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Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

 

• Να αντιληφθούν οι µαθητές πόσο δύσκολη θεωρεί ο ρήτορας την 

«υποχρέωση» των νεότερων να ανταποκριθούν και να συνεχίσουν 

ισάξια το έργο των πεσόντων. 

• Να κατανοήσουν τον παρηγορητικό λόγο που απευθύνει ο ρήτορας και 

προς τις γυναίκες αναγνωρίζοντας τις αντιλήψεις του για την «αρετή» 

και τη «φύση» τους. 

• Να συσχετίσουν το περιεχόµενο της «αρετής» των γυναικών µε αυτό της 

«αρετής» των ανδρών που ανέπτυξε ο ρήτορας σε προηγούµενη κλίµακα. 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Ποιο είναι το χρέος που κληροδοτείται στα παιδιά και στα αδέλφια 

των νεκρών;  

2. Μεταξύ των άλλων δυσκολιών που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των 

επιζώντων να εξοµοιωθούν µε τους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο 

φθόνος. Να αναφέρετε τα αίτια και τα αποτελέσµατα στα οποία οδηγεί 

το συγκεκριµένο ελάττωµα της ανθρώπινης φύσης. (Η αναφορά σας να 

περιοριστεί στα δεδοµένα του κειµένου).  

3. «τόν οὐκ ὄντα, τό µή ἐµποδών - τοῖς ζῶσι»: Να αναλύσετε το περιεχό-

µενο της αντίθεσης. 1 

4. Να συσχετίσετε όσα ανέφερε ο ρήτορας για το φθόνο στο κεφάλαιο 35 

µε όσα υποστηρίζει για το ίδιο θέµα στο κεφάλαιο 45. 2 

5. Υπάρχουν στο κεφάλαιο 45 αντιφάσεις προς όσα ισχυρίστηκε ο 

ρήτορας σε προηγούµενα σηµεία του λόγου του, οι οποίες µπορούν να 

δώσουν απάντηση για το έτος συγγραφής του Ἐπιταφίου; Να τις 

επισηµάνετε και να τις αξιολογήσετε.  

6. Να συσχετίσετε το περιεχόµενο της «ἀρετῆς» των γυναικών, όπως 

προσδιορίζεται από το ρήτορα στο κεφάλαιο 45 µε το περιεχόµενο της 
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«ἀρετῆς» των ανδρών, όπως προσδιορίστηκε σε προηγούµενα κεφά-

λαια. 3 

7. Με ποια συγκεκριµένη συµπεριφορά η γυναίκα, κατά τον ρήτορα, θα 

αποκτήσει «δόξα» και «κλέος»; 4 

8. Ποια είναι η «ὑπάρχουσα φύσις» των γυναικών και µε ποιο τρόπο 

πρέπει να την επιδείξουν στη συγκεκριµένη περίσταση;  

9. Υπάρχουν στοιχεία στο κεφάλαιο 45 στα οποία ο Περικλής 

αντιπαραθέτει τον κόσµο της Αθήνας µε τον κόσµο της Σπάρτης; Να τα 

επισηµάνετε και να τα αναλύσετε. 5 

10. Ποιο είναι το περιεχόµενο της λέξης «κλέος» στο κεφάλαιο 45; 

11. Ποια είναι η συµβουλή του ρήτορα σχετικά µε τις αρετές και τα 

ελαττώµατα των γυναικών;  

12. Πώς δικαιολογούνται οι απόψεις αυτές του Περικλή για τις γυναίκες, 

αφού η γυναίκα του ίδιου υπήρξε ένα από τα πιο συζητηµένα πρόσωπα 

της εποχής του;  

 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1. α) Γιατί ο Περικλής χαρακτηρίζει «µέγαν τόν ἀγῶνα» που πρέπει να 

επιτελέσουν τα παιδιά και τα αδέλφια των νεκρών; 

β)  Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

2. α)  Πέτυχε, κατά τη γνώµη σας, ο ρήτορας να γίνει πειστικός στα παιδιά 

και στους αδελφούς των νεκρών;  

β)  Να αιτιολογήσετε τις απόψεις σας.  

3.  α)  Η παραίνεση του ρήτορα προς τις χήρες των νεκρών απορρέει από τις 

γενικότερες αντιλήψεις που επικρατούσαν την εποχή εκείνη για τις 

γυναίκες ή όχι;  

β)  Να αιτιολογήσετε τις απόψεις σας.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
1 Βλ. Ι. Θ. Κακριδή, ό.π., σσ. 110-111. 

2 Βλ. Α. Φραγκούλη, ό.π., σσ. 147-148. 

3 «Βέβαια, η λέξη αρετή δεν έχει εδώ τη σηµασία της ανδρείας, όπως συµβαίνει 
όταν αποδίδεται σε άνδρες, ούτε σηµαίνει σωφροσύνη, όπως υποστηρίζει ο σχο-
λιαστής. Εδώ µάλλον η λέξη αποκτά ένα γενικότερο νόηµα και σηµαίνει ικανό-
τητα, αξία κ.ά. (Βλ. Ι. Θ. Κακριδή, ό.π., σ. 112 και Α. Φραγκούλη, ό.π., σ. 148). 

4 Βλ. Ι. Θ. Κακριδή, ό.π., σ. 113. 

5 «Υπάρχουν, βέβαια, κι αυτοί που διακρίνουν εδώ µια σύγκριση Αθήνας και 
Σπάρτης και υποστηρίζουν πως ο Περικλής αναφέρεται στις γυναίκες της Σπάρ-
της, που ζούσαν µια εντελώς διαφορετική  ζωή από την ασκητική και συγκρατη-
µένη ζωή των ανδρών. Πράγµατι, στη Σπάρτη υπήρχε µια σχετική ελευθερία στη 
ζωή και τη δράση των γυναικών, µια ελευθερία που η δηµοκρατική Αθήνα είχε 
αρνηθεί. Ο Λυκούργος είχε νοµοθετήσει να γυµνάζονται µαζί τα αγόρια και τα 
κορίτσια, ενώ τον 4ο αιώνα π.Χ. οι γυναίκες της Σπάρτης εµφανίζονται ν’ από-
κτούν περιουσίες και να παίρνουν µέρος στη δηµόσια ζωή» (Βλ. Α. Φραγκούλη, 
ό.π., σ. 149). 
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