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Σχετικά με το ήθος του Δημοσθένη  

Ο ρήτορας παρέθεσε στη διήγησιν του συγκεκριμένα περιστατικά που αποδείκνυαν τη φαυλότητα και ανηθικότητα του Τίμαρχου (ανάμεσα στα άλλα 

κατασπατάληση της πατρικής περιουσίας και διασπάθιση του δημόσιου χρήματος), ενώ στην πίστιν προσπάθησε να αντικρούσει εκ των προτέρων τα 

αναμενόμενα επιχειρήματα της υπεράσπισης. Έτσι, στρέφεται πλέον ενάντια στον ομοϊδεάτη και συνήγορο του Τίμαρχου, τον Δημοσθένη 

 

[170] Ὅλως δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὰς ἔξωθεν τοῦ πράγματος ἀπολογίας μὴ 

προσδέχεσθε, πρῶτον μὲν τῶν ὅρκων ἕνεκα οὓς ὠμόσατε, δεύτερον δὲ ὑπὲρ τοῦ μὴ 

παρακρουσθῆναι 1  ὑπὸ ἀνθρώπου τεχνίτου λόγων. μικρὸν δ’ ἄνωθεν ἄρξομαι 

διδάσκειν ὑμᾶς. Δημοσθένης γάρ, ἐπειδὴ τὴν πατρῴαν οὐσίαν ἀνήλωσε, περιῄει 

τὴν πόλιν θηρεύων νέους πλουσίους, ὧν οἱ μὲν πατέρες ἐτετελευτήκεσαν, αἱ δὲ 

μητέρες διῴκουν τὰς οὐσίας. πολλοὺς δ’ ὑπερβὰς2 ἑνὸς τῶν δεινὰ πεπονθότων 

μνησθήσομαι. 

Μεηάθραζη 
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1
 παρακροφομαι= παραςφρομαι  

2
 υπερβαίνω= παραλείπω 
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Παραηηρήζεις 

 
1. Να μεταφέρετε τουσ παρακάτω ονοματικοφσ τφπουσ του κειμένου ςτισ πτώςεισ που ζητοφνται: 

 ἄνδρες:   ζηην κληηική ενικού    ___________________ 

 πράγματος: ζηη δοηική  πληθσνηικού   ___________________ 

 οὓς:   ζηον ίδιο ηύπο ζε θηλσκό & οσδέηερο  ___________________ 

 μητέρες:  ζηη δοηική πληθσνηικού    ___________________ 

 ἑνὸς  ζηη δοηική ενικού    ___________________ 

 

2. Να μεταφέρετε τουσ παρακάτω ρηματικοφσ τφπουσ του κειμένου ςτα πρόςωπα που ζητοφνται: 

 ἄρξομαι:  β΄ ενικ. Ορ. Παρακειμένοσ   _______________ 

 διδάσκειν:  β΄ εν. Προζη. Αορίζηοσ     _______________ 

 διῴκουν: ο ίδιος ηύπος ζε Υποη. & Προζη. Ενεζηώηα _______________ 

 ὑπερβὰς:  β΄ εν. Εσκη. Μέλλονηα & Αορίζηοσ  _______________ 

 

3. Να γίνει τρονική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων:  

 ἐτετελευτήκεσαν, πεπονθότων 

4. Να αναγνωρίσετε σσντακτικά τοσς παρακάτω τύποσς τοσ κειμένοσ:  

 τὰς ἀπολογίας ________________________________________________________ 

 τῶν ὅρκων ἕνεκα ________________________________________________________ 

 ὑπὸ ἀνθρώπου ________________________________________________________ 

 τεχνίτου   ________________________________________________________ 

 θηρεύων     ________________________________________________________ 

 ὧν      ________________________________________________________ 

 τῶν πεπονθότων  ________________________________________________________ 

 δεινὰ    ________________________________________________________ 


