
 
Θουκυδίδου Περικλζουσ Επιτάφιοσ  
 Κεφ. 39ο 

 Φφλλο εργαςίασ 
Λεξιλόγιο 
Μελζται· εκπαίδευςθ 
Κοινι· ανοιχτι ςε όλουσ 
Οὐκ ἔςτιν ὅτε·ςε καμιά περίπτωςθ, ποτζ 
Ξενθλαςία (ξζνοσ-ἐλαφνω)· απζλαςθ των ξζνων 
Ἀπείργω· εμποδίηω, αποκλείω  
Ἐσ τὰ ἔργα· τθν ϊρα τθσ μάχθσ  
Παιδεία· το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ αγωγι  
Εὐκφσ νζοι ὄντεσ· από τθν παιδικι τουσ θλικία  
Μετζρχονται τὸ ἀνδρεῖον (τὴν ἀνδρείαν)· επιδιϊκουν να γίνουν ανδρείοι  
Διαιτῶμαι ἀνειμζνωσ· ηω άνετα  
Οὐδζν ἧςςον (λιτότθτα)· με όχι κατϊτερο φρόνθμα  
Ἰςοπαλισ· το ίδιο μεγάλοσ 
Κακ' ἑαυτοφσ· μόνοι τουσ, μόνο με τθ δικι τουσ δφναμθ.  
Μεκ' ἁπάντων· μαηί με όλουσ τουσ ςυμμάχουσ τουσ.  
Ἐπζρχομαι τὴν τῶν πζλασ (γῆν)· ειςβάλλω ςτθ χϊρα των άλλων.  
Περὶ τῶν οἰκείων· για τθ ςωτθρία τθσ χϊρασ τουσ. 
Ἐντυγχάνω τῇ δυνάμει ἀκρόᾳ· αντιμετωπίηω τθ (ςυνολικι) δφναμθ ςυγκεντρωμζνθ. 
Διὰ τὴν ἐπίπεμψιν ἐπί πολλά ἐν τῇ γῇ ἡμῶν αὐτῶν· επειδι ςε πολλά μζρθ τθσ ςτεριάσ 
ςτζλνουμε ςτρατό από μασ τουσ ίδιουσ. 
Προςμείγνυμί τινι· ςυγκροφομαι. 
Μόριόν τι· ζνα μζροσ από... 
Αὐχῶ· καυχιζμαι. 
Άπεῶςκαι (ρ. ἀπωκῶ· τρζπω ςε φυγι). 
Μελζτθ πόνων· επίπονθ άςκθςθ. 
Καὶ μὴ... ἀνδρείασ· θ ςφνταξθ: καὶ μὴ μετὰ ἀνδρείασ νόμων τὸ πλεῖςτον ἤ τρόπων· με ανδρεία 
που δεν πθγάηει τόςο από τθν επιβολι του νόμου, όςο από τον τρόπο τθσ ηωισ μασ.  
Ἐκζλομεν κινδυνεφειν· ριχνόμαςτε πρόκυμοι ςτον κίνδυνο. 
Περιγίγνεται· μζνει κζρδοσ. 
Προκάμνω· κουράηομαι προκαταβολικά. 
Τὰ μζλλοντα ἀλγεινά· οι δφςκολεσ ςτιγμζσ που είναι να ζρκουν. 
Αἰεὶ μοχκῶ· παςχίηω αδιάκοπα. 
Ἀξίαν εἶναι· εξαρτάται από το (εννοφμενο) φθμί. 
 
Ερωτιςεισ κατανόθςθσ  
1.Σε ποια πτυχι τθσ ηωισ των Ακθναίων περνά  ο ριτορασ ςτθν αρχι του κεφ. 39, μετά το 
διάλειμμα που κάναμε με τθν αναφορά ςτθν άνετθ και ευχάριςτθ κακθμερινι ηωι των 
Ακθναίων; 
2.Τι τον ενδιαφζρει να καταδείξει εδϊ από τθν αρχι και με ποιον ρθματικό τφπο τονίηεται 
αυτό; 



3.Σε ποια επίπεδα ςυγκρίνεται θ Ακινα με τθ Σπάρτθ ςτθν δεφτερθ περίοδο του κεφ. 
«Διαφζρομεν… χωροῦμεν»; 
4.Τί ςθμαίνει ο όροσ «ξενθλαςία»; Σε τί είδουσ κακεςτϊτα και κοινωνίεσ απαντϊνται ανάλογεσ 
πρακτικζσ; 
5.Τί ςθμαίνει ο όροσ απάτη; Διαβάςτε τουσ ςτίχουσ του Ευριπίδθ ςτθν «Ανδρομάχθ» (ςτ.445-
452) και ςκιαγραφιςτε τουσ Σπαρτιάτεσ: 
Σπαρτιάτεσ, οι πλζον μιςθτοί ς' όλο τον κόςμο, 
που δολερά ςτοχάηεςτε, πρϊτοι ςτο ψζμα, 
μθχανορράφοι του κακοφ, που ο νουσ ςασ είναι 
πϊσ κα τυλίξετε τον άλλον με τεχνάςματα... 
και πάντα, άλλα ςκεφτόςαςτε κι άλλα το ςτόμα ςασ λζει. 
6. Θυμάςτε κάτι για το κεςμό τθσ κρυπτείασ ςτθν αρχαία Σπάρτθ; Ποιο ρόλο ζπαιξε θ 
παρουςία των ειλϊτων ςτα περίχωρα τθσ Σπάρτθσ; Αν όχι, να αναηθτιςετε το περιεχόμενό 
του.  
7.Γιατί οι Σπαρτιάτεσ ακολουκοφν αυτζσ τισ τακτικζσ και γιατί τισ απορρίπτουν οι Ακθναίοι; 
Είναι υπερβολικόσ ο Ι. Κακριδισ όταν χαρακτθρίηει τουσ Σπαρτιάτεσ «ςκλάβουσ με βαριά ψυχι 
και κουραςμζνα ςϊματα»;  
8.Ποια αντίκεςθ εντοπίηετε εςείσ  ςτα ηθτιματα τθσ ςτρατιωτικισ αγωγισ και τθσ  
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτθν Ακινα και ςτθ Σπάρτθ; Ποφ βαςίηεται θ διαπαιδαγϊγθςθ των 
νζων ςτθ μία και ςτθν άλλθ πόλθ; 
9.Η ζκφραςθ «Διαιτῶμαι ἀνειμζνωσ» ςθμαίνει  «ηω άνετα». Ποφ μπορεί να οδθγιςει ζνα λαό 
θ άνεςθ; Μιπωσ εδϊ οι Ακθναίοι αίρουν μία αντίκεςθ, μετατρζποντασ ζνα ελάττωμα ςε 
προτζρθμα; Σε ποιο άλλο ςθμείο μια αρνθτικι ζννοια γίνεται πλεονζκτθμα ςτα χζρια των 
Ακθναίων;  
10.Τί ςθμαίνει θ λζξθ τεκμήριον ςτθν θμιπερίοδο που αρχίηει κατόπιν; Ποια κζςθ που ζχει 
ειπωκεί παραπάνω, υποςτθρίηει; Πότε εςείσ καταφεφγετε ςτθ χριςθ τεκμθρίων; 
11.Ποιο είναι αυτό και με τί ςχετίηεται; Γιατί ο ριτορασ κρίνει απαραίτθτο να ειπωκεί; Ποια 
αίςκθςθ δθμιουργεί ςτο ακροατιριό του για τθν πόλθ του και το αντίπαλον δζοσ; 
 12. Ποιο είναι τελικά το αποτζλεςμα τθσ διαφορετικισ αγωγισ ςτισ δφο πόλεισ; Σε ποια από 
τισ δφο κα κζλατε να ηιςετε και γιατί; 
13.Κακϊσ ολοκλθρϊςαμε το κεφ. 39, καταλάβατε ποιοι ιταν οι ςτόχοι του ριτορα ςτο 
απόςπαςμα αυτό του Επιταφίου λόγου; Να τουσ παρακζςετε. 
 
Υφολογικζσ παρατθριςεισ 
1.Σε τί αναφζρεται ο ςφνδεςμοσ καί ςτθν πρϊτθ περίοδο του κειμζνου; 
2. τῶν ἐναντίων: Με ποια άλλα  ςυνϊνυμα επίκετα κα αντικακιςτοφςατε αυτό επίκετο  ι με 
ποιο ουςιαςτικό; Γιατί μζχρι τϊρα ο ριτορασ απζφυγε τθν αναφορά του; 
3.Τί  εξυπθρετεί θ παρουςία των ρθμάτων Διαφζρομεν, παρζχομεν, ἀπείργομζν, χωροῦμεν ςε 
αϋ πλθκ. πρόςωπο; Αν ο Περικλισ μιλοφςε ςε αϋ πρόςωπο ενικοφ αρικμοφ ι ςε γϋ ενικοφ 
κεωρϊντασ ωσ υποκείμενο τθν πόλθ, πϊσ κα επθρεαηόταν το νόθμα και οι εντυπϊςεισ του 
ακροατθρίου; 
4. πιςτεφοντεσ οὐ ταῖσ παραςκευαῖσ τὸ πλζον καὶ ἀπάταισ ἢ τῷ ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐσ τὰ ἔργα 
εὐψφχῳ: Να αναγνωρίςετε το ςχιμα λόγου που ζχουμε εδϊ και να αναφερκείτε ςτθν 
ςκοπιμότθτά του. 



5.εὐψφχῳ: Ποια ιδιαιτερότθτα του κουκυδίδειου φφουσ απαντάμε εδϊ; Με ποιο ουςιαςτικό 
ιςοδυναμεί θ λζξθ και ποια θ ςθμαςία τθσ; 
6. Πϊσ δθλϊνεται λεκτικά θ αντίκεςθ ἐν ταῖσ παιδείαισ ςτισ φράςεισ: οἱ μὲν ἐπιπόνῳ ἀςκήςει- 
ἡμεῖσ δὲ ἀνειμζνωσ διαιτϊμενοι; 
7. οὐδὲν ἧςςον: Πϊσ κα αποδίδατε τθ φράςθ χωρίσ το ςχιμα λιτότθτασ; Επθρεάηει το νόθμα 
αυτι θ εκφορά; 
8. Στθ φράςθ, ῥᾳθυμίᾳ μᾶλλον ἢ πόνων μελέτῃ  καὶ μὴ μετὰ νόμων τὸ πλέον ἢ τρόπων 
ἀνδρείασ, εκτόσ από τθ ςφγκριςθ, ζχουμε και  το χιαςτό ςχιμα, τθ ςφνδεςθ δθλαδι φράςεων 
με αντίςτροφθ ςειρά. Να το αποδϊςετε ςχθματικά και να αναηθτιςετε τθ ςθμαςία τθσ λζξθσ 
ρακυμία ςτθ νεοελλθνικι γλϊςςα. Ζχει εδϊ αρνθτικι χροιά; 
9.Στθ φράςθ, κρατήςαντέσ τέ τινασ ἡμῶν πάντασ αὐχοῦςιν ἀπεῶςθαι καὶ νικηθέντεσ ὑφ' 
ἁπάντων ἡςςῆςθαι, ζχουμε ζνα  ςχιμα λόγου που λζγεται ηεφγμα, κατά το οποίο δφο 
ομοειδείσ προςδιοριςμοί (αντικείμενα ι εμπρόκετα) αποδίδονται ς’ ζνα ριμα, ενϊ λογικά ο 
ζνασ απ’ αυτοφσ κα ταίριαηε ςε ζνα άλλο ριμα. Να το εντοπίςετε εδϊ. 
10.Πϊσ λειτουργεί θ διπλι παρουςία του καί ςτθ τελευταία περίοδο;  
 
Λεξιλογικζσ αςκιςεισ 
1.Να βρείτε με ποιεσ λζξεισ το κειμζνου ςυγγενεφουν  τα ηεφγθ  των λζξεων που ςασ δίνονται 
και με μία από το κακζνα να ςχθματίςετε προτάςεισ ςτθ Νζα Ελλθνικι: α)κωπθλαςία-
παρζλαςθ, β) επιςκευι- ςυςκευαςία, γ)πομπόσ-διαπόμπευςθ, δ)εντευκτιριο – επιτυχισ, ε) 
επινίκια- νικθφόροσ. 
2.Να βρείτε πζντε ςφνκετα ριματα από το κείμενο και να δϊςετε από το βϋςυνκετικό τουσ, 
δυο ομόρριηεσ λζξεισ για το κακζνα.  
3. Να δϊςετε τισ αντίκετεσ των λζξεων: τῶν ἐναντίων, κρυφκζν, το πλζον, χαλεπῶσ, ἡςςῆςθαι. 
 

 
 


