
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2ος Κύκλος ∆ιαγωνισµάτων � Αρχαία Γ΄ Λυκείου (Αδίδακτο κείµενο) 

Ηµεροµηνία : 24/03/2013 

Καθηγητής: Οµάδα Καθηγητών Φροντιστηρίου ΦΑΣΜΑ  

Ονοµατεπώνυµο: 

 

Θουκυδίδη Ιστορία (Β,11)  

(Λόγος του Βασιλιά της Σπάρτης Αρχίδαµου) 

Ἄνδρες Πελοποννήσιοι και ξύµµαχοι, καί οἱ πατέρες ἡµῶν ἐποιήσαντο πολλάς 

στρατείας καί ἐν αὐτῇ Πελοποννήσῳ καί  ἔξω, καί οἱ πρεσβύτεροι ἡµῶν αὐτῶν  

οὐκ εἰσί ἄπειροι πολέµων. ὅµως δε οὔπω ἐξήλθοµεν ἔχοντες παρασκευήν 

µείζονα τῆσδε, ἀλλά ἐρχόµεθα νῦν καί ἐπί πόλιν δυνατωτάτην και 

στρατεύοντες, αὐτοί πλεῖστοι καί ἄριστοι. ∆ίκαιον οὖν µήτε φαίνεσθαι ἡµᾶς 

χείρους τῶν πατέρων µήτε ἐνδεεστέρους τῆς δόξης ἡµῶν αὐτῶν. Ἡ γάρ Ἑλλάς 

πᾶσα  ἐπῆρται τῇδε τῇ ὁρµῇ καί προσέχειν την γνώµην, εὔνοιαν ἔχουσα 

πρᾶξαι ἡµᾶς ἅ ἐπινοοῦµεν διά τό ἔχθος τῶν Ἀθηναίων. Καί εἰ τῳ δοκοῦµεν 

ἐπιέναι πλήθει καί εἶναι πολλή ἀσφάλεια µή ἄν ἐλθεῖν ἡµῖν τούς ἐναντίους διά 

µάχης οὔκουν, χρή ἕνεκα τούτων  χωρεῖν παρεσκευασµένους ἀµελέστερον τι. 

Ἄδηλα γάρ τά τῶν πολέµων καί αἱ ἐπιχειρήσεις τά πολλά γίγνονται ἐξ ὀλίγου 

καί δι’ ὀργῆς.  

 

Λεξιλόγιο 

προσέχω την γνώµην= στρέφω την προσοχή µου 

 

 

ΦΑΣΜΑ 
προπαρασκευή για  

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 

 µαθητικό φροντιστήριο       πρότυπο 

25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ    −−−−  ���� 50.20.990 – 50.27.990 

25ης Μαρτίου 74  – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  −−−− ���� 50.60.845 – 50.50.658 

Γραβιάς 85 −−−−  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ                          −−−− ���� 50.51.557 −−−−  50.56.296 



Παρατηρήσεις 

1. Να µεταφράσετε το απόσπασµα. 

 (20 µονάδες) 

2. α) … καί οἱ πατέρες ἡµῶν ἐποιήσαντο πολλάς στρατείας: να µεταφέρετε το 

χωρίο σε δευτερεύουσα πρόταση του πλαγίου λόγου εξαρτώµενη από την 

έκφραση « Οἱ Σπαρτιᾶται  ἔλεγον…» 

(2 µονάδες) 

β) … ἐρχόµεθα νῦν καί ἐπί πόλιν δυνατωτάτην και στρατεύοντες, αὐτοί 

πλεῖστοι καί ἄριστοι: να µεταφέρετε το χωρίο σε πλάγιο λόγο εξαρτώµενο από 

την έκφραση «ὁ Ἀρχίδαµος ἔφη….» 

(2 µονάδες) 

3. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: πολέµων, τῆσδε, 

ἄριστοι, ἐνδεεστέρους, τῇ ὁρµῇ, τῳ. 

(6 µονάδες) 

4. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: 

ἡµῶν: δοτική ενικού της ίδιας αντωνυµίας στο γ΄ πρόσωπο. 

πρεσβύτεροι: δοτική πληθυντικού στο θετικό βαθµό. 

µείζονα: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθµό. 

τῆσδε: δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους 

φαίνεσθαι: β΄ ενικό προστακτικής β΄ παθητικού αορίστου.  

ἐπῆρται: : γ΄ ενικό προστακτικής παρακειµένου ίδιας φωνής. 

προσέχειν: β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου β΄ ίδιας φωνής. 

ἐπινοοῦµεν: γ΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ίδιας φωνής. 

τῳ: τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθµό. 

ἐπιέναι: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα. 

(10 µονάδες) 

 

Σας ευχόµαστε επιτυχία ! 

 

 


