Κεφάλαιο 36
Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι
• Να πληροφορηθούν οι µαθητές και να εκτιµήσουν το έργο που
πρόσφεραν στην πόλη τους οι σύγχρονοι Αθηναίοι και οι πρόγονοί τους.
• Να κατανοήσουν γιατί ο ρήτορας αναφέρεται κυρίως στα ειρηνικά
επιτεύγµατα των Αθηναίων και αποφεύγει να µιλήσει για τα πολεµικά
τους έργα.
• Να επισηµάνουν τη διαφορά του Ἐπιταφίου λόγου που εκφωνεί ο
Περικλής από άλλους προγενέστερους.
• Να εκτιµήσουν τους λόγους για τους οποίους ο ρήτορας εξαίρει
ιδιαίτερα το έργο των συγχρόνων του Αθηναίων.
• Να διακρίνουν τους στόχους που επιδιώκει ο ρήτορας µε το «δεύτερο
προοίµιο».
1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)
1. Ποιες περιόδους του αθηναϊκού παρελθόντος αναφέρονται στην
ενότητα και ποιο έργο επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια καθεµιάς;
2. Ποια είναι η προσφορά των πατέρων, όπως την προσδιορίζει ο ρήτορας;
3. Γιατί το έργο των πατέρων κρίνεται ανώτερο από το έργο των
προγόνων; 1
4. Γιατί ο ρήτορας εξαίρει περισσότερο τη συµβολή των συγχρόνων του;
5. Γιατί το έργο των συγχρόνων είναι ανώτερο σε σύγκριση µε το έργο των
πατέρων; 2
6. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το µεγαλείο µιας πόλης,
σύµφωνα µε το κείµενο;
7. Γιατί ο ρήτορας δηλώνει τα επιµέρους στοιχεία του αθηναϊκού
µεγαλείου και πώς τα συνδέει µε τον έπαινο των νεκρών; 3
8. Για ποιο λόγο ο Περικλής δηλώνει ότι δε θα αναφερθεί στα επιθετικά
και αµυντικά έργα των προγενεστέρων;
9. Να σχολιάσετε την αξιολογική διαβάθµιση των γενεών από τον Περικλή. 4
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10. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους, σύµφωνα µε το ρήτορα,
πρέπει να τιµούνται οι πρόγονοι.
11. «τά δέ πλείω αὐτῆς ἡµεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες µάλιστα ἐν τῇ
καθεστηκυίᾳ

ἡλικίᾳ

ἐπηυξήσαµεν

καί

τήν

πόλιν

τοῖς

πᾶσι

παρεσκευάσαµεν καί ἐς πόλεµον καί ἐς εἰρήνην αὐταρκεστάτην». Να
αναφέρετε τα στοιχεία που επιδιώκει να τονίσει ο Περικλής µε την
παραπάνω φράση.
12. Ποια επιτεύγµατα της Αθήνας υπονοεί ο Περικλής µε τη φράση
«ἤλθοµεν ἐπ' αὐτά»; 5
13. «ὧν τά µέν κατά πολέµους ἔργα, οἷς ἕκαστα ἐκτήθη»: Σε ποιας γενιάς
τα πολεµικά έργα αναφέρεται εδώ ο ρήτορας; 6
14. «ἀπό δέ οἵας … καί µεθ’ οἵας … καί ἐξ οἵων»: Τι επιθυµεί να τονίσει ο
ρήτορας µε αυτόν τον εκφραστικό τρόπο;
15. Ποιο περιεχόµενο δίνει ο Περικλής στις λέξεις «ἐπιτήδευσις»,
«πολιτεία» και «τρόποι»; 7
16. Ποια καινοτοµία παρατηρούµε στο κεφάλαιο 36 σε σύγκριση µε
άλλους επιταφίους; 8
17. Να σχολιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο ο Περικλής δηλώνει τις τρεις
γενιές, αφού επισηµάνετε τις σχετικές φράσεις του κειµένου. 9
18. Το κεφάλαιο 36 χαρακτηρίζεται από πολλούς µελετητές ως δεύτερο
προοίµιο. Να αναφέρετε τα σηµεία του κειµένου που συνηγορούν για
την ορθότητα αυτής της άποψης.
19. «τήν γάρ χώραν οἱ αὐτοί αἰεί οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνοµένων»:
Ποιο στοιχείο τονίζεται στην παραπάνω φράση και τι επιδιώκει µε την
αναφορά αυτή ο Περικλής; 10
20. Σε ποιες διαπιστώσεις οδηγούµαστε από το περιεχόµενο του κεφαλαίου
36 για το ήθος και τις ηγετικές ικανότητες του Περικλή;
1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης
1. α) Η «ἐπιτήδευσις», η «πολιτεία» και οι «τρόποι» αφορούν µια συγκεκριµένη γενιά ή όχι;
β) Να αιτιολογήσετε τη γνώµη σας. 11
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2. Λεξιλογικές – Σηµασιολογικές ασκήσεις
1. Να συνδέσετε κάθε ρήµα της στήλης Α µε το συνώνυµό του στη στήλη
Β και µε το αντίθετό του στη στήλη Γ.
Α

Β

Γ

ἔρχοµαι

παρέχω

πολεµῶ

δίδωµι

προστίθηµι

στερῶ

αὐξάνω – αὔξω

προασπίζω

κρύπτω

κτῶµαι

ἀφικνοῦµαι

σµικρύνω

ἀµύνω

γιγνώσκω

ἀπόλλυµι

οἰκῶ

σηµαίνω

φεύγω

οἶδα

ἔχω

ἀποδηµῶ

δηλῶ

ὁµιλῶ

σιγῶ

λέγω

διαµένω

ἀγνοῶ

2. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα παράγωγά τους στη στήλη Β.
Α

Β
δεκτός
λείψανο
σύστηµα
σταθµός
δώρο
διάδοχος
λοιπός
στήλη
δόση
εισιτήριο
λειψός
σταθερός
δοχείο
ιστός
δωρεά

λείπω

ἔρχοµαι – εἶµι

ἵστηµι

δέχοµαι

δίδωµι

25

3. Στη στήλη Β του παρακάτω πίνακα να γράψετε αντίστοιχα τα ρήµατα
(απλά ή σύνθετα) της αρχαίας ελληνικής από τα οποία παράγονται οι
λέξεις της στήλης Α.
Α

Β

πρόγονος
µνήµη
διαδοχή
ἀρχή
ἐπιτήδευσις
τρόπος
ἀπρεπής
ξύµφορος
4. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική τα αντίθετα των παρακάτω λέξεων.
Α

Β

ἄρχοµαι (= αρχίζω)
µνήµη
ἔπαινος
µᾶλλον
νῦν
τά πλείω
προθύµως
ξύµφορον
5. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων.
•

δηµηγορέω-ῶ:.....................................................

•

ἰσηγορέω-ῶ: ........................................................

•

συνηγορέω-ῶ:.....................................................

•

µακρηγορέω-ῶ: ..................................................

•

κατηγορέω-ῶ:.....................................................
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2.1. Άσκηση σύζευξης
Να συνδέσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε τους αριθµούς της στήλης
Β. (∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 12
Α

Β
1. µεταφορά

α) οὐκ ἀπόνως

2. βραχυλογία

β) ἀπό οἵας … καί µεθ’ οἵας …

3. αντίθεση

καί ἐξ οἵων

4. παρήχηση

γ) πρός οἷς ἐδέξαντο

5. σχήµα λιτότητος

3. Εργασίες για το σπίτι
1. ἐπιτήδευσις - πολιτεία - τρόποι: Να ερµηνεύσετε τους όρους µε
αναγωγή στην εποχή µας και να γράψετε τη σηµασία τους για τη
διαµόρφωση του ήθους των πολιτών.
2. Να γράψετε τις βασικές ιδέες που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 36.
3. Να εντοπίσετε το σηµείο του κειµένου, όπου ο ρήτορας τονίζει την
καταγωγή των Αθηναίων και να συγκρίνετε την άποψή του αυτή µε το
παρακάτω απόσπασµα:
«τῆς δέ εὐγενείας πρῶτον ὑπῆρξε τοῖσδε ἡ τῶν προγόνων γένεσις οὐκ
ἔπηλυς οὖσα, οὐδέ τούς ἐκγόνους τούτους ἀποφηναµένη µετοικοῦντας ἐν
τῇ χώρᾳ ἄλλοθεν σφῶν ἡκόντων, ἀλλ’ αὐτόχθονας ὑπό καί τῷ ὄντι ἐν
πατρίδι οἰκοῦντας καί ζῶντας, καί τρεφοµένους οὐχ ὑπό µητρυιᾶς ὡς οἱ
ἄλλοι, ἀλλ' ὑπό µητρός τῆς χώρας ἐν ᾗ ᾤκουν, καί νῦν κεῖσθαι
τελευτήσαντας ἐν οἰκείοις τόποις τῆς τεκούσης καί θρεψάσης καί
ὑποδεξαµένης». (Πλάτωνος Μενέξενος, 237 b-c).
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1

Η υπεροχή που αναγνωρίζει ο ρήτορας στους πατέρες σε σύγκριση µε τους
προγόνους είναι απροσδόκητη. Γιατί αφενός η γενιά των πατέρων καλύπτει µια
µικρή χρονική περίοδο (479-445 π.Χ.), αφετέρου δεν έχει να επιδείξει τόσο
αξιόλογο έργο όσο οι πρόγονοι. Ο Περικλής όµως εκτιµά ότι η ίδρυση της
ηγεµονίας της Αθήνας από τους πατέρες έχει ιδιαίτερη σηµασία. (Βλ. και
Ι. Μπάρµπα, ό.π., σ. 116).

2

∆ιότι η γενιά των συγχρόνων, στην οποία ανήκει και ο Περικλής, συνεχίζοντας
το έργο των προγόνων κατέστησε την Αθήνα τόσο ισχυρή, ώστε και πολέµους
νικηφόρους να διεξάγει και να απολαµβάνει του σεβασµού εχθρών και φίλων
και να διαθέτει αυτάρκεια αγαθών σε όλες τις καταστάσεις.

3

Τα επιµέρους στοιχεία (ἐπιτήδευσις - πολιτεία - τρόποι) αποτελούν το κεντρικό
θέµα του Επιταφίου. Πρόθεση του ρήτορα ήταν να παρουσιάσει τον ηρωισµό
των νεκρών ως αποτέλεσµα όλων αυτών των στοιχείων που συνθέτουν το
µεγαλείο της Αθήνας. Οι αρχές και τα ιδεώδη της αθηναϊκής δηµοκρατίας
διαµορφώθηκαν µε βάση το πλαίσιο της δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής στο οποίο
ανήκουν και οι προκείµενοι νεκροί.

4

Με την αξιολογική διαβάθµιση των γενεών: α) τηρεί την παράδοση στον επιτάφιο λόγο του και επαινεί τους προγόνους, β) παρουσιάζει τη γενιά της πεντηκονταετίας 479-431 π.Χ. ως δηµιουργό µιας λαµπρής πόλης, χωρίς να αρνείται πως
το µεγαλείο της Αθήνας είναι αποτέλεσµα συνεισφοράς όλων των γενεών. Οι
ακροατές του Περικλή είναι ανάγκη να θυµούνται το µεγαλείο της Αθήνας.

5

Η φράση «ἤλθοµεν ἐπ’ αὐτά» παραπέµπει στη διαµόρφωση της αθηναϊκής
ηγεµονίας, στην επιτυχή αντιµετώπιση των εχθρών, στην αυτάρκεια της πόλης
και σε περίοδο πολέµου και σε περίοδο ειρήνης.

6

Αντιµετωπίζουµε δυσκολίες να κατανοήσουµε σε ποιους ακριβώς αναφέρεται
εδώ ο Περικλής. Οι µελετητές του Θουκυδίδη έχουν διατυπώσει για το συγκεκριµένο θέµα απόψεις που συγκρούονται µεταξύ τους. Αρκετοί πιστεύουν ότι µε το
ὧν δηλώνονται οι πατέρες και οι σύγχρονοι µαζί. Ο Ι. Θ. Κακριδής υποστηρίζει
ότι «αν από την αρχή της φράσης ο Περικλής είχε στο νου του τη δεύτερη και
τρίτη µαζί οµάδα, όχι την τελευταία µόνο ή και τις τρεις, η διατύπωσή του θα
ήταν εντελώς διαφορετική ... Καταχτητικούς όµως πολέµους πριν από το 480 δεν
έχουν να παρουσιάσουν οι Αθηναίοι. Μόνη λοιπόν δυνατότητα θα έλεγε κανείς,
πως έµεινε, το ὧν να αναφέρεται στην τωρινή αποκλειστικά γενιά. Κι όµως
πρέπει, νοµίζω, ν' αποδοθεί και στις τρεις µαζί οµάδες. Αν το περιορίζαµε στο
τελευταίο µέλος, θα έµεναν έξω οι επιθετικοί αγώνες των Αθηναίων από το
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τέλος των µηδικών ως τη συνθήκη του 445. Γι' αυτό και οι δοκιµές των
φιλολόγων να περιλάβουν από την αρχή της φράσης τους τους ‘πατέρες' (Ι. Θ.
Κακριδής, ό.π., σ. 15). Για το ίδιο βλ. και Γεράσιµου ∆. Καψάλη, Οι δύο
κορυφαίοι ύµνοι της Αθηναϊκής δηµοκρατίας - Ο Ἐπιτάφιος του Περικλή στο
Θουκυδίδη, Αθήναι, 1986, σ. 63.
7

Με τη λέξη «ἐπιτήδευσις» εννοείται η πορεία που ακολουθήθηκε, για να φθάσει
η πόλη στην ακµή, µε την «πολιτεία» δηλώνεται η δηµόσια ζωή και µε τους
«τρόπους» κάθε ενέργεια και εκδήλωση του ανθρώπου στην ιδιωτική του ζωή.
Πρόκειται για τους τρεις παράγοντες που συνέβαλαν στο αθηναϊκό µεγαλείο.

8

Ο ρήτορας προσπερνά µε συντοµία τον έπαινο των προγόνων, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι υποβαθµίζει την προσφορά τους, εξαίρει το έργο των πατέρων και
θα επικεντρώσει το κύριο µέρος του λόγου του στο έργο των συγχρόνων.

9

Οι πρόγονοι: «ἀπό τῶν προγόνων». Οι πατέρες: «καί ἔτι µᾶλλον οἱ πατέρες
ἡµῶν». Οι σύγχρονοι: «αὐτοί ἡµεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες µάλιστα ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ». Οι φράσεις που χρησιµοποιεί ο ρήτορας για τις γενιές είναι ανάλογες του έργου που πρόσφερε καθεµιά. Έτσι οι πρόγονοι αναφέρονται µονολεκτικά, οι πατέρες µε επίδοση και οι σύγχρονοι µε πολλές εµφατικές εκφράσεις
(Ι. Μπάρµπα, ό.π., σσ. 117-118).

10

Με την αναφορά του αυτή ο Περικλής προσπαθεί να τονώσει το πατριωτικό
αίσθηµα των ακροατών του και να βοηθήσει τους Αθηναίους, ώστε να
κατανοήσουν το χρέος τους προς την πατρίδα κατά τη διάρκεια εκείνης της
δύσκολης περιόδου. Υπενθυµίζει λοιπόν σ’ αυτούς ότι κατοικούν σε µια
πατρίδα που τους κληροδοτήθηκε από τους προγόνους τους. Σε µια πατρίδα
στην οποία δεν υπήρξε επιµειξία µε άλλους πληθυσµούς, αλλά οι κάτοικοί της
ήταν αυτόχθονες. Την αυτοχθονία των Αθηναίων επισηµαίνει και ο Θουκυδίδης
(Α, 2). «Τήν γοῦν Ἀττικήν ἐκ τοῦ ἐπί πλεῖστον διά τό λεπτόγεων ἀστασίαστον
οὖσαν ἄνθρωποι ᾤκουν οἱ αὐτοί αἰεί». Το ίδιο θέµα τονίζεται και από τον
Πλάτωνα (Μενέξενος 237 b): «Τῆς δέ εὐγενείας πρῶτον ὑπῆρξε τοῖσδε ἡ τῶν
προγόνων γένεσις οὐκ ἔπηλυς οὖσα, οὐδέ τούς ἐκγόνους τούτους ἀποφηναµένη
µετοικοῦντας ἐν τῇ χώρᾳ ἄλλοθεν σφῶν ἡκόντων, ἀλλ’ αὐτόχθονας καί τῷ ὄντι
ἐν πατρίδι οἰκοῦντας καί ζῶντας…».

11

Ο Περικλής δεν αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη γενιά. Η µεγάλη ακµή της
Αθήνας και η αναγωγή της σε ηγεµονίδα πόλη οφείλεται τόσο στους πατέρες
όσο και στους συγχρόνους.

12

α) σχήµα εκ παραλλήλου
γ) έµφαση, παρήχηση, οµοιοτέλευτο

β) σχήµα λιτότητος
δ) βραχυλογία.

29

