Λ. Πόλκας

Γ3

Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α΄ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ (περ. 460 - 400 π.Χ.)

 Ο ιστορικός Θουκυδίδης, γεννηµένος στον δήµο Αλιµούντα της δηµοκρατικής
Αθήνας, εξορίστηκε από την πόλη του κατά το 424 π.Χ.; Ποιοι ήταν οι λόγοι
της εξορίας του; (απ. σ. 5).
 Ποιο ιστορικό γεγονός διαπραγµατεύεται ο Θουκυδίδης στα οκτώ βιβλία της
Ιστορίας του; (απ. σ. 6).
 Ποια περίοδο καλύπτει η ιστορική αφήγηση του Θουκυδίδη; (απ. σ. 6).
 Πότε διακόπτεται η εξιστόρηση του Θουκυδίδη και ποιος τη συνεχίζει; (απ. σ.
6-7).
 Ποια ήταν η φιλοδοξία του Θουκυδίδη, όταν προγραµµάτιζε τη συγγραφή της
Ιστορίας του; (απ. σ. 8).
 Ποιες αρετές καταλογίζουν οι µεταγενέστεροι κριτικοί στον Θουκυδίδη ως
ιστορικό; (απ. σ. 8).
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Β΄ Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ 431 π.Χ.

i) Ένταξη του Επιταφίου στην αρχαία ρητορική (σ. 8-12)
 Να αναφέρετε τα είδη των ρητορικών λόγων (σ. 9, β).
 Ποια στοιχεία της πολιτικής και κοινωνικής ζωής στην αρχαία Ελλάδα
συνέβαλαν στη δηµιουργία του ρητορικού λόγου; (απ. σ. 9-10, γ).
 Τί γνωρίζετε για τις σχέσεις των σοφιστών και του Θουκυδίδη; (απ. σ. 9, δ).
 Τί είναι οι δηµηγορίες και τί επιδιώκει µε την ένταξή τους στην Ιστορία του ο
Θουκυδίδης; (απ. σ. 10).
 Ποια µέθοδο ακολούθησε ο Θουκυδίδης στη σύνθεση των δηµηγοριών; (απ. σ
11 = Είναι βέβαιο...αντικειµενικά).
 Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στον Επιτάφιο και τις άλλες δηµηγορίες;
(απ. σ. 12).
ii) Οι επιτάφιοι λόγοι στην αρχαία Αθήνα (σ. 12-13)
 Ποιες είναι οι πληροφορίες µας για τη θεσµοθέτηση των επιταφίων λόγων;
(απ. σ. 12).
 Ποια ήταν η τυπική δοµή ενός επιταφίου λόγου; (απ. σ. 13).
 Ποιο µέρος του επιταφίου λόγου ήταν εκτενέστερο, και γιατί; (απ. σ. 13).
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iii) Η δοµή και το περιεχόµενο του Επιταφίου του Περικλή (σ. 14-15).
 Ποια είναι η διάρθρωση του Επιταφίου του Περικλή; (απ. σ. 14).
 Ποιες είναι οι βασικές διαφορές του Επιταφίου του Περικλή από τους λοιπούς
επιταφίους λόγους; (σ. 14).
 Ποια είναι η κεντρική ιδέα του Επιταφίου του Περικλή; (απ. σ. 14).
 Πώς χρησιµοποίησε ο Θουκυδίδης την αντίθεση στον Επιτάφιο του Περικλή
και ποιο είναι το αποτέλεσµα; (απ. σ. 15).
 Ποιο είναι το ύφος και ποια η γλώσσα του Επιταφίου; (απ. σ. 15).
iv) Η θέση του Επιταφίου στην Ιστορία του Θουκυδίδη (σ. 15-17).
 Ποια είναι η λειτουργία του Επιταφίου στην Ιστορία του Θουκυδίδη σε
σύγκριση µε τις άλλες δηµηγορίες; (απ. σ. 15-16).
 Ποιες είναι οι απόψεις του Θουκυδίδη για την προσωπικότητα του Περικλή;
(απ. σ. 16-17).
 Για ποιον λόγο ο Θουκυδίδης αφιερώνει µεγάλο µέρος του πρώτου και
δεύτερου βιβλίου της Ιστορίας του στον Περικλή; (απ. σ. 16).
 Ποιες επιδράσεις δέχθηκε ο Θουκυδίδης από το πολιτικό και πολιτιστικό
«θαύµα» που συντελέστηκε στην Αθήνα; (απ. σ. 17).
 Πώς δικαιολογείται η επιλογή ως προς το χρόνο εκφώνησης του Επιταφίου
και ως προς την επιλογή του αγορητή; (απ. σ. 17).
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Γ΄ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ο ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ (500, περ. - 429 π.Χ.)

 Ποιες πληροφορίες αναφέρει ο ιστορικός Ηρόδοτος για τον Περικλή; (απ. σ.
18).
 Αναφέρετε πέντε (5) σηµεία του πολιτικού έργου του Περικλή (απ. σ. 18-19).
 Σε ποιο πολιτιστικό και ιδεολογικό
προσωπικότητα του Περικλή; (σ. 20).

περιβάλλον

διαµορφώθηκε

η

 Ποιοι παράγοντες διαµόρφωσαν τη ρητορική δεινότητα του Περικλή και πώς
επηρέασε την πολιτική του πορεία; (σ. 20-21).
 Ποιες πληροφορίες διέσωσε η παράδοση σχετικά µε τις ρητορικές ικανότητες
του Περικλή; (απ. σ. 20).
 Πόσες φορές εµφανίζεται ως αγορητής ο Περικλής στις δηµηγορίες της
Ιστορίας του Θουκυδίδη; (απ. σ. 21).
 Να παρουσιάσετε το πορτραίτο του Περικλή, όπως το «φιλοτέχνησε» ο
Θουκυδίδης (βιβλ. Β´, κεφ. 65). (απ. σ. 21).
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∆΄ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
 Να αναφέρετε τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί για την πατρότητα του
Επιταφίου (απ. σ. 22).
 Να εκθέσετε τα επιχειρήµατα των υποστηρικτών της συµβιβαστικής άποψης.
(σ. 22-23).
 Ποια είναι η επικρατέστερη άποψη σχετικά µε την πατρότητα του Επιταφίου
και µε ποιον τρόπο συµβάλλει στη θετική αποτίµησή του; (σ. 23).
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