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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών 

21-4-2018 

Διδαγμένο κείμενο 

Πλάτωνος Πολιτεία 519Β-520Α 

Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας 

φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν 

εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν 

ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν 

αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.  

Τὸ ποῖον δή;  

Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν 

καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ 

ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.  

Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, 

δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον;  

Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, 

ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ 

πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ 

τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν 

ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν 

τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος 

βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς 

πόλεως.  

Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.  

Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺς 

παρ’ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς 

ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ 

φυλάττειν.  

 

Α1.  Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε το απόσπασμα: 

«Ἔπειτ’, ἔφη,… φυλάττειν»  

Β1. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου σύμφωνα με τον Σωκράτη και 

πώς συνδέεται με το χρέος του φιλοσόφου στην ιδανική πολιτεία 

του;  

Β2.  Να εντοπίσετε στο κείμενο τις λέξεις που δηλώνουν την 

κοινωνική, οικονομική, πολιτική και παιδαγωγική λειτουργία του 

νόμου και να σχολιάσετε τη λειτουργία του αυτή.  

Β3.  Αφού ονοματίσετε το μείζον πρόβλημα που συζητείται στην 

Πολιτεία, να αναφέρετε τις απόψεις που διατύπωσαν για αυτό οι 

συνδιαλεγόμενοι. 

Β4.  Να εντοπίσετε στο κείμενο τις λέξεις με τις οποίες 

συγγενεύουν ετυμολογικά οι επόμενες λέξεις της νεοελληνικής 

γλώσσας: ικέτης, βατήρας, λήθαργος, βιομήχανος, γονίδιο, 

φυσαρμόνικα, εφέτης, ντροπή, χρυσοφόρος, περισκόπιο.  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ορ
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Α1.  ―Έπειτα (μα πώς), είπε, θα αδικήσουμε αυτούς και θα τους 

κάνουμε να ζουν χειρότερα, ενώ είναι δυνατόν σ’ αυτούς (να ζουν) 

καλύτερα;  

―Ξέχασες πάλι, φίλε μου, είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν 

ενδιαφέρεται γι’ αυτό, πώς δηλαδή μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη 

θα ευτυχήσει υπερβολικά μέσα στην πόλη, αλλά προσπαθεί να βρει 

τρόπο να γίνει αυτό για ολόκληρη την πόλη, ενώνοντας σε αρμονικό 

σύνολο τους πολίτες με την πειθώ και τη βία, κάνοντας να 

μοιράζονται μεταξύ τους την ωφέλεια, την οποία ο καθένας είναι σε 

θέση να προσφέρει στο σύνολο και ο ίδιος διαμορφώνοντας τέτοιους 

πολίτες μέσα στην πόλη, όχι για να τους αφήνει να πηγαίνουν, όπου 

θέλει ο καθένας, αλλά για να τους χρησιμοποιεί ο ίδιος ως δεσμούς 

που ενώνουν την πόλη.  

―Αλήθεια, είπε· πραγματικά το ξέχασα.  

―Σκέψου λοιπόν, είπα, Γλαύκων, ότι δεν θα αδικήσουμε όσους 

γίνονται φιλόσοφοι στην πόλη μας, αλλά δίκαια θα μιλήσουμε προς 

αυτούς, πείθοντάς τους με επιχειρήματα και να φροντίζουν και να 

προστατεύουν τους άλλους.  

Β1.  Ο Σωκράτης αντικρούει την ατομοκεντρική άποψη του Γλαύκωνα 

για την ευτυχία και του υπενθυμίζει ότι τελικός και κορυφαίος 

σκοπός του νόμου, τον οποίο προσωποποιεί, είναι η ευδαιμονία όλης 

της πόλης και όχι μόνο μιας κοινωνικής ομάδας. Βλέπει, λοιπόν, το 

δίκαιο από τη σκοπιά του συλλογικού συμφέροντος και εκφράζει 

κοινωνιοκεντρικές αντιλήψεις για την πολιτική οργάνωση της πόλης 

- κράτους. Συλλαμβάνει ο Σωκράτης την ουσία της ένστασης του 

Γλαύκωνα και απαντά προβάλλοντας το γενικό καλό της πολιτικά 

οργανωμένης κοινότητας ως αγαθό επιβαλλόμενο από τον Νόμο. Ο 

νόμος παρουσιάζεται ως βασική αρχή της πολιτικής συμβίωσης, 

προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος της αταξίας και του χάους 

που αναιρεί τις δυνατότητες της δίκαιης πολιτείας. Έτσι η 

κοινωνία παρουσιάζεται ως ένα σύνολο ανθρώπων αυτοτελές, 

αύταρκες, διαχρονικό και οργανωμένο, όπου αναπτύσσεται συμμετρικά 

η ατομική και κοινωνική διάσταση του ανθρώπου. Ο νόμος, με άλλα 

λόγια, είναι η αναγκαιότητα που επιβάλλει την εναρμόνιση της 

ατομικότητας και της συλλογικότητας μέσα στην κοινωνία. Εγγυητής 

και διεκπεραιωτής αυτής της αναγκαιότητας καθίσταται ο φιλόσοφος.  

Οι φιλόσοφοι δεν πρέπει να αφήνονται να κάνουν τη ζωή που 

έχουν επιλέξει, μένοντας μακριά από τα κοινά: έχουν καθήκον, 

εφόσον εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα γι’ αυτό, να θυσιάσουν την 

προσωπική τους ευτυχία και να προσφέρουν ό,τι είναι δυνατόν για 

το καλό ολόκληρης της πολιτείας. Άλλωστε, με βάση τον κοινωνικό 

καταμερισμό της εργασίας στους φιλοσόφους, επειδή έχουν οδηγηθεί 

στην αλήθεια, αναλογεί η υψηλότερη θέση «εργασίας», αυτή του 

άρχοντα, κατά τη λογική ακριβώς που η κατάταξη των ανθρώπων στις 

άλλες τάξεις εξαρτάται επίσης από τις επιδόσεις τους στην παιδεία 

που τους παρέχει η ιδανική πολιτεία. Κατά συνέπεια, οι φιλόσοφοι 

έχουν ηθικό και σύννομο χρέος να υπηρετήσουν το σύνολο, γιατί 

αυτό αντιστοιχεί στα γνωρίσματά τους και η καταξίωση της 

πνευματικής τους καλλιέργειας συμβαίνει μόνο με την άσκηση της 

πολιτικής τέχνης ως ανώτερης όλων των άλλων και υπηρετικής του 

συνόλου.  

Β2.  Ο Σωκράτης, απαντώντας στην ένσταση του Γλαύκωνα, 

προσωποποιεί τον Νόμο και του αποδίδει τρεις βασικές λειτουργίες, 

με τις οποίες επιδιώκεται η ευδαιμονία της πόλης. Χρησιμοποιεί 

τρεις μετοχές συναρμόττων, ποιῶν και ἐμποιῶν, για να καταδείξει 

τρεις αδιαπραγμάτευτες λειτουργίες – προϋποθέσεις αναφορικά με 

την ύπαρξη και την ευδαιμονία της πόλης.  

α. «συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ».  Ορ
όσ
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Με το πρώτο μετοχικό σύνολο ο Πλάτωνας προβάλλει την 

κοινωνική λειτουργία του Νόμου, καθώς επιδιώκεται η κοινωνική 

συναρμογή των πολιτών.  

Ο Πλάτωνας συχνά κάνει λόγο για την αναγκαιότητα της 

αρμονίας τόσο στα μέρη της ψυχής, με την υποταγή του κατώτερου 

μέρους στο ανώτερο (το «ἐπιθυμητικὸν» πρέπει να υποτάσσεται στο 

«θυμοειδὲς» και το τελευταίο στο «λογιστικόν»), όσο και στις 

σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους. Μόνο αν επιτευχθεί αυτή η 

αρμονία, θα προκύψει η προοπτική της πιθανότητας να οδηγηθούν οι 

πολίτες στη δικαιοσύνη, στην ομαλή συμβίωση μέσα στην πόλη και, 

κατ’ επέκταση, στην ευδαιμονία. Αν όμως ο πολίτης ―είτε από 

φιλαυτία, είτε από ματαιοδοξία, είτε από αδυναμία κρίσης― δεν 

είναι σε θέση να οριοθετήσει τον τομέα της δραστηριότητάς του, 

τότε τουλάχιστον θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις 

του εμπειρότερου, του σοφότερου, του σωφρονέστερου (βλέπε 

εισαγωγή σχολικού εγχειριδίου). Έτσι, ο νόμος, προκειμένου να 

πείσει τους πολίτες να υπακούουν σ’ αυτόν, ώστε να επέλθει η 

κοινωνική αρμονία, χρησιμοποιεί την πειθώ και τη βία (Πλάτων, 

Νόμοι, 722b: ο άριστος νομοθέτης συνδυάζει την πειθώ με τη βία). 

Ο νόμος εναρμονίζει τους πολίτες χρησιμοποιώντας την πειθώ, την 

εκούσια δηλαδή υπακοή των πολιτών στις επιταγές του, και τον 

εξαναγκασμό, δηλαδή τη δύναμη των κυρώσεων που διαθέτει.  

Με την πειθώ, με τη χρήση, δηλαδή, λογικών επιχειρημάτων, 

την προβολή υγιών προτύπων και με την παιδεία, οφείλουν οι 

πολίτες να συνειδητοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, να 

παραμερίσουν το προσωπικό τους συμφέρον και να προσφέρουν 

αλληλοβοηθούμενοι ό,τι είναι δυνατόν στην πολιτεία. Η μέθοδος 

αυτή απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευμένους πολίτες.  

Υπάρχουν, όμως, πολίτες και μέλη της κοινωνίας, που δεν 

πείθονται με τον λόγο. Σ’ αυτούς επιβάλλεται η βία. Πρόκειται για 

τον καταναγκασμό που ορίζεται από τον νόμο και δεν επιβάλλεται 

τυραννικά, αυταρχικά. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται, κυρίως βέβαια, 

στον «ἄπειρον παιδείας ὄχλον», στον οποίο ο φιλόσοφος-νομοθέτης 

την εφαρμόζει· επιβάλλει όμως και στους πολίτες, αν εκείνοι 

πολυπραγμονούν, καταναγκαστικά, υποχρεωτικά μέτρα, προκειμένου να 

συμμορφωθούν στο πνεύμα της δικαιοσύνης, όπως και στους 

πεπαιδευμένους, που δεν έχουν συνετιστεί με την πειθώ, και στους 

άρχοντες, που είναι υποχρεωμένοι να ζουν με λιτότητα και 

ευσυνειδησία, με απώτερο στόχο των μέτρων αυτών την εξάλειψη της 

διαφθοράς από τον δημόσιο βίο. Αυτός ο λιτός και ευσυνείδητος 

τρόπος ζωής αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του βιβλίου: τόσο οι 

φύλακες όσο και οι φιλόσοφοι- βασιλείς στο πλαίσιο της ιδανικής 

πολιτείας δεν έχουν προσωπική περιουσία, πολυτελείς κατοικίες, 

ούτε καν οικογένεια, για να ασκούν απερίσπαστοι το λειτούργημά 

τους. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο νόμος οφείλει να αποβλέπει στην 

ευδαιμονία όλης της πόλης και να υποχρεώνει τους Αγαθούς να 

αναλάβουν καθήκοντα καθοδηγητικά των συμπολιτών προς την 

κατεύθυνση της επίτευξης του κοινωνικού στόχου της συλλογικής 

ευδαιμονίας.  

β. «ποιῶν μεταδιδόναι… ὠφελεῖν».  

Με το δεύτερο μετοχικό σύνολο ο Σωκράτης αποδίδει στον Νόμο 

οικονομική λειτουργία. Ο Νόμος κατοχυρώνει μια από τις βασικές 

ιδρυτικές αρχές της πόλης, τον καταμερισμό της εργασίας, με τον 

οποίο κατακτάται η αυτάρκεια. Έτσι, αν το άτομο είναι φύσει 

ενδεές, με την κοινωνική του συναρμογή γίνεται αύταρκες, χάρη 

στην αυτάρκεια που αποκτά η κοινότητα με τον καταμερισμό της 

εργασίας. Οι εργασίες κατανέμονται σε κάθε πολίτη με βάση τις 

ικανότητές του, ώστε ο καθένας να στρέφει την προσοχή του όχι Ορ
όσ
ημ
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μόνο στην ικανοποίηση των δικών του αναγκών, αλλά και στις 

ανάγκες των συμπολιτών του, με στόχο το κοινό όφελος και την 

ευδαιμονία. Έτσι, μεταξύ των πολιτών καλλιεργούνται σχέσεις 

συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, αλληλοπροσφοράς και αλληλεγγύης.  

γ. «καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν… ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως».  

Με το τρίτο μετοχικό σύνολο δηλώνεται η παιδαγωγική και 

πολιτική λειτουργία του Νόμου, ο οποίος έχει χρέος να διαπλάθει 

ανθρώπους ικανούς και άξιους να διατηρούν τη συνοχή της πόλης. 

Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο Νόμος από τη μια να περιορίσει 

την ατομική επιθυμία, ώστε να τιθασευτεί η βούληση από τον Λόγο, 

και από την άλλη να κατευθύνει την πολιτική κοινωνικοποίηση των 

ανθρώπων. Συνεπώς, ο Νόμος υπηρετεί τον τελικό σκοπό της 

ευδαιμονίας του συνόλου και επιχειρώντας να υπαγάγει την ατομική 

επιθυμία στην αναγκαιότητα της κοινωνικής συναρμογής και της 

πολιτικής ευταξίας. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Νόμος καλλιεργεί 

την κοινωνικότητα και ακόμη περισσότερο αναδεικνύει τους αγαθούς 

πολίτες σε πολιτικούς ηγέτες που επιφορτίζονται με τη διατήρηση 

της συνοχής της πόλης. Τέλος, ο νόμος θέτει όρια και περιορισμούς 

στη συμπεριφορά των πολιτών, αλλά και των φιλοσόφων- βασιλέων, 

ώστε να μην παρεκτρέπονται και διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης.  

Β3.  Το μείζον πρόβλημα που συζητείται στην Πολιτεία είναι η 

δικαιοσύνη. Στην αρχή του διαλόγου διατυπώνονται διάφορες απόψεις 

περί του τι είναι δικαιοσύνη. Ο Κέφαλος που εκπροσωπεί την παλιά 

γενιά νομίζει ότι η δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις 

συναλλαγές. Έτσι, ο πλούσιος έχει τη δυνατότητα να είναι δίκαιος, 

επειδή μπορεί να εξοφλεί τα χρέη του. Ο Πολέμαρχος διισχυρίζεται 

ότι δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα, καλό στον φίλο, κακό 

στον εχθρό. Παραβλέπει όμως το γεγονός ότι ο φίλος ενδέχεται να 

είναι άδικος και ο εχθρός δίκαιος. Ο σοφιστής Θρασύμαχος είναι 

ωμός· το συμφέρον του ισχυρού καθορίζει το τι είναι δίκαιο. Ο 

Γλαύκων που είναι κατά κάποιο τρόπο το φερέφωνο της 

αριστοκρατικής ηθικής, θεωρεί τη δικαιοσύνη ως μια υποκριτική 

κοινωνική σύμβαση που επιβάλλεται από τους πολλούς και αδύνατους 

για την αυτοπροστασία τους. Όλοι αυτοί οι ορισμοί εμπεριέχουν 

έναν κόκκο αλήθειας, αλλά αποδεκτός γίνεται τελικά ο ορισμός του 

Σωκράτη: «τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν», με άλλα λόγια: ο καθένας οφείλει 

να πράττει για το κοινωνικό σύνολο εκείνο «εἰς ὃ αὐτοῦ ἡ φύσις 

ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη» (444a).  

Β4.  ικέτης: ἀφικέσθαι  

βατήρας: ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, ἀναβάντες, καταβαίνειν  

λήθαργος: ἐπελάθου, ἐπελαθόμην  

βιομήχανος: μηχανᾶται  

γονίδιο: γένος, ἐγγενέσθαι, γιγνομένους  

φυσαρμόνικα: συναρμόττων  

εφέτης: ἀφιῇ  

ντροπή: ἐπιτρέπειν, ἐπιτρέπεται  

χρυσοφόρος: διαφερόντως  

περισκόπιο: σκέψαι. 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου, Κατ’ Ἀγοράτου, 92-93 

[92] Προσήκει δ’ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἅπασι τιμωρεῖν ὑπὲρ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν 

ὁμοίως ὥσπερ ἡμῶν ἑνὶ ἑκάστῳ. Ἀποθνῄσκοντες γὰρ [ἡμῖν] ἐπέσκηψαν καὶ ὑμῖν καὶ 

τοῖς φίλοις ἅπασι τιμωρεῖν ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν Ἀγόρατον τουτονὶ ὡς φονέα ὄντα, καὶ 

κακῶς ποιεῖν καθ’ ὅσον ἂν μέγα ἤ βραχύ ἕκαστος δύνηται. Εἰ τοίνυν τι ἐκεῖνοι 

ἀγαθὸν τὴν πόλιν ἢ τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον φανεροί εἰσι πεποιηκότες, ὃ καὶ αὐτοὶ 

ὑμεῖς ὁμολογεῖτε, ἀνάγκη ὑμᾶς ἐστι πάντας ἐκείνοις φίλους καὶ ἐπιτηδείους εἶναι, Ορ
όσ
ημ
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ὥστε οὐδὲν μᾶλλον ἡμῖν ἢ καὶ ὑμῶν ἑνὶ ἑκάστῳ ἐπέσκηψαν. [93] Οὔκουν οὔτε ὅσιον 

οὔτε νόμιμον ὑμῖν ἐστιν ἀνεῖναι Ἀγόρατον τουτονί. Ὑμεῖς τοίνυν, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναῖοι, νυνὶ δή, ἐπεὶ ἐν τῷ τότε χρόνῳ, ἐν ᾧ ἐκεῖνοι ἀπέθνῃσκον, οὐχ οἷοί τε ἦστε 

ἐπαρκέσαι διὰ τὰ πράγματα τὰ περιεστηκότα, νυνί, ἐν ᾧ δύνασθε, τιμωρήσατε τὸν 

ἐκείνων φονέα. Ἐνθυμεῖσθε δ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅπως μὴ πάντων ἔργον 

σχετλιώτατον ἐργάσησθε.  

Παρατηρήσεις 

Γ1.  Να μεταφράσετε το κείμενο. 

Γ2.  Να γράψετε ό,τι ζητείται για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους:  

σφῶν αὐτῶν: την αντίστοιχη πτώση του ενικού αριθμού στο α΄ πρόσωπο 

μέγα: τους άλλους βαθμούς στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση 

πλῆθος: την αιτιατική πληθυντικού  

ὅσιον: τους τρεις βαθμούς του επιρρήματος 

φονέα: την κλητική ενικού 

τιμωρεῖν: το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 

δύνηται: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

ἀνεῖναι: το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή 

ἀπέθνῃσκον: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα 

ἐργάσησθε: το γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου 

Γ3. α)  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του 

κειμένου.  

β)  ἀποθνῄσκοντες: να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση.  

γ) «Ἀποθνῄσκοντες γὰρ [ἡμῖν] ἐπέσκηψαν καὶ ὑμῖν καὶ τοῖς φίλοις 

ἅπασι τιμωρεῖν… ἕκαστος δύνηται»: να βρεθεί ο υποθετικός λόγος 

του παραπάνω χωρίου και να αναγνωριστεί.  

Απαντήσεις 

Γ1.  Αρμόζει σ' όλους εσάς, άνδρες δικαστές, να τιμωρήσετε τον Αγόρατο για 

χάρη εκείνων των ανδρών (που εκτελέστηκαν εξαιτίας του) όμοια, όπως σε κάθε ένα 

χωριστά από μας. Γιατί, τη στιγμή που πέθαιναν, άφησαν εντολή σε μας και σε σας 

και σ' όλους τους άλλους να τιμωρήσουμε για λογαριασμό τους αυτόν εδώ τον 

Αγόρατο ως δολοφόνο και να τον βλάψουμε όσο πολύ ή λίγο μπορέσει ο καθένας. 

Αν, λοιπόν, αυτοί φανερά έχουν ευεργετήσει την πόλη ή το δημοκρατικό λαό σας, 

πράγματα που και εσείς τα ομολογείτε, είναι ανάγκη όλοι εσείς να είστε φίλοι και 

οικείοι προς αυτούς. Επομένως, δεν άφησαν καμία εντολή περισσότερο σε μας από 

ότι στον καθένα από σας. Δεν είναι, λοιπόν, ούτε όσιο ούτε νόμιμο για σας να 

αθωώσετε αυτόν εδώ τον Αγόρατο. Εσείς, λοιπόν, άνδρες Αθηναίοι, τώρα δα, επειδή 

την εποχή εκείνη, κατά την οποία εκείνοι εκτελούνταν δεν μπορούσατε να τους 

σώσετε λόγω της πολιτικής κατάστασης, τώρα ακριβώς, που μπορείτε, τιμωρήστε 

τον φονιά εκείνων. Σκεφθείτε όμως καλά, άνδρες Αθηναίοι, μην κάνετε (με την 

απόφασή σας) το αθλιότερο από όλα τα πράγματα.  

Γ2.  ἐμαυτοῦ 

μεῖζον, μέγιστον  

πλήθη 

ὁσίως, ὁσιώτερον, ὁσιώτατα  

φονεῦ 

ἐτιμώρεις  

δύναιντο  

ἄνες  Ορ
όσ
ημ
ο
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ἀποθανούμεθα  

εἴργασται  

Γ3. α) ἑκάστῳ: ονοματικός ομοιόπτωτος, κατηγορηματικός προσδιορισμός στο 

ἑνί 

ὡς ὄντα: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή που δηλώνει την υποκειμενική 

αιτιολογία, συνημμένη στο Ἀγόρατον 

βραχύ: σύστοιχο αντικείμενο στο δύνηται 

ἐκείνοις: ονοματικός ετερόπτωτος, δοτική αντικειμενική στο φίλους καί 

ἐπιτηδείους 

ἀνεῖναι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση οὔτε ὅσιον 

οὔτε νόμιμον ἐστιν   

πάντων: ονοματικός ετερόπτωτος, γενική διαιρετική στο σχετλιώτατον.  

β) ἀποθνῂσκοντες: επιρρηματική, χρονική μετοχή που δηλώνει το σύγχρονο. 

Αναλύεται ως εξής: ὅτε ἀπέθνῃσκον.  

γ) καθ’ ὅσον ἂν μέγα ἤ βραχύ ἕκαστος δύνηται: δευτερεύουσα αναφορικο-

υποθετική πρόταση. Πρόκειται για λανθάνοντα υποθετικό λόγο, αφού η 

υπόθεση λανθάνει στην αναφορική πρόταση. Η απόδοση βρίσκεται στα 

τελικά απαρέμφατα τιμωρεῖν και κακῶς ποιεῖν και γι΄ αυτό πρόκειται και για 

εξαρτημένο υποθετικό λόγο, σύνθετο ως προς την απόδοση. Στον ευθύ λόγο 

θα έχει την εξής μορφή:  

υπόθεση: ἄν δύνηται (ἄν + υπτ)  

απόδοση: τιμωρείτω καί κακῶς ποιείτω (προστ, μελλοντική έκφραση). 

Άρα, ο υποθετικός λόγος δηλώνει το προσδοκώμενο. 
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