Κεφάλαιο 46
Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι
• Να εκτιµήσουν οι µαθητές τον απολογισµό του εγκωµιαστικού λόγου
και τον τρόπο ολοκλήρωσής του.
• Να πληροφορηθούν για τις υποχρεώσεις της πολιτείας έναντι της
προσφοράς των πεσόντων.
1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)
1. Τι επιθυµεί να τονίσει ο ρήτορας µε τον εµπρόθετο προσδιορισµό
«κατά τόν νόµον»;
2. Να αναλύσετε το περιεχόµενο της φράσης «ὠφέλιµον στέφανον». 1
3. Ποια είναι η σηµασία της µετοχής «ἀπολοφυράµενοι»; 2
4. Να σχολιάσετε τη λέξη «ἄπιτε» µε την οποία ο ρήτορας κλείνει τον
επιτάφιο λόγο του.
5. Να επισηµάνετε τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν µεταξύ της αρχής και
του τέλους του Ἐπιταφίου. 3
6. «νῦν δέ ἀπολοφυράµενοι ὅν προσήκει ἑκάστῳ ἄπιτε» (Θουκυδίδη,
Περικλέους Ἐπιτάφιος, 46)
«νῦν δέ … κατά τόν νόµον τούς τετελευτηκότας ἀπολοφυράµενοι ἄπιτε»
(Πλάτωνος Μενέξενος, 249)
«ὑµεῖς δέ ἀποδυράµενοι καί τά προσήκοντα ὡς χρή καί νόµιµα
ποιήσαντες ἄπιτε» (∆ηµοσθένους Ἐπιτάφιος, 37).
Να επισηµάνετε τον τρόπο µε τον οποίο κλείνουν οι παραπάνω
Επιτάφιοι και να τον σχολιάσετε.
1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης
1. α) Ποια είναι η τελευταία τιµή που οφείλει η πολιτεία προς τους
«θαπτοµένους»;
β) Τι υποδηλώνει η τιµή αυτή;
2. α) Στην αθηναϊκή πολιτεία υπήρχε κοινωνική πρόνοια; 4
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε στοιχεία του κειµένου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1

«Η πόλη εισάγεται εδώ µε τη δυναµική της µορφή και παρουσιάζεται να
προσφέρει ωφέλιµον στέφανον και στους νεκρούς -τοῖσδε τε- και στους
επιζώντες -τοῖς λειποµένοις-. Είναι σαφές πως ο ωφέλιµος στέφανος για τους
νεκρούς αντιστοιχεί στο λόγο και στην ταφή, ενώ για τους επιζώντες σε όσα θα
τους προσφέρει η πόλη στο µέλλον» (Βλ. Α. Φραγκούλη, ό.π., σ. 151).

2

Ο Περικλής δεν αναφέρεται µόνο στις γυναίκε, όπως στο κεφ. 34, 4 «καί
γυναῖκες πάρεισιν αἱ προσήκουσαι ἐπί τόν τάφον ὀλοφυράµεναι», αλλά σε
όλους τους συγγενείς των νεκρών. Ο ολοφυρµός των γυναικών είχε προηγηθεί
του επιταφίου λόγου. (Βλ. και Ι. Θ. Κακριδή, ό.π., σ. 115).

3

«Εἴρηται καί ἐµοί λόγῳ κατά τόν νόµον … καί ἔργῳ οἱ θαπτόµενοι κεκόσµηνται».
Ο επίλογος ξαναγυρίζει εµφαντικά σε θέµατα που πραγµατεύτηκε το προοίµιο:
καί ἐµοί κατά τόν νόµον (35, 3), χρή καί ἐµέ ἑποµένου τῷ νόµῳ, αντίθεση του
επιταφίου λόγου µε τα έργα της ταφής (35, 1). Με τον τρόπο αυτό ο λόγος
αποστρογγυλώνεται» (Ι. Θ. Κακριδής, ό.π., σ. 114).

4

Η πόλη φρόντιζε για την εκπαίδευση και ανατροφή των ορφανών µέχρι τα 18
τους χρόνια. Η λήξη της φροντίδας αυτής σφραγιζόταν µε λαµπρή τελετή στο
∆ιονυσιακό θέατρο κατά τα Μεγάλα ∆ιονύσια, οπότε δινόταν στους ορφανούς
εφήβους δώρο τιµητικό µια πανοπλία οπλίτη. (Πληροφορίες για την τελετή
αυτή, Αἰσχίνης, Κατά Κτησιφῶντος, 154).
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