
Κεφάλαιο 38ο  

 
Ερωτήςεισ κατανόηςησ και ερμηνείασ 
 
1.Με ποιουσ τρόπουσ οι Ακθναίοι ξεκουράηουν το πνεφμα τουσ, κατά τον Περικλι; Είναι αυτζσ 
οι εκδθλϊςεισ καρπόσ κρθςκευτικισ πίςτθσ και ευςζβειασ; Γιατί, άραγε, λείπουν αναφορζσ 
κρθςκευτικοφ περιεχομζνου εδϊ; Θυμθκείτε όςα ζχουμε πει για τον Θουκυδίδθ ςτθν 
Ειςαγωγι και ξζρετε ακόμθ από τθν ΑϋΛυκείου.  
2.Να αναφζρετε γιορτζσ και αγϊνεσ που γίνονταν κατά τθν αρχαιότθτα ςτθν Ακινα. Ζχουμε 
ςιμερα εμείσ τζτοιεσ γιορτζσ που ενϊνουν κατά κάποιο τρόπο τθν κοινότθτα των πολιτϊν;  
3.Να δϊςετε το νόθμα του αρχαίου ελλθνικοφ γνωμικοφ: «βίοσ ἀνεόρταςτοσ μακρά ὁδὸσ 
ἀπανδόκευτοσ».  
4α.Γιατί, κατά τθ γνϊμθ ςασ, δεν κάνει αναφορά ο ομιλθτισ ςτα λαμπρά δθμόςια 
οικοδομιματα παρά ςτισ ιδιωτικζσ κατοικίεσ;  
4β. Σασ δίνεται ζνα απόςπαςμα από το λόγο του Δθμοςκζνθ «Περί ςυντάξεωσ» για τα δθμόςια 
και ιδιωτικά οικοδομιματα τθσ Ακινασ. Ποια ςυμπεράςματα βγάηετε για τισ επιλογζσ των 
Ακθναίων ςε ςυλλογικό και ατομικό επίπεδο; Ποιο επίκετο αποδίδεται ςτισ ιδιωτικζσ κατοικίεσ 
και ποια θ ςθμαςία του;*28+ οἰκοδομήματα μέν γε καὶ κόςμον τῆσ πόλεωσ, ἱερῶν καὶ λιμένων 
καὶ τῶν ἀκολούκων τούτοισ, τοιοῦτον καὶ τοςοῦτον κατέλιπον ἐκεῖνοι ὥςτε μθδενὶ τῶν 
ἐπιγιγνομένων ὑπερβολὴν λελεῖφκαι, προπύλαια ταῦτα, νεώςοικοι, ςτοαί, τἆλλα, οἷσ ἐκεῖνοι 
κοςμήςαντεσ τὴν πόλιν ἡμῖν παρέδωκαν· *29+ τὰσ δ’ ἰδίασ οἰκίασ τῶν ἐν δυνάμει γενομένων 
οὕτω μετρίασ καὶ τῷ τῆσ πολιτείασ ὀνόματι ἀκολούκουσ ὥςτε τὴν Θεμιςτοκλέουσ καὶ τὴν 
Κίμωνοσ καὶ τὴν Ἀριςτείδου καὶ τῶν τότε  λαμπρῶν οἰκίαν, εἴ τισ ἄρ’ ὑμῶν οἶδεν ὁποία ποτ’ 
ἐςτίν, ὁρᾷ τῆσ τοῦ γείτονοσ οὐδὲν ςεμνοτέραν οὖςαν. 
[28+ Οικοδομιματα μεν, βζβαια, και ςτολιςμό τθσ πόλθσ και ιερϊν και λιμανιϊν και ό,τι 
ςχετίηεται με αυτά, τζτοιο και τόςο μεγάλο  μασ το άφθςαν εκείνοι, ϊςτε κανείσ από τουσ 
μεταγενζςτερουσ να μθ μπορεί να τουσ ξεπεράςει, δθλ. μασ άφθςαν αυτά τα προπφλαια, τουσ 
ναφςτακμουσ, τισ ςτοζσ, τα άλλα με τα οποία εκείνοι, αφοφ κόςμθςαν τθν πόλθ, μασ τα 
παρζδωςαν. *29+ Οι  δε ιδιωτικζσ κατοικίεσ εκείνων, οι οποίοι τότε απζκτθςαν δφναμθ, τόςον 
μζτριεσ ιταν και ςφμφωνεσ με το όνομα τθσ πολιτείασ, ϊςτε θ οικία του Κίμωνα και του 
Αριςτείδθ και των ενδόξων ανδρϊν των χρόνων εκείνων να μθ είναι  κακόλου μεγαλφτερθ  
από ςπίτι του γείτονά τουσ. 
5.«ἡ τέρψισ τὸ λυπθρὸν ἐκπλήςςει» Πϊσ αντιλαμβάνεςκε το νόθμα τθσ φράςθσ;  
6.Τί αποδεικνφει τθ δφναμθ τθσ πόλθσ ςτθν δεφτερθ περίοδο τθσ παραγράφου; Συγκρίνετε 
αυτιν τθν αναφορά με αυτιν του κεφαλαίου 36 «τὴν πόλιν τοῖσ πᾶςι παρεςκευάςαμεν καὶ ἐσ 
πόλεμον καὶ ἐσ εἰρήνθν αὐταρκεςτάτθν».Με ποιο τρόπο θ Ακινα εξαςφάλιηε τθν αυτάρκειά 
τθσ;  
7.διὰ τὸ μζγεκοσ τῆσ πόλεωσ: Τι άλλου είδουσ εγγυιςεισ μπορεί να παρζχει το μζγεκοσ τθσ 
πόλεωσ;  
8.Ποιουσ υπαινιγμοφσ για τθ ςπαρτιατικι πολιτεία διακρίνετε ςτο κεφάλαιο αυτό;  
9.Αν προςζξετε, το επόμενο κεφάλαιο αναφζρεται ςτισ πολεμικζσ υποκζςεισ τθσ πόλθσ, ενϊ το 
προθγοφμενο που είδαμε, ςτο πολίτευμα τθσ Ακινασ. Γιατί άραγε παρεμβάλλεται αυτό το 
κεφάλαιο;  



10.Πϊσ κα χαρακτθρίηατε εςείσ τθν ποιότθτα ηωισ των Ακθναίων; Συνδζεται, κατά τθ γνϊμθ 
ςασ, θ ευηωία τουσ αυτι με τθν άνκιςθ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ; Συμβαίνει αυτό 
πάντα;  
Υφολογικέσ παρατηρήςεισ  
 
1.Πϊσ ςυνδζεται αυτό το κεφάλαιο με το προθγοφμενο (37); Ποια είναι θ ςθμαςία του 
ςυνδζςμου καί  μήν;  Γιατί δεν ξεκινάει με τον  απλό παρατακτικό ςφνδεςμο καί; 
2.θυςίαισ διετηςίοισ, καθ’ ἡμζραν: Ποια θ ςθμαςία του επικζτου και του εμπρόκετου 
προςδιοριςμοφ; Τι κζλει να τονίςει ο ομιλθτισ; Θα άλλαηε το νόθμα αν παραλείπονταν;  
3.ἰδίαισ δὲ καταςκευαῖσ εὐπρεπζςιν: Να αντικαταςτιςετε το επίκετο με το αντϊνυμό του. 
Ποια πρόκεςθ κα εξυπθρετοφςε αυτό;  
4.ἡ τζρψισ τὸ λυπηρὸν ἐκπλήςςει: Ποιεσ ιδιομορφίεσ του κουκυδίδειου φφουσ απαντάμε εδϊ; 
Με ποιο ουςιαςτικό ιςοδυναμεί το επίκετο;  
5. ἐκ πάςησ γῆσ τὰ πάντα: Ποια εντφπωςθ δθμιουργείται για τθν Ακινα από τθν επανάλθψθ  
(υπερβολι, παριχθςθ) αυτι;  
6.Να εντοπίςετε τθ ςφγκριςθ που υπάρχει ςτθν τελευταία περίοδο του κεφ. 38. Ποιο ςχιμα 
λόγου διακρίνετε ς’ αυτιν και ποια θ ςκοπιμότθτά του;  
 
Λεξιλογικέσ αςκήςεισ  
 
1. Να δϊςετε από ζνα επίκετο τθσ Νζασ Ελλθνικισ, παράγωγο των λζξεων: τῶν πόνων, τῇ 
γνώμῃ, ἀγῶςι, ἡμέραν, ἡ τέρψισ.  
2. εὐπρεπέςιν: Να δϊςετε πζντε επίκετα τθσ Νζασ Ελλθνικισ με το ίδιο αϋςυνκ. και τθν ίδια 
κατάλθξθ.  
3. Να ςχθματίςετε προτάςεισ ςτα Νζα Ελλθνικά με τισ λζξεισ πλειονότητα, διαςκευή, γήπεδο, 
εξοικείωςη, βάθρο και να βρείτε με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου ςυνδζονται. 
 

 


