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Οι Λακεδαιμόνιοι απαίηηζαν ηην ακύπυζη ηος Μεγαπικού τηθίζμαηορ και ηη διάλςζη ηηρ Αθηναφκήρ ζςμμασίαρ, ενώ ο 

Πεπικλήρ κάλεζε με δημηγοπία ηος ηοςρ ζςμπολίηερ ηος να ηοςρ ανηιμεηυπίζοςν δςναμικά. Μεηά ηην εξιζηόπηζη ηυν 

"Πλαηαφκών", ο Θοςκςδίδηρ παπαθέηει καηάλογο ηυν ζςμμάσυν καθεμιάρ από ηιρ δύο πόλειρ. Σηη ζςνέσεια αθηγείηαι ηην 

ειζβολή ηυν Λακεδαιμονίυν ζηην Αηηική. 

 [2.10.1] Οἱ δὲ Λαθεδαηκόληνη κεηὰ ηὰ ἐλ Πιαηαηαῖο εὐζὺο πεξηήγγειινλ θαηὰ ηὴλ 

Πεινπόλλεζνλ θαὶ ηὴλ ἔμω μπκκαρίδα
1
 ζηξαηηὰλ παξαζθεπάδεζζαη ηαῖο πόιεζη ηά ηε ἐπηηήδεηα 

νἷα εἰθὸο ἐπὶ ἔμνδνλ ἔθδεκνλ
2
 ἔρεηλ, ὡο ἐζβαινῦληεο ἐο ηὴλ Ἀηηηθήλ. [2.10.2] ἐπεηδὴ δὲ 

ἑθάζηνηο ἑηνῖκα γίγλνηην, θαηὰ ηὸλ ρξόλνλ ηὸλ εἰξεκέλνλ μπλῇζαλ ηὰ δύν κέξε
3
 ἀπὸ πόιεωο 

ἑθάζηεο ἐο ηὸλ Ἰζζκόλ. [2.10.3] θαὶ ἐπεηδὴ πᾶλ ηὸ ζηξάηεπκα μπλεηιεγκέλνλ ἦλ, Ἀξρίδακνο ὁ 

βαζηιεὺο ηῶλ Λαθεδαηκνλίωλ, ὅζπεξ ἡγεῖην ηῆο ἐμόδνπ ηαύηεο, μπγθαιέζαο ηνὺο 

ζηξαηεγνὺο ηῶλ πόιεωλ παζῶλ θαὶ ηνὺο κάιηζηα ἐλ ηέιεη
4
 θαὶ ἀμηνινγωηάηνπο παξῄλεη ηνηάδε.  

Μεηάθπαζη 
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1
 =οι ζξω ςφμμαχοι (εκτόσ Πελοποννήςου) 

2
  ζξοδοσ ζκδημοσ = εκςτρατεία μακριά από την πατρίδα 

3
 = τα δφο τρίτα 

4
 = τουσ πιο επίςημουσ 
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Παπαηηπήζειρ 

 
1. Να μεταφέρετε τουσ παρακάτω ονοματικοφσ τφπουσ του κειμένου ςτισ πτώςεισ που ζητοφνται: 

 ζηξαηηὰλ :  ζηη ονομαζηική πληθςνηικού   ___________________ 

 ηαῖο πόιεζη: ζηη γενική ενικού    ___________________ 

 ἐζβαινῦληεο:  ζηην κληηική ενικού    ___________________ 

 κέξε:   ζηη δοηική πληθςνηικού    ___________________ 

 πᾶλ ηὸ ζηξάηεπκα: ζηη δοηική πληθςνηικού    ___________________ 

 βαζηιεὺο:  ζηελ θιεηηθή εληθνύ    _________________ 

 

2. Να μεταφέρετε τουσ παρακάτω ρηματικοφσ τφπουσ του κειμένου ςτα πρόςωπα που ζητοφνται: 

 ἐζβαινῦληεο:  γ΄ πληθ. πποζη. Αοπίζηος Β΄   _______________ 

 πεξηήγγειινλ:  γ΄ πληθ. ςποη. Αοπίζηος    _______________ 

 ἔρεηλ:  β΄ ενικ. Πποζη. Αοπίζηος   _______________ 

 παξῄλεη:   ο ίδιορ ηύπορ ζηον Ενεζηώηα   _______________ 

 

3. Να σαπακηηπιζηούν ζςνηακηικά οι λέξειρ:  

 παξαζθεπάδεζζαη:  είλαη ________________________ ζην ___________________ 

 ὡο ἐζβαινῦληεο:   είλαη ________________________ ζην ___________________ 

 ἀπὸ πόιεωο:   είλαη ________________________ ζην ___________________ 

 ἑθάζηεο:    είλαη ________________________ ζην ___________________ 

 ὁ βαζηιεὺο:  είλαη ________________________ ζην ___________________ 

 
 

4. Να αναγνωπιζηούν οι ακόλοςθερ δεςηεπεύοςζερ πποηάζειρ:  

 ἐπεηδὴ δὲ ἑθάζηνηο ἑηνῖκα γίγλνηην  ____________________________________ 

 ἐπεηδὴ πᾶλ ηὸ ζηξάηεπκα μπλεηιεγκέλνλ ἦλ ____________________________________ 

 ὅζπεξ ἡγεῖην ηῆο ἐμόδνπ ηαύηεο   ____________________________________ 

 

 


