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10. ΑΙΣΧΥΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ, 169-170 

 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

Νομίζω ότι όλοι εσείς θα συμφωνήσετε ότι αυτές πρέπει να είναι οι ιδιότητες 

του δημοφιλή, πρώτον δηλαδή να έχει γεννηθεί ελεύθερος και από πατέρα 

και από μητέρα, για να μην αντιπαθεί (διάκειται εχθρικά προς) τους νόμους 

που στηρίζουν τη δημοκρατία, εξαιτίας της ατυχίας ως προς την καταγωγή 

του, δεύτερον να υπάρχει γι’ αυτόν κάποια ευεργεσία εκ μέρους των 

προγόνων του προς το δήμο ή πράγμα που είναι αναγκαιότατο να μην 

υπάρχει καμία έχθρα, για να μην επιχειρήσει να κάνει κακό στην πόλη 

εκδικούμενος για τα αδικήματα των προγόνων του. Τρίτο, πρέπει να είναι 

από τη φύση του σώφρονας και ολιγαρκής στην καθημερινή του ζωή, για να 

μην δωροδοκείται εις βάρος του λαού λόγω των ακόλαστων δαπανών του, 

τέταρτο να είναι συνετός και δυνατός στο λόγο. Γιατί είναι ωραίο η σκέψη 

του να προτιμά τα καλύτερα και η μόρφωση του ρήτορα και ο λόγος να 

πείθει τους ακροατές : διαφορετικά, πρέπει να προτάσσουμε πάντα τη 

σκέψη από το λόγο. 
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2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:    (Μονάδες 10) 

 

δυσμενής: το ουδέτερο γένος στην αιτιατική 

πληθυντικού 

τά δυσμενῆ 

μηδεμίαν: τη δοτική πληθυντικού στο αρσενικό 

γένος 

μηδέσι(ν) 

σώφρονα: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό 

βαθμό 

σωφρονέστερον 

βέλτιστα: το θετικό βαθμό του επιρρήματος εὖ 

ῥήτορος: την κλητική ενικού αριθμού ῥῆτορ 

πεφυκέναι: το απαρέμφατο αορίστου φῦναι 

βοηθῶν: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής ίδιου 

χρόνου 

βοηθούντων/ 

βοηθείτωσαν 

εἰπεῖν: το β΄ πληθυντικό οριστικής ίδιου χρόνου εἴπατε 

προαιρεῖσθαι: τον αντίστοιχο τύπο στον παθητικό 

αόριστο β΄ 

προαιρεθῆναι 

τούς ἀκούοντας: τον αντίστοιχο τύπο στον 

μέλλοντα 

τούς ἀκουσομένους 
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3α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:     (Μονάδες 5) 

 

ὑπάρξαι: υποκείμενο του απαρεμφάτου δεῖν και τελικό απαρέμφατο. 

τοῖς νόμοις: δοτική αντικειμενική από το επίθετο δυσμενής. 

τό ἀναγκαιότατον: προεξαγγελτική παράθεση στο μηδεμίαν ἔχθραν. 

τῶν προγόνων: γενική υποκειμενική από το ἀτυχήμασι. 

τά βέλτιστα: σύστοιχο αντικείμενο στο προαιρεῖσθαι. 

 

 

3β. τούς ἀκούοντας: (Μονάδα 1) 

Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση: τούτους, 

οἵ ἀκούουσι.          

     

 

 

4α. «ὅπως μή διά … τοῦ δήμου»: (Μονάδα 1) 

Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή: μή διά …. δωροδοκήσοντα … 

          

 

 

4β. οἵ σóζουσι τήν δημοκρατίαν»: (Μονάδες 2) 

Να μεταφέρετε την πρόταση στην παθητική σύνταξη: ἡ δημοκρατία 

σóζεται ὑπό τούτων.        

           

 

 

4γ.  προτακτέον: (Μονάδα 1) 

Να αναλύσετε το ρηματικό επίθετο: δεῖ προτάσσειν ἡμᾶς …  

 

 

 

 

 


