
Θουκυδίδου Περικλζουσ Επιτάφιοσ κεφ. 40 

 
Ερμθνευτικζσ και υφολογικζσ ερωτιςεισ 
 
1.Ποια φράςθ του προθγοφμενου κεφ. προανιγγειλε όςα κα ειπωκοφν ςτο κεφ. 40;  

 2. «Φιλοκαλοῦμζν τε γὰρ μετ' εὐτελείασ καὶ φιλοςοφοῦμεν ἄνευ μαλακίασ: Τί κοινό ζχουν τα 
δφο ριματα τθσ θμιπεριόδου; Τί δθλϊνει αυτό για τα κίνθτρα δραςτθριοποίθςθσ των 
Ακθναίων ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ; 
 
3.Πϊσ λειτουργοφν οι εμπρόκετοι προςδιοριςμοί εδϊ; Μετριάηουν ι επιτείνουν τθ ςθμαςία 
των ρθμάτων; Αν αντιςτρζψετε τισ προκζςεισ με τισ οποίεσ εκφζρονται οι εμπρόκετοι 
προςδιοριςμοί,  πϊσ διαμορφϊνεται το νόθμα τθσ θμιπεριόδου;   Αν λάβετε υπόψθ ότι ο 
πολιτιςμόσ τθσ κλαςικισ  Ακινασ είναι πολιτιςμόσ του μζτρου, ςκεφκείτε που κα οδθγοφςε θ 
υπζρβαςθ  ι θ ζλλειψθ ςτουσ τομείσ αυτοφσ;   
 
4.Ποια δφςκολθ ςφνκεςθ κατορκϊνουν οι Ακθναίοι και με ποιεσ καταβολζσ και  ποια εφόδια 
ανταποκρίνονται ς’ αυτιν;  
 
5.Μζχρι ςιμερα ζχει χυκεί πολφ μελάνι ςε μια προςπάκεια γνωριμίασ και  κατανόθςθσ των 
ανκρϊπων τθσ κλαςςικισ Ακινασ και του πολιτιςμοφ τουσ. Να εκτιμιςετε εδϊ τθν 
βραχυλογικι ικανότθτα του Θουκυδίδθ που μζςα  ςε μια θμιπερίοδο ςυμπυκνϊνει τα ςτοιχεία 
τθσ ιδιοςυςταςίασ τουσ. 
Βοθκθτικό ςχόλιο ςτθν αποτίμθςθ τθσ βραχυλογικισ ικανότθτασ του Θουκυδίδθ: Η «αττικι 
ςφνκεςθ»: από τουσ Κωνεσ κρατοφν οι Ακθναίοι τθν αγάπθ ςτο ωραίο και τθ διάκεςθ για 
κεωρθτικι ζρευνα, από τουσ Δωριείσ τθν απλότθτα και τον ανδριςμό. Ταυτόχρονα 
αποφεφγουν τθ χοντροκοπιά και τθν πνευματικι ςτενότθτα των Σπαρτιατϊν, όπωσ και τθ 
χλιδι και τθ μαλκακότθτα των Ιϊνων. 
 
6. Πϊσ αντιμετωπίηουν οι Ακθναίοι τον πλοφτο, με ποιο λεκτικό ςχιμα μασ δίνεται και πϊσ 
εκφζρεται;   
 
7.Ποια λζξθ αντιπαρακζτει ςτον πλοφτο ο Θουκυδίδθσ; Ζχει κάποια ιδιαίτερθ ςθμαςία;  
 
8.Ποια είναι θ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθ φτϊχεια; Σε ποια περίπτωςθ τθν καταδικάηουν; 
Σφμφωνα και με τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ,  ζχουν οι Σπαρτιάτεσ τισ ίδιεσ αντιλιψεισ για τον 
πλοφτο και τθ φτϊχεια;  
 
9.Ποια είναι θ δικι ςασ άποψθ για τθ διαχείριςθ του πλοφτου και τθσ φτϊχειασ;  
 
10.Ποιο το νόθμα τθσ φράςθσ «Πλοφςιοσ ὁ ἐν ὀλίγα ἀναπαυόμενοσ» και με ποια αρετι των 
Ακθναίων, αλλά και αναγκαία ςιμερα, ςυνδζεται;   
 



11.Ποιο είναι το νόθμα τθσ νεοελλθνικισ παροιμιϊδουσ φράςθσ «Φτωχόσ είναι μόνο ο 
διάβολοσ»; Τί ςθμαίνει ο όροσ «ζντιμθ πτωχεία;  
 
12.ἔνι τε τοῖσ αὐτοῖσ οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια: Ποια άλλθ αντινομικι εκ πρϊτθσ 
όψεωσ  κατάςταςθ καταφζρνουν να ςυνταιριάςουν οι Ακθναίοι;  
 
13.καὶ ἑτέροισ πρὸσ ἔργα τετραμμένοισ τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶσ γνῶναι: Πϊσ εξθγείται αυτι θ 
ικανότθτα των Ακθναίων; Ποιεσ δυνατότθτεσ ζδινε θ πόλθ ςτουσ πολίτεσ τθσ να αρκρϊςουν 
δθμόςιο λόγο; Ποιο ςχιμα λόγου ζχουμε ςτθν υπογραμμιςμζνθ φράςθ; Διατυπϊςτε τθν χωρίσ 
αυτό.  
 
14.Ποια εντφπωςθ δθμιουργείται  για τουσ Ακθναίουσ κακϊσ  ο ριτορασ ξεκινά τθν επόμενθ 
θμιπερίοδο με το επίκετο μόνοι (ἡμείσ); 
 
15.Ποια αντίλθψθ ζχουν οι Ακθναίοι για τον πολίτθ που δεν ενδιαφζρεται και δεν ςυμμετζχει 
ςτα κοινά; Με ποια λζξθ τον χαρακτθρίηει ο ριτορασ; Ποιο ςχιμα λόγου ζχουμε ς’αυτιν τθ 
διατφπωςθ; 
 
16.Θυμθκείτε από τθν περςινι Ειςαγωγι ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Ιςτοριογραφία πϊσ 
ςκιαγραφεί τον ιδεϊδθ πολίτθ ο Θουκυδίδθσ, δείτε πϊσ ορίηει τον πολίτθ και ο Αριςτοτζλθσ 
και ςυγκρίνετε με τθν ενότθτά μασ. Ποια είναι θ δικι ςασ γνϊμθ για το χρζοσ του πολίτθ 
ςιμερα; 
 Ενότθτα 16θ (Γ 1, 3-4/ 6/ 12) - Ο πολίτθσ ορίηεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι και 
δικαςτικι εξουςία 
Ὁ πολίτθσ οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτθσ ἐςτίν (καὶ γὰρ μζτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦςι τῆσ 
οἰκιςεωσ), οὐδ' οἱ τῶν δικαίων μετζχοντεσ οὕτωσ ὥςτε καὶ δίκθν ὑπζχειν καὶ δικάηεςκαι 
(τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖσ ἀπὸ ςυμβόλων κοινωνοῦςιν)·... πολίτθσ δ' ἁπλῶσ οὐδενὶ τῶν 
ἄλλων ὁρίηεται μᾶλλον ἢ τῷ μετζχειν κρίςεωσ καὶ ἀρχῆσ. ... Τίσ μὲν οὖν ἐςτιν ὁ πολίτθσ, ἐκ 
τοφτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουςία κοινωνεῖν ἀρχῆσ βουλευτικῆσ καὶ κριτικῆσ, πολίτθν ἤδθ 
λζγομεν εἶναι ταφτθσ τῆσ πόλεωσ, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιοφτων πλῆκοσ ἱκανὸν πρὸσ αὐτάρκειαν 
ηωῆσ, ὡσ ἁπλῶσ εἰπεῖν. 
Διαβάςτε και το απόςπαςμα από τον Πλοφταρχο για να κατανοιςουμε τθ ςθμαςία τθσ 
ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτθν Ακινα. 
Από τουσ άλλουσ νόμουσ του Σόλωνα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικόσ και παράξενοσ είναι εκείνοσ 
που ορίηει ότι χάνει τα πολιτικά του δικαιϊματα όποιοσ μζνει ουδζτεροσ ςε περίπτωςθ που κα 
ξεςποφςε εμφφλια διαμάχθ ςτθν πόλθ. Ήκελε, όπωσ φαίνεται, ο Σόλων κανζνασ πολίτθσ να μθ 
μζνει αδιάφοροσ και αςυγκίνθτοσ για τα δθμόςια ηθτιματα κοιτάηοντασ μόνο πϊσ να 
εξαςφαλίςει τα δικά του ςυμφζροντα, οφτε να καυχιζται πωσ δεν πονά κι αυτόσ και δεν πάςχει 
με τα δεινά τθσ πατρίδασ του. Αντίκετα, ζπρεπε ο πολίτθσ απ' τθν αρχι να παίρνει κζςθ πλάι ς' 
αυτοφσ που ενεργοφν πιο ςωςτά και πιο δίκαια και να κινδυνεφει μαηί τουσ και να τουσ βοθκά, 
αντί να περιμζνει ακίνδυνα να δει ποιοσ κα νικιςει. 

(Πλοφταρχοσ, Σόλων, κεφ. 20. 
Μετάφραςθ Β. Τςακατίκα)  



 17.οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ' ἀχρεῖον: Να ετυμολογιςετε τα επίκετα και να δϊςετε τθ ςθμαςία 
τουσ ςφμφωνα με αυτιν. 
 
18.οὐ τοὺσ λόγουσ τοῖσ ἔργοισ βλάβθν ἡγούμενοι: Ποια άλλθ αντινομία αίρουν εδϊ οι 
Ακθναίοι; Ποιο είναι το ιδεϊδεσ τθσ πόλθσ τουσ; Σκεφτείτε ότι οι περιςςότερεσ 
προςωπικότθτεσ που γνωρίςατε μζχρι τϊρα είχαν τθ διπλι ιδιότθτα του ριτορα/πολιτικοφ και 
ςτρατθγοφ. Ποφ μπορεί να οδθγιςει θ ανιςορροπία λόγων και ζργων; Ξζρετε νεοελλθνικζσ 
παροιμίεσ που ςχετίηονται με αυτό το δίπολο;  
 
19.καὶ οἱ αὐτοί ἤτοι κρίνομζν γε ἢ ἐνκυμοφμεκα ὀρκῶσ τὰ πράγματα...ἀλλὰ μὴ προδιδαχῆναι 
μᾶλλον λόγῳ πρότερον (βλάβθν ἡγούμενοι): Ποιεσ μορφζσ παίρνει ο λόγοσ ςτθν Ακινα του 
Περικλι; Τί ςυνζπειεσ μπορεί να ζχει μια ενζργεια χωρίσ προθγοφμενθ μελζτθ;  
 
20.Ποια πρόκεςθ του ριτορα/ομιλθτι τονίηει το επίρρθμα διαφερόντωσ;  
 
21.ὥςτε τολμᾶν τε οἱ αὐτοὶ μάλιςτα καὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήςομεν ἐκλογίηεςκαι: Ποιο είναι το 
ςθμείο διαφοροποίθςθσ των Ακθναίων που τονίηεται εδϊ από τουσ Σπαρτιάτεσ αλλά και τουσ 
υπόλοιπουσ Ζλλθνεσ; Ποιουσ κινδφνουσ κρφβει αυτι θ ςτάςθ;  
 
22.Να αναπτφξετε ςε μία παράγραφο  το νόθμα του γνωμικοφ ἀμαθία μζν θράσος, λογισμός 
δζ ὄκνον φζρει. 
 
23.Η αρετι είναι μία ζννοια με ευρφτατο περιεχόμενο ςτον αρχαιοελλθνικό κόςμο (κοινωνικι, 
πολιτικι, πολεμικι, θκικι). Ποιεσ μορφζσ αρετισ απαντάμε ςτο κεφ. 40 και πϊσ αυτζσ 
εκδθλϊνονται;  
 
24.Πϊσ δικαιολογεί ο Περικλισ τθν άποψθ ότι εκείνοσ που ευεργετεί βρίςκεται ςε πιο 
πλεονεκτικι κζςθ από τον ευεργετοφμενο; 
25.Ποια κοινωνικι απ-αξία βρίςκεται ςτον αντίποδα τθσ ευγνωμοςφνθσ;  
 
26.οὐ τοῦ ξυμφέροντοσ μᾶλλον λογιςμῷ ἢ τῆσ ἐλευκερίασ τῷ πιςτῷ ἀδεῶσ τινὰ ὠφελοῦμεν: 
Θεωρείτε ότι οι Ακθναίοι υπερβάλλουν ι περιαυτολογοφν ςτθν τελευταία περίοδο; Μποροφμε 
τελικά να πιςτζψουμε ότι κατά τισ ευεργεςίεσ τουσ ςτουσ ςυμμάχουσ τουσ παρζκαμπταν 
παντελϊσ το ςυμφζρον τουσ; Ασ διαβάςουμε και το ςχόλιο του βιβλίου ςτθ ςελ. 228 κι ασ 
κυμθκοφμε τον περίφθμο διάλογο Μθλίων και Ακθναίων το 416 ςτον οποίο πρυτάνευςε θ 
ιςχφσ ζναντι τθσ δικαιοςφνθσ και του ςεβαςμοφ τθσ ελευκερίασ, αλλά και όςα ςυνζβθςαν ςτθν 
Ακινα μετά τθν αναγγελία τθσ ιττασ τθσ ςτουσ Αιγόσ Ποταμοφσ.  
Ιδοφ πϊσ υποςτθρίηει τθν πόλθ του με τον ποιθτικό του λόγο ο τραγωδόσ Ευριπίδθσ. 
Αυτι θ χϊρα πάντοτε ςτο δίκιο ςτθριγμζνθ 
τον ανιμπορο κζλει να ςυντρζχει. 
Κι ζτςι βάςταξε μόχτουσ και μόχτουσ για τουσ φίλουσ. 

(Ευριπίδθσ, Ηρακλείδες, ςτ. 329-332) 
 

27.Πϊσ ςκιαγραφείται ςυνολικά ο Ακθναίοσ πολίτθσ ςτο κεφάλαιο αυτό; 



 
28.Σε ποια ςθμεία του κεφ. 40 οι Ακθναίοι διαφοροποιοφνται/αντιτίκενται οι Ακθναίοι με 
τουσ Σπαρτιάτεσ; 
 
Μια γενικι διαπίςτωςθ 
 
Ο Ακθναίοσ πολίτθσ  αναδεικνφεται ελεφκεροσ, ολοκλθρωμζνοσ πολίτθσ, με ανιδιοτελι 
φιλάνκρωπθ διάκεςθ, φςτερα από τθ δφςκολθ ςφνκεςθ που πραγματϊνει, ςυνταιριάηοντασ 
με αρμονικό τρόπο ηεφγθ αντικετικά· ςυγκεκριμζνα: αγάπθ του ωραίου και απλότθτα· λόγοσ, 
κεωρία, φιλοςοφία και ζργο, δράςθ· εναςχόλθςθ με τα κοινά και φροντίδα για το ςπιτικό του· 
καλομελετθμζνθ γνϊςθ και ανυποχϊρθτθ τόλμθ· γνϊςθ των κινδφνων και των απολαφςεων, 
και ανάλθψθ κινδφνων. Σχόλιο βιβλίου ΓϋΛυκείου 
 
Λεξιλογικζσ αςκιςεισ 
 
1.Φιλοκαλοῦμζν, πζνεςκαι, γνῶναι,  προδιδαχκῆναι, κρικεῖεν:Να δϊςετε από μία παράγωγθ 
λζξθ τθσ ΝΕΓ για κακεμιά που ςασ δόκθκε και να εντάξετε δφο από αυτζσ ςε δικζσ ςασ 
προτάςεισ. 
 
2.καιρῷ ,διαφεφγειν, κράςοσ,  δράςασ, ςῴηειν: Να δϊςετε από ζνα παράγωγο επίκετο τθσ ΝΕΓ 
για κακεμιά λζξθ που ςασ δόκθκε. 
 
 3.εὐτελείασ, πλούτῳ, ἐπιμέλεια, βλάβθν, κράτιςτοι : Να δϊςετε τισ αντϊνυμεσ των λζξεων. Τί 
παρατθρείται ςτθν πρϊτθ λζξθ;  
 


