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Ο Λυσίας εκφώνησε τον λόγο του στην Ηλιαία ,κατηγορώντας τον Αγόρατο ότι στην
εποχή των Τριάκοντα ήταν υπαίτιος της θανάτωσης του εξαδέλφου του Διονυσόδωρου 
και άλλων στρατηγών που ανήκαν στη δημοκρατική παράταξη .

 ΚΕΙΜΕΝΟ    

Προσήκει μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, πᾶσιν ὑμῖν τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν οἳ ἀπέθανον
εὖνοι ὄντες τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ, προσήκει δὲ κἀμοὶ οὐχ ἥκιστα· κηδεστὴς γάρ μοι ἦν
Διονυσόδωρος καὶ ἀνεψιός. τυγχάνει οὖν ἐμοὶ ἡ αὐτὴ ἔχθρα πρὸς Ἀγόρατον τουτονὶ καὶ
τῷ πλήθει  τῷ  ὑμετέρῳ ὑπάρχουσα·  ἔπραξε  γὰρ  οὗτος  τοιαῦτα,  δι’ ἃ  ὑπ’ ἐμοῦ  νυνὶ
εἰκότως μισεῖται, ὑπό τε ὑμῶν, ἐὰν θεὸς θέλῃ, δικαίως τιμωρηθήσεται. Διονυσόδωρον
γὰρ τὸν κηδεστὴν τὸν ἐμὸν καὶ ἑτέρους πολλούς, ὧν δὴ τὰ ὀνόματα ἀκούσεσθε, ἄνδρας
ὄντας ἀγαθοὺς περὶ τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον, ἐπὶ τῶν τριάκοντα ἀπέκτεινε, μηνυτὴς κατ’
ἐκείνων  γενόμενος.  ποιήσας  δὲ  ταῦτα  ἐμὲ  μὲν  ἰδίᾳ  καὶ  ἕκαστον  τῶν  προσηκόντων
μεγάλα ἐζημίωσε, τὴν δὲ πόλιν κοινῇ πᾶσαν τοιούτων ἀνδρῶν ἀποστερήσας οὐ μικρά,
ὡς ἐγὼ νομίζω, ἔβλαψεν. ἐγὼ οὖν, <ὦ> ἄνδρες δικασταί,  δίκαιον καὶ ὅσιον ἡγοῦμαι
εἶναι καὶ ἐμοὶ καὶ ὑμῖν ἅπασι τιμωρεῖσθαι καθ’ ὅσον ἕκαστος δύναται· καὶ ποιοῦσι ταῦτα
νομίζω ἡμῖν καὶ παρὰ θεῶν καὶ παρ’ ἀνθρώπων ἄμεινον ἂν γίγνεσθαι. δεῖ δ’ ὑμᾶς, ὦ
ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐξ ἀρχῆς τῶν πραγμάτων ἁπάντων ἀκοῦσαι, ἵν’ εἰδῆτε πρῶτον μὲν ᾧ
τρόπῳ  ὑμῖν  ἡ  δημοκρατία  κατελύθη  καὶ  ὑφ’ ὅτου,  ἔπειτα  ᾧ  τρόπῳ  οἱ  ἄνδρες  ὑπ’
Ἀγοράτου ἀπέθανον, καὶ ὅ τι  ἀποθνῄσκειν μέλλοντες ἐπέσκηψαν· ἅπαντα γὰρ ταῦτα
ἀκριβῶς ἂν μαθόντες ἥδιον καὶ ὁσιώτερον Ἀγοράτου τουτουὶ καταψηφίζοισθε. 

                                                 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα : ''Προσήκει    .....γενόμενος .''
2. Να κλίνετε τα ουσιαστικά : κηδεστής , θεός , μηνυτής
3. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους τύπους : τυγχάνει ,γίγνεσθαι , δύναται
4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις : υπάρχουσα , μηνυτής , αγαθούς , μικρά 
5. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο στον 5ο στίχο του κειμένου
6. Ποια κατηγορία απευθύνει ο Λυσίας εναντίον του Αγόρατου ;
7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλα τα απαρέμφατα του κειμένου

     Καλή όρεξη  για  δουλειά  .  Σε  μία  εβδομάδα  από τη  λήψη  της  εργασίας  στείλτε  μου  τις
απαντήσεις . 


