλευσιν έκαστος άπό σάς, δχι μό
νον δέν καταβάλλει καμμίαν φροντίδα δι’ αυτά, άλλ’ οΰτε κάν τά 
ενθυμείται.

Ή  άναισχυντία λοιπόν καί ή κατακτητική άπληστία πού 
εκδηλώνει δ Φίλιππος προς δλους είναι τόσον μεγάλη, δσην τήν 
πληροφορείσθε2. ’Ασφαλώς δμως κανείς δέν άγνοεΐ δτι δέν εί
ναι δυνατόν νά τον σταματήσωμεν μέ λόγια καί δημηγορίας. 
Διότι καί άν δέν ήμπορή κανείς νά τό μάθη αυτό άπό κανένα 
άλλον, ας άναλογισθή τά εξής: Η μ είς  πουθενά καί ποτέ έως 
τώρα3, δπου παρέστη άνάγκη νά όμιλήσωμεν διά τά δίκαιά 
μας, δέν ενικήθημεν ούτε έφάνημεν δτι άδικοΰμεν, άλλ’ εις δλα 
καί παντού νικώμεν καί ύπερισχύομεν μέ τά επιχειρήματά μας *. 
τΑραγε λοιπόν δι’ αυτό τά ζητήματα εκείνου εύρίσκονται εις 
κακήν κατάστασιν καί τά ίδικά μας (τής πόλεως) εις καλήν; 
Κάθε άλλο. Διότι, δταν αυτός μέν λαμβάνη μετά ταΰτα τά δπλα 
καί βαδίζη, έτοιμος νά διακινδυνεύση παν δ,τι έχειδ, ημείς δέ 
καθήμεθα (άπρακτοι, ικανοποιημένοι), άλλοι μέν διότι εΐπαμεν

■Spengel διεΐδεν ομοιότητα προς τήν παράγραφον 241 τοϋ λόγου Περί 
τον στεφάνου.

4. Εϊμεθα ανυπέρβλητοι λέγοντες δικαιότερα τών άλλων.
5. Νά πολεμήση μέ ο,τι έχει καί δέν έχει, νά διακινδυνεΰση 

τό παν. Ό  Δημοσθένης δέν διστάζει νά αναγνώριση δημοσίφ τήν άρε- 
τήν αυτήν τοΰ Φίλιππο ι», εις τήν όποιαν αποδίδει τάς επιτυχίας του.
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τες τά δίκαια, οΐ δ’ άκηκοότες, εικότως, οίμαι, τούς λό
γους τά έργα παρέρχεται, καί προσέχουσιν άπαντες 
ούχ οίς εΐπομέν ποθ’ ήμεΐς δικαίοις ή νΟν άν εϊποιμεν, 
άλλ’ οίς ποιοΟμεν. ”Εστι δέ ταΟτ’ ούδένα τών άδικου - 
μένων σώζειν δυνάμενα- ούδέν γάρ δει πλείω περί αύ- 
τών λέγειν.

4 Τοιγάρτοι διεστηκότων εις δύο ταΟτα τών έν ταϊς 
πόλεσιν, τών μέν εις τό μήτ’ δρχειν βίςι βούλεσθαι μη- 
δενός μήτε δουλεύειν άλλω, άλλ’ έν έλευθερία καί νό- 
μοις έξ ’ίσου πολιτεύεσθαι, τών δ’ εις τό αρχειν μέν τών 
πολιτών έπιθυμεΐν, έτέρω δ’ ύπακούειν δι’ δτου ποτ’ άν 
οί'ωνται ταΰτα δυνήσεσθαι ποιήσαι, οί τής έκείνου προ- 
αιρέσεως, οΐ τυραννίδων καί δυναστειών έπιθυμοΰντες, 
κεκρατήκασι πανταχοΟ, καί πόλις δημοκρατουμένη βε
βαίως ούκ οΐδ’ εΐ τις έστιν τών πασών λοιπή πλήν ή

5 ήμετέρα. Καί κεκρατήκασιν οί δι’ έκείνου τάς πολιτείας 
ποιούμενοι πασιν δσοις πράγμάτα πράττεται, πρώτω μέν 
πάντων καί πλείστω τώ τοΐς βουλομένοις χρήματα λαμ- 
βάνειν έχειν τόν δώσονθ’ ύπέρ αύτών, δευτέρω δέ, καί 
ούδέν έλάττονι τούτου, τφ δύναμιν τήν καταστρεψομέ- 
νην τούς έναντιουμένους αύτοίς έν οίς άν αίτήσωσι χρό-

6 νοις παρεΐναι. Ήμεΐς δ’ ού μόνον τούτοις ύπολειπόμεθα, 
& άνδρες ’Αθηναίοι, άλλ’ ούδ’ άνεγερθήναι δυνάμεθα, 
άλλά μανδραγόραν πεπωκόσιν ή τι φάρμακον άλλο τοι- 
οΟτον έοίκαμεν άνθρώποις· εΐτ’, οίμαι,—δει γάρ, ώς έγώ 1 2 3 4 5

1. Τό π α ρ έρ χ ετα ι είναι μάλλον ποιηιική έκφρασις. Πρβλ Εϋ- 
ριπίδου Β ά χχα ι, 905: «Έτερα δ’ έ'τερος έ'τερον όλβφ καί δυνάμει παρ- 
ήλθεν»· Η ρ α κ λ ή ς  μ α ινύ μενος, 1020 : «Τά δ’ υπερέβαλε, παρέδραμε 
τά τότε κακά».

2. Τό το ιγά ρ το ι υπονοεί: λόγω τής άδρανείας μας. θεωρεί 
γνωστήν τήν διαίρεσιν τών Ιλληνικών πόλεων εις άντιμαχομένας φα
τρίας. Ό  Weil άντί τοϋ : τω ν  εν  το ΐς  π ό λεσ ι δέν άποκλείει καί τήν 
εκφρασιν : τώ ν  εν  το ΐς  π ρά γμ α ο ιν , ήτοι διηρηιιένοι είναι οΐ ασχολού
μενοι μέ τά δημόσια πράγματα. Πρβλ. γ '  Φ ιλ ιπ π ικ ό ν ,  56.

3. *0 Croiset μεταφράζει: Οί τής φατρίας αυτής. Έ στω κα» 
εμμέσως όμως τό : εκείνο ν  (άναφερόμενον είς τό : έτέρω )  εφαρμόζε
ται εις τόν Φίλιππον, τόν όποιον σαφώς υπονοεί.

4. Ή  ιδιότυπους ολιγαρχικός άσκουιιένας άπό ολίγους άνδρας
ή όλίγας οικογένειας. Πρβλ. θουκυδίδου Β', 62 : «Ή μΐν μέν γάρ ή 
πόλις τότε έτύγχανεν οΰτε κατ’ ολιγαρχίαν Ισόνομον πολιτεύουσα οΰτε 
κατά δημοκρατίαν όπερ δέ εστι νόμοις μέν καί τφ σωφρονεστάτιρ 
έναντιώτατον, έγγυτάτω δέ τυράννου, δυναστεία ολίγων άνδρών είχε 
τά πράγματα». '

5. Είς τάς καταλαμβανομένας ή προσχωρούσας εις αυτόν πόλεις
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8,τι επρεπε, οίλλοι 8έ επειδή τά ήκούσαμεν, εύλόγως, νομίζω, τά 
έργα προτρέχουν1 τών λόγων και ολοι ανεξαιρέτως προσέχουν 
8χί εις δ',τι δίκαιον εΐπαμέν ποτέ ή θά έλέγαμεν τώρα, άλλ’ ε’ις 
ο,τι κάμνομεν. Αυτά όμως δεν ή μπορούν νά σώσουν κανένα άπό 
τούς άδικουμένους, διότι δεν χρειάζεται νά εΐπη κανείς τίποτε 
περισσότερον περί αυτών.

'Ως γνωστόν λοιπόν, οί κάτοικοι τών ελληνικών πόλεων * 
είναι διηρημένοι εις δύο μερίδας. "Αλλοι μεν δεν θέλουν ούτε 
διά τής βίας νά κυριαρχούν κανενός ούτε νά είναι δούλοι άλλου 
τινός, αλλά νά πολιτεύωνται εν ελευθερίά καί ’ισονομίφ. "Αλλοι 
πάλιν Ιπιθυμούν νά άρχουν μεν τών συμπολιτών των, νά ύπα- 
κούουν όμως εις άλλον, μέ οίονδήποτε μέσον νομίσουν οτι θά 
δυνηθούν νά τό επιτύχουν αυτό. Δι’ αυτό οσοι ανήκουν εις τήν 
μερίδα τού Φιλίππου8, ήτοι οί έπιθυμούντες τυραννίδας καί 
κυβερνήσεις δεσποτικάς4, παντού έχουν ΰπερισχύσει καί δεν 
ήξεύρω άν εκτός τής ίδικής μας ύφίσταται ακόμη καμμία πόλις 
δημοκρατουμένη άπό τάς τόσας πού υπήρχαν* 6 *. Καί έχουν 
ΰπερισχύσει οσοι ασκούν πολιτικήν επιρροήν μέ τήν δύναμιν 
εκείνου, διότι διαθέτουν παν ο,τι εξασφαλίζει τήν επιτυχίαν. Κα
τά πρώτον μέν καί τό σπουδαιότερον εξ όλων, διότι έχουν άν
θρωπον νά δώση χάριν αυτών χρήματα εις οσους θέλουν νά 
δωροδοκηθούν. Δεύτερον δέ, καί οχι δλιγώτερον σπουδαΐον, τό οτι 
διαθέτουν πλησίον των δύναμιν ικανήν νά εξουθενώνη τούς αν
τιθέτους των, εις οίανδήποτε περίστασιν καί αν τήν ζητήσουν. 
Η μ είς άφ’ ετέρου οχι μόνον εις αυτά ΰστερούμεν, ώ ’Αθη
ναίοι, άλλ’ ούτε νά άφυπνισθώμεν δυνάμεθα καί έγίναμεν δμοιοι 
προς ανθρώπους πού έχουν πιει μανδραγόραν6 ή κανέν άλλο 
δμοιον φάρμακον. "Επειτα νομίζω—διότι πρέπει, καθώς κρίνω

ό Φίλιππος καί οί φίλοι του επέβαλλον πολιτεύματα τυραννικά ή ό/ι- 
γαρχικά.

6 . Είδος φυτοΰ καί ποτόν έξ αΰτοΰ μέ δύναμιν ναρκωτικήν. 
Οί οκνηροί, νωθροί καί κοιμώμενοι έλέγετο οτι είχον πίει μανδραγό
ραν. Βλ. Ξενοφώντος Σνμπόσιον  2, 24 (Βιβλιοθήκης «Παπύρου», 
άριθ. 11), Πλάτωνος Πολιτεία 6, 488 C : «Τόν ναύκληρον^ μανδρα- 
γόρφ ή μέθη ή τινι άλλω ξυμποδίσαντας». Ύπαινισσόμενος τό ανωτέρω 
χωρίον τοΰ δ' Φιλιππικόν λέγει διά τόν ρήτορα είς τό Δημοσ&ένονς 
ίγχώ μιον  S6: «Άνίστησι μέν άκοντας, οΤον έκ μανδραγόρου καθεύ- 
δοντας, τούς αύτοΰ πολίτας». Ό  Έρμογένης άφ’ ετέρου (τ. III , σ. 
233, Walz) χαρακτηρίζει τήν ανωτέρω σύγκρισιν,  ̂ τήν οποίαν κάμνει ό
Δημοσθένης, ως «καθαρώς τραχεΐαν», ό Αΐλιος ’Αριστείδης δέ (τ. IX,
σ. 385) ως ατοπον. Ώ ς εϊπομεν καί είς τήν άνάλυσιν τοΰ δ' Φιλιπ
πικόν, ’Αναστάσιος ό Έφέσιος καί άλλοι ρητοροδιδάσκαλοι έθεώρουν 
αυτήν τήν σύγκρισιν ώς ενδειξιν μή γνησιότητος τοΰ λόγου τούτου. 
Προφανώς δμως έπλανώντο.
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κρίνω, λέγειν τάληθή,—οϋτω διαβεβλήμεθα καί καταπε- 
φρονήμεθ’ έκ τούτων ώστε τών έν αύτώ τώ κινδυνεύειν 
δντων οί μεν υπέρ της ήγεμονίσς ήμΐν άντιλέγουσίν, οί 
δ’ ύπέρ του που συνεδρεύσουσιν, τινές δέ καθ’ σύτούς 
άμύνεσθαι μάλλον ή μεθ’ ήμών έγνώκσσιν.

7 ΤοΟ χάριν δή τσΟτσ λέγω καί διεξέρχομσι;—ού γσρ 
άπεχθάνεσθσι μα τόν Δία καί πάντας τούς θεούς προαι
ρούμαι·— ΐν’ ύμών έκαστος, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, τούτο 
γνώ καί είδη δτι ή καθ’ ήμέραν βαστώνη καί βαθυμία 
ώσπερ τοΐς ίδίοις βίοις, οϋτω καί ταΐς πόλεσιν ούκ έφ’ 
έκάστου τών άμελουμένων ποιεί τήν αϊσθησιν εύθέως,

8 άλλ’ έπί τώ κεφαλαίω τών πραγμάτων άπαντά. Όράτε 
Σέββιον καί Δορίσκον ταύτα γάρ πρώτον ώλιγωρήθη 
μετά τήν ειρήνην, & πολλοΐς ύμών ούδέ γνώριμ’ έστίν 
’ίσως. Ταύτα μέντοι έαθέντα καί παροφθέντ’ άπώλεσε 
Θράκην καί Κερσοβλέπτην, σύμμαχον δνθ’ ύμών. Πάλιν 
ταΰτ’ άμελούμεν” ίδών καί ούδεμιάς βοηθείας τυγχά- 
νοντα παρ’ ύμών κατέσκαπτε Πορθμόν καί τυραννίδ’ 
άπαντικρύ τής ’Αττικής έπετείχισεν ύμΐν έν τή Εύβοια.

9 Ταύτης όλιγωρουμένης Μέγαρ’ έάλω παρά μικρόν. Ού- 
δέν έφροντίσατ’ ούδ’ έπεστράφητ’ ούδέν τούτων, ούδ’ 
ένδείξασθε τοϋθ’ δτι ούκ έπιτρέψετε τούτο ποιεΐν αύτώ· 
Άντρώνας έπρίατο καί μετ’ ού πολύν χρόνον τά έν 1 2 3 * * 6 7

1. Πρό τής μάχης τής Χαιρωνειας ο ΐ ’Αθηναίοι, συμμαχήσαν- 
χες με τούς Θηβαίους, ύπεχρεώθησαν νά μερισθοίν μετ’ αύτών τήν 
ηγεμονίαν. Διά τούς υποστηρίζοντας όμως δτι ό λόγος ανάγεται εις το 
έτος 341—340 ό υπαινιγμός ουτος είναι άκατανόητος, διότι τό γεγο
νός εκείνο συνέβη βραδύτερον.

2. Πιθανώς πρόκειται περί τής άρνήσεως τών Χαλκιδέων νά 
δεχθούν τάς ’Αθήνας ώς έδραν τοϋ συμμαχικοί συμβουλίου.

3. Τό Βυζάντιον άπέκρουε κατ’ άρχάς τήν συμμαχίαν τών 
’Αθηναίων, κατόπιν όμως, πρό τής απειλητικής στάσεως τού Φιλίππου, 
ήναγκάσθη νά τήν δεχθή.

4 Ή  βουλγ. καί τό S έν ύπεργράφω έχουν : ϊδβ . Τά 3Α έχουν : 
t iS f l (προτιμότερον, διότι καί κατωτέρω, § 17, λέγει: είδότα  κα ι γι-  
γνώ σκοντα ).

Γ>. Δεν τά καθιστςί αμέσως αισθητά.
6 . Τήν σκεψιν αυτήν περί τών συνεπειών, αί όποΐαι εις τό τέ

λος άναφαίνονται, διετύπωσαν πρό αυτοί ό ’Αριστοτέλης Π ο λιτικά  
δ (8), 1 : «.’Αδύνατον άπό τοϋ πρώτου καί τοϋ έν αρχή ημαρτημένου 
μή απαντάν εις τό τέλος κακόν τι», καί ό Πλάτων Φ αίδων, σ. 101 
A : «Μή τίς σοι έναντίος λόγος άπαντήση».

7. Πρό το ί έαϋ-έντα, ή βουλγ. καί κατ’ άρχάς τό S προσέθε- 
τον : τό τε . Τά μέρη Σέρριον καί Δορίσκος ήσαν ασήμαντοι τοποθε- 
οίαι, ώς ομολογεί καί ό ίδιος έν γ' Φ ιλ ιπ π ικ φ  § 16. Τά τονίζει όμως εν-
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εγώ, νά λέγη κανείς την αλήθειαν—δτι εξ αιτίας τών ανωτέρω 
εχομεν συκοφαντηθή και περιφρονηθή τόσον πολύ, ώστε καί άπ’ 
αυτούς τούς διατελοΰντας εν κινδυνφ (“Ελληνας) άλλοι μεν φιλο
νικούν προς ημάς διά την ήγεμονίαν *, ά'λλοι δε διά τό ζήτημα 
πού θά συνέλθη τό συμβούλιον τής συμμαχίας3, μερικοί μάλιστα 
άπεφάσισαν νά αμυνθούν μόνοι των μάλλον παρά μαζί με ημάς3.

Προς ποιον λοιπόν σκοπόν τά λέγω αυτά καί τά αναφέρω; 
—διότι βεβαίως, μά τον Δία καί ό'λους τούς θεούς, δεν θά ήθελα 
νάγίνω μισητός. Τά λέγω διά νά μά9η καί ΐδ η 4 δ καθένας από 
σάς, ώ ’Αθηναίοι, ότι ή καθημερινή νωθρότης καί αμέλεια σας, 
δπως ακριβώς καί εις τον ιδιωτικόν βίον τών ανθρώπων, τοιουτο
τρόπως καί εις τάς πόλεις δεν δείχνει τά αποτελέσματα τη ς5 
αμέσως καί εις κάθε τι πού παραμελείται, αλλά τά εμφανίζει 
είς τό σύνολον τών πραγμάτων6. Κοιτάξατε τό Σέρριον καί τον 
Δορίσκον' διότι αυτά παρημελήθησαν κατά πρώτον μετά την 
ειρήνην, ίσως μάλιστα πολλοί από σάς ουδέ κάν τά γνωρίζετε. 
Καί δμως μέ την έγκατάλειψιν7 καί παραμέλησιν αυτών εχάθη ή 
Θρςίκη καί δ Κερσοβλέπτης8 πού ήτο σύμμαχός σας. Κατόπιν, 
Ιδών (ό Φίλιππος) δτι αυτά τά αφήσατε εις την τύχην των καί 
δεν έλάμβανον καμμίαν βοήθειαν από σάς, κατηδάφισε τά τείχη 
τού πορθμού καί κατέναντι τής ’Αττικής είς την Εύβοιαν έγκα- 
θίδρυσε μίαν τυραννικήν κυβέρνησιν9, ως αληθινόν τείχος εν
αντίον μας. Επειδή καί εις αυτό ώλιγωρήσατε, ολίγον έλειψε νά 
καταλάβη καί τά Μέγαρα. Δεν εφροντίσατε κιθόλου ούτε άπε- 
δώσατε προσοχήν διά κανέν άτό αυτά, ούτε κάν εδείξατε δτι δεν 
θά τού επιτρέψετε πλέον νά διαπραξη τίποτε παρόμοιον. Έδωρο- 
δόκησε τότε τούς Ά ντρώνας10 καί μετ’ ου πολύ έγινε κύριος

ταΰθα διά νά κατάδειξη δτι ή αμέλεια καί είς τά ασήμαντα δυνατόν
νά εχη σοβαρά επακόλουθα.

8. Ό  Κερσοβλέπτης ήτο βασιλεύς τών Όδρυσών Θρακών, υιός 
τοΰ Κότυος Α'. Τό βασίλειόν του περιελάμβανε κατ’ άρχάς τήν κοι
λάδα τοϋ "Εβρου καί έξετείνετο από τοΰ Εύξείνου μέχρι τοΰ Παγ- 
γαίου, αλλά πολεμηθείς από τούς ’Αθηναίους τό διεμοίρασε (358 π.Χ.) 
μέ τούς δύο αδελφούς του Άμάδοκον καί Βηρισάδην. Είς τήν άντί- 
θεσίν των πρός τόν Φίλιππον οί ’Αθηναίοι τόν είχον ευνοήσει επί 
τινα καιρόν, αλλά δυσηρεστήθη έκ τούτου ό Άμάδοκος καί ό βασι
λεύς τής Μακεδονίας έπωφελήθη ταϋτα διά νά υπόταξη καί τούς δύο 
αδελφούς (353), τόν Κερσοβλέπτην δέ μετ’ άλλεπαλλήλους άγώνας 
καί εξεγέρσεις τούτου (τφ 347 καί τελικώς κατά τό 342).

9. ’Υπό τόν τύραννον Κλείταρχον.
10. Ά ντρω ν, παρ’ ’Ομήρου ΊΧιάδ, Β 697, βραδύτερον δέ Ά ν- 

τρώνες (κατά Στράβ. 9,432), ήτο πόλις τής Θεσσαλίας άπέναντι τοΰ 
Ώρεοΰ τής Εύβοιας. Πριν νά καταλάβη τούτον 6 Φίλιππος έγινε κύ
ριος τοΰ Άντρώνος. Τό γεγονός, άγνωστον άλλοθεν, συμφωνεί καί μέ 
τήν τοπογραφίαν.
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10 Ώρεώ πράγματ’ είλήφει. Πολλά δέ καί παραλείπω, Φε- 
ράς, τήν έπ’ Άμβρακίαν όδόν, τάς έν ’Ήλιδι σφαγάς, 
άλλα μυρία· ού γάρ ΐν' έξαριθμήσωμαι τούς βεβιασμέ
νους καί τούς ήδικημένους ύπό Φιλίππου, ταΟτα διεξήλ- 
θον, άλλ’ ϊνα τοΟΘ’ ύμΐν δείξω, δτι ού στήσεται πάντας 
Ανθρώπους άδικών, τά δ’ ύφ’ αύτώ ποιούμενος Φίλιππος, 
εί μή τις αύτόν κωλύσει.

11 Είσί δέ τινες οΐ πριν άκοΟσαι τούς ύπέρ τών πρα
γμάτων λόγους εύθέως είώθασιν έρωτάν «Τί οδν χρή 
ποιεΐν;» ούχ ΐν’ άκούσαντες ποιήσωσι,—χρησιμώτατοι 
γάρ άν ήσαν Απάντων,—-άλλ’ ΐνα τού λέγοντος άπαλ- 
λαγώσιν. Δει δ’ δμως είπεΐν δ τι χρή ποιεΐν.

Πρώτον μέν, & άνδρες ’Αθηναίοι, τούτο παρ’ ύμΐν 
αύτοΐς βεβαίως γνώναι δτι τή πόλει Φίλιππος πολεμεΐ 
καί τήν ειρήνην λέλυκε καί κακόνους μέν έστι καί 
έχθρός δλη τή πόλει καί τώ τής πόλεως έδάφει, προσθή- 
σω δέ καί τοΐς έν τή πόλει θεοΐς,—οϊπερ αύτόν έξολέ- 
σειαν,—ούδενί μέντοι μάλλον ή τή πολιτεία πολεμεΐ ούδ’ 
έπιβουλεύει, καί σκοπεί μάλλον ούδέν τών πάντων ή πώς

12 ταύτην καταλύσει. Καί τούτ’ έξ Ανάγκης τρόπον τινά 
νυν γε δή ποιεί. Αογίζεσθε γάρ. ’Άρχειν βούλεται, τού
του δ’ άνταγωνιστάς μόνους ύπείληφεν υμάς. ’Αδικεί 
πολύν χρόνον ήδη, καί τούτ’ αύτός άριστα σύνοιδεν 
αύτώ· οΐς γάρ οΰσιν ύμετέροις έχει χρήσθαι, τούτοις 
άπαντα τδλλα βεβαίως κέκτηται· εί γάρ Άμφίπολιν καί 
Ποτίδαιαν προεΐτο, ούδ’ άν έν Μακεδονία μένειν άσφα-

13 βώς έδύνατο. Άμφότερ’ οδν οΐδεν, καί αύτόν ύμΐν έπι- 
βουλεύοντα καί υμάς αίσθανομένους. Εδ φρονεΐν δ’ υμάς 
ύπολαμβάνων, δικαίως μισεΐν αύτόν ήγεΐται. Πρός δέ 
τούτοις τοσούτοις οδσιν οΐδεν Ακριβώς δτι, ούδ’ άν 
Απάντων τών άλλων γένηται κύριος, ούδέν έστ’ αύτφ 
βεβαίως έχειν, έως άν ύμεΐς δημοκρατήσθε, άλλ’ έάν 1 2 3

1. Φωκεΐς τινες προγραφέντες ύπό τών Άμφικτιόνων (ούσια- 
στικώς ύπό τοϋ Φιλίππου) κατέφυγον εις Κρήτην, έκεΐθεν δέ μέ μερικούς 
Ήλείους εις τήν Πελοπόννησον, όπου προσβληθέντες ύπό τών Ήλείιον 
καί ’Αρκάδων έθανατώθησαν.

2. Εις τό σημεΐον τοϋτο αρχίζουν τά παραληφθέντα μέ έλαφράς 
τροποποιήσεις καί παραλείψεις χωρία άπό τάς παραγράφους 39—45 
τοΰ λόγου Περί τώ ν έν Χερρονήσφ.

3. Ό  Δημοσθένης πιστεύει ή θέλει νά πιστευθή δτι ό Φίλιππος 
εμελλε ή θά ήθελε νά έπιβάλη είς τάς Α θήνας τήν φοβεράν τύχην 
τής Όλύνθου, έξαφανίζων πάν ίχνος τής πόλεως.
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τής καταστάσεως καί είς τον Ώρεόν. Παραλείπω δμως και πολλά 
άλλα, τάς Φεράς λ.χ., την εναντίον τής Άμβρακίας κάθοδόν τον, 
τάς σφαγάς τής ’Ή λιδος1 και άλλα αναρίθμητα. Διότι δεν τά 
άνέφερα αυτά διά νά απαριθμήσω δσους έ'χει μεταχειρισθή εναν
τίον των βίαν καί δσους έχει αδικήσει’ αλλά διά νά σάς αποδεί
ξω 2 δτι δεν θά παύση νά άδική δλον τον κόσμον δ Φίλιππος, 
ούτε δε άφ’ ετέρου νά κάμνη κατακτήσεις, εάν δεν τόν εμποδίση 
κανείς.

Υπάρχουν έν τούτοις μερικοί, οί όποιοι, πριν άκούσουν 
εις ποιαν κατάστασιν εύρίσκονται τά πράγματα, συνηθίζουν νά 
έρωτοΰν αμέσως:

« Τί πρέπει λοιπόν νά κάμωμεν;»
’Ό χι προς τόν σκοπόν δταν άκουσουν (την άπάντησιν) νά 

ενεργήσουν άναλόγως,—διότι τότε θά ήσαν χρησιμότατοι, περισ
σότερον άπό δλους—, άλλάδιά νά ξεφορτωθούν τόν όμιλοΰντα (τό 
ταχυτερον). Πρέπει δμως νά εΐπω τί επιβάλλεται νά κάμετε.

Καί κατά πρώτον μέν, ώ ’Αθηναίοι, τό εξής άσφαλώς πρέ
πει νά έντυπωθή είς τόν νοϋν σας, δτι δηλαδή ό Φίλιππος καί 
την πολιτείαν μας πολεμεΐ καί την ειρήνην έχει λύσει, διάκειται 
δε δυσμενώς καί είναι εχθρός προς δλον τό κράτος μας καί προς 
αυτό τό έδαφος τής πόλεώς μας3- θά προσθέσω μάλιστα (δτι εί
ναι εχθρός) καί προς αυτούς τούς θεούς τής πόλεως—είθε δε νά 
τόν καταστρέψουν τελείως. Τίποτε δμως δεν πολεμεΐ ού'τε επι- 
•βουλευει τόσον πολύ δσον την δημοκρατίαν μας, εις τίποτε δε 
άλλο δεν άποβλέπει περισσότερον άπό δλα παρά πώς νά την κα
τάλυση. Καί αυτό άλλωστε τό κάμνει εξ άνάγκης τρόπον τινά, 
τούλάχιστον τώρα4 *. Διότι συλλογισθήτε δτι θέλει νά κυρίαρχη, 
εις τούτο δέ μόνον σάς θεωρεί άνταγωνιστάς. Διαπράττει άδικίας 
επί πολύν ήδη χρόνον, καί αυτό τό ήξεύρει άριστα ό ίδιος. Διότι 
χάρις είς δσα έχει λάβει καί κατέχει άπό σάς, θεωρεί έξησφαλι- 
σμένας δλας τάς άλλας κατακτήσεις του. Διότι εάν άφηνε την 
Άμφίπολίν καί την Ποτίδαιαν ούτε είς την Μακεδονίαν δεν θά 
ήδύνατο 6 νά παραμένη άσφαλώς. Τά ήξεύρει και τά δύο, καί δτι 
σάς επιβουλεύεται αυτός καί δτι σείς τό άντιλαμβάνεσθε. Επειδή 
μάλιστα θεωρεί δτι είσθε γνωστικοί άνθρωποι, νομίζει δικαίως * 
δτι τόν μισείτε. Έκτος τούτου γνωρίζει άριστα δτι, εφόσον εί
σθε όποιοι είσθε καί εφόσον δημοκρατεΐσθε, τίποτε δεν θά κα-

4. To S μόνον έχει: ννν  γ ’ αν ποιοι, διορθωθέν ώς λάθος
όφειλόμενον είς άντιγραφικήν ούγχυσιν τοΰ ΔΗ καί ΑΝ. 'Ολόκληρος 
ή § 12 καί μέρος τής 13 μέχρι τοΰ : μισεΐν αντόν ηγείται παρελήφθη 
άπό τόν β' Φιλιππικόν 17 καί 18 μέ έλαφράς μεταβολάς.

6 . Έ δΰνατο' SA' ήγεΐτο Vulg.
6 . Τό S μόνον παραλείπει τό δικαίως Vulg.
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ποτέ συμβή τι πταίσμα — πολλά δ’ άν γένοιτ’ άνθρώπιμ 
—ήξει πάντα τά νΟν βεβιασμένα καί καταφεύξεται πρός

14 ύμάς. Έστέ γάρ ύμεΐς ούκ αύτοί πλεονεκτήσαι καί 
κατασχεϊν άρχήν ευ πεφυκότες, άλλ’ έτερον λαβεΐν κω- 
λΟσαι καί έχοντ’ άφελέσθαι καί δλως ένοχλήσαι τοΐς 
άρχειν βουλομένοις καί πάντας άνθρώπους εις έλευθε
ρίαν έξελέσθαι δεινοί. Οΰκουν βούλεται τοΐς αύτοΟ και- 
ροΐς την παρ’ ύμών έλευθερίαν έφεδρεύειν, ού κακώς

15 ούδ’ άργώς ταΟτα λογιζόμενος. Πρώτον μέν δή τούτο 
δει, έχθρόν ύπειληφέναι τής πολιτείας καί τής δημοκρα
τίας άδιάλλακτον έκεΐνον, δεύτερον δ’ είδέναι σαφώς δτι 
πάνθ’ δσα πραγματεύεται καί κατασκευάζεται νΟν, έπί 
την ήμετέραν πόλιν παρασκευάζεται.

Ού γάρ ούτως εύήθης ύμών έστίν ούδείς ώσθ’ ύπο- 
λαμβάνειν τόν Φίλιππον τών μέν έν Θράκη κακών,—τ( 
γάρ άν άλλο τις εΐποι Δρογγίλον καί Καβύλην καί Μά- 
στειραν καί ά νΟν φασίν αύτόν έχειν—τούτων μέν έπι- 
θυμεΐν καί ύπέρ τοΟ ταΰτα λαβεΐν καί πόνους καί χει-

16 μώνας καί τούς έσχάτους κινδύνους ύπομένειν, τών δ’ 
Άθήνησι λιμένων καί νεωρίων καί τριήρων καί τόπου 
καί δόξης,—δν μήτ’ έκείνφ μήτ’ άλλω γένοιτο μηδενί χει- 
ρωσαμένω τήν πόλιν την ήμετέραν κυριεΰσαι,—ούκ έπι- 
θυμεΐν, άλλά ταΰτα μέν ύμάς έάσειν έχειν, ύπέρ δέ τών 
μελινών καί τών όλυρών τών έν τοΐς θρακίοις σιροΐς 
έν τώ βαράθρω χειμάζειν. Ούκ έστι ταΰτα, άλλά κάκεΐνα 
ύπέρ του τούτων γίγνεσθαι κύριος καί τδλλα πάντα 
πραγματεύεται.

17 ΤαΟτα τοίνυν έκαστον είδότα καί γιγνώσκοντα παρ’ 
αύτώ δει μά Δί’ ού γράψαι κελεύειν πόλεμον τόν τά 1 2 3

1. Τόν χαρακτήρα τών Ά θηια ίω ν καί τόν ρόλον των έν Έλ- 
λάδι συνιόψισεν άριστοτεχνικώς ό Θουκυδίδης Α', 70. *0 Δημοσθένης 
προσθέτει ένταΰθα νέους χαρακτηρισμούς εις τό σχεδιάγραμμα τοΰ 
Ιστορικού. Ή  φράσις ε ις  ελευθ ερ ία ν  έ ξελέσ θ α ι (ή ά φ ελέσ θ α ι αλλα
χού) σημαίνει: νά αποσπάτε κάποιον άπό τήν δουλείαν κα ινά  τοΰ 
αποδίδετε τήν έλευθερίαν. Βραχυλογία κατ’ έ|οχήν αρχαιοελληνική. 
Πρβλ. λεξ. Άρποκρατίωνος: «Άφαίρεσις ιδίως λέγεται ή εις έλευ
θερίαν».

2. ’Ασήμαντα μέρη. Ή  Μάστειρα είναι άγνωστος άλλαχόδεν. 
Ίσ ω ς πρόκειται περί ήλλοιωμένου ονόματος.

3. Μετά τό τρ ιήρω ν  S, ή βουλγάτα προσθέτει: καί τώ ν  έργω ν  
τω ν  άργνρείω ν  καί τοαοντω ν προσόδω ν, τό όποιον εύρίσκεται εις τόν 
λόγον Π ερ ί τώ ν εν Χ ερρονήαω  § 45. Ά ρ γ ν ρ ε ΐα  είναι τά μεταλλεία 
αργύρου τοΰ Λαυρείου.
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τέχχι μέ βεβαιότητα, οΰτε καί αν ήθελε γίνει κύριος όλων των 
άλλων. Ά λλ’ εάν ποτέ τοΰ συμβή κανέν ατύχημα—πολλά 5έ 
ήμποροΰν να συμβοΰν εις τον άνθρωπον—,αμέσως θά έλθουν καί 
θά καταφύγουν προς σάς όλοι εκείνοι τούς οποίους κρατεί σήμε
ρον διά τής βίας. Διότι σείς οι ίδιοι δεν έχετε πλασθή άπο τήν 
φύσιν διά νά όρέγεσθε καί διατηρήτε ηγεμονίαν, άλλ’ εισθε φο
βεροί νά εμποδίσετε άλλον νά τήν λάβη καί αν τήν έχη νά τοΰ 
τήν πάρετε καί εν γένει νά ένοχλήτε όσους θέλουν νά κυριαρχούν 
καί νά ι-ποδίδετε τήν ελευθερίαν εις όλους τούς ανθρώπους1. 
Δεν θέλει λοιπόν ή ΐδική σας ελευθερία νά παραμονεύη πάσαν 
εις βάρος του ευκαιρίαν, δεν τά συλλογίζεται δέ αυτά κακώς καί 
άπερισκέπτως. Πρώτον μέν λοιπόν επιβάλλεται τούτο : νά θεω- 
ρήτε αύτόν εχθρόν αδιάλλακτον τοΰ κράτους καί τοΰ πολιτεύμα
τος" δεύτερον δέ νά εισθε απολύτως πεπεισμένοι ότι όλα όσα 
σκευωρεί τώρα καί προετοιμάζει εναντίον μας, κατά τής πόλεώς 
μας τά παρασκευάζει.

Διότι ασφαλώς κανείς από σάς δέν είναι τόσον ανόητος 
ώστε νά νομίζη ότι ό Φίλιππος τά μέν εν Θράκη άθλια μέρη— 
διότι τίάλλο ήμπορεΐ κανείς νά εΐπη διά τον Δρογγίλον, τήν Κα- 
βύλην καί τήν Μάστειραν8 καί όλα όσα λέγουν ότι καταλαμ
βάνει αυτήν τήν στιγμήν—, αύτά μέν τά εποφθαλμιώ καί ότι 
διά νά τά καταλάβη ύπέστη κόπους καί χειμώνας καί τούς Ισχά- 
τους κινδύνους (διέτρεξε)" ότι δέν εποφθαλμιώ δέ τούς αθηναϊ
κούς λιμένας καί τούς ναυστάθμους καί τάς τριήρεις3 καί τήν 
τοποθεσίαν μας καί τήν δόξαν μας—τά όποια είθε οΰτε εκείνος 
οΰτε άλλος κανείς νά μή συμβή νά τά καταλάβη, κυριεύων τήν 
πόλιν μας" άλλ’ ότι αύτά θά σάς τά άφήση νά τά έχετε, διά τό 
ολίγον δέ κεχρί καί καλαμπόκι πού υπάρχει εις τάς άποθήκας τής 
Θράκης4 θά διαχειμάζη ε’ις εκείνα τά βάραθρα 5. Δέν γίνονται 
αύτά "Ο,τι κάμνει εκεί τό κάμνει διά νά γίνη κύριος αυτών 
εδώ (τών ιδικών μας)6 * καί προς τούτο επιχειρεί όλα τά άλλα.

"Αν λοιπόν γνωρίζη δ καθένας μας όλα αύτά καί έντυπω- 
θοΰν καλά εις τον νοΰν του, πρέπει, μά τον Δία, νά μή άπαιτή άπό

4. Παραστατική είκών τής πτωχείαςτών μή πολιτισμένων εΐσέτι 
βορείων εκείνων χωρών. Κεχρί καί καλαμπόκι είναι 6 μοναδικός πλού
τος αυτών καί οί έντόπιοι τά κρύπτουν είς τούς λάκκους—άποθήκας 
των (σιροΐς), όπως τουλάχιστον φαντάζεται ό Δημοσθένης, ΰπερβάλ- 
λων προφανώς.

5. Ό  A. Schaefer υποθέτει ότι οί Μακεδόνες, υποχρεωμένοι νά 
διαχειμάζουν είς /ώραν με κλίμα δριμύ, έσκαπτον υπόγεια κοιλώμα
τα—καταφύγια.

6 . ’Εννοεί τούς προμνημονευθέντας λιμένας, ναυστάθμους,
τριήρεις κλπ., τόν πλούτον γενικώς τών ’Αθηνών.

14
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βέλτιστ’ έπί πάσι δικαίοις συμβουλεύοντα- τούτο μέν γάρ 
έστι λαβεΐν δτω πολεμήσετε βουλομένων, ούχ & τή πό-

18 λει συμφέρει πράττειν. Όράτε γάρ· εί δι’ & πρώτα παρε- 
σπόνδησε Φίλιππος ή δεύτερα ή τρίτα—πολλά γάρ έστιν 
έφεξής—έγραψέ τις αύτώ πολεμεΐν, ό δ’ όμοίως ώσπερ 
νΟν ού γράφοντος ούδενός πόλεμον, Καρδιανοΐς έβοή- 
θει, ούκ δν άνηρπασμένος ήν ό γράψας καί διά τούτο

19 πάντες ήτιώντ’ δν αύτόν Καρδιανοΐς βεβοηθηκέναι; Μή 
τοίνυν ζητεΐθ' δντιν’ άνθ’ 5»ν Φίλιππος έξαμαρτάνει μι
σήσετε καί τοΐς παρ’ έκείνου μισθαρνοΰσι διασπάσα- 
σθαι παραβαλεΐτε- μηδ’ αύτοί χειροτονήσαντες πόλεμον 
βούλεσθε παρ’ αύτοΐς ύμΐν έρίζειν, εί δέον ύμάς τούτο 
πεποιηκέναι· άλλ’ δν έκεΐνος πολεμεΐ τρόπον, τούτον 
άμύνεσθαι, τοΐς μέν άμυνομένοις ήδη χρήματα καί τδλλ’ 
δσων δέονται διδόντες, αύτοί δ’ είσφέροντες, ώ ανδρες 
’Αθηναίοι, καί κατασκευαζόμενοι στράτευμα, τριήρεις 
ταχείας, ίππους, ίππαγωγούς, τδλλ’ δσ’ είς πόλεμον.

20 Έπεί νϋν γε γέλως έσθ’ ώς χρώμεθα τοΐς πράγμασιν, καί 
Φίλιππον δ’ αύτόν ούδέν αν δλλ’ οΐμαι μά τούς θεούς 
εΰξασθαι ποιεΐν τήν πόλιν ή ταϋθ’ & νΰν ποιείτε· ύστε- 
ρίζετε, άναλίσκετε, δτω παραδώσετε τά πράγματα ζη
τείτε, δυσχεραίνετε, άλλήλους αίτιάσθε. Άφ’ οδ δέ ταϋτα

21 γίγνεται έγώ διδάξω καί δπως παύσετε λέξω. Ούδέν 
πώποτε, ώ δνδρες ’Αθηναίοι, τών πραγμάτων έξ άρχής 
ένεστήσασθε ούδέ κατεσκευάσασθ’ όρθώς, άλλά τό συμ- 
βαΐνον άεί διώκετε, εΤτ’ έπειδάν ύστερήσητε, παύεσθε· 
έτερον πάλιν δν συμβή τι, παρασκευάζεσθε καί θορυ- 
βεΐσθε.

22 Τό δ’ ούχ οδτως έχει· ούκ ένεστι βοηθείαις χρωμέ- 1 2 3 4 5 6

1. Οί αντίπαλοι τοΰ Δημοσθένους τόν προεκάλουν ακριβώς νά 
ζητήση έγγράφως τήν κήρυξιν πολέμου.

2. "Οτω πολεμήσετε S- οτω μή πολεμήσετε Vulg. Μεταξύ τών 
δύο τούτων γραφών υπάρχουν πολλαί παραλλαγαί.

3. Ή  περίοδος αύτη είναι λίαν σκοτεινή. Ό  ρήτωρ προφανώς 
άπαντα είς κρυφίαν άντίρρησιν τήν οποίαν μαντεύει. Εξηγεί διατί 
δέν προτείνει τήν κήρυξιν πολέμου.

4. Καταφανές παράδειγμα διαφωτίζον μίαν πτυχήν τών πολι
τικών συνηθειών τών ’Αθηναίων (καί δλων τών λαών). "Οταν συνέ- 
βαινεν ατύχημά τι, τό άπέδιδον είς έκείνους τούς οποίους εΰρισκον προ
χείρους ένώπιόν των.

5. Υπαινίσσεται τόν προστατευόμενόν του στρατηγόν Διοπείθη 
καί τούς κληρούχους τής Χερρονήσου.

6 . Τό S παραλείπει τό : α νΰν ποιείτε Vulg.
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τόν δίδοντα τάς καλυτέρας και σωστοτέρας συμβουλάς νά προ- 
τείνη σαφώς την κήρυξιν πολέμου1. Διότι αυτό σημαίνει δτι 
θέλετε νά εΰρετε με ποιον θά πολεμήσετε8 και δχι ότι (θέλετε) 
νά ενεργήσετε προς τό συμφέρον τής πόλεως3. Κοιτάξατε, λοι
πόν: εάν εις την πρώτην παρασπονδίαν τοϋ Φιλίππου ή είς 
την δευτέραν ή την τρίτην—διότι είναι πολλαί κατά σειράν—, 
αν κανείς προέτεινεν έγγράφως νά τοϋ κηρύξετε τόν πόλεμον, 
εκείνος δέ, καθ’ ομοιον ακριβώς τρόπον όπως τώρα, οπότε κα
νείς δεν προέτεινε τήν κήρυξιν πολέμου, έβοήθει τούς Καρδια- 
νοΰς, δεν θά τόν άρπάζαμεν απ’ εδώ (νά τόν ρίψωμεν είς τάς 
φυλακάς) όποιον θά προέτεινε πόλεμον; Και δεν θά τόν εθεώ- 
ρουν όλοι ως υπαίτιον τού ότι εκείνος εβοήθησε τούς Καρδια- 
νοΰς 4 ;

Μη ζητήτε λοιπόν κανένα τόν όποιον νά μισήσετε διά τάς 
αδικίας πού διαπράττει ό Φίλιππος καί νά τόν παραδώσετε είς 
χεΐρας τών μισθάρνων οργάνων εκείνου διά νά τόν ξεσχίσουν. 
Μήτε, αφού άπεφασίσατε οί ίδιοι τόν πόλεμον, νά θέλετε νά 
φιλονικήτε μεταξύ σας, εάν εποεπεν (ή δεν έπρεπε) νά τό έχετε 
κάμει. Μάλλον πρέπει νά άμύνεσθε καθ’ όν τρόπον καί εκείνος 
πόλεμε! καί εις μεν τούς άμυνομένους ήδη νά δίδετε χρήματα 
καί ό,τι ά'λλο χρειάζονται5, σείς δέ οί ίδιοι, ώ ’Αθηναίοι, συν- 
εισφέροντες καί παρασκευάζοντες στράτευμα, τριήρεις ταχείας, 
ίππους, πλοία ίππαγωγά κ τί όσα άλλα χρειάζονται διά τόν πό
λεμον. Διότι ασφαλώς είναι καταγέλαστος δ τρόπος πού άντιμε- 
τωπίζομεν σήμερον τά πράγματα. Καί αυτός μάλιστα δ Φίλιππος 
νομίζω ότι τίποτε άλλο, μά τούς θεούς, δεν θά ηύ'χετο νά κάμνη 
ή πόλις παρ’ ό,τι κάμνετε τώρα6. ’Έρχεσθε πάντοτε πολύ αργά, 
εισθε σπάταλοι, δεν ήξεύρετε είς ποιον νά εμπιστευθήτε τά ζη- 
τήματά σας7, παροργίζεσθε, κατηγορείτε δ ένας τόν άλλον. 
Διατί δέ γίνονται όλα αυτά, θά σάς τό μάθω εγώ καί θά σάς 
εΐπω πώς θά παύσουν. Ποτέ έως τώρα, ώ ’Αθηναίοι, από τήν 
έναρξιν τών όυσχερειών μας, δέν αρχίσατε καμμίαν ύπόθεσιν 
ούτε τήν ερρυθμίσατε όπως πρέπει, αλλά ακολουθείτε πάντοτε 
τά γεγονότα, κατόπιν δέ, όταν φθάνετε πολύ αργά, τά εγκατα
λείπετε. ’Έπειτα πάλιν, αν συμβή άλλο τίποτε, τότε παρασκευά- 
ζεσθε καί θορυβεϊσθε.

Δέν επιτρέπεται όμως νά ένεργήτε τοιουτοτρόπως8. Δέν

7. Πιθανώς υπονοεί δισταγμούς τών ’Αθηναίων, ποιον νά εκ
λέξουν στρατηγόν προς έπανόρθωσιν τών καταστρεπτικών αποτελεσμά
των τής νωθρός πολιτικής των. Τό S παραλείπει τό : ζητείτε Vulg.

8 . Τά επόμενα (§ 22—27) Αναπτύσσονται καί είς τόν Περί τών  
εν Χερρονήσφ  λόγον (§ 47—51).
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νους ούδέν τών δεόντων ποτέ πράξαι, άλλά κατασκευά- 
σαντας δει δύναμιν καί τροφήν ταύτη πορίσαντας καί 
ταμίας καί δημοσίους, καί δπως ένι τήν τών χρημάτων 
φυλακήν άκριβεστάτην γενέσθαι, ουτω ποιήσαντας, τόν 
μέν τών χρημάτων λόγον παρά τούτων λαμβάνειν, τόν 
δέ τών έργων παρά του στρατηγού, καί μηδεμίαν πρό- 
φασιν τοϋ πλεΐν άλλοσε ή πράττειν άλλο τι τώ στρατη-

23 γώ καταλείπειν. ’Ά ν δ' οΰτω ποιήσητε καί τοϋτ’ έθελή- 
σηθ’ ώς άληθώς, άγειν ειρήνην δικαίαν καί μένειν έπί τού 
τόπου Φίλιππον άναγκάσετε, ή πολεμήσετ’ έξ ίσου· καί 
ίσως άν, ίσως, ώσπερ νϋν υμείς πυνθάνεσθε τί ποιεί Φί
λιππος καί ποΐ πορεύεται, ούτως άν έκεΐνος φροντίσαι 
ποΐ ποθ’ ή τής πόλεως άπήρκε δύναμις καί ποϋ φα- 
νήσεται.

24 Εί δέ τω δοκεΐ ταΟτα καί δαπάνης πολλής καί πό
νων πολλών καί πραγματείας είναι, καί μάλ’ όρθώς δο- 
κεΐ. Άλλ’ έάν λογίσητε τά τή πόλει μετά ταϋτα γενησό- 
μενα, έάν ταϋτα μή έθέλη ποιεΐν, εύρήσει λυσιτελοϋν 
τό έκόντας ποιεΐν τά δέοντα. Εί μέν γάρ έστί τις έγγυη- 
τής ύμΐν θεών—ού γάρ άνθρώπων γ’ ούδείς άν γένοιτ’ 
άξιόχρεως τηλικούτου πράγματος—ώς έάν άγηθ’ ήσυ- 
χίαν καί πάντα πρόησθε, ούκ έπ’ αύτούς ύμδς τελευτών

25 έκεΐνος ήξει, αισχρόν μέν νή τόν Δία καί πάντας θεούς 
καί άνάξιον ύμών καί τών ύπαρχόντων τή πόλει καί πε
πραγμένων τοΐς προγόνοις τής ίδιας βαθυμίας ένεκα 
τούς άλλους ίχπαντας "Ελληνας εις δουλείαν προέσθαι, 
καί έγωγ’ αύτός μέν τεθνάναι μάλλον άν ή ταϋτ' είρη-

26 κέναι βουλοίμην ού μήν άλλ’ εϊ τις άλλος λέγει καί ύμάς 
πείθει, έστω, μή άμύνεσθε, άπαντα πρόεσθε. Εί δέ μηδενί 
τοϋτο δοκεΐ, τούναντίον δέ πρόισμεν άπαντες δτι δσω 
άν πλειόνων έάσωμεν έκεΐνον γενέσθαι κύριον, τοσούτω 
χαλεπωτέρω καί ίσχυροτέρω χρησόμεθ’ έχθρώ, ποΐ άνα- 
δυόμεθα; ’Ή τί μέλλομεν; ”Η πότε, 5> άνδρες ’Αθηναίοι, 1 2 3 4

1. "Αν στέλλετε δηλαδή ενισχύσεις τής στιγμής εις τά διάφορα 
μέρη, τά όποια διατρέχουν κίνδυνον.

2. Μέ τήν λέξιν δημόσιοι εννοεί δούλους (υπαλλήλους) δημο
σίους, βοηθοϋντας τούς ταμίας είς τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων 
των. Ή  βουλγάτα γράφει: ταμίας δημοσίους (χωρίς τό χαί).

3. ‘Υπαινίσσεται τούς στρατηγούς τών ’Αθηναίων, οΐ όποιοι, 
προφασιζόμενοι ότι δέν έπληρώνοντο οί ύπ’ αυτούς στρατιώται, έγκα- 
τέλειπον τόν πόλεμον, ώς διετάσσοντο νά τόν διεξαγάγουν, καί προ- 
έβαινον εις άλλας ένεργείας. Βλ. α ’ Φιλιππικόν § 24—2ό.

4. Έ·θ·ελήαητε S, Vulg’ είησ&ε Υ  γρ.
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είναι δυνατόν να κάμετε ποτέ τίποτε από δ,τι πρέπει, αν χρησι- 
μοποιήτε στρατόν προχείρως ετοιμαζόμενοι'1, άλλ’ επιβάλλεται 
να ετοιμάσετε ωργανωμένην στρατιωτικήν δύνααιν και να τής 
εξασφαλίσετε τα μέσα διατροφής, καθώς καί ταμία; καί δημο
σίους ΰπηρέτας3, να γίνεται δε αυστηρότατος έλεγχος τής οικο
νομικής διαχειρίσεως. Καί άφοΰ τό κάμετε αυτό, να λαμβάνετε 
λογοδοσίαν διά τά χρήματα μεν παρά των τελευταίων τούτων, 
διά τάς στρατιωτικός δέ επιχειρήσεις από ιόν στρατηγόν. Καί νά 
μη αφήνετε εις τον στρατηγόν καμμίαν πρόφασιν νά πηγαίνη 
άλλου με τον στόλον ή νά κάμνη τίποτε άλλο3. ”Αν δέ ενεργή
σετε τοιουτοτρόπως καί θελήσετε 4 αληθώς τοϋτο, ή θά ’αναγκά
σετε τον Φίλιππον να τηρή πιστώς την ειρήνην καί νά μένη εις 
τήν χώραν του ή θά πολεμήσετε μέ ϊσας πιθανότητας επιτυχίας. 
’Ίσως μάλιστα τότε δ, δπως σείς τώρα έρωτάτε τι κάμνει δ Φί
λιππος καί ποϋ πηγαίνει, έ'τσι καί εκείνος θά ένδιαφέρεται νά 
μάθη διά "Όυ άράγε έξεκίνησαν αί (στρατιωτικοί καί ναυτικοί) 
δυνάμεις τής πόλεως καί ποϋ θά έμφανισθοϋν.

Έ άν έν τούτοις κανείς νομίζη δτι αυτά (πού είπα) απαι
τούν καί δαπάνας μεγάλας καί κόπους πολλούς καί στενοχώριας, 
πολύ δρθώς τό νομίζει. Έάν δμως συλλογισθή τί μέλλει νά 
συμβή κατόπιν είς τήν πόλιν, άν δεν θελήση νά κάμη τά ανω
τέρω, θά εύρη τότε δτι ωφελιμώτερον είναι νά κάμνωμεν έκου- 
σίως δ,τι πρέπει. Πράγματι, έάν κανείς από τούς θεούς γίνη εγ
γυητής προς σάς—διότι από τούς ανθρώπους βεβαίως κανείς δέν 
θά ήμποροϋσε νά γίνη άξιόχρεως εγγυητής ενός τόσον σοβα
ρού πράγματος — δτι δέν θά έπέλθη τελικώς εκείνος εναντίον 
υμών τών ιδίων άν ζήτε ήσυχα καί άφήσετε τά πάντα είς 
τήν τύχην των, είναι αισχρόν, μά τον Δία καί δλους τούς 
θεούς, καί ανάξιον διά σάς καί προς τήν δύναμιν τής πόλεως καί 
προς τά έργα τών προγόνων σας νά άφήσετε νά γίνουν δούλοι 
δλοι οί άλλοι "Ελληνες εξ αιτίας τής ίδικής σας νωθρότητος. 
Έγώ τουλάχιστον θά ήθελα άσφαλώς νά άποθάνω μάλλον παρά 
νά εΐπω τέτοια πράγματα. Παρ’ δλα ταϋτα, άν σάς τό προτείνη 
κανείς άλλος καί σάς πείση, έστω, μή άμύνεσθε, έγκαταλείψατέ 
τα δλα. Άλλ’ έάν κανείς δέν έχη αυτήν τήν γνώμην, τουναντίον 
δέ δλοι γνωρίζωμεν έκ τών προτέρων δτι δσον περισσοτέρων 
μερών τον άφήσωμεν νά γίνη κύριος, τόσον φοβερώτερος καί 
ισχυρότερος έχθρός θά είναι δι’ ήμάς, έως ποϋ θά ύποχωρήσω- 
μεν ; Διατί βραδύνομεν; Πότε θά άποφασίσωμεν νά κάμωμεν 5

5. Ή  βουλγ. προσθέτει: ώ ανδρες Ά&ηναΐοι είς τό σημεϊον 
τοϋτο, ένφ εις τό S παραλείπεται. Ή  άρχή αΰτη τής περιόδου υπάρχει 
καί είς τόν γ' ’Ολυνθιακόν, 33, καθώς καί εις τόν Περί τέόν εν Χ ερ · 
ρονήαφ, 77.
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27 τά δέοντα ποιεϊν έθελήσομεν; "Οταν νή Δί’ άναγκαΐον 
ή. Άλλ’ ήν μέν δν τις έλευθέρων Ανθρώπων Ανάγκην 
εΐποι, ού μόνον ήδη πάρεστιν, άλλΑ καί πάλιν παρελή- 
λυθεν- τήν δέ τών δούλων άπεύχεσθαι δήπου μη γενέ- 
σθαι δεΐ· διαφέρει δέ τί; "Οτι έστίν έλευθέρω μέν άν- 
θρώπω μεγίστη άνάγκη ή ύπέρ τών γιγνομένων αι
σχύνη, καί μείζω ταύτης ούκ οίδ’ ήν τιν’ δν εΐποι τις, 
δούλω δέ πληγαί καί ό τοΟ σώματος αίκισμός· δ μη γέ- 
νοιτο, ούτε λέγειν δξιον.

28 Τό μέν τοίνυν, ώ δνδρες Αθηναίοι, πρός τά τοιαΰτ’ 
όκνηρώς διακεΐσθαι δ δει τοΐς σώμασι καί ταΐς ούσίαις 
λειτουργήσαι έκαστον έστί μέν ούκ όρθώς εχον, ούδέ 
πολλοΟ δεΐ· ού μην άλλ’ έχει γέ τινα πρόφασιν δμως' τά 
δέ μηδ’ δσ’ άκοΰσαι δει μηδ’ όσα βουλεύσασθαι προσή- 
κει, μηδέ ταΟτ’ έθέλειν άκούειν, τοΟτ’ ήδη πάσαν έπιδέ-

29 χεται κατηγορίαν. 'Υμείς τοίνυν ουτ’ άκούειν πριν δν 
ώσπερ νυν αύτά παρή τά πράγματα, ούτε βουλεύεσθαι 
περί ούδενός εΐώθατ’ έφ’ ήσυχίας· άλλ’ δταν μέν έκεΐνος 
παρασκευάζηται, άμελήσαντες του ποιεϊν ταύτό καί άν- 
τιπαρασκευάζεσθαι βαθυμεΐτε, καί δν τι λέγη τις, εκ
βάλλετε, έπειδάν δ’ άπωλολός ή πολιορκούμενόν τι πύθη-

30 σθε, τηνικαΟτ’ άκροδσθε καί παρασκευάζεσθε.’Ήν δ’ άκη- 
κοέναι μέν καί βεβουλεΟσθαι τότε καιρός δθ’ ύμεΐς ούκ 
ήθέλετε, πράττειν δέ καί χρήσθαι τοΐς παρεσκευασμέ- 
νοις νΟν, ήνίκ’ Ακούετε. ΤοιγαροΟν έκ τών τοιούτων 
έθών μόνοι τών πάντων Ανθρώπων ύμεΐς τοΐς δλλοις 
τούναντίον ποιείτε' οί μέν γάρ δλλοι πρό τών πραγμά
των είώθασι χρήσθαι τώ βουλεύεσθαι, ύμεΐς δέ μετά τά 
πράγματα.

31 "Ο δη λοιπόν έστι,—καί πάλαι μέν έδει, διαφεύγει 
δ’ ούδέ νυν,—τοΟτ’ έρώ. Ούδενός τών πάντων ούτως ώς 
χρημάτων δει τή πόλει πρός τά νΟν έπιόντα πράγματα. 1 2 3 4 5

1. Ά ναγκαΐον  S' Ανάγκη τις Vulg. Ό  ρήτωρ υποθέτει ότι τήν 
άπάντησιν αυτήν τοϋ τήν δίδει εΤς τών ακροατών του.

2. Τόν αναγκάζετε νά κατέλθχ) τοϋ βήματος.
3. Μετά τό άλλοι ή βουλγάτα προσθέτει: πάντες αν&ρωποι, 

όπως υπάρχει καί είς τόν Περί ειρήνης, 2, δπου διατυποϋται καί ή 
αυτή σκέψις.

4. Κατόπιν έορτής* έκ τών υστέρων. Τήν Ιδέαν αυτήν άνέπτυξε 
καί άλλαχοΰ, ώς π. χ. εις τόν α' Φιλιππικόν, 41.

5. Άφήνων νά ύπονοηθή ότι, καίτοι έχασαν πολύν χρόνον,
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δ,τι πρέπει, ώ ’Αθηναίοι; “Οταν, μά τον Δία, θά τό έπιβάλη ή 
ανάγκη1. Ά λλ’ εάν ύπονοή κανείς την ανάγκην τών ελευθέρων 
ανθρώπων, δχι μόνον είναι ήδη Ιδώ Ιπείγουσα, αλλά καί από 
πολλοϋ έχει παρέλθει. "Οσον αφορά εις την ανάγκην τών δουλών, 
πρέπει νά εύχεσθε νά μη παρουσιασθή ποτέ. Καί κατά τί διαφέ
ρουν ; Κατά τό δτι διά μέν τον Ιλευθερον άνθρωπον μεγίστη 
ανάγκη είναι νά Ιντρέπεται δι’ δσα γίνονται, ή τιμή, μεγαλυτέ- 
ραν δέ αυτής δέν γνωρίζω νά υπονοή κανείς καμμίαν. Διά τον 
δοΰλον, άφ’ ετέρου, (μεγίστη ανάγκη) είναι τά κτυπήματα καί 
αί σωματικαί κακώσεις. Είθε νά μη μάς συμβή αυτό, δεν αξίζει 
δέ ούτε νά τό λέγη κανείς.

Τό νά επιδεικνύετε λοιπόν οκνηρίαν, ώ ’Αθηναίοι, προς τά 
ζητήματα αυτά, εις τά όποια έκαστος πρέπει νά ύπηρετή την 
πόλιν προσωπικώς καί με την περιουσίαν του, δέν είναι βεβαίως 
όρθόν, κάθε άλλο μάλιστα. Έ ν τούτοις δμως έχει οπωσδήποτε 
κάποιαν δικαιολογίαν. ’Αλλά τό νά μη θέλετε μήτε νά ακούσετε 
δ,τι πρέπει μήτε καινά συσκεφθήτε δι’ δ,τι επιβάλλεται, ούτε κάν 
νά ακούετε περί αυτών, αυτό πλέον επιδέχεται κάθε είδους κα
τηγορίαν. Σείς λοιπόν συνηθίζετε ούτε νά ακούετε πριν νά εμ- 
φανισθοΰν καί αύταί αί δυσχέρειαι, ακριβώς δπως τώρα, ούτε 
νά συσκέπτεσθε διά τίποτε μέ τήν ήσυχίαν σας. Άλλ’ δταν μέν 
Ικεΐνος προετοιμάζεται, σείς παραμελείτε νά κάμετε τό αυτό 
καί νά προετοιμάζεσθε προς άντίκρουσίν του, Ιμμένετε εις τήν 
άμεριμνησίαν σας, καί αν λέγη κανείς κάτι τον εκδιώκετε (από 
τό βήμα) *. "Οταν δέ πάλιν πληροφορηθήτε δτι κάποιο μέρος 
έ'χει χαθη ή πολιορκειται, τότε μόνον ακούετε μέ προσοχήν καί 
έτοιμάζεσθε. Ή  κατάλληλος δμως περίστασις νά ακούσετε καί 
νά συσκεφθήτε ήτο τότε πού σείς δέν ήθέλατε, νά ένεργήτε δέ 
καί νά χρησιμοποιήτε δ,τι έχετε προετοιμάσει είναι τώρα, οπότε 
ακούετε. Διά τούτο λοιπόν μέ τάς τοιαύτας συνηίΚας σας μόνοι 
σείς από δλους τ >ύς ανθρώπους κάμνετε τό αντίθετον από δ,τι κά- 
μνουν οί άλλοι. Διότι οί μέν άλλοι * συνηθίζουν νά συσκέπτων- 
ται πριν παρουσιασθοΰν αί δυσχέρειαι, σείς δέ συσκέπτεσθε 
μετά τά γεγονότα 4.

Τό τί λοιπόν υπολείπεται νά κάμωμεν—καί προ πολλοϋ 
μέν έπρεπε νά τό κάμωμεν, ούτε τώρα όμω; έχει παρέλθει ή 
περίστασις 5—θά τό εΐπω ήδη. Κανενός πράγματος από δλα δσα 
χρειάζεται ή πόλις δέν είναι τόση ανάγκη δσον διά χρήματα 
προς άντιμετώπισιν τών έπερχομένων σήμερον γεγονότων. ’Έ -

elvai καιρός ακόμη νά επανορθώσουν τά σφάλματά των, ό ρήτωρ 
προδιαθέτει τούς άκροατάς του διά τήν παράδοξον πρότασιν τήν 
όποιαν θά κάμη, νά συνεννοηθοΰν μέ τόν βασιλέα τών Περσών.
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Συμβέβηκε δ’ εύτυχήματ’ άπό ταύτομάτου; ΟΙς άν χρη- 
σώμεθ’ όρθώς, ϊσως άν γένοιτο τά δέοντα. Πρώτον μέν 
γάρ οίς βασιλεύς πιστεύει καί εύεργέτας ύπείληφεν έαυ-

32 του, οδτοι μισοΟσι καί πολεμοΰσι Φιλίππω. ’Έπειθ’ ό 
πράττων καί συνειδώς άπανθ’ ά Φίλιππος κατά βασι- 
λέως παρασκευάζεται, οδτος άνάσπαστος γέγονεν, καί 
πάσας τάς πράξεις βασιλεύς ούχ ήμών κατηγορούντων 
άκουσεται, ο(3ς ύπέρ τού συμφέροντος &ν ήγήσαιτο του 
ίδιου λέγειν, άλλά του πράξαντος αύτοΰ καί διοικοΟντος, 
ώστ’ είναι πιστάς, καί λοιπόν λόγον είναι τοΐς παρ’

33 ήμών πρέσβεσιν δν βασιλεύς ήδιστ’ άν άκοΰσαι, ώς τόν 
άμφοτέρους άδικοΟντα κοινή τιμωρήσασθαι δει, καί δτι 
πολύ τώ βασιλεΐ φοβερώτερος έσθ’ ό Φίλιππος άν προ- 
τέροις ήμΐν έπιθήται- εί γάρ έγκαταλειπόμενοί τι πεισό- 
μεθ’ ήμεΐς, άδεώς έπ’ έκεϊνον ήδη πορεύσεται. ‘Υπέρ δή 
τούτων άπάντων οίμαι δεΐν ύμάς πρεσβείαν έκπέμπειν 
ή τις τώ βασιλεΐ διαλέξεται, καί τήν άβελτηρίαν άποθέ- 
σθαι δι’ ήν πολλάκις ήλαττώθητε. «Ό δή βάρβαρος» καί

34 «Ό κοινός άπασιν έχθρός» καί πάντα τά τοιαΰτα. Έγώ 
γάρ, δταν τιν’ ϊδω τόν μέν έν Σούσοις καί Έγβατάνοις 
δεδοικότα καί κακόνουν είναι τη πόλει φάσκοντα, ώς καί 
πρότερον συνεπηνώρθωσε τά τής πόλεως πράγματα καί 
νυν έπηγγέλλετο,—εί δέ μή έδέχεσθ’ ύμεΐς, άλλ’ άπεψη- 
φίζεσθε, ού τά γ’ έκείνου αίτια—, ύπέρ δέ του έπί ταΐς 
θύραις έγγύς ούτωσί έν μέση τή Έλλάδι αύξανομένου 
ληστοΟ τών 'Ελλήνων άλλο τι λέγοντα, θαυμάζω καίδέ- 
δοικα τούτον, δστις άν ή ποτ’, έγωγε, έπειδή ούχ οδτος 
Φίλιππον. 1 2 3 4

1. Τό S έχει: εντνχημα άπ’ αντομάτου.
2. Υπαινίσσεται προφανώς τούς σατράπας τών δυτικών επαρ

χιών τής Περσικής αυτοκρατορίας, οί όποιοι, ανήσυχοι έκ τών συνε
χών προόδων τοΰ Φιλίππου, ήτοιμάζοντο πρός πόλεμον εναντίον του. 
Εις έξ αυτών, ό Μέντωρ, είχε προσφέρει μεγίστας υπηρεσίας εις τόν 
Άρταξέρξην Ώ χον κατά τόν πόλεμον τής Αίγυπτου, άπέλαυε δέ τής 
εύνοιας του.

3. Πρόκειται περί τοΰ Άταρνέως Έρμείου, μυστικού πράκτο- 
ρος τού Φιλίππου καί φίλου τού Άριστοτέλους, τόν όποιον συνέλαβε 
δολίως ό Μέντωρ καί τόν εστειλεν εις τήν Περσίαν, όπου έθανατοίθη. 
Ά ντι τοΰ: άνάσπαστος S, τό Ο έχει : ανάρπαστος.

4. Κυρίως είπεϊν : εάν μείνωμεν πίσω καί μάς προσπέραση ό αν
τίπαλος, έάν δηλαδή ήτηγδώμεν. Πρβλ. Ηροδότου 8,59: «Οί δέ γε 
έγκατε λειπόμενοι ού στεφανεΰνται».
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χουν δέ συμβή αυτομάτως (εκ τΰχης)1 ευχάριστα γεγονότα, καί 
άν τά εκμεταλλευθώμεν καταλλήλως ίσως νά γίνη ο,τι πρέπει. 
Κατά πρώτον δηλαδή εκείνοι, εις τούς οποίους εχει εμπιστοσύ
νην δ βασιλεύς τών Περσών και τούς θεωρεί εύεργέτας του, μι
σούν και πολεμούν τον Φίλιππον 3. ’Έπειτα δ άνθρωπος πού 
ενήργει και εγνώριζεν δλα δσα παρασκευάζει δ Φίλιππος κατά 
τού βασιλέως, αυτός άπήχθη δέσμιος από την χώραν του®. 
Τοιουτοτρόπως δ μέγας βασιλεύς θά μάθη δλας τάς σκευωρίας 
του ό'χι από τάς ίδικάς μας καταγγελίας, τάς όποιας δυνατόν νά 
ένόμιζεν ως διατυπουμένας προς τό ιδιαίτερον συμφέρον μας* 
άλλ’ ατό τον ίδιον τόν δράστην, δ δποιος καί διηΰθυνεν αύτάς. 
Θά γίνουν επομένως πιστευταί, καί εις τούς πρέσβεις πού θά 
στείλωμεν ημείς δεν θά υπολείπεται παρά νά εϊπουν εις τόν βα
σιλέα—δ όποιος θά τούς άκοΰση με μεγάλην του εύχαρίστησιν— 
δτι τόν άνθρωπον πού μάς αδικεί καί τούς δύο πρέπει νά τόν 
τιμωρήσωμεν από κοινού καί δτι θά γίνη πολύ φοβερώτερος διά 
τόν βασιλέα, αν έπιτεθή προηγουμένως εναντίον μας. Διότι εάν 
εγκαταλειφθώμεν 4 καί πάθωμεν τίποτε, άφόβως τότε θά βαδίση 
εναντίον του. Νομίζω λοιπόν δτι πρέπει νά άποστείλετε πρε
σβείαν, ή δποία θά συνομιλήση με τόν βασιλέα περί δλων τού
των, καί νά άφήσετε τάς ανοησίας από τάς όποιας έζημιώθητε 
πολλάκις, τά: «Αυτός εΐν α βάρβαρος», «Ό κοινό; δλων εχθρός» 
καί δλα τά τοιαΰτα. Διότι εγώ δταν ί'δω κανένα νά φοβήται τόν 
ήγεμόνα πού εΰρίσκεται είς τά Σούσα καί είς τά Έκβάτανα® 
καί λέγει δτι διάκειται δυσμενώς προς την πόλιν εκείνος, δ δποίος 
καί προηγουμένως συνέβαλεν είς την άνόρθωσιν τής πόλεως 5 6 
καί τώρα μάς έκαμε προτάσεις—άν σεις δεν τάς έδέχθητε, αλλά 
τάς άπερρίψατε, δεν είναι βεβαίως υπαίτιος εκείνος—διά τόν άν
θρωπον δέ πού είναι έξω από την θύραν μας, τόσον πλησίον, 
«ύτόν τόν ληστήν τών Ελλήνων πού μεγαλώνει μέσα είς τήν 
καρδιάν τής Ελλάδος όμιλε! διαφοροτρόπως, απορώ καί φο
βούμαι αυτόν τόν κάποιον—οίοσδήποτε καί άν είναι—τουλάχι
στον εγώ, διότι αυτός δεν φοβείται τόν Φίλιππον7.

5. Έ γβατάνοις έχει τό Α1 αντί τοΰ Έ χβατάνοις είς άλλα.
6. ’Εννοεί τό γεγονός δτι τφ 393 π. X ό Κόνων, ηγούμενος τοΰ 

περσικού στόλου, ένίκηαε τούς Λακεδαιμονίους παρά τήν Κνίδον καί 
άνήγειρε τά τείχη τών ’Αθηνών μέ χρήματα τοΰ μεγάλου βασιλέως. 
"Αλλοι μεταφράζουν κατόπιν τούτου : άνήγειρε τά τείχη τής πόλεως. 
"Η φράαις τοΰ ρήτορος έχει εΰρυτέραν έννοιαν.

7. Και δέδοιχα τοντον  . . . επειδή ονχ οντος τον Φίλιππον. 
Είναι ωραία κατακλείς ωραιότατου ρητορικού τεμαχίου, τό όποιον έν 
τούτοις τινές δέν διστάζουν νά θεωροΰν νόθον, ένφ είναι άναμφισβη- 
τήτως Δημοαθενικόν, καί άπό τά καλύτερα.



218 Δ Η Μ 02Θ Ε Ν Ο Υ Σ

35 ’Έστι τοίνυν τι πράγμα καί άλλο, 8 λυμαίνεται τήν 
πάλιν ύπό βλασφημίας άδικου καί λόγων οΰ προσηκόν
των διαβεβλημένον, είτα τοϊς μηδέν τών έν τη πολιτεία 
δικαίων βουλομένοις ποιεΐν πρόφασιν παρέχει, καί πάν
των δσα έκλείπει, δέον παρά του γίγνεσθαι, έπί τοΟΘ’ 
εΰρήσετε τήν αιτίαν άναφερομένην περί οΰ πάνυ μέν

36 φοβούμαι, οΰ μήν άλλ’ έρώ. ΟΤμαι γάρ έξειν καί ύπέρ 
τών απόρων τά δίκαι’ έπί τώ συμφέροντι τής πόλεως 
είπεϊν πρός τούς εύπορους καί ύπέρ τών κεκτημένων 
τάς ούσίας πρός τούς έπιδεεΐς, εί άνέλοιμεν έκ μέσου 
καί τάς βλασφημίας άς έπί τώ θεωρικώ ποιοΟνταί τινες 
ούχί δικαίως καί τόν φόβον ώς ού στήσεται τοΰτ’ άνευ 
μεγάλου τινός κακού- οΰ ούδέν &ν εις τά πράγματα 
μεϊζον είσενεγκαίμεθα, ούδ’ δ τι κοινή μάλλον &ν δλην 
έπιββώσειε τήν πόλιν.

37 Ούτωσί δέ σκοπείτε- έρώ δ’ ύπέρ τών έν χρεία δο- 
κούντων είναι πρότερον. ΤΗν ποτ’ ού πάλαι παρ’ ήμϊν 
δτ’ ού προσήει τή πόλει τάλανθ” ύπέρ τά τριάκοντα 
καί έκατόν· καί ούδείς ήν τών τριηραρχεΐν δυναμένων 
ούδέ τών είσφέρειν δστις ούκ ήξίου τά καθήκοντ’ έφ’ 
έαυτόν ποιεΐν δτι χρήματ’ ού περιήν, άλλά καί τριήρεις 
έπλεον καί χρήματ’ έγίγνετο καί πάντ’ έποιοΰμεν τά

38 δέοντα. Μετά ταΰθ’ ή τύχη καλώς ποιούσα πολλά πε- 
ποίηκε τά κοινά καί τετρακόσια άντί τών έκατόν τα
λάντων προσέρχεται, ούδενός ούδέν ζημιουμένου τών 
τάς ούσίας έχόντων, άλλά καί προσλσμβάνοντος- οί γάρ 
εύποροι πάντες έρχονται μεθέξοντες τούτου, καί καλώς

39 ποιοόσι. Τί ουν μαθόντες τοΟτ’ όνειδίζομεν άλλήλοις καί 
προφάσει χρώμεθα του μηδέν τών δεόντων ποιεΐν, πλήν 
εί τή παρά τής τύχης βοήθεια γεγονυίςχ τοΐς άπόροις 1 2 3 4 5

1. Μεταξύ εκείνων οί όποιοι διέβαλον καί έδυσφήμησαν τό 
& εω ριχόν  ήτο καί δ Δημοσθένης. Εις τήν παράγραφον αύτήν αρχίζει 
τό άμφισβητούμενον περί Φ εω ριχά ν  μέρος τοϋ λόγου.

2. ΟΙ πλούσιοι δηλαδή άρνοϋνται νά άναλάβσυν μόνοι αυτοί τά 
έξοδα τοΰ πολέμου, τάς τριηραρχίας κλπ., προφασιζόμενοι ότι τά δη
μόσια έσοδα διανέμονται εις πτωχούς πολίτας.

3. Εις τήν ΰπαρξιν τοϋ & εω ριχον  κονδυλίου καί τήν διανομήν 
τών χρημάτων του. Π αρά  τον  SAO- Π αρά  τοϋτο  FYP- Π αρά  τον  
το ντο  Vulg.

4. Μετά τό φ οβ ονμα ι S, ή βουλγ. προσθέτει κα ί: λέγειν .
5. Πρότερον θά ομιλήσω. To S έχε ι: προτέρω ν.
5. Ή  αΰξησις αΰτη τών δημοσίων εσόδων δέν είναι γνωστόν
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Υπάρχει εν τούτοις καί εν άλλο πράγμα, πού βλάπτει την 
πόλιν και έχει συκοφαντηθή από άδικον δυσφήμησιν καί από 
λόγια ανάρμοστα1, έπειτα δέ δημιουργεί προφάσεις είς δσους 
■θέλουν να μή κάμνουν τίποτε από τάς προς την πολιτείαν υπο
χρεώσεις τω ν8. "Οσας φοράς δεν έκτελεΐται καμμία ύποχρέω- 
σις, την όποιαν είχε καθήκον κανείς νά εκπλήρωσή, θά εύρετε 
δτι είς τοϋτο επιρρίπτουν την αιτίαν τής παραλείψεως 3. Πολύ 
μεν φοβούμαι νά ασχοληθώ περί αυτού τού πράγματος4 * *, εν 
τούτοις δμως θά ομιλήσω. Διότι νομίζω δτι θά δυνηθώ νά ομι
λήσω καί προς τούς πλουσίους διά των πτωχών τά δίκαια προς 
τό συμφέρον τής πόλεως, καί προς τούς απόρους περί τών κατό
χων τών περιουσιών. Ά πό τοϋτο δέ, αν άφαιρέσωμεν εκ τού μέσου 
καί τάς αδίκους κακολογίας, πού κάμνουν μερικοί δια τό θεωρικόν 
κονδύλων, καί τον φόβον δτι δεν θά διακοπή ή διανομή αυτού 
χωρίς νά επέλθη μέγα τι κακόν, τίποτε άλλο δεν θα προσέφερε 
μεγαλυτέραν υπηρεσίαν εις τα πράγματα τής πατρίδος, ούτε άλ
λο τι θά ενίσχυε περισσότερον όλη»· γενικώς την πόλιν.

Προσέξατε λοιπόν πώς έχουν τά ζητήματα. Κατά πρώτον 
θα ομιλήσω 3 υπέρ εκείνων πού φαίνεται δτι είναι ενδεείς. Υ 
πήρξε κάποτε καί ενταύθα εποχή, οπότε ή πόλις μας δεν είσέ- 
πραττε περισσότερα άπό εκατόν τριάκοντα τάλαντα. Δεν ύπήρ- 
χεν εν τούτοις κανείς άπό τούς δυναμένους νά αναλαμβάνουν μέ 
ίδικά των έξοδα την έξόπλισιν μιας τριήρους ουδέ άπό τούς δυνα
μένους νά πληρώνουν τον ειδικόν φόρον, ό όποιος νά μή άπήτει 
μόνος του νά εκπληροΐ τά (προς τήν πολιτείαν) καθήκοντά του, 
διότι δήθεν δέν τού έπερίσσευαν χρήματα. Τουναντίον καί τριή- 
ρεις εξωπλίζοντο καί χρήματα ύπήρχον καί έκάμναμεν πάν δ,τι 
έπρεπε. Βραδύτερον ή τύχη, ευμενής προς ήμάς, ηϋξησε πολύ τά 
δημόσια έσοδα καί αντί τών εκατόν ταλάντων είσπράττονται τε
τρακόσια®, ενώ κανείς άπό τούς έχοντας περιουσίας δέν ζημιώ
νεται τό παράπαν αλλά καί τάς αυξάνουν. Διότι δλοι οί εύποροι 
έρχονται καί παίρνουν τό μερίδιόν των άπό τό έσοδον τοϋτο7 
καί κάμνουν πολύ καλά.

Διότι λοιπόν έμάθαμεν καί κακολογοϋμεν ό ένας τον άλλον, 
δι” αυτό 8 καί τό μεταχειριζόμεθα ως πρόφασιν διά νά μή κάμνω- 
μεν τίποτε άπό δ,τι πρέπει, έκτος εάν φθονοϋμεν τήν βοήθειαν
δν προήρχετο άπό τήν καλήν διαχείρισιν τών οίκονομικών υπό τοϋ Εύ-
βούλου, ώς τονίζουν τινές (Weil), ή άπό καλύτερον έκμετάλλευσιν
τών μεταλλείων τοϋ Λαυρείου (Croiset κ. α.).

7. Ό  Croiset μεταφράζει: άπό τό νεον τοντο ίαο&ον, έξαρτών 
τό τούτον  άπό τήν άνωτέρω αΰξησιν τών εσόδων. Άντιθέτως ό Weil 
διά τοϋ τούτον  εννοεί τον &εωριχον, ήτοι δτι οΐ πλούσιοι έζήτουν νά 
διανέμωνται καί είς αυτούς τά θεωρικά χρήματα.

8 . Διά τό Φεωριχάν. Μα&όντες SAF1, πα&όντες Vulg.
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φθονοϋμεν; Οϋς ουτ’ αν αίτιασαίμην έγωγ’ ουτ’ άξιώ.
40 Ούδέ γάρ έν ταΐς ίδίαις οίκίαις όρώ τών έν ήλικία πρός 

τούς πρεσβυτέρους οδτω διακείμενον ούδ’ οδτως άγνώ- 
μονα ούδ’ ατοπον τών δντων ούδέν’ ώστε, εί μή ποιή- 
σουσιν απαντες δσ’ άν αύτός, ού φάσκοντα ποιήσειν 
ούδέν ούδ’ αύτόν- καί γάρ άν τοίς τής κακώσεως εϊη 
νόμοις οδτω γ’ ένοχος· δεΐ γάρ, οίμαι, τοΐς γονεϋσι τόν 
ώρισμένον έξ άμφοτέρων έρανον καί παρά τής φύσεως 
καί παρά του νόμου δικαίως φέρειν καί έκόνθ’ ύποτε-

41 λεΐν. "Ωσπερ τοίνυν ένός ημών έκαστου τις έστι γονεύς, 
ουτω συμπάσης τής πόλεως κοινούς δεΐ γονέας τούς 
σύμπαντας ήγεϊσθαι, καί προσήκει τούτους ούχ δπως 
ών ή πόλις δίδωσιν άφελέσθαι τι, άλλ’ εί καί μηδέν ήν 
τούτων, άλλοθεν σκοπεΐν δπως μηδενός δντες ένδεεϊς

42 περιοφθήσονται. Τούς μέν τοίνυν εύπορους ταύτη χρω-
μένους τη γνώμη ού μόνον ήγοΟμαι τά δίκαια ποιεΐν, 
άλλά καί τά λυσιτελή· τό γάρ τών άναγκαίων τιν’ άπο- 
στερεΐν κοινή κακόνους έστί ποιεΐν πολλούς άνθρώ- 
πους τοΐς πράγμασιν. *

Τοΐς δ’ έν ένδεια, δι’ δ δυσχεραίνουσι τό πράγμ’ οί 
τάς ούσίας έχοντες καί κατηγοροΰσι δικαίως, τοΰτ’ άφε-

43 λεΐν άν συμβουλεύσαιμι. Δίειμι δέ, ώσπερ άρτι, τόν αύ
τόν τρόπον καί ύπέρ τών εύπορων, ού κατοκνήσας εί- 
πεΐν τάληθή. Έμοί γάρ ούδείς οδτως άθλιος ούδ’ ώμός 
είναι δοκεΐ τήν γνώμην, ουκουν ’Αθηναίων γε, οίμαι, 
άλλ’ ούδέ τών άλλων, ώστε λυπεΐσθαι ταΰτα λαμβά- 
νοντας όρών τούς άπορους καί τών άναγκαίων ένδεεϊς

44 δντας. ’Αλλά που συντρίβεται τό πράγμα καί που δυσ- 
χεραίνεται; "Οταν τό άπό τών κοινών έθος έπί τά ίδια 
μεταβιβάζοντας όρώσί τινας, καί μέγαν μέν δντα παρ’ 
ύμΐν εύθέως τόν λέγοντα, άθάνατον δ’ ένεκ’ άσφα- 1 2 3 4 5

1. Αΰξάνουσα καί τά έσοδα τοΰ Φεωρικον κονδυλίου άπό τά 
περισσεύματα τοΰ προϋπολογισμού.

2. ’Αντί τοΰ : ατοπον τώ ν δντων  S, ή βουλγ. εχει : άτοπώτα- 
τω ν δντα.

3. Κατά τούς νόμους τών ’Αθηνών τά κακομεταχειριζόμενα τούς 
γονείς των τέκνα ή μή διατρέφοντα αυτούς κατά τά γηρατειά των ή 
άλλως πως άσεβοΰντα πρός τούτους ύπέκειντο εις ποινάς καί ατιμίας, 
ώς ένοχοι κακώσεως γονέων.

4. Τοΰτο θεωρείται ύπό τινων ώς υπερβολική δημοκοπία. Καί 
άλλαχοΰ, εις επιστολήν άποδιδομένην εις τόν Δημοσθένη, ό ρήτωρ το
νίζει ότι ό δημόσιος άνήρ πρέπει νά έχη πρός τόν λαόν αισθήματα 
υίοΰ πρός πατέρα.

5. Νά εΰρωμεν άπό άλλο μέρος, άπό άλλον πόρον.
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πού παρέσχεν ή τΰχη εις τούς π τ ω χ ο ύ ς Έ γ ώ  τούλάχιστον δεν 
θά τούς κατηγορούν δι’ αυτό ούτε θεωρώ δίκαιον νά τούς κατη- 
γορή κανείς. Διότι ού'τε εις την ίδικήν του οικίαν βλέπω νά διά- 
κειται τοιουτοτρόπως προς τούς πρεσβυτέρους ό ώριμος άνήρ 
ούτε είναι κανείς τόσον σκληρόκαρδος ή τόσον ανόητος 2 εις τον 
κόσμον, ώστε νά λέγη δτι, αν δεν κάμουν δλοι δσα κάμνει αυτός, 
ού'τε αυτός δέν θά κάμη τίποτε. Διότι αυτός βεβαίως θά ήτο ένο
χος καί εις τούς νόμους τής κακώσεως3. Πράγματι πρέπει, νο
μίζω, κανείς νά ύπομένη δικαίως κοΛ έκουσίως νά παρέχη την 
προς τούς γονείς οικονομικήν βοήθειαν, ή οποία καθωρίσθη διτ- 
τώς, τόσον από την φΰσιν δσον καί από τον νόμον "Οπως λοι
πόν δ καθένας από ημάς έχει πατέρα, τοιουτοτρόπως πρέπει νά 
θεωρώμεν δλους τούς πολίτας ως κοινούς πατέρας ολοκλήρου τής 
πόλεως4. Επιβάλλεται μάλιστα δχι μόνον νά μη τούς στερή 
τίποτε από δ,τι τούς δίδει ή πόλις, αλλά, καί αν ακόμη δέν τούς 
έδιδε τίποτε, θά έπρεπε νά φροντίσωμεν με κανέν άλλο μέσον 6 νά 
μη τούς άφήσωμεν νά στερούνται τίποτε. Νομίζω λοιπόν δτι οί 
εύποροι, εάν φερθούν συμφώνως προς αύτάς τάς άρχάς, δχι μόνον 
εργον δικαιοσύνης έπιτελούν αλλά καί δ,τι είναι ωφέλιμον δι5 
αύτούς τούς ίδιους. Διότι τό νά στερούν διά δημοσίας άποφάσε- 
ως μερικούς από τά απολύτως απαραίτητα είναι ωσάν νά δημι
ουργούν πολλούς εχθρούς εις την πολιτείαν.

Εις τούς απόρους άφ’ ετέρου θά συνεβούλευα νά θέσουν 
τέρμα είς μίαν αιτίαν διά την οποίαν δυσαρεστούνται οί έχοντες 
περιουσίας καί διατυπώνουν δικαίας κατηγορίας. "Οπως δέ προ 
δλίγου (υπέρ αυτών), κατά τον ίδιον τρόπον θά ομιλήσω καί 
υπέρ τών εύπορων, χωρίς νά διστάσω νάεΐπω την αλήθειαν. Διότι 
δέν μού φαίνεται νά ύπάρχη κανείς—δχι βεβαίω; ’Αθηναίος άλλ’ 
ούτε από τούς άλλους "Ελληνας6 —τόσον άθλιος καί τόσον σκλη
ρός, ώστε νά λυπήται πού βλέπει δτι τά παίρνουν (τά θεωρικά) 
οί άποροι καί οί στερούμενοι τών απολύτως αναγκαίων. ’Αλλά 
πού σκοντάπτει τό πράγμα, καί πόθεν αί δυσαρέσκειαι(τών πλου
σίων) ; "Οταν ούτοι βλέπουν μερικούς νά μεταφέρουν (καί εφαρ
μόζουν) εις τάς ίδιωτικάς περιουσίας δ,τι συνηθίζεται είς τά δη
μόσια έσοδα7, ένφ δέ αποβαίνει πανίσχυρος πλησίον σας δποιος 
καταγγέλλει μετά παρρησίας (τά έκτροπα) καί εξασφαλίζεται 
μέχρι θανάτου, από τό άλλο μέρος αί μυστικαί ψηφοφορίαι είναι

6 . Τά S καί Vind. 1 παραλείπουν τάς λέξεις : οϊμαι, άλλ’ ονδέ
τώ ν άλλων Vulg.

7. Οί καλοί μέν πολΐται κατήγγελλον—καί δικαίως—τούς δια- 
σπαθίζοντας τόν δημόσιον θησαυρόν ύπήρχον όμως και συκοφάνται, 
οί όποιοι έσυνήθιζον νά κατηγορούν ψευδώς ένα πλούσιον διά νά 
κατάσχεται ή περιουσία του. Αυτούς στιγματίζει ενταύθα ό ρήτωρ, δια-
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λείας, έτέραν δέ την κρύβδην ψήφον τοΟ φανερώς θο-
45 ρύβου. Ταΰτ’ άπιστίαν, ταΟτ’ όργήν έχει. Δει γάρ. 

ώ ανδρες ’Αθηναίοι, δικαίως άλλήλοις τής πολιτείας 
κοινωνεΐν, τούς μέν εύπορους εις μέν τόν βίον τόν έαυ- 
τών άσφαλώς έχειν νομίζοντας καί ύπέρ τούτων μή δε- 
δοικότας, εις δέ τούς κινδύνους κοινά ύπέρ τής σωτη
ρίας τά δντα τή πατρίδι παρέχοντας, τούς δέ λοιπούς 
τά μέν κοινά κοινά νομίζοντας καί μετέχοντας τό μέρος, 
τά δ’ έκάστου ’ίδια. τού κεκτημένου. Ουτω καί μικρά 
πόλις μεγάλη γίγνεται καί μεγάλη σώζεται. Ώ ς μέν 
οδν ε’ίποι τις &ν & παρ’ έκατέρων είναι δει, ταΰτ’ ’ίσως 
έστίν ώς δέ καί γένοιτ’ άν έννόμως, διορθώσασθαι δεΐ.

46 Τών δέ παρόντων πραγμάτων καί τής ταραχής πολλά 
πόβρωθέν έστι τά αίτια· & εί βουλομένοις ύμΐν άκούειν 
έστίν, έθέλω λέγειν. Έξέστητε, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, τής 
ύποθέσεως έφ’ ής ύμάς οί πρόγονοι κατέλιπον, καί τό 
μέν προΐστασθαι τών 'Ελλήνων καί δύναμιν συνεστη- 
κυΐαν έχοντας πάσι τοΐς άδίκουμένοις βοηθεΐν περίερ
γον έπείσθητ’ είναι καί μάταιον άνάλωμ’ ύπό τών ταΟτα 
πολιτευομένων, τό δ’ έν ησυχία διάγειν καί μηδέν τών 
δεόντων πράττειν, άλλά προϊεμένους καθ’ έν έκαστον 
πάνθ’ έτέρους έάσαι λαβεΐν, θαυμαστήν εύδαιμονίαν

47 καί πολλήν άσφάλειαν έχειν ωεσθε. Έκ δέ τούτων πα- 
ρελθών έπί τήν τάξιν έφ’ ής ύμΐν τετάχθαι προσήκεν, 
έτερος οδτος εύδαίμων καί μέγας καί πολλών κύριος 
γέγονεν εικότως- πράγμα γάρ έντιμον καί μέγα καί 
λαμπρόν καί περί οδ πάντα τόν χρόνον αί μέγισται τών

πιστών on οί συκοφάνται εγίνοντο δημοφιλείς, έξασφαλιζόμενοι καί 
κατά τοΰ κινδύνου νά κατηγορηθούν καί αύτοι κάποτε διά τό αυτό 
πράγμα. Πράγματι ό λαός, έπιθυμών νά αύξάνη όσον τό δυνατόν περισ
σότερον τό ΰ·εωριχόν, δέν έδίσταξε νά καταδικάζη εις πρόστιμα καί 
κατασχέσεις πλουσίους πολίτας ύπερ τοΰ θεωρικού ταμείου, έπί τή 
απλή διαβολή συκοφαντών. ΕΙς μίαν τοιαύτην δίκην ό Δημοσθένης 
όρισθείς κατήγορος ήρνήθη νά δεχθή τόν ρόλον τούτον, επειδή δέ ή 
συνέλευσις έψιθύριζε μετά δυσφορίας, ό ρήτωρ άνεφώνησε προς τό 
πλήθος τά εξής αξιομνημόνευτα : «Υμείς έμοί, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, 
συμβούλφ μέν, καν μή θέλητε, χρήσεσθε* συκοφάντη δ’, οΰδ’ έάν θέ- 
λητε». Βλ. Θεόπομπον εις τόν Δημοοϋ-ενη Πλουτάρχου, κεφ. 14. Περί 
τής καταχρήσεως ταύτης τών αδίκων καταδικών πρβλ. ’Ισοκράτους 
Περί άννιδόσεως, § 160: «Πολύ γάρ δεινότερον καθέστηκε τό δοκεΐν 
εύπορεϊν ή τό φανερώς άδικεΐν».

1. Εις τά δικαστήρια, όπου έγίνέτο μυστική ή ψηφοφορία, ό λαός 
ύπό τήν έπίδρασιν τών ανωτέρω συκοφαντών άπεδοκίμαζε συνηθέ- 
στατα τούς αυτούς άνδρας, τούς όποιους έχειροκρότει εις τάς δημο
σίας συνελεύσεις. Κατεδικάξοντο δηλαδή οί συκοφαντούμενοι πλού-
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■αντίθετοι προς τάς θορυβώδεις δημοσίας εκδηλώσεις1. "Ολα αυ
τά δημιουργούν δυσπιστίαν και προκαλούν οργήν. Διότι πρέπει, 
ώ ’Αθηναίοι, νά μετέχωμεν εις τά τής πολιτείας, φερόμενοι δι
καίως προς άλλήλους. Οί μεν εύποροι νά νομίζουν δτι έχουν εξη- 
σφαλισμένον τον βίον τω ν2 καί νά μη φοβούνται διά την περι
ουσίαν των, εις δε τούς κινδύνους νά την διαθέτουν εις την υπη
ρεσίαν 3 τής σωτηρίας τής πατρίδος. Οί ά·.λοι (οί άποροι), άφ’ 
ετέρου, ναι μέν νά θεωρούν ως κοινόν κτήμα τής πόλεως δ,τι 
είναι πράγματι κοινόν καί νά λαμβάνουν τό μερίδιόν των i , αλ
λά καί ώς ιδιωτικήν περιουσίαν δ,τι ανήκει εις τον καθένα. Τοι
ουτοτρόπως καί αί μικραί πόλεις γίνονται μεγάλαι καί αί μεγάλαι 
διασώζονται. Διά νά καθορίση λοιπόν κανείς τά αμοιβαία καθή
κοντα των μέν καί των δε είναι ίσως αρκετά τά ανωτέρω. Διά 
νά καθιερωθούν δμως διά νόμου πρέπει νά μεταρρυθμισθούν®.

"Οσον άφορφ εις τάς σημερινός δυσχερείας καί την εξ αυτών 
ταραχήν πολλά καί παλαιά είναι τά αίτια. Έάν θελήσετε νά με 
ακούσετε, θά σάς εΐπω ευχαρίστως ποια είναι. Έγκαταλείψατε, 
-ω ’Αθηναίοι, την βασικήν αρχήν, τήν οποίαν σάς εκληροδότησαν 
οί πρόγονοι. Καί τό νά προΐστασθε μέν τών Ελλήνων καί δια- 
τηρούντες δύναμιν ώργανωμένην νά βοηθήτε πάντα άδικούμε- 
νον, σάς έπεισαν δτι είναι έργον περιττόν, μάταιον καί δαπα
νηρόν οί πρεσβεύοντες τοιαντην πολιτικήν. Άντιθέτως τό νά 
ζήτε ήσυχοι καί νά μή κάμνετε τίποτε από δ,τι πρέπει, νά τά πα- 
ραμελήτε δέ δλα καί νά αφήνετε νά σάς τά πάρουν άλλοι έν 
προς έν, νομίζετε δτι αυτό άποφέρει άξιοθαύμαστον ευτυχίαν 
καί πολλήν ασφάλειαν. "Ενεκα τούτον ήλθεν άλλος καί έγκατε- 
στάθη εις τήν θέσιν δπου είσθε σείς τεταγμένοι, καί αυτός έγι- 
νεν εύλόγως ευτυχής καί ισχυρότατος καί κυρίαρχος πολλών με
ρών. ’Αληθώς δέ τό πράγμα αυτό τό ένδοξον καί μεγα καί λαμ
πρόν, διά τό οποίον διαρκώς έφιλονίκουν προς άλλήλους αί μεγα-

σιοι, μολονότι τούς ύπεστήριζον οί χειροκροτούμενοι εις τάς δημο
σίας συνελεύσεις ρήτορες.

2. Τά μέσα τής συντηρήσεώς των.
3. Νά τήν παρέχουν κοινήν νά τήν θυσιάζουν υπέρ τοΰ συνόλου, 

κατά τήν στιγμήν τών κινδύνων. 'Υπαινιγμός προς τούς πλουσίους νά 
εξοπλίζουν τριήρεις καί νά πληρώνουν τάς εισφοράς άνευ προφάσεων 
καί υπεκφυγών.

4. Εις τόν γ' ’Ολυνθιακόν, 34, είπε τό αύτό, άλλά μέ κάποιαν 
περιοριστικήν έπιφύλαξιν : « Ίνα  τών κοινών έκαστος τό μέρος λαμβά- 
νων, δτου δέοιθ’ ή πόλις, τοΰθ’ ΰπάρχοι».

5. Ά λλα  κείμενα έχουν: αν, έν νόμω διορ&ώσασ&αι δει, 
οπότε τό χωρίον μεταφράζεται: πρέπει νά μεταρρυθμισθούν διά νόμου 
(Weil).
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πόλεων προς σύτάς διεφέροντο, Λακεδαιμονίων μέν 
ήτυχηκότων, Θηβαίων δέ άσχόλων διά τον Φωκικόν πό
λεμον γενομένων, ήμών δ’ άμελούντων έρημον άνείλε-

48 το. Τοιγάρτοι τό μέν φοβεϊσθαι τοϊς άλλοις, τό δέ συμ
μάχους πολλούς έχειν καί δόνσμιν μεγάλην έκείνω περι- 
γέγονεν, καί τοσαΰτα πράγματα καί τοισΟτ’ ηδη 'περιέ- 
στηκε τούς 'Έλληνας άπαντας ώστε μηδ’ δ τι χρή συμ- 
βουλεΰειν ευπορον είναι.

49 ’Όντων δ’, ώ σνδρες ’Αθηναίοι, τών παρόντων πρα
γμάτων πάσιν, ώς έγώ κρίνω, φοβερών, ούδένες έν μεί- 
ζονι κινδύνω τών πάντων είσίν ύμών, ού μόνον τώ μά- 
λισθ’ ύμιν έπιβουλεύειν Φίλιππον, άλλά καί τφ πάντων 
άργότατ’ αυτοί διακεΐσθσι. Εΐ τοίνυν τό τών ώνίων πλή
θος όρώντες καί τήν εύετηρίσν τήν κατά την άγοράν, 
τούτοις κεκήλησθ’ ώς έν ούδενί δεινώ τής πόλεως ουσης,

50 ούτε προσηκόντως ουτ’ όρθώς τό πράγμα κρίνετε- άγο
ράν μέν γάρ άν τις καί πσνήγυριν έκ τούτων ή φαύλως 
ή καλώς κστεσκευάσθσι κρίνοι- πόλιν δ’ ήν ύπείληφεν 
δς άν τών Ελλήνων άρχειν άεί βοόλητσι μόνην άν έναν- 
τιωθήναι καί τής πάντων έλευθερίσς προστήνσι, ού μά 
Δί’ έκ τών ώνίων εί καλώς έχει δοκιμάζειν δει, άλλ’ εί 
συμμάχων εύνοια πιστεύει, εί τοϊς δπλοις ισχύει. ΤοΟΘ’ 
ύπέρ τής πόλεως δει σκοπεΐν- ά σφσλερώς ύμϊν καί ού 
καλώς άπαντ’ έχει.

51 Γνοίητε δ’ άν, εί σκέψαισθ’ έκείνως. Πότε μάλιστ’ έν 
ταραχή τά τών Ελλήνων γέγονε πράγματα ; Ούδένα 
γάρ χρόνον άλλον ή τόν νυνί παρόντ’ ούδ’ άν είς εΐποι. 
Τόν μέν γάρ άλλον άπαντ’ είς δύο τσΟτσ διήρητο τά τών 
'Ελλήνων, Λακεδαιμονίους καί ύμάς, τών δ’ άλλων 'Ελ
λήνων οί μέν ήμΐν, οί δ’ έκείνοις ύπήκουον. Βασιλεύς δέ 
καθ’ αύτόν μέν όμοίως σπασιν άπιστος ήν, τούς δέ κρα
τουμένους τώ πολέμω προσλσμβάνων άχρις οδ τοϊς 
έτέροις έξ ίσου ποιήσσι διεπιστεύετο, έπειτ’ ούχ ήττον 1 2 3

1. Τά S καί V ind  παραλείπουν τό : πααιν V ulg.
2. ’Αντί τοΰ σφαλερώς SA, Vind. 1, ή βουλγ. έχει φαύλως. ’Αντί 

τοΰ ον καλώς ή Vulg. ό S έχει ονδαμώς.
3. Μέχρις δτου άποκαθίστα την ισορροπίαν τών δυνάμεων. 

'Υπαινιγμός πρός τήν έπαμφοτερίζουσαν πολιτικήν τοΰ βασιλέως τών 
Περσών κατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον. Ό  Δημοσθένης θέλει 
νά άγνοή δτι μέ τήν ένίσχυσίν των άλλοτε πρός τούς ’Αθηναίους καί 
άλλοτε πρός τούς Λακεδαιμονίους οί Πέρσαι δέν άποκαθίστων άπλώς 
τήν Ισορροπίαν, άλλά παρέτεινον καί διαιώνιζον τάς μεταξύ Ελλήνων 
διαμάχας, μέχρις δτου ή 'Ελλάς, έξαντληθεϊσα ολόκληρος άπό τόν πο-
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λυτεραι πόλεις, όταν οί μέν Λακεδαιμόνιοι είχαν άτυχήσει, οί Θη
βαίοι δεν είχον ευκαιρίαν λόγφ τοϋ Φωκικοϋ πολέμου, ημείς 
δέ τό παρημελοϋμεν, τό εΰρεν αυτός έρημον καί τό οίκειοποιή- 
θη. Διά τούτο λοιπόν εμπνέων φόβον εις τούς άλλους και άπο- 
κτήσας πολλούς συμμάχους έξησφάλισε μεγάλην δύναμιν εκεί
νος, οί "Ελληνες δέ όλοι περιστοιχίζονται ήδη από τόσας καί τοι- 
αύτας δυσκολίας, ώστε δεν ήξεύρει κανείς ούτε τί πρέπει νά συμ- 
βουλεύση.

"Οσον όμως καί άν είναι φοβεραί, ώ ’Αθηναίοι, αί σημε- 
ριναί περιστάσεις, κανείς εξ όλων 1 δεν εύρίσκεται εις τόσον μέ- 
γαν κίνδυνον όσον σείς. ’Όχι μόνον διότι σάς προ πάντων έπι- 
βουλεύει ό Φίλιππος, άλλα καί διότι ε’ίμεθα οί νωθρότεροι όλων. 
Έάν λοιπόν, βλέποντες τό πλήθος τών εμπορευμάτων καί τήν 
ύπάρχουσαν εις τήν αγοράν αφθονίαν, είσθε καί ευχαριστημένοι 
δι’ αυτά μέχρι τοϋ σημείου ωσάν ή πόλις νά μή εύρίσκεται κα
θόλου εις φοβεράν κατάστασιν, δεν κρίνετε τό πράγμα ούτε 
όπως πρέπει ούτε φρόνιμα. Διότι θά ήδύνατο βεβαίως κανείς νά 
κρίνη άπ’ αυτά άν είναι καλώς ή κακώς ώργανωμένη μία αγορά 
ή πανήγυρις. Τήν πόλιν όμως, τήν οποίαν δ καθένας πού θέλει 
νά κυρίαρχη τών Ελλήνων θεωρεί πάντοτε ότι μόνον αυτή ή μ
πορεί νά εναντιωθή καί νά πρωτοστάτηση εις τον υπέρ τής ελευ
θερίας όλων αγώνα, δέν πρέπει, μά τον Δία, νά τήν κρίνω μεν 
από τά εμπορεύματα έάν είναι καλά καί πολλά, άλλ’ Ιάν ε'χη 
πεποίθησιν εις τήν άφοσίωσιν τών συμμάχων της καί εάν είναι 
ίσχυρώς εξοπλισμένη. Αυτά πρέπει νά έξετάζωμεν διά τήν πό
λιν, αυτά δέ όλα είναι επισφαλή ενταύθα καί όχι εις καλήν κατά- 
στασιν *.

Θά τό άντιληφθήτε αυτό άν σκεφθήτε ως εξής: Πότε προ 
πάντων έχουν συνταραχθή τά ελληνικά πράγματα; ’Ασφαλώς 
κανείς δέν θά ήδύνατο νά εΐπη ότι εις καμμίαν άλλην εποχήν 
έχουν άναστατωθή τόσον όσον εις τήν σημερινήν περίστασιν. 
Διότι καθ’ όλον τό παρελθόν ή Ελλάς ήτο διηρημένη εις δύο πα
ρατάξεις, τούς Λακεδαιμονίους καί σάς, οί δέ λοιποί "Ελληνες ύπή- 
κουον άλλοι μέν εις ήμάς, άλλοι δέ εις εκείνους. "Οσον αφορά εις 
τον βασιλέα τών Περσών, αυτός καθ’ εαυτόν μέν ήτο εΐς όλους 
ομοίως ανάξιος εμπιστοσύνης, συμμαχών όμως μέ όσους ήτ- 
τώντο εις τον πόλεμον διετήρει τήν εμπιστοσύνην των μέχρις 
δτου τούς έκαμνεν ίσους κατά τήν δύναμιν προς τούς αντιπά
λους των 3. ’Έπειτα εκείνοι τούς οποίους έσωσε δέν τον εμίσουν

λυετή εκείνον καί πολυαίμακτον πόλεμον, έδέχθη τήν ατιμωτικήν Άν- 
ταλκίδειον εΙρήνην, ή οποία καθίστα τόν μέγαν βασιλέα διαιτητήν τών 
ελληνικών πραγμάτων.

15
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αυτόν έμίσουν οϋς σώσειε τών υπαρχόντων έχθρών έξ
52 άρχής. Νΰν δέ πρώτον μέν 6 βασιλεύς δπασι τοΐς “Ελ- 

λησιν οίκείως έχει, καί πάντων ήκισθ’ ήμΐν δή, &ν τι μή 
νΰν έπανορθωσώμεθα. ’Έπειτα προστασίαι πολλαΐ καί 
πανταχόθεν γίγνονται, καί του πρωτεύειν άντιποιοΟνται 
πάντες, άφεστασι δ' έργω καί φθονουσι καί άπιστοΟσιν 
αύτοΐς, οΰχ οΐς έδει, καί γεγόνασι καθ' αύτούς έκαστοι, 
Άργεΐοι, Θηβαίοι, Λακεδαιμόνιοι, Κορίνθιοι, ’Αρκάδες, ή-

53 μεΐς.’Αλλ’ δμως εις τοσαΟτα μέρη καί τοσαύτας δυνα
στείας διηρημένων τών Ελληνικών πραγμάτων, εΐ δει τά- 
ληθη μετά παββησίας είπεϊν, τά παρ’ούδέσι τούτων άρ- 
χεΐα καί βουλευτήρια έρημότερ’ &ν τις ΐδοι τών 'Ελληνι
κών πραγμάτων η τά παρ’ ήμΐν εικότως1 ούτε γάρ ψιλών 
ούτε πιστεύων ούτε φοβούμενος ούδείς ήμΐν διαλέγεται.

54 Αίτιον δέ τούτων ούχ έν, <δ ανδρες ’Αθηναίοι,—βά- 
διον γάρ άν ήν ήμΐν μεταθεΐναι,—άλλά πολλά καί παν- 
τοδάπ’ έκ παντός ήμαρτημένα τού χρόνου, δν τό καθ’ 
έκαστον έάσας έν εις δ πδν τείνει λέξω, δεηθείς ύμών, 
άν λέγω τάληθή μετά παρρησίας, μηδέν άχθεσθαι. Πέ- 
πραται τά συμφέροντ’ έψ’ έκάστου τών καιρών, καί 
μετειλήψαθ’ ύμεΐς την σχολήν καί τήν ήσυχίαν, ύφ’ ων 
κεληλημένοι τοΐς άδικοΟσιν ού πικρώς έχετε, έτεροι δέ

55 τάς τιμάς έχουσι. Καί τά μέν περί τδλλα ούκ άξιον έξε- 
τάσαι νΟν άλλ’ έπειδάν τι τών πρός Φίλιππον έμπέση, 
εύθύς άναστάς τις λέγει ώς ού δει ληρεΐν ούδέ γράψειν 
πόλεμον, παραθείς εύθέως έξής τό τήν ειρήνην άγειν ώς 
άγαθόν καί τό τρέψειν μεγάλην δύναμιν ώς χαλεπόν, 
καί «διαρπάζειν τινές τά χρήματα βούλονται», καί &λ-

56 λους λόγους ώς οΐόν τ’ άληθεστάτους λέγουσιν. ’Αλλά 
δει δήπου τήν μέν ειρήνην δγειν ούχ ύμδς πείθειν, οΐ 
πεπεισμένοι κάθησθε, άλλά τόν τά του πολέμου πράτ- 1 2 3 4 5 6 7

1. Τό νά αποκρούσουν δηλαδή τάς περσικός προτάσεις συμ- 
μαχίας.

2. Έγκαταλείποντες τα πρωτεία εις τον Φίλιππον. Προηγουμέ
νως ή φράσις ή το . άφεστάσι δ ’ ενιοι, την διώρθωσε δέ ό Weil εις : 
Αφεστασι δ ’ εργω.

3. ΟΙς Weil· ώς κώδικες. Υπονοείται ό Φίλιππος.
4. Βασίλεια, αυτονόμους ή ανεξαρτήτους πολιτείας (πόλεις κυ

ριάρχους).
5. Είναι ή αιτία όλων. Παν τείνει S* πάντα τείνει Α· πάντα 

συντείνει Vulg
6. “Αχ&εσ&αι S' άχϋ·εσϋ·ήναί μοι Vulg.
7. ΕΤς από τούς μακεδονίζοντας ρήτορας.
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όλιγώτερον από τούς έξ αρχής έχθρούς του. Τώρα έν τούτοις 
πρώτον μέν δ βασιλεύς διάκειται προς δλους τούς "Ελληνας φι- 
λικώς, όλιγώτερον δμως δλων προς ημάς, εάν δεν έπανορθώσω- 
μεν τώρα τό σφάλμα μας1. "Επειτα εμφανίζονται πολλαί και 
πανταχόθεν βλέψεις προς ήγεμονίαν και δλοι φιλοδοξούν τά πρω
τεία, ούσιαστικώς δμως άπαρνοΰνται αυτά3 κα'ι φθονούν και 
δυσπιστούν προς άλλήλους, άλλ’ δχι πρός εκείνους 8 πού έπρεπε. 
Τοιουτοτρόπως άπεμονώθησαν δλοι, κάθε λαός μόνος του, οι Άρ- 
γεΐοι, οί Θηβαίοι, οί Λακεδαιμόνιοι, οί Κορίνθιοι, οί ’Αρκάδες, 
ήμεϊς οί ίδιοι. Παρ’ δλα αυτά, μολονότι ή Ελλάς είναι διηρημέ- 
νη είς τόσας φατρίας και τόσα κυρίαρχα κράτη 4—αν πρέπη νά 
εΐπω την αλήθειαν μέ παρρησίαν—είς κανέν άπ’ αυτά τά κυβερ
νητικά γραφεία καί τά βουλευτήρια δέν θά ΐδη κανείς νά απου
σιάζουν τόσον πολύ τά κοινά ελληνικά ζητήματα δσον είς ήμάς. 
Εύλόγως άλλωστε- διότι κανείς δέν έρχεται νά συσκεφθή μαζί 
μας ού'τε από φιλίαν παρακινούμενος ούτε άπό εμπιστοσύνην 
ούτε άπό φόβον.

Αίτιον δε δλων αυτών δέν είναι έν, ώ ’Αθηναίοι,—διότι 
τότε θά ήτο εΰκολον είς ήμάς νά τό διορθώσωμεν—αλλά πολλά 
καί παντοειδή σφάλματα, διαπραχθέντα άπό μακρού. Άφήνων 
λοιπόν τά άλλα μέ τάς λεπτομέρειας των, θά εξετάσω μόνον έν, 
εις τό όποιον άναφέρονται δλα τά άλλα5. Θά σάς παρακαλέσω 
δμως, άν λέγω την άλήθειαν μέ ελευθεροστομίαν, νά μη δυσαρε- 
στηθήτε καθόλου6. Τά συμφέροντά μας έπωλήθησαν οσάκις 
παρουσιάσθη ευκαιρία, καί άντ’ αυτού έξησφαλίσατε ως μερί- 
διον την άργίαν καί την ησυχίαν, είσθε δέ τόσον καταγοητευμέ- 
νοι δι’ αυτό, ώστε δέν δργίζεσθε κατ’ εκείνων πού σάς ήδίκησαν. 
’Άλλοι άπολαύουν τό άντίτιμον τής προδοσίας. Καί ως πρός μέν 
τά άλλα δέν άξίζει νά τά εξετάσω τώρα. "Οταν δμως συμβή νά 
λεχθή κάτι διά τον Φίλιππον, άμέσως σηκώνεται κάποιος7 καί 
λέγει δτι δέν πρέπει νά φλυαρώμεν ούτε νά προτείνωμεν την 
κήρυξιν πολέμου. Παραθέτει μάλιστα άμέσως καί άλληλοδιαδό- 
χως τάς γνωστάς φράσεις, πόσον είναι καλόν πράγμα νά διάγη 
κανείς εν ειρήνη καί πόσον δύσκολον νά διατρέφη μεγάλην 
στρατιωτικήν δύναμιν καί δτι «μερικοί θέλουν νά διασπαθίσουν 
τά χρήματα τού δημοσίου *». Λέγουν δέ καί άλλα λόγια, δσον 
ή μπορούν άληθέστατα9.

’Αλλά δέν χρειάζεται άσφαλώς νά πείσουν σάς δτι πρέπει 
νά διάγετε έν ειρήνη, σάς πού είσθε τελείως πεπεισμένοι καί 
κάθεσθε ήσυχοι. Πρέπει μάλλον νά πείσουν εκείνον πού διενερ-

8. 'Επιχειρήματα των οπαδών τοϋ Φιλίππου καί τών φίλων τής 
ειρήνης κατά τών φιλοπόλεμων πατριωτών.

9. Ειρωνική φράσις. ‘Ως οϊόν τ ’  S : ώς οϊονται Vulg.
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τοντα,—δν γάρ έκεΐνος πεισθή, τά γ’ άφ’ ύμών υπάρ
χει,—νομίζειν δ’ είναι χαλεπά ούχ δα’ δν εις σωτηρίαν 
δαπανώμεν, άλλ’ δ πεισόμεθ’ δν μή ταΟτ’ έθέλωμεν 
ποιεΐν, καί τό «διαρπασθήσεται τά χρήματα» τώ φυλα
κήν εύρεΐν δι’ ής σωθήσεται κωλύειν, ούχί τώ του συμ-

57 φέροντος άποστήναι. Καίτοι έγωγ’ άγανακτώ καί αύτά 
τοΟτο, εί τά μέν χρήματα λυπεί τινάς υμών εί διαρπα- 
σθήσεται, δ καί φυλάττειν καί κολάζειν τούς άρπάζοντας 
έφ’ ύμΐν έστί, τήν δ’ 'Ελλάδα πδσαν έφεξής ούτωσί Φί
λιππος άρπάζων ού λυπεί, καί ταΟτ’ έφ’ ύμδς άρπάζων.

58 Τί ποτ’ οδν, ώ δνδρες ’Αθηναίοι, τόν μέν ουτω φανε- 
ρώς άδικοΟντα καί πόλεις καταλαμβάνοντα ούδείς πώ- 
ποτε τούτων είπεν ώς άδικε! καί πόλεμον ποιεί, τούς δέ 
μή έπιτρέπειν μηδέ προΐεσθαι ταΟτα συμβουλεύοντας, 
τούτους πόλεμον ποιεΐν φασίν; "Οτι τήν αίτίαν τών έκ 
τοΟ πολέμου συμβησομένων δυσχερειών—άνάγκη γάρ,. 
άνάγκη πολλά λυπηρά έκ τοΟ πολέμου γίγνεσθαι—τοΐς 
ύπέρ ύμών τά βέλτιστα λέγειν οίομένοις άναθεΐναι βού-

59 λονται. 'Ηγούνται γάρ, δν μέν ύμεΐς όμοθυμαδόν έκ 
μιδς γνώμης Φίλιππον άμύνησθε, κάκείνου κρατήσειν 
ύμδς καί αύτοΐς ούκ έσεσθαι μισθαρνεΐν, δν δ’ άπό τών 
πρώτων θορύβων αίτιασάμενοί τινας πρός τό κρίνειν τρά- 
πησθε, αύτοί μέν τούτων κατηγοροΟντες άμφότερ’ έξειν 
καί παρ’ ύμΐν εύδοκιμήσειν καί παρ’ έκείνου χρήματα 
λήψεσθαι, ύμδς δ’ ύπέρ δ>ν δει παρά τούτων δίκην λα- 
βεΐν, παρά τών ύπέρ ύμών είρηκότων λήψεσθαι.

60 Αί μέν έλπίδες αί τούτων αδται καί τό κατασκεύα
σμα τό τών αιτιών, ώς δρα βούλονται τινες τόν πόλε
μον ποιήσαι. Έγώ δ’ οίδ’ άκριβώς δτι, ού γράψαντος 1 2 3 4 * 6 7

1. Σείς έχετε διάθεσιν νά τηρήτε τήν ειρήνην.
2. Διαρπασθήσεται SA - διαρπασθήαεαθαι V ulg.
3. ’Αντί αρπάζοντας S καί Vulg., ιό  Α έχει: άδικονντας.
4. Άκολουθοϋμεν τήν ερμηνείαν τοϋ Weil^(άρπάfιυr=ληστεύ-

ων, άρπάζων καί όχι διαρπάζων=λετ]λατΰ>ν) καί όχι τοϋ Croiset. Αυ
τός άλλωστε ό ρήτωρ έκαμε τήν διάκρισιν αυτήν (άρπάζων αντί διαρ- 
πάζων), διά νά τονίση ότι ό Φίλιππος ήρπαζε διαδοχικώς τά διάφορα 
μέρη τής Ελλάδος καί δεν τά διήρπαζεν άπλώς.

6 . Μέ τήν πρόθεσιν νάα& ς υποδούλωση τελευταίους.
6 . Τινές τό άποδίδουν : αρχίζει ή προκαλεΐ πόλεμον. Ό  Weil μό

νον τό πόλεμον ποιήοειν (εις τόν μέλλοντα) ερμηνεύει: προκαλεΐν 
πόλεμον, νά γίνεται κανείς αίτιος πολέμου. 'Αντί τοϋ πόλεμον ποιεί, 
ώς υπάρχει εις τά άλλα χειρόγραφα, τό S εχει: πολεμοποιεΐ.

7. Οίομένοις S ’ δεΐν οίομένοις εικασία Weil' είθισμένοις Α.
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γεΐ ήδη πολεμικός πράξεις. Διότι αν εκείνος πεισθή, δ,τι έξαρτά- 
ται από σάς τουλάχιστον υπάρχει1. Πρέπει Ιπίσης να εννοήσουν 
δτι δύσκολα είναι δχι δσα δαπανώμεν προς σωτηρίαν (τής πό- 
λεως), άλλ’ δσα -8α πάθωμεν, αν δεν θελήσωμεν νά κάμωμεν τά 
ανωτέρω “Οσον άφορφείς «την μέλλουσαν διασπάθισιν * τών χρη
μάτων», πρέπει νά την εμποδίζουν εύρίσκοντες μέσα προφυλα- 
κτικά, διά τών όποιοιν θά σωθούν, καί δχι έγκαταλείποντες τά 
συμφέροντα τής πόλεως. ’Άλλωστε εγώ τουλάχιστον αγανακτώ 
καί δι’ αυτό ακόμη, δτι δηλαδή μερικοί από σάς λυπεΐσθε διά 
την υποθετικήν διασπάθισιν τών χρημάτων, τά όποια άλλωστε 
από σάς έξαρτάται καί νά τά φυλάσσετε καί νά τιμωρήτε τούς 
διαρπάζοντας4 αυτά, ένφ δεν λυπεΐσθε βλέποντες δτι ό Φίλιππος 
αρπάζει4 διαδοχικώς, δπως βλέπετε, δλην την Ελλάδα καί 
τούτο διά νά στραφή κατόπιν άρπακτικώς καί εναντίον σαςδ.

Διατί λοιπόν, επί τέλους, ώ Αθηναίοι, διά τον άνθρωπον 
μέν πού άδικε! τόσον καταφώρως καί καταλαμβάνει πόλεις κα
νείς ποτέ έως τώρα από τούτους εδώ (τούς φίλους του) δεν ειπεν 
δτι παραβιάζει τό δίκαιον καί κάανει πόλεμον6, εκείνους δμως 
πού σάς συμβουλεύουν νά μη τού τά επιτρέπετε αυτά μήτε νά 
τον αφήνετε νά κάμνη δ,τι θέλει, αυτούς τούς κατηγορούν δτι 
προκαλοΰν τον πόλεμον; Τούτο συμβαίνει διότι την ευθύνην 
τών έκ τού πολέμου ενδεχομένων ατυχημάτων—είναι δυστυχώς 
άναπόφευκτον, μάλιστα άναπόφευκτον, δτι πολλά λυπηρά θά προ- 
έλθουν έκ τού πολέμου—θέλουν νά την έπιρρίψουν εις δσους 
νομίζουν δτι σάς δίδουν τάς κα?,.υτέρας συμβουλάς7. Διότι φαν
τάζονται δτι, εάν μέν σείς αποκρούσετε τον Φίλιππον μέ μιά καρ
διά καί μέ μιά ψυχή καί τον νικήσετε, δέν θά ήμποροΰν πλέον 
αυτοί νά μισθοδοτούνται. ’Άν δμως από τάς πρώτας διαταραχάς 
(πού προκαλεϊ δ πόλεμος)8 αρχίσετε νά θεωρήτε μερικούς ως 
υπαιτίους καί τούς παραπέμπετε εις δίκην, αυτοί γινόμενοι κατή
γοροι τούτων9 (νομίζουν δτι) θά έπιτύχουν καί τά δύο: καί 
πλησίον σας θά έξασφαλίσουν μεγάλην έκτίμησιν καί παρ’ εκεί
νου (τού Φιλίππου) θά λάβουν χρήματα. Σείς άφ’ ετέρου, αντί νά 
τιμωρήσετε αυτούς δι’ δσα πρέπει (νά δώσουν λόγον), θά τιμωρή
σετε εκείνους πού ύπερήσπισαν τά συμφέροντά σας.

Αύταί είναι αί έλπίδες τών ανθρώπων τούτων, αυτό είναι 
τό τέχνασμα τών κατηγοριών, δτι δήθεν μερικοί θέλουν νά προ- 
καλέσουν πόλεμον. Γνωρίζω δμως άριστα εγώ δτι, αν καί κα-

8. ’Από τάς προ'ιτας ανησυχίας έξ ενδεχομένων ατυχημάτων.
9. "Αν δηλαδή σύρετε είς τά δικαστήρια τούς πατριώτας ώς 

προκαλέσαντας τόν πόλεμον, ot μακεδονίζοντες θά έχουν τό θράσος 
νά έμφανισθοΰν κατήγοροι αυτών, ώς προβλέψαντες δήθεν τά γεγονό
τα, έξασφαλίζοντες οϋτω διπλοΰν όφελος.
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’Αθηναίων ούδενός πόλεμον, πολλά Φίλιππος έχει τών 
τής πόλεως καί νυν εις Καρδίαν πέπομφε βοήθειαν. Εί 
μέντοι βουλόμεθ’ ήμεΐς μή προσποιεΐσθαι πολεμεΐν ήμΧν 
έκεΧνον, άνοητότατος πάντων άν εΐη εί τοΰτ’ έξελέγχοι* 
δταν γάρ οί άδικούμενοι άρνώνται, τί τώ άδικοΰντι προσ-

61 ήκει; Άλλ’ έπειδάν έφ’ ήμάς αύτούς ΐη, τί φήσομεν 
τότε ; ΈκεΧνος μέν γάρ ού πολεμεΧν, ώσπερ’ ούδ’ Ώρεί- 
ταις τών στρατιωτών δντων έν τή χώρα, ουδέ Φεραίοις 
πρότερον πρός τά τείχη προσβάλλων, ούδ’ Όλυνθίοις 
έξ άρχής έως έν αύτή τή χώρα τό στράτευμα παρήν 
έχων. ’Ή καί τότε τούς άμΰνεσθαι κελεύοντας πόλεμον 
ποιεΧν φήσομεν; Ούκοΰν υπόλοιπον δουλεύειν ούδέ γάρ 
άλλο γε ούδέν ένι.

62 Καί μήν ούχ υπέρ τών ΐσων ύμΧν καί τισι τών άλλων 
άνθρώπων έσθ’ ό κίνδυνος- ού γάρ ύφ’ αύτώ ποιήσα- 
σθαι τήν πόλιν βούλεται Φίλιππος ύμών, ου, άλλ’ δλως 
άνελεΧν. ΟΙδε γάρ άκριβώς δτι δουλεύειν μέν ύμεΧς οΰτ’ 
έθελήσετε ουτ’, άν έθέλητε, έπιστήσεσθε- άρχειν γάρ 
είώθατε- πράγματα δέ παρασχεΧν αύτώ, άν καιρόν λά- 
βητε, πλείω τών άλλων άνθρώπων άπάντων δυνήσεσθε. 
Διά ταΰθ’ ύμών ούχί φείσεται, εϊπερ έγκρατής γενήσε-

63 ται. Ώς οδν ύπέρ τών έσχάτων έσομένου του άγώνος, 
ουτω προσήκει γιγνώσκειν καί τούς πεπρακότας αύτούς 
έκείνω φανερώς άποτυμπανίσαι- ού γάρ έστι ιών έξω 
τής πόλεως έχθρών κρατήσαι πριν άν τούς έν αύτή τή 
πόλει κολάσητ’ έχθρούς, άλλ’ άνάγκη τούτοις ώσπερ

64 προβόλοις προσπταίσαντας ύστερίζειν έκείνων. Πόθεν 
οϊεσθε νυν αύτόν ύβρίζειν ύμάς,—ούδέν γάρ άλλ’ έμοι- 1 2 3 4

1. Προ χοΰ: πολλά SFY, ή βουλγ. έχει · καί αλλα.
2. Έ άν ήθελε νά εξακριβώσω τούτο.
3. ’Αντί τού έσομένου S, τό Α εχει: ό'ντος. Μετά τό άγώνος S, 

ή βουλγ. προσθέτει: ΰμΐν.
4. Ό  Δυσίας (εις τόν λόγον του Κατά Ά γοράτου, 56) μάς πληρο

φορεί όχι μέ άποτυμπανισμόν (ξυλοκόπημα μέχρι θανάτου;) έθα- 
νατοϋντο οί κακούργοι: «Θάνατον . . . .  καταψηφισάμενοι, τφ δημίω 
παρέδοτε, καί άπετυμπανίσθη». Bekker, Anecd. σ. 438 : «Άπο- 
τυμπανίσαι όχι απλώς τό άποκτεΐναι, άλλά τυμπάνοις άποκτεΐναι. 
Τΰμπανον δέ έστι ξύλον ώσπερ σκΰταλον. Τό γάρ παλαιόν ξύλοις 
άνηρουν τούς κατανρίτους, ύστερον δ’ έδοξε τφ ξίφει». ΤΗτο εις έκ τών 
νομίμων τρόπων θανατώσεως τών καχαδικαζομένων είς την έσχάτην 
τών ποινών, πιθανώς υπόλειμμα τών φονικών νόμων τού Δράκοντος. 
Ό  κατάδικος ώδηγεΐτο άπό τό δεσμωχήριον είς τό έξω τών τειχών 
τής πόλεως άνδροκτονεΐον, μετά τόν θάνατον δέ ερρίπτετο είς τό βά- 
ραθρον. Δεν έξηκριβώθη εν τούτοις άν οί άποτυμπανιζόμενοι έθανα-
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νείς ’Αθηναίος δεν προέτεινε τήν κήρυξιν πολέμου, Ιν τοΰτοιζ δ 
Φίλιππος κατέχει1 πολλάς από τάς κτήσεις τής πόλεως καί τώρα 
ακόμη εστειλεν ενισχύσεις εις τήν Καρδίαν. ”Αν λοιπόν θέλωμεν 
ακόμη να προσποωύμεθα δτι δεν μάς κάμνει πόλεμον εκείνος, θά 
ήτο δ άνοητότερος όλων αν ήθελε να μάς Ιξαναγκάση νά τό πα
ραδεχθώ μεν * * 3 *. Διόη όταν οί αδικούμενοι τό άρνοΰνται, τί πρέ
πει νά κάμη δ άδικον; Άλλ’ όταν βαδίζη εναντίον ημών τών 
ιδίων, τί θά εΐπωμεν τότε; Διότι εκείνος μέν θά εΐπη ότι δεν μάς 
κάμνει πόλεμον, όπως είπεν ότι δεν πόλεμε! καί τούς Ώρείτας, 
ένφ οί στρατιώταί του ήσαν ήδη εις τήν χώραν των, όπως καί 
εις τούς Φεραίους πρωτύτερα, ένφ προσέβαλλε τά τείχη των, όπως 
καί εις τούς Όλυνθίους κατ’ άρχάς, μέχρις ότου παρουσιάσθη μέ 
τον στρατόν του μέσα εις αυτήν τήν χώραν των. ’Ή καί τότε 
θά εΐπωμεν ότι τόν πόλεμον προκαλοΰν όσοι συνιστοΰν νά τον 
άποκρούσωμεν; Τότε λοιπόν δεν μένει παρά νά γίνωμεν δούλοι, 
διότι τίποτε ά'λλο βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά γίνη.

Καί όμως δ κίνδυνος δεν είναι δ ΐδως διά σάς καί διά με
ρικούς ά'λλους. Διότι δ Φίλιππος δεν θέλει μόνον νά υπόταξη τήν 
πόλιν μας, όχι, αλλά θελ<α νά τήν καταστρέψη τελείως. Πρά
γματι γνωρίζει κάλλιστα oxl σείς ούτε νά γίνετε δούλοι θά θελή- 
σετε, ούτε αν τό θελήσετε θά τό κατορθώσετε' διότι έσυνηθίσατε 
νά κυβερνάτε, αν δε εύρετε ευκαιρίαν εΐσθε ίκανοί νά τού δη
μιουργήσετε περισσοτέρας ενοχλήσεις από όλους μαζί τούς ά'λ
λους. Δι’ αυτό δεν θά σάς λυπηθή, εάν περιέλθετε είς τήν εξου
σίαν του. Πρέπει λοιπόν νά έχετε ύπ’ όψιν όπ δ άγων θά είναι3 
περί ζωής ή θανάτου. Πρέπει νά τό πάρετε άπόφασιν καί νά θα
νατώσετε δι’ άποτυμπανισμοΰ *■ όσους επωλήθησαν φανερά5 
είς Ικεινον. Διότι δεν είναι δυνατόν νά νικήσετε τούς εκτός τής 
πόλεως εχθρούς πριν τιμωρήσετε τούς ευρισκομένους εντός αυ
τής τής πόλεως εχθρούς. Μοιραίως θά σκοντάπτετε πάντοτε είς 
αυτούς ώς είς σκοπέλους, οί οποίοι θά σάς εμποδίζουν νά φθάσετε 
εγκαίρως τούς άλλους6. Πόθεν νομίζετε ότι σάς εξυβρίζει σή
μερον αυτός—διότι είς εμέ τουλάχιστον δεν μοϋ φαίνεται ότι

τοΰντο ξυλοκοπούμενοι διά ροπάλου ή προσηλούμενοι επί σταυρού. Είς
άποτυμπανισμόν κατεδικάζοντο οί άνδροφόνοι, οί προδόται τής πατρί- 
δος, οί άνδραποδισταί, οί ιερόσυλοι κλπ. Ό  απάνθρωπος ούτος θε
σμός διετηρεΐτο έν Ά θήναις προς παραδειγματισμόν καί κατοχύρωσήν
τοΰ πολιτεύματος.

5. Τινές δέν συνδέουν τό φανερώς μέ τό πεπραχότας, άλλα μέ τό 
άποτνμπανίσαι καί μεταφράζουν : νά άποτυμπανίσετε δημοσίρ. Μετά 
τό ψανερως SFY, ή βουλγ. προσθέτει : μιαεΐν χαί.

6 . Δέν θά δύνασθε νά τιμωρήσετε (ή νά αποκρούσετε) τούς εξω
τερικούς εχθρούς.
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γε δοκεΐ ποιεΐν ή τοΰτο,—καί τούς μέν άλλους εδ ποι- 
οΟντα, εί μηδέν άλλο, έξαπατ&ν, ύμΐν δέ άπειλεΐν ήδη. 
ΟΙον θετταλούς πολλά δούς ύπηγάγετ’ εις τήν νΟν πα
ρούσαν δουλείαν ούδ’ άν είπεΐν δύναιτ’ ούδείς δσα 
τούς ταλαιπώρους Όλυνθίους πρότερον δούς Ποτί- 
δαιαν έξηπάτησε καί πόλλ’ έτερα· Θηβαίους τά νΟν 
ύπάγει τήν Βοιωτίαν αύτοΐς παραδούς καί άπαλλάξας

65 πολέμου πολλοΰ καί χαλεπού· ώστε καρπωσάμενοί τιν' 
έκαστοι τούτων πλεονεξίαν οί μέν ήδη πεπόνθασιν & δή 
πεπόνθασιν, οί δ’ δ τι αν ποτέ συμβή πείσονται. Ύμεΐς 
δέ ών μέν άπεστέρησθε <^πρίν^> σιωπώ· άλλ’ έν αύτώ 
τήν ειρήνην ποιήσασθε πόσ’ έξηπατησθε, πόσων άπεστέ
ρησθε. Ούχί Φωκέας, οb Πύλας, ούχί τά έπί Θράκης, 
Δορίσκον, Σέββιον, τόν Κερσοβλέπτην ; Ού νΰν Καρδίαν 
έχει καί όμολογεΐ;

66 Τί ποτ’ οδν έκείνως τοΐς αλλοις καί ύμΐν τούτον τόν 
τρόπον προσφέρεται; "Οτι έν μόνη τών πασών πόλεων 
τή ύμετέρα άδει’ ύπέρ τών έχθρών λέγειν δέδοται, καί 
λαβόντα χρήματ’ αυτόν άσφαλές έστι λέγειν παρ’ ύμΐν,

67 κάν άφηρημένοι τά ύμέτερ’ αύτών ήτε. Ούκ ήν άσφαλές 
λέγειν έν Όλύνθω τά Φιλίππου μή συνευπεπονθότων 
τών πολλών Όλυνθίων τώ Ποτίδαιαν καρποϋσθαι· ούκ 
ήν άσφαλές λέγειν έν θετταλίφ μή συνευπεπονθότος τού 
πλήθους τού θετταλών τώ τούς τυράννους έκβαλεΐν 
Φίλιππον αύτοΐς καί τήν πυλαίαν άποδοΰναι' ούκ ήν έν 
θήβαις άσφαλές, πριν τήν Βοιωτίαν άπέδωκε καί τούς

68 Φωκέας άνεΐλεν. Άλλ’ Άθήνησιν ού μόνον Άμφίπολιν 
καί τήν Καρδιανών χώραν άπεστερηκότος Φιλίππου, 
άλλά καί κατασκευάζοντος ήμΐν έπιτείχισμα τήν Εύβοιαν 
καί νΰν έπί Βυζάντιον παριόντος, άσφαλές έστι λέγειν 
ύπέρ Φιλίππου. Καί γάρ τοι τούτων μέν έκ πτωχών ένιοι 
ταχύ πλούσιοι γίγνονται καί έξ άνωνύμων καί άδόξων 
ένδοξοι καί γνώριμοι, ύμεΐς δέ τούναντίον έκ μέν ένδό- 1 2 * 4 5 6 7

1. Τάς βοιωτικάς πόλεις Όρχομενόν, Κορώνιιαν κλπ., αί όποΐαι 
εΐχον ανακτήσει τήν ανεξαρτησίαν των.

2. ’Από τόν 'Ιερόν Πόλεμον κατά τών Φωκίων.
3 Άφοΰ έκαρπώΦησαν ολίγον τήν «δικόν μεγέιΐυνσίν των.
4. “Α δή σζεπόν&ααιν S, Vind. 1 δ δή πάντες ί'σασιν Vulg.
5. Το πριν υπονοεί : προ τής είρήνης, κατά τόν πόλεμον.
6 . Νά τούς έξαπατφ καί τούς παρασύρη υπό τόν ζυγόν του μέ 

εΰεργεσίαο. Έ κείνως SAYO' εκείνος Vulg.
7. Νά λίγη κανείς ό,τι συμφέρει είς τόν Φίλιππον, νά ύποστη- 
τάς άπόψεις του.
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κάμνει τίποτε άλλο παρά τούτο—και τούς άλλους μέν ευεργε
τών, άν δεν κάμνη τίποτε άλλο, τούς έξαπατςί, σάς δέ ήδη σάς 
απειλεί. Καθώς π.χ. τούς Θεσσαλούς, δώσας εις αυτούς πολλά, 
τούς παρέσυρε δολίως εις την σημερινήν των δουλείαν. Ού'τε θά 
ήδύνατο νά εΐπη κανείς πόσον έξηπάτησε τούς δυστυχισμένους 
Όλυνθίους, δώσας είς αυτούς πρότερον την Ποτίδαιαν, καί πολ
λά άλλα. Καί τούς Θηβαίους τώρα παρασύρει δολίως ύπό τον 
ζυγόν του παραδώσας είς αυτούς την Βοιωτίαν1 καί άπαλλάξας 
αυτούς από πόλεμον μακρόν καί δύσκολονa. Τοιουτοτρόπως, 
αφού άπέλαυσαν, έκαστος έξ αυτών, μερικούς καρπούς τής πλεο
νεξίας των3, άλλοι μέν έχουν πάθει ήδη όσα έχουν πάθει4, 
άλλοι δέ θά ύποστοΰν δ,τι επιφυλάσσει είς αυτούς ή τύχη. "Οσα 
έξ άλλου έχετε στερηθή σείς (προηγουμένως)6, τά αποσιωπώ. 
’Αλλά καί κατ’ αυτήν την σύναψιν τής ειρήνης πόσον έχετε έξα- 
πατηθή, πόσα έχετε χάσει! Δέν έχάσατε τούς Φωκεΐς, δέν έχά- 
σατε τάς Θερμοπΰλας, δέν έχάσατε τά οχυρά σας είς την Θρρ- 
κην, τόν Δορίσκον, τό Σέρριον καί αυτόν τον Κερσοβλέπτην; 
Δέν κατέχει τώρα την Καρδίαν καί τό ομολογεί μάλιστα;

Διατί άράγε φέρεται κατ’ έκεϊνον τόν τρόπον 6 προς τούς 
άλλους καί μαζί σας μέ αυτόν τόν τρόπον; Διότι έξ δλων τών 
πόλεων μόνον εις την ΐδικήν σας δΰναται νά όμιλή κανείς υπέρ 
τών έχθρών άφόβως καί, αφού λάβη χρήματα, νά όμιλή ένπλήρει 
άσφαλείφ ένώπιόν σα-, άν καί σάς έχουν άφαιρεθή πράγματα 
πού σάς ανήκουν. Δέν ήτο ασφαλές νά όμιλή κανε'ς εις την 
Όλυνθον υπέρ τού Φιλίππου 7, έάν καί ό ’Ολυνθιακός λαός δέν 
ήτο ευχαριστημένος μέ δσα έκαρποΰτο από την Ποτίδαιαν. Δέν 
ήτο ασφαλές νά όμιλή κανείς έν Θεσσαλίφ (υπέρ τού Φιλίππου), 
έάν δέν ήτο ευχαριστημένος καί ό λαός τών Θεσσαλών διότι ό 
Φίλιππος έξεδίωξε χάριν αυτού τούς τυράννους8 καί τού άπέδωκε 
τό δικαίωμα νά συμμετέχη τού Άμφικτιονίκοΰ συνεδρίου. Ού'τε 
είς τάς Θήβας ήτο ασφαλές πριν νά άποδώση είς αύτάς την 
Βοιωτίαν καί καταστρέψη τούς Φωκεΐς. Άλλ’ έδώ είς τάς ’Αθή
νας είναι ασφαλές νά όμιλή κανείς υπέρ τού Φιλίππου, άν 
καί ό'χι μόνον την Άμφίπολιν καί την χώραν τής Καρδίας μάς 
έχει άρπάσει δ Φίλιππος, αλλά καί κατεσκεύαζε την Εύβοιαν ως 
τείχος καί τώρα ετοιμάζεται νά βαδίση κατά τού Βυζαντίου. Διά 
τούτο λοιπόν καί μερικοί έξ αυτών9 από πτωχοί γίνονται αϊ- 
φνιδίως πλούσιοι καί από ανώνυμοι καί άδοξοι γίνονται ένδοξοι 
καί πασίγνωστοι, σεις δέ τουναντίον από ένδοξοι (γίνεσθε) άδο-

8 . Υπονοεί τούς τυράννους τών Φερών κ. ά.
9. Μερικοί άπό τούς υποστηρίζοντας τόν Φίλιππον.
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69 ξων άδοξοι, έκ δ’ εύπορων άποροι. Πόλεως γάρ έγωγε 
πλούτον ήγούμαι συμμάχους, πίστιν, εύνοιαν, ών Απάν
των ύμεΐς έστ’ άποροι- έκ δέ τού τούτων όλιγώρως ύμάς 
έχειν καί έάν τούτον τόν τρόπον φέρεσθαι, ό μέν εύδαί- 
μων καί μέγας καί φοβερός πάσιν 'Έλλησι καί βαρβά- 
ροις, ύμεΐς δ’ έρημοι καί ταπεινοί, τη μέν κατά τήν 
άγοράν εύετηρία λαμπροί, τη δ’ ών προσήκε παρασκευή 
καταγέλαστοι.

70 Ού τόν αύτόν δέ τρόπον περί θ’ υμών καί περί αύτών 
ένίους τών λεγόντων όρώ βουλευομένους- ύμάς γάρ 
ησυχίαν άγειν φασί δεΐν, καν τις ύμάς άδικη, αύτοί δ’ ού 
δύνανται παρ’ ύμΐν ήσυχίαν άγειν ούδενός αύτούς άδι- 
κούντος. Καίτοι λοιδορίας χωρίς, εΐ τις έροιτο «Είπέ μοι, 
τί δη γιγνώσκων άκριβώς, Άριστόμηδες,—ούδείς γάρ 
τά τοιαΰτ’ άγνοεΐ—τόν μέν τών ιδιωτών βίον άσφαλή 
καί άπράγμονα καί άκίνδυνον δντα, τόν δέ τών πολι
τευόμενων φιλαίτιον καί σφαλερόν καί καθ’ έκάστην ημέ
ραν άγώνων καί κακών μεστόν, ού τόν ήσύχιον καί 
άπράγμονα, άλλά τόν έν τοΐς κινδύνοις αίρη;» Τί άν 
ε’ίποις;

71 ΕΙ γάρ δ βέλτιστον είπεΐν άν έχοις τοΰτό σοι δοίη- 
μεν άληθές λέγειν, ώς ύπέρ φιλοτιμίας καί δόξης ταΰ- 
τα πάντα ποιείς, θαυμάζω τί δήποτε σαυτώ μέν ύπέρ 
τούτων άπαντα ποιητέον είναι νομίζεις καί πονητέον 
καί κινδυνευτέον, τη πόλει δέ προέσθαι ταΰτα μετά ρα
θυμίας συμβουλεύεις. Ού γάρ έκεΐνό γ° άν εΐποις, ώς σέ 
μέν έν τη πόλει δει τινα φαίνεσθαι, τήν πόλιν δ’ έν τοΐς * 2 3 4 5

Ι .^ ,’Άλλη γραφή πρύ τοΰ φέρεσ&αι προσθέτει: τά πράγματα, 
οπότε ή μετάφρασις γίνεται · αφήνετε τά πράγματα νά εξελίσσωνται 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον. Ή  δεύτερα αυτή ερμηνεία δεν είναι άπορρι- 
πτέα, άλλά τό αντίστοιχον γνήσιον χωρίον τοΰ λόγου Περί τών έν 
Χερρονήσφ  § 67, γράφεται: ταντα φέρεσ&αι καί συμφωνεί πρός τήν 
πρώτην ερμηνείαν (Weil). *0 Croiset μεταφράζει. αφήνετε νά σάς τά 
παίρνουν. Τό S γράφει : προοφέρεο·&·αι.

2. Ώ ς πρός τάς πλέον απαραιτήτους πολεμικάς προετοιμασίας.
3. Νά άπρακτήτε, νά μή κινήσθε. ‘ Υμάς Vulg.’ ή μας S.
4. Χωρίς νά θέλω νά θίξω κανένα. Ό  ρήτωρ αρχίζει τόν κα

τωτέρω βίαιον λίβελλον, μέ προσποιητήν ήρεμίαν καί μετριοπάθειαν. 
Καί είς τόν κατά Αίσχίνου λόγον του Περί τον στεφάνου, 265, έλεγεν : 
«Έξέτασον τοίνυν παρ’ άλληλα τά σοί κάμοί βεβιωμένα, πράως, μή 
πικρώς, Αισχίνη», έν συνεχεία δμως καθύβριζε τόν άντίπαλόν του ρή
τορα, διαψεύδων τήν προσποιητήν μετριοπάθειαν, τήν οποίαν έξεδήλω- 
σεν είς τήν άρχήν τοΰ λόγου.

5. Τόν 'Αριστομήδη τοΰτον γνωρίζομεν μόνον άπό τό υπόμνημα
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ξοι καί από πλούσιοι πτωχοί. Διότι εγώ τουλάχιστον πλούτον 
τής πόλεως θεωρώ τό νά έ'χη συμμάχους, νά έμπνέη εμπιστοσύ
νην και συμπάθειας, σεις δέ στερεΐσθε από δλα αυτά. Καί επειδή 
σεις τά παραμελείτε καί αφήνετε νά σάς φεύγουν δλα αυτά1, 
εκείνος μέν εύημερεί καί έγινε μέγας καί επίφοβος εις δλους τούς 
Έλληνας καί τούς βαρβάρους, σείς δέ άπομεμονωμένοι καί τα
πεινοί, λαμπροί μέν ως προς την ύπάρχουσαν είς την αγοράν 
αφθονίαν εμπορευμάτων, καταγέλαστοι δέ ως προς την προπα- 
ρασκευήν τών πλέον αναγκαίων πραγμάτων2

Βλέπω έν τούτοις δτι μερικοί από τούς ρήτορας δέν σκέ
πτονται κατά τον ίδιον τρόπον διά σάς καί διά τον εαυτόν των. 
Διότι σείς μέν λέγουν δτι πρέπει νά μένετε ήσυχοι3, έστω καί 
άν κανείς σάς άδική, αυτοί δμως δέν δύνανται εδώ πέρα νά ησυ
χάζουν, άν καί κανείς δέν τούς άδικεΐ. Καί πράγματι, αν κανείς, 
χωρίς διάθεσιν έμπαιγμοϋ4 *, έρωτήση: «Είπέ μου, λοιπόν, ώ 
Άριστομήδη 6, διατί αφού γνωρίζεις πολύ καλά—διότι κανείς 
δέν αγνοεί τά πράγματα—δτι ό βίος τών ιδιωτών6 μέν είναι ασφα
λής, χωρίς ενοχλήσεις καί ακίνδυνος, τών δέ πολιτευομένων δλος 
φιλονικίας 7 καί κινδύνους, πλήρης δέ αγώνων καί κακών καθ’ 
εκάστην, διατί δέν προτιμάς τον ήσυχον καί άπράγμονα βίον 
αλλά τον περιβαλλόμενον από κινδύνους;» Τί θα έ'λεγες (είς 
άπάντησιν);

Διότι, καί άν παραδεχθώμεν δτι θά σέ άφηναν νά δώσης 
αληθινήν άπάντησιν 8, δτι δηλαδή κάμνεις δλα αυτά άπό άγάπην 
προς τάς τιμάς καί τήν δόξαν, άπορώ διατί τάχα σύ μέν νομίζεις 
δ'τι διά νά τά άποκτήσης πρέπει νά κάμνης τά πάντα καί νά κο- 
πιάζης καί νά εκτίθεσαι είς κινδύνους, τήν πόλιν δέ συμβουλεύεις 
νά τά άπαρνηθή αυτά άνάνδρως 9. Διότι βεβαίως δέν θά έ'λεγες δτι 
σύ μέν πρέπει νά φαίνεσαι είς τήν πόλιν δτι κάτι είσαι10, ή δέ

τοϋ Διδύμου 9,39, οί κωμικοί δέ ποιηταΐ τής εποχής τον έχαρακτήριζον
συνήθως ώς κλέπτην. Ή  βουλγάτα γράφει ’Α ρ ισ τόδημ ε, υπονοούσα
υποκριτήν τινα (ήθοποιόν), ό όποιος έσημείωσε πολιτικήν δράσιν κα
τά τάς διαπραγματεύσεις τής είρήνης τοϋ 346.

6. Τών άσχολουμένων μέ τάς Ιδιωτικάς των υποθέσεις, έν άντι- 
θέσει προς τούς πολ ιτεν ο μ έν ο νς .

7. Οί δημόσιοι άνδρες είναι υποχρεωμένοι νά επιτίθενται κατά 
τών αντιπάλων καί νά εκτίθενται είς τάς επιθέσεις τούτων.

8 . Δέν θά ήδύνασο νά εΐπης τίποτε, διότι καί άν ύποτεθή ότι θά 
σέ άφηναν νά εΐπης τό καλύτερον πού έχεις νά εϊπης... κλπ. Ε ΐπ ο ις  
Vulg., ε ϊπ ο ι  τ ις  S μόνον. Δ ο ίη μεν  SA* Vind. 1* συ γχω ρήσα ιμεν  Vulg.

9- Νά εγκατάλειψη τιμάς καί δόξαν μέ τήν απραξίαν της. Μ ε
τά  ρα& νμίας  S' διά ρα& νμίαν  Vulg.

10. "Οτι παίζεις κάποιον ρόλον, ότι κάτι αξίζεις.
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72 "Ελλησι μηδενός άξίαν είναι. Καί μην ούδ’ έκεΐνό γ* 
όρώ ώς μέν τη πόλει άσφαλές τό τά αύτής πράττειν, 
σοί δέ κίνδυνος εί μηδέν τών άλλων πλέον περιεργάσει- 
Αλλά τούναντίον σοί μέν έξ ών έργάζει καί περιεργάζει 
τούς έσχάτους κινδύνους, τη πόλει δ’ έκ τής ήσυχίας.

73 ’Αλλά νή Δία παππώα σοι καί πατρώα δόξα ύπάρχει, ήν 
αισχρόν έστιν έν σοί καταλΟσαι· τη πόλει δ’ ύπήρξεν 
Ανώνυμα καί φαύλα τά τών προγόνων. Άλλ’ ούδέ τοΰθ’ 
ούτως έχει- σοί μέν γάρ ήν κλέπτης ό πατήρ, εΐπερ ήν 
δμοιός σοι, τη πόλει δ’ήμώνοΰς πάντες ϊσασιν οί "Ελλη-

74 νες δίς έκ τών μεγίστων κινδύνων σεσωσμένοι. ’Αλλά 
γάρ ούκ ίσως ούδέ πολιτικώς ένιοι τά καθ’ αυτούς καί 
τά κατά τήν πόλιν πολιτεύονται- πώς γάρ έστιν ίσον 
τούτων μέν τινας έκ τού δεσμωτηρίου ήκοντας έαυτούς 
άγνοεΐν, τήν πόλιν δ’, ή προειστήκει τών άλλων τέως καί 
τό πρωτεΐον είχεν, νύν έν άδοξία πάση καί ταπεινότητι

jj. καθεστάναι;
75 Πολλά τούτων έχων έτι καί περί πολλών είπεΐν παύ- 

σομαι- καί γάρ ού λόγων ένδεία μοι δοκεΐ τά πράγματ’ 
ούτε νυν ουτ’ άλλοτε πώποτε φαύλως έχειν, άλλ' δταν 
πάντ’ άκούσαντες υμείς τά δέοντα καί όμογνώμονες ώς 
όρθώς λέγεται γενόμενοι, τών λυμαίνεσθαι καί διαστρέ- 
φειν ταΰτα βουλομένων έξ ’ίσου κάθησθ’ άκροώμενοι, 
ούκ άγνοοΟντες αύτούς,—Υστε γάρ εύθύς ίδόντες Ακρι
βώς τις μισθού λέγει καί τις υπέρ Φιλίππου πολιτεύεται 
καί τις ώς Αληθώς ύπέρ τών βέλτιστων,—άλλ’ ΐν’ αίτια - 1 2 3 4 * 6 7

1. Νά μή υπολογίζεται καθόλου, νά μή εχη καμμίαν θέσιν.
2. “Η το ι: τό μ ή  τά τώ ν ‘Ε λλή νω ν  π ρ ά ττε ιν ,  νά μή άσχολήται 

μέ τάς υποθέσεις τών 'Ελλήνων. *0 Άριστομήδης θέλει νά κάθωνται 
ήσυχοι οί ’Αθηναίοι, μή παρακολουθοΰντες τί γίνεται πέρα τής ’Ατ
τικής καί εχοντες ύπ’ όψιν ότι δεν τους ενδιαφέρει ό,τι γίνεται εις τήν 
λοιπήν Ελλάδα. Ό  ρήτωρ θεωρεί ότι τοιαύτη πολιτική, μακράν τοΰ νά 
είναι σώφρων, εκθέτει τάς ’Αθήνας εις μεγάλους κινδύνους.

3. Π ερ ιερ γά ξει = π ο λ υ π ρ α γμ ο νε ίς , αναμειγνύεσαι εις πράγματα 
τά όποια δέν σέ ενδιαφέρουν.

4. ’Ά ν ήσυχάζη, αν δέν κάμνη τίποτε.
5 Κατά τόν Δίδυμον ό Φιλήμων εις τόν Λ ιθ ο γλ ύ φ ο ν  του έφαν- 

τάζετο ότι διαβάτης άκούων νά ομιλούν περί ενός κλέπτου ήρώτα εάν 
έπρόκειτο περί τοΰ Άριστομήδους. Ό  Έρμογένης μνημονεύει τό χω- 
ρίον τούτο ώς παράδειγμα χόχλον , τόν  όποιον προσδιορίζει ώς εξής : 
«Γίνεται δέ, όταν, άφ’ ού άρξηταί τις ονόματος, εις τό αύτό καταλήξη 
πάλιν».

6 . Μετά τό χ ινδννω ν  S' ή βουλγ. εχει: υ π ό  τώ ν  προγόνω ν.
7. “Αλλως φέρονται όταν πρόκειται περί εαυτών καί άλλως όταν
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πόλις νά μή έχη καμμίαν αξίαν μεταξύ ιών Ελλήνων1. Έν τού- 
τοις ούτε εκείνο δεν εννοώ, πώς δηλαδή ή μεν πόλις είναι 
ασφαλής αν κοιτάζη μόνον τάς ϊδικάς της υποθέσεις 2, σύ δε δια
τρέχεις κίνδυνον δταν δεν άσχολήσαι περισσότερον από τούς 
άλλους εις ξένας υποθέσεις3. Τουναντίον βλέπω δτι σύ μεν με 
δσα κάμνεις και αναμειγνύεσαι εις άλλότρια διατρέχεις τούς εσχά
τους κινδύνους, ή πόλις δε (διατρέχει τούς αυτούς κινδύνους) 
απρακτούσα4. Άλλα μά τον Δία έχεις από τάν πάππον σου και 
τάν πατέρα σου δόξαν, ή οποία θά είναι έπαίσχυντον νά τελείωση 
εις σέ, Ινφ ή πόλις είχε προγόνους αγνώστους καί φαύλους! "Οχι 
όμως, ούτε τούτο δεν είναι έτσι. Διότι σύ μεν είχες πατέρα 
κλέπτην, εάν βεβαίως ήτο δμοιός σου δ, ή πόλις δμως είχε προ
γόνους τούς οποίους γνωρίζουν δλοι οι "Ελληνες, δύο φοράς 
σωθέντες ύπ’ αυτών από τούς μεγίστους κινδύνους6. Πράγματι 
μερικοί ούτε μέ ισότητα ούτε ως καλοί πολΐται διευθύνουν τά άφο- 
ρώντα εις τούς εαυτούς των καί τά άφορώντα εις τήν πόλιν7. Διότι 
πώς είναι ΐαον καί δίκαιον τινές μεν Ιξ αυτών, μόλις καταφθά- 
σαντες από τάς φυλακάς, νά λησμονούν όποιοι είναι8, ή πόλις 
δέ, ή όποια μέχρι προ ολίγου προίστατο τών άλλων (Ελλήνων)9 
καί κατείχε τά πρωτεία, τώρα νά έχη καταπέσει εις πλήρη ανυ
ποληψίαν καί ταπείνωσιν;

"Αν καί έχω δμως πολλά ακόμη νά εΐπω καί διά πολλά 
πράγματα, εν τούτοις θά σταματήσω. Διότι μοΰ φαίνεται δτι 
δχι βεβαίως από έλλειψιν λόγων, ούτε τώρα ούτε άλλοτε ποτέ 
έως τώρα αί υποθέσεις σας εύρίσκοντο εις άθλίαν κατάστασιν, 
αλλά μάλλον άφ’ δτου σείς, αν καί ήκούσατε δλα δσα πρέπει 
καί δμοφώνως τά παρεδέχθητε δτι δρθώς λέγονται, εν τούτοις 
κάθεσθε καί ακούετε μέ τήν ιδίαν εύμένειαν δσους θέλουν νά 
καταστρέφουν καί νά διαστρέφουν16 δλα αυτά. "Οχι δέ διότι 
τούς αγνοείτε—γνωρίζετε πολύ καλά καί αμέσως μόλις τάν 
ιδήτε ποιος δμιλεΐ ως πληρωμένος11 καί ποιος πολιτεύεται συμ- 
φώνως προς τά συμφέροντα τού Φιλίππου, καθώς καί ποιος υπο
στηρίζει είλικρινώς δ,τι συμφέρει εις τήν πόλιν—αλλά διά νά

πρόκειται περί τής πόλεως. Τό S παραλείπει τό: Ά λ λ α  γάρ. ’Αντί τοΰ 
κατά  τή ν  π ό λ ιν  Vulg., τό S έχει : κ α τ ' αντήν.

8 . Λησμονούν τί ήσαν προηγουμένως.
9. 'Ηγεμόνευε τών άλλων, ήτο έπί κεφαλής τών 'Ελλήνων - 

Μετά τό άλλω ν  SA, ή βουλγ. προσθέτει ^ Άλλων Ε λ λή νω ν .
10. 'Αντί τοΰ δ ια α τρ ίφ τ ιν  S, τό Α εχει: διαφ & τίρειν. Τούς ακού

ετε μέ τήν Ιδιαν προθυμίαν ως καί τους τίμιους συμβούλους.
11. ’Αντί μισθού, ώς μίσθαρνον όργανον.
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σάμενοι τούτους καί τό πρδγμ’ εις γέλωτα καί λοιδο- 
76 ρίαν έμβαλόντες μηδέν αύτοί τών δεόντων ποιήτε. Ταΰτ’ 

έστίν άληθή, μετά πάσης παβφησίας άπλώς εύνοια τά 
βέλτιστ’ είρημένα, οΰ κολακεί<? βλάβης καί άπάτης λόγος 
μεστός, άργύριον μέν τώ λέγοντι ποιήσων, τά δέ πρά
γματα τής πόλεως τοϊς έχθροίς έγχειριών. ”Η οδν παυ- 
στέον τούτων τών έθών, ή μηδέν’ άλλον αΐτιατέον τού 
πάντα φαύλως έχειν ή ύμδς αύτούς. 1 2

1. Τούς άγωνιζομένους υπέρ των συμφερόντων σας.
2. Τάς περιγραφομένας είς τήν προηγουμένην παράγραφον 75 

«Ιχτράς συνήθειας, διότι οί ρήτορες δέν θά έτολμων νά προδίδουν τά 
συμφέροντα τής πόλεως, εάν δέν έβασίζοντο είς τήν επιείκειαν καί 
άνεχτικότητα τοΰ λαοϋ.
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κατηγορήσετε αυτούς τούς τελευταίους1 καί μετατρέποντες τό 
πράγμα εις γελοΐον καί εΐς έμπαιγμόν νά μή κάμνετε τίποτε 
σεΐς οί ίδιοι από ο,τι πρέπει. Αύτή είναι ή αλήθεια, σάς ανέ
πτυξα δε δ,τι μάς συμφέρει περισσότερον με πάσαν ειλικρίνειαν, 
από απλήν άφοσίωσιν προς την πόλιν. Δεν είναι λόγος γεμάτος 
κολακείας βλαβεράς καί άπατηλάς, (καμωμένος) διά νά Ιξα- 
σφαλίση άργύριον εις τόν ρήτορα, αλλά καί διά νά παραδώση 
εις τούς εχθρούς τάς υποθέσεις τής πόλεως. ’Ή λοιπόν πρέπει 
νά άφήσετε αύτάς τάς συνήθειας 8 ή νά μή κατηγορήτε κανένα 
άλλον διά τήν άθλίαν κατάστασιν δλων των ζητημάτων μας 
παρά μόνον τούς εαυτούς σας.

Τ Ε Λ Ο Σ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ό  Δημοσθένης, ή ’Όλυνθος καί ό Φίλιππος

Ή Χαλκιδική μέ τάς τρεις μικράς χερσονήσους της, τήν 
’Ακτήν, τήν Σιθωνίαν καί τήν Παλλήνην, φαίνεται από γεωγρα
φικής άπόψεως δτι τείνει τούς βραχίονάς της πρός τήν Εύβοιαν. 
Δέν είναι έπομένως έκπληκτικόν δτι έκ τής νήσου ταύτης, καϊ 
ιδιαιτέρως έκ τής πδλεως τής Χαλκίδος, έδέχθη τούς πλείστους 
τδ>ν έν αύτή έγκατασταθέντων άποίκων. Πολλαϊ πόλεις άνθοΰσαι 
άνέκυψαν έπϊ τής μακεδονικής ταύτης γής, έκ τούτων δέ ή 
σπουδαιότερα ήτο ή Όλυνθος, κειμένη πλησίον τής Παλλήνης 
εις μικράν άπόστασιν από τής Ποτιδαίας καϊ τής θαλάσσης. Είχε 
σχηματισθή τφ 432 π.Χ. διά τής συσσωματώσεως στοιχείων πλη
θυσμού έκ πλείστων πόλεων τής Χαλκιδικής, τψ δέ 359 ήτο έπϊ 
κεφαλής τοπικής όμοσπονδίας, ως ή ισχυρότερα έλληνική πόλις 
τής περιφερείας. Κυριαρχούσα τής σπουδαιότατης από μακεδο
νικής άπόψεως χερσονήσου τής Χαλκιδικής, ήτο φυσικόν να θεω- 
ρήται ύπδ τού Φιλίππου Β', τού φιλοδόξου βασιλέως τής Μακε
δονίας, ως έμπόδιον εις τήν πραγματοποίησιν τδ>ν σχεδίων και 
δλέψεών του. Άναμφιβόλως αϊ φιλοδοξίαι τού Φιλίππου ηύξήθη- 
σαν σύν τφ χρόνιο, μέ τήν έπέκτασιν τδν κατακτήσεών του. 
Δέν άποκλείεται έν τούτοις νά συνέλαβε τό σχέδιον καταλήψεως 
τής Χαλκιδικής εύθύς από τής άνόδου του είς τόν θρόνον. Οϊ Μα- 
κεδόνες ήσαν άποκεκλεισμένοι είς τα δρη των καϊ μόλις ήδύ- 
ναντο νά έπικοινωνήσουν διά θαλάσσης. Διά νά άποκτήσουν στό
λον, διά νά άναπτύξουν έμπόριον, διά νά παίξουν κάποιον ρόλον 
εις τόν τότε κόσμον, έθεώρουν άπαραίτητον δχι άπλϊδς νά έχουν 
διέξοδον πρός τήν θάλασσαν, άλλά νά κατέχουν δλην τήν πέριξ 
άκτήν τού Αϊγαίου. Βραδύτερον, δταν είχεν ήδη άρχίσει ό άγών, 
ό Φίλιππος άπαντδν είς προτάσεις τδν’Ολυνθίων έλεγε: «...δυοΐν 
θάτερον, ή έκείνους έν Όλύνθψ μή οίκεϊν ή αύτόν έν Μακεδονία» 
(τό έν έκ τδν δύο: ή έκεΐνοι νά φύγουν άπό τήν ’Όλυνθον ή αύ- 
τός άπό τήν Μακεδονίαν)1. "Ο,τι έξωτερίκευσε τότε μέ τόσον 
ωμήν ειλικρίνειαν, τό έσκέπτετο άναμφιβόλως άπό μακρού, άλλά 1

1. Βλ. γ' Όλνν&ιαχόν, § 11.
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τό πολιτικόν αύτοΰ συμφέρον τοΰ έπέβαλλε νά άποκρύπτη τα 
σχέδιά του.

Ήδη αί πρώται κατακτητικαί έπιτυχίαι τοΰ Φιλίππου άρ
χισαν νά άνησυχοΰν τους Όλυνθίους. Άπό τοΰ 357 π.Χ. έσκέ- 
φθησαν ούτοι νά έπιζητήσουν τήν συμμαχίαν τών ’Αθηναίων, 
κατά τήν μαρτυρίαν δέ τοΰ Δημοσθένους προέβησαν είς συγκε- 
κριμένας προτάσεις πρός αύτόν, αί όποΐαι δμως δέν έγιναν δε- 
κταί1. Ό Φίλιππος άλλωστε, διαβλέπων καί φοβούμενος τοιαύτην 
συνεννόησιν στρεφομένην έναντίον του, κατώρθωσε νά τήν μα- 
ταιώση διά διπλής απάτης. Άφ’ ένός διεβεβαίωσε τούς ’Αθηναί
ους δτι καταλαμβάνων τήν παλαιάν αποικίαν των Άμφίπολιν—ή 
δποία είχεν άποβή άνεξάρτητος—θά τήν άπέδιδεν είς αύτούς. 
Τοΰτο δμως δέν έπραξε, διότι δταν τήν κατέλαβε τήν έκράτησε 
δι’ίδιον λογαριασμόν. Άφ’έτέρου, διά νά έμποδίση τότε τήν προσ- 
έγγισιν ’Αθηνών - Όλύνθου', έπιβαλλομένην άπό τό κοινόν αύτών 
συμφέρον, καί διά νά καθησυχάση τούς άνησυχοΰντας Όλυνθίους 
έστράφη καί έξηπάτησε τούτους διά παροδικής εύνοίας. Καταλα- 
βών—μετά τήν πρός τούς ’Αθηναίους ρήξιν—τήν Ποτίδαιαν, άφοΰ 
τήν κατέστρεψε, παρεχώρησε τό έδαφος αύτής είς τούς Όλυνθί- 
ους (356), οΐτινες, λαβόντες ώς συμπληρωματικόν δώρον τής εύπι- 
στίας των καί τήν Άνθεμοΰντα, συνήψαν μετά τοΰ εύφυεστάτου 
βασιλέως συμμαχίαν, ή όποια τούς ώδήγει είς πόλεμον πρός τούς 
’Αθηναίους, άλλά καί είς τήν άρχήν τοΰ τέλους τής έλευθερίας 
των. Ή συμμαχία αϋτη διήρκεσεν έπί έξαετίαν (456 - 351), ό 
έπιτήδειος δέ ήγεμών δέν έδίσταζε νά τήν ζωογονή μέ πλούσια 
δώρα πρός τούς έγκριτους πολίτας τής Όλύνθου. Ξυλεία, βόες, 
πρόβατα, ίπποι διενέμοντο αφειδώς είς τόν Αασθένη, τόν Εύθυ- 
κράτη καί άλλους πράκτορας τοΰ Μακεδόνος3. Άλλ’αί όλονέν 
έπεκτεινόμεναι κατακτήσεις τοΰ Φιλίππου ήρχισαν νά άνοίγουν 
καί πάλιν τούς δφθαλμούς των Όλυνθίων, οί όποιοι προησθάνοντο 
δτι ό φιλόδοξος σύμμαχός των υπήρχε κίνδυνος νά γίνη μετ’ ού 
πολύ κύριός των. Οί φόβοι των δέ ήσαν απολύτως δικαιολογημέ
νοι.

Ό Φίλιππος δέν άπέκρυπτε πλέον τά σχέδια αύτοΰ περί έδα- 
φικής έξαπλώσεως. Αί κατακτήσεις του πρός άνατολάς καί νο
τιοδυτικές τής Όλύνθου περιέβαλλον τήν Χαλκιδικήν ώς έν 
κλοιφ. Ό βασιλεύς τής Μακεδονίας είχε διαβή τόν Στρυμόνα, 
όπόθεν ήρχιζε τότε ή Θράκη (περιλαμβάνουσα καί τήν σημερινήν 
άνατολικήν Μακεδονίαν), καί έπεξέτεινε τήν έπιρροήν του είς τάς 
θρφκικάς χώρας, ένφ πρός νότον έπροχώρει είς τήν Θεσσαλίαν  ̂1 2

1. Πρβλ. β' Όλνν&ιαχόν, § 6.
2. Βλ. τόν λόγον Περί της παραπρεσβείας, § 265.
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'Η Όλυνθος αίσθανομένη δτι συνεσφίγγετο έν μέσιρ τής άλμα- 
τωδώς άναπτυσσομένης μακεδονικές δυνάμεως, έπωφελουμένη δέ 
καί την άπουφίαν τού Φιλίππου έν θρόί^η (351), δπου καί ήσθέ- 
νησεν έπί τινα χρόνον, δέν έδίστφσε νά συνάψή ειρήνην μετά 
τών ’Αθηναίων. Τούτο δμως δυσηρέσφησε; τόν όίλιππον, δ δποΓος, 
άποκατασταθείσης τής ύγείας του, δέν έδίστασε νά προβή εις 
στρατιωτικήν έπίδειξιν κατά τής Όλύνθου. Ή έκστρατεία αϋτη, 
παραμείνασα άνευ αποτελέσματος καί άγνωστος είς τάς λεπτο
μέρειας της, δέν άπέβλεπε πιθανώς είμή εις τό νά έκφοβίσή τούς 
Όλυνθίους. Πιθανώτερον είναι δτι τάς άπειλάς συνώδευσε καί μέ 
νέας άπατηλάς ύποσχέσεις. Πάντως κατώρθωσε νά έμποδίση τήν 
συμμαχίαν ’Αθηνών καί Όλύνθου1, πρός τήν όποιαν διέκειτο εύ- 
μενώς ή δημοσία γνώμη τών δμο πόλεων. 'Γπεστηρίχθη ύπό 
τινων δτι τού δριστικοΰ άγώνος Φιλίππου καί Όλυνθίων προη- 
γήθησαν είσβολαί τών Μακεδόνων. Έπί τού σημείου τούτου έδη- 
μιουργήθη εύρεϊα συζήτησις, τήν όποιαν προεκάλεσαν ώρισμένα 
σκοτεινά χωρία τού /  Όλνν&ιακον.

'Οπωσδήποτε κατά τά δύο έπόμενα έτη ό Φίλιππος παρηκο- 
λούθει μετά προσοχής τάς κινήσεις καί ένεργείας τών Όλυνθίων, 
τούς όποιους φανερά πλέον έθεώρει έχθρούς του, απειλών τούτους 
μέ πλήρη έξόντωσιν, έάν δέν άπεβαινον καί πάλιν φίλοι του κ«ί 
δέν έγκατέλειπον πάσαν ιδέαν άντιστάσεως εις τά πρός κατά- 
κτησιν τής μακεδονικής παραλίας σχέδια αύτοΰ. Ή περίοδος 
αϋτη τής άναμονής καί τών προετοιμασιών τού Φιλίππου διήρ- 
κεσε μέχρι τού 349, όπότε, άπορρίπτων ούτος τό προσωπείον, 
εισέβαλε μετά σημαντικού στρατού εις τά έδάφη τών πόλεων 
τής ’Ολυνθιακής όμοσπονδίας, τινά τών όποιων καί έπολιόρκησε *.

Ή έπιδρομή αϋτη, δσον άπρόοπτος καί άν ήτο, έπρεπε νά 
αναμένεται, βαρύνει δέ τούς έν Άθήναις καί Όλύνθφ φίλους τού 
βασιλέως τής Μακεδονίας τό δτι είχαν κατορθώσει νά έμποδίσουν 
πάσαν έγκαιρον συμμαχίαν ’Αθηναίων καί Όλυνθίων, άποκοιμί- 
ζοντες τούς φόβους των περί βλέψεων τού Φιλίππου έπί τής Χαλ
κιδικής. Οί Όλύνθιοι έσπευσαν νά στείλουν πρεσβείαν είς τάς 
’Αθήνας, δπου καί συνήφθη συμμαχία μεταξύ τών δύο πόλεων, 
άποφασισθείσης καί τής αποστολής άμέσου άθηναίκής βοήθειας 
είς τήν Χαλκιδικήν. Έπί τή εύκαιρία ταύτη έξεφώνησε τόν a 
ΌλννΊΗακόν λόγον του ό Δημοσθένης. Ό μέγας ρήτωρ δέν ά- 
σχολεΓται έπί τού ζητήματος έάν πρέπη νά συναφθή ή συμμα- * 2

1. Πρβλ. τον λόγον τον Δημοσθένους Κατά Άριστοκράτονς, 
§ 108·

2 Βλ. τούς λόγους Περί των εν Xερρονήσω. § 59, καί 
a' ΌΧνν&, 17.
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χία καί παρασχεθώ βοήθεια εις τούς νέους συμμάχους. Είνα1 
προφανές δτι τό ζήτημα τοΰτο είχε λυθή ήδη ουσιαστικές ή δι’ 
άποφάσεως τοΰ αθηναϊκού λαοΰ ή τούλάχιστον δι’ όμοφώνου 
σχεδόν συγκαταθέσεως των πολιτών. Ό Δημοσθένης ζητεί κυ
ρίως άπό τούς συμπολίτας του να ένεργήσουν αμέσως καί απο
τελεσματικές, να έπωφεληθοΰν έπί τέλους την παρουσιαζομένην 
εύκαιρίαν διά νά καταφέρουν αποφασιστικά πλήγματα κατά 
τοΰ Φιλίππου, θέλει δπως οΕ ’Αθηναίοι προστατεύσουν τάς πό
λεις τής Χαλκιδικής καί ταυτοχρόνως εισβάλουν εις Μακεδο
νίαν. Κάμνει έκκλησιν εις τήν φιλοπατρίαν δλων τέν πολιτών, 
έπιζητεϊ δέ νά έμβάλη εις αύτούς τήν πεποίθησιν δτι έκ τής 
ένεργητικότητος ή τής αδυναμίας των έξαρτάται ή σωτηρία ή ή 
καταστροφή τής έλευθέρας πολιτείας των. Υποβάλλει τήν ιδέαν 
δπως διατεθούν δπέρ τοΰ πολέμου τά λεγόμενα θεωρικά χρήματα. 
Τό τελευταιον τοΰτο μέτρον, έκ τέν βασικών καινοτομιών τάς 
όποιας προέτεινεν ό Δημοσθένης, δεν υποδεικνύεται σαφώς εις 
τόν α άλλ’ εις τόν /  ’Ολνν&ιακόν, δπου καί θά έξετάσωμεν τά 
σχετικά με τό θεωρικόν ταμεϊον ζητήματα.

'Ως πράς τά έπακολουθήσαντα τήν κατά τοΰ Φιλίππου συμ- 
μαχίαν γεγονότα, ό Διόδωρος μάς πληροφορεί δτι ή ”Ολυνθος ένι- 
σχυθεϊσα ύπό τών ’Αθηναίων άντέστη έπί ίν  έτος καί πλέον (349 - 
348) εις τήν κατακτητικήν πίεσιν καί πολιορκίαν τοΰ βασιλέως τής 
Μακεδονίας. Ό φιλόδοξος καί ακαταπόνητος ήγεμών, πριν συν- 
τρίψη τήν άντίστασίν της, ήναγκάσθη νά άποβή κύριος—διά τής 
δυνάμεως τών δπλων ή διά τής προδοσίας—πολλών άλλων πό
λεων τής Χαλκιδικής όμοσπονδίας. Συνεκρότησε δύο μάχας καί 
μόνον μετά τήν δευτέραν νίκην αύτοΰ ένέκλεισε τούς Όλυνθίους 
έντός τών τειχών των. Καί πάλιν δυσκόλως θά κατέκτα τήν άντί- 
ζηλον πόλιν, έάν δέν τήν παρέδιδον προδοτικές ό άρχηγάς τοΰ 
Εππικοΰ αύτήςΛασθένης καί ό συνένοχός του Εύθυκράτης1 (348).

Έξ άποσπασμάτων τής «Άτθίδος» τοΰ Φιλοχόρου, διασωθέν- 
των ύπό Διονυσίου τοΰ 'Αλικαρνασσέως 3, γνωρίζομεν δτι οΕ’Αθη
ναίοι μετά τήν σύναψιν τής συμμαχίας άλλ’ δχι έγκαίρως—ώς 
συνήθως—έστειλαν εις τήν Χαλκιδικήν 2000 πελταστάς μισθο
φόρους καί 30 τριήρεις ύπό τόν στρατηγόν Χάρητα. Τό έκστρα- 
τευτικάν δμως τοΰτο σώμα δέν φαίνεται νά έπραξε τίποτε τό 
έπωφελές. Δι’ αύτό οΕ Όλύνθιοι πιεζόμενοι καί απειλούμενοι σο
βαρές άπό τόν Φίλιππον παρεκάλεσαν νά σταλή νέα βοήθεια. 
'Ο άθηναικός δήμος τότε διέταξε νέον στρατηγόν, τόν Χαρίδη- 1 2

1. Πρβλ. Περί τών εν Χερρ., ΙΟ" Περί τής παραπρ., 341· Διό
δωρου XVI, 53.

2. Εις τήν Π ρώτην προς Ά μμαΐον επιστολήν, 9.
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μον, ευρισκόμενον εΕς τόν Ελλήσποντον, νά σπεύση εΕς βοήθειαν 
τής Χαλκιδικής. Πράγματι οδτος απεβιβάσθη εΕς τήν χερσόνησον 
τής Παλλήνης μετά 18 πλοίων, 4.000 πελταστών και 150 τοξο
τών, δλων μισθοφόρων, και προχωρήσας πέρα τής Όλύνθου 
εΕσέβαλε καί έλεηλάτει τήν μακεδονικήν Βοττιαίαν. Άλλ’ δ Φί
λιππος έξηκολούθησε τήν έκστρατείαν του, οϋτω δέ τρίτη όλυν- 
θιακή πρεσβεία ήλθε νά ζητήση άπό τούς Άθηναίοας νέαν βοή
θειαν, περισσότερον αποτελεσματικήν. Τότε οι ’Αθηναίοι, άντιλη- 
φθέντες τόν κίνδυνον, τόν όποιον διέτρεχον οΕ σύμμαχοί των, 
έστειλαν νέαν ένίσχυσιν άπό 17 τριήρεις καί 2.000 όπλίτας, 
’Αθηναίους πολίτας αύτήν τήν φοράν, ώς καί 300 Εππείς, υπό 
τήν διοίκησιν καί πάλιν τοϋ στρατηγού Χάρητος. Ή βοήθεια 
αϋτη, δυστυχώς διά τούς Όλυνθίους, έφθασε πολύ αργά.

Κατά μίαν θεωρίαν ευφυή, αλλά μή στηριζομένην εΕς τά 
πράγματα, ό Δημοσθένης ύποστηρίζων τήν ανάγκην παροχής 
βοήθειας εΕς τήν Όλυνθον έπεδίωκε δήθεν—δπως καθ’ ήν έπο- 
χήν έκάλει τούς ’Αθηναίους νά έπέμβουν εΕς τήν Πελοπόννη
σον—νά έξυπηρετήση κυρίως τά συμφέροντα τοϋ βασιλέως τής 
Περσίας. Ό δυνάστης τής ’Ανατολής, κατά τήν αύτήν έκδοχήν, 
προσεπάθει τφ 349 νά καταπνίξη όριστικώς τήν έπανάστασιν 
τών Φοινίκων, έκραγεΐσαν περί τά τέλη τοϋ 351. Διά νά φέρη 
λοιπόν εΕς πέρας τήν προσπάθειαν ταύτην, χωρίς νά ένοχληθή 
άπό ένδεχομένην έπίθεσιν τοϋ Φιλίππου έκ τών νώτων, παρί- 
στατο άνάγκη νά κρατηθή δσον τό δυνατόν περισσότερον μα
κράν τών όρίων τής Περσικής αυτοκρατορίας ό βασιλεύς τής 
Μακεδονίας. Πρός τόν σκοπόν τούτον, τονίζουν οΕ ύποστηρίζον- 
τες τήν άνωτέρω άποψιν έπικριταί τοϋ Δημοσθένους, ό ’Αθηναίος 
ρήτωρ συνίστα ένθέρμως τήν άποστολήν ένισχύσεων εΕς Μακε
δονίαν καί Χαλκιδικήν. Άλλως, προσθέτουν, θά ήτο άνεξήγη- 
τος ή ρητορική έπέμβασίς του υπέρ τής Όλύνθου, δεδομένου δτι 
ή πόλις αϋτη υπήρξε παλαιά άντίπαλος τών ’Αθηνών καί κανο- 
νικώς ό πατριώτης ρήτωρ ώφειλε νά άδιαφορήση περί τής τύχης 
τηςί. ΟΕ δεχόμενοι τοιαϋτα έλατήρια εΕς τήν πολιτικήν τοϋ Δη
μοσθένους δέν έμβαθύνουν προφανώς εΕς τήν γενικήν κατεύθυνσιν 
τοϋ ρήτορος, φοβουμένου κυρίως, υπέρ πάντα άλλον κίνδυνον, τήν 
έπέκτασιν τής μακεδονικής δυνάμεως καί εΕς τήν καταπολέμη- 
σίν της πρό πάντων άποβλέποντος. Ή κατάκτησις τής Χαλκιδι
κής ύπό τών Μακεδόνων άπετέλει διά τόν Δημοσθένη μεγάλην 
ένίσχυσιν τοϋ Φιλίππου—δπως καί ήτο πράγματι—καί ταυτό
χρονον έξασθένησιν τών ’Αθηναίων.

’Αλλά, ώς τονίζει καί ό τελευταίος βιογράφος τοϋ μεγάλου 
ρήτορος καθηγητής Paul Cloche, δέν έπιτρέπεται νά πιστεύσω- 
μεν εΕς τοιαύτην ύπόθεσιν. Κατά πρώτον δέν είναι καθόλου άπο- 1

1. Περί τής θεωρίας ταύτης βλ. Paul Cloche : Demosthenes, σελ. 
79—80 (1937).



Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

§£§£ΐγμίνον δφι κατά τ$ θέρος τοΰ 849 ή άνταρσία τδν φοινικι
ά ν  πόλεων έξηκολούθ?ι έκϊμη> δυνατόν δέ νά Οπέκυψαν αύται 
£πό τού τέλους τοΟ 350 ή άπδ τών ίρχών τοΰ 349. Έπειτα, ώς 
πρής τάς σχέσεις ΆθηνΦν καί Όλύνθου, δ Δημοσθένης είχεν ήδη 
δηλώσει είς παλφιοτέρους του λόγους τ&ν έτών 352-51 δτι Εν
δεχομένως φί Άθήναι Επρεπε νά Επιβάλουν σιγήν εις τάς πα- 
λφιάς Εχθρας των καί νά μη διστάσουν νά παράσχουν βοήθειαν 
είς παλφιρίις Εχ̂ Ρ°ύς πρός καταπολέμησιν τοΟ κυρίου άντιπά- 
λο,υ: τοΰ φιλίππου. Ή πρωτοβουλία έπομένως τοΰ ρήτορος Οπέρ 
τήςΌλύνθου Εξηγείται Επαρκέστατα άπό τήν διαπνέουσαν αύτόν 
Επιθυμίαν νά διάσωση τήν πατρίδα του άπδ τούς καταστρεπτι
κούς κινδύνους, τούς όποιους θά έδημιούργει διά τάς ’Αθήνας ή 
πτβσις τής Όλύνθου.



Ο Λ Υ Ν Θ Ι Α Κ Ο Σ  A'

Άνάλυσις τοΰ λόγου·

Τά θέμα χοΰ λόγου χούχου καθορίζεχαι σαφώς ευθύς έξ άρ- 
^ής, έκ χούχου δέ καχαφαίνεχαι καί ή χρονολογία καθ’ ήν έξε- 
φωνήθη. Βλέπομεν πράγμαχι άμέσως δχι δ αθηναϊκός λαός είχε 
κληθή νά άποφανθή έπί χης αίχήσεως συμμαχίας, χήν δποίαν 
ήλθε νά χοΰ υποβάλη πρεσβεία όλυνθιακή. Έ συνέλευσις αδχη 
χοΰ λαοΰ έγένεχο πιθανώχαχα καχ’ Αϋγουσχον χοΰ 349. ΑΕ πρώ- 
χαι άφ’ έχέρου λέξεις χοΰ λόγου φαίνονχαι ύποδεικνύουσαι δχι 
,ρήχορές χινες, χωρίς νά άνχιχίθενχαι ίσως εις χήν προχεινομένην 
συμμαχίαν, έπέμενον έπί χών δαπανών χάς όποιας θά έπέβαλλεν 
είς χόν λαόν ή ζηχουμένη βοήθεια καί θά ήθελον νά χήν περιορί
σουν δσον χό δυναχόν περισσόχερον. Τοιουχοχρόπως δ ρήχωρ είς 
χό προοίμιον (§ 1) χονίζει χήν σημασίαν χης συνελεύσεως καί 
εισερχόμενος άμέσως είς χήν ούσίαν χοΰ θέμαχος συνισχ$ είς χούς 
συμπολίχας χου νά σπεύσουν είς βοήθειαν χης Όλύνθου με δυνά
μεις λαμβανομένας έξ αύχής χης Άχχικης. Εύχυχώς, λέγει, ή 
μοναρχική έξουσία, ή δποία προσδίδει δύναμιν είς χόν Φίλιππον, 
χόν καθισχφ ΰποπχον είς δ'λας χάς δημοκραχουμένας πολιχείας. 
ΟΕ Όλύνθιοι γνωρίζουν οχι άγωνίζονχαι διά νά σώσουν χήν πόλιν 
χων άπό χήν καχασχροφήν καί χούς καχοίκους χης από χήν υπο- 
δούλωσιν. Άλλ’ δ πόλεμος ούχος άποχελεϊ ευκαιρίαν διά χάς 
’Αθήνας. Έζήχουν χό μέσον νά προκαλέσουν ρηξιν μεχαξύ χης 
Όλύνθου καί χοΰ Φιλίππου. Τό γεγονός χοΰχο έπήλθε χωρίς χήν 
έπέμβασίν χων. Ά ς μη έπαναλάβουν χά σφάλμαχα χοΰ παρελ- 
θόνχος, ιδίως καχά χό 357, δχε άπέρριψαν χήν αίχησιν βοήθειας 
χης πολιορκουμένης Άμφιπόλεως, ή δχαν άνέμενον χήν βοήθειαν 
χών ’Αθηναίων έχεραι πόλεις, ή Πύδνα, ή Ποχίδαια, ή Μεθώνη, 
αΕ Παγασαί. ’Εάν έγκαχαλείψωμεν χήν Όλυνθον, διανοίγομεν είς 
χόν Φίλιππον χήν δδόν πράς χήν ’Αχχικήν. Ά ς ένθυμηθοΰν οΕ 
’Αθηναϊοι χάς άκαχαπαύσχους προόδους χου. ’Από δ,χι έκαμε, 
δύνανχαι νά κρίνουν χί θά κάμη είς χό μέλλον. Ένδεχομένη πα- 
ράχασις χης ένανχι αύχοΰ νωθρόχηχος καί αδιαφορίας χών ’Αθη
νών θά σχοιχίση ακριβά είς χήν πόλιν. Βεβαίως δ ρήχωρ διαβλέ
πει ένδόμυχόν χινα άνησυχίαν: Μήπως, δχαν οΕ ’Αθηναίοι κηρυ
χθούν αλληλέγγυοι πρός χούς Όλυνθίους, σπεύση ό Φίλιππος 
καί συνεννοηθή μεχά χης Όλύνθου, δπόχε αί ’Αθηναι θά διεχέ-
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λουν μόναι εις πόλεμον πρός τόν πανοΰργον βασιλέα. Άλλ’ ό ρή- 
τωρ σπεύδει να διασκεδάσω τόν φόβον τούτον, δεικνύων δτι τά 
πράγματα δέν έπέτρεπον τοιοΰτον ένδεχόμενον (§ 2—Ιό).

Είς τό δεύτερον μέρος τοΰ λόγου του ό Δημοσθένης διερω- 
τάται τί πρέπει να γίνη, όμιλών δέ μέ ώμήν ειλικρίνειαν συνιστά 
νά όργανωθοΰν δύο έκστρατεΐαι. 'Η μία, παρέχουσα βοήθειαν είς 
τούς Όλυνθίους. θά έμποδίση την κατάληψιν τών πόλεων τής 
Χαλκιδικής υπό τοΰ Φιλίππου. 'Η άλλη δέ, λεηλατούσα τάέδάφη 
τής Μακεδονίας, θά υποχρέωση τόν βασιλέα νά έπιστρέψη είς την 
χώραν του διά νά σώση αύτήν από τάς καταστροφάς, έγκαταλεί- 
πων την κατά τής Χαλκιδικής έκστρατείαν του. 'Ως πρός τούς 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους διά την όργάνωσιν τών έπι- 
χειρήσεων τούτων υπενθυμίζει είς τούς άκροατάς του δτι από 
διετίας υπέδειξε τόν τρόπον άντιμετωπίσεως τοιούτων περιστά
σεων : νά καταβάλλουν προθύμως οί πολϊται τάς εισφοράς των, 
νά μετέχουν προσωπικώς των έκστρατευτικών σωμάτων καίνάμή 
παραμελούν τίποτε από τά έπιβαλλόμενα μέτρα. Τά αναγκαία 
χρήματα, λέγει ό ρήτωρ, δύνανται οί ’Αθηναίοι, άν θέλουν, νά τά 
ευρουν είς τό ταμεϊον τών θεαμάτων, είς τά θεωρικά. Είδ’ άλλως 
θά παραστή ανάγκη νά έπιβληθή γενική φορολογία. Ό Δημο
σθένης γνωρίζων τάς διαθέσεις τών ακροατών του δέν τολμά νά 
ζητήση σαφώς την κατάργησιν τών θεωρικών, δεδομένου μάλιστα 
δτι τοΰτο άπηγορεύετο καί υπό ειδικού νόμου, έπιβάλλοντος καί 
βαρείας ποινάς· δέν διστάζει έν τούτοις νά άφήση νά διαφανή 
ή σκέψις του καί κυρίως έπιμένει δτι όπωσδήποτε πρέπει νά 
έξευρεθοΰν χρήματα πρός άντιμετώπισιν τής καταστάσεως (§ 
16— 20).

Είς τό τρίτον μέρος τού λόγου του ό ρήτωρ, μετά τήν στρα
τιωτικήν καί δημοσιονομικήν πλευράν τού ζητήματος, έξετάζει 
τήν διπλωματικήν άποψιν αύτοΰ. Κατά τήν γνώμην του, ή θέσις 
τοΰ Φιλίππου δέν είναι τόσον λαμπρά δσον φαίνεται Ικ πρώτης 
δψεως. Δέν άνέμενε νά συναντήση άντίστασιν είς τήν πραγματο- 
ποίησιν τών κατακτητικών βλέψεών του, καί ιδού δτι ύπεχρεώθη 
νά διεξάγη σκληρόν πόλεμον. Ό Δημοσθένης περιγράφει παρα- 
στατικώς, καί ίσως μετά τίνος υπερβολής, τήν δύσκολον θέσιν 
τού βασιλέως τής Μακεδονίας, τάς άπογοητεύσεις καί τάς δυσκο
λίας του. Οί θεσσαλοί σύμμαχοί του, δυσηρεστημένοι, ζητούν έκ 
νέου τάς Παγασάς, τόν έμποδίζουν δέ νά όχυρώση τήν Μαγνη
σίαν καί δέν θέλουν, ώς λέγεται, νά τόν άφήσουν νά είσπράξη 
τάς προσόδους τών λιμένων καί άγορών των. Οί ’Αθηναίοι θά 
ήδύναντο έπίσης νά έκμεταλλευθοΰν τήν έναντίον του δυσφορίαν 
τών γειτόνων του, Παιόνων καί ’Ιλλυριών ήγεμόνων, οί όποίοι 
θά ήθελον νά άποτινάξουν τόν ζυγόν του. Ό ρήτωρ συνιστά είς
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τούς συμπολίτας του νά σπεύσουν καί έπωφεληθοΰν τάς δυσχε- 
ρείας ταύτας τοΰ άντιπάλου των. Κάμετε, λέγει εις αύτούς, δ,τι 
δέν θά παρέλειπε νά σάς κάμη αύτός, δν εύρίσκεσθε είς παρο- 
μοίαν θέσιν. Δι’ αύτό έπιβάλλεται νά σταλούν πρεσβεΐαι παντα- 
χοΰ «δπου πρέπει». Έπαναλαμβάνων κατόπιν έν έπιχείρημα, άνα- 
πτυχθέν ήδη ανωτέρω, τονίζει δτι οί ’Αθηναίοι έχουν νά έκλέ- 
ξουν μεταξύ πολέμου έξω τών συνόρων των και πολέμου έν 
αύτή τή ’Αττική. Διότι, λέγει, δταν πέση ή "Ολυνθος, δ Φίλιπ
πος δέν θά διστάση νά είσβάλη εις την χώραν τών Αθηνών. Τοι- 
αύτη δέ εισβολή θά ήτο καταστροφή τής πόλεως, ή δποία θά 
έμενε χωρίς συμμάχους καί δ'λοι θά την έγκατέλειπον κατά την 
κρίσιμον έκείνην στιγμήν (§ 21 —27). Είς τόν έπίλογόν του δ 
ρήτωρ κάμνει έκκλησιν πρός τούς πλουσίους, προς τούς νέους 
καί πρδς τούς ρήτορας, οί δποΐοι δφείλουν δ'λοι νά καταβάλουν 
δ'λας των τάς δυνάμεις πρδς σωτηρίαν τής πόλεως (§ 28).

Μολονότι δ α ’Ολυνθιακός, είς τδν δποΐον δ ρήτωρ έκθέτει 
μέ άδράν έπιχειρηματολογίαν τούς κυριωτέρους λόγους τδν άπδ 
τοΰ 357 άτυχημάτων τής πατρίδος του, δέν έμεινε τελείως χωρίς 
αποτέλεσμα, οί Αθηναίοι δέν ήκολούθησαν πιστδς τάς συμβου- 
λάς τοΰ Δημοσθένους. Καίτοι συνετέλεσεν είς την δριστικήν ψή- 
φισιν τής συμμαχίας, δ δήμος δέν υίοθέτησεν ούτε τό σχέδιον έπι- 
χειρήσεων τοΰ δμιλητοΰ ούτε τά προταθέντα 6π’ αύτοΰ δημοσιο
νομικά μέτρα. Έδημιουργήθη βεβαίως έν στρατιωτικόν ταμεΐον, 
άλλ’ ή άποσταλεΐσα είς ’Όλυνθον βοήθεια δέν ήτο σημαντική. 
Μόνον δύο χιλιάδες μισθοφόροι πελτασταί καί 30 τριήρεις έκινή- 
θησαν κατά τοΰ Φιλίππου. Ύπεστηρίχθη μάλιστα δ'τι καί ή 
βοήθεια αΰτη έξαπεστάλη μετά τδν /  ’Ολυνθιακόν. 'Οπωσδή
ποτε, καί δν ακόμη ή ανωτέρω ένίσχυσις έπηκολούθησεν αμέσως 
την ψήφισιν τής συμμαχίας, είναι βέβαιον δτι δέν ικανοποίησε 
τδν Δημοσθένη. Παρά τάς συστάσεις του, κανείς ’Αθηναίος πο
λίτης δέν περιελαμβάνετο είς τούς άποσταλέντας δισχιλίους στρα- 
τιώτας. Έπί πλέον δέ ή ένίσχυσις αΰτη προωρίζετο μόνον διά 
την Χαλκιδικήν, ένφ αύτός είχε προτείνει νά σταλή έκστρατευ- 
τικδν σδμα καί κατ’ αύτής τής Μακεδονίας. Μη σημειώσας έπο- 
μένως μεγάλην έπιτυχίαν μέ τόν πρώτον περί Όλύνθου λόγον 
του, θά καταβάλη νέαν προσπάθειαν, έκφωνών κατά τδ θέρος τοΰ 
αύτοΰ έτους 349 τδν β’ ’Ολυνθιακόν του.





ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Β'

Άνάλυσις τοϋ λόγου.

Ό λόγος ούτος άποτελεϊ τρόπον τινά συνέχειαν τοϋ προη
γουμένου. ’Από τοϋ ένός εις τόν άλλον, λέγει ό Μ. Croiset, τίποτε 
τό ούσιώδες δέν μετεβλήθη εις τήν κατάστασιν, έκτός τοϋ δτι ή 
συμμαχία μέ τήν Όλυνθον Ιχει ψηφισθή κατ’ άρχήν. Είς τήν 
νέαν αύτήν κατά Φιλίππου δημηγορίαν ό Δημοσθένης προσπα
θεί νά απόδειξη δτι ό βασιλείς τής Μακεδονίας δέν είναι τόσον 
φοβερός δσον νομίζεται καί δτι ή δύναμις τούτου, μάλλον φαινο
μενική παρά πραγματική, στηρίζεται έπί βάσεων δχι άπολύτως 
στερεών καί δύναται νά κλονισθή, έάν οι ’Αθηναίοι έγκαταλεί- 
ψουν, έστω καί έπ’ δλίγον, τήν νωθρότητα καί άμέλειάν των. Πρός 
τόν σκοπόν τοϋτον ό ρήτωρ έξετάζει άλληλοδιαδόχως τάς σχέσεις 
τοϋ Φιλίππου μετά τών συμμάχων του, μετά τοϋ λαοϋ καί τών 
φίλων του, τέλος τάς πιθανότητας τής τύχης καί τής εύνοιας τών 
θεών, τάς όποιας δύνανται νά έχουν ό Φίλιππος καί οΕ ’Αθηναίοι.

Είς τό προοίμιον τοϋ λόγου (§ 1—2) ό Δημοσθένης Υπεν
θυμίζει δτι είχε καταδείξει ήδη ζωηρότατα είς τόν ά  'Ολυνθια
κόν τό άνεκτίμητον δσον καί άνέλπιστον πλεονέκτημα—πραγμα
τικήν εδνοιαν τών θεών—,όποιον είναι ή προσφερθείσα είς τούς 
’Αθηναίους συμμαχία τών Όλυνθίων καί ό έκραγείς άμείλικτος 
πόλεμος μεταξύ Όλύνθου καί Φιλίππου. Συνεχίζων ό ρήτωρ δέν 
θά τονίση αύτήν τήν φοράν τάς έ ι̂τυχίας τοϋ Μακεδόνος είς βά
ρος τών ’Αθηναίων, αλλά θά άναπτύξη τά μειονεκτήματα τής 
κατακτητικής πολιτικής του. Ό βασιλεύς τής Μακεδονίας, λέγει, 
άνύψωσε τήν δύναμίν του διά τής Υποκρισίας, τής έπιορκίας, τής 
άπάτης, τής διαφθοράς καί τής δολοπλοκίας. Μέ τάς άπατηλάς 
του Υποσχέσεις ή μέ Υποπτα δώρα έδελέασε κατά πρώτον τάς 
’Αθήνας, άναλαβών τήν Υποχρέωσιν νά άποδώση είς αύτάς τήν 
Άμφίπολιν, κατόπιν τούς Όλυνθίους, παραδίδων είς αύτούς τήν 
Ποτίδαιαν, έπειτα δέ τούς θεσσαλούς, Υποσχόμενος νά παραδώση 
είς αύτούς τήν Μαγνησίαν καί νά πολεμήση διά λογαριασμόν 
των κατά τών Φωκέων. Έξηπάτησεν δμως καί τούς τρεις. Κατα- 
νοήσαντες τά ψεύδη του, άπογοητευμένοι από τάς πράξεις του, 
οΕ σύμμαχοι αύτοΰ στρέφονται έναντίον του. Μόνον δταν στηρί
ζεται είς τήν δικαιοσύνην καί τήν άλήθειαν ή δύναμις είναι στε
ρεά, δι’ αύτό δέ καί ή έπικράτησίς του, θυγάτηρ τοϋ ψεύδους 
καί τής άδικίας, είναι άδύνατον νά παραταθή έπί πολύ, θά
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έλθη ήμερα καθ ήν τά παν θά καταρρεύση. "Ολοι έκεΐνοι τους 
όποιους έπί τόσον καιρόν έφενάκισεν ό Φίλιππος, ήνοιξαν τούς 
Οφθαλμούς των καί θά άποβοΟν σύμμαχοι τής πόλεως έάν αϋτη 
έμπνεύση εις αύτούς έμπιστοσύνην. Ό ρήτωρ κατόπιν τούτου 
συνιστφ όχι μόνον νά παρασχεθή τό ταχύτερον βοήθεια εις τούς 
Όλυνθίους, αλλά καί νά καταβληθούν προσπάθειαι διά νά στρα
φούν όριστικώς έναντίον τού Μακεδόνος δλοι οΕ σύμμαχοι καί 
φίλοι του. Έ κατάρρευσίς του δέν θά έπέλθη παρά μόνον έάν 
τεθή τέρμα εις την συνήθη νωθρότητα καί αδιαφορίαν τών ’Αθη
ναίων. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά στραφή πρός τούς θεσσαλούς ή δι
πλωματική δράσις τής πόλεως, χρειάζονται δέ πράξεις καί δχι 
λόγια μόνον. Παραλλήλως δηλαδή πρός τάς πολιτικάς ένεργείας 
καί τάς παρασκηνιακάς συνεννοήσεις πρέπει νά έπιδιωχθή καί ή 
στρατιωτική, ή πολεμική προσπάθεια, άνευ τής όποιας δέν γί
νονται πιστευταί αί υποσχέσεις καί οί λόγοι. Οί πρέσβεις πρέπει 
νά έπιδεικνύουν καί στρατόν αθηναϊκόν ικανόν καί έτοιμον νά 
πολεμήση. Την προσπάθειαν αυτήν θά δείξουν οί ’Αθηναίοι δχι 
μόνον καταβάλλοντες εισφοράς, άλλοι καί μετέχοντες οΕ ίδιοι τών 
έκστρατευτικών σωμάτων, μή άρκούμενοι δέ εις μισθοφόρους 
(§ 3-13).

Εις τό δεύτερον μέρος τού λόγου του (§ 14—21) ό Δημοσθέ
νης τονίζει δτι ή δύναμις τής Μακεδονίας χωρίς συμμάχους, 
περιοριζομένη δέ εις έαυτήν καί μόνην, ούδέποτε υπήρξε σημαν
τική. Έν απομονώσει ό Φίλιππος, δέν είναι ισχυρός, μόνον δέ 
συμμαχών μέ άλλους αποκτά δύναμιν. Πολλά αίτια διενέξεως 
την έξασθενοΰν. ΕΕς τό σημεϊον τούτο ό ρήτωρ, μνημονεύων λό
γους δυσαρέσκειας τών Μακεδόνων κατά τού βασιλέως των, προ
φανώς υπερβάλλει καί δέν φαίνεται ειλικρινής δταν θέλη νά 
παρουσιάση τό βασίλειον τού Φιλίππου ώς έτοιμόρροπον. Δέν 
είναι έπίσης πειστικός εις τό έπόμενον μέρος, δπου παρουσιάζει 
τόν βασιλέα ώς Ικφυλον άλαζόνα, περιδαλλόμενον άπό κόλακας, 
δίδων μίαν εικόνα τού Φιλίππου, ή όποια αντιφάσκει πρός δ,τι 
άνεγνώρισεν ό ίδιος ό Δημοσθένης εις τόν α Φιλιππικόν καί πρό 
δλίγου άκόμη εις τόν ά  Όλννΰιακόν, περιγράψας μέ ζωηρά χρώ
ματα την άκαμπτον καίάκοίμητον δραστηριότητα καί ικανότητα 
τού άνδρός. 'Οπωσδήποτε, πρός υποστήριξιν τής έπιχειρηματολο- 
γίας του, δτι ή δύναμις τού Φιλίππου δέν είναι στερεά, την υπο
νομεύει δέ ό ίδιος καταπονών τόν λαόν του μέ συνεχείς πολέ
μους καί άπομακρύνων άπό πλησίον του τούς Εκανούς καί τί
μιους άνδρας μέ την ζηλοφθονίαν καί τά άνήθικα όργιά του, ό 
ρήτωρ παρέχει μίαν ζωντανήν, άν καί μή τελείως άληθινήν, ει
κόνα τής προσωπικότητος τού μεγάλου άντιπάλου του. Άποκα- 
λύπτων τά μειονεκτήματα ταύτα τής δυνάμεως τού βασιλέως τής
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Μακεδονίας, ό Δημοσθένης τονίζει δτι πόλεμος εις αυτήν την 
καρδιάν τής χώρας του θά φέρη εις φώς πόσον είναι έτοιμόρρο- 
πος (§ 20—21).

Τό έπακολουθοϋν τρίτον μέρος του λόγου (§ 22—30) διαφω
τίζει την γενικήν τάσιν αύτοΰ: Νά καταπολέμηση δηλαδή, έν 
πρός έν, δλα τά αισθήματα, τά όποια θά ήμπόδιζον ή θά καθυστέ- 
ρουν τήν συστηματικήν όργάνωσιν τοΰ άγώνος έναντίον τοΰ Φι
λίππου. Ό άκούραστος καί φιλόδοξος ήγεμών μέ τάς ταχείας και 
συνεχείς έπιτυχίας του έφαίνετο εις πολλούς ’Αθηναίους ώς άπο- 
λαύων τήν εύνοιαν τών θεών. ’Ήδη ό ρήτωρ εις τήν δήθεν εύνοιαν 
αύτήν τής τύχης άντιτάσσει τήν στηριζομένην έπί τοΰ δικαίου 
τύχην τής ’Αθηναίων πολιτείας. Ή τύχη, λέγει, ευνοεί Ικείνους 
οί όποιοι δέν έγκαταλείπουν έαυτούς Και αί Άθήναι δταν έκινή- 
θησαν καί έπέδειξαν δραστηριότητα έσημείωσαν έπιτυχίας, έάν 
δέ από έξαετίας τά πράγματα άπέβησαν εις βάρος τής πόλεως, 
τοΰτο όφείλεται εις τό δτι απέναντι αντιπάλου καταπληκτικώς 
δραστήριου άντέταξαν νωθρότητα, ημίμετρα καί αναβλητικό
τητα. Εις τό σημειον τοΰτο προβαίνει εις παραστατικήν έπίκρι- 
σιν τών πολιτικών ήθών τής έποχής του, δέν διστάζει δέ νά μεμ- 
φθή τούς πολίτας διότι δέν κάμνουν τό καθήκόν των, πράγμα τό 
όποΐον ένθαρρύνει καί τούς στρατηγούς νά μή κάμνουν τό 
ΐδικόν των. Στιγματίζων τήν διεξαγωγήν τών στρατιωτικών έπι- 
χειρήσεων, αποδίδει αύτήν εις τό ίσχΰον φαυλοκρατικόν καθε
στώς τών κομματικών φατριών, αί δποιαι λυμαίνονται τήν πολι
τείαν άλληλοδιαδόχως. Εις τον έπίλογόν του (§ 31) ό ρήτωρ συνο
ψίζει καί πάλιν τάς προτάσεις του περί στρατιωτικής, δημοσιο
νομικής καί πολιτικής όργανώσεως τοΰ πολέμου.

Παραβάλλων τις τάν λόγον τοΰτον πρός τον προηγούμενον, 
διαπιστώνει ευκόλως δτι δέν έχωρίζοντο από μακρόν χρονικόν 
διάστημα. Κατά τόν Maurice Croiset εις μάτην άναζητει κανείς 
οίονδήποτε ύπαινιγμόν εις νέα γεγονότα, είτε εις τήν άποστολήν 
τής πρώτης βοήθειας, είτε εις δευτέραν πρεσβείαν τών Όλυνθίων. 
Ή ούσιώδης διαφορά έγκειται εις τό δτι κατά τόν a ’Ολυνθιακόν 
έπρόκειτο νά ληφθή άπόφασις, ένφ κατά τόν β' ’Ολυνθιακόν & ρή
τωρ άποβλέπει εις τήν ταχυτέραν καί πληρεστέραν έφαρμογήν 
τής άποφάσεως. Δυστυχώς τά γεγονότα τής περιόδου ταύτης δέν 
είναι τελείως γνωστά, δέν δυνάμεθα δέ νά άποφανθώμεν άν εύρί- 
σκεται έν τφ δικαίφ ό έτερος μέγας έλληνιστής Η. Weil, τονίζων 
δτι ό λόγος οδτος τοΰ Δημοσθένους έξεφωνήθη μετά τήν άποστο
λήν τής πρώτης βοήθειας εις τήν Όλυνθον καί κατόπιν καταγγε
λιών δτι ό διορισθείς στρατηγός Χάρης—φίλος τοΰ ρήτορος—δέν 
έπραξε τό καθήκόν του εις τήν έκστρατείαν καί μή έχων νά πλη- 
ρώση τούς μισθοφόρους στρατιώτας του, άντί νά βοηθήση τούς
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Όλυνθίους καί νά διεξαγάγη πόλεμον κατά τοΰ Φιλίππου, ήσχο- 
λήθη κατά τήν συνήθειάν του είς τήν σύλληψιν έμπορικών σκα
φών, ένφ δ Μακεδών έκυρίευε τήν μίαν μετά τήν άλλην τάς πόλεις 
τής ’Ολυνθιακής δμοσπονδίας. Άντιθέτως πρός τόν Croiset, δ 
όποιος άκολουθεΐ τόν Λιβάνιον1, δ Weil υποστηρίζει δτι δ β' 
’ Ολυνθιακός έξεφωνήθη δταν δ μέν Χάρης—τοΟ δποίου δ ρήτωρ 
Υπεραμύνεται έμμέσως είς τάς § 27 - 28— άντικατεστάθη 6πό 
τοΰ Χαριδήμου, κατόπιν δέ τής έπιμονής τής άφιχθείσης νέας 
πρεσβείας τών Όλυνθίων έπρόκειτο νά σταλή νέα βοήθεια είς 
τούς συμμάχους τής Χαλκιδικής. Μερικοί φρονούν δτι δ φερόμε- 
νος ώς β' ’Ολυνθιακός προηγήθη τού α! ’Ολυνθιακόν1 2, άλλά 
καί τούτο δέν είναι βέβαιον, ούτε είναι δυνατόν νά έξακριβωθή 3.

1. Βλ. ΰπύ&εαιν Λιβανιού είς β ' Όλννϋ-ιαχύν.
2. Stueve : De orationum Olynth. ordine (Osnabriick, 1830)' 

Grote ιστορία, XVII, σ. 195 κ. έ. γαλλικής μεταφράσεως, κ. ά.
3. Ώ ς πρός τήν σειράν τών τριών «’Ολυνθιακών», είναι σχεδόν 

βέβαιον δτι καθιερώθη ύπό τοΰ ’Αλεξανδρινού σοφοΰ Καλλίμαχου 
είς τήν ύπ’ αύτοΰ γενομένην κατάταξιν τών χειρογράφων τοΰ Δημο
σθένους (Βλ. α' τόμον «Φιλιππικών», Βιβλιοθ. «Παπύρου», άριθ. 54) 
και τά πάντα δεικνύουν δτι είναι σύμφωνος προς τήν χρονολογικήν 
έκφώνησίν των. Ό  Διονύσιος ό Άλικαρνασσεΰς συνδυάζει τούς τρεις 
'Ολυνθιακούς τοΰ Δημοσθένους πρός τάς τρεις ενισχύσεις, αί δποϊαι 
έστάλησαν είς Όλυνθον, τροποποιών δμως τήν σειράν τών τριών δη
μηγοριών υποστηρίζει δτι ό α' ’Ολυνθιακός έξεφωνήθη μετά τόν β' καί 
τόν / .  Ή  γνώμη αΰτη, άντικρουσθεΐσα ήδη κατά τήν αρχαιότητα ύπό 
τοΰ συγχρόνου τοΰ Διονυσίου έπιφανοΰς τότε κριτικοΰ Καικιλίου, άνε- 
σκευάσθη καί ύπό νεωτέρων σοφών ’Ελληνιστών, οί όποιοι έμελέτησαν 
τό ζήτημα: Westermann, Petrenz, Gumbinnen, Ιδίως δέ τοΰ Weil κ.α. 
συγχρόνων, οΐ όποιοι δέν άμφισβητοΰν πλέον τήν καθιερωθεϊσαν χρο
νολογικήν σειράν τών τριών 'Ολυνθιακών. Ή  σύγχυσις έπήλθεν άπό 
τά έτη διοικήσεως τών έπωνύμων άρχόντων τών ’Αθηνών. Ό  Η. Weil, 
μελετήσας τό περιεχόμενον τών τριών λόγων έν σχέσει πρός τά γεγο
νότα, εύρεν δτι ούτοι έξεφώνησαν ασφαλώς μέ τήν καθιερωθεϊσαν ύπό 
τώνΆλεξανδινών σειράν καί δχι μέ τήν σειράν Διονυσίου τοΰ Ά λι- 
καρνασσέως (Βλ. Η. W eil: Les Harangues de Demosthene, σ. 169— 
170). Γενικήν βιβλιογραφίαν περί Δημοσθένους βλ. είς Φιλιππικούς 
Α' - Β' (Βιβλιοθ. «Παπύρου», άριθ. 54).
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Άνάλυσις τού λόγου.

Οδχε 6 β' ’Ολυνθιακός έν χούχοις έσημείωσε χήν έπιχυχίαν 
χήν όποιαν έδικαιοΰχο νά άναμένη ό ρήχωρ. ΟΕ ’Αθηναίοι δέν 
ώργάνωσαν οδχε έξαπέσχειλαν χήν σημανχικήν έκ πολιχβν σχρα- 
χιωχικήν δύναμιν—καί εις δύο μάλισχα έκσχραχευχικά σώμαχα— 
χήν όποιαν έζήχει ό Δημοσθένης. Καί χό ύπό χόν Χαρίδημον 
σβμα, καίχοι ισχυρόχερον χοΰ ύπό χόν Χάρηχα, άπεχελείχο καί 
αύχό έκ μισθοφόρων, δέν ήδυνήθη δέ νά παράσχη άποχελεσμα- 
χικήν βοήθειαν εις χούς ’Ολυνθίους. Έπί μακρόν έξηχάσθη χό 
ζήχημα έάν ό ρήχωρ καχέβαλε νέαν προσπάθειαν μέ χόν /  
’Ολυνθιακόν χου άμέσως μεχά χούς δυο πρώχους ή μεχ’ άρκεχούς 
μήνας, άν δηλαδή χόν έξεφώνησε καχά χό φθινόπωρον χοΰ 349 ή 
καχά χήν άνοιξιν χοΰ 348. Καί έπί χοΰ προκειμένου οι έλληνι- 
σχαί, Εσχορικοί καί φιλόλογοι διαφωνούν. Ό Μ. Croiset έπιμέ- 
νει δχι καί ό γ ’Ολυνθιακός έξεφωνήθη εις χήν άρχήν χοΰ ’Ολυν
θιακού πολέμου, πρό χής άποσχολής χής πρώχης ύπό χόν Χά
ρηχα βοήθειας πρός χούς ’Ολυνθίους καί δχαν άκόμη συνεζηχείχο 
εις χά παρασκήνια καί εις χάς συνελεύσεις χοΰ δήμου ή Ικχασις 
χής ένισχύσεως ή όποια έμελλε νά παρασχεθή. Ό έπιφανής συγ- 
γραφεύς χής «Ίσχορίας χής Αρχαίας Ελληνικής Λογοχεχνίας» 
σχηρίζεχαι εις χάς § 6, 7, 16 καί χινας άλλας, διά νά κηρυ- 
χθή ύπέρ χής άπόψεως δχι οΕ χρεϊς λόγοι έξεφωνήθησαν ό είς 
μεχά χόν άλλον καχά χό 2ον ήμισυ χοΰ έχους 349 καί πρός 
ένίσχυσιν χής πολιχικής χοΰ Δημοσθένους δπως ή συναφθείσα 
συμμαχία μέ χήν Όλυνθον συνοδεύεχαι άπό άμεσον καί άποχε- 
λεσμαχικήν βοήθειαν.

Άνχιθέχως ό Henri Weil, πρός χόν όποιον φαίνεχαι συμ- 
φωνβν καί ό Paul Cloche, άκολουθβν χήν ύπό χοΰ Λιβανιού γε- 
νομένην εισαγωγικήν περίληψιν χοΰ /  "Ολυνθιακόν, πισχεύει δχι 
ό λόγος οδχος έξεφωνήθη μεχά χήν άποσχολήν βοήθειας εις χούς 
’Ολυνθίους καί χήν άναγγελίαν έπιχυχιβν χινων χοΰ σχραχηγοΰ 
Χαριδήμου Ινανχι χοΰ Φιλίππου. ΑΕ ειδήσεις αδχαι εϊχον διεγεί
ρει χόν ένθουσιασμόν καί άμεχρον αισιοδοξίαν χβν ’Αθηναίων δχι 
μέ χήν άποσχαλεΐσαν έκ μισθοφόρων βοήθειαν θά καχεπολεμεϊχο
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ό Φίλιππος άποτελεσματικώς. Κατά τών υπερβολικών τούτων 
Ελπίδων τών συμπολιτών του ήθέλησε νά άντιταχθή δ Δημοσθέ
νης άνερχόμενος είς τό βήμα διά νά Εκφωνήση τόν /  ’Ολυνθια
κόν. Δέν συμφωνεί έν τούτοις δ Weil μετά του Schaefer κ. ά. 
δτι δ τρίτος περί Όλύνθου λόγος έξεφωνήθη κατά τό 348, αλλά 
τοποθετεί καί τούς τρεις Εντός τών τεσσάρων πρώτων μηνών 
της διοικήσεως τού έπωνύμου άρχοντος τών ’Αθηνών Καλλίμα
χου, ήτοι μεταξύ του θερινού ήλιοστασίου καί τού μηνός ’Οκτω
βρίου τού 349 π. X.

Ό /  ’Ολυνθιακός είναι αφιερωμένος έξ δλοκλήρου Οπό τού 
ρήτορος εις τό νά συνιστα Εν μέτρον δυσάρεστον είς τδν λαόν, 
άλλ’ άναγκαίον είς τήν σωτηρίαν τής πόλεως. "Αλλοτε τά πε
ρισσεύματα τών Εσόδων παρέμενον διαθέσιμα πρός άντιμετώπι- 
σιν Ενδεχομένων πολεμικών αναγκών τού μέλλοντος. ’Επί Περι- 
κλέους, μέρος αύτών, σχετικώς άσήμαντον, διετέθη είς ψυχαγω
γίαν τού λαού, κατ’ άρχάς δέ Εδίδετο είς έκαστον δ,τι Ε/ρειά- 
ζετο διά νά πλήρωσή τήν θέσιν του είς τό θέατρον. Τά χρήματα 
ταΰτα άπεκλήθησαν τά θεωρικά. Ή πρός τόν λαόν γενναιοδω
ρία αϋτη τής πολιτείας είς περίοδον εύημερίας δέν είχέ τι τό άξιό- 
μεμπτον, δεδομένου δτι αί θεατρικαί παραστάσεις Εκόσμουν τάς 
θρησκευτικάς έορτάς τής πόλεως. Σύν τω χρόνο) δμως αί δημοσιο
νομικά! άνάγκαιτών ’Αθηνών είχον αύξηθή λόγψ τής Ελαττώσεως 
τών συνεισφερόντων συμμάχων των, άντιθέτως δέ οί δημαγωγοί 
είχον κατορθώσει ώστε δλα τά περισσεύματα τών προσόδων νά 
διατίθενται πρός Ενίσχυσιν τού θεωρικού ταμείου. Τό κακόν τούτο 
Επεδεινώθη ίδίως άπό τού τέλους τού Συμμαχικού πολέμου (356), 
δ Εδβουλος δέ, μέγας οικονομολόγος καί πολιτικός τής Εποχής 
Εκείνης, Επρωτοστάτησεν είς τήν Ενίσχυσιν τών λαϊκών τάξεων 
διά χρημάτων τών δημοσίων Εσόδων. Τά περισσεύματα δέν διετί- 
θεντο πλέον μόνον πρός πληρωμήν τών θέσεων είς τά θεάματα, 
άλλά καί είς δημόσια γεύματα κατά τάς έορτάς καί γενικώς 
είς άνακούφισιν ή άπλώς δημαγωγικήν Ενίσχυσιν τών κατωτέ
ρων τάξεων. Ένφ δέν ύπήρχον χρήματα πρός πληρωμήν τών 
στρατιωτών, οΕ δποΤοι διεξήγον τούς πολέμους τής πόλεως, εύρί- 
σκοντο πάντοτε πρός πλήρωσιν τού θεωρικού ταμείου, είς τήν 
κατάργησιν δέ ή άπλώς τήν μείωσιν τών πόρων αύτοΰ άντετί- 
θετο ζωηρώς τό πλήθος, άπαγορευομένης σχεδόν διά νόμου, Επί 
αύστηρά ποινή, πάσης προτάσεως πρός κατάργησίν του. Ό Δη
μοσθένης κατεπολέμησε σθεναρώς τήν παράδοξον αύτήν δημοσιο
νομικήν κατάστασιν τής πατρίδος του, ώς ειδομεν δέ είς τόν 
α' ’Ολυνθιακόν είχε κάμει σχετικούς υπαινιγμούς, ώς καί είς
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άλλους λόγους του της έποχής έκείνης. Ό ρήτωρ προέτεινε δύο 
λύσεις: ή τήν διάθεσιν τών θεωρικών εις πολεμικάς άνάγκας ή 
την έπιβολήν γενικού φόρου έπί της περιουσίας.

"Ηδη είς τόν /  ’Ολυνθιακόν δ ’Αθηναίος πολιτικός, συνο- 
ψίζων τάς σχετικάς σκέψεις του, προτείνει ρητώς τήν διάθεσιν 
τών θεωρικών προς έξυπηρέτησιν τών στρατιωτικήν δαπανών καί 
κατακρίνει τήν πολιτικήν τού Εύβούλου καί τών φίλων του. Είς 
τό προοίμιον τού λόγου του (§1-3) δ δμιλητής τονίζει δτι παρά 
τάς αντιλήψεις ρητόρων τινών άντιπάλων του, οί δποίοι έξαπα- 
τοΰν τόν λαόν, ή κατάστασις είναι σοβαρά, οί ρήτορες δέ δφεί- 
λουν καί δικαιούνται νά δμιλούν μετά πλήρους παρρησίας. Είναι 
έπείγουσα ανάγκη, τονίζει, νά καταβληθή σημαντική προσπά
θεια πρός άντιμετώπισιν τών πραγμάτων. Τπενθυμίζων κατά 
πρώτον πώς πρό τριετίας λόγο) της άναβλητικότητος τών ’Αθη
ναίων άπέτυχε μία έκστρατεία έν Θράκη, δπου δ Φίλιππος έπο- 
λιόρκει τό Ήραίον Τείχος, έφιστα τήν προσοχήν τών συμπο
λιτών του νά μή ύποπέσουν είς τό αύτό σφάλμα. ’Αφού ή 
Όλυνθος διατελεί είς πόλεμον κατά τού Φιλίππου, άς τήν ένι- 
σχύσωμεν αποτελεσματικές μέ δλας τάς δυνάμεις μας, διότι άν 
πέση τό προπύργιον τούτο δ Μακεδών θά έλθη είς αύτήν τήν 
’Αττικήν νά μας πολεμήση, θά εύρεθώμεν δέ τότε χωρίς φίλους 
(§ 4 - 9). Τήν στιγμήν έκείνην, εισερχόμενος είς τό δεύτερον μέ
ρος τών συλλογισμόν του, δ ρήτωρ αποκαλύπτει τήν ουσίαν της 
σκέψεώς του. Τήν διατυπώνει αύτήν τήν φοράν δσον δύναται 
σαφέστερον. Έν τούτοις, χωρίς νά όποβάλη σχέδιον ψηφίσματος, 
τό δποίον θά τόν Ιξέθετεν είς τήν έκ τού νόμου ποινήν—θανατι
κήν, ώς υποστηρίζουν τινές—, δεν προτείνει φανερά άλλ’ έμμέσως 
τήν διάθεσιν τών θεωρικών είς πολεμικάς άνάγκας. 'Υποβάλλει 
τήν ιδέαν έκλογής νομοθετών, ένός είδους νομοθετικής έπιτροπής, 
ένώπιον τών δποίων θά καταστή δυνατόν νά όποβληθή πρότασις 
καταργήσεως τόσον τού νόμου δστις τόν έμποδίζει νά δμιλήση 
(τού περί τών θεωρικών), δσον καί τής έπικρατούσης ασυδοσίας είς 
τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν. "Οταν καταργηθούν οί νόμοι οδτοι, 
θά δυνηθή νά προτείνη χρήσιμα μέτρα, έφόσον δέ διατηρούνται, 
έάν δπέβαλλε τοιαύτας προτάσεις, θά έφείλκυεν άπλώς τήν προ
σωπικήν του τιμωρίαν, άνωφελώς διά τήν πόλιν (§ 10- 13).

Είς τό τρίτον μέρος δ Δημοσθένης άποδεικνύει δτι πρέπει 
άπαραιτήτως νά διατεθούν είς στρατιωτικάς άνάγκας τά θεωρικά, 
τίποτε δέ δέν δύναται νά άναπληρώση τό μέτρον τούτο. Χλευά- 
ζων κατόπιν τήν άνωφέλειαν τών ψηφισμάτων, τά δποία δέν έκ- 
•τελούνται, καί τών πομπωδών άλλ’ άχρήστων λόγων, τονίζει πό
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σον είναι έπείγουσα άνάγκη δράσεως, δπως παυσουν οί έξευτελι- 
σμοί τής πόλεως καί άποτραποΰν αί προσεχείς μοιραίαι συνέ- 
πειαι τής άδρανείας καί άδιαφορίας (§ 14 - 20). ’Ακολούθως 6 
ρήτωρ παρέχει ζωντανήν είκόνα τών πολιτικών ήθών τής έπο- 
χής του έν αντιπαραβολή πρδς τδ παρελθόν, δτε ή πόλις ήτο έν
δοξος καί ισχυρά, διότι οί πολιτικοί της άνδρες, όμιλοϋντες μετά 
παρρησίας καί αύστηρότητος, ήκούοντο άπδ τδ πλήθος, ένψ σή
μερον οί ρήτορες κατέπεσαν ήθικώς, δπως κατέπεσε καί τδ γε- 
νικδν έπίπεδον τής πόλεως, μέτήν νωθρότητα καί τήν άποστροφήν 
τών πολιτών πρδς τα στοιχειώδη καθήκοντά των, ΐν τών όποιων 
ήτο καί τδ νά διεξάγουν οί ίδιοι τούς πολέμους. Είς τάς παλαιάς 
ένδόξους ’Αθήνας άντιτάσσει τήν έκπεσοΰσαν πόλιν, ή όποια 
είναι δούλη τών δημαγωγών (§ 21 - 32). Τδ πέμπτον καί τελευ- 
ταίον μέρος τοΰ λόγου (§ 33 - 37) άφιεροΰται εις θερμήν έκκλη- 
σιν τοΰ Δημοσθένους πρδς τούς ’Αθηναίους νά έπανέλθουν, δσον 
είναι δυνατόν, είς τάς παλαιάς παραδόσεις τής δραστηριότητος 
καί τής έκτελέσεως τών πατριωτικών των καθηκόντων. Ά ς απο
λαύσουν οί πολΐται τάς δημοσίας προσόδους, άλλ’ 6πδ τδν δρον 
νά έπιτελοΰν τδ καθήκόν των. Είς περίοδον ειρήνης αί διανομαί 
χρημάτων δύνανται νά έξακολουθήσουν, είς περίοδον δμως πολέ
μου οί νέοι όφείλουν νά πολεμούν καί οί γέροντες νά διοικούν τήν 
πόλιν, νά άμείβωνται δέ μόνον δσοι παρέχουν τάς υπηρεσίας των 
είς τήν πατρίδα. Δεν άρκούν οί μισθοφόροι· πρέπει νά πολεμούν 
καί οί ίδιοι οί ’Αθηναίοι διά τδ μεγαλεϊον τής πόλεως, ένθυμού- 
μενοι τούς προγόνους των.

Οί ’Αθηναίοι έν τούτοις δέν έπείσθησαν αμέσως άπδ τά έπι- 
χειρήματα τού Δημοσθένους. Είς μάτην ό φίλος του ’Απολλόδω
ρος έτόλμησε νά προτείνη όλίγον κατόπιν είς τδν λαδν τήν κα- 
τάργησιν τοΰ νόμου, δστις άπηγόρευε τήν άλλαχού διάθεσιν τών 
θεωρικών. 'Ο ’Απολλόδωρος κατηγορηθείς έπί παρανομία κατεδι- 
κάσθη είς πρόστιμον καί ό νόμος παρέμεινεν έν ίσχύι. Μόνον 
δταν ή Όλυνθος ήπειλείτο σοβαρώς πλέον, αύτή ή ίδία, καί 
έστειλε τρίτην πρεσβείαν είς ’Αθήνας ζητούσα έπείγουσαν βοή
θειαν, άνεγνωρίσθη ή άνάγκη νά σταλούν ’Αθηναίοι όπλϊται, δ,τι 
δηλαδή έζήτει ό Δημοσθένης άπδ τόσου καιρού. ’Αλλά καί ή έκ- 
στρατεία αδτη, καθυστερήσασα λόγψ τρικυμίας, δέν έπρόφθασε 
νά ένισχύση τήν κινδυνεύουσαν Όλυνθον. Ή πόλις αδτη πολιορ- 
κουμένη θά άνθίστατο μέχρι τής άφίξεως τής άθηναίκής βοή
θειας, έάν οί προδόται Όλύνθιοι Εύθυκράτης καί Λασθένης δέν 
παρέδιδον είς τδν Φίλιππον τδ έκ τών έπιλέκτων συμπολιτών των 
ιππικόν, κατόπιν δέ τούτου ή Όλυνθος ήναγκάσθη νά παραδοθ^
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(θέρος του 348). Ή πόλις έλεηλαχήθη καί καχεσχράφη, οί κάχοι- 
κοι δέ αύχης έπωλήθησαν ώς δούλοι. Βεβαίως χά έπακόλουθα χης 
πχώσεως χης Όλύνθου, ώς χά προέβλεψεν έ Δημοσθένης, δέν 
ύπηρξαν άμεσα. 'Ως άναπόφευκχα δμως έπηλθον μεχά χινα Ιχη, 
δικαιώσανχα χήν πολιχικήν χοΰ Δημοσθένους, καθ’ ήν δ πόλεμος 
έκ χης Μακεδονίας θά μεχεφέρεχο είς αύχήν χήν Άχχικήν1.

ΑΛΕΞ. ΓΑΛΗΝΟΣ

1. Περί της πολιτικής γενικώς τοΰ Δημοσθένους έναντι τοΰ Φι
λίππου βλ. είς τούς προηγούμενους τόμους τοΰ Δημοσθένους (άριθ. 54 
καί 91 τής Βιβλιοθήκης «Παπύρου») τάς είσαγωγάς καί αναλύσεις τοΰ 

β', γ' καί δ' Φιλιππικών.
‘Ως έμνημονεύσαμεν καί εις τούς προηγουμένους τόμους τοΰ Δη

μοσθένους (Βιβλιοθ. «Παπύρου», άριθ. 54 καί 91), οί κυριώτεροι κώδι
κες (χειρόγραφα) τοΰ κειμένου τών λόγων τοΰ μεγάλου ρήτορος είναι 
οί εξής:

S =  χειρόγραφον Παρισίων 2934. L =  χειρόγραφόν Λαυρεντιανόν 
Plut. L V I 136. A =  χειρόγραφον Αΰγουσταϊον I (Monacensis 485). 
F  =  χειρόγραφον Μαρκιανόν 416. Β =  χειρόγραφον Βαυαρικόν (Mo
nacensis 86). Q =  χειρόγραφον Μαρκιανόν 418. Υ =  χειρόγραφον Πα
ρισινόν 2935. Ο =  χειρόγραφον Άμβέρσης 43. U =  χειρόγραφον Ούρ- 
βίνου 113. Βουλγάτα — τό κοινόχρηστον, δημοσιευμένον κείμενον.
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Διβανίου ύπόθεσις

1 "Ολνν&ος ήν πόλις έπι Θράκης, 'Ελληνικόν δε ταντη τών 
ένοικονντων τό γένος άπό Χαλκίδος τής εν Evfioiq. 'Η  δε 
Χαλκίς ’Αθηναίων αποικος. Πολλοί δέ πόλεμοι και 
ένδοξοι τής Όλνν&ον. Ά&ηναίοις τε γάρ έπολέμησαν άρ- 
χονσι τών 'Ελλήνων το παλαιόν και αν&ις Λακεδαιμόνι
οις' χρόνφ τ ’ εις δνναμιν προήλθε μεγάλην και τών συγ
γενών πόλεων έπήρχεν' ήν γάρ έπι Θρήκης πολύ τι γένος

2 Χαλκιδικόν. Φιλίππφ δε τψ Μακεδόνων βαοιλεΐ ονμ- 
μαχίαν οι Όλνν&ιοι ποιησάμενοι, και πολεμονντες μετ’ αυ
τόν προς ’Αθηναίους τό κατ’ άρχάς, και τούτο αέν Άν&ε- 
μονντα παρά τον Μακεδόνος είληφότες, πάλιν άμφισβητή- 
σιμον Μακεδόσι και Όλνν&ίοις, τοντο δέ Ποτίδαιαν, ήν 
Ά&ηναίων έχόντων έκπολιορκήσας δ Φίλιππος Όλνν&ίοις 
παρέδωκεν, ύστερον νποπτενειν ήρξαντο τον βασιλέα, 
δρώντες αυτού ταχεϊαν και πολλήν την ανξησιν, ον πιστήν 
δέ την γνώμην. ’Αποδημούντα δέ τηρήσαντες αυτόν, πέμ- 
ψαντες πρέσβεις προς Ά&ηναίονς κατελνσαντο τον προς 
αντονς πόλεμον, ποιούντες τούτο παρά τάς σνν&ήκας τάς 
προς Φίλιππον' σννετέ&ειντο γάρ καί κοινή πολεμείν προς

3 Ά&ηναίονς, καν άλλο τι δόξη, κοινή σπείσαα&αι. Ό  δέ 
Φίλιππος πάλαι μέν προφάσεως έπ’ αντονς δεόμενος, τότε 
δέ ταντην λαβών, ώς τάς σνν&ήκας παραβεβηκόσι και προς 
τους έχ&ρονς τους εαυτού φιλίαν έσπεισμένοις πόλεμον 
επήνεγκεν. ΟΙ δέ πεπόμφασι πρέσβεις εις Ά&ήνας περί 
βοη&είας, οϊς δ Δημοσ&ένης σνναγορενει, βοη&εϊν κελενων 
τοϊς Όλνν&ίοις. Κ α ί φησι την Όλνν&ίων σωτηρίαν ασφά
λειαν είναι τών Ά&ηναίων' σφζομένων γάρ τών Ό λνν - 
&ίων ονδέπο&’ ήξειν είς την ’Αττικήν Φίλιππον, αλλά τοϊς 
Ά&ηναίοις εξουσίαν έσεσ&αι πλεϊν επί τήν Μακεδονίαν 
κάκεΐ ποιεϊσ&αι τον πόλεμον' ει δ’ νπό Φιλίππφ γένοι&’
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ή πόλις αν τη, άνείσθαι την επί τους ’Αθηναίους οδόν 
τφ βααιλει. Φησί δ’ <^ουδε'^> δνσμάχητον είναι τον Φ ίλιπ
πον όντως <̂ ώς~̂ > νπείληπτ αι, θαρσι>νων ίπ ’ αν τον τονς 
Αθηναίονς.

4 Διείλεκται δε και περί των δημοσίων χρημάτων, ανμ-
βονλενων ποιήσαι αν τα στρατιωτικά άντι θεωρικών. Και 
τό έθος ον πρόδηλον δν, ω έχρώνθ’ οί "Αθηναίοι, ανάγκη 
σαφηνίααι. Ονκ δντος τό παλαιόν θεάτρον λιθίνον παρ’ 
αντοϊς, άλλα ξνλίνων σνμπηγννμένων Ικρίων και πάντων 
καταλαμβάνειν τόπον σπενδόντων, πληγαί τε εγίνοντο 
καί πον και τραύματα. Τοντο κωλνοαι βονληθέντες οί 
προεστώτες των ’Αθηναίων ώνητονς ίποιήσαντο τονς τό- 
πονς, καί έκαστον εδει διδόναι δύο δβολονς και καταβα- 
λόντα θέαν εχειν. Ίν α  δε μη δοκώσιν οί πένητες λνπει- 
σθαι τφ άναλώματι, εκ τον δημόσιόν λαμβάνειν έκαστον 
ετάχθη τονς δύ’ δβολούς. ’Εντεύθεν μεν ονν τό δθος ηρξα
τό' προήλθε δ’ εις τοντο, ώστε ονκ εις τονς τόπονς μόνον 
έλάμβανον, άλλ’ απλώς πάντα τά δημόσια χρήματα διενέ-

-5 μοντο. Ό θεν καί περί τάς στρατείας οκνηροί κατέστη
σαν’ πάλαι μεν γάρ ατρατενόμενοι μισθόν παρά τής πό- 
λεως έλάμβανον, τότε δε, Ιν ταίς θεωρίαις καί ταΐς έορταΐς 
οϊκοι μένοντες, διενέμοντο τά χρήματα’ ονκέτ’ ονν ήθελον 
έξιέναι καί κινδννεύ’ειν, άλλά καί νόμον έθεντο περί των 
θεωρικών τούτων χρημάτων, θάνατον άπειλονντα τφ γρά- 
ψαντι μετατεθήναί τε ταντ’ εις την άρχαίαν τάξιν καί γε-  
νέαθαι στρατιωτικά. Διά τονθ’ δ Δημοσθένης ενλαβώς 
απτεται τής περί τούτον σνμβονλής, καί νπερωτήσας έαν- 
τόν δτι « σν γράφεις ταντ’ είναι στρατιωτικά;» επιφέρει 
*μά Δ ί’ ονκ εγωγε». Τοσαντα μεν περί των θεωρικών.

ύ Διείλεκται δ’ δ ρήτωρ καί περί πολιτικής δννάμεως,
άξιών αντονς στρατεύεσθαι, καί μη διά ξένων, ώσπερ εΐώ- 
θεααν, ποιεϊαθαι την βοήθειαν’ τοντο γάρ αίτιον είναι φηαι 
τον τά πράγματα άπύλλνσθαι.
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1 ‘Αντί πολλών δν, <5 άνδρες ’Αθηναίοι, χρημάτων 
υμάς έλέσθαι νομίζω, ε’ φανερόν γένοιτο τό μέλλον 
συνοίσειν τη πόλει περί ών νυνί σκοπείτε. "Οτε τοίνυν 
τοΟΘ’ ούτως έχει, προσήκει προθύμως έθέλειν άκούειν 
τών βουλομένων συμβουλεύειν' ού γάρ μόνον εί τι χρή
σιμον έσκεμμένως ήκει τις, τοΟτ’ δν άκούσαντες λά- 
βοιτε, άλλά καί τής όμετέρας τύχης υπολαμβάνω πολλά 
τών δεόντων έκ του παραχρήμ’ ένίοις δν έπελθεϊν εί- 
πεΐν, ώστ’ έξ άπάντων βφδίαν τήν του συμφέροντος 
ύμΐν αϊρεσιν γενέσθαι.

2 Ό  μέν οδν παρών καιρός, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, μό
νον ούχί λέγει φωνήν άφιείς δτι τών πραγμάτων ύμΐν 
έκείνων άύτοΐς άντιληπτέον έστίν, εΐπερ ύπέρ σωτη
ρίας αύτών φροντίζετε- ήμεΐς δ’ ούκ οίδ’ δντινά μοι δο- 
κοΰμεν έχειν τρόπον πρός αύτά. ’Έστι δή τά γ’ έμοί 
δοκοΟντα ψηφίσασθαι μέν ήδη τήν βοήθειαν καί παρα- 
σκευάσασθαι τήν ταχίστην δπως ένθένδε βοηθήσετε— 
καί μή πάθητε ταύτόν δπερ καί πρότερον—, πρεσβείαν 
δέ πέμπειν ήτις ταΰτ’ έρεΐ καί παρέσται τοΐς πράγμα-

3 σιν. 'Ως έστι μάλιστα τοΟτο δέος, μή πανοΟργος ών 
καί δεινός δνθρωπος πράγμασι χρήσθαι, τά μέν εϊκων, 
ήνίκ’ δν τύχη, τά δ’ άπειλών—άξιόπιστος δ’ δν εικότως 
φαίνοιτο—, τά δ’ ήμδς διαβάλλων καί τήν άπουσίαν 1 2

1. ’Εάν ΰνέλάη κανείς εις τό βήμα τοΰτο.
2. Τό ανωτέρω προοίμιον τοΰ λόγου αφήνει νά ΰπονοηθΤ] ότ» 

ρήτορες τινες δέν έδίσταζον νά εκφοβίζουν τον λαόν επί τών υπερβο
λικών δαπανών ενδεχόμενης εκστρατείας πρός προάσπισιν τής Όλΰν- 
δου, συνίστων δέ μακράν σκέψιν έπί τοΰ ζητήματος, πρό τής λήψεως 
άποφάσεως. Ό  Δημοσθένης διά τβΰ προοιμίου άντικροΰει δι* ύπαι-
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Νομίζω, ώ ’Αθηναίοι, ότι θά είσθε πρό"υμοι νά θυσιάσετε 
πολλά χρήματα, διά νά γίνη φανερόν εκείνο πού μέλλει νά ωφε- 
λήση τήν πόλιν σχετικώς μέ δσα συζητεΐτε αυτήν τήν στι
γμήν. Άφοϋ λοιπόν έτσι είναι τό πράγμα, πρέπει νά έχετε τήν 
θέλησιν νά ακούετε προθύμως εκείνους πού επιθυμούν νά σάς 
συμβουλεύσουν. Διότι όχι μόνον αι δια μακρών μελετημένοι 
προτάσεις—άν έλθη κάνεις 1 καί τόν ακούσετε σχετικώς—δυνατόν 
νά σάς είναι χρήσιμοι" αλλά νομίζω οτι έχετε τήν καλήν τύχην 
νά δύναται νά έλθη εις τόν νοΰν μερικών νά εΐπουν εκ τού προ
χείρου πολλάς από τάς καλυτέρας Ιδέας, ώστε από δλας αύτάς νά 
άποβή εύκολος εις σάς ή εκλογή εκείνου πού σάς συμφέρει8.

Ή παρούσα λοιπόν περίστασις, ώ Αθηναίοι, μόνον πού 
δεν βγάζει φωνήν νά σάς εΐπη οτι πρέπει νά έπιληφθήτε σείς 
οί ίδιοι τών πραγμάτων εκείνων, αν βεβαίως φροντίζετε υπέρ 
τής σωτηρίας σας. Ημείς δμως δεν γνωρίζω πώς φαινόμεθα δτι 
διακείμεθα προς αυτά. 'Ως προς εμέ, ή γνώμη μου είναι νά 
αποφασίσετε μεν αμέσως τήν αποστολήν βοήθειας καί νά προ- 
παρασκευάζεσθε τάχιστα διά νά άποστείλετε απ’*εδώ βοήθειαν* 
—καί μή πάθετε εκείνο πού επάθατε καί πρότερον *—, νά άπο
στείλετε δέ πρέσβεις, οί όποιοι θά τ’ αναγγείλουν αυτά καί θά 
παρακολουθούν τά πράγματα εκ τού πλησίον. Διότι υπάρχει ό 
εξής φόβος προ πάντων, μήπως πανούργος δπως είναι ό άνθρω
πος καί φοβερός είς τό νά εκμεταλλεύεται δλας τάς περιστάσεις, 
άλλοτε μεν ΰποχωρών, άλλοτε δέ απειλών—καί είς τούτο έχει τά 
μέσα νά φαίνεται αξιόπιστος εύλόγως—, άλλοτε διαβάλλων ήμάς * 3 4

νιγμών τάς δύο ταύιας αντιρρήσεις.
3. 'Υπονοεί τήν αποστολήν έκστρατευιικοΰ σώματος έκ πολιτών 

'Αθηναίων καί όχι έκ μισθοφόρων μόνον.
4. Τί έπαθον πρότερον έξηγίΐ περαιτέρω είς τάς § 8 καί 9.
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τήν ήμετέρσν, τρέψηται καί πσρσσπάσητσί τι τών δλων 
πραγμάτων.

4 Ού μήν άλλ’ έπιεικώς, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τοΟΘ’ δ 
δυσμαχώτατόν έστι τών Φιλίππου πραγμάτων, καί βέλ- 
τιστον ύμΐν τό γάρ είναι πάντων έκεΐνον έν’ δντα κύ
ριον καί βητών καί άποββήτων καί άμα στρατηγόν καί 
δεσπότην καί ταμίαν καί πσνταχοΟ αύτόν πσρεΐνσι τώ 
στρατεύμστι, πρός μέν τό τά τοΟ πολέμου ταχύ καί 
κατά καιρόν πράττεσθαι πολλώ προέχει, πρός δέ τάς 
κατσλλσγάς, δς δν έκεΐνος ποιήσαιτ’ άσμενος πρός

5 Όλυνθίους, ένσντίως έχει. Δήλον γάρ έστι τοΐς Όλυν- 
θίοις δτι νυν οΰ περί δόξης ούδ’ ύπέρ μέρους χώρας 
πολεμοΰσιν, άλλ’ άνσστάσεως καί άνδραποδισμοΟ τής 
πστρίδος, καί ϊσασιν δ τ’ Άμφιπολιτών έποίησε τούς 
παρσδόντας αύτώ τήν πάλιν καί Πυδνσίων τούς ύπο- 
δεξαμένους· καί δλως άπιστον, οΤμαι, ταις πολιτείσις 
ή τυρσννίς, άλλως τε κδν δμορον χώραν έχωσι.

6 Ταΰτ' οδν έγνωκότας ύμάς, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, 
καί τδλλ’ δ προσήκει πάντ’ ένθυμουμένους φημί δεΐν 
έθελήσσι καί πσροξυνθήνσι καί τώ πολέμω προσέχειν, 
εΐπερ ποτέ, καί νυν, χρήμστ’ εισφέροντας προθύμως 
καί αύτούς έξιόντας καί μτ δέν έλλείποντας. Ούδέ γάρ 
λόγος ούδέ σκήψις εθ’ ύμΐν του μή τά δέοντα ποιεΐν

7 έθέλειν ύπολείπεται. Νυνί γάρ, δ πάντες έθρυλεΐτε, ώς 
Όλυνθίους έκπολεμώσσι δει Φιλίππω, γέγονεν σύτό- 
ματον καί ταΰθ’ ώς δν ύμΐν μάλιστα συμψέροι. Εί μέν 
γάρ ύψ’ ύμών πεισθέντες άνείλοντο τόν πόλεμον, σφα
λεροί σύμμαχοι καί μέχρι του ταΰτ’ αν έγνωκότες ήσαν 
ίσως- έπειδή δ’ έκ τών πρός αύτούς έγκλημάτων μι- 1 2 3 4 5 6 7

1. Ώ ς μή παρευρισκομένους ημάς εις τήν Ό λυνθοι και μή βοη- 
θοΰντας αύτοπροσοιπως τούς Όλυνθίους.

2. Καταλαμβάνουν π. χ. αίφνιδίως τήν Ό λυνθον καί θέτων 
ημάς πρό τετελεσμένου γεγονότος.

3. Τόν αττικισμόν τοΰ έ π ιε ικ ώ ς... χρησιμοποιεί καί ό ΙΙλάτων 
έν «Φαίδωνι» 117C : «Τέω ς μ ε γ  επ ιε ικ ώ ς  ο ίοι τ ’ ήσαν κα τέχ ε ιν  τά  δά
κρυα*  καί έν «Πρωταγόρα» 3491) : «Τά μ έν  τέττα ρ α  αυτώ ν έπ ιε ικ ώ ς  
π α ρ α π λή σ ια  άλλήλο ις έατίν*.

4. Τό νά είναι δηλαδή απόλυτος μονάρχης εις τήν χοιραν του.
5. Μέ τήν λέξιν κ α τα ΐλ α γά ς  ό ρήτωρ εννοεί διαπραγματεύσεις 

μάλλον πρός ουσιαστικήν υποταγήν τών Όλυνθίων.
6. Ό  Διόδωρος (XVI, 8) βέβαιοί δτι ό Φίλιππος είσήλθεν εις 

τήν Άμφίπολιν διά ρήγματος, έξορίσας δέ τούς αντιπάλους του Άμφι- 
πολίτας έφέρθη πρός τούς άλλους μετ’ άνθρωπισμοΰ.

7. Εις τήν Πύδναν ουδέ αυτών τών έκεί οπαδών του δέν έφεί- 
σθη ό Φίλιππος. Εις τούτους καταφυγόντας εις τό ιερόν Άμύντιον
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και τήν απουσίαν μας1, μήπως μεταστρέψη και παρασύρη πρός 
δφελός του σημειόν τι τής δλης καταστάσεως *.

Καί δμως, ώ ’Αθηναίοι, αν τό καλοεξετάσωμεν 3, δ,τι κά- 
μνει τον Φίλιππον κατ’ εξοχήν δυσπολέμητον τοϋτο ιίναι καί τό 
ωφελιμώτερον διά σάς. Δηλαδή τό νά είναι εκείνος, εν μόνον 
δτομον, κύριος όλων τών πραγμάτων, καί φανερών καί μυστικών* 
συγχρόνως δε στρατηγός καί απόλυτος κυρίαρχος καί ταμίας* 
καί νά είναι πανταχοϋ παρών δ ίδιος με τον στρατόν του, αυτό 
διά μεν τήν ταχεΐαν καί έγκαιρον διεξαγωγήν τοΰ πολέμου είναι 
μέγα πλεονέκτημα' διά τάς συνεννοήσεις δμως συμφιλιώσεως *, 
τάς οποίας θά ήθελε νά κάμη εκείνος πρός τούς Όλυνθίους, είναι 
άντιθέτως μειονέκτημα. Διότι είναι φανερόν είς τούς Όλυνθίους 
δτι σήμερον δεν κάμνουν πόλεμον πρός άπόκτησιν δόξης ούτε 
υπέρ τμήματος τής χώρας των, άλλα διά νά προλάβουν τήν κα
ταστροφήν καί ύποδούλωσιν τής πατρίδος των. Γνωρίζουν δέ 
έκεΐνα πού έκαμε καί είς Ικείνους από τούς Άμφπολίτας, οί 
όποιοι τοΰ παρέδωκαν τήν πόλιν των6 καί είς εκείνους εκ τών 
κατοίκων τής Πύδνας, οί όποιοι τον έδέχθησαν (εις τήν πόλιν 
των) 7. ’Άλλωστε νομίζω δτι γενικώς κάθε δημοκρατία δυσπιστεί 
πρός ςήν τυραννικήν εξουσίαν, καί μάλιστα αν γειτονεύουν αί 
χώραί των.

”Αν λοιπόν, ώ Αθηναίοι, τά εννοήσατε καλώς αυτά καί 
έχετε επίσης ύπ’ δψιν σας δλα τά άλλα, σάς λέγω δτι πρέπει νά 
δείξετ- θέλησιν καί νά έξεγερθήτε καί νά έχετε Ιστραμμένην τήν 
προσοχήν σας είς τον πόλεμον περισσότερον από άλλην φοράν 
τώρα, συνεισφ. ροντες χρήματα προθύμως καί έκστρατεύοντες 
σεις οί ίδιοι, μή υστερούντες δέ είς τίποτε. Διότι δέν υπολείπε
ται πλέον είς σάς καμμία δικαιολογία ούτε πρόφασις διά νά μή 
θέλετε νά κάμνετε δ,τι πρέπει. Διότι τώρα πλέον Ικεϊνο διά τό 
όποιον ώμίλουν συνεχώς όλοι8, δτι δηλαδή πρέπει νά ώθήσω- 
μεν τούς Όλυνθίους είς πόλεμον9 κατά τού Φιλίππου, έχει γίνει 
μόνον του, καί μάλιστα κατά τον συμφερώτερον διά σάς τρόπον. 
Διότι αν άνελάμβαναν τον πόλεμον πειθόμενοι είς σάς, δέν θά 
ήσαν πιστοί σύμμαχοι καί ίσως μέχρι τίνος μόνον θά είχαν αυ
τήν τήν γνώμην. Επειδή δμως τον μισούν διά παράπονα ίδικά

νιπεσχέθη δτι δέν θά κόμη είς αυτούς τίποτε, δταν δέ πεισθέντες
έξήλθον τούς έφόνευσε.

8. SFY εϋ·ρυΧεϊτε, ώ ς· έ&ρΰΧΧουν τ ε  ώς S γρ. Β γρ.· Ι&ρύΧουν 
τ ίω ς  Reiske.

9. *Αντί τοΰ εκποΧ εμώ σαι FY, ό S καί ό Weil προτιμούν εκ- 
ηοΧ εμήσαι. Κατά τό λεξ. Άρποκρατίωνος τά λεγάμενα Α τ τ ικ ά  
χειρόγραφα εφερον : εκποΧ εμ& σαι.
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σοΟσι, βεβαίαν είκός τήν έχθραν αύτούς ύπέρ 2>ν φο
βούνται καί πεπόνθασιν έχειν.

8 Ού δει δή τοιοΟτον, <5 άνδρες ’Αθηναίοι, παραπε- 
πτωκότα καιρόν άφεΐναι ούδέ παθεΐν ταύτόν δπερ ήδη 
πολλάκις πρότερον πεπόνθατε. Εί γάρ, δθ’ ήκομεν Εύ- 
βοεΰσι βεβοηθηκότες καί παρήσαν Άμφίπολιτών Ιέραξ 
καί Στρατοκλής έπί τουτί τό βήμα, κελεύοντες ήμάς 
πλεΐν καί παραλαμβάνειν τήν πάλιν, τήν αύτήν παρει- 
χόμεθ’ ήμεΐς ύπέρ ήμών αύτών προθυμίαν ήνπερ ύπέρ 
τής Εύβοέων σωτηρίας, εϊχετ’ &ν Άμφίπολιν τότε καί 
πάντων τών μετά ταΟτ’ &ν ήτ’ άπηλλαγμένοι πραγμά-

9 των. Καί πάλιν ήνίκα Πύδνα, Ποτίδαια, Μεθώνη, Πα- 
γασαί, τδλλα, ϊνα μή καθ’ έκαστα λέγων διατρίβω, 
πολιορκούμεν’ άπηγγέλλετο, εί τότε τούτων ένί τώ 
πρώτω προθύμως καί ως προσήκεν έβοηθήσαμεν αύτοί, 
βάονι καί πολύ ταπεινοτέρω νυν &ν έχρώμεθα τώ Φι- 
λίππω. ΝΟν δέ τό μέν παρόν αΐεί προϊέμενοι, τά δέ 
μέλλοντ' αύτόματ’ οίόμενοι σχήσειν καλώς, ηύξήσαμεν, 
£> άνδρες ’Αθηναίοι, Φίλιππον ήμεΐς, καί κατεστήσαμεν 
τηλικοΟτον ήλίκος ούδείς πω βασιλεύς γέγονε Μακε
δονίας.

Νυνί δή καιρός ήκει τις, οδτος ό τών Όλυνθίων, 
αυτόματος τή πόλει, δς ούδενός έστιν έλάττων τών

10 προτέρων έκείνων. Καί έμοιγε δοκεΐ τις άν, <5 άνδρες 
’Αθηναίοι, δίκαιος λογιστής τών παρά τών θεών ήμΐν 
ύπηρετημένων καταστάς, καίπερ ούκ έχόντων ώς δει 
πολλών, δμως μεγάλην &ν έχειν αύτοΐς χάριν, εικότως· 
τό μέν γάρ πολλ’ άπολωλεκέναι κατά τόν πόλεμον τής 
ήμετέρας άμελείας <5ν τις θείη δικαίως, τό δέ μήτε πά
λαι τοΟτο πεπονθέναι πεφηνέναι τέ τινα ήμΐν συμμα- 
χίαν τούτων άντίρβοπον, &ν βουλώμεθα χρήσθαι, τής 1 2 3

1. Μέχρι τοϋ α ' Όλνν&ιαχον οί Όλύνθιοι δεν γνωρίζομεν νά' 
είχον πάθει τι από μέρους τοΰ Φιλίππου, άλλ’ απλώς έφοβοϋντο— 
καί δικαίως—τήν αΰξησιν τής δυνάμεως τοϋ Φιλίππου καί επιδίωξαν- 
τες προσέγγισιν μετά τών ’Αθηνών δυσηρέστησαν τόν βασιλέα, δστις 
καί προέβη εις στρατιωτικήν έπίδειξιν εναντίον των. χωρίς έν τούτοις 
νά άρχίση οΐασδήποτε εχθροπραξίας κατ’ αυτών.

2. Πρόκειται περί τής πρώτης εις Εύβοιαν εκστρατείας τών ’Αθη
ναίων κατά τούς χρόνους τοϋ Δημοσθένους, γενομένης τφ 357, οπότε 
ό Τιμόθεος είχεν εκδιώξει έκ τής Εύβοιας τούς Θηβαίους. Βλ. α ' Φι
λιππικόν, 17.

3. 'Ο  ρήτωρ απαριθμεί τάς πολιορκίας ταύτας κατά χρονολο
γικήν σειράν.
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των, φυσικόν είναι νά έχουν σταθεράν την έχθραν των εναντίον 
του δι’ δσα φοβούνται καί δι’ δσα έχουν πάθει απ’ αυτόν1.

Δεν πρέπει επομένως, ώ ’Αθηναίοι, νά άφήσετε νά σάς 
διαφυγή μία τέτοια ευκαιρία πού σάς έχει παρουσιασθή, ούτε 
νά πάθετε τά ίδια μέ εκείνα πού έπάθατε ήδη πολλάκις πρότε- 
ρον. Διότι αν τότε πού εΐχαμεν επιστρέφει αφού έβοηθήσαμεν 
τούς Ευβοεΐς3, και όταν ό 'Ιέραξ καί ό Στρατοκλής εκ μέρους 
τών Άμφιπολιτών είχαν παρουσιασθή εί; τό βήμα τούτο καί 
μάς προέτρεπαν νά έκπλεύσωμεν καί νά παραλάβωμεν την πόλιν 
των, αν εδεικνύαμεν υπέρ ημών τών ιδίων την αυτήν ακριβώς 
προθυμίαν πού έδείξαμεν υπέρ τής σωτηρίας τών Εύβοέων, θά 
είχατε καταλάβει τότε την Άμφίπολι κ <ί θά ήσθε άπηλλα- 
γμένοι από όλους τούς μετά ταύτα περισπασμούς. Καί πάλιν δέ, 
όταν άνηγγέλλετο ότι έπολιορκοϋντο ή ΓΙύδνα, ή ΙΙοτίδαια, ή 
Μεθώνη, αί Παγασαί3 καί άλλα οχυρά, τά όποια δέν θά χρονο
τριβήσω νά τά αναφέρω εν προς έν, εάν τότε έπηγαίναμεν ημείς 
οίίδιοι εις βοήθειαν ενός εξ αυτών, τού πρώτου παρουσιαζομένου, 
μέ προθυμίαν καί καθώς έπρεπε, θά εΐχαμεν νά κάμωμεν τώρα 
μέ ένα Φίλιππον περισσότερον εύκολοπολέμητον καί πολύ ταπει- 
νότερον. Τώρα όμως μέ τό νά παραμελούμεν πάντοτε τό παρόν, 
νά νομίζωμεν δέ ότι τό μέλλον θά άποβή μόνον του καλώς, ηύ- 
ξήσαμεν ημείς οί ίδιοι τον Φίλιππον, ώ ’Αθηναίοι, καί τον κα- 
τεστήσαμεν τόσον μέγαν, όσος δέν έγινε κανείς βασιλεύς τής 
Μακεδονίας έως τώρα.

Τώρα λοιπόν έχει παρουσιασθή μόνη της εις την πόλιν μία 
ευκαιρία—ή περ,, ής πρόκειται τών Όλυνθίων 4—ή οποία δέν 
είναι κατωτέρα από καμμίαν έκ τών γνωστών προηγουμένων. 
Καί πράγματι εγώ τουλάχιστον νομίζω, ώ ’Αθηναίοι, ότι εάν 
έγίνετο κανείς δίκαιος κριτής τών ευεργεσιών πού μάς έχουν 
κάμει οί θεοί5, μολονότι πολλά πράγματα δέν εύρίσκονται εις τήν 
πρέπουσαν κατάστασιν, όμως θά άνεγνώριζε μεγάλην ευγνωμο
σύνην εις αυτούς, καί εύλόγως. Διότι τό ότι μέν έχομεν χάσει 
πολλά κατά τον πόλεμον, δικαίως θά ήδύνατο κανείς νά τό άπο- 
δώση εις τήν άμέλειάν μας. Τό νά μή έχωμεν πάθει όμως τούτο 
από πολλοΰ καί προσέτι τό νά μάς παρουσιασθή μία συμμαχία 
δυναμένη νά αντιστάθμιση όλα αυτά, εάν θελήσωμεν νά τήν 
έκμεταλλευθώμεν, αυτό εγώ τουλάχιστον θά τό εθεώρουν εύερ-

4. Ή  προσφορά συμμαχίας από μέρους τών Ό λ υνθ ίω ν .
5. Α ντί νπηρετημένων SFB, ό S γρ., ό Β γρ. καί οί Weil, Blass, 

Butcher προτιμούν : νπηργμένων = δσα μάς έκαμαν οί θεοί αυτο
προαίρετος.
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11 παρ’ έκείνων εύνοιας εύεργέτημ’ δν εγωγε θείην. Άλλ\ 
οίμαι, παρόμοιόν έστιν δπερ καί περί τής τών χρημά
των κτήσεως· δν μέν γάρ, δσ’ δν τις λάβη, καί σώση, 
μεγάλην έχει τη τύχη την χάριν δν δ’ άναλώσας λάθη, 
συνανήλωσε καί τό μεμνήσθαι τήν χάριν. Καί περί τών 
πραγμάτων οδτως οί μη χρησάμενοι τοΐς καιροΐς όρ- 
θώς, ούδ’ εί συνέβη τι παρά τών θεών χρηστόν, μνημο- 
νεύουσι'· πρός γάρ τό τελευταϊον έκβάν έκαστον τών 
πριν ύπαρξάντων κρίνεται. Διό καί σφόδρα δει τών 
λοιπών ύμάς, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, φροντίσαι, ΐνα ταΟτ’ 
έπανορθωσάμενοι τήν έπί τοΐς πεπραγμένοις άδοξίαν 
άποτριψώμεθα.

12 Εί δέ προησόμεθα, <5 ανδρες ’Αθηναίοι, καί τούτους 
τούς άνθρώπους, εΐτ’ ’Όλυνθον έκεΐνος καταστρέψε- 
ται, φρασάτω τις έμοί, τί τό κωλΟον έτ’ αύτόν έσται 
βαδίζειν δποι βούλεται. ΤΑρα λογίζεται τις ύμών, ώ δν- 
δρες ’Αθηναίοι, καί θεωρεί τόν τρόπον δι’ δν μέγας γέ- 
γονεν άσθενής ών τό κατ’ άρχάς Φίλιππος; Τό πρώτον 
Άμφίπολιν λαβών, μετά ταΟτα Πύδναν, πάλιν Ποτί-

13 δαιαν, Μεθώνην αυθις, είτα θετταλίας έπέβη. Μετά 
ταΰτα, Φεράς, Παγασάς, Μαγνησίαν, πάνθ’ δν έβού- 
λετ’ εύτρεπίσας τρόπον φχετ’ ές Θράκην εΐτ’ έκεΐ τούς 
μέν έκβαλών, τούς δέ καταστήσας τών βασιλέων ήσθέ- 
νησε· πάλιν βαΐσας ούκ έπί τό ραθυμεΐν άπέκλινεν, 
άλλ’ εύθύς Όλυνθίοις έπεχείρησεν. Τάς δ’ έπ’ Ίλλυρι- 
ούς καί Παίονας αύτοΟ καί πρός Άρύββαν καί δποι τις 
δν ε’ίποι παραλείπω στρατείας.

14 Τί οδν, δν τις εϊποι, ταΟτα λέγεις ήμΐν νΟν; "Ινα 
γνώτε, ώ δνδρες ’Αθηναίοι, καί α’ίσθησθ’ άμφότερα, καί 
τό προΐεσθαι καθ’ έκαστον αίεί τι τών πραγμάτων ώς 
άλυσιτελές, καί τήν φιλοπραγμοσύνην fj χρήται καί 
συζή Φίλιππος, ύφ’ ής ούκ έστιν δπως άγαπήσας τοΐς 1 2 3 4 5 6

1. *0 Δημοσθένης, κατά τόν Μ. Croiset, υπονοεί πιθανοότατα 
ένταϋθα δτι, εάν ό Φίλιππος δεν παρέμενε τόσον πολύ έν Θράκη λόγφ 
τής άσθενείας του, η "Ολυνθος θά είχε πέσει ήδη εις τήν εξουσίαν 
του, δπως πολλά άλλα μέρη πέριξ τής Μακεδονίας.

2. Συμφώνως πρός εκείνο, είς τό όποιον καταλήγει τελευταϊον.
3. Νά ελθη δηλαδή καί εις αυτήν τήν ’Αττικήν.
4. Ό  Δημοσθένης απαριθμεί ενταύθα τάς προόδους τού Φιλίπ

που κατά χρονολογικήν σειράν. Βλ. άνάλυσιν α' Φιλιππικόν.
5. Λέγει εντρεπίαας, διότι ό Φίλιππος δεν κατέλαβε τάς Φεράς.
6. Πρόκειται περί τής βραχείας εκστρατείας τήν οποίαν ό ρήτωρ 

μνημονεύει είς τόν α’ Φιλιππικόν, 17.
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γέτημα δφειλόμενον είς την εύνοιάν των1. Νομίζω ;·ν τούτοις 
δτι αυτό είναι παρόμοιον μέ Ικείνο πού συμβαίνει σχετικώς μέ 
την άπόκτησιν χρημάτων. Δηλαδή αν μέν κάνεις διασώση δσα 
άποκτήση, χρεώστε! μεγάλην ευγνωμοσύνην είς τήν τύχην. Ά ν  
δμως τά έξοδεύση χωρίς νά τό καταλάβη, τότε μαζί μέ τά χρή
ματά του χάνει καί τήν ανάμνησιν τής χάριτος. Άλλα καί μέ 
τά πολιτικά πράγματα έτσι συμβαίνει, ώστε εκείνοι πού δεν κά- 
μνουν κίχλήν χρήσιν τών περιστάσεων, ούτε καί αν συνέβη είς 
αυτούς κάτι καλόν από μέρους τών θεών, τό ενθυμούνται- 
διότι κάθε τι από δσα έγιναν προηγουμένως κρίνεται συμφώνως 
προς τό τελευταΐον αποτέλεσμά του 2. Διά τούτο, ώ Αθηναίοι, 
πρεπει νά σκεφθώμεν πολύ σοβαρώς διά τά ύπολειπόμενα, διά 
νά τά χι ιρισθώμεν δρθώς καί τοιουτοτρόπως νά Ιξαλείψωμεν άπ’ 
επάνω μας τό όνειδος δι’ δσα έχομεν κάμει έως τώρα.

Έάν δμως άφήσωμεν εις τήν τύχην των καί αυτούς τούς άν- 
θρώτους, ώ Αθηναίοι, καί έπειτα εκείνος υπόταξη τήν ”Ολυν- 
θον, ας μοϋ είπή κανείς τί θά τον εμποδίση νά βαδίζη δπου 
θέλει3. Άραγε συλλογίζεται κανείς άπό σάς, ώ Αθηναίοι, καί 
εξετάζει τον τρόπον μέ τον οποίον έχει γίνει μέγας δ Φίλιππος 
ένφ κατ’ άρχάς ήτο αδύνατος; Αφού κατά πρώτον κατέλαβε 
τήν Άμφίπολιν4, μετά ταϋτα τήν Πύδναν, κατόπιν τήν Ποτί- 
δαιαν, έπειτα τήν Μεθώνην, ύστερον έβαλε τό πόδι του είς τήν 
Θεσσαλίαν Μετά ταϋτα, αφού τά εκανόνισεν δλα δπως ήθελεν 6 
είς τάς Φεράς, τάς ΙΊαγασάς καί τήν Μαγνησίαν, έφυγε διά 
τήν Θράκην. ’Έπειτα εκεί, αφού άλλους μέν τών βασιλέων έξε- 
δίωξεν, άλλους δέ έγκαθίδρυσεν, ήσθένησε. Καί αφού ήρχισε νά 
άναρρωννύη δεν παρεδόθη εις άνάπαυσιν, άλλ’ αμέσως εστράφη 
κατά τών Όλυνθίων 6. Παραλείπω δέ τάς εκστρατείας του κατά 
τών ’Ιλλυριών καί τών ΓΙαιόνων καί εναντίον τού Άρύββα καί 
δπου αλλού ήμπορεΐ κανείς νά εΐπη 7.

Προς τί λοιπόν μάς τά λέγεις τώρα αυτά; μπορεί κανείς νά 
μοϋ εΐπη. Διά νά γνωρίζετε, ώ Αθηναίοι, καί διά νά εννοήσετε 
τά δύο αύτά πράγματα: Πόσον δηλαδή είναι επιζήμιον τό νά 
άφήνωμεν πάντοτε νά μάς διαφεύγουν αί εύκαιρίαι, ή μία κατό
πιν τής άλλης, καί πόσον αρέσει είς τον Φίλιππον νά εύρίσκεται 
διαρκώς εν δράσει, τό πάθος αύτό πού έχει καί είναι μέρος τής

7. Αί προς βορράν έκστρατειαι τοΰ Φιλίππου άνησύχουν όλιγώ- 
τερον τους νοτίους "Ελληνας άπό τάς κατακτήσεις τοΰ Μακεδόνος έν 
Θράκη καί είς τάς κατ’ εξοχήν έλληνικάς χώεας. *0 ήγεμών τών Μο- 
λοσσών ’Αρύββας ήτο υιός τοΰ Άλκέτα καί θείος τής Όλυμπιάδος, 
μητρός τοΰ ’Αλεξάνδρου. Δέν είναι γνωστόν πότε έξεστράτευσε κατά 
τοΰ συγγενοΰς του τούτου δ Φίλιππος.

3
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πεπραγμένοις ήσυχίαν σχήσει. Εί δ’ ό μέν ώς σίεί τι 
μεΐζον τών ύπαρχόντων δει πράττειν έγνωκώς έσται, 
ήμεΐς δ’ ώς ούδενός άντιληπτέον έββωμένως τών πρα
γμάτων, σκοπείσθ’ εις τί ποτ’ έλπίς ταΟτα τελευτήσαι.

15 Πρός θεών, τις οΰτως ευήθης έστίν ύμών δστις άγνοεΐ 
τόν έκεΐθεν πόλεμον δεΟρ’ ήξοντα, άν άμελήσωμεν; 
Αλλά μήν εί τούτο γενήσεται, δέδοικα, ώ άνδρες ’Αθη
ναίοι, μή τόν αυτόν τρόπον ώσπερ οΐ δανειζόμενοι βα- 
δίως έπί τοΐς μεγάλοις τόκοις, μικρόν εύπορήσαντες 
χρόνον, ΰστερον καί τών άρχαίων άπέσιησαν, ουτω 
καί ήμεΐς άν έπί πολλώ φανώμεν έββαθυμηκότες, καί 
άπαντα πρός ήδονήν ζητοΰντες πολλά καί χαλεπά ών 
ούκ ήβουλόμεθ’ ΰστερον εις άνάγκην ελθωμεν ποιεΐν, 
καί κινδυνεύσωμεν περί τών έν αύτή τή χώρα.

16 Τό μέν οδν έπιτιμδν ϊσως φήσαι τις άν βάδιον καί 
παντός είναι, τό δ’ ύπέρ τών παρόντων δ τι δει πράτ- 
τειν άποφαίνεσθαι, τοΰτ’ είναι συμβούλου. ’Εγώ δ’ ούκ 
άγνοώ μέν, 5> άνδρες ’Αθηναίοι, τοΟΘ’ δτι πολλάκις 
ύμεΐς ού τούς αιτίους, άλλα τούς ύστάτους περί τών 
πραγμάτων είπόντας έν όργή ποιεΐσθε, αν τι μή κατά 
γνώμην έκβή- ού μήν οίμαι δεΐν τήν ιδίαν άσφάλειαν 
σκοπούνθ’ύποστείλασθαι περί ών ύμΐν συμφέρει ν ήγοΰ-

17 μαι. Φημί δή διχή βοηθητέον είναι τοΐς πράγμασιν 
ύμΐν, τφ τε τάς πόλεις τοΐς Όλυνθίοις σώζειν καί τούς 
τούτο ποιήσοντας στρατιώτας έκπέμπειν, καί τφ τήν 
έκείνου χώραν κακώς ποιεΐν καί τριήρεσι καί στρατιώ- 
ταις έτέροις. Εί δέ θατέρου τούτων όλιγωρήσετε, όκνώ

18 μή μάταιος ύμΐν ή στρατεία γένηται. Είτε γάρ ύμών 
τήν έκείνου κακώς ποιούντων, ύπομείνας τοΰτ’ ”0 -  
λυνθον παραστήσεται, βςιδίως έπί τήν οίκείαν έλθών 
άμυνεΐται- είτε βοηθησάντων μόνον ύμών εις ’Όλυν- 
θον, άκινδύνως όρών εχοντα τά οίκοι, προσκαθεδεΐται 
καί προσεδρεύσει τοΐς πράγμασι, περιέσται τφ χρόνω 1 2 3

1. Δύναται ό καθείς νά to  κάμιη.
2. Έ κ τούτου φαίνεται δτι πόλεις τινες τής Χαλκιδικής ςόμο- 

σπονδίας έπολιορκοϋντο τότε, άλλ= οχι ή Όλυνθος.
3. Ό χ ι έκείνους δηλαδή οί όποιοι θά βοηθήσουν τάς πολιορ- 

κουμένας πόλεις.
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ζωής του καί ένεκα τοϋ οποίου δεν υπάρχει τρόπος νά άρκεσθή 
εις δσα έχει κάμει καί νά ήσυχάση. Έάν δμως εκείνος μέν θά 
εχχ) την γνώμην δτι πρέπει πάντοτε νά κάμνη περισσότερα από 
δσα έχει κατορθώσει έως τώρα, ημείς δέ θά έχωμεν την γνώμην 
δτι δεν είναι ανάγκη νά έπιληφθώμεν δραστηρίως κανενός από 
τά ζητήματα τοϋ πολέμου, τότε σκεφθήτε εις τί άραγε υπάρχει 
ελπίς νά καταλήξουν αυτά. Δι’ δνομα των θεόν, ποιος από σάς 
είναι τόσον ανόητος, ώστε νά άγνοή δτι δ εκεί διεξαγόμενος 
πόλεμος θά έλθη εδώ αν φανώμεν αμελείς ; ”Αν δμως γίνη τοϋτο, 
φοβούμαι, ώ ’Αθηναίοι, μήπως κατά τον αυτόν τρόπον, δπως 
ακριβώς δηλαδή εκείνοι που δανείζονται απερίσκεπτα με μεγάλους 
τόκους, άφοϋ ίήσουν με ευπορίαν έπ’ ολίγον χρόνον, κατόπιν 
χάνουν καί τά πατρικά των κτήματα, μήπως έτσι καί ήμεις φα
νώμεν δτι μέ μεγάλην μας ζημίαν έζήσαμεν με ραθυμίαν καί, 
επειδή τά θέλομεν δλα προς ευχαρίστησήν μας, εύρεθώμεν κατό
πιν εις την ανάγκην νά κάμνωμεν πολλά δυσάρεστα από εκείνα 
πού δεν θά ήθέλαμεν καί μήπως διατρέξωμεν κίνδυνον δι’ δσα 
αγαθά έχομεν εις αυτήν την χώραν μας.

’Ίσως εν τοΰτοις θά μοΰ εϊπη κανείς δτι τό νά κατακρίνη 
τις είναι εϋκολον καί έργον τοϋ καθενός1, τό νά έκφράζη δμως 
γνώμην δι’ δ,τι πρέπει νά κάμνωμεν εις τάς παρούσας περιστά
σεις, τοϋτο είναι έργον συμβούλομ. Έγώ δέ δεν αγνοώ, ώ ’Αθη
ναίοι, τοϋτο, δα δηλαδή πολλάκις σεις δεν δργίζεσθε εναντίον 
εκείνων πού είναι αίτιοι, αλλά κατ’ εκείνων πού ώμίλησαν τελευ
ταίοι περί τών πραγμάτων, αν δεν άποβή κάτι σύμφωνα μέ 
την επιθυμίαν σας. Έν τούτοις δέν νομίζω δτι εγώ άποβλέπων 
εις την προσωπικήν μου ασφάλειαν πρέπει από φόβον νά άπο- 
φύγω νά ομιλήσω έλευθέρως περί δσων σάς συμφέρουν. Λέγω 
λοιπόν δτι προς άντιμετώπισιν τών πραγμάτων εις την σημερι
νήν περίστασιν πρέπει νά ενεργήσετε κατά δύο τρόπους, δηλαδή 
άφ’ ενός μέν μέ τό νά σφζετε τάς πόλεις τών Όλυνθίων 8 άπο- 
στέλλοντες προς τοϋτο τούς στρατιώτας πού θά άναλάβουν τό 
έργον τοϋτο, άφ’ ετέρου δέ μέ τό νά λεηλατήτε τήν χώραν εκεί
νου καί μέ πλοία καί μέ στρατιώτας άλλους3. Έάν αμελήσετε 
τό εν από τά δύο αυτά, φοβοΰμαι μήπως ή Ικστρατεία άποβή εις 
μάτην. Διότι εάν μέν σείς περιορισθήτε μόνον εις τό νά λεηλα
τήτε τήν χώραν του, εκείνος δέ άνεχθή τοϋτο, καί καταλάβη τήν 
’Όλυνθον, ευκόλως κατόπιν, δταν έπανέλθη εις τήν πατρίδα του, 
θά σάς άποκρούση. Έάν δέ περιορισθήτε μόνον εις τό νά στεί
λετε βοήθειαν εις τήν ’Όλυνθον, βλέπων δτι τά πράγματα τής 
πατρίδος του δέν διατρέχουν κανένα κίνδυνον, θά έξακολουθήση 
τάς πολιορκίας καί θά έπιμένη εις τήν έπιχείρησιν αυτήν, μέ τόν
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τών πολιορκουμένων. Δει δή πολλήν καί διχή την βοή
θειαν είναι.

19 Καί περί μέν τής βοήθειας ταΟτα γιγνώσκω- περί δέ 
χρημάτων πόρου, έστιν, & άνδρες 'Αθηναίοι, χρήμαθ’ 
ύμΐν, έστιν δα’ ούδενΐ τών άλλων άνθρώπων στρατιω
τικά· ταΰτα δ’ ύμεϊς ούτως ώς βούλεοθε λαμβάνετε. 
Εί μέν ουν ταΟτα τοΐς στρατευομένοις άποδώσετε, 
ούδενός ύμΐν προσδεΐ πόρου· εί δέ μή, προσδεΐ, μάλλον 
δ’ άπαντος ένδεΐ τοΟ πόρου. «Τί οδν», άν τις εΐποι» 
«σύ γράψεις είναι στρατιωτικά;» Μά Δί’ ούκ έγωγε·

20 έγώ μέν γάρ ήγοΟμαι στρατιώτας δεΐν κατασκευασθή- 
ναι, καί είναι στρατιωτικά, καί μίαν σύνταξιν είναι τήν 
αύτήν τοΟ τε λαμβάνειν καί τοΟ ποιεΐν τά δέοντα· ύμεΐς 
δ’ ουτω πως άνευ πραγμάτων λαμβάνειν εις τάς έορ- 
τάς. ”Εστι δή λοιπόν, οΤμαι, πάντας είσψέρειν, άν πολ
λών δέη, πολλά, άν όλίγων, όλίγα. Δει δέ χρημάτων, 
καί άνευ τούτων ούδέν έσιι γενέσθαι τών δεόντων. Λέ- 
γουσι δέ καί άλλους τινάς άλλοι πόρους, ών έλεσθ’ 
δστις ύμΐν συμψέρειν δοκεΐ- καί έως έστί καιρός, άντι- 
λάβεσθε τών πραγμάτων.

21 ’Άξιον δ’ ένθυμηθήναι καί λογίσασθαι τά πράγματ’ 
έν φ καθέστηκε νυνί τά Φιλίππου. Ούτε γάρ, ώς δοκεΐ 
καί ψήσειέ τις άν μή σκοπών άκριβώς, εύτρεπώς ούδ’ 
ώς άν κάλλιστ’ αύτφ τά παρόντ’ έχει· οϋτ’ άν έξήνεγκε 
τόν πόλεμόν ποτέ τούτον έκεΐνος, εί πολεμεΐν ώήθη 
δεήσειν αύτόν, άλλ’ ώς έπιών άπαντα τότ’ ήλπιζε τά 
πράγματ’ άναιρήσεσθαι, κδτα διέψευσται. Τοΰτο δή 
πρώτον αύτόν ταράττει παρά γνώμην γεγονός καί πολ
λήν άθυμίαν αύτώ παρέχει- είτα τά τών θετταλών.

22 Ταΰτα γάρ άπιστα μέν ήν δήπου φύσει καί αίεί πάσιν 
άνθρώποις, κομιδή δ’ ώσπερ ήν καί έστι νΰν τοΰτο. 
Καί γάρ Παγασάς άπαιτεΐν αύτόν είσιν έψηφισμένοι 1 2 3 4

φ>

1. Χωρισμένη big δυο, στελλομένη είς δύο κατευθύνσεις.
2. Τά δαπανήσετε διά τήν έν λόγφ εκστρατείαν, πρός πληρωμήν 

τών έκστρατευτικών σωμάτων.
3. Τό γράφεις υπονοεί ρητήν πρότασιν, κατ’ ανάγκην δε συν- 

τεταγμένην έγγράφως. Πρβλ. α' Φιλιππικόν, 33. *0 Δημοσθένης όμως 
άρνεΐται δτι κάμνει τοιαύτην πρότασιν. Φοβείται μήπως καταγγελθή 
έπί παρανομίρ (ώς προτείνων τήν κατάργησιν τοΰ νόμου περί θεω
ρικών).

4. Καί νά ύπάρχη μία τά |ις (κανονισμός), ή αυτή... κλπ. Ό  ρή- 
τωρ άναφέρεται ένταΰθα είς τό σχέδιον δημοσιονομικής καί στρατιω
τικής όργανώσεως, τό όποιον υπαινίσσεται είς τόν Περί συντάξεως λό-
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καιρόν δέ θά υπερίσχυση τών πολιορκουμένων. Πρέπει λοιπόν 
νά είναι πολλή και διπλή 1 ή βοήθεια πού θά στείλετε.

Καί διά μέν την βοήθειαν, αυτήν τήν γνώμην έχω. Ώς προς 
τήν έξεύρεσιν δέ τών αναγκαίων πόρων, έχετε, ώ ’Αθηναίοι, 
χρήματα διά νά κάμετε πόλεμον, δσα δεν έχει κανείς άλλος εις 
τόν κόσμον. Αυτά όμως σείς τά παίρνετε καί τά δαπανάτε 
όπως σάς αρέσει ”Αν μέν λοιπόν τά αποδώσετε εις τούς στρα- 
τευομένους *, τότε δέν χρειάζεσθε κανένα άλλον πόρον ει δέ μή 
χρειάζεσθε καί συμπληρωματικόν πόρον ή, διά νά εΐπω καλύτε
ρον, σάς λείπουν δλα τά άναγκαιοϋντα χρήματα.

«Τί λοιπόν—μπορεί νά ε’ίπη κανείς—, προτείνεις σύ 3 νά δια
τίθενται διά τόν στρατόν τά χρήματα αύτά;» Μά τόν θεόν, εγώ 
τουλάχιστον δχι. Διότι εγώ μέν νομίζω δτι είναι άνάγκη νά παρα- 
σκευασθή στρατός καί νά υπάρχουν χρήματα διά τήν συντήρη- 
πίν του ναι νά οργανωθούν τά πράγματα έτσι, ώστε καί νά λαμ- 
βάνωμεν χρήματα καί νά κάμνωμεν τό καθήκον μας4. Σεις δέ 
εισθε τής γνώμης δτι πρέπει νά τά λαμβάνετε χωρίς καμμίαν 
Ινόχλησιν, διά τάς έορτάς. Νομίζω λοιπόν δτι δεν μένει παρά νά 
συνεισφέρετε δλοι σας, έάν ύπάρχη άνάγκη πολλών χρημάτων, 
πολλά, αν ύπάρχη άνάγκη ολίγων, ολίγα. 'Υπάρχει 6έ άνάγκη 
χρημάτων καί χωρίς αύτά τίποτε άπό δσα χρειάζονται δέν είναι 
δυνατόν νά γίνη. Μερικοί μάλιστα προτείνουν άλλους πόρους καί 
•άλλοι άλλους, άπό όλους δέ αυτούς εκλέξατε οποίον σάς φαίνεται 
δτι συμφέρει, έπιληφθήτε δέ τών πραγμάτων δσον είναι άκόμη 
καιρός..

’Αξίζει δέ νά άναλογισθήτε καί νά σκεφθήτε εις ποιαν κατά- 
στασιν εύρίσκονται αυτήν τήν στιγμήν τά πράγματα τού Φιλίπ
που. Ού'τε δηλαδή, δπως φαίνεται καί δπως θά έλεγε κανείς μή 
έξετάζων τά πράγματα άκριβώς, εύρίσκονται είς καλήν τάξιν καί 
καλλίστήν κατάστασιν τά πράγματά του έπί τού παρόντος, ούτε 
θά έκήρυττε ποτέ αυτόν τόν πόλεμον εκείνος, αν ενόμιζεν δτι θά 
χρειασθή νά διεξαγάγη πραγματικόν πόλεμον. ’Αλλά ήλπιζε τότε 
δτι θά τά καταλάβη δλα μόλις παρουσιασθή 5 6 καί ήδη έχει δια- 
ψευσθή είς τάς ελπίδας του. Αυτό λοιπόν πρώτον τόν ταράσσει, 
επειδή έχει γίνει παρά τήν προσδοκίαν του, καί τού προξενεί 
πολλήν άθυμίαν- έπειτα δέ τά πράγματα τών Θεσσαλών- Διότι 
αυτοί είναι μέν βεβαίως άπιστοι εκ φύσεως καί πάντοτε πρός 
δλους τούς άνθρώπους, δπως δέ άκριβώς ήσαν άπιστοι πρός άλ
λους είναι τώρα καί πρός αυτόν β. Πράγματι καί τάς Παγασάς

5. "Οτι θά έγίνετο κύριος όλων τών πραγμάτων ώς έξ εφόδου.
6 . Ή  πολιτική αστάθεια τών Θεσσαλών έθεωρεΐτο κατά τήν 

αρχαιότητα παροιμιώδης. Βλ. τόν λόγον τοϋ Δημοσθένους Κατά Άρι-
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καί Μαγνησίαν κεκωλύκασι τειχίζειν. "Ηκουον δ’ έγωγέ 
τινων ώς ούδέ τούς λιμένας καί τάς άγοράς ετι δώ- 
σοιεν αύτώ καρποΰσθαι- τά γάρ κοινά τά θετταλών 
άπό τούτων δέοι διοικεΐν, ού Φίλιππον λαμβάνειν. Εί 
δέ τούτων άποστερηθήσεται τών χρημάτων, είς στενόν 
κομιδη τά τής τροφής τοΐς ξένοις αύτώ καταστήσεται.

23 ’Αλλά μήν τόν γεΠαίονα καί τόν Ίλλυριόν καί άπλώς 
τούτους άπαντας ήγεΐσθαι χρή αύτονόμους ήδιον άν 
κοί έλευθέρους ή δούλους είναι- καί γάρ άήθεις τού 
κατακοΰειν τινός εΐσιν, καί άνθρωπος ύβριστής, ώς φα- 
σιν καί μά Δί’ ούδέν άπιστον ’ίσως- τό γάρ ευ πράττειν 
παρά τήν άξίαν άφορμή τού κακώς φρονεΐν τοΐς άνοή- 
τοις γίγνεται- διόπερ πολλάκις δοκεΐ τό φυλάξαι τάγα-

24 θά τού κτήσασθαι χαλεπώτερον είναι. Δει τοίνυν ύμδς, 
ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τήν άκαιρίαν τήν έκείνου καιρόν 
ήμέτερον νομίσαντας έτοίμως συνάρασθαι τά πρά
γματα, καί πρεσβευομένους έφ’ ά δει καί στρατευομέ- 
νους αύτούς καί παροξύνοντας τούς άλλους άπαντας, 
λογιζομένους, εί Φίλιππος λάβοι καθ’ ήμών τοιοΟτον 
καιρόν καί πόλεμος γένοιτο πρός τή χώρφ, πώς άν αύ- 
τόν οΐεσθ’ έτοίμως έφ’ ύμάς έλθεΐν; ΕΤτ’ ούκ αίσχύνε- 
σθε, εί μηδ’ ά πάθοιτ’ άν, εί δύναιτ’ έκεΐνος, ταΟτα 
ποιήσαι καιρόν εχοντες ού τολμήσετε;

25 "Ετι τοίνυν, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, μηδέ τοΟΘ’ ύμδς 
λανθανέτω δτι νΟν αΐρεσίς έστιν ύμΐν πότερ’ ύμδς έκεΐ 
χρή πολεμεΐν ή παρ’ ύμΐν έκεΐνον. Έάν μέν γάρ άντέ- 
χη τά τών Όλυνθίων, ύμεΐς έκεΐ πολεμήσετε καί τήν 
έκείνου κακώς ποιήσετε, τήν ύπάρχουσαν καί τήν οί- 
κείαν ταύτην άδεώς καρπούμενοι- άν δ’ έκεΐνα Φίλιπ-

26 πος λάβη, τίς αύτόν κωλύσει δεύρο βαδίζειν; Θηβαίοι; 
—μή λίαν πικρόν είπεΐν fj,—καί συνεισβαλούσιν έτοί- 1 2 3

οτοκράτονς, 112: «'Υμείς μεν... οΰδένα προυδώκατε πιόποτε τών φί
λων, ΘετταλοΙ δ’ οΰδένα ηώποϋ·’ δντιν’ οΰ».

1. *0 Weil σύμφωνων μετά τοϋ Sauppeγράφει οτι ό ρήτωρ ev- 
ταϋθ-α υπονοεί τούς ήγεμόνας μάλλον τών Παιάνων καί Ιλλυριών 
παρά τούς λαοΰς των, διότι τό άή&εις τοϋ κατακοΰειν τινός εφαρμό
ζεται μάλλον είς τούς βασιλείς, ένφ οί λαοί των ήθελον νά είναι 
οντόνομοι.

2. Παρασύρουν αυτούς νά μή όρθοφρονοϋν, νά φέρωνται άλλα- 
ζονικώς καί ΰβριστικώς.

3. Τήν ερμηνείαν ταύτην τοΰ σννάρασ&αι δίδει ό Σχολιαστής 
τοϋ ρήτορος, ένφ άλλοι αντί τής τύχης υπονοούν : άπό συμφώνου μέ
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έχουν αποφασίσει νά τοΰ ξαναζητήσουν κα'ι την Μαγνησίαν τον 
2χουν εμποδίσει νά δχυρώση ’Ήκουσα μάλιστα εγώ από μερι
κούς δτι ούτε τάς προσόδους των λιμένων και των αγορών δέν 
θά τοΰ Ιπιτρέψουν πλέον νά καρποϋται. Διότι, δπως έλεγαν, μέ 
αύτάς τάς προσόδους πρέπει νά διοικοϋνται τά κοινά πράγματα 
των Θεσσαλών καί δχι νά τάς παίρνη δ Φίλιππος. Έάν δέ στε- 
ρηθή αυτά τά χρήματα, θά τοΰ δημιουργήση μεγάλην στενοχώ
ριαν τό ζήτημα τής συντηρήσεως τών μισθοφόρων του.

Έν τοΰτοις πρέπει νά πιστεΰση κανείς ως προς τούς Παίο- 
νας, τούς Ίλλυριούς καί έν γένει δλους αύτούς δτι θά τούς ήτο 
περισσότερον εύχάριστον νά είναι αυτόνομοι καί ελεύθεροι παρά 
δοΰλοι (τοΰ Φιλίππου). Διότι είναι άσυνήθιστοι νά ύπακούουν 
εις τινα1, καί δ άνθρωπος αυτός, δπως λέγουν, είναι πάρα 
πολύ άλαζών. Καί μά τον θεόν δέν είναι καθόλου άπίστευτον 
αύτό. Διότι αί παρ’ αξίαν έπιτυχίαι γίνονται εις τούς άνοήτους 
αιτία νά σκέπτωνται κακώς2 καί δι’ αύτόν ακριβώς τον λόγον 
φαίνεται πολλάκις δτι είναι δυσκολώτερον τό νά διατηρήση κα
νείς τά αγαθά από τοΰ νά τά άποκτήση. Πρέπει λοιπόν, ώ ’Αθη
ναίοι, δ,τι είναι κακή περίστασις δι’ εκείνην νά τό θεωρήσετε ευ
καιρίαν ίδικήν μας καί μέ την βοήθειαν τής τύχης νά έπιληφθήτε 8 
προθύμως αύτής τής ευκαιρίας. Καί πρεσβείας δηλαδή νά απο
στέλλετε δπου πρέπει1 καί νά εκστρατεύετε οί ίδιοι καινά εξε
γείρετε τούς άλλους δλους σκεπτόμενοι τοΰτο : "Αν δ Φίλιππος 
εύρισκε τοιαύτην ευκαιρίαν εναντίον μας καί έγίνετο πόλεμος 
πλησίον τής χώρας μας, μέ πόσην προ{)υμίαν νομίζετε δτι θά 
έπήρχετο αυτός εναντίον σας; "Επειτα δέν έντρέπεσθε πού δέν 
θά τολμήσετε, ένφ έχετε τήν ευκαιρίαν, νά τοΰ κάμετε ούτε δσα 
θά επαθαίνατε άπό εκείνον αν θά ήμποροΰσε;
, "Ας μή διαφεύγη ακόμη καί τό εξής τήν προσοχήν σας, ώ 
’Αθηναίοι. "Οτι δηλαδή έχετε ήδη νά εκλέξετε* 4 * 6 * ποιον έκ τών 
δύο, πρέπει σείς νά κάμνετε πόλεμον εκεί ή Ικεΐνος εις τήν χώ
ραν σας. Διότι άν μέν άνθέξουν οί Όλύνθιοι, σείς εκεί θά πο- 
λεμήτε καί τήν χώραν του θά λεηλατήτε, καρπούμενοι άφόβως 
τήν χώραν αυτήν πού κατέχετε καί σάς ανήκει κληρονομικώς. 
Έάν δμως καταλάβη τά μέρη εκείνα δ Φίλιππος, ποιος θά τον 
εμποδίση νά βαδίζη προς τά εδώ ; Οί Θηβαίοι; — Είναι μήπως 
πολύ δυσάρεστον νά τό εΐπη κανείς; —Θά εισβάλουν προθύμως

τούς Όλυνθίους. *0 Weil προτιμά τήν πρώτην.
4. Τήν συνοπτικήν ερμηνείαν δπον πρέπει άκολουθοΰμεν κατά

τόν Μ. Croiset, Λνφ ό Weil υιοθετεί τήν εϋρυτέραν: δι’ δσα ζητήματα
είναι ανάγκη νά τά χειριο·θ·ονν πρεσβεΐαι.

δ. Προβάλλεται ήδη είς σάς ή εκλογή.



40 ΔΗΜ ΟΣΘ ΕΝΟΔΕ

μως. ’Αλλά Φωκεΐς; Οί την οίκείσν ούχ οΐοί τε δντες 
φυλάττειν, έάν μή βοηθήσηθ’ ύμεΐς ή άλλος τις. Άλλ’, 
ώ τάν, ούχΐ βουλήσεται. Τών άτοτιωτάτων μέντ’ άν εΤη, 
εί & νυν άνοιαν όφλισκάνων δμως έκλαλεΐ, ταΟτα δυ-

27 νηθείς μή πράξει. ’Αλλά μήν ήλίκα y’ έστί τά διάφορ’ 
ένθάδ’ ή έκεΐ πολεμεϊν, ούδέ λόγου τιροσδεΐν ήγοΟμαι. 
Εί γάρ όμάς δεήσειεν αυτούς τριάκονθ’ ήμέρας μόνας 
έξω γενέσθαι, καί δσ’ άνάγκη στρατοπέδω χρωμένους 
τών έκ τής χώρας λαμβάνειν, μηδενός δντος έν αυτή 
πολεμίου λέγω, πλείον’ άν οίμαι ζημιωθήναι τούς γεωρ- 
γοΟντας ήμών ή δσ5 εις άπαντα τόν πρό του πόλεμον 
δεδαπάνησθε. Ει δέ δή πόλεμός τις ήξει, πόσα χρή νο- 
μίσαι ζημιώσεσθαι; Καί προσέσθ’ ή ύβρις καί έθ’ η 
τών πραγμάτων αισχύνη, ούδεμιδς έλάττων ζημίας τοΐς 
γε σώφροσιν.

28 Πάντα δή ταΟτα δει συνιδόντας άπαντας βοηθεΐν 
καί άπωθεϊν έκεΐσε τόν πόλεμον τούς μέν εύπόρους, 
W ύπέρ τών πολλών ών καλώς ποιοΰντες έχουσι μικρ’ 
άναλίσκοντες τά λοιπά καρπώνται άδεώς· τούς δ’ έν 
ήλικία, ϊνα τήν του πολεμεϊν έμπειρίαν έν τή Φιλίππου 
χώρα κτησάμενοι φοβεροί φύλακες τής οικείας άκε- 
ραίου γένωνται- τούς δέ λέγονται-, W αί τών πεπολι- 
τευμένων αύτοϊς εΰθυναι βάδιαι γένωνται- ώς όποΐ’ 
άττ’ άν ύμάς περιστή τά πράγματα, τοιοΟτοι κριταί καί 
τών πεπραγμένων αύτοϊς έσεσθε. Χρηστά δ’ ε’ίη παντός 
εϊνεκα. 1 2 3 4

1. ΓΙερι τών διενέξεων ’Αθηναίων καί Θηβαίων ώμίλησεν ό Δη
μοσθένης εις τόν λόγον του Υ π έ ρ  Μεγαλοπολιτ&γ.

2. Τφ 352 οί ’Αθηναίοι είχον σπεύσει νά καλύψουν τάς Θερ- 
μοπύλας.

3. 'Αντί τον ύμεΐς η άλλος τις Blass AF, 6 S x. α. (Weil) έχουν : 
ύμεΐς’ η άλλος τις ;

4. *0 ρτ'ιτωρ, κατά τόν Weil, υπονοεί τήν περίπτωσιν καθ’ ήν 
θά ήτο έστρατοπεδευμένος εις τήν ’Αττικήν (έξω τής πόλεως καί όχι 
εξω τής χώρας, ώς θέλει ό Croiset) στρατός ’Αθηναίων χωρίς νά 
έχουν εισβάλει εχθροί.
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μαζί του εις την χώραν μας1. Μήπως οί Φωκεΐς; Αυτοί πού 
δεν είναι ικανοί νά φυλάξουν την ίδικήν των χώραν, εάν δεν 
τούς βοηθήσετε σείς 3 ή κανείς άλλος3; ’Αλλά, φίλε μου, θά 
μοΰ εΐπετε, δεν θά θελήση (δ Φίλιππος). Θά ήτο πράγματι από 
τά πλέον παράδοξα πράγματα, εάν δεν τά κάμη δταν δυνηθή 
αυτά, άφοΰ καί τώρα τά διακηρύσσει, αν /αί κινδυνεύει νά θεω- 
ρηθή παράφρων. Καί δμως νομίζω δτι δεν χρειάζεται ούτε νά 
λεχθή κάν πόσον μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ τοΰ νά πολε- 
μήτε εδώ ή εκεί Διότι αν σάς παρουσιάζετο ανάγκη νά μείνετε 
σεις οί ίδιοι επί τριάκοντα μόνον ήμέρας έξω τής πόλεως καί νά 
λαμβάνετε από τά προϊόντα τής χώρας δσα χρειάζεσθε νά λαμ
βάνετε διατηροΰντες στρατόπεδον, χωρίς νά ύπάρχη κανείς μέσα 
εις αυτήν, εχθρός εννοώ, νομίζω δτι από σάς οί γεωργοί θά εζη- 
μιώνοντο περισσότερα από δσα έχετε δαπανήσει είς δλον τόν πό
λεμον έως τώρα 4. ’Εάν δέ βεβαίως έλθη εδώ κάποιος πόλεμος 5 6, 
πόσας ζημίας νομίζετε δτι θά πάθωμεν; Καί είς αύτό πρέπει νά 
προσθέση κανείς την προσβολήν καί την καταισχύνην από τό 
κατάντημα τών πραγμάτων, πού δεν ε'ναι κατωτέρα καμμιάς 
άλλης ζημίας, δι’ δσους τουλάχιστον σωφρονοϋν.

Άφοΰ λοιπόν λάβετε δλοι ΰπ’ δψιν σας δλα αύτά, πρέπει 
νά παρέχετε την βοήθειαν σας καί νά άπωθήτε προς τά έκεΐ 
τόν πόλεμον. Οί μέν εύποροι διά νά δύνανται, εξοδεύοντες δλίγα 
χάριν τών πολλών, νά καρποΰνται τά λοιπά άφόβως. "Οσοι δέ 
έχουν στρατεύσιμον ηλικίαν, άφοΰ άποκτήσουν την εμπειρίαν τοΰ 
πολέμου, είς την χώραν τοΰ Φιλίππου, νά γίνουν φοβεροί φύ
λακες τής ίδικής των χώρας, διατηρουμένης άπαραβιάστου' οί 
ρήτορες άφ’ ετέρου, διά νά άποβή εύκολος ή λογοδοσία των διά 
τάς πολιτικάς των πράξειςb. Διότι κατά την έ'κβασιν πού θά 
έχουν διά σάς τά πράγματα, συμφώνως προς αυτήν θά κρίνετε 
καί τάς πολιτικάς των πράξεις. Είθε δέ νά άποβοΰν καλά δλα 
προς τό καλόν όλων.

5. Π όλεμός τ ις  Ισοδύναμε! πρός π ο λ έμ ιό ς  τ ις . Τινές μάλιστα 
προέτειναν αυτήν τήν αντικατάσταση· καί είς τό άρχαϊον κείμενον. 
Δεν είναι tv  τούτοις αναγκαία, διότι τό π ό λ εμ ό ς  τ ις  είναι εύρύτερον 
καί σαφέστερον, ώς καταφαίνεται έν Θουκυδ. Β', 54: * 'Ή ξ ε ι Δ (ορια
κός π ό λ εμ ο ς  κα ι λο ιμός όίμ’ αντώ *.

6 . Ή  ύπεράσπισις τών πολιτικών των πράξεων. Πρόκειται περί 
ήύικής εύθύνης καί όχι περί σαφούς λογοδοσίας. Ώ ς γνωστόν οί ρήτο
ρες δένκατεΐχον άξίωμά τι, άλλ’ έχρησιμοποίουν απλώς δικαίωμα ά- 
•νήκον είς πάντα πολίτην.
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Λιβανιού ύπόθεσις

Προαηκαντο μεν την πρεσβείαν των Όλννθίω ν οι ’Α 
θηναίοι καί βοηθειν αντοις κεκρίκαοι' μέλλονοι δε περί 
την εξοδον καί δεδιόαιν ώς δνοπολεμητον τον Φίλιππον, 
παρελθών δ Δημοσθένης πειραται θαροννειν τον δήμον, 

5 επιδεικννς ώς άσθένη τά τον Μακεδόνος πράγματα. Καί 
γάρ τοΐς σνμμάχοις ύποπτον αν τον είναι φηοι καί κατά 
την οίκείαν δνναμιν ονκ ισχυρόν' τονς γάρ Μακεδόνας 
άαθενεϊς είναι καθ’ έαντονς.
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1 Έπί πολλών μεν αν τις ίδεΐν, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, 
δοκεΐ μοι τήν παρά τών θεών εύνοιαν φανερών γιγνο- 
μένην τη πόλει, ούχ ήκιστα δ’ έν τοΐς παροΰσι πρά- 
γμασιν. Τό γάρ τούς πολεμήσαντας Φιλίππω γεγενή- 
σθαι καί χώραν δμορον καί δύναμίν τινα κεκτημένους, 
καί τό μέγιστον άπάντων τήν ύπέρ τοΰ πολέμου γνώ
μην τοιαΰτην έχοντας ώστε τάς πρός έκεΐνον διαλλα- 
γάς πρώτον μέν άπιστους, είτα τής έαυτών πατρίδος 
νομίζειν άνάστασιν, δαιμόνια τινί καί θεία παντάπασιν

2 έοικεν εύεργεσία. Δει τοίνυν, ώ δνδρες ’Αθηναίοι, 
τοΰτ’ ήδη σκοπεΐν αυτούς δπως μή χείρους περί ήμδς 
αύτούς είναι δόξομεν τών ύπαρχόντων- ώς έστι τών 
αισχρών, μδλλον δέ τών αίσχίστων, μή μόνον πόλεων 
καί τόπων ών ήμέν ποτέ κύριοι ψαίνεσθαι προϊεμέ- 
νους, άλλά καί τών ΰπό τής τύχης παρασκευασθέντων 
συμμάχων καί καιρών.

3 Τό μέν οδν, ώ δνδρες ’Αθηναίοι, τήν Φιλίππου £ώ- 
μην διεξιέναι καί διά τούτων τών λόγων προτρέπειν τά 
δέοντα ποιεΐν ύμδς, ούχί καλώς έχειν ήγοΟμαι. Διά τί; 
’Ότι μοι δοκεΐ πάνθ’ δσ’ δν ε’ίποι τις ύπέρ τούτων 
έκείνω μέν έχειν φιλοτιμίαν, ήμΐν δ’ ούχί καλώς πεπρδ- 
χθαι. Ό  μέν γάρ δσω πλείον’ ύπέρ τήν άξίαν πεποίηκε 
τήν αύτοΟ, τοσούτω θαυμαστότερος παρά πδσι νομί- 
ζεται· ύμεΐς δ’ δσω χείρον ή προσήκεν κέχρησθε τοΐς 
πράγμασι, τοσούτω πλείον’ αισχύνην ώφλήκατε. ΤαΟτα 1

1. Τινές μεταφράζουν : άναξιοι τών ευεργεσιών τών θεών.
2. Τό ανωτέρω προοίμιον είναι οΰτως είπεϊν περίληψις τοΰ 

προηγουμέλ ου λόγου, διότι ό ρήτωρ υπενθυμίζει εις όλίγας λέξεις όσα 
άνέπτυξεν εις τόν α' ’Ολυνθιακόν. Ό  ρήτωρ όμως τονίζει αμέσως έν- 
ταΰθα τήν Ιδέαν τής θείας εύνοιας, εις τήν όποιαν θά έπανέλθχι καί 
περαιτέρω.
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Εις πολλά μέν πράγματα, ώ ’Αθηναίοι, νομίζω δτι δΰναται 
κανείς να ΐδη οτι γίνεται φανερά ή εύνοια τών θεών προς τήν 
πόλιν, ποτέ δμως τόσον σαφώς δσον εις τήν παρούσαν περίστα- 
σιν. Διότι τό νά κατέχουν, δσοι διεξάγουν πόλεμον κατά τοϋ Φι
λίππου, καί χώραν γειτονικήν καί κάποιαν δύναμιν, τό σπουδαιό- 
τερον δέ από δλα νά έχουν διά τον πόλεμον τοιαύτην γνώμην, 
ώστε κάθε συνεννόησιν μέ εκείνον πρώτον μέν νά τήν θεωρούν 
άναξίαν πίστεως, έπειτα δέ ώς καταστροφήν τής πατρίδος των, 
αυτό ομοιάζει τελείως μέ κάποιαν υπεράνθρωπου και θείαν ευερ
γεσίαν. Πρέπει λοιπόν, ώ ’Αθηναίοι, τό εξής τώρα πλέον νά κοι- 
τάξωμεν ήμεΐς, πώς δηλαδή δέν θά φανώμεν οτι εΐμεθα κατώ
τεροι τών σημερινών περιστάσεωνΧ. Διότι είναι εντροπή, ή διά 
νά εΐπω καλύτερον μεγίστη εντροπή, νά άποδεικνυώμεθα δτι 
άφήνομεν νά μάς ξεφεύγουν όχι μόνον πόλεις καί οχυρά, τών 
οποίων ήμεθα άλλοτέ ποτέ κύριοι, αλλά καί οί σύμμαχοι καί αί 
εύνοϊκαί περιστάσεις, πού μάς παρεσκεύασεν ή τύχη *.

Επομένως, ώ ’Αθηναίοι, τό νά εκθέτω λεπτομερώς τήν δύ- 
ναμιν τού Φιλίππου καί μέ τούς λόγους τούτους νά σάς προ
τρέπω νά κάμνετε τά πρέποντα, νομίζω δτι δέν είναι καλόν. 
Διατί; Διότι μοΰ φαίνεται δτι δλα δσα δ ϋναταί τις νά εΐπη περί 
αυτών, είς εκείνον μέν παρέχουν τιμήν, από ημάς δέ δέν έχουν 
γίνει καλώς8. Επειδή Ικεΐνος μέν δσον περισσότερα έχει κάμει 
υπέρ τήν αξίαν του, τόσον θαυμαστότερος θεωρείται από δλους. 
Σείς δέ δσον χειρότερα από δ,τι έπρεπε έχετε χειρισθή τά ζητή- 
ματά σας, τόσον μεγαλυτέραν καταισχύνην έχετε Ιπισύρει εναν
τίον τού έαυτού σας * Διά τούτο λοιπόν αυτά θά τά παραλείψω.

3. Καί επομένως μάς φέρουν αισχύνην, προσθέτει ό W eil.
4. Τόσον περισσό εερον εχετε καταπέσει εις τήν ΰπόληψιν τών 

ανθρώπων.
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4 μέν οδν παραλείψω. Καί γάρ εί μετ’ άληθείας τις, 2» 
δνδρες ’Αθηναίοι, σκοποΐτο, ένθένδ’ δν αύτόν ϊδοι μέ- 
γαν γεγενημένον, ούχί παρ’ αύτοΟ. ΤΩν οδν έκεΐνος 
μέν όφείλει τοΐς ύπέρ αύτοΟ πεπολιτευμένοις χάρ'ν, 
ύμϊν δέ δίκην προσήκει λαβεΐν, τούτων ούχί νΟν όρώ 
τόν καιρόν τοΟ λέγειν δ δέ καί χωρίς τούτων ένι καί 
βέλτιόν έστιν άκηκοέναι πάντας ύμδς, καί μεγάλα, 2> 
δνδρες ’Αθηναίοι, κατ’ έκείνου φαίνοιτ’ δν όνείδη βου- 
λομένοις όρθώς δοκιμάζειν, ταΟτ’ είπεΐν πειράσομαι.

5 Τό μέν οδν έπίορκον κδπιστον καλεΐν δνευ τοΟ τά πε
πραγμένα δεικνύναι λοιδορίαν είναί τις δν φήσειε κε
νήν δικαίως· τό δέ πάνθ’ δσα πώποτ’ έπραξε διεξιόντα 
έφ’ δπασι τούτοις έλέγχειν, καί βραχέος λόγου συμβαί
νει δεΐσθαι, καί δυοΐν ένεχ’ ήγοΟμαι συμφέρειν είρή- 
σθαι, του τ’ έκεϊνον, δπερ καί άληθές ύπάρχει, φαΟλον 
ψαίνεσθαι, καί του τούς ύπερεκπεπληγμένους ώς δμα- 
χόν τινα τόν Φίλιππον ίδεΐν δτι πάντα διεξελήλυθεν οΐς 
πρότερον παρακρουόμενος μέγας ηύξήθη καί πρός αύ- 
τήν ήκει τήν τελευτήν τά πράγματ’ αύτώ.

δ ’Εγώ γάρ, ώ δνδρες ’Αθηναίοι, σφόδρ’ δν ήγούμην 
καί αύτός φοβερόν τόν Φίλιππον καί θαυμαστόν, εί τά 
δίκαια πράττονθ’ έώρων αύτόν ηύξημένον· νυν δέ θεω
ρών καί σκοτών εύρίσκω τήν μένήμετέραν εύήθειαν τό 
κατ’ άρχάς, δτ’ Όλυνθίους άπήλαυνόν τινες ένθένδε 
βουλομένους ήμΐν διαλεχθήναι, τώ τήν Άμφίπολιν φά- 
σκειν παραδώσειν καί τό θρυλούμενόν ποτ’ άπόβ^ητον

7 έκεΐνο κατασκευάσαι, τούτω προσαγαγόμενον τήν δ’ 
Όλυνθίων φιλίαν μετά ταΟτα τώ Ποτίδαιαν οδσαν 
ύμετέραν έξελεΐν καί τούς μέν πρότερον συμμάχους 
ύμδς άδικήσαι, παραδοϋναι δ’ έκείνοις, θετταλούς δέ 
νΟν τά τελευταία τώ Μαγνησίαν παραδώσειν ύποσχέ- 
σθαι καί τόν Φωκικόν πόλεμον πολεμήσειν ύπέρ αύτών 
άναδέξασθαι. "Όλως δ’ ούδείς έ'στιν δντιν’ ού πεφενά- 1 2 3 4 5

1. "Από τό βήμα τοϋτο καί τήν συιέλευσιν τοϋ δήμου μας (Weil). 
Τό οφείλει εις ημάς (Croiset)

2. "Έχουν εξυπηρετήσει τήν πολιτικήν του· έχουν χειρισθή τά 
πράγματα τής πόλεως πρός τό συμφέρον του.

3. Ή  ευτυχία του έγγίζει τό τέλος της- ή κατάστασις τήν 
όποιαν έδημιούργησε δέν δύναται πλέον νά σταθή.

4. Αί άποκρουσθεΐσαι υπό των "Αθηναίων προτάσεις αΰται 
τών Όλυνθίων έγένοντο τψ 357.

5. 'Υπαινίσσεται τάς διαδοθείσας έπιτηδείως υπό πρακτόρων
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Διότι αν ήθελε κανείς νά έξετάση τα πράγματα συμφώνως μέ 
την αλήθειαν, θά έ'βλεπεν, ώ ’Αθηναίοι, δτι από εδώ1 έ'χει γίνει 
αυτός μέγας καί όχι άπό τον εαυτόν του. Επομένως δι’ δσα μέν 
χρεωστεΐ εκείνος χάριν εις δσους έχουν πολιτευθη υπέρ αυτού* 
—εις σάς δε αρμόζει νά τους τιμωρήσετε—δέν βλέπω την κατάλ
ληλον στιγμήν νά τά λέγω σήμερον. Εκείνα όμως πού είναι δυ
νατόν νά τά λέγω καί χωρίς νά θίξω τά ανωτέρω καί τά οποία 
καλύτερον είναι νά τά άκούσετε δλοι σας καί δυνατόν νά σάς 
φαίνωνται, & ’Αθηναίοι, ως μεγάλαι προσβολαί εις βάρος εκεί
νου, αν θά ήθέλατε νά κρίνετε δρθώς, αυτά θά προσπαθήσω νά 
εϊπω. Τό νά άποκαλή λοιπόν κανείς τον Φίλιππον επίορκον καί 
άπιστον, χωρίς νά δεικνύη δσα έχει κάμει ούτος, αυτό δύναταί 
τις νά είπη δικαίως δτι είναι κακολογία ματαία Τό νά τά εκθέτη 
δμως δλα δσα έκαμε μέχρι τοΰδε καί έπάνω εις αυτά δλα νά τον 
άποδεικνύη οποίος είναι, τούτο καί λόγια δλίγ ι χρειάζεται καί 
διά δύο λόγους νομίζω δτι συμφέρει νά λεχθη. Δηλαδή καί διά 
νά άποδεικνύεται εκείνος μηδαμινός, πράγμα πού είναι καί αλή
θεια, καί διά νά ΐδουν όσοι προσβλέπουν τον Φίλιππον μέ έκπλη- 
ξιν καί θαυμασμόν ως κάποιον άκαταμάχητον, δτι έχει εξαντλήσει 
δλα εκείνα τά μέσα μέ τά όποια ηύξήθη καί έγινε μέγας έξαπα- 
τών πρότερον τούς άλλους καί δτι ακριβώς τά πράγματα έχουν 
φθάσει δι’ αυτόν εις τό τέλος των3.

Διότι καί εγώ δ ίδιος, ώ ’Αθηναίοι, θά έθεώρουν τον Φί
λιππον πάρα πολύ φοβερόν καί άξιοθαύμαστον, εάν έβλεπα δτι 
έχει μεγαλώσει μέ πράξεις δικαίας. Τώρα δμως, παρατηρών καί 
εξετάζων (τά γεγονότα), ευρίσκω δτι ήμάς μέν τούς απλοϊκούς 
κατ’ άρχάς, δταν μερικοί έξεδίωκαν άπ’ έδώ τούς πρέσβεις τών 
Όλυνθίων, πού ήθελαν νά συνεννοηθοΰν μαζί μας 4, μάς έξεγέ- 
λασε μέ τό νά μάς λέγη δτι θά μάς παραδώση τήν Άμφίπολιν 
καί μηχανευόμενος τό περίφημον εκείνο μυστικόν, πού ήτο κά
ποτε εις τά στόματα δλων * 6. Τήν δέ φιλίαν τών Όλυνθίων τήν 
Ικέρδισε μετά ταϋτα, μέ τό νά κυριεύση τήν ΙΙοτίδαιαν, πού ήτο 
ΐδική σας, καί τούς μέν πρότερον συμμάχους του, σάς, νά άδικήση, 
νά τήν παραδώση δέ ε’ις εκείνους. Τούς Θεσσαλούς εξ άλλου 
έδελέασε τώρα τελευταία μέ τό νά τούς ύποσχεθή δτι θά τούς 
παραδώση τήν Μαγνησίαν 6 καί θά άναλάβη νά διεξαγάγη διά 
λογαριασμόν των τον Φωκικόν πόλεμον. Γενικώς δέ δέν υπάρχει
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τοΰ Φιλίππου φήμας δτι καταλαμβάνων ούτος τήν Άμφίπολιν θά τήν 
άπέδιδεν είς τούς ’Αθηναίους.

6 . Παρά τήν ΰπόσχεσίν του ό Φίλιππος, καταλαβών τήν πόλιν 
ταΰτην—θεωρουμένην ώς μίαν άπό τάς κλείδας τής 'Ελλάδος—καί 
άντιλαμβανόμενος τήν στρατηγικήν σημασίαν της, ήρχισε νά τήν όχυ- 
ρώνη, έγκαταστήσας έν αυτή καί μόνιμον φρουράν.
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κικεν έκεΐνος τών αύτφ χρησαμένων τήν γάρ έκάστων 
άνοιαν αίεί τών άγνοούντων σύτόν έξαπατών καί προσ-

8 λαμβάνων οΰγως ηύξήθη. "Ωσπερ οδν διά τούτων ήρθη 
μέγας, ήνίχ’ έκαστοι συμφέρον αύτόν έαυτοΐς ώοντό 
τι πράξειν, ούτως όφείλει διά τών αύτών τούτων καί 
καθαιρεθήναι πάλιν, έπειδή πάνθ’ ένεχ’ έαυτοΟ ποιών 
έξελήλεγκται. ΚαιροΟ μέν δή, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, πρός 
τοΰτο πάρεστι Φιλίππω τά πράγματα· ή παρελθών τις 
έμοί, μδλλον δ’ ύμΐν, δειξάτω ή ώς ούκ άληθή ταΟτ’ 
έγώ λέγω ή ώς οί τά πρώτ’ έξηπατημένοι τά λοιπά 
πιστεύσουσιν, ή ώς οί παρά τήν αύτών άξίαν δεδουλω- 
μένοι θετταλοΐ νυν ούκ δν έλεύθεροι γένοιντ' δσμενοι.

9 Καί μήν εϊ τις ύμών ταΟτα μέν ούτως εχ^ιν ήγεΐται, 
οϊεται δέ βίφ καθέξειν αύτόν τά πράγματα τώ τά χω 
ρία καί λιμένας καί τά τοιαΰτα προειληφέναι, ούκ όρ- 
θώς οϊεται. "Οταν μέν γάρ ύπ’ εύνοιας τά πράγματα 
συστή καί πασι ταύτά συμφέρη τοΐς μετέχουσι τοΟ πο
λέμου, καί συμπονεΐν καί φέρειν τάς συμφοράς καί 
μένειν έθέλουσιν άνθρωποι- δταν δ’ έκ πλεονεξίας καί 
πονηριάς τις ώσπερ οδτος ίσχύση, ή πρώτη πρόφασις

10 καί μικρόν πταΐσμ’ δπαντ' άνεχαίτισε καί διέλυσεν. Ού 
γάρ έστιν, ούκ έστιν, ώ δνδρες ’Αθηναίοι, άδικοΟ ;τα 
καί έπιορκοΰντα καί ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτή- 
σαβθαι, άλλά τά τοιαΟτ’ εις μέν δπαξ καί βραχύν χρό
νον άντέχει, καί σφόδρα γ’ ήνθησεν έπί ταΐς έλπίσιν, 
δν τύχη, τώ χρόνω δέ φωραται καί περί αύτά καταββεΐ. 
"Ωσπερ γάρ οικίας, οϊμαι, καί πλοίου καί τών άλλων 
τών τοιούτων τά κάτωθεν ίσχυρότατ’ είναι δει, ουτω 
καί τών πράξεων τάς άρχάς καί τάς ύποθέσεις άληθεΐς 
καί δικαίσς εΐναι προσήκει ΤοΟτο δέ ούκ ένι νΟν έν 
τοΐς πεπραγμένοις Φιλίππω.

11 Φημί δή δεΐν ήμας άμα τοΐς μέν Όλυνθίοις βοηθεΐν, 
καί δπως τις λέγει κάλλιστα καί τάχιστα, ούτως άρέ- 
σκει μοι· πρός δέ θετταλούς πρεσβείαν πέμπειν, ή τούς 1 2 3 4 5 6

1. Έ ξα π α τώ ν  πά ντα  αφελή, ό όποιος δεν τόν έγνώριζε.
2. ’Εάν δέ κανείς εχη α ντίθετον γνώμην, ας περάση εις τό βήμα.
3. Χωρίς νά  τό αναμένουν’ παρά  τά ς προσδοκίας των,
4. “Ο ταν μ ία δΰναμις συγκρότησή άπό σύμπτωσιν καλής δ ε- 

λήσεως (διαδέσεως).
5. ’Α ρκεί ή έλαχίστη αποτυχία διά νά  όρδω δοϋν οί υπό τόν ζυ 

γόν τοΰ Φ ιλίππου λαοί καί ανατρέψουν τό άρμα του Μ ακεδόνος (W eil).
6. Αί άρχαί έπί τών οποίων στηρίζονται αί πράξεις.
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κανείς έξ εκείνων πού ήλθαν είς σχέσεις μαζί του τον όποιον νά 
μή εχη άπατή σει. Διότι εκμεταλλευόμενος πάντοτε την ανοησίαν 
έκαστου από εκείνους πού τον αγνοούν καί έξαπατών αυτόν-1 
καί λαμβάνων αυτούς μέ τό μέρος του, τοιουτοτρόπως ηΰξήθη. 
"Οπως λοιπόν δι’ αυτόν ηύξήθη καί έγινε μέγας, εφόσον είς έκα
στος ένόμισεν ότι θά κάμη κάτι συμφέρον είς αυτόν, έτσι ακρι
βώς δι’ αυτών τών ιδίων οφείλει καί νά καταπέση πάλιν, επειδή 
έχει άποδειχθή οτι δλα τά κάμνει χάριν τού εαυτού του. Είς 
τούτο επομένως τό σημεΐον έχουν φθάσει τά πράγματα σήμερον 
διά τον Φίλιππον. Ειδεμή άς άναβή κανείς είς τό βήμα2 καί ας 
μού δείξχι, μάλλον δέ είς σάς, ή οτι τά γεγονότα αυτά πού λέγω 
δεν είναι αληθή ή δτι εκείνοι, οί όποιοι έχουν έξαπατηθή παλαιό- 
τερον, εις τό έξης θά δώσουν πίστιν είς αυτόν ή δτι οϊ Θεσσαλοί, 
πού έχουν ύποδουλωθή παρά τήν αξίαν των3, τώρα δεν θά 
ήσαν ευχαριστημένοι νά γίνουν ελεύθεροι.

Έάν Ιν τοΰτοις κανείς από σάς φρονή δτι έτσι έχουν αυτά 
τά πράγματα, νομίζη δέ δτι ό άνθρωπος αυτός θά συγκράτηση 
διά τής βίας τήν δύναμιν πού διαθέτει, επειδή έχει προκαταλάβει 
τάς όχυράς θέσεις καί τούς λιμένας καί τά τοιαύτα, δεν σκέπτε
ται δρθώς. Διότι δταν μεν μία συμμαχία προέλθη από άμοιβαίαν 
αγάπην 4 καί έχουν τά ίδια συμφέροντα δλοι οί μετέχοντες τού 
πολέμου, τότε δέχονται οί άνθρωποι νά συμμερίζωνται τούς κό
πους καί νά υπομένουν τάς συμφοράς καί νά μένουν πιστοί. 
"Οταν δμως γίνη κανείς ισχυρός μέ πλεοι εξίαν καί κακίαν, δπως 
αυτός, τότε ή πρώτη τυχούσα αφορμή καί ή παραμικρά αποτυ
χία τά ανατρέπει δλα καί τά διασκορπίζει6. Διότι δέν είναι δυ
νατόν, ώ ’Αθηναίοι, δχι δέν είναι δυνατόν, νά άποκτήση κανείς 
σταθεράν δύναμιν μέ αδικίας, επιορκίας καί ψεύδη. Άλλ’ ή άπο- 
κτηθεΐσα μέ τοιαύτα μέσα δύναμις διά μίαν μέν φοράν καί επ’ 
ολίγον χρόνον αντέχει, καί μάλιστα ακμάζει πολύ στηριζομένη 
εις τάς ελπίδας, αν τήν εύνοήση καί ή τύχη, μέ τον καιρόν δμως 
ξεσκεπάζεται καί δλα καταρρέουν γύρω της. Διότι νομίζω δτι, 
δπως τά κάτω μέρη μιάς οικίας, ενός πλοίου καί τών άλλων τών 
τοιούτων πρέπει νά είναι ισχυρότατα, τοιουτοτρόπως καί τών 
πολιτικών πράξεων αί άφετηρίαι καί αί βάσεις 6 πρέπει νά είναι 
ειλικρινείς καί δίκαιαι. Τούτο δμως δέν υπάρχει τώρα είς δσα έχει 
κάμει ό Φίλιππος.

Λέγω λοιπόν δτι πρέπει συγχρόνως είς μεν τούς Όλυν- 
θίους νά στείλετε βοήθειαν—καί δταν προτείνη κανείς άριστον 
καί τάχιστον τρόπον βοήθειας, τον προτιμώ—, προς δέ τούς 
Θεσσαλούς νά στείλετε πρέσβεις, οί όποιοι είς άλλους μέν νά
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μέν διδάξει ταϋτα, τούς δέ παροξύνει· καί γάρ νΟν είσίν 
έψηφισμένοι Παγασάς άπαιτεΐν καί περί Μαγνησίας

12 λόγους ποιεΐσθαι. Σκοπεΐσθε μέντοι τούτο, ώ δνδρες 
’Αθηναίοι, δπως μή λόγους έρούσι μόνον οί παρ’ ήμών 
πρέσβεις, άλλά καί έργον τι δεικνύειν έξουσιν, έξελη- 
λυθότων υμών άξΕως τής πόλεως καί δντων έπί τοΐς 
πράγμασιν ώς άπας μέν λόγος, δν άπή τά πράγματα, 
μάταιόν τι φαίνεται καί κενόν, μάλιστα δ’ ό παρά τής 
ήμετέρας πόλεως· δσω γάρ έτοιυότατ’ αύτώ δοκούμεν 
χρήσθαι, τοσούτω μάλλον άπιστοΟσι πάντες αύτφ.

13 Πολλήν δή τήν μετάστασιν καί μεγάλην δεικτέον τήν 
μεταβολήν, εισφέροντας, έξιόντας, άπαντα ποιοϋντας 
έτοίμως, εΐπερ τις ύμΐν προσέξει τόν νουν. Κ&ν ταύτ’ 
έθελήσηθ’ ώς προσήκει καί δή περαΐνειν, ού μόνον, ώ 
άνδρες ’Αθηναίοι, τά συμμαχικά άσθενώς καί άπΕστως 
έχοντα φανήσεται Φιλίππω, άλλά καί τά τής οΙκεΕας 
άρχής καί δυνάμεως κακώς έχοντ’ έξελεγχθήσεται.

14 'Όλως μέν γάρ ή Μακεδονική δύναμις καί άρχή έν 
μέν προσθήκη μερίς έστί τις ού μικρά, οΐον ύπήρξέ ποθ’ 
ύμΐν έπί Τιμοθέου πρός Όλυνθίους· πάλιν αδ πρός Πο- 
τϊδαιαν ΌλυνθΕοις έφάνη τι τούτο συναμφότερον· νυνί 
δέ θετταλοΐς νοσοΰσι καί τεταραγμέιοις έπί τήν τυ
ραννικήν οικίαν έβοήθησεν καί δποι τις δν, οΐμαι, 
προσθή κδν μικράν δύναμιν, πάντ’ ωφελεί· αύτή δέ

15 καθ’ αύτήν άσθενής καί πολλών κακών έστί μεστή. Καί 
γάρ οδτος άπασι τούτοις οίς δν τις μέγαν αύτόν ήγή- 
σαιτο, τοΐς πολέμοις καί ταΐς στρατείαις, §τ’ έπισφαλε- 
στέραν ή ύπήρχε φύσει κατεσκεύακεν έαυτώ. Μή γάρ 
οΐεσθε, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τοΐς αύτοΐς Φίλιππόν τε 
χαίρειν καί τούς άρχομένους, άλλ’ ό μέν δόξης έπιθυ-

1. 'Ε να ντίον  τοϋ Φ ιλίππου. Ό  Σχολιαστής τοϋ Δημοσθένους 
έπβξηγών τό χωρίον τοΰτο λ έ γ ε ι : «Είς δυο γάρ μερίζει τούς θεττα -  
λούς, είς άγνοοϋντας τόν Φίλιππον, καί είδότας μέν, δεδιότας δέ».

2. "Οτι ήλλάξατε πολύ καί μετεβλήθητε μεγάλως.
3. Προσ&ήχχι μερις S F B ' ηροσ&ήχης μερει V ulg.
4. Τ φ  364 π. X . ό ’Α θη να ίος οΰτος στρατηγός διεξήγαγε, μετά 

τοΰ Π ερδίκκα  τής Μ ακεδονίας, πόλεμον κατά τής 'Ο λυνθια κή ς ομο
σπονδίας, καταλαβών τήν Τορώνην, τήν Π οτίδα ιαν καί άλλας ακόμη 5 6

5. Υ π ά ρ χ ο υ ν  καί γρ α φ α ί: νοσοΰσι καί στασιάξονσι Υ - ατασιά- 
ξουσι καί τεταραγμένοις SB.

6. Ot τύραννοι τω ν Φερών Λυκόιρρων καί Π ειθόλ α ς εΐχον 
δεσπόσει τής Θ εσσαλίας έπί τι διάστημα.
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αναγγείλουν αυτά, άλλους δέ νά τούς εξερεθίσουν1. Διότι έχουν 
λάβει ήδη άπόφασιν νά τοΰ ζητήσουν τάς Παγασάς και νά κά
μουν διαπραγματεύσεις διά την Μαγνησίαν. Προσέξατε όμως 
τοΰτο, ώ ’Αθηναίοι, πώς δηλαδή οί πρέσβεις πού θά σταλούν εκ 
μέρους μας δεν θά εΐπουν μόνον λόγια, αλλά θά έχουν νά πα
ρουσιάσουν κα'ι κάποιο έργον, δτι έχετε εκστρατεύσει π. χ. κατά 
τρόπον αντάξιον τής πόλεώς μας, καί δτι εύρίσκεσθε είς τόν τό
πον οπού διεξάγεται ό πόλεμος. Διότι τά λόγια ό'λα, όταν λείπουν 
τά έργα, φαίνονται ώς κάτι μάταιον καί ανωφελές πράγμα, προ 
πάντων δέ όταν προέρχωνται από την πόλιν μας. Πράγματι 
δσον προθυμότερον φαινόμεθα δτι κάμνομεν χρήσιν αυτών, τό
σον περισσότερον δυσπιστοΰν δλοι εις αυτόν. Πρέπει λοιπόν νά 
δείξετε πολλήν αλλαγήν καί μεγάλην μεταβολήν8, συνεισφέροντες 
χρήματα, έκστρατεύοντες καί κάμνοντες δλα εν γένει προθύμως, 
Μν βεβαίως θέλετε νά σάς δίδη κανείς προσοχήν. Καί αν τά 
θελήσετε αυτά, όπως πρέπει, καί μάλιστα τά εκτελέσετε αμέσως, 
τότε, ώ ’Αθηναίοι, δχι μόνον αί συμμαχίαι τοΰ Φιλίππου θά φα
νούν δτι είναι ασθενείς καί ασταθείς προς αυτόν, αλλά καί αύτό 
το προσωπικόν του βασίλειον καί ή ιδιαιτέρα δύναμις του θά 
άποδειχθή δτι εύρίσκονται είς κακήν κατάστασιν.

Διότι γενικώς μέν ή δύναμις τοΰ Μακεδονικού κράτους δταν 
προστίθεται3 είς μίαν άλλην είναι βοήθεια δχι ασήμαντος, 
όπως π. χ. υπήρξε κάποτε εις σάς Ιπί τής στρατηγίας τοΰ Τιμο
θέου Ιναντίον τών Όλυνθίων i . ’Έπειτα πάλιν Ιναντίον τής Πο- 
τιδαίας ή δύναμις αύτη συνηνωμένη Ιδείχθη κάτι είς τούς 
Όλυνθίους. Τώρα τελευταία δέ είς τούς Θεσσαλού:, οί οποίοι 
εύρίσκοντο είς εμφυλίους στάσεις καί είχαν περιέλθει είς εσωτε
ρικός ταραχάς5, παρέσχε βοήθειαν είς τόν αγώνα κατά τής οι
κογένειας τών τυράννων6. Καί γενικώς νομίζω δπου καί αν 
προσθέση κανείς έστω καί μικράν δύναμιν πάντα ωφελεί. Μόνη 
της7 δμως είναι ασθενής καί πλήρης πολλών κακών. Καθόσον 
μάλιστα ούτος μέ δλα αυτά, διά τά όποια θά τόν εθεώρει κανείς 
μέγαν, δηλαδή μέ τούς πολέμους του καί τάς Ικστρατείας του, 
τήν έκαμε προς ζημίαν του ακόμη άσθενεστέραν άπό δ,τι ήτο 
£χ φύσεως. Διότι μή νομίζετε, ώ ’Αθηναίοι, δτι ό Φίλιππος καί 
•οί υπήκοοί του ευρίσκουν εύχαρίστησιν είς τά ίδια πράγματα8. 
Άλλ’ αυτός μέν Ιπιθυμεΐ δόξαν καί είς τήν άπόκτησιν αυτής έχει

7. Αυτή κ α θ ’ έαυτήν λαμβανομένη ή δύναμις τοΰ Μ ακεδονικού 
κρ ά του ς .

8. "Οτι τούς ευχαριστούν τά  ίδ ια  πράγματα" δτι συμφωνούν 
•δηλαδή βασιλεύς καί υπήκοοί του. ‘Υ παινιγμός είς διάστασιν αντιλή
ψ ε ω ν  μεταξύ Φ ιλίππου καί Μακεδόνων.



52 ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΟΥΣ

μεΐ καί τοΰτ’ έζήλωκε καί προήρηται πράττων καί κιν- 
δυνεύων, άν συμβή τι, παθεΐν, τήν τοΟ διαπράξασθαι 
ταΟΘ’ δ μηδείς πώποτε δλλος Μακεδόνων βασιλεύς δό-

16 ξαν άντί τοΟ ζήν άσφαλώς ήρημένος· τοΐς δέ τής μέν 
φιλοτιμίας τής άπό τούτων ού μέτεστι, κοπτόμενοι δ’ 
αίεί ταΐς στρατείαις ταύταις ταΐς δνω κάτω λυπούνται 
καί συνεχώς ταλαιπωροΟσιν, οΰτ’ έπί τοΐς έργοις οΰτ’ 
έπί τοΐς αύτών ίδίοις έώμενοι διατρίβειν, οΰθ’ δσ’ δν 
ποιήσωσιν οδτως όπως δν δύνωνται, ταύτ’ έχοντες δια- 
θέσθαι, κεκλειμένων τών έμπορίων τών έν τή χώρα διά 
τόν πόλεμον.

17 Οί μέν οδν πολλοί Μακεδόνων πώς έχουσι Φι- 
λίππω, έκ τούτων δν τις σκέψαιτ’ ούχαλεπώς· οί δέ δή 
περί αύτόν δντες ξένοι καί πεζέταιροι δόξαν μέν έχου- 
σιν ώς είσί θαυμαστοί καί συγκεκροτημένοι τά τοΟ πο
λέμου· ώς δ' έγώ τών έν αύτή τή χώρ^ γεγενημένων 
τινός ήκουον, άνδρός ούδαμώς οΐου τε ψεύδεσθαι,

18 ούδένων είσί βελτίους. Εί μέν γάρ τις άνήρ έστιν έν 
αύτοΐς οίος έμπειρος πολέμου καί άγώνων, τούτους 
μέν φιλοτιμία πάντας άπωθεΐν αύτόν έφη, βουλόμενον 
πάνθ’ αύτοΟ δοκεΐν είναι τά έργα—πρός γάρ αδ τοΐς 
δλλοις καί τήν φι> οτιμίαν άνυπέρβλητον είναι—· εί δέ 
τις σώφρων ή δίκαιος άλλως, τήν καθ’ ήμέραν άκρα- 
σίαν τοΟ βίου καί μέθην καί κορδακισμούς ού δυνάμε- 
νος φέρειν, παρεώσθαι καί έν ούδενός είναι μέρει τόν 
τοιοΰτον.

19 Λοιπούς δή περί αύτόν είναι ληστάς καί κόλακας καί 
τοιούτους άνθρώπους οΐους μεθυσθέντας όρχεΐσθαι 
τοιαΰτ’ οί’ έγώ νΟν όκνώ πρός ύμδς όνομάσαι Δήλον 
δ’ δτι ταύτ’ έστιν άληθή· καί γάρ οί)ς ένθένδε πάντες 1 2 3 4 5 6 7

1. Α ποβ λ έπ ει νά  άποκτήση δόξαν.
2. Οί υπήκοοί του δέν συμμερίζονται τήν φ ιλοδοξίαν του.
3. Οΰτε δύναντα ι νά  πωλήσουν τά  προ ϊόντα  των (W eil)· στε

ρούνται τών μέσων νά  χρησιμοποιήσουν αύτοβούλως ό,τι δύναντα ι νά 
κερδίσουν (Croiset).

4. Τό η ο ιή ύω α ιν  έχει τήν έννοιαν γεω ργικής παραγω γής. Ά ν τ ί  
αΰτοϋ, ευρισκομένου εις τά χειρόγραφα SFB, ή βουλγάτα ε χ ε ι : no-  
ρίσω σιν .

5. Ή  μόνιμος εξ εκλεκτών Μ ακεδόνων πεζώ ν σωματοφυλακή 
τοΰ Φ ιλίππου. Κ ατά τό λεξικόν Ά ρποκρ α τίω νος, οί πεζέταιροι ήσαν 
λοχαγοί, δεκαδάρχαι κλπ. τοΰ στρατού.

6. Ά ρ τ ίω ς  ήσκημένοι είς τήν πολεμικήν πειθαρχίαν.
7. Δέν αξίζουν περισσότερον άπό οίονδήποτε άλλον στρατόν. 

Δέν υπερτερούν κανενός.
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κατευθύνει τον ζήλον του1 και είναι αποφασισμένος πράττων 
και κινδυνεύων νά πάθη ο,τι καί αν φέρη ή τύχη, επειδή έπρο- 
τίμησε την δόξαν τοΰ νά κατορθώση δσα δέν επέτυχε κανείς 
έως τώρα βασιλεύς τών Μακεδόνων, αντί νά διάγη ζωήν ήσυχον 
καί άσφαλή. Εκείνοι όμως εις μέν την δόξαν, ή οποία προέρχεται 
από όλα αυτά, δέν μετέχουν3, καταπονούμενοι δε πάντοτε μέ αύ- 
τάς τάς άνω - κάτω εκστρατείας στενοχωροΰνται καί συνεχώς τα
λαιπωρούνται, διότι ούτε εις τάς γεωργικάς των εργασίας ούτε εις 
τάς άλλας ίδιωτικάς των υποθέσεις τούς αφήνει νά καταγίνωνται, 
■ούτε μπορούν νά τά διαθέσουν όπως θέλουν3, όσα προϊόντα 
καί άν έχουν 1, επειδή είναι άποκεκλησμένοι ένεκα τοΰ πολέμου 
οί εμπορικοί λιμένες πού υπάρχουν εις την χώραν των.

Πώς λοιπόν διάκεινται προς τον Φίλιππον οί περισσότεροι 
■από τούς Μακεδόνας δύναιαι κανείς νά τό συμπεράνη εύκολα 
από αυτά. Ώς προς δέ τούς μισθοφόρους καί τούς πεζεταίρους 5 
πού τον περιστοιχίζουν, έχουν μέν φήμην ότι είναι δήθεν αξιο
θαύμαστοι καί τελείως γυμνασμένοι εις τά πολεμικά6. Άλλ’ 
όπως ήκουσα από κάποιον εξ εκείνων πού έχούν διατρίψει εις 
τό εσωτερικόν αύτής τής χώρας, ό όποιος δέν είναι καθόλου 
άνθρωπος νά ψεύδεται, από κανένα άλλον στρατόν δέν είναι κα
λύτεροι7. Διότι εάν μέν μεταξύ αυτών είναι κανείς οπωσδήποτε 
έμπειρος πολέμου καί πολεμικών αγώνων, τούτους μέν όλους, 
μοΰ έλεγεν ότι από φιλοδοξίαν αυτός τούς άπομακρύνει, επειδή 
θέλει όλα τά κατορθώματα νά φαίνωνται ότι είναι ίδικά του8. 
—Διότι έκτος τών άλλων καί ή φιλοδοξία του δέν έχει όρια— 
’Άν δέ κανείς είναι σώφρων καί χρηστός εν γένει, δηλαδή άν
θρωπος πού δέν ήμπορεί νά ύποφέρη τήν καθημερινήν ακολα
σίαν τοΰ βίου καί τήν μέθην καί τούς ασέμνους χορούς9, αυτός 
παραγκωνίζεται καί δέν /.αμβάνεται καθόλου ύπ’ όψιν.

Κατόπιν τούτου, πέριξ αύτοΰ υπολείπονται10 λησταί καί 
κόλακες καί άνθρωποι τέτοιοι, ώστε άμα μεθύσουν είναι ικανοί 
νά χορεύσουν τέτοιους χορούς, τούς οποίους εγώ διστάζω νά 
σάς τούς περιγράφω αυτήν τήν στιγμήν. Είναι δέ φανερόν ότι 
αυτά είναι αληθινά. Διότι καί όσους έδιωχναν όλοι άπ’ εδώ11,

8. "Οτι προέρχονται από αύτόν καί μόνον. Ό τ ι  τά έκαμνεν 
όλα  αυτός.

9. Καί αυτός ό θαυμαστής τοΰ Φ ιλίππου Θ εόπομπος έστιγμά- 
τισε τά ή θη  τοΰ ήγεμόνος τούτου κα ί τών περί αύτόν. Βλ. χωρίον αυ
τού έν ’Α θηναίου V, ο. 260 Β : « Ή ν  δέ (Φ ίλιππος) καί βωμολόχος 
κ α ί κ α θ ’ έκάστην ημέραν μεθυσκόμενος...» . Π ρβλ. Πολυβίου V III , 11.

10. Π ά ντα  ταΰτα λέγει ό έκ Μ ακεδονίας έλθώ ν συνομιλητής τοΰ 
Α ημοοθένους.

11. ΆπεδιάικοΛΤΟ οΰτοι όχι δ ι’ εξορίας άλλά κοινή περιφρονήσει
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άπήλαυνον ώς πολύ τών θαυματοποιών άσελγεστέρους 
όντας, Καλλίαν έκεΐνον τόν δημόσιον καί τοιούτους 
άνθρώπους, μίμους γελοίων καί ποιητάς αισχρών 
άσμάτων, ών εις τούς συνόντας ποιοΰσιν εΐνεκα τοΟ

20 γελασθήναι, τούτους άγαπά καί περί αύτόν εχει. Καί- 
τοι ταΟτα, καί εί μικρά τις ήγεΐται, μεγάλ’, ώ άνδρες 
’Αθηναίοι, δείγματα τής έκείνου γνώμης καί κακοδαι
μονίας έστί τοΐς εδ φρονοΟσιν. Άλλ’, οίμαι, νΟν μέν 
έπισκοτεΐ τούτοις τό κατορθοΟν αί γάρ εύπραξίαι δει
νοί συγκρύψαι τά τοιαΟτ’ όνείδη· εί δέ τι πταίσει, τότ’ 
άκριβώς αύτοΰ ταΟτ’ έξετασθήσεται. Δοκεΐ δ’ έμοίγ’, ώ 
άνδρες ’Αθηναίοι, δείξειν ούκ εις μακράν, άν οϊ τε θεοί

21 θέλωσι καί ήμεΐς βούλησθε. 'Ώσπερ γάρ έν τοΐς σώ- 
μασιν, τέως μέν άν έββωμένος fj τις, ούδέν έπαισθά- 
νεται, έπάν δ’ άββώστημά τι συμβή, πάντα κινείται, 
κάν βήγμα κάν στρέμμα κάν άλλο τι τών ύπαρχόντων 
σαθρόν fj, οΰτω καί τών πόλεων καί τών τυρράνων, 
έως μέν άν έξω πολεμώσιν, άφανή τά κακά τοΐς πολ- 
λοΐς έστίν, έπειδάν δ’ δμορος πόλεμος συμπλοκή, πάντ’ 
έποίησεν έκδηλα.

22 Εί δέ τις ύμών, & άνδρες ’Αθηναίοι, τόν Φίλιππον 
εύτυχοΟνθ’ όρών, ταύτη φοβερόν προσπολεμήσαι νομί
ζει, σώφρονος μέν άνθρώπου λογισμω χρήται· μεγάλη 
γάρ βοπή, μάλλον δέ τό δλον ή τύχη παρά πάντ’ έστί τά 
τών άνθρώπων πράγματα· ού μήν άλλ’ Ιγωγε, εϊ τις αϊρε- 
σίν μοι δοίη, τήν τής ήμετέρας πόλεως τύχην άν έλοί- 
μην, έθελόντων ά προσήκει ποιεΐν ύμών αύτών καί 
κατά μικρόν, ή τήν έκείνου- πολύ γάρ πλείους άφορμάς 
εις τό τήν παρά τών θεών εύνοιαν όρώ ύμΐν ένούσας

23 ή ’κείνφ. Άλλ’, οίμαι, καθήμεθ’ ούδέν ποιοΟντες- ούκ 
Ινι δ’ αύτόν άργοΟντ’ ούδέ τοΐς φίλοις έπιτάττειν ύπέρ 
αύτοΟ τι ποιεΐν, μή τί γε δή τοΐς θεοΐς. Ού δή θαυμα
στόν έστιν εί στρατευόμενος καί πονών έκεΐνος αύτός 
καί παρών έφ’ άπασι καί μήτε καιρόν μηθ’ ώραν πα- 
ραλείπων ήμών μελλόντων καί ψηφιζομένων καί πυν- 
θανομένων περιγίγνεται. Ούδέ θαυμάζω τοθτ’ έγώ. 
τούναντίον γάρ άν ήν θαυμαστόν, εί μηδέν ποιοΟντες 1 2 3 4 5
1. *0 Κ αλλίας οΰτος ε ίνα ι άγνωστος άλλοθεν .
2. Κ ατά τόν Ά θ ή ν α ιο ν  ό Φ ίλιππος ήρέσκετο πράγματι είς τά

χονδροειδή αστεία.
3. "Ολα τίθεντα ι είς κ ίνη σ ιν  δλα παρουσιάζονται.
4. Φοβερόν διά νά πολεμήσΉ κανείς εναντίον του.
5. Ε ίς τό πννΦ ανομ ένω ν  ό W eil πρ ο σ θ έτε ι: *Γ τ ι  λ έγ ετα ι

νεώ τερον .
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έπειδή ήσαν αισχρότεροι καί από τούς άγΰρτας, δπως εκείνον 
τον Καλλίαν, τον δημόσιον δοϋλον1, καί τοιούτους ανθρώπους, 
γελωτοποιούς καί ποιητάς αισχρών φσμάτων, τά όποια συνθέ
τουν δι’ δσους πηγαίνουν εις συναναστροφάς διά νά προκαλή- 
ται γέλως, αυτούς αγαπά καί τούς έ'χει γύρω του2. Αύτά βέ
βαια, καί αν κανείς τά θεωρή μικρά πράγματα, είναι μεγάλαι 
αποδείξεις τής διανοίας του, ώ Αθηναίοι, καί τής φρενοπαθείας 
του δι’ δσους σκέπτονται όρθώς. ’Αλλά, νομίζω, τώρα μέν τά 
σκεπάζουν αύτά αί έπιτυχίαι του. Διότι αί εύτυχίαι είναι φοβε- 
ραί εις τό νά συγκαλύπτουν τά τοιαϋτα αίσχη. Έάν δμως πάθη 
κανέν ατύχημα, τότε δλαι του αί άσχημίαι θά καταδειχθοϋν λε
πτομερώς. Μοΰ φαίνεται δέ, εις εμέ τουλάχιστον, ώ Αθηναίοι, 
δτι αυτό θά φανή δχΐ μετά παρέλευσιν μακροϋ χρόνου, έάν εύ- 
δοκήσο ν οί θεοί καί τό θελήσετ καί σεις. Διότι δπως ακριβώς 
είς τά σώματα, εφόσον μέν κανείς είναι γερός, δέν αισθάνεται τί
ποτε εις τον εαυτόν του· δταν δμως τοϋ συμβή καμμιά ασθένεια, 
δλα εμφανίζονται3, είτε κανέν κάταγμα είτε καμμιά έξάρθρω- 
σις είτε τίποτε ά'λλο σαθρόν υπάρχει, οτιδήποτε καί αν είναι. 
Αυτό συμβαίνει καί με τάς πόλεις καί τούς τυράννους. Έφ’δσον 
μέν διεξάγουν πολέμους έ'ξω τής χώρας των, τά κακά είναι 
αφανή είς τούς πολλούς, δταν δμως έμπλακοΰν είς πόλεμον προς 
γείτονας των, τά φέρει δλα εις φώς.

Έάν δέ κανείς από σάς, ώ Αθηναίοι, επειδή βλέπει τον 
Φίλιππον νά ευτυχή, τον θεωρή διά τοΰτο φοβερόν αντίπα
λον 4, αυτός βεβαίως σκέπτεται ως φρόνιμος άνθρωπος. Διότι εί
ναι μεγάλη ή επιρροή τής τύχης, ή μάλλον είναι τό πάν είς δ'.α 
τά ανθρώπινα πράγματα. Έν τούτοις δμως εγώ, έάν κανείς μου 
έπρότεινε νά έκλέξω, θά έπροτίμων τήν τύχην τής ίδικής μας πό- 
λεως άπό τήν τύχην τήν ϊδικήν του, αν θά ήθέλατε σείς μόνοι 
σας νά κάμετε εκείνα πού πρέπει, έ'στω καί ολίγον' διότι βλέπω 
δτι σείς έχετε πολύ περισσοτέρους λόγους άπό εκείνον διά νά 
άπολαύετε τήν εύνοιαν τών θεών. Αλλά, νομίζω, καθημεθα χω
ρίς νά κάμνωμεν τίποτε- δέν είναι δέ δυνατόν, δταν κανείς κάθε
ται ό ίδιος άργύς, ούτε τούς φίλους του νά διατάσση νά κάμνουν 
κάτι χάριν τοϋ Ιαυτοϋ του, πολύ δέ όλιγώτερον βεβαίως τούς 
θεούς. Δέν είναι λοιπόν παράδοξον αν αυτός ό άνθρωπος, έκστρα- 
τεύων καί κοπιάζων ό ίδιος προσωπικώς καί παρευρισκόμενος 
είς δλα καί μή παραλείπων ούτε καμμίαν ευκαιρίαν ούτε κα
μίαν έποχήν τοϋ έτους, ύπερισχύη ημών πού άναβάλλομεν διαρ
κώς, μόνον άποφάσεις δέ λαμβάνομεν καί περωριζόμεθα εις τό 
νά ζητοϋμεν πληροφορίας 5. Ούτε παραξενεύομαι έγώ δι’ αυτό- 
διότι τό άντίθετον θά ήτο παράδοξον, έάν δηλαδή ημείς, ένφ δέν
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ήμεΐς 5>ν τοΐς πολ εμοϋσι προσήκει τοΟ πάντα ποιοΟν- 
τος περιήμεν.

24 Άλλ’ έκεΐνο θαυμάζω, εί Λακεδαιμονίοις μέν ποτ’, 
& άνδρες Αθηναίοι, ύπέρ τών Ελληνικών δικαίων άν- 
τήρατε, καί πόλλ’ ιδία πλεονεκτήσαι πολλάκις ύμΐν 
έξόν ούκ ήθελήσατε, άλλ’ ίν’ οί άλλοι τύχωσι τών δι
καίων, τά ύμέτερ’ αυτών άνηλίσκετ’ είσφέροντες καί 
προυκινδυνεύετε στρατευόμενοι, νυνί δ’ όκνεΐτ’ έξιέναι 
καί μέλλετ’ είσφέρειν ύπέρ τών ΰμετέρων αύτών κτη
μάτων, καί τούς μέν άλλους σεσώκατε πολλάκις πάν- 
τας καί καθ’ έν’ αύτών έκαστον έν μέρει, τά δ’ ύμέτερ’

25 αύτών άπολωλεκότες κάθησθε. Ταΰτα θαυμάζω, καί ετι 
πρός τούτοις, εί μηδείς ύμών, & άνδρες ’Αθηναίοι, δύ- 
ναται λογίσασθαι πόσον πολεμεΐτε χρόνον Φιλίππφ 
καί τί ποιούντων ύμών ό χρόνος διελήλυθεν οδτος. 
"Ιστέ γάρ δή που τοΟΘ’, δτι μελλόντων αύτών, έτέρους 
τινάς έλπιζόντων πράξειν, αίτιωμένων άλλήλους, κρι- 
νόντων, πάλιν έλπιζόντων, σχεδόν ταΰθ’ άπερ νυνί ποι-

26 ούντων, άπας ό χρόνος διελήλυθεν. ΕΙΘ’ οδτως άγνω- 
μόνως έχετ’, & άνδρες ’Αθηναίοι, ώστε δι’ δν έκ χρη
στών φαΟλα τά πράγματα τής πόλεως γέγονεν, διά 
τούτων έλπίζετε τών αύτών πράξεων έκ φαύλων αύτά 
χρηστά γενήσεσθαι; Άλλ’ ουτ’ εύλογον ουτ’ έχον έστί 
φύσιν τοΰτό γε· πολύ γάρ '̂δον έχοντας φυλάττειν ή 
κτήσασθαι πάντα πέφυκεν. ΝΟν δ’ δ τι μέν φυλάξομεν, 
ούδέν έσθ’ ύπό του πολέμου λοιπόν τών πρότερον, κτή
σασθαι δέ δει. Αύτών οδν ήμών έργον τοΰτ’ ήδη.

27 Φημί δή δεΐν είσφέρειν χρήματα, αύτούς έξιέναι προ- 
θύμως, μηδέν’ αίτίδσθαι πριν άν τών πραγμάτων κρα- 
τήσητε, τηνικαΟτα δ’ άπ’ αύτών τών έργων κρίνοντας 1 2 3 4 5 6 7

1. Έ λά β α τε  τά όπλα και έκάματε πόλεμον. Ε ίν α ι άγνωστον 
άν ό ρήτωρ έννοή τόν Βοιω τικόν πόλεμον τοΰ 378 ή τόν Κ ορινθ ια 
κόν τού 895.

2. Υ πα ιν ίσ σ ετα ι ίσως την έν Μ αραθώ νι μάχην.
3. Ύ π έρ  τών πόλεων τάς όποιας άποόλεσαν ο ί ’Α θη να ίο ι διαρ- 

κοϋντος τοΰ πολέμου.
4. Σ είς  άδρανεΐτε, σταυρώνετε τά χέρια.
5. Θά έπραττον ό,τι έπρεπε να  κάμνετε σείς.
6. Τόν αυτόν συλλογισμόν έχρησιμοποίησεν ό Δημοσθένης καί 

εις τόν α Φ ιλ ιπ π ικ ό ν , 2. Έ κ ε ΐ  ένεθάρρυνε τούς ’Α θηναίου," εδώ π ρ ο 
βαίνει εις σοβαράν προειδοποίησιν πρός αυτούς.

7. Οί σχολιασταί μνημονεύουν παραπλησίαν σκεψιν τοΰ Θου-
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κάμνομεν τίποτε από όσα πρέπει νά κάμνουν οί διεξάγοντες πό
λεμον, ΰπερισχύαμεν εκείνου πού τά κάμνει όλα.

Το εξής όμως ευρίσκω παράδοξον: ότι εναντίον μέν τών Λα
κεδαιμονίων εξηγέρθητε κάποτε, ώ ’Αθηναίοι, προς προάσπισιν 
τών ελληνικών δικαίων καί ενφ ήτο δυνατόν πολλάκις νά καρ- 
πωθήτε πολλάς Ιδιαιτέρας ωφελείας, εντούτοις δεν τό ήθελήσατε. 
Τουναντίον, διά νά εύρουν οί άλλοι τό δίκαιόν των, εξωδεύατε τά 
Ιδικά σας χρήματα συνεισφέροντες καί διεκινδυνεΰετε πρώτοι 
εϊς τάς μάχας2 έκστρατεύοντες οί ίδιοι, τώρα δε βαρύνεσθε 
νά εκστρατεύετε καί όλο αναβάλλετε νά συνεισφέρετε υπέρ τών 
ίδικών σας κτήσεων3. Καί τούς μέν άλλους (“Ελληνας) τούς 
έχετε σώσει πολλάκις όλους μαζί καί χωριστά ιόν καθένα εξ αυ
τών μέ την σειράν, ενφ δέ έχετε χάσει τάςίδικάς σας κτήσεις, σεις 
κάθεσθε * Δι’ αυτά παραξενεύομαι, προς τούτοις δέ ακόμη ότι 
κανείς από σάς, ώ ’Αθηναίοι, δέν δύναται νά ύπολογίση πόσον 
χρόνον πολεμεϊτε εναντίον τοΰ Φιλίππου καί τί έκάμνατε σεις ενφ 
παρήρχετο αυτό τό χρονικόν διάστημα. Διότι γνωρίζετε τούτο 
καλώς, πιστεύω, ότι δηλαδή ενφ σείς όλο άνεβάλλατε, ενφ ήλπί- 
ζατε ότι κάποιοι άλλοι θά ενήργουν διά λογαριασμόν σας 5, ενφ 
κατηγορούσατε ό εις τον άλλον, ενφ έδικάζατε τούς υπευθύνους, 
ενφ πάλιν ήλπίζατε, τέλος, ενφ σχεδόν έκάμνατε αυτά τά ίδια 
άκριβώς πού κάμνετε καί τώρα, έχει περάσει όλος αυτός ό καιρός. 
’Έπειτα τόσον απερίσκεπτοι είσθε, ώ ’Αθηναίοι, ώστε μέ τάς 
πράξεις χάρις εις τάς ('ποιας τά πράγματα τής πόλεως έχουν πε- 
ριέλθει από την (προηγουμένην) καλήν κατάστασιν εις τήν (ση
μερινήν) άθλίαν θέσιν, μέ αύτάς τάς Ιδίας πράξεις ελπίζετε ότι 
ή κατάστασις αύτη από άθλια θά γίνη καί πάλιν καλή 6 ; ’Αλλά 
τούτο βεβαίως ούτε λογικόν είναι ούτε φυσικόν. Διότι πολύ εύ- 
κολώτερον είναι έκ φύσεως τό νά φυλάσσουν οί άνθρωποι κάθε 
πράγμα όταν τό έχουν, παρά νά τό αποκτήσουν 7 8. Τώρα λοι
πόν δ πόλεμος δέν μάς έχει αφήσει νά φυλάξωμεν καμμίαν άπό 
πάς παλαιάς κτήσεις μας, είναι δέ ανάγκη νά άποκτήσωμεν. Εϊς 
ήμάς τούς ίδιους επομένως εναπόκειται ήδη τό έργον τούτο*.

Λέγω λοιπόν ότι είναι ανάγκη νά συνεισφέρετε χρήματα, 
νά έκστρατεύετε σείς οί ίδιοι προθύμως, νά μή κατηγορήτε κα
νένα πριν νά γίνετε κύριοι τής καταστάσεως9, τότε δέ, αφού 
κρίνετε έκαστον άπ’ αύτάς τάς πράξει: του, τούς μέν άξιεπαί-

κυδίδου, Β ', 62 : «Αΐσχιον δέ έχοντας όφαιρεθήναι ή κτωμένους άτυ-
χήσαι».

8. νΗ τοι δέν πρέπει νά  έλπίζω μεν τοΰ λοιπού δτι άλλοι τινές 
■θά ενεργήσουν διά λογαριασμόν μας.

9. Π οίν νά φέρετε εις α ίσ ιον πέρας τον πόλεμον.
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τούς μέν άξΙους έπαίνου τιμάν, τούς δ’ άδικοΰντας κο- 
λάζειν, τάς προφάσεις δ’ άψελεΐν καί τά καθ’ ύμ&ς έλ- 
λείμματα· ού γάρ έστι πικρώς έξετάσαι τί πέπρακται 
τοΐς άλλοις, &ν μή παρ’ ύμών πρώτον ύπάρξη τά δέον-

28 τα. Τίνος γάρ εΐνεκ’, ώ δνδρες ’Αθηναίοι, νομίζετε τοΟ- 
τον μέν ψεύγειν τόν πόλεμον πάντας δσους &ν έκπέμ- 
ψητε στρατηγούς, ίδιους δ’ εύρίσκειν πολέμους, εΐ δει 
τι τών δντων καί περί τών στρατηγών είπεΐν; "Οτι έν- 
ταΟθα μέν έστι τδθλ’ ύπέρ &ν έστίν δ πόλεμος ύμέτερα. 
Άμψίπολις κάν ληφθή, παραχρημ’ ύμεΐς κομιεΐσθε· οί 
δέ κίνδυνοι τών έψεστηκότων ’ίδιοι, μισθός δ’ ούκ έστιν· 
έκεΐ δέ κίνδυνοι μέν έλάττους, τά δέ λήμματα τών έφε- 
στηκότων καί τών στρατιωτών, Λάμψακος, Σίγειον, τά 
πλοΐ’ ά συλώσιν. Έπ’ οΰν τό λυσιτελοΟν αύτοΐς έκα
στοι χωροΟσιν.

29 Ύμεΐς δ’, δταν μέν εις τά πράγματ’ άποβλέψητε 
ψαύλως έχοντα, τούς έφεστηκότας κρίνετε, δταν δέ δόν- 
τες λόγον τάς άνάγκας άκουσητε ταΰτας, άφίετε. Περίε- 
στι τοίνυν ήμΐν άλλήλοις έρίζειν καί διεστάναι, τοΐς 
μέν ταΰτα πεπεισμένοις, τοΐς δέ ταΟτα, τά κοινά δ’ 
έχειν φαύλως. Πρότερον μέν γάρ, & άνδρες ’Αθηναίοι, 
είσεφέρετε κατά συμμορίας, νυνί δέ πολιτεύεσθε κατά 1 2 3 4 5

1. Τούς μή έκτελοΰντας χό καθήκον των στρατηγούς.
2. Τό χωρίον τούτο τού β ' Ό λνν& ιαχοΰ  άπό τής αρχής τής 

§ 27—καί ίδιους ή τελευταία φράσις : ου γάρ έσ τ ι.... τά  δέοντα — άπο- 
δεικνύει, κατά τόν W eil, ότι ό Δημοσθένης, καί to t εκφράζεται διά γε 
νικοτήτω ν, έχει ύ π ’όψιν του μ ίαν συγκεκριμένην καί σύγχρονον τότε περί
πτωσήν. Ό  επιφανής ελληνιστής πιστεύει ότι ό ρήτωρ ύπηνίσσετο τόν 
στρατηγόν Χ άρητα, τόν όποιον κατηγορούν τότε επί κακή διεξαγω γή  
τού πολέμου. Ε ις  τήν έπομένην παράγραφον 28 ό Δημοσθένης δι- 
καιολογώ ν έν τινι μέτριο τόν φίλον του στρατηγόν επιρρίπτει τήν ευ
θύνη ν τής καταστάσεω ς εις τόν τρόπον όργανώσεως τής εκστρατείας.

3. Δέν υπονοεί τόν πόλεμον κα τά  τής Ό λ ύνθ ο υ , αλλά ολόκλη
ρον τόν πόλεμον κατά  τού Φ ιλίππου άπό τής ένάρξειός του. Ε ίνα ι 
προφανές έν τούτοις ότι καί προσφάτως κατά  τόν πόλεμον τής Ό λ ύ ν 
θου  συνέβη παρόμοιον γεγονός. ’Α ντί νά  πολεμήση τόν Φ ίλιππον κα ί 
βοηθήση τούς Ό λ υνθ ίο υ ς  ό Χ άρης, μή έχω ν πώ ς νά  διαθρέψη καί πλ ή 
ρωσή τούς στρατιώτας, έλεηλάτει ουδέτερα εδάφη, συνελάμβανε παρα- 
πλέοντα  εμπορικά σκάφη κ .λ .π.

4. Ε ις τόν πόλεμον κατά τού Φ ιλίππου.
5. Χ ρήματα, δ ιά  νά πληρώ νουν τούς στρατιώτας των, δέν δ ί

δονται είς αυτούς.
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νους νά τιμάτε, τούς πταίοντας1 νά τιμωρήτε, να βγάζετε δέ 
από τό μέσον τάς προφάσεις και τάς ελλείψεις τάς δφειλομένας 
εις σάς. Διότι δέν είναι δυνατόν νά κάμνετε αυστηρόν έλεγχον 
τοΰ τί έχουν πράξει οι άλλοι, εάν πρώτα δέν Ικτελέσετε σείς οι 
ίδιοι δ,τι πρέπειa. Πράγματι διά ποιον λόγον, ώ ’Αθηναίοι, νο
μίζετε ότι τούτον μεν τον πόλεμον8 τον αποφεύγουν δλοι οϊ 
στρατηγοί, οποίους καί αν άποστείλετε, ευρίσκουν δέ ίδικούς των 
πολέμους, έάν πρέπη νά εΐπη κανείς κάτι δι’ δσα συμβαίνουν 
καί διά τούς στρατηγούς; Διότι εδώ μέν 4 τά ωφελήματα χάριν 
τών οποίων διεξάγεται ό πόλεμος είναι ίδικά σας. ”Αν π. χ. κυ- 
ριευθή ή Άμφίπολις, αμέσως σείς θά τήν παραλάβετε. Οί κίν
δυνοι εξ άλλου ανήκουν άποκλειστικώς εις τούς στρατηγούς, μι
σθός δέ δέν υπάρχει6. ’Εκεί όμως6 κίνδυνοι μέν υπάρχουν 
όλιγώτεροι, τά δέ κέρδη είναι τών στρατηγών καί τών στρατιω
τών, π.χ. ή Λάμψακος, τό Σίγειον7 καί τά πλοία πού ληστεύουν. 
"Εκαστος λοιπόν βαδίζει εκεί οπού ευρίσκει συμφέρον.

Σείς εν τούτοις, όταν μέν άποβλέψετε εις τά πράγματα καί 
διαπιστώσετε δτι εύρίσκονται εις κακήν κατάστασιν, εισάγετε εις 
δίκην τούς στρατηγούς, όταν δέ τούς δώσετε τήν άδειαν νά άπο- 
λογηθοΰν καί ακούσετε τάς άνάγκας των 8, τότε τούς άθφώνετε. 
Ώς κέρδος λοιπόν απ’ αύτά μάς μένει τό δτι φιλονικοϋμεν ανα
μεταξύ μας καί εύρισκόμεθα εις διάστασιν, διότι άλλοι μέν έχουν 
σχηματίσει αυτήν τήν πεποίθησιν, άλλοι δέ άλλην, καί τά δη
μόσια πράγματα εύρίσκονται εις κακήν κατάστασιν. Διότι πρότε- 
ρον μέν, ώ ’Αθηναίοι, έπληρώνατε τον φόρον κατά συμμο-

6. "Η τοι εις τούς πολέμους τούς οποίους άταλαμβάνουν οί 
στρατηγοί αύτοβούλως (6ιά λογαριασμόν των), πρός έξεΰρεσιν χρημά
των καί τροφίμων έκ ληστείας καί πε ιρατείας.

7. Ε ίς τό Σ ίγειον ήρέσκετο νά  διαμένη ό Χ άρης (κατά τόν Θ εό
πομπον, βλ. Ά θ η ν . X II , 532Β.). Λάμψακος καί Σ ίγειον εύρίσκονται 
έπί τής άσιατικής παραλίας τοΰ 'Ε λλησπόντου, υποθέτουν δέ τινες ότι 
κατέλαβεν αύτάς ό Χ άρης δ ι’ ίδιον λογαριασμόν τφ  356 π. X., όταν 
τόν αυτόν λόγον προφασιζόμενος (ελλειψιν χρημάτω ν) έγκατέλειψε τόν 
πόλεμον κατά  τών επαναστατησάντων συμμάχων τών ’Α θηνώ ν καί 
έτέθη  είς τήν υπηρεσίαν τοΰ σατράπου Ά ρταβάζου.

8. Ό  ρήτωρ ύπέμνησε πρό ολίγου τάς άνάγκας ταύτας. Μή 
εχοντες υπό τάς δ ιαταγάς των είμή ξένους μισθοφόρους καί στερούμε
νοι τών ά ναγκαίω ν χρημάτω ν πρός διατροφήν καί μισθοδοσίαν των, οί 
στρατηγοί παρημέλουν τό καθήκον των.
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συμμορίας. 'Ρήτωρ ήγεμών έκατέρων, καί στρατηγός 
ύπό τούτω καί οί βοησόμενοι οί τριακόσιοι- οί δ’ άλλοι 
προσνενέμησθε οί μέν ώς τούτους, οί δ’ ώς έκείνους.

30 Δει δή ταΰτ' έπανέντας καί υμών αύτών έτι καί νυν 
γενομένους κοινόν καί τό βουλεύεσθαι καί τό λέγειν 
καί τό πράττειν ποιήσαι. Εί δέ τοΐς μέν ώσπ^ρ έκ τυ- 
ραννίδος ύμών έπιτάττειν άποδώσετε, τοΐς δ’ άναγκά- 
ζεσθαι τριηραρχεΐν, είσφέρειν, στρατεύεσθαι, τοΐς δέ 
ψηφίζεσθαι κατά τούτων μόνον, άλλο δέ μηδ’ ότι- 
οΟν συμπονεΐν, ούχί γενήσεται τών δεόντων ύμΐν ούδέν 
έν καιρώ- τό γάρ ήδικημένον άεί μέρος έλλείψει- είθ’ 
ύμΐν τούτους κολάζειν άντί τών έχθρών έξέσται.

31 Λέγω δή κεφάλαιον, πάντας είσψέρειν άφ’ δσων έκα
στος έχει τό ίσον- πάντας έξιέναι κατά μέρος, έως &ν 
ίχπαντες στρατεύσησθε- πάσι τοΐς παριοΰσι λόγον δι- 
δόναι καί τά βέλτισθ’ δ>ν &ν άκούσηθ’ αίρεΐσθαι, μή &ν 
ό δεΐν’ ή ό δεΐν’ εϊπη. Κ&ν ταΟτα ποιήτε, ού τόν είπόν- 
τα μόνον παραχρήμ’ έπαινέσεσθε, άλλά καί ύμάς αύ- 
τούς ύστερον, βέλτιον τών δλων πραγμάτων ύμΐν 
έχόντων. 1 2 3

1. Σ υμ μ ο ρ ία  ήτο όμάς ηορολογουμένω ν. Κ ατά συμμορίας (20 
τόν αριθμόν) ήσαν ώργανοψένοι (τφ  357) οί εύποροηεροι τών ’Α θη να ί
ων, εις τούς όποιους ά νετίθετο , δ ι’ Ιδίας αυτών δαπάνης, ό εξοπλισμός 
ενός πολεμικού πλοίου (τρ ιη ρα ρ χία ). Ή  αυτή ομαδική όργάνωσις έχρη- 
σίμευε καί εις τόν φόρον επί τής περιουσίας (εισφορά), διά τόν φόρον 
δέ τούτον ε ίχεν αυτή κα θ ιερω θή  τφ  378 π .Χ . Ύ π ή ρχεν  όμως μία δ ια 
φορά. Ή  τρ ιηραρχία  έπεβάλλετο άποκλειστικώς εις τούς 1200 πλουσιω- 
τέρους πολίτας, οι όποιοι περιελαμβάνοντο εις τάς συμμορίας, ένφ τήν 
ε ισφ ο ρ ά ν  έπλήρωνον δλοι οί πολ ΐτα ι, έκτος τών δλως απόρω ν. Ο ί 1200 
σν μ μ ο ρ ΐτα ι προκατέβαλλον τά χρήματα τών οποίων είχεν ανάγκη  ή 
πολιτεία, έν αναμονή είσπράξεώς των καί άπό τούς άλλους πολίτας. 
Ό  Δημοσθένης λέγει : η ρότερ ον  ε ΐο εφ έρε τε, όχι διότι τό φορολογικόν 
τούτο σύστημα ε ίχε  καταργηθή , άλλά διότι άπό  τίνος ε ίχε παυσει ό 
δήμος νά  προσφεύγη εις φόρον έπιβαρύνοντα τήν πλεισψηφίαν τών 
πολιτώ ν. Βλ. καί τόν λόγον τού Δημοσθένους Π ερ ί τω ν σ υ μμορ ιώ ν.

2. Δ ιαχειρίζεσθε τά πράγματα  τής πολιτείας κατά  κομματικός 
φατρ ίας.

3. Οί εγκάθετο ι, οί οριζόμενοι διά νά  κραυγάζουν, έπιδοκιμά- 
ζου ν  ή άποδοκιμάζουν τούς αγορεύοντας εις τήν συνέλευσιν. Τούτους
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ρίας1, τώρα δέ πολιτεύεσθε κατά συμμορίας* * 3. 'Ένας ρήτωρ 
είναι αρχηγός έκάστης πολιτικής μερίδος και ένας στρατηγός 
ύπαρχηγός του και όσοι θά φωνάζουν είναι όπως οϊ «τριακό
σιοι» *. Οί λοιποί είσθε μοιρασμένοι άλλοι μέν με τοΰτους, άλ
λοι δέ με εκείνους4 5. Αϊ, λοιπόν, άφοΰ τα άφήσετε κατά μέρος 
αυτά καί γίνετε κύριοι τοΰ εαυτού σας6, έστω καί τώρα, πρέπει 
νά καταστήσετε κοινόν εις δλους καί τό συσκέπτεσθαι καί τό λέ- 
γειν καί τόπράττειν. Έάν δέ εις άλλους μέν δώσετε τό δικαίωμα 
νά σάς διατάσσουν ωσάν νά έχουν τυραννικήν εξουσίαν επάνω 
σας, εις άλλους δέ επιβάλετε τήν ύποχρέωσιν νά εξοπλίζουν τριή- 
ρεις, νά συνεισφέρουν ή νά στρατευωνται, εις άλλους νά λαμ
βάνουν αποφάσεις μόνον εναντίον τούτων καί νά μή συνεργά
ζονται είς τίποτε άλλο, ούτε εις τό παραμικρόν, δέν θά γίνεται 
τίποτε από δ,τι πρέπει πρόςδφελός σας είς τήν κατάλληλον περί- 
στασιν. Διότι δσοι από τούς πολίτας θά είναι ήδικημένοι θά υστε
ρούν πάντοτε6 καί κατόπιν βεβαίως σείς θά δύνασθε νά τούς 
τιμωρήτε, (αλλά θά τούς τιμωρήτε) αντί των εχθρών.

Προτείνω λοιπόν εν συνάψει όλοι νά εισφέρουν τό άνάλο- 
γον μέρος κατά τούς πόρους πού έχει έ'καστος. /Όλοι νά εκ
στρατεύουν μέ τήν σειράν, έως ότου υπηρετήσετε όλοι- νά επι
τρέπετε δέ είς δλους τούς ρήτορας7 νά ομιλούν /ΧαΙ νά εκλέγετε 
κατόπιν τά πλέον ωφέλιμα από δσα ακούσετε, καί δχι εκείνα 
πού θά εϊπη ό τάδε ή δ δείνα8. Καί άν κάμνετε αυτά, τότε όχι 
μόνον εκείνον πού ώμίλησε προ ολίγου9 θά επαινέσετε, αλλά 
καί τον εαυτόν σας κατόπιν, δταν ή δλη κατάστασις τών πρα
γμάτων θά είναι καλυτέρα διά σάς.

παραβάλλει ό Δημοσθένης πρός τούς τρ ιαχοαίονς, τούς 300 δηλαδή
πλουσιωτέρους πολίτας, οί όποιοι έδιδον προκαταβολής διά τά όλιγώ-
τερον εύπορα μέλη των συμμοριών καί έκανόνιζον κα τ’ αρέσκειαν τά 
τής κατανομής τοΰ φόρου είς τά  μέλη τής συμμορίας κ. λ. π._

4. 'Α λ λ ο ι μέ τήν μίαν πολιτικήν μερίδα καί άλλοι μέ τήν άλλην. 
Τό χωρίον τοϋτο τοΰ β' Ό Χ νν& ιαχον  έχει παραληφθή έκ τοΰ λόγου 
Π ερ ί αυντάξεω ς, 20.

5. ’Αποκτήσετε τήν πολιτικήν σας ανεξαρτησίαν.
6. Ο ί επιβαρυνόμενοι έκάστοτε μέ άδικα  βάρη πολ ΐτα ι θ ά  κα

θυστερούν είς τήν έκπλήρωσιν τώ ν υποχρεώσεων των.
7. Ε ίς όλους εκείνους οί όποιοι ζητοΰν τόν λόγον.
8. ’Υ παινιγμός κατά τοΰ Εύβούλου καί τώ ν φίλων του, οί όπ ο ι

οι είχον τότε τήν εύνοιαν τοΰ λαοΰ.
9. Ό χ ι  μόνον τόν ρήτορα είς τό τέλος τοΰ λόγου του.



ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Γ
Λιβανιού ύπόθεσις

1 Έπεμψαν βοήθειαν τοϊς Όλυνθίοις οι ’Αθηναίοι καί 
τι κατορθοϋν εδοξαν δ ι’ αυτής' καί ταντ αυτοϊς άπηγγέλ- 
λετο. 'Ο δε δήμος περιχαρής, οι τε ρήτορες παρακαλοϋσιν 
Ιπί τιμωρίαν Φιλίππου. Δέδοικε τοίνυν δ Δημοσθένης μή 
θαρσήσαντες, ώς τά πάντα νενικηκότες καί ικανήν βοή
θειαν πεποιημένοι τοϊς Όλυνθίοις, τών λοιπών δλιγωρή- 
σωσι. Διά τοϋτο παρελθών επικόπτει τήν αλαζονείαν αύ- 
τών καί προς ευλάβειαν σώφρονα τήν γνώμην μεθίστησι, 
λέγων ου περί τής Φιλίππου τιμωρίας νϋν αύτοϊς είναι τον 
λόγον, άλλά περί τής τών συμμάχων σωτηρίας. ΟΙδε γάρ 
δτι καί ’Αθηναίοι καί άλλοι πού τινες του μεν μή τά οι
κεία προέσθαι ποιούνται φροντίδα, περί δε τό τιμωρήσα-

2 σθαι τους εναντίους ήττον σπουδάζουσιν. Έ ν δε τούτφ τφ  
λόγφ καί τής περί τών θεωρικών χρημάτων συμβουλής 
φανερώτερον άπτεται, καί άξιοι λυθήναι τους νόμους τους 
έπιτιθέντας ζημίαν τοϊς γράψασιν αυτά γενέσθαι στρα
τιωτικά, ΐν ’ αδαές ή τδ συμβουλεύειν τά βέλτιστα. Παραι
νεί δε καί δλως προς τον τών προγόνων ζήλον άναστήναι 
καί στρατεύεσθαι σώμασιν οίκείοις' καί έπιτιμήσει πολλή 
κέχρηται κατά του δήμου τε ώς έκλελυμένου καί τών δημα
γωγών ώς ουκ όρθώς προϊσταμένων τής πόλεως.
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1 Ούχί ταύτά παρίσταταί μοι γιγνώσκειν, ώ δνδρες 
’Αθηναίοι, όταν τ’ εις τά πράγματ’ άποβλέψω καί όταν 
πρός τούς λόγους οϋς άκούω· τούς μέν γάρ λόγους 
περί τού τιμωρήσασθαι Φίλιππον όρώ γιγνομένους, τά 
δέ πράγματ’ εις τούτο προήκοντα, ώσθ’ δπως μή πει- 
σόμεθ’ αύτοί πρότερον κακώς σκέψασθαι δέον. Ούδέν 
ουν άλλο μοι δοκούσιν οί τά τοιαύτα λέγοντες ή την 
ύπόθεσιν, περί ής βουλεύεσθε, ούχί τήν οδσαν παρι- 
στάντες ύμΐν άμαρτάνειν.

2 Έγώ δ’ ότι μέν ποτ’ έξήν τη πόλει καί τά αύτής 
έχειν άσφαλώς καί Φίλιππον τιμωρήσασθαι, καί μάλ’ 
άκριβώς οίδα- έπ’ έμού γάρ, ού πάλαι γέγονε ταΰτ’ 
άμφότερα· νύν μέντοι πέπεισμαι τούθ’ ικανόν προλα- 
βεΐν ήμΐν είναι τήν πρώτην, δπως τούς συμμάχους σώ- 
σομεν. Έάν γάρ τούτο βεβαίως ύπάρξη, τότε καί περί 
τού τίνα τιμωρήσεταί τις καί δν τρόπον έξέσται σκο- 
πεΐν πριν δέ τήν άρχήν όρθώς ύποθέσθαι, μάταιον 
ήγοΰμαι περί τής τελευτής όντινοΰν ποιεΐσθαι λόγον.

3 ’Ο μέν ουν παρών καιρός, εϊπερ ποτέ, πολλής φρον- 
τίδος καί βουλής δεΐται· έγώ δέ, ούχ δ τι χρή περί τών 
παρόντων συμβουλεΰσαι χαλεπώτατον ήγοΰμαι, άλλ’ 
έκεΐν’ άπορώ, τίνα χρή τρόπον, <5 άνδρες ’Αθηναίοι, 
πρός ύμδς περί αύτών είπεΐν. Πέπεισμαι γάρ έξ ών 
παρών καί άκούων σύνοιδα, τά πλείω τών πραγμάτων 
ήμδς έκπεφευγέναι τώ μή βούλεσθαι τά δέοντα ποιεΐν 
ή τφ μή συνιέναι. Άξιώ δ’ ύμδς, δν μετά παββησίας 
ποιώμαι τούς λόγους, ύπομένειν, τοΟτο θεωροΰντας εϊ
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Δεν μοΰ έρχεται νά σχηματίζω την αυτήν γνώμην, ώ ’Αθη
ναίοι, δταν στρέφω τό βλέμμα εις τα πράγματα και όταν απο
βλέπω προς τούς λόγους πού ακούω. Διότι οί μέν λόγοι βλέπω 
οτι γίνονται διά την τιμωρίαν τοΰ Φιλίππου, τά δέ πράγματα 
έχουν προχωρήσει εις τοιοΰτον σημεΐον, ώστε νά παρίσταται 
άνάγκη νά σκεφθώμεν πώς δεν θά πάθωμεν προηγουμένως ήμείς 
οί ίδιοι κανέν κακόν. Μοΰ φαίνεται λοιπόν δτι δεν κάμνουν τίποτε 
άλλο οί λέγοντες τά τοιαΰτα, παρά οτι σφάλλονται παριστάνοντες 
εις σάς την ύπόθεσιν, διά τήν οποίαν συσκέπτεσθε, όχι όπως είναι 
είς τήν πραγματικότητα. Έγώ βεβαίως γνωρίζω, και μάλιστα 
πολύ καλά, ότι άλλοτε μέν ποτέ ή πόλις μας ήτο εις θέσιν καί 
τάς κτήσεις της νά κατέχη ασφαλώς καί τον Φίλιππον νά τιμω- 
ρήση. Διότι επί τών ημερών μου καί όχι προ πολλοΰ έχουν γί
νει καί τά δύο αυτά. Τώρα όμως είμαι πεπεισμένος ότι είναι 
αρκετόν είς ημάς νά έπιδιώξωμεν κατά πρώτον πώς θά σώσωμεν 
τούς συμμάχους. Διότι, εάν εξασφαλισθή τοΰτο, τότε θά είναι 
έπιτετραμμένον νά σκεφθώμεν καί περί τοΰ ποιον θά τιμωρήσω- 
μεν καί κατά ποιον τρόπον. Πριν όμως στερεώσωμεν ασφαλώς 
τήν αρχήν, θεωρώ μάταιον τό νά κάμνωμεν οίονδήποτε λόγον 
περί τοΰ τέλους.

Ή παροΰσα λοιπόν περίστασις έχει ανάγκην πολλής φρον- 
τίδος καί σκέψεως, περισσότερον από κάθε άλλην. Έγώ δέ δέν 
θεωρώ δυσκολώτατον τί πρέπει νά συμβουλεύσω περί τών πα
ρόντων πραγμάτων, άλλ’ εύρίσκομαι είς αμηχανίαν διά τό εξής: 
κατά ποιον δηλαδή τρόπον, ώ ’Αθηναίοι, πρέπει νά σάς ομι
λήσω περί αυτών. Διότι είμαι πεπεισμένος, από όσα γνωρίζω 
καλώς, εκ προσωπικής άντιλήψεως καί εξ ακοής, ότι μάλλον μάς 
έχουν διαφύγει αί περισσότεροι εύκαιρίαι, επειδή δέν θέλομεν νά 
κάμνωμεν δ,τι πρέπει, παρά επειδή δέν τό άντιλαμβανόμεθα. 
Σάς ζητώ λοιπόν, αν ομιλώ μέ έλευθεροστομίαν, νά κάμνετε 
υπομονήν, λαμβάνοντες ύπ’ δψιν μόνον αν λέγω τήν άλήθειαν
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τάληθή λέγω, καί διά τοΰτο, ϊνα τά λοιπά βελτίω γέ- 
νητσι- όρατε γάρ ώς έκ του προς χάριν δημηγορεί ν 
ένίους εις παν προελήλυθε μοχθηρίας τά παρόντα.

4 Άναγκαίον δ’ ύπολσμβάνω μικρά τών γεγενημέ- 
νων πρώτον υμάς όπομνήσαι. Μέμνησθ’, ώ άνδρες 
’Αθηναίοι, δτ’ άπηγγέλθη Φίλιππος όμΐν έν Θράκη τρί
τον ή τέταρτον έτος τουτί Ήραΐον τείχος πολιορκών. 
Τότε τοίνυν μήν μέν ήν μεμακτηριών- πολλών δέ λό
γων καί θορύβου γιγνομένου παρ’ ύμΐν, έψηφίσασθε 
τετταράκοντα τριήρεις καθέλκειν καί τούς μέχρι πέντε 
καίτετταράκοντα έτών αύτούς έμβαίνειν καί τάλαντ’ ε
ξήκοντα είσφέρειν. Καί μετά ταΰτα διελθόντος του ένι- 
αυτοΟ τούτου έκατομβαιών, μεταγειτνιών, βοηδρομιών 
τούτου του μηνός μόγις μετά τά μυστήρια δέκα ναΰς 
άπεστείλατ’ έχοντα κενάς Χαρίδημον καί πέντε τάλαντ’

5 άργυρίου. Ώς γάρ ήγγέλθη Φίλιππος άσθενών ή τε- 
θνεώς—ήλθε γάρ άμφότερα—, ούκέτι καιρόν ούδένα 
τοΟ βοηθεΐν νομίσαντες άφεΐτ’, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, 
τόν άπόστολον. 'Ήν δ’ οδτος ό καιρός αυτός· εί γάρ 
τότ’ έκεΐσ’ έβοηθήσαμεν, ώσπερ έψηφισάμεθα, προθυ- 
μως, ούκ &ν ήνώχλει νυν ήμΐν ό Φίλιππος σωθείς.

6 Τά μέν δή τότε πραχθέντ’ ούκ &ν άλλως έχοι- νυν δ’ 
έτέρου πολέμου καιρός ήκει τις, δι’ δν καί περί τού
των έμνήσθην, ϊνα μή ταΰτά πάθητε. Τί δή χρησόμεθ’, 
ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τούτω; Εί γάρ μή βοηθήσετε παντί 1 2 3 4 5 6

1. " ϊνα  τά  πράγματα  ε ίς τό  έξης καλυτερεύσουν.
2. Νά σάς ύπομνήσω διά βραχέων γεγονότα  τινά  τοϋ παρελ

θόντος.
3. Ή  πολιορκία τοΰ 'Η ραίου τείχους έγινε τφ  352, επί άρχον- 

τος ’Αριστοδήμου, ήτοι περί τά  τρία έτη προ τής έκφωνήσεωο τοΰ γ ' 
Ό Ιν ν& ια κο ϋ . Ό  ρήτωρ λέγει η τέτα ρτον  διότι το διάστημα τοΰτο π ε 
ριλαμβάνει τέσσαρας επώνυμους άρχοντας έν Ά θ ή ν α ις .

4. Π έμπτης μήν τοΰ Ά ττικοΰ  έτους, αντίστοιχω ν περίπου εις 
τόν σημερινόν Νοέμβριον.

5. Ή  άπόφασις Ιλή φ θ η  έν μέσω πολλώ ν λόγω ν καί μεγάλου 
θορύβου.

6. Οί ’Α θηναίο ι ήδύναντο νά  κληθοΰν όπως υπηρετήσουν είς τόν 
στρατόν άπό ηλικίας 18 μέχρις 60 ετών. Ό  W esterm ann (συμφωνοΰν- 
τος καί τοΰ W eil) φρονεί δτι ό αρ ιθμός 45 δέν είνα ι ακριβής (όφει- 
λόμενος είς άλλοίωσιν τοΰ κειμένου), δ ιότι διά τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν καί προς έπιβίβασιν έπί 40 πολεμικών πλοίων δέν παρίστατο 
άνάγκη κινητοποιήσεως τόσων ηλικιών στρατευσίμων. Ε ίς τόν λόγον 
τον  Π ερ ί παρα π ρεσ β εία ς, § 133, ό Α ισχίνης λέγει δτι είς  τινα  άλλην 
περίπτω σιν πρός έπιβίβασιν επί 50 πλοίων έκλήθησαν οί νέοι κάτω
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καί προς τον σκοπόν τούτον, διά νά άποβοΰν εις τό εξής καλύ
τερα1. ΙΙράγματι βλέπετε ότι, επειδή μερικοί δημηγορούν διά 
νά σάς ευχαριστούν μόνον, τά πράγματα επί τού παρόντος έχουν 
φθάσει ε?ς τό χείριστον σημεΐον.

Άναγκαΐον θεωρώ πρώτον νά σάς υπενθυμίσω ολίγα από 
όσα έχουν γίνει3. Ένθυμεΐσθε δηλαδή, ώ ’Αθηναίοι, τί συνέβη, 
όταν σάς άνηγγέλθη, εδώ καί τρία ή τέσσαρα χρόνια με τούτο, 
οτι ό Φίλιππος έπολιόρκει εις την Θράκην τό Ήραΐον τείχος 3. 
Τότε, ώς γνωστόν, ήτο μην Μαιμακτηριών 1- ενώ δε έγίνοντο πολ- 
λαί αγορεύσεις καί πολύς θόρυβος δ μεταξύ σας, άπεφασίσατε νά 
καθελκύσετε τεσσαράκοντα τριήρεις, νά έπιβιβασθούν δε εις αύτάς 
οί έχοντες ηλικίαν μέχρι τεσσαράκοντα πέντε ετών6 αυτοπροσώ
πως καί νά συνεισφέρετε εξήκοντα τάλαντα. Μετά ταΰτα, αφού 
έπέρασε τό έτος αυτό, ήλθεν δ μην Έκατομβαιών, δ Μεταγει- 
τνιών, δ Βοηδρομιών7. Κατά τούτον μόλις τον μήνα, μετά τά 
Έλευσίνια μυστήρια, άπεστείλατε τον Χαρίδημον με δέκα πολε
μικά πλοία χωρίς στρατκυτας8 καί με πέντε αργυρά τάλαντα. 
Διότι μόλις άνηγγέλθη δ'τι δ Φίλιππος ήσθένει ή ειχεν άποθά- 
νει—ήλθαν πράγματι καί αί δύο αύταί ειδήσεις9—, επειδή ένο- 
μίσατε διι δεν ήτο πλέον καθόλου περίστασις βοήθειας, παρατή
σατε, ώ ’Αθηναίοι, τήν άποστολί|ν τής ένισχύσεως10 11 12. ΤΗτο δέ 
ή περίστασις αυτή ή καταλληλοτέρα. Διότι εάν έστέλλαμεν τότε 
βοήθειαν εκεί, όπως ακριβώς άπεφασίσαμεν, μέ προθυμίαν, δέν 
θά μάς ήνώχλει τώρα δ Φίλιππος, αφού πλέον έσώθη.

Καί όσα μεν έπράχθησαν τότε δέν είναι δυνατόν νά έχουν 
άλλως11. Τώρα όμως παρουσιάσθη άλλου πολέιιου ευκαιρία, 
ένεκα τής δποίας ακριβώς έκαμα λόγον περί τών ανωτέρω, διά νά 
μή πάθετε τά ίδ ια 13. ΙΙώς λοιπόν θά τήν χρησιμοποιήσωμεν αυ
τήν τήν ευκαιρίαν, ώ ’Αθηναίοι; Διότι, αν δέν στείλετε βοή-

τών 30 ετών. Τό άντιγραφ ικόν λά θος  οφείλεται εις τον αριθμόν τ ετ -  
ταράκοντα  (τριήρεις) τής προηγούμενης σειράς τοΰ κειμένου.

7. 01 τρεις πρώτοι μήνες τοΰ ’Α ττικού έτους. Βλέπομεν ότι οί 
’ Υθηναΐοι μετά έν σχεδόν έτος έστειλαν την βοήθειαν εκείνην υπό τον 
Χ αρίδημον.

8. Κ ενά ς  δηλαδή π ο λ ιτ ικ ή ς  δυνάμεω ς, ώς υπονοεί ό Σ χολ ια 
στής- χωρίς νά  έπιβιβασθοΰν αυτών στρατιώται ’Α θηναίοι πολ ϊτα ι. 
Βλ. και α' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν , 53.

9. Ή  πληροφορία περί άσθενείας τοΰ Φ ιλίππου ήτο ακριβής.
10. Ό  Χαρίδημος κατόπ ιν τούτου άπεστάλη άλλαχοΰ, ίσως εις 

τόν ‘Ελλήσποντον, διότι δέν δ ιευκρινεϊται αν άνεκλήθη.
11. Δεν δύνανται νά  μεταβληθοϋν. Ό , τ ι  έγινε, έγινε
12. Διά νά  μή ύποπέσετε εις τά αυτά σφάλματα.
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σθένει κατά τό δυνατόν, Θεάσασ3’ 8ν τρόπον ύμεΐς
7 έστρατηγηκότες πάντ’ έσεσθ’ ύπέρ Φιλίππου. Ύπαρχον 

Όλύνθιοι δόναμίν τινα κεκτημένοι, καί διέκειθ’ οδ- 
τω τά πράγματα- ούτε Φίλιππος έθάββει τούτους, 
ουθ’ οδτοι Φίλιππον. Έπράξαμεν ,ήμεΐς κάκεΐνοι πρός 
ήμας ειρήνην- ήν τοΰθ’ ώσπερ έμπόδισμά τι τώ Φιλίππω 
καί δυσχερές, πόλιν μεγάλην έφορμεΐν τοϊς έαυτοΰ και- 
ροΐς διηλλαγμένην πρός ήμας. Έκπολεμώσαι δεϊν ώό- 
μεθα τούς άνθρώπους έκ παντός τρόπου- καί δ πάντες

8 έθρύλουν, πέπρακται νυνί τοΰθ’ δπωσδήποτε. Τί οδν 
ύπόλοιπον, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, πλήν βοηθεΐν έββωμε- 
νως καί προθύμως; Έγώ μέν ούχ δρώ- χωρίς γάρ τής 
περιστάσης άν ήμας αισχύνης, εί καθυφείμεθά τι τών 
πραγμάτων, ούδέ τόν φόβον, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, μι
κρόν δρώ τόν τών μετά ταΟτα, έχόντων ώς έχουσι Θη
βαίων ήμΐν, άπειρηκότων δέ χρήμασι Φωκέων, μηδενός 
δ’ έμποδών δντος Φιλίππω τά παρόντα καταστρεψα-

9 μένω πρός ταΰτ’ έπικλΐναι τά πράγματα. ’Αλλά μήν 
εΐ τις ύμών εις τοΰτ’ άναβάλλεται ποιήσειν τά δέοντα, 
ίδείν έγγύθεν βούλεται τά δεινά, έξόν άκούειν άλλοθι 
γιγνόμενα, καί βοηθούς έαυτώ ζητεΐν, έξόν νυν έτέροις 
αύτόν βοηθεΐν- δτι γάρ είς τούτο περιστήσεται τά 
πράγματα, έάν τά παρόντα προώμεθα, σχεδόν ’ισμεν 
άπαντες δήπου.

10 Άλλ5 δτι μέν δή δει βοηθεΐν, εϊποι τις άν, πάντες 
έγνώκαμεν καί βοηθήσομεν- τό δ’ δπως, τούτο λέγε. Μή 
τοίνυν, 5> άνδρες ’Αθηναίοι, θαυμάσητε, άν παράδοξον 1 2 3 4
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1. "Ο ρήτωρ έντα ϋθα  άπαντώ ν σιωπηρώς είς τήν ίδιαν αύτοΰ 
έρωτησιν υπονοεί : Β εβα ίω ς α πεύδ οντες ε ίς  β ο ή #εια ν  τώ ν  Ό λυν& ίω ν. 
Καί κατόπ ιν συνεχίζει έςωτερικεύων τήν σκέψιν του.

2. Ή  φράσις παντ'ι α ϋ έν ε ι  κατά το  δυνατόν  έχει ληφθή  α υτού
σια π ιθα νώ τα τα  άπο τήν συνθήκην συμμαχίας ’Α θηναίω ν— Ό λ υ νθ ίω ν . 
Ε ίς κείμετον άλλης αρχα ίας συνθήκης, διασω θείσης μέχρις ήμών, α να 
γράφετα ι : «·Βοη#·εϊν  κατά γη ν  καί κατά # ά λ α ττα ν  π α ν τ ι α # ένε ι κα τά  
τό  δυνατόν*. Π αρομοίαν φράσιν ( Τ ρ ό π φ  δπ ο ίψ  αν δΰνω ντα ι ίοχνρο-  
τά τψ  κατά  τό δυνατόν)  μνημονεύει πολλάκις καί ό Θ ουκυδίδης, π. χ . 
έν Ε ', 23 καί^27.

3. Θά έχετε διεξαγάγει οΰσιαστικώς τάς στρατιωτικός επιχειρή
σεις σας πρός τό συμφέρον τοϋ Φ ιλίππου- ώς έάν είσθε τρόπον τινά 
στρατηγοί του. Ε ίς τόν α ' Φ ιλ ιπ π ικ ό ν ,  41, ό ρήτωρ ε ίχεν  ε ΐπ ε ι : * σ τρ α 
τ η γ ε ίο # ’ ΰ π ’ εκ ε ίνο υ ».

4. Ό  ρήτωρ λέγει έπ ρ ά ξα μ εν ... ε ιρή νη ν  άντί έπ ο ιη σ ά μ ε# α , διά 
νά  τονίση ότι ’Α θη να ίο ι καί Ό λ ύ νθ ιο ι δέν είρήνευσαν απλώ ς άλλ’ 
έδωσαν τάς χεΐρας κατόπιν κοινής συμφωνίας.
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θειαν1 μέ δλα τά δυνατά μέσα πού διαθέτετε 3, προσέξατε δτι 
■ο τρόπος μέ τον όποιον χειρίζεσθε τά ζητήματα τής εκστρα
τείας θά έ'χη άποβή προς όφελος τοΰ Φιλίππου3. Υπήρχαν 
εκεί κάτω οί Όλύνθιοι, έ’χοντες κάποιαν δύναμιν, καί τά πρά
γματα εύρίσκοντο εις την εξής κατάστασιν. Ούτε ό Φίλιππος τούς 
έβλεπε χωρίς φόβον, ούτε αυτοί τον Φίλιππον. Συνήψαμεν ει
ρήνην 1 προς αυτούς καί εκείνοι προς ημάς. Τούτο ήτο διά τον 
Φίλιππον σάν κάποιο έμπόδιον καί τον έδυσχέραινε πολύ δ, μία 
πόλις μεγάλη συμφιλιτομένη μέ ημάς νά παραμονεύη τάς δύσκο
λους εί; αυτόν περιστάσεις. Ένομίζαμεν λοιπόν ότι έπρεπε νά 
περιπλέξωμεν εις πόλεμον τούς ανθρώπους τούτους.

Τό γεγονός όμως αυτό, διά τό όποιον ώμίλουν όλοι, έχει ήδη 
πραγματοποιηθή, άδιάφορον πώς6. Τί μάς υπολείπεται λοιπόν, 
>ώ ’Αθηναίοι, παρά νά βοηθήσωμεν (τούς Όλυνθίους) δραστη- 
ρίως καί προθύμως; Έ γώ τουλάχιστον δέν βλέπω. Διότι έκτος 
τής καταισχύνης πού θά μάς περιέβαλλεν, αν ήθέλαμεν παραμε
λήσει κάτι από τά πράγματα, ούτε ό φόβος διά τά μετά ταΰτα 
βλέπω νά είναι μικρός, ώ ’Αθηναίοι, εφόσον οί μέν Θηβαίοι 
διάκεινται προς ημάς όπως διά/εινται7, οί Φωκεΐς δέ έχουν 
άποκάμει χρηματικώς8, καί δέν υπάρχει κανείς νά έμποδίση 
τον Φίλιππον, αφού ύποτάξη τούς σημερινούς αντιπάλους του ®, 
νά στρέψη προς τά εδώ μέρη την πίεσίν του 10. Άλλ’ όμως, αν 
κανείς από σάς άναβάλη διά τότε νά κάμη δ,τι πρέπει, αυτός 
θέλει νά ίδή εκ τού πλησίον τά δεινά, ενώ τού είναι δυνατόν νά 
τά άκούτ) νά συμβαίνουν αλλού καί νά ζητή διά τον εαυτόν του 
βοήθειαν, ενφ αυτός τώρα δύναται νά παρέχη εις ά’λλους βοή
θειαν. Διότι, δτι τά πράγματα θά καταλήξουν εις αυτό τό σημεΐ- 
■ον, εάν άφήσωμεν νά μάς διαφύγη ή παρούσα ευκαιρία, σχεδόν 
όλοι τό γνωρίζομεν, πιστεύω. I

«Άλλ’ οτι μέν πρέπει νά στείλωμεν βοήθειαν—ήμπορεΐ νά 
•εϊπη κανείς—δλοι εΐμεθα σύμφωνοι καί θά στείλωμεν την ένί- 
σχυσιν. Πώς θά τούς βοηθήσωμεν δμως; Αυτό λέγε μας». Μη 
παραξενευθήτε λοιπόν, ώ ’Αθηναίοι, άν εΐπω κάτι παράδοξον διά

ο. Έ μ π ό δ ιο ν  άπό τό όποιον ήτο δΰσκολον νά  απαλλαγή.
6. Χ ωρίς οί ’Α θη να ίο ι νά  συντελέσουν εις τίποτε.
7. Οί Θηβαίοι τότε ήσαν δεδηλωμένοι εχθροί των Α θη να ίω ν .
8. Ό  Φάλαικος ε ίχεν εξαντλήσει τούς ά ρπα γέντα ς θησαυρούς 

τοΰ μαντείου τών Δελφών.
9. Τ ήν Ό λ υ ν θ ο ν  δηλαδή καί τάς πόλεις τής Χ αλκιδικής.

10. Ν ά στραφή κατά  τών εδώ ελληνικών πραγμάτων, εναντίον 
τής ’Α ττική ς  κλπ.
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εϊπω τι τοις πολλοΐς. Νομοθέτας καθίσατε. Έν δέ τού- 
τοις τοΐς νομοθέταις μή θήσθε νόμον μηδένα—είσί γάρ 
ικανοί ύμΐν—, άλλά τούς εις τό παρόν βλάπτοντας

Π ύμας λύσατε. Λέγω δέ τούς περί τών θεωρικών, σαφώς 
ούτωσί, καί τούς περί τών στρατευομένων ένίους- ων 
οί μέν τά στρατιωτικά τοΐς οίκοι μένουσι διανέμουσι 
θεωρικά, οί δέ τούς άτακτοΰντας άθφους καθιστάσιν, 
είτα καί τούς τά δέοντα ποιεΐν βουλομένους άθυμοτέ- 
ρους ποιοΰσιν. Έπειδάν δέ ταύτα λύσητε καί τήν τού 
τά βέλτιστα λέγειν όδόν παράσχητ’ άσφαλή, τηνικαύτα

12 τόν γράψονθ’ & πάντες ΐστε δτι συμφέρει ζητείτε. Πριν 
δέ ταΰτα πρδξαι, μή σκοπείτε τίς είπών τά βέλτισθ’ 
ύπέρ ύμών ύφ’ ύμών άπολέσθαι βουλήσεται- ού γάρ 
εύρήσετε, άλλως τε καί τούτου μόνου περιγίγνεσθαι 
μέλλοντος, παθεΐν άδίκως τι κακόν τόν ταΰτ’ είπόντα 
καί γράψαντα, μηδέν δ’ ώφελήσαι τά πράγματα^ άλλά 
καί εις τό λοιπόν μάλλον έτ’ ή νΟν τό τά βέλτιστα λέ
γειν φοβερώτερον ποιήσαι. Κάί λύειν γ \ 2» άνδρες ’Αθη
ναίοι, τούς νόμους δει τούτους τούς αύτούς άξιούν

13 οϊπερ καί τεθήκασιν. Ού γάρ έστι δίκαιον τήν μέν χά- 
ριν, ή πδσαν έβλαψε τήν πόλιν, τοΐς τότε θεΐσιν ύπάρ- 
χειν, τήν δ’ άπέχθειαν, δι’ ής δν απαντες αμεινον πρά- 
ξαιμεν, τώ νυν τά βέλτιστ’ είπόντι ζημίαν γενέσθαι. 
Πριν δέ ταΰτ’ εύτρεπίσαι, μηδαμώς, 5» ανδρες ’Αθη
ναίοι, μηδέν’ άξιοΰτε τηλικοΰτον είναι παρ’ ύμΐν ώστε 1 2 3 4

1. Διορίσατε μίαν έκτακτον νοιιοΰετικήν επιτροπήν, ώς θ ά  
έλεγομεν σήμερον. Οί νομοθέτα ι είς τάς αρχα ίας ’Α θή να ς ήσαν συνή
θω ς  χίλιοι πολ ΐτα ι εκλεγόμενοι μεταξύ τών δ ικαστών τού έτους. Ή  
έκλογή αυτών έγίνετο πρωτοβουλία τώ ν 6 αρχόντων θεσμοθετώ ν, άλλά 
κα ί οίουδήποτε άπλοΰ πολίτου, προκειμένου νά  κα ταργηθή  ή ά να θεω - 
ρηθή νόμος τις τής πόλεως. Ή  άναθεώ ρησις έπραγματοποιεΐτο  είς 
τά ς  άρχάς τού έτους. Π ροφανώ ς δμως ό Δημοσθένη; έζήτει εντα ύθα  
νά  εκλεγούν έκτακτοι νομοθέτα ι.

2. Τό λέγω χωρίς περισ τροφός.
3. Τά προωρισμένα διά τούς στρατευομένους χρήματα.
4. Τά μέλη τών χορών τών θεα τρ ικώ ν παραστάσεω ν έξηροΰντο 

δ ιά  νόμου. Κ ατά τόν Σ χολιαστήν δμως οί χορηγοί αυτών έκαμναν κα- 
ταχρησιν ένίοτε τού νόμου τούτου, έκλέγοντες διά τούς χορούς νέους 
’Α θηναίους άποκλειστικώς καί μόνον διά νά  τούς απαλλάξουν άτιμω - 
ρητί τής στρατιωτικής ύπηρεσίας. ’Ε ξαιρέσεις άπέλαυον επίσης οί έμ
ποροι, οί ένοικιασταί τών τελωνείων κλπ.
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τούς πολλούς. Διορ σατε νομοθέτας1. Μέ αυτούς δέ τούς νομο
θέτας μή επιβάλετε κανένα νέον νόμον—διότι έχετε αρκετούς— 
άλλα εκείνους πού σάς βλάπτουν κατά τό παρόν ακυρώσατε 
τους. Εννοώ δέ τούς περί τών θεωρικών χρημάτων νόμους— 
έτσι καθαρά 3—και μερικούς από τούς νόμους περί στρατευσί
μων, έκ τών οποίων άλλοι μέν τά στρατιωτικά χρήματα3 τά 
διαμοιράζουν εις δσους μένουν εις την πόλιν ως θεωρικά, άλλοι 
δέ τούς άποφεύγοντας την στρατιωτικήν των υπηρεσίαν τούς 
αφήνουν άτιμωρήτουςΑ. Τοιουτοτρόπως και δσους θέλουν νά 
κάμνουν τό καθήκον των τιύς καθιστούν δλιγώτερον προθύμους. 
"Οταν δέ τούς καταργήσετε αυτούς τούς νόμους καί καταστήσετε 
ασφαλή την οδόν τού νά λέγη κανείς τά ώφελιμωτατα, τότε νά 
ζητήτε εκείνον πού θά προτείνη δσα γνωρίζετε δλοι δτι συμ- 
φέρουνί ΓΙρίν νά κάμετε δλα αυτά, μή περιμένετε δτι θά εύρεθή 
κανείς πού θά θελήσηνά εϊπη διά σάςίτά ώφελιμωτατα καί από 
σάς έπειτα νά καταστροφή. Διότι δέν θά τόν εύρετε, αφού μάλι
στα τούτο μόνον μέλλει νά μείνη ως κέρδος, νά πάθη δηλαδή 
αδίκως κάποιο κακόν0 δποιος θά όμιλήση καί θά προτείνη 
αυτά, νά μή ώφελήση δέ καθόλου τήν κατάστασιν, αλλά καί διά 
τό μέλλον νά καταστήση ακόμη περισσότερον φοβερόν από τώρα 
τό νά λέγη κανείς τά ώφελιμώτατα. Τήν κατάργησιν μάλιστα τών 
νόμων τούτων, ώ ’Αθηναίοι, πρέπει νά άπαιτήτε νά τήν επιζη
τήσουν αυτοί οί ίδιοι, οί οποίοι καί τούς έχουν θέσει5 6. Διότι δέν 
είναι δίκαιον τήν μέν εύνοιαν ή οποία έβλαψε τήν πόλιν ολόκληρον 
νά τήν έχουν εκείνοι πού έθεσαν τότε αυτούς τούς νόμους, τό 
δέ μίσος μέ τό οποίον7 δλοι θά εγινόμεθα ευτυχέστεροι νά 
άποβή τιμωρία εις εκείνον πού θά προτείνη τά ώφελιμώτερα. 
Πριν δέ τά διευθετήσετε αυτά, ώ ’Αθηναίοι, μη έχετε καθόλου 
τήν άξίωσιν νά ύπάρχη κανείς μεταξύ σας τόσον ισχυρός, ώστε

5. Ό  Σχολιαστής βέβαιοι δτι πάσα πρότασις τεινουσα εις τήν 
μεταβολήν τοϋ προορισμού τών θεω ρικώ ν χρημάτω ν άπηγορεΰετο επί 
ποινή θανάτου , συνάγων ίσω ς τοϋτο, δχι άπό πληροφορίας τοΰ Θ εο
πόμπου ή τοΰ Φιλοχόρου, ά λλ’ άπό ίδικήν του ερμηνείαν τοΰ κειμένου 
τοΰ Δηιιοσθένους (π ιθα νώ ς έκ τοΰ χρησιμοποιηθέντος άνωτέρω α πα 
ρεμφάτου άπολέσ& αι). Ά λ λ α  το άπολέσ& αι δυνατόν νά σημαίνη α 
πλώ ς εις τήν σκέψιν τοΰ ρήτορος τά καταστρεπτικά επακόλουθα βα
ρύτατου προστίμου μέ τήν κατάσχεσιν τής περιουσίας, τήν φυλάκι- 
σιν, τήν άπώ λειαν τών πολιτικώ ν δικαιω μάτω ν τοΰ κατηγορουμένου,

6. Τους νόμους μάλιστα τούτους πρέπει νά τούς καταργήσουν 
όσοι έπρότειναν καί τήν καθιέρω σίν των. Κ ατά τόν Σχολιαστήν, ό ρή- 
τωρ θέλει νά άναγκάση τόν Εύβουλον νά  άνακαλέση ό ’ίδιος τούς νό- 
μουο του, άποδοκιμάζω ν οότω τήν ιδίαν πολιτικήν.

7. Ή  δέ άντιδημοτικότης διά πράξιν, διά τής οποίας...
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τούς νόμους τούτους παραβάντα μή δούναι δίκην, μηδ’ 
οδτως άνόητον ώστ’ εις προΟπτον κακόν αύτόν έμ- 
βαλεϊν.

14 Ού μήν ούδ’ έκεΐνό γ’ υμάς άγνοεϊν δει, ώ δνδρες 
Αθηναίοι, δτι ψήφισμ’ ούδενός άξιόν έστιν, αν μή προσ- 
γένηται τό ποιεΐν έθέλειν τά γε δόξαντα προθύμως 
ύμδς. Εί γάρ αύτάρκη τά ψηφίσματ’ ήν ή ύμδς άναγ- 
κάζειν δ προσήκει πράττειν ή περί <δν γραφείη διαπρά- 
ξασθαι, ουτ’ δν ύμεϊς, πολλά ψηφιζόμενοι, μικρά, μάλ
λον δ’ οΰδέν έπράττετε τούτων, ούτε Φίλιππος τοσοΰ- 
τον ύβρίκει χρόνον- πάλαι γάρ δν ένεκά γε ψηφισμά-

15 των έδεδώκει δίκην. Άλλ' οΰχ οΰτω ταΰτ’ έχει- τό γάρ 
πράττειν τοΰ λέγειν καί χειροτονεΐν, ύστερον δν τή 
τάξει, πρότερον τή δυνάμει καί κρεϊττόν έστιν. ΤοΟτ’ 
οζίν δει προσεΐναι, τά δ’ άλλ” ύπάρχει- καί γάρ είπεϊν 
τά δέοντα παρ’ ύμΐν είσίν, 5> δνδρες ’Αθηναίοι, δυνά- 
μενοι, καί γνώναι πάντων ύμεϊς όξύτατοι τά βηθέντα, 
καί πράξαι δε δυνήσεσθε νΰν, έάν όρθώς ποιήτε.

16 Τίνα γάρ χρόνον ή τίνα καιρόν, 5> δνδρες ’Αθη
ναίοι, τοΰ παρόντος βελτίω ζητείτε; ”Η πόθ’ δ δει 
πράξετ’, εί μή νΰν; Ούχ άπαντα μεν ήμών προείληφε 
τά χωρί’ άνθρωπος; Εί δε καί ταύτης κύριος τής χώ
ρας γενήσεται, πάντων αϊσχιστα πεισόμεθα; Ούχ οΟς, 
εί πολεμήσαιεν, έτοίμως σώσειν ύπισχνούμεθα, οδτοι

17 νΰν πολεμοΰσιν; Ούκ έχθρός; Ούκ έχων τά ήμέτερα; 
Ού βάρβαρος; Ούχ δ τι δν ε’ίποι τις; ’Αλλά προς θεών, 
πάντ’ έάσαντες καί μόνον ούχί συγκατασκευάσαντες 
αύτώ, τότε τούς αίτιους οϊτινες τούτων ζητήσομεν; Ού 
γάρ αυτοί γ’ αίτιοι φήσομεν είναι, σαφώς οίδα τοΰτ’ 
έγώ. Ουδέ γάρ έν τοϊς τοΰ πολέμου κινδύνοις τών φυ- 
γόντων ούδείς έαυτοΰ κατηγορεί, άλλά τοΰ στρατη- 1 2 3 4 5 6

1. Μία άπόφασ ις ληφ θεϊσα  εις την συνέλευσιν.
2. Μας χρειάζεται πρό παντός δράσις, ενέργεια.
3. ‘Υπό τά ς ε ΰ ιο ϊκ ά ς  περιστάσεις τας όποιας παρέχει ό πόλε

μος τοΰ Φ ίλιππου κατά  τών Ό λ υ νθ ίω ν .
4. Έ ά ν  χειρίζεσθε καλώ ς τά  πράγματα" έάν δ ιαθέτετε εις τάς 

πολεμικός άνάγκας τό περίσσευμα τών προσόδων σας καί όχι πρός ψ υ
χαγω γίαν σας.

5. Τής περί ής ό λόγος χώρας : τοϋ έδάφους τής ’Ο λυνθιακής 
ομοσπονδίας. Ό  ρήτωρ προφανώς δέν έννοεϊ την ’Α ττικήν (W eil).

6. Ό  Δημοσθένης επ ιμένει—διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος
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νά παραβή τούς νόμους τούτους και νά μή τιμωρηθώ, ού'τε τόσον 
ανόητος, ώστε νά ρίψη τόν εαυτόν του μέσα εις προφανή κίν
δυνον

Άλλα και εκείνο βεβαίως δεν πρέπει νά άγνοήτε, ώ Α θη
ναίοι, δ'τι εν ψήφισμα1 δεν έχει καμμίαν αξίαν, αν δεν προσ- 
τεθή εις αυτό ή ί)έλησίς σας νά κάμνετε προθύμως δσα τουλά
χιστον άπεφασίσθησαν. Διότι αν τά ψηφίσματα ήσαν μόνα των 
ικανά ή νά σάς αναγκάζουν νά κάμνετε δ,τι πρέπει ή νά φέρουν 
εις πέρας εκείνα περί τών όποιων εγράφησαν ταϋτα, τότε ούτε 
σεις θά εκάμνετε ολίγα ή μάλλον τίποτε απ’ αυτά, αν καί λαμ
βάνετε πολλάς αποφάσεις, ούτε δ Φίλιππος θά είχε φερθή ύβρι- 
στικώς επί τόσον καιρόν. Διότι προ πολλοϋ θά είχε τιμωρηθή, 
αν μόνα τά ψηφίσματα ήσαν αρκετά προς τοϋτο. ’Αλλά δεν 
είναι έτσι. Διότι το πράττειν, αν κατά την τάξιν έρχεται μετά τό 
λέγειν καί τό άποφασίζειν, κατά την σημασίαν προηγείται καί 
είναι σπουδαιότερον. Αυτό λοιπόν πρέπει νά ΰπάρχη3, τά δέ 
άλλα υπάρχουν. Διότι καί ανθρώπους έχετε μεταξύ σας, ώ ’Αθη
ναίοι, διά νά εϊπουν τά πρέποντα καί ικανούς προς τοϋτο, καί 
σεις οι ίδιοι εΐσθε οί ευφυέστεροι από δλους τούς ανθρώπους 
εις τό νά εννοήσετε τά λεχθέντα καί θά δυνηθήτε επίσης νά τά 
έκτελέσετε τώρα3, εάν ένεργήτε όρθώς*.

Διότι ποιον χρόνον ή ποιαν ευκαιρίαν ζητείτε, ώ ’Αθηναίοι, 
καλυτέραν τής παροΰσης; "Η πότε θά κάμετε δ,τι πρέπει, αν 
δχι τώρα; Δεν έχει προκαταλάβει δλας έν γένει τάς κτήσεις μας 
δ άνθρωπος αυτός; ’Εάν δέ γίνη κύριος καί αυτής τής χώρας6, δεν 
θά πάθωμεν τά αΐσχιστα δλων; Δεν πολεμούν τώρα εναντίον 
του εκείνοι πού ΰπεσχόμεθα δτι θά τούς σώσωμεν προθυμως αν 
θά περιεπλέκοντο εις πόλεμον μαζί του; Δεν είναι εχθρός μας; 
Δεν κατέχει τάς κτήσεις μας; Δεν είναι βάρβαρος6; Δεν είναι 
δ,τι μπορεί νά είπή κανείς; ’Αλλά προς θεού" δταν τοϋ τά επι- 
τρέψωμεν δλα καί μόνον πού δεν θά συνεργασθώμεν (έπισή- 
μως) μαζί του εις δλας του τάς επιτυχίας, τότε θά άναζητήσω- 
μεν ποιοι είναι οί αίτιοι τούτων; Διότι βεβαίως δεν θά είπωμεν 
δτι ήμεΐς οί ίδιοι εΐμεθα οί αίτιοι, τό γνωρίζω καλά αυτό εγώ. 
Διότι ούτε εις τούς κινδύνους τοϋ πολέμου κανείς από εκείνους 
πού ετράπησαν εις φυγήν δεν κατηγορεί τόν εαυτόν του, αλλά 
τόν στρατηγόν καί τούς πλησίον του καί δλους μάλλον (παρά τόν

καί έκ στενής φ ιλοπατρίας —εις την άποψ ιν καί τήν κατηγορίαν δτι ό 
Φ ίλιππος είνα ι βάρβαρος. Βλ. σχετικήν ύποσημείωσίν μας εις τούς Φ ι
λ ιπ π ικ ο ύ ς  Α '- Β ' (Β ιβλιοθ. «Π απύρου», άρ ιθμ . 51).
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γοΟ καί τών πλησίον καί πάντων μάλλον, ήττηνται δ’ 
δμως διά πάντας τούς φυγόντας δήπου μένειν γάρ 
έξην τώ κατηγοροΟντι τών άλλων, εΐ δέ τοΟτ’ έποίει

18 έκαστος, ένίκων άν. Καί νΟν οϋ λέγει τις τά βέλτιστα; 
Άναστάς άλλος είπάτω, μή τούτον αΐτιάσθω. "Ετερος 
λέγει Λίς βελτίω; ΤαΟτα ποιεΐτ’ άγαθή τύχη. Άλλ’ ούχ 
ήδέα ταΰτα; Ούκέτι τοΰθ’ ό λέγων άδικεΐ, πλήν εί δέον 
ευξασθαι παραλείπει. Ευξασθαι μέν γάρ, δ> άνδρες 
’Αθηναίοι, ράδιον, εις ταύτό πάνθ’ δσα βούλεται τις 
άθροίσαντ’ έν όλίγω- έλέσθαι δέ, δταν περί πραγμάτων 
προτεθή σκοπεϊν, ούκέθ’ όμοίως ευπορον, άλλά δει τά 
βέλτιστ’ άντί τών ήδέων, άν μή συναμφότερ5 έξη, λαμ- 
•βάνειν.

19 %- Εΐ δέ τις ήμΐν έχει καί τά θεωρικά έάν καί πόρους 
ετέρους λέγειν στρατιωτικούς, ούχ οδτος κρείττων; 
Εϊποι τις άν. Φήμ’ έγωγε, εϊπερ έστιν, ώ άνδρες ’Αθη
ναίοι· άλλά θαυμάζω, εϊ ιώ ποτ’ άνθρώπων ή γέγονεν 
ή γενήσεται, άν τά παρόντ’ άναλώση πρός ά μή δει, 
τών άπόντων εύπορήσαι πρός ά δει. Άλλ’, οίμαι, μέγα 
τοΐς τοιούτοις ύπάρχει λόγοις ή παρ’ έκάστου βούλησις, 
διόπερ βάστον άπάντων έστίν αύτόν έξαπατήσαι- δ 
γάρ βούλεται, τοΰθ’ έκαστος καί οϊεται, τά δέ πράγμα-

20 τα πολλάκις ούχ οδτω πέφυκεν. Όράτ’ οΰν, <£ άνδρες 
’Αθηναίοι, ταΟΘ’ ούτως, δπως καί τά πράγματ’ ένδέχε- 
ται καί δυνήσεσθ’ έξιέναι, καί μισθόν έξετε. Ου τοι σω- 
φρόνων ουδέ γενναίων έστίν άνθρώπων, έλλείποντάς τι 
δι’ ένδειαν χρημάτων τών του πολέμου εύχερώς τά 
τοιαΰτ’ όνείδη φέρειν, ούδ’ έπί μέν Κορινθίους καί 
Μεγαρέας άρπάσαντας τά δπλα πορεύεσθαι, Φίλιππον 
δ’ έάν πόλεις Έλληνίδας άνδραποδίζεσθαι δι’ άπορίαν 
έφοδίων τοΐς στρατευομένοις. 1 2 3 4 5

1. Καί τώρα, έάν δέν προτείνχι τις χάς άφελιμω χέρας λύσεις, &ς 
έγερθ ϊί άλλος...

2. Ό  ρήτωρ αντιτάσσει τά πράγματα  είς τοος ματαίους λόγους 
καί τάς ανω φελείς εύχάς.

3. Φράσις ευφυέστατα συντεθεΐσα διά νά  έμφανίστ) πρό τών 
’Α θηναίω ν τήν χ ίμα ιραν υπό τής οποίας έβαυκαλιζοντο.

4. Έ ξα σφ α λίζοντες τούτον άπό τά θεω ρικά  χρήματα.
5. Π ιθα νός  υπαιν ιγμός εις εκστρατείαν κατά τώ ν Μ εγάραη. 

περί τήο οποίας γίνετα ι λόγος είς τήν άγόρευσιν Π ερ ί συντάξεω ς, § 
32. Ό  Sauppe κ. ά. άνατρέχουν είς τάς έκστρατείας τοΰ Μυρωνίδου 
κα τά  τής Κ ορίνθου καί τοΰ Π ερικλεούς κατά τών Μ εγάρων, τφ  460 
καί τφ  431 π. X.
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εαυτόν του). ’Έχουν νικηθή όμως οπωσδήποτε εξ αιτία; όλων 
εκείνων πού έτράπησαν εις φυγήν. Διότι ήδυνατο να μείνη εις 
την θέσιν του ό κατήγορων τούς άλλους, εάν δε έκαστος έπραττε 
τούτο, θα ήσαν όλοι νικηταί. Και τώρα δεν προτείνει κάνεις τά 
ωφελιμότατα1; "Ας σηκωθή άλλος διά νατά εϊπη και ας μή κα- 
τηγορώμεν τούτον. Κάποιος άλλος προτείνει ωφ-λιμώτερα; Κά- 
αετέ τα και καλή τύχη! ’Αλλά δεν είναι ευχάριστα αυτά; Εις 
τούτο δεν πταίει πλέον ό άγορεύων, έκτος εάν, ένφ είναι ανάγ
κη νά εύχηθή, τό παραλείπη. Διότι τό νά εύχηθή μεν κανείς, ώ 
’Αθηναίοι, είναι εύκολον, αφού τά συνοψίση εις μίαν φράσιν 
όλα όσα τθέλει εντός ολίγου χρόνου. Τό νά έκλέξη όμως κανείς, 
όταν προταθή νά ληφθή απόφασις περί πραγμάτων 2 τής πολι
λείας, δεν είναι πλέον εξ ίσου εύκολον, άλλ’ είναι ανάγκη νά λαμ- 
βάνη κανείς τά ωφελιμότατα αντί των ευχάριστων, εάν δεν είναι 
δυνατόν νά λαμβάνη καί τά δυο.

«Άλλ’ εάν κανείς δύναται καί τά θεωρικά χρήματα τά μάς 
άφήση καί πόρους άλλους στρατιωτικούς νά προτείνη, δεν είναι 
ούτος προτιμότερος; ,— ήμπορεΐ κανείς νά εϊπη. Τό παραδέχομαι 
ασφαλώς καί εγώ, ώ ’Αθηναίοι, εάν βεβαίως ύπάρχη. Ευρίσκω 
όμως παράδοξον, άν ποτέ συνέβη ή θά συμβή εις κανένα άν
θρωπον, αφού έξοέεύσηόσα έχει εις πράγματα μή απαραίτητα, 
νά έξεύρη πόρους δι’ όσα έχει ανάγκην από εκείνα πού δεν 
έχει3. ’Αλλά, νομίζω, μέγα στήριγμα εις τούς τοιοΰτους λόγους 
παρέχει ή επιθυμία ενός έκάστου. Καί διά τούτο ακριβώς εύκο- 
λότατον εξ όλων τών πραγμάτων είναι τό νά έξαπατήση κανείς 
τον εαυτόν του. Διότι, εκείνο πού επιθυμεί καθείς, αυτό καί πι
στεύει, τά πράγματα όμως πολλάκις δεν είναι έτσι εκ φύσεως 
Κοιτάξατε λοιπόν αυτά, ώ ’Αθηναίοι, όπως επιτρέπουν καί τά 
πράγματα καί τότε θά δυνηθήτε νά εκστρατεύετε καί μισθόν θά 
έχετεά. Διότι βεβαίως δεν είναι ίδιον σωφρόνων καί εύγενών 
ανθρώπων με τό νά παραλείπουν κάτι από τά αναγκαία διά 
τον πόλεμον ένεκα ελλείψεως χρημάτων, νά άνέχωνται ευκόλως 
τάς τοιαύτας προσβολάς. Ούτε εναντίον τών Κορινθίων καί 
τών Μεγαρέων νά έπέρχωνται, αφού ήρπασαν εν σπουδή τά 
όπλα5, τον Φίλιππον δέ νά τον αφήνουν νά ύποτάσση ελληνι
κός πόλεις καί νά πω?.ή τούς κατοίκους των ως δούλους6, από 
έλλειψιν τών αναγκαίων προς συντήρησιν τών στρατευομένων.

6. ‘Ο Δημοσθένης προέβλεπε κατά  τρόπον προφητικόν ότι τήν 
τύχην τής Π οτιδα ίας θ ά  ύφίσταντο καί αί πόλεις τής Χ α λκ ιδ ική ; 
καταλαμβανόμενοι ΰπύ του Φ ιλίππου.
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21 Καί ταΰτ’ ούχ ϊν’ άπέχθωμαί τισιν υμών τήν άλλως 
προήρημαι λέγειν ού γάρ ούτως αψρων ούδ’ άτυχής 
είμ' έγώ, ώστ’ άπεχθάνεσθαι βούλεσθαι μηδέν ώφελεΐν 
νομίζων άλλά δικαίου πολίτου κρίνω τήν τών πραγμά
των σωτηρίαν άντί τής έν τώ λέγειν χάριτος αίρείσθαι. 
Καί τούς έπί τών προγόνων ήμών λέγοντας άκούω, 
ώσπερ ϊσως καί υμείς, ους έπαινοΟσι μέν οί παριόντες 
άπαντες, μιμούνται δ’ ού πάνυ, τούτω τώ έθει καί τώ 
τρόπω τής πολιτείας χρήσθαι, τόν Άριστείδην έκεϊνον,

22 τόν Νικίαν, τόν όμώνυμον έμαυτώ, τόν Περικλέα. Έξ 
ου δ' οί διερωτώντες ύμας οδτοι πεφήνασι βήτορες 
«Τί βούλεσθε; Τί γράψω; Τί ύμΐν χαρίσωμαι;» Προπέ- 
ποται τής παραυτίκα χάριτος τά τής πόλεως πράγματα, 
καί τοιαυτί συμβαίνει, καί τά μέν τούτων πάντα καλώς 
έχει, τά δ’ ύμέτερ’ αίσχρώς.

23 Καίτοι σκέψασθ’, <δ άνδρες ’Αθηναίοι, α τις αν κε- 
φάλαι’ είπεΐν έχοι τών τ’ έπί τών προγόνων έργων καί 
τών έφ’ ύμών. ’Έσται δέ βραχύς καί γνώριμος ύμΐν ό 
λόγος- ού γάρ άλλοτρίοις ύμΐν χρωμένοις παραδεί- 
γμασιν, άλλ’ οίκείοις, ώ ανδρες ’Αθηναίοι, εύδαίμοσιν

24 έξεστι γενέσθαι. Εκείνοι τοίνυν, οίς ούκ έχαρίζονθ’ οί 
λέγοντες ούδ’ έφίλουν αυτούς ώσπερ ύμδς οδτοι νυν, 
πέντε μέν καί τετταράκοντ’ έτη τών Ελλήνων ήρξαν 
έκόντων, πλείω δ’ ή μύρια τάλαντ’ εις τήν άκρόπολιν 
άνήγαγον, ύπήκουε δ’ ό ταύτην τήν χώραν έχων αύ- 1 2 3 4

1. ’Α ντί νά  έπ ιζητή  νά  ευχάριστή διά τών λόγιαν του καί νά 
α ποκ τά  οϋτω τήν εύνοιαν τώ ν ακροατώ ν του.

2. Ό  στρατηγός Δημοσθένης, τοϋ οποίου τας εκστρατείας κατά 
τόν Π ελοποννησιακόν πόλεμον άφηγήθη  ό Θ ουκυδίδης.

3. Π οία  σΰγκρισις δυναται νά  γίνη  εις μεγάλας γραμμάς με
ταξύ τών πράξεω ν τώ ν προγόνων μας καί τών ίδικώ ν σας (τάς σκέ
ψεις ταύτας ανέπτυξε καί εις τόν λόγον του Π ερ ί συντάξεω ς  ό Δημο
σθένης).

4. Ό  ρήτωρ υπονοεί τήν περίοδον μεταξύ τών Μ ηδικών πολέ
μων καί τοΰ Π ελοποννησιακοϋ πολέμου (476—431 π. X ). Ώ ς  πρός τάς 
χρονολογίας άκριβολογεϊ. "Ο ταν όμως λ έ γ η : ήρξαν έκόντω ν δεν  ε ίνα ι 
απολύτω ς ακριβής. ΟΙ Έ λ λ η ν ε ς  άνεγνώ ρισαν έκουσίως ήγεμόνας τούς 
’Α θηναίους, αλλά δέν παρέμειναν έκουσίως υπό τήν κυριαρχίαν των. 
Ό  Θ ουκυδίδης (Α ', 96), έκ τοϋ οποίου παρέλαβε τήν φράσιν ό Δήμο-
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Και αυτά έχω αποφασίσει νά τά λέγω δχι βεβαίως διά νά 
γίνω μισητός εις μερικούς από σάς έτσι άσκόπως. Διότι δεν εί
μαι τόσον άφρων ούτε τόσον άδικημένος από την τύχην εγώ, 
ώστε νά θέλω νά γίνωμαι μισητός, αν ένόμιζα δτι δεν ωφελώ κα
θόλου. Θεωρώ όμως καθήκον ευσυνείδητου πολίτου νά προτιμά 
την σωτηρίαν τών πραγμάτων τής πατρίδος του αντί τής εύνοιας 
την όποιαν άποκτφ μέ τά ευχάριστα λόγια1. Διότι ακούω, δπως 
ϊσως καί σείς, δτι οΐ πολιτικοί άνδρες πού έζησαν κατά τούς 
χρόνους τών προγόνων μας, π.χ. ό περίφημος εκείνος ’Αριστείδης, 
ό Νικίας, ό συνώνυμός μου (Δημοσθένης)* 3 * 5, δ Περικλής, τούς 
οποίους επαινούν μέν δλοι έν γένει οί λαμβάνοντες τον λόγον, 
δεν τούς μιμούνται δμως πάρα πολύ, αυτήν την συνήθειαν καί 
τούτον τον τρόπον τού πολιτεύεσθαι είχαν. Άφότου έν τούτοις 
έχουν εμφανισθή οί ρήτορες ούτ ιι, οί οποίοι γυρίζουν καί σάς 
ερωτοΰν: «Τί επιθυμείτε ; ΤΙ νά προτείνω έγγράφως ; 'Γί νά κά
μω διά νά σάς εύχαριστήσω;» έχουν θυσιασθή, δπως εις μίαν 
πρόποσιν, τά πράγματα τής πόλεως αντί τής στιγμιαίας εύνοιας 
τού λαού, τοιαΰτα δε συμβαίνουν καί τά μέν συμφέροντα τούτων 
δλα πηγαίνουν καλά, τά ίδικά σας δέ αίσχρώς

Έ ν τούτοις λάβετε ύπ’ δψιν σας, ώ ’Αθηναίοι, εκείνα πού 
θά ήδύνατο νά εΐπη κανείς ως τά σπουδαιότατα έκ τών έργων 
τών γενομένων επί τής εποχής τών προγόνων μας καί επί τών 
ήμερών σας 3. Θά είναι δέ σύντομος καί εύκόλως αντιληπτός από 
σάς δ λόγος οΰτος. Διότι δταν λαμβάνετε δχι ξένα αλλά ίδικά 
σας παραδείγματα, ώ ’Αθηναίοι, δύνασθε νά καταστήτε εύδαί- 
μονες. Εκείνοι λοιπόν, εις τούς οποίους δέν έχαρίζοντο οί ρήτο- 
τες καί δέν τούς αγαπούσαν δπως σάς αγαπούν οΰτοι τώρα, τεσ
σαράκοντα πέντε μέν έτη ήσκησαν ηγεμονίαν επί τών Ελλήνων 
μέ τήν συγκατάθεσίν τω ν1, περισσότερα δέ από δέκα χιλιάδας 
τάλαντα συνεκέντρωσαν επάνω εις τήν Άκρόπολιν δ. Ύπήκουε δέ 
εις αύτούς ό έξουσιάζων τήν χώραν αύτήν βασιλεύς6, δπως άκρι-

17

σθένης, λέγει άκρ ιβέστερον: «Π αραλαβόντες δέ ο ί Ά ϋ -η να ιο ι τη ν
η γεμονία ν  τοΰτω  τώ  τρύιτω  έχόντω ν  τώ ν ξυμμάχω ν*. Μ εταξύ τοϋ
ιστορικού καί τού ρήτορος υπάρχει σημαντική διαφορά.

5. Τ ούτο ε ίνα ι ακριβές. Βλ. Θουκυδ. Β ', 13.
6. Ή  περί ής ό λόγος χώρα ε ίνα ι τι Μ ακεδονία. Χ ωρίς νά ε ίνα ι 

υπήκοος τών ’Α θηνώ ν ό βασιλεύς Π ερδίκκας Β ', έξηρτάτο μέχρι τινός 
σημείου έκ τής πανισχύρου πόλεως, τήν οποίαν όμως κατεπολέμησε πολ- 
λάκις. Ό  Ά ρ ρ ια νός  ( ’Α λεξάνδρου  Ά ν ά β α ο ις  Ζ", 9, 4) όμιλεΐ περί φό
ρων είσπραχθέντω ν ύπο τώ ν ’Α θηναίων έν Μ ακεδονίφ.
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τοΐς βασιλεύς, ώσπερ έστΐ προσήκον βάρβαρον "Ελληοι, 
πολλά δέ καί καλά καί πεζή καί ναυμαχοϋντες έστη
σαν τρόπαι’ αύτοί στρατευόμενοι, μόνοι δ’ άνθρώπων 
κρείττω την έπί τοΐς έργοις δόξαν τών φθονούντων

25 κατέλιπον. Έπί μέν δη τών Ελληνικών ήσαν τοιοΟτοι- 
έν δέ τοΐς κατά την πόλιν αυτήν θεάσασθ’ όποιοι, έν τε 
τοΐς κοινοΐς κάν τοΐς ίδίοις. Δημοσία μέν τοίνυν οικο
δομήματα καί κάλλη τοιαΰτα καί τοσαϋτα κατεσκεύα- 
σαν ήμΐν ιερών καί τών έν τούτοις άναθημάτων, ώστε

26 μηδενί τών έπιγιγνομένων υπερβολήν λελεΐφθαι- ίδια δ’ 
ουτω σώφρονες ήσαν καί σφόδρ’ έν τώ τής πολιτείας 
ήθει μένοντες, ώστε τήν Άριστείδου καί τήν Μιλτιάδου 
καί τών τότε λαμπρών οικίαν εϊ τις άρ’ οΐδεν ύμών 
όποια ποτ’ έστίν, όρα τής του γείτονος ούδέν σε- 
μνοτέραν οδσαν ού γάρ εις περιουσίαν έπράττετ’ 
αυτοΐς τά τής πόλεως, άλλα τό κοινόν αυξειν έκαστος 
ώετο δεΐν. Έκ δέ του τά μέν Ελληνικά πιστώς, τά δέ 
πρός τούς θεούς εύσεβώς, τά δ’ έν αύτοΐς ϊσως διοι- 
κεΐν, μεγάλην εικότως έκτήσαντ’ εύδαιμονίαν.

27 Τότε μέν δή τούτον τόν τρόπον είχε τά πράγματ’ 
έκείνοις, χρωμένοις οίς εΐπον προστάταις νυνί δέ πώς 
ήμΐν ύπό τών χρηστών τών νΰν τά πράγματ’ έχει; 7Αρά 
γ ’ όμοίως ή παραπλησίως; Οις... τα μέν άλλα σιωπώ, 1 2 * 4 5 6

1, Τοΰτο έθεω ρεΐτο σχεδυν αξίωμα μεταξύ τών αρχαίω ν 'Ε λ 
λήνων. Βλ. Ά ριστοτέλους Π ο λιτικά  Α, 5 καί Εύριπίδου ’Ιφ ιγ έν ε ια  
εν  Α νλ ίδ ι , στ. 1400, όπου ή ήρωίς λέγει εις τήν μητέρα της: «Βαρ
βάρων δ’ άρχειν είκός, ά λλ’ οΰ βαρβάρους, μήτερ, 'Ε λ λ ή νω ν ' τό μέν 
γάρ δοΰλον, οί δ ’ ελεύθεροι».

2. Κ αι κατά ξηράν καί κατά  θάλασσαν.
,5. Τήν όποιαν νά μή δύνανται νά φθάσουν οί φθονοϋντες 

αυτούς.
4. Ώ ς  πρός μέν τά άφορώ ντα εις τήν δλην 'Ελλάδα* ώς πρός 

τάς σχέσεις των μετά τών άλλων ‘Ελλήνω ν.
5. Σχετικώ ς μέ τήν δλην π ό λ ιν  θελήσει τοΰ λαού (C roiset).
6. ’Α λλαχού ό Δημοσθένης μνημονεύει ιδιαιτέρω ς τά Π ρ οπύ 

λαια, τόν Π α ρ θενώ ια , τά νεώρια, τόν Π ειρα ιά  κ .λ .π . Π ρβλ. Π λου
τάρχου Π ερ ικλή ς, κ. 12 κ. έ.

7 Ε ις τήν ισότητα μεταξύ τών πολιτώ ν, ή οποία έχαρακτήριζε 
τό δημοκρατικόν πολίτευμα τών ’Α θηνώ ν.
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βώς είναι πρέπον νά υπάκουη ένας βάρβαρος εις "Ελληνας1 Καί 
πολλά λαμπρά τρόπαια καί πεζομαχοΰντες καί ναυμαχοΰντες3 
έστησαν, στρατευόμενοι οι ίδιοι, μόνοι δέ αυτοί από τούς ανθρώ
πους άφήκαν διά τά κατορθώματα των δόξαν άνωτέραν παντός 
φθόνου ·*. 'Ως προς τά ελληνικά μέν πράγματα 4 τοιοΰτοι ήσαν. Εις 
τά πράγματα όμως τά άφορώντα εις την πόλιν ιδιαιτέρως παρατη
ρήσατε ποιοι ήσαν καί εις τον δημόσιον καί ε’ς τον ιδιωτικόν βίον 
των. Δημοσία δ μέν λοιπόν μάς κατεσκεύασαν τέτοια καί τόσα οι
κοδομήματαb καί καλλιτεχνήματα ναών καί των υπαρχόντων μέ
σα εις αυτούς αφιερωμάτων, ώστε εις κανένα από τούς μεταγενε
στέρους νά μη έχη ύπολειφθή δυνατότης νά τούς ύπερτερήση. 
Εις τον ιδιωτικόν των βίον άφ’ ετέρου ήσαν τόσον λιτοί καί τό
σον πολύ έμεναν σταθεροί εις τον χαρακτήρα τής πολιτείας7, 
ώστε, άν ίσως γνωρίζη κάνεις από σάς ποια άράγε είναι ή οικία 
τοΰ Άριστείδου, τοΰ Μιλτιάδου καί έν γένει των τότε επιφανών 
άνδρών, βλέπει ότι δεν είναι καθόλου ώραιοτέρα από τό σπίτι 
τοΰ γείτονος8. Διότι δεν άνεμειγνύοντο εις τά πράγματα τη: πό- 
λεως προς πλουτισμόν9, άλλ’ έκαστος άπ’ αυτούς ένόμιζεν ότι 
ώφειλε νά αύξάνη τον κοινόν πλούτον10. Τοιουτοτρόπως διοι- 
κοΰντες τά μέν ελληνικά πράγματα πιστώς, τά δέ άφορώντα εις 
τούς θεούς εύσεβώς καί τάς μεταξύ αυτών τών ιδίων σχέσεις μέ 
ισότητα,εύλόγως απέκτησαν μεγάλην ευδαιμονίαν.

Καί τότε μέν εις τοιαύτην κατάστασιν εύρίσκοντο τά 
πράγματα κατά την εποχήν εκείνων, οι οποίοι είχαν αρχηγούς 
τών πολιτικών κομμάτων αυτούς πού είπα Πώς δέ έχουν επί 
τοΰ παρόντος τά πράγματά μας διοικοΰμενα* 11 από τούς χρη
στούς τούτους πολιτικούς ά'νδρας13 τούς σημερινούς; Ά ράγε εύ- 
ρίσκονται εις τήν ιδίαν ή παραπλησίαν κατάστασιν; (Κάθε άλλο 
βεβαίως)13. Καί τά μέν άλλα αποσιωπώ, άν καί θά είχα νά εΐ-

8. Ε ίν α ι α ληθές ότι προ τοϋ Π ελοποννησιακοϋ πολέμου οί 
πλεΐστοι τών ’Α θηναίων ε ίχον ωραίας έπαύλεις εις την ύπαιθρον 
τής ’Α ττικής, τάς όποιας ό Π ερικλής, κατά  τόν Θουκυδίδην (Β ', 16), 
εχαρακτήριζεν όνς εγκα λ λ ώ π ισ μ α  π λ ούτον .

9. ’Ό χ ι διά νά  πλουτίζουν οί ίδιο ι.
10. Νά προάγη τά κοινά (τήν όλην πολιτείαν).
11. Π οια δέ είνα ι σήμερον ή κατάστασις τής πατριδος μας διοι-

κουμένης.....
12. Ειρω νικός υπαιν ιγμός πρός τούς αντιπάλους τοϋ Δημοσθέ

νους Εΰβουλον καί φίλους του.
13. Έ ντα ΰ θ α  ό ρήτωρ μέ τό ο ίς...αρχίζει μίαν φράσιν, ώς έάν ή 

θελε νά πρόσθεση: ώδε τά  π ρ ά γ μ α τ  ’ εχει. Τήν δ ιακόπτει όμως καί 
ά ρχίζε ι άλλην.
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τιόλλ’ ' άν έχων εΐπεΐν άλλ’ δσης άπαντες δρδτ” έρη- 
μίας έπειλημμένοι, καί Λακεδαιμονίων μέν άπολωλό- 
των, Θηβαίων δ’ άσχόλων δντων, τών δ” άλλων ούδε- 
νός δντος άξιόχρεω περί τών πρωτείων ήμΐν άντιτάξα- 
σθαι, έξόν δ’ ήμΐν καί τά ήμέτερ’ αύτών άσφαλώς έχειν 
καί τά τών άλλων δίκαια βραβεύειν, άπεστερήμεθα

28 μέν χώρας οικείας, πλείω δ’ ή χίλια καί πεντακόσια 
τάλαντ’ άνηλώκαμεν εις ούδέν δέον, οΰς δ’ έν τφ πο- 
λέμω συμμάχους έκτησάμεθα, ειρήνης ουσης άπολωλέ- 
κάσιν οδτοι, έχθρόν δ’ έφ’ ήμάς αυτούς τηλικοΰτον 
ήσκήκαμεν. ’Ή φρασάτω τις έμοί παρελθών, πόθεν άλ- 
λοθεν ισχυρός γέγονεν ή παρ’ ήμών αύτών Φίλιππος.

29 Άλλ’, 8> τάν, εί ταΟτα φαυλως, τά γ’ έν αύτή τή πόλει 
νΟν άμεινον έχει. Καί τί άν είπεΐν τις έχοι; Τάς έπάλ- 
ξεις άς κονιώμεν, καί τάς όδούς άς έπισκευάζομεν, καί 
κρήνας, καί λήρους; Άποβλέψατε δή πρός τούς ταΰτα 
πολιτευομένους, ών οί μέν έκ πτωχών πλούσιοι γεγό- 
νασιν, οί δ’ έξ άδοξων έντιμοι, ένιοι δέ τάς ιδίας οικίας 
τών δημοσίων οικοδομημάτων σεμνοτέρας είσί κατε- 
σκευασμένοι, δσω δέ τά τής πόλεως έλάττω γέγονε, 
τοσούτω τά τούτων ηυξηται.

30 Τί δή τό πάντων αίτιον τούτων, καί τί δή ποθ’ 
άπαντ’ είχε καλώς τότε καί νΰν ούκ όρθώς; "Οτι, τό 
μέν πρώτον καί στρατεύεσθαι τολμών αύτός ό δήμος 
δεσπότης τών πολιτευομένων ήν καί κύριος αύτός 
απάντων τών άγαθών, καί άγαπητόν ήν παρά του δή
μου τών άλλων έκάστω καί τιμής καί άρχής καί άγα-

31 θοΰ τίνος μεταλαβεΐν. ΝΟν δέ τούναντίον κύριοι μέν οί 
πολιτευόμενοι τών άγαθών, καί διά τούτων άπαντα 1 2 3 4 5

1. ’Από τών μεγάλων νικών ιοΰ Έπαμεινιόνδα.
2. Μέ χόν 'Ιερόν πόλεμον.
3. Καί περί τών δικαίων τών άλλων ‘Ελλήνων νά άποφασί- 

ζωμεν ώς κριχαί.
4. Κατά χόν άποκληθένχα Βοιωχικόν πόλεμον μεταξύ Θηβών 

καί Σπάριης ό Χαβρίας καί ό Τιμόθεος είχον άποκαταστήσει χήν 
ναυτικήν ηγεμονίαν τών ’Αθηναίων, οί όποιοι συνεμάχουν άλλοτε με 
τούς μέν καί άλλοτε μέ τούς δέ.

5. Διεξάγοντες τον πόλεμον κατά τοΰ Φιλίππου με. χαλαρότητα, 
συνετελέσαμεν ώστε νά άσκηθή εις τά πολεμικά καί νά δημιουργηθή 
εχθρός μας τόσον μέγας.
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πω πολλά, τόσα δέ μόνον λέγω. “Ολοι σας βλέπετε πόσην έλλειψιν 
αντιπάλων έχομεν εξασφαλίσει, άφοϋ οι μέν Λακεδαιμόνιοι έχουν 
καταστροφή1, οί Θηβαίοι δέ είναι άπησχολημένοιa, και από τούς 
άλλους κανείς δεν είναι ικανός να άντιταχδή εναντίον μας περί τών 
πρωτείων. Ένφ επομένως μάς ήτο δυνατόν καί τάς κτήσεις μας 
να κατέχωμεν ασφαλώς καί ιών άλλων τά δίκαια να κρίνωμεν 
καί νά κανονίζωμεν 3, έχομεν μέν άποστερηδή χώρας ίδικής μας, 
έξωδεύσαμεν δέ περισσότερα από χίλια πεντακόσια τάλαντα Ιν- 
τελώς εις μάτην, καί τούς συμμάχους πού άπεκτήσαμεν κατά 
τον πόλεμον 4, έν καιρφ ειρήνης έγιναν οΰτοι αίτια νά τούς χά- 
σωμεν, έχομεν δέ ασκήσει τόσον μέγαν έχδρόν δια νά στραφή 
κατόπιν εναντίον μας 5. ’Ή 6 ας άνέλδη κανείς εις τό βήμα καί ας 
μοϋ εΐπη από ποϋ άλλου παρά από ημάς τούς ίδιους έχει γίνει 
Ισχυρός ό Φίλιππος. < ’Αλλά, φίλε μου, (ήμπορεΐ νά μοϋ εϊπη τις), 
εάν αυτά εύρίσκωνται εις κακήν κατάστασιν, τά πράγματα δμως 
ιδιαιτέρως τής πόλεως τώρα εύρίσκονται εις καλυτέραν κατάστο*- 
σιν». Καί τί δά ήδυνατο νά εϊπη κανείς ; Τούς προμαχώνας τού 
τείχους πού ασβεστώνομεν7, καί τάς οδούς πού επιδιορδώνο- 
μεν καί τάς βρύσεις καί τάς τοιαυτας φλυαρίας8; Στρέψατε 
τώρα τό βλέμμα σας προς τούς πολιτικούς άνδρας τούς καταγι- 
νομένους είς αυτά, άπό τούς οποίους άλλοι μέν από πτωχοί έχουν 
γίνει πλούσιοι9, άλλοι δέ άπό άσημοι επίσημοι10 11 καί άλλοι τα 
Ιδιαίτερα σπίτια των τά έχουν κατασκευάσει μεγαλοπρεπέστερα 
άπό τά δημόσια οικοδομήματα. Γενικώς δέ όσον τά πράγματα 
τής πόλεως έχουν ύποστή μείωσιν, τόσον ή κατάστασις τούτων 
έχει έξυψωδή.

Ποιον λοιπόν είναι τό αϊτιον όλων τούτων καί διατί άράγε 
τότε δλα εν γένει εύρίσκοντο εις καλήν κατάστασιν καί τώρα 
είναι είς κακήν; Διότι τότε μέν, επειδή ετόλμα καί νά στρατεύε
ται δ ίδιος δ λαός, ήτο καί δ ίδιος κυρίαρχος τών πολιτευομένων 
καί έξουσιαστής δλων εν ■) ένει τών άγαδών καί άρκετόν ήτο είς 
τον καδένα άπό τούς άλλους11 νά λάβη άπό τον λαόν καί τιμάς 
καί άξιώματα καί πάν άγαδόν. Τώρα, άπεναντίας, κύριοι μέν τών 
αγαθών είναι οί πολιτευόμενοι καί διά μέσου αυτών ένεργοϋνται

6 . Ή ,  άν τό πράγμα δέν έχη ούτω, άς λάβη τις τόν λόγον.
7. Μυκτηρίζει ταϋτα διότι τά έκαμεν ό Εύβουλος.
8 . Αυτά τά μικροπράγματα, τά μηδαμινά (Weil - Croiset).
9. Κατά τόν Σχολιαστήν «αΐνίττεται τούς περί Δημάδην, Εϋ- 

βουλον, Φρύνωνα, Φιλοκράτην, καί εΐ τινες έτεροι».
10. ’Υπονοεί ίσως τόν Δημάδην, ό όποιος ήτο υιός ναύτου.
11. Καί έπρεπε νά είναι ευχαριστημένος έκαστος έκ τών άλλων 

(πάς στρατηγός, ρήτωρ ή δημόσιος άνήρ), κατά τόν Weil.
6
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πράττεται, υμείς δ’ ό δήμος, έκνενευρισμένοι καί περιη- 
ρημένοι χρήματα, συμμάχους, έν ύπηρέτου καί προσ
θήκης μέρει γεγένησθε, άγαπώντες έάν μεταδιδώσι θεω
ρικών ΰμίν ή βοηδρόμια πέμψωσιν οΰτοι, καί τό πάν
των άνδρειότατον, τών ΰμετέρων αυτών χάριν προσο- 
φείλετε. Οΐ δ’ έν αυτή τή πόλει καθείρξαντες ύμάς έπά- 
γουσιν έπί ταΰτα καί τιθασεύουσι χειροήθεις αΰτοΐς

32 ποιοϋντες. ’Έστι δ’ ούδέποτ’, οίμαι, μέγα καί νεανικόν 
φρόνημα λαβεΐν μικρά καί φαΟλα πράττοντας- όποΧ' 
άττα γάρ &ν τάπιτηδεύματα τών άνθρώπων ή, τοιοΰ- 
τον άνάγκη καί τό φρόνημ’ έχειν. Ταΰτα μά τήν Δή- 
μητρ’ ούκ άν θαυμάσαιμ' εϊ μείζων είπόντι έμοί γένοιτο 
παρ’ ύμών βλάβη τών πεποιηκότων αύτά γενέσθαι· 
ουδέ γάρ παββησία περί πάντων άεί παρ’ ύμΧν έστίν· 
άλλ’ έγωγ’ δτι καί νΰν γέγονε θαυμάζω.

33 Έάν οδν άλλά νΰν γ’ έτι άπαλλαγέντες τούτων τών 
έθών, έθελή^ητε στρατεύεσθαί τε καί πράττειν άξίως 
ύμών αύτών, καί ταΧς περιουσίαις ταΧς οϊκοι ταύ- 
ταις άφορμαΧς έπί τά έξω τών άγαθών χρήσησθε, ’ίσως 
αν, ’ίσως, δ> άνδρες ΆθηναΧοι, τέλειόν τι καί μεγα κτή- 
σαισθ’ άγαθόν καί τών τοιούτων λημμάτων άπαλλα- 
γείητε, ά τοΧς άσθενοΰσι παρά τών ιατρών σιτίοις διδο- 
μένοις έοικε. Καί γάρ έκεΧν’ οΰτ’ ίσχύν έντίθησιν οΰτ’ 
άποθνήσκειν έά· καί ταΰτ’ ά νέμεσθε νΰν ύμεΧς, ούτε 
τοσαΰτ’ έστίν ώστ’ ώφέλειαν έχειν τινά διαρκή, οΰτ’ 
άπογνόντας άλλο τι πράττειν έά, άλλ’ έστι ταΰτα τήν 
έκάστου βαθυμίαν ύμών έπαυξάνοντα.

34 Ούκοΰν σύ μισθοφοράν λέγεις; Φησει τις. Καί παρα- 
χρήμά γε τήν αύτήν σύνταξιν άπάντων, δ> άνδρες Ά - 
θηναΧοι, ϊνα τών κοινών έκαστος τό μέρος λαμβάνων, 
δτου δέοιτ’ ή πόλις, τοΰθ’ ύπάρχοι. ’Έξεστιν άγειν ήσυ- 1 2 3 4 5

1. Καί εδώ τό θάρρος σας τά υπερβαίνει δλα ! (σαρκασμός).
2 . Άφοΰ σάς ένέκλεισαν (ώς ζφα) εντός τοΰ χώρου εις τόν 

όποιον περιορίζεται ή πόλις (ώς είς κλωβόν ή στάβλον).
3. Ό  Σχολιαστής παρατηρεί όρθώς δτι ή φρασιολογία αΰτη 

έλήφθη εκ μεταφοράς τών αλόγων ζώων.
4. Ούτε επιτρέπετε νά λέγη κανείς ελευθέριος τήν γνώμην του.
5. Προτείνεις τά θεωρικά χρήματα νά δίδωνται ώς στρατιωτι

κός μισθός;
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καί έκτελούνται όλα έν γένει, σείς δέ, ό λαός, αποχαυνωμένοι και 
απογυμνωμένοι από χρήματα καί από συμμάχους, έχετε καταν
τήσει είς θέσιν υπηρέτου καί προσθέτου πράγματος, άρκουμενοι 
εάν σάς μοιράζουν από τα θεωρικά χρήματα, ή Ιάν διοργανώσουν 
ουτοι πομπήν των Βοηδρομίων καί—εκείνο που είναι τό άν- 
δρικώτατον εξ όλων1—τούς χρεωστεΐτε καί ευγνωμοσύνην, διότι 
σάς προσφέρουν δ,τι σάς ανήκει. Αυτοί δέ, άφοΰ σάς έκλεισαν 
μέσα είς την περιοχήν τής πόλεως 2, σάς οδηγούν είς αυτά τα 
θεάματα καί έτσι σάς ημερώνουν καί σάς καθιστούν πειθήνιους εις 
τούτους σαν ημερωμένα θηρία3. Ποτέ μάλιστα δεν είναι δυνα
τόν, νομίζω, να σχηματίσουν τινές μέγα φρόνημα καί γενναΐον, 
έάν καταγίνονται είς πράγματα μικρά καί ευτελή. Διότι όποιαι- 
δήποτε είναι αί ενασχολήσεις των ανθρώπων, τοιοΰτον είναι φυ
σικόν νά έχουν καί τό φρόνημα. Μά τήν Δήμητρα δμως δεν θά 
παρεξενευόμουν άν, είς εμέ πού τά είπ ι αυτά, ήθελε γίνει βλάβη 
μεγαλυτέρα παρά είς εκείνους πού συνετέλεσαν νά γίνουν αυτά. 
Διότι ουδέ έλευθεροστομία περί δλων υπάρχει πάντοτε μεταξύ 
σας 4, δι’ αυτό δέ καί εγώ τουλάχιστον θαυμάζω δτι καί τώρα 
έχει επιτραπή είς εμέ.

Έάν λοιπόν, έστω καί τώρα ακόμη, άφοΰ άπαλλαγήτε από 
αύτάς τάς συνήθειας, θελήσετε νά στρατεύεσθε οί ίδιοι καί νά 
ένεργήτε δπως αξίζει είς σάς, καί εάν χρησιμοποιήσετε αυτά τά 
περισσεύματα, πού έχετε εδώ είς τήν πόλιν, ως εφόδια προς άπό- 
κτησιν των έξω τής πόλεως αγαθών, τότε ίσως, ώ ’Αθηναίοι, θά 
αποκτούσατε κάποιο τέλειον καί μέγα αγαθόν καί ήθέλατε απαλ
λαγή από τά τοιαΰτα ώφελήματα, πού ομοιάζουν μέ ελαφράς 
τροφάς, αί δποΐαι δίδονται είς τούς αρρώστους από τούς ιατρούς 
Διότι καί έκεΐναι ούτε δύναμιν εμβάλλουν εις τούς αρρώστους 
ούτε νά άποθάνουν τούς αφήνουν. Καί αυτά πού καρποΰσθε 
τώρα σείς ούτε τόσα είναι, ώστε νά σάς παρέχουν κάποιαν 
ωφέλειαν διαρκή, ούτε νά τά άπαρνηθήτε καί νά κάμνετε άλλο 
τι σάς αφήνουν, άλλ’ αυτά αυξάνουν περισσότερον τήν ρφθυμίαν 
τού καθενός από σάς.

«Λοιπόν—θά εΐπη κανείς—σύ προτείνεις πληρωμήν στρα
τιωτικού μισθού 5;» Βεβαίως, καί μάλιστα προτείνω νά διακα- 
νονισθούν αμέσως δλα έν γένει κατά τον αυτόν τρόπον ταυτο
χρόνους, ώστε έκαστος από σάς λαμβάνων τό άνήκον εις αυτόν 
μέρος από τά δημόσια χρήματα νά είναι έτοιμος διά τήν υπηρε
σίαν πού θά εΐχεν ανάγκην ή πόλις6. Είναι δυνατόν νά ζώμεν

6. Νά χρησιμοποιήται είς δ,τι θά έχρειάζετο κατά τάς περι
στάσεις ή πόλις.
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χίαν; Οϊκοι μένων εΐ βελτίων, του δι’ ένδειαν άνάγκη 
τι ποιεΐν αισχρόν άπηλλαγμένος. Συμβαίνει τι τοιοΟτον 
οΐον καί τά νΟν; Στρατιώτης αύτός ύπάρχων άπό τών 
αύτών τούτων λημμάτων, ώσπερ έστΐ δίκαιον ύπέρ της 
πατρίδος. ’Έστι τις έξω τής ήλικίας ημών; "Οσ” οδτος 
άτάκτως νυν λαμβάνων ούκ ώφελεΐ, ταΰτ’ έν ϊση τάξει 
λαμβσνέτω, πάντ’ έφορών καί διοικών ά χρή πράττε-

35 σθσι. "Ολως δ’ οϋτ’ άφελών ούτε προσθείς, πλήν μι
κρών, τήν άταξίσν άνελών είς τάξιν ήγαγον τήν πά
λιν, τήν αύτήν του λαβεΐν, τοΟ στρατεύεσθαι, τοΟ δι- 
κάζειν, τοΟ ποιεΐν τοΟΘ’ δ τι καθ’ ηλικίαν έκαστος έχοι 
καί δτου καιρός εϊη τάξιν ποιήσας. Ούκ έστιν δπου 
μηδέν έγώ ποιοΰσι τά τών ποιούντων είπον ώς δει 
νέμειν, ούδ’ αύτούς μέν άργεΐν καί σχολάζειν καί άπο- 
ρεΐν, δτι δ’ οί του δεινός νικώσι ξένοι, τσΰτα πυνθάνε-

36 σθαι· ταΟτα γάρ νυνΐ γίγνεται. Καί ούχί μέμφομαι τόν 
ποιοΰντά τι τών δεόντων ύπέρ ύμών, άλλά καί ύμας 
ύπέρ ύμών αύτών άξιώ πράττειν ταΰτ’ έφ’ οΐς έτέρους 
τιμάτε, καί μή παραχωρεΐν, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τής 
τάξεως ήν ύμΐν οί πρόγονοι τής άρετής μετά πολλών 
καί καλών κινδύνων κτησάμενοι κατέλιπον.

Σχεδόν εϊρηχ’ ά νομίζω συμφέρειν ύμεΐς δ’ έλοισθ’ 
δ τι καί τή πόλει καί άπσσι συνοίσειν ύμΐν μέλλει. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Έ άν επιτρέπουν αί περιστάσεις νά διάγωμεν έν ειρήνη.
2. ’Εάν συμβαίνη πόλεμός τις, όπως καί τώρα.
3. Χωρίς νά παρέχη ώρισμένην έκ τών προτέρων υπηρεσίαν.
4. Κατά τόν Weil, ό Δημοσθένης λέγει ότι ή Πολιτεία σχεδόν 

δέν θά έξοδεύση ούτε περισσότερα ούτε όλιγώτερα άπό τό παρελθόν 
θά πληρώνη όμως είς τό έξης μόνον παρεχομένας υπηρεσίας καί όχι 
πρός άπλήν ψυχαγωγίαν καί αργίαν.

5. Διά τών προηγουμένων προτάσεων μου.
6 . Καί ό,τι θά άπήτει ή έκάστοτε παρουσιαζομένη περίστασις.
7. Κατά τόν Σχολιαστήν: « Τά λαμβάνειν τούς δύο οβολούς

(τών θεωρικών χρημάταιν) εξόν πλοντεϊν άπό τον πολέμου».
8 . ’Αναφέρεται πιθανώς εις επιτυχίαν τινά τοΰ στρατηγού Χα- 

ριδήμον. Βλέπε σχετικώς καί Εισαγωγήν τοΰ τόμου τούτου.
9. Καί δέν λέγω ταΰτα διότι θέλω νά κατηγορήσω...

10. Καί νά μή άποσύρεσθε καί αφήνετε...
11. Ε ίθε νά λάβετε τήν ώφελιμωτέραν άπόφασιν.
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ίίρηνικώς1; Τότε, μενών κανείς εις τό σπίτι του, ας διάγη αξιο
πρεπέστερα, άπηλλαγμένος ών τοϋ να κάμνη κάτι αναξιοπρε
πές εξ ανάγκης, από ένδειαν. Συμβαίνει κάτι τοιοϋτον όπως καί 
τώρα s; Τότε ας υπηρέτηση στρατιώτης δ ίδιος, μισθοδοτούμε
νος απ' αυτά τα ίδια εισοδήματα, όπως είναι δίκαιον νά γίνεται 
χάριν τής πατρίδος. ’Έχει ύπερβή κανείς από μάς την στρατεύ
σιμον ηλικίαν; “Οσα λαμβάνει οΰτος σήμερον άτάκτως χωρίς νά 
ώφελή3, ας τά λαμβάνη μέ κανονικήν υπηρεσίαν, έπιβλέπων 
καί διοικών ό,τι χρειάζεται νά εκτελήται. Έν γένει δέ χωρίς ούτε 
νά άφ αρέσω ούτε νά προσθέσω τίποτε, εκτός από ασήμαντα 
πράγματα *, άφοϋ άφήρεσα εκ τοϋ μέσου την αταξίαν εισήγαγον 
είς την πολιτείαν τάξιν 5 μέ τό νά θέσω τον ίδιον κανονισμόν 
διά τό λαβεϊν, τό στρατεΰεσθαι, τό δικάζειν, διά τό νά κάμνη 
γενικώς κανείς ό,τι θά ήδΰνατο νά πράττη έκαστος κατά την ήλι- 
κίαν του καί ό,τι θά ήτο καιρός νά πράττη6. Είς κανέν μέρος τοϋ 
λόγου μου δέν είπα εγώ ότι πρέπει τά χρήματα πού ανήκουν είς 
Ικείνους πού κάμνουν τό καθήκον των νά τά μοιράζωμεν είς 
εκείνους πού δέν κάμνουν τίποτε. Ούτε ότι πρέπει σείς μέν νά 
άδρανήτε καί νά άναπαΰεσθε καί νά περνάτε πτωχικά7, νά πλη- 
ροφορήσθε δέ μόνον ότι οί μισθοφόροι τοϋ τάδε (στρατηγού) νι
κούν 8· διότι αυτά γίνονται τιόρα. Καί δέν θέλω νά κατηγορήσω * 
όποιον κάμνει πρόζ χάριν σας κάτι από ό,τι πρέπει, έχω όμως την 
«ξίωσιν νά κάμνετε καί σείς υπέρ τοϋ εαυτού σας αυτά, διά τά 
όποια τιμάτε άλλους καί νά μή παραχωρήτε 10 εις άλλους, ώ 
’Αθηναίοι, την τιμητικήν θέσιν, τήν όποιαν απέκτησαν μέ πολ
λούς καί ένδοξους αγώνας οί πρόγονοί σας καί τήν εκληροδότη- 
σαν είς σάς

Είπα περίπου ό,τι ένόμιζα συμφέρον, σείς δέ είθε νά εκλέ
ξετε ό,τι μέλλει νά άποβή ωφέλιμον 11 καί είς τήν πόλιν καί είς 
-όλους .σας γενικώς.
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