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Ανδοκίδης, Περί της προς Λακεδαιμονίους Ειρήνης, 37-38 

 

ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτε τείχη καὶ ναῦς οὐκ ἐκεκτήμεθα· γενομένων 

δὲ τούτων τὴν ἀρχὴν ἐποιησάμεθα τῶν ἀγαθῶν. ὧν εἰ καὶ νῦν ἐπιθυμεῖτε, ταῦτα 

κατεργάσασθε. ταύτην δὲ λαβόντες ἀφορμὴν οἱ πατέρες ἡμῶν κατηργάσαντο τῇ 

πόλει δύναμιν τοσαύτην ὅσην οὔπω τις ἄλλη πόλις ἐκτήσατο, τὰ μὲν πείσαντες 

τοὺς Ἕλληνας, τὰ δὲ λαθὸντες, τὰ δὲ πριάμενοι, τὰ δὲ βιασάμενοι. πείσαντες 

μὲν οὖν Ἀθήνησι ποιήσασθαι τῶν κοινῶν χρημάτων Ἑλληνοταμίας, καὶ τὸν 

σύλλογον τῶν νεῶν παρ’ ἡμῖν γενέσθαι, ὅσαι δὲ τῶν πόλεων τριήρεις μὴ 

κέκτηνται, ταύταις ἡμᾶς παρέχειν· λαθόντες δὲ Πελοποννησίους τειχισάμενοι τὰ 

τείχη: πριάμενοι δὲ παρὰ Λακεδαιμονίων μὴ δοῦναι τούτων δίκην· βιασάμενοι 

δὲ τοὺς ἐναντίους τὴν ἀρχὴν τῶν Ἑλλήνων κατηργασάμεθα. καὶ ταῦτα τὰ ἀγαθὰ 

ἐν ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἡμῖν ἔτεσιν ἐγένετο. 

---------------------------------- 

πριάμενοι (ὠνοῦμαι): εξαγοράζοντας 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 

 

Γ2. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

τείχη: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

ναῦς: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού 

ἡμῶν: τη δοτική ενικού στο β΄ πρόσωπο  

χρημάτων: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

τούτων: τη δοτική ενικού στο θηλυκό γένος  

Μονάδες 5 

 

Γ2. β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις 
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παρακάτω λέξεις: 

γενομένων: το β΄ ενικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου 

ἐποιησάμεθα: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή  

ἐκτήσατο: το β΄ ενικό παρατατικού της ίδιας φωνής  

λαθὸντες: το β΄ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου  

δοῦναι: το γ΄ ενικό ευκτικής του δευτέρου αορίστου της ίδιας φωνής  

Μονάδες 5 

 

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 

τούτων, ὧν, Ἀθήνησι, ἡμᾶς, τῶν Ἑλλήνων 

Μονάδες 5 

 

Γ3.β. γενομένων, λαβόντες:   

Να αναγνωριστεί το είδος των μετοχών, να αναλυθεί η καθεμία σε 

δευτερεύουσα πρόταση και να αιτιολογηθεί η εκφορά της πρότασης που 

σχηματίζεται. 

Μονάδες 5 

 


