
Απαντήςεισ 

1. τῷ θέρει   

2. ὦ οὗτος 

3. τῇ ἐχούσῃ 

4. τά  σῖτα 

5. ἐδύνω καί ἠδύνω 

6. πολιορκοῦ 

7. ξυνέβης ξυμβῇς ξυμβαίης ξύμβηθι  

8. προσβάλλουσιν προσέβαλλον προσβαλοῦσιν προσέβαλον προσβεβλήκασι προσεβεβλήκεσαν  

9. τά τείχη 

10. ἀμυνεῖσθαι ἀμύνασθαι  

11. γνῶθι γνώτω γνῶτε γνόντων ἤ γνώτωσαν' 

12. ὦ ἄρχον (ουσιαστικό) ὤ ἄρχων (μετοχή) 

13. βούλοιο 

14. εἶλε ἕλη ἕλοι ἑλέτω  

15. γίγνονται γίγνωνται γίγνοιντο γιγνέσθων γιγνέσθωσαν  

16. ξυγχωροῦσιν  ξυγχωρῶσιν ξυγχωροῖεν ξυγχωρούντων  

17. ἡ ἑκοῦσα τῆς ἑκούσης τῇ ἑκούσῃ τήν ἑκοῦσαν ὦ ἑκοῦσα //αἱ ἑκοῦσαι τῶν ἑκουσῶν ταῖς ἑκούσαις τάς ἑκούσας ὦ ἑκοῦσαι  

18. προσπέμψειεν προσπέμψαι  

19. κήρυξιν  

20. παράδος παραδότω παράδοτε παραδόντων  

21. ὦ πόλι  

22. ἐχρώμην ἐχρῶ ἐχρῆτο ἐχρώμεθα ἐχρῆσθε ἐχρῶντο  

23. τετροφέναι 

24.  τινά ἤ ἄττα τινῶν τισίν τινά ἤ ἄττα  

25. τοῦ δικαστοῦ ὦ δικαστά 

26.  ὦ ἄνερ  

27. ἀφικνοῦνται ἀφικνοῦντο ἀφίξονται ἀφίκοντο ἀφιγμένοι εἰσίν ἀφιγμένοι ήσαν // ἀφίκοντο, ἀφίκωνται ἀφίκοιντο, ἀφικέσθων ἤ 

ἀφικέσθωσαν  

Μετάφραςη  

Την ίδια εποχή πάνω κάτω αυτοφ του καλοκαιριοφ οι Πλαταιείσ   επειδή είχαν ξεμείνει πλζον από τρόφιμα και 

δεν  μποροφςαν να αντζξουν ςτην πολιορκία, ήρθαν ςε ςυμφωνία  με τουσ Πελοποννηςίουσ  με τον ακόλουθο 

τρόπο. Οι Πελοποννήςιοι ζκαναν μια επίθεςη εναντίον του τείχουσ  κι εκείνοι δε μποροφςαν να  αντιτάξουν 

ςθεναρή άμυνα. Ο αρχηγόσ  των Λακεδαιμονίων (αν και ) αντιλήφθηκε την αδυναμία τουσ, ωςτόςο δε θζληςε 

να τουσ κυριεφςει με τη βία (γιατί του είχαν πει από τη Σπάρτη  ότι, αν ποτζ γινόταν ςυνθήκη ειρήνησ με τουσ 

Αθηναίουσ , ςφμφωνα με την οποία θα ζπρεπε να αποδοθοφν  από τα δυο μζρη όλεσ οι πολιτείεσ που θα είχαν 

κυριευθεί με τα όπλα, η Πλάταια δεν θα αποδίδονταν , αφοφ θα είχε προςχωρήςει  με τη θζληςή τησ) και 

ζςτειλε κήρυκα ς’ αυτοφσ  που τουσ είπε ότι αν ήθελαν να παραδϊςουν την πολιτεία  ςτουσ Λακεδαιμονίουσ κι 

αν  δζχονταν να δικαςτοφν από αυτοφσ ήθελαν ς’ αυτοφσ, τότε θα τιμωροφςαν τουσ ενόχουσ , αλλά ότι κανζνασ 

δεν θα τιμωρηθεί χωρίσ να δικαςτεί. Αυτά είπε ο κήρυκασ και οι Πλαταιείσ που είχαν φτάςει ςτο ζςχατο ςημείο 

εξάντληςησ παρζδωςαν την πόλη. Και οι Πελοποννήςιοι ζτρεψαν τουσ Πλαταιείσ για κάποιεσ μζρεσ, μζχρι να 

φτάςουν από τη Σπάρτη οι δικαςτζσ, πζντε ςτον αριθμό.   


