
 

           ῾Υπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους τούτου καὶ οἱ Πλαταιῆς 

οὐκέτι  ἔχοντες σῖτον οὐδὲ δυνάμενοι πολιορκεῖσθαι ξυνέβησαν τοῖς 

Πελοποννησίοις τοιῷδε τρόπῳ. προσέβαλλον αὐτῶν τῷ τείχει, οἱ δὲ 

οὐκ ἐδύναντο ἀμύνεσθαι. γνοὺς δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος ἄρχων τὴν 

ἀσθένειαν αὐτῶν βίᾳ μὲν οὐκ ἐβούλετο ἑλεῖν (εἰρημένον γὰρ ἦν αὐτῷ 

ἐκ Λακεδαίμονος, ὅπως, εἰ σπονδαὶ γίγνοιντό ποτε πρὸς ᾿Αθηναίους 

καὶ ξυγχωροῖεν ὅσα πολέμῳ χωρία ἔχουσιν ἑκάτεροι ἀποδίδοσθαι, μὴ 

ἀνάδοτος εἴη ἡ Πλάταια ὡς αὐτῶν ἑκόντων προσχωρησάντων), 

προσπέμπει δὲ αὐτοῖς κήρυκα λέγοντα, εἰ βούλονται παραδοῦναι τὴν 

πόλιν ἑκόντες τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ δικασταῖς ἐκείνοις χρήσασθαι, 

τούς τε ἀδίκους κολάζειν, παρὰ δίκην δὲ οὐδένα. τοσαῦτα μὲν ὁ κῆρυξ 

εἶπεν· οἱ δέ (ἦσαν γὰρ ἤδη ἐν τῷ ἀσθενεστάτῳ) παρέδοσαν τὴν πόλιν. 

καὶ τοὺς Πλαταιᾶς ἔτρεφον οἱ Πελοποννήσιοι ἡμέρας τινάς, ἐν ὅσῳ οἱ 

ἐκ τῆς Λακεδαίμονος δικασταὶ πέντε ἄνδρες ἀφίκοντο.  

ξυμβαίνω τινί= έρχομαι  σε συμφωνία με κάποιον 
Θουκ, 3,51 

 Να μεταφράςεισ το προηγοφμενο κείμενο 

 Γράψε το τφπο που ζητείται για κάθε μια από τισ παρακάτω λέξεισ. 

 

1. θέρους δοτική ενικού 

2. τούτου κλητική ενικού στο αρσενικό 

3. ἔχοντες δοτική ενικού θηλυκό μετοχής ίδιου χρόνου 

4. σῖτον ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

5. δυνάμενοιβ΄ενικό  παρατατικού 



6. πολιορκεῖσθαιβ΄ ενικό προστακτικής στο χρόνο που βρίσκεται 

7. ξυνέβησανεγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό αορίστου β΄ 

8. προσέβαλλονχρονική αντικατάσταση 

9. τῷ τείχειονομαστική πληθυντικού 

10. ἀμύνεσθαι Τον ίδιο τύπο σε μέλλοντα και αόριστο 

11. γνοὺς Την προστακτική του ίδιου χρόνου 

12. ἄρχωνκλητική ενικού 

13. ἐβούλετοβ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα 

14. ἑλεῖν εγκλιτική αντικατάσταση στο γ΄ ενικό στο χρόνο που βρίσκεται 

15. γίγνοιντόεγκλιτική αντικατάσταση 

16. ξυγχωροῖεν εγκλιτική αντικατάσταση 

17. ἑκόντωνΝα κλιθεί στο  θηλυκό 

18. προσπέμπειγ΄ενικό ευκτικής αορίστου (2 τύποι) 

19. κήρυκαδοτική πληθυντικού 

20. παραδοῦναινα κλίνεις την προστακτική του ίδιου χρόνου 

21. τὴν πόλινκλητική ενικού 

22. χρήσασθαι να κλίνεις την οριστική παρατατικού 

23. ἔτρεφοναπαρέμφατο παρακειμένου 

24. τινάςνα κλίνεις το ουδέτερο στον πληθυντικό αριθμό. 

25. δικασταὶγενική και κλητική ενικού 

26. ἄνδρες την κλητική  στον άλλο αριθμό 

27. ἀφίκοντο.  χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση 

 


