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ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένης, Φιλιππικός Γ΄, 6-8  

 

Το κείμενο αναφέρεται στα γεγονότα του 341 π.Χ. στη χερσόνησο της Θράκης (Καλλίπολης). 

Στη Χερσόνησο είχε σταλεί από το 343 π.Χ. ο Διοπείθης, Αθηναίος στρατηγός, προς 

υπεράσπιση των εκεί αποικιών της Αθήνας, τις οποίες σφετεριζόταν ο Φίλιππος. Ο 

Δημοσθένης στο λόγο του Περί των εν Χερρονήσω, που εκφωνήθηκε τρεις εβδομάδες 

νωρίτερα, είχε προτείνει την παραμονή του στρατεύματος του Διοπείθη στη Χερσόνησο. 

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το προοίμιο του λόγου Κατά Φιλίππου Γ΄ και εδώ ο 

Δημοσθένης διαχωρίζει τη θέση του από τους υπόλοιπους πολιτικούς αγορητές. 

 

εἰ μὲν οὖν ἅπαντες ὡμολογοῦμεν Φίλιππον τῇ πόλει πολεμεῖν καὶ τὴν εἰρήνην 

παραβαίνειν, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἔδει τὸν παριόντα λέγειν καὶ συμβουλεύειν ἢ ὅπως 

ἀσφαλέστατα καὶ ῥᾷστ᾽ αὐτὸν ἀμυνούμεθα· ἐπειδὴ δ᾽ οὕτως ἀτόπως ἔνιοι 

διάκεινται, ὥστε πόλεις καταλαμβάνοντος ἐκείνου καὶ πολλὰ τῶν ὑμετέρων 

ἔχοντος καὶ πάντας ἀνθρώπους ἀδικοῦντος ἀνέχεσθαί τινων ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 

λεγόντων πολλάκις ὡς ἡμῶν τινές εἰσιν οἱ ποιοῦντες τὸν πόλεμον, ἀνάγκη 

φυλάττεσθαι καὶ διορθοῦσθαι περὶ τούτου· ἔστι γὰρ δέος μήποθ᾽ ὡς 

ἀμυνούμεθα γράψας τις καὶ συμβουλεύσας εἰς τὴν αἰτίαν ἐμπέσῃ τοῦ 

πεποιηκέναι τὸν πόλεμον. ἐγὼ δὴ τοῦτο πρῶτον ἁπάντων λέγω καὶ διορίζομαι, 

εἰ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι τὸ βουλεύεσθαι περὶ τοῦ πότερον εἰρήνην ἄγειν ἢ πολεμεῖν δεῖ. 

εἰ μὲν οὖν ἔξεστιν εἰρήνην ἄγειν τῇ πόλει καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι τοῦτο, ἵν᾽ ἐντεῦθεν 

ἄρξωμαι, φήμ᾽ ἔγωγ᾽ ἄγειν ἡμᾶς δεῖν, καὶ τὸν ταῦτα λέγοντα γράφειν καὶ 

πράττειν καὶ μὴ φενακίζειν ἀξιῶ.  

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

παριών: ρήτορας 

πόλεμον ποιῶ: γίνομαι αίτιος πολέμου  

γράφω: προτείνω εγγράφως  

διορίζομαι: σαφώς καθορίζω 

ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι: είναι στο χέρι μας, εξαρτάται από εμάς   

βουλεύομαι: αποφασίζω  



2 

 
 

εἰρήνην ἄγω: έχω ειρήνη 

φενακίζω: απατώ, εξαπατώ, κοροϊδεύω 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να μεταφέρετε τη μετάφραση του κειμένου στο τετράδιό σας  

Μονάδες 20  

 

Γ2. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις  

τὸν παριόντα: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

τινές: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

δέος: τη δοτική ενικού αριθμού 

ἡμῖν: τη δοτική ενικού αριθμού στο ίδιο πρόσωπο   

εἰρήνην: τη δοτική πληθυντικού αριθμού  

Μονάδες 5  

 

Γ2. β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.  

πολεμεῖν: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου 

λέγειν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του β΄ αορίστου στην ίδια φωνή 

διάκεινται: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού    

φυλάττεσθαι: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού στην ίδια φωνή   

ἄγειν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του β΄ αορίστου της ίδιας φωνής 

Μονάδες 5  

 

Γ3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις 

καταλαμβάνοντος, πάντας, φυλάττεσθαι, τῇ πόλει, τὸν λέγοντα  

Μονάδες 5 
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Γ3. β. εἰ μὲν οὖν ἅπαντες ὡμολογοῦμεν, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἔδει τὸν παριόντα λέγειν 

καὶ συμβουλεύειν: 

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε σε υποθετικό 

λόγο που να δείχνει την απλή σκέψη του λέγοντος  

   Μονάδες 3 

 

Γ3. γ. μήποθ’ γράψας τις καὶ συμβουλεύσας εἰς τὴν αἰτίαν ἐμπέσῃ τοῦ 

πεποιηκέναι τὸν πόλεμον: 

Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και τον συντακτικό της ρόλο. 

   Μονάδες 2 


