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ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Α΄, 86 1-4 

 
Στο συνέδριο της Σπάρτης, πριν από την έκρηξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, 

μίλησαν οι Κορίνθιοι, οι απεσταλμένοι των Αθηναίων, ο βασιλιάς της Σπάρτης, 

Αρχίδαμος και ο Έφορος της Σπάρτης Σθενελαΐδας. Το παρακάτω απόσπασμα είναι 

από τον λόγο του Σθενελαΐδα.  

 

Τοὺς μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν Ἀθηναίων οὐ γιγνώσκω· 

ἐπαινέσαντες γὰρ πολλὰ ἑαυτοὺς οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς οὐκ ἀδικοῦσι 

τοὺς ἡμετέρους ξυμμάχους καὶ τὴν Πελοπόννησον· καίτοι εἰ πρὸς τοὺς 

Μήδους ἐγένοντο ἀγαθοὶ τότε, πρὸς δ’ ἡμᾶς κακοὶ νῦν, διπλασίας ζημίας 

ἄξιοί εἰσιν, ὅτι ἀντ’ ἀγαθῶν κακοὶ γεγένηνται. ἡμεῖς δὲ ὁμοῖοι καὶ τότε 

καὶ νῦν ἐσμέν, καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἢν σωφρονῶμεν, οὐ περιοψόμεθα 

ἀδικουμένους οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν· οἱ δ’ οὐκέτι μέλλουσι κακῶς 

πάσχειν. ἄλλοις μὲν γὰρ χρήματά ἐστι πολλὰ καὶ νῆες καὶ ἵπποι, ἡμῖν δὲ 

ξύμμαχοι ἀγαθοί, οὓς οὐ παραδοτέα τοῖς Ἀθηναίοις ἐστίν, οὐδὲ δίκαις καὶ 

λόγοις διακριτέα μὴ λόγῳ καὶ αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ τιμωρητέα ἐν 

τάχει καὶ παντὶ σθένει. καὶ ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους 

μηδεὶς διδασκέτω, ἀλλὰ τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει πολὺν 

χρόνον βουλεύεσθαι. ψηφίζεσθε οὖν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἀξίως τῆς 

Σπάρτης τὸν πόλεμον, καὶ μήτε τοὺς Ἀθηναίους ἐᾶτε μείζους γίγνεσθαι 

μήτε τοὺς ξυμμάχους καταπροδιδῶμεν, ἀλλὰ ξὺν τοῖς θεοῖς ἐπίωμεν ἐπὶ 

τοὺς ἀδικοῦντας. Τοιαῦτα λέξας ἐπεψήφιζεν αὐτὸς ἔφορος ὢν ἐς τὴν 

ἐκκλησίαν τῶν Λακεδαιμονίων.  

...................................................................................................................... 

περιορῶ: ανέχομαι να... 

μελλω: αναβάλλω, αργώ 

τιμωρῶ: βοηθώ  

διακριτέα: πρέπει να διαχωρίσουμε, να λύσουμε 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
  
Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω 

αποσπάσματος: «ἄλλοις μὲν γὰρ χρήματά ἐστι ... πολὺν χρόνον 

βουλεύεσθαι.». 
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Μονάδες 10 
  
 

Γ2. Ποια είναι η πρόταση του Σθενελαΐδα στο συνέδριο και πώς την 

αιτιολογεί;    
Μονάδες 10 

  
Γ3. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
πολλοὺς: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους στον 

συγκριτικό βαθμό 
νῆες: τη δοτική του ίδιου αριθμού 
παντὶ: τη γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους 
μᾶλλον: τον θετικό βαθμό του επιρρήματος 
ξυμμάχους: τη δοτική ενικού αριθμού 

Μονάδες 5 
  
Γ3. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
γιγνώσκω: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής αορίστου β΄ 
ἀδικοῦσι: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο 

και στη ίδια φωνή 
γεγένηνται: το β΄ ενικό πρόσωπο του υπερσυντελίκου της ίδιας φωνής 
πάσχειν: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου στην 

ίδια φωνή 
καταπροδιδῶμεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄ 

στην ίδια φωνή 
Μονάδες 5 

  
Γ4. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις: 
τῶν Ἀθηναίων, ἀγαθοὶ, ἀδικουμένους, ἡμῖν, βουλεύεσθαι 

Μονάδες 5 
  
Γ4. β. «ἢν σωφρονῶμεν ... μελλήσομεν τιμωρεῖν». 
Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο των παραπάνω προτάσεων.  

«ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους». 

Να αναγνωρίσετε την παραπάνω πρόταση και προσδιορίσετε τον 

συντακτικό της ρόλο.  

 

Μονάδες 5 
 

 

 

 


