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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

(20-11-2016) 

       οἱ δὲ ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ, τῶν 

δὲ ἄλλων ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί τε καὶ 

ἤδη ὕψος λαμβάνει, οὐκ εἶχον ὅπως χρὴ ἀπιστῆσαι. *2+ γνοὺς δὲ ἐκεῖνος 

κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι ἢ πέμψαι σφῶν αὐτῶν 

ἄνδρας οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀναγγελοῦσι σκεψάμενοι. *3+ 

ἀποστέλλουσιν οὖν, καὶ περὶ αὐτῶν ὁ Θεμιστοκλῆς τοῖς Ἀθηναίοις κρύφα 

πέμπει κελεύων ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν ἂν 

αὐτοὶ πάλιν κομισθῶσιν ἤδη γὰρ καὶ ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, 

Ἁβρώνιχός τε ὁ Λυσικλέους καὶ Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου, ἀγγέλλοντες 

ἔχειν ἱκανῶς τὸ τεῖχος ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς, ὁπότε 

σαφῶς ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν.  

Θουκιδίδου Ιστορία, 1, 91 

Λεξιλόγιο  

 σαφῶς: κατηγορηματικά 

 κατηγορέω-ῶ σαφῶς: βεβαιώνω κατηγορηματικά 

 παράγομαι: παρασύρομαι, παραπλανιέμαι 

 ἐπιφανῶς: φανερά 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.  

(Μονάδες 20) 

2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται:  

 γνοὺς: δοτική πληθυντικού αριθμού. 

 οἵτινες: γενική ενικού αριθμού (όλοι οι πιθανοί τύποι).  



 κελεύων: δοτική ενικού αριθμού, στο θηλυκό γένος.  

 ξυμπρέσβεις: αιτιατική ενικού αριθμού.  

 ἱκανῶς: ο ίδιος τύπος στο συγκριτικό βαθμό.                                                 

(Μονάδες 5)                                        

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

 ἀφικνουμένων: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β, στη φωνή 

που βρίσκεται.  

 κελεύει: ευκτική αορίστου γ΄ ενικό πρόσωπο στην ενεργητική φωνή.  

 σκεψάμενοι: απαρέμφατο ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται.  

 κατασχεῖν: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής, στο χρόνο και στη φωνή 

που βρίσκεται.   

 ἀκούσειαν: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής.  

(Μονάδες 5) 

 

4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:  

 τῶν δε ἄλλων : …………..………………….. στο ……..………………………... 

 λόγοις: ……..…………………………..στο .........….……..……….……………… 

 Ἁβρώνιχός: …….………..…..….……………στο ……………..…….......………. 

 ὁ Λυσιμάχου:……..……….………..…….…... στο…………..…….……………. 

 σφᾶς: ……………..………...………... στο …..………………...…..……………... 

 (Μονάδες 5)  

 

5. την πρώτη περίοδο του κειμένου «οἱ δὲ ἀκούοντες … χρὴ 

ἀπιστῆσαι» να βρέθουν οι προτάσεις (κύριες και δευτερεύουσες και να 

χαρακτηριστουν πλήρως.  

(Μονάδες 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχόμαστε Επιτυχία! 

 

 

 


