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  ΚΕΙΜΕΝΟ 1ο    

 

Το 7ο βιβλίο των Ἱστοριῶν του Θουκυδίδη περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος της εκστρατείας των 

Αθηναίων στη Σικελία, κατά το οποίο αρχίζουν οι δυσκολίες του αθηναϊκού στρατού. Οι Αθηναίοι 

απορρίπτουν τις προτάσεις του Λακεδαιμόνιου Γύλιππου για συνθηκολόγηση.   

 

Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι αἰφνιδίως τοῦ τε Γυλίππου καὶ τῶν Συρακοσίων σφίσιν ἐπιόντων   

ἐθορυβήθησαν μὲν τὸ πρῶτον, παρετάξαντο δέ. ὁ δὲ θέμενος τὰ ὅπλα ἐγγὺς κήρυκα  

προσπέμπει αὐτοῖς λέγοντα, εἰ βούλονται ἐξιέναι ἐκ τῆς Σικελίας πέντε ἡμερῶν λαβόντες  

τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἑτοῖμος εἶναι σπένδεσθαι. οἱ δ᾽ ἐν ὀλιγωρίᾳ τε ἐποιοῦντο καὶ οὐδὲν  

ἀποκρινάμενοι ἀπέπεμψαν. καὶ μετὰ τοῦτο ἀντιπαρεσκευάζοντο ἀλλήλοις ὡς ἐς  

μάχην. καὶ ὁ Γύλιππος ὁρῶν τοὺς Συρακοσίους ταρασσομένους καὶ οὐ ῥᾳδίως  

ξυντασσομένους, ἐπανῆγε τὸ στρατόπεδον ἐς τὴν εὐρυχωρίαν μᾶλλον. καὶ ὁ Νικίας οὐκ  

ἐπῆγε τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλ᾽ ἡσύχαζε πρὸς τῷ ἑαυτῶν τείχει. 

Θουκυδίδης, 7.3   

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

Α.Μετάφραση –Εννοιολογική  

Α1. Να μεταφραστεί το κείμενο.  
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Α2. Ποια γεγονότα ακολούθησαν ύστερα από την πρόταση του Γύλιππου προς 

τους Αθηναίους για συνθηκολόγηση; 

 

Β. Γραμματική 

Β1. Να γραφεί ό, τι ζητείται για καθέναν από τους τύπους που ακολουθούν:  

σφίσιν: ο αντίστοιχος τύπος στα άλλα πρόσωπα  

ἐπιόντων: ο αντίστοιχος τύπος στον αόριστο 

παρετάξαντο: το απαρέμφατο παρακειμένου  

θέμενος: το β΄ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 

ἐγγύς: ο αντίστοιχος τύπος στον υπερθετικό  

κήρυκα: η γενική των δύο αριθμών 

ἀποκρινάμενοι: το απαρέμφατο παρακειμένου  

ῥᾳδίως: τα παραθετικά του  

ἐπανῆγε: το απαρέμφατο αορίστου 

τῷ τείχει: η γενική και η δοτική του άλλου αριθμού  

 

Γ. Συντακτικό 

Γ1. Να γίνει αντιστοίχηση των στοιχείων των στηλών Α και Β του πίνακα που 

ακολουθεί. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. ἐπιόντων α. αναφορική μετοχή 

2. θέμενος β. κατηγορηματική μετοχή 

3. λέγοντα γ. αιτιολογική μετοχή, συνημμένη  

4. λαβόντες δ. υποθετική μετοχή 

5. ὁρῶν ε. τροπική μετοχή 

6. ταρασσομένους στ. προτερόχρονο στο παρελθόν  



Αρχαία Γ΄ Λυκείου –Άγνωστο κείμενο – Θέματα αυτενέργειας       

 

 ζ. αιτιολογική μετοχή, απόλυτη 

 η. προτερόχρονο στο μέλλον  

 

Γ2. Να δηλωθεί η συντακτική θέση των λέξεων/ φράσεων που ακολουθούν:  

σφίσιν: 

τό πρῶτον: 

κήρυκα: 

ἑτοῖμος: 

ὡς ἐς μάχην: 

πρός τῷ τείχει:  

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


