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Μετάφραση
Είχαμε, Αθηναίοι, και εμείς αυτή τη γνώμη, όταν ήμαστε ηγεμόνες των Ελλήνων, και νομίζαμε πως
σκεφτόμαστε σωστ ανεχόμενοι απ τη μια να λεηλατείται η χώρα μας και πιστε οντας απ την λλη ότι
δεν πρ πει να αγωνιζόμαστε γι αυτή- γιατί ξιζε, παραμελώντας λίγα, να ενδιαφερθο με για πολλ
αγαθ . Τώρα όμως, επειδή σε μ χη χουμε στερηθεί όλα εκείνα και χει απομείνει σε μας η πατρίδα,
γνωρίζουμε ότι αυτός ο κίνδυνος μόνο δίνει τις ελπίδες της σωτηρίας. Αλλ πρ πει, β βαια, αφο
θυμηθο με ότι, αφο ήδη βοηθήσαμε και λλους που αδικο νταν, στήσαμε στην ξ νη χώρα πολλ
τρόπαια νίκης εναντίον των εχθρών, να γίνουμε γενναίοι νδρες για την πατρίδα μας και για τους
εαυτο ς μας, χοντας από τη μία πίστη στους θεο ς και ελπίζοντας από την λλη ότι θα είναι το δίκαιο
μ αυτο ς που αδικο νται ακόμη.

Β.αὗται, πλείονα/πλείω, πατρίδι, ἄνερ, ἐμαυτοῦ.
ἕξομεν/σχήσομεν, περιεορακ ναι, ἲσθι, ἀναμνησθείη, γ νωνται.

Γ.α.τῶν Ἑλλήνων: αντικείμενο στο ρήμα «ἢρχομεν».
τεμνομ νην: κατηγορηματική μετοχή , γιατί εξαρτ ται από τη μετοχή «περιορῶντες» και αναφ ρεται στο
αντικείμενο της μετοχής «τήν χώραν».
φείσασθαι: τελικό απαρ μφατο ως υποκείμενο στην απρόσωπη κφραση «ἄξιον ἦν».
ἁπ ντων: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «ἐκείνων».
πολλ : επιθετικός προσδιορισμός στο «τρόπαια».
περί τῆς πατρίδος: εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφορ ς στο « γίγνεσθαι».

β. «ἐπεί ἐκείνων…ἐστερήμεθα»: δευτερε ουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εκφ ρεται με
οριστική «ἐστερήμεθα», για να δηλώσει πραγματική αιτιολογία και λειτουργεί ως επιρρηματικός
προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα «ἲσμεν».
«ὅτι ὁ κίνδυνος…σωτηρίας»: δευτερε ουσα ονοματική ειδική πρόταση. Εκφ ρεται με οριστική «ἔχει», για
να δηλώσει κ τι το πραγματικό και λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα «ἲσμεν».
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