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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. 
 Γι’ αυτό ακριβώς µίλησα διεξοδικά για τα σχετικά µε την πόλη (µας), και 
γιατί θέλησα να κάνω κατανοητό ότι δεν αγωνιζόµαστε εµείς για πράγµατα ίσης 
σηµασίας και (αυτοί) που τίποτε από αυτά εδώ έχουν στον ίδιο βαθµό και 
ταυτόχρονα γιατί θέλησα να κάνω τον έπαινο (αυτών), προς τιµή των οποίων 
τώρα µιλώ φανερό µε αποδείξεις. Και πραγµατικά έχουν ειπωθεί τα 
σηµαντικότερα σηµεία αυτού του επαίνου⋅ γιατί τα ανδραγαθήµατα αυτών εδώ 
και των οµοίων τους στόλισαν (την πόλη) µε όσους ύµνους της έκανα, και για 
λίγους από τους Έλληνες όπως ακριβώς γι’ αυτούς εδώ (τους νεκρούς) ο λόγος θα 
φαινόταν ισάξιος µε τα έργα (τους). Και ο τωρινός θάνατος αυτών εδώ µου 
φαίνεται ότι φανερώνει ανδραγαθία είτε αυτός (ο θάνατος) είναι το πρώτο 
φανέρωµα (της ανδραγαθίας) είτε είναι η τελική επισφράγισή (της). 
 
Β. 
Β1. 
 Οι επιτάφιοι λόγοι της εποχής του Θουκυδίδη ήταν έπαινοι προς τιµή των 
νεκρών για τους οποίους εκφωνούνταν. Αντίθετα, εδώ ο ρήτορας εφαρµόζει ένα 
νέο τρόπο για να εγκωµιάσει τους νεκρούς, αποκλίνοντας από την καθιερωµένη 
τεχνική των επιταφίων λόγων: αντί να εγκωµιάσει απευθείας την ανδρεία και την 
προσφορά των νεκρών, εγκωµιάζει την πόλη, και µάλιστα αναφέρει ότι έχει 
ειπωθεί το πιο σηµαντικό µέρος του επαίνου. 
 Είναι παράξενο, λοιπόν, να λέει ότι ειπώθηκαν τα πιο σηµαντικά του 
επαίνου, αφού µόλις τώρα αρχίζει τον έπαινο των νεκρών. Φαίνεται ότι ο έπαινος 
της πόλης συµπίπτει κατά πολύ µε τον έπαινο των πεσόντων. Επαινώντας την 
πόλη, είναι σαν να επαινεί τους ίδιους τους νεκρούς. Ο λόγος για τον οποίο 
γίνεται αυτό δεν είναι φανερός⋅ ίσως επειδή ήταν οι νεκροί δηµιούργηµα των 
θεσµών και των εκπαιδευτικών συστηµάτων της πόλης⋅ ίσως επειδή και οι ίδιοι 
ήταν δηµιουργοί των θεσµών αυτών⋅ ίσως επειδή ανήκουν στη σύγχρονη γενιά που 
συνέβαλε στη στερέωση και επέκταση της αθηναϊκής ηγεµονίας⋅ ίσως γιατί οι 
πολίτες δεν µπορούν να ξεχωριστούν από την πόλη⋅ ίσως για όλους τους 
παραπάνω λόγους. Πάντως η πόλη δεν έγινε µεγάλη µε τη θυσία  αυτών των 
νεκρών, καθώς ήταν ήδη µεγάλη και πριν από αυτήν, πριν το 431 π.Χ. ∆ίνεται η 
εντύπωση ότι ο ρήτορας εγκωµιάζει τους νεκρούς όλων των πολέµων και όχι µόνο 
του Πελοποννησιακού και οπωσδήποτε όχι µόνο στους νεκρούς του 431 π.Χ. 
 
Β2. 
 Η σχέση «λόγων − έργων», την οποία διατυπώνει στο κείµενο ο Περικλής, 
φαίνεται στη φράση «ἰσόρροπος ὁ λόγος τῶν ἔργων». Εδώ ο ρήτορας προσπαθεί 
να φέρει σε αρµονία το λόγο µε τα έργα και όχι σε διάσταση, όπως κάνει σε άλλα 



σηµεία του Επιταφίου. Ο λόγος έχει την ίδια ροπή, το ίδιο βάρος µε τα έργα. Με 
άλλα λόγια, ο λόγος ανταποκρίνεται, αντιστοιχεί απόλυτα στα έργα. Υπονοεί ότι 
αυτά που θα πει για τους νεκρούς δεν είναι υπερβολές. Το παράξενο, όµως, είναι 
ότι ο ρήτορας δε θα αναφερθεί στα κατορθώµατα των νεκρών, αλλά στην ψυχική 
τους στάση απέναντι στο γεγονός του πολέµου και µέσα στη µάχη. Έτσι γίνεται 
περίεργη η σύγκριση των Αθηναίων µε τους άλλους Έλληνες. ∆ύσκολο, επίσης, 
είναι να δεχτούµε ότι οι άλλοι Έλληνες δε συµπεριφέρονταν κατά τον ίδιο τρόπο, 
όταν αντιµετώπιζαν το γεγονός του πολέµου. 
 
Β3. 
 Στο κεφάλαιο 42 ο ρήτορας παρουσιάζει την ανδρεία και την αυτοθυσία 
των νεκρών ανάλογα µε την οικονοµική τους κατάσταση, διακρίνοντάς τους σε 
πλούσιους και φτωχούς. Το δίληµµα που αντιµετώπιζαν οι δύο αυτές τάξεις 
πολιτών ήταν αν έπρεπε να πολεµήσουν κινδυνεύοντας να σκοτωθούν ή να 
φύγουν γλιτώνοντας τη ζωή τους. 
 Έτσι, σύµφωνα µε το ρήτορα, έχουµε αυτούς που ήταν: α) πλούσιοι και 
προτίµησαν το θάνατο για την πατρίδα από την απόλαυση των αγαθών τους 
(θυσιάστηκαν, επειδή έθεσαν την πατρίδα ως αξία πιο πάνω από τα πλούτη τους) 
και β) φτωχοί που προτίµησαν το θάνατο για την πατρίδα, ενώ θα µπορούσαν να 
προτιµήσουν τη ζωή µε την ελπίδα ότι κάποτε θα απολαύσουν και εκείνοι τα 
αγαθά που η φτώχεια τους είχε στερήσει (θυσιάστηκαν, επειδή έθεσαν την 
πατρίδα ως αξία πιο πάνω από τα πλούτη που θα µπορούσαν να αποκτήσουν). 
 Είναι, βέβαια, λογικό και ο πλούσιος και ο φτωχός να πολεµήσουν γενναία, 
ώστε να νικήσουν και να µην κατακτηθεί η χώρα τους, ενώ οι ίδιοι θα 
παραµείνουν, βέβαια, ζωντανοί⋅ γιατί, σε περίπτωση υποταγής της, ενδέχεται και ο 
πλούσιος να χάσει τα αγαθά του και ο φτωχός να χάσει την ελπίδα για πλούτο. 
Αν, όµως, πρόκειται για αυτοθυσία, η πραγµατικότητα διδάσκει ότι αφενός ο 
πλούσιος, που αγωνίζεται πάντα, όχι µόνο για να αυξήσει, αλλά και για να 
διαφυλάξει και να προστατέψει τα αγαθά του, δε θυσιάζει τη ζωή του και τα 
πολύτιµα και υπαρκτά πλούτη του, ενώ ο φτωχός είναι πιο πιθανό να θυσιάσει τη 
ζωή του, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν είχε να του προσφέρει αγαθά. 
 Ο υπαρκτός πλούτος, λοιπόν, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο 
στην περίπτωση της απλής ανδρείας αλλά και ως αντικίνητρο για την αυτοθυσία, 
αποτρέποντας τον πολεµιστή από αυτήν. Έτσι, η στάση αυτοθυσίας των 
πλουσίων, όπως παρουσιάζεται εξιδανικευµένη από το ρήτορα, δεν είναι πειστική, 
ενώ η θέση για τους φτωχούς είναι περισσότερο ισχυρή. 
 Αν προσέξουµε το νόηµα, θα παρατηρήσουµε ότι ουσιαστικά δεν 
αντιπαρατίθενται εδώ µε τη θυσία για την πατρίδα ο πλούτος και η φτώχεια, αλλά 
προβάλλεται ουσιαστικά µόνο ο πλούτος, είτε ως πραγµατικότητα, είτε ως ελπίδα. 
Εποµένως, οι νεκροί έδειξαν µε τη θυσία τους ότι απαρνήθηκαν τα υλικά αγαθά 
και τις απολαύσεις της ζωής, είτε ως πραγµατικότητα (πλούσιοι), είτε ως ελπίδα 
(φτωχοί), επειδή θεώρησαν ως αξία την πατρίδα. 
 Στο κεφάλαιο 43 στο απόσπασµα «Γιατί δεν έχουν σοβαρότερο λόγο … από 
κάθε άλλον» ο ρήτορας φαίνεται ότι θεωρεί ότι αυτοί που είναι δυστυχισµένοι 
δείχνουν περισσότερο θάρρος, αψηφώντας τη ζωή τους την ώρα της µάχης, σε 
αντίθεση µε αυτούς που είναι ευτυχισµένοι, οι οποίοι δείχνουν δειλία. Τα 



γενεσιουργά αίτια της δυστυχίας των κακοπραγούντων είναι πολλά (ασθένειες, 
θάνατοι αγαπηµένων ανθρώπων, απαιδία, δυσεπίλυτα οικονοµικά προβλήµατα). 
Ένα από αυτά ενδέχεται να είναι η φτώχεια. Έτσι, εδώ δε γίνεται αναφορά µόνο 
στους φτωχούς αλλά  και στους φτωχούς. Από την άλλη, οι ευτυχισµένοι δεν είναι 
µόνο οι πλούσιοι αλλά και οι πλούσιοι. 
 Στο χωρίο αναφέρεται ότι όσοι είναι δυστυχισµένοι δείχνουν περισσότερο 
θάρρος, µολονότι δεν έχουν τίποτα να προασπίσουν εκτός από τη ζωή τους και 
δεν έχουν τίποτα να αποκοµίσουν σε περίπτωση νίκης. Ωστόσο, λογικό θα ήταν να 
έδειχναν θάρρος οι ευτυχισµένοι, προκειµένου να διατηρήσουν τα κεκτηµένα και 
να απολαµβάνουν τα αγαθά τους. Με τη σκέψη αυτή ο ρήτορας προσπαθεί να 
προτρέψει να δείξουν θάρρος της ώρα της µάχης όσοι δε χαρακτηρίζονται από 
προθυµία στον πόλεµο, επειδή φοβούνται µήπως χάσουν την ευτυχία ή τον πλούτο 
τους. Η νοοτροπία του πλουσίου υπαγορεύεται από την παρακάτω συλλογιστική 
πορεία που δεν απορρέει από το χωρίο, αλλά από την απλή λογική: 
α) Αν ο πλούσιος αφήσει τη ζωή του και σκοτωθεί, χάνει τα αγαθά του και σε 
περίπτωση ήττας και σε περίπτωση νίκης. 
β) Αν δε βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του και σωθεί, υπάρχουν περισσότερες 
πιθανότητες να συνεχιστεί η απόλαυση των αγαθών του, γιατί σε περίπτωση νίκης 
εξακολουθεί να απολαµβάνει τα αγαθά του, ενώ σε περίπτωση ήττας, τουλάχιστον 
θα εξακολουθεί να ζει, µε την προοπτική να αποκτήσει πάλι αγαθά. 
 
Β4. 
 Σχολικό βιβλίο, σελ. 11−12: «Μια λοιπόν … σχεδόν ξεχνάµε τον πόλεµο». 
 
Β5. 
αδίδακτος: διδασκαλίαν 
ρήτορας: εἴρηται 
ευκοσµία: ἐκόσµησαν 
εµπρόθετος: προτίθεσθαι 
φασµατικός: φανείη 
ατελεύτητος: τελευταία 
λεξιπενία: πενίας 
φυγόδικος: διαφυγών 
λήµµα: λαβόντες 
νόµισµα: νοµίσαντες 
(Παρατήρηση: Για τις παρακάτω λέξεις σωστές απαντήσεις είναι και οι ακόλουθες: 
ρήτορας: εὐλογίαν, λέγω, λόγος 
φασµατικός: φανεράν, ἀφανίσαντες, ἀφανές 
λεξιπενία: εὐλογίαν, λέγω, λόγος, εἴρηται 
φυγόδικος: δίκαιον) 
 
Γ. 
Γ1. 
 Εγώ λοιπόν και αυτός, Αντιφώντα, όπως ακριβώς κάποιος άλλος 
ευχαριστιέται ή µε καλό (ή δυνατό) άλογο ή µε σκύλο ή µε πτηνό, τόσο και ακόµα 
περισσότερο χαίροµαι µε τους καλούς φίλους, και εάν έχω κάτι καλό, (το) 



διδάσκω, και (το) προτείνω στους άλλους για όσα τυχόν θεωρώ ότι αυτού θα 
αποκτήσουν κάποια ωφέλεια µε σκοπό την αρετή⋅ και τους θησαυρούς των από 
παλιά σοφών ανδρών, τους οποίους εκείνοι κληροδότησαν αφού (τους) έγραψαν 
σε βιβλία, ξετυλίγοντας (το βιβλίο που είχε τη µορφή κυλίνδρου) από κοινού µαζί 
µε τους φίλους εξετάζω (ή µελετώ) λεπτοµερώς, και αν βλέπουµε κάτι καλό, (το) 
επιλέγουµε (ή οικειοποιούµαστε). Σε εµένα λοιπόν βέβαια που ακούω αυτά έδινε 
την εντύπωση αυτός και ότι ήταν ευτυχισµένος και ότι οδηγεί αυτούς που (τον) 
ακούν (ή τους ακροατές του) στο να γίνουν καλοί και ενάρετοι. 
 
Γ2.α. 
ὁρῶµεν: ίδωµεν 
γιγνώµεθα: γενοῦ 
ὠφελήσασθαι: ὠφεληκέναι 
συνίστηµι: συνέστησας − συνιστάντος 
 
Γ2.β. 
ὄρνιθι: ὄρνιν 
τι: τισί(ν) 
σοφῶν: σοφάς 
µέγα: µέγα/ µειζον/ µέγιστον 
ταῦτα: τούτων 
 
Γ3.α. 
Υπόθεση: ἄν ὁρῶµεν: ἄν + υποτακτική 
Απόδοση: ἐκλεγόµεθα: οριστική ενεστώτα 
Αόριστη επανάληψη στο παρόν και µέλλον. 
Μετατροπή: 
Είδος: Το µη πραγµατικό 
Υπόθεση: εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου: εἰ ἑωρῶµεν 
Απόδοση: δυνητική οριστική ιστορικού χρόνου: ἐξελεγόµεθ’(α) ἄν 
 
Γ3.β. 
φίλοις: δοτική της αιτίας ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας στο ρήµα 
ψυχικού πάθους «ἥδοµαι» 
εἰς ἀρετήν: εµπρόθετος προσδιορισµός του σκοπού στο απαρέµφατο 
«ὠφελήσασθαι» 
ἀλλήλοις: δοτική αντικειµενική στο «φίλοι» 
ἀκούοντι: επιθετική µετοχή µε υποκείµενο το «ἐµοί» 
εἶναι: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο δοξαστικό ρήµα «ἐδόκει», µε 
υποκείµενο το «αὐτός» (ταυτοπροσωπία). 
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