
 

 

5. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ,  

212-213 
  

 
Βούλομαι τοίνυν ὑμῖν κἀκεῖνο διηγήσασθαι, ὅ φασί ποτ' εἰπεῖν Σόλωνα 

κατηγοροῦντα νόμον τινός οὐκ ἐπιτήδειον θέντος. Λέγεται γάρ τοῖς 

δικασταῖς αὐτόν εἰπεῖν, ἐπειδή τἆλλα κατηγόρησεν, ὅτι νόμος ἐστίν 

ἁπάσαις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ταῖς πόλεσιν, ἐάν τις τό νόμισμα διαφθείρῃ, 

θάνατον τήν ζημίαν εἶναι. Ἐπερωτήσας δ' εἰ δίκαιος αὐτοῖς καί καλῶς 

ἔχων ὁ νόμος φαίνεται, ἐπειδή φῆσαι τούς δικαστάς, εἰπεῖν ὅτι αὐτός 

ἡγεῖται ἀργύριον μέν νόμισμ' εἶναι τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων εἵνεκα τοῖς 

ἰδιώταις εὑρημένον, τούς δέ νόμους ἡγοῖτο νόμισμα τῆς πόλεως εἶναι. Δεῖν 

δή τούς δικαστάς πολλῷ μᾶλλον, εἴ τις ὅ τῆς πόλεώς ἐστι νόμισμα, τοῦτο 

διαφθείρει καί παράσημον εἰσφέρει, μισεῖν καί κολάζειν ἤ εἴ τις ἐκεῖν' ὅ 

τῶν ἰδιωτῶν ἐστιν. 

 
 
 
Λεξιλόγιο 
 

διαφθείρω τό νόμισμα = παραποιώ, παραχαράζω το νόμισμα 
τά συναλλάγματα = οι συναλλαγές 

εἰσφέρω παράσημον τῷ νομίσματι = παραποιώ το νόμισμα 
 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Να μεταφράσετε το κείμενο.    (Μονάδες 20) 
 

 
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:   (Μονάδες 10) 
  
Σόλωνα: τη γενική ενικού αριθμού 

ἁπάσαις: τη δοτική ενικού αριθμού 

ἔπος: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

καλῶς: την ονομαστική πληθυντικού του επιθέτου στο ουδέτερο γένος 

στο συγκριτικό βαθμό στον πληθυντικό αριθμό 

ἰδίων: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό 

φασί: το β΄ ενικό οριστικής παρατατικού 

θέντος: την ονομαστική ενικού στο ίδιο γένος 

διαφθείρῃ: το α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

φαίνεται: το β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου 

εὑρημένον: το β΄ ενικό προστακτικής παθητικού αορίστου α΄ 



 

 

3α. Να συντάξετε τις παρακάτω λέξεις: τινός, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
θάνατον, αὐτοῖς, τοῖς ἰδιώταις, πολλῷ. 

(Μονάδες 6) 
 

 
3β. εἰ δίκαιος αὐτοῖς καί καλῶς ἔχων ὁ νόμος φαίνεται, ὅτι αὐτός 
ἡγεῖται ἀργύριον μέν νόμισμ' εἶναι τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων 

εἵνεκα τοῖς ἰδιώταις εὑρημένον: Να αναγνωρίσετε το είδος των 
προτάσεων (μονάδες 1,5) και να τις μεταφέρετε στον ευθύ λόγο (μονάδες 
1,5). 

(Μονάδες 3) 
 
 

3γ. επερωτήσας εὑρημένον: Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες 

δευτερεύουσες προτάσεις. 

(Μονάδες 1) 
 

[Να μελετήσετε τα ρήματα φημί και τίθημι/τίθεμαι.] 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: 
Καρβελά Διονυσία 

 


