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

 

Γ1. Αυτοί, λοιπόν, τέτοιου είδους άνθρωποι είναι (δηλαδή οι κάτοικοι της πόλεως 

Φασήλιδος). Εγώ, δικαστές, αφού δάνεισα χρήματα στον Αρτέμωνα, τον αδελφό αυτού, 

σύμφωνα με τους εμπορικούς νόμους, για ταξίδι του στον Πόντο και πάλι προς την Αθήνα, 

επειδή εκείνος πέθανε πριν μου αποδώσει τα χρήματα, ξεκίνησα αυτή τη δίκη κατά αυτού 

εδώ του Λακρίτου σύμφωνα με αυτούς τους ίδιους τους νόμους, με τους οποίους έκανα το 

συμβόλαιο, επειδή αυτός είναι αδελφός εκείνου και επειδή έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

του Αρτέμωνα, και όσα άφησε εδώ και όσα ήταν δικά του στη Φασήλιδα  και επειδή είναι 

κληρονόμος όλων των περιουσιακών στοιχείων εκείνου και επειδή δεν θα μπορούσε να 

παρουσιάσει νόμο, ο οποίος δίδει σ’ αυτόν το δικαίωμα να έχει τα περιουσιακά στοιχεία του 

αδελφού του και να τα διαχειρίζεται όπως αυτός νομίζει, αλλά (ο ίδιος ο νόμος να του δίδει 

το δικαίωμα) να μην αποδίδει τα ξένα χρήματα και να λέγει τώρα ότι δεν είναι κληρονόμος 

και ότι παραιτείται από τα περιουσιακά στοιχεία εκείνου. Η πονηριά αυτού εδώ του Λακρίτου 

τέτοιου είδους είναι. Εγώ σας παρακαλώ, δικαστές, να με ακούσετε ευνοϊκά για αυτήν εδώ 

την υπόθεση. Και αν αποδείξω ότι αυτός αδίκησε εμένα που τον δάνεισα και εσάς όχι 

λιγότερο, υπερασπιστείτε το δίκαιό μου. 

 

Γ2. ταῦτα 

ἦσθα 

ἀπέδομεν 

χρήμασι 

ποιείσθων 

καταλίποιεν 

ὧντινων 

ἀφίστασο 

ἀδικοῦν 

ἥκιστα 

 

Γ3. α. τούτου: Ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική κτητική στο ἀδελφῷ 

τελευτήσαντος: Επιρρηματική μετοχή, αιτιολογική, γενική απόλυτη 

μοι: Έμμεσο αντικείμενο του ἀποδοῦναι 

κληρονόμῳ: Κατηγορούμενο στο αὐτῷ 

ἔχειν: Τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του δίδωσιν 



2 
 

ἀδικοῦντα: Κατηγορηματική μετοχή 

 

Γ3. β. ὅτι οὐκ ἔστιν κληρονόμος: Ειδική πρόταση, αντικείμενο του λέγειν. Εισάγεται με τον 

ειδικό σύνδεσμο ὅτι και εκφέρεται με οριστική, γιατί δείχνει κάτι που θεωρείται πραγματικό. 

 

Διμελής υπόθεση: ἂν ἐξελέγξω αὐτὸν ἀδικοῦντα ἡμᾶς τε τοὺς δανείσαντας 

(ἂν ἐξελέγξω αὐτὸν ἀδικοῦντα) ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον 

 

Απόδοση: βοηθεῖτε ἡμῖν τὰ δίκαια 

Ο υποθετικός λόγος δείχνει κάτι που θεωρείται πραγματικό. 

 


