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Θουκυδίδου, ΣΤ 18. 

 

Τα επιχειρήματα του Αλκιβιάδη υπέρ της εκστρατείας στη Σικελία. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Άλλωστε, έτσι αποκτήσαμε την ηγεμονία μας και εμείς και όσοι άλλοι κυριάρχησαν, 

σπεύδοντας να βοηθήσουμε κάθε φορά με προθυμία τους βαρβάρους ή τους Έλληνες 

που επικαλούνταν την βοήθειά μας∙ γιατί, αν βέβαια έμεναν όλοι αδρανείς ή έκριναν 

ποιούς πρέπει να βοηθούν ανάλογα με την φυλετική καταγωγή τους, προσθέτοντας 

κάτι λίγα στην ηγεμονία, μάλλον θα διακινδυνεύαμε την ίδια την υπόστασή της. Διότι 

τον ισχυρότερο δεν τόν αποκρούει κανείς μόνο όταν αυτός επιτεθεί, αλλά και παίρνει 

μέτρα για να αποτρέψει την επίθεση. 

 

Α2. Ο Αλκιβιάδης, στην προσπάθειά του να πείσει τους συμπατριώτες του να 

εκστρατεύσουν στην Σικελία, επικαλείται αρχικά τους όρκους που δεσμεύουν τους 

Αθηναίους με τους συμμάχους τους στην περιοχή. Άλλωστε, τούς θυμίζει ότι στόχος 

της συμμαχίας ήταν να παρενοχλούνται οι αντίπαλοι της Αθηναϊκής ηγεμονίας στην 

Σικελία ώστε να μην επιτίθενται στην Αθήνα (πολιτική αντιπερισπασμού). Επιπλέον, 

ο φιλόδοξος στρατηγός που γνωρίζει την ματαιοδοξία των Αθηναίων, ισχυρίζεται πως 

η υποστήριξη άλλων λαών, ανεξάρτητα από την φυλετική καταγωγή τους, υπήρξε το 

έρεισμα για την επέκταση της Αθηναϊκής ηγεμονίας. Κι όταν κάποιος είναι ηγέτης, 

οφείλει να είναι σε εγρήγορση, ώστε να διατηρήσει το εκτόπισμά του στους συμμάχους. 

Για να το πετύχει αυτό, συχνά χρησιμοποιεί και αντιδημοκρατικές μεθόδους, όπως η 

επιβολή, ο έλεγχος και η καταστολή κάθε αντίδρασης. Έτσι, στο όνομα της 

ιμπεριαλιστικής πολιτικής, οι δυνατοί γίνονται ηγέτες και οι σύμμαχοι εκπίπτουν σε 

υποτελείς που υφίστανται την βία και τον εξαναγκασμό των ηγεμόνων τους. Σε κάθε 

περίπτωση, η πολιτική της ίσης μεταχείρισης  δεν έχει περιθώρια εφαρμογής, αν οι 

ηγέτες θέλουν να εδραιώσουν την ηγεμονία τους. Άλλωστε, η αδράνεια κατά τον 

Αλκιβιάδη συνιστά ηττοπάθεια και συμβιβασμό, ενώ η καταστολή γίνεται μέσο 

επιβολής και κυριαρχίας. 

 

Β1α. 

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

ἀποκνοῖμεν ἀποκνοῦσιν ἀπώκνουν 

ἀντιβοηθῶσι ἀντιβοηθοῦσι ἀντεβοήθουν 

ἐκτησάμεθα κτῶνται ἐκτῶντο 

ἐπικαλουμένοις ἐπικαλοῦνται ἐπεκαλοῦντο 
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Β1β. 

ΡΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΉ (β’ ενικό) ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ (β’ ενικό) 

ἀντιτιθέναι ἀντέθηκας ἀντίθες 

προσεθέμεθα προσέθου προσθοῦ 

ἀνιέναι ἀνῆκας ἄνες 

καθέσταμεν κατέστης κατάστηθι 

 

 

Β1γ. 

τί: ερωτηματική αντωνυμία, γένους ουδετέρου, αριθμού ενικού, πτώσης αιτιατικής, της 

ερωτηματικής αντωνυμίας τίς, τί. τὶ→ τίνα. 

αὐτοί: οριστική αντωνυμία, γένους αρσενικού, αριθμού πληθυντικού, πτώσης 

ονομαστικής, της οριστικής αντωνυμίας αὐτός, ή, ό. αὐτοί → αὐτός. 

οἷς: αναφορική αντωνυμία, γένους αρσενικού, αριθμού πληθυντικού, πτώσης δοτικής, 

της αντωνυμίας ὅς, ἥ, ὅ.  οἷς → ᾧ. 

ἐκεῖνοι: δεικτική αντωνυμία, γένους αρσενικού, αριθμού πληθυντικού, πτώσης 

ονομαστικής, της αντωνυμίας ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο.  ἐκεῖνοι → ἐκεῖνος. 

ἡμῖν: προσωπική αντωνυμία α’ προσώπου, αριθμού πληθυντικού, πτώσης δοτικής, της 

αντωνυμίας «ἐγώ».   ἡμῖν → ἐμοὶ (μοι). 

 

Β2α.  

 

Αιτιολογικές  

• «ἐπειδή γε καὶ ξυνωμόσαμεν»: Εκφέρεται με οριστική για να δηλώσει το πραγματικό 

και χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στην αναφορική πρόταση 

«οἷς χρεὼν ἐπαμύνειν καὶ μὴ ἀντιτιθέναι». 

• «ἐπεὶ βραχὺ ἄν τι προσκτώμενοι αὐτῇ περὶ αὐτῆς ἂν ταύτης μάλλον 

κινδυνεύοιμεν»: Εκφέρεται με δυνητική ευκτική για να δηλώσει το δυνατό να συμβεί 

στο παρόν ή στο μέλλον και χρησιμεύει ως απόδοση των υποθετικών προτάσεων «εἴ γε 

ἡσυχάζοιεν πάντες ἢ φυλοκρινοῖεν», με τις οποίες σχηματίζει υποθετικό λόγο της 

απλής σκέψης. 

• «ἐπειδήπερ ἐν τῷδε καθέσταμεν»: Εκφέρεται με οριστική για να δηλώσει το 

πραγματικό και χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στην κύρια 

πρόταση «ἀνάγκη (ἐστί)… ἐπιβουλεύειν… ἀνιέναι». 

 

Τελικές 

• «ἵνα δεῦρο ἀντιβοηθῶσι» : Εκφέρεται με υποτακτική για να δηλώσει σκοπό 

προσδοκώμενο και χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο 

«προσεθέμεθα» (ρήμα σκόπιμης ενέργειας). 

• «ἵνα… ἐπιέναι» : βλ. παραπάνω. 

• «ὅπως μή ἔπεισι»: Εκφέρεται με οριστική μέλλοντα για να δηλώσει σκοπό βέβαιο στην 

πραγματοποίησή του. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο 

ρήμα «προκαταλαμβάνει» (ρήμα σκόπιμης ενέργειας). 
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Ο ομιλητής συνθέτει ένα κείμενο επιχειρηματολογίας, με στόχο να πείσει τους 

συνομιλητές του να σεβαστούν τους συμμάχους τους στην Σικελία και να τούς 

βοηθήσουν εναντίον των αντιπάλων τους. Για να τό πετύχει αυτό,  εξηγεί γιατί είναι 

επιβεβλημένη η διατήρηση της συμμαχίας τους και σε τί αποσκοπεί η παροχή βοήθειας 

προς αυτούς. Στην ουσία, με τις αιτιολογικές και τελικές προτάσεις, τεκμηριώνει την 

άποψή του και ενισχύει την θέση του έναντι του πολιτικού του αντιπάλου, του Νικία, 

επικαλούμενος την ανάγκη της ισχυρής Αθηναϊκής ηγεμονίας να διαιωνιστεί 

(επίκληση στην λογική) αλλά και την ηθική υποχρέωση του ισχυρού να υποστηρίξει τον 

αναξιοπαθούντα σύμμαχό του (επίκληση στο ήθος). 

 

 

Β2β.  

• ΥΠΟΘΕΣΗ : τοῖς βαρβάροις ἢ Ἕλλησιν ἐπικαλουμένοις (χρονικο- υποθετική μετοχή) 

ΑΠΟΔΟΣΗ : (ἡμεῖς) παραγιγνόμενοι (τροπική μετοχή). 

 Μετατροπή σε ευθύ λόγο : 

ΥΠΟΘΕΣΗ : Ὁπότε ἐπικαλοῖντο οἱ βάρβαροι ἢ Ἕλληνες 

ΑΠΟΔΟΣΗ : παρεγιγνόμεθα…  (αόριστη επανάληψη στο παρελθόν). 

 

• ΥΠΟΘΕΣΗ : εἰ ἡσυχάζοιεν ἢ φυλοκρινοῖεν… 

ΑΠΟΔΟΣΗ : ἐπεὶ… ἂν κινδυνεύοιμεν 

(δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση) 

(σύνθετος υποθετικός λόγος/ απλή σκέψη του λέγοντος). 

Μετατροπή σε ευθύ λόγο : 

ΥΠΟΘΕΣΗ : Εἰ ἡσυχάζοιεν ἢ φυλοκρινοῖεν  

ΑΠΟΔΟΣΗ :  ἂν κινδυνεύοιμεν 

(σύνθετος υποθετικός λόγος/απλή σκέψη του λέγοντος). 

 

• ΥΠΟΘΕΣΗ : εἰ μὴ μεταλήψεσθε… 

ΑΠΟΔΟΣΗ : οὐκ ἐπισκεπτέον (ρηματικό επίθετο που ισοδυναμεί με μελλοντική 

έκφραση) 

(πραγματικό με σημασία προσδοκώμενου).  

Μετατροπή στον ευθύ λόγο : 

ΥΠΟΘΕΣΗ : εἰ μεταλήψεσθε 

ΑΠΟΔΟΣΗ : οὐ δεῖ ἐπισκοπεῖν. 

 

 

Β2γ. 

✓ οὐκ ἔστιν : ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ > ταμιεύεσθαι. 

✓ ἀνάγκη (ἐστιν) : ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ > ἐπιβουλεύειν/ἀνιέναι. 

✓ διὰ τὸ κίνδυνον εἶναι : ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ > ἀρχθῆναι. 

✓ ἐπισκεπτέον : δεῖ ἐπισκοπεῖν : ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ > ὑμᾶς. 

(απρόσωπη σύνταξη). 

Στην απρόσωπη σύνταξη, ιδιαίτερα μέσω του απαρεμφάτου/ υποκειμένου του ρήματος, 

δίνεται έμφαση στο θέμα που σχολιάζεται από το απρόσωπο ρήμα και όχι στο πρόσωπο 

που τό σχολιάζει. Από αυτήν την άποψη, προσδίδεται μεγαλύτερη αντικειμενικότητα 
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στις απόψεις/θέσεις που διατυπώνονται και αυξάνεται ο βαθμός πειστικότητας των 

επιχειρημάτων. 

 

 

 


