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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, 6.18.4-6 

 

 

Οι Αθηναίοι συζητούν στην Εκκλησία του Δήμου σχετικά με το αν θα πρέπει να εκστρατεύσουν με τον στόλο τους 

κατά της Σικελίας. Ο Νικίας υποστήριξε λίγο πριν ότι δεν θα πρέπει να αναλάβουν ένα τόσο τολμηρό εγχείρημα τη 

στιγμή που βρίσκονται ακόμη σε πόλεμο με τους Σπαρτιάτες (Πελοποννησιακός Πόλεμος). Ο Αλκιβιάδης του απαντά 

υποστηρίζοντας με τα δικά του επιχειρήματα την υλοποίηση της εκστρατείας αυτής. 

 

Λογισάμενοι οὖν τάδε μᾶλλον αὐξήσειν, ἐπ' ἐκεῖνα ἢν ἴωμεν, ποιώμεθα τὸν πλοῦν, ἵνα Πελοποννησίων τε 

στορέσωμεν τὸ φρόνημα, εἰ δόξομεν ὑπεριδόντες τὴν ἐν τῷ παρόντι ἡσυχίαν καὶ ἐπὶ Σικελίαν πλεῦσαι· καὶ ἅμα ἢ 

τῆς Ἑλλάδος τῶν ἐκεῖ προσγενομένων πάσης τῷ εἰκότι ἄρξομεν, ἢ κακώσομέν γε Συρακοσίους, ἐν ᾧ καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ 

ξύμμαχοι ὠφελησόμεθα. Τὸ δὲ ἀσφαλές, καὶ μένειν, ἤν τι προχωρῇ, καὶ ἀπελθεῖν, αἱ νῆες παρέξουσιν· ναυκράτορες 

γὰρ ἐσόμεθα καὶ ξυμπάντων Σικελιωτῶν. Καὶ μὴ ὑμᾶς ἡ Νικίου τῶν λόγων ἀπραγμοσύνη καὶ διάστασις τοῖς νέοις ἐς 

τοὺς πρεσβυτέρους ἀποτρέψῃ, τῷ δὲ εἰωθότι κόσμῳ, ὥσπερ καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἅμα νέοι γεραιτέροις 

βουλεύοντες ἐς τάδε ἦραν αὐτά, καὶ νῦν τῷ αὐτῷ τρόπῳ πειρᾶσθε προαγαγεῖν τὴν πόλιν, καὶ νομίσατε νεότητα μὲν 

καὶ γῆρας ἄνευ ἀλλήλων μηδὲν δύνασθαι, ὁμοῦ δὲ τό τε φαῦλον καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ πάνυ ἀκριβὲς ἂν ξυγκραθὲν 

μάλιστ' ἂν ἰσχύειν, καὶ τὴν πόλιν, ἐὰν μὲν ἡσυχάζῃ, τρίψεσθαί τε αὐτὴν περὶ αὑτὴν ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ πάντων 

τὴν ἐπιστήμην ἐγγηράσεσθαι, ἀγωνιζομένην δὲ αἰεὶ προσλήψεσθαί τε τὴν ἐμπειρίαν καὶ τὸ ἀμύνεσθαι οὐ λόγῳ ἀλλ' 

ἔργῳ μᾶλλον ξύνηθες ἕξειν. 

 

στορέσωμεν <στορέννυμι: (εδώ) συντρίβω, εκμηδενίζω 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

1. Τι θα κερδίσουν οι Αθηναίοι κατά τον Αλκιβιάδη, αν αποφασίσουν να υλοποιήσουν την εκστρατεία στη 

Σικελία;                    [Μονάδες 25] 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. Ο Νικίας στήριξε ένα μέρος της επιχειρηματολογίας του στο γεγονός ότι οι Αθηναίοι δεν θα πρέπει να 

παρασυρθούν από τον νεανικό ενθουσιασμό και τη νεανική απειρία πολλών – μεταξύ των οποίων και ο 

Αλκιβιάδης – που τους παρασύρουν σε παράτολμες πράξεις, όπως αυτή η εκστρατεία. Πώς απαντά σε 

αυτό το επιχείρημα ο Αλκιβιάδης;       [Μονάδες 25] 
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ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο (πτώση, γένος, αριθμός, ρηματικός τύπος) της λέξης στην 

παρένθεση (ενδέχεται περισσότερες από μία απαντήσεις να είναι σωστές):   [Μονάδες 20] 

 
 

1. Τοῦτο μὲν ____________________ (ὑμεῖς) ποιητέον, ὅ,τι ἂν βέλτιον ᾖ τῇ πόλει. 

2. Οὐ μεμάθηκας τοὺς ἀδίκους κακῶς   ______________________ (ἀποθνῄσκω); 

3. Ἅμα  ____________________ (ἡ ὑστεραία) Ἀθηναῖοι κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον. 

4. Κρίτων ἀφίκετο εἰς τὸ δεσμωτήριον  _________________ (ὄρθρος βαθύς). 

5. _________________  (πολύς) κρεῖττόν ἐστι ___________(θεοί) πείθεσθαι ἢ ____________ (ἄνθρωποι). 

6. Ὡς συνελόντα ___________(λέγω), οὐδενὶ ἀνθρωπίνῳ προσέοικεν οὔτε φύσιν οὔτε κίνησιν. 

7. Ἐπορεύθησαν εἰς ἀγρὸν οὐκ ἐγγὺς ____________ (ἡ πόλις) ὄντα. 

8. Ὦ Ἑλλάς, φεῦ _____________(τὸ κάλλος) σου! 

 

Β. Να συμπληρώσετε τα κενά του κειμένου με τα ρήματα που σας δίνονται στον κατάλληλο τύπο (πρόσωπο, 

αριθμός, έγκλιση, χρόνος, απαρέμφατο, μετοχή):                 [Μονάδες 10] 



Βούλομαι δέ σοι, ἔφη, ὦ Σιμωνίδη, κἀκείνας τὰς εὐφροσύνας ____________ (δηλῶ), ὅσαις ἐγὼ χρώμενος, ὅτ' ἦν 

ἰδιώτης, νῦν, ἐπειδὴ τύραννος ἐγενόμην, αἰσθάνομαι _____________(στεροῦμαι) αὐτῶν. Ἐγὼ γὰρ ξυνῆν μὲν 

ἡλικιώταις ἡδόμενος ___________(ἥδομαι) ἐμοί, συνῆν δὲ ἐμαυτῷ, ὁπότε ἡσυχίας ________________ (ἐπιθυμῶ), 

διῆγον δ' ἐν συμποσίοις πολλάκις μὲν μέχρι τοῦ _______________(ἐπιλανθάνομαι) πάντων εἴ τι χαλεπὸν ἐν 

ἀνθρωπίνῳ βίῳ ἦν. 

 

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 6.1-3 

 

Γ. Να μεταφέρετε στα Αρχαία Ελληνικά τις παρακάτω προτάσεις:               [Μονάδες 15] 

1.  Ο στρατηγός έλεγε στους στρατιώτες του ότι, αν είχαν περιμένει τους κήρυκες, το τείχος δεν θα είχε καταληφθεί. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Αφού αφήσετε (ἀφίημι) τους στρατιώτες ελεύθερους, να αποχωρήσετε (ἀπέρχομαι) από την πόλη . 

______________________________________________________________________________________________ 

3.Άνδρες Αθηναίοι, πρέπει να σκεφθούμε (ἐπισκοποῦμαι) πολύ, πριν ξεκινήσουμε (ἄρχομαι) τον πόλεμο. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Δεν είμαι τόσο ανόητος (εὐήθης), ώστε να δείξω εμπιστοσύνη (πιστεύω) στα λόγια των εχθρών. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Φοβάμαι μην πεθάνει ο πατέρας μου. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Δ. Να βρείτε από ποιο ρήμα της Αρχαίας Ελληνικής προέρχεται το δεύτερο συνθετικό των παρακάτω λέξεων της 

Νέας Ελληνικής:                                                              [Μονάδες 05]  

κάθετος:______________________________________________________________________________________ 

πυρίκαυστος:____________________________________________________________________________________ 

προσιτός:______________________________________________________________________________________ 

ιθαγενής: _____________________________________________________________________________________ 

βιβλιοδεσία:_____________________________________________________________________________________ 


