
ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική (άμεσο) και γενική (έμμεσο) 
και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

Παραδείγματα Κατηγορίες ρημάτων 
1. Ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 
 
 
2. Ἠλλάξαντο πολλῆς κακοδαιμονίας πολλὴν 

εὐδαιμονίαν. 
3. Τοῦτο χρημάτων Φίλιππος ὠνεῖται. 
 
 
 
4. Ἔπαυσαν τὸν Τιμόθεον τῆς στρατηγίας. 
5. Λῦσόν με τῶν δεσμῶν. 
 
 
6. Λαμβάνω σε τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς. 
 
7. Τῶν λόγων ἡμᾶς Λυσίας εἱστία. 
 
8. Πληρῶ τὴν φιάλην ὕδατος. 
 
9. Ὁ Μέλητος ἐγράψατό με ἀσεβείας. 
10. ∆ιώξομαί σε δειλίας. 
11. Εὐδαιμόνισά σε τοῦ τρόπου. 
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Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική (άμεσο) και δοτική (έμμεσο) 
και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
 

1. Παρμενίων λέγει τάδε Ἀλεξάνδρῳ. 
2. Τοὺς ἱππεῖς ἔδειξε τῷ Κλεάρχῳ. 
 
 
3. ∆ημοσθένης παραινεῖ ταῦτα Ἀθηναίοις. 
 
 
4. Ἡ μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις κακά. 
 
5. Ὁ σίδηρος ἀνισοῖ τοὺς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς. 
 
6. Κεράννυμι ὕδωρ τῷ οἴνῳ. 
 
7. ∆ημοσθένης συνεβούλευε Ἀθηναίοις ταῦτα. 
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Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε γενική (άμεσο) και δοτική (έμμεσο) 
και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

1. Ἡμεῖς μετεσχήκαμεν ὑμῖν τῶν ἱερῶν. 
2. Μεταδίδωμι τοῦ βάρους τοῖς φίλοις. 
3. Οὐκ ἀντιποιούμεθα βασιλεῖ τῆς ἀρχῆς. 
 
 
4. Μή μοι φθονήσῃς  τοῦ μαθήματος. 
5. Συγγιγνώσκω σοι τῆς ἐπιθυμίας. 
6. Ἴσως ἄν μοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, φυγῆς τιμήσαιτε. 
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Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που συντάσσονται με δύο αιτιατικές (η μία δηλώνει πρόσωπο και η 
άλλη πράγμα-άμεσο είναι όποια δηλώνει πρόσωπο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία 
ανήκουν. 
 

1. Οὗτος ἀποστερεῖ τὴν τιμὴν ἐμέ. 
2. Σωκράτης οὐκ ἐπράττετο τοὺς μαθητὰς χρήματα. 
 
 
3. ∆ιδάσκω σὲ τὴν στρατηγίαν. 
4. Ὑπομιμνῄσκω τοὺς Ἀθηναίους τάδε. 
 
 
5. Ὁ πάππος ἐνέδυσε Κῦρον καλὴν στολήν. 
 
6. Οἱ πονηροὶ ἐργάζονται τοὺς ἀγαθοὺς κακόν. 
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Συνοπτικός πίνακας διάκρισης άμεσου και έμμεσου αντικειμένου 
 

Αντικείμενα Άμεσο Έμμεσο 
Αιτιατική + Γενική   
Αιτιατική + Δοτική   
Γενική + Δοτική   
Αιτιατική + Αιτιατική   
 



ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική (άμεσο) και γενική (έμμεσο) 
και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
 

Παραδείγματα Κατηγορίες ρημάτων 
1. Ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 
 
2. Ἠλλάξαντο πολλῆς κακοδαιμονίας πολλήν εὐδαιμονίαν. 
3. Τοῦτο χρημάτων Φίλιππος ὠνεῖται. 
 
 
4. Ἔπαυσαν τὸν Τιμόθεον τῆς στρατηγίας. 
5. Λῦσόν με τῶν δεσμῶν. 
 
 
6. Λαμβάνω σὲ τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς. 
 
7. Τῶν λόγων ἡμᾶς Λυσίας εἱστία (μας «χόρτασε» με τους λόγους 

του ο Λυσίας). 
8. Πληρῶ τὴν φιάλην ὕδατος. 
 
9. Ὁ Μέλητος ἐγράψατό με ἀσεβείας. 
10. ∆ιώξομαί σε δειλίας. 
11. Εὐδαιμόνισά σε τοῦ τρόπου. 
 

1. ακοής, πληροφόρησης (ἀκούω, μανθάνω, πυνθάνομαι) 
 
2. ανταλλαγής, αγοράς, πώλησης, απόδοσης τιμών, 

υπερτίμησης (ἀνταλλάσσω, ἀμείβομαι, ἀγοράζω, ὠνοῦμαι, 
πωλῶ, πιπράσκω, ἀξιῶ=κρίνω κάποιον άξιο, τιμῶ, τιμῶμαι) 

 
3. απαλλαγής, στέρησης, απομάκρυνσης, χωρισμού, 

κωλύματος (κωλύω, ἐμποδίζω, παύω, ἀποστερῶ, εἴργω) 
 
 
4. έλξης, λήψης (ἑλκύω, ἄγω) 
 
5. πλησμονής, κένωσης, ερήμωσης (ἑστιῶ, πληρῶ, μεστῶ, 

κενῶ, ἐρημῶ) 
 
 
6. ψυχικό πάθος και τα δικανικά (κατηγορῶ, ἐπαινῶ, μισῶ, 

αἰτιῶμαι, διώκω, φεύγω, γράφομαι=καταγγέλλω) 

 



Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική (άμεσο) και δοτική (έμμεσο) 
και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
 

1. Παρμενίων λέγει τάδε Ἀλεξάνδρῳ. 
2. Τοὺς ἱππεῖς ἔδειξε τῷ Κλεάρχῳ. 
3. ∆ημοσθένης παραινεῖ ταῦτα Ἀθηναίοις. 
 
4. Ἡ μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις κακά. 
 
5. Ὁ σίδηρος ἀνισοῖ τοὺς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς. 
6. Κεράννυμι ὕδωρ τῷ οἴνῳ. 
 
7. ∆ημοσθένης συνεβούλευε Ἀθηναίοις ταῦτα. 
 

1. συμβουλή, υπόσχεση, διαταγή, δήλωση (λέγω, παραινῶ, 
φράζω, κηρύττω, ὑπισχνοῦμαι, δηλῶ, δείκνυμι) 

 
 
2. παροχή, δόση, οφειλή, αποστολή (παρέχω, δίδωμι, ὀφείλω, 

φέρω, πέμπω, προσάγω) 
3. μείξη, εξίσωση, ομοίωση, συνδιαλλαγή (μείγνυμι, ἐξισῶ, 

συναλλάττω, κεράννυμι=ανακατεύω) 
 
4. σύνθετα με το ἐν και σύν 
 

 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε γενική (άμεσο) και δοτική (έμμεσο) 
και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
 

1. Ἡμεῖς μετεσχήκαμεν ὑμῖν τῶν ἱερῶν. 
2. Μεταδίδωμι τοῦ βάρους τοῖς φίλοις. 
3. Οὐκ ἀντιποιούμεθα βασιλεῖ τῆς ἀρχῆς. 
 
4. Μή μοι φθονήσῃς  τοῦ μαθήματος. 
 
5. Συγγιγνώσκω σοι τῆς ἐπιθυμίας. 
 
6. Ἴσως ἄν μοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, φυγῆς τιμήσαιτε. 

1. συμμετοχής, μετάδοσης, παραχώρησης (μετέχω, μεταδίδωμι, 
μεταλαμβάνω, κοινωνῶ, ἀντιποιοῦμαι= διεκδικώ, παραχωρῶ, 
ὑπανίσταμαι) 

 
2. τα ρήματα φθονῶ, μέμφομαι 
 
3. το ρήμα συγγιγνώσκω= συγχωρώ κάτι σε κάποιον 
 
4. δικανικά ρήματα (τιμῶ, τιμῶμαι= προτείνω ως δικαστής ή ως 

κατήγορος) 
 



Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που συντάσσονται με δύο αιτιατικές (η μία δηλώνει πρόσωπο και η 
άλλη πράγμα-άμεσο είναι όποια δηλώνει πρόσωπο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία 
ανήκουν. 
 

1. Οὗτος ἀποστερεῖ τὴν τιμὴν ἐμέ. 
2. Σωκράτης οὐκ ἐπράττετο τοὺς μαθητὰς χρήματα. 
 
3. ∆ιδάσκω σὲ τὴν στρατηγίαν. 
4. Ὑπομιμνῄσκω τοὺς Ἀθηναίους τάδε. 
 
5. Ὁ πάππος ἐνέδυσε Κῦρον καλὴν στολήν. 
 
6. Οἱ πονηροὶ ἐργάζονται τοὺς ἀγαθοὺς κακόν. 

1. αίτησης, απόκρυψης, ερώτησης, στέρησης, είσπραξης 
(κρύπτω, εἰσπράττω, ἀποστερῶ, πράττομαι= εισπράττω, 
αἰτῶ) 

 
2. διδασκαλίας, υπενθύμισης (διδάσκω, ἀναμιμνῄσκω, 

ὑπομιμνῄσκω) 
3. ένδυση, έκδυση (ἐνδύω, ἐκδύω) 
 
4. τα ρήματα ἐργάζομαι, εὐεργετῶ 

 
Συνοπτικός πίνακας διάκρισης άμεσου και έμμεσου αντικειμένου 
 

Αντικείμενα Άμεσο Έμμεσο 
Αιτιατική + Γενική 
                                                            Λῦσόν  

αιτιατική 
με 

γενική 
τῶν δεσμῶν 

Αιτιατική + Δοτική 
                                                           Παρμενίων λέγει 

αιτιατική 
τάδε 

δοτική 
Ἀλεξάνδρῳ 

Γενική + Δοτική 
                                                           Μεταδίδωμι 

γενική 
τοῦ βάρους 

δοτική 
τοῖς φίλοις 

Αιτιατική + Αιτιατική 
                                                         Ὑπομιμνῄσκω     

όποια δηλώνει πρόσωπο 
τοὺς Ἀθηναίους 

όποια δηλώνει πράγμα 
τάδε 

 



Ασκήσεις 
1. Να βρείτε τα αντικείμενα των υπογραμμισμένων δίπτωτων ρημάτων που 

ακολουθούν και να μεταφράσετε τις προτάσεις. 
 
Κριτίας μηδὲν ἀγαθὸν ἐποίησε τὴν πόλιν. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Τῆς ἐλευθερίας ἑκόντες παρεχωρήσατε Φιλίππῳ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ὁ δὲ τοῖς πονηροῖς ὁδὸν δείκνυσι. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Τὰ τῶν Θετταλῶν πράγματα πολλὴν ἀθυμίαν παρεῖχε Φιλίππῳ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ἐπλήρωσαν τὰ ταμεῖα σίτου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ἐπιστέλλει Εὐβοεῦσι τοιαύτας ἐπιστολάς. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Τοῖς φίλοις μεταδίδοτε τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Φιλίππῳ Ἀμφιπόλεως παρακεχωρήκαμεν. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ταῦτα ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ἔδοσαν τούτῳ χρήματα οἱ βουλόμενοι ἀποστῆναι Ἀθηναίων. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Οἱ Κερκυραῖοι ἐκώλυσαν τὰς ναῦς τοῦ ἀποπλεῦσαι οἴκαδε. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ἐπειράθησαν ἐκβαλεῖν ἡμᾶς τῆς πόλεως. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Να τοποθετήσετε τις λέξεις της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση ως 

αντικείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τους ρηματικούς τύπους από τους οποίους 
εξαρτώνται. 

 
Οἱ ἀγροὶ οὐ φέρουσιν ……………………….. ……………………….. (καρποί, γεωργοί). 
Ἂν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη ……………………….. ……………………….. φέρει (ἡμεῖς, 
αἰσχύνη). 
Σωκράτης ἐδίδασκε ……………………….. ……………………….. (ἀρετή, νέοι). 
Ἀλέξανδρος ἐνέδυσε ……………………….. ……………………….. (στρατιῶται, θώρακες). 
Μεταδίδως ……………………….. ……………………….. (κύων, σῖτος). 
Οἱ Ἀθηναῖοι κατέγνωσαν ……………………….. ……………………….. (οἱ στρατηγοί, θάνατος). 
Σωκράτης ……………………….. οὐκ ἐπράττετο ……………………….. (οἱ αὐτοῦ ἐπιθυμοῦντες, 
χρήματα). 
∆είξουσιν οἱ μαθηταὶ ……………………….. ……………………….. (ἡμεῖς, ὁδός). 
Αἱ ἀκροπόλεις ἔφερον ……………………….. ……………………….. (κόσμος, αἱ πόλεις). 
Τὰ μαθήματα ἀποτρέπει ………………………..  ……………………….. (οἱ νεώτεροι, πολλά 
ἁμαρτήματα). 



Ασκήσεις 
1. Να βρείτε τα αντικείμενα των υπογραμμισμένων δίπτωτων ρημάτων που 

ακολουθούν και να μεταφράσετε τις προτάσεις. 
 
Κριτίας μηδὲν ἀγαθὸν (έμμεσο) ἐποίησε τὴν πόλιν (άμεσο). 
Ο Κριτίας δεν έκανε κανένα καλό στην πόλη. 
Τῆς ἐλευθερίας (άμεσο) ἑκόντες παρεχωρήσατε Φιλίππῳ (έμμεσο). 
Με τη θέλησή σας παραχωρήσατε την ελευθερία στο Φίλιππο. 
Ὁ δὲ τοῖς πονηροῖς (έμμεσο) ὁδὸν (άμεσο) δείκνυσι. 
Αυτός δείχνει στους κακούς το δρόμο. 
Τὰ τῶν Θετταλῶν πράγματα πολλὴν ἀθυμίαν (άμεσο) παρεῖχε Φιλίππῳ (έμμεσο). 
Η κατάσταση στη Θεσσαλία προκαλούσε πολλή στενοχώρια στο Φίλιππο. 
Ἐπλήρωσαν τὰ ταμεῖα (άμεσο) σίτου (έμμεσο). 
Γέμισαν τις αποθήκες με σιτάρι. 
Ἐπιστέλλει Εὐβοεῦσι (έμμεσο) τοιαύτας ἐπιστολάς (άμεσο). 
Στέλνει στους Ευβοείς τέτοιου είδους επιστολές. 
Τοῖς φίλοις (έμμεσο) μεταδίδοτε τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν (άμεσο). 
Μεταδώστε στους φίλους τα δικά σας αγαθά. 
Φιλίππῳ (έμμεσο) Ἀμφιπόλεως (άμεσο) παρακεχωρήκαμεν. 
Έχουμε παραχωρήσει την Αμφίπολη στο Φίλιππο. 
Ταῦτα (άμεσο) ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ (έμμεσο). 
Εγώ θα ανακοινώσω αυτά στο βασιλιά. 
Ἔδοσαν τούτῳ (έμμεσο) χρήματα (άμεσο) οἱ βουλόμενοι ἀποστῆναι Ἀθηναίων. 
Έδοσαν σ΄ αυτόν χρήματα αυτοί που ήθελαν να αποστατήσουν από τους 
Αθηναίους. 
Οἱ Κερκυραῖοι ἐκώλυσαν τὰς ναῦς (άμεσο) τοῦ ἀποπλεῦσαι (έμμεσο) οἴκαδε. 
Οι Κερκυραίοι εμπόδισαν τα πλοία από το να αποπλεύσουν στην πατρίδα. 
Ἐπειράθησαν ἐκβαλεῖν ἡμᾶς (άμεσο) τῆς πόλεως (έμμεσο). 
Προσπάθησαν να μας εξορίσουν από την πόλη. 
Ἐγὼ νομίζω χάριν (άμεσο) ὑμᾶς τοῖς θεοῖς (έμμεσο) ὀφείλειν. 
Εγώ νομίζω ότι οφείλετε ευγνωμοσύνη στους θεούς. 
 
2. Να τοποθετήσετε τις λέξεις της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση ως 

αντικείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τους ρηματικούς τύπους από τους οποίους 
εξαρτώνται. 

 
Οἱ ἀγροὶ οὐ φέρουσιν καρποὺς  γεωργοῖς. 
Ἂν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη ἡμῖν αἰσχύνην φέρει.  
Σωκράτης ἐδίδασκε ἀρετὴν νέους. 
Ἀλέξανδρος ἐνέδυσε στρατιώτας θώρακας. 
Μεταδίδως σίτου κυνί. 
Οἱ Ἀθηναῖοι κατέγνωσαν στρατηγῶν θάνατον. 
Σωκράτης τοὺς αὐτοῦ ἐπιθυμοῦντας οὐκ ἐπράττετο χρήματα. 
∆είξουσιν οἱ μαθηταὶ ἡμῖν  ὁδόν. 
Αἱ ἀκροπόλεις ἔφερον κόσμον ταῖς πόλεσι. 
Τὰ μαθήματα ἀποτρέπει τοὺς νεωτέρους  πολλῶν ἁμαρτημάτων. 



Κείμενα για μετάφραση και εξάσκηση 
 
Α΄ επίπεδο 
Κaˆ g¦r ™n tÍ gÍ ¥rcousi LakedaimÒnioi kaˆ  ™n tÍ qal£ttV tÕn nàn crÒnon. 
oÜkoun de‹ oÜte ˜nÕj ¢ndrÕj ›neka oÜte duo‹n ¹m©j toÝj ¥llouj tÁj `Ell£doj 
¢pšcesqai, ¢ll¦ peistšon Ó ti ¨n keleÚwsi· kaˆ g¦r aƒ pÒleij ¹mîn Óqen ™sm�n 
pe…qontai aÙto‹j. ™gë m�n oân ¢polÚw kaˆ Øm©j tÁj a„t…aj kaˆ 'Agas…an, ¨n 
aÙtÕj 'Agas…aj f»sV ™mš ti toÚtwn a‡tion e�nai, kaˆ katadik£zw ™mautoà, e„ ™gë 
petrobol…aj À ¥llou tinÕj bia…ou ™x£rcw, tÁj ™sc£thj d…khj ¥xioj e�nai, kaˆ 
Øfšxw t¾n d…khn. fhmˆ d� kaˆ e‡ tina ¥llon a„ti©tai, crÁnai ˜autÕn parasce‹n 
Kle£ndrJ kr‹nai· oÛtw g¦r ¨n Øme‹j ¢polelumšnoi tÁj a„t…aj e‡hte.  

Ξενοφῶντος, Ἀνάβασις, 6.6.13 
 

 
Λεξιλόγιο 
οὔκουν: επομένως δεν 
ἀπολύω τινὰ τῆς αἰτίας: απαλλάσσω κάποιον από την κατηγορία 
πετροβολία: λιθοβολισμός 
ἐξάρχω: κάνω αρχή 
ἐσχάτη δίκη: την πιο μεγάλη τιμωρία 
ὑπέχω τὴν δίκην: υφίσταμαι την τιμωρία 
 
Β΄ επίπεδο 
`O m�n 'Alkibi£dhj tosaàta e�pen, oƒ d� LakedaimÒnioi dianooÚmenoi m�n kaˆ 
aÙtoˆ prÒteron strateÚein ™pˆ t¦j  'Aq»naj, mšllontej d' œti kaˆ periorèmenoi, 
pollù m©llon ™perrèsqhsan did£xantoj taàta ›kasta aÙtoà kaˆ nom…santej 
par¦ toà safšstata e„dÒtoj ¢khkošnai· éste tÍ ™piteic…sei tÁj Dekele…aj 
prose‹con ½dh tÕn noàn kaˆ tÕ paraut…ka kaˆ to‹j ™n tÍ Sikel…v pšmpein tin¦ 
timwr…an. Kaˆ GÚlippon tÕn Kleandr…dou prost£xantej ¥rconta to‹j 
Surakos…oij ™kšleuon met' ™ke…nwn kaˆ tîn Korinq…wn bouleuÒmenon poie‹n ÓpV 
™k tîn parÒntwn m£lista kaˆ t£cist£ tij çfel…a ¼xei to‹j ™ke‹.  

Θουκυδίδης, 6.93 
 
Λεξιλόγιο 
μέλλω: αναβάλλω, καθυστερώ/ με τελ. απαρέμφ.=σκοπεύω να, πρόκειται να 
περιορῶμαι: περιμένω, αναβάλλω 
ἐπιρρώννυμαι: αναθαρρώ, παίρνω δύναμη 
προσέχω τὸν νοῦν: στρέφω την προσοχή μου 
τιμωρία: η βοήθεια 
 
Άσκηση 
Να μεταφράσετε τα κείμενα και να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους 
όρους. 



Συντακτική αναγνώριση 
 
tÁj `Ell£doj: αντικείμενο στο απαρ. ἀπέχεσθαι 
aÙto‹j: αντικείμενο στο πείθονται 
Øm©j, tÁj a„t…aj: άμεσο και έμμεσο αντικείμενο στο ἀπολύω 
petrobol…aj, bia…ou: αντικείμενα στο ἐξάρχω 
tÁj a„t…aj: αντικείμενο στο ἀπολελυμένοι εἶεν 
 
tosaàta: σύστοιχο αντικείμενο 
taàta: σύστοιχο αντικείμενο 
›kasta: κατηγορ. προσδιορισμός 
tÍ ™piteic…sei, tÕn noàn: έμμεσο και άμεσο αντικείμενο στο προσεῖχον 
to‹j ™n tÍ Sikel…v, timwr…an: έμμεσο και άμεσο αντικείμενο στο πέμπειν 
ὠφελία: υποκείμενο στο ἥξει 
 
 
Μεταφράσεις 
Και γιατί οι Λακεδαιμόνιοι εξουσιάζουν και στη στεριά και στη θάλασσα. Επομένως δεν 
πρέπει εμείς οι άλλοι εξαιτίας ενός ή δύο ανδρών να απέχουμε από την Ελλάδα, αλλά 
πρέπει να υπακούσουμε σε ό,τι προστάζουν. εξάλλου και οι πόλεις, από τις οποίες 
καταγόμαστε, υπακούουν σε αυτούς. Εγώ λοιπόν απαλλάσσω από αυτή την κατηγορία 
και εσάς και τον Αγασία, αν ο ίδιος ο Αγασίας θα ισχυριστεί ότι εγώ είμαι σε κάτι 
υπαίτιος γι’ αυτά και καταδικάζω τον εαυτό μου, αν εγώ πρώτος άρχισα το λιθοβολισμό 
ή κάποια άλλη βίαιη πράξη, να είμαι άξιος της πιο μεγάλης τιμωρίας και θα υποστώ την 
τιμωρία. Ισχυρίζομαι  επίσης, αν κατηγορεί και κάποιον άλλο, ότι πρέπει να 
παρουσιασθεί στον Κλέανδρο, για να τον κρίνει. γιατί έτσι θα ήταν δυνατόν να 
απαλλαγείτε από την κατηγορία. 
 
 
Ο Αλκιβιάδης τόσα είπε και οι Λακεδαιμόνιοι που σχεδίαζαν κι οι ίδιοι προηγουμένως 
να εκστρατεύσουν εναντίον της Αθήνας, καθυστερούσαν όμως και περίμεναν, 
αναθάρρησαν πάρα πολύ διότι ο ίδιος εξήγησε το καθένα από αυτά και επειδή νόμισαν 
ότι άκουσαν (πληροφορήθηκαν) από αυτόν που τα γνώριζε πολύ καλά. έστρεφαν 
επομένως την προσοχή τους στον επιτειχισμό της Δεκέλειας και στο να στείλουν αμέσως 
βοήθεια σε αυτούς που βρίσκονταν στη Σικελία. Και αφού όρισαν ως άρχοντα των 
Συρακουσίων τον Γύλιππο, το γιο του Κλεανδρίδη, τον πρόσταζαν, αφού συσκεφθεί μαζί 
με εκείνους και τους Κορίνθιους, να προσπαθεί πώς στην παρούσα κατάσταση πιο πολύ 
και πιο γρήγορα θα φτάσει βοήθεια σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί. 
 
 


