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Θουκυδίδου, ΣΤ 18. 

 

Τα επιχειρήματα του Αλκιβιάδη υπέρ της εκστρατείας στη Σικελία. 

 

Στο Στ’ βιβλίο του Θουκυδίδη παρακολουθούμε την εκστρατεία των Αθηναίων στην 

Σικελία. Λίγο πριν την τελική απόφαση για αποστολή εκστρατευτικού  σώματος στην 

Δύση, οι πολιτικοί αρχηγοί, με εκτενείς λόγους τους προς τους στρατιώτες (δημηγορίες), 

εκφέρουν τις απόψεις τους για το δύσκολο αυτό εγχείρημα. Έτσι, ο Νικίας εκφράζει 

την επιφυλακτικότητά του και θεωρεί παράτολμη μία τέτοια ενέργεια. Αντίθετα, ο 

Αλκιβιάδης στον λόγο του -όπου ανήκει και το παρακάτω απόσπασμα-υπεραμύνεται 

της εκστρατείας και προσπαθεί να πείσει τους συμπατριώτες του για τα οφέλη που 

απορρέουν από αυτή. 

 

Ὥστε τὶ ἂν λέγοντες εἰκὸς ἢ αὐτοὶ ἀποκνοῖμεν ἢ πρὸς τοὺς ἐκεῖ ξυμμάχους σκηπτόμενοι 

μὴ βοηθοῖμεν οἷς χρεών, ἐπειδή γε καὶ ξυνωμόσαμεν, ἐπαμύνειν, καὶ μὴ ἀντιτιθέναι ὅτι 

οὐδὲ ἐκεῖνοι ἡμῖν. Οὐ γὰρ ἵνα δεῦρο ἀντιβοηθῶσι προσεθέμεθα αὐτούς, ἀλλ' ἵνα τοῖς 

ἐκεῖ ἐχθροῖς ἡμῶν λυπηροὶ ὄντες δεῦρο κωλύωσιν αὐτοὺς ἐπιέναι. Τήν τε ἀρχὴν οὕτως 

ἐκτησάμεθα καὶ ἡμεῖς καὶ ὅσοι δὴ ἄλλοι ἦρξαν, παραγιγνόμενοι προθύμως τοῖς ἀεὶ ἢ 

βαρβάροις ἢ Ἕλλησιν ἐπικαλουμένοις, ἐπεὶ εἴ γε ἡσυχάζοιεν πάντες ἢ φυλοκρινοῖεν οἷς 

χρεὼν βοηθεῖν, βραχὺ ἄν τι προσκτώμενοι αὐτῇ περὶ αὐτῆς ἂν ταύτης μᾶλλον 

κινδυνεύοιμεν. Τὸν γὰρ προύχοντα οὐ μόνον ἐπιόντα τις ἀμύνεται, ἀλλὰ καὶ ὅπως μὴ 

ἔπεισι προκαταλαμβάνει. Καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ταμιεύεσθαι ἐς ὅσον βουλόμεθα ἄρχειν, 

ἀλλ' ἀνάγκη,  ἐπειδήπερ ἐν τῷδε καθέσταμεν, τοῖς μὲν ἐπιβουλεύειν, τοὺς δὲ μὴ ἀνιέναι, 

διὰ τὸ ἀρχθῆναι ἂν ὑφ' ἑτέρων αὐτοῖς κίνδυνον εἶναι, εἰ μὴ αὐτοὶ ἄλλων ἄρχοιμεν. Καὶ 

οὐκ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐπισκεπτέον ὑμῖν τοῖς ἄλλοις τὸ ἥσυχον,  εἰ μὴ καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα 

ἐς τὸ ὁμοῖον μεταλήψεσθε. 

 

τὸ εἰκός (ως ουσιαστικό) : το πιθανό ή εύλογο./ ἀποκνέω-ῶ : δειλιάζω ενώπιον του 

κινδύνου, οπισθοχωρώ, υπαναχωρώ./  σκήπτομαι + αιτ. πραγμ. : προφασίζομαι, 

προβάλλω ως δικαιολογία./ ἐπαμύνω τινί : έρχομαι σε βοήθεια, υπερασπίζομαι, 

βοηθώ./ ἀντιτίθημι : θέτω ενάντια σε, αντιθέτω/αποκρίνομαι, αντιλέγω./ ἀντιβοηθῶ 

τινι : βοηθώ σε αντάλλαγμα./ παραγίγνομαί τινι : έρχομαι με το μέρος κάποιου, 
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σπεύδω να βοηθήσω, παραστέκομαι, υποστηρίζω, βοηθώ./ ἡσυχάζω : παραμένω 

αδρανής./ ταμιεύω : έχω την επιστασία των εσόδων και των εξόδων, είμαι 

θησαυροφύλακας, ταμίας. ταμιεύεσθαι ἐς ὅσον βουλόμεθα ἄρχειν : να ορίσουμε τα 

όρια μέχρι τα οποία θέλουμε να επεκτείνουμε την ηγεμονία μας./ ἀνίημί τινα : αφήνω, 

χαλαρώνω/ μεταλαμβάνω τὰ ἐπιτηδεύματα : υιοθετώ νέες συνήθειες. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1.Να μεταφράσετε το παρακάτω χωρίο του κειμένου : «Τήν τε ἀρχὴν οὕτως 

ἐκτησάμεθα… προκαταλαμβάνει». 

Μονάδες 10 

 

Α2. Ποια επιχειρήματα επικαλείται στο συγκεκριμένο χωρίο ο Αλκιβιάδης, για να πείσει 

τους συμπατριώτες του να εκστρατεύσουν στην Σικελία; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να μεταφέρετε τους παρακάτω συνηρημένους τύπους του κειμένου στο γ’ 

πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και παρατατικού. 

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΡΙΣΤ. ΕΝΕΣΤ. (γ’ πληθ.) ΟΡΙΣΤ. ΠΡΤ (γ’ πληθ.) 

ἀποκνοῖμεν   

ἀντιβοηθῶσι   

ἐκτησάμεθα   

ἐπικαλουμένοις   

Μονάδες 4 

 

Β1β. Να σχηματίσετε τον αόριστο β’ των παρακάτω ρημάτων, στην ίδια φωνή, στο β’ 

ενικό οριστικής και προστακτικής : 

ΡΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ (β’ ενικό) ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ (β’ ενικό) 

ἀντιτιθέναι   

προσεθέμεθα   

ἀνιέναι   

καθέσταμεν   

Μονάδες 4 

 

Β1γ. «Ὥστε… ἡμῖν» : Να βρείτε τις αντωνυμίες του παραπάνω χωρίου, να τίς 

αναγνωρίσετε και να τίς μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό. 

Μονάδες 2 

 

 

Β2α. Να καταγράψετε τις αιτιολογικές και τις τελικές προτάσεις του κειμένου, να τίς 

αναγνωρίσετε συντακτικά (εκφορά, συντακτική θέση) και να σχολιάσετε την 

λειτουργικότητά τους μέσα στο κείμενο. 

Μονάδες 5 
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Β2β. Να βρείτε στο κείμενο τρεις διαφορετικούς τρόπους εκφοράς της απόδοσης  σε 

εξαρτημένους υποθετικούς λόγους. Στην συνέχεια, να τούς χαρακτηρίσετε και να τούς 

μεταφέρετε στον ευθύ λόγο. 

Μονάδες 3 

 

 

Β2γ. «καὶ οὐκ ἔστιν… μεταλήψεσθε»: Να βρείτε τους απρόσωπους ρηματικούς / 

ονοματικούς τύπους του χωρίου και τα υποκείμενά τους. Πού αποσκοπεί, κατά την 

γνώμη σας, ο συγγραφέας με την χρήση απρόσωπης σύνταξης; 

Μονάδες 2 

 

 

 


