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

 

Γ1. Έπειτα, αυτοί είναι τολμηροί πέρα από τις δυνάμεις τους και 

ριψοκίνδυνοι πέρα από τη λογική και στις δύσκολες καταστάσεις είναι 

αισιόδοξοι. Η δική σας, όμως, νοοτροπία είναι να κάνετε κατώτερα από 

τη δύναμή σας και να μη έχετε εμπιστοσύνη ούτε στις βέβαιες λύσεις της 

λογικής και να νομίζετε ότι ποτέ δεν θα απαλλαγείτε από τις συμφορές. 

Επιπλέον, αυτοί είναι αποφασιστικοί απέναντι σε σας, οι οποίοι είστε 

διστακτικοί και είναι έτοιμοι να πάνε σε άλλα μέρη, εν αντιθέσει με σας 

που μένετε πάντα στον ίδιο τόπο. Γιατί, αυτοί νομίζουν ότι με τη 

μετακίνηση θα αποκτήσουν κάτι, ενώ εσείς νομίζετε ότι με την 

εκστρατεία θα θέσετε σε κίνδυνο και αυτά που έχετε. Αυτοί, όταν νικούν 

τους εχθρούς, προχωρούν ακόμη περισσότερο και, όταν ηττώνται, 

υποχωρούν λιγότερο από όλους.  

  
Γ2. Οι Κορίνθιοι κάνουν μια αναφορά των χαρακτηριστικών που έχουν 

οι Αθηναίοι, γιατί οι Λακεδαιμόνιοι δεν γνωρίζουν τι είδους άνθρωποι 

είναι αυτοί. Βασιζόμενοι σ’ αυτά, οι Κορίνθιοι ισχυρίζονται πως οι 

Αθηναίοι δεν μένουν ποτέ σε ησυχία και δεν αφήνουν και τους άλλους 

ανθρώπους σε ηρεμία. Επιβουλεύονται τα συμφέροντα των άλλων 

ανθρώπων και γι’ αυτό πρέπει να τους αντιμετωπίσουν με πόλεμο.      

 

Γ3. α. ψόγῳ 

ὄντι  

εὔελπις 
ἔλαττον 

τινά ή ἄττα 

  

Γ3. β. ἐπενέγκοις  

ἐκλογίσαντο 

ἐπέγνως  

κρατοῖς ή κρατοίης  

ἐχρῆτο 

  

Γ4. α. περὶ ὧν: Εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς 

ἐπινοῆσαι: Απαρέμφατο της αναφοράς στο ὀξεῖς 

τῆς δυνάμεως: γενική αντικειμενική στο ἐνδεᾶ  

κρατοῦντες: Επιρρηματική, υποθετική μετοχή (συνημμένη)  

τῶν ἐχθρῶν: Αντικείμενο της μετοχής κρατοῦντες  
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Γ4. β. «πρὸς οἵους ὑμῖν Ἀθηναίους ὄντας καὶ ὅσον ὑμῶν καὶ ὡς πᾶν 

διαφέροντας ὁ ἀγὼν ἔσται». 

 

Δευτερεύουσα ονοματική, πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας 

ως αντικείμενο του αἰσθάνεσθαι και του ἐκλογίσασθαι. 

 

«ἢν δ’ ἄρα του καὶ πείρᾳ σφαλῶσιν, ἀντελπίσαντες ἄλλα ἐπλήρωσαν τὴν 

χρείαν» 

 

Υπόθεση: «ἢν δ’ ἄρα του καὶ πείρᾳ σφαλῶσιν» 

Απόδοση: «ἀντελπίσαντες ἄλλα ἐπλήρωσαν τὴν χρείαν» 

Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και το 

μέλλον.  


