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ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Α΄, 73, 2-5 

 

Γ1. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τα πολύ παλαιά, για τα οποία μάλλον είστε γνώστες από 

προφορική παράδοση και κανείς από αυτούς που μας ακούνε δεν τα είδε; Τα Μηδικά και όσα 

οι ίδιοι γνωρίζετε (από προσωπική αντίληψη) είναι ανάγκη να τα αναφέρουμε, ακόμη και αν 

η διαρκής προβολή μάλλον θα είναι ενοχλητική. Γιατί, όταν αγωνιζόμασταν, επωμιστήκαμε 

τον κίνδυνο για ωφέλεια, της οποίας μερίδιο αυτής είχατε και εσείς και δεν πρέπει να 

στερούμαστε εντελώς το δικαίωμα να τα αναφέρουμε, εάν προκύπτει κάποια ωφέλεια. Θα 

αναφερθούν όχι μάλλον για να ζητηθεί κάτι αλλά για απόδειξη και αντίληψη (φανέρωμα) 

προς ποια πόλη εσείς θα αγωνιστείτε, εάν δεν πάρετε τη σωστή απόφαση. Ισχυριζόμαστε, 

λοιπόν, ότι στον Μαραθώνα μόνοι μας κινδυνεύσαμε εναντίον των βαρβάρων και, όταν 

αργότερα επέστρεψαν, επειδή δεν ήμασταν ικανοί να αμυνθούμε στη στεριά, αφού μπήκαμε 

στα πλοία όλοι μαζί, λέμε ότι ναυμαχήσαμε μαζί στη Σαλαμίνα, πράγμα το οποίο δεν 

επέτρεψε αυτούς να επιτεθούν από τη θάλασσα εναντίον των πόλεων και να κυριέψουν την 

Πελοπόννησο, αφού αυτές ήταν αδύνατες να βοηθήσουν η μία την άλλη απέναντι σε ένα 

πανίσχυρο (μεγάλο) στόλο. Η πιο μεγάλη απόδειξη ήταν οι ίδιοι (οι βάρβαροι). Αφού 

νικήθηκαν στη θάλασσα και αφού δεν ήταν σ’ αυτούς ίδια η δύναμή τους, αμέσως 

αποσύρθηκαν με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού τους.       

 

Γ2. α. τίσι (ν) 

ὄψεσι 

ὄχλε 

νεώς    

πλέονας ή πλέους 

 

Γ2. β. ξύνοισθα 

δρῷ ή δρῲη 

μετάσχες  

ἐρρήθη ή ἐλέχθη 

καθίστησι  
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Γ3. α. πάνυ: Επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει ποσό  

λέγειν: Τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης ἀνάγκη 

(ἐστι) (ετεροπροσωπία)  

ἐπ᾽ ὠφελίᾳ: Εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει σκοπό  

ἐσβάντες: Επιρρηματική μετοχή, χρονική (συνημμένη) 

ὁμοίας: Κατηγορούμενο στο δυνάμεως εκ του συνδετικού οὔσης 

 

Γ3. β. τοῦ δὲ λόγου μὴ παντός, εἴ τι ὠφελεῖ, στερισκώμεθα:  

Υπόθεση: εἴ τι ὠφελεῖ 

Απόδοση: τοῦ δὲ λόγου μὴ παντός στερισκώμεθα 

Ο υποθετικός λόγος δείχνει κάτι που θεωρείται πραγματικό 

 

Γ3. γ. Οὗτοι εἶπον ὅτι τεκμήριον μέγιστον αὐτὸς ποιήσειε 

 


