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Λυσίας Κατά Αγοράτου 8-12 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο απόσπασμα περιγράφεται το τέλος της εποχής του πελοποννησιακού πολέμου, 
όταν οι Λακεδαιμόνιοι για να συνάψουν ειρήνη με τους Αθηναίους βάζουν ορισμέ-
νους όρους. Ο Θηραμένης (ένας από τους τριάκοντα) επιθυμεί να διαπραγματευτεί 
με τη Σπάρτη. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
§8   Ὅτε ἡ πρώτη ἐκκλησία περί τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο, καί οἱ παρά Λακεδαιμονίων 
ἥκοντες ἔλεγον ἐφ΄οἷς ἕτοιμοι εἶεν τήν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι, εἰ                
κατασκαφείη τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπί δέκα στάδια ἑκατέρου, τότε ὑμεῖς τε, ὦ 
ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περί τῶν τειχῶν τῆς κατασκαφῆς,  
Κλεοφῶν τε ὑπέρ ὑμῶν πάντων ἀναστάς ἀντεῖπεν ὡς οὐδενί τρόπῳ οἷόν τε εἴη 
ποιεῖν ταῦτα.  
§9   Μετά δε ταῦτα Θηραμένης, ἐπιβουλεύων τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρω, ἀναστάς λέγει 
ὅτι ἐάν αὐτόν ἕλησθε περί τῆς εἰρήνης πρεσβευτήν αὐτοκράτορα, ποιήσει ὥστε μή-
τε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τήν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν. οἴοιτο δέ και ἄλλο τι 
ἀγαθόν παρά Λακεδαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσθαι.     
§10  πεισθέντες δέ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτήν αὐτοκράτορα, ὅν τῷ προτέρῳ 
ἔτει στραγηγόν χειροτονηθέντα ἀποδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὒνουν εἶναι τῷ πλή-
θει τῷ ὑμετέρῳ. 
§11  Ἐκεῖνος μέν οὖν ἐλθών εἰς Λακεδαίμονα ἔμενεν ἐκεῖ πολύν χρόνον, καταλιπών 
ὑμᾶς πολιορκουμένους, εἰδώς τό ὑμέτερον πλῆθος ἐν ἀπορίᾳ ἐχόμενον καί διά τόν 
πόλεμον καί τά κακά τούς πολλούς τῶν ἐπιτηδείων ἐνδεεῖς ὅντας, νομίζων εἰ διαθείη 
ὑμᾶς (ἀπόρως), ὣσπερ διέθηκεν, ἀσμένως ὁποιαντινοῦν ἐθελῆσαι ἄν εἰρήνην ποιή-
σασθαι. 
                                 
 
Λεξιλόγιο 
κατασκάπτομαι: γκρεμίζομαι, καεδαφίζομαι. 
πρεσβευτής αὐτοκράτωρ: πρεσβευτής με απόλυτη εξουσία, με «εν λευκώ»           
εξουσιοδότηση. 
διαιρῶ τοῦ τείχους: γκρεμίζω ένα μέρος του τείχους. 
ἐν ἀπορίᾳ ἔχω: βρίσκομαι σε άθλια κατάσταση 
τά ἐπιτήδεια: τρόφιμα 
διατίθημι τινά: αφήνω κάποιον 
ὁποιαντινοῦν: με οποιονδήποτε όρο 
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Παρατηρήσεις 
 
1. « §9   Μετά δε ταῦτα Θηραμένης, ἐπιβουλεύων τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρω, ἀναστάς 
λέγει ὅτι ἐάν αὐτόν ἕλησθε περί τῆς εἰρήνης πρεσβευτήν αὐτοκράτορα, ποιήσει 
ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τήν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν. οἴοιτο δέ και 
ἄλλο τι ἀγαθόν παρά Λακεδαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσθαι.     
§10  πεισθέντες δέ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτήν αὐτοκράτορα, ὅν τῷ προτέρῳ 
ἔτει στραγηγόν χειροτονηθέντα ἀποδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὒνουν εἶναι τῷ πλή-
θει τῷ ὑμετέρῳ. 
 
 
Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.      

10 Μονάδες 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. Ποια ήταν η απαίτηση των Λακεδαιμονίων για τη σύναψη της ειρήνης; Πως αντέ-
δρασαν οι Αθηναίοι; 

10  Μονάδες 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.  « §8   Ὅτε ἡ πρώτη ἐκκλησία περί τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο, καί οἱ παρά Λακεδαιμο-
νίων ἥκοντες ἔλεγον ἐφ΄οἷς ἕτοιμοι εἶεν τήν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι, εἰ                
κατασκαφείη τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπί δέκα στάδια ἑκατέρου, τότε ὑμεῖς τε, ὦ 
ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περί τῶν τειχῶν τῆς κατασκαφῆς,  
Κλεοφῶν τε ὑπέρ ὑμῶν πάντων ἀναστάς ἀντεῖπεν ὡς οὐδενί τρόπῳ οἷόν τε εἴη 
ποιεῖν ταῦτα.  
 
 
α. Να βρεθούν δύο ρηματικοί τύποι χρόνου αορίστου και να γραφεί ο ίδιος τύπος 
στον παρακείμενο. 

4 Μονάδες 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
β. στο ίδιο απόσπασμα να βρείτε τρεις αντωνυμίες διαφορετικού είδους να τις ανα-
γνωρίστε κα να γράψετε τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό. 

6 Μονάδες 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. « §9   Μετά δε ταῦτα Θηραμένης, ἐπιβουλεύων τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρω, ἀναστάς 
λέγει ὅτι ἐάν αὐτόν ἕλησθε περί τῆς εἰρήνης πρεσβευτήν αὐτοκράτορα, ποιήσει 
ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τήν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν. 
 
 
Να βρεθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος και να αναγνωριστούν 
ως προς το είδος τους. 

4 Μονάδες 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
5. §10  πεισθέντες δέ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτήν αὐτοκράτορα, ὅν τῷ 
προτέρῳ ἔτει στραγηγόν χειροτονηθέντα ἀποδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὒνουν 
εἶναι τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ. 
§11  Ἐκεῖνος μέν οὖν ἐλθών εἰς Λακεδαίμονα ἔμενεν ἐκεῖ πολύν χρόνον, καταλιπών 
ὑμᾶς πολιορκουμένους, εἰδώς τό ὑμέτερον πλῆθος ἐν ἀπορίᾳ ἐχόμενον καί διά τόν 
πόλεμον καί τά κακά τούς πολλούς τῶν ἐπιτηδείων ἐνδεεῖς ὅντας, νομίζων εἰ διαθείη 
ὑμᾶς (ἀπόρως), ὣσπερ διέθηκεν, ἀσμένως ὁποιαντινοῦν ἐθελῆσαι ἄν εἰρήνην ποιή-
σασθαι. 
Να κυκλώσετε το σωστό. 

              6 Μονάδες 
 αὐτοκράτορα: επιθετικός προσδιορισμός στο πρεσβευτήν ή επιρρηματικό 

κατηγορούμενο. 
 τῷ πλήθει: δοτική αντικειμενική στον εὒνουν ή δοτική της αναφοράς. 
 τῷ ὑμετέρῳ: παράθεση ή επιθετικός προσδιορισμός στο τῷ πλήθει. 
 εἰδώς: τροπική μτχ ή αιτιολογική μτχ συνημμένη στο Υ υπόκείμενο ἐκεῖνος. 
 ὅντας: αιτιολογική μτχ συνημμένη στο πολλούς ή κατηγορηματική μτχ εξαρ-

τώμενη από τη μτχ εἰδώς. 
 ἐθελῆσαι ἄν: §ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο στο νομίζων ή ειδικό απα-

ρέμφατο αντικείμενο στο ποιήσασθαι. 
 

 


