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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Λυσίου, περὶ τῆς πολιτείας 9-11 

 

Α1. 

Τώρα, όμως, που έχουμε χάσει όλα εκείνα τα αγαθά στην ναυμαχία (στους Αιγός 

ποταμούς), και μας έχει απομείνει μόνο η πατρίδα μας, γνωρίζουμε ότι μόνο 

αυτός ο κίνδυνος μας δίνει ελπίδες σωτηρίας. Πρέπει, όμως, αφού πρώτα 

σκεφτούμε ότι έχοντας έλθει σε βοήθεια και άλλων αδικουμένων μέχρι τώρα 

στήσαμε σε ξένη γη πολλά τρόπαια νίκης κατά των εχθρών, να φανούμε άνδρες 

υψηλού φρονήματος προκειμένου για την πατρίδα μας και για την ίδια μας την 

ζωή, έχοντας μεν την πίστη μας στους θεούς, ελπίζοντας δε ότι το δίκαιο θα 

είναι ακόμη με το μέρος αυτών που αδικούνται. 

 

 

Α2.  

Ο ρήτορας, όπως αναφέρεται και στο εισαγωγικό σημείωμα, επικαλείται 

στιγμές του παρελθόντος, στιγμές δόξης της αθηναϊκής ηγεμονίας, κατά τις 

οποίες αδιαφορούσαν για την λεηλασία της αττικής γης, καθόσον είχαν μία τόσο 

μεγάλη επικράτεια, στην οποία ήταν προσηρτημένες τόσες πόλεις-κράτη. 

Έπειτα, με την αντιθετική παράταξη (δε), επανέρχεται στο παρόν, το οποίο 

διαγράφεται δυσοίωνο, αν δεν αποδειχτούν γενναίοι και με φιλοπατρία, καθότι 

πλέον δεν έχουν τίποτα περισσότερο παρά μόνο την πατρική γη. Κλείνει το 

απόσπασμα αυτό επικαλούμενος πάλι το παρελθόν και αντιθέτοντάς το στο 

παρόν : Την περίοδο των τριάντα Τυράννων επέδειξαν σθένος οι συμπολίτες του 

για να ανακαταλάβουν την πατρίδα και να επανιδρύσουν το πάτριο πολίτευμα ∙ 

θα είναι επαίσχυντο τώρα να φανούν δειλοί, προκειμένου να αποφύγουν τον 

πόλεμο. 

 

 

Β1α. 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

περιιδόντες 

τεμομένην / τμηθεῖσαν 

ἐλίπετο / ἐλείφθη 

ἔγνωμεν 

ἐφύγομεν 
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Β1β. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

ὀλίγον μεῖον, ἔλαττον, ἧττον ὀλίγιστα, ἐλάχιστα, ἥκιστα 

πολύ πλεῖον/ πλέον  πλεῖστα 

 

Β2α.  

 τῶν Ἑλλήνων : αντικείμενο του ρήματος ἤρχομεν.  
 τὴν χώραν : αντικείμενο της χρονικής μετοχής περιορῶντες και υποκείμενο της 

κατηγορηματικής μετοχής τεμνομένην. 

 ὀλίγων : αντικείμενο της μετοχής ἀμελοῦντας.  
 ἡμῖν : αντικείμενο του ρήματος λέλειπται.  
 μόνος : ομοιόπτωτος (κατηγορηματικός) προσδιορισμός στο κίνδυνος.  
 τῶν πολεμίων : ετρόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο τρόπαια. 

 

 

  
Β2β.  
Οι προτάσεις εἰ μὲν ἐμαχόμεθα...δὲ φευξόμεθα είναι πλάγιες ως υποκείμενο 

στο δεινόν ἂν εἴη [το μὲν --με την ανταπόκριση που έχει στο δὲ-- βέβαια που 

τίθεται στην χρονική είναι τυπικό. Συνδέονται οι πλάγιες! Εφόσον αυτή η 

πρόταση (χρονική) αποτελεί όρο του ρήματος ἐμαχόμεθα (Σύνηθες στον αττικό 

πεζό λόγο η παράταξη να τίθεται σε άλλες προτάσεις από αυτές που ανήκουν]. 

Μη παρασυρθεί ο μελετητής και χαρακτηρίσει την πρόταση εἰ ἐφεύγομεν ως 

αιτιολογική υποκειμενικής αιτιολογίας λόγω του παρελθοντικού χρόνου του 

ρήματος ἐμαχόμεθα, και την δεύτερη πρόταση πλάγια λόγω του μελλοντικού 

χρόνου φευξόμεθα. Πλάγια είναι και η πρώτη, καθώς το όλο βάρος της περιόδου 

πέφτει στην δεύτερη εἰ φευξόμεθα. Η πρόταση ὅτε...ἐφεύγομεν χρονική στο 

ἐμαχόμεθα. Και οι δύο τελικές ἵνα κατέλθωμεν, ἵνα μὴ μαχώμεθα 

προσδιορίζουν αντίστοιχα τα ρήματα των πλάγιων ερωτήσεων. 

 

 

 

Β2γ.  
α) η μετοχή ἀδικουμένοις δικαιολογείται ως άριστο δείγμα επιθετικής-

αιτιολογικής μετοχής.   Επομένως : ἑτέροις, οἳ ἠδικοῦντο, βοηθήσαντες. Ή 

ἑτέροις, ἐπειδὴ ἠδικοῦντο, βοηθήσαντες.  
β) η μετοχή κατελθόντες χρονική (προτερόχρονο) στο ρήμα της κύριας 

φευξόμεθα. Επομένως : ἐπεὶ κατήλθομεν δὲ φευξόμεθα. 

 

 


