
 

 

2.  ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 

 Α, 20-22 
 
 

  

Ει τις ὑμῶν ἐξετάσαι βούλεται, τί ποτ' ἐστί τό αἴτιον καί τό ποιοῦν τήν 

βουλήν συλλέγεσθαι, τόν δῆμον εἰς τήν ἐκκλησίαν ἀναβαίνειν, τά 

δικαστήρια πληροῦσθαι, τάς ἕνας ἀρχάς ταῖς νέαις ἑκούσας ὑπεξιέναι καί 

πάντα, δι' ων ἡ πόλις οἰκεῖται καί σῴζεται, γίγνεσθαι, τούς νόμους εὑρήσει 

τούτων αἰτίους καί τό τούτοις ἅπαντας πείθεσθαι· ἐπεί λυθέντων γε τούτων 

καί ἑκάστῳ δοθείσης ἐξουσίας ὅ,τι βούλεται ποιεῖν, οὐ μόνον ἡ πολιτεία 

οἴχεται, ἀλλ' οὐδ' ὁ βίος ἡμῶν τοῦ τῶν θηρίων οὐδέν ἄν διενέγκαι. Τί γάρ 

ἄν τοῦτον αὐτόν οἴεσθε ποιεῖν λυθέντων τῶν νόμων, ὅς ὄντων κυρίων 

τοιοῦτός ἐστιν; Ἐπειδή τοίνυν οἱ νόμοι μετά τούς θεούς ὁμολογοῦνται 

σῴζειν τήν πόλιν, δεῖ πάντας ὑμᾶς τόν αὐτόν τρόπον, ὥσπερ ἄν εἰ καθῆσθε 

ἐράνου πληρωταί, τόν μέν πειθόμενον τούτοις ὡς φέροντα τήν τῆς 

σωτηρίας φοράν πλήρη τῇ πατρίδι τιμᾶν καί ἐπαινεῖν, τόν δ' ἀπειθοῦντα 

κολάζειν. 

 

 
 
 

Λεξιλόγιο 

ἕνος -η - ον = παλαιός   
πληρῶ + αιτ. + δοτ. = γεμίζω κάτι με κάτι 

ὑπεξέρχομαι + δοτική = παραχωρώ τη θέση μου σε κάποιον 
οἴχομαι = φεύγω, εξαφανίζομαι, καταστρέφομαι 
φορά = εισφορά   

φέρω + δοτ. +αιτ. = προσφέρω σε κάποιον κάτι 
κολάζω + αιτιατ. = τιμωρώ κάποιον 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. Να μεταφράσετε το κείμενο.   (Μονάδες 20) 
 

 
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:  

ἑκούσας: την κλητική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος 
τοιοῦτος: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος 
πληρωταί: τη γενική ενικού αριθμού 

πλήρη: την αντίστοιχη πτώση στο συγκριτικό βαθμό 
πατρίδι: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

ἀναβαίνειν: τον αντίστοιχο τύπο στον μέλλοντα 
πληροῦσθαι: το γ΄ ενικό υποτακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή 
ὑπεξιέναι: το β΄ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 

δοθείσης: το γ΄ πληθυντικό οριστικής ίδιου χρόνου 



 

 

διενέγκαι: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο της ίδιας φωνής 
(Μονάδες 10) 

 
 

3α. Να συντάξετε τις παρακάτω λέξεις: ἀναβαίνειν, αἰτίους, λυθέντων 
(το πρώτο), ἐράνου, ὡς φέροντα. 

(Μονάδες 5) 

 
3β. Να αναγνωρίσετε τον πρώτο υποθετικό λόγο του κειμένου και να 
τον μετατρέψετε, ώστε να δηλώνει το προσδοκώμενο. 

             (Μονάδες 2) 
 

 
3γ. «Ἐπειδή τοίνυν οἱ νόμοι … τόν δ' ἀπειθοῦντα κολάζειν.»: Να 

εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της περιόδου και να 

αναγνωρίσετε αναλυτικά τη δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται με το 

«επειδή» (είδος, εισαγωγή, εκφορά, χρήση).   

             (Μονάδες 3) 
 

 
 [καθ ησθε:   Να μελετήσετε το ρήμα, σχολ. γραμμ. σελ. 235-236.] 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Επιμέλεια: 

Καρβελά Διονυσία 
 
 


