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Η Αζήλα πξνπύξγην ηεο Δπξώπεο 

Λπζίαο, Ἐπηηάθηνο ηνῖο Κνξηλζίνηο βνεζνῖο 20-22  

(δηαζθεπή) 

Ιεξή ππνρξέσζε θαη απαξάβαηνο εζηθόο λόκνο επέβαιιε ζηνπο Έιιελεο ηελ ηαθή ησλ λεθξώλ 
από ηνπο πνιέκνπο. Σε πεξηόδνπο πνιέκνπ νη Αζελαίνη πξαγκαηνπνηνύζαλ κε δεκόζηα δαπάλε 
κεγαινπξεπή ηειεηή πξνο ηηκήλ ησλ λεθξώλ πνιεκηζηώλ. Η ηειεηή απηή έθιεηλε κε ηελ 
εθθώλεζε Ἐπιταφίου ιόγνπ από επηθαλή άλδξα πνπ νξηδόηαλ από ηελ πόιε. Τν απόζπαζκα 
πνπ αθνινπζεί πξνέξρεηαη από ηνλ Ἐπιτάφιο ιόγν –πνπ, πηζαλόλ, ζπληέζεθε από ηνλ Λπζία– 
πξνο ηηκήλ ησλ λεθξώλ ηνπ Κνξηλζηαθνύ πνιέκνπ (395-387 π.Χ.), πνπ δηεμήγαγαλ 
ζπλαζπηζκέλνη νη Αζελαίνη, νη Θεβαίνη, νη Αξγείνη θαη νη Κνξίλζηνη θαηά ηεο Σπάξηεο, θαη ηνλίδεη ηε 
ζπκβνιή ηεο Αζήλαο ζηελ απόθξνπζε ηνπ πεξζηθνύ θηλδύλνπ. 

 

Φύληεο θαιῶο θαὶ θξνλνῦληεο ὅκνηα, πνιιὰ κὲλ θαιὰ θαὶ ζαπκαζηὰ νἱ 

πξόγνλνη ηῶλ ἐλζάδε θεηκέλσλ ξγάζαλην, ἀείκλεζηα δὲ θαὶ κεγάια νἱ ἐμ 

ἐθείλσλ γεγνλόηεο ηξόπαηα δηὰ ηὴλ αὑηῶλ ἀξεηὴλ θαηέιηπνλ. Μόλνη γὰξ 

ὑπὲξ ἁπάζεο ηῆο Ἑιιάδνο πξὸο πνιιὰο κπξηάδαο ηῶλ βαξβάξσλ 

δηεθηλδύλεπζαλ. Ὁ γὰξ ηῆο Ἀζίαο βαζηιεὺο ἐιπίδσλ θαὶ ηὴλ Δὐξώπελ 

δνπιώζεζζαη ἔζηεηιε πεληήθνληα κπξηάδαο ζηξαηηάλ. Ἡγεζάκελνη δέ, εἰ 

ηήλδε ηὴλ πόιηλ ἠ ἑθνῦζαλ θίιελ πνηήζαηλην ἠ ἄθνπζαλ θαηαζηξέςαηλην, 

ῥᾳδίσο ηῶλ πνιιῶλ Ἑιιήλσλ ἄξμεηλ, ἀπέβεζαλ εἰο Μαξαζῶλα, λνκίζαληεο 

νὕησο ἂλ ἐξεκνηάηνπο εἶλαη ζπκκάρσλ ηνὺο Ἕιιελαο, εἰ ἔηη ζηαζηαδνύζεο 

ηῆο Ἑιιάδνο ηὸλ θίλδπλνλ πνηήζαηλην. Ἔηη δ’ αὐηνῖο ἐθ ηῶλ πξνηέξσλ 

ἔξγσλ πεξὶ ηῆο πόιεσο ηνηαύηε δόμα παξεηζηήθεη, ὡο εἰ κὲλ πξόηεξνλ ἐπ’ 

ἄιιελ πόιηλ ἴαζηλ, ἐθείλνηο θαὶ Ἀζελαίνηο πνιεκήζνπζη· πξνζύκσο γὰξ ηνῖο 

ἀδηθνπκέλνηο ἥμνπζη βνεζήζνληεο. 
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Φύληεο                           θαιῶο  θαὶ       θξνλνῦληεο            ὅκνηα,  
Δπεηδή ήηαλ εθ θύζεσο επγελείο θαη  επεηδή είραλ αληηιήςεηο θνηλέο,  
 
νἱ κὲλ πξόγνλνη ηῶλ          θεηκέλσλ          ἐλζάδε  
νη    πξόγνλνη       ησλ λεθξώλ πνπ θείηνληαη    εδώ 
 
ξγάζαλην  πνιιὰ  θαιὰ  θαὶ      ζαπκαζηὰ,  
θαηόξζσζαλ πνιιά  σξαία  θαη ζαπκαζηά έξγα, 
 
νἱ δὲ γεγνλόηεο ἐμ ἐθείλσλ    θαηέιηπνλ    ἀείκλεζηα θαὶ  κεγάια     ηξόπαηα  
θαη νη απόγνλνη      εθείλσλ    θιεξνδόηεζαλ   αζάλαηα   θαη   κεγάια  κλεκεία λίθεο  
 
δηὰ      ηὴλ  ἀξεηὴλ   αὑηῶλ.  
εμαηηίαο ηεο αλδξείαο   ηνπο.  
 
Μόλνη γὰξ δηεθηλδύλεπζαλ   πξὸο   πνιιὰο   κπξηάδαο  ηῶλ  βαξβάξσλ  
Γηαηί κόλνη      πνιέκεζαλ      ελάληηα ζε πνιιέο  κπξηάδεο   ησλ   βαξβάξσλ 
 
ὑπὲξ  ἁπάζεο   ηῆο  Ἑιιάδνο.  
γηα     νιόθιεξε   ηελ   Διιάδα. 
 
Ὁ γὰξ βαζηιεὺο    ηῆο  Ἀζίαο    ἐιπίδσλ          δνπιώζεζζαη     θαὶ  ηὴλ  Δὐξώπελ 
Ο βαζηιηάο δειαδή ηεο   Αζίαο επεηδή ήιπηδε όηη ζα ππνδνπιώζεη θαη  ηελ   Δπξώπε 
 
ἔζηεηιε  ζηξαηηάλ          πεληήθνληα     κπξηάδαο. 
έζηεηιε     ζηξαηηά   από πεληαθόζηεο ρηιηάδεο ζηξαηηώηεο. 
 
Ἡγεζάκελνη δέ,       ῥᾳδίσο           ἄξμεηλ            ηῶλ    πνιιῶλ      Ἑιιήλσλ, 
Καη επεηδή πίζηεςαλ εύθνια όηη ζα εμνπζηάζνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο   Έιιελεο, 
 
εἰ    ἢ   πνηήζαηλην θίιελ ηήλδε ηὴλ πόιηλ      ἑθνῦζαλ  
αλ είηε      έθαλαλ      θίιε    απηή   ηελ πόιε  κε ηε ζέιεζε ηεο 
 
ἢ      θαηαζηξέςαηλην          ἄθνπζαλ,  
είηε     ηελ ππέηαζζαλ  παξά ηε ζέιεζε ηεο, 
 
ἀπέβεζαλ           εἰο Μαξαζῶλα,  
έθαλαλ απόβαζε ζην Μαξαζώλα, 
 
λνκίζαληεο        ηνὺο Ἕιιελαο νὕησο    ἂλ εἶλαη      ἐξεκνηάηνπο         ζπκκάρσλ,  
επεηδή πίζηεςαλ  νη    Έιιελεο       έηζη   όηη ζα ήηαλ εληειώο αβνήζεηνη από ζπκκάρνπο, 
 
εἰ                  πνηήζαηλην   ηὸλ  θίλδπλνλ   ζηαζηαδνύζεο       ἔηη    ηῆο Ἑιιάδνο.  
αλ δειαδή απνηνικνύζαλ  ηελ   επίζεζε   ελώ δηαθσλνύζαλ αθόκα   νη   Έιιελεο. 
 
Ἔηη    δ’      ἐθ   ηῶλ πξνηέξσλ      ἔξγσλ  
Καη αθόκε από ηηο πξνεγνύκελεο πεξηζηάζεηο 
 
ηνηαύηε      δόμα        παξεηζηήθεη    αὐηνῖο πεξὶ ηῆο πόιεσο,  
ηέηνηα     εληύπσζε  είραλ ζρεκαηίζεη  απηνί     γηα   ηελ   πόιε, 
 

http://www.arxaia-latinika.gr/


 

 
Μαξηάλλα Σζηνιπίδνπ-Φηιόινγνο  www.arxaia-latinika.gr 

ὡο  εἰ κὲλ         ἴαζηλ        πξόηεξνλ  ἐπ’ ἄιιελ πόιηλ,  
όηη  αλ      έθαλαλ επίζεζε πξσηύηεξα  ζε  άιιε    πόιε, 
 
πνιεκήζνπζη              ἐθείλνηο                  θαὶ          Ἀζελαίνηο·  
ζα πνιεκήζνπλ ελάληηα ζε εθείλε ηελ πόιε θαη ελάληηα ζηνπο Αζελαίνπο∙  
 
πξνζύκσο γὰξ       ἥμνπζη       βνεζήζνληεο       ηνῖο  ἀδηθνπκέλνηο. 
γηαηί   πξόζπκα   ζα έξρνληαλ γηα λα βνεζήζνπλ απηνύο πνπ αδηθνύληαη.  
 

 

 

Δξκελεπηηθά ζρόιηα 

ηξόπαηα: Η ιέμε ηξόπαηνλ ή ηξνπαῖνλ δειώλεη κλεκείν λίθεο πνπ αλεγεηξόηαλ ζην πεδίν 
ηεο κάρεο ζην ζεκείν όπνπ ν ερζξόο ηξεπόηαλ ζε θπγή. Σε πεξηπηώζεηο πνπ θαη νη δύν 
αληίπαινη δηεθδηθνύζαλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ηε ληθεθόξα έθβαζε ηεο κάρεο ζηήλνληαλ 
ηξόπαηα θαη από ηηο δύν αληηκαρόκελεο πιεπξέο. Τα ηξόπαηα απνηεινύληαλ ζπλήζσο από 
ηα όπια, ηηο αζπίδεο, ηα θξάλε θαη άιια αληηθείκελα πνπ εγθαηέιεηπαλ νη εηηεκέλνη ζην 
πεδίν ηεο κάρεο. Σπρλά αθηεξώλνληαλ κε επηγξαθή ζε θάπνηα ζεόηεηα θαη γη’ απηό ηνλ 
ιόγν ζεσξνύληαλ ηεξά θαη απαξαβίαζηα. 
 
ἀπέβεζαλ εἰο Μαξαζῶλα: Ο ξήηνξαο αλαθέξεηαη ζηε γλσζηή εθζηξαηεία ηνπ Γαξείνπ 
ελαληίνλ ηεο Διιάδαο θαη ζηε κάρε ηνπ Μαξαζώλα πνπ δηεμήρζε ην 490 π.Χ 

 

 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Πνηεο πξνϋπνζέζεηο ζπληέιεζαλ ώζηε νη πξόγνλνη θαη νη παηέξεο ησλ λεθξώλ λα 
θιεξνδνηήζνπλ ζηηο επόκελεο 

γεληέο πξάμεηο ζαπκαζηέο θαη αείκλεζηεο; 

2. Με πνην ζρέδην επηηέζεθαλ νη Πέξζεο ζηελ Διιάδα; 

3. Γηαηί ε Αζήλα ζεσξήζεθε από ηνπο Πέξζεο πόιε-θιεηδί γηα ηα ζρέδηά ηνπο ζηελ Δπξώπε, 
ζύκθσλα κε ην θείκελν; 

4. Λακβάλνληαο ππόςε όζα εθζέηεη ν Πνιύβηνο ζην θείκελν ηεο Δλόηεηαο 3 γηα ην θαζήθνλ 
ηνπ ηζηνξηθνύ, λα εμεηάζεηε θαηά πόζν ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ ζαο ππέπεζε ζην 
ζθάικα πνπ επηζεκαίλεη ν Πνιύβηνο. Να ιάβεηε ππόςε ζηηο παξαηεξήζεηο ζαο ηνλ 
ζθνπό πνπ ππεξεηνύζε ην θείκελν πνπ κειεηήζαηε. 
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Γ. Γ.1 

Α) Δπθηηθή κέζεο θσλήο βαξύηνλσλ ξεκάησλ 

 

ΔΝΔΣΩΣΑ ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟ 

ιπ-νίκελ 

ιύ-νην 

ιύ-νηην 

ιπ-νίκεζα 

ιύ-νηζζε 

ιύ-νηλην 

ιπ-ζ-νίκελ 

ιύ-ζ-νην 

ιύ-ζ-νηην 

ιπ-ζ-νίκεζα 

ιύ-ζ-νηζζε 

ιύ-ζ-νηλην 

ιπ-ζ-αίκελ 

ιύ-ζ-αην 

ιύ-ζ-αηην 

ιπ-ζ-αίκεζα 

ιύ-ζ-αηζζε 

ιύ-ζ-αηλην 

ιειπκέλνο, -ε, -νλ  εἴελ 

        »          »    »    εἴεο 

        »          »    »    εἴε 

ιειπκέλνη, -αη, -α     εἴεκελ 

        »          »    »    εἴεηε 

        »          »    »    εἴεζαλ 

 

 

 

Β) Δπθηηθή κέιινληα ξ. εἰκί 

 

ἐζ-νίκελ 

ἔζ-νην 

ἔζ-νηην 

ἐζ-νίκεζα 

ἔζ-νηζζε 

ἔζ-νηλην 

 

 

 

 

 

Γ.2. 

Οκνηόπησηνη νλνκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί 

Οη νκνηόπησηνη νλνκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί πξνζδηνξίδνπλ νλνκαηηθνύο 
όξνπο ηεο πξόηαζεο θαη ζπκθσλνύλ κε απηνύο ζην γέλνο, ζηνλ αξηζκό θαη 
ζηελ πηώζε. Οη νκνηόπησηνη νλνκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί είλαη νη εμήο: 

 Παξάζεζε 

 Δπεμήγεζε 

 Δπηζεηηθόο 

 Καηεγνξεκαηηθόο 
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ΠΑΡΑΘΔΗ 

 Δίλαη νπζηαζηηθό. 

 Βξίζθεηαη ζπλήζσο κεηά ηνλ όξν πνπ πξνζδηνξίδεη. 

 Όηαλ ηα πξνζδηνξηδόκελα νπζηαζηηθά είλαη πνιιά ε παξάζεζε κπαίλεη 

ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό. 

 

ΔΙΓΙΚΟ  ΓΔΝΙΚΟ 

 

π.ρ. Ἐγῶ, ὁ Θεκηζηνθιῆο, ἥθσ παξά ζέ. (εγώ πνπ είκαη ν Θεκηζηνθιήο) 

       Ππζαγόξαο ὁ θηιόζνθνο ἦλ Σάκηνο. (ν Ππζαγόξαο πνπ είλαη Σάκηνο) 

        

 

 

ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

 Δίλαη νπζηαζηηθό. 

 Βξίζθεηαη ζπλήζσο κεηά ηε ιέμε πνπ πξνζδηνξίδεη.  

 

ΓΔΝΙΚΟ  ΔΙΓΙΚΟ 

π.ρ. Ὁ βαζηιεύο, Κῦξνο. 

       Ὁ θνηλόο ἰαηξόο ζεξαπεύζεη ζε, ὁ ρξόλνο.  

 

 

 

 

 

 

  

Μημ νεςμάπ!!! 

Η παοάθεζη και η επενήγηζη 

είμαι ξρζιαζηικά! Αμ η λένη 

πξρ σάςμειπ είμαι επίθεηξ, 

ηόηε διάβαζε ηημ παοακάητ 

θετοία!!! 
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ΔΠΙΘΔΣΙΚΟ 

 Δίλαη επίζεην ζπλήζσο. 

 Δπηζεηηθόο ιέγεηαη ν πξνζδηνξηζκόο πνπ πξνζδίδεη κηα κόληκε 

ηδηόηεηα. 

 Σπλήζσο είλαη έλαξζξνο.  

 Αλ δελ έρεη άξζξν ν πξνζδηνξηζκόο δε ζα πξέπεη λα έρεη νύηε ε 

πξνζδηνξηδόκελε ιέμε.  

 

π.ρ. Σά πνλεξά θέξδε δνλάο ἔρεη κηθξάο. 

 Μέγηζηνλ ηεθκήξηνλ. 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΗΜΑΣΙΚΟ 

 Καηεγνξεκαηηθόο ιέγεηαη ν πξνζδηνξηζκόο πνπ πξνζδίδεη κία 

παξνδηθή ηδηόηεηα. 

 

 Τα πᾶο, ἅπαο, ὅινο, ἄθξνο, κέζνο, ἔζραηνο, αὑηόο, κόλνο, 

ἕθαζηνο θαη ἔξεκνο είλαη πάληα θαηεγνξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί 

(εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ άξζξν, νπόηε εθιακβάλνληαη 

σο επηζεηηθνί). 

π.ρ. Ἀγεζίιανο θαηδξῷ ηῷ πξνζώπῳ ἐθέιεπζε. 

Ἅπαζα  πόιηο ἐηνίκε ἦλ πξνο πόιεκνλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθε καλά ηιπ λένειπ 

πξρ είμαι 

καηηγξοημαηικξί 

ποξζδιξοιζμξί και 

νεμπέοδεσεπ!!! 
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