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Ανδοκίδης, Περί της προς Λακεδαιμονίους ειρήνης, 10-11 

 

Το 392 π.Χ., κατά τη διάρκεια του Κορινθιακού πολέμου, ο Ανδοκίδης εστάλη για 

διαπραγματεύσεις στη Σπάρτη. Μετά την επιστροφή του υπερασπίστηκε με τον λόγο αυτόν 

την προοπτική ειρήνης με τους Λακεδαιμονίους. 

 

Πρῶτον μὲν οὖν, ὦ Ἀθηναῖοι, τούτου ἀναμνήσθητε, τί ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς ὑπεθέμην 

τῷ λόγῳ. ἄλλο τι ἢ τοῦτο, ὅτι διὰ τὴν εἰρήνην οὐδεπώποτε ὁ δῆμος ὁ τῶν 

Ἀθηναίων κατελύθη; οὐκοῦν ἀποδέδεικται. καὶ οὐδεὶς ἐξελέγξει με ὡς οὐκ ἔστι 

ταῦτ’ ἀληθῆ. ἤδη δέ τινων ἤκουσα λεγόντων ὡς ἐκ τῆς τελευταίας εἰρήνης τῆς 

πρὸς Λακεδαιμονίους οἵ τε τριάκοντα κατέστησαν πολλοί τε Ἀθηναίων κώνειον 

πιόντες ἀπέθανον, οἱ δὲ φεύγοντες ᾤχοντο. ὁπόσοι οὖν ταῦτα λέγουσιν, οὐκ 

ὀρθῶς γιγνώσκουσιν· εἰρήνη γὰρ καὶ σπονδαὶ πολὺ διαφέρουσι σφῶν αὐτῶν. 

εἰρήνην μὲν γὰρ ἐξ ἴσου ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλους ὁμολογήσαντες περὶ ὧν ἂν 

διαφέρωνται· σπονδὰς δέ, ὅταν κρατήσωσιν κατὰ τὸν πόλεμον, οἱ κρείττους τοῖς 

ἥττοσιν ἐξ ἐπιταγμάτων ποιοῦνται, ὥσπερ ἡμῶν κρατήσαντες Λακεδαιμόνιοι τῷ 

πολέμῳ ἐπέταξαν ἡμῖν καὶ τὰ τείχη καθαιρεῖν καὶ τὰς ναῦς παραδιδόναι καὶ τοὺς 

φεύγοντας καταδέχεσθαι.  

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

φεύγοντες ᾤχοντο: έφυγαν εξόριστοι 

καταδέχομαι τοὺς φεύγοντας: δέχομαι ξανά στην πατρίδα τους εξόριστους 

 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 

 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου:  

ἀληθῆ: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος  
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φεύγοντες: τη δοτική πληθυντικού αριθμού    

σφῶν αὐτῶν: τη γενική πληθυντικού στο β΄ πρόσωπο  

ἥττοσιν: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος του ίδιου βαθμού  

τὰς ναῦς: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού  

Μονάδες 5 

 

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

παρακάτω λέξεις: 

ἀναμνήσθητε: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής στον ίδιο χρόνο 

ὑπεθέμην: το β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής στον ίδιο χρόνο 

λεγόντων: το γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του αορίστου στην ίδια φωνή  

διαφέρουσι: το γ΄ ενικό πρόσωπο υπερσυντελίκου της ίδιας φωνής   

κρατήσωσιν: το απαρέμφατο ενεστώτα της ίδιας φωνής  

Μονάδες 5 

 

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

φράσεων: 

τούτου, τῷ λόγῳ, ἀληθῆ, κρατήσαντες, καταδέχεσθαι 

Μονάδες 5 

 

Γ3.β. τί ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς ὑπεθέμην τῷ λόγῳ 

ὡς οὐκ ἔστι ταῦτ’ ἀληθῆ 

Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να προσδιορίσετε το 

συντακτικό τους ρόλο.  

Μονάδες 5 

 

 

 

 


