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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ : Θουκυδίδου, Γ5 

  
 

Α1. 

Όταν επέστρεψαν οι πρέσβεις από την Αθήνα δίχως αποτέλεσμα, οι Μυτιληναίοι 

με τους υπόλοιπους Λέσβιους πλην των Μηθυμναίων ξεκίνησαν πόλεμο 

εναντίον των Αθηναίων∙ αυτοί (Μηθυμναίοι), οι Ίμβριοι, οι Λήμνιοι και κάποιοι 

άλλοι λίγοι σύμμαχοι στάθηκαν στο πλευρό των Αθηναίων. Και όλοι οι 

Μυτιληναίοι επιτέθηκαν στο στρατόπεδο των Αθηναίων και δόθηκε μάχη, κατά 

την οποία, μολονότι αυτοί δεν ήταν κατώτεροι των Αθηναίων, δεν 

στρατοπέδευσαν την νύχτα στο πεδίο της μάχης, καθότι δεν είχαν 

αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις τους, αλλά αντιθέτως ανεχώρησαν. Έπειτα οι 

Μυτιληναίοι παρέμειναν ήσυχοι, καθότι ήθελαν να μπουν σε μάχη ξανά με τους 

Αθηναίους έχοντας και άλλη επικουρική δύναμη στο πλευρό τους, αν κάποια 

βοήθεια βέβαια ερχόταν από την Πελοπόννησο∙ και έσπευσε σε βοήθεια ο 

Μελέας ο Λάκωνας και ο Ερμαιώνδας ο Θηβαίος, οι οποίοι είχαν αποσταλεί προ 

της αποστασίας των Μυτιληναίων, αλλά, επειδή δεν μπορούσαν να φθάσουν 

πριν τον αθηναϊκό στόλο, μπήκαν κρυφά στο λιμάνι με τριήρη λίγο μετά την 

μάχη και συμβούλευαν τους Μυτιληναίους να στείλουν κάποια άλλη τριήρη με 

πρέσβεις μαζί τους∙ και αυτοί υπάκουσαν και έστειλαν. 

  
 

Α2. 

Στο απόσπασμα αυτό ο Θουκυδίδης περιγράφει τα περί της αποστασίας των 

Μυτιληναίων από την αθηναϊκή συμμαχία. Οι Μυτιληναίοι, αφού έλαβαν 

αρνητική απάντηση από τους Αθηναίους με την πρεσβεία που απέστειλαν στην 

Αθήνα, αποφάσισαν την σύρραξη με τον αθηναϊκό στόλο που είχε αποσταλεί 

στα ανοιχτά του νησιού και τούς είχαν αποκλείσει. Στην μάχη που διεξήχθη 

στην στεριά οι Μυτιληναίοι υπερίσχυσαν, αλλά λόγω φόβου τερμάτισαν τις 

εχθροπραξίες αναμένοντας επικουρία από τους Λακεδαιμόνιους. Η βοήθεια είχε 

ήδη αποσταλεί, αλλά δεν είχε δυνατότητα πρόσβασης στους όρμους του νησιού 

εξαιτίας του αποκλεισμού από τον στόλο των Αθηναίων.  

 

Β1.  
ἐλθὲ  
καθίστανται, καθίσταντο, καταστήσονται, κατεστήσαντο/κατέστησαν,  
καθεστήκασιν, καθειστήκεσαν/καθεστήκεσαν  
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ἀνεχώρησαν, ἀναχωρήσωσι, ἀναχωρήσαιεν/ἀναχωρήσειαν, ἀναχωρησάντων/ 

αναχωρησάτωσαν, ἀναχωρῆσαι, ἀναχωρήσας 

ἀφίξει/ἀφίξῃ, ἀφίκου 

προαποστελοῦσιν, προαπέστειλαν  
πρέσβυ/ πρεσβευτὰ  
ὀλίγον, ἔλασσον, ἐλάχιστα  
ἐπίπλου  
τριήρη, τριήρεσι. 

 

Β2β. 

 
οὐδὲν : αντικείμενο της μετοχής πράξαντες  
πλὴν Μηθύμνης : εμπρόθετος εξαίρεσης στο καθίσταντο ἐς πόλεμον  
οὗτοι : υποκείμενο του ἐβεβοηθήκεσαν (Μηθυμναῖοι)  
ξυμμάχων : γενική διαιρετική στο τινὲς  
πανδημεὶ : δοτικοφανές επίρρημα τρόπου στο ἐποιήσαντο ἔξοδον 

ἐπὶ τὸ στρατόπεδον : εμπρόθετος εναντίωσης στο ἐποιήσαντο ἔξοδον  
ἐν ᾗ : εμπρόθετος χρόνου στο ἐπηυλίσαντο και ἐπίστευσαν  
σφίσιν αὐτοῖς : αντικείμενο του ρήματος ἐπίστευσαν  
τῆς ἀποστάσεως : αντικείμενο χάριν προθέσεως του προαπεστάλησαν  
φθάσαι : αντικείμενο της μετοχής δυνάμενοι, τελικό απαρέμφατο 

ἐπίπλουν : αντικείμενο του απαρεμφάτου φθάσαι  
τριήρει : δοτική του μέσου στο ἐσπλέουσι  
πρέσβεις : αντικείμενο του απαρεμφάτου πέμπειν 

 

Β2β.  
Ἔπειτα οἱ μὲν ἡσύχαζον, ἐκ Πελοποννήσου καὶ μετ᾿ ἄλλης παρασκευῆς 

βουλόμενοι εἰ προσγένοιτό τι κινδυνεύειν : Έχουμε δύο προτάσεις, μία κύρια 

Ἔπειτα οἱ μὲν ἡσύχαζον, ἐκ Πελοποννήσου καὶ μετ᾿ ἄλλης παρασκευῆς 

βουλόμενοι κινδυνεύειν και μία υποθετική εἰ προσγένοιτό τι. Στην κύρια ρήμα 

ἡσύχαζον, υποκείμενο Μυτιληναίοι, βουλόμενοι αιτιολογική μετοχή 

συνημμένη στο υποκείμενο, κινδυνεύειν το αντικείμενο της μετοχής. Ο πρώτος 

εμπρόθετος ἐκ Πελοποννήσου ουσιαστικά είναι ως προσδιορισμός τόπου 

(προέλευσης) στοιχείο της υποθετικής, ενώ το καὶ μετ᾿ ἄλλης παρασκευῆς 

εμπρόθετος τρόπου (ο καὶ προσθετικός). Στην υποθετική προσγένοιτό το ρήμα, 

υποκείμενο τι, αντικείμενο νοείται αὐτοῖς. 
 
 
Β2γ. 

οὐκ ἔλασσον ἔχοντες : εἰ καὶ οὐκ ἔλασσον εἶχον (εναντιωματική).  
βουλόμενοι : ὅτι ἐβούλοντο (αιτιολογική). 

 

 


