
 

 

2.  ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 

 Α, 20-22 
 

 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
Αν κάποιος από σας θέλει να εξετάσει ποια είναι η αιτία και αυτό που 
κάνει τη βουλή να συγκεντρώνεται, το λαό να ανεβαίνει στην εκκλησία, 

τα δικαστήρια να γεμίζουν, τους παλαιούς άρχοντες να παραχωρούν με 
τη θέλησή τους τη θέση τους στους νέους άρχοντες και να γίνονται όλα 

με τα οποία η πόλη διοικείται και σώζεται, θα διαπιστώσει ότι οι νόμοι 
είναι η αιτία αυτών και το ότι όλοι πειθαρχούν σ’ αυτούς  διότι, αν 
καταλυθούν οι νόμοι και δοθεί στον καθένα εξουσία να κάνει ό,τι θέλει, 

όχι μόνο η πολιτεία καταστρέφεται αλλά και η ζωή μας δεν θα διέφερε σε 
τίποτα από τη ζωή των θηρίων. Γιατί τι νομίζετε ότι θα κάνει αυτός αν 

καταλυθούν οι νόμοι, ο οποίος, αν και οι νόμοι έχουν κύρος, είναι 
τέτοιος; Επειδή λοιπόν οι νόμοι είναι παραδεκτό ότι σώζουν την πόλη 
μετά από τους θεούς, πρέπει όλοι εσείς με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς 

(θα κάνατε), αν καθόσαστε για να δεχτείτε έρανο, να τιμάτε και να 
επαινείτε εκείνον που υπακούει σ’ αυτούς, με την ιδέα ότι καταβάλλει 
στην πατρίδα την εισφορά της σωτηρίας της πλήρη, να τιμωρείτε δε 

εκείνον που δεν πειθαρχεί. 
 

 
 
 

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 
 

ἑκούσας: την κλητική ενικού αριθμού στο αρσενικό 

γένος  

ω εκών 

τοιοῦτος: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό 

γένος 

τοιαύταις 

πληρωταί: τη γενική ενικού αριθμού (το υ) πληρωτου 

πλήρη: την αντίστοιχη πτώση στο συγκριτικό βαθμό τήν 

πληρεστέραν 

πατρίδι: τη δοτική πληθυντικού αριθμού πατρίσι 

ἀναβαίνειν: τον αντίστοιχο τύπο στον μέλλοντα αναβήσεσθαι 

πληροῦσθαι: το γ΄ ενικό υποτακτικής του ίδιου 

χρόνου στην ίδια φωνή 

πληρ ωται 

ὑπεξιέναι: το β΄ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου υπέξιθι 

δοθείσης: το γ΄ πληθυντικό οριστικής ίδιου χρόνου εδόθησαν 

διενέγκαι: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο της 

ίδιας φωνής 

διενηνοχώς ε ιη 

 
 

 



 

 

3α. Να συντάξετε τις παρακάτω λέξεις:   
 
ἀναβαίνειν: απαρέμφατο του αποτελέσματος που εξαρτάται από το «τό 
ποιουν» (μετοχή ρήματος που δηλώνει ενέργεια, δράση). 

αἰτίους: κατηγορούμενο στο αντικείμενο «τούς νόμους» του ρήματος 
«ευρήσει».  

λυθέντων (το πρώτο): υποθετική μετοχή, γενική απόλυτη με 
υποκείμενό της «τούτων». 
ἐράνου: γενική αντικειμενική από το «πληρωταί». 

ὡς φέροντα: αιτιολογική μετοχή υποκειμενικής αιτιολογίας με 
υποκείμενό της «τόν πειθόμενον». 
ἐπαινεῖν: υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος «δε ι» και τελικό 

απαρέμφατο 
 

3β.  Υπόθεση: ει τις … βούλεται 
       Απόδοση: τούς νόμους ε υρήσει … πείθεσθαι 
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει το πραγματικό. 

Για το προσδοκώμενο χρειάζεται στην υπόθεση: εάν + υποτακτική και 
στην απόδοση: οριστική μέλλοντα.  
Άρα: Υ: εάν … βούληται 

       Α: … ευρήσει... 
 

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

 Ἐπειδή τοίνυν οἱ νόμοι μετά τούς θεούς ὁμολογοῦνται σῴζειν τήν 

πόλιν: δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση κρίσεως. 
Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο «επειδή», γιατί λανθάνει η 

έννοια του χρόνου και δηλώνει γνωστή αιτιολογία. Εκφέρεται με 
οριστική « ομολογουνται», γιατί το αίτιο είναι πραγματικό. 

Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στα 
απαρέμφατα «τιμ αν, επαινειν, κολάζειν». 

 ὥσπερ ἄν: δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική-παραβολική 

πρόταση που δηλώνει τρόπο (με εννοούμενο ρήμα « εποιε ιτε»). 
 εἰ καθῆσθε ἐράνου πληρωταί: δευτερεύουσα επιρρηματική 

υποθετική πρόταση. 
 

 
 

 
Επιμέλεια: 

Καρβελά Διονυσία 

 
 
 
 


