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ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, ΣΤ΄, 24, 1-4 

 

Η εκκλησία των Αθηναίων συζητά για τις προπαρασκευές που πρέπει να γίνουν, ώστε να 

πραγματοποιηθεί η εκστρατεία στη Σικελία.   

 

ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα εἶπε νομίζων τοὺς Ἀθηναίους τῷ πλήθει τῶν πραγμάτων ἢ 

ἀποτρέψειν ἤ, εἰ ἀναγκάζοιτο στρατεύεσθαι, μάλιστ’ οὕτως ἀσφαλῶς 

ἐκπλεῦσαι· οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξῃρέθησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους 

τῆς παρασκευῆς, πολὺ δὲ μᾶλλον ὥρμηντο, καὶ τοὐναντίον περιέστη αὐτῷ· εὖ 

τε γὰρ παραινέσαι ἔδοξε καὶ ἀσφάλεια νῦν δὴ καὶ πολλὴ ἔσεσθαι. καὶ ἔρως 

ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ὁμοίως ἐκπλεῦσαι· τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις ὡς ἢ 

καταστρεψομένοις ἐφ’ ἃ ἔπλεον ἢ οὐδὲν ἂν σφαλεῖσαν μεγάλην δύναμιν, τοῖς δ’ 

ἐν τῇ ἡλικίᾳ τῆς τε ἀπούσης πόθῳ ὄψεως καὶ θεωρίας, καὶ εὐέλπιδες ὄντες 

σωθήσεσθαι· ὁ δὲ πολὺς ὅμιλος καὶ στρατιώτης ἔν τε τῷ παρόντι ἀργύριον 

οἴσειν καὶ προσκτήσεσθαι δύναμιν ὅθεν ἀίδιον μισθοφορὰν ὑπάρξειν.  ὥστε διὰ 

τὴν ἄγαν τῶν πλεόνων ἐπιθυμίαν, εἴ τῳ ἄρα καὶ μὴ ἤρεσκε, δεδιὼς μὴ 

ἀντιχειροτονῶν κακόνους δόξειεν εἶναι τῇ πόλει ἡσυχίαν ἦγεν.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ἐξῃρέθησαν: αποθαρρύνθηκαν  

τοὐναντίον περιέστη: έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα, ήλθε, έγινε το αντίθετο   

θεωρία: γνώση, γνωριμία 

ἀίδιον: παντοτινός  

ἀντιχειροτονῶ: ψηφίζω (με ανάταση χειρός) αντίθετα  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 

 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: 

τῷ πλήθει: τη γενική πληθυντικού αριθμού  
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ὀχλώδους: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους   

ἐξῃρέθησαν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου  

ὥρμηντο: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της ίδιας φωνής  

ἔρως: τη δοτική πληθυντικού αριθμού  

ἐνέπεσε: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου της ίδιας φωνής   

πολὺς: τη δοτική ενικού αριθμού του ίδιου γένους στον συγκριτικό βαθμό  

οἴσειν: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του β΄ αορίστου της ίδιας φωνής   

προσκτήσεσθαι: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της ίδιας φωνής  

τῳ: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος   

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. τοὺς Ἀθηναίους, στρατεύεσθαι, τοῦ πλοῦ, μᾶλλον, εὐέλπιδες, δεδιὼς: Να κάνετε 

πλήρη συντακτική αναγνώριση των λέξεων  

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. εἴ τῳ ἄρα καὶ μὴ ἤρεσκε ... ἡσυχίαν ἦγεν: Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και 

να τον μετατρέψετε σε λόγο που να δείχνει την απλή σκέψη του λέγοντα.  

Μονάδες 4 

 


