
 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

(24-11-2018) 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του 

Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα 

γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας. 

Στο παρακάτω απόσπασμα βρισκόμαστε χρονικά στο πέμπτο έτος του 

πολέμου, με αναφορά στην αποστασία των Μυτιληναίων. Ο Διόδοτος 

παλεύει σκληρά κάτω από το βάρος των κατηγοριών του Κλέωνα ότι οι 

υποστηρικτές της επιείκειας προς τη Μυτιλήνη ενεργούσαν για το 

συμφέρον του εχθρού. Γι’ αυτό πασχίζει να υποστηρίξει τη θέση του 

Περικλή σχετικά με την αξία της ήρεμης συζήτησης. 

 

Τοιαῦτα μὲν ὁ Κλέων εἶπεν· μετὰ δ᾽ αὐτὸν Διόδοτος ὁ Εὐκράτους, 

ὅσπερ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀντέλεγε μάλιστα μὴ ἀποκτεῖναι 

Μυτιληναίους, παρελθὼν καὶ τότε ἔλεγε τοιάδε.  οὔτε τοὺς προθέντας τὴν 

διαγνώμην αὖθις περὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαι, οὔτε τοὺς μεμφομένους μὴ 

πολλάκις περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι ἐπαινῶ, νομίζω δὲ δύο τὰ 

ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε καὶ ὀργήν, ὧν τὸ μὲν μετὰ ἀνοίας 

φιλεῖ γίγνεσθαι, τὸ δὲ μετὰ ἀπαιδευσίας καὶ βραχύτητος γνώμης. τούς τε 

λόγους ὅστις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πραγμάτων γίγνεσθαι, ἢ 

ἀξύνετός ἐστιν ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει· ἀξύνετος μέν, εἰ ἄλλῳ τινὶ 

ἡγεῖται περὶ τοῦ μέλλοντος δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ ἐμφανοῦς φράσαι, 

διαφέρει δ᾽ αὐτῷ, εἰ βουλόμενός τι αἰσχρὸν πεῖσαι εὖ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἂν 

ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ δύνασθαι, εὖ δὲ διαβαλὼν ἐκπλῆξαι  ἂν 

τούς τε ἀντεροῦντας καὶ τοὺς ἀκουσομένους.  

Θουκυδίδης, 3.41.1-42.2 
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Λεξιλόγιο  

 μέμφομαι: κατηγορώ 

 βουλεύομαι: σκέφτομαι, αποφασίζω, σκέφτομαι και αποφασίζω 

 ἄνοια: ανοησία 

 φιλεῖ γίγνεσθαι: συνυπάρχει, συμβαδίζει, συμπορεύεται 

 βραχύτης γνώμης: στενοκεφαλιά, στενότητα σκέψης 

 ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει: έχει κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον, ιδιοτελής 

 εὖ διαβάλλω: συκοφαντώ επιδέξια 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφραστεί το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: «ἀξύνετος 

μέν… τοὺς ἀκουσομένους».  

(Μονάδες 10) 

1. Γιατί ο Διόδοτος πιστεύει ότι «εκείνος που δεν παραδέχεται ότι οι 

αγορεύσεις πρέπει να καθοδηγούν τις πράξεις μας είναι ή ανόητος ή 

ιδιοτελής»;  

(Μονάδες 10)  

2. α) τούς τε λόγους ὅστις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πραγμάτων 

γίγνεσθαι: να μεταφερθεί στον άλλο αριθμό.  

   β) τούς τε λόγους ὅστις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πραγμάτων 

γίγνεσθαι, ἢ ἀξύνετός ἐστιν ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει: να γραφεί το β΄ ενικό 

προστακτικής  αόριστου (α΄ ή β΄ ή παθητικού) των παραπάνω 

ρηματικών τύπων (όπου ύπαρχει παραπάνω από ένας τύπος αορίστου 

να γραφούν όλοι οι πιθανόι τύποι).  

(Μονάδες 10)  

3. α) τοὺς προθέντας τὴν διαγνώμην αὖθις περὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαι: να 

αναγνωριστούν συντακτικά όλοι οι όροι της πρότασης.  

     β) Να βρεθούν οι υποθετικοί λόγοι (υπόθεση – απόδοση – είδος) της 

τελευταίας περιόδου και να μεταγραφούν ώστε να δηλώνουν το 

προσδοκώμενο.  

(Μονάδες 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ευχόμαστε Επιτυχία! 

 


