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  Ο κατιγοροσ υποςτθρίηει ςε λόγο που εκφωνεί ςτθν Ηλιαία ότι ο Αγόρατοσ, εξυπθρετϊντασ 

τα ςχζδια των Τριάκοντα, προκάλεςε τθ κανάτωςθ του εξαδζλφου του, του Διονυςίδωρου, και 

άλλων δθμοκρατικϊν ςτρατθγϊν. Στθν διήγηςιν ο ριτορασ αναφζρκθκε ςτον αποκλειςμό του 

Πειραιά από τουσ Λακεδαιμόνιουσ και τισ μθχανορραφίεσ των ολιγαρχικϊν κφκλων τθσ Ακινασ 

και ιδιαίτερα του Θθραμζνθ για τθν ανατροπι του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ. 

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

*9+ μετὰ δὲ ταῦτα Θθραμένθσ, ἐπιβουλεύων τῷ πλήκει τῷ ὑμετέρῳ, 

ἀναςτὰσ λέγει ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλθςκε περὶ τῆσ εἰρήνθσ πρεςβευτὴν 

αὐτοκράτορα, ποιήςει ὥςτε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τὴν πόλιν 

ἐλαττῶςαι μθδέν· οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγακὸν παρὰ Λακεδαιμονίων τῇ 

πόλει εὑρήςεςκαι. *10+ πειςκέντεσ δὲ ὑμεῖσ εἵλεςκε ἐκεῖνον πρεςβευτὴν 

αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προτέρῳ ἔτει ςτρατθγὸν χειροτονθκέντα 

ἀπεδοκιμάςατε, οὐ νομίηοντεσ εὔνουν εἶναι τῷ πλήκει τῷ ὑμετέρῳ.  

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἐπιβουλεύω τινί = ςχεδιάηω κρυφά το κακό κάποιου, υπονομεφω κάποιον 

αἱροῦμαί (με 2 αιτιατ. προςϊπ + τινα + τινά) = εκλζγω κάποιον ωσ … 

    αἱροῦμαι + τελ. απαρ. = προτιμϊ να … 

    αἱροῦμαι (πακθτικό + ποιθτ. αίτιο) = εκλζγομαι υπό τινοσ 

    αἱρζω-ῶ τινα = αιχμαλωτίηω, ςυλλαμβάνω κάποιον (+ κατγρ. μτχ. = να κάνει κάτι) 

           πόλιν = κυριεφω κατόπιν πολιορκίασ 

    ἁλίςκομαι ὑπό τινοσ = κυριεφομαι/εκπορκοφμαι από κπ. (πακθτ. τφποσ του αἱρζω-ῶ) 

αὐτοκράτωρ = με πλιρθ εξουςιοδότθςθ 



ἐλαττόω- ῶ = υποβιβάηω, καταρρίπτω τθν αξία/τθ δφναμθ κπ., κάνω κτ. να εκπζςει, να 

μειωκεί 

ἀποδοκιμάηω = μετά από δοκιμαςία απορρίπτω, κρίνω ακατάλλθλο/δεν εγκρίνω κπ. 

Ὥςτε + απαρμφ. (ςυμπερ.-απαρμφ. προτ.) που δθλϊνουν:  

Aποτζλεςμα ενδεχόμενο, υποκειμενικό (απλι ςκζψθ του λζγοντοσ), το οποίο δεν  

αποκλείεται κάποιεσ φορζσ να είναι και πραγματικό: 

          Κῦροσ ἦν φιλοτιμότατοσ, ὥςτε πάντα πόνον ὑπομζνειν.  

Aποτζλεςμα επιδιωκόμενο, δθλαδι ςκοπό, και εξαρτϊνται από ριματα βοφλθςθσ ι 

ςκόπιμθσ ενζργειασ: 

      Κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν, ὥςτε καὶ τοὺσ πολεμίουσ ἀκοφειν. 

      Πορεφονται ἀςήμωσ ὥςτε μὴ γιγνώςκεςκαι ὅτι ἰχνεφουςιν.  

Προχπόκεςθ, όρο ι ςυμφωνία και ειςάγονται κυρίωσ με τισ εκφράςεισ ἐφ' ᾧ,  

ἐφ'ᾧτε (με τθν προχπόκεςθ να, με τον όρο να, με τθ ςυμφωνία να): 

           Οἱ δὲ διήλλαξαν, ἐφ' ᾧτε εἰρήνην ἔχειν. (Aυτοί πζτυχαν ςυμβιβαςμό,                                                     

με τον όρο να ζχουν ειρινθ.)  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α.  α. Να μεταφράςετε από το κείμενο την § 9. 

β. Τι υποςχζθηκε ςτουσ Αθηναίουσ ο Θηραμζνησ για να εκλεγεί πρεςβευτήσ τουσ 

ςτισ διαπραγματεφςεισ με τουσ Σπαρτιάτεσ και ποιεσ επιφυλάξεισ είχαν οι ςυμπολίτεσ 

του; 

Β.  Γραμματικζσ Παρατθριςεισ: 

1. τὸ ὑμέτερον πλῆκοσ, ἐνδεεῖσ ὄντασ, τῷ προτέρῳ ἔτει: να γραφοφν οι πλάγιεσ 

πτώςεισ των ςυνεκφορών και ςτουσ δφο αριθμοφσ 

2. ἕλθςκε - ἀναςτὰσ - ἐλαττῶςαι - ἐλκὼν - καταλιπὼν - διακείθ: να γίνει χρονική & 

εγκλιτική αντικατάςταςη των ρηματικών τφπων 

3. προτέρῳ - εὔνουν - ἀπόρωσ - ἀςμένωσ - ἐνδεεῖσ - πολὺν: να αντικαταςταθοφν 

(κατά γζνοσ-αριθμό-πτώςη) οι τφποι (επίθετα ή επιρρήματα) ςτα παραθετικά τουσ 

4. ὑμᾶσ - τι - ὃν - τῷ ὑμετέρῳ - ταῦτα: να γραφεί η ίδια πτώςη των αντωνυμιών ςτον 

άλλο αριθμό 


