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Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της επιγραφής και προσπαθήστε να αποδώσετε στα νέα ελληνικά το 
τονισμένο, με κόκκινο χρώμα, τμήμα με τη βοήθεια του λεξιλογίου.
Καλή επιτυχία!

Άσκηση 1η

Δρακόντειος νόμος

Αναδημοσίευση του νόμου  
του Δράκοντος περί φόνου

Τμήμα στήλης από πεντελικό μάρμαρο. 
Bρέθηκε στην περιοχή της Mητρόπολης 
των Aθηνών και χρονολογείται το 409/8 π.X. 
Eπιγραφικό Mουσείο © (EM 6602). 
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Άσκηση 1η

ο - -ε- -ανης εισηγήθηκε· το νόμο του Δράκοντος περί φόνου να παραλάβουν οι αναγραφείς από τον 
βασιλέα μαζί με τον γραμματέα της βουλής και να τον αναγράψουν σε λίθινη στήλη και να τη στήσουν 
μπροστά από τη Βασίλειο Στοά· οι πωλητές να δημοπρατήσουν το έργο σύμφωνα με το νόμο και οι 
ελληνοταμίες να δώσουν τα χρήματα. 
Πρώτος άξων. 
Aκόμα και αν κάποιος σκοτώσει ακουσίως άνθρωπο, να εξορίζεται· οι βασιλείς να δικάζουν τον αίτιο 
του φόνου […] ή εκείνον που τον υποκίνησε·

Λεξιλόγιο και ερμηνευτικά σχόλια
¢ÈfiÁÓ[Â]ÙÔ˜: Διόγνητος 
ºÚÂ¿ÚÚÈÔ˜: από το δήμο των Φρεαρρίων
âÁÚ·ÌÌ¿ÙÂ[˘ÂØ]· γραμματεύω: είμαι γραμματέας
ÕÚ¯ÂØ άρχω: είμαι αρχηγός, κυβερνώ. Εδώ το ρήμα έχει την έννοια «είμαι επώνυμος άρχων». Ο επώνυμος 
άρχοντας ήταν  ένας από τους αξιωματούχους της αθηναϊκής πολιτείας. Ονομαζόταν επώνυμος γιατί έδινε το 
όνομά του στο έτος της θητείας του. Οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν τα ονόματα των επώνυμων αρχόντων ως 
χρονολογικούς δείκτες, όπως άλλοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τις Ολυμπιάδες.
ö‰Ô¯ÛÂÓØ έδοξεν, δοκώ: το ρήμα έχει πολλές έννοιες: υποθέτω, φαντάζομαι, έχω γνώμη, μου φαίνεται καλό, 
αποφασίζω, πιστεύω, θεωρώ. Εδώ το ρήμα χρησιμοποιείται με την έννοια του αποφασίζω. 
\AÎ·[Ì]·ÓÙd˜: η Ακαμαντίς ήταν μία από τις δέκα αθηναϊκές φυλές. 
â[Ú]˘Ù¿ÓÂ˘ÂØ πρυτανεύω: είμαι πρύτανης, έχω την πρυτανεία, είμαι επικεφαλής της βουλής των 
πεντακοσίων. Ακαμαντίς επρυτάνευε = η Ακαμαντίς ήταν η πρυτανεύουσα φυλή. Η πρυτανεία ήταν περίοδος 
35-36 ημερών κατά την οποία οι βουλευτές μιας φυλής αναλάμβαναν τη διακυβέρνηση του κράτους. 
[â]ÂÛÙ¿ÙÂØ επιστατώ: είμαι επιστάτης των πρυτάνεων. Καθημερινά η βουλή των πεντακοσίων επέλεγε με 
κλήρο έναν βουλευτή της πρυτανεύουσας φυλής για να αναλάβει το ανώτατο αξίωμα του προέδρου της 
βουλής για ένα εικοσιτετράωρο. 

Απόδοση στα νέα ελληνικά
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Άσκηση 2η
Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της επιγραφής και προσπαθήστε να αποδώσετε στα νέα ελληνικά το 
τονισμένο, με κόκκινο χρώμα, τμήμα με τη βοήθεια του λεξιλογίου.
Καλή επιτυχία!

Τιμές για φρόνιμους εφήβους

Aναθηματική επιγραφή με κατάλογο 
εφήβων της Kεκροπίδος φυλής

Kατώτερο τμήμα στήλης από πεντελικό μάρμαρο. Φέρει 
φθορές σε όλη την επιφάνεια. Bρέθηκε στην Aκρόπολη. 
334/3 π.X. Eπιγραφικό Mουσείο © (EM 7743).
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	 ÛÙÂÊ¿ÓˆÈ	àe	∑	‰Ú·¯ÌáÓ,	¬ÙÈ	Î·Ïá˜	Î·d	ÊÈÏÔÙ›Ìˆ˜	âÂÌÂÏ‹[ıË]

	 ÙáÓ	âÊ‹‚ˆÓ	ÙÉ˜	KÂÎÚÔ›‰Ô˜	Ê˘ÏÉ˜.	\AÓ·ÁÚ¿„·È	‰b	Ùfi‰Â	Ùe	„‹[ÊÈ]-

35		 ÛÌ·	âÓ	ÛÙ‹ÏËÈ	ÏÈı›ÓËÈ	Î·d	ÛÙÉÛ·È	âÓ	ÙáÈ	ÙÔÜ	K¤ÎÚÔÔ˜	îÂÚ[áÈ].
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Άσκηση 2η

Nα επαινέσουν και τον σωφρονιστή Άδειστο Aντιμάχου Aθμονέα και να τον στεφανώσουν με χρυσό 
στέφανο αξίας πεντακοσίων δραχμών, διότι με καλό και φιλότιμο τρόπο φρόντισε τους εφήβους της 
Kεκροπίδος φυλής. Nα αναγράψουν αυτό το ψήφισμα σε λίθινη στήλη και να τη στήσουν στο ιερό 
του Kέκροπος.

Λεξιλόγιο και ερμηνευτικά σχόλια
AåÍˆÓÂf˜: από το δήμο της Αιξωνής. Η Αιξωνή βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Γλυφάδας
ÂrÂÓØ λέγω: μιλώ, προτείνω, εισηγούμαι.
KÂÎÚ[Ô›]‰Ô˜: η Κεκροπίς ήταν μία από τις δέκα αθηναϊκές φυλές.
â[d	KÙË]Û[È]ÎÏ¤Ô˘˜	ôÚ¯ÔÓÙÔ˜: τη χρονιά που ήταν επώνυμος άρχοντας ο Κτησικλής. 
ÂéÙ·ÎÙÔÜÛÈÓ, ευτακτώ: είμαι υπάκουος
[Ô]ÈÔÜÛ[ÈÓ]	¿ÓÙ·	¬[Û·	·éÙ]ÔÖ˜	Ôî	ÓfiÌÔÈ	ÚÔÛÙ¿ÙÙÔ˘ÛÈÓ: κάνουν όλα όσα ορίζουν οι νόμοι γι’ αυτούς
ÂÈı[·Ú¯Ô]ÜÛÈÓ: υπακούουν, πειθαρχούν
Ù[áÈ	ÛˆÊÚ]ÔÓÈ[ÛÙ]ÂÖ: στον σωφρονιστή. Ο σωφρονιστής ήταν ένας κρατικός αξιωματούχος που ανήκε στην 
ίδια φυλή με τους εφήβους. Τον επέλεγε η εκκλησία του δήμου και τον τοποθετούσε επικεφαλής της ομάδας 
των εφήβων.
¯ÂÈÚÔÙÔÓËı¤ÓÙÈ: που είχε επιλεγεί
ñe	ÙÔÜ	‰[‹ÌÔ˘: από την εκκλησία του δήμου
â]·ÈÓ[¤Û]·È: να τους επαινέσουν
ÛÙÂÊ·ÓáÛ·È	¯Ú˘ÛáÈ	ÛÙÂÊ¿ÓˆÈ: να τους στεφανώσουν με χρυσό στεφάνι.
à[e	∑	‰Ú·¯]ÌáÓ: αξίας πεντακοσίων δραχμών. Οι Αθηναίοι δεν είχαν ειδικά σύμβολα για τους αριθμούς 
αλλά χρησιμοποιούσαν γράμματα του αλφαβήτου: Π=πέντε, Η= εκατό−› 5x100=500. 
ÎÔÛÌÈ[fiÙËÙ]Ô˜	≤ÓÂÎ·	Î·d	ÂéÙ·Í›·˜: για την κόσμια συμπεριφορά και την πειθαρχία τους

Απόδοση στα νέα ελληνικά



Γενική επιμέλεια: 
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