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ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Α΄, 70 1-7 

 
Στο συνέδριο της Σπάρτης, πριν την έκρηξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, μιλούν 

οι Κορίνθιοι, προσπαθώντας να πείσουν τους Λακεδαιμόνιους και τους συμμάχους 

τους ότι οι Αθηναίοι είναι επικίνδυνοι και πρέπει να αντιμετωπιστούν με πόλεμο.  

 

Καὶ ἅμα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νομίζομεν εἶναι τοῖς πέλας ψόγον 

ἐπενεγκεῖν, ἄλλως τε καὶ μεγάλων τῶν διαφερόντων καθεστώτων, περὶ 

ὧν οὐκ αἰσθάνεσθαι ἡμῖν γε δοκεῖτε, οὐδ’ ἐκλογίσασθαι πώποτε πρὸς 

οἵους ὑμῖν Ἀθηναίους ὄντας καὶ ὅσον ὑμῶν καὶ ὡς πᾶν διαφέροντας ὁ 

ἀγὼν ἔσται. οἱ μέν γε νεωτεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι 

ἔργῳ ἃ ἂν γνῶσιν· ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σῴζειν καὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν 

καὶ ἔργῳ οὐδὲ τἀναγκαῖα ἐξικέσθαι. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν 

τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες· τὸ 

δὲ ὑμέτερον τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆς τε γνώμης μηδὲ τοῖς 

βεβαίοις πιστεῦσαι τῶν τε δεινῶν μηδέποτε οἴεσθαι ἀπολυθήσεσθαι. καὶ 

μὴν καὶ ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους· 

οἴονται γὰρ οἱ μὲν τῇ ἀπουσίᾳ ἄν τι κτᾶσθαι, ὑμεῖς δὲ τῷ ἐπελθεῖν καὶ τὰ 

ἑτοῖμα ἂν βλάψαι. κρατοῦντές τε τῶν ἐχθρῶν ἐπὶ πλεῖστον ἐξέρχονται καὶ 

νικώμενοι ἐπ’ ἐλάχιστον ἀναπίπτουσιν. ἔτι δὲ τοῖς μὲν σώμασιν 

ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως χρῶνται, τῇ δὲ γνώμῃ οἰκειοτάτῃ ἐς τὸ 

πράσσειν τι ὑπὲρ αὐτῆς. καὶ ἃ μὲν ἂν ἐπινοήσαντες μὴ ἐπεξέλθωσιν, 

οἰκείων στέρεσθαι ἡγοῦνται, ἃ δ’ ἂν ἐπελθόντες κτήσωνται, ὀλίγα πρὸς 

τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. ἢν δ’ ἄρα του καὶ πείρᾳ σφαλῶσιν, 

ἀντελπίσαντες ἄλλα ἐπλήρωσαν τὴν χρείαν· μόνοι γὰρ ἔχουσί τε ὁμοίως 

καὶ ἐλπίζουσιν ἃ ἂν ἐπινοήσωσι διὰ τὸ ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσθαι 

ὧν ἂν γνῶσιν.  

...................................................................................................................... 

Οἱ πέλας: οι γείτονες, αυτοί που βρίσκονται κοντά 

ἐξικνοῦμαι: φτάνω κάτι, εκτελώ κάτι, είμαι επαρκής 
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γνώμη: σκέψη, νους, λογική, κρίση  

μελλητής: αναβλητικός, διστακτικός 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
  
Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω 

αποσπάσματος: «αὖθις δὲ οἱ μὲν ... ἐπ’ ἐλάχιστον ἀναπίπτουσιν». 
Μονάδες 10 

  
Γ2. Ποια είναι η κατηγορία την οποία προσάπτουν οι Κορίνθιοι στους 

Αθηναίους, προκειμένου οι Λακεδαιμόνιοι να αποφασίσουν για πόλεμο 

εναντίον τους;    
Μονάδες 10 

  
Γ3. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
ψόγον: τη δοτική του ενικού αριθμού 
ὄντας: τη δοτική του ίδιου αριθμού και γένους 
εὐέλπιδες: την ονομαστική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος 
ἐλάχιστον: την ίδια πτώση στον ίδιο αριθμό και γένος του συγκριτικού 

βαθμού 
τι: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους 

Μονάδες 5 
  
Γ3. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
ἐπενεγκεῖν: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου 
ἐκλογίσασθαι: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου 

χρόνου και της ίδιας φωνής 
ἐπιγνῶναι: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής στον ίδιο χρόνο 
κρατοῦντες: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου στην 

ίδια φωνή 
χρῶνται: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού. 

Μονάδες 5 
  
Γ4. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις: 
περὶ ὧν, ἐπινοῆσαι, τῆς δυνάμεως, κρατοῦντες, τῶν ἐχθρῶν 

Μονάδες 5 
  
Γ4. β. «πρὸς οἵους ... ἔσται». 
Να αναγνωρίσετε την παραπάνω πρόταση και να προσδιορίσετε τον 

συντακτικό της ρόλο. 

«ἢν δ’ ἄρα του ... ἐπλήρωσαν τὴν χρείαν». 

Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου. 
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Μονάδες 5 
 


