
 

 

ΛΥΣΙΟΥ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ,  77-78 
 

Ἀλλά γάρ οὐκ οἶδ' ὅ τι δεῖ τοιαῦτα ὀλοφύρεσθαι·  οὐ γάρ ἐλανθάνομεν 

ἡμᾶς αὐτούς ὄντες θνητοί·  ὥστε τί δεῖ, ἅ πάλαι προσεδοκῶμεν 

πείσεσθαι, ὑπέρ τούτων νῦν ἄχθεσθαι, ἤ λίαν οὕτω βαρέως φέρειν ἐπί ταῖς 

τῆς φύσεως συμφοραῖς, ἐπισταμένους ὅτι ὁ θάνατος κοινός καί τοῖς 

χειρίστοις καί τοῖς βελτίστοις; Οὔτε γάρ τούς πονηρούς ὑπερορᾷ οὔτε 

τούς ἀγαθούς θαυμάζει, ἀλλ' ἴσον ἑαυτόν παρέχει πᾶσιν. Εἰ μέν γάρ οἷόν 

τε ην τοῖς τούς ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνους διαφυγοῦσιν ἀθανάτους εἶναι τόν 

λοιπόν χρόνον, ἄξιον τοῖς ζῶσι τόν ἅπαντα χρόνον πενθεῖν τούς 

τεθνεῶτας· νῦν δέ ἥ τε φύσις καί νόσων ἥττων καί γήρως, ὅ τε δαίμων ὁ 

τήν ἡμετέραν μοῖραν εἰληχώς ἀπαραίτητος.   

 
 
Λεξιλόγιο 

ὀλοφύρομαι ταῦτα = πενθώ βαριά, θρηνώ πολύ 
ὑπερορῶ τινά =παραβλέπω, αδιαφορώ 
ἀπαραίτητος (ἀ-στερητικό + παραιτοῦμαι) = σκληρός, αλύγιστος 

ὁ δαίμων ὁ τήν μοῖραν εἰληχώς = ο θεός που ρυθμίζει τη μοίρα 
ἐπιτρέπω τινί περί ἐμαυτοῦ = αναθέτω, εμπιστεύομαι 
ζηλωτός = αξιοθαύμαστος 

οἷον τ' ἐστί + τελ. απρφ. = είναι δυνατό να 
 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. Να μεταφράσετε το κείμενο.   (Μονάδες 20) 

 
 
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:  

ο τι: η αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό 

εαυτόν: η γενική πληθυντικού στο ίδιο πρόσωπο 

ισον: η αντίστοιχη πτώση στον υπερθετικό βαθμό 
γήρως: η δοτική του ίδιου αριθμού 

δαίμων: η κλητική του ίδιου αριθμού 
πείσεσθαι: το απαρέμφατο ενεστώτα 

φέρειν: την ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος της μετοχής 
μέλλοντα 
υπερορ α: το β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού 

τεθνεωτας: το γ΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου 
ειληχώς: το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄ 
 

(Μονάδες 10) 
 

 



 

 

3α. Να συνταχθούν οι παρακάτω λέξεις: ὅ τι, θνητοί, πᾶσιν, εἶναι, 

τοῖς ζῶσι, νόσων. 

          (Μονάδες 6) 
 

3β. «ὅτι ὁ θάνατος κοινός καί τοῖς χειρίστοις καί τοῖς βελτίστοις»: 

Να αναγνωριστεί αναλυτικά η δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, 
εκφορά, χρήση). [Προαιρετικά: να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο.] 
 

          (Μονάδες 2) 
 
 

3γ. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου. 
 

         (Μονάδες 2) 
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