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ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Α΄, 73, 2-5 

 

Μετά από τις κατηγορίες των Κορινθίων κατά των Αθηναίων, οι Αθηναίοι πρέσβεις μιλούν 

ενώπιον των Λακεδαιμονίων   

 

Καὶ τὰ μὲν πάνυ παλαιὰ τί δεῖ λέγειν, ὧν ἀκοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες ἢ ὄψις 

τῶν ἀκουσομένων· τὰ δὲ Μηδικὰ καὶ ὅσα αὐτοὶ ξύνιστε, εἰ καὶ δι᾽ ὄχλου 

μᾶλλον ἔσται αἰεὶ προβαλλομένοις, ἀνάγκη λέγειν· καὶ γὰρ ὅτε ἐδρῶμεν, ἐπ᾽ 

ὠφελίᾳ ἐκινδυνεύετο, ἧς τοῦ μὲν ἔργου μέρος μετέσχετε, τοῦ δὲ λόγου μὴ 

παντός, εἴ τι ὠφελεῖ, στερισκώμεθα. ῥηθήσεται δὲ οὐ παραιτήσεως μᾶλλον 

ἕνεκα ἢ μαρτυρίου καὶ δηλώσεως πρὸς οἵαν ὑμῖν πόλιν μὴ εὖ βουλευομένοις ὁ 

ἀγὼν καταστήσεται. φαμὲν γὰρ Μαραθῶνί τε μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ 

βαρβάρῳ καὶ ὅτε τὸ ὕστερον ἦλθεν, οὐχ ἱκανοὶ ὄντες κατὰ γῆν ἀμύνεσθαι, 

ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ ἔσχε μὴ κατὰ 

πόλεις αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν Πελοπόννησον πορθεῖν, ἀδυνάτων ἂν ὄντων πρὸς 

ναῦς πολλὰς ἀλλήλοις ἐπιβοηθεῖν. τεκμήριον δὲ μέγιστον αὐτὸς ἐποίησεν· 

νικηθεὶς γὰρ ταῖς ναυσὶν ὡς οὐκέτι αὐτῷ ὁμοίας οὔσης τῆς δυνάμεως κατὰ 

τάχος τῷ πλέονι τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησεν. 

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

δι᾽ ὄχλου: ενοχλητικά   

μαρτύριον: απόδειξη 

κατὰ τάχος: αμέσως, γρήγορα 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να μεταφέρετε τη μετάφραση του κειμένου στο τετράδιό σας  

Μονάδες 20  

 

Γ2. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις  

τί: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους  
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ὄψις: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

ὄχλου: την κλητική ενικού αριθμού 

ναῦς: τη γενική ενικού αριθμού   

πλέονι: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους  

Μονάδες 5  

 

Γ2. β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.  

ξύνιστε: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου 

ἐδρῶμεν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

μετέσχετε: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια 

φωνή     

ῥηθήσεται: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής αορίστου της ίδιας φωνής 

καταστήσεται: το γ΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή      

Μονάδες 5  

 

Γ3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις 

πάνυ, (ἀνάγκη) λέγειν, ἐπ᾽ ὠφελίᾳ, ἐσβάντες, ὁμοίας 

Μονάδες 5 

 

Γ3. β. τοῦ δὲ λόγου μὴ παντός, εἴ τι ὠφελεῖ, στερισκώμεθα:   

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο  

   Μονάδες 2 

 

Γ3. γ. τεκμήριον δὲ μέγιστον αὐτὸς ἐποίησεν: 

Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.  

   Μονάδες 3 


