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ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένης, Πρὸς τὴν Λάκριτον Παραγραφὴν, 3-5 

 

Ο Αρτέμων πήρε ένα δάνειο από τον Ανδροκλή, αλλά πριν το αποπληρώσει, πέθανε. Ο 

αδελφός του ο Λάκριτος, που ήταν κληρονόμος του, αρνήθηκε να το εξοφλήσει και γι’ αυτό 

η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια.   

 

Οὗτοι μὲν οὖν τοιοῦτοί εἰσιν· ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, χρήματα δανείσας 

Ἀρτέμωνι τῷ τούτου ἀδελφῷ κατὰ τοὺς ἐμπορικοὺς νόμους, εἰς τὸν Πόντον καὶ 

πάλιν Ἀθήναζε, τελευτήσαντος ἐκείνου πρὶν ἀποδοῦναί μοι τὰ χρήματα, 

Λακρίτῳ τουτῳὶ εἴληχα τὴν δίκην ταύτην κατὰ τοὺς αὐτοὺς νόμους τούτους 

καθ᾽ οὕσπερ τὸ συμβόλαιον ἐποιησάμην, ἀδελφῷ ὄντι τούτῳ ἐκείνου καὶ ἔχοντι 

ἅπαντα τὰ Ἀρτέμωνος, καὶ ὅσα ἐνθάδε κατέλιπεν καὶ ὅσα ἦν αὐτῷ ἐν τῇ 

Φασήλιδι, καὶ κληρονόμῳ ὄντι τῶν ἐκείνου ἁπάντων, καὶ οὐκ ἂν ἔχοντος 

τούτου δεῖξαι νόμον ὅστις αὐτῷ δίδωσιν ἐξουσίαν ἔχειν μὲν τὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ 

διῳκηκέναι ὅπως ἐδόκει αὐτῷ, μὴ ἀποδοῦναι δὲ τὰ ἀλλότρια χρήματα, ἀλλὰ 

λέγειν νῦν ὅτι οὐκ ἔστιν κληρονόμος, ἀλλ᾽ ἀφίσταται τῶν ἐκείνου. Ἡ μὲν 

τουτουὶ Λακρίτου πονηρία τοιαύτη ἐστίν· ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν δέομαι, ὦ ἄνδρες 

δικασταί, εὐνοϊκῶς ἀκοῦσαί μου περὶ τοῦ πράγματος τουτουί· κἂν ἐξελέγξω 

αὐτὸν ἀδικοῦντα ἡμᾶς τε τοὺς δανείσαντας καὶ ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον, βοηθεῖτε ἡμῖν 

τὰ δίκαια. 

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

Ἀθήναζε: προς την Αθήνα  

Φάσηλις: πόλη της Λυκίας 

διῳκηκέναι: διοικέω, -ῶ 

βοηθεῖτε ἡμῖν τὰ δίκαια: υπερασπιστείτε το δίκαιό μου 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 
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Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: 

οὗτοι: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους 

εἰσιν: το β΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού  

ἀποδοῦναι: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου 

χρήματα: τη δοτική πληθυντικού αριθμού  

ἐποιησάμην: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής  

κατέλιπεν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής του ίδιου χρόνου 

ὅστις: τη γενική πληθυντικού αριθμού του ιδίου γένους 

ἀφίσταται: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής 

ἀδικοῦντα: την αιτιατική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος 

ἧττον: το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό 

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. τούτου, τελευτήσαντος, μοι, κληρονόμῳ, ἔχειν, ἀδικοῦντα: Να κάνετε πλήρη 

συντακτική αναγνώριση των λέξεων 

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. ὅτι οὐκ ἔστιν κληρονόμος 

Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της. 

Μονάδες 2 

 

κἂν ἐξελέγξω αὐτὸν ἀδικοῦντα ἡμᾶς τε τοὺς δανείσαντας καὶ ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον, 

βοηθεῖτε ἡμῖν τὰ δίκαια. 

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο.  

Μονάδες 2 

 


