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Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 
 
• Να προσδιορίσουν οι µαθητές το χρόνο εκφώνησης του Ἐπιταφίου και 

να κατανοήσουν γιατί ο ιστορικός επιλέγει να µιλήσει διεξοδικά στο 

έργο του γι’ αυτήν την ταφή. 

• Να αντλήσουν πληροφορίες για τα ταφικά έθιµα της αρχαίας Αθήνας 

και συγκρίνοντάς τα µε τα σηµερινά να επισηµάνουν οµοιότητες και 

διαφορές. 

• Να αξιολογήσουν τις αναφορές του ιστορικού στην κοινωνική 

κατάσταση της Αθήνας κατά την εποχή που αρχίζει ο Πελοποννησια-

κός πόλεµος. 

• Να εκτιµήσουν την προσωπικότητα και τις σχέσεις του Περικλή µε την 

πόλη της Αθήνας. 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  «Ἐν δέ τῷ αὐτῷ χειµῶνι»: Να προσδιορίσετε το χρονικό πλαίσιο στο 

οποίο αναφέρεται ο ρήτορας.  

2. Η απόδοση τιµών σε όσους φονεύονταν στο πεδίο της µάχης 

αποτελούσε πάτριο νόµο για τους Αθηναίους. Πώς δικαιολογείται 

ιστορικά αυτό; 1 

3. «τῷ πατρίῳ νόµῳ χρώµενοι δηµοσίᾳ ταφάς ἐποιήσαντο»: Πού 

απέβλεπε η πολιτεία µε τις επιτάφιες τελετές και γενικότερα µε την 

απόδοση τιµών στους νεκρούς των πολέµων; 2 

4. Σε ποιες εχθροπραξίες οι Αθηναίοι είχαν τους πρώτους νεκρούς του 

Πελοποννησιακού πολέµου; 3 

5.  Να περιγράψετε τις φάσεις της ταφής σύµφωνα µε τις πληροφορίες του 

κειµένου. 4 

6. «ὀλοφυρόµεναι»: Ο θρήνος θεωρείται απαραίτητο στοιχείο των επι-

κήδειων τιµών. Να αναφέρετε παραδείγµατα από την Ιλιάδα και από 

τη δηµοτική µας ποίηση. 5 
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7. Γιατί οι «ὀλοφυρµοί» των «προσηκουσῶν» γυναικών ήταν αναπόσπα-

στο µέρος του τελετουργικού της ταφής; 

8. Να αναφέρετε τους λόγους που επέβαλαν τη συµβολική ταφή των 

«ἀφανῶν». 6 

9. Με ποια συνήθεια της σύγχρονης εποχής µπορεί να παραλληλιστεί η 

συµβολική ταφή που τελούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για τους «ἀφανεῖς»; 

10. «µία δέ κλίνη κενή φέρεται ἐστρωµένη τῶν ἀφανῶν, οἵ ἄν µή 
εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν»: Να σχολιάσετε τον τρόπο µεταφοράς της 

κλίνης των αφανών.  

11. Γιατί οι νεκροί της µάχης του Μαραθώνα δεν τάφηκαν στον Κεραµεικό 

αλλά στο χώρο της µάχης;  

12. Ποια σκοπιµότητα εξυπηρετεί η αναφορά στους νεκρούς του 

Μαραθώνα; 7 

13. Πότε καθιερώθηκε ο επιτάφιος έπαινος ως µέρος του «πατρίου νόµου» 

που ονοµαζόταν «ἐπιτάφια» ή «ταφαί»; 8 

14. Ποια διαφορά υπήρχε µεταξύ της δηµόσιας και της ιδιωτικής ταφής; 9 

15. Να αναφέρετε τα κριτήρια µε βάση τα οποία γινόταν η επιλογή του 

ρήτορα που θα εκφωνούσε τον επιτάφιο λόγο.  

16. Γιατί το όνοµα του Περικλή αναφέρεται απλώς, χωρίς άλλους 

προσδιορισµούς; 

17. Από ποια θρησκευτική δοξασία πηγάζει ο θεσµός της συµβολικής 

ταφής των αφανών νεκρών του πολέµου; 

18. Ποια από τα ταφικά έθιµα των αρχαίων Αθηναίων επιβιώνουν µέχρι 

σήµερα; 

19. Αν η πατρότητα του Ἐπιταφίου ανήκει στο Θουκυδίδη, γιατί περι-

γράφει µόνο την ταφή Αθηναίων που σκοτώθηκαν στις αψιµαχίες του 

πρώτου έτους και παραβλέπει τις σφοδρές και αιµατηρές συγκρούσεις 

που ακολούθησαν; 10 

20. Να αιτιολογήσετε την εναλλαγή των χρόνων των ρηµάτων (ενεστώτα -

αορίστου) κατά την αφήγηση των γεγονότων από τον Θουκυδίδη.  
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21. Παρά τη δυσφορία των Αθηναίων εναντίον του Περικλή, εξαιτίας των 

δεινών τους από το πρώτο ήδη έτος του πολέµου, του ανέθεσαν να 

εκφωνήσει τον επικήδειο. Πώς εξηγείται, κατά τη γνώµη σας, αυτό; 11 

22. Για ποιους λόγους ο ιστορικός στο κεφάλαιο 34 δίνει πληροφορίες για 

τον τρόπο ταφής των νεκρών του πρώτου έτους του πολέµου; 12 

23. Να σχολιάσετε την επιλογή του Περικλή ως ρήτορα, αφού λάβετε 

υπόψη σας το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο καθώς και τη θέση των 

Αθηναίων στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  

 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  α) Γιατί ο ιστορικός χρησιµοποιεί την έκφραση «ἔλεγε τοιάδε» και όχι 
«ἔλεξε τάδε»; 

β) Με βάση τη φράση αυτή ποιους συσχετισµούς µπορούµε να κάνουµε 

για την πατρότητα του Ἐπιταφίου; 13 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
1 Ο θεσµός της ταφής των νεκρών του πολέµου καθιερώθηκε από τους Αθηναίους 
και απέβλεπε στην τόνωση της συλλογικής συνείδησης. Έπρεπε να ενισχυθεί το 
αίσθηµα της πολιτικής κοινότητας και γι' αυτό καλλιεργήθηκε η αντίληψη, 
σύµφωνα µε την οποία οι νεκροί των πολέµων δεν ανήκαν µόνο στην οικογένειά 
τους αλλά και στην πατρίδα. Γι' αυτό εξάλλου η πολιτεία µεριµνούσε για τα 
παιδιά των νεκρών µέχρι την ενηλικίωσή τους.  

2 Με την επικράτηση της δηµοκρατίας αναπτύχθηκε η συνείδηση της πολιτικής 
κοινότητας και θεωρήθηκε υποχρέωση του κοινού της πόλης - κράτους να 
προσφέρει τιµές σε όσους σκοτώνονταν στον πόλεµο. Κατανοήθηκε ότι η 
ανδρεία δεν επιβάλλεται από τους νόµους, αλλά είναι πράξη ελεύθερης επιλογής 
και η θυσία χρέος προς την πατρίδα. Η διαπαιδαγώγηση του πολίτη αποβλέπει 
τώρα στην προετοιµασία του να θυσιαστεί για την πατρίδα, όταν οι περιστάσεις 
το απαιτήσουν. Οι επιτάφιες τελετές και η απόδοση τιµών στους νεκρούς των 
πολέµων αποτελούν από τη µια οφειλόµενο χρέος της πολιτείας προς αυτούς και 
από την άλλη ευκαιρία να προβάλει την ανδρεία τους ως πρότυπο το οποίο 
πρέπει να µιµηθούν οι µεταγενέστεροι.  

3 Οι πρώτοι νεκροί των Αθηναίων έπεσαν κατά την επίθεση του Αρχίδαµου στην 
Αττική και σε άλλες συγκρούσεις έξω από την Αθήνα. Συγκεκριµένα στους 
Ρείτους (µικρή λίµνη στο Θριάσιο πεδίο), στα Φρύγια (µεταξύ Αχαρνών και 
Αθήνας), στην Ποτίδαια και σε ναυτικές συγκρούσεις στα παράλια της 
Πελοποννήσου και της Λοκρίδας.  

4 Η τελετή της ταφής γινόταν όχι κατ’ έθιµο κάθε χρόνο, αλλά µόνο όταν υπήρχαν 
νεκροί που έπεσαν στις διάφορες πολεµικές επιχειρήσεις. Οι φάσεις της ταφής 
ήταν η πρόθεση, η προσφορά, η εκφορά, ο ενταφιασµός και ο λόγος. Τα 
σώµατα των νεκρών καίγονταν στα πολυάνδρια και θάβονταν στους χώρους 
των µαχών. Αργότερα η τέφρα και τα υπολείµµατα των οστών µεταφέρονταν 
στην Αθήνα και τα τοποθετούσαν σε δέκα φέρετρα που ήταν κατασκευασµένα 
από ξύλο κυπαρισσιού, όχι «διά τό ἄσηπτον εἶναι», όπως αναφέρει ο αρχαίος 
Σχολιαστής, αλλά γιατί το κυπαρίσσι «ἦν δένδρον πένθιµον καί νεκρικόν»  
(Γ. Ζ. Ζηκίδου, Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίον Β΄, εκδ. Παπαδήµας, Αθήνα, 
31986, σ. 75). Ακολουθούσε η πρόθεση των οστών στην Αγορά επί δύο ηµέρες 
κατά τη διάρκεια των οποίων οι οικείοι προσέφεραν δώρα στους νεκρούς 
(λουλούδια, αρώµατα, ενδύµατα κ.λπ.). Αυτή ήταν η προσφορά. Η εκφορά 
γινόταν την τρίτη ηµέρα. Εκτός από τα δέκα φέρετρα υπήρχε και ένα άδειο που 
το µετέφεραν µε τα χέρια και συµβόλιζε την κηδεία των «ἀφανῶν», εκείνων 
δηλαδή που δεν βρέθηκαν, των αγνοουµένων. Η εκφορά κατέληγε στο 
νεκροταφείο του Κεραµεικού, όπου θάβονταν σε κοινό τάφο. Αµέσως µετά την 
ταφή κάποιος άνδρας που οριζόταν από την πολιτεία εκφωνούσε το λόγο.  
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5 Αναφέρουµε από την Ιλιάδα την περίπτωση της Εκάβης και γενικότερα των 
γυναικών της Τροίας που θρηνούν για τον Έκτορα (Χ, 405-409) και της Θέτιδος 
που θρηνεί για τον Αχιλλέα, ο οποίος είναι ακόµη ζωντανός. Στη δηµοτική µας 
ποίηση υπάρχει ο κύκλος των τραγουδιών που αναφέρονται στον κάτω κόσµο, 
τα µοιρολόγια, τα εγκώµια προς τους νεκρούς κ.λπ.  

6 Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι έδειχναν πολύ µεγάλο σεβασµό στους νεκρούς. 
Έπρεπε να αποδώσουν σε αυτούς τιµές από τις οποίες σπουδαιότερη ήταν η 
ταφή. Σύµφωνα µε τις δοξασίες που επικρατούσαν ήδη από τους οµηρικούς 
χρόνους, οι ψυχές των νεκρών που δε θάβονταν δεν έβρισκαν ησυχία, αλλά 
συνεχώς δοκίµαζαν ταλαιπωρίες και βάσανα. Πληροφορίες για τις τιµές που 
αποδίδονται στους νεκρούς συναντούµε συχνά στην Ιλιάδα. Στο Ψ, 71 ο 
Πάτροκλος ζητεί από τον Αχιλλέα να τον θάψει όσο το δυνατό γρηγορότερα, 
για να µπορέσει να περάσει τις πύλες του Άδη, ενώ στο Ζ, 60, αναφέρεται πόσο 
βαριά κατάρα ήταν να µείνει κάποιος άταφος.  

7 Η υπόµνηση είναι εξαιρετικά τιµητική για τους προκείµενους νεκρούς.  
8 Οι πληροφορίες επ' αυτού δεν είναι ακριβείς. Πιθανόν ο επιτάφιος έπαινος να 
προστέθηκε στον «πάτριο νόµο» από το Σόλωνα. Γιατί ο Σόλων είναι εκείνος 
που άνοιξε το δρόµο προς την επικράτηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, 
πράγµα βέβαια που θα ολοκληρωθεί µετά από έναν ολόκληρο αιώνα. Με τον 
Σόλωνα υποχωρούν οι παλαιότεροι θεσµοί και αντικαθίστανται από νέους, ο 
κυριότερος των οποίων είναι η πόλη-κράτος. Ο πολίτης αποτελεί το κυρίαρχο 
στοιχείο της πόλης-κράτους που αναλαµβάνει να τον διαπαιδαγωγήσει 
κατάλληλα, ώστε να αποκτήσει τις αρετές οι οποίες θα τον ανήγαγαν σε ιδανικό 
και τέλειο πολίτη. Εξέχουσα θέση µεταξύ των αρετών αυτών κατείχε η επίδειξη 
ανδρείας κατά τη διάρκεια των πολεµικών κινδύνων και η υπεράσπιση της 
πατρίδας µε αυταπάρνηση. Αυτούς ακριβώς τους πολίτες που έχαναν τη ζωή 
τους µαχόµενοι για την πατρίδα, η πόλη της Αθήνας τιµούσε σε δηµόσια τελετή 
η οποία γινόταν κάθε χρόνο. Ίσως η προσθήκη του επιταφίου λόγου να έγινε σε 
νεότερη εποχή, κατά τους µηδικούς πολέµους.  

9 Στην ιδιωτική ταφή έπαιρναν µέρος µόνο οι συγγενείς του νεκρού. Στη δηµόσια 
δεν υπήρχε κανένας αποκλεισµός, αλλά «ξυνεκφέρει ο βουλόµενος». Εκτός 
τούτου οι δηµόσιες ταφές δεν είχαν µόνο θρησκευτικό αλλά και πολιτικό 
χαρακτήρα. 

10 Ο Επιτάφιος αυτός εκφωνήθηκε από τον ίδιο τον Περικλή προς τον οποίο ο 
ιστορικός έτρεφε µεγάλο θαυµασµό. Ήθελε λοιπόν µέσα από το στόµα του ίδιου 
του Περικλή να εγκωµιάσει την Αθήνα της λαµπρής πεντηκονταετίας 478-431 
π.Χ. Όµως δίνεται από την άλλη µεριά η ευκαιρία στο Θουκυδίδη να αναφερθεί 
στην κατάσταση της Αθήνας πριν από την έναρξη του πολέµου και να 
παρουσιάσει το πολίτευµά της ως το ιδανικότερο πολίτευµα. Άλλωστε είναι 
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γνωστή η υπερβολική του αγάπη προς την Αθήνα, της οποίας το παράδειγµα 
έπρεπε κατ' αυτόν να ακολουθήσουν όλες οι ελληνικές πόλεις. 

11 Οι Αθηναίοι αναγνώριζαν στον Περικλή τις µεγάλες πολιτικές του ικανότητες 
και τη συµβολή του στην ανάδειξη της Αθήνας σε ηγεµονία. Αυτά ακριβώς τα 
στοιχεία εκτιµούσαν, όταν του ανέθεταν την εκφώνηση του επιταφίου λόγου 
προς τιµήν των νεκρών του πρώτου έτους του πολέµου. Ενός πολέµου τον οποίο 
ο Περικλής έκρινε ότι έπρεπε να αναλάβουν οι Αθηναίοι. Γι' αυτό λίγο καιρό 
προηγουµένως τους συµβούλευε «µή εἴκειν Πελοποννησίοις». Τώρα που οι 
Αθηναίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση θεωρούν υπεύθυνο τον Περικλή, αλλά 
ωστόσο στο πρόσωπό του βλέπουν τον κατάλληλο πολιτικό άνδρα που θα 
µπορούσε να τους βγάλει από το αδιέξοδο.  

12 Με την εκτενή αυτή αναφορά στο τελετουργικό µέρος της ταφής ο ιστορικός 
επιθυµεί να µας προϊδεάσει για το µεγαλείο της αθηναϊκής πολιτείας και για την 
ξεχωριστή θέση που κατείχαν σ’ αυτήν αξίες, όπως η ανδρεία, η γενναιότητα, η 
φιλοπατρία και η αυταπάρνηση, προκειµένου να διατηρηθεί αλώβητη η πόλη 
από κινδύνους που θα απειλούσαν την εδαφική της ακεραιότητα και την 
κατάλυση των θεσµών του δηµοκρατικού της πολιτεύµατος. Είναι επίσης 
εµφανής η πρόθεση του ιστορικού να κατατοπίσει τους αναγνώστες για τον 
ακριβή χρόνο κατά τον οποίο συνέβησαν τα γεγονότα που θα αναφέρει στη 
συνέχεια, να ερµηνεύσει ή να δώσει πληροφορίες, όταν το κρίνει απαραίτητο, 
αλλά και να εξηγήσει τη συµπεριφορά των ανθρώπων.  

13 Ο Θουκυδίδης στο Β′ βιβλίο της Ιστορίας του, στο τέλος της διήγησης των 
γεγονότων του πρώτου έτους εντάσσει το λόγο του Περικλή προς τιµήν των 
νεκρών του πολέµου. Ο ∆ιονύσιος ο Αλικαρνασσεύς παρατηρεί ότι αυτό ήταν 
µια ευκαιρία για το Θουκυδίδη να αναφέρει λίγα για τους νεκρούς, αλλά πολλά 
για την πόλη υπέρ της οποίας πρόσφεραν τη ζωή τους. «Κάθε απόπειρα να 
θελήσουµε να ξεχωρίσουµε τις σκέψεις του Περικλή από τις σκέψεις του 
Θουκυδίδη θα ήταν αποτυχηµένη». Βλ. σχετικά, Albin Lesky, Ιστορία της 
Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, µτφρ. Α. Τσοπανάκη, εκδ. Κυριακίδης, 
Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 640-641. Στο έργο του Θουκυδίδη υπάρχουν λόγοι που ο 
ίδιος έπλασε, λόγοι στους οποίους υπήρξε αυτήκοος µάρτυρας και λόγοι που 
πληροφορήθηκε από αξιόπιστες πηγές. Αναµφιβόλως πάντως άκουσε ο ίδιος τον 
Περικλή και µετέφερε στο έργο του τα διανοήµατα του µεγάλου πολιτικού.  
(Βλ. A. Lesky, ό.π., σ. 662).  
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