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ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Ζ΄, 27, 3-5 

 

Το κείμενο αναφέρεται στις επιπτώσεις που είχε στους Αθηναίους η πολιορκία της Δεκέλειας  

 

ἐπειδὴ γὰρ ἡ Δεκέλεια τὸ μὲν πρῶτον ὑπὸ πάσης τῆς στρατιᾶς ἐν τῷ θέρει 

τούτῳ τειχισθεῖσα, ὕστερον δὲ φρουραῖς ἀπὸ τῶν πόλεων κατὰ διαδοχὴν χρόνου 

ἐπιούσαις τῇ χώρᾳ ἐπῳκεῖτο, πολλὰ ἔβλαπτε τοὺς Ἀθηναίους, καὶ ἐν τοῖς 

πρῶτον χρημάτων τ’ ὀλέθρῳ καὶ ἀνθρώπων φθορᾷ ἐκάκωσε τὰ πράγματα. 

πρότερον μὲν γὰρ βραχεῖαι γιγνόμεναι αἱ ἐσβολαὶ τὸν ἄλλον χρόνον τῆς γῆς 

ἀπολαύειν οὐκ ἐκώλυον· τότε δὲ ξυνεχῶς ἐπικαθημένων, καὶ ὁτὲ μὲν καὶ 

πλεόνων ἐπιόντων, ὁτὲ δ’ ἐξ ἀνάγκης τῆς ἴσης φρουρᾶς καταθεούσης τε τὴν 

χώραν καὶ λῃστείας ποιουμένης, βασιλέως τε παρόντος τοῦ τῶν Λακεδαιμονίων 

Ἄγιδος, ὃς οὐκ ἐκ παρέργου τὸν πόλεμον ἐποιεῖτο, μεγάλα οἱ Ἀθηναῖοι 

ἐβλάπτοντο. τῆς τε γὰρ χώρας ἁπάσης ἐστέρηντο, καὶ ἀνδραπόδων πλέον ἢ δύο 

μυριάδες ηὐτομολήκεσαν, καὶ τούτων τὸ πολὺ μέρος χειροτέχναι, πρόβατά τε 

πάντα ἀπωλώλει καὶ ὑποζύγια· ἵπποι τε, ὁσημέραι ἐξελαυνόντων τῶν ἱππέων 

πρός τε τὴν Δεκέλειαν καταδρομὰς ποιουμένων καὶ κατὰ τὴν χώραν 

φυλασσόντων, οἱ μὲν ἀπεχωλοῦντο ἐν γῇ ἀποκρότῳ τε καὶ ξυνεχῶς 

ταλαιπωροῦντες, οἱ δ’ ἐτιτρώσκοντο. 

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

ἐπιούσαις τῇ χώρᾳ ἐπῳκεῖτο: που έρχονταν και έμειναν στη χώρα (οι φρουρές) 

χρημάτων: πραγμάτων 

καταθέω: διατρέχω τη χώρα και τη λεηλατώ  

ἀνδραπόδων: δούλων 

ἀπεχωλοῦντο: καθίσταντο χωλοί (κουτσοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 
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Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: 

πάσης: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ιδίου γένους 

θέρει: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

τειχισθεῖσα: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου 

ἐπῳκεῖτο: το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής 

πολλὰ: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους στον συγκριτικό βαθμό 

γιγνόμεναι: το γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής του αορίστου β΄ 

παρόντος: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ιδίου γένους 

ἐβλάπτοντο: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής 

ἐξελαυνόντων: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα 

ἱππέων: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. ὑπὸ τῆς στρατιᾶς, πάσης, ἀπολαύειν, ἐπικαθημένων, τῆς χώρας, ἐν γῇ: Να κάνετε 

πλήρη συντακτική αναγνώριση των λέξεων 

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. ἐπειδὴ γὰρ ἡ Δεκέλεια τὸ μὲν πρῶτον ὑπὸ πάσης τῆς στρατιᾶς ἐν τῷ θέρει τούτῳ 

τειχισθεῖσα, ὕστερον δὲ φρουραῖς ἀπὸ τῶν πόλεων κατὰ διαδοχὴν χρόνου ἐπιούσαις τῇ 

χώρᾳ ἐπῳκεῖτο: 

Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της. 

Μονάδες 4 

 


