
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Κεφάλαιο 39 

 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Διαφέρομεν δέ…τεκμήριον δέ» 
μονάδες 40 

2. Στο κείμενο μας συγκρίνεται η Αθήνα με την Σπάρτη ως προς την 
πολεμική τους δεινότητα. Για ποιο λόγο ο συντάκτης του 
επιταφίου προβαίνει σε μια τέτοια σύγκριση; 

μονάδες 10 
3. Πάνω σε ποιες αντιθέσεις βασίζεται η σύγκριση; Πού έγκειται 

τελικά η υπεροχή των Αθηναίων; 
μονάδες 10 

4. Ο ρήτορας ισχυρίζεται ότι οι Αθηναίοι πιστεύουν στην προσωπική 
τους γενναιότητα την ώρα της μάχης («τω αφ’ ημών αυτων ες τα 
έργα ευψύχω»). Πώς επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του με βάση τα 
όσα λέγονται στο κεφάλαιο 42 οι προκείμενοι νεκροί; 
«…Από τους γενναίους αυτούς κανείς, αν ήταν πλούσιος δεν 
δείλιασε για να σωθεί και να εξακολουθήσει να χαίρεται τον πλούτο 
του⋅ κανείς, αν ήταν φτωχός, δεν προσπάθησε να αποφύγει τη 
συμφορά για να έχει την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. 
Λογαριάζοντας πως ανώτερο απ’ όλα είναι να τιμωρήσουν τον 
εχθρό και πως απ’ όλους τους κινδύνους αυτός τον όποιο αντίκριζαν 
ήταν ο ενδοξότερος, τον αντιμετώπισαν για να εκδικηθούν τους 
πολεμίους. Μη ξέροντας αν θα επιτύχουν, βασίστηκαν στην ελπίδα· 
στην μάχη, όμως, απάνω δεν στηρίχθηκαν παρά στον εαυτό τους για 
να πολεμήσουν. Προτίμησαν ν’ αντισταθούν και να πεθάνουν παρά 
να δειλιάσουν και να ζήσουν κι απόφυγαν έτσι την ντροπή της 
καταλαλιάς, θυσιάζοντας την ζωή τους για το έργο που είχαν 
αναλάβει. Η στιγμή που τους βρήκε το χτύπημα της μοίρας δεν ήταν 
γι’ αυτούς στιγμή φόβου, αλλά δόξας.» 

μονάδες 10 
5. Επιλέξτε το γράμμα Σ ή Λ ανάλογα με το αν θεωρείτε την πρόταση 

Σωστή ή Λάθος 
i) Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή είναι μια από τις 40 περίπου 

δημηγορίες του Θουκυδίδη. 
Σ-Λ 

ii) Οι επιτάφιοι λόγοι ανήκουν στους δικανικούς λόγους Σ-Λ 
iii) Ο Θουκυδίδης θαυμάζει την προσωπικότητα του Περικλή Σ-Λ 
iv) Ο Θουκυδίδης πιστεύει ότι η ιστορία του θα καταστεί «κτήμα ες 

αεί». 
Σ-Λ 

v) Ο Θουκυδίδης έγραψε την ιστορία των περσικών πολέμων Σ-Λ 
μονάδες 10 



6.  «ενέτυχε»: Να γραφούν πέντε ομόρριζες λέξεις της νέας ή της 
αρχαίας ελληνικής. 

μονάδες 10 
7. ανάμειξη, επικράτηση, πολιτικός, εκστρατεία, παραμελώ: για κάθε 

μια από τις παραπάνω λέξεις που σας δίνονται, εντοπίστε στο 
αρχαίο κείμενο μία λέξη ετυμολογικά συγγενή. 

μονάδες 10 
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