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Ανδοκίδης, Περί των μυστηρίων, 96-97 

 

Το 399 π.Χ. ο Ανδοκίδης κατηγορήθηκε για ασέβεια, λόγω της συμμετοχής του στον 

ακρωτηριασμό των Ερμών του 415 π.Χ. Ο λόγος του αυτός αποτελεί την απολογία του στη 

δίκη περί ασεβείας.  

 

ἐάν τις δημοκρατίαν καταλύῃ τὴν Ἀθήνησιν, ἢ ἀρχήν τινα ἄρχῃ καταλελυμένης 

τῆς δημοκρατίας, πολέμιος ἔστω Ἀθηναίων καὶ νηποινεὶ τεθνάτω, καὶ τὰ 

χρήματα αὐτοῦ δημόσια ἔστω, καὶ τῆς θεοῦ τὸ ἐπιδέκατον: ὁ δὲ ἀποκτείνας τὸν 

ταῦτα ποιήσαντα καὶ ὁ συμβουλεύσας ὅσιος ἔστω καὶ εὐαγής. ὀμόσαι δ’ 

Ἀθηναίους ἅπαντας καθ’ ἱερῶν τελείων, κατὰ φυλὰς καὶ κατὰ δήμους, 

ἀποκτενεῖν τὸν ταῦτα ποιήσαντα. ὁ δὲ ὅρκος ἔστω ὅδε: «κτενῶ καὶ λόγῳ καὶ 

ἔργῳ καὶ ψήφῳ καὶ τῇ ἐμαυτοῦ χειρί, ἂν δυνατὸς ὦ, ὃς ἂν καταλύσῃ τὴν 

δημοκρατίαν τὴν Ἀθήνησι, καὶ ἐάν τις ἄρξῃ τιν’ ἀρχὴν καταλελυμένης τῆς 

δημοκρατίας τὸ λοιπόν, καὶ ἐάν τις τυραννεῖν ἐπαναστῇ ἢ τὸν τύραννον 

συγκαταστήσῃ: καὶ ἐάν τις ἄλλος ἀποκτείνῃ, ὅσιον αὐτὸν νομιῶ εἶναι καὶ πρὸς 

θεῶν καὶ δαιμόνων, ὡς πολέμιον κτείναντα τὸν Ἀθηναίων, καὶ τὰ κτήματα τοῦ 

ἀποθανόντος πάντα ἀποδόμενος ἀποδώσω τὰ ἡμίσεα τῷ ἀποκτείναντι, καὶ οὐκ 

ἀποστερήσω οὐδέν...». 

-------------------------------------- 

νηποινεὶ: χωρίς τιμωρία 

εὐαγής: καθαρός, αμόλυντος 

συγκαθίστημι: βοηθώ  

 

  

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο  

Μονάδες 20  
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Γ2. α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου 

ἔστω: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα  

τεθνάτω: το απαρέμφατο του β΄ αορίστου 

ἐπαναστῇ: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου 

ἀποδόμενος: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου  στην ίδια φωνή 

ἀποστερήσω: το γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ενεστώτα 

  

Μονάδες 5  

 

Γ2. β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου 

τις: τη δοτική ενικού στο θηλυκό γένος 

χρήματα: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

δήμους: την αιτιατική ενικού αριθμού 

ὅσιον: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου γένους στον υπερθετικό βαθμό  

ἡμίσεα: τη δοτική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος  

Μονάδες 5  

 

Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων:  

καταλελυμένης, αὐτοῦ, εὐαγής, εἶναι, πρὸς θεῶν 

Μονάδες 5  

 

Γ3.β. κτενῶ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ ψήφῳ καὶ τῇ ἐμαυτοῦ χειρί, ἂν δυνατὸς ὦ. 

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε σε λόγο που να 

δείχνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και το μέλλον. 

Μονάδες 5  

 

 


