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̋ΓΙΎΙΈϟΈȱ̓ΉΕΎΏνΓΙΖȱ̳ΔΘΣΚΓΖȱǻŚŘǼȱ
ȱ
ȍǊȇȱ ϶ȱ Έχȱ Ύ΅Ϡȱ πΐφΎΙΑ΅ȱ ΘΤȱ ΔΉΕϠȱ ΘϛΖȱ ΔϱΏΉΝΖǰȱ ΈΈ΅ΗΎ΅Ώϟ΅Αȱ ΘΉȱ ΔΓΓϾΐΉΑΓΖȱ ΐχȱ ΔΉΕϠȱ
ϥΗΓΙȱψΐϧΑȱΉϨΑ΅ȱΘϲΑȱΦ·ЗΑ΅ȱΎ΅ϠȱΓϩΖȱΘЗΑΈΉȱΐΈξΑȱЀΔΣΕΛΉȱϳΐΓϟΝΖǰȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΉЁΏΓ·ϟ΅Αȱ
Χΐ΅ȱπΚȇȱΓϩΖȱΑІΑȱΏν·ΝȱΚ΅ΑΉΕΤΑȱΗΐΉϟΓΖȱΎ΅ΌΗΘΣΖǯȱΎ΅ϠȱΉϥΕΘ΅ȱ΅ЁΘϛΖȱΘΤȱΐν·ΗΘ΅аȱ
Ψȱ·ΤΕȱΘχΑȱΔϱΏΑȱЂΐΑΗ΅ǰȱ΅ϡȱΘЗΑΈΉȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΘΓЗΑΈΉȱΦΕΉΘ΅ϠȱπΎϱΗΐΗ΅ΑǰȱΎ΅ϠȱΓЁΎȱΪΑȱ
ΔΓΏΏΓϧΖȱΘЗΑȱ̴ΏΏφΑΝΑȱϢΗϱΕΕΓΔΓΖȱГΗΔΉΕȱΘЗΑΈΉȱϳȱΏϱ·ΓΖȱΘЗΑȱσΕ·ΝΑȱΚ΅ΑΉϟǯȱΈΓΎΉϧȱ
ΈνȱΐΓȱΈΏΓІΑȱΦΑΈΕϱΖȱΦΕΉΘχΑȱΔΕЏΘȱΘΉȱΐΑϾΓΙΗ΅ȱΎ΅ϠȱΘΉΏΉΙΘ΅ϟ΅ȱΆΉΆ΅ΓІΗ΅ȱψȱΑІΑȱ
ΘЗΑΈΉȱ Ύ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ Ύ΅Ϡȱ ·ΤΕȱ ΘΓϧΖȱ ΘΫΏΏ΅ȱ ΛΉϟΕΓΗȱ ΈϟΎ΅ΓΑȱ ΘχΑȱ πΖȱ ΘΓϿΖȱ ΔΓΏνΐΓΙΖȱ
ЀΔξΕȱ ΘϛΖȱ Δ΅ΘΕϟΈΓΖȱ ΦΑΈΕ΅·΅Όϟ΅Αȱ ΔΕΓΘϟΌΉΗΌ΅аȱ Φ·΅ΌХȱ ·ΤΕȱ Ύ΅ΎϲΑȱ ΦΚ΅ΑϟΗ΅ΑΘΉΖȱ
ΎΓΑЗΖȱ ΐκΏΏΓΑȱ ВΚνΏΗ΅Αȱ ύȱ πΎȱ ΘЗΑȱ ϢΈϟΝΑȱ σΆΏ΅Μ΅Αǯȱ ΘЗΑΈΉȱ Έξȱ ΓЄΘΉȱ ΔΏΓϾΘΓΙȱ ΘΖȱ
ΘχΑȱ σΘȱ ΦΔϱΏ΅ΙΗΑȱ ΔΕΓΘΐφΗ΅Ζȱ πΐ΅Ώ΅ΎϟΗΌȱ ΓЄΘΉȱ ΔΉΑϟ΅Ζȱ πΏΔϟΈǰȱ БΖȱ ΎΪΑȱ σΘȱ
Έ΅ΚΙ·АΑȱ ΅ЁΘχΑȱ ΔΏΓΙΘφΗΉΉΑǰȱ ΦΑ΅ΆΓΏχΑȱ ΘΓІȱ ΈΉΑΓІȱ πΔΓφΗ΅ΘΓǯȱ ΘχΑȱ Έξȱ ΘЗΑȱ
πΑ΅ΑΘϟΝΑȱ ΘΐΝΕϟ΅Αȱ ΔΓΌΉΑΓΘνΕ΅Αȱ ΅ЁΘЗΑȱ Ώ΅ΆϱΑΘΉΖȱ Ύ΅Ϡȱ ΎΑΈϾΑΝΑȱ Χΐ΅ȱ ΘϱΑΈΉȱ
ΎΣΏΏΗΘΓΑȱ ΑΓΐϟΗ΅ΑΘΉΖȱ πΆΓΙΏφΌΗ΅Αȱ ΐΉΘȇȱ ΅ЁΘΓІȱ ΘΓϿΖȱ ΐξΑȱ ΘΐΝΕΉϧΗΌ΅ǰȱ ΘЗΑȱ Έξȱ
πΚϟΉΗΌ΅ǰȱπΏΔϟΈȱΐξΑȱΘϲȱΦΚ΅ΑξΖȱΘΓІȱΎ΅ΘΓΕΌЏΗΉΑȱπΔΘΕνΜ΅ΑΘΉΖǰȱσΕ·УȱΈξȱΔΉΕϠȱΘΓІȱ
όΈȱϳΕΝΐνΑΓΙȱΗΚϟΗΑȱ΅ЁΘΓϧΖȱΦΒΓІΑΘΉΖȱΔΉΔΓΌνΑ΅Ȏǯȱ
ȱ
̄ǯȱ ̄Δϱȱ ΘΓȱ ΎΉϟΐΉΑΓȱ ΔΓΙȱ Η΅Ζȱ ΈϟΑΉΘ΅ȱ Α΅ȱ ΐΉΘ΅ΚΕΣΗΉΘΉȱ ΗΘΓȱ ΘΉΘΕΣΈϱȱ Η΅Ζȱ ΘΓȱ
΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ǱȱȍǊȇȱ϶ȱΈχȱΎ΅ϠȱπΐφΎΙΑ΅ȱǯǯǯȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ
̅ǯȱ ̐΅ȱ·ΕΣΜΉΘΉȱΗΘΓȱΘΉΘΕΣΈϱȱΗ΅ΖȱΘΖȱ΅Δ΅ΑΘφΗΉΖȱΘΝΑȱΔ΅Ε΅ΎΣΘΝȱΉΕΝΘφΗΉΝΑǱȱ
̅ŗǯȱ ȍΎ΅ϠȱΉϥΕΘ΅ȱ΅ЁΘϛΖȱΘΤȱΐν·ΗΘ΅аȎȱ
̕Ήȱ Θȱ ΅ΎΕΆЏΖȱ ΗΙΑϟΗΘ΅Θ΅ȱ ȱ ΅ΔϱΎΏΗȱ ΘΓΙȱ ̈ΔΘ΅ΚϟΓΙȱ Ώϱ·ΓΙȱ ΘΓΙȱ
̓ΉΕΎΏφȱ΅ΔϱȱνΑ΅ΑȱΘΙΔΎϱȱΉΔΘΣΚΓȱΘΖȱΉΔΓΛφΖȱΘΓΙǲȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ
̅Řǯȱ ȍ̎ϱ·ΓȬνΕ·΅ȎǱȱ ̐΅ȱ ΗΛΓΏΣΗΉΘΉȱ Θȱ ΗΛνΗȱ ȍΏϱ·ΝΑȬνΕ·ΝΑȎǰȱ ΘΑȱ ΓΔΓϟ΅ȱ
Έ΅ΘΙΔЏΑΉȱΗΘΓȱΎΉϟΐΉΑΓȱΓȱ̓ΉΕΎΏφΖǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ
̅řǯȱ ȍ̓ΏΓІΘΓΖȬΔΉΑϟ΅Ȏǯȱ̓ЏΖȱΗΙΏΏ΅ΐΆΣΑΉȱΓȱ̓ΉΕΎΏφΖȱΘȱΗΛνΗȱ΅ΑΌΕЏΔΝΑȱ
Ύ΅ȱΔΏΓϾΘΓΙǰȱΗΘΑȱΔΉΕϟΔΘΝΗȱΘΝΑȱΔΉΗϱΑΘΝΑǰȱΗΘΓȱ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱȍΘЗΑΈΉȱ
Έξȱ ǯǯǯȱ πΔΓφΗ΅ΘΓȎǰȱ Ύ΅ȱ ΐΉȱ ΔΓ΅ȱ ΗΘΓΛΉϟ΅ȱ Θȱ ΗΙΐΔΏΕЏΑΉȱ ΗΘΓȱ ΅Δϱȱ
ΐΉΘΣΚΕ΅Ηȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ ΘΓΙȱ ΎΉΚ΅Ώ΅ϟΓΙȱ Śřȱ ǻΔΓΙȱ Δ΅Ε΅ΘϟΌΉΘ΅ȱ
Δ΅Ε΅ΎΣΘΝǼǰȱ·΅ȱΘΑȱΔΉΕϟΔΘΝΗȱΘΝΑȱΊΝΑΘ΅ΑЏΑǲȱ
ȱ
̋ΓΙΎΙΈϟΈȱ̓ΉΕΎΏνΓΙΖȱ̈ΔΘΣΚΓΖȱǻŚřǼȱ
ǽǯǯǯǾȱ̈ΗΉϟΖȱΏΓΔϱΑȱΑ΅ȱνΛΉΘΉȱ΅ΙΘΓϾΖȱΉΈЏȱΔΕϱΘΙΔ΅ȱΎ΅ȱΑ΅ȱΌΉΝΕφΗΉΘΉȱΌΉΐνΏΓȱ
ΘΖȱΉΙΘΙΛϟ΅ΖȱΘΑȱΉΏΉΙΌΉΕϟ΅ȱΎ΅ȱΌΉΐνΏΓȱΘΖȱΉΏΉΙΌΉΕϟ΅ΖȱΘȱΈΙΑ΅ΘφȱΜΙΛφаȱΎȱ
νΘΗȱ ΐȱ ΈΉΏΣΊΉΘΉȱ ΐΔΕΓΗΘΣȱ ΗΘΓΙΖȱ ΎΑΈϾΑΓΙΖȱ ΘΖȱ ΐΣΛΖǯȱ ̆΅Θϟȱ ΈΉΑȱ νΛΓΙΑȱ
ΗΓΆ΅ΕϱΘΉΕΓȱ Ώϱ·Γȱ Αȇȱ ΅ΜΚΓϾΑȱ ΘΓȱ ΌΣΑ΅ΘΓȱ Γȱ ΅ΔϱΎΏΕΓȱ ΘΖȱ ΊΝφΖǰȱ ΔΓΙȱ ΈΉΑȱ
νΛΓΙΑȱ Α΅ȱ ΉΏΔϟΊΓΙΑȱ Ύ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱ ΐνΕΉΖǰȱ ΅ΏΏΣȱ ΉΎΉϟΑΓȱ ΔΓΙǰȱ ΗΘȱ ΊΝφȱ ΔΓΙȱ ΘΓΙΖȱ
΅ΔΓΐνΑΉǰȱΙΔΣΕΛΉȱΚϱΆΓΖȱΑ΅ȱΐΉΘ΅ΆΏΌΉϟȱΕΊΎΣȱȱΎ΅ΏφȱΘϾΛȱΘΓΙΖаȱ΅ΙΘΓϟǰȱ΅Αȱ
ΎΣΔΓΙȱΗΎΓΑΘΣΜΓΙΑǰȱνΛΓΙΑȱΑ΅ȱΛΣΗΓΙΑȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱ΅ΔϱȱΎΣΌΉȱΣΏΏΓΑǯȱ̆΅Θϟǰȱ
·΅ȱ νΑ΅Αȱ ΣΑΘΕ΅ȱ ΐΉȱ ΙΜΏϱȱ ΚΕϱΑΐ΅ǰȱ ΉϟΑ΅ȱ ΔΓȱ ΔΎΕφȱ ȱ ΉΒ΅ΌΏϟΝΗȱ ΔΓΙȱ

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

ÈÅ
ÅË ÌÅ
ÅÕ ËÉ
Ï
ÓÉ
ÍÁ

ΚνΕΑΉȱȱΈΉΏϟ΅ȱΔ΅ΕΣȱΓȱΌΣΑ΅ΘΓΖȱΔΓΙȱνΕΛΉΘ΅ȱΛΝΕϟΖȱΑ΅ȱΘΓΑȱΑЏΗΉǰȱΗΉȱΗΘ·ΐφȱ
νΒ΅ΕΗΖȱΘΖȱΈϾΑ΅ΐφΖȱΘΓΙȱΎ΅ȱΘΖȱΎΓΑφΖȱΉΏΔϟΈ΅Ζǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ
̅Śǯȱ ̓ΓΉΖȱ Γȱ Έ΅ΚΓΕνΖȱ ΅ΑΣΐΉΗ΅ȱ ΗΘΓΑȱ ̈ΔΘΣΚΓȱ ΘΓΙȱ ̓ΉΕΎΏφȱ Ύ΅ȱ ΗΘΖȱ
ΙΔϱΏΓΔΉΖȱΈΐ·ΓΕϟΉΖȱΘΓΙȱ̋ΓΙΎΙΈϟΈǲȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ
̅śǯȱ ̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΗΘΓȱ ΘΉΘΕΣΈϱȱ Η΅Ζȱ ΔΓΉΖȱ ΅Δϱȱ ΘΖȱ ΏνΒΉΖȱ ΘΓΙȱ ΔΕΝΘΓΘϾΔΓΙȱ
ΎΉΐνΑΓΙȱΉϟΑ΅ȱΉΘΙΐΓΏΓ·ΎΣȱΗΙ··ΉΑΉϟΖȱΐΉȱΘΖȱΔ΅Ε΅ΎΣΘΝȱΏνΒΉΖǱȱ
΅ΈϟΈ΅ΎΘΓΖǰȱ ΕφΘΓΕ΅Ζǰȱ ΉΙΎΓΗΐϟ΅ǰȱ ΉΐΔΕϱΌΉΘΓΖǰȱ Κ΅Ηΐ΅ΘΎϱΖǰȱ
΅ΘΉΏΉϾΘΘΓΖǰȱΏΉΒΔΉΑϟ΅ǰȱΚΙ·ϱΈΎΓΖǰȱΏφΐΐ΅ǰȱΑϱΐΗΐ΅ǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ
ȱ
̆ȱǯȱ̄ΈϟΈ΅ΎΘΓȱΎΉϟΐΉΑΓȱ
̑ΉΑΓΚЏΑΘΓΖȱ̄ΔΓΐΑΐΓΑΉϾΐ΅Θ΅ȱ̄ǰȱŜǰȱŗŚȱ

ȱ
ǻŗŚǼȱ̳·АȱΈȇȱΓЇΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘϱΖǰȱИȱ̝ΑΘΚЗΑǰȱГΗΔΉΕȱΩΏΏΓΖȱΘΖȱύȱϣΔΔУȱΦ·΅ΌХȱύȱΎΙΑϠȱύȱ
ϷΕΑΌȱ ϊΈΉΘ΅ǰȱ ΓЂΘΝȱ Ύ΅Ϡȱ σΘȱ ΐκΏΏΓΑȱ ϊΈΓΐ΅ȱ ΚϟΏΓΖȱ Φ·΅ΌΓϧΖǰȱ Ύ΅Ϡȱ πΣΑȱ Θȱ σΛΝȱ
Φ·΅ΌϱΑǰȱ ΈΈΣΗΎΝǰȱ Ύ΅Ϡȱ ΩΏΏΓΖȱ ΗΙΑϟΗΘΐȱ Δ΅Εȇȱ ЙΑȱ ΪΑȱ ψ·Зΐ΅ȱ ВΚΉΏφΗΉΗΌ΅ϟȱ Θȱ
΅ЁΘΓϿΖȱ ΉϢΖȱ ΦΕΉΘφΑаȱ Ύ΅Ϡȱ ΘΓϿΖȱ ΌΗ΅ΙΕΓϿΖȱ ΘЗΑȱ ΔΣΏ΅ȱ ΗΓΚЗΑȱ ΦΑΈΕЗΑǰȱ ΓЃΖȱ πΎΉϧΑΓȱ
Ύ΅ΘνΏΔΓΑȱπΑȱΆΆΏϟΓΖȱ·ΕΣΜ΅ΑΘΉΖǰȱΦΑΉΏϟΘΘΝΑȱΎΓΑϜȱΗϿΑȱΘΓϧΖȱΚϟΏΓΖȱΈνΕΛΓΐ΅ǰȱΎ΅Ϡȱ
ΩΑȱ Θȱ ϳΕЗΐΉΑȱ Φ·΅ΌϱΑǰȱ πΎΏΉ·ϱΐΉΌ΅аȱ Ύ΅Ϡȱ ΐν·΅ȱ ΑΓΐϟΊΓΐΉΑȱ ΎνΕΈΓΖǰȱ πΤΑȱ ΦΏΏφΏΓΖȱ
ΚϟΏΓȱ··ΑЏΐΉΌ΅ǯȱ̳ΐΓϠȱΐξΑȱΈχȱΘ΅ІΘ΅ȱΦΎΓϾΓΑΘȱπΈϱΎΉȱ΅ЁΘϱΖȱΘΉȱΐ΅ΎΣΕΓΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅Ϡȱ
ΘΓϿΖȱΦΎΓϾΓΑΘ΅ΖȱπΔϠȱΎ΅ΏΓΎΦ·΅Όϟ΅ΑȱΩ·ΉΑǯȱ
ȱ
ΦΑΉΏϟΘΘΝΑȱƽȱΒΉΘΙΏϟ·ΓΑΘ΅ΖȱǻΘΓȱΆΆΏϟΓȱΔΓΙȱΉϟΛΉȱΐΓΕΚφȱΎΙΏϟΑΈΕΓΙǼǯȱ
ȱ
̆ŗǯȱ
̐΅ȱΐΉΘ΅ΚΕΣΗΉΘΉȱΗΘΓȱΘΉΘΕΣΈϱȱΗ΅ΖȱΘΓȱΎΉϟΐΉΑΓǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖȱ
̆Řǯ΅ǯȱ ̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΘΓΙΖȱ ΊΘΓϾΐΉΑΓΙΖȱ ΘϾΔΓΙΖȱ ·΅ȱ Ύ΅ΌΉΐΣȱ ΅Δϱȱ ΘΖȱ Δ΅Ε΅ΎΣΘΝȱ
ΏνΒΉΖȱΘΓΙȱΎΉΐνΑΓΙǱȱ
ϳΕЗΐΉΑȱ
Ǳȱ
ΘΓȱ ϟΈΓȱ ΔΕϱΗΝΔΓȱ ΗΘΑȱ ϟΈ΅ȱ ν·ΎΏΗȱ Ύ΅ȱ ΚΝΑφȱ ΘΓΙȱ
ȱ
΅ΓΕϟΗΘΓΙȱΆȝȱ
··ΑЏΐΉΌ΅ȱ
Ǳȱ
ΘΓȱΈΉϾΘΉΕΓȱΉΑΎϱȱΔΕϱΗΝΔΓȱΔΕΓΗΘ΅ΎΘΎφΖȱ΅ΓΕϟΗΘΓΙȱΆȝȱ
ВΚΉΏφΗΉΗΌ΅ȱ Ǳȱ
ΘΓȱ΅Δ΅ΕνΐΚ΅ΘΓȱΔ΅Ε΅ΎΉΐνΑΓΙȱΉΑΉΕ·ΘΎφΖȱΚΝΑφΖȱ
ΗΙΑϟΗΘΐȱ
Ǳȱ
ΘΓȱ ΈΉϾΘΉΕΓȱ ΉΑΎϱȱ ΔΕϱΗΝΔΓȱ ΓΕΗΘΎφΖȱ ΅ΓΕϟΗΘΓΙȱ ΘΖȱ
ȱ
ϟΈ΅Ζȱ ΚΝΑφΖȱ Ύ΅ȱ Θȱ ·ΉΑΎφȱ ΉΑΎΓϾȱ ΅ΕΗΉΑΎΓϾȱ·νΑΓΙΖȱ
ȱ
ΘΖȱΐΉΘΓΛφΖȱΉΑΉΗΘЏΘ΅ȱΘΖȱϟΈ΅ΖȱΚΝΑφΖǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ
̆ŘǯΆǯȱ ̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΘΓΙΖȱ ΊΘΓϾΐΉΑΓΙΖȱ ΘϾΔΓΙΖȱ ·΅ȱ Ύ΅ΌΉΐΣȱ ΅Δϱȱ ΘΖȱ Δ΅Ε΅ΎΣΘΝȱ
ΏνΒΉΖȱΘΓΙȱΎΉΐνΑΓΙǱȱ
ϷΕΑΌȱ
Ǳȱ
ΘΑȱ΅Θ΅ΘΎφȱΉΑΎΓϾȱȱ
Θȱ
Ǳȱ
ΘȱΈΓΘΎφȱΔΏΌΙΑΘΎΓϾȱΘΓΙȱϟΈΓΙȱ·νΑΓΙΖȱ
ΗΓΚЗΑȱ
Ǳȱ
ΘΑȱ΅Θ΅ΘΎφȱΔΏΌΙΑΘΎΓϾȱΌΏΙΎΓϾȱ·νΑΓΙΖȱ
ΐν·΅ȱ
Ǳȱ
Θ΅ȱ Δ΅Ε΅ΌΉΘΎΣȱ ΉΔΌνΘΓΙȱ ΗΘΓȱ ·νΑΓΖǰȱ ΘΓΑȱ ΅ΕΌΐϱȱ Ύ΅ȱ
ȱ
ΘΑȱΔΘЏΗȱΔΓΙȱΆΕϟΗΎΉΘ΅ȱ
Θ΅ІΘ΅ȱ
Ǳȱ
Θȱ·ΉΑΎφȱΔΏΌΙΑΘΎΓϾȱΌΏΙΎΓϾȱ·νΑΓΙΖǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ
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̆řǯ΅ǯȱ ȍΩΑȱΘȱϳΕЗΐΉΑȱΦ·΅ΌϱΑǰȱπΎΏΉ·ϱΐΉΌ΅Ȏǯȱ
̐΅ȱ ΅Α΅·ΑΝΕϟΗΉΘΉȱ ΘΓΑȱ ΙΔΓΌΉΘΎϱȱ Ώϱ·Γȱ Ύ΅ȱ Α΅ȱ ΘΓΑȱ ΐΉΘ΅ΘΕνΜΉΘΉȱ ΗΉȱ
ΙΔΓΌΉΘΎϱȱΏϱ·ΓȱΘΓΙȱΐȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΎΓϾǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŚȱ
̆řǯΆǯȱ ̐΅ȱ΅Α΅·ΑΝΕϟΗΉΘΉȱΗΙΑΘ΅ΎΘΎΣȱΘ΅ȱΔ΅Ε΅ΎΣΘΝǱȱ
ΚϟΏΓΖǰȱΉϢΖȱΦΕΉΘφΑǰȱΦΏΏφΏΓΖǰȱΚϟΏΓǰȱΦΎΓϾΓΑΘǰȱΉϨΑ΅ǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŜȱ
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Απαντήσεις:

Α.
Γι' αυτό ακριβώς και ανέπτυξα σε µάκρος τα σχετικά µε την πόλη, γιατί θέλησα να
κάνω κατανοητό ότι δεν αγωνιζόµαστε για πράγµατα ίσης σηµασίας εµείς και όσοι
τίποτα απ' αυτά δεν έχουν στον ίδιο βαθµό και συγχρόνως επειδή ήθελα να
καταστήσω φανερό µε αποδείξεις τον έπαινο αυτών προς τιµή των οποίων τώρα
µιλάω. Και έχουν ειπωθεί τα σπουδαιότερα σηµεία αυτού. γιατί αυτούς τους ύµνους
που έπλεξα για την πόλη, λάµπρυναν τα ανδραγαθήµατα αυτών εδώ και των
οµοίων τους και δε θα φαινόταν για πολλούς από τους Έλληνες, όπως ακριβώς γι'
αυτούς εδώ, ο έπαινος ισάξιος των έργων τους. Και µου φαίνεται ότι ο τωρινός
θάνατος αυτών εδώ φανερώνει την ανδρεία τους, είτε είναι το πρώτο φανέρωµα
είτε η τελική της επισφράγιση.
Β1.
Ο Επιτάφιος του Περικλή διαφοροποιείται βασικά από τους άλλους επιτάφιους,
καθώς αντί να δίνει µεγαλύτερη έκταση στον έπαινο του αθηναϊκού παρελθόντος,
τον προσπερνά και αναφέρεται συνοπτικά, γενικά και αόριστα στα πολεµικά έργα
των νεκρών της χρονιάς. Ειδικότερα, µε τη φράση "ΉϥΕΘ΅ȱ΅ЁΘϛΖȱΘΣȱΐν·ΗΘ΅" ο
Περικλής αιφνιδιάζει τους ακροατές οι οποίοι ενώ περιµένουν να αρχίσει ο έπαινος
των νεκρών ακούν ότι αυτός σχεδόν τελείωσε. Ωστόσο συνδέεται το εγκώµιο της
πόλης µε το εγκώµιο των νεκρών. Αντιπαρέρχεται έτσι επιδέξια το παραδοσιακό
µοτίβο των επιταφίων και, αντί να συνδέσει την προσφορά των νεκρών µε το
ηρωικό µυθικό και ιστορικό παρελθόν της Αθήνας, όπως γινόταν σε µια τέτοια
περίπτωση από άλλους αγορητές, την εντάσσει στο πολυδιάστατο αθηναϊκό
µεγαλείο του παρόντος, του οποίου οι προκείµενοι, αλλά και οι επιζώντες µε
προεξάρχοντα τον Περικλή υπήρξαν δηµιουργοί, αλλά και εραστές µέχρι
αυτοθυσίας. Με την παρέκκλιση αυτή εισάγει ένα νέο τρόπο επαίνου των νεκρών:
δεν εκθειάζονται τα κατορθώµατα κι ο ηρωισµός τους, αλλά η πόλη και οι θεσµοί
που διαµόρφωσαν το ηρωικό τους φρόνηµα και σφυρηλάτησαν το αγωνιστικό τους
ήθος. Τονίζει, έτσι, τη διαλεκτική σχέση πόλης και πολίτη συνδέοντας την αρετή,
τα κατορθώµατα και τη θυσία των νεκρών µε το εγκώµιο που έπλεξε για την πόλη.
Αν οι νεκροί έδειξαν ξεχωριστή παλικαριά και αγωνιστικό ήθος, ηρωικό φρόνηµα
και αυτοθυσία, αυτό οφείλεται στην πολιτεία. Αυτή διαµορφώνει το ήθος και το
φρόνηµα των πολιτών της µε τις αρχές, το πολίτευµα και τον τρόπο ζωής που
εξασφαλίζει σ' αυτούς. Η πολιτεία δηµιουργεί τις προϋποθέσεις και η ανδρεία µε
την αυτοθυσία είναι ο ώριµος καρπός. Καταλήγοντας, υπάρχει αµφίδροµη
επίδραση ανάµεσα στο µεγαλείο της πόλης και τον ηρωισµό των νεκρών: όπως
παραπάνω ο ηρωισµός των νεκρών στηρίχτηκε στο µεγαλείο της πόλης, έτσι εδώ
το µεγαλείο αυτό πηγάζει από τα ηρωικά κατορθώµατά τους. Αυτή η αµφίδροµη
επίδραση αναδεικνύεται και µε την επόµενη φράση "Χȱ·ΣΕȱΘφΑȱΔϱΏΑȱЂΐΑΗ΅ȱǯǯǯȱ

πΎϱΗΐΗ΅Α".
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Β2.
Η παλικαριά των νεκρών δε χρειάζεται τον ύµνο του ρήτορα. Οι πράξεις τους είναι
τόσο σπουδαίες, ώστε τα υµνητικά λόγια περιττεύουν. Για το ρήτορα οι πεσόντες
αποτελούν την περίπτωση αγωνιστών που το εγκώµιό τους είναι ισορροπηµένο
απόλυτα µε τα έργα τους, χωρίς αυτά να εξογκώνονται από ρητορικές υπερβολές.
Το σπάνιο αυτό συνταίριασµα λόγου - έργου είναι το πιο µεγάλο εγκώµιο για τους
παρόντες νεκρούς που οι αρετές τους "πΎϱΗΐΗ΅Α" το δικό του ύµνο για το
πολίτευµα, τη δηµοκρατία και την ιδιωτική ζωή, το σεβασµό στους νόµους, την
ενασχόληση µε τα πολιτικά, την ευτυχία και γενικά όλες τις αξίες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας.
Εποµένως, δεν ακολουθεί το παράδειγµα των άλλων ρητόρων που παρουσιάζουν
το λόγο ανίκανο να εκθειάσει το µεγαλείο των νεκρών, ούτε εµφανίζει ως
µοναδική και ανεπανάληπτη την περίπτωσή τους αλλά ως σπάνια συγκυρία κατά
την οποία οδηγούνται σε εναρµόνιση λόγια και έργα, τα οποία σ' άλλα σηµεία του
λόγου βρίσκονται σε αντίθεση.
Γίνεται έτσι ξεκάθαρη η πρόθεση του ρήτορα "ΐΉΘΕϟΝΖȱΉϢΔΉϧΑ", πράγµα που κάνει
αξιόπιστο στους ακροατές το εγκώµιό του. Πάντως δεν αναφέρεται σε
συγκεκριµένα κατορθώµατα των νεκρών αλλά, όπως φαίνεται στη συνέχεια, στο
ανώτερο αγωνιστικό αθηναϊκό φρόνηµα και ψυχικό µεγαλείο που εκδηλώνεται σε
περίοδο ειρήνης αλλά και στο πεδίο της µάχης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα.
B3.
Οι εκ διαµέτρου αντιθετικές έννοιες, πλούτος-πενία, έχουν αποτελέσει αντικείµενο
µελέτης και σ' άλλο σηµείο του έργου του Θουκυδίδη στο οποίο ο πλούτος
αποτελεί ευκαιρία για πραγµατοποίηση έργων ενώ η φτώχεια είναι αφορµή για πιο
επίµοχθη εργασία (40).
Στο κεφάλαιο 42, πλούσιος και φτωχός και πάλι συναντώνται από αντίθετες
αφετηρίες σ'ένα κοινό σηµείο: ανεξάρτητα από την οικονοµική τους επιφάνεια
ρίχτηκαν στον κίνδυνο και θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Με το "ΘЗΑΈΉ" ο
οµιλητής επανέρχεται στους προκείµενους νεκρούς. Οι γενικές "πλούτου" και
"πενίας" έχουν τεθεί στην αρχή, για να γίνει η αντίθεση εµφαντικότερη, οι οποίες
θα µπορούσαν να δράσουν καταλυτικά την ώρα της µάχης και να αποτρέψουν τη
θυσία των πολεµιστών. Εκείνοι που ήταν πλούσιοι, µε την επιθυµία να συνεχίσουν
την απόλαυση του πλούτου τους, ενδεχοµένως να επιδείκνυαν δειλία. Εκείνοι πάλι
που ήταν φτωχοί, µε τη σκέψη ότι υπήρχαν ακόµη ελπίδες να ξεφύγουν από τη
φτώχεια τους και να γίνουν και αυτοί πλούσιοι ήταν δυνατό να οδηγηθούν σε
αναβολή του κινδύνου. Η υπεράσπιση όµως της πατρίδας και η τιµωρία των
εχθρών υπερίσχυσαν στην επιλογή τους και αυτοπροαίρετα οι πολεµιστές
προτίµησαν τη θυσία της πατρίδας παρά τη συνέχιση της απόλαυσης του πλούτου
ή τη µελλοντική τους επιδίωξη.
Στη συνέχεια ο Περικλής στο κεφάλαιο 43, επιχειρεί να ανασκευάσει µία ιδιαίτερα
διαδεδοµένη αντίληψη της εποχής του, ότι δηλαδή οι πλούσοι δειλιάζουν και
αποφεύγουν τον πόλεµο, ενώ αντίθετα οι φτωχοί τολµούν και ριψοκινδυνεύουν.
Επιδιώκει εποµένως ο Περικλής έµµεσα και διακριτικά να παρακινήσει τους
πλούσιους να δείξουν τόλµη, γιατί αν ηττηθεί η πόλη δε θα χάσουν µόνο τη ζωή
τους και την λευτεριά τους, όπως οι φτωχοί, αλλά και την περιουσία τους. Σ' αυτό
το επιχείρηµα ο πλούτος χρησιµοποιείται ως κίνητρο για θυσία, ενώ στο
προηγούµενο κεφάλαιο προβλήθηκε ως πιθανή αφορµή δειλίας. Με το θάνατό
τους δηλαδή έδειξαν πως "ψȱ σΘȱ ΦΔϱΏ΅ΙΗΖȱ ΘΓІȱ ΔΏΓϾΘΓΙ" δε στάθηκε ικανή να
τους αποτρέψει από την αυτοθυσία. Εδώ, καθώς απευθύνεται στους ζωντανούς,
για να τους παραινέσει, αναζητά κάποια κίνητρα. Εποµένως, όσα λέει εδώ για τον
πλούτο ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παραίνεσης, στην προσπάθεια του,
δηλαδή, να δείξει πως ο πλούτος είναι κίνητρο για θαρραλέα αντιµετώπιση του
κινδύνου.
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Η επιχειρηµατολογία αυτή βρίσκεται σε ελαφρά αντίφαση προς την παραπάνω
θέση του ρήτορα (κεφάλαιο 42) που όµως δικαιολογείται από την προσπάθεια και
την αγωνία του Περικλή να πείσει τους ακροατές και να καλύψει όλες τις
περιπτώσεις, χρησιµοποιώντας κάθε λογικό, συναισθηµατικό ή ακόµα και
αληθοφανές επιχείρηµα προκειµένου να υπηρετήσει το στόχο του, που είναι η
προτροπή στους ζωντανούς να αναλάβουν ηρωικές πράξεις.
Β4.
σελίδες 11-12 "Μια λοιπόν από τις 40 περίπου ... σχεδόν ξεχνάµε τον πόλεµο".
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Β5.
αδίδακτος < ΈΈ΅ΗΎ΅Ώϟ΅
ρήτορας< ˢ ϥΕΘ΅

ευκοσµία < πΎϱΗΐΗ΅Α
εµπρόθετος < ΔΕΓΘϟΌΉΗΌ΅
φασµατικός < Κ΅ΑΉΕΣΑǰȱΚ΅ΑΉϟǰȱΦΚ΅ΑνΖ
ατελεύτητος < ΘΉΏΉΙΘ΅ϟ΅
λεξιπενία < ΉЁΏΓ·ϟ΅ǰȱΏϱ·ΓΖǰȱΏν·Ν
φυγόδικος < Έ΅ΚΙ·ЏΑ
λήµµα < Ώ΅ΆϱΑΘΉΖ
νόµισµα < ΑΓΐϟΗ΅ΑΘΉΖ

Γ1.
Κι εγώ λοιπόν ο ίδιος, Αντιφώντα, όπως ακριβώς κάποιος άλλος ευχαριστιέται
(ευφραίνεται) µε ένα καλό άλογο ή σκύλο ή πουλί, έτσι κι ακόµη περισσότερο
ευχαριστιέµαι µε τους καλούς φίλους, κι αν κατέχω κάτι ωφέλιµο, τους το
διδάσκω, και µάλιστα τους συστήνω και σε άλλους από τους οποίους νοµίζω ότι
αυτοί θα αποκοµίσουν κάποιο όφελος για την κατάκτηση της αρετής και
ξετυλίγοντας τους θησαυρούς των αρχαίων σοφών, τους οποίους εκείνοι
κληροδότησαν αφού τους έγραψαν σε βιβλία, τους εξετάζω διεξοδικά από κοινού
µε τους φίλους, κι αν διαπιστώνουµε κάτι ωφέλιµο, το καρπωνόµαστε και
θεωρούµε σπουδαίο κέρδος αν γινόµαστε φίλοι µεταξύ µας. Καθώς λοιπόν άκουγα
αυτά έκρινα ότι και ο ίδιος ήταν ευτυχισµένος και ότι οδηγούσε τους ακροατές του
στην καλοκαγαθία (τελειοποίηση).
Γ2α.

ϳΕЗΐΉΑȱ→ȱϥΈΝΐΉΑ
··ΑЏΐΉΌ΅ȱ→ȱ·ΉΑΓІȱ
ВΚΉΏφΗΉΗΌ΅ȱ→ȱВΚΉΏΎνΑ΅ȱ
ΗΙΑϟΗΘΐȱ→ȱΗΙΑνΗΘΗ΅ΖǰȱΗΙΑΗΘΣΑΘΓΖȱ
Γ2β.

ϷΕΑΌȱ→ȱϷΕΑΑȱ
Θȱ→ȱΘΗϟǻΑǼȱ
ΗΓΚЗΑȱ→ȱΗΓΚΣΖȱ
ΐν·΅ȱ→ȱΐΉϧΊΓΑȱ→ȱΐν·ΗΘΓΑȱ
Θ΅ІΘ΅ȱ→ȱΘΓϾΘΝΑȱ
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Γ3α.
υπόθεση: ΩΑ + υποτακτική (ϳΕЗΐΉΑ)
απόδοση: οριστική (πΎΏΉ·ϱΐΉΌ΅)
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη
Μετατροπή: ΉϢȱοΝΕЗΐΉΑ → πΒΉΏΉ·ϱΐΉΌ΅ȱΩΑ
Γ3β.
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ΚϟΏΓΖ: δοτική αιτίας στο ϊΈΉΘ΅
ΉϢΖȱΦΕΉΘφΑ: εµπρόσθετος προσδιορισµός του σκοπού στο ВΚΉΏφΗΉΗΌ΅
ΦΏΏφΏΓΖ: δοτική αντικειµενική στο ΚϟΏΓ
ΚϟΏΓ: κατηγορούµενο στο εννοούµενο υποκείµενο ψΐΉϧΖ του συνδετικού ρήµατος
··ΑЏΐΉΌ΅
ΦΎΓϾΓΑΘ: χρονική µετοχή συνηµµένη στο πΐΓϟ (σύγχρονο σε σχέση µε το ρήµα
πΈϱΎΉ)
ΉϨΑ΅: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο προσωπικό ρήµα πΈϱΎΉ.
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