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Απαντήσεις 
 

∆ιδαγµένο κείµενο 
 
Α. 
Γιατί µας διακρίνει κάτι το ξεχωριστό, ώστε οι ίδιοι δηλαδή να τολµούµε πάρα πολύ να 
υπολογίζουµε µε ακρίβεια τις συνέπειες για όσα θα επιχειρήσουµε· ενώ αντίθετα στους 
άλλους ανθρώπους η άγνοια φέρνει αλόγιστο θάρρος, ενώ η σκέψη (φέρνει) δισταγµό. Και 
πάρα πολύ δυνατοί στην ψυχή δίκαια θα µπορούσαν να θεωρηθούν αυτοί που γνωρίζουν µε 
απόλυτη σαφήνεια και τους κινδύνους του πολέµου και τις απολαύσεις της ειρήνης κι όµως 
γι' αυτό δεν προσπαθούν να αποφύγουν τους κινδύνους. Και ως προς την ευεργετική 
διάθεση (προς τους άλλους) είµαστε αντίθετοι στους πολλούς, γιατί όχι ευεργετούµενοι (από 
αυτούς), αλλά ευεργετώντας (αυτούς) αποκτάµε τους φίλους. Κι  πιο σταθερός (φίλος είναι) 
ο ευεργέτης εφόσον επιδιώκει να παραµένει η ευγνωµοσύνη του ευεργετηµένου, µε τη 
συµπάθεια που δείχνει σε αυτόν στον οποίο έχει κάνει την ευεργεσία· Αντίθετα ο 
ευεργετηµένος (είναι) πιο απρόθυµος, γιατί γνωρίζει ότι θα ανταποδώσει την ευεργεσία όχι 
για να του χρωστούν ευγνωµοσύνη αλλά για την εξόφληση του χρέους. 
 
Β1. 
 Στο συγκεκριµένο απόσπασµα οι λόγοι δε βρίσκονται σε αντίθεση µε τα λόγια, 
αλλά συµπληρώνονται αµοιβαία. Αυτό φαίνεται ήδη από την αρχή του κεφαλαίου 40 
(“φιλοσοφοῦµεν ἄνευ µαλακίας”), όπου παρουσιάζεται η θεωρητική αναζήτηση να 
συνδυάζεται αρµονικά µε τα έργα, αποκτώντας µε αυτόν τον τρόπο πρακτική σηµασία. Οι 
Αθηναίοι, βέβαια, δεν εξαντλούν τη δραστηριότητά τους µε τα πολεµικά και τις πολιτικές ή 
τις οικονοµικές τους απασχολήσεις. Τους µένει καιρός και για θεωρητική συζήτηση. 
 Παρακάτω (“ἔνι ...νοµίζοµεν”) φαίνεται ότι ο Αθηναίος κινείται ανάµεσα στη 
σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και της ενασχόλησης µε τα δηµόσια θέµατα, σφαίρες 
φαινοµενικά αντίθετες και διαφορετικές. Από τη µια η φροντίδα για τα “ἴδια” ή τα “οἰκεῖα” 
και από την άλλη για τα πολιτικά, τα “κοινά”. Είναι και καλός οικογενειάρχης και καλός 
πολίτης. Επαινείται µε αυτόν τον τρόπο η έλλειψη µονοµέρειας. 
 Με τη φράση “µὴ ἐνδεῶς” καταδεικνύεται ότι οι Αθηναίοι πληροφορούνταν 
πολύ καλά τα προβλήµατα της πόλης, λαµβάνοντας µέρος στην εκκλησία του δήµου. Κι αν 
ακόµη µερικοί λόγω των επαγγελµατικών τους απασχολήσεων δεν µπορούσαν να 
αναµειγνύονται ενεργά στην πολιτική, είχαν, ωστόσο, πλήρη γνώση των προβληµάτων της 
πόλης και ενδιαφέρονταν για τα κοινά στο βαθµό που ο καθένας µπορούσε. Η ερµηνεία 
αυτή φαίνεται εύλογη, γιατί στη συνέχεια µιλά ο ρήτορας για εκείνους που έδειχναν τέλεια 
αδιαφορία για τα κοινά. 
 Στη συνέχεια, στη φράση “καὶ οἱ αὐτοὶ ... τὰ πράγµατα” το ρήµα “κρίνοµεν” 
αναφέρεται σε όλους τους Αθηναίους πολίτες και το “ἐνθυµούµεθα” σε πολίτες που κρίνουν 
και παίρνουν αποφάσεις για θέµατα που προτείνουν οι πολιτικοί. Μια ώριµη σκέψη που 
αποτελούσε την πλειοψηφία στην εκκλησία του δήµου ήταν η σωστή απόφαση. Επίσης, 
υπάρχει η γνώµη ότι και τα δύο ρήµατα αναφέρονται στους Αθηναίους, κυρίως τους 
πολιτικούς, αλλά και σε απλούς πολίτες, οι οποίοι υποβάλλουν διάφορες απόψεις για 
έγκριση. Με τη φράση τα “πράγµατα” της πόλης περιγράφονται οι δηµοκρατικές 
διαδικασίες στη λήψη πολιτικών αποφάσεων από τους Αθηναίους ή έκριναν τις αποφάσεις 



της Βουλής ή σκέφτονταν οι ίδιοι τα προβλήµατα της πόλης και µιλούσαν γι' αυτά στην 
εκκλησία του δήµου, στην περίπτωση που δεν υπήρχαν συγκεκριµένες αποφάσεις από τη 
Βουλή. Το “ὀρθῶς” δείχνει πίστη των Αθηναίων στην ευθυκρισία τους. Το πιο σηµαντικό 
είναι ότι πρότειναν συνήθως οι ίδιοι λύσεις ύστερα από σωστή σκέψη. 
 Επίσης, στη δηµόσια ζωή, ο λόγος δε βρίσκεται σε αντίθεση µε τα έργα, όπως σε 
άλλα σηµεία του Επιταφίου, αλλά συµπληρώνονται αµοιβαία (“οὐ τοὺς λόγους ... ἐλθεῖν”). 
Ο λόγος εκτιµάται θετικά, γιατί φωτίζει την πράξη και προετοιµάζει τα έργα. Έχουµε 
αρµονική σύνδεση ανάµεσα στο “λόγῳ” και το “ἔργῳ”. Οι λόγοι είναι απαραίτητοι, ακριβώς 
επειδή χωρίς αυτούς είναι δυνατό να παρουσιαστεί ζηµιά στα έργα. Ο λόγος, όταν 
προηγείται των έργων, δεν κάνει κακό. Κακό κάνει, όταν έπεται και παραποιεί ή 
αποκαθιστά τα έργα. Ζηµιά ή βλάβη είναι “τὸ µὴ προδιδαχθῆναι”, το οποίο δείχνει την 
ανάγκη προκαταβολικού φωτισµού των έργων, ώστε να αντιµετωπιστούν όχι µόνο 
συνειδητά αλλά υπολογισµένα και µε πολλές πιθανότητες επιτυχίας. 
 
Β2. 
 Όλοι οι Αθηναίοι λαµβάνουν σαφή γνώση των προβληµάτων  και των κινδύνων 
της πόλης και υπολογίζουν µε ακρίβεια για όσα πρόκειται να επιχειρήσουν και για τους 
κινδύνους που πρόκειται να αντιµετωπίσουν. ∆ε σκέφτονται άλλοι για λογαριασµό τους 
ούτε είναι άλλοι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που λαµβάνονται, όπως συνέβαινε σε άλλες 
πόλεις. Μέσα στο λαό και τους πολλούς βάζει ο Περικλής και τον εαυτό του. Ο Αθηναίος 
της εποχής του Περικλή είναι ανώτερος από τον πολίτη κάθε άλλης πόλης και από κάθε 
προγενέστερο. Είναι η ενσάρκωση και η έκφραση της τόλµης, της ανδρείας, της ορθής 
σκέψης και του σωστού υπολογισµού. 
 Η άγνοια των δυσκολιών και των κινδύνων φέρνει στους άλλους θράσος, 
παράλογη και τυφλή τόλµη, ενώ ο ακριβής υπολογισµός, η ακριβής γνώση των κινδύνων 
φέρνει δισταγµό. Οι Αθηναίοι, όµως, δε βρίσκονται σε κατάσταση άγνοιας και συνεπώς δε 
δείχνουν θράσος. Επίσης, αν και γνωρίζουν τις δυσκολίες και τους κινδύνους ενός 
εγχειρήµατος, δε νιώθουν φόβο ή δισταγµό. Άρα, αφού δε δείχνουν ούτε θράσος ούτε 
δισταγµό, δείχνουν αυτό που ονοµάζουµε γενναιότητα, ανδρεία. Εδώ έχουµε την έννοια της 
µεσότητας σε µια πρωταρχική µορφή, που την ανέπτυξε αργότερα ο Αριστοτέλης: η ανδρεία 
είναι η µεσότητα, που βρίσκεται ανάµεσα στο θράσος και τη δειλία. 
 Επίσης, πάρα πολύ γενναίοι στην ψυχή είναι όσοι γνωρίζουν τις δυσκολίες του 
πολέµου πάρα πολύ καλά, όσοι, δηλαδή, έχουν λογισµό, που βαδίζουν συνειδητά ενάντια 
στους κινδύνους και όχι εκείνοι που βρίσκονται σε αµάθεια, σε άγνοια. Οι τελευταίοι είναι 
θρασείς, όχι γενναίοι. Οι Αθηναίοι είναι γενναίοι, γιατί γνωρίζουν και το µέγεθος του 
κινδύνου (“δεινά”), που καλούνται να αντιµετωπίσουν και πόσα αγαθά αφήνουν (“ἡδέα”), 
πηγαίνοντας στον πόλεµο. Από το “διαφερόντως” έως το “κινδύνων” διατυπώνεται µια 
αντίθεση και µια υπεροχή των Αθηναίων απέναντι στους πολίτες άλλων πόλεων αλλά και 
απέναντι στους Σπαρτιάτες. 
 
Β3. 
 Αν συγκρίνουµε το διάγραµµα του Επιταφίου µε τη δοµή ενός συνηθισµένου 
επιταφίου, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουµε τις διαφορές που υπάρχουν: 
παραλείποντας τις λεπτοµέρειες, ο Επιτάφιος του Περικλή διαφοροποιείται βασικά από 
τους άλλους, καθώς, αντί να του δίνει τη µεγαλύτερη έκταση, προσπερνά µε µια σύντοµη 
φράση τον έπαινο του αθηναϊκού παρελθόντος και αναφέρεται συνοπτικά, γενικά και 
αόριστα στα πολεµικά έργα των νεκρών της χρονιάς. Αντίθετα, αφιερώνει το µεγαλύτερο 
µέρος του στην ενότητα που αναφέρεται στο αθηναϊκό πολίτευµα και αναλύει τους λόγους 
που οδήγησαν την πόλη στο µεγαλείο. 
 
 



Β4. 
διαφεύγειν: φυγάς, καταφύγιο 
µετέχοντα: σχήµα, αποχή 
διαφερόντως: ανυπόφορος, φορείο 
χάριν: χαριτωµένος, άχαρος 
εὐνοίας: ανόητος, παράνοια 
 
 
Γ. Αδίδακτο κείµενο 
 
Γ1. 
Αυτό λοιπόν ως πάρα πολύ µεγάλο αγαθό έχει η πόλη σας, ότι δηλαδή έχει γίνει 
παράδειγµα για καλά έργα στους Έλληνες· γιατί όσο αρχαιότερη σε ηλικία είναι από όλες 
(τις πόλεις), τόσο οι πρόγονοί µας έχουν παρουσιάσει διαφορά στην αρετή από τους άλλους 
ανθρώπους. Γιατί όταν ήταν βασιλιάς ο Κόδρος επειδή υπήρχε έλλειψη πόρων στους 
Πελοποννησίους στη χώρα τους αποφασίστηκε να εκστρατεύουν εναντίον της πόλης µας, 
και να µοιράσουν τη χώρα αφού έδιωξαν τους προγόνους. Και πρώτα αφενός αφού 
έστειλαν (πρέσβεις) στους ∆ελφούς ρωτούσαν το θεό αν θα καταλάβουν την Αθήνα· και 
όταν ο θεός τούς απάντησε (ή προέτρεψε), ότι θα κυριεύσουν την πόλη εάν δεν σκοτώσουν 
το βασιλιά των Αθηναίων {δηλαδή τον Κόδρο}, εξεστράτευαν εναντίον της Αθήνας. 
 
Γ2.α. 
διενηνόχασιν: διοίσει 
ἀποστείλαντες: ἀποστελοῦσι(ν) 
ἐπηρώτων: ἐπερωτῷ ή ἐπερωτῴη 
λήψονται: εἴληφας 
ἀνελόντος: ἄνελε 
 
Γ2.β. 
τοῦτο: οὗτοι 
µέγιστον: µείζοσι(ν) 
πασῶν: παντί 
γενοµένης: γενόµεναι 
τὸν βασιλέα: (ὦ) βασιλεῦ 
 
Γ3.α. 
τῶν καλῶν: επιθετικός προσδιορισµός στο “ἔργων” 
παράδειγµα: κατηγορούµενο στο εννοούµενο υποκείµενο του ρήµατος “ἡ πόλις” από το 
συνδετικό ρήµα “γέγονεν” 
ἀρετῇ: δοτική της αναφοράς στο ρήµα “διενηνόχασιν” 
“ἐπὶ τὴν πόλιν”: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός της εχθρικής διάθεσης ή της 
εναντίωσης στο απαρέµφατο “στρατεύειν” 
πρῶτον: επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στη µετοχή “ἀποστείλαντες” 
αὐτοῖς: έµµεσο αντικείµενο της µετοχής “ἀνελόντος” 
 
Γ3.β. 
Ο υποθετικός λόγος του κειµένου έχει ως εξής: 
Υπόθεση: ἐὰν µὴ ἀποκτείνωσιν (ἐὰν + Υποτακτική) 
Απόδοση: ὅτι τὴν πόλιν αἱρήσουσιν (ειδική πρόταση) 
Πλάγιος υποθετικός λόγος. 
Ευθύς ο υποθετικός λόγος έχει ως εξής: 



Υπόθεση: ἐὰν µὴ ἀποκτείνωσιν (ἐὰν + Υποτακτική) 
Απόδοση: αἱρήσουσιν (Οριστική µέλλοντα) 
Προσδοκώµενο 
 Η µετατροπή έχει ως εξής: 
Αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο µέλλον: 
Υπόθεση: ἐὰν, ἂν, ἢν + Υποτακτική. Εποµένως: ἐὰν µὴ ἀποκτείνωσιν 
Απόδοση: Οριστική ενεστώτα. Εποµένως: αἱροῦσιν 

Επιµέλεια: 
Ειρηναίος Καινουργιάκης 


