
1 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Α΄, 72 

 

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

να μιλήσουν ενώπιον των Λακεδαιμονίων  

 

Τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον. τῶν δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον 

ἐν τῇ Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ᾔσθοντο, ἔδοξεν αὐτοῖς 

παριτητέα ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν 

ἀπολογησομένους ὧν αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ 

ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ’ ἐν πλέονι σκεπτέον. καὶ ἅμα τὴν σφετέραν 

πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε 

πρεσβυτέροις ὧν ᾔδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν, 

νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι ἢ 

πρὸς τὸ πολεμεῖν. προσελθόντες οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι 

καὶ αὐτοὶ ἐς τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μὴ ἀποκωλύοι. οἱ δὲ ἐκέλευόν τε 

παριέναι, καὶ παρελθόντες οἱ Ἀθηναῖοι ἔλεγον τοιάδε. 

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

παριτητέον (πάρειμι): παρουσιάζομαι, ανεβαίνω στο βήμα 

ἐγκλήματα: κατηγορίες 

περὶ τοῦ παντὸς: γενικά  

ἐξήγησις: παρουσίαση, ανάλυση 

άποκωλύω: εμποδίζω 

πάρειμι: παρουσιάζομαι στην εκκλησία του δήμου 

 

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  
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ὧν (ἄπειροι): τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους  

παντὸς: την αιτιατική ενικού αριθμού του ίδιου γένους  

πλέονι: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους 

δύναμιν: τη δοτική πληθυντικού αριθμού  

προσελθόντες: τη δοτική του ίδιου αριθμού και του ίδιου γένους  

Μονάδες 5  

 

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

εἶπον: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου  

ᾔσθοντο: το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας 

φωνής 

εἴη: το β΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού     

ποιήσασθαι: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής 

προσελθόντες: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα    

Μονάδες 5  

 

Γ3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις 

παροῦσα, αὐτοῖς, ἐγκλημάτων πέρι, ἄπειροι, τραπέσθαι 

Μονάδες 5 

 

Γ3. β. νομίζοντες, προσελθόντες:   

Να μετατρέψετε τις μετοχές σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις  

   Μονάδες 2 

 

Γ3. γ. προσελθόντες οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι καὶ αὐτοὶ ἐς τὸ 

πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μὴ ἀποκωλύοι: 

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο. 

   Μονάδες 3 


