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Λυσίας, Απολογία δωροδοκίας, 11-13 

 

Ο κατηγορούμενος, ένας πλούσιος Αθηναίος, απολογείται για κατηγορία που απαγγέλθηκε 

εναντίον του ότι με τη δράση και τη λειτουργία του ως πολίτης έβλαψε την πόλη.   

 

καὶ οὕτω πολλοὺς κινδύνους ὑπὲρ ὑμῶν κεκινδυνευκὼς καὶ τοσαῦτα ἀγαθὰ 

εἰργασμένος τὴν πόλιν, νυνὶ δέομαι οὐ δωρεὰν ὥσπερ ἕτεροι ἀντὶ τούτων παρ᾽ 

ὑμῶν λαβεῖν, ἀλλὰ μὴ στερηθῆναι τῶν ἐμαυτοῦ, ἡγούμενος καὶ ὑμῖν αἰσχρὸν 

εἶναι παρά τε ἑκόντος ἐμοῦ καὶ παρ᾽ ἄκοντος λαμβάνειν. καὶ οὐ τοσοῦτόν μοι 

μέλει εἴ με δεῖ τὰ ὄντα ἀπολέσαι: ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δεξαίμην ὑβρισθῆναι, οὐδὲ 

παραστῆναι τοῖς διαδυομένοις τὰς λῃτουργίας ἐμοὶ μὲν ἀχάριστα εἶναι τὰ εἰς 

ὑμᾶς ἀνηλωμένα, ἐκείνους δὲ δοκεῖν ὀρθῶς βεβουλεῦσθαι ὅτι ὑμῖν οὐδὲν 

προεῖνται τῶν σφετέρων αὐτῶν. ἐὰν οὖν ἐμοὶ πεισθῆτε, τά τε δίκαια ψηφιεῖσθε 

καὶ τὰ λυσιτελοῦντα ὑμῖν αὐτοῖς αἱρήσεσθε. ὁρᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰ 

προσιόντα τῇ πόλει ὡς ὀλίγα ἐστί, καὶ ταῦτα ὡς ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων 

ἁρπάζεται: ὥστ᾽ ἄξιον ταύτην ἡγεῖσθαι πρόσοδον βεβαιοτάτην τῇ πόλει, τὰς 

οὐσίας τῶν ἐθελόντων λῃτουργεῖν. 

------------------------------------------------------------------------------- 

ὑβρίζομαι: βλάπτομαι, προσβάλλομαι 

παρίσταταί μοι: μου έρχεται στο νου  

διαδύομαι: αποφεύγω, υπεκφεύγω  

προΐεμαι: ρίχνομαι μακριά, απορρίπτομαι, ξοδεύομαι  

οἱ ἐφεστηκότες: αυτοί που κατέχουν την εξουσία, το κατεστημένο 

  

 

Γ1. Να μεταφέρετε τη μετάφραση του κειμένου στο τετράδιό σας  

Μονάδες 20  

 

Γ2. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις  
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ὀλίγα: τη δοτική ενικού του ουδετέρου γένους στον συγκριτικό βαθμό 

ὑμῖν: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο πρόσωπο  

πόλιν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

ὄντα: την ονομαστική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος   

ταύτην: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος  

 

Μονάδες 5  

 

Γ2. β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.  

κεκινδυνευκὼς: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου στην ίδια φωνή 

εἰργασμένος: το β΄ ενικό πρόσωπο του παρακειμένου 

στερηθῆναι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου    

παραστῆναι: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής 

ὁρᾶτε: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού στην ίδια φωνή 

Μονάδες 5  

 

Γ3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις 

κεκινδυνευκὼς, παρ᾽ ὑμῶν, λαμβάνειν, μοι, ἐμοὶ 

Μονάδες 5 

 

Γ3.β. ἐὰν οὖν ἐμοὶ πεισθῆτε, τά τε δίκαια ψηφιεῖσθε: Να αναγνωρίσετε τον 

υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε σε υποθετικό λόγο που να δηλώνει την 

αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον 

   Μονάδες 3 
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Γ3.γ. κεκινδυνευκὼς, ἡγούμενος: Να μετατρέψετε τις μετοχές σε δευτερεύουσες 

προτάσεις. 

   Μονάδες 2 

 

 

 


