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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Περικλέους Επιτάφιος, Θουκυδίδης, Βιβλίο Β΄, κεφ. 39 

  

Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε. 

τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις 

ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, ὃ μὴ κρυφθὲν ἄν τις τῶν 

πολεμίων ἰδὼν ὠφεληθείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον 

καὶ ἀπάταις ἢ τῷ ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ· καὶ ἐν ταῖς 

παιδείαις οἱ μὲν ἐπιπόνῳ ἀσκήσει εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον 

μετέρχονται, ἡμεῖς δὲ ἀνειμένως διαιτώμενοι οὐδὲν ἧσσον ἐπὶ τοὺς 

ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦμεν. τεκμήριον δέ· οὔτε γὰρ Λακεδαιμόνιοι 

καθ' ἑαυτούς, μεθ' ἁπάντων δὲ ἐς τὴν γῆν ἡμῶν στρατεύουσι, τήν τε τῶν 

πέλας αὐτοὶ ἐπελθόντες οὐ χαλεπῶς ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ τοὺς περὶ τῶν 

οἰκείων ἀμυνομένους μαχόμενοι τὰ πλείω κρατοῦμεν. ἁθρόᾳ τε τῇ 

δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πω πολέμιος ἐνέτυχε διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ τε ἅμα 

ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ἐν τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν· ἢν δέ που 

μορίῳ τινὶ προσμείξωσι, κρατήσαντές τέ τινας ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν 

ἀπεῶσθαι καὶ νικηθέντες ὑφ' ἁπάντων ἡσσῆσθαι. καίτοι εἰ ῥᾳθυμίᾳ 

μᾶλλον ἢ πόνων μελέτῃ καὶ μὴ μετὰ νόμων τὸ πλέον ἢ τρόπων ἀνδρείας 

ἐθέλομεν κινδυνεύειν, περιγίγνεται ἡμῖν τοῖς τε μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ 

προκάμνειν, καὶ ἐς αὐτὰ ἐλθοῦσι μὴ ἀτολμοτέρους τῶν αἰεὶ μοχθούντων 

φαίνεσθαι, καὶ ἔν τε τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν εἶναι θαυμάζεσθαι καὶ ἔτι ἐν 

ἄλλοις. 

  

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

  

Α. Διαφέρομεν δὲ ... τὰ πλείω κρατοῦμεν: Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

                                                                                                Μονάδες 40 
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Β. 1. α. Η παιδεία στην Αθήνα και τη Σπάρτη έχουν ως κοινό στόχο την αρετή. 

Ποιους τρόπους χρησιμοποιεί καθεμιά από τις πόλεις αυτές για να την επιτύχει; 

  

                                                                                               Μονάδες 10 

 Β. 1. β. Τι ήταν η «ξενηλασία» και τι επιδίωκε με την εφαρμογή της η Σπάρτη;  

  

Μονάδες 10 

 Β. 3. γ. Σο κεφάλαιο 35 του Β΄ Βιβλίου του Θουκυδίδη ο Περικλής λέει στους 

συμπολίτες του:  

  

«Γιατί ο ακροατής, ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα και είναι ευνοϊκά διατεθειμένος 

προς αυτούς που τα έπραξαν, θα σχημάτιζε ίσως την ιδέα, ότι αυτά εκτέθηκαν κάπως 

κατώτερα από ό,τι αυτός γνωρίζει και επιθυμεί, ενώ αντίθετα, όποιος τα αγνοεί, θα 

σκεπτόταν ότι μερικά εκτέθηκαν αρκετά μεγαλοποιημένα, και αυτό από φθόνο, τον 

οποίο δοκιμάζει ο άνθρωπος, όταν ακούει κάτι το οποίο υπερβαίνει τις δικές του 

φυσικές δυνάμεις. Γιατί οι άνθρωποι ανέχονται τους επαίνους που λέγονται για 

άλλους μόνο εφόσον κάθε ακροατής έχει τη γνώμη ότι και αυτός είναι ικανός να 

πράξει κάτι από αυτά που ακούει. Ενώ για κάθε τι, το οποίο είναι ανώτερο από τις 

δυνάμεις του, αισθάνεται δια μιας φθόνο και δυσπιστία».  

  

Για ποιους ακροατές η δυσκολία να πεισθούν είναι μεγαλύτερη και γιατί; 

Μονάδες 10 

  

Β. 2. Ποια ήταν η τυπική δομή ενός επιτάφιου λόγου κατά την αρχαιότητα; 

Μονάδες 10 

  

Β. 3. α. Να συνθέσετε το ρήμα χωρέω-ῶ και το ουσιαστικό -χώρηση με τις 

προθέσεις:    

  

ανά ανα - χωρῶ αναχώρηση 
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προς     

συν     

εκ     

υπό      

επί     

  

Μονάδες 10 

  

Β. 3. β. Για κάθε λέξη της στήλης Α να γράψετε αντίστοιχα στη στήλη Β το 

ετυμολογικά συγγενές ρήμα (στη νεοελληνική ή αρχαία γλώσσα).  

  

Α Β 

θέαμα   

επίπεμψις   

άξιος   

παρασκευή   

επιμέλεια   

  

Μονάδες 10 

  

 Κούζας Ιωάννης  

  

 


