
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ) 
 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄: Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, 37. 
 «Χρώμεθα γάρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τούς τῶν πέλας νόμους, 
παράδειγμα δέ μᾶλλον αὐτοί ὄντες τισίν ἤ μιμούμενοι ἑτέρους. καί ὄνομα μέν 
διά τό μή ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται· μέτεστι δέ 
κατά μέν τούς νόμους πρός τά  ἴδια διάφορα πᾶσι τό ἴσον, κατά δέ τήν 
ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπό μέρους τό πλέον ἐς τά κοινά ἤ 
ἀπ’ ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ’ αὖ κατά πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθόν δρᾶσαι τήν 
πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται. ἐλευθέρως δέ τά τε πρός τό κοινόν 
πολιτεύομεν καί ἐς τήν πρός ἀλλήλους τῶν καθ’ ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων 
ὑποψίαν, οὐ δι’ ὀργῆς τόν πέλας, εἰ καθ’ ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδέ 
ἀζημίους μέν, λυπηράς δέ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι. ἀνεπαχθῶς και  
τά ἴδια προσομιλοῦντες τά δημόσια διά δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν 
αἰεί ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καί τῶν νόμων, καί μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ’ 
ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται και  ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην 
ὁμολογουμένην φέρουσιν».  
    
1. Να μεταφράσετε τους δέκα πρώτους στίχους του κειμένου 
(«Χρώμεθα…προστιθέμενοι»)                                                           (40 μ.)   
 
2. Ποιες βασικές αξίες για τη δημόσια ζωή στην Αθηναϊκή ∆ημοκρατία 
εξυμνούνται στο κείμενο;                                                                 (10 μ.) 
 
3. Να εντοπίσετε τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο κείμενο καθώς και το 
σκοπό που αυτές υπηρετούν.                                                           (10 μ.) 
 
4.  Πώς, κατά τη γνώμη σας, τεκμηριώνεται από το ακόλουθο απόσπασμα ότι 
η αρχαία Αθήνα απέδιδε ιδιαίτερη τιμή στους νεκρούς του πολέμου;     (10 μ.) 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ (μεταφρασμένο απόσπασμα του κεφ. 34)  
 «Λοιπόν, αποθέτουν τα φέρετρα στο δημόσιο νεκροταφείο, αυτό που 
βρίσκεται στο πιο ωραίο προάστιο της πόλης, και ανέκαθεν σ’ αυτό θάβουν 
τους νεκρούς των μαχών, με εξαίρεση βέβαια τους Μαραθωνομάχους· γιατί 
εκείνων την ανδρεία έκριναν ασύγκριτη, κι έτσι τους ενταφίασαν εκεί όπου 
έπεσαν. Κι αφού τους σκεπάσουν με χώμα, άντρας που έχει οριστεί από την 
πόλη και ο οποίος θεωρείται ότι και πολύ συνετός είναι και επιβάλλεται με το 
κύρος του, απαγγέλλει πάνω στο τάφο τους το εγκώμιο που τους ταιριάζει, κι 
ύστερ’ απ’ αυτό αποχωρούν. Έτσι λοιπόν γίνεται η ταφή τους· κι απ’ την αρχή 
ως το τέλος του πολέμου, σε κάθε παρόμοια περίπτωση, κρατούσαν το έθιμο 
αυτό. 
 Λοιπόν, πάνω στον τάφο αυτών των πρώτων νεκρών ορίστηκε να 
μιλήσει ο Περικλής, ο γιος του  Ξανθίππου. Κι όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, 
προχώρησε από τον τάφο στο βήμα, που το είχαν κατασκευάσει ψηλό, για ν’ 



 

ακουστεί από όσο γινόταν μεγαλύτερο μέρος των συγκεντρωμένων, και 
μίλησε περίπου ως εξής:». 
 
5. Η δομή του «Επιταφίου του Περικλή» αποκλίνει από  τη συνήθη δομή των 
παραδοσιακών επιτάφιων λόγων. Σε ποιο σημείο έγκειται κυρίως αυτή η 
διαφοροποίηση και πώς αυτή ερμηνεύεται;                                        (10 μ.) 
 
6. Να γράψετε για κάθε ακόλουθο τύπο δύο (2) παράγωγά του στην αρχαία ή 
στη νέα ελληνική.                                                                           (10 μ.) 
Χρώμεθα (<χρῶμαι), οἰκεῖν (<οἰκέω-ῶ), δρᾶσαι (<δράω-ῶ), πόλις, ἀρχή. 
 
7. Να βρείτε ένα συνώνυμο στην αρχαία ή στη νέα ελληνική  για τους τύπους 
«δέος», «δρᾶ», «ἀγαθόν» και ένα αντώνυμο για τους τύπους «πενία», 
«ἄγραφοι».                                                                                    (10 μ.) 
     
 


