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Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι ο ακρωτηριασμένος επίλογος του λόγου, όπου ο 

ρήτορας προσπαθεί να παρηγορήσει τους οικείους των νεκρών, παρ᾽ όλο που γνωρίζει και  

τονίζει πόσο δύσκολη είναι η παρηγορία.  

[41] χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι 

παραμυθεῖσθαι. τὰ γὰρ πένθη οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ κοιμίζεται,  ἀλλ᾽ ἡ 

φύσις ἑκάστου καὶ φιλία πρὸς τὸν τελευτήσαντα ‹τὸν› ὁρισμὸν ἔχει τοῦ 

λυπεῖσθαι. ὅμως δὲ χρὴ θαρρεῖν  καὶ τῆς λύπης παραιρεῖν εἰς τὸ 

ἐνδεχόμενον, καὶ μεμνῆσθαι μὴ μόνον τοῦ θανάτου τῶν τετελευτηκότων, 

ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρετῆς ἧς καταλελοίπασιν. [42] εἰ γὰρ θρήνων ἄξια 

πεπόνθασιν, ἀλλ᾽ ἐπαίνων μεγάλων πεποιήκασιν. εἰ δὲ γήρως θνητοῦ 

μὴ μετέσχον, ἀλλ᾽ εὐδοξίαν ἀγήρατον εἰλήφασιν, εὐδαίμονές τε 

γεγόνασι κατὰ πάντα. ὅσοι μὲν γὰρ αὐτῶν ἄπαιδες τετελευτήκασιν, 
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οἱ παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἔπαινοι παῖδες αὐτῶν ἀθάνατοι ἔσονται. ὅσοι 

δὲ παῖδας καταλελοίπασιν, ἡ τῆς πατρίδος εὔνοια ἐπίτροπος αὐτοῖς 

τῶν παίδων καταστήσεται .  [43] πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μέν ἐστι τὸ 

ἀποθανεῖν ὅμοιον τῷ μὴ γενέσθαι, ἀπηλλαγμένοι εἰσὶ νόσων καὶ λύπης 

καὶ τῶν ἄλλων τῶν προσπιπτόντων εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον· εἰ δ᾽ ἔστιν 

αἴσθησις ἐν Ἅιδου καὶ ἐπιμέλεια παρὰ τοῦ δαιμονίου, ὥσπερ 

ὑπολαμβάνομεν, εἰκὸς τοὺς ταῖς  τιμαῖς τῶν θεῶν καταλυομέναις 

βοηθήσαντας πλείστης κηδεμονίας ὑπὸ τοῦ δαιμονίου τυγχάνειν .   

 

Παρατηρήσεις:  

Γ.1. . Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα « εἰ γὰρ 

θρήνων ἄξια πεπόνθασιν  … ἐπίτροπος αὐτοῖς τῶν παίδων 

καταστήσεται»                                                                       (Μονάδες 10) 

Γ.2. Ποια στοιχεία είναι αυτά που κατά τον ρήτορα καταπραΰνουν το 

πένθος για την απώλεια των αγαπημένων ;                           (Μονάδες 10)  

Γ.3  α  «οἱ παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἔπαινοι παῖδες αὐτῶν ἀθάνατοι ἔσονται»  

«ἡ τῆς πατρίδος εὔνοια ἐπίτροπος αὐτοῖς τῶν παίδων 
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καταστήσεται»:Να μεταφερθούν οι ονοματικοί τύποι στον άλλο αριθμό 

με αντίστοιχο μετασχηματισμό του ρήματος .                           (μονάδες 7)  

Γ.3.β. «ὅμως δὲ χρὴ θαρρεῖν καὶ τῆς λύπης παραιρεῖν εἰς τὸ ἐνδεχόμενον, 

καὶ μεμνῆσθαι μὴ μόνον τοῦ θανάτου τῶν τετελευτηκότων, ἀλλὰ καὶ τῆς 

ἀρετῆς ἧς καταλελοίπασιν»: να μεταφερθούν τα απαρέμφατα του 

αποσπάσματος στον αόριστο στην ίδια  φωνή .                                                              

(μονάδες 3)  Μονάδες 10  

Γ4.α. Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση :  

τὸν τελευτήσαντα .                                                                     (μονάδες 2)  

Γ.4.β. «εἰ δ᾽ ἔστιν αἴσθησις ἐν Ἅιδου καὶ  ἐπιμέλεια παρὰ τοῦ δαιμονίου, 

ὥσπερ ὑπολαμβάνομεν, εἰκὸς τοὺς ταῖς τιμαῖς τῶν θεῶν καταλυομέναις 

βοηθήσαντας πλείστης κηδεμονίας ὑπὸ τοῦ δαιμονίου τυγχάνειν » Να 

εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τον υποθετικό λόγο 

του κειμένου, αιτιολογώντας τον χαρακτηρισμό σας (μονάδες 4). Να 

κάνετε όλες τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνει το 

προσδοκώμενο .                             (μονάδες 4). (μονάδες 8) Μονάδες 10  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


