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ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένης, Επιτάφιος, 35-37  

 

Γ1. Είναι ίσως δύσκολο να ανακουφίσει κάποιος με λόγια τις παρούσες 

δυστυχίες. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να στρέφουμε την ψυχή σ’ αυτά 

που μας παρηγορούν, δηλαδή ότι  είναι όμορφο αυτοί που γέννησαν τέτοιους 

άνδρες και γεννήθηκαν οι ίδιοι από άλλους τέτοιους να φαίνονται ότι 

υπομένουν τις συμφορές με περισσότερη ευπρέπεια από τους άλλους και να 

είναι όμοιοι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τύχη. Γιατί και για εκείνους αυτά θα 

ήταν πολύ σημαντικό στολίδι και τιμή και σε ολόκληρη την πόλη και στους 

ζωντανούς αυτά θα έφερναν την πιο μεγάλη δόξα. Είναι, βέβαια, δύσκολο να 

στερηθούν ο πατέρας και η μητέρα τα παιδιά τους και να είναι έρημοι από τους 

δικούς τους για να τους φροντίσουν στα γηρατειά τους. Είναι, όμως, σεμνό να 

διαπιστώσουν ότι απέκτησαν (τα παιδιά τους) τιμές αγέραστες και ανάμνηση 

της αρετής αναγνωρισμένη δημοσίως και ότι αξιώθηκαν θυσίες και αγώνες 

αθάνατους. Είναι, επίσης, λυπηρό τα παιδιά να μένουν ορφανά από πατέρα. 

Είναι όμως καλό να κληρονομούν την πατρική καλή φήμη. Και για τη λύπη 

αυτή θα βρούμε ότι υπεύθυνος είναι ο θεός, στον οποίο οι άνθρωποι που 

γεννήθηκαν αναγκάζονται να υποκύπτουν. Για την τιμή και την ομορφιά όμως 

(θα αποδώσουμε την ευθύνη) στη επιλογή αυτών που θέλησαν να πεθάνουν 

έντιμα.   

 

Γ2. α. ἄνερ 

καλλίονι 

κόσμοις 

ταύτῃ 

οὖσι 

 

Γ2. β. πειρῶ 

ἤνεγκε  
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ἦσθα 

ἐστερήθημεν  

γεγένηται  

 

Γ3. α. κουφίσαι: Τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο της απροσώπου εκφράσεως 

ἔστι χαλεπόν (ετεροπροσωπία) 

λόγῳ: Δοτική του μέσου 

πάσῃ: Κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τύχῃ 

ἀθανάτων: Επιθετικός προσδιορισμός στο θυσιῶν και ἀγώνων 

ὄντα: Κατηγορηματική μετοχή 

 

Γ3. β. Οὗτος εἶπεν ὃτι λυπηρόν παισὶν ὀρφανοῖς γεγενῆσθαι πατρός (εἴη)  

 

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: 

 

Είναι ειδική πρόταση, εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὡς, γιατί δηλώνει 

υποκειμενική γνώμη και εκφέρεται με οριστική.   

 

 

Η υπόθεση του λόγου: https://www.kouzas.com/index.php/2014-08-20-19-12-52/111-2014-

08-20-18-58-11/626-2014-10-14-21-19-45.html 
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