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Καί ἔμοιγε δοκεῖ τις ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δίκαιος λογιστής τῶν παρά 

τῶν θεῶν ἡμῖν ὑπηρετημένων καταστάς, καίπερ οὐκ ἐχόντων ὡς δεῖ 

πολλῶν, ὅμως μεγάλην ἄν ἔχειν αὐτοῖς χάριν εἰκότως∙ τό μέν γάρ πολλ’ 

ἀπολωλεκέναι κατά τόν πόλεμον τῆς ἡμετέρας ἀμελείας ἄν τις θείη 

δικαίως, τό δέ μήτε πάλαι τοῦτο πεπονθέναι πεφηνέναι τέ τιν’ ἡμῖν 

συμμαχίαν τούτων ἀντίρροπον, ἄν βουλώμεθα χρῆσθαι, τῆς παρ’ ἐκείνων 

εὐνοίας εὐεργέτημ’ ἄν ἔγωγε θείην. Ἀλλ’, οἶμαι, παρόμοιόν ἐστιν καί περί 

τῆς τῶν χρημάτων κτήσεως∙ ἄν μέν γάρ ὅσ’ ἄν τις λάβῃ καί σῲσῃ, 

μεγάλην ἔχει τῇ τύχῃ τήν χάριν, ἄν δ’ ἀναλώσας λάθῃ, συνανήλωσε καί 

τό μεμνῆσθαι τήν χάριν. Καί περί τῶν πραγμάτων οὕτως οἱ μή 

χρησάμενοι τοῖς καιροῖς ὀρθῶς, οὐδ’ εἰ συνέβη τι παρά τῶν θεῶν χρηστόν 

μνημονεύουσι∙ πρός γάρ τό τελευταῖον ἐκβάν ἕκαστον τῶν πρίν 

ὑπαρξάντων κρίνεται.    

Α.1.  Να μεταφράσετε το κείμενο. 

Α.2α.  Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους:  

πολλῶν: τα παραθετικά στον αντίστοιχο τύπο  

μεγάλην: τους τρεις βαθμούς του επιρρήματος  

χάριν: την αιτιατική πληθυντικού 

κτήσεως: την κλητική ενικού  

ἐκβάν: τη δοτική πληθυντικού.  

Α.2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

καταστάς: το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο 

πεπονθέναι: το γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα  

πεφηνέναι: το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου β΄ 

ἔχει: το β΄ ενικό ευκτικής του αορίστου β΄  

χρησάμενοι: το γ΄ ενικό οριστικής του παρατατικού.  

Α.3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων του 

κειμένου: ἔμοι(γε), πολλῶν, ἀντίρροπον, τῶν χρημάτων, τῶν ὑπαρξάντων.  

Α.3.β. «Καί ἔμοιγε δοκεῖ… αὐτοῖς χάριν εἰκότως»: να βρείτε τον 

λανθάνοντα υποθετικό λόγο του χωρίου, να τον αναγνωρίσετε και να τον 

τρέψετε σε ευθύ.  

Απαντήσεις 

Α.1.  Και εγώ τουλάχιστον, άνδρες Αθηναίοι, νομίζω ότι, αν κανείς ήθελε 

να γίνει δίκαιος κριτής των θεών προς εμάς, αν και πολλά ζητήματα δεν 

είναι όπως πρέπει να είναι, θα χρωστούσε προς αυτούς μεγάλη 

ευγνωμοσύνη εύλογα∙ διότι το ότι έχουμε χάσει πολλά κατά τη διάρκεια 

του πολέμου θα μπορούσε κάποιος δίκαια να το αποδώσει στη δικιά μας 

αμέλεια, το ότι όμως δεν έχουμε πάθει αυτό παλιότερα και έχει 
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παρουσιαστεί σε μας κάποια συμμαχία ισοβαρής προς αυτά, αν θέλουμε 

να επωφεληθούμε, εγώ τουλάχιστον θα θεωρούσα αυτά ως ευεργεσία της 

ευνοϊκής διάθεσης εκείνων. Αλλά, νομίζω ότι αυτό είναι παρόμοιο σε 

σχέση και με την απόκτηση χρημάτων∙ όσες φορές δηλαδή κάποιος 

διατηρήσει όσα τυχόν αποκτήσει, χρωστάει στην τύχη μεγάλη 

ευγνωμοσύνη∙ όσες φορές όμως χωρίς να το καταλάβει τα δαπανήσει, 

αποβάλλει συγχρόνως και την ανάμνηση της ευεργεσίας. Και ως προς τα 

πολιτικά πράγματα έτσι συμβαίνει. Εκείνοι που δε χρησιμοποίησαν 

σωστά τις ευκαιρίες, και αν ακόμη συνέβη κάτι καλό εκ μέρους των θεών, 

δεν το θυμούνται∙ γιατί σύμφωνα με το τελευταίο αποτέλεσμα κρίνεται 

καθένα από εκείνα που έγιναν πρωτύτερα. 

Α.2.α. πλεόνων – πλείστων  

μέγα – μεῖζον – μέγιστα  

τάς χάριτας  

(ὦ) κτῆσι  

τοῖς ἐκβᾶσι(ν).  

Α.2.β.  κατάστηθι  

πείσονται  

φανῆναι  

σχοίης   

ἐχρῆτο.  

Α.3.α. ἔμοι(γε): δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο δοκεῖ 

πολλῶν: υποκείμενο στη μετοχή οὐκ ἐχόντων  

ἀντίρροπον: κατηγορούμενο στο συμμαχίαν  

τῶν χρημάτων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός ως γενική 

αντικειμενική στο τῆς κτήσεως  

τῶν ὑπαρξάντων: επιθετική μετοχή, ονοματικός ετερόπτωτος 

προσδιορισμός ως γενική διαιρετική στο ἕκαστον. 

Α.3.β. Ο λανθάνων υποθετικός λόγος του χωρίου βρίσκεται στην 

υποθετική μετοχή καταστάς. Ως απόδοση του υποθετικού λόγου 

παίρνουμε το δυνητικό ειδικό απαρέμφατο ἄν ἔχειν. Άρα, πρόκειται για 

λανθάνοντα και εξαρτημένο υποθετικό λόγο που δηλώνει την απλή 

σκέψη του λέγοντος. Ο υποθετικός λόγος στον ευθύ λόγο θα έχει την εξής 

μορφή:  

Υπόθεση: εἴ τις κατασταίη (εἰ + ευκτική)  

Απόδοση: ἄν ἔχοι (δυνητική ευκτική) 

Εἴ τις δίκαιος λογιστής τῶν παρά τῶν θεῶν ἡμῖν ὑπηρετημένων 

κατασταίη, καίπερ οὐκ ἐχόντων ὡς δεῖ πολλῶν, ὅμως μεγάλην ἄν ἔχοι 

αὐτοῖς χάριν εἰκότως.  
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