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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

                                   ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

                                       Θουκυδίδης, Ἱστορίαι (7, 13.1-2) 

 

Στο απόσπασμα ο Νικίας, στρατηγός των Αθηναίων, μιλά για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα στη Σικελία, κυρίως μετά τον ερχομό 

αντίπαλων σπαρτιατικών ενισχύσεων. 

 

[7.13.1] ἡμῖν δ᾽ ἐκ πολλῆς ἂν περιουσίας νεῶν μόλις τοῦτο ὑπῆρχε καὶ μὴ ἀναγκαζομένοις ὥσπερ 

νῦν πάσαις φυλάσσειν· εἰ γὰρ ἀφαιρήσομέν τι καὶ βραχὺ τῆς τηρήσεως, τὰ ἐπιτήδεια οὐχ ἕξομεν, 

παρὰ τὴν ἐκείνων πόλιν χαλεπῶς καὶ νῦν ἐσκομιζόμενοι. [7.13.2] τὰ δὲ πληρώματα διὰ τόδε 

ἐφθάρη τε ἡμῖν καὶ ἔτι νῦν φθείρεται, τῶν ναυτῶν [τῶν] μὲν διὰ φρυγανισμὸν καὶ ἁρπαγὴν καὶ 

ὑδρείαν μακρὰν ὑπὸ τῶν ἱππέων ἀπολλυμένων· οἱ δὲ θεράποντες, ἐπειδὴ ἐς ἀντίπαλα 

καθεστήκαμεν, αὐτομολοῦσι, καὶ οἱ ξένοι οἱ μὲν ἀναγκαστοὶ ἐσβάντες εὐθὺς κατὰ τὰς πόλεις 

ἀποχωροῦσιν, οἱ δὲ ὑπὸ μεγάλου μισθοῦ τὸ πρῶτον ἐπαρθέντες καὶ οἰόμενοι χρηματιεῖσθαι 

μᾶλλον ἢ μαχεῖσθαι, ἐπειδὴ παρὰ γνώμην ναυτικόν τε δὴ καὶ τἆλλα ἀπὸ τῶν πολεμίων 

ἀνθεστῶτα ὁρῶσιν, οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτομολίας προφάσει ἀπέρχονται, οἱ δὲ ὡς ἕκαστοι δύνανται 

(πολλὴ δ᾽ ἡ Σικελία), εἰσὶ δ᾽ οἳ καὶ αὐτοὶ ἐμπορευόμενοι ἀνδράποδα Ὑκκαρικὰ ἀντεμβιβάσαι 

ὑπὲρ σφῶν πείσαντες τοὺς τριηράρχους τὴν ἀκρίβειαν τοῦ ναυτικοῦ ἀφῄρηνται. 

 

Λεξιλογικά  

φρυγανισμός: συλλογή ξερών φρυγάνων για καύση, συγκέντρωση ξύλων για φωτιά ὑδρεία: 

άντληση νερού 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος: «οἱ δὲ θεράποντες… ὡς ἕκαστοι 

δύνανται».  

                                                                                                                                                    Μονάδες 10 

2. Ποια προβλήματα είχαν οι Αθηναίοι ως προς την επιφυλακή, τον ανεφοδιασμό και την 

επάνδρωση των πλοίων;  

 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

3. α. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  

 

νεῶν: δοτική ενικού  

τοῦτο: δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους  

ἕξομεν: ίδιο πρόσωπο, αριθμός, έγκλιση, φωνή στον αόριστο 

ἐσβάντες: ίδιο πρόσωπο, αριθμός, πτώση, γένος, φωνή στον ενεστώτα 

ἐπαρθέντες: ίδιο πρόσωπο, αριθμός, πτώση, γένος, φωνή στον ενεστώτα  

ὁρῶσιν: ίδιο πρόσωπο, αριθμός, έγκλιση, φωνή στον αόριστο  

 

β. Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους της φράσης στον άλλον αριθμό: 

 παρὰ τὴν ἐκείνων πόλιν χαλεπῶς καὶ νῦν ἐσκομιζόμενοι.  

 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

4. α. Να βρείτε τα υποκείμενα των ρηματικών τύπων: φυλάσσειν, ἐφθάρη, ἀπολλυμένων 

και τα αντικείμενα των ρηματικών τύπων: ἕξομεν, οἰόμενοι, ἀντεμβιβάσαι. 

 

β. Οι δύο παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι είτε χρονικές είτε αιτιολογικές. Να εξηγήσετε 

πώς τις αντιλαμβάνεστε εσείς και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με βάση την 

εισαγωγή, την εκφορά και τη σημασία.  

«ἐπειδὴ ἐς ἀντίπαλα καθεστήκαμεν»  

«ἐπειδὴ παρὰ γνώμην… ἀνθεστῶτα ὁρῶσιν».  

 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

 

 

 


