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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Δημοσθένους, περὶ εἰρήνης 2-3 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

- Δυσκόλου δ' ὄντος....ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι  : Μία περίοδος, μία κύρια 

πρόταση. Η  γενική απόλυτη ὄντος είναι μία εναντιωματική μετοχή, που 

έχει υποκείμενο το έναρθρο απαρέμφατο τοῦ βουλεύεσθαι, 

κατηγορούμενα δυσκόλου καὶ χαλεποῦ, ενώ φύσει δοτική του τρόπου. 

Ρήμα της πρότασης το πεποιήκατε, υποκείμενο ὑμεῖς, αντικείμενο αὐτὸ 

(=τό βουλεύεσθαι), κατηγορούμενο του αντικειμένου χαλεπώτερον, ενώ 

η δοτική πολλῷ ως δοτική του μέτρου στο χαλεπώτερον.  

 

- οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι...μετὰ τὰ πράγματα : Μία περίοδος, δύο κύριες 

πρότασεις, που συνδέονται με τους αντιθετικούς συνδέσμους μὲν-δὲ. 

Ρήμα στην πρώτη κύρια το εἰώθασιν, υποκείμενο το ἄνθρωποι, το οποίο 

συνοδεύεται από τους προσδιορισμούς οἱ ἄλλοι (επιθετικός) και πάντες 

(κατηγορηματικός), αντικείμενο ρήματος το απαρέμφατο χρῆσθαι. Στο 

απαρέμφατο χρῆσθαι υποκείμενο οἱ ἄνθρωποι (ταυτοπροσωπία), 

αντικείμενο το έναρθρο απαρέμφατο τῷ βουλεύεσθαι.  Ο εμπρόθετος 

πρὸ τῶν πραγμάτων του χρόνου  (προτερόχρονο) στο χρῆσθαι τῷ 

βουλεύεσθαι. Στην επόμενη πρόταση ρήμα νοείται το εἰώθατε, 

υποκείμενο ὑμεῖς, αντικείμενο χρῆσθαι (= τῷ βουλεύεσθαι), και ο 

εμπρόθετος του χρόνου μετὰ τὰ πράγματα  στο χρῆσθαι.  

 

- Ἐκ δὲ τούτου συμβαίνει....ἐκφεύγειν ὑμᾶς : Μία περίοδος με τρεις 

προτάσεις, μία κύρια και τρεις δευτερεύουσες. Η κύρια είναι ἐκ δὲ τούτου 

συμβαίνει παρὰ πάντα τὸν χρόνον τὸν μὲν ἐπιτιμῶντα εὐδοκιμεῖν καὶ 

δοκεῖν εὖ λέγειν, τὰ δὲ πράγματα καὶ ἐκφεύγειν ὑμᾶς. Ρήμα της κύριας το 

απρόσωπο συμβαίνει, υποκείμενα του ρήματος τα απαρέμφατα, μὲν 

εὐδοκιμεῖν καὶ δοκεῖν...δὲ ἐκφεύγειν. Το ρήμα το προσδιορίζουν δύο 

εμπρόθετοι, ένας της αιτίας, ἐκ τούτου  (= ὑμεῖς χρῆσθε τῷ βουλεύεσθαι 

μετὰ τὰ πράγματα) και ένας χρόνου (δηλώνει διάρκεια), παρὰ πάντα 

τὸν χρόνον (πάντα > κατηγορηματικός στο τόν χρόνον). Η αναφορική 
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πρόταση ὃν οἶδα ἐγώ είναι προσδιοριστική στο χρόνον. Μέσα στη 

πρόταση, ρήμα οἶδα (με την σημασία : ξέρω επισταμένως κάτι από όσα 

έχω δει και ζήσει, δηλ. από την πείρα μου), υποκείμενο ἐγώ, αντικείμενο 

ὅν. Στην σύνταξη των απαρεμφάτων τώρα. Το εὐδοκιμεῖν : υποκείμενο 

τὸν ἐπιτιμῶντα. Η δευτερεύουσα που παρεμβάλεται, οἷς ἄν ἁμάρτητε, 

είναι αναφορική υποθετική πρόταση. Όσον αφορά στην αναφορικότητά 

της είναι αντικείμενο της επιθετικής μετοχής τὸν ἐπιτιμῶντα, όσον 

αφορά στην επιρρηματικότητά της είναι υποθετική. Στη δομή της 

αναφορικής φανερώνεται η αναφορική έλξη, καθώς η δοτική οἷς δεν 

δικαιολογείται από την σύνταξη του ρήματος. Δηλαδή τούτοις ἃ ἂν 

ἁμάρτητε, όπου το τούτοις αντικείμενο της μετοχής ἐπιτιμῶντα, και 

μέσα στην πρόταση υποκείμενο ὑμεῖς, αντικείμενο σύστοιχο ἅ. Στο 

δοκεῖν : υποκείμενο τὸν ἐπιτιμῶντα, αντικείμενο το ειδικό  απαρέμφατο 

εὖ λέγειν, που έχει υποκείμενο πάλι τὸν ἐπιτιμῶντα. Το τελευταίο 

απαρέμφατο θέλει προσοχή· ἐκφεύγειν : υποκείμενο αυτού είναι τὰ 

πράγματα και η αναφορική πρόταση περὶ ὧν βουλεύεσθαι, που 

συνδέεται παρατακτικά με τὰ πράγματα μέσω του καὶ. Αντικείμενο 

απαρεμφάτου ὑμᾶς. Στην αναφορική πρόταση, περὶ ὧν βουλεύεσθε, ο 

εμπρόθετος περὶ ὧν της αναφοράς. 

 

- Οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ......καὶ τὰ προειμένα σωθήσεται : Μία παράγραφος, 

μία περίοδος. Από τις συνήθεις περίπλοκες εκτενείς περιόδους του 

Δημοσθένη. Έχουμε δύο κύριες προτάσεις και τέσσερεις δευτερεύουσες. Η 

πρώτη κύρια οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων οἴομαι. Ρήμα το 

οἴομαι, ενώ η γενική απόλυτη καίπερ ἐχόντων είναι εναντιωματική 

μετοχή, με υποκείμενο το τούτων και το οὕτως επίρρημα τρόπου. Η 

άρνηση οὐ μαζί με το μὴν χάνει την αρνητική της σημασία και 

ισοδυναμεί η φράση οὐ μὴν ἀλλὰ > οὐ μέντοι αλλὰ  (=όμως, ωστόσο) 

[στην πραγματικότητα η όλη φράση οὐ μὴν ἀλλὰ  είναι ελλειπτική, που 

νοείται ως εξής : οὐ μὴν (τὰ πράγματα καὶ περὶ ὧν βουλεύεσθαι) 

ἐκφεύγουσιν ὑμᾶς .. ἀλλὰ καίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων οἴομαι...= οι 

εξελίξεις, βέβαια, και αυτά τα οποία συζητάτε ξεφεύγουν από την 

δική σας βούληση,.. ωστόσο, αν και έχουν έτσι τα πράγματα, είμαι 

αισιόδοξος.....]. Η επόμενη κύρια πρόταση πεπεικὼς ἐμαυτὸν ἀνέστηκα 

ἕξειν καὶ λέγειν καὶ συμβουλεύειν ρήμα το ἀνέστηκα, η μετοχή πεπεικὼς 

χρονική, έχοντας υποκείμενο το ιδιο με του ρήματος ἐγὼ, αντικείμενο 

μετοχής ἐμαυτὸν (άμεσο) και το απαρέμφατο ἕξειν (έμμεσο). Στην ουσία 

η φράση πεπεικὼς ἐμαυτὸν ισοδυναμεί με το τύπο πεποιθὼς ( = έχω 

πείσει τον εαυτό μου > έχω την πεποίθηση, είμαι πεπεισμένος). Επίσης το 

ειδικό απαρέμφατο ἕξειν καλύπτει και το οἴομαι ως αντικείμενό του.  

Τώρα το απαρέμφατο αυτό (ἕξειν) καλυπτεται με υποκείμενο το ἐγὼ 
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(ταυτοπροσωπία), και αντικείμενα τα άλλα δύο απαρέμφατα λέγειν καὶ 

συμβουλεύειν. Η δευτερεύουσα υποθετική ἂν ἐθελήσατε τοῦ θορυβεῖν 

καὶ φιλονικεῖν ἀκούειν είναι ένας εξαρτημένος υποθετικός λόγος του 

προσδοκωμένου, με απόδοση το απαρέμφατο ἕξειν (ανεξάρτητος : ἂν 

ἐθελήσατε...ἕξω). Στη δομή της υποθετικής τώρα, ρήμα το ἐθελήσατε, 

υποκείμενο ὑμεῖς,  αντικείμενο ἀκούειν (τελ. απαρέμφατο). Στο 

απαρέμφατο αυτό υποκείμενο πάλι ὑμεῖς (ταυτοπροσωπία), αντικείμενο 

νοείται ἐμοῦ. Η μετοχή ἀποστάντες τροπική που καλύπτεται από τα 

έναρθρα απαρέμφατα τοῦ θορυβεῖν καὶ φιλονικεῖν ως αντικείμενά της 

(φανερή η διάθεση του Δημοσθένη να προκαταλάβει τις τυχόν εις βάρος 

του αποδοκιμασίες). Η επόμενη πρόταση, ὡς ὑπὲρ....προσήκει, μπορεί  να 

εξηγηθεί ως αναφορική παραβολική του τρόπου στο ἀποστάντες τοῦ 

θορύβου καὶ φιλονικεῖν (οὕτως) [στην ουσία ως μία αναφορική σε θέση 

επιρρηματικού του τρόπου, επεξήγηση στην τροπική μετοχή 

ἀποστάντες]. Στην δομή της τώρα, προσήκει απρόσωπο ρήμα, το 

απαρέμφατο που νοείται ἀκούειν (ἀποστάντες τοῦ θορυβεῖν καὶ 

φιλονικεῖν) υποκείμενό του, η αναφορική μετοχή χωρίς άρθρο 

βουλευομένοις ως δοτική προσωπική, ενώ οι εμπρόθετοι ὑπὲρ πόλεως 

καὶ τηλικούτων πραγμάτων της αναφοράς στην μετοχή. Και τέλος οι 

τελευταίες δύο προτάσεις δι' ὧν καὶ τὰ παρόντα  ἔσται βελτίω καὶ τὰ 

προειμένα σωθήσεται πλάγιες ερωτηματικές, αντικείμενα άμεσα των 

απαρεμφάτων λέγειν καὶ συμβουλεύειν (έμμεσο αντικείμενο στα 

απαρέμφατα νοείται το ὑμῖν). Βεβαίως το δι' ὧν αντικαθιστά το ὅπως. 

Στην δομή τώρα των προτάσεων, ἔσται το ρήμα στην πρώτη, τὰ παρόντ'  

υποκείμενο, βελτίω κατηγορούμενο. Στην επόμενη, σωθήσεται ρήμα, 

υποκείμενο τὰ προειμένα (αττική σύνταξη). Ο εμπρόθετος δι' ὧν του 

τρόπου (είπαμε αντί του ὅπως) στα ρήματα των προτάσεων.     
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

1. 

                Αν και η απόφαση κατόπιν σκέψης και συζήτησης είναι εκ 

φύσεως πράγμα δύσκολο και επίπονο, εσείς, Αθηναίοι, παρόλ’ αυτά, τό 

έχετε κάνει ακόμα πιο δύσκολο· γιατί όλοι οι άλλοι άνθρωποι συνηθίζουν 

να παίρνουν τις αποφάσεις τους προτού εξελιχθούν τα γεγονότα, εσείς 

όμως κατόπιν αυτών.  

             Εξαιτίας αυτού συμβαίνει σ’ όλα τα χρόνια που εγώ έχω δει και 

ζήσει μέσα στην πολιτική ζωή της πόλης, αυτός που επικρίνει τα 

σφάλματα στα οποία υποπέσατε να αποκτά καλή φήμη και να θεωρείται 

επίσης και καλός ρήτορας, τελικά, όμως, οι εξελίξεις και αυτά για τα 

οποία συσκέπτεστε να μην εξαρτώνται από εσάς (να ξεφεύγουν από τα 

χέρια σας).  

           Εν τούτοις, μολονότι αυτά έτσι έχουν, εγώ είμαι αισιόδοξος και έχω 

ανέβει στο βήμα έχοντας την πεποίθηση ότι, αν δείξετε την διάθεση να μέ 

ακούσετε αποστασιοποιημένοι από επιδοκιμασίες ή αποδοκιμασίες και τις 

παρεπόμενες φιλονικίες, όπως αρμόζει σε ανθρώπους που συσκέπτονται 

για θέματα της πόλης τους και για τόσο σπουδαία θέματα, θα μπορέσω 

να σάς μιλήσω και να σάς δώσω συμβουλές για τό πώς και η παρούσα 

κατάσταση θα βελτιωθεί και όσα κινδυνεύουν να χαθούν από αμέλεια θα 

σιγουρευτούν. 

 

 

 

2.  

                   Κατά τον Δημοσθένη οι Αθηναίοι διαρκώς επαναλαμβάνουν το 

ίδιο λάθος, δηλαδή να μη συσκέπτονται για να προλάβουν τις εξελίξεις 

αλλά να συσκέπτονται μετά τις εξελίξεις.  

        Το έλασσον αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να ευημερούν 

οι δημαγωγοί, αλλά το μέγιστον είναι να μην είναι η αθηναϊκή πολιτική 

επίκαιρη και προληπτική των γεγονότων.   

 



Δημήτρης Νάτσης Σελίδα 5 

 

3. 

Εν.         :        βουλεύεσθαι ἁμαρτάνετε ἐκφεύγειν                            

Πρτ.      :         ----    ἡμαρτάνετε ---- 

Μέλλ. :        βουλεύσεσθαι   ἁμαρτήσεσθε        

ἐκφεύξεσθαι/ἐκφευξεῖσθαι 

Παθ. Μ. : βουλευθήσεσθαι  ---- 

Αόρ.     :        βουλεύσασθαι -----  

Αορ. Β΄ :       ------ ἡμάρτετε         ἐκφυγεῖν 

Παθ. Αορ. : βουλευθῆναι   

Πρκ.     :      βεβουλεῦσθαι  ἡμαρτήκατε ἐκπεφευγέναι 

Υπερσ.:         ----    ἡμαρτήκετε                     ---- 

 

Εν.         :           ἐχόντων λέγειν ἀφιστάμενοι                                                       

Πρτ.      :              ---- ----- ---- 

Μέλλ.:    ἑξόντων/σχησόντων λέξειν/ἐρεῖν          ἀποστησόμενοι 

Παθ. Μ. Α΄:      ---- ἀποσταθησόμενοι 

Αόρ.     :               ----- λέξαι ἀποστησάμενοι 

Αορ. Β΄ :       σχόντων εἰπεῖν ἀποστάντες 

Παθ. Αορ. Α΄:   ---- ἀποσταθέντες 

Πρκ.     :      ἐσχηκότων εἰρηκέναι ἀφεστηκότες/ἀφεστῶτες 

Υπερσ.:             ---- ----- ---- 

 

 

Εν.         :      προϊέμενα                                                       

Πρτ.      :         ----                                         

Μέλλ.   :           προησόμενα 

Παθ. Μ. Α΄:     προεθησόμενα      

Αόρ.     :                 -----                                 

Αορ. Β΄ :            προέμενα   

Παθ. Αορ. Α΄:  προεθέντα 

Πρκ.     :             προειμένα 

Υπερσ.:                  ----      
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4. 

Οριστ.  :   χρῇ--χρῶνται οἶσθα--ἴσασιν 

Υποτ.   :   χρῇ--χρῶνται εἰδῇς--εἰδῶσιν 

Ευκτ.   :    χρῷο--χρῷντο εἰδείης--εἰδεῖεν 

Προστ.:    χρῶ--χρήσθων/χρήσθωσαν ἴσθι—ἴστων/ἴστωσαν 

Απαρ.  :        χρῆσθαι εἰδέναι                                                    

Μτχ.    :       χρώμενος-η-ον εἰδὼς-εἰδυῖα-εἰδὸς 

Πρτ.     :   ἐχρῶ--ἐχρῶντο ᾔδεις/ᾔδησθα—

ᾖσαν/ᾔδεσαν             

 

 

Οριστ.  :   ἐπιτιμᾷς—ἐπιτιμῶσιν   

Υποτ.   :   ἐπιτιμᾷς—ἐπιτιμῶσιν   

Ευκτ.   :    ἐπιτιμῷς/ἐπιτιμῴης--ἐπιτιμῷεν   

Προστ.:    ἐπιτίμα--ἐπιτιμώντων/ἐπιτιμάτωσαν  

Απαρ.  :          ἐπιτιμᾶν                                                    

Μτχ.    :       ἐπιτιμῶν-ῶσα-ῶν     

Πρτ.     :     ἐπετίμας--ἐπετίμων 

 

 

 

 

 


