
Αγαπημένα μου παιδιά,  

Ολόψυχα και με αγάπη εύχομαι να είστε καλά, γεροί, δυνατοί και με χαμόγελο. Ανεβάζω υλικό 

για εξάσκηση, απαντήστε το και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Το υλικό είναι άγνωστο κείμενο με 

ασκήσεις, διδαγμένο δεν έστειλα προς το παρόν, διότι μια μέρα πριν κλείσει το σχολείο γράψατε 

διαγώνισμα.  

Κα. Χατζηχαραλάμπους.  

 

 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

99. – Ἱστορίαι 2, 47-48 

 

Ο λοιμός 

Τις πρώτες ημέρες του θέρους του 430 π.Χ., ενώ οι Πελοποννήσιοι είχαν εισβάλει, όπως και τον 

προηγούμενο χρόνο, στην Αττική, ξαφνικά ενέσκηψε στην Αθήνα ο λοιμός, που περιγράφεται 

από τον Θουκυδίδη, με την εμπειρία του ανθρώπου που νόσησε ο ίδιος, στο δεύτερο βιβλίο της 

Ιστορίας του, αμέσως μετά τον επιτάφιο του Περικλή. 

 

[2.47.2] τοῦ δὲ θέρους εὐθὺς ἀρχομένου Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τὰ δύο μέρη ὥσπερ καὶ 

τὸ πρῶτον ἐσέβαλον ἐς τὴν Ἀττικήν (ἡγεῖτο δὲ Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου Λακεδαιμονίων 

βασιλεύς ), καὶ καθεζόμενοι ἐδῄουν τὴν γῆν. [2.47.3] καὶ ὄντων αὐτῶν οὐ πολλάς πω ἡμέρας ἐν 

τῇ Ἀττικῇ ἡ νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον 

πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι καὶ περὶ Λῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ μέντοι τοσοῦτός γε λοιμὸς 

οὐδὲ φθορὰ οὕτως ἀνθρώπων οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέσθαι. [2.47.4] οὔτε γὰρ ἰατροὶ 

ἤρκουν τὸ πρῶτον θεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, ἀλλ᾽ αὐτοὶ μάλιστα ἔθνῃσκον ὅσῳ καὶ μάλιστα 

προσῇσαν, οὔτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία· ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν ἢ μαντείοις καὶ 

τοῖς τοιούτοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἦν, τελευτῶντές τε αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ 

νικώμενοι. [2.48.1] ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἐξ Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου, 

ἔπειτα δὲ καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασιλέως γῆν τὴν πολλήν. 

 

 

• Δηόω/ ῶ =  ερημώνω, λεηλατώ 

• ἐγκατασκήπτω = παρουσιάζομαι, στρέφομαι εναντίον    



 

 

Γ.1 Να γράψετε την μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος << οὔτε γὰρ ἰατροὶ[...] τὴν 

πολλήν>>.  

Γ.2 Πώς παρουσιάζει στο απόσπασμα ο Θουκυδίδης  τη σοβαρότητα της νόσου;  

Γ.3α  <<  ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς [...] νικώμενοι >> .  

Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα τρείς (3) γραμματικούς τύπους σε αόριστο (είτε α 

είτε β) και να μεταφέρετε τον καθένα απο αυτούς στο γ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα της 

ίδιας φωνής.  

Γ.3β << καὶ ὄντων αὐτῶν [...] ἐμνημονεύετο γενέσθαι>>.  

Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα τρία (3) ουσιαστικα δεύτερης κλίσης και να τα 

μεταφέρετε στην αιτιατική του άλλου αρθμού.  

Γ.4α ἀρχομένου (πρώτη σειρά) /  νικώμενοι (ενδέκατη σειρά) : Να αναλυθούν οι μετοχές σε 

δευτερεύουσες προτάσεις. 

Γ.4β Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογεγραμμένες λέξεις του κειμένου.  

         

 

 

 


