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Εἰς τοσοῦτον δέ ἀναισχυντίας ἀφῖκται, ὥστε καί παρασκευάζεται τά πολιτικά πράττειν και 

ἤδη δημηγορεῖ καί ἐπιτιμᾷ καί ἀποδοκιμάζει τῶν ἀρχόντων τισί, καί συμβουλεύει εἰς την 

βουλήν εἰσιών περί θυσιῶν καί προσόδων καί εὐχῶν καί μαντειῶν. Καίτοι τούτῳ πειθόμενοι 

ποίοις θεοῖς ἡγήσεσθε κεχαρισμένα ποιεῖν; μή γάρ οἴεσθε, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ ὑμεῖς 

βούλεσθε τά τούτῳ πεποιημένα ἐπιπλαθέσθαι, καί τούς θεούς ἐπιλήσεσθαι. Ἀξιοῖ δέ οὐχ ὡς 

ἠδικηκώς ἡσυχίαν ἔχων πολιτεύεσθαι, ἀλλ' ὥσπερ αὐτός ἐξευρών τούς τήν πόλιν 

ἀδικήσαντας, οὕτω διανοεῖται, και παρασκευάζεται ὅπως ἑτέρων μεῖζον δυνήσεται, ὥσπερ οὐ 

διά πραότητα και ἀσχολίαν τήν ὑμετέραν οὐ δεδωκώς ὑμῖν δίκην, εἰς οὕς νῦν ἁμαρτάνων οὐ 

λανθάνει, ἀλλ΄ ἅμα ἐξελεγχθήσεταί τε καί δώσει δίκην. 

 
πρόσοδος: ιερή πομπή 

κεχαρισμένα: ευχάριστα, ικανοποιητικά 

μεῖζον δύναμαι τινός: υπερισχύω κάποιου 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα. 

2. " Ὅπως ἑτέρων μεῖζον δυνήσεται, ὥσπερ οὐ διά πραότητα καί ἀσχολίαν τήν ὑμετέραν 

οὐ δεδωκώς  ὑμῖν δίκην": Να δηλώσετε το συντακτικό ρόλο της δευτερεύουσας 

πρότασης (είδος – εισαγωγή – εκφορά – λειτουργία). 

3. "Μή γάρ οἴεσθε, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ ὑμεῖς βούλεσθε τά τούτῳ πεποιημένα 

ἐπιπλαθέσθαι, καί τούς θεούς ἐπιλήσεσθαι": Να δηλωθεί το είδος του υποθετικού 

λόγου και να τραπεί στα υπόλοιπα είδη. 

4. Να δηλώσετε τη συντακτική θέση των κάτωθι όρων του κειμένου: ἀναισχυντίας, 

τούτῳ, πειθόμενοι, τούτῳ, ὡς ἠδικηκώς, ἑτέρων,  ἁμαρτάνων. 

5. Ἀφῖκται: Να γράψετε το γ΄ ενικό της υποτακτικής και το β΄ ενικό της προστακτικής 

του ίδιου χρόνου. 

Ἐξευρών: Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό της οριστικής και το β΄ ενικό της 

προστακτικής του ίδιου χρόνου. 

Δυνήσεται: Να γράψετε το β΄ ενικό της οριστικής Παρατατικού και το γ΄ πληθυντικό 

της οριστικής του Παθητικού Αορίστου. 

Δεδωκώς: Να γράψετε το β΄ ενικό όλων των εγκλίσεων του Αορίστου β΄ της μέσης 

φωνής. 

Εἰσιών: Να γράψετε το β΄ ενικό της οριστικής και υποτακτικής Αορίστου β΄. Το α' ενικό 

της οριστικής του Ενεστώτα και το β΄ ενικό της οριστικής του Παρατατικού. 

6. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του ενικού αριθμού των εξής πτωτικών: ἄνδρες 

δικασταί (συνεκφορά), μεῖζον, ὑμίν, τισί, ἀρχόντων, εὐχῶν. 

7. Μεῖζον: Να γραφούν οι υπόλοιποι βαθμοί του επιθέτου. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Σε τέτοιο σημείο αδιαντροπιάς λοιπόν έχει φτάσει, ώστε και προετοιμάζεται να ασχοληθεί με 

την πολιτική και ήδη αγορεύει δημόσια και επικρίνει και κατηγορεί κάποιους από τους 

άρχοντες  και δίνει συμβουλές ερχόμενος στη βουλή για θυσίες και για ιερές πομπές και για 

ευχές και μαντείες. Όμως αν πεισθείτε σε αυτόν, ποιούς θεούς θα θεωρήσετε ότι ικανοποιείτε; 

Να μη νομίζετε λοιπόν κύριοι δικαστές, αν εσείς θέλετε να λησμονήσετε αυτά που έχουν γίνει 

από αυτόν, ότι και οι θεοί θα τα λησμονήσουν. Έχει βέβαια την αξίωση να ασκεί τα πολιτικά 

του δικαιώματα όχι ήσυχα  επειδή έχει διαπράξει αδικίες, αλλά σαν να βρήκε ο ίδιος αυτούς 

που αδίκησαν την πόλη, έτσι σκέφτεται, και προετοιμάζεται για να υπερισχύσει έναντι των 



άλλων, σαν να μην έχει τιμωρηθεί από εσάς εξαιτίας της επιείκειάς σας και της ενασχόλησής 

σας (με άλλα πράγματα), στους οποίους τώρα δε διαφεύγει της προσοχής ότι αδικεί, αλλά θα 

αποδειχθεί ένοχος και συγχρόνως θα τιμωρηθεί. 

 

2. Δευτερεύουσα τελική επιρρηματική πρόταση. Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ὅπως, 

εκφέρεται με Οριστική Μέλλοντα  "δυνήσεται", καθώς εκφράζεται σκοπός που είναι πιο 

βέβαιος απ' ότι με την υποτακτική και λειτουργεί ως επιρρηματικούς προσδιορισμούς του 

σκοπού (τελικού αιτίου) στο ρήμα "παρασκευάζεται".  

 

3. Πρόκειται για πλάγιο υποθετικό λόγο που η απόδοσή του βρίσκεται στο ειδικό απαρέμφατο 

"ἐπιλήσεσθαι" και δηλώνει το πραγματικό. 

Ευθύς υποθετικός λόγος: Ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ ὑμεῖς βούλεσθε τά τούτῳ πεποιημένα 

ἐπιλαθέσθαι, οὐ και οἱ θεοί ἐπιλήσονται. 

Το αντίθετο του πραγματικού: Εἰ ὑμεῖς ἐβούλεσθε – και οἱ θεοί οὐκ ἄν ἐπελάθοντο. 

Προσδοκώμενο: Ἐάν ὑμεῖς βούλησθε – καί οἱ θεοί οὐκ ἐπιλήσονται.  

Αόριστη επανάληψη στο παρόν και το μέλλον: Ἐάν ὑμεῖς βούλησθε – καί οἱ θεοί οὐκ 

ἐπιλανθάνονται. 

Απλή σκέψη του λέγοντος: Εἰ ὑμεῖς βούλοισθε – καί οἱ θεοί οὐκ ἄν ἐπιλάθοιντο 

Αόριστη επανάληψη στο παρελθόν: Εἰ ὑμεῖς βούλοισθε – καί οἱ θεοί οὐκ ἄν ἐπελάθοντο.  

 

4. ἀναισχυντίας: γενική διαιρετική από το τοσοῦτον. 

   τούτῳ: αντικείμενο της μετοχής πειθόμενοι. 

   πειθόμενοι: υποθετική μετοχή, συνημμένη στο εννοούμενο υποκείμενο ὑμεῖς του ρήματος.  

  τούτῳ: δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου ή του ποιητικού αιτίου από το 

πεποιημένα. 

  ὡς ἠδικηκώς: αιτιολογική μετοχή υποκειμενικής αιτιολογίας. 

 ἑτέρων: γενική συγκριτική από το μεῖζον. 

ἁμαρτάνων: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από το ρήμα οὐ λανθάνει, συνημμένη 

στο εννοούμενο υποκείμενο οὗτος. 

 

5. ἀφιγμένος ᾖ, ἀφῖξο 

   ἐξ(ε)ηῦρον,   ἔξευρε 

   ἐ(η)δύνω , ἐδ(η)υνήθησαν 

   ἔδου,  δῷ, δοῖο, δοῦ 

   εἰσῆλθες,  εἰσέλθῃς 

   εἴσειμι 

  εἰσῂεις και εἰσῂεισθα 

 

6. ἀνδρός δικαστοῦ   μείζονος   σοῦ, σου  

   ἀνδρί δικαστῇ     μείζονι   σοί, σοι 

   ἄνδρα δικαστήν   μεῖζον    σέ, σε 

 

   τινός, του    ἄρχοντος   εὐχῆς 

   τινί, τῳ    ἄρχοντι   εὐχῇ 

   τινά     ἄρχοντα   εὐχήν 

 

7. μέγα – μεῖζον - μέγιστον 
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