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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Και γι’ αυτό βέβαια θάβονται με δημόσια φροντίδα και καθιερώνονται προς τιμήν τους 

αγώνες δύναμης, σοφίας και πλούτου, με την ιδέα ότι είναι άξιοι αυτοί που έχουν σκοτωθεί 

στον πόλεμο να τιμούνται με τις ίδιες τιμές με τους αθάνατους. Εγώ λοιπόν αυτούς και 

καλοτυχίζω για το θάνατό τους και τους ζηλεύω, και νομίζω ότι μόνο αυτοί από τους 

ανθρώπους άξιζαν περισσότερο να ζήσουν, οι οποίοι, αφού είχαν σώματα θνητά, άφησαν πίσω 

λόγω της γενναιότητάς τους αθάνατη μνήμη.  

     

2. Ο Λυσίας θεωρεί πραγματικά ευδαίμονες εκείνους οι οποίοι έφτασαν στο τέλος της ζωής 

τους δίνοντας αγώνες για τα σπουδαιότερα και τα ωραιότερα ιδανικά· εκείνους οι οποίοι δεν 

παρέμειναν αμέτοχοι περιμένοντας το φυσικό θάνατο· εκείνους που δεν άφησαν την πορεία 

της ζωής τους να κριθεί από κάποιο τυχαίο γεγονός. Για όσους θυσίασαν τη ζωή τους ή έχουν 

προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα, η ταφή «δημοσία δαπάνη» και οι πάνδημες 

τελετές, καθώς και ο χαρακτηρισμός «αθάνατος», είναι τιμές που αποδίδονται και σήμερα. 

Έτσι, η γενναιότητα, η διάθεση αυτοθυσίας και η φιλοπατρία τους συνιστούν στοιχεία που τους 

καθιστούν άξιους ιδιαίτερων τιμών από τους συμπολίτες τους. 

 

 

3. α)  

• ηγεμόνας → ἡγεῖσθαι 

• ευτυχία → τῇ τύχῃ 

• υποτίμηση → αἱ τιμαί 

• γέννηση → γενέσθαι 
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β)  

          τύχη: ευτυχία, τυχερός 

θάνατος: θανάσιμος, μεταθανάτιος 

 

 

4. α)  

• τῇ τύχῃ: ταῖς τύχαις 

• αἱ μνῆμαι : ἡ μνήμη 

• τὴν ἀρετήν : τάς ἀρετάς 

• ἀνθρώπων : τοῦ ἀνθρώπου 

                                                                                                                            

  β)  

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

εὐδαίμονας εὐδαιμονεστέρους εὐδαιμονεστάτους 

καλόν καλλίονα κάλλιστον 

ἀξίους ἀξιωτέρους ἀξιωτάτους 

               

 

5. α)  

      

          1) Οἱ στρατιῶται ἠπόρουν ὅτι Κλέαρχος χαλεπῶς ἔφερεν.  

          2) Αἱρετώτερος ἐστιν ὁ θάνατος τοῦ ἀτίμου βίου  

 

χαλεπῶς – χαλεπώτερον - χαλεπώτατα 

 αἱρετός  -  αἱρετώτερος -   αἱρετώτατος 

 ἀτίμου  -   ἀτιμοτέρου  -  ἀτιμοτάτου 
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β)     

    Ενεστώτας: ἐπιτρέποντες 

    Μέλλοντας: ἐπιτρέψοντες 

    Αόριστος: ἐπιτρέψαντες  

    Παρακείμενος: ἐπιτετροφότες 

                                                                  

                                                                  

6 .        

  ἡγεῖσθαι : τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος ΄΄προσήκει΄΄ 

  τόν βίον: αντικείμενο του ρήματος ΄΄ἐτελεύτησαν΄΄ 

  οἵ : υποκείμενο του ρήματος  ΄΄πενθοῦνται΄΄ 

  διά τήν φύσιν: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα ΄΄ὑμνοῦνται΄΄ 

                                                                    


