
Θουκυδίδου Περικλέουσ Επιτάφιοσ κεφ.41 
 
Ερμθνευτικζσ και υφολογικζσ παρατθριςεισ 
 
1.Γιατί μασ προετοιμάηει θ ζκφραςθ Ξυνελών τε λέγω; Θυμθκείτε τθν απόλυτθ απαρεμφατικι 
ζκφραςθ  ὡσ ςυνελόντι εἰπεῖν (για να μιλιςω ςφντομα). 

 
2.τιν τε πᾶςαν πόλιν τῆσ Ἑλλάδοσ παίδευςιν: Ρϊσ κα τεκμθριϊνατε τθν παραπάνω φράςθ για τθν 
Ακινα του 5ου αι.; Ρϊσ φαντάηεςτε τθ ηωι ενόσ ςυνομθλίκου ςασ  παιδιοφ ςτθν πόλθ αυτι; Δείτε και 
τθ ςχετικι αναφορά ςτον Πρωταγόρα του Ρλάτωνα: Ἐγὼ γὰρ Ἀκθναίουσ, ὥςπερ καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλλθνεσ, 
φθμὶ ςοφοὺσ εἶναι (319b) και: τῆσ τε Ἑλλάδοσ εἰσ αὐτὸ τὸ πρυτανεῖον τῆσ ςοφίασ (337d) 
 
3. καὶ κακ’ ἕκαςτον δοκεῖν ἄν μοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ’ ἡμῶν παρζχεςκαι ἐπὶ πλεῖςτ’ ἂν εἴδθ … τὸ 
ςῶμα αὔταρκεσ: α) Ροια εντφπωςθ γεννά  για τουσ Ακθναίουσ θ υπογραμμιςμζνθ φράςθ; Με ποιουσ 
τουσ αντιδιαςτζλλει, εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ, και γιατί; β) Ο ομιλθτισ αναφζρεται ςτθν κατάκτθςθ και 
κατάςταςθ τθσ αυτάρκειασ των Ακθναίων. Ροιεσ μορφζσ ζχει αυτι και κατά πόςο ςχετίηονται μεταξφ 
τουσ;  Μπορεί να υπάρξει θ μία χωρίσ τθν άλλθ;  
 
4.μετὰ χαρίτων μάλιςτ’ ἂν εὐτραπζλωσ: Ροια διάκεςθ και αντίλθψθ για τθ ηωι του Ακθναίου πολίτθ 
δθμιουργοφν ο εμπρόκετοσ και ο επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ; Τί ςθμαίνει το επίκετο ευτράπελοσ 
ςτα νζα Ελλθνικά; 
 
5. οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι κόμποσ τάδε: Τθν ζκφραςθ αυτι τθν ζχουμε ςυναντιςει και ςτο 
προθγοφμενο κεφάλαιο. Γιατί, άραγε, επαναλαμβάνεται ενϊπιον του ακροατθρίου και των 
μελλοντικϊν αναγνωςτϊν; Ροια εντφπωςθ κζλει να διαςκεδάςει ο ριτορασ;   
 
6.ἢ ἔργων ἐςτὶν ἀλικεια: Με ποια βαςικι επιδίωξθ του Θουκυδίδθ ςχετίηεται αυτι θ αναφορά; Σε 
ποια ςκζψθ μασ οδθγεί; 
 
7α. Mόνθ γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆσ κρείςςων ἐσ πεῖραν ἔρχεται, καὶ μόνθ οὔτε τῷ πολεμίῳ ἐπελκόντι 
ἀγανάκτθςιν ἔχει ὑφ’ οἵων κακοπακεῖ οὔτε τῷ ὑπθκόῳ κατάμεμψιν ὡσ οὐχ ὑπ’ ἀξίων ἄρχεται:  Ροιο 
είναι το ςυμπζραςμα που υποςτθρίηουν οι προτάςεισ αυτζσ; Να εντοπίςετε τθν πορεία του 
ςυλλογιςμοφ και να εξετάςετε τθν ιςχφ του. Είναι όντωσ αλϊβθτθ θ φιμθ τθσ Ακινασ μετά το πζρασ 
του 1ου χρόνου του πολζμου; Ιςχφουν όςα υποςτθρίηει ο ριτορασ;   
 
7β.ἡ δφναμισ τῆσ πόλεωσ: Ροιο είναι το ποιόν αυτισ τθσ δφναμθσ και ποφ  βαςίηεται; 
 
 8. ὑφ’ οἵων κακοπακεῖ… ὑπ’ ἀξίων ἄρχεται: Να εξετάςετε εδϊ τουσ εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ. Τί 
δθλϊνουν και ςε τί είδουσ προτάςεισ βρίςκονται; Ροιο επίκετο δίνει ζμφαςθ και πϊσ, τονίηοντασ αυτό 
που κζλει να διαφανεί ο ριτορασ;  
     
9.Mετὰ μεγάλων δὲ ςθμείων καὶ οὐ δι τοι ἀμάρτυρόν γε τὴν δφναμιν παραςχόμενοι: Με ποιεσ 
λεκτικζσ επιλογζσ δθλϊνει ο ριτορασ τθν ακλόνθτθ δφναμθ τθσ Ακινασ; Τι ςθμαίνει θ ζκφραςθ ςημεία 
και τέρατα;  



 
10. τοῖσ τε νῦν καὶ τοῖσ ἔπειτα καυμαςκθςόμεκα: Τι δθλϊνουν ο Μζλλοντασ και οι δοτικζσ  εδϊ; 
Μπορείτε να διατυπϊςετε με εμπρόκετο  προςδιοριςμό αυτό που εννοοφν; Επαλθκεφτθκε ςτουσ 
αιϊνεσ  θ ριςθ αυτι του Ρερικλι; Ροια ιταν θ πορεία τθσ Ακινασ ςτο διάβα του χρόνου; Ροιοσ ο 
αντίκτυποσ του αρχαίου κόςμου τθσ μζχρι ςιμερα; 
 
11.οὔτε Ὁμιρου ἐπαινζτου: Γιατί γίνεται θ ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτον Πμθρο; 
 
12. οὔτε ὅςτισ ἔπεςι μὲν τὸ αὐτίκα τζρψει: Ροιουσ υπονοεί εδϊ ο ριτορασ αντιδιαςτζλλοντασ τθ δικι 
του γραφι; 
 
13.τῶν δ’ ἔργων τὴν ὑπόνοιαν ἡ ἀλικεια βλάψει: Τι εννοεί εδϊ ο ριτορασ; Είναι υπαρκτόσ αυτόσ  ο 
κίνδυνοσ και ςιμερα; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ;  
 
14.πᾶςαν μὲν κάλαςςαν καὶ γῆν ἐςβατὸν γενζςκαι: Ζχουν ιςχφ τα λόγια του ομιλθτι; Για τί είδουσ 
επζκταςθ μιλάμε εδϊ; Σε ποια κυριαρχία ςτθρίχτθκε θ ακθναϊκι θγεμονία; Θυμθκείτε τθ φράςθ του 
Θουκυδίδθ «Μζγα τό τῆσ καλάςςθσ τό κράτοσ». Ροιεσ άλλεσ καλαςςοκρατορίεσ κυμάςτε από τθν 
Ιςτορία ςασ;   
 
15.πανταχοῦ δὲ μνθμεῖα κακῶν τε κἀγακῶν ἀίδια ξυγκατοικίςαντεσ: Ρόςο αναγκαία κεωρείτε και γιατί 
τθν υπόμνθςθ των νικϊν αλλά και των αποτυχιϊν για ζνα λαό; Ροιοσ είναι ο ρόλοσ των μνθμείων ςτθν 
ιςτορικι του πορεία; Τί δείχνει αυτό για τουσ Ακθναίουσ;   
 
16.Με ποια φράςθ μασ ςυνδζει ο ομιλθτισ  με το επόμενο κεφάλαιο; Ροιο κα είναι εκεί το κζμα του; 
Ρερὶ τοιαφτθσ οὖν πόλεωσ... Η τελικι αυτι περίοδοσ του κεφαλαίου λειτουργεί τριπλά: i) 
Ανακεφαλαιϊνει το εγκϊμιο τθσ πόλθσ που προθγικθκε· ii) ςθμειϊνει τθ μετάβαςθ ςτθ δεφτερθ 
ενότθτα του κφριου μζρουσ του λόγου τον ζπαινο των νεκρϊν (οἵδε), και, iii) προεξαγγζλλει τθν 
παραίνεςθ ςτουσ επιηϊντεσ (πάντα τινὰ τῶν λειπομζνων), που κα διατυπϊςει ςτο κεφ. 43. Απὀ το 
βιβλίο τθσ ΓϋΛυκείου. 
 
17.γενναίωσ μαχόμενοι ἐτελεφτθςαν: Δεν ιταν αρκετι εδϊ θ τροπικι μετοχι μαχόμενοι; Τί και γιατί 
πρόςκεςε ο ομιλθτισ;  
 
18.Ροια υποχρζωςθ απορρζει για τουσ επιηϊντεσ από τθ κυςία των νεκρϊν; 
 
19.Είναι επόμενο ς’ ζναν εγκωμιαςτικό –υμνθτικό λόγο ο Ρερικλισ να καταφεφγει ςυχνά  ςτθν 
υπερβολι. Να εντοπίςετε τα ςθμεία που αυτι είναι πιο ζντονθ υπογραμμίηοντασ τισ εκφράςεισ που τθ 
δθλϊνουν. 
 
Λεξιλογικζσ αςκιςεισ 
 
1.Nα βρείτε τι  ςθμαίνουν οι φράςεισ και να δϊςετε τθ λζξθ του πρωτότυπου κειμζνου που είναι 
ομόρριηθ με τθν υπογραμμιςμζνθ ς’αυτζσ λζξθ: 
 



Κατζκεςε πρόταςθ μομφισ.  
Ζχει πιςτοποιθμζνθ επάρκεια ςε δφο ξζνεσ γλϊςςεσ.  
Οι κομπορριμονεσ ςυνικωσ ταπεινϊνονται. 
Ασ μθν είμαςτε επιλιςμονεσ ς’ αυτοφσ που κυςιάςτθκαν για τθν ελευκερία μασ.  
Η αμετροζπεια προκαλεί δυςφορία ςτθ ςυντροφιά.  
Από κεκτθμζνθ ταχφτθτα ο μακθτισ μετζφραςε ζνα επιπλζον κεφάλαιο.  
 
2.Ετυμολογιςτε τισ λζξεισ του κειμζνου: 
 
Ξυνελϊν, ἀλικεια, ἐπαινζτου, ὑπθκόῳ, εὐτραπζλωσ. 
 
3. Δϊςτε από ζνα παράγωγο ουςιαςτικό τθσ ΝΕΓ για τουσ ρθματικοφσ τφπουσ του κειμζνου: δοκεῖν, 
ἐκτθςάμεκα, βλάψει, εἰκὸσ (ἐςτίν,) κάμνειν. 
 
 
 


