
 

 

 
 

Αδίδακηο κείμενο 
 

ΘΟΥΚΥΓΙΓΗΣ  Ἱζηορίαι 
 
 
. [2.25.2] ἔηπρε δὲ πεξὶ ηνὺο ρώξνπο ηνύηνπο Βξαζίδαο ὁ Τέιιηδνο ἀλὴξ 

Σπαξηηάηεο θξνπξὰλ ἔρσλ, θαὶ αἰζζόκελνο ἐβνήζεη ηνῖο ἐλ ηῷ ρσξίῳ κεηὰ 

ὁπιηηῶλ ἑθαηόλ. δηαδξακὼλ δὲ ἐώξα ηὸ ηῶλ Ἀζελαίσλ ζηξαηόπεδνλ 

ἐζθεδαζκέλνλ θαηὰ ηὴλ ρώξαλ θαὶ πξὸο ηὸ ηεῖρνο ηεηξακκέλνλ, ἐζπίπηεη ἐο 

ηὴλ Μεζώλελ θαὶ ὀιίγνπο ηηλὰο ἐλ ηῆ ἐζδξνκῆ ἀπνιέζαο ηῶλ κεζ᾽ αὑηνῦ ηήλ 

ηε πόιηλ πεξηεπνίεζε θαὶ ἀπὸ ηνύηνπ ηνῦ ηνικήκαηνο πξῶηνο ηῶλ θαηὰ ηὸλ 

πόιεκνλ ἐπῃλέζε ἐλ Σπάξηῃ. [2.25.3] νἱ δὲ Ἀζελαῖνη ἄξαληεο παξέπιενλ, θαὶ 

ζρόληεο ηο Ἠιείαο ἐο Φεηὰλ ἐδῄνπλ ηὴλ γλ ἐπὶ δύν ἡκέξαο θαὶ 

πξνζβνεζήζαληαο ηῶλ ἐθ ηο θνίιεο Ἤιηδνο ηξηαθνζίνπο ινγάδαο θαὶ ηῶλ 

αὐηόζελ ἐθ ηο πεξηνηθίδνο Ἠιείσλ κάρῃ ἐθξάηεζαλ. [2.25.4] ἀλέκνπ δὲ 

θαηηόληνο κεγάινπ ρεηκαδόκελνη ἐλ ἀιηκέλῳ ρσξίῳ, νἱ κὲλ πνιινὶ ἐπέβεζαλ 

ἐπὶ ηὰο λαῦο θαὶ πεξηέπιενλ ηὸλ Ἰρζῦλ θαινύκελνλ ηὴλ ἄθξαλ ἐο ηὸλ ἐλ ηῆ 

Φεηᾷ ιηκέλα, νἱ δὲ Μεζζήληνη ἐλ ηνύηῳ θαὶ ἄιινη ηηλὲο νἱ νὐ δπλάκελνη ἐπηβλαη 

θαηὰ γλ ρσξήζαληεο ηὴλ Φεηὰλ αἱξνῦζηλ.  

 
Γ1.Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Μονάδες 20 
  

Γ2. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ ηύπν πνπ δεηείηαη γηα θαζεκηά από ηηο 
παξαθάησ ιέμεηο:  
διαδραμὼν: ην δεύηεξν πξόζσπν πιεζπληηθνύ αξηζκνύ πξνζηαθηηθήο 

ελεζηώηα  
ἐκράηηζαν: ην δεύηεξν πξόζσπν εληθνύ αξηζκνύ νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ 

ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη  
ηινὰς: ηε γεληθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζειπθνύ γέλνπο  
πρῶηος: ηελ θιεηηθή εληθνύ αξηζκνύ ζειπθνύ γέλνπο  
ἄρανηες: ην ηξίην πξόζσπν εληθνύ αξηζκνύ νξηζηηθήο ανξίζηνπ παζεηηθήο 

θσλήο  
ἐπέβηζαν: ην ηξίην πξόζσπν εληθνύ αξηζκνύ πξνζηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ 

ζηελ ίδηα θσλή  



 

 

πρῶηος: ηνλ ζπγθξηηηθό βαζκό  
Ἤλιδος: ηελ θιεηηθή εληθνύ αξηζκνύ  
ἐζπίπηει: ην ηξίην πξόζσπν πιεζπληηθνύ αξηζκνύ επθηηθήο β΄ ανξίζηνπ 

ζηελ ίδηα θσλή  
ἀπολέζας: ηνλ ίδην ηύπν ζηε δνηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ηνπ κέιινληα.  

Μονάδες 10  
 

Γ3.α.Να γίλεη πιήξεο ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ησλ παξαθάησ ηύπσλ: 
ἐζκεδαζμένον , πρῶηος, ἀνέμοσ , Μεζζήνιοι, ἐπιβῆναι, Φειὰν.  

κνλάδεο 6  
Γ3.β. «ἔηστε δὲ περὶ ηοὺς τώροσς ηούηοσς Βραζίδας ὁ Τέλλιδος ἀνὴρ 

Σπαρηιάηης θροσρὰν ἔτων, καὶ αἰζθόμενος ἐβοήθει ηοῖς ἐν ηῷ 
τωρίῳ μεηὰ ὁπλιηῶν ἑκαηόν.»: Να γίλεη απαξεκθαηηθε ζύληαμε κε 
εμάξηεζε Τίο εἶπε. 

κνλάδεο 4  
Μονάδες 10  

 
 

 

 

 


