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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.

Γι' αυτό ακριβώς και ανέπτυξα σε µάκρος τα σχετικά µε την πόλη, γιατί θέλησα να
κάνω κατανοητό ότι δεν αγωνιζόµαστε για πράγµατα ίσης σηµασίας εµείς και όσοι
τίποτα απ' αυτά δεν έχουν στον ίδιο βαθµό και συγχρόνως επειδή ήθελα να
καταστήσω φανερό µε αποδείξεις τον έπαινο αυτών προς τιµή των οποίων τώρα
µιλάω. Και έχουν ειπωθεί τα σπουδαιότερα σηµεία αυτού. γιατί αυτούς τους ύµνους
που έπλεξα για την πόλη, λάµπρυναν τα ανδραγαθήµατα αυτών εδώ και των
οµοίων τους και δε θα φαινόταν για πολλούς από τους Έλληνες, όπως ακριβώς γι'
αυτούς εδώ, ο έπαινος ισάξιος των έργων τους. Και µου φαίνεται ότι ο τωρινός
θάνατος αυτών εδώ φανερώνει την ανδρεία τους, είτε είναι το πρώτο φανέρωµα
είτε η τελική της επισφράγιση.

Β1.

Ο Επιτάφιος του Περικλή διαφοροποιείται βασικά από τους άλλους επιτάφιους,
καθώς αντί να δίνει µεγαλύτερη έκταση στον έπαινο του αθηναϊκού παρελθόντος,
τον προσπερνά και αναφέρεται συνοπτικά, γενικά και αόριστα στα πολεµικά έργα

των νεκρών της χρονιάς. Ειδικότερα, µε τη φράση "� �)�
��
/�����,�3&���
" ο

Περικλής αιφνιδιάζει τους ακροατές οι οποίοι ενώ περιµένουν να αρχίσει ο έπαινος
των νεκρών ακούν ότι αυτός σχεδόν τελείωσε. Ωστόσο συνδέεται το εγκώµιο της
πόλης µε το εγκώµιο των νεκρών. Αντιπαρέρχεται έτσι επιδέξια το παραδοσιακό
µοτίβο των επιταφίων και, αντί να συνδέσει την προσφορά των νεκρών µε το
ηρωικό µυθικό και ιστορικό παρελθόν της Αθήνας, όπως γινόταν σε µια τέτοια
περίπτωση από άλλους αγορητές, την εντάσσει στο πολυδιάστατο αθηναϊκό
µεγαλείο του παρόντος, του οποίου οι προκείµενοι, αλλά και οι επιζώντες µε
προεξάρχοντα τον Περικλή υπήρξαν δηµιουργοί, αλλά και εραστές µέχρι
αυτοθυσίας. Με την παρέκκλιση αυτή εισάγει ένα νέο τρόπο επαίνου των νεκρών:
δεν εκθειάζονται τα κατορθώµατα κι ο ηρωισµός τους, αλλά η πόλη και οι θεσµοί
που διαµόρφωσαν το ηρωικό τους φρόνηµα και σφυρηλάτησαν το αγωνιστικό τους
ήθος. Τονίζει, έτσι, τη διαλεκτική σχέση πόλης και πολίτη συνδέοντας την αρετή,
τα κατορθώµατα και τη θυσία των νεκρών µε το εγκώµιο που έπλεξε για την πόλη.
Αν οι νεκροί έδειξαν ξεχωριστή παλικαριά και αγωνιστικό ήθος, ηρωικό φρόνηµα
και αυτοθυσία, αυτό οφείλεται στην πολιτεία. Αυτή διαµορφώνει το ήθος και το
φρόνηµα των πολιτών της µε τις αρχές, το πολίτευµα και τον τρόπο ζωής που
εξασφαλίζει σ' αυτούς. Η πολιτεία δηµιουργεί τις προϋποθέσεις και η ανδρεία µε
την αυτοθυσία είναι ο ώριµος καρπός. Καταλήγοντας, υπάρχει αµφίδροµη
επίδραση ανάµεσα στο µεγαλείο της πόλης και τον ηρωισµό των νεκρών: όπως
παραπάνω ο ηρωισµός των νεκρών στηρίχτηκε στο µεγαλείο της πόλης, έτσι εδώ
το µεγαλείο αυτό πηγάζει από τα ηρωικά κατορθώµατά τους. Αυτή η αµφίδροµη

επίδραση αναδεικνύεται και µε την επόµενη φράση "0�&,������������7�)�
� 555

�	��)�
�".

Β2.

Η παλικαριά των νεκρών δε χρειάζεται τον ύµνο του ρήτορα. Οι πράξεις τους είναι
τόσο σπουδαίες, ώστε τα υµνητικά λόγια περιττεύουν. Για το ρήτορα οι πεσόντες
αποτελούν την περίπτωση αγωνιστών που το εγκώµιό τους είναι ισορροπηµένο
απόλυτα µε τα έργα τους, χωρίς αυτά να εξογκώνονται από ρητορικές υπερβολές.
Το σπάνιο αυτό συνταίριασµα λόγου - έργου είναι το πιο µεγάλο εγκώµιο για τους

παρόντες νεκρούς που οι αρετές τους "�	��)�
�" το δικό του ύµνο για το

πολίτευµα, τη δηµοκρατία και την ιδιωτική ζωή, το σεβασµό στους νόµους, την
ενασχόληση µε τα πολιτικά, την ευτυχία και γενικά όλες τις αξίες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας.
Εποµένως, δεν ακολουθεί το παράδειγµα των άλλων ρητόρων που παρουσιάζουν
το λόγο ανίκανο να εκθειάσει το µεγαλείο των νεκρών, ούτε εµφανίζει ως
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µοναδική και ανεπανάληπτη την περίπτωσή τους αλλά ως σπάνια συγκυρία κατά
την οποία οδηγούνται σε εναρµόνιση λόγια και έργα, τα οποία σ' άλλα σηµεία του
λόγου βρίσκονται σε αντίθεση.

Γίνεται έτσι ξεκάθαρη η πρόθεση του ρήτορα "��������;��"�", πράγµα που κάνει

αξιόπιστο στους ακροατές το εγκώµιό του. Πάντως δεν αναφέρεται σε
συγκεκριµένα κατορθώµατα των νεκρών αλλά, όπως φαίνεται στη συνέχεια, στο
ανώτερο αγωνιστικό αθηναϊκό φρόνηµα και ψυχικό µεγαλείο που εκδηλώνεται σε
περίοδο ειρήνης αλλά και στο πεδίο της µάχης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα.

B3.
Οι εκ διαµέτρου αντιθετικές έννοιες, πλούτος-πενία, έχουν αποτελέσει αντικείµενο
µελέτης και σ' άλλο σηµείο του έργου του Θουκυδίδη στο οποίο ο πλούτος
αποτελεί ευκαιρία για πραγµατοποίηση έργων ενώ η φτώχεια είναι αφορµή για πιο
επίµοχθη εργασία (40).
Στο κεφάλαιο 42, πλούσιος και φτωχός και πάλι συναντώνται από αντίθετες
αφετηρίες σ' ένα κοινό σηµείο: ανεξάρτητα από την οικονοµική τους επιφάνεια

ρίχτηκαν στον κίνδυνο και θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Με το "�'���" ο

οµιλητής επανέρχεται στους προκείµενους νεκρούς. Οι γενικές "πλούτου" και
"πενίας" έχουν τεθεί στην αρχή, για να γίνει η αντίθεση εµφαντικότερη, οι οποίες
θα µπορούσαν να δράσουν καταλυτικά την ώρα της µάχης και να αποτρέψουν τη
θυσία των πολεµιστών. Εκείνοι που ήταν πλούσιοι, µε την επιθυµία να συνεχίσουν
την απόλαυση του πλούτου τους, ενδεχοµένως να επιδείκνυαν δειλία. Εκείνοι πάλι
που ήταν φτωχοί, µε τη σκέψη ότι υπήρχαν ακόµη ελπίδες να ξεφύγουν από τη
φτώχεια τους και να γίνουν και αυτοί πλούσιοι ήταν δυνατό να οδηγηθούν σε
αναβολή του κινδύνου. Η υπεράσπιση όµως της πατρίδας και η τιµωρία των
εχθρών υπερίσχυσαν στην επιλογή τους και αυτοπροαίρετα οι πολεµιστές
προτίµησαν τη θυσία της πατρίδας παρά τη συνέχιση της απόλαυσης του πλούτου
ή τη µελλοντική τους επιδίωξη.
Στη συνέχεια ο Περικλής στο κεφάλαιο 43, επιχειρεί να ανασκευάσει µία ιδιαίτερα
διαδεδοµένη αντίληψη της εποχής του, ότι δηλαδή οι πλούσιοι δειλιάζουν και
αποφεύγουν τον πόλεµο, ενώ αντίθετα οι φτωχοί τολµούν και ριψοκινδυνεύουν.
Επιδιώκει εποµένως ο Περικλής έµµεσα και διακριτικά να παρακινήσει τους
πλούσιους να δείξουν τόλµη, γιατί αν ηττηθεί η πόλη δε θα χάσουν µόνο τη ζωή
τους και την λευτεριά τους, όπως οι φτωχοί, αλλά και την περιουσία τους. Σ' αυτό
το επιχείρηµα ο πλούτος χρησιµοποιείται ως κίνητρο για θυσία, ενώ στο
προηγούµενο κεφάλαιο προβλήθηκε ως πιθανή αφορµή δειλίας. Με το θάνατό

τους δηλαδή έδειξαν πως "!� =��� %���
����� ��2� �������" δε στάθηκε ικανή να

τους αποτρέψει από την αυτοθυσία. Εδώ, καθώς απευθύνεται στους ζωντανούς,
για να τους παραινέσει, αναζητά κάποια κίνητρα. Εποµένως, όσα λέει εδώ για τον
πλούτο ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παραίνεσης, στην προσπάθεια του,
δηλαδή, να δείξει πως ο πλούτος είναι κίνητρο για θαρραλέα αντιµετώπιση του
κινδύνου.
Η επιχειρηµατολογία αυτή βρίσκεται σε ελαφρά αντίφαση προς την παραπάνω
θέση του ρήτορα (κεφάλαιο 42) που όµως δικαιολογείται από την προσπάθεια και
την αγωνία του Περικλή να πείσει τους ακροατές και να καλύψει όλες τις
περιπτώσεις, χρησιµοποιώντας κάθε λογικό, συναισθηµατικό ή ακόµα και
αληθοφανές επιχείρηµα προκειµένου να υπηρετήσει το στόχο του, που είναι η
προτροπή στους ζωντανούς να αναλάβουν ηρωικές πράξεις.

Β4.

σελίδες 11-12 "Μια λοιπόν από τις 40 περίπου ... σχεδόν ξεχνάµε τον πόλεµο".
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Β5.

αδίδακτος < ���
�	
��


ρήτορας< � �)�
�

ευκοσµία < �	��)�
�

εµπρόθετος < �����4��4
�

φασµατικός < 1
���,���1
���)��%1
�3�

ατελεύτητος < ������
�


λεξιπενία < �/��&�
����&�����3&�

φυγόδικος < ��
1�&>�

λήµµα < �
?�����

νόµισµα < ����
����

Γ1.

Κι εγώ λοιπόν ο ίδιος, Αντιφώντα, όπως ακριβώς κάποιος άλλος ευχαριστιέται
(ευφραίνεται) µε ένα καλό άλογο ή σκύλο ή πουλί, έτσι κι ακόµη περισσότερο
ευχαριστιέµαι µε τους καλούς φίλους, κι αν κατέχω κάτι ωφέλιµο, τους το
διδάσκω, και µάλιστα τους συστήνω και σε άλλους από τους οποίους νοµίζω ότι
αυτοί θα αποκοµίσουν κάποιο όφελος για την κατάκτηση της αρετής και
ξετυλίγοντας τους θησαυρούς των αρχαίων σοφών, τους οποίους εκείνοι
κληροδότησαν αφού τους έγραψαν σε βιβλία, τους εξετάζω διεξοδικά από κοινού
µε τους φίλους, κι αν διαπιστώνουµε κάτι ωφέλιµο, το καρπωνόµαστε και
θεωρούµε σπουδαίο κέρδος αν γινόµαστε φίλοι µεταξύ µας. Καθώς λοιπόν άκουγα
αυτά έκρινα ότι και ο ίδιος ήταν ευτυχισµένος και ότι οδηγούσε τους ακροατές του
στην καλοκαγαθία (τελειοποίηση).

Γ2α.

.�'���→� ����

&�&�>�4
�→�&���2

D1������4
��→�D1��)	3�
�

������)��→����3��)�
���������,����

Γ2β.

f���4��→�f����

���→�����X�Y

��1'��→���1,�

3&
�→��"Z���→�3&�����

�
2�
�→�������

Γ3α.

υπόθεση: d� + υποτακτική (.�'��)

απόδοση: οριστική (�	��&��4
)

Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη

Μετατροπή: �;�m��'�� → �L���&��4
�d�

Γ3β.

1�����: δοτική αιτίας στο g���
�

�;��%�����: εµπρόσθετος προσδιορισµός του σκοπού στο D1������4
�

%�������: δοτική αντικειµενική στο 1����

1����: κατηγορούµενο στο εννοούµενο υποκείµενο !�"� του συνδετικού ρήµατος

&�&�>�4
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%	������: χρονική µετοχή συνηµµένη στο ��� (σύγχρονο σε σχέση µε το ρήµα

���	��)

�#�
�: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο προσωπικό ρήµα ���	��.


