
ΛΥΣΙΑΣ, Κατά Ἀγοράτου 11 
  
Στθν πρϊτθ ςυνζλευςθ τθσ εκκλθςίασ του Διμου οι Σπαρτιάτεσ προςπάκθςαν να επιβάλουν τθν 
κατεδάφιςθ των Μακρϊν Τειχϊν ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ειρινθ με τθν οποία κα 
τερματιηόταν ο Πελοποννθςιακόσ πόλεμοσ, αλλά ο δθμαγωγόσ Κλεοφϊντασ υπιρξε ο κφριοσ 
εκφραςτισ των αντιδράςεων ςτον όρο αυτό. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

*11+ ἐκεῖνοσ μὲν οὖν ἐλκὼν εἰσ Λακεδαίμονα ἔμενεν ἐκεῖ πολὺν χρόνον, 

καταλιπὼν ὑμᾶσ πολιορκουμένουσ, εἰδὼσ τὸ ὑμέτερον πλῆκοσ ἐν ἀπορίᾳ 

ἐχόμενον καὶ διὰ τὸν πόλεμον καὶ τὰ κακὰ τοὺσ πολλοὺσ τῶν ἐπιτθδείων 

ἐνδεεῖσ ὄντασ, νομίηων, εἰ διακείθ ὑμᾶσ *ἀπόρωσ+ ὥςπερ διέκθκεν, ἀςμένωσ 

ὁποιαντινοῦν ἐκελῆςαι ἂν εἰρήνθν ποιήςαςκαι. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἐν ἀπορίᾳ ἔχομαι = βρίςκομαι ςε αμθχανία, ςε αδιζξοδο//είμαι άποροσ, ςτεροφμαι 

τὰ ἐπιτήδεια = τα αναγκαία προσ τθν επιβίωςθ/τα εφόδια, τα τρόφιμα, τα χρειϊδθ, οι 

προμικειεσ. 

διατίθημι ἀπόρωσ = περιζρχομαι ςε ζλλειψθ τροφίμων 

 

ΑΣΚΗΣΗ 

ἔμενεν: να κλιθεί ο αόριςτοσ ςε όλεσ τισ εγκλίςεισ ενεργητικήσ και μζςησ φωνήσ και ο 

παρακείμενοσ (ςε οριςτ – προςτ) τησ μζςησ φωνήσ. 

 

Για την ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ δεσ ΓΡΑΜ.  §§ 185 -188 (ςς. 114 – 119) 

185. Οι μετοχζσ (βλ. § 251, β) κλίνονται ςαν τρικατάλθκτα επίκετα με τρία γζνθ και είναι 

δευτερόκλιτεσ ι τριτόκλιτεσ. 

α) Μετοχζσ δευτερόκλιτεσ 

186. Οι δευτερόκλιτεσ μετοχζσ λιγουν ςε -μζνοσ, -μζνη, -μενον και κλίνονται όπωσ τα επίκετα ςε -

οσ, -η, -ον (πβ. § 158, ςοφόσ, -ή, -όν· ξζνοσ, ξζνη, ξζνον): λυόμενοσ, λυομζνη, λυόμενον· 

γεν. λυομζνου, λυομζνησ, λυομζνου κτλ. — λυςόμενοσ, λυςομζνη, λυςόμενον· γεν. λυςομζνου, 

λυςομζνησ, λυςομζνου κτλ. 

Έτςι και: λυςάμενοσ, λυςαμζνη, λυςάμενον· λελυμζνοσ, λελυμζνη, λελυμζνον· τιμώμενοσ, τιμωμζνη, 

τιμώμενον· ποιοφμενοσ, ποιουμζνη, ποιοφμεvov· δηλοφμενοσ, δηλοφμενη, δηλοφμενον· 

δεικνφμενοσ, δεικνυμζνη, δεικνφμενον· τιθζμενοσ, τιθεμζνη, τιθζμενον κτλ. 



β) Μετοχζσ τριτόκλιτεσ. 

187. Οι τριτόκλιτεσ μετοχζσ λιγουν: 

1) ςε -ᾶσ, -ᾶςᾰ, -ᾰν (πβ. § 172: πᾶσ, πᾶςα, πᾶν — ἅπασ, ἅπαςα, ἅπαν): λφςασ, λφςαςα, λῦςαν 

2) ςε -είσ, -εῖςα, -ὲν (πβ.   § 173: χαρίεισ, χαρίεςςα, χαρίεν): λυθείσ, λυθεῖςα, λυθὲν 

3) ςε -ων, -ουςα, -ον (πβ. § 174: ἄκων, ἄκουςα, ἆκον - ἑκών, ἑκοῦςα, ἑκόν): λφων, λφουςα, λῦον 

κλίνεται ζτςι και η μτχ. των βαρφτονων ρημ ςτον αορ. β΄:  (ὁρῶ) ἰδών, ἰδοῦςα, ἰδὸν 

4) ςε -ῶν, -ῶςα, -ῶν (πβ. § 122, ε: Ξενοφών -ῶντοσ): τιμῶν, τιμῶςα, τιμῶν 

5) ςε -ῶν, -οῦςα, -οῦν (πβ. § 122, δ: πλακοῦσ -οῦντοσ): δηλῶν, δηλοῦςα, δηλοῦν 

Έτςι και: ποιῶν, ποιοῦςα, ποιοῦν ἀγγελῶν, ἀγγελοῦςα, ἀγγελοῦν 

6) ςε -ώσ, -υῖα, -όσ: λελυκώσ, λελυκυῖα, λελυκὸσ που κλίνεται ζτςι: 

 

 

  

Ενικός αριθμός 

ον. λελυκὼς λελυκυῖα λελυκὸς 

γεν. λελυκότος λελυκυίας λελυκότος 

δοη. λελυκότι λελυκυίᾳ λελυκότι 

αιη. λελυκότα λελυκυῖαν λελυκὸς 

κλ. λελυκὼς λελυκυῖα λελυκὸς 

  

Πληθσνηικός αριθμός 

ον. λελυκότες λελυκυῖαι λελυκότα 

γεν. λελυκότων λελυκυιῶν λελυκότων 

δοη. λελυκόσι  λελυκυίαις  λελυκόσι  

αιη.             λελσκόηας                       λελυκυίας                         λελυκότα 

κληη.           λελσκόηες                        λελσκσῖαι                          λελσκόηαζη 

 

σημ: σπάρτοσν άλλες ηρεις καηηγορίες ποσ δεν ζσμπεριλήθθηκαν και προβλέπεηαι να 

διδατθούν ηην επόμενη τρονιά. 

188. Η κλθτ. του ενικοφ των τριτόκλιτων μετοχϊν ςτο αρςεν. (όπωσ και ςτο κθλ. και ςτο 

ουδ.) ςχθματίηεται όμοια με τθν ονομαςτικι: ὦ λφςασ, ὦ λυκείσ, ὦ διδοφσ, ὦ δεικνφσ, ὦ 

λφων, ὦ τιμῶν κτλ. 

 


