
 

 

5. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ,  

212-213 
 

 
1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

 
Θέλω λοιπόν και εκείνο να σας διηγηθώ, το οποίο λένε ότι είπε κάποτε ο 

Σόλωνας κατηγορώντας κάποιον (που)επειδή θέσπισε ακατάλληλο νόμο. 

Λέγεται δηλαδή ότι αυτός είπε στους δικαστές, αφού διατύπωσε τις άλλες 

κατηγορίες, ότι υπάρχει νόμος, για να μιλήσω έτσι, σε όλες γενικά τις 

πόλεις, αν κάποιος παραχαράζει το νόμισμα, θάνατος να είναι η τιμωρία. 

Αφού ρώτησε δε (τους δικαστές) αν ο νόμος τούς φαίνεται δίκαιος και 

καλός, επειδή (λέγεται) ότι συμφώνησαν οι δικαστές, (λέγεται) ότι είπε 

πως αυτός νομίζει ότι το αργύριο είναι νόμισμα που έχει επινοηθεί από 

τους πολίτες για τις ιδιωτικές τους συναλλαγές και ότι νομίζει πως οι 

νόμοι είναι νόμισμα της πόλης. (Λέγεται ότι είπε ο Σόλωνας) ότι πρέπει οι 

δικαστές να μισούν και να τιμωρούν πολύ περισσότερο, αν κάποιος 

καταστρέφει αυτό που είναι νόμισμα της πόλης και το παραποιεί παρά 

αν κανείς (καταστρέφει) εκείνο που είναι (νόμισμα) των απλών πολιτών.  

 
 

 
 

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 
 

Σόλωνα: τη γενική ενικού αριθμού Σόλωνος 

ἁπάσαις: τη δοτική ενικού αριθμού απάσ η 

ἔπος: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού τά επη 

καλῶς: την ονομαστική πληθυντικού του επιθέτου 

στο ουδέτερο γένος στο συγκριτικό βαθμό στον 

πληθυντικό αριθμό 

τά 

καλλίονα/καλλίω 

ἰδίων: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό ιδιαιτέρων/ 

ιδιωτέρων 

φασί: το β΄ ενικό οριστικής παρατατικού εφησθα 

θέντος: την ονομαστική ενικού στο ίδιο γένος ο θείς 

διαφθείρῃ: το α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα διαφθερουμεν 

φαίνεται: το β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου πέφανθε/ 

πεφήνατε 

εὑρημένον: το β΄ ενικό προστακτικής παθητικού 

αορίστου α΄ 

ευρέθητι 

 



 

 

3α. Να συντάξετε τις παρακάτω λέξεις:  

  
τινός: αντικείμενο της μετοχής «κατηγορο υντα» και υποκείμενο της 

μετοχής «θέντος». 

ὡς ἔπος εἰπεῖν: απόλυτο απαρέμφατο που δηλώνει σκοπό (συναντάται 

με τη μορφή στερεότυπης έκφρασης, δεν εξαρτάται από το ρήμα και 

αναφέρεται σε όλο το περιεχόμενο της πρότασης στην οποία ανήκει). 

θάνατον: κατηγορούμενο μέσω του συνδετικού «ε ιναι» στο υποκείμενό 

του «τήν ζημίαν». 

αὐτοῖς: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το δοξαστικό 

ρήμα «φαίνεται».  

τοῖς ἰδιώταις: δοτική του ποιητικού αιτίου από το «ε υρημένον». 

πολλῷ: δοτική του μέτρου ή της διαφοράς από το επίρρημα «μ αλλον». 

 

 

3β. Αναγνώριση του είδους των προτάσεων και μεταφορά τους 
στον ευθύ λόγο: 
 

 εἰ δίκαιος αὐτοῖς καί καλῶς ἔχων ὁ νόμος φαίνεται: Δευτερεύουσα 
ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, κρίσεως, ολικής άγνοιας, 

απλή.  
Ευθεία ερώτηση: Δίκαιος υμ ιν καί καλῶς ἔχων ὁ νόμος 

φαίνεται; 
 

 ὅτι αὐτός ἡγεῖται ἀργύριον μέν νόμισμ' εἶναι τῶν ἰδίων 

συναλλαγμάτων εἵνεκα τοῖς ἰδιώταις εὑρημένον: Δευτερεύουσα 

ονοματική ειδική πρόταση, κρίσεως.  

Ευθύς λόγος:  Εγώ ἡγουμαι ἀργύριον μέν νόμισμ' εἶναι τῶν 

ἰδίων συναλλαγμάτων εἵνεκα τοῖς ἰδιώταις εὑρημένον. 

 

 

3γ. επερωτήσας : χρονική μετοχή: επεί επερώτησε 

      εὑρημένον:  αναφορική μετοχή: ο ε υρηται  

(Μονάδες 1) 
 

 

Επιμέλεια: 
Καρβελά Διονυσία 

 
 
 


