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ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένης, Επιτάφιος, 35-37  

 

Ο Δημοσθένης εκφώνησε τον λόγο του για τους νεκρούς Αθηναίους, Θηβαίους και τους 

άλλους συμμάχους της μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (338 π.Χ.) 

 

ἔστι μὲν οὖν ἴσως χαλεπὸν τὰς παρούσας συμφορὰς λόγῳ κουφίσαι· δεῖ δ’ ὅμως 

πειρᾶσθαι καὶ πρὸς τὰ παρηγοροῦντα τρέπειν τὴν ψυχήν, ὡς τοὺς τοιούτους 

ἄνδρας γεγεννηκότας καὶ πεφυκότας αὐτοὺς ἐκ τοιούτων ἑτέρων καλόν ἐστιν τὰ 

δείν’ εὐσχημονέστερον τῶν ἄλλων φέροντας ὁρᾶσθαι καὶ πάσῃ τύχῃ χρωμένους 

ὁμοίους εἶναι. καὶ γὰρ ἐκείνοις ταῦτ’ ἂν εἴη μάλιστ’ ἐν κόσμῳ καὶ τιμῇ, καὶ 

πάσῃ τῇ πόλει καὶ τοῖς ζῶσιν ταῦτ’ ἂν ἐνέγκοι πλείστην εὐδοξίαν. χαλεπὸν 

πατρὶ καὶ μητρὶ παίδων στερηθῆναι καὶ ἐρήμοις εἶναι τῶν οἰκειοτάτων 

γηροτρόφων· σεμνὸν δέ γ’ ἀγήρως τιμὰς καὶ μνήμην ἀρετῆς δημοσίᾳ 

κτησαμένους ἐπιδεῖν, καὶ θυσιῶν καὶ ἀγώνων ἠξιωμένους ἀθανάτων. λυπηρὸν 

παισὶν ὀρφανοῖς γεγενῆσθαι πατρός· καλὸν δέ γε κληρονομεῖν πατρῴας 

εὐδοξίας. καὶ τοῦ μὲν λυπηροῦ τούτου τὸν δαίμον’ αἴτιον εὑρήσομεν ὄντα, ᾧ 

φύντας ἀνθρώπους εἴκειν ἀνάγκη, τοῦ δὲ τιμίου καὶ καλοῦ τὴν τῶν 

ἐθελησάντων καλῶς ἀποθνῄσκειν αἵρεσιν. 

------------------------------------------------------------ 

κουφίσαι: ελαφρύνω, ανακουφίζω 

τὰ παρηγοροῦντα: οι παρήγορες σκέψεις, οι συμβουλές, οι παραινέσεις 

εὐσχημονέστερον: με περισσότερη αξιοπρέπεια 

εὐδοξία: καλή φήμη, τιμή, υπόληψη 

γηροτρόφος: εκείνος που περιθάλπει κάποιον στα γηρατειά 

ὁ, ἡ ἀγήρως, τὸ ἀγήρων: ο αγέραστος 

ἐπιδεῖν: επιβλέπω, επιτηρώ 

αἵρεσιν: επιλογή  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να μεταφέρετε τη μετάφραση του κειμένου στο τετράδιό σας  
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Μονάδες 20  

 

Γ2. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις  

ἄνδρας: την κλητική ενικού αριθμού 

καλόν: τη δοτική ενικού αριθμού του ίδιου γένους στον συγκριτικό βαθμό 

κόσμῳ: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

τούτου: τη δοτική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος   

ὄντα: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους 

Μονάδες 5  

 

Γ2. β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.  

πειρᾶσθαι: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια 

φωνή 

φέροντας: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του β΄ αορίστου στην ίδια φωνή 

εἴη: το β΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού    

στερηθῆναι: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου στην 

ίδια φωνή 

γεγενῆσθαι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου 

Μονάδες 5  

 

Γ3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις 

κουφίσαι, λόγῳ, πάσῃ (τύχῃ), ἀθανάτων, ὄντα  

Μονάδες 5 

 

Γ3. β. λυπηρὸν παισὶν ὀρφανοῖς γεγενῆσθαι πατρός: 

Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο 

   Μονάδες 3 
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Γ3. γ. ὡς τοὺς τοιούτους ἄνδρας γεγεννηκότας καὶ πεφυκότας αὐτοὺς ἐκ 

τοιούτων ἑτέρων καλόν ἐστιν τὰ δείν’ εὐσχημονέστερον τῶν ἄλλων φέροντας 

ὁρᾶσθαι καὶ πάσῃ τύχῃ χρωμένους ὁμοίους εἶναι: 

Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και να δικαιολογήσετε τον τρόπο 

εισαγωγής και εκφοράς της. 

Μονάδες 2 

 


