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Αδίδακτο Κείμενο Δημοσθένους Περί της Παραπρεσβείας 182 – 186  

Ο ρήτορας συνεχίζει το κατηγορητήριο εναντίον του Αισχίνη σχετικά με το ρόλο 
που διαδραμάτισε ως πρεσβευτής αναλύοντας τις ευθύνες που έχουν οι 
πρεσβευτές. 

Ἀγανακτήσει τοίνυν αὐτίκα δὴ μάλα, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, εἰ μόνος τῶν 

ἐν τῷ δήμῳ λεγόντων λόγων εὐθύνας ὑφέξει. ἐγὼ δ’ ὅτι μὲν πάντες ἂν 

εἰκότως ὧν λέγουσι δίκην ὑπέχοιεν, εἴπερ ἐπ’ ἀργυρίῳ τι λέγοιεν, 

παραλείψω, ἀλλ’ ἐκεῖνο λέγω· εἰ μὲν Αἰσχίνης ἰδιώτης ὢν ἀπελήρησέ τι 

καὶ διήμαρτε, μὴ σφόδρ’ ἀκριβολογήσησθε, ἐάσατε, συγγνώμην 

ἔχετε·εἰ δὲ πρεσβευτὴς ὢν ἐπὶ χρήμασιν ἐπίτηδες ἐξηπάτηκεν ὑμᾶς, μὴ 

ἀφῆτε, μηδ’ ἀνάσχησθ’ ὡς οὐ δεῖ δίκην ὧν εἶπεν ὑποσχεῖν. [183] τίνος 

γὰρ ἄλλου δεῖ δίκην παρὰ πρέσβεων ἢ λόγων λαμβάνειν; εἰσὶ γὰρ οἱ 

πρέσβεις οὐ τριήρων οὐδὲ τόπων οὐδ’ ὁπλιτῶν οὐδ’ ἀκροπόλεων κύριοι 

(οὐδεὶς γὰρ πρέσβεσι ταῦτ’ ἐγχειρίζει), ἀλλὰ λόγων καὶ χρόνων. τοὺς μὲν 

τοίνυν χρόνους εἰ μὲν μὴ προανεῖλε τῆς πόλεως, οὐκ ἀδικεῖ, εἰ δ’ ἀνεῖλεν, 

ἠδίκηκε· τοὺς δὲ λόγους εἰ μὲν ἀληθεῖς ἀπήγγελκεν ἢ συμφέροντας, 
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ἀποφευγέτω, εἰ δὲ καὶ ψευδεῖς καὶ μισθοῦ καὶ ἀσυμφόρους, ἁλισκέσθω. 

[184] οὐδὲν γὰρ ἔσθ’ ὅ τι μεῖζον ἂν ὑμᾶς ἀδικήσειέ τις ἢ ψευδῆ λέγων. οἷς 

γάρ ἐστ’ ἐν λόγοις ἡ πολιτεία, πῶς, ἂν οὗτοι μὴ ἀληθεῖς ὦσιν, ἀσφαλῶς ἔστι 

πολιτεύεσθαι; ἂν δὲ δὴ καὶ πρὸς ἃ τοῖς ἐχθροῖς συμφέρει δῶρά τις 

λαμβάνων λέγῃ, πῶς οὐχὶ καὶ κινδυνεύσετε; οὐδέ γε τοὺς χρόνους ἴσον ἔστ’ 

ἀδίκημ’ ὀλιγαρχίας ἢ τυράννου παρελέσθαι καὶ ὑμῶν· [185] οὐδ’ ὀλίγου δεῖ. 

ἐν ἐκείναις μὲν γάρ, οἶμαι, ταῖς πολιτείαις πάντ’ ἐξ ἐπιτάγματος ὀξέως 

γίγνεται· ὑμῖν δὲ πρῶτον μὲν τὴν βουλὴν ἀκοῦσαι περὶ πάντων καὶ 

προβουλεῦσαι δεῖ, καὶ τοῦθ’ ὅταν ᾖ κήρυξι καὶ πρεσβείαις 

προγεγραμμένον, οὐκ ἀεί· εἶτ’ ἐκκλησίαν ποιῆσαι, καὶ ταύτην ὅταν ἐκ τῶν 

νόμων καθήκῃ. εἶτα κρατῆσαι καὶ περιγενέσθαι δεῖ τοὺς τὰ βέλτιστα 

λέγοντας τῶν ἢ δι’ ἄγνοιαν ἢ διὰ μοχθηρίαν ἀντιλεγόντων. 

Λεξιλόγιο 

εὐθύνας ὑπέχω: λογοδοτώ για τις πράξεις μου, 

ἀποληρῶ: φλυαρώ 

 

Παρατηρήσεις:  

1. Να μεταφρασθεί το απόσπασμα: «Ἀγανακτήσει τοίνυν αὐτίκα… ὧν 

εἶπεν ὑποσχεῖν» 

Μονάδες 10 

2.  Γιατί σύμφωνα με τον Δημοσθένη δεν πρέπει να αθωωθεί ο 

Αισχίνης; 

Μονάδες 10 
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3.  α) παραλείψω, ὑπέχοιεν, ἀντιλεγόντων: Να γραφούν τα 

απαρέμφατα του Αορίστου Β Ενεργητικής Φωνής και 

Παρακειμένου της Μέσης Φωνής. 

 β)  να βρείτε 3 διαφορετικού είδους αντωνυμίες, και να τις 

αναγνωρίσετε (πτώση, αριθμός, γένος και είδος αντωνυμίας)  

 γ)  εὐθύνας, ὢν, πρεσβευτὴς, ἀσυμφόρους: Να γραφεί η δοτική 

πληθυντικού (σε επίθετα και μετοχές να διατηρηθεί το γένος). 

          Μονάδες 10 

4. α)  εἰ μὲν Αἰσχίνης ἰδιώτης ὢν ἀπελήρησέ τι συγγνώμην ἔχετε: Να 

αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος (μονάδες 3) και να 

μεταγραφεί ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος 

(μονάδες 3) 

 β)  Να αναγνωριστούν οι μετοχές ὢν (δίπλα στο πρεσβευτής), και 

λαμβάνων (μονάδες 4) 

          Μονάδες 10 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 


