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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ :  Θουκυδίδου, Ε85-88 

 

Ο διάλογος Αθηναίων και Μηλίων στο νησί της Μήλου, όταν οι Αθηναίοι αποβιβάστηκαν με 

σκοπό ή να τούς κάνουν συμμάχους ή να τούς καταστρέψουν, έχει αποτυπωθεί στην ιστορία 

ως δείγμα της σύγκρουσης μίας  ιμπεριαλιστικής πολιτικής με το σθένος μίας μικρής χώρας. 

Είναι ο μοναδικός μακρύς διάλογος που μας παραδίδει ο Θουκυδίδης. Στο παρόν 

απόσπασμα, στο οποίο ξεκινάει ο διάλογος μεταξύ των δύο, συμφωνείται το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο θα πρέπει να διεξαχθεί αυτός. 

 

Οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις ἔλεγον τοιάδε. “Ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆθος οἱ λόγοι γίγνονται, 

ὅπως δὴ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει οἱ πολλοὶ ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα ἐσάπαξ ἀκούσαντες ἡμῶν 

ἀπατηθῶσιν (γιγνώσκομεν γὰρ ὅτι τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ ἐς τοὺς ὀλίγους ἀγωγή), ὑμεῖς οἱ 

καθήμενοι ἔτι ἀσφαλέστερον ποιήσατε. Καθ' ἕκαστον γὰρ καὶ μηδ' ὑμεῖς ἑνὶ λόγῳ, ἀλλὰ 

πρὸς τὸ μὴ δοκοῦν ἐπιτηδείως λέγεσθαι εὐθὺς ὑπολαμβάνοντες κρίνετε. Καὶ πρῶτον εἰ 

ἀρέσκει ὡς λέγομεν εἴπατε.”  

Οἱ δὲ τῶν Μηλίων ξύνεδροι ἀπεκρίναντο. “Ἡ μὲν ἐπιείκεια τοῦ διδάσκειν καθ' ἡσυχίαν 

ἀλλήλους οὐ ψέγεται, τὰ δὲ τοῦ πολέμου παρόντα ἤδη καὶ οὐ μέλλοντα διαφέροντα αὐτοῦ 

φαίνεται. Ὁρῶμεν γὰρ αὐτούς τε κριτὰς ἥκοντας ὑμᾶς τῶν λεχθησομένων καὶ τὴν τελευτὴν 

ἐξ αὐτοῦ κατὰ τὸ εἰκὸς περιγενομένοις μὲν τῷ δικαίῳ καὶ δι' αὐτὸ μὴ ἐνδοῦσι πόλεμον ἡμῖν 

φέρουσαν, πεισθεῖσι δὲ δουλείαν.” 

 {ΑΘ.} “Εἰ μὲν τοίνυν ὑπονοίας τῶν μελλόντων λογιούμενοι ἢ ἄλλο τι ξυνήκετε ἢ ἐκ τῶν 

παρόντων καὶ ὧν ὁρᾶτε περὶ σωτηρίας βουλεύσοντες τῇ πόλει, παυοίμεθ' ἄν· εἰ δ' ἐπὶ τοῦτο, 

λέγοιμεν ἄν.”  

{ΜΗΛ.} “Εἰκὸς μὲν καὶ ξυγγνώμη ἐν τῷ τοιῷδε καθεστῶτας ἐπὶ πολλὰ καὶ λέγοντας καὶ 

δοκοῦντας τρέπεσθαι· ἡ μέντοι ξύνοδος καὶ περὶ σωτηρίας ἥδε πάρεστι, καὶ ὁ λόγος ᾧ 

προκαλεῖσθε τρόπῳ, εἰ δοκεῖ, γιγνέσθω.” 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἀνέλεγκτος-ον (επί διαλόγου) : αυτός που δεν μπορείς να ελέγξεις ή να προβάλλεις 

αντίρρηση.  

ἐπαγωγὸς-ον : ελκυστικός, θελκτικός. 

ἐσάπαξ (επίρρ.) : μονομιάς, άνευ συζήτησης. 

φρονῶ : έχω σκοπό. 

οἱ καθήμενοι : οι σύνεδροι, οι ακροατές. 

ἐπιτηδείως : ορθά. 

κρίνω : εκφέρω γνώμη. 

ὑπολαμβάνω : διακόπτω τον λόγο και απαντώ. 

ἐπιείκεια : η καλή διάθεση, η καλογνωμία. 

διδάσκομεν ἀλλήλους : διεξάγουμε διάλογο. 

περίειμι : υπερτερώ, υπερισχύω. 

ἐνδίδωμι + δοτική : υποχωρώ στις αξιώσεις κάποιου.  

πείθομαι : υπακούω.  

συγγνώμη ἐστὶ (απρόσωπη φράση) : είναι πανθομολογούμενο, είναι κοινώς αποδεκτό. 

δοκῶ (απόλυτο) : έχω γνώμη-σκέψη. 

προκαλοῦμαι + αιτιατική : προσκαλώ κάποιον.  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφραστεί το άνωθεν κείμενο. 

Μονάδες 10 

 

Α2. Τί φοβούνται οι Μήλιοι ότι θα συμβεί στον διάλογο μεταξύ αυτών και των Αθηναίων; 

Μονάδες 10 

 

Β1. Από το κάτωθι απόσπασμα του κειμένου να βρείτε όλα τα ουσιαστικά και να τα 

μεταφέρετε στον άλλον αριθμό, διατηρώντας την πτώση που έχουν : 

 «Οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις ἔλεγον τοιάδε. “Ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆθος οἱ λόγοι 

γίγνονται, ὅπως δὴ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει οἱ πολλοὶ ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα ἐσάπαξ 

ἀκούσαντες ἡμῶν ἀπατηθῶσιν (γιγνώσκομεν γὰρ ὅτι τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ ἐς τοὺς 

ὀλίγους ἀγωγή), ὑμεῖς οἱ καθήμενοι ἔτι ἀσφαλέστερον ποιήσατε. Καθ' ἕκαστον γὰρ καὶ 

μηδ' ὑμεῖς ἑνὶ λόγῳ, ἀλλὰ πρὸς τὸ μὴ δοκοῦν ἐπιτηδείως λέγεσθαι εὐθὺς 

ὑπολαμβάνοντες κρίνετε. Καὶ πρῶτον εἰ ἀρέσκει ὡς λέγομεν εἴπατε.» 

Μονάδες 5 

 

Β2. Από το κάτωθι απόσπασμα του κειμένου να μεταφέρετε όλους τους ρηματικούς τύπους 

(και μετοχές) στο γ΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου, στην ίδια φωνή :  

«Ὁρῶμεν γὰρ αὐτούς τε κριτὰς ἥκοντας ὑμᾶς τῶν λεχθησομένων καὶ τὴν τελευτὴν ἐξ 

αὐτοῦ κατὰ τὸ εἰκὸς περιγενομένοις μὲν τῷ δικαίῳ καὶ δι' αὐτὸ μὴ ἐνδοῦσι πόλεμον 

ἡμῖν φέρουσαν, πεισθεῖσι δὲ δουλείαν». 

Μονάδες 5 
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Γ1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις.  

Μονάδες 8 

 

Γ2. Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να κάνετε τις απαραίτητες μετατροπές, ώστε 

να δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν : «Εἰ μὲν τοίνυν ὑπονοίας τῶν 

μελλόντων λογιούμενοι ἢ ἄλλο τι ξυνήκετε ἢ ἐκ τῶν παρόντων καὶ ὧν ὁρᾶτε περὶ 

σωτηρίας βουλεύσοντες τῇ πόλει, παυοίμεθ' ἄν». 

Μονάδες 2 

 

 

 

 

 


