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10η ΕΝΟΣΗΣΑ  

[Αἰζσίνηρ], Ἐπιστολαί 3.1-3 

Μηα ηηκεηηθή εμνξία 

Ο ξήηνξαο Αηζρίλεο (πεξ. 389-314 π.Χ.), πνιηηηθόο αληίπαινο ηνπ Δεκνζζέλε, ελαληηώζεθε κε ηνλ 
ιόγν ηνπ Κατὰ Κτησιυῶντος ζηελ πξόηαζε ηνπ Κηεζηθώληα λα ηηκεζεί κε ρξπζό ζηεθάλη ν 
Δεκνζζέλεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηελ παηξίδα. Ύζηεξα από ηελ ήηηα ηνπ ζηε ζρεηηθή δίθε 
θαη ηελ απνηπρία ηεο θηινκαθεδνληθήο πνιηηηθήο ηνπ αλαγθάζηεθε λα εθπαηξηζηεί ζηε Μηθξά Αζία 
θαη ζηε Ρόδν. ηηο επηζηνιέο πνπ ζώζεθαλ κε ην όλνκά ηνπ, νη νπνίεο όκσο δελ πξνέξρνληαη από 
απηόλ, παξνπζηάδεηαη σο εμόξηζηνο. ην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ιόγνο γηα ην πώο 
αληηκεησπίδεη ν ζπγγξαθέαο ηελ εμνξία ηνπ. 

 

Οἱ κὲλ ἄιινη πάληεο ὅζνη θεύγνπζηλ ἀδίθσο, ἢ δένληαη ηῶλ πνιηηῶλ ὅπσο 

ἐπαλέιζσζηλ, ἢ δηακαξηόληεο ηνύηνπ ινηδνξνῦζη ηὰο ἑαπηῶλ παηξίδαο, ὡο 

θαύισο αὐηνῖο πξνζθεξνκέλαο· ἐγὼ δὲ ἐπείπεξ ἅπαμ ἀλαμίσο ὧλ 

ἐπνιηηεπζάκελ ἠηύρεζα, θαὶ θαηεγνξῶλ ἄιισλ αὐηὸο ἑάισλ, ἄρζνκαη κέλ, 

ὥζπεξ εἰθόο ἐζηηλ, ἀγαλαθηῶ δὲ νὐδέλ. Οὐ γὰξ νὕησο ἔγσγε ἠιίζηόο εἰκη 

ὥζηε, ἐμ ἧο πόιεσο Θεκηζηνθιῆο ὁ ηὴλ Ἑιιάδα ἐιεπζεξώζαο ἐμειάζε, θαὶ 

ὅπνπ Μηιηηάδεο, ὅηη κηθξὸλ ὤθεηιε ηῷ δεκνζίῳ, γέξσλ ὢλ ἐλ ηῷ δεζκσηεξίῳ 

ἀπέζαλε, ηαύηῃ ηῇ πόιεη Αἰζρίλελ ηὸλ Ἀηξνκήηνπ θεύγνληα ἀγαλαθηεῖλ 

νἴεζζαη δεῖλ, εἴ ηη ηῶλ εἰσζόησλ Ἀζήλεζηλ ἔπαζελ. Ἀιι’ ἔγσγε θαὶ ιακπξὸλ 

εἰθόησο κνη λνκίζαηκ’ ἂλ αὐηὸ γελέζζαη, ηὸ κεη’ ἐθείλσλ ἐλ ἀδνμίᾳ παξὰ ηνῖο 

ἔπεηηα ἀλζξώπνηο θαὶ ἄμηνο ηνῦ ὅκνηα παζεῖλ ἐθείλνηο γεγνλέλαη.  
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Μεηάθπαζη  

Οἱ μὲν ἄλλοι  πάνηερ  ὅζοι  θεύγοςζιν  ἀδίκυρ,  
Οη        άιινη      όινη     όζνη  εμνξίδνληαη    άδηθα, 
 
ἢ      δέονηαι    ηῶν πολιηῶν  ὅπυρ           ἐπανέλθυζιν, 
ή  παξαθαινύλ  ηνπο πνιίηεο   γηα λα  επηζηξέςνπλ από ηελ εμνξία, 
  
ἢ  διαμαπηόνηερ   ηούηος  λοιδοποῦζι  ηὰρ παηπίδαρ ἑαςηῶν,  
ή  αλ απνηύρνπλ   ζ’ απηό    θαθνινγνύλ  ηηο    παηξίδεο   ηνπο, 
 
ὡρ               πποζθεπομέναρ   αὐηοῖρ    θαύλυρ·  
επεηδή ηάρα  ζπκπεξηθέξνληαη  ζ’απηνύο  άζρεκα. 
 
ἐγὼ  δὲ          ἐπείπεπ        ἅπαξ    ἠηύσηζα       ἀναξίυρ            ὧν         ἐπολιηεςζάμην, 
εγώ όκσο  επεηδή βέβαηα κηα θνξά  αηύρεζα  κε αλάμην ηξόπν πξνο όζα  έθαλα σο πνιηηηθόο  
 
καὶ       καηηγοπῶν     ἄλλυν       ἑάλυν        αὐηὸρ,          ἄσθομαι            μέν,  
θαη ελώ θαηεγνξνύζα  άιινπο θαηαδηθάζηεθα  ν ίδηνο, θαη ζηελαρσξηέκαη από ηε κηα, 
 
ὥζπεπ             εἰκόρ ἐζηιν,   οὐδέν           δὲ            ἀγανακηῶ.  
όπσο αθξηβώο είλαη ινγηθό,  θαζόινπ από ηελ άιιε δελ αγαλαθηώ. 
 
Ἔγυγε γὰπ        οὐ   εἰμι  οὕηυρ  ἠλίθιόρ   ὥζηε,  ἐξ      ἧρ   πόλευρ  ἐξηλάθη   Θεμιζηοκλῆρ  
Γηαηί εγώ βέβαηα δελ  είκαη  ηόζν     ειίζηνο    ώζηε  από όπνηα  πόιε    εμνξίζηεθε ν Θεκηζηνθιήο 
 
ὁ     ἐλεςθεπώζαρ      ηὴν  Ἑλλάδα, καὶ  ὅπος  Μιληιάδηρ  ἀπέθανε,  
ν νπνίνο ειεπζέξσζε  ηελ   Ειιάδα   θαη   όπνπ ν Μηιηηάδεο    πέζαλε, 
 
ἐν ηῷ δεζμυηηπίῳ       ὢν       γέπυν    ὅηι     ὤθειλε    μικπὸν      ηῷ  δημοζίῳ,  
ζηε        θπιαθή         ελώ ήηαλ   γέξνο, επεηδή   όθεηιε  κηθξό πνζό  ζην  δεκόζην, 
 
οἴεζθαι          δεῖν      Αἰζσίνην      ηὸν Ἀηπομήηος      ἀγανακηεῖν  
λα ζεσξώ όηη πξέπεη ν Αηζρίλεο  ν γηνο ηνπ Αηξόκεηνπ λα αγαλαθηεί 
 
ηαύηῃ     ηῇ πόλει         θεύγονηα, 
κε απηή  ηελ πόιε  επεηδή είλαη εμόξηζηνο, 
 
εἰ          ἔπαθέν    ηι       ηῶν  εἰυθόηυν       Ἀθήνηζιν. 
επεηδή   έπαζε    θάηη  από ηα ζπλεζηζκέλα  ζηελ Αζήλα.  
 
Ἀλλ’      ἔγυγε     εἰκόηυρ  νομίζαιμ’ ἂν        καὶ      λαμππὸν     γενέζθαι     αὐηὸ     μοι,  
Αιιά  εγώ βέβαηα  εύινγα    ζα ζεσξήζσ αθόκε θαη    ιακπξό    ην όηη ζπλέβε  απηό  ζε κέλα, 
 
ηὸ (γεγονέναι)      ἐν ἀδοξίᾳ   παπὰ ηοῖρ ἔπειηα    ἀνθπώποιρ   μεη’ ἐκείνυν  
ην λα έρσ πέζεη ζηελ αθάλεηα    γηα ηνπο κεηέπεηηα  αλζξώπνπο  καδί κε εθείλνπο 
 
καὶ      γεγονέναι    ἄξιορ   ηοῦ παθεῖν  ὅμοια    ἐκείνοιρ. 
θαη  ην λα έρσ γίλεη  άμηνο     λα πάζσ     όκνηα   κε εθείλνπο.   
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Επμηνεςηικά ζσόλια 
λαμππὸν εἰκόηυρ μοι νομίζαιμ’ ἂν αὐηὸ γενέζθαι: Ο ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο δειώλεη πσο ε 
απόθαζε ηεο πόιεο ηνπ λα ηνλ εμνξίζεη όρη κόλν δελ ηνλ εθπιήζζεη, αιιά αληίζεηα απνηειεί 
επηβεβαίσζε ηεο αμίαο ηνπ σο πνιηηηθνύ. ην ζεκείν απηό έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ εθ πξώηεο 
όςεσο παξάδνμν, από ξεηνξηθή άπνςε όκσο επηδέμην ζπιινγηζκό. 

 
 
 
Επυηήζειρ καηανόηζηρ 

1. Πώο παξνπζηάδεη ηελ εμνξία ηνπ ν ζπγγξαθέαο ηεο επηζηνιήο; Γηαηί επηθαιείηαη ηηο 
πεξηπηώζεηο ηνπ Θεκηζηνθιή θαη ηνπ Μηιηηάδε; 

2. Πώο αμηνινγείηε ηελ πεηζηηθόηεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν; 

3. ε πνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ δηαθξίλεηε δηάζεζε πηθξήο εηξσλείαο γηα ηε ζηάζε ησλ Αζελαίσλ 
πξνο ηνλ ζπληάθηε ηεο επηζηνιήο; 

4. Γλσξίδεηε από ηελ πεξίνδν ηεο Επαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη ηηο πξώηεο κεηεπαλαζηαηηθέο 
δεθαεηίεο πεξηπηώζεηο επώλπκσλ αγσληζηώλ πξνο ηνπο νπνίνπο ην ειιεληθό θξάηνο επέδεημε 
αγλσκνζύλε; 
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ΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΕΤΣΕΡΕΟΤΕ ΠΡΟΣΑΕΙ (μέπορ α΄) 

Οη επιππημαηικέρ δεςηεπεύοςζερ πποηάζειρ εθθξάδνπλ επηξξεκαηηθέο 

ζρέζεηο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί.  

 

Είδη επιππημαηικών πποηάζευν: 

1. Αιηιολογικέρ 

2. Σελικέρ 

3. Αποηελεζμαηικέρ 

4. Ενανηιυμαηικέρ 

5. Τποθεηικέρ 

6. Υπονικέρ 

7. Αναθοπικέρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Και τις επιρρηματικές 

θα κάνοσμε;;;  πφφφ… 
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1. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

Αιηιολογικέρ νλνκάδνληαη νη πξνηάζεηο πνπ αηηηνινγνύλ ην πεξηερόκελν ηεο 

πξόηαζεο από ηελ νπνία εμαξηώληαη. Αλάκεζα ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ζηελ 

θύξηα ππάξρεη κηα ζρέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο αληίζηνηρα. 

- Εηζάγνληαη κε: ὡρ (ππνθεηκεληθή αηηηνινγία) 

         ὅηι (αληηθεηκεληθή αηηηνινγία) 

         διόηι, ἐπεί, ἐπειδή 

         εἰ (ππνζεηηθή αηηηνινγία) 

 

- Εμαξηώληαη από ξήκαηα: τςσικού πάθοςρ (ζεκαίλνπλ ραξά, ιύπε, 

έθπιεμε, ζπκό θ.ιπ.), αιιά θαη από θάζε άιιν ξήκα πνπ ρξεηάδεηαη 

αηηηνιόγεζε.  

 

- Εθθέξνληαη κε: Οπιζηική 

          Δςνηηική οπιζηική 

          Δςνηηική εςκηική 

          Εςκηική πλαγίος λόγος (ξήκα εμάξηεζεο ηζηνξηθνύ ρξόλνπ) 

 

- πληαθηηθή ζέζε: επιππημαηικοί πποζδιοπιζμοί ηηρ αιηίαρ ζηην 

ππόηαζη εξάπηηζηρ ηοςρ.  

  π.ρ.  Λαθεδαηκόληνη ἄθνληαο πξνζάγνπζη ηνπο πνιινύο ἐο ηνλ θίλδπλνλ,    

ἐπεί νὐθ ἄλ πνηε ἐπερείξεζαλ λαπκαρεῖλ ἑθόληεο.  

   Θαπκάδσ ζε ἐλ ηαῖο ζπκθνξαῖο, ὡο ῥαδίσο αὐηάο θαη πξάσο θέξεηο. 
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2. ΣΕΛΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

Σελικέρ νλνκάδνληαη νη πξνηάζεηο πνπ δειώλνπλ ην ζκοπό ηεο ελέξγεηαο 

ηνπ ξήκαηνο ηεο πξόηαζεο από ηελ νπνία εμαξηώληαη. Είλαη 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηειηθνύ αηηίνπ θαη γη’ απηό ηίζεηαη κεηά ηελ 

πξνζδηνξηδόκελε πξόηαζε ηεο νπνίαο ην ξήκα δειώλεη θίλεζε ή ελέξγεηα. 

- Εηζάγνληαη κε: ἵνα  

         ὡρ, ὅπυρ (ζπλνδεύνληαη αξθεηέο θνξέο από ην δπλεηηθό κόξην ἄλ) 

 

- Εμαξηώληαη από ξήκαηα: θίλεζεο, (π.ρ. ἔξρνκαη, θεύγσ, πνξεύνκαη) ή 

ζθόπηκεο ελέξγεηαο (π.ρ. πξάηησ)  

 

- Εθθέξνληαη κε: Τποηακηική  

         Εςκηική πλαγίος λόγος (εμάξηεζε από ηζηνξηθό ρξόλν) 

         Οπιζηική ιζηοπικού σπόνος  

 

 

- πληαθηηθή ζέζε: επιππημαηικοί πποζδιοπιζμοί ηος ζκοπού ζηην 

ππόηαζη εξάπηηζηρ ηοςρ.  

π.ρ. Κύλαο ηξέθεηο, ἵλα ζνη ηνπο ιύθνπο ἀπό ηῶλ πξνβάησλ ἀπεξύθσζηλ. 

Ἐρξῆλ αὐηνύο δῆλ, ἵλα ἀπειιάγκεζα ηνύηνπ ηνῦ δεκαγσγνῦ.   
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3. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

ςμπεπαζμαηικέρ νλνκάδνληαη νη πξνηάζεηο πνπ δειώλνπλ ην 

απνηέιεζκα ή ην ζπκπέξαζκα κηαο πξάμεο ή ελέξγεηαο ηεο 

πξνζδηνξηδόκελεο πξόηαζεο.  

 

- Εηζάγνληαη κε: ὡρ 

ὥζηε 

 

- Δελ εμαξηώληαη από ζπγθεθξηκέλα ξήκαηα. ςνήθυρ πποηγείηαι ζηην 

εξάπηηζη δεικηική ανηυνςμία ή δεικηικό επίππημα (ηνηνῦηνο, 

ηνζνῦηνο, νὕησο θ.ιπ.)  

 

- Εθθέξνληαη κε: 

Οπιζηική 

Δςνηηική οπιζηική 

Δςνηηική εςκηική 

Εςκηική (εμάξηεζε από ηζηνξηθό ρξόλν) 

Απαπέμθαηο (απνηέιεζκα, ζθνπόο, όξνο ή ζπκθσλία ἐθ’ ᾧ ή ἐθ’ ᾧηε) 

 

- πληαθηηθή ιεηηνπξγία: επιππημαηικοί πποζδιοπιζμοί ηος  

αποηελέζμαηορ ζηην ππόηαζηρ εξάπηηζηρ ηοςρ.  

π.ρ. Πάληεο πνιεκηθά ὅπια παξαζθεύαδνλ, ὥζηε ηελ πόιηλ ὄλησο ἄλ 

ἡγήζσ πνιέκνπ ἐξγαζηήξηνλ εἶλαη.  

 Οἱ ζενί δεδώθαζη ηῇ ςπρῆ ζῶκα, ὥζηε ηῇ ςπρῇ ην ζῶκα ὑπεξεηεῖλ.   
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4. ΕΝΑΝΣΙΩΜΑΣΙΚΕ-ΠΑΡΑΥΩΡΗΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

Ενανηιυμαηικέρ-παπασυπηηικέρ νλνκάδνληαη νη πξνηάζεηο πνπ 

δειώλνπλ  αληίζηνηρα ελαληίσζε ή παξαρώξεζε πξνο ην πεξηερόκελν 

ηεο πξνζδηνξηδόκελεο πξόηαζεο.  

 

- Εηζάγνληαη κε:  

εἰ και, ἄν και  ενανηιυμαηικέρ  

και ἄν (ἤ,  ἐάν), κἄν, θαί εἰ,  οὐδ’ εἰ, οὐδ’ ἐάν (ἄν), μηδ’ ἐάν, μηδ’ εἰ  

παπασυπηηικέρ  

 

- Εθθέξνληαη κε: Οπιζηική 

                    Οπιζηική ιζηοπικού σπόνος 

                   Τποηακηική  

                    Εςκηική  

  

 

- πληαθηηθή ζέζε: επιππημαηικοί πποζδιοπιζμοί ηηρ ενανηίυζηρ ζηην 

ππόηαζηρ εξάπηηζηρ ηοςρ.  

π.ρ. Εἰ θαη ρξεκάησλ εὐπνξνῦκελ, νὐθ εὐηπρνῦκελ.  

Φήζνπζη γάξ δή κε ζνθόλ εἶλαη, εἰ θαη κε εἰκί.   
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