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10. ΑΙΣΧΥΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ, 169-170 

 

Οἶμαι τοίνυν ἅπαντας ἄν ὁμολογήσειν ὑμᾶς τάδε δεῖν ὑπάρξαι τῷ δημο- 

τικῷ, πρῶτον μέν ἐλεύθερον αὐτόν εἶναι καί πρός πατρός καί πρός μητρός, 

ἵνα μή διά τήν περί τό γένος ἀτυχίαν δυσμενής ᾖ τοῖς νόμοις, οἵ σῴζουσι τήν 

δημοκρατίαν, δεύτερον δ' ἀπό τῶν προγόνων εὐεργεσίαν τινά αὐτῷ πρός τόν 

δῆμον ὑπάρχειν, ἤ τό γ' ἀναγκαιότατον μηδεμίαν ἔχθραν, ἵνα μή βοηθῶν τοῖς 

τῶν προγόνων ἀτυχήμασι κακῶς ἐπιχειρῇ ποιεῖν τήν πόλιν. Τρίτον σώφρονα 

καί μέτριον χρή πεφυκέναι αὐτόν πρός τήν καθ' ἡμέραν δίαιταν, ὅπως μή διά 

τήν ἀσέλγειαν τῆς δαπάνης δωροδοκῇ κατά τοῦ δήμου, τέταρτον εὐγνώμονα 

καί δυνατόν εἰπεῖν· καλόν γάρ τήν μέν διάνοιαν προαιρεῖσθαι τά βέλτιστα, 

τήν δέ παιδείαν τήν τοῦ ῥήτορος καί τό λόγον πείθειν τούς ἀκούοντας· εἰ δέ 

μή, τήν γ' εὐγνωμοσύνην ἀεί προτακτέον τοῦ λόγου. 

 

 

 

Λεξιλόγιο 

βοηθῶ τινι = εκδικούμαι για κάποιον 

ἀσέλγεια δαπάνης = ακόλαστη δαπάνη, έξοδα 

εὐγνώμων = καλόγνωμος, στοχαστικός 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    
1. Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου.      (Μονάδες 20) 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:    (Μονάδες 10) 

δυσμενής: το ουδέτερο γένος στην αιτιατική πληθυντικού 

μηδεμίαν: τη δοτική πληθυντικού στο αρσενικό γένος 

σώφρονα: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό 

βέλτιστα: το θετικό βαθμό του επιρρήματος 

ῥήτορος: την κλητική ενικού αριθμού 

πεφυκέναι: το απαρέμφατο αορίστου 

βοηθῶν: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής ίδιου χρόνου 

εἰπεῖν: το β΄ πληθυντικό οριστικής ίδιου χρόνου 

προαιρεῖσθαι: τον αντίστοιχο τύπο στον παθητικό αόριστο β΄ 

τούς ἀκούοντας: τον αντίστοιχο τύπο στον μέλλοντα 
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3α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:     (Μονάδες 5) 

ὑπάρξαι, τοῖς νόμοις, τό ἀναγκαιότατον, τῶν προγόνων, τά βέλτιστα.   

 

 

3β. τούς ἀκούοντας: Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη 

δευτερεύουσα πρόταση.        (Μονάδα 1) 

 

 

4α. «ὅπως μή διά … τοῦ δήμου»: Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή. 

          (Μονάδα 1) 

 

 

4β. οἵ σóζουσι τήν δημοκρατίαν»: Να μεταφέρετε την πρόταση στην 

παθητική σύνταξη.             (Μονάδες 2) 

 

 

4γ.  προτακτέον: Να αναλύσετε το ρηματικό επίθετο.   (Μονάδα 1) 

 

 

 

 

Επανάληψη στις τελικές προτάσεις και τα τριτόκλιτα επίθετα. 

 


