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(20-10-2018) 
Ο Νικόμαχος, στον οποίο αναφέρεται το κείμενο από τον λόγο του Λυσία, είχε 

αναλάβει την αναγραφή των νόμων στις δημόσιες στήλες, ήταν δηλαδή ένας 

από τους δημόσιους γραμματείς. Ο Λυσίας επιχειρεί να πείσει τους δικαστές ότι 

πρέπει να καταδικαστεί ο Νικόμαχος, ο οποίος κατηγορείται για απάτη κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο ρήτορας, με τα επιχειρήματά του στο 

συγκεκριμένο κείμενο, επικεντρώνει την προσοχή των δικαστών στις συνέπειες 

της καταδίκης του Νικόμαχου.  

 

       χρὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, μὴ τοῖς βουλεύουσιν ἑκάστοτε 

ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ τοῖς εἰς τοιαύτας ἀπορίας καθιστᾶσι τὴν πόλιν. 

προσέχουσι ‹δὲ› τὸν νοῦν οἱ βουλόμενοι τὰ κοινὰ κλέπτειν, ὅπως 

Νικόμαχος ἀγωνιεῖται· οἷς ὑμεῖς, ἐὰν μὴ τοῦτον τιμωρήσησθε, πολλὴν 

ἄδειαν ποιήσετε· ἐὰν δὲ καταψηφισάμενοι τῶν ἐσχάτων αὐτῷ τιμήσητε, 

τῇ αὐτῇ ψήφῳ τούς τε ἄλλους βελτίους ποιήσετε καὶ παρὰ τούτου δίκην 

εἰληφότες ἔσεσθε. ἐπίστασθε δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι παράδειγμα τοῖς 

ἄλλοις ἔσται μὴ τολμᾶν εἰς ὑμᾶς ἐξαμαρτάνειν οὐχ ὅταν τοὺς ἀδυνάτους 

εἰπεῖν κολάζητε, ἀλλ᾽ ὅταν παρὰ τῶν δυναμένων λέγειν δίκην 

λαμβάνητε.  

Λυσίου, Κατὰ Νικομάχου, 23-24 

Λεξιλόγιο  

 βουλεύω: είμαι βουλευτής (ως ενεργητικό) // συμβουλεύω-ομαι, 

αποφασίζω, σκέφτομαι (ως μέσο)  

 ἀπορία: αδιέξοδο 

 προσέχω τόν νοῦν: έχω στραμμένη την προσοχή μου, παρατηρώ  

 ἀγωνίζομαι: δικάζομαι  

  τιμωροῦμαί τινα = τιμωρώ, εκδικούμαι κάποιον // τιμωροῦμαί 

τινά τινος = τιμωρώ κάποιον εκδικούμενος για κάποιο παράπτωμα// 

τιμωρῶ ή τιμωροῦμαί τινι = βοηθώ, υπερασπίζω κάποιον. 
 καταψηφίζομαι τινος: δίνω καταδικαστική ψήφο, καταδικάζω 

 κολάζω: τιμωρώ  

 δίκην λαμβάνω παρά τινος = τιμωρώ κάποιον, παίρνω εκδίκηση 

από κάποιον 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.  

(Μονάδες 40) 

2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται:  

 δικασταί: κλητική ενικού αριθμού. 

 πόλιν: δοτική πληθυντικού αριθμού.  

 ψήφῳ: ονομαστική πληθυντικού αριθμού.  

 δίκην: γενική πληθυντικού αριθμού.  

 ἄνδρες: κλητική ενικού αριθμού.                                               

(Μονάδες 10)                                        

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

 προσέχουσι: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής στο χρόνο και στη φωνή 

που βρίσκεται.  

 κλέπτειν: απαρέμφατο αορίστου στη φωνή που βρίσκεται.  

 ἔσεσθε: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής στο χρόνο και στη φωνή που 

βρίσκεται.  

 εἰπεῖν: β΄ ενικό προστακτικής στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται.  

 κολάζητε: μετοχή θηλυκού γένους στο χρόνο και στη φωνή που 

βρίσκεται.  

 (Μονάδες 10) 

 

4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:  

 δικασταί: ………..…..………………..……... στο …………...………......…...….. 

 τὸν νοῦν: ……………….……...……..…..... στο ……..…………...………….…... 

 πολλὴν: ……..………..…….…...…..……..στο ...................................................… 

 βελτίους: ……..…....……………….…..…στο …………..…………...……......…. 

 παράδειγμα: ……..…....……………….…….…στο …………………….......…. 

(Μονάδες 10) 

 

5. «ἐὰν μὴ τοῦτον τιμωρήσησθε, πολλὴν ἄδειαν ποιήσετε»: να 

μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό.   

(Μονάδες 10) 

 

6. «ἐπίστασθε δε…δίκην λαμβάνητε»: στην περίοδο αυτή να βρείτε την 

δευτερεύουσα ονοματική πρόταση (να γράψετε τα ακριβή της όρια), 

και να την χαρακτηρίσετε πλήρως (είδος, εισαγωγή, εκφορά, 

συντακτική θέση).   

 (Μονάδες 10)  

 

7. Ποιες πιστεύει ο Λυσίας ότι θα είναι οι συνέπειες της καταδίκης του 

Νικόμαχου; 

(Μονάδες 10) 

 

 

 

Ευχόμαστε Επιτυχία!  

 

 
 


