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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. 
 Εγώ λοιπόν αρχικά αναγκάστηκα να µιλήσω δηµόσια για προσωπικές 
µου υποθέσεις, έπειτα όµως και ο ίδιος πιστεύω ότι έδειξα µεγαλύτερη 
φιλοδοξία απ’ ό,τι έπρεπε από τη µια επειδή είχα στη µνήµη µου ότι οι 
πρόγονοί (µας) δεν είχαν σταµατήσει καθόλου να ασχολούνται µε τις υποθέσεις 
της πόλης και από την άλλη επειδή έβλεπα εσάς (γιατί πράπει να πω την 
αλήθεια) να θεωρείτε άξιους για κάτι µόνο αυτού του είδους τους ανθρώπους, 
εποµένως ποιος δε θα παρακινούνταν στο να ενεργεί και να µιλά για την πόλη 
βλέποντας ότι εσείς έχετε αυτή τη γνώµη; Κι ακόµη γιατί θα πρέπει να 
δυσανασχετείτε µε τέτοιους (ανθρώπους); Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι κριτές για 
αυτούς αλλά εσείς οι ίδιοι. 
 
Β1. 
 Ο Μαντίθεος στις δύο τελευταίες περιόδους αναφέρει τους λόγους που 
τον ώθησαν στην ενασχόλησή του µε τα κοινά. Ο πρώτος αφορά στη ρύθµιση 
κάποιων προσωπικών υποθέσεων, ίσως για να διασώσει την πατρική 
περιουσία από τον κίνδυνο της δήµευσης, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται µε την 
προγονική παράδοση αλλά και µε τη νοοτροπία των συγχρόνων του. Από τη 
µια οι πρόγονοι µε την αδιάλειπτη ενασχόλησή τους µε τα κοινά αποτέλεσαν 
πρότυπο για εκείνον και από την άλλη έβλεπε ότι ο µόνος τρόπος που θα τον 
καταξίωνε στη συνείδηση των συµπολιτών του ήταν αυτός, δηλαδή η ενεργός 
συµµετοχή του στα κοινά. Συµπερασµατικά, καταλήγει στο ότι ύστερα από όλα 
αυτά θα ήταν αδικαιολόγητη µια δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό του για την 
πολιτική του φιλοδοξία. 
 
Β2. 
 Με το συγκεκριµένο επίλογο ο Λυσίας φαίνεται ότι δεν επιδιώκει ούτε 
την ανάµνηση ούτε την παθοποιία. Η έλλειψη παθοποιίας είναι απόρροια ενός 
γενικότερου τόνου αυτοπεποίθησης που κυριαρχεί στο λόγο, ενώ η παράλειψη 
της ανάµνησης είναι αποτέλεσµα της διάθεσης του ρήτορα να µη δώσει µια 
τυπική µορφή στο κλείσιµο του λόγου. Αντίθετα, επέλεξε να τελειώσει το λόγο 
µε ένα ρητορικό ερώτηµα που προσδίδει αµεσότητα και φυσικότητα. Έτσι, σε 
όλο τον επίλογο, αντί να επανέρχεται σε αναφορά των προηγούµενων θέσεών 
του, προτίµησε να δικαιολογήσει την προσωπική του διάθεση για ενασχόληση 
µε τα κοινά και, αξιοποιώντας τα ρητορικά ήθη, προβαίνει σε έµµεσο εγκώµιο 
των προγόνων και άµεσο έπαινο των συγχρόνων, κλείνοντας µε δύο ρητορικά 
ερωτήµατα («τίς οὐκ ᾄν ἐπαρθείη ... ὑπέρ τῆς πόλεως;», «ἔτι δέ ... ἄχθοισθε;»), 
που δεικνύουν την πρόθεσή του να κερδίσει τις εντυπώσεις. 
 
Β3. 
 Οι λόγοι που ευνόησαν τη γέννηση της συστηµατικής ρητορείας στην 
αρχαιότητα πράπει να αναζητηθούν στην πολιτική κατάσταση έτσι όπως 
διαµορφώθηκε στη Σικελία µετά το 466 π.Χ., όταν καταλύθηκαν τα εγχέρια 



τυραννικά πολιτεύµατα και αντικαταστάθηκαν από δηµοκρατικά. Το πλήθος 
των αστικών δικών που ακολούθησαν για την ανάκτηση περιουσιών που είχαν 
σφετεριστεί οι τύραννοι ευνόησε την ανάπτυξη της δικανικής ρητορείας. Ο 
Συρακόσιος Κόραξ και ο επίσης Συρακόσιος µαθητής του Τ(ε)ισίας είναι οι 
δηµιουργοί και διδάσκαλοι της συστηµατικής πλέον ρητορικής. Σε αυτούς 
οφείλεται η διαίρεση του ρητορικού λόγου σε µέρη και η χρήση των «εἰκότων», 
των πιθανών δηλαδή λογικών επιχειρηµάτων, στην υποστήριξη των 
δικαστικών υποθέσεων. Ένας από τους δύο, το πιο πιθανό ο Τισίας, έγραψε 
και το πρώτο εγχειρίδιο ρητορικής µε τον τίτλο «Τέχνη». «Τέχνη» προφανώς 
χαρακτηρίζεται η ρητορική, κάτι που θα αµφισβητήσει αργότερα η αυστηρή 
Πλατωνική κριτική. 
 
Β4. 
ἀχθοµένων: 
Ουσιαστικό: αχθοφόρος 
Επίθετο: επαχθής 
 
διατεθῆναι: 
Ουσιαστικό: διάθεση 
Επίθετο: ευδιάθετος 
 
ὁρῶν: 
Ουσιαστικό: ενόραση 
Επίθετο διορατικός 
 
ἀξίους: 
Ουσιαστικό: καταξίωση 
Επίθετο: αξιόλογος 
 
πράττειν: 
Ουσιαστικό: σύµπραξη 
Επίθετο: πρακτικός 
 
Γ1. 
 Πρώτα αφενός, αν θέλεις (να µάθεις ή να καταλάβεις) την αρετή του 
άνδρα, είναι εύκολο (να καταλάβεις αυτό), ότι δηλαδή αυτή είναι η αρετή του 
άνδρα, δηλαδή το να είναι ικανός να ασχολείται µε τα κοινά και µε τις 
ενέργειές του να ευεργετεί αφενός τους φίλους. αφετέρου να βλάπτει τους 
εχθρούς, και ο ίδιος να προσέχει να µην πάθει τίποτα τέτοιο. Εάν θέλεις (να 
καταλάβεις) την αρετή της γυναίκας, δεν είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς 
(αυτό), ότι δηλαδή πρέπει αυτή σωστά να διοικεί το σπίτι της και µε το να 
διαφυλάσσει τα εσωτερικά (του σπιτιού της) και µε το να είναι υπάκουη στον 
άνδρα. Και άλλη είναι η αρετή του παιδιού, και του κοριτσιού και του 
αγοριού, και του µεγαλύτερου σε ηλικία άνδρα, είτε θέλεις (να καταλάβεις), 
του ελεύθερου, είτε θέλεις του δούλου. Και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες 
αρετές, ώστε δεν είναι δύσκολο να πει (κανείς) για την αρετή τι είναι. 
 
Γ2. 
τήν πόλιν – τῶν πόλεων 



οὔσης – οὖσαι 
παίδων – παισί 
ποιήσειν 
διέλθῃς 
πέπραγµαι 
εἰπέ 
 
Γ3.α. 
«Καί ἄλλαι ... εἰσίν»: κύρια πρόταση κρίσεως καταφατική. 
«ὥστε ... πέρι»: δευτερεύουσα επιρρηµατική συµπερασµατική πρόταση. 
«ὅ,τι ἐστίν»: δευτερεύουσα ονοµατική πλάγια ερωτηµατική πρόταση, µερικής 
αγνοίας, αντικείµενο στο απαρέµφατο «εἰπεῖν». 
 
Γ3.β. 
πρῶτον: επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου 
τά τῆς πόλεως: σύστοιχο αντικείµενο στο «πράττειν» 
τούς ἐχθρούς: αντικείµενο στο «κακῶς ποιεῖν» 
µηδέν: σύστοιχο αντικείµενο στο «παθεῖν» 
οἰκεῖν: υποκείµενο στο απρόσωπο ρήµα «δεῖ», τελικό απαρέµφατο⋅ υποκείµενο 
στο «οἰκεῖν» είναι το «αὐτήν» 
κατήκοον: κατηγορούµενο στο «αὐτήν» µέσω του «οὐσαν» 
πάµπολλαι: επιθετικός προσδιορισµός στο «ἀρεταί», γιατί το ρήµα «εἰσίν» εδώ 
είναι υπαρκτικό. 
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