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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Αρχαία Ελληνικά –  Αδίδακτο Κείμενο  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Δεκεμβρίου  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

Αδίδακτο Κείμενο  : Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3 -2.11.2 

Ο Θουκυδίδης αφού έχει αναφερθεί στις προετοιμασίες των Πελοποννησίων και στη 

συγκέντρωση των δυνάμεών τους στον Ισθμό της Κορίνθου, ενόψει της εισβολής στην 

Αττική, παραθέτει  τον λόγο του Αρχίδαμου.  

Καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν, Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς 

τῶν Λακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου  ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς 

στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς μάλιστα ἐν τέλει καὶ 

ἀξιολογωτάτους παρῄνει τοιάδε. Ἄνδρες  Πελοποννήσιοι  καὶ 

ξύμμαχοι, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἐν αὐτῇ 

Πελοποννήσῳ καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ ἡμῶν αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι 

οὐκ ἄπειροι πολέμων εἰσίν· ὅμως δὲ τῆσδε οὔπω μείζονα 

παρασκευὴν ἔχοντες ἐξήλθομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιν δυνατωτάτην 

νῦν ἐρχόμεθα καὶ αὐτοὶ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι στρατεύοντες. Δίκαιον 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι μήτε ἡμῶν αὐτῶν 

τῆς δόξης ἐνδεεστέρους . Ἡ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τῇδε τῇ ὁρμῇ ἐπῆρται καὶ 

προσέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα διὰ τὸ Ἀθηναίων ἔχθος πρᾶξαι  

ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν.  

Λεξιλόγιο  

οἱ ἐν τέλει : οι άρχοντες, αυτοί που έχουν αξίωμα.  

οὔπω: όχι ακόμα.  

τῆς δόξης: από τη φήμη.  

ἐνδεεστέρους: κατώτεροι, ελλιπέστεροι  

τὸ ἔχθος: το μίσος.  

ὁρμὴ : εκστρατεία.  

ἐπαίρομαι (πρκ. : ἐπῆρμαι) : ανησυχώ, αναμένω με ανησυχία.  

ἔχω εὔνοιαν : επιθυμώ, εύχομαι .  
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ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Παρατηρήσεις:  

Γ.1. Να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος «Ἄνδρες 

Πελοποννήσιοι καὶ ξύμμαχοι  … μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δόξης 

ἐνδεεστέρους»                                                                          (Μονάδες 20) 

Γ.2. Γιατί ο Αρχίδαμος προτρέπει τον στρατό του ότι σε αυτήν την 

εκστρατεία πρέπει όλοι να πολεμήσουν υπερβαίνοντας τον εαυτό τους;  

                                                                                                  (Μονάδες 10)  

Γ.3 Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται                                    (Mονάδες 10)  

• εἰσίν : γ ενικό οριστικής μέλλοντα  

• στρατεύοντες : β ενικό προστακτικής αορίστου στην ίδια φωνή  

• φαίνεσθαι : β ενικό οριστικής αορίστου και παρακειμένου ΜΦ  

• πρᾶξαι : γ πληθυντικό ευκτικής αορίστου ΕΦ  

• ὁ βασιλεὺς : κλητική ενικού  

• τοὺς στρατηγοὺς : δοτική ενικού  

• Ἄνδρες :  γενική και δοτική πληθυντικού  

• εὔνοιαν : γενική ενικού  
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 Γ.4.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: πᾶν, τῆς ἐξόδου ,  

Πελοποννήσιο,  ἄπειροι , ἡμᾶς,. (μονάδες 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


