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Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία, 25, 15-17 
 

Ο ομιλητής προσπαθεί να αποδείξει ότι, μολονότι παρέμεινε στην 
Αθήνα κατά την περίοδο της διακυβέρνησης των Τριάκοντα, δεν υπήρξε 
συνεργός ή ομοϊδεάτης τους. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ἒτι τοίνυν, ὦ ἂνδρες δικασταί, καί ἐκ τῶν ἂλλων τῶν ἐμοί πεπραγμένων 

ἂξιον σκέψασθαι. Ἐγώ γάρ τοιοῦτον ἐμαυτόν ἐν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς 

παρέσχον, ὣστε, εἰ πάντες τήν αὐτήν γνώμην εἶχον ἐμοί, μηδένα ἂν ὑμῶν 

μηδεμιᾷ χρῆσθαι συμφορᾷ. Ὑπ’ ἐμοῦ γάρ ἐν τῇ ὀλιγαρχία οὒτε ἀπαχθείς 

οὐδείς φανήσεται, οὒτε τῶν ἐχθρῶν οὐδείς τετιμωρημένος, οὒτε τῶν φίλων 

εὖ πεπονθώς (καί τοῦτο μέν οὐκ ἂξιον θαυμάζειν. εὖ μέν γάρ ποιεῖν ἐν 

ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ χαλεπόν ἦν, ἐξαμαρτάνειν δέ τῷ βουλομένῳ ῤᾴδιον). Οὐ 

τοίνυν οὐδ’ εἰς τόν κατάλογον Ἀθηναίων καταλέξας οὐδένα φανήσομαι, 

οὐδέ δίαιταν καταδιαιτησάμενος οὐδενός, οὐδέ πλουσιώτερος ἐκ τῶν 

ὑμετέρων γεγονώς συμφορῶν. Καίτοι εἰ τοῖς τῶν γεγενημένων κακῶν αἰτίοις 

ὀργίζεσθε, εἰκός καί τούς μηδέν ἡμαρτηκότας βελτίους ὑφ’ ὑμῶν νομίζεσθαι. 

Καί μέν δή, ὧ ἂνδρες δικασταί, μεγίστην ἡγοῦμαι περί ἐμαυτοῦ τῇ 

δημοκρατίᾳ πίστιν δεδωκέναι. Ὃστις γάρ τότε οὑδέν ἐξήμαρτον οὓτω πολλῆς 

δεδομένης ἐξουσίας, ἧ που νῦν σφόδρα προθυμήσομαι χρηστός εἶναι, εὖ 

εἰδώς ὃτι, ἐάν ἀδικῶ, παραχρῆμα δώσω δίκην.  
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
χρῶμαι συμφορᾷ: παθαίνω συμφορά 
ἀπάγομαι: οδηγούμαι στη φυλακή 
εὖ πάσχω: ευεργετούμαι 
θαυμάζω: απορώ 
εὖ ποιῶ: ευεργετώ 
χαλεπός: δύσκολος 
ἐξαμαρτάνω: κάνω λάθος, αδικώ 
ῥάδιος: εύκολος 
κατάλογος: ο κατάλογος προγραφών που συντάχθηκε από τους Τριάκοντα 
καταλέγω: περιλαμβάνω 
δίαιταν καταδιαιτῶμαί τινος: κατορθώνω να επηρεάσω τους δικαστές σε 
βάρος άλλου και να μεροληπτήσουν για χάρη μου  
δίαιτα: διαιτησία 
καταδιαιτῶμαι: ως διαιτητής εκφέρω δυσμενή κρίση για κάποιον, αντίθ. 
ἀποδιαιτῶμαι 
εἰκός ἐστί: είναι φυσικό 
ἡγοῦμαι + απαρέμφατο: νομίζω ότι 
ἧ που νῦν.: τώρα πράγματι  
παραχρῆμα: αμέσως 
δίκην δίδωμι: τιμωρούμαι 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. ἂξιον, βελτίους, μεγίστην, σφόδρα, χαλεπόν, ῤᾴδιον : να γίνει παραθετική 
αντικατάσταση και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός των δύο πρώτων 
επιθέτων στους δύο αριθμούς. 
2. Να κλιθούν στους δύο αριθμούς στο γένος που βρίσκονται και να δηλωθεί 
το είδος των αντωνυμιών: τοιοῦτον, ἐμαυτόν, ἐμοί, μηδένα, μηδεμιᾷ, οὐδείς, 
ἐκείνῳ, ὅστις, ὑμῶν.  
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Λυσίας,  Περί τῆς Πολιτείας, 9-10 
 

Στο παρακάτω απόσπασμα έχουμε το τελευταίο κεφάλαιο  του λόγου 
του Λυσία, με τίτλο «Περί της Πολιτείας» . Με τον λόγο του ο ρήτορας 
προσπαθεί να πείσει το ακροατήριό του να καταψηφίσει την πρόταση ενός 
πολιτικού για τη μεταβολή του δημοκρατικού πολιτεύματος της Αθήνας, 
προκειμένου  αυτό να είναι πιο αρεστό στους Λακεδαιμονίους, οι οποίοι τότε 
κυριαρχούσαν.  Σκοπός είναι μέσω των επιχειρημάτων του να αποδείξει ότι η 
ενδεδειγμένη στάση των Αθηναίων είναι η άμεση  αντίδρασή τους  και όχι η 
υποταγή στις επιθυμίες των Σπαρτιατών, καθώς μόνο έτσι θα επιτευχθεί  η 
σωτηρία της  πόλης. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Εἲχομεν δέ, ὦ ἀνδρες Ἀθηναῖοι, καί ἡμεῖς ταύτην τήν γνώμην, ὃτε τῶν 

Ἐλλήνων ἢρχομεν, καί ἐδοκοῦμεν καλῶς βουλεύεσθαι περιορῶντες μέν τήν 

χώραν τεμνομένην, οὐ νομίζοντες δέ χρῆναι περί αὐτῆς διαμάχεσθαι. ἂξιον 

γάρ ἦν ὀλίγων ἀμελοῦντας πολλῶν ἀγαθῶν φείσασθαι. Νῦν δέ, ἐπεί ἐκείνων 

μέν ἁπάντων μάχῃ ἐστερήμεθα, ἡ δέ πατρίς ἡμῖν λέλειπται, ἲσμεν ὃτι ὁ 

κίνδυνος οὗτος μόνος ἒχει τάς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας. Ἀλλά γάρ χρή 

ἀναμνησθέντας ὃτι ἢδη καί ἑτέροις ἀδικουμένοις βοηθήσαντες ἐν τῇ 

ἀλλοτρίᾳ πολλά τρόπαια τῶν πολεμίων ἐστήσαμεν, ἂνδρας ἀγαθούς περί 

τῆς πατρίδος καί ἡμῶν αὐτῶν γίγνεσθαι, πιστεύοντας μέν τοῖς θεοῖς 

ἐλπίζοντας δέ ἒτι τό δίκαιον μετά τῶν ἀδικουμένων ἒσεσθαι.  

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  
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ἄρχω τινός: είμαι αρχηγός, εξουσιάζω 
βουλεύομαι: σκέφτομαι 
περιορῶ: αδιαφορώ, επιτρέπω 
τέμνομαι: λεηλατώ 
διαμάχομαι: αγωνίζομαι 
ἡ ἀλλοτρία: η ξένη γη 
φείδομαι: φροντίζω, σώζω 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. ὃτε τῶν Ἐλλήνων ἢρχομεν: να συμπτυχθεί η πρόταση σε μετοχή 
2. Εἲχομεν, ἢρχομεν, περιορῶντες, γίγνεσθαι, βοηθήσαντες: να 
αντικατασταθούν χρονικά 
 

Λυσίας, Κατά τῶν σιτοπωλῶν, 2 – 3 
 

Το Κατά Σιτοπωλών είναι ρητορικός δικανικός λόγος του Λυσία που 
ανήκει στην κατηγορία των καταγγελτικών λόγων του που γράφτηκε για 
λογαριασμό του κατηγόρου το 386 π.Χ. περ. και εκφωνήθηκε ενώπιον της 
Ηλιαίας εναντίον κυρίως των σιτοπωλών και λιγότερο των σιτεμπόρων για 
λαθραία εισαγωγή σίτου και αισχροκέρδεια. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐπειδὴ γὰρ οἱ πρυτάνεις ἀπέδοσαν εἰς τὴν βουλὴν περὶ αὐτῶν, οὕτως 

ὠργίσθησαν αὐτοῖς, ὥστε ἔλεγόν τινες τῶν ῥητόρων ὡς ἀκρίτους αὐτοὺς χρὴ 

τοῖς ἕνδεκα παραδοῦναι θανάτῳ ζημιῶσαι. Ἡγούμενος δὲ ἐγὼ δεινὸν εἶναι 

τοιαῦτα ἐθίζεσθαι ποιεῖν τὴν βουλήν, ἀναστὰς εἶπον ὅτι μοι δοκοίη κρίνειν 

τοὺς σιτοπώλας κατὰ τὸν νόμον, νομίζων, εἰ μέν εἰσιν ἄξια θανάτου 

εἰργασμένοι, ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον ἡμῶν γνώσεσθαι τὰ δίκαια, εἰ δὲ μηδὲν 

ἀδικοῦσιν, οὐ δεῖν αὐτοὺς ἀκρίτους ἀπολωλέναι. Πεισθείσης δὲ τῆς βουλῆς 
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ταῦτα, διαβάλλειν ἐπεχείρουν με λέγοντες ὡς ἐγὼ σωτηρίας ἕνεκα τῆς τῶν 

σιτοπωλῶν τοὺς λόγους τούτους ἐποιούμην. 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
ἀποδίδωμι εἰς τὴν βουλὴν: παραπέμπω την υπόθεση στη βουλή 
ἄκριτος: χωρίς δίκη 
ἐργάζομαι τι: πραγματοποιώ, εκτελώ 
οὐδὲν ἧττον: περισσότερο (σχήμα λιτότητας) 
διαβάλλω: συκοφαντώ 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να κλιθούν στους δύο αριθμούς: λόγους, βουλὴν, ῥητόρων, σιτοπώλας, 
πρυτάνεις. 
2. δεινὸν, ἄξια, ἧττον, ἀκρίτους, δίκαια: να γίνει παραθετική αντικατάσταση 
 
 

Λυσίας, Κατά Αγοράτου, 36 – 38 
 

Ο κατήγορος υποστηρίζει σε λόγο που εκφωνεί στην Ηλιαία ότι ο 
Αγόρατος, εξυπηρετώντας τα σχέδια των Τριάκοντα, προκάλεσε τη 
θανάτωση του εξαδέλφου του, του Διονυσίδωρου, και άλλων δημοκρατικών 
στρατηγών. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Εἰ μὲν οὖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐκρίνοντο, ῥαδίως ἂν ἐσῴζοντο˙ ἅπαντες γὰρ 

ἤδη ἐγνωκότες ἦτε οὗ ἦν κακοῦ ἡ πόλις, ἐν ᾧ οὐδὲν ἔτι ὠφελεῖν ἐδύνασθε·  

νῦν δ᾽ εἰς τὴν βουλὴν αὐτοὺς τὴν ἐπὶ τῶν τριάκοντα εἰσάγουσιν. Ἡ δὲ κρίσις 

τοιαύτη ἐγίγνετο, οἵαν καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ ἐπίστασθε. Οἱ μὲν γὰρ τριάκοντα 
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ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν βάθρων, οὗ νῦν οἱ πρυτάνεις καθέζονται˙ δύο δὲ τράπεζαι 

ἐν τῷ πρόσθεν τῶν τριάκοντα ἐκείσθην˙ τὴν δὲ ψῆφον οὐκ εἰς καδίσκους 

ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας ἔδει τίθεσθαι, τὴν μὲν καθαιροῦσαν 

ἐπὶ τὴν ὑστέραν τὴν δ’ ἀπολύουσαν ἐπὶ τὴν προτέραν˙ ὥστε ἐκ τίνος τρόπου 

ἔμελλέ τις αὐτῶν σωθήσεσθαι; ἑνὶ δὲ λόγῳ, ὅσοι εἰς τὸ βουλευτήριον ἐπὶ τῶν 

τριάκοντα εἰσῆλθον κριθησόμενοι, ἁπάντων θάνατος κατεγιγνώσκετο καὶ 

οὐδενὸς ἀπεψηφίσαντο. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
κρίνομαι: δικάζομαι 
ἐπίσταμαι: γνωρίζω καλά 
ἀποψηφίζομαι τινός: αθωώνω κάποιον 
καταγιγνώσκομαι τινός: καταδικάζω κάποιον 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να  γράψετε  τους  ζητούμενους  τύπους  για  καθεμιά  από  τις παρα‐ 
κάτω λέξεις του κειμένου: 
α. ἐγνωκότες ἦτε:  γ’ ενικό υποτακτικής αορίστου β’.  
β. εἰσάγουσιν: β’ ενικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής.  
γ. ἐπίστασθε: απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή.   
δ. τίθεσθαι: γ’ ενικό ευκτικής αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 
ε. εἰσῆλθον: β’ ενικό προστακτικής μέλλοντα. 
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω 
λέξεις του κειμένου:   
α. ἅπαντες: δοτική πληθυντικού   
β. οἱ πρυτάνεις: γενική πληθυντικού   
γ. τὰς τραπέζας ταύτας: ονομαστική ενικού   
δ. τίνος τρόπου: αιτιατική ενικού  
3. Να αναγνωριστούν οι  δευτερεύουσες προτάσεις, να δηλωθεί η συντακτική 
τους θέση και να αιτιολογηθεί η εισαγωγή και η εκφορά τους: 


