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Θέματα Τράπεζας 15904 & 18819 
Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος §§15-17.4, Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 

1966)  

 

Γ1.  Όλη η ζωή των ανθρώπων, Αθηναίοι, είτε αυτοί κατοικούν σε μεγάλη πόλη 

είτε σε μικρή, κυβερνάται από τη φύση και τους νόμους. Από τα προηγούμενα η 

φύση είναι απρόβλεπτη και χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που τη διαθέτει, ενώ οι 

νόμοι είναι κοινοί και προβλέψιμοι και οι ίδιοι για όλους. Η φύση, αφενός, αν είναι 

φαύλη, πολλές φορές θέλει το κακό· για αυτό θα δείτε ότι άνθρωποι με τέτοια φύση 

κάνουν λάθη. Οι νόμοι, αφετέρου, θέλουν τη δικαιοσύνη και την αρετή και το 

ωφέλιμο, και αυτό επιδιώκουν, και όταν αυτό βρεθεί, προβάλλεται ως γενικός 

κανόνας, που ισχύει εξίσου και με όμοιο τρόπο για όλους, και αυτό είναι ο νόμος. Σε 

αυτόν αρμόζει να υπακούουν όλοι για πολλούς λόγους, και κυρίως επειδή κάθε νόμος 

είναι θεϊκή ανακάλυψη και δωρεά, τρόπος σκέψης των συνετών ανθρώπων, διόρθωση 

των εκούσιων και ακούσιων λαθών, κοινή συμφωνία της πόλης, σύμφωνα με την οποία 

αρμόζει να ζουν όλοι οι πολίτες.  

Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. 2006. 

Όλος ο βίος των ανθρώπων, άνδρες Αθηναίοι, είτε μεγάλη πόλη, είτε μικρή 

κατοικούν, κανονίζεται από τη φύση και τους νόμους. Από τα δύο δε αυτά στοιχεία, 

η μεν φύση είναι κάτι ακανόνιστο και για κάθε άτομο ανάλογο προς εκείνον που 

το έχει, οι δε νόμοι είναι στοιχείο κοινό, έχει ήδη κανονιστεί και είναι το ίδιο για 

όλους. Η μεν λοιπόν φύση, αν είναι κακή, πολλές φορές επιδιώκει το κακό· γι’ αυτό 

θα δείτε, ότι οι άνθρωποι αυτού του είδους διαπράττουν σφάλματα. Οι δε νόμοι το 

δίκαιο και το καλό και το ωφέλιμο θέλουν και επιδιώκουν και, όταν αυτό βρεθεί, 

γίνεται κανόνας γενικός, ίσος και όμοιος για όλους και αυτός είναι ο νόμος. Σε 

αυτόν όλοι πρέπει να υπακούουν για πολλούς λόγους και προπάντων διότι κάθε νόμος 

είναι μεν εύρημα και δώρο των θεών, απόφαση δε σωφρόνων ανθρώπων, επανόρθωση 

των εκουσίων και ακουσίων σφαλμάτων, συμφωνία κοινή της πόλεως, σύμφωνα προς 

την οποία πρέπει να ζουν όλοι όσοι ζουν στην πόλη.  

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1962. Διασκευή από την Επιστημονική Ομάδα. 

Γ2.  Η μεγάλη αξία των νόμων αναγνωρίζεται από το σύνολο των αρχαίων διανοητών 

και υπάρχουν πολλά δείγματα λόγου και γραφής που το αποδεικνύουν. Μεταξύ αυτών 

των διανοητών βρίσκεται και ο Δημοσθένης που για να αποδείξει την ανάγκη τιμωρίας 

του Αριστογείτονα εκθέτει μια σειρά λόγων για τους οποίους οι άνθρωποι πρέπει να 

ακολουθούν τους νόμους (ᾯ πάντας πείθεσθαι προσήκει διὰ πολλά) για να 

καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο Αριστογείτων δεν υιοθετεί αυτή τη δέουσα στάση. Ο 

ρήτορας για να ενισχύσει την αιτιολόγηση των απόψεών του, ξεκινά αναδεικνύοντας τη 

διαφορά της συμπεριφοράς που υπακούει στην ανθρώπινη φύση και αυτής που 

υπακούει στους νομικούς κανόνες. Σύμφωνα με το απόσπασμα οι νόμοι έχουν θεϊκή 
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προέλευση (πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν) αλλά και συνδέονται με τις 

αποφάσεις των φρόνιμων ανθρώπων (δόγμα δ’ ἀνθρώπων φρονίμων) -η φρόνηση 

ήταν ύψιστη αρετή για τους αρχαίους. Συγχρόνως οι νόμοι προσφέρουν τη δυνατότητα 

για επανόρθωση των εκούσιων και των ακούσιων σφαλμάτων (ἐπανόρθωμα δὲ τῶν 

ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων) καθώς η δικαιοσύνη δρα και ως διορθωτική 

διαδικασία απονομής μετά τη διάπραξη κάποιου αδικήματος. Τέλος, οι νόμοι αποτελούν 

συμφωνία όλων των πολιτών (πόλεως δὲ συνθήκη κοινή) και η υπακοή σε αυτούς είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση (καθ’ ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει) που 

εξασφαλίζει τη συνοχή της πόλης.  

 

Γ3   

1. Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

ἅπας: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος. → ἁπάντων 

ἀνθρώπων: τη δοτική του ενικού αριθμού. → ἀνθρώπῳ 

βίος: την κλητική του ενικού αριθμού. → (ὦ) βίε 

μεγάλην: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → μείζονα / μείζω 

πόλιν: τη δοτική του ενικού αριθμού. → πόλει 

οἰκῶσι: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής αορίστου στην ίδια φωνή. → 

ᾤκησας 
διοικεῖται: το γ’ πρόσωπο ενικού αριθμού της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

→ διοικήσοιτο 

ἐστὶν: τη γενική του ενικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος. → οὔσης 

τοῦ ἔχοντος: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄. → τοῦ σχόντος 

τεταγμένον: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στη φωνή που βρίσκεται. → τετάχθαι 
 

2. Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

φύσις: τη δοτική του ενικού αριθμού. → φύσει 

πονηρά: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → πονηροτάτη 

φαῦλα:  τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → φαυλότερα 

τοιούτους: την ίδια πτώση στο θηλυκό γένος. → τοιαύτας 

συμφέρον: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος. → συμφερόντων 

βούλεται: το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου. → βουληθῆναι 
ἐξαμαρτάνοντας: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής του αορίστου β΄ 

στην ίδια φωνή. → ἐξάμαρτε 

εὑρήσετε: το ίδιο πρόσωπο και έγκλιση στον ενεστώτα. → εὑρίσκετε 

ζητοῦσιν: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική αορίστου στη φωνή που βρίσκεται → 

ζητήσωσιν 

ἔστι: το γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της υποτακτικής του αορίστου β΄. → γένηται 
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3. Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται:  

πολλά: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → πλείονα – πλέονα / πλείω - πλέω 

εὕρημα: τη δοτική του ενικού αριθμού. → εὑρήματι 

δῶρον: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → δῶρα 

ἑκουσίων: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → ἑκουσίας 

δικαίοις: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → δικαιοτάτοις 

πείθεσθαι: το α΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής του αορίστου β’. → ἐπιθόμην 

ζῆν: το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. → βιῶναι 
ἑάλωκεν: την ονομαστική του ενικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα στο αρσενικό 

γένος. → ἁλισκόμενος 

ἔστιν: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής του ενεστώτα. → ἴσθι 
διδάξαι: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής του παθητικού μέλλοντα. → 

διδαχθήσει (ῃ) 
 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15904) 

α. ἄτακτον: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) φύσις (από το ἐστίν).  

ἐξαμαρτάνοντας: είναι κατηγορηματική μετοχή στο (αντικείμενο) τοὺς τοιούτους (από 

το εὑρήσετε).  

πᾶσιν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (δοτική αντικειμενική) στο/στα ἴσον και ὅμοιον.  

ζῆν: είναι υποκείμενο στο ρήμα προσήκει (τελικό απαρέμφατο).  

Ἀριστογείτων: είναι υποκείμενο στο ρήμα ἑάλωκεν.  

β. Υπόθεση: ἂν (ἡ φύσις) ᾖ πονηρά (ἂν + υποτακτική)  

Απόδοση: Ἡ μὲν οὖν φύσις πολλάκις φαῦλα βούλεται (οριστική ενεστώτα)  

Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον, δηλαδή 

κάτι διαχρονικό. 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18819) 

α. ὁ βίος: είναι υποκείμενο στο ρήμα διοικεῖται.  

φαῦλα: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα βούλεται.  

πείθεσθαι: είναι τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο (απρόσωπο) ρήμα προσήκει.  

φρονίμων: είναι ομοιόπτωτος (επιθετικός) προσδιορισμός στο ἀνθρώπων.  

τοῖς ἐν τῇ πόλει: είναι δοτική προσωπική στο (απρόσωπο) ρήμα προσήκει.  

 

β. φύσις: ἄτακτον, ἴδιον – κατηγορούμενα στο ἡ φύσις (από το ρήμα ἐστὶν).  

νόμοι: κοινόν, ταὐτὸ - κατηγορούμενα στο οἱ νόμοι, τεταγμένον – κατηγορηματική 

μετοχή (από το εννοούμενο [κατ’ αναλογία] ρήμα εἰσὶ) .
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Θέματα Τράπεζας 15943 & 18817 
Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§1-3 (έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 

1955)  

 

Γ1. Δεν πίστευα, κύριοι βουλευτές, να φτάσει ο Φίλωνας σε τόση αναίδεια, ώστε να 

τολμήσει να παρουσιαστεί ενώπιόν σας ζητώντας την επικύρωσή του ως βουλευτή. 

Επειδή όμως η τόλμη του εκδηλώθηκε όχι μια φορά αλλά πολλές κι εγώ μπήκα στο 

βουλευτήριο αφού ορκίστηκα να υπηρετήσω με τον καλύτερο τρόπο τα 

συμφέροντα στην πόλη και επειδή συμπεριλαμβάνεται στον όρκο να το 

δηλώνουμε, αν κάποιος έχει κληρωθεί ακατάλληλος να είναι βουλευτής, εγώ θα 

κατηγορήσω το Φίλωνα αυτόν εδώ όχι βέβαια εκδικούμενος κάτι προσωπικό 

μεταξύ μας ούτε υπερηφανευόμενος για τη δύναμη και τη συνήθεια να μιλώ 

ενώπιόν σας αλλά γιατί πείστηκα από το πλήθος των αδικημάτων του και γιατί 

έχω την αξίωση να υπηρετώ με συνέπεια τους όρκους στους οποίους ορκίστηκα. 

Θα διαπιστώσετε, λοιπόν, ότι εγώ θα ελέγξω τι άνθρωπος είναι (ο κατηγορούμενος) και 

πόσο επιχείρησε αυτός να είναι κακός, όχι από ίση αφετηρία. Όμως, αν εγώ υστερήσω 

κάπως στην κατηγορία, δε δικαιούται να ωφεληθεί αυτός, αλλά πρέπει περισσότερο να 

μην ασκήσει το λειτούργημα του βουλευτή απ' όσα επαρκώς θα καταθέσω (σε βάρος 

του).  
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2003 

 

Πίστευα, κύριοι βουλευτές, ότι ποτέ ο Φίλωνας δεν θα έφτανε σε τόση αναίδεια, 

ώστε να τολμήσει να παρουσιαστεί ενώπιόν σας ζητώντας από εσάς την έγκριση της 

εκλογής του στο βουλευτικό αξίωμα. Επειδή όμως η τόλμη του εκδηλώθηκε όχι μόνο 

σε μία περίσταση αλλά σε πολλές, και επειδή εγώ ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως 

βουλευτής, αφού ορκίστηκα ότι θα εκτελέσω αυτά άριστα για το συμφέρον της 

πόλης, και επειδή στον όρκο των βουλευτών περιλαμβάνεται ότι πρέπει να 

φανερώνει ο κάθε βουλευτής, εάν γνωρίζει ότι κάποιος από αυτούς που 

κληρώθηκαν είναι ανάξιος του βουλευτικού αξιώματος, θα κατηγορήσω τον 

Φίλωνα, όχι βέβαια διότι εκδικούμαι κάποια ατομική έχθρα, ούτε γιατί 

παρασύρομαι από το γεγονός ότι μπορώ και συνηθίζω να μιλώ ενώπιόν σας, αλλά 

διότι πείστηκα από το πλήθος των εγκλημάτων του, και διότι κρίνω δίκαιο και 

πρέπον να μένω πιστός στον όρκο που έδωσα. Από το λόγο μου δε και από το πλήθος 

των αμαρτημάτων (αδικημάτων), του Φίλωνα θα καταλάβετε ότι δεν θα μπορέσω να 

ελέγξω αυτόν και να αποδείξω ποιος πράγματι είναι και πόσες άδικες πράξεις στη ζωή 

του διέπραξε. Αλλ' όμως, αν εγώ στην αγόρευσή μου δεν μπορέσω να διεξαγάγω όπως 

πρέπει την κατηγορία, δίκαιο είναι να μη ωφεληθεί αυτός από αυτό, αλλά δικαιότερο 

είναι να μην εγκρίνετε την εκλογή του λαμβάνοντας υπόψη όσα εγώ επαρκώς εκθέσω.  
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. – Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική 

 

Γ2.  Στο συγκεκριμένο προοίμιο ο ρήτορας ξεκινά καταλογίζοντας αναίδεια στον 

Φίλωνα (εἰς τοῦτο τόλμης Φίλωνα ἀφικέσθαι) που τόλμησε να ζητήσει την εκλογή 

του ως βουλευτή (ὥστε ἐθελῆσαι ὡς ὑμᾶς ἐλθεῖν δοκιμασθησόμενον). Με τον τρόπο 

αυτό προσελκύει την προσοχή των ακροατών βουλευτών (πρόσεξις: attentum facere) που 
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περιμένουν να δικαιολογηθεί ο χαρακτηρισμός αυτός. Στη συνέχεια ο ρήτορας κάνει 

λόγο για το δικό του αδιαπραγμάτευτο καθήκον που είναι να μιλάει και να πράττει για 

τα συμφέροντα της πόλης (ἐγὼ δὲ ὀμόσας εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον τὰ βέλτιστα 

βουλεύσειν τῇ πόλει), παρουσιάζοντας την κατηγορία όχι ως αποτέλεσμα προσωπικών 

αντιθέσεων (οὐ μέντοι γε ἰδίαν ἔχθραν οὐδεμίαν μεταπορευόμενος) ή αλαζονείας 

(οὐδὲ τῷ δύνασθαι καὶ εἰωθέναι λέγειν ἐν ὑμῖν ἐπαρθείς) αλλά ως απότοκο των 

βουλευτικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει και της φροντίδας του για το κοινό καλό 

(τοῖς ὅρκοις οἷς ὤμοσα ἐμμένειν ἀξιῶν). Αποσκοπεί με την αναφορά αυτή να κερδίσει 

την εύνοια των βουλευτών (captatio benevolentiae) και συμπληρωματικά σχολιάζει, για τον 

ίδιο σκοπό, τη δική του υποδεέστερη θέση σε σχέση με τη θέση του Φίλωνα (Γνώσεσθε 

μὲν οὖν ὅτι οὐκ ἀπὸ ἴσης παρασκευῆς - εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμι τῷ λόγῳ τῆς 

κατηγορίας). Τέλος, πληροφορεί στο προοίμιο για το περιεχόμενο της ομιλίας του 

(ευμάθεια: docilem facere) που είναι να αποδείξει ότι ο Φίλωνας έχει διαπράξει πλήθος 

αδικημάτων (τῷ πλήθει τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ) που τον καθιστούν ανάξιο να 

αναλάβει το βουλευτικό αξίωμα (ἐκ τούτων ἀποδοκιμασθῆναι). 

 

Γ3.  

1.   

βουλή: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → βουλαῖς 

τόλμης: την κλητική του ενικού αριθμού. → τόλμη 

Φίλωνα: τη δοτική του ενικού αριθμού. → Φίλωνι 

πολλὰ: την ίδια πτώση, στο ίδιο γένος και αριθμό στον συγκριτικό βαθμό. → πλείονα 

-πλέονα / πλείω - πλέω 

ἐγὼ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο γ’ πρόσωπο. → σφίσιν 

Ὤιμην (= ᾤμην): το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού αορίστου. → ᾠήθης 

ἀφικέσθαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → ἀφικνεῖσθαι 
ἐθελῆσαι: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → 

ἐθελήσοι 
εἰσῆλθον: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → 

εἴσελθε 

βουλεύσειν: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου στην ίδια φωνή. → 

βουλεύσῃ  

 

2.   

βουλευτήριον: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → βουλευτήρια 

βέλτιστα: την κλητική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος στον συγκριτικό βαθμό. → 

βέλτιον 

τῇ πόλει: την αιτιατική  του ενικού αριθμού. → τὴν πόλιν 

ὅρκῳ: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → ὅρκοι 

τινα: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → τισιν 

ἔνεστι:  το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → ἐνῇ 

ἀποφανεῖν: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 



Δώρα Ασημακοπούλου  Δήμητρα Γαρδάνη 

 

 

6 

ἀποφαίνοις 

ποιήσομαι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 

ποιοῦ 

δύνασθαι: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. → 

ἐδύνω / ἠδύνω 

λέγειν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή → 

εἴπετε 

 

3.   

πλήθει: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → πληθῶν 

ἁμαρτημάτων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → ἁμαρτήμασι(ν) 

παρασκευῆς: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → παρασκευαὶ 

κατηγορίας: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → κατηγοριῶν 

λόγῳ: την κλητική του ενικού αριθμού. → λόγε 

ἐμμένειν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. → 

ἐνέμενες 

πιστεύων: το α’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου στην ίδια φωνή. → 

πιστεύσωμεν 

ἐπεχείρησε: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

→ ἐπεχείρουν 

ὠφεληθῆναι: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

→ ὠφελεῖσθε 

διδάξαιμι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → διδάσκειν 

 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15943) 

α. Φίλωνα: είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου ἀφικέσθαι (ετεροπροσωπία) 

τῇ πόλει: είναι δοτική προσωπική χαριστική στο απαρέμφατο βουλεύσειν 

ἀποφανεῖν: είναι τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἔνεστί 

τῷ πλήθει: είναι αντικείμενο στη μετοχή πιστεύων 

τοῖς ὅρκοις: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐμμένειν 

πονηρὸς: είναι κατηγορούμενο στο οὗτος (από το απαρέμφατο εἶναι) 

 

β. 

εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμι τῷ λόγῳ τῆς κατηγορίας: Υπόθεση 

οὐκ ἂν δίκαιος εἴη οὗτος διὰ τοῦτο ὠφεληθῆναι: Απόδοση 

Ο υποθετικός λόγος εκφράζει την απλή σκέψη του λέγοντος, καθώς εκφέρεται με: Εἴ + 

Ευκτική: εἴ… ἐλλείποιμι (υπόθεση) – Δυνητική ευκτική: οὐκ ἂν… εἴη (απόδοση) 
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Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18817) 

α. ὦ βουλή: κλητική προσφώνηση  

τολμηρός: είναι κατηγορούμενο στο (εννοούμενο) οὗτος - Φίλων (από το ρήμα ἐστιν).  

τῶν λαχόντων: είναι επιθετική μετοχή ως ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική 

διαιρετική) στο τινα.  

ἐμμένειν: είναι τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στη μετοχή ἀξιῶν.  

διὰ τοῦτο: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός της αιτίας στο απαρέμφατο 

ὠφεληθῆναι.  

ἱκανῶς: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα διδάξαιμι.  

 

β. ὅτι οὐκ ἀπὸ ἴσης παρασκευῆς ἐγώ τε τοῦτον ἐλέγξω: δευτερεύουσα ονοματική ειδική 

πρόταση.  

οἷός ἐστι : δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση (μερικής άγνοιας).
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Θέματα Τράπεζας 17219 & 18818 
Πλάτων, Νόμοι 631b.3-d.2 (έκδ. του Burnet, J. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 

1967) 

 

Γ1. Έπρεπε να πεις: Οι νόμοι των Κρητικών δεν θεωρούνται χωρίς λόγο οι πιο 

υπέροχοι και πιο επιτυχημένοι απ' όλους τους Έλληνες. Είναι σωστοί γιατί κάμνουν 

ευτυχισμένους εκείνους που τους χρησιμοποιούν, τους παρέχουν δηλαδή όλα τα αγαθά. 

Και είναι τα αγαθά δυο ειδών: άλλα ανθρώπινα, άλλα θεϊκά και από τα θεϊκά 

εξαρτώνται τα άλλα. Αν κάποια πόλη παραδέχεται τα μεγαλύτερα, αποχτά και τα 

κατώτερα, αν όχι, στερείται και τα δυο. Και είναι μικρότερης αξίας τα αγαθά στα 

οποία πρώτο έρχεται η υγεία, δεύτερο το κάλλος, τρίτο η δύναμη στο τρέξιμο και 

σε όλες τις άλλες σωματικές ασκήσεις, τέταρτο ο πλούτος, όχι ο τυφλός αλλά 

εκείνος που έχει οξύτατη όραση που βεβαίως συνοδεύεται από τη φρόνηση. Από τα 

θεϊκά αγαθά, αγαπητέ μου, ηγεμονεύει τρόπον τινά και έρχεται πρώτο η φρόνηση, 

δεύτερο η μετριοπαθής διάθεση της ψυχής συνοδευόμενη από ευφυΐα, από αυτά δε, 

αφού αναμιχθούν με την ανδρεία, παράγεται σαν τρίτο αγαθό η δικαιοσύνη, και 

τέταρτο η ανδρεία. Όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί εκ φύσεως πριν από τα υλικά 

αγαθά και ο νομοθέτης πρέπει να τα παρατάξει μ' αυτή τη σειρά.  

Μτφρ. Β. Μοσκόβης. 1988 

«Ξένε», θα 'πρεπε να πης, «οι νόμοι των Κρητών δεν απολαύουν χωρίς λόγο τόσον 

μεγάλης υπολήψεως μεταξύ όλων των Ελλήνων». Πράγματι, είναι σωστοί, αφού κάνουν 

ευτυχείς εκείνους που τους χρησιμοποιούν, διότι προσφέρουν όλα τα αγαθά. Είναι δε 

δύο ειδών τα αγαθά: τα μεν ανθρώπινα, τα δε θεϊκά· εξαρτώνται δε εκ των θεϊκών και 

τα άλλα, και αν μία πόλις δέχεται τα μεγαλύτερα, αποκτά και τα μικρότερα, ειδεμή 

στερείται και των δύο. Στα μικρότερα περιλαμβάνονται κυρίως μεν η υγεία, δεύτερο 

η ομορφιά, τρίτο η σωματική δύναμις, και στο τρέξιμο και σε όλες τις άλλες 

κινήσεις, και τέταρτο, τέλος, ο πλούτος, όχι τυφλός, αλλ' οξυδερκής, αν βεβαίως 

συνοδεύεται από φρόνηση. Από τα θεϊκά αγαθά, πάλι, εκείνο που προεξάρχει είναι 

η φρόνησις, δεύτερο δε η σωφροσύνη μετά λογικής, από αυτά δε ―αφού 

αναμειχθούν με ανδρεία― θα προέλθη τρίτο, η δικαιοσύνη, και τέταρτο η ανδρεία. 

Όλα αυτά δε τα τελευταία έχουν ταχθή από τη φύση να είναι μπροστά από τα 

προηγούμενα, και έτσι πρέπει να τα κατατάσση και ο νομοθέτης.  

Μτφρ. Κ. Φίλιππας. [1964] 1975. 

 

Γ2.  Οι νόμοι των Κρητών θεωρούνται οι πιο επιτυχημένοι σε σχέση με τους νόμους 

των άλλων Ελλήνων γιατί εκπληρώνουν τη βασική επιδίωξη των νομοθετών: κάνουν 

ευτυχείς τους ανθρώπους που τους χρησιμοποιούν (τοὺς αὐτοῖς χρωμένους 

εὐδαίμονας ἀποτελοῦντες). Αυτό το πετυχαίνουν καθώς τους εξασφαλίζουν όλα τα 
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αγαθά (Πάντα γὰρ τἀγαθὰ πορίζουσιν), τόσο τα θεϊκά που είναι ανώτερα και 

πρωτεύοντα, όσο και τα ανθρώπινα που είναι κατώτερα και δευτερεύοντα. Τα ανώτερα 

αγαθά είναι η φρόνηση, η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη και η ανδρεία (ὃ δὴ πρῶτον αὖ τῶν 

θείων ἡγεμονοῦν ἐστιν ἀγαθῶν, ἡ φρόνησις, δεύτερον δὲ μετὰ νοῦ σώφρων ψυχῆς  

ἕξις, ἐκ δὲ τούτων μετ' ἀνδρείας κραθέντων τρίτον ἂν εἴη δικαιοσύνη, τέταρτον δὲ 

ἀνδρεία). Τα ανθρώπινα αγαθά που εξαρτώνται από τα θεϊκά είναι η υγεία, η ομορφιά, 

η δύναμη και ο πλούτος που συνοδεύεται με τη φρόνηση (Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα ὧν 

ἡγεῖται μὲν ὑγίεια, κάλλος δὲ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον ἰσχὺς εἴς τε δρόμον καὶ εἰς τὰς 

ἄλλας πάσας κινήσεις τῷ σώματι, τέταρτον δὲ δὴ πλοῦτος οὐ τυφλὸς ἀλλ' ὀξὺ 

βλέπων, ἄνπερ ἅμ' ἕπηται φρονήσει). 

Γ3.  

1.   

ξένε: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → ξένων 

νόμοι: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → νόμοις 

πᾶσιν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → πᾶσαι 

τοῖς Ἕλλησιν: τη γενική του ενικού αριθμού. → τοῦ Ἕλληνος 

ὀρθῶς: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → ὀρθότερον 

ἐχρῆν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → χρῆναι / χρῆν / χρεὼν 

εἶναι 
εἰπεῖν: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 

λέγοιεν 

εἰσὶν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. → ἦν 

ἔχουσιν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → σχὲς 

ἀποτελοῦντες: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια 

φωνή. → ἀποτελούντων / ἀποτελείτωσαν 

ή 
2.  Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

πάντα: τη γενική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. → παντὸς 

ἀνθρώπινα: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο γένος που βρίσκεται. → 

ἀνθρωπίνων 

μείζονα: τη γενική του ενικού αριθμού στον θετικό βαθμό στο ουδέτερο γένος. → 

μεγάλου 

πόλις: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → πόλεσιν 

κάλλος: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → κάλλη 

πορίζουσιν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → 

ποριεῖς 

δέχηται: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου στην ίδια φωνή. → 

δέξηται 
κτᾶται: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. → 
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ἐκτῶντο 

στέρεται: τη δοτική πληθυντικού της μετοχής θηλυκού γένους ενεστώτα στην ίδια 

φωνή. → στερομέναις 

ἡγεῖται: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → ἡγήσεσθαι 

 

ή 
3.  

ὃ: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος.  → ἅς 

πρῶτον: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → πρότερον 

φρόνησις: τη δοτική του ενικού αριθμού. → φρονήσει 

νοῦ: την ονομαστική του ενικού αριθμού. → νοῦς 

ἕξις: τη γενική του ενικού αριθμού. → ἕξεως 

βλέπων: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → βλέπεις 

ἕπηται: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → ἑσπόμην 

κραθέντων: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου. → κράθητι 

εἴη: το απαρέμφατο του ενεστώτα. → εἶναι 

τέτακται: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή. → ἐτάξατο 

 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 17219) 

α. πᾶσιν: είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τοῖς Ἕλλησιν.  

εὐδόκιμοι: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) οἱ (Κρητῶν) νόμοι (από το εἰσίν).  

αὐτοῖς: είναι αντικείμενο στη (μετοχή) τοὺς χρωμένους.  

τίς: είναι (ονοματικός) επιθετικός προσδιορισμός στο (υποκείμενο) πόλις.  

ταῦτα: είναι υποκείμενο στο ρήμα τέτακται (αττική σύνταξη).  

β. Υπόθεση: ἐὰν μὲν δέχηταί τις τὰ μείζονα πόλις (ἂν + υποτακτική) Απόδοση: κτᾶται καὶ 

τὰ ἐλάττονα (οριστική ενεστώτα) Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη 

στο παρόν και στο μέλλον, δηλαδή κάτι διαχρονικό. 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 18818) 

α. εἰπεῖν: είναι τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο (απρόσωπο) ρήμα ἐχρῆν.  

εὐδαίμονας: είναι κατηγορούμενο στο (αντικείμενο) τοὺς χρωμένους (από τη μετοχή 

ἀποτελοῦντες).  

θάτερα: είναι υποκείμενο στο ρήμα ἤρτηται (αττική σύνταξη).  
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τις: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο πόλις.  

τὰ ἐλάττονα: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα κτᾶται.  

 

β. Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί: Κρητῶν, πᾶσιν.  

Επιρρηματικοί προσδιορισμοί: μάτην, διαφερόντως, ἐν […] τοῖς Ἕλλησιν.
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Θέματα Τράπεζας 15905 & 18984 
Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3 (έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)  

 

Γ1.  Κύριοι βουλευτές, δεν απέχω πολύ από το να χρωστώ ευγνωμοσύνη στον 

κατήγορο, επειδή μου ετοίμασε αυτή εδώ τη δίκη. Γιατί, ενώ πρωτύτερα δεν είχα αφορμή, 

με βάση την οποία να λογοδοτήσω για τη ζωή μου, τώρα δα εξαιτίας του έχω πάρει 

(αφορμή). Και θα προσπαθήσω να σας αποδείξω με το λόγο μου ότι απ' τη μια αυτός 

λέει ψέματα και απ' την άλλη ότι έχω ζήσει μέχρι σήμερα άξιος πιο πολύ για έπαινο 

παρά για φθόνο· γιατί, νομίζω πως ετούτος δε μου ετοίμασε για κανένα άλλο λόγο 

αυτήν εδώ τη δίκη παρά μόνο από φθόνο. Και όμως, όποιος φθονεί αυτούς που οι 

άλλοι τους λυπούνται, από ποια κακή πράξη σάς φαίνεται ότι ένας τέτοιος θα 

μπορούσε να απέχει; Γιατί, αν με συκοφαντεί για χρήματα· αν θέλει να με εκδικηθεί 

ως προσωπικό του εχθρό, λέει ψέματα· γιατί, εξαιτίας της κακίας του, ποτέ μέχρι 

σήμερα δεν τον είχα ούτε φίλο ούτε εχθρό. Τώρα πια λοιπόν, κύριοι βουλευτές, είναι 

φανερό ότι με φθονεί γιατί, παρόλο που έχω πέσει σε τέτοια συμφορά, είμαι καλύτερος 

πολίτης απ' αυτόν. Κι εγώ βέβαια νομίζω, κύριοι βουλευτές, ότι τα σωματικά 

ελαττώματα πρέπει να τα γιατρεύει κανείς με τα προτερήματα της ψυχής, εύλογα. Γιατί, 

αν θα έχω και το μυαλό μου όμοιο με τη (σωματική) συμφορά μου και περάσω (έτσι) την 

υπόλοιπη ζωή μου, σε τι θα διαφέρω απ' αυτόν;  

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002. 

Λίγο ακόμα και θα εξέφραζα την ευγνωμοσύνη μου, μέλη της βουλής, στον 

κατήγορο, που μεθόδευσε εναντίον μου αυτή εδώ τη δίκη. Διότι ενώ προηγουμένως δεν 

είχα αφορμή για να λογοδοτήσω για τη ζωή μου, τώρα, εξαιτίας του, μου έχει δοθεί. Και 

θα προσπαθήσω με τον λόγο μου να αποδείξω αφενός ότι αυτός ψεύδεται, 

αφετέρου ότι εγώ έχω ζήσει έως τούτη την ημέρα με τρόπο που αξίζει έπαινο παρά 

φθόνο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι μεθόδευσε αυτή εδώ τη δίκη εναντίον μου όχι για 

κάποιο άλλο λόγο, αλλά από φθόνο. Ωστόσο, ένας που φθονεί αυτούς που οι άλλοι 

τους οικτίρουν, από ποια αχρειότητα νομίζετε ότι θα κρατηθεί μακριά ένα τέτοιο 

πρόσωπο; Γιατί αν βέβαια με συκοφαντεί για χρήματα—. Αν πάλι με εκδικείται ως 

εχθρό του, ψεύδεται. Γιατί λόγω της αχρειότητάς του ποτέ έως τώρα δεν τον είχα 

ούτε φίλο ούτε εχθρό. Είναι ήδη σαφές, μέλη της βουλής, ότι με φθονεί, διότι, ενώ 

αντιμετωπίζω τέτοια συμφορά, είμαι πολίτης καλύτερος από αυτόν. Διότι έχω την 

άποψη πως πρέπει, μέλη της βουλής, να θεραπεύει κανείς τα ελαττώματα του σώματος 

με τα προτερήματα της ψυχής. Γιατί αν η σκέψη μου εξισωθεί με τη συμφορά και ζήσω 

ανάλογα την υπόλοιπη ζωή μου, σε τί θα διαφέρω από αυτόν;  

Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος. (υπό έκδοση). 
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Γ2.  Στο προοίμιο της απολογίας του ο ομιλητής, άνθρωπος με φυσική αναπηρία, 

παρουσιάζει τους λόγους που ώθησαν, κατά τη γνώμη του, τον κατήγορο να του 

προσάψει τη συγκεκριμένη κατηγορία. Σύμφωνα με αυτόν η κατηγορία δεν 

προετοιμάστηκε για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο λόγω του φθόνου που ένιωθε ο 

κατήγορός του για αυτόν (διὰ γὰρ οὐδὲν ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν 

κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φθόνον). Αυτή μάλιστα η φθονερή στάση οδηγεί τον 

κατηγορούμενο στη διαπίστωση ότι ο κατήγορός του είναι ένας άνθρωπος απόλυτα 

κακός (Kαίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος 

ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας;). Στη συνέχεια του λόγου του απορρίπτει ως πιθανούς 

λόγους της κατηγορίας τόσο οικονομικές διαφορές (Eἰ μὲν γὰρ ἕνεκα χρημάτων με 

συκοφαντεῖ –), όσο και εχθρικές σχέσεις (εἰ δ’ ὡς ἐχθρὸν ἑαυτοῦ με τιμωρεῖται, 

ψεύδεται·), υποστηρίζοντας ότι δεν τους ένωνε ποτέ καμία σχέση, ούτε φιλική ούτε 

εχθρική λόγω του κακού χαρακτήρα του κατηγόρου (διὰ γὰρ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε 

φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε ἐχρησάμην αὐτῷ.). Καταλήγει, λοιπόν, ότι ο φθόνος είναι η 

κύρια αιτία για τη συμπεριφορά του κατηγόρου του, φθόνος επειδή ο ίδιος ο 

κατηγορούμενος είναι καλύτερος πολίτης από τον κατήγορο παρά τη συμφορά -εννοεί 

την αναπηρία- που βιώνει (Ἤδη τοίνυν, ὦ βουλή, δῆλός ἐστι φθονῶν, ὅτι τοιαύτῃ 

κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων εἰμὶ πολίτης). 

 

Γ3. 

1.  

ὀλίγου: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → μείονος 

χάριν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → χάρισιν 

βουλή: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → βουλαί 

ἀγῶνα: την κλητική του ενικού αριθμού. → ἀγών 

πρότερον: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό → πρῶτον 

ἔχειν: το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. → σχεῖν 

παρεσκεύασε: το απαρέμφατο του μέλλοντα στη μέση φωνή. → παρασκευάσεσθαι 

εἴληφα: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. → εἰληφέναι 

πειράσομαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → πειρᾶσθαι 
ἐπιδεῖξαι: το α΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 

ἐπιδείκνυμι (ἐπιδεικνύω) 
 

2.   

ἐμαυτὸν: τη γενική του ενικού αριθμού στο β΄ πρόσωπο στο αρσενικό γένος της ίδιας 

αντωνυμίας. → σεαυτοῦ 

τῆσδε: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. → τοῖσδε 

ἐπαίνου: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → ἐπαίνων 

μᾶλλον: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό. → μάλα 

οὐδὲν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. → οὐδέσι(ν) 



Δώρα Ασημακοπούλου  Δήμητρα Γαρδάνη 

 

 

14 

βεβιωκότα: το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. → βιῶναι 

δοκεῖ: το γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της προστακτικής ενεστώτα. → δοκείτω 

παρασκευάσαι: το β΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της οριστικής του ίδιου χρόνου στην 

ίδια φωνή. → παρεσκεύασας 

φθονεῖ: το γ΄ πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού της οριστικής παρατατικού στην ίδια 

φωνή. → ἐφθόνουν 

ἀποσχέσθαι: το β΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της προστακτικής του ίδιου χρόνου 

στην ίδια φωνή. → ἀπόσχου 

 

3.   

χρημάτων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → χρήμασι(ν) 

ἑαυτοῦ: τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθμό. → σφῶν αὐτῶν 

φίλῳ: την ίδια πτώση και αριθμό στο ίδιο γένος στον συγκριτικό βαθμό. → φιλίονι - 

φιλτέρῳ - φιλαιτέρῳ 

βελτίων: τη γενική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος στον θετικό βαθμό. → ἀγαθοῦ 

εἰμὶ: το απαρέμφατο του μέλλοντα. → ἔσεσθαι 

ἐχρησάμην: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → χρῆσθαι 

οἶμαι: το β΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της οριστικής ενεστώτα. → οἴει  
ἕξω: το γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 

ἔχῃ 
διάξω: το γ΄ πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού της οριστικής αορίστου β΄ στην ίδια 

φωνή. → διήγαγον 

διοίσω: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα στην ίδια φωνή. → διαφέρω 
 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15905) 

α. ἐπιδεῖξαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα πειράσομαι (τελικό απαρέμφατο): 

ταυτοπροσωπία (υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο εννοείται ἐγώ).  

παρασκευάσαι: είναι αντικείμενο στο προσωπικό ρήμα δοκεῖ (ειδικό απαρέμφατο): 

ταυτοπροσωπία (υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο είναι η αντωνυμία 

οὗτος).  

ἀποσχέσθαι: είναι αντικείμενο στο προσωπικό ρήμα δοκεῖ (ειδικό [και δυνητικό] 

απαρέμφατο): ταυτοπροσωπία (υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο είναι ὁ 

τοιοῦτος).  

 

β. Ο ομιλητής νιώθει ευγνωμοσύνη: Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν. Η δευτερεύουσα 

(επιρρηματική) πρόταση που αιτιολογεί αυτό το συναίσθημα είναι η αιτιολογική ὅτι μοι 

παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τοῦτον, η οποία εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμό ὅτι 

(αντικειμενική αιτία) και εκφέρεται με οριστική αορίστου (παρεσκεύασε) που δηλώνει 

πραγματικό αίτιο. 
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Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18984) 

α. τοῦτον: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐπιδεῖξαι.  

μοι: είναι δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο ρήμα δοκεῖ.  

ὅστις: είναι υποκείμενο στο ρήμα φθονεῖ.  

τίνος: είναι (ομοιόπτωτος ονοματικός) επιθετικός προσδιορισμός στο προσδοκίας.  

αὐτῷ: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐχρησάμην.  

τούτου: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική συγκριτική) από το 

βελτίων.  

 

β. ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τοῦτον: Ο ομιλητής με τη συγκεκριμένη 

δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση αιτιολογεί την αναφορά «Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν».  

 

ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων εἰμὶ πολίτης: Ο ομιλητής με τη 

συγκεκριμένη δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση αιτιολογεί την αναφορά «δῆλός ἐστι 

φθονῶν» 
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Θέματα Τράπεζας 15920 & 18980 
Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ Ἡρώδου φόνου §§74-76 (εκδ. του Gernet, L. Παρίσι: Les Belles 

Lettres, 1923, ανατ. 1965) 

Γ1. Θα πρέπει, επίσης, να υπερασπιστώ τον πατέρα μου. Aν και θα ήταν κατά 

πολύ φυσικότερο, ως πατέρας μου, να με υπερασπιστεί εκείνος· γιατί εκείνος λόγω 

ηλικίας γνωρίζει τις υποθέσεις μου, ενώ εγώ είμαι πολύ νεότερός του για να ξέρω 

όσα έχει κάνει. Kαι αν βέβαια εγώ, ενώ εκείνος είχε εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα, 

κατέθετα εναντίον του πράγματα που δεν γνώρισα με σαφήνεια, αλλά τα γνώριζα 

εξ ακοής, θα έλεγε ότι δεινοπαθεί εξαιτίας μου· τώρα όμως που με αναγκάζει να τον 

υπερασπιστώ σε μια υπόθεση από την οποία είμαι πολύ νεότερος και τη γνωρίζω 

μόνο από διαδόσεις, δεν θεωρεί ότι συμβαίνει κάτι τρομερό. Aλλά βέβαια στον βαθμό 

που γνωρίζω δεν θα προδώσω τον πατέρα μου που κακολογείται άδικα ενώπιόν σας. 

Ίσως θα κάνω λάθος, αν όσα εκείνος έκανε σωστά στην πράξη, δεν μπορέσω να τα πω 

ορθά με τα λόγια· θα το διακινδυνεύσω ωστόσο. Προτού συμβεί η αποστασία των 

Mυτιληναίων, έδειχνε έμπρακτα την εύνοια του προς εσάς· όταν όμως όλη η πόλη έλαβε 

λάθος απόφαση να αποστατήσει και έσφαλλε, αναγκάσθηκε να συμμεριστεί το σφάλμα 

μαζί με όλη την πόλη.  

Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος. 2006. 

Έχω ακόμη την υποχρέωση ν' απολογηθώ και για το λογαριασμό του πατέρα 

μου. Αν και πολύ ευλογώτερο θα ήταν ν' απολογηθεί για μένα εκείνος, που είναι 

πατέρας· διότι εκείνος, ως πολύ πρεσβύτερος, ξέρει τις δικές μου υποθέσεις, ενώ εγώ, 

πολύ νεώτερος, αγνοώ τις δικές του πράξεις. Και αν ο κατήγορός μου ήταν ο 

δικαζόμενος και μαρτυρούσα εναντίον του πράγματα, που δεν τα ήξερα καλά, 

αλλά μόνον εξ ακοής, θα έλεγε, πως έπαθε μεγάλο άδικο από μένα. Τώρα όμως, που 

αναγκάζει αυτός εμένα ν' απολογηθώ για πράγματα, από την εποχή των οποίων 

είμαι πολύ νεώτερος και μόνο εξ ακοής γνωρίζω, αυτήν την πράξη του δεν την 

θεωρεί φοβερή. Εγώ όμως, ανάλογα με ό,τι ξέρω, δεν θα προδώσω τον πατέρα μου 

αφήνοντας να κακολογείται άδικα ενώπιόν σας· αν και ίσως κάμω λάθος και δεν 

μπορέσω να διατυπώσω ορθά με λόγια, όσα εκείνος έπραξε ορθά στα έργα, εντούτοις 

θα το επιχειρήσω. Πριν γίνει η αποστασία των Μυτιληναίων ο πατέρας μου έδειχνε 

εμπράκτως τη φιλία του στο δικό σας καθεστώς. Όταν όμως η πόλη ολόκληρη 

παίρνοντας μια ολέθρια απόφαση αποστάτησε και έπεσε σε φοβερό λάθος απέναντί 

σας, μαζί με ολόκληρη την πόλη αναγκάστηκε και ο πατέρας μου να πέση στο κοινό 

λάθος.  

Μτφρ. Ν. Δενδρινός. [1939] χ.χ. Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 

Γ2.  Ο ρήτορας δηλώνει από την αρχή του λόγου του ότι έχει καθήκον να απολογηθεί 

για λογαριασμό του πατέρα του (Δεῖ δέ με καὶ ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ἀπολογήσασθαι) 

μολονότι το φυσιολογικό θα ήταν να γίνει το αντίθετο, δηλαδή να απολογείται ο 

πατέρας του για λογαριασμό του (Καίτοι γε πολλῷ μᾶλλον εἰκὸς ἦν ἐκεῖνον ὑπὲρ ἐμοῦ 
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ἀπολογήσασθαι πατέρα ὄντα). Η αντικειμενική δυσκολία που προκύπτει σχετίζεται 

με τη διαφορά ηλικίας (ἐγὼ δὲ πολλῷ νεώτερος τῶν ἐκείνῳ πεπραγμένων) που έχει 

ως αποτέλεσμα να μη γνωρίζει με σαφήνεια παρά μόνο εξ ακοής τις πράξεις του πατέρα 

του (ἃ μὴ σαφῶς ᾔδη, ἀκοῇ δὲ ἠπιστάμην). Ο ρήτορας όμως τονίζει πως θα 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην αδικηθεί ο πατέρας του και θα 

προσπαθήσει να παρουσιάσει με τον λόγο του τις πράξεις εκείνου, διακινδυνεύοντας 

βέβαια να κάνει κάποιο λάθος (Καίτοι τάχ’ ἂν σφαλείην, ἃ ἐκεῖνος ὀρθῶς ἔργῳ 

ἔπραξε, ταῦτ’ ἐγὼ λόγῳ μὴ ὀρθῶς εἰπών). 

Γ3.  

1. Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

πατρὸς: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → πατράσι(ν) 

μᾶλλον: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό. → μάλα 

ἐμοῦ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο πρόσωπο. → ἡμῖν 

νεώτερος: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος στον θετικό βαθμό. → νέας 

πραγμάτων: τη γενική του ενικού αριθμού. → πράγματος 

ἀπολογήσασθαι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

→ ἀπολογοῦ 

ἦν: τη γενική του ενικού αριθμού της μετοχής του μέλλοντα στο θηλυκό γένος. → 

ἐσομένης 

πεπραγμένων: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. → πεπρᾶχθαι 

ἀγωνιζομένου: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια 

φωνή. → ἠγωνίζοντο 

κατεμαρτύρουν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

→ καταμαρτυροῖτε 

2.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

τούτου: τη δοτική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος. → ταύταις 

ἃ: τη γενική του ενικού στο ουδέτερο γένος. → οὗ 

σαφῶς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → σαφέστατα 

ἀκοῇ: την ονομαστική του ενικού αριθμού. → ἀκοὴ 

δεινὰ: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος στον υπερθετικό βαθμό. 

→ δεινοτάτων 



Δώρα Ασημακοπούλου  Δήμητρα Γαρδάνη 

 

 

18 

λόγῳ: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → λόγων 

ᾔδη: το απαρέμφατο του ενεστώτα. → εἰδέναι 

ἠπιστάμην: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 

ἐπίστασο / ἐπίστω 

ἔφη: την ονομαστική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο αρσενικό γένος. 

→ φάσκων 

πάσχειν: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → πείσεσθαι 

ἀναγκάζων: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή. → 

ἠνάγκασας 

3.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ἐκεῖνος: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → ἐκείνων 

ὀρθῶς: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → ὀρθότερον 

ἔργῳ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → ἔργοις 

ἀπόστασιν: τη γενική του ενικού αριθμού. → ἀποστάσεως 

εὔνοιαν: τη δοτική του ενικού αριθμού. → εὐνοίᾳ 

ἔπραξε: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή. → πεπραχέναι 

εἰπών: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → εἰπὲ 

κεκινδυνεύσεται: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

→ ἐκινδυνεύου 

γενέσθαι: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα. → γίγνεται / ἐστί 

συνεξαμαρτεῖν: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

→ συνεξαμαρτάνοιεν 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15920) 

α. ἀπολογήσασθαι: είναι (τελικό απαρέμφατο) υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα Δεῖ  

πατέρα: είναι κατηγορούμενο στο ἐκεῖνον (υποκείμενο) από τη μετοχή ὄντα  

τῶν πεπραγμένων: (επιθετική μετοχή) είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική 

συγκριτική) από το νεώτερος  

δεινὰ: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο πάσχειν  
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ὅλη: είναι (ομοιόπτωτος) κατηγορηματικός προσδιορισμός στο πόλις  

β. ἐπειδὴ δὲ ἡ πόλις ὅλη κακῶς ἐβουλεύσατο ἀποστᾶσα καὶ ἥμαρτε [τῆς ὑμετέρας γνώμης]: 

Δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις που εισάγονται με τον χρονικό σύνδεσμο ἐπειδὴ και 

συνδέονται παρατακτικά με το καὶ (3 μονάδες)  

μετὰ τῆς πόλεως ὅλης ἠναγκάσθη συνεξαμαρτεῖν: Κύρια πρόταση (2 μονάδες 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18980) 

α. ἀπολογήσασθαι: είναι (τελικό απαρέμφατο) υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση 

εἰκὸς ἦν.  

πρεσβύτερος: είναι κατηγορούμενο στο ὁ μέν (υποκείμενο) [μέσω του συνδετικού 

ρήματος ἐστι].  

τῶν ἐμῶν: είναι (ομοιόπτωτος ονοματικός) επιθετικός προσδιορισμός στο πραγμάτων.  

ἐμέ: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἀναγκάζων και υποκείμενο στο απαρέμφατο 

ἀπολογεῖσθαι.  

ἔργῳ: είναι (ετερόπτωτος - δοτικοφανής) επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο 

ρήμα ἐδείκνυε.  

 

β.  Πρὶν μὲν γὰρ τὴν ἀπόστασιν τὴν Μυτιληναίων γενέσθαι: δευτερεύουσα 

επιρρηματική χρονική πρόταση (απαρεμφατική)  

ἔργῳ τὴν εὔνοιαν ἐδείκνυε τὴν εἰς ὑμᾶς·: κύρια πρόταση
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Θέματα Τράπεζας 17176 & 18982 
Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ χορευτοῦ §§24-25 (έκδ. του Gernet, L. Παρίσι: Les Belles Lettres, 

1923, ανατ. 1965) 

Γ1. Αυτή ήταν η πρόκληση που του απηύθυνα ενώπιον του δικαστηρίου. Kαι όχι μόνο 

οι ίδιοι οι δικαστές αλλά και πλήθος απλών πολιτών ήταν εκεί ως μάρτυρες. Ωστόσο, 

αρνήθηκαν να φέρουν την υπόθεση στη δικαιοσύνη εκείνη την εποχή, και έκτοτε 

αρνούνταν επίμονα. Γνώριζαν πολύ καλά ότι αντί να τους παράσχω αποδείξεις για την 

ενοχή μου, μια τέτοια έρευνα θα μου παρείχε απόδειξη ότι η δική τους κατηγορία ήταν 

εντελώς άδικη και αβάσιμη. Γνωρίζετε καλά, άνδρες, ότι αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι 

και ισχυρότεροι εξαναγκασμοί ανάμεσα στους ανθρώπους και ότι ο πιο σαφής και 

ο πλέον αξιόπιστος έλεγχος του δικαίου μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που 

υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι πολίτες που γνωρίζουν (τα πράγματα) και (στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν) δούλοι και είναι δυνατόν να αναγκάσει (κάποιος) τους 

ελεύθερους (να πουν την αλήθεια) με όρκους και με τον λόγο της τιμής τους, που 

είναι τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα πράγματα για τους ελεύθερους, και είναι 

δυνατόν (να αναγκάσει) τους δούλους με άλλα μέσα εξαναγκασμού, που, αν και 

πρόκειται να θανατωθούν (από τον κύριό τους), επειδή είπαν την αλήθεια, 

αναγκάζονται παρόλα αυτά να πουν την αλήθεια. Γιατί, στον καθένα η ανάγκη της 

παρούσης στιγμής είναι ισχυρότερη από αυτή του μέλλοντος.  

Μτφρ. Maidment, K. J. 1941. Διασκευή από τα αγγλικά στα νέα ελληνικά. 

Κι ενώ εγώ τους προκαλούσα και τους πρότεινα όλ’ αυτά στο δικαστήριο, όπου 

ήταν μάρτυρες οι ίδιοι οι δικαστές και άλλοι πολλοί ιδιώτες, αυτοί ούτε τότε αμέσως, 

ούτε κατόπιν ποτέ έως αυτή τη στιγμή, δεν δέχτηκαν να ενεργήσουν κατ’ αυτό τον δίκαιο 

τρόπο, επειδή ήξεραν καλά, ότι αυτός ο έλεγχος δεν θα βγαινε προς όφελος δικό τους κι 

εναντίον μου, αλλ’ αντιστρόφως, γιατί αυτό που μου κατηγορούσαν, δεν ήταν ούτε 

δίκαιο ούτε αληθινό. Γνωρίζετε όμως, κύριοι, ότι αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι και 

ισχυρότεροι εξαναγκασμοί, που μπορούν να γίνουν μεταξύ ανθρώπων, και ότι ο 

πλέον σαφής και ο πλέον αξιόπιστος έλεγχος του δικαίου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι πολίτες 

γνώστες των πραγμάτων και πολλοί δούλοι, και είναι δυνατό να αναγκάσει κανείς 

τους πρώτους να πουν την αλήθεια με τον όρκο και με τον λόγο της τιμής τους, που 

είναι τα μεγαλύτερα και ιερότερα πράγματα για έναν ελεύθερο, και τους δούλους 

με άλλα μέσα εξαναγκασμού, που κι αν μέλλουν ακόμη να θανατωθούν από τον 

κύριό τους, επειδή μαρτύρησαν, αναγκάζονται εν τούτοις να πουν την αλήθεια, 

γιατί πάντα η ανάγκη της παρούσας στιγμής είναι ισχυρότερη από τη μέλλουσα.  

Μτφρ. Νίκη Δενδρινού. 1939. 

Γ2.  Η διακρίβωση του δικαίου, σύμφωνα με τον ρήτορα, μπορεί να στηριχτεί από τις 

μαρτυρίες ανθρώπων που γνωρίζουν τα αληθινά περιστατικά και καταθέτουν για αυτά. 

Αν πρόκειται για ανθρώπους ελεύθερους, ο έλεγχος βασίζεται στους όρκους και στον 
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λόγο τους (ἐξείη μὲν τοὺς ἐλευθέρους ὅρκοις καὶ πίστεσιν ἀναγκάζειν), που είναι 

πολύ σημαντικά για τους ίδιους (ἃ τοῖς ἐλευθέροις μέγιστα καὶ περὶ πλείστου ἐστίν). 

Αν πρόκειται για δούλους, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι που θα 

τους εξαναγκάσουν να καταθέσουν την αλήθεια ακόμα κι αν κινδυνεύουν να 

τιμωρηθούν από τα αφεντικά τους στη συνέχεια (ἐξείη δὲ τοὺς δούλους ἑτέραις 

ἀνάγκαις, ὑφ' ὧν καὶ ἢν μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι κατειπόντες, ὅμως ἀναγκάζονται 

τἀληθῆ λέγειν). 

Γ3.  

1.   

ταῦτα: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → ταύτης 

δικαστηρίῳ: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. → δικαστήρια 

ἕτεροι: τη δοτική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. → ἑτέρῳ 

ἰδιῶται: την κλητική του ενικού αριθμού. → ἰδιῶτα 

πολλοὶ: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον συγκριτικό βαθμό. → πλείονες / 

πλείους 

προκαλουμένου: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή. → 

προκεκλῆσθαι 

λέγοντος: το β’ ενικό πρόσωπο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → λέξεις / ἐρεῖς 

παρῆσαν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

→ πάρεστε 

ἠθέλησαν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. → 

ἤθελε 

ἐλθεῖν: τη γενική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο ουδέτερο γένος → 

ἰόντος 

2.   

μάρτυρες: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → μάρτυσι(ν) 

εὖ: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → ἄριστα / βέλτιστα / κράτιστα 

ἔλεγχος: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → ἐλέγχων 

οὐδὲν: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → οὐδεμίαν 

μέγισται: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον θετικό βαθμό. → μεγάλαι 
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εἰδότες: το απαρέμφατο του αορίστου β’. → γνῶναι  

ἐγίγνετο: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’. → ἐγένου 

ᾐτιῶντο: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα. → αἰτιῷτο 

ἐπίστασθε: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → ἐπίστασθαι 

εἰσί: το απαρέμφατο του μέλλοντα. → ἔσεσθαι 

 

3.   

ὅρκοις: τη γενική του ενικού αριθμού. → ὅρκου 

πίστεσιν: τη δοτική του ενικού αριθμού. → πίστει 

πλείστου: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος στον συγκριτικό βαθμό. → 

πλείονος 

ἀνάγκαις: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → ἀναγκῶν 

δούλους: την κλητική του ενικού αριθμού. → δοῦλε 

ἐξείη: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. → ἐξῆν 

ἀναγκάζειν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή. → 

ἠνάγκασας 

μέλλωσιν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → μέλλειν 

ἀποθανεῖσθαι: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

→ ἀποθνήσκετε 

κατειπόντες: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → 

κάτειπε 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 17176) 

α. παντί: είναι ομοιόπτωτος προσδιορισμός (κατηγορηματικός) στο τῷ χρόνῳ.  

εἰδότες: είναι επιρρηματική αιτιολογική μετοχή (συνημμένη στο υποκείμενο), 

επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα ἠθέλησαν.  

ἰσχυρόταται: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο αἱ ἀνάγκαι (από το ρήμα εἰσι). 

ἀναγκάζειν: είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἐξείη (τελικό απαρέμφατο).  
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τἀληθῆ: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο λέγειν.  

τῆς μελλούσης: είναι (επιθετική μετοχή ως) ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός 

(γενική συγκριτική) στο ἰσχυροτέρα.  

β. «ὅτι αἱ ἀνάγκαι αὗται ἰσχυρόταται καὶ μέγισταί εἰσι τῶν ἐν ἀνθρώποις»: δευτερεύουσα 

ονοματική ειδική πρόταση, εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι, εκφέρεται με οριστική 

που δηλώνει το πραγματικό και λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα Ἐπίστασθε. 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18982) 

α. ἐν τῷ δικαστηρίω: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο 

λέγοντος.  

ὦ ἄνδρες: είναι κλητική προσφώνηση.  

ἀναγκάζειν: είναι (τελικό απαρέμφατο) υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἐξείη.  

ἅ: είναι υποκείμενο του ρήματος ἐστίν (αττική σύνταξη).  

μέγιστα: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) ἅ (από το ἐστίν).  

ἡ παροῦσα: είναι (επιθετική μετοχή) ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο 

ἀνάγκη.  

 

β. «ὅτι οὐκ ἂν τούτοις κατ' ἐμοῦ ἔλεγχος ἐγίγνετο οὗτος»: δευτερεύουσα (ονοματική) 

ειδική πρόταση ως αντικείμενο στη μετοχή (εὖ) εἰδότες
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Θέματα Τράπεζας 15873 & 19184 
Λυσίας, Δήμου Καταλύσεως Ἀπολογία §§15-17.3 (έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: 

Sansoni, 1955)  

Γ1. Ακόμα, κύριοι δικαστές, και από τις άλλες πράξεις μου αξίζει να σκεφθείτε 

(ποιος είμαι). Εγώ δηλαδή τέτοια συμπεριφορά έδειξα στις συμφορές της πόλεως, 

ώστε, εάν όλοι σκέφτονταν, όπως εγώ, κανείς από σας καμία συμφορά δεν θα είχε 

πάθει. Από μένα δηλαδή τον καιρό της ολιγαρχίας κανείς δεν θα φανεί ότι 

οδηγήθηκε στη φυλακή, ούτε εχθρός μου ότι τιμωρήθηκε, ούτε φίλος μου ότι 

ευεργετήθηκε. Και για τούτο βέβαια δεν πρέπει να απορεί κανείς. Διότι στην 

περίσταση εκείνη ήταν δύσκολο να ευεργετεί κανείς, εύκολο δε σε αυτόν που 

επιθυμούσε να βλάπτει. Δεν θα φανώ λοιπόν ότι περιέλαβα κάποιον στον κατάλογο 

των μη Αθηναίων, ούτε θα φανώ ότι εξάσκησα βία εναντίον δικαστή για να εκδώσει για 

μένα ευνοϊκή απόφαση, ούτε ότι έγινα πλουσιότερος επωφελούμενος από τις συμφορές 

του λαού. Και βέβαια, εάν αγανακτείτε εναντίον των αιτίων των εγκλημάτων που έχουν 

γίνει, πρέπει να θεωρείτε χρηστούς πολίτες εκείνους που κανέναν δεν αδίκησαν. Και 

ασφαλώς, κύριοι δικαστές, νομίζω ότι έχω δώσει μεγίστη απόδειξη για τον εαυτό μου 

στη δημοκρατία (νομίζω ότι έχω αποδείξει τα υπέρ της δημοκρατίας αισθήματά μου).  

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 

Ακόμη, άνδρες δικαστές, αξίζει να προβληματιστείτε και για τις άλλες μου 

πράξεις· έδειξα δηλαδή τέτοια διαγωγή στις συμφορές της πόλης, ώστε, αν όλοι 

είχαν τις ίδιες απόψεις με εμένα, κανένας από σας δε θα είχε πάθει τίποτε. Γιατί στην 

περίοδο της ολιγαρχίας κανείς δε θα φανεί ότι οδηγήθηκε εξαιτίας μου στη 

φυλακή, ούτε ότι τιμωρήθηκε κανείς από τους εχθρούς, ούτε ότι ευεργετήθηκε 

κανείς από τους φίλους. Και αυτό δεν είναι άξιο θαυμασμού· γιατί, εκείνη την 

εποχή ήταν δύσκολο να κάνει κανείς καλό, αλλά ήταν εύκολο, σ' όποιον ήθελε, να 

κάνει κακό. Ούτε, πάλι, θα φανώ ότι συμπεριέλαβα κανέναν στον κατάλογο των μη 

Αθηναίων, ούτε ότι ζήτησα την εύνοια κάποιου δικαστή, ούτε ότι έγινα πλουσιότερος 

εκμεταλλευόμενος τις δικές σας συμφορές. Κι όμως, αν οργίζεσθε εναντίον των 

υπευθύνων γι' αυτές τις συμφορές, είναι λογικό να θεωρούνται από σας ανώτεροι αυτοί 

που δεν έχουν διαπράξει κανένα κακό. Νομίζω ασφαλώς, άνδρες δικαστές, ότι έχω δείξει 

με τη μεγαλύτερη αξιοπιστία τα δημοκρατικά μου φρονήματα.  

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2004. 

Γ2.  Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν έβλαψε κανέναν την περίοδο της 

διακυβέρνησης της Αθήνας από τους τριάκοντα και μάλιστα ότι αν η δική του στάση 

ήταν υπόδειγμα συμπεριφοράς δεν θα είχαν δεινοπαθήσει οι Αθηναίοι (Ἐγὼ γὰρ 

τοιοῦτον ἐμαυτὸν ἐν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς παρέσχον ὥστε, εἰ πάντες τὴν 

αὐτὴν γνώμην ἔσχον ἐμοί, μηδένα ἂν ὑμῶν μηδεμιᾷ χρήσασθαι συμφορᾷ). 

Ειδικότερα, διατείνεται ότι δεν οδηγήθηκε κανένας στη φυλακή από τον ίδιο (Ὑπ’ ἐμοῦ 

γὰρ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ οὔτε ἀπαχθεὶς οὐδεὶς φανήσεται), ούτε τιμωρήθηκε κάποιος 
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εχθρός του (οὔτε τῶν ἐχθρῶν οὐδεὶς τετιμωρημένος), ούτε ευνοήθηκε κάποιος φίλος 

του (οὔτε τῶν φίλων εὖ πεπονθώς). Επιπλέον, δεν καταγράφηκε κανένας από τον ίδιο 

στον κατάλογο (Οὐ τοίνυν οὐδ’ εἰς τὸν κατάλογον Ἀθηναίων καταλέξας οὐδένα 

φανήσομαι), ούτε μεσολάβησε στους δικαστές για την τιμωρία κάποιου (οὐδὲ δίαιταν 

καταδιαιτησάμενος οὐδενός), ούτε εκμεταλλεύτηκε την περιουσία άλλου για να 

πλουτίσει ο ίδιος (οὐδὲ πλουσιώτερος ἐκ τῶν ὑμετέρων γεγονὼς συμφορῶν). Όλα 

αυτά συνιστούν, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, ισχυρές αποδείξεις των 

δημοκρατικών του φρονημάτων (μεγίστην ἡγοῦμαι περὶ ἐμαυτοῦ τῇ δημοκρατίᾳ 

πίστιν δεδωκέναι). 

Γ3.  

1.   

ἄνδρες: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → ἀνδράσι(ν) 

δικασταί: την κλητική του ενικού αριθμού. → δικαστὰ 

ἐμοὶ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο γ’ πρόσωπο. → σφίσιν 

ἐμαυτὸν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος του γ’ προσώπου. → 

σφίσιν αὐτοῖς 

πόλεως: τη δοτική του ενικού αριθμού. → πόλει 

πεπραγμένων: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στην ίδια 

φωνή. → πέπραξο 

παρέσχον: το απαρέμφατο του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → παρασχεῖν 

χρήσασθαι: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → χρῷο 

φανήσεται: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή. → 

ἐφαίνοντο 

τετιμωρημένος: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντέλικου στην ίδια φωνή. 

→ ἐτετιμώρητο 

2.   

συμφορᾷ: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → συμφοραὶ 

οὐδεὶς: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. → οὐδέσι(ν) 

ἐχθρῶν: το ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στο συγκριτικό βαθμό. → ἐχθιόνων 

εὖ: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → ἄριστα / βέλτιστα / κράτιστα 
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χαλεπὸν: τη γενική του ενικού αριθμού του υπερθετικού βαθμού στο θηλυκό γένος. → 

χαλεπωτάτης 

πεπονθώς: το β’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 

πάσχῃς 

θαυμάζειν: το απαρέμφατο του αορίστου στην ίδια φωνή. → θαυμάσαι 

ποιεῖν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → ποίει 

ἦν: το β’ ενικό πρόσωπο της  ευκτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. → εἴης 

ἐξαμαρτάνειν: το απαρέμφατο του παρακειμένου ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 

ἐξημαρτηκέναι 

3.   

ῥᾴδιον: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → ῥᾷστον 

κατάλογον: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → καταλόγοις 

βελτίους: το ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον υπερθετικό βαθμό. → βελτίστους 

αἰτίοις: τη γενική του ενικού αριθμού. → αἰτίου 

πίστιν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → πίστεις 

καταλέξας: το απαρέμφατο του αόριστου β’ στην ίδια φωνή. → κατειπεῖν 

νομίζεσθαι: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → 

νομιοῖντο 

γεγονὼς: το β’ ενικό  πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. → ἦσθα / ἐγίγνου / 

ἐγίνου 

ἡγοῦμαι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα. → ἡγοῦ 

δεδωκέναι: το α’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → 

ἔδομεν 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15873) 

α. ἀπαχθείς, τετιμωρημένος, πεπονθώς: κατηγορηματικές μετοχές (με ρήμα 

εξάρτησης φανήσεται)  

καταλέξας, καταδιαιτησάμενος, γεγονώς: κατηγορηματικές μετοχές (με ρήμα 

εξάρτησης φανήσομαι).  
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β. Σχηματίζεται υποθετικός λόγος με Υπόθεση εἰ τοῖς τῶν γεγενημένων κακῶν αἰτίοις 

ὀργίζεσθε (εἰ+οριστική ενεστώτα, ὀργίζεσθε) και Απόδοση εἰκός (ἐστι) καὶ τοὺς μηδὲν 

ἡμαρτηκότας βελτίους ὑφ’ ὑμῶν νομίζεσθαι (εἰκός ἐστι, οριστική ενεστώτα). Ο 

υποθετικός λόγος δηλώνει το πραγματικό. 

 
Γ4. (Θέμα Τράπεζας 19184) 

α.  με: είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο λέγειν.  

χρημάτων: είναι υποκείμενο στη μετοχή εἰσπραχθέντων (απόλυτη μετοχή).  

μᾶλλον: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα ἄν ἕλοιτο.  

πραότερα: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) πάντα (του ρήματος ἐστὶν).  

Ἐπὶ τῶν τριάκοντα: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο 

ρήμα ἂν εἴποιτε.  

τῶν τριάκοντα: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα κατηγοροῦμεν.  

 

β. «ὡς οὐ χρῆν εἰσπράττειν τοὺς ὀφείλοντας»: Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση. 

Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὡς (υποκειμενική κρίση) και εκφέρεται με οριστική 

που δηλώνει το πραγματικό [εξάρτηση από αρκτικό χρόνο (άμεσα από το λέγειν και 

έμμεσα από το ρήμα της κύριας ὑπολαμβανέτω)]. Συντακτική λειτουργία: αντικείμενο 

στο λέγειν.
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Θέματα Τράπεζας 16004 & 19190 
Ἀνδοκίδης, Περὶ τῶν μυστηρίων §§1-2 (έκδ. του Dalmeyda, G. Παρίσι: Les Belles 

Lettres, 1930, ανατ. 1966)  

 

Γ1.  

Η προετοιμασία και η προθυμία των εχθρών μου, κύριοι, να με βλάψουν με 

κάθε τρόπο, τόσο δίκαιο όσο και άδικο, από την πρώτη στιγμή που έφτασα σε 

αυτήν εδώ την πόλη, είναι γνωστή σχεδόν σε όλους σας, και δεν χρειάζεται να πω 

πολλά για αυτό το θέμα· θα σας ζητήσω, όμως, κύριοι, κάτι δίκαιο, που και εσείς 

θα είναι εύκολο να μου το προσφέρετε και εγώ θα αξίζει να το αποκτήσω από εσάς. 

Καταρχάς, να έχετε κατά νου ότι εγώ έχω τώρα παρουσιαστεί στο δικαστήριο, ενώ δεν 

με αναγκάζει κανείς να παρίσταμαι εδώ, αφού ούτε εγγυητές έχω ορίσει ούτε τελώ υπό 

κράτηση, επειδή έχω εμπιστοσύνη πρώτα και κύρια στη δικαιοσύνη και έπειτα σε εσάς 

ότι θα λάβετε δίκαιη απόφαση και δεν θα επιτρέψετε να με εξοντώσουν άδικα οι εχθροί 

μου, αλλά αντίθετα θα με σώσετε, εφαρμόζοντας το δίκαιο, όπως προβλέπουν οι νόμοι 

σας και οι όρκοι σύμφωνα με τους οποίους καλείστε να ψηφίσετε.  

Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. 2006. 

 

Τα τεχνάσματα και την επιθυμία των εχθρών μου, κύριοι δικαστές, να μου 

κάνουν κακόν με κάθε τρόπο, και δικαίως και αδίκως, από την πρώτη στιγμή που 

επέστρεψα σ’ αυτήν εδώ την πόλη, την γνωρίζετε όλοι σας περίπου και δεν 

χρειάζεται καθόλου να πολυλογώ γι' αυτά· θα σας παρακαλέσω, κύριοι δικαστές, 

για πράγματα που είναι δίκαια και εύκολα σ' εσάς να τα κάμετε προς χάριν μου και 

γι' εμένα πολύτιμα να τ' αποκτήσω από σας. Και πρώτον (σας παρακαλώ) να λάβετε 

υπ' όψιν σας ότι εγώ τώρα προσέρχομαι (ενώπιόν σας), αν και δεν είχα καμμία ανάγκη 

να μείνω, χωρίς ούτ' εγγυητές να βάλω, ενώ δεν αναγκάζομαι και από υποχρεώσεις μου, 

αλλ' ακριβώς επειδή πίστευσα πρώτον στο δίκαιον και δεύτερον σ' εσάς, ότι θ' 

αποφασίσετε τα δίκαια και δεν θα με αφήσετε να καταστραφώ αδίκως από τους εχθρούς 

μου, και πολύ περισσότερον ότι θα με σώσετε δικαίως, σύμφωνα και με τους νόμους σας 

και με τους όρκους που δώσατε, προκειμένου ν' αποφασίσετε.  

Μτφρ. Ε. Ανδρουλιδάκης. [1939]. Διασκευή από την Επιστημονική Ομάδα. 

 

Γ2.  Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα ο ρήτορας επιχειρεί να αντικρούσει την 

κατηγορία για παραβίαση του διατάγματος του Ισοτιμίδη που προσάπτει σε αυτόν ο 

κατήγορός του. Για να το πετύχει αυτό μειώνει το ήθος των αντιπάλων του, εξαίρει το 

δικό του ήθος και προχωρά σε παρακλήσεις και παραινέσεις προς τους δικαστές του. 

Συγκεκριμένα, προβάλλει έντονα το γεγονός της εκούσιας παρουσίας του στο 

δικαστήριο (νῦν ἐγὼ ἥκω οὐδεμιᾶς μοι ἀνάγκης οὔσης παραμεῖναι) και τονίζει πως 
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δεν κατέφυγε στον καθορισμό εγγυητών για να αποδείξει την αθωότητά του (οὔτ’ 

ἐγγυητὰς καταστήσας) και δεν έχει υποχρεωθεί σε κράτηση από το δικαστήριο (οὔθ’ 

ὑπὸ δεσμῶν ἀναγκασθείς). Δικαιολογεί τη στάση του τονίζοντας με έμφαση την 

εμπιστοσύνη που δείχνει τόσο στη δικαιοσύνη όσο και στους εκπροσώπους της 

(πιστεύσας δὲ μάλιστα μὲν τῷ δικαίῳ, ἔπειτα δὲ καὶ ὑμῖν). Προτρέπει, λοιπόν, τους 

ακροατές του να σκεφτούν και να εκτιμήσουν τη στάση που κρατάει και να φανούν 

αντάξιοι της εμπιστοσύνης που τους δείχνει αποφασίζοντας τα δίκαια (γνώσεσθαι τὰ 

δίκαια) και προστατεύοντάς τον από τους εχθρούς που θέλουν να τον βλάψουν (μὴ 

περιόψεσθαί με ἀδίκως ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν διαφθαρέντα). Τους ζητάει 

συνεπώς να τον σώσουν από την άδικη κατηγορία σύμφωνα με τους νόμους και τους 

όρκους που έχουν δώσει ότι θα αποφασίσουν δίκαια (ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον σώσειν 

δικαίως κατά τε τοὺς νόμους τοὺς ὑμετέρους καὶ τοὺς ὅρκους οὓς ὑμεῖς ὀμόσαντες 

μέλλετε τὴν ψῆφον οἴσειν). 

 

Γ3.  

1. Τὴν μὲν παρασκευήν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὴν προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν, ὥστ’ ἐμὲ 

κακῶς ποιεῖν ἐκ παντὸς τρόπου καὶ δικαίως καὶ ἀδίκως, ἐξ ἀρχῆς ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην 

εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί, σχεδόν τι πάντες ἐπίστασθε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων πολλοὺς 

λόγους ποιεῖσθαι.  

α.  Να εντοπίσετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του αποσπάσματος και να τα 

μεταφέρετε στη δοτική ενικού και πληθυντικού. (Μονάδες 4 → 1 μονάδα κάθε τύπος) 

ἄνδρες → ἀνδρί / ἀνδράσιν 

τὴν πόλιν → τῇ πόλει / ταῖς πόλεσιν 

 

β.  Να μεταφέρετε τα επιρρήματα του αποσπάσματος στους άλλους βαθμούς 

παραθετικών. (Μονάδες 4 → 0,5 μονάδα κάθε τύπος) 

κακῶς – κάκιον – κάκιστα 

 δικαίως – δικαιότερον – δικαιότατα 

 ἀδίκως - ἀδικώτερον - ἀδικώτατα 

 ταχέως / ταχύ – θᾶττον - τάχιστα 

 

γ.  ποιεῖσθαι: να γράψετε το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής 

ενεστώτα και το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της ευκτικής ενεστώτα. (Μονάδες 2 

→ 1 μονάδα κάθε τύπος) 

ποιοῦ 

 ποιοῖντο 
 

2.  

παρασκευήν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → παρασκευαῖς 

ἄνδρες: την κλητική του ενικού αριθμού. → ἄνερ 

πάντες: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος. → πᾶσιν 
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ὑμῶν: τον ίδιο τύπο στο  γ΄ πρόσωπο της αντωνυμίας. → σφῶν 

δίκαια: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → δικαιότατα 

ποιεῖν: το γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής ενεστώτα. → ποιείτω 

γνώσεσθαι: το απαρέμφατο του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → γνῶναι 
ἀφικόμην: το β΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

→ ἀφικνεῖ (ῇ) 

χαρίζεσθαι: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → χαριεῖσθαι 

παραμεῖναι: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → παραμενεῖν 

 
 

3.  

προθυμίαν: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → προθυμιῶν 

ἐχθρῶν: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → ἐχθιόνων 

πολλοὺς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → πλείστους 

λόγους: την κλητική του ενικού αριθμού. → ὦ λόγε 

ἐγγυητὰς: την κλητική του ενικού αριθμού. → ὦ ἐγγυητά 

ἐπίστασθε: το ίδιο πρόσωπο στην ευκτική του ίδιου χρόνου. → ἐπίσταισθε 

δεήσομαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → δεῖσθαι 

τυχεῖν: το α΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής ενεστώτα. → τυγχάνω  
ἐνθυμηθῆναι: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής στον ίδιο χρόνο. → 

ἐνθυμήθητι 

οἴσειν: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄. → ἐνεγκεῖν 

 

Γ4.  Γ4. (Θέμα Τράπεζας 16004) 

 

α. τῶν ἐχθρῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική υποκειμενική) στο προθυμίαν.  

παντός: είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τρόπου.  

ὑμῶν: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα δεήσομαι.  

ἀνάγκης: είναι υποκείμενο στην (απόλυτη) μετοχή οὔσης.  

ὑπὸ δεσμῶν: είναι (εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός) ποιητικό αίτιο στη 

μετοχή ἀναγκασθείς.  

τῶν ἐμῶν: είναι (ομοιόπτωτος) επιθετικός προσδιορισμός στο τῶν ἐχθρῶν.  

β. ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί: Η πρόταση είναι δευτερεύουσα 

(επιρρηματική) χρονική και επεξηγεί τον χρονικό προσδιορισμό που ανέφερε ο 

ομιλητής ἐξ ἀρχῆς. 
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Γ4. (Θέμα Τράπεζας 19190) 

 
α. ποιεῖσθαι: Είναι τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα δεῖ. 

Υποκείμενο απαρεμφάτου: ἐμὲ (εννοείται): ετεροπροσωπία.  

χαρίζεσθαι: Είναι τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα δεήσομαι. Υποκείμενο 

ρήματος εννοείται ἐγὼ. Υποκείμενο απαρεμφάτου ὑμᾶς (εννοείται): ετεροπροσωπία. 

τυχεῖν: Είναι τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα δεήσομαι. Υποκείμενο ρήματος 

εννοείται ἐγώ. Υποκείμενο απαρεμφάτου ἐγώ. Έχουμε ταυτοπροσωπία.  

 

β. οὔσης: Είναι (επιρρηματική) εναντιωματική μετοχή με υποκείμενο το ἀνάγκης· 

πρόκειται για απόλυτη μετοχή (γενική απόλυτη), καθώς το υποκείμενο της μετοχής δεν 

είναι όρος της πρότασης (το ρήμα το οποίο προσδιορίζει επιρρηματικά έχει ως 

υποκείμενο το ἐγώ).  

καταστήσας: Είναι (επιρρηματική) αιτιολογική μετοχή με υποκείμενο το ἐγώ· πρόκειται 

για συνημμένη μετοχή στο υποκείμενο του ρήματος ἥκω το οποίο προσδιορίζει 

επιρρηματικά.
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Θέματα Τράπεζας 17213 & 19186 
∆ημοσθένης, Κατὰ Ἀνδροτίωνος §§51.4-52 (έκδ. του Butcher, S.H. Οξφόρδη: 

Clarendon Press 1907, ανατ. 1966) 

 

Γ1. Κανείς ας μην καταλάβει ότι θεωρώ πως τα οφειλόμενα χρήματα δεν έπρεπε 

να είχαν απαιτηθεί από τους κακοπληρωτές. Έπρεπε. Αλλά πώς; Όπως και ο νόμος 

ορίζει, προς όφελος των άλλων πολιτών. Αυτό είναι το πνεύμα της δημοκρατίας. 

Γιατί αυτό που έχετε κερδίσει, άνδρες Αθηναίοι, με την απαίτηση ασήμαντων 

χρηματικών ποσών με τέτοιο τρόπο, δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που χάσατε 

με την υιοθέτηση τέτοιων συνηθειών στην πολιτική ζωή. Αν πράγματι θέλατε να 

μάθετε γιατί κάποιος θα προτιμούσε να ζει περισσότερο σε ένα δημοκρατικό 

πολίτευμα παρά σε ένα ολιγαρχικό, θα καταλάβετε ότι ο προφανέστατος λόγος 

είναι ότι στη δημοκρατία όλα είναι πιο φιλήσυχα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να 

δείξω ότι ο κατηγορούμενος έχει αποδειχτεί πιο σκληρός και από οποιαδήποτε 

ολιγαρχία στον κόσμο. Όμως εδώ στην πόλη μας, πότε έγιναν τα πιο εξωφρενικά 

πράγματα; Όλοι θα πείτε, την εποχή των Τριάκοντα. Τότε λοιπόν, όπως μαθαίνουμε, 

κανείς, ενώ μπορούσε να κρυφτεί στο σπίτι του, δεν στερήθηκε το δικαίωμα να σώσει τη 

ζωή του. Αυτό για το οποίο κατηγορούμε τους Τριάκοντα είναι ότι συλλάμβαναν 

ανθρώπους παράνομα από την αγορά.  

Μτφρ. J.H. Vince. 1935. Διασκευή από τα αγγλικά στα νέα ελληνικά. 

 

Και κανείς ας μη νομίσει ότι ισχυρίζομαι ότι δεν έπρεπε να αναγκασθούν να 

πληρώσουν όσοι καθυστερούν τους φόρους. Βεβαίως έπρεπε. Αλλά πώς; Όπως ο 

νόμος ορίζει, δηλαδή προς το γενικό συμφέρον, διότι αυτή είναι η αρχή της 

δημοκρατίας. Διότι, πολίτες Αθηναίοι, δεν έχετε τόσο ωφεληθεί από τα χρήματα τα 

οποία εισπράχθηκαν με αυτόν τον τρόπο, όσο έχετε ζημιωθεί, διότι εισήχθησαν 

αυτού του είδους τα ήθη στην πόλη. Διότι αν θέλετε να εξετάσετε για ποιους λόγους 

θα προτιμούσε κάποιος να ζει υπό δημοκρατικό πολίτευμα παρά υπό ολιγαρχικό, 

αυτό θα έβρισκε κανείς κυριότερο, ότι όλα στη δημοκρατία είναι πραότερα. Ότι 

βέβαια αυτός αποδείχθηκε περισσότερο σκληρός και αναιδής από οποιαδήποτε 

ολιγαρχία θα το παραλείψω. Αλλά σε μας πότε έως τώρα γίνονταν φοβερότερα 

πράγματα στην πόλη; Όλοι θα δίνατε την απάντηση ότι συνέβησαν στην εποχή των 

τριάκοντα τυράννων. Εντούτοις τότε, καθώς ακούμε, κάθε πολίτης ήταν ασφαλής, εάν 

κρυβόταν στην οικία του, αλλά για αυτό κατηγορούμε τους τριάκοντα, ότι αυτοβούλως 

προέβαιναν σε συλλήψεις στην αγορά.  

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος, 1961. Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 

Γ2.  Ο Δημοσθένης κατηγορεί τον Ανδροτίωνα με απώτερο στόχο να τον παραμερίσει 

από την πολιτική ζωή, αφού είχε γίνει μισητός από την είσπραξη φόρων. Σύμφωνα με 

το απόσπασμα, ο ρήτορας είναι υπέρ της είσπραξης φόρων από τους οφειλέτες αλλά με 
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τρόπο που ταιριάζει στο δημοκρατικό πολίτευμα: να γίνεται βάσει του νόμου προς το 

γενικό συμφέρον (Ὡς ὁ νόμος κελεύει· τῶν ἄλλων ἕνεκα). Η χρήση μεθόδων βίας στη 

διαδικασία είσπραξης προσιδιάζει περισσότερο σε ολιγαρχικά καθεστώτα και θυμίζει τη 

«μαύρη» εποχή της διακυβέρνησης της πόλης από τους τριάκοντα (Ἀλλὰ παρ' ἡμῖν πότε 

πώποτε δεινότατ' ἐν τῇ πόλει γέγονεν; Ἐπὶ τῶν τριάκοντα, πάντες ἂν εἴποιτε). Οι 

άνθρωποι προτιμούν το δημοκρατικό καθεστώς γιατί όλα είναι πιο ήπια σε αυτό (Εἰ γὰρ 

θέλετ' ἐξετάσαι τίνος εἵνεκα μᾶλλον ἄν τις ἕλοιτ' ἐν δημοκρατίᾳ ζῆν ἢ ἐν ὀλιγαρχίᾳ, 

τοῦτ' ἂν εὕροιτε προχειρότατον, ὅτι πάντα πραότερ' ἐστὶν ἐν δημοκρατίᾳ.) και 

συνεπώς ο ρήτορας μπορεί να κατηγορήσει εύλογα τον Ανδροτίωνα που φέρεται με 

τρόπο σκληρό και βίαιο για να εισπράξει τους οφειλόμενους φόρους (οὗτος 

ἀσελγέστερος γέγονεν). 

 

Γ3.  

1.   

μηδεὶς: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. → μηδὲν 

με: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο β’ πρόσωπο. → ὑμῶν 

νόμος: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → νόμοις 

ἄλλων: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → ἄλλης 
δημοτικόν: την ίδια πτώση, γένος και αριθμό στον υπερθετικό βαθμό. → 

δημοτικώτατον 

ὑπολαμβανέτω: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → ὑπολήψεσθαι 
λέγειν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → 

εἴπετε 

χρῆν: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα  στην ίδια φωνή. → χρείη / 

χρεών εἴη  
εἰσπράττειν: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. → 

εἰσέπραττον 

κελεύει: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή. → κεκελευκέναι 
 

 

2.   

ἄνδρες: την κλητική του ενικού αριθμού. → ἄνερ 

χρημάτων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → χρήμασι(ν) 

τρόπον: τη γενική του ενικού αριθμού. → τρόπου 

ἐθῶν: τη δοτική του ενικού αριθμού. → ἔθει 

πολιτείαν: την κλητική του ενικού αριθμού. → πολιτεία 

εἰσπραχθέντων: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου. → εἰσπραχθῆναι 

ὠφέλησθε: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → ὠφελεῖ 

/ ὠφελῇ 
ἐζημίωσθε: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού αορίστου. → 
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ἐζημιώθησαν 
ἐξετάσαι: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 

ἐξετάζοις 

εὕροιτε: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → εὑρὲ 
 

3.   

ὀλιγαρχίας: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → ὀλιγαρχιῶν 

δεινότατα: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον θετικό βαθμό. → δεινὰ 

ἡμῖν: τη δοτική του ενικού αριθμού στο α’ πρόσωπο. → ἐμοὶ / μοι 

πάντες: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → πάσης 

ἀγορᾶς: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → ἀγοραὶ 
βούλεσθε: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. → 

ἐβούλου 

γέγονεν: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου β’. → γένηται 
ἀκούειν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → 

ἀκούσεται 
κατηγοροῦμεν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

→ κατηγόρει 

ἀπῆγον: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’. → ἀπάγαγε 
  

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 17213) 

α. Yπόθεση: Εἰ γὰρ θέλετ' ἐξετάσαι  

Απόδοση: τοῦτ' ἂν εὕροιτε προχειρότατον  

Στην υπόθεση έχουμε εἰ + οριστική (θέλετε) και στην απόδοση δυνητική ευκτική (ἄν 

εὕροιτε). Ο υποθετικός λόγος δηλώνει το πραγματικό.  

β. λέγειν: είναι αντικείμενο στο ρήμα ὑπολαμβανέτω [ειδικό απαρέμφατο]  

ἐξετάσαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα θέλετ’(ε) [τελικό απαρέμφατο]  

ζῆν: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἄν ἔλοιτο [τελικό απαρέμφατο] 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 19186) 

α. με: είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο λέγειν.  

χρημάτων: είναι υποκείμενο στη μετοχή εἰσπραχθέντων (απόλυτη μετοχή).  

μᾶλλον: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα ἄν ἕλοιτο.  

πραότερα: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) πάντα (του ρήματος ἐστὶν).  

Ἐπὶ τῶν τριάκοντα: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο 

ρήμα ἂν εἴποιτε.  

τῶν τριάκοντα: είναι (έμμεσο) αντικείμενο ςτο ριμα κατθγοροῦμεν. β. «ὡσ οὐ χρῆν 

εἰςπράττειν τοὺσ ὀφείλοντασ»: Δευτερεφουςα ονοματικι ειδικι πρόταςθ. Ειςάγεται με 
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τον ειδικό ςφνδεςμο ὡσ (υποκειμενικι κρίςθ) και εκφζρεται με οριςτικι που δθλϊνει το 

πραγματικό [εξάρτθςθ από αρκτικό χρόνο (άμεςα από το λζγειν και ζμμεςα από το ριμα 

τθσ κφριασ ὑπολαμβανζτω)]. Συντακτικι λειτουργία: αντικείμενο ςτο λζγειν.
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Θέμα Τράπεζας 15910 & 18363 

Ξενοφών Ελληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 4, &1-3.5 (έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: 

Clarendon Press, 1900, ανατ. 1968) 

Γ1. Τέτοιος στάθηκε ο θάνατος του Θηραμένη. Τότε πια θεώρησαν οι Τριάντα πως 

ήταν ελεύθεροι να τυραννούν δίχως φόβο· όχι μόνο απαγόρευσαν σ' όσους δεν ήταν 

γραμμένοι στον κατάλογο να μπαίνουν στην πόλη, αλλά τους έδιωχναν κι απ' τ' 

αγροκτήματά τους για να τους αρπάξουν, αυτοί κι οι φίλοι τους, τη γη τους. Οι 

κατατρεγμένοι κατέφευγαν στον Πειραιά, μα κι εκεί συνεχιζόταν ο διωγμός· τα Μέγαρα 

κι η Θήβα γέμισαν πρόσφυγες. Τότε κίνησε από τη Θήβα ο Θρασύβουλος με 

εβδομήντα περίπου άνδρες και κατέλαβε τ' οχυρό φρούριο της Φυλής. Μια μέρα 

που 'κανε καλό καιρό βγήκαν οι Τριάντα από την πόλη να τους χτυπήσουν, έχοντας 

μαζί τους τούς Τρεις Χιλιάδες και το ιππικό. Όταν έφτασαν στη Φυλή, μερικοί νέοι 

τόλμησαν να επιτεθούν αμέσως στο φρούριο, αλλά πληγώθηκαν κι έφυγαν 

άπρακτοι. Οι Τριάντα σχεδίαζαν να χτίσουν τείχος για να εμποδίσουν τον 

ανεφοδιασμό των επαναστατών και να τους αναγκάσουν να παραδοθούν· τη 

νύχτα όμως και την άλλη μέρα χιόνισε πολύ.  

Μτφρ. Ρ. Ρούφος. [1966] 2000. 

 

Ο Θηραμένης, λοιπόν, μ' αυτόν τον τρόπο πέθανε. Και οι Τριάντα, επειδή πια ήταν 

ελεύθεροι να κυβερνούν χωρίς φόβο, απαγόρευσαν σ' όσους δεν ήταν γραμμένοι στον 

κατάλογο να μπαίνουν στην πόλη και τους έδιωχναν ακόμη κι απ' τα χωράφια τους, για 

να τα οικειοποιηθούν αυτοί κι οι φίλοι τους. Καταφεύγοντας πολλοί στον Πειραιά και 

παίρνοντας μαζί τους κι άλλους πολλούς γέμισαν και τα Μέγαρα και τη Θήβα με 

πρόσφυγες. Τότε ξεκίνησε από τη Θήβα ο Θρασύβουλος με εβδομήντα περίπου 

άνδρες και καταλαμβάνει το ισχυρό φρούριο Φυλή. Μια μέρα που είχε καλό καιρό, 

βγήκαν οι Τριάντα από την πόλη να τους χτυπήσουν μαζί με τους Τρεις Χιλιάδες 

και το ιππικό. Όταν έφτασαν στη Φυλή, μερικοί νέοι τόλμησαν να επιτεθούν 

αμέσως στο φρούριο, αλλά δεν κατάφεραν τίποτε και, αφού τραυματίστηκαν, 

έφυγαν άπρακτοι. Όταν οι Τριάντα σχεδίαζαν να χτίσουν τείχος για να εμποδίσουν 

τον ανεφοδιασμό τους και να τους αναγκάσουν να παραδοθούν, τη νύχτα και την 

άλλη μέρα χιόνισε πάρα πολύ.  

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002.  

Γ2. Μετά τον θάνατο του Θηραμένη οι τριάκοντα προσπάθησαν να 

ισχυροποιήσουν την εξουσία τους ακόμα περισσότερο απαγορεύοντας σε όσους ήταν 

εκτός του καταλόγου των τρισχιλίων δικών τους ανθρώπων να μπαίνουν στην πόλη της 

Αθήνας (προεῖπον μὲν τοῖς ἔξω τοῦ καταλόγου μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ) και 

διώχνοντας από τα κτήματά τους πλούσιους Αθηναίους για να οικειοποιηθούν οι ίδιοι 

και οι φίλοι τους τις περιουσίες τους (ἦγον δὲ ἐκ τῶν χωρίων, ἵν’ αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι 
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τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν.). Η δράση τους αυτή όμως δεν έμεινε χωρίς αντίδραση. 

Πολύ γρήγορα ο Θρασύβουλος ξεκίνησε από τη Θήβα μαζί με εβδομήντα περίπου 

συντρόφους του και κατέλαβαν το φρούριο της Φυλής για να αρχίσουν ένοπλο αγώνα 

εναντίον των τυράννων (Ἐκ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὁρμηθεὶς ἐκ Θηβῶν ὡς σὺν 

ἑβδομήκοντα Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν). Οι προσπάθειες των τριάκοντα 

να τους νικήσουν απέβησαν άκαρπες στην πρώτη τους σύγκρουση (προσέβαλλον πρὸς 

τὸ χωρίον, καὶ ἐποίησαν μὲν οὐδέν, τραύματα δὲ λαβόντες ἀπῆλθον). [Γνωρίζουμε 

από την Α’ Λυκείου πως η σύγκρουση κλιμακώθηκε και κορυφώθηκε με την τελική νίκη 

των δημοκρατικών και αυτό σήμανε το τέλος της κυριαρχίας των 30 τυράννων]. 

 

Γ3.  

1. Βουλομένων δὲ τῶν τριάκοντα ἀποτειχίζειν, ὅπως ἐκπολιορκήσειαν αὐτοὺς 

ἀποκλείσαντες τὰς ἐφόδους τῶν ἐπιτηδείων, ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν παμπλήθης καὶ 

τῇ ὑστεραίᾳ. 

α.  Να εντοπίστε τα ουσιαστικά του αποσπάσματος και να μεταφέρετε στη δοτική 

πληθυντικού. (Μονάδες 4) 

τὰς ἐφόδους → ταῖς ἐφόδοις 

τῶν ἐπιτηδείων → τοῖς ἐπιτηδείοις 

τῆς νυκτὸς → ταῖς νυξὶ(ν) 

χιὼν → χιόσι(ν) 
β.  Να αναγνωρίσετε την αντωνυμία του αποσπάσματος και να την μεταφέρετε στην 

ίδια πτώση και αριθμό στο θηλυκό γένος. (Μονάδα 1) 

αὐτοὺς → αὐτὰς 

γ.  Να γράψετε τη μετοχή θηλυκού γένους στη γενική ενικού όλων των ρηματικών 

τύπων του αποσπάσματος στον χρόνο που βρίσκονται. (Μονάδες 5) 

βουλομένων → βουλομένης 

ἀποτειχίζειν → ἀποτειχιζούσης 

ἐπολιορκήσειαν → ἐκπολιορκησάσης 

ἀποκλείσαντες → ἀποκλεισάσης 

ἐπιγίγνεται → ἐπιγιγνομένης 

 

2. 

χωρίων: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → χωρία 

αὐτοῖς: τη δοτική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. → αὐτῷ 

φίλοι: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → φιλίονες (φιλίους)/ φίλτεροι / 

φιλαίτεροι 

ἀγροὺς: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → ἀγροῖς 

πολλοὺς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → πλείστους 

ἀπέθανεν: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → ἀποθανεῖσθαι 

ἐξὸν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα. → ἔξεστι 

εἰσιέναι: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β’.  → εἰσελθεῖν 
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ἦγον: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → ἄγαγε 

φευγόντων: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα στην ίδια φωνή. → φευξομένων / 

φευξουμένων 

 

3.   

Θήβας: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → Θῆβαι 

ἰσχυρόν: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → ἰσχυρότατον 

ἱππεῦσι: την ίδια πτώση στον ενικό αριθμό. → ἱππεῖ 

εὐημερίας: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → εὐημερίαις 

τραύματα: τη γενική του ενικού αριθμού. → τραύματος 

ἄγοντες: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής στον αόριστο παθητικής φωνής. → ἤχθη 

ὁρμηθεὶς: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής στον ίδιο χρόνο. → ὠρμήθης 

καταλαμβάνει: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β’ στην ίδια φωνή. → κατέλαβε 

ἐβοήθουν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → βοηθεῖν 

ἀφίκοντο: τη μετοχή αρσενικού γένους στην ονομαστική πληθυντικού αριθμού στον 

ίδιο χρόνο. → ἀφικόμενοι 
 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15910) 

α. τοῖς ἔξω: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα προεῖπον.  

τούτων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο ἀγρούς.  

τῶν νέων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο τινες.  

τραύματα: είναι αντικείμενο στη μετοχή λαβόντες.  

τῶν τριάκοντα: είναι υποκείμενο στην (απόλυτη) μετοχή βουλομένων.  

β. Αρκεί να αναφερθούν 5 από τους παρακάτω επιρρηματικούς προσδιορισμούς του 

τόπου:  

εἰς τὸ ἄστυ: προσδιορίζει το απαρέμφατο εἰσιέναι  

ἐκ τῶν χωρίων: προσδιορίζει το ρήμα ἦγον  

εἰς τὸν Πειραιᾶ: προσδιορίζει τη μετοχή φευγόντων  

ἐντεῦθεν: προσδιορίζει τη μετοχή ἄγοντες  

ἐκ Θηβῶν: προσδιορίζει τη μετοχή ὁρμηθεὶς  

ἐκ τοῦ ἄστεως: προσδιορίζει το ρήμα ἐβοήθουν 
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Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 18363) 

α. οἱ τριάκοντα: υποκείμενο στο ρήμα προεῖπον.  

αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι: υποκείμενα στο ρήμα ἔχοιεν.  

Θρασύβουλος: υποκείμενο στη μετοχή ὁρμηθεὶς (συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος).  

εὐημερίας: υποκείμενο στη μετοχή οὔσης (γενική απόλυτη).  

 

β. πολλούς: αντικείμενο στη μετοχή ἄγοντες.  

οὐδέν: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα ἐποίησαν.  

τραύματα: αντικείμενο στη μετοχή λαβόντες.  

ἀποτειχίζειν: (τελικό απαρέμφατο) αντικείμενο στη μετοχή Βουλομένων.  

αὐτούς: αντικείμενο στο ρήμα ἐκπολιορκήσειαν. 


