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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1.  

Μου φαίνεται πως θα πάθουμε το αντίθετο από αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. 

Γιατί παλαιότερα έπρεπε οι κατήγοροι να παρουσιάσουν ποιά έχθρα έχουν προς τους 

κατηγορουμένους· τώρα, όμως, πρέπει να πληροφορηθείτε από τους 

κατηγορουμένους ποιά έχθρα έχουν απέναντι στην πόλη, εξαιτίας της οποίας 

τόλμησαν να διαπράξουν τέτοια αδικήματα εις βάρος της. Ωστόσο, σάς εκθέτω τον 

λόγο μου όχι τάχα επειδή έχω προσωπική έχθρα προς αυτούς και έχω υποστεί 

οικογενειακές συμφορές, αλλά επειδή κατά την γνώμη μου υπάρχουν αναρίθμητοι 

λόγοι ώστε να οργίζεσθε μαζί τους είτε για ιδιωτικές είτε για δημόσιες υποθέσεις.  

 

Α2. 

Ο Λυσίας ποτέ δεν παρουσιάστηκε σε δικαστήριο παρά μόνο έγραφε λόγους για 

άλλους. Στον λόγο αυτόν, όμως, παρουσιάζεται ο ίδιος ως κατήγορος, διότι, όντας 

δημοκρατικός αυτός και η οικογένειά του, εκδιώχθηκαν, τούς δημεύθηκε η περιουσία, 

ο ίδιος εξορίστηκε και ο αδελφός του θανατώθηκε.  

Στο παρόν κείμενο ο Λυσίας φοβάται μήπως δεν αποδώσει μία ισχυρή και αντάξια της 

οικογενείας του κατηγορία. Παρόλ’ αυτά, πιστεύει πως είναι τόσα πολλά τα 

εγκλήματα των Τριάντα τυράννων και δη του Ερατοσθένη σε προσωπικό και δημόσιο 

επίπεδο, τα οποία θα προκαλέσουν την οργή των δικαστών και την σίγουρη καταδίκη 

τους.  

 

Β1α. 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

μέγεθος μεγέθεσι 

ἀληθὲς ἀληθέσι 

φεύγοντα φεύγουσι 

ὃ, τι οἷστισι 

πρᾶγμα πράγμασι 

 

 

Β1β. 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

ἐπιλιπεῖν ἐπιλελοιπέναι 

παθεῖν πεπονθέναι 

φυγόντας πεφευγότας 

πύθεσθαι πεπύσθαι 

ἐξαμαρτεῖν ἐξημαρτηκέναι 
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Β2α.  

-ἄπορον εἶναι : ειδικό απρόσωπο απαρέμφατο, υποκείμενο του απροσώπου ρήματος 

δοκεῖ. Και το απρόσωπο ρήμα δοκεῖ και το απρόσωπο απαρέμφατο ἄπορον εἶναι 

δέχονται την ίδια δοτική προσωπική  μοι. 

-Οὐκ ἄρξασθαί ἀλλὰ παύσασθαι : τελικά απαρέμφατα, που συνδέονται με τον 

παρατακτικό ἀλλὰ, υποκείμενα του απροσώπου απαρεμφάτου ἄπορον εἶναι. Το 

υποκείμενο και των δύο απαρεμφάτων, προερχόμενο από την δοτική προσωπική, είναι 

μοι > με. 

-ἢ ἀπειπεῖν ἢ ἐπιλιπεῖν : τελικά απαρέμφατα, που συνδέονται με τους παρατακτικούς 

ἢ…ἢ, υποκείμενα της απρόσωπης φράσης ἀνάγκη (ἐστι). Δεν δέχεται η απρόσωπη 

φράση εδώ δοτική προσωπική, αλλά τα υποκείμενα των απαρεμφάτων βρίσκονται απ’ 

ευθείας σε αιτιατική τὸν κατήγορον, τὸν χρόνον. 

-ἐπιδεῖξαι : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απροσώπου ρήματος ἔδει. Δοτική 

προσωπική δεν δέχεται ποτέ το ρήμα δεῖ, και γι’ αυτό το υποκείμενο του 

απαρεμφάτου εδώ βρίσκεται απ’ ευθείας σε αιτιατική τοὺς κατηγοροῦντας. 

-πυνθάνεσθαι : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απροσώπου ρήματος χρὴ. 

Δοτική προσωπική δεν δέχεται ποτέ το ρήμα χρὴ, και γι’ αυτό το υποκείμενο του 

απαρεμφάτου εδώ βρίσκεται απ’ ευθείας σε αιτιατική (εδώ νοείται το ὑμᾶς). 

 

 

Β2β. 

Η μετοχή λέγοντι, εξαρτώμενη από το απαρέμφατο παύσασθαι είναι 

κατηγορηματική, συνημμένη στο υποκείμενο του απαρεμφάτου, δηλαδή το νοούμενο 

με από την δοτική προσωπική μοι. Ο Λυσίας εδώ επιλέγει να την συνάψει απ’ ευθείας 

στην δοτική προσωπική μοι, εκ της οποίας θα προερχόταν το υποκείμενο με. Αυτό 

μπορεί να συμβαίνει και χαρακτηρίζεται ως έλξη της μετοχής στην πτώση.  

 

 

Β2γ. 

Ο Β΄ όρος σύγκρισης με το ἢ εκφέρεται ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα προς τον Α΄ όρο. 

Άρα εδώ, εφόσον ο Β΄ όρος είναι ένας εμπρόθετος χρόνου ἢ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ, 

θα περιμέναμε κάτι που να δηλώνει χρόνο, π.χ. έναν εμπρόθετο χρόνου ή επίρρημα 

χρόνου ή χρονική μετοχή-πρόταση, κ.λπ. Ωστόσο δεν βλέπουμε. Πρέπει να γίνουμε 

λίγο πιο προσεκτικοί, διότι το απαρέμφατο πείσεσθαι (του ρήματος πάσχω) είναι 

και δηλώνει μέλλοντα και ο εμπρόθετος ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ δηλώνει παρελθόν. 

Άρα εδώ ο Λυσίας συγκρίνει το παρελθόν με το μέλλον. 

 

 


