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ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Δ΄, 27, 1-3 

 

Το κείμενο αναφέρεται στα γεγονότα της πολιορκίας των Λακεδαιμονίων στη Σφακτηρία από 

τους Αθηναίους 

 

ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις πυνθανόμενοι περὶ τῆς στρατιᾶς ὅτι ταλαιπωρεῖται καὶ σῖτος 

τοῖς ἐν τῇ νήσῳ ὅτι ἐσπλεῖ, ἠπόρουν καὶ ἐδεδοίκεσαν μὴ σφῶν χειμὼν τὴν 

φυλακὴν ἐπιλάβοι, ὁρῶντες τῶν τε ἐπιτηδείων τὴν περὶ τὴν Πελοπόννησον 

κομιδὴν ἀδύνατον ἐσομένην, ἅμα ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ καὶ οὐδ’ ἐν θέρει οἷοί τε 

ὄντες ἱκανὰ περιπέμπειν, τόν τε ἔφορμον χωρίων ἀλιμένων ὄντων οὐκ 

ἐσόμενον, ἀλλ’ ἢ σφῶν ἀνέντων τὴν φυλακὴν περιγενήσεσθαι τοὺς ἄνδρας ἢ 

τοῖς πλοίοις ἃ τὸν σῖτον αὐτοῖς ἦγε χειμῶνα τηρήσαντας ἐκπλεύσεσθαι. πάντων 

τε ἐφοβοῦντο μάλιστα τοὺς Λακεδαιμονίους, ὅτι ἔχοντάς τι ἰσχυρὸν αὐτοὺς 

ἐνόμιζον οὐκέτι σφίσιν ἐπικηρυκεύεσθαι· καὶ μετεμέλοντο τὰς σπονδὰς οὐ 

δεξάμενοι. Κλέων δὲ γνοὺς αὐτῶν τὴν ἐς αὑτὸν ὑποψίαν περὶ τῆς κωλύμης τῆς 

ξυμβάσεως οὐ τἀληθῆ ἔφη λέγειν τοὺς ἐξαγγέλλοντας.  

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

κομιδή (κομίζω): μεταφορά  

ἔφορμος: ο τόπος που έχει όρμους, λιμάνια 

περιγίγνομαι: υπερέχω, υπερτερώ, επιζώ  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 

 

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

λέξεις: 

σφῶν: τη δοτική ενικού αριθμού του ιδίου προσώπου  

ἐσομένην: το β΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού  

ἀνέντων: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου  
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ἀδύνατον: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

ἔχοντας: την ονομαστική ενικού αριθμού του ίδιου γένους  

μάλιστα: τον θετικό βαθμό του επιρρήματος  

τηρήσαντας: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού στην ίδια φωνή  

ἐπικηρυκεύεσθαι: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής  

τι: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος  

γνοὺς: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου   

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. πυνθανόμενοι, ἀδύνατον, τοῖς πλοίοις, πάντων, αὐτῶν, τἀληθῆ: Να κάνετε πλήρη 

συντακτική αναγνώριση των λέξεων  

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. ὅτι ταλαιπωρεῖται 

μὴ σφῶν χειμὼν τὴν φυλακὴν ἐπιλάβοι 

Να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων  

Μονάδες 2  

 

και να γράψετε τον συντακτικό τους ρόλο.  

Μονάδες 2 

 


