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ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΥΣΙΑ 

 

Α. ΒΙΟΣ  

Γεννήθηκε περί το 445 π.Χ. και ήταν γιός του 

πλούσιου μετοίκου Κεφάλου από τις Συρακούσες, ο 

οποίος είχε μετοικήσει περί το 460 π.Χ. στην Αθήνα 

έπειτα από πρόσκληση του Περικλή. Ο πατέρας, 

λοιπόν, του Λυσία, Κέφαλος, ως μέτοικος, 

επιδίδοταν μαζί με περίπου 120 δούλους στο 

επάγγελμα της ασπιδοποιίας, δηλαδή κάτι σαν 

βιοτεχνία όπλων. Αδέρφια του ήταν ο Πολέμαρχος 

και ο Ευθύδημος. Τον πατέρα του τόν έχασε περί το 

430 π.Χ., εποχή που ο Λυσίας μαζί με τον μικρότερο 

αδερφό του Πολέμαρχο μετανάστευσε στους 

Θουρίους, αποικία των Αθηναίων στην κάτω Ιταλία. Η πατρική 

οικονομική άνεση τού έδωσε την δυνατότητα να λάβει επιμελημένη 

μόρφωση στην κάτω Ιταλία κοντά σε σημαντικούς ανθρώπους. Σπούδασε 

την ρητορική κοντά στον ονομαστό ρητοροδιδάσκαλο Τεισία.  

        Η καταστροφή, όμως, των Αθηναίων στην σικελική εκστρατεία 

ανάγκασε τον Λυσία να εγκαταλείψει τους Θουρίους και επέστρεψε στην 

Αθήνα, όπου στην αρχή έζησε με εύνοια και ευμάρεια. Ωστόσο, οι 

Τριάκοντα του δήμευσαν την περιουσία, σκότωσαν τον μικρότερο αδερφό 

του, τον Πολέμαρχο, με αποτέλεσμα ο Λυσίας να φυγαδευτεί στα 

Μέγαρα∙ από εκεί ο Λυσίας υποστήριξε με χρήματα, όπλα και ανθρώπους 

τον στρατό των δημοκρατικών εναντίον του τυραννικού καθεστώτος. 

Παρά την σημαντική βοήθεια που προσέφερε στους δημοκρατικούς κατά 

την διάρκεια της τυραννίας των Τριάκοντα, δεν κατάφερε να αποκτήσει 

το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη, μολονότι ο Θρασύβουλος το είχε 

προτείνει. Έμεινε, λοιπόν, σε όλη του τη ζωή μέτοικος, έχοντας βέβαια το 

προνόμιο της ισοτέλειας1, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί επ’ ακριβώς 

ο χρόνος του θανάτου του, ο οποίος, όμως, τοποθετείται σίγουρα μετά το 

380 π.Χ. 

                                                           
1 ἰσοτέλεια  : οικονομική εξίσωση με τους ελεύθερους πολίτες 



Δημήτρης Νάτσης Σελίδα 2 

 

  

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

         Ο Λυσίας στράφηκε στο επάγγελμα του λογογράφου και επιδόθηκε 

στην συγγραφή λόγων, κυρίως δικανικών, επ’ αμοιβή. Θεωρείται ο 

διασημότερος λογογράφος και έχει αφήσει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. 

Έγραψε περισσότερους από 230 λόγους, από τους οποίους ακέραιοι έχουν 

σωθεί μόλις 34. Από μερικούς άλλους έχουν σωθεί αποσπάσματα. Από 

τους λόγους αυτούς οι περισσότεροι είναι δικανικοί (εκφωνήθηκαν στα 

δικαστήρια). Έγραφε συνήθως για διαδίκους, κατηγορητικούς ή 

απολογητικούς λόγους, που εκφωνούνταν από τους πελάτες του.  

           Για τον λογογράφο Λυσία, λοιπόν, θα παρατηρήσουμε ότι στους 

λόγους του άλλαξε και φόρεσε τόσες πολλές μάσκες∙ π.χ. αν και 

φανατικός δημοκρατικός, έγραφε και για ολιγαρχικούς, ή, αναλόγως την 

περίσταση και τον πελάτη του, υποστήριζε την ισχύουσα αμνηστία μετά 

τους Τριάκοντα ή την παρέβλεπε∙ ή για περιουσιακά θέματα παρουσιάζει 

τελείως αντιφατικές απόψεις αναλόγως τον πελάτη, κ.λ.π.  

         Δεν θα πρέπει, βέβαια, να χαρακτηρίσουμε τον Λυσία έναν άπατρη 

τύπο ή έναν καιροσκόπο. Θα πρέπει να δούμε τον Λυσία απλά και μόνο 

ως έναν λογογράφο και μάλιστα σε μία εποχή επηρεασμένη από την 

σοφιστική, ιδίως στην ρητορική, κατά την οποία στόχος είναι απλώς να 

πείσει μέσω εἰκότων επιχειρημάτων2. Στον Λυσία παρατηρούμε μία 

ρητορική ευλυγισία και μαστοριά να πλάθει λόγους μπαίνοντας κάθε 

φορά στον χαρακτήρα και την θέση των προσώπων για τα οποία γράφει.         

              Επίσης μοναδικό ταλέντο είχε στον χαρακτηρισμό των προσώπων-

πελατών του, δηλαδή στην ηθοποιία τους∙ οι πελάτες του στις δίκες τους 

φαίνονται καλοί, λογικοί, καθωσπρέπει άνθρωποι, τίμιοι, με ανάλογους 

λόγους. Την τέχνη του αυτή δεν την ξεπέρασε κανείς. 

         Έξοχος χειριστής του λόγου, χαρακτηρίζεται από απόλυτη πειθαρχία 

στους κανόνες της ρητορικής τέχνης : περιεκτικότητα στο προοίμιο, 

σαφήνεια στην διήγηση, πειστικότητα στην απόδειξη, αλλά κυρίως 

ιδιαίτερα επιτυχημένη ηθοποιία που επιτυγχάνεται με την προσαρμογή 

του λόγου στην προσωπικότητα του εκάστοτε πελάτη του. Μέσα από τους 

λόγους του Λυσία δεν αντλούμε μονάχα στοιχεία αισθητικής αλλά και 

πληροφορίες για την οικονομική και κοινωνική ζωή της Αθήνας. 

 

 

                                                           
2 : εἰκότα επιχειρήματα : τα εύλογα επιχειρήματα, όσα μπορούν να στηριχτούν στην 

λογική, χωρίς απαραιτήτως να είναι πραγματικά 


