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Α. Έχετε ακούσει από τη μια τους μάρτυρες, άνδρες. Σκεφτείτε όμως κατά την 

κρίση σας για αυτή την υπόθεση, αναζητώντας αν κάποια έχθρα ποτέ μέχρι 

τώρα είχε δημιουργηθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Ερατοσθένη εκτός απ’ αυτή. 

Γιατί δεν θα βρείτε καμία. Γιατί ούτε συκοφαντώντας με μήνυσε για δημόσιο 

αδίκημα, ούτε επιχείρησε να με εξορίσει από την πόλη, ούτε έσυρε στο 

δικαστήριο για ιδιωτικές υποθέσεις, ούτε γνώριζε κάποιο κακό το οποίο εγώ 

επειδή φοβόμουν μήπως κάποιος το πληροφορηθεί, επιθυμούσα να τον 

εξοντώσω, ούτε ήλπιζα να λάβω από κάπου χρήματα , αν πετύχαινα αυτά. Γιατί 

μερικοί για τέτοιου είδους ζητήματα σχεδιάζουν θάνατο ο ένας εναντίον του 

άλλου. 

 

Β. Ο κατηγορούμενος θέλοντας να αποδείξει ότι άδικα κατηγορείται 

υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κάποια έχθρα ανάμεσα σ’ αυτήν και τον 

Ερατοσθένη, ώστε να θελήσει την εξόντωση του. Ο Ερατοσθένης δεν τον 

κατηγόρησε ποτέ για δημόσιο αδίκημα, δεν θέλησε να τον εξορίσει, δεν τον 

έσυρε στο δικαστήριο, δεν γνώριζε κάποιο δικό του μυστικό που θα τον έβλαπτε 

και ούτε είχε πάρει ποτέ χρήματα από κάποιον, για να κάνει μια τέτοιου είδους 

πράξη . 

 

Γ.1. τοῦ ἀνδρὸς, τῶν ἀνδρῶν, τοῦ πράγματος, τῶν πραγμάτων 

       τῷ ἀνδρὶ, τοῖς ἀνδράσι, τῷ πράγματι, τοῖς πράγμασι 

       τῆς ἒχθρας, τῶν ἐχθρῶν, τῆς πόλεως, τῶν πόλεων 

       τῇ ἒχθρᾳ, ταῖς ἒχθραις, τῇ πόλει, ταῖς πόλεσι 

       τοῦ θανὰτου, τῶν θανὰτων 

       τῷ θανὰτῳ, τοῖς θανάτοις 

 

Γ.2. ἐγράψατο, γράψηται, γράψαιτο, γραψάσθω, γρὰψασθαι, γραψὰμενος,-η,-ον 

       διαπέπραξαι, διαπεπραγμένος ᾖς, διαπεπραγμὲνος εἲης, διαπὲπραξο . 



 

Δ.1. τῶν μαρτύρων: αντικείμενο στο ἀκηκὸαῖε 

περὶ τοῦ πρὰγματος: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς 

στο σκὲψασθε 

ἒχθρα: υποκείμενο στο γεγὲνηται 

ἐκβὰλλειν: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ἐπεχεὶρησεν 

δίκας: σύστοιχο αντικείμενο στο ἐδικάζετο 

ἀλλήλοις: έμμεσο αντικείμενο στο ἐπιβουλεὺουσι 

 

Δ.2. Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική , ολική άγνοιας μονομελής. Εισάγεται 

με το σύνδεσμο εἰναι εκφέρεται με οριστική , γιατί δηλώνει το πραγματικό . 

Συντακτικά λειτουργεί ως αντικείμενο στο ζητοῦντες. 

 

 


