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α. κείµενα  παράλληλα 1  

α) Εισαγωγή: Η Ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα 
β) Λυσίου Κατὰ Φίλωνος ∆οκιµασίας 

 

Κείµενο 1:  Η τέχνη της οµιλίας 

«Ὅτι µὲν οὖν οὐκ ἔστιν οὔτε ἑνὸς 
τινος γένους ἀφωρισµένου ἡ ῥητο-
ρική, ἀλλὰ καθάπερ ἡ διαλεκτι-
κή�, καὶ ὅτι χρήσιµος, φανερὸν, 
καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι ἔργον αὐτῆς, 
ἀλλὰ τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρχοντα 
πιθανά περὶ ἕκαστον, καθάπερ καὶ 
ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις πάσαις· � 
Πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῆς αὐτῆς τὸ τε 
πιθανὸν καὶ τὸ φαινόµενον ἰδεῖν 
πιθανὸν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς δια-
λεκτικῆς συλλογισµὸν τε καὶ φαι-
νόµενον συλλογισµὸν· ἡ γὰρ σοφι-
στικὴ οὐκ ἐν τῇ δυνάµει ἀλλ� ἐν τῇ 
προαιρέσει· πλὴν ἐνταῦθα µὲν 
ἔσται µὲν κατὰ τὴν ἐπιστήµην ὁ δὲ 
κατὰ τὴν προαίρεσιν ῥήτωρ, ἐκεῖ 
δὲ σοφιστὴς µὲν κατὰ τὴν προ-
αίρεσιν, διαλεκτικὸς δὲ οὐ κατὰ 
τὴν προαίρεσιν ἀλλὰ κατὰ τὴν 
δύναµιν». 

Είναι, δηλαδή, προφανές ήδη, ότι η 

ρητορική δεν ανήκει σε ορισµένο γένος 

όπως η διαλεκτική και ότι είναι 

ωφέλιµη. Ακόµη δε και ότι έργο της δεν 

είναι να πείθει, αλλά να βρίσκει σε 

κάθε θέµα τα πειστικά επιχειρήµατα 

που υπάρχουν, όπως συµβαίνει και σε 

όλες τις άλλες τέχνες � Επί πλέον η 

ρητορική πρέπει να ξέρει το πειστικό 

επιχείρηµα και εκείνο που φαίνεται 

πειστικό, όπως και η διαλεκτική να 

διατυπώσει τον πραγµατικό συλλογι-

σµό και εκείνον που φαίνεται πραγµα-

τικός. ∆ιότι η σοφιστεία δεν είναι θέµα 

ικανότητας, αλλά πρόθεσης. Ο ρήτορας 

όµως θα είναι ρήτορας όταν κατέχει τις 

αναγκαίες γνώσεις και τη πρόθεση να 

είναι ρήτορας, ενώ ως σοφιστής θα 

χαρακτηρισθεί εκείνος που έχει την 

πρόθεση να είναι σοφιστής, διαλεκτι-

κός δε όχι εκείνος που έχει τη πρόθεση, 

αλλά την ικανότητα». 

Ἀριστοτέλους Ῥητορική Τέχνη, Α 1355b 8-12, 15-21 

                                                             
1  Οι µεταφράσεις των χωρίων δεν έχουν διασκευαστεί στη νέα ελληνική. Κρίθηκε 

ενδιαφέρον για λόγους ιστορικούς αλλά και γλωσσικούς να δοθεί η δυνατότητα στους 
µαθητές παρεπιπτόντως να γνωρίσουν την ενδιάµεση µορφή της ελληνικής γλώσσας που 
είναι η απλή καθαρεύουσα, εφόσον βέβαια τα χωρία χρησιµοποιηθούν από τον 
διδάσκοντα και χωρίς αυτός να δεσµεύεται. Περισσότερα στοιχεία εξάλλου υπάρχουν 
στις οικείες ενότητες του βιβλίου του καθηγητή. 
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Κείµενο 2: Ο άνθρωπος που χάνει την πατρίδα του χάνεται κι ο ίδιος 
 
Ἐγὼ γὰρ ἡγοῦµαι πόλιν πλείω 
ξύµπασαν ὀρθουµένην ὠφελεῖν τοὺς 
ἰδιώτας ἢ καθ� ἕκαστον τῶν πολιτῶν 
εὐπραγοῦσαν, ἀθρόαν δὲ 
σφαλλοµένην. καλῶς µὲν γὰρ 
φερόµενος ἀνὴρ τὸ καθ� ἑαυτὸν 
διαφθειροµένης τῆς πατρίδος οὐδὲν 
ἧσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ 
ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ µὰλλον 
διασῴζεται. ὁπότε οὖν πόλις µὲν τὰς 
ἰδίας ξυµφορὰς οἷά τε φέρειν, εἷς δ� 
ἕκαστος τὰς ἐκείνης ἀδύνατος, πῶς 
οὐ χρὴ πάντας ἀµύνειν αὐτῇ, καὶ µὴ 
ὅ νῦν ὑµεῖς ὁρᾶτε· ταῖς κατ� οἶκον 
κακοπραγίαις ἐκπεπληγµένοι τοῦ 
κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀφίεσθε, καὶ 
ἐµε τε τὸν παραινέσαντα πολεµεῖν 
καὶ ὑµᾶς αὐτοὺς οἵ ξυνέγνωτε δι� 
αἰτίας ἔχετε. 

Ἐγώ τουλάχιστον πιστεύω ὅτι ἡ πόλις, ἡ 

ὁποία ἀκµάζει ὡς σύνολον, ὠφελεῖ 

περισσότερον τούς ἰδιώτας παρά ἐάν, ἐνῶ 

ὁ καθείς ἀπό τούς πολίτας εὐτυχεῖ, ἐκείνη 

ὡς σύνολον ἀποτυγχάνει. ∆ιότι ἄνθρω-

πος πού εὐδοκιµεῖ εἰς  τάς ἰδιωτικάς του 

ὑποθέσεις, ἐάν ἡ πατρίς του καταστρα-

φεῖ, χάνεται καί αὐτός µαζί της, ἐνῶ εἶναι 

µᾶλλον πιθανόν ὅτι θά σωθεῖ, ἐάν 

κακοτυχεῖ µέν ὁ ἴδιος, ἡ πατρίς του ὅµως 

εὐτυχεῖ. Ἀφοῦ λοιπόν ἡ µέν πόλις εἶναι 

ἱκανή νά βαστᾶ τάς ἀτυχίας τῶν ἰδιωτῶν, 

ἀλλ� εἷς ἕκαστος ἀπό αὐτούς ἀνίκανος νά 

βαστᾶ τάς ἰδικάς της, ὀφείλοµεν ὅλοι νά 

ὑποστηρίξοµεν καί ὄχι νά 

συµπεριφερόµεθα ὅπως ἐσεῖς τώρα, οἱ 

ὁποῖοι τροµαγµένοι ἀπό τάς ἰδιαιτέρας 

σας δυστυχίας, παραµελεῖτε τό ἔργον τῆς 

σωτηρίας τῆς πόλεως καί κατηγορεῖτε ὄχι 

µόνον ἐµέ, ὁ ὁποῖος σᾶς συµβούλευσα τόν 

πόλεµον, ἀλλ� ἐπίσης τούς ἰδίους ἑαυτούς, 

οἱ ὁποῖοι τόν συναποφασίσατε µέ ἐµέ. 

Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος, 2. 60, µτφρ. Ελευθ. Βενιζέλου 

εκδ. Ὀξονίας (Οξφόρδης) 1940 
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Κείµενο 3:  Η συµµετοχή στους αγώνες για τη δηµοκρατία 

 

Καὶ ταῦθ� οὕτω σφόδρ� ἐνοµίζετε 
χρῆναι ποιεῖν, ὥστε τοῖς ἡσυχίαν 
ἄγουσι τῶν συµφυγάδων µᾶλλον 
ὠργίζεσθε ἢ τοῖς αἰτίοις τῶν συµφο-
ρῶν γεγενηµένοις. Οὐ καταλαβόντες 
τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸν σῖτον τὸν ἐν τῇ 
χώρᾳ διεφθείρετε καὶ τὴν γῆν ἐτέ-
µνετε καὶ τὰ προάστεια ἐνεπρήσατε 
καὶ τελευτῶντες τοῖς τείχεσι 
προσεβάλετε 
 

∆εν καταλάβατε τον Πειραιά και δεν κα-

ταστρέφατε το σιτάρι στην ύπαιθρο και 

δεν εκόβατε τα δένδρα και δεν εβάλατε 

φωτιά στα προάστια της πόλεως και στο 

τέλος δεν επιτεθήκατε εναντίον των 

τειχών; Και θεωρούσατε τόσο ισχυρό το 

χρέος σας να κάµετε αυτά, ώστε 

οργιζόσαστε περισσότερο εναντίον 

εκείνων από τους συνεξορίστους σας, οι 

οποίοι έµεναν ήσυχοι χωρίς να δρουν, 

παρά εναντίον εκείνων που ήσαν οι 

αίτιοι των συµφορών σας. 

Ἰσοκράτους Περὶ τοῦ Ζεύγους, 13 � 14  µτφρ. Κ. Θ. Αραπόπουλος 

εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ. 

 

 

 
Η Πνύκα σήµερα 
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Κείµενο 4: Η ευσέβεια προς τους γονείς τιµάται από τους θεούς 
 
Ἡγοῦµαι δ� ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, τὴν τῶν 
θεῶν ἐπιµέλειαν πάσας µὲν τὰς ἀν-
θρωπίνας πράξεις ἐπισκοπεῖν, 
µάλιστα δὲ τὴν περὶ τοὺς γονέας καὶ 
τοὺς τετελευτηκότας καὶ τὴν πρὸς 
αὑτοὺς εὐσέβειαν, εἰκότως· παρ� ὧν 
γὰρ τὴν ἀρχὴν τοῦ ζῆν εἰλήφαµεν καὶ 
πλεῖστα ἀγαθὰ πεπόνθαµεν, εἰς 
τούτους µὴ ὅτι ἁµαρτεῖν ἀλλ� ὅτι µὴ 
εὐεργετοῦντας τὸν αὑτῶν βίον 
καταναλῶσαι µέγιστον ἀσέβηµά ἐστι. 
Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ 
µυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ� ἁρµόσει 
καὶ ὑµῖν ἅπασι τοῖς νεωτέροις 
ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς 
γενέσθαι· τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπὶ 
τὴν ἄλλην χώραν καὶ δὴ καὶ πρὸς 
πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουµένων. 
Τοὺς µὲν οὖν ἄλλους ὁρµῆσαι πρὸς 
φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν 
ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν 
νεωτέρων, ὁρῶντα ταὸν πατέρα 
πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχὶ 
δυνάµενον ἀποχωρεῖν, ἀλλ� 
εγκαταλαµβανόµενον, ἀράµενον 
φέρειν. Φορτίου δ� οἶµαι, 
προσγενοµένου καὶ αὐτὸς 
ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον 
θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδρᾶσι 
τοῖς ἀγαθοῖς εὐµενῶς ἔχει· έγεται γὰρ 
κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρεῦ-
σαι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τοὺτους 
µόνους, ἀφ� ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ

Εγώ δε τουλάχιστον νοµίζω, ω άνδρες, 

ότι το ενδιαφέρον των θεών πάσας µεν 

αδιακρίτως τας ανθρωπίνας πράξεις 

επιβλέπει, κατ� εξοχήν όµως την προς τους 

γονείς και τους αποθανόντας 

συµπεριφοράν και την προς αυτούς 

ευσέβειαν, και ευλόγως· διότι 

προκειµένου δι� εκείνους παρά των 

οποίων ελάβοµεν την αρχήν της ζωής, 

µέγιστον ασέβηµα δεν είναι το να µη 

αµαρτήσωµεν εις αυτούς, αλλά το να µη 

καταναλώσωµεν την ζωήν µας 

ευεργετούντες αυτούς. Υπάρχει µάλιστα η 

ιστορία (και έχει αρκετά µυθώδη 

χαρακτήρα, όµως αξίζει να την ακούσετε 

όλοι υµείς οι νεώτεροι) ότι εις την 

Σικελίαν εσχηµατίσθη κάποτε ποταµός 

λάβας εκ της Αίτνης· έρρεε δε ούτος, 

λέγουν, και εις την άλλην χώραν, κυρίως 

όµως προς µίαν εκ των πλησίον εκεί 

πόλεων. (Και λέγει η ιστορία) ότι οι µεν 

κάτοικοι ώρµησαν εις φυγήν ζητούντες 

την ιδίαν των σωτηρίαν, εις δε εκ των 

νεωτέρων, βλέπων, ότι ο πατήρ του ως 

γέρων δεν θα ηδύνατο να αποχωρήση και 

ούτω θα επροφθάνετε υπό του πυρός, 

εσήκωσεν αυτόν και τον επήρε µαζί του. 

Φυσικά όµως, βραδύνοντα υπό το βάρος 

του φορτίου, το πυρ τον επρόφθασεν. 

Εδώ δε δύναται κάποιος να παρατηρήση 

την ευµένειαν του θείου προς τα ευγενείς 

ψυχάς. Λέγεται δηλαδή ότι εις τον τόπον 

εκείνον ο ποταµός της λάβας εχωρίσθη 

και περιέρευσε κύκλω το πυρ και 

τοιουτοτρόπως ότι µόνοι ούτοι 

εσώθησαν, εκ των οποίων και τώρα 
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µόνους, ἀφ� ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ 
νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν 
χῶρον· τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώ-
ρησιν ποιησαµένους καὶ τοὺς καὶ 
τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς ἅπαντας ἐγκα-
ταλιπόντας ἀπολέσθαι. 

ακόµη ο τόπος εκείνοε �ο τόπος των 

ευσεβών� καλείται· όλοι δε εκείνοι οι 

οποίοι έσπευσαν να αποχωρήσουν 

εγκαταλείψαντες τους γονείς των, όλοι 

απωλέσθησαν. 

 

Λυκούργου Κατὰ Λεωκράτους 94 - 97, µτφρ. Παν. Γ. Λεκατσά 

 
 
Κείµενο 5:  Η προσφορά των µετοίκων στην αποκατάσταση του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος της Αθήνας 

α. 

Ἐκεῖνοι µὲν οὖν δὴ τοὺς ἐν Πειραιεῖ 
κινδύνους ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων 
ζηλοῦνται· ἄξιον δὲ καὶ τοὺς ξένους 
τοὺς ἐνθάδε κειµένους ἐπαινέσαι οἳ 
τῷ πλήθει βοηθήσαντες καὶ περὶ τῆς 
ἡµετέρας σωτηρίας µαχόµενοι, 
πατρίδα τὴν ἀρετὴν ἡγησάµενοι, 
τοιαύτην τοῦ βίου τελευτὴν 
ἐποιήσαντο· ἀνθ� ὧν ἡ πόλις αὐτοὺς 
καὶ ἐπένθησε καὶ ἔθαψε δηµοσίᾳ, καὶ 
ἔδωκεν ἔχειν αὐτοῖς τὸν ἅπαντα 
χρόνον τὰς αὐτὰς τιµὰς τοῖς ἀστοῖς. 

Εκείνους µεν λοιπόν µακαρίζουν όλοι οι 

άνθρωποι για τους αγώνες τους στον 

Πειραιά και τον θάνατό τους· αξίζει δε 

να επαινέσω και τους ξένους που 

ετάφησαν στο νεκροταφείο τούτο εδώ, οι 

οποίοι βοηθώντας τους δηµοκρατικούς 

και πολεµώντας για τη σωτηρία µας, 

γιατί την αρετή θεώρησαν πατρίδα τους, 

τέτοιο ένδοξο θάνατο βρήκαν. Γι� αυτό η 

πόλη και τους πένθησε και τους έθαψε µε 

έξοδα του κράτους και επέτρεψε σ� 

αυτούς να τιµώνται όλο το χρόνο µε τις 

ίδιες τιµές που τιµώνται και οι πολίτες. 

Λυσίου Ἐπιτάφιος 66, µτφρ. Στ. Τζουµελέας 

 

 
Λυσίας 



 192

β. 

Καὶ δοκεῖ τοῦτό τε πολιτεύσασθαι 
καλῶς Ἀρχῖνος καὶ µετὰ ταῦτα 
γραψάµενος τὸ ψήφισµα τὸ 
Θρασυβούλου παρανόµων, ἐν ᾧ 
µετεδίδου τῆς πολιτείας πᾶσι τοῖς ἐκ 
Πειραιέως συγκατελθοῦσι, ὧν ἔνιοι 
φανερῶς ἦσαν δοῦλοι, καὶ τρίτον, 
ἐπεὶ τις ἤρξατο τῶν κατεληλυθότων 
µνησικακεῖν, ἀπαγαγὼν τοῦτον ἐπὶ 
τὴν βουλὴν καὶ πείσας ἄκριτον 
ἀποκτεῖναι, λέγων ὅτι νῦν δείξουσιν, 
εἰ βούλονται τὴν δηµοκρατίαν σῴζειν 
καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένειν· ἀφέντας µὲν 
γὰρ τοῦτον προτρέψειν καὶ τοὺς 
ἄλλους, ἐαν δ� ἀνέλωσιν, παράδειγµα 
ποιήσειν ἅπασιν. Ὅπερ καὶ 
συνέπεσεν· ἀποθανόντος γὰρ ουδείς 
πώποτε ὕστερον ἐµνησικάκησεν. 
Ἀλλὰ δοκοῦσιν κάλλιστα δὴ καὶ 
πολιτικώτατα ἁπάντων καὶ ἰδίᾳ καὶ 
κοινῇ χρήσασθαι ταῖς 
προγεγενηµέναις συµφοραῖς·  

Και εις τούτο φαίνεται ότι επολιτεύθη 

εξαίρετα ο Αρχίνος και κατόπιν όταν 

κατήγγειλε επί παρανοµία τον 

Θρασύβουλον διά την  πρότασίν του, µε 

την οποίαν παρείχε πολιτικά δικαιώµατα 
εις όλους τους επιστρέψαντας µαζί του 

από τον Πειραιά, εκ των οποίων µερικοί 

ήσαν πασίγνωστοι ως δούλοι· και τρίτον, 

όταν κάποιος από τους επανελθόντας 
ήρχισε να διατυπώνη κατηγορίας, ο 

Αρχίνος, αφού τον συνέλαβε, τον 

ωδήγησε ενώπιον της Βουλής και έπεισε 

αυτήν να τον θανατώση χωρίς δίκην. 

Έλεγε δε ότι τώρα θα δείξουν εάν θέλουν 
να διαφυλάξουν την δηµοκρατίαν και να 

σεβασθούν τους όρκους· διότι εάν 

άφηναν ελεύθερον αυτόν τον άνθρωπον, 

θα ενεθάρρυναν και άλλους να τον 
µιµηθούν, εάν όµως τον εθανάτωναν, η 

τιµωρία του θα ήτο δι� όλους 

υποδειγµατική. Αυτό ακριβώς και 

συνέβη· διότι µετά την θανάτωσιν 

εκείνου, κανείς πλέον δεν αναµόχλευε το 
παρελθόν. Απεναντίας οι Αθηναίοι 

φαίνεται ότι επολιτεύθησαν καλύτερα 

και πολιτικώτερα απ� όλους, και ως 

άτοµα και ως σύνολον, απέναντι των 

προηγουµένων συµφορών των. 
Ἀριστοτέλους Ἀθηναίων Πολιτεία, 40. 2, µτφρ. Γ. Κοτζιούλα  

εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι χ.χ. 
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Αριστοτέλης 
γ.  

Ἐκεῖθεν δὲ τοῦτο γνώσεσθε. Ἀρχῖνος 
γὰρ ὁ ἐκ Κοίλης ἐγράψατο 
παρανόµων Θρασύβουλον τὸν 
Στειριέα, ἕνα τῶν ἀπὸ Φυλῆς αὐτῷ 
συγκατελθόντων καὶ εἷλε νεωστὶ 
γεγενηµένων αὐτῷ τῶν εὐεργεσιῶν, 
ἅς οὐχ ὑπελογίσαντο οἱ δικασταὶ· 
ἡγοῦντο γὰρ, ὥσπερ τότε αὐτοὺς 
φεύγοντας Θρασύβουλος κατήγαγεν, 
οὕτω νῦν µένοντας ἐξελαύνειν 
µένοντας παρὰ τοὺς νόµους 
γράφοντά τι.  

 
Ο Αρχίνος από την Κοίλη κατήγγειλε ως 

προτείναντα παράνοµον ψήφισµα 

Θρασύβουλον τον Στειριέα, διότι ένα εκ 

των επαναστατών των µετ� αυτού 

εξορµησάντων εκ της Φυλής, επρότεινε να 

στεφανωθή. Και κατώρθωσε να τιµωρηθή 

ο Θρασύβουλος αν και δεν είχε περάσει 

πολύς καιρός που είχε ευεργετήσει την 

πόλιν, τας οποίας όµως ευεργεσίας του 

ουδόλως οι δικασταί έλαβον υπ� όψιν, 

διότι εφρόνουν ότι καθώς τότε 

εξορίστους όντας, τους επανέφερεν από 

της Φυλής είς το Άστυ, έτσι και τώρα µε 

το να προτείνη ο Θρασύβουλος 

παράνοµα ψηφίσµατα (ότε ευρίσκονται 

εις την πατρίδα των) τους εκδιώκει.  
Αἰσχίνου Κατὰ Κτησιφῶντος, 195, µτφρ. Γιάννη Γ. Κορδάτου,  

εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι χ.χ.  

(Βλέπε σχετικά και στο βιβλίο του καθηγητή) 

 

 
Αισχίνης 
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Κείµενο 6: Κάθε πολίτης κρίνεται για τις πράξεις του απέναντι στην 

πολιτεία 

 

Ὑµᾶς οὖν χρὴ ἐκ τούτων δοκιµάζειν 
τοὺς πολίτας, σκοποῦντας µὲν ὅπως 
ἦσαν ἐν τῇ δηµοκρατίᾳ 
πεπολιτευµένοι, ζητοῦντας δὲ εἴ τις 
αὐτοῖς ἐγίνετο ὠφέλεια τῶν 
πραγµάτων µεταπεσόντωνú οὕτω γὰρ 
ἂν δικαιοτάτην τὴν κρίσιν περὶ 
αὐτῶν ποιοῖσθε. Ἐγὼ τοίνυν 
ἡγοῦµαι, ὅσοι µὲν ἐν τῇ δηµοκρατίᾳ 
ἄτιµοι ἦσαν ἤ εὐθύνας δεδωκότες ἢ 
τῶν ὄντων ἀπεστερηµένοι ἤ ἄλλῃ τινὶ 
συµφορᾷ τοιαύτῃ κεχρησµένοι, 
προσήκειν αυτοῖς ἑτέρας ἐπιθυµεῖν 
πολιτείας, ἐλπίζοντας τὴν µεταβολήν 
ὠφέλεια΄ν τινα αὐτοῖς ἔσεσθαιú ὅσοι 
δὲ τὸν δῆµον πολλὰ κἀγαθὰ 
εἰργασµένοι εἰσί, κακὸν δὲ µηδὲν 
πώποτε, ὀφείλεται δὲ αὐτοῖς χάριν 
κοµίσασθαι παρ� ὑµῶν µᾶλλον ἤ 
δοῦναι δίκην τῶν πεπραγµένων, οὐκ 
ἄξιον τὰς τούτων ἀποδέχεσθαι 
διαβολάς, οὐδ� ἂν πάντες οἱ τὰ τῆς 
πόλεως πράττοντες ὀλιγαρχικοὺς 
αὐτοὺς φάσκωσιν εἶναι.  

Σεις λοιπόν µε αυτά πρέπει να δοκιµάζετε 

τους πολίτες, εξετάζοντας µεν ποια 

διαγωγή είχαν δείξει σε καιρό 

δηµοκρατίας, ερευνώντας δε τι 

ωφελήθηκαν, όταν µεταβλήθηκε το 

πολίτευµα· γιατί έτσι µε αυτόν τον τρόπο 

θα µπορέσετε να τους κρίνετε δίκαια. 

Εγώ λοιπόν νοµίζω ότι, όσοι µεν σε καιρό 

δηµοκρατίας στερήθηκαν τα πολιτικά 

δικαιώµατα δίνοντας λόγο για τις 

πράξεις τους σε θέµατα διαχείρισης της 

εξουσίας (που είχαν) και βρέθηκαν σε 

αταξία, ή όσοι στερήθηκαν την περιουσία 

τους, ή υπέστησαν κάποια άλλη 

συµφορά, ταιριάζει να επιθυµούν 

µεταβολή του πολιτεύµατος, γιατί 

ελπίζουν ότι θα ωφεληθούν από αυτή. 

Όσοι όµως ωφέλησαν πολύ τη 

δηµοκρατία, ουδέποτε έβλαψαν, αυτοί 

πρέπει να αµειφθούν από σας µάλλον, 

παρά να τιµωρηθούν για τις πράξεις τους, 

δεν αξίζει να δέχεσθε τις συκοφαντίες 

τους, ούτε κι αν όλοι οι πολιτευόµενοι 

βεβαιώνουν ότι αυτοί είναι ολιγαρχικοί. 

Λυσίου ∆ήµου καταλύσεως ἀπολογία 10. 3-7, 11 µτφρ. Στ. Τζουµελέας 

εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ. 
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Κείµενο 7: Προϋποθέσεις στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων στο 

αθηναϊκό πολίτευµα 
 
Οἱ δὲ ἄτιµοι τίνες ἦσαν, καὶ τίνα 
τρόπον ἕκαστοι ἐγὼ ὑµᾶς διδάξω. Οἱ 
µὲν � καὶ ὁπόσοι λίποιεν τὴν τάξιν ἤ 
ἀστρατείας ἤ δειλίας ἤ ἀναυµαχίου2 
ὄφλοιεν ἤ τὴν ἀσπίδα ἀποβάλοιεν, ἤ 
τρὶς ψευδοµαρτυρίων ἤ τρὶς 
ψευδοκλητείας3 ὄφλοιεν, ἤ τοὺς 
γονέας κακῶς ποιοῖεν· οὗτοι πάντες 
ἄτιµοι ἦσαν τὰ σώµατα, τὰ δὲ 
χρήµατα εἶχον. Ἄλλοι αὖ κατὰ 
προστάξεις4, οἵτινες οὐ παντάπασιν 
οἷς, ὅτι ἐπέµειναν ἐπὶ τῶν τυράννων5 
ἐν τῇ πόλει, τὰ µὲν ἄλλα ἦν ἅπερ τοῖς 
ἄλλοις πολίταις, εἰπεῖν δ� ἐν τῷ δήµῳ 
οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς ουδὲ βουλεῦσαι. 
Τούτων ἦσαν οὖτοι ἄτιµοι· αὕτη γὰρ 
ἦν τούτοις πρόσταξις. 

Ποιοι ήσαν δε οι στερηµένοι των 

πολιτικών τους δικαιωµάτων και µε ποιο 

τρόπο τα είχε ο καθένας στερηθεί; Εγώ 

θα σας πω. Άλλοι � και όσοι έγιναν 

λιποτάκτες ή ανυπότακτοι ή 

καταδικάστηκαν για δειλία ή για µη 

συµµετοχή σε ναυµαχία ή διότι έρριψαν 

την ασπίδα ή καταδικάστηκαν τρεις 

φορές για ψευδοµαρτυρία ή τρεις φορές 

για ψευδοκλητεία ή κακοποίησαν τους 

γονείς τους· όλοι αυτοί είχαν στερηθεί τα 

πολιτικά τους δικαιώµατα, είχαν όµως τις 

περιουσίες τους. Ήταν δε πάλι άλλοι 

κατά προστάξεις, που δεν είχαν στερηθεί 

εντελώς τα πολιτικά τους δικαιώµατα, 

αλλά µερικώς µόνο, όπως π.χ. οι 

στρατιώτες που, επειδή έµειναν στην 

πόλη την εποχή των τετρακοσίων 

τυράννων, ως προς τα άλλα (δικαιώµατα) 

ήταν όµοιοι µε τους λοιπούς πολίτες, δεν 

επιτρεπόταν όµως σ� αυτούς να µιλούν 

στις συνελεύσεις του λαού ούτε να γίνουν 

βουλευτές. Αυτοί είχαν στερηθεί αυτά τα 

πολιτικά δικαιώµατα, γιατί η πρόσταξη 

γι� αυτούς ήταν τέτοια. 
Ἀνδοκίδου Περὶ Μυστηρίων, 73-75, µτφρ. Ευαγγ. Ανδρουλιδάκη, 

εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι χ.χ. 

                                                             
2  Ἀναυµαχίου: Ὀφλισκάνω δίκην ἀναυµαχίου: καταδικάζοµαι γιατί ως τριήραρχος 

απέφυγα να λάβω µέρος σε ναυµαχία. 
3  Ψευδοκλητεία: Το να βεβαιώσει κάποιος ψευδώς ότι κάλεσε τον εναγόµενο στο 

δικαστήριο. Ψευδοκλητείαν επικαλούνταν συνήθως όσοι δικάζονταν ερήµην και 
βεβαίωναν ότι δεν κλητεύτηκαν. 

4  Κατὰ προστάξεις ἄτιµοι ήσαν εκείνοι από τους οποίους δεν είχαν αφαιρεθεί όλα τα 
πολιτικά δικαιώµατα, αλλά µόνο όσα όριζε η πρόσταξις. 

5  Εννοεί εδώ τους  τετρακοσίους που εγκαταστάθηκαν κατά τη µεταπολίτευση του 411 
π.Χ. 
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