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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

03-06-2004 
 

Α. ∆ιδαγμένο Κείμενο 
 
A. 
Γι’ αυτό βέβαια και μίλησα πολύ για την πόλη, και γιατί θέλησα 
να κάνω κατανοητό ότι δεν αγωνιζόμαστε για πράγματα ίσης 
σημασίας εμείς και όσοι δεν έχουν τίποτα ίδιο με αυτά (που 
ανέφερα), και συνάμα για να κάνω φανερό με αποδείξεις τον 
έπαινο γι’ αυτούς που τώρα μιλάω. Και το πιο μεγάλο μέρος 
αυτού (του επαίνου) έχει ειπωθεί. Γιατί τα ανδραγαθήματα 
αυτών εδώ και των ομοίων τους στόλισαν την πόλη με όσα 
ύμνησα, και για λίγους από τους Έλληνες θα φαινόταν ο λόγος 
αντάξιος των έργων, όπως ακριβώς (φαίνεται) γι’ αυτούς εδώ. 
Και μου φαίνεται ο τωρινός θάνατος εδώ δείχνει τη 
γενναιότητα  (κάθε) άνδρα και ως πρώτο φανέρωμα και ως 
τελική επισφράγιση.  
 
Β.1 
Μετά τον  εκτενή έπαινο του πολιτεύματος και των τρόπων που 
ανέπτυξε ο ρήτορας στα κεφάλαια 37- 41, περνάει τώρα στο βασικό 
θέμα του λόγου του, δηλαδή στον έπαινο των νεκρών τμήμα τυπικά 
απαραίτητο σε έναν επιτάφιο λόγο. Η σύνδεση του επαίνου της 
πόλης με τον έπαινο των νεκρών, που διατυπώθηκε με την 
τελευταία φράση του προηγούμενου κεφαλαίου δεν είναι αρκετή. Γι’ 
αυτό και το κεφάλαιο 42  αρχίζει με έναν απολογητικό τόνο του 
ρήτορα, που εξηγεί ρητά τους δυο λόγους της μακρηγορίας του 
σχετικά με τον έπαινο της πόλης.  
Ο πρώτος λόγος σχετίζεται με  τα ιδανικά για τα οποία αγωνίζονται 
οι Αθηναίοι, τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν με αντίστοιχα 
άλλων πόλεων  και συγκεκριμένα της αντίπαλης πόλης Σπάρτης. 
Ενώ με τη δεύτερη αναφορά του στην έμπρακτη εκδήλωση του 
επαίνου θέλει να τεκμηριώσει το όλο εγκώμιο και θεωρεί ότι η πιο 
φανερή απόδειξη είναι το μεγαλείο της πόλης, για την οποία 
θυσιάστηκαν οι προκείμενοι νεκροί. 
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Με το πρόσχημα αυτό ο ρήτορας συνδέει τον έπαινο της πόλης με 
τον έπαινο των νεκρών εξηγώντας στους ακροατές του τα 
ασύγκριτα υψηλά ιδανικά που διακυβεύονται στον πόλεμο αυτό. Με 
αυτό τον τρόπο ο Περικλής αποφεύγει και στο σημείο αυτό την 
καθιερωμένη δομή και απροσδόκητα δηλώνει ότι ο αναμενόμενος 
έπαινος έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του, αφού ο ύμνος 
της πόλης ταυτίζεται με τον έπαινο των νεκρών. 
 
 
Β.2 
 
Για μια ακόμη φορά και στο κεφάλαιο 42 συναντάμε το ζεύγος 
των αντίθετων εννοιών «λόγων -  έργων». Ο ίδιος ο ρήτορας 
έχει εκφράσει αρχικά το φόβο του σχετικά με τη δυνατότητα 
επίτευξης του επαίνου μόνο μέσω του λόγου του, αναφορά 
που έχει κάνει στο κεφάλαιο 35, όταν εξέφρασε την αδυναμία 
του να μιλήσει επαρκώς. Αντίστοιχα και στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα επαναφέρει το ίδιο θέμα, επικαλούμενος τις 
αδυναμίες του λόγου και εστιάζοντας την προσοχή του στη 
δυναμική των  έργων. 
Με αυτό τον τρόπο προβάλλει το έμπρακτο μέρος της  
αυτοθυσίας των νεκρών το οποίο εμφανίζεται ως συνέχεια της 
γενικότερης προσπάθειας για την οικοδόμηση ενός ισχυρού 
κράτους. Αρκεί, λοιπόν, η αναφορά στις αξίες της πόλης, που 
δημιουργήθηκαν με τα έργα των νεκρών. Επομένως ο 
ρητορικός λόγος μπορεί να θεωρηθεί ταυτόσημος με τα έργα, 
εφόσον ο έπαινος της πόλης απέδιδε την πραγματικότητα της 
Αθήνας με τη μοναδική τελειότητα ανάμεσα στους  Έλληνες. 
 
Β.3 
 
Ο Περικλής συνεχίζοντας το λόγο του προβαίνει σε μια διάκριση 
των αγωνιστών λαμβάνοντας υπόψη του ορισμένα κοινωνικά 
κριτήρια. Αρχικά αναφέρεται στην τάξη των  πλουσίων και των 
φτωχών οι οποίοι παρά τη διαφορετική κοινωνική – οικονομική 
κατάστασή τους  αντιμετώπισαν την αυτοθυσία  ως  ένα κοινό  
καθήκον τους απέναντι στην πόλη. 
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Συγκεκριμένα ο ρήτορας τόσο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, όσο και 
στα προηγούμενα παρουσίασε και τις δυο κατηγορίες πολιτών με 
ίσα δικαιώματα στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. 
Αντίστοιχα και στο εδώ χωρίο συναντώνται από διαφορετικές 
αφετηρίες και απαντούν με την ίδια γενναιότητα και 
αποφασιστικότητα στο δίλημμα που αντιμετώπισε ο καθένας την 
ώρα της μάχης. Ο πλούσιος «ούτε εμαλακίσθη» την κρίσιμη στιγμή 
προτιμώντας «την έτι  απόλαυσιν του πλούτου» από τη θυσία. Ο 
φτωχός «ούτε εποιήσατο αναβολή του δεινού» με την ελπίδα πως 
αν ζούσε, θα μπορούσε να ξεπεράσει την οικονομική του 
δυσχέρεια, να αποκτήσει πλούτη και να χαρεί την υπόλοιπη ζωή 
του .   
Από τα παραπάνω , λοιπόν , συμπεραίνουμε ότι ο πλούτος είτε ως 
«κτήμα» είτε ως «ελπίδα» δε στάθηκε αντικίνητρο θυσίας για τους 
νεκρούς. Προτίμησαν τον κίνδυνο από τις απολαύσεις της ζωής και 
με τη θυσία τους απέδειξαν το ηθικό τους μεγαλείο και 
επισφράγισαν την αρετή τους . 
Το ίδιο θέμα επικαλείται και στην ενότητα 43 κάνοντας λόγο για τη 
μελλοντική στάση των επιζώντων πλουσίων και φτωχών οι οποίοι 
και αυτοί με τη σειρά τους  οφείλουν να επωμιστούν το ίδιο χρέος 
απέναντι στην πατρίδα. Συγκεκριμένα ο ρήτορας προτρέπει και 
τους οικονομικά δυσχερείς ν’ αγωνιστούν, για να σώσουν την ζωή  
και την ελευθερία τους, ενώ τους πλουσίους να προβούν στην ίδια 
μορφή αγώνα, για να σώσουν την περιουσία τους την οποία 
μπορούσαν να απολαμβάνουν με φιλειρηνική στάση πριν τον 
πόλεμο. Με αυτό τον τρόπο αντικρούει μια δεδομένη αντίληψη της 
εποχής του, σύμφωνα με την οποία οι φτωχοί είναι ριψοκίνδυνοι, 
επειδή δε φοβούνται την απώλεια της περιουσίας τους που είναι 
ανύπαρκτη ή πενιχρή, ενώ οι πλούσιοι είναι δειλοί, από το φόβο 
μήπως θυσιαστούν και δεν απολαύσουν έτσι τα υπάρχοντά τους.  
Αξιοσημείωτο είναι ότι το σημείο αυτό αποτελεί υπαινιγμό για τους 
φτωχούς και στερημένους από αγαθά και απολαύσεις Σπαρτιάτες, 
σε σύγκριση με τους οποίους οι Αθηναίοι έχουν κάθε λόγο να 
πολεμούν με μεγαλύτερη  αποφασιστικότητα, καθώς και για τους 
πλούσιους συμπολίτες του, προκειμένου να τους πείσει να 
ευθυγραμμιστούν με το κοινό αίσθημα. 
 
Β.4 
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Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 11-12 του σχολικού 
εγχειριδίου, στο χωρίο «Μια λοιπόν  … ξεχνάμε τον πόλεμο». 
 
 
 
 
 
Β.5 
 
αδίδακτος : διδασκαλίαν 
ρήτορας :   λέγω  
ευκοσμία:  ἐκόσμησαν 
εμπρόθετος: προτίθεσθαι 
φασματικός: φανείη 
ατελεύτητος: τελευταῖα  
λεξιπενία : πενίας  
φυγόδικος : διαφυγών  
λήμμα : λαβόντες  
νόμισμα: νομίσαντες  
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 
Γ 1. 
Και εγώ ο ίδιος λοιπόν, Αντιφώντα, όπως ακριβώς κάποιος 
άλλος ευχαριστιέται ή με καλό άλογο ή σκύλο ή πουλί, έτσι και 
ακόμα περισσότερο ευχαριστιέμαι με καλούς φίλους και, εάν 
έχω κάτι καλό,  τους  διδάσκω και τους συνιστώ  σε άλλους 
από οποιουσδήποτε θεωρώ ότι κάπως θα ωφεληθούν οι ίδιοι, 
για να γίνουν ενάρετοι. Και ξετυλίγοντας των παλαιών σοφών 
ανδρών τους θησαυρούς, τους οποίους εκείνοι άφησαν 
(κληροδότησαν), αφού τους έγραψαν σε βιβλία, μελετώ από 
κοινού με τους φίλους, και αν βλέπουμε κάτι καλό, το 
παίρνουμε (υιοθετούμε). Και θεωρούμε μεγάλο κέρδος, εάν 
γινόμαστε φίλοι μεταξύ μας. Όταν λοιπόν άκουγα αυτά, μου 
φαινόταν ότι και ο ίδιος ήταν ευτυχισμένος  και ότι οδηγούσε 
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αυτούς που τα άκουγαν (τους  ακροατές ) να γίνουν 
ολοκληρωμένοι ( έντιμοι ) πολίτες. 
 
 
 
 
 
Γ2α 
ὁρῶμεν: ἴδωμεν 
γιγνώμεθα : γενοῦ 
ὠφελήσεσθαι: ὠφεληκέναι 
συνίστημι: συνέστησας - συνιστάντος 
 
Γ2β 
ὄρνιθι: ὄρνιν 
τι: τισί(ν) 
σοφῶν: σοφάς 
μέγα: μεῖζον – μέγιστον  
ταῦτα: τούτων  
 
Γ3α 
ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθόν, ἐκλεγόμεθα: Είδος: 
αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον 
Μετατροπή στο μη πραγματικό:  
εἴ τι ἑωρῶμεν ἀγαθόν, ἐξελεγόμεθα ἄν. 
 
 
Γ.3.β 
 φίλοις:δοτική της αιτίας που προσδιορίζει το ρήμα «ἥδομαι». 
 εἰς ἀρετήν: εμπρόθετος προσδιορισμός του 

σκοπού στο «ὠφελήσεσθαι».  
 ἀλλήλοις: δοτική αντικειμενική στο επίθετο 

«φίλοι». 
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 φίλοι: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο «ἡμεῖς». 
 ἀκούοντι: επιρρηματική  - χρονική μετοχή, συνημμένη 

στη δοτική προσωπική «ἐμοί». 
 εἶναι : αντικείμενο στο ρήμα «ἐδόκει» – ειδικό 

απαρέμφατο. 
             
 


