Αδίδακτο κείμενο
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ἱστορίαι. [2.25.2]
Στο απόσπασμα αυτό ο Θουκυδίδης αναφέρεται στις πολεμικές επιχειρήσεις
μεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων

ἔτυχε δὲ περὶ τοὺς χώρους τούτους Βρασίδας ὁ Τέλλιδος ἀνὴρ Σπαρτιάτης
φρουρὰν ἔχων, καὶ αἰσθόμενος ἐβοήθει τοῖς ἐν τῷ χωρίῳ μετὰ ὁπλιτῶν
ἑκατόν. διαδραμὼν δὲ ἐώρα τὸ τῶν Ἀθηναίων στρατόπεδον ἐσκεδασμένον
κατὰ τὴν χώραν καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τετραμμένον, ἐσπίπτει ἐς τὴν Μεθώνην καὶ
ὀλίγους τινὰς ἐν τῇ ἐσδρομῇ ἀπολέσας τῶν μεθ᾽ αὑτοῦ τήν τε πόλιν
περιεποίησε καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος πρῶτος τῶν κατὰ τὸν πόλεμον
ἐπῃνέθη ἐν Σπάρτῃ. [2.25.3] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἄραντες παρέπλεον, καὶ σχόντες
τῆς Ἠλείας ἐς Φειὰν ἐδῄουν τὴν γῆν ἐπὶ δύο ἡμέρας καὶ προσβοηθήσαντας
τῶν ἐκ τῆς κοίλης Ἤλιδος τριακοσίους λογάδας καὶ τῶν αὐτόθεν ἐκ τῆς
περιοικίδος Ἠλείων μάχῃ ἐκράτησαν. [2.25.4] ἀνέμου δὲ κατιόντος μεγάλου
χειμαζόμενοι ἐν ἀλιμένῳ χωρίῳ, οἱ μὲν πολλοὶ ἐπέβησαν ἐπὶ τὰς ναῦς καὶ
περιέπλεον τὸν Ἰχθῦν καλούμενον τὴν ἄκραν ἐς τὸν ἐν τῇ Φειᾷ λιμένα, οἱ δὲ
Μεσσήνιοι ἐν τούτῳ καὶ ἄλλοι τινὲς οἱ οὐ δυνάμενοι ἐπιβῆναι κατὰ γῆν
χωρήσαντες τὴν Φειὰν αἱροῦσιν.
Γ1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου από διαδραμὼν
έως ἐκράτησαν
Μονάδες 10
Γ1β.Πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι στις κινήσεις του Βρασίδα;
Μονάδες 10
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
διαδραμὼν: το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού προστακτικής
ενεστώτα

ἐκράτησαν: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής παρατατικού
στη φωνή που βρίσκεται
τινὰς: τη γενική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους
πρῶτος: την κλητική ενικού αριθμού θηλυκού γένους
ἄραντες: το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής αορίστου παθητικής
φωνής
ἐπέβησαν: το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής παρακειμένου
στην ίδια φωνή
πρῶτος: τον συγκριτικό βαθμό
Ἤλιδος: την κλητική ενικού αριθμού
ἐσπίπτει: το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ευκτικής β΄ αορίστου
στην ίδια φωνή
ἀπολέσας: τον ίδιο τύπο στη δοτική πληθυντικού αριθμού του μέλλοντα.
Μονάδες 10
Γ3.α.Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
ἐσκεδασμένον , πρῶτος, ἀνέμου , Μεσσήνιοι, ἐπιβῆναι, Φειὰν.
μονάδες 6
Γ3.β. «ἔτυχε δὲ περὶ τοὺς χώρους τούτους Βρασίδας ὁ Τέλλιδος ἀνὴρ
Σπαρτιάτης φρουρὰν ἔχων, καὶ αἰσθόμενος ἐβοήθει τοῖς ἐν τῷ
χωρίῳ μετὰ ὁπλιτῶν ἑκατόν.»: Να γίνει απαρεμφατικη σύνταξη με
εξάρτηση Τίς εἶπε.
μονάδες 4
Μονάδες 10

